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AVISOS

O TEMPO — Serviço do Moteo-
rologla do Ministério da Agrlcul-
tí ura.Previsões porá o período com-
preendldo atè As 14 horaa de hoje:

Distrito Federal e .Niterói: —
Tempo bom, sujeito a ln&tftblllda-
ds nó fim do período. Nevoeiro pela
manhi. Temperatura estável, ven-
tos Sueste a Nordeste fracos a mo-
derados. Maxlma — 39 0

Mlulina — 11,3
Não bs. probabilidade de chuva

& tarde.
TESOURO NACIONAL — Serio

paga», ainanhá, «egunda-felra, 8
do corrente, at folhai correspon-
«lentes ao 1C.° dia uttl. a snoer:
^fonteplo da Aeronautlca — letras
A a Z; Montepio da Justiça — le-
«as A a Z; Corpo de Bombeiros e
Põricla Militar — letros A a Z e
Pensões Alimentícias, letras A a Z.

ACHADOS E PERDIDOS
ratiflea-ee generosamente a quem\JC achou uma pulseira de ouro. íei-

t!o em argola com íelxo de esmerai-ca. nas Imediações do Teatro Muncl-
»al. Favor telefonar para 37»7456.
X>eço por favor quem encontrou no
XT ônibus 14, uma bolsa azul natier
«om todes or documentos —- Teletonar
j?ara_26-6596.*y>erdeu-se uma bolsa coutendo car-
Jl telra de íder-tidade reloglo e
certa impcrtar.cla, cm Copacabana.Oratiílca-se bem a quem devolvê-lai. rua Ba*-í<&ta da Costa n. ló — Te-
lefone 26-7307.*T>erdeu-se no centro dt cidade ou no
Jt lotação — Candcltrla — Grajau
una, carteira d? crocodilo com algum
dinheiro e documentos. Pedem-se re-treter só a carteira e os documentos
para a rua Duquesa de Bragança n.*5_terrao__ou__t:lefonar_ pira i8-B397_.
jÕerdeu-;e~qu!nta-feira num lotaçáoX aa Praça Tiradentes a Penha uma
tscrltura de 2 terrenos da estradaca Penha n. :.44i — Gratifica-se
bom a quem enirega-la a rua ura-
aos a. 1.46:."í )erdeu-3~e carteira de crucodllho com

documsnto.r. entre ob Armazéns 16
o" 17. Gratifica-se a quem entregar ã
j-v. Rio Branco IS. 9°. sttla_907.
X>erdeu-ie úín certificado reservista ;Jt 74137 deixado ficar num cartórioou ca^a Ce copia fotostallca. Grotifi-ca-se corn '.00 cruzeiros — Gerenciado Hotel Vitoria Minas.

4 dlttltem-ae j**«oa» dá amboi os »•-
x\. ioi com bj, »pma«l»P»r« • •«-
çâo dr venda* em grande Cia., a .*«2
de lidarem ctm o publico — Ordenado
t CE>m'<tA«» et t.Joo i :.J00_«u»l-ros. Tratar com documento* # fotogra-
fia*, i rua ViKonde »V- Inhaúma n.
134-C. n« subaolo. a partir das t.jo
horaa. Quaaa eqüina de A ven.a*
RJ o Branco.a" uxiliarei —- Orande Compaiíhja
/V deita Praça, necessita do bona
»ux;l!«re!. r«p»>" eparo • battante desenvoltura. Paga-
st ordenado e comlwfto — Para
rea ckiciarec!tnento« procurar D. Ma-
ria EmlUa 1 rua Vlaconde de Inhaúma
n. 134. 2°. andar, aala 214 somente
dst n u heraa.
Oalcâo de padaria — Rapaz Jo-
XJ vem com todos os documentos,
boa aparência noneato o trabalhador,
possuindo lln^s traquejos para lida.
com o nublico. oferece «eus serviços
para baicâo de p»darla — Tem^pta-
t'ca razoavel, porem multa fo.ça de
vontuda e iti^tl.d, _ Ji t:tbf;hou
nr»l>. rimo, porim fori do RIO —
Gentil era teltfonar para 32-1280 dei-
xar recad(»e cem X>. Ldna para Ho-

urgfnitr.
BANCAKIO ou funcinnarlo

publico que reja perfeito dactl-
lógraío, precisa-sc paru
lhar 6 horas diarias, sendo o dc
manhã e 3 na parte da tarde.
Carta com detalhes e ordenado
pretendido paru 2250 na porta-
ria deste Jornal. _ .."lJoriUielr» — Preclu-fe 7=" »?]»¦

cado e cheio. Rua do Matoso 223"T>lco para estudante colegial ou su«.
15 Derior — Preclsa-íe dr pessoa
;sr,\ ciwlr.ir » adul-.o 2 liorss por
noite. Gratificaçfto Cr 350-00 men-
rats. Ver r.o local, i r. Áurea 71 —-
Santa Teresa, segunda-feira, dai -9.30
ás_21.30_horas.

BALCONISTA — Precisa-se
um. com pratica para trabalhar
em loja dc farendas- Tratar á
rua do Catete. 310.
jgombelro _ eletrlcUtSft — Precisa

sc puar obra, procurar Joio Fer-
ro. > rua Ma ri z e B arros .__825-:

BOMBEIRO hidranllc» — Tre
cisa-se de ofilcals de bombeiro
hidráulico que saibam trabalhar
em ferro e chumbo. E* favor nao
se apresentar quem não estiver
em condições. Tratar á roa Mc-
xlco n. 168, 5o andar, sala oll
ás 9 horas.

....  — Precisa-se competente
para trabalhar com maquinas de

lavar roupa a bebedouros. Tratar á
Avenida Barto dc Te:< 34. com o Sr.
Van Erven, 2a feira, depois, das 9 ao-
ras.

AMEAÇA ÁS DEFESAS NORTE-AMERICANAS NO PACÍFICO
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Apoio das nações latino-amorica- A luta entre a Igreja e o Estado J Inclina-se a Hungria, ainda mais,

nas à independência da Eritréia j na Tcheco-Eslováqula  para a orbita de Moscou
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c ec*o 31 iüm,fybrança aarvlço d*>Infçrmav^a tíactiio|: afo a mwtorta-tt pr.>f»*aio*»a. ie.ofcnar aoniant»otu a* hor*a o dei U i* Jf»noraa. lei. 2l~ll 73, dias ut*i». YL*inôo chamar pau outroa fina.!'rcrurar M*rio.
0.*õre.:e"áe moça auoj parkttabjf.iar «m iabarator.* oucaiiro. r.a^i tem pratica «abando irr

M. 
? i ? r:,extve: muito bom * escreva ucaoç« de »ioa apareacU, é^cad4., & maquina. Quem mtftr«i»arpr«clsa«»e pura tomar cont-. ue ,,(r!Vr . nr,7^ o :». « 93'%aum «partameato ue peasoa só Tratar \à 1 J.q ...... ™com o ar. üuuarao. »'-ua aa Quiuu- por.a..* ..t joroai otm u.-

, d» 50, 2'4 andar, tejunda-felra, das ; 2f«ç.4._   14 ujia 16 . horaa. /"aiereca-av rapaa rKaaa enfado da»
| 'TÍ^aiorea e enelTÔre» que preciatm j interlcr contadoi datilofsrtóo ra-*
I 33H trabalhar, n«o iiodando per fal- Ucrvníj tuoait.Br em cwinor'.'.
| t* do regUtro oe nascimento, p.o- I api'^rr.t* ra.»-nenesaa. Ca.tas por! cur«n ar. Diíia; a Praça Tiradentes, **vor, l)ar,* . P^nandvi — ftu\

5j. j.o andar, daz io ia ií, n-ra., 7 l-Jaa»ea«o.
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Tópicos o Artigos

Na 5.» página :
CORK1GIDO UM TEXTO

CONSTITUCIONAL
l'ELO DECORO...

GRANDE E PEQUENA AÇU-
DAGEM

INDUSTRIA. COMÉRCIO E
LAVOURA

CONTRIBUIÇÃO COMPUL-
S6RIA

NOS BASTIDORES DO
MUNDO

AUSÊNCIA DE AUTORIDADE
O TRIGO NA CAMARA DOS

DEPUTADOS
TEREMOS CARNE PARA

EXPORTAR ?
A INICIATIVA DE CHIANG-

KAI-SHEK
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS

BADARÔ, LIBERO, ETC.
Diversas Notícias

Na 5." página :
A data nacional da Bolívia

Golocaçâo 
— Sai grande Companhia— Precisam-se pessoas apresenta-

veis para ocupar lugar de destaque
com 2 a 3 mil crureircs mensais.Tratar L Avenida Prcsioentc Vargas u.
417 3°. aadar_sida«, 307_e_3CC. 
/lalafati 

' — ~Preclta-;e de servente
\J com pratica. 4 Avenida Rio Hran-
co_l03,__saIa I301._ii tardr

Na 8.» página:
Deverão saldar seus débitos eonx

o Tesouro Nacional
Atos do Governo

Na S.* página :
A Aeronáutica pode aceitar o

terreno que lhe foi doado
Decretos na pasta da Marinhe

O ensino de enfermagem no
Brasil

NA SEGUNDA SEÇ&0
ARTIGOS ASSINADOS
Na 1.» página :

UM BALANÇO NO PROBLEMA
DO PETRÓLEO

TRABALHO E ECONOMIA

DUAS SEÇÕES

Edição de hoje:46 paginas
NA PRIMEIRA SEÇÃO s

Colsau de Cltlaao .Diversas Notlolas „
Coisas da Política

PAGINA e 6 6

pagina
Serviços TelegraiScos do Es- •
terlor . .íNa Policia » nas Rues .... a

NA SEGUNDA SEÇÃOt

Turí
fAGlNA

 -4 PAGINA
Cartaz do Dia

CARTAS AOS FUNCIONÁRIOS
DA FAZENDA

INDUSTRIA NACIONAL, IN-
FLAÇAO, ELEVAÇAO DE

PREÇOS...
O QUE NOS SALTA — t Ft
A HISTÓRIA DO PETRÓLEO

BOLIVIANO
CONTROLE ADMINISTRA-

T1VO
O DRAMA DO S. FRAN-

CISCO...
MAETEKLINCK E VER-

ILAEREN
Na 2* página:

NOSSAS COMUNICAÇÕES COM
NITERÓI

PERFIS MUSICAIS
APROVADA A PRORROGAÇÃO

DA LEI DO INQUILINATO
O "MAXIXE"

Na 3.1 página :
BARREDORES DE RUAS E
COCHEIROS DE CARROS

NOTAS SOLTAS DE
LINGUAGEM

FLAGRANTES DA BOA TERRA

qua trata do rcglntro o facilita o
pagàiniiantn. Tel. j2-68J5.
Moçaa 

— Laboratorio pré^isã, par*rotulagem o embalagem ate i?auus. Rua Valparauo; 21-A. TIJuca.Ateade-sa daa 14 ia..16.horas."vTarcenêTrb — Precisa-st u;n aia:-lTJLcer.eiro para fabrica de moveu.Rua Salvador dc Meudonça. a. 7b.Rio Comprido.
Menino# 

— Prêcisam-aa para pe-quenoa aervlços de escrltorlo, ín-terno e externo, que tenham o curao
Êrlmario completo, lugar de futuro,ariaa de proprlo punho IndicandoIdaae e pretensões paris 90990, naportaria deste Jornal

ry ««-><>w aervlço

Menina Precisa-ae, que venhaacompanhada palot palc ou res-ponsavels. Paga-se 200 cruzeiros, 1rua Júlio de Castlihos 15, apartamen-to a. Copacabana.

"fTMementos devtintos, maiores, secno- ^ arda-livroo
hi ra^ e sennores com ou aem pa- Aa?iwSo fr&ceJ • lngii^. pro-tica, coxercial com vonudc de pro- 0.~;u. falando ira.~cts *i Jngies. pj ^
greair t veucer na vida, gaahando uijira .2 p5Va cru^ei-o*s

nif,: I "ooo" cruselroi R^poitanara 94233 aa portajla deste jorna..

Bombeiro. 1?

"Oombelro-eletriclsta — Precisa—Telefone 4>p8C8^_
¦se

" pÍ;rdEU-SE um relogio de
ouro, tendo nome c data grava-
dos ,no trajeto: Largo da Ca-
rioca á Praça Saem Pena ou
dai a Grajau". Caso tenha sido
empenhado, gratifica-se a quem
«ntregar a cautela e também em
outra qualquer hipótese. Telefo-
tnar para 38-4824.
7£>erdeu-so uma carteira com papeis, Catete, 310.i5L fotografias t ^alg^ dinheiro. - j ^a-pintelro e serventes para traba^

/"tasai iranccs — jdoa apretentaQio.
yj serio, ativo, oferece-se: ela como
governanta ou tíama de companhia cm
casa de alto tratamento cu para to-
ma rconta de criança, fala português
e um pouco de Inglês e lraliano. Ele
como gerente em club, notei, restau-T-anie. ou em laxnllia de aito tratamen-
to. Tel. 32-2709 escrever para a por-taria dftte Jornal a 64316.
/iclcheelras — Precisam-te, á. rua

.Vrlstides Lobo. 2-<3.
CAIXA— Precisa-se uma mo-

ra para caixa, com pratica para foja de fazendas. Tratar á rua

íP

Quem achou por favor entregar a
Adolfo Bergaminl 350. Gratlfica-vie (bem. ¦lírtíta-Jf um molho de chaves —j

Gratifica-se a. quem as euorerar. I
ievor telefonar para 29-1145. i
W>assapõrte "— Perdeu-te ontetr no;
JT Centro da cicacJs um passaportecarrito e^n ingi^c e chinês perten-c?nre & Maria Sator Gratiüice-s^ a
cl".em cntrsga-lo ao ar. Duarte —
.Avenida Almirante Barroso 72 10.°tendar. Tel. 42-1017.

C Ihur em oficina, precisa-se é. rua
Sio Crlstovâo, 10l5,_.fundoti.

tiisai estrangeirei, podendo «r Ji-
> ponA», proclsa-se para utlo no

Estado do R:o bem ordenado >u con-
ciçóes a combinar. Rua Francisco Si
61 apartamento 404.  /Tcciro — HiiSü datüogriíõ^ íã-poa-V_y do da parte da maahà oiereceseus serviços a proprietário ou admi-nlitraçào de apartamentos, em troca
de um apartamento modeito mesmode fundos, no Castelo. L,apa Cíneian-dic ou Avenida Augusto Severo, de
olug-ucl ao* 600 cruaeivos. Rftspofvtasiirgenietí para 91421 na portaria dect»
Jornal.
/^aíeteiro cccn pratica, dc minutas.Precisa-se á rua Aristidcs Lobo2S5. Café Flor do Rio — PaSá-ss bemorcen p-d o.
Carpinteiro ou marceneiro — Pre-

cisa-se de idade ou aposentado,serviço particular: di-c-e casa se qui-ser e mais um ajudante. Rua Conuede_BonfLm 4c
J^lstribuiüor

cas horas olarias, em aprendizagemaa procissão de corretor. Desejo pes-soas de bui prasenç»; alEuma lnslru-
çio, doe. referencias. Tratar no Iub-tituto, á Avenida Marechal Floriano22, 1° andar das 9 as 11 horas comDuque, Eitrada.  
Empregada 

— Precisa-se de uma
para cozinhar o trivial simples c

lavar roupa de pequena família semluxo. Pedem-se refeernclas. Largo do
3apé_65 _Rocha Miranda

n.Tecanlccs tornalrot, ajustadoras —
1YL tsam-se oocroe tentes — Fa-
oi»ca sui Auierl<is — A.venida Subur-
oana n. 104.

Empregada" 
-Precisa-se uma aenho-

ra de 35 a 45 anos de responsa-
blildada que tenha boa r.parencla, pe-dem-se referencias. Náo ©e atende
peio telefone. Cartas para 94004, na
portaria deste Jornal.
ÍT^aíeía — Temos * lugar para me-^ír.o que cor-hi/ça trem a cidaOe.Avenida Rio Brar.co 126 15.° ana&r& ala 1505. somente até As- 9 horas.

— Preclf.»-^»Buenos Aire-s n. 202.

Engraxate 
— Menino c.'e 14 anos

paru cima. que engraxe bem —
Pr«cisa-se á Avenida Rio Branco n.10S. — Fundow, barbearia. Trata-sers í^frunda-felra dac :2 horas «:ndiante.

/Governante —- Preci-a-se estrangsl-
IjT ra até 40 anos, com grande pratl-ca e reíerenclas, pira duat crianças.
Tratar na Praia ue Botafogo, 124 —
%pto._ 35.
/"I overnanta — Precisa-se, lndepsn-
\JÍ dtnle a brasileira, para uma pes-soa. Trata-se das 12 ás 14 -a das lo
as 16 horas. A Av. Henrique Valads-
res i2,_sobrado.overnanta Nurse — Precisa-se de
VT senhora Independente, educada, ca-
rlnhosa para í meninos dc S I ? anos.
Já em colegltf. Falando perfeitamenteinglfts « podendo ajudar nas lições de
português que trazem do colégio. Exl-
gem-se boas referenclus. Dá-se moradia
e bom ordenado. Tratar pessoalmenteá. rua Flamengo, apto. 100. Telelo-ne: 25-4 í39.

GOVEUN.VNTA — Precisa-se
com pratica e otimaa referen-
cias para uma criança de meses
e um menino de 4 anos que. Ire-

aactllografa Preclsa-ss, com

Chaveiro 
— Operário competente

Precisa-se á rua dos JnvaUdoa^, ^ rua Buenos Aires 204.

Dl. . _pratica aa copias maquina; a
rua Sáo José 6bjA,

DÁCTILOGRAFXS — Prco!-
loja. Tratar cura Adelino Pereira Car-
doso.

EMPREGOS DIVERSOS

JA uxlllar de escr.totio -- Oferuce-se
rapaa de \<t anos, com certificadocie isenção, diploma do curso comer-elal básico e escrevendo ^iularnienteli maquina. Respostas Aloisio rurtela.

ÍTlua uuatemala, i82.P?nn^.i A prendia — Preciàu-se a rua Si-
queira Campos 72A. Copacabana.

y a prendia dt- escrJi0*i0, precisa-se,utx em casa de grande movimento,
«os boas referenciai. Tratar crnn o
p;r. Aragào, é. rua figueira &t Me.o.
£50. ioja^

Clontador registrado no C. R. C. —
/ Oferece-se para trabalhar à?*c 13

ás 17 horas, ordenado 1.3C0 cruzei-
ros. A quem interessar, telefonar pa-ra 29-1337, « dsixar recado £araJosé.V^loTchoelro — Preclaa-ae um bom a
V>> Av. 29 de Outubro (antiga Subur-bana), n. 7420. Largo da AbollçjLo.

G' comercial procura moça, br ar.-
ca, de boa aparência, para lim-

pera, e ajudar no baleio. Ordenado
400 cruseiros. Aiende-se pelo telefo-ne 37-1755.

4" andar.
J^lstrlbuldor 

- Tipografia — Precisa-
se; é. rua Benedito Hipall'o,__ló6.

Desenhista — pfcc>*»^ie
ds arquitetura, com pratica de
estruturas cm madeira. Tratar â
Avenida Brasil, 9110.

Clorti) titador, para artigos ce esporte,
para homens, dando-'e «rde.nado e
ir.uresi-s r.os lucroa da firma. Cartas
com urgência para SS509, ni portariadeste Jornal./"Carpinteiro — preciea-dô pa:

quadria, na rua Bar2.o da Torre,
, n. 353. Ipanema.I /"lorretorti para veada, íe otimos

cA 00 laboraiorlefi — PropuisnaJta, . lt.rrcn,js situados em Caxias —
moça, com prat;cí., Junto a meai- • Tr&ta„ \ Avenida Rio Branco, 40, 2.°«ro». hospitais e uentutat. andar salaiocítçào no «rreamo rfctno. C.iamados - 

«aara.JB-1056. — Odete.

TSa.m& 3i companhia" «enaora lta-
JJ liana independente falando, brir.
o português crí cr cc-c-.se drur.do boa©
r&ferencias oáo faa questto de via-
Jar. para i ouropa o interior do
Pais para casa. d^ pe^scc- sá. ou pe-
quena família. Carta pa.ra 93541 na
portaria deste Joranl. Ifermelra para consultorlo dentário

.t>p* RIO. G... PÒ SUL S. A.
i90 ' áhos .a «serviço "dá'

ÊÃ economiâ' •.. ~:kã

|ILIAÚ.;,^^ ÀLF/S^DÈ.GA, í

lt,k ur* — i'.ecisan:o* entrevistar uma
lYLni.lor inteligente, laianui co^ ta-
ciruaue o argumentação com reieren—
cia, para ocupar o caigo de ínepeto-
ra orgaiuzaQOia de proouçao ce gran-ue instituição. Desejamos pessoa ati—
va que queira gannar muito, confor-rpc capacidade. t<ntrevista segund».-
zcirs. aa- 15 ai li noras, com uuqae
Eitrada. Instituto. Avenida ilarccial
fioriano 22, 1° anaar. —

11 oeiuria para waoaliaar am esarlto-
iYLrlo — P.-ec^a-su i.uciea, í. rua do
ttusario 171. 9° anoar.
Mcnorea 

— P.*oclsam-se para tipo-
gralia com alguma pratica de al-

ceaoo. Tratar_& _ru* caninde,__32._"Vrõças Precisam-se de 12 a 20 anos
lVLque saibam dançar alugunia coisa
para trabalharem err. academia de
dança dac 1S ás 22 r.o ras, cracnado
bast 500 cruseiros. Avenida Passos 13— 3a andar

Moça ou menina —• Precisa-ae umnera casa de casai com 2 filhes, árua Senador Alencar 104, casa 7. StoCrlstov&o.
Mocinha maior para Iniciar comosecretaria de lndustral. admite-se.Exige-se desembaraço, fina educaçáoo aparência. Paça-so bem. Cartas comdetalhes descritivos, sem o que nLoserá atendida, para 92635 na porta-ria deate Jornal.  _
Moça 

— Contador que tem varias
pequenas escritas, procura moçacom boa letra, capaz de fazer tais es-critas com perfeição, serviço que po-derà ser feito em horas extraordl-narias ou na própria resldencla dacandidata, conforme se combinar. —Cartas manuscritas detlhadas para92679_na_portaria deste Jornal. _

MoçaProcura-se ativa e desem-baraçada. que saiba encrever amaquina e conheça serviços gerais deescrltorlo, para grande firma indus-trlal. Apresentar-se entre 8 e 11 ho-ras. A rua Maxwell, 98._  
Moça*— Procnra-se Jovem ativa,boa letra, conhecendo serviços deescrltorlo. cabendo escrever a maqui-na. -ugar de acesso. Cartas com to-doe os detalhes, inclusive idade, na-cionalldade. estado civil e pretensõesmínimas iniciais para 92630 na por-taria deste Jornal.
Moça nortista, chegada ha imi mês,

escrevendo a maquina o com co-nhecimentos em escrltorlos comerciais,deseja colocar-se mediante entendi-mento pessoal. Cartas para á rua
Jaborandl, 115. Vicenta de Carvalho.Balrso Kosmos.

-sc um rapaz educado pa:«Jiço de e.cntorio sabe tscreve.*maquina ? dá-se referencias. Or-denaUo mínimo 300 cruseiros. 'tratar
a rua. Saca dura Cabral a." 19nA Ho-tel Mnge./ \iurccc-so um «ênhor para tomarV_/ contai de edifício que tem carteirade aócenforista e bem assim como In:-petor de colégio, tendo conhecimentodc musica v todos os documentos, dar.-do referencia, pura rua Sá o Francis-co Xavier 173. Sdjar.
©ferece-jse rapaz "com o curso ae-cut-darlo, escrevendo bem u ma-quina, boa caligrafia, para serviçode, escrltorlo. Servo unbem como co-brador, horário toda parte da manhiaté ás 12 horas. Cartas para 8596-:,na_ portaria deste Jornal.
Gítrece-se rãpas anos casado^com ..cv*ruçAo eecundalra pare,trabalhar d ia Ij Horas cm dlact^^Pavor telefonar para Fernando — Tel.26-5059.
0fe:tce-<íei um hoaiem de 26 ano*,para trabalhar em casa de fa-mllla pequena, oficio Jardinelro, ec-corador e serviço doméstico, informa-çftcs para Avenida Tijuca, 716, chs-jma: Sr. Franco, tel. 23-2243. Orde-nado 550 cruzeiros.
©ferceê-se governanta competente,para criança de tratamento, botureferenciai, boa aparência, viaja, bot.eaude, idioma brasileiro. Ordenado1.500 cruzeiros. Av. 29 de Outubro,aso 3 <antlg A ven 1 d a _ Su b u rb ar. a.
©~íerecè-se~l casal com 2 filhos "jje-

quenos para l sitio ou Fasendt;ambos com muita pratica de avicul-cor e hortahças a arte cuiinarla • lcom outro oficio de casa. Tratar com. ;o mesmo í rua Araújo Leltio, 190-A \Carvalho ou dona Marina Carvalho 1Fone 33-0342. ató ás 12,30 horau-
(Aícrece-se um mecânico de radio, pra-U tlca
0!s

 _ anos. Tratar tel.: 39^7032-fcrecc-se zelador para edifrcio.

MT~ Ualor"' ;orri pratlc*. dc
rotulagem em laboratorios, adnti-

tem-se ccxn rc si ciência perto de Co-
pacaoana —• Tratar aa rua Jlss da
Roçna_ n ._23 r_. ^

quenta coleglo. Cartas para o: -jvrarccneiro* bv^ para o::c;ua
n 93.970 na portaria rteste Jor- tt'Vglnda-f'fea arlnaL. j geuce. N&o sa apresente quern ta cats

sado, tem filhos, tem referencisae todos os documentos. 2' favor dei-xar recado pelo te.efono 47-2041, coo;o 3r. Souza.
Gferece-se um senhor de 42 anos re-forn

O';
TtTenlnos — Preclsa-ss do 14ÍTl.anos ,para aprendlt; 17A rua do
Rezende. 80, 2.° andar

foças — Precisam-se com praticaiV-Ldê embrulhar bala* o caramelos,na Fabrica Paulista, á rua Mlguek dr
Frias 35: fica no fim da Avenida Pre-
sldente Vargas.*V|'oça — Precisa-se duma, que seja
ÀVXdacíllograía competente. Paga-ecbom salarlo. Tratar á rua México, 31,4.° andar, sala 404-A. S' favor naocomparecer quem náo teja realmentecompetente.

, , empregaqo._de um bom encarregado de ba.-- j -^a bça dactilograía, connecendo todo - T-.-i ívi üs escrltorlo. inclusive

Precisa-5-& de"r^abrlca de bojtrf*J? um ajudante <fe cortador a de duasmenores cem pratica de mesa á Ave-nida Gomes Freii¦eire a, 20 sala nu-

/"l rande fabrica de calçados precisaVX de um bom encarregado de bal- j ¦« »,
cio. Paja-se beir. o por peça. Tra- | IVIeervlcotar diariamente & rua Ana Gj.t.s-
ráes 70, Rocha. Tel. 23-0947.Trõrta e crlaçiõ de sallr.iias ifrecu-a-JlX uma pesioe conhecedor dostetrabaho para fasenda no Estádo coRio Trotar rua Camerino 100, Rio cí«
Janeiro.

) A parador e «sV.caaernador, precisa-U\. se á rua
r,\Ae

^"iãrpTntélrõ, procisa-&e á rua Joa-

¦_ 1 MOCO oratieo « haou, 1 à tua aenhor -n-,..ip" das. vendas e com— ! /"lalxelro para tinturar.a. com pra—-
rrênos, catai e loteamen- i ca. precisa-ee. ordenado e comls-

cio Carmo, 63. — «-asa l
ValleUe: Itençaoi. encarrega-
gras da' terrenos, catas v ds, fas plantas e qualquer desenho
com referencia ao ramo, copias de
Uankin, ébs. Telefonar a qualquarl-,ora oara 32-886?.ia uxiTíãr de escrltorlo ete 22 anos,
ÍAcom algum conhecimento de datl-
Lografla. precisa-se á Travessa Jacaré

; 92 — Engenho Novo.

quim Paiha-ret lc6
G~ 

"onfposltór tlpograflc»desembaraçado, dlarla C*$ 60.00Í

fT .Judantô "de bombeiro hidráulico
Freclsa-se de um. Tratar com

§r. 
Plínio.ranco 47. á rua Visconde do Rioo andar, sala 11. 

ia rmariiino — *^£oça conn pratica de
armarinho, para alrnoxarltado —

(TBervlço interno) de fabrica de roupas
brancas. Precisa-se a rua do Catete,
a. 300. 3." andar.
l A Jadantes e menores com p.-atlea— Precisam-se para oficina me-
talurKlca. á rua Pedro Smesto 35.___
rX~uxiliar de escritório — Precisa-se
A para serviço ígcrals e n-.ar.oados.
Kxlgem-se referencias e fiança, or-
•ãenado inilcal Cr$ 700,00. "Rtal .
j\y. churchil. 94 — 11° ..-rr—
rVrmador pará ferro e ladrilheiro —
ICA-Preclsam-se bons, pura trabalhar
l-.an obras do serviço gcogratlco M
antiga Ladeira da Concelç&o 81 tnoje)
i rua Major Daemon, entrar pela rua
tio Acre.

sío. Rua 3ulh£~s 52< — S.-.genho it
Dentro.VSontador devidamente legalizado, com
V/ pratica, oferece seus serviços- a
quem interessar possa. Ordenado inl-
claí pretendido 2-000 cruzeiros. Car-
tas para 92646 na portaria aesta jor-nal.'Contador — Oferece-se, grande pra-

tlca em contabilidade inecaniaa-
da e manual, j.500 cruzeiros. Deixar
recado com Aguiar,__tel.__43-.l097.
Contador,— Oterece-sc com bastaa-

t« pratica e devidamente legall-
nado. Cartas oara 81909, na porta-ria deste Jornal.Jriadelfeiro — Precisa-se um cadsirei-

ro para fabrica da moveis. Rua
Salvador dc Mendonça n. 73. Rio
Ccmprldo,

li< que tenha bastante pratica e saioarevelar radiografias. Ordenado de eooa mil cruzeiros, dependendo das apti-dões. apresentar-se á rua Senador Dan-a es- tas llóC andar saia 602.
I"1 T^stucadores e ajudantes, preclsam-sou á Avenida Pasteur 250, no antigo
ftosplclo. Tratar cora José Ferreira.
Empregacos ce cinema — A ser

inaugurado em suburbic — Pne-
clsam-se cem pratica e recomenda-
ções para çerents pintor bilheteiro.
porteiro, faxineiro, vagalume e o?r-regador de filmes. — Cartas part92601 na portaria deste Jornal.

mprego — Antiga e conceituada;
lnstitulç&o tem oportunidade decolocaçáo para alguns senhores ou ee-nhoras de respontabllidade, boa pre-seuça pessoal, doe. rei. vont. de Ilr-mar o futuro, no cargo de vlsltadores

produtores corn excelente remunera-cio, aproveitamentos e efetividade —
NLo se trata de títulos e nem de mer-cadorias. Tratar das 9 as li horas noInstituto, á Av. Marechal Floriano,n. 22, 1.° anaar. com a InspetoraCarmen.  
Empregado, a partir, de 15 anos, pjbalcáo ou copa de casa de refres-cos, a rua Alcindo Guanabara, 17-21.Depois da^ 16 horas. Trazer carteira
profissional e de saúda.

TTTabricã át bolsas — Preclsam-aeJL' moças <?«om bastante pratica —
Aceltam-ae tarnoem aprendizes me-
no res que Ji trabalharam neste ra
mo de bolsas para senhoras — RuaSantana n. 103 — Loja —¦ PraçaOnze."FUNCIONÁRIO publico ou
bancario que seja perfeito dacti-
lógrtafo, precisa-se para traba-'
6 horas diarias, sendo 3 de ma
nhã e 3 na parte da 'arde. Oar-
ta com detalhes e ordenado pre-
tendido para 2251 na. portariadeste jornaL"Cl abri ca de belgas í Praça da Stepts-
JT. bllca 46, 2o, sala 23, precisa da
uma costureira de bolsa a que enten»de da virados, paga-se bem. Tratar 2®feira, de 8 ás lo horas.

oras ragae, para vendedores» de
fresruesia, em café®, bares, con-feltarlas. temos ótima oportunidadepara aumentarem suas vendas. Pro-dutos de pastelaria salgados e doces.Tratar corn o Sr. Carlos, t rua Vis-conde do Rio Branco, 22, portaria,diariamente das 11 áa 12 horas c das17 ás 18 horar, ou cartas para 90232.na portaria deste Jornal

Tijfoçãs —" Preclsam-ae com praticaifX de encadernação, (blocos, talões,etc.). Rua ílacfc, 133 — i:s:ací.o doRiachueio.
MTJno Precisa-se um, para fazer

entregas leves e pequsna limpeza.Pede-se vir acompanhado pelo respou-savel. Rua 7 de Setembro, 63, 6-° ar.-dar. saia 60

rmado do C. de Bombeiros, para,serventè de hotel ou edifício é limpe-zas. Telefonar para 32-3444, chamarSr. Osvaldo.
perece-se uma senhora de*"boa api-rencia: estrangeira com pratlct,dc consultorlo dentário. Cartas para,9-1256,„na portaria deste Jornal.

©portunidada para distribuidores ^vendedores. Venda rapids, e pro-veltosa precisam-se para a venda doPudim 'Lallta, a base de vitamina, pro-tclr.a e íosiato. Alkc-Citrus, laranjae 11 má o em pó a base de suco lnte-
grad desidratado cm oó, substituindoa iruta fersea em todas ruas flnali-dadas. Ótimo lucro, fona 43-6313. —
Calia gostai- '4886. Rio- /^v'erecè-se —• Rapas honesto, 20v/ anos. estudante de direito da F„N. D., tênao conhecimentos gerais stw-no-datilografo com pouca experiencia,deseja colocação em lugar da ruturo.Curtas psra Higa, R. das Laranjei-ras io?.
Oferecc-ce uma mc*;a para trabalhar

em consultorlo medico ou dentário.Tel.: >3-4731 — Guiomar.

mprescorcs — Precisam-se para ma-X quinas manual Vitoria e automa-tlca Hildeberg; á rua doo Arcos, ó4Loja.

celto emprego externos' fcXDediente com peque-L.nWnr com pratica de ser-
meio

pequeno ordena-A'-- rtcio, contado:
Suoràtorfoajármaceúílco. Oartas para
«7370 na portari_a_aeste. jornal.  —
» Ã ludümes de boao-^-io e eietriclB-

ta — Precisa-se de 14 a 16 anos.
•Avenida Gomes__Fveiie_39,_lQja' * cademico de Dlr.fcito Tendo 11-
IlAvra toda a parte da manha ate ás
t'Z horas, oferece-se para serviços ge-
IruiB. Por favor, cartas para 89o59. na
cortaria deste_Jornal.S—. ' ¦ J . nAnteV\ii'

COLOCAÇAO —• Oferece-se
oportunidade para 10 pessoas de
boa apresentação e certa cultu-
ra para trabalhar em departa-
mento de produção, podendo au-
ferir de 3 a 4 mil crureiros men- |
sais. conforme capacidade. Não
precisa ter pratica, ensina-se o
modo de trabalhar, còm Almel-
da. Av. Pn-tidénte Vargas, 509,
5," andar, sala 503.

T^ncademador — Precisa-so um bom
X-J costureiro de livros em branco á
rua da Qults.nda,_161_.
Ípmpregado para llrhpeia — Precl-

J sa-se senhor com pratica de lira-
peza e que apresente reíerenclas. —
Idade entre 30 e 45 anos. Ilorar.o
Integral. Rua Mcxlco 31. 1° andar.
fT^nlcrmelra com pratica de hospl-
Jjí tais a casas de saúde ,oferece-setambém para particular, Jadir ae
Souza. Te'. 32-òt30'L^

P moças com pratica o moça6 meno-
res que saibam costurar, mesmo sem
pratica. Rua Regente Feijó 25, so-brado.
Eabrica de bolsas — Precisa-se uma

costureira e ajudante de mesa —
Paga-se bem. Rua Buenos Aires 20(3,
2° andar.

Tmpre-ãsor — Preci<sa-ce dc um paraX maquina Planeta. Av. GuilhermeMaxwell 383-A — Bonsucesso.**
Impressor 

— Precisa-se para ma
quina pequena. Rua doa Iavali-rios_86.

Impressor 
— Preclaa-se um com mui-ta pratica para aervlço da luxo,á rua Bar&o de Iguateml 12-B, Praçada Bandeira.Tmpressor — Mlnervista — Precisa-X se oficial competente e rápido.Tratar á Avenida João Rlbelro_991

Impressor maquina cilindro, meio ofl-
ciai, precisa-se á rua Costa Fer-

relra 77, antiga Travessa das Parti-
lhatj. — Precisam-se, compe- tentes, á rua Frei Caneca 444-A,Estacio de Sá.Jmpressores

Gantora, preclsa-ss, profissional ou
amador, podendo ganhar multo

Tiem. Apresentar-se depois das 21 ho-
ras na Bolte Barata Ribeiro. .38^

ELETRICISTA — Precisa-se
que conheça instalação elétrica
de ônibus. Tratar á rua da Gam-
bòa, 114.
a,Anipregaüo — Precisa-se um menino
JCi ou rapaz para serviço interno e
externo ae uma livraria. Apresentar-
se com documentos á rua Senado.
Dantas, 56-A.

1 fábrica de bolsas — Precisam-a^
moças com pratica a tambeni

aprendizes adiantados de ambos os
sexos, para bolsas de senhora. Apre-
sentar-se com carteira profissional, a
rua da Aífandega 134, 2o andar,
sa ia 4. .  -
Fabrica ce cintos — Precisa-se melo

ollcln! de cortador e um oficial
do cintos com muita pratica de ar-
tifcO fluo; ã rua Regent» Feijo, 25,
sobrado. - —TTlarmacla — Pratico aposentado, com
1/ documentos, oferece-se para. tra-
balhar algumas horas por dia, me-
diante pequeno salarlo. Cartas para92670 na portaria desta Jornal.
^¥rrêlrõ~e—sêrrãmelro - Precisam-
X se em Jacarépaguá, á Estrada Três
Rios 97. Metalúrgica Brasil Ltda.. dois
minutos da parada final do bonde e
ônibus Freguesia. Atendemos também
aos domingos.  -
TT^abrica de bolsas — Precisam-se ae
I moça« oue saibpm trabalhar na
mesa, com "multa pratica. Rua dos
Arcos. 39, sob

Instalador de esgotos — Preclsa-ao
oue conheça o regulamento Cessas

instalações á rua Dias da Cruz, 952.
eaqfiina de Dr. L«al. Procurar o
sr. Dias. se for bombeiro, pode tam-
bem fazer eaae serviço.
Tmpressor — Precisa-se ma 4 de

Novembro 231 — Ramos.
T apidaçáo — Precisa-se dc quadra-I j dores e oitavadores em cima.
Av. Suburbana,
T apidaçáo - Precisa-se de bons

debrutadoras. Av. 29 de Outubro
5.114, antiga Av. Suburbana.

ÍTA uxiliar .da contaDiuaaoo — Ote«
ViV-.rece-se rapaz com 25 anos de
idade com curso secundário, com ou-
tmo conhecimento de contabilidade
snercantll e bancaria. Perfeloo cal-itculista, redação própria. Ordenado'desejado 2.000 cruzeiros. Cartas para*98390, na portaria desto_Jornal.
p"a tenç&o — Tenho cui&o glnasiai
I;A.completo. Sou reservista. Xrata-llhei em laÀioratorio. eluho ótima
(tetra. N&o exijo grande ordeuado. A
®uem interessar, cartas para 93264, na
lwortaYla deste ..Jornal->l". A n. »nr«»lri

arplntelro» — P"reclsam-se paraassentamento de esquadrlas. —
Tratar á Avenida Rio Branco io,
2a andar.  /~i"ilocaçí o óslma — -Firma imobl-

liaria iniciando atividades, ven-
das de casa6, terreno. 100% financia-
dos. necessita pessoas da amoos os
sexos, oof. aparência e ativas. Rua
remuneração. Lugar de -uturo. Tra-
tar pessoalmente no escr.torlo do ar.
Vasconcelos. Avanida Rio Branco 106
e 108.__12°___andJir,> sala 1206

Emprtgaat» paio sitiu — Precisa-se
competente para ensino rural a

menores, tendo familia. com atesta-
dos d" Idoneidade. Tel. 27-eo79. das
7 ás 11 .huras

ílT prendia de torneiro, 14 a 16
EA.— Precisa-se um i. Aí. Prlnces»•Hábil 126-p. Túnel Hqto.'a nosentado — Precisa-se leoneo, .

com conhecimentoa de iato
ven, corretagem tilc.grauav«errteos de escrltorlo. percebendo prJ-
[labore e interesse. Rerposta com pro
fcenaões e referencias para 292, na P<"'deite jornal.

Casal idoso precisa de uma moça
forte de responsabilidade para

cuidar da casa. Praça Saens Pena.
Tratar 26-4904 _ todas as mannaa.
Vlorretorea — Priclsam-se para oo-
V. locação de carteira de saúde de
organização H.-spltalar. Boa remu-
neraçBo. Tratar A rua Conde Bon-
fim 716, quase esquina da rua Uru-
gual, pela manhã

TT^stofadorcaJJJ Precisa-se urgente
bons otlclals e melo-o!lclals per-

feitos conhecedores ua "te. 3Paga-
se bem. Rua Barao de Mesquita 535.
r^mpregada — Precisa-se de uma
Xli para ajudar em todo o serviço
de pequena família, menos WjgW;Que durma fora e dt. acfc.tuciaa.
Tratar a rua do Matoso 103, casa
numero 16

T7*abrica de bolsas — Precisam-se de
_T costureiras para costura de bolsas,
com muita pratica. Rua dce Arcos,
Tpabrtca de bolsas — frecisãvri-se de
X moças para aprendizes com ou sem r%... A r\m A r/« ne "iO

T avadores lubrlficadorcs e vigia que
X-i apresentem boas referencias e ca-
pacldade de trabalho. Preclsam-se na
Vlaçào Sáo José Ltda. —¦ Rua General
Padraj139

corrc.'>por.der.cia e oscrituraçáo de 11-
vros. oferece seus set-/içoa a firma
idônea. Chamar Tina: 26-9016.'Ti/foçat e* senhoras — Precisftm-s«
IVX5 para trabalhar em serviço es-
terno como visltacoras. 5zlgccm-se |desembaraço e 00a aparência; ord-a-
nado inicial Cr$ :.000.00- Tratar «.
rua da Lapa 16. scb.. des 9 ás 1S
horas. —"11,foça de cot* apaíenel* priKiaa-t»elVXpara pequeno serviço de caixa a
escrltorlo, ensina-se o serviço. R^a
Marquéa de Pombal 92, loja. Pode
tratar hoje _ até _ ás i2_hor»j».•%*"cça — "Procura-oe para o cargo
lfXdé secretaria particular. Deve
escrever á maquina, ter otlme. apa-
r»n:la > saúde s-té 16 anos. Car-
tas para 113, aa portaria desta jor-nal.  "Yfoça." de boa aparer.cia, dacthogra-
llj_;a, oferece-se para tr.lbalhf.r err,
balcáo da casa comercial. F. iavor
telefonar aroanh& para 37-9533. 
Mocinha menor — Proa4sa-se utu»

aprendiz para íabrlca de cintou
de couro com pratica de coser a aia*
quina. Rua Alexandre Mackenzl*
sala 2. Antiga rua do _Çosta.XA"enino — Precisa-se de um ativo
iVLe que tenha responsável. V>araescritório de advogado. 1.° de Março
39, .o andar, sala 502. Iratar das
16 áa l3_horas.
\/Tetaino ou menint. -- Prrclsa-se
líXpara pequenoa serviços de casal.
Bom trato e ordenado. Rua Campos
Sales 49,_casa 2, c-pt._ 302.
TlToclnho — Precisa-se com 16 ano»,
luLpara entregas. Ordenado inicial
400 cruzeiros. Apresentar-se a rua
Buenos Aires 347-A, depois das 9
hora*.  —
H/Toçaa para balcáo de boa aparea
IVI-cla e pratica corn carteira pro-fisslonal, precisam-se. Modas Etara
3. A., av. N. S. de Copacabana 637
Vjjrbça — Precisa-se para pequenaslVlllmpezaa e alguns reoados em ca-
sa de moda, á rua do Ouvidor 162.
lo andar.TtÃTenlno de 12 a 16 anos — Precisa
iVXse para serviços leves, durante
melo-dla; á rua Ferreira Brito 28 —
Praça Verdun —_Grajau

-jt f oça chegada ha pouco do norte, acra..i.?X conhecimentos aqui ro Rio, ofere-ce-se a senhora só, como dama decompanhia. A cuem Interessar favor
procurer £» rua Capiberíbe. 19 — San-to Cristo.
Moça falando ir.glòs. aiimio «s por-tuguês, procura colocação. Car-tas com propcsta5 _ por favor parao^£30 na portaria áev.B¦iToço — culto, com Cientifico, re-A.VJLdaçio pbrasU«lado em  - , . „redaçáo o revisáo de uma Revista,com pratica dos aerriços de escrito-I rio. oferece-se, de preferencia perameio expediente. Ore cr. a do a combi-nar. Carta® pa: deste jornal. as portaria

ÍSficiaa ds radio — Precisam-se dois
aprendizes eat*e 14 e ifa anss que»venham acompanhado com o respon-

vei; á rua Silva Gomes 32^ Caacadura.
7Vferece-cè para porteiro de odíficlo^
Kj senhor brasileiro aando ótimas re-ferenclao e aoresentaçáo ds firma»
idôneas, com moradia paracondições vantajosas. Tel.Álvaro, recado com D._ Zizlnna.~/~\{ZVc£G~l» uma íeahcra portuguesa,U1 do idade, para dama ae compa-
r.hia do uma senhora cu de um ca-
sal sem filhos Tratar a Estrada V-~
cente Carvalho,. 1600- —.
TiTferec^-te para trabalhar a .coita
W cm qualquer serviço, dactilografocom uratica Ct faturamento, corre»-
pondencia c serviç ode concox*rarcis..Cartas para 39460 aa porcaria deste
jornal.».... precisa-

¦Ví oças meno;aa com carteira, precl-1VX sam-so para .aprendizes em fabrl-
ca. R. José dos Reis 2S, S. Dentro,atende hoje _até 13 heras.
\foçu datilografa" prooura colocaç&o
iflem ambiente de respeito. Favor te-le fonar para 28-4070, chamar. Yolanda
Marceneiro» 

• Prêsiãarn-to bons
ofllcais para moveis, bom acaba-

mento, na xabrica da moveis Lamas,á ruz. Melo e Souza 102, prnrimo è
Leopoldlna
Mõçm oom pratica para fazer oo-

pos de papel a domicilio; paga-aabem. Rua Francisco Manoel 30, es-
tacáo de Rlachuelo.Vfoçaa mènõrea" p>arã acabamento, pjIfLfabrica de camisas, com pratica.Rua_Abollç5oJ_341^_25ng._do_Ocutro._-m/roça, culta, educada, solida ldonel-
jyX dade, deseja colocar-se como go-vernanta em carater familiar, em ca-
sa de pessoa só. de iguais condições.Cartas urgentes, para 91438, na por-taria deste Jornaioça — Precisa-sa para caixa dç
atjl casa de calçado. Avenida N. S.
de Copacabana 731, loja.
AyTarcenelro — Preclsa-sc de aabll,
ltXpara conaertos de moveis; diarla
ou por peça. Rua Gago Coutlnho 62.Se for do interior dá-se posada

T apldação de diamantes — Precl-
Ju sam-ee operários, para S|8 e brl-
lhantes. Rua capitão Jesus 109 —
Meyer.
Eojas Brasileiras de PreÇo Limitador

S. A. — Moças — Preclsam-se
oara o balcáo com boa aparência.

Ap1»esentar-se nas Lojas Brasileiras- de
P. L. S. A. Rua do Catete 24-» -

pratica, menores,/obrado. Rua dos Arcos, 39,

F;labrlcã 3ê bolsas -— Precisam-se
moças menores, com alguma pra-tica de trabalhar na mesa, como tam-

bem 2 com alguma pratica de costu-
ra na maquina de motor. Rua Gene-
ral Pedra. 441. Tel.: 43-7883
I" fabrica de bolsas." precisam-se de ra-

pazes e moçay com pratica pa*amesa. e maquina, Av. Marechal Fio-

Eaborator.o 
— Chefe de «mbala-

ge-j-n _ precisa-se um ta), com-
petente e que apresente reíerenclas.
A rua Dlnlz Cordeiro, 39. Botafogo t
T"uatrador — Precisa-se um melo
Ll Oficial luatrador i rua Sousa
Franco, 148 — Vila IsabeL

MÓÇa — Oferece-se para tra-
balhar em firma comerciai. Oti-
ma apresentação. Dá referen-
cias .Telefona rpara 30-1789.

"Jtyfenlno com pratica de pensão —
ItX Precisa-se que venha com os paise durma no aluguel; não serve mui-
to pequeno. Cr$ 150.00. Av. Gomes
Freire 140. 2° andar.
Menores 

— Precisam-se para vender
i

— Diamantes — Prectj
íam-se bons lapldarlos e urn bom

serrador de diamantes. 4 rua Saca-
dura Cabral 107. Sr. Leão.
X apidaçáo deXJ i

J^apldador aprendiz —• Precisa-^d-e um 14 a 16 anos. Av. Priu-
oesa Isabel, l26-D_r^_T.-_IÍPiSr-—iv apidaçáo de diamantes — Prec.sa-
Ju se do atorllhatador em lima para
pedras pequenas o grandes. ^ paga-

Sm ordenado lixo _aç:ma deJ. 203 cruzei-

Eisteiío-daotllografal uma ern português, com praJcari» escritório, dando-se preferencia a
quem tenha redaç&o ?com pretençoes para 93770, na oor
taria ..deste _ Jornal

\Ál anoa, que tenham boa aparência r
ducamentos para serviço externo. Ir.
tízr A Traveaaa do Ouvidor 10, 1® aa-
daT, aala 5. Diariamente d&a 9 áa 1!
flioTac. rSiTa rronomo — rreciaa-se, estrangei-
[A V com pratica no Brasil ou me-
Eoo 1S anos. Cartas para 92637. na
portaria deste Jornal. 
b A lugam-se vagas com pensáo em cusa
FA de. máximo respeito para rapazes
«u moças: A rua Bunio Amaro 42. —
,Catete. Tel. 25-6604.
FA arllíares — Preclsam-sa 6 nomens
fA ativos e com Iniciativa para Vfn-•der artigo de boa aparência c facll
ÍJÍltSçio ort-enta-M o serviço: or-
Gerado de 1.200 a 1.300 cr^,aeir?f;
Çítar 4 rua da Lapa 16. sob., das
,n ia 18 horagjSTa uxiliar de escrltorlo — Precisa-ee
liVuma do 'mi aparência, corn pratica
tacr««r;íeírta»ríètil^adas sibre re-
Çérenclaa. capacidade, idade etc pa-
H6 89437» portar.e. deste io.aaib

CARTÕNAGEM — Precisa-se
de senhoras e moças, que saibam
trabalhar e conheça bem o ser-
Tiço. Xratiar com D. Tereia, a
rua Engenheiro Martar-de---Garra-¦
lho n. 135. Vicente de Carvalho.
/Corretores com oú sem. pratica era-

colocação de títulos de sorteio» o.
caplta'.l:aç5o, preclsam-se na Trav.í-
sa do Ouvidor 10, Io andar, aala 5
das 9 ás 12_e_daa 14 á8_16_ha.
Gornpoaltor tlpografo, para traba-

ihos comerciais, precisa-se na rua
Ubaldlno do Amaral_82. *V-iasal — Oferece-se para pensio ou
\U bar perto de praia, tomando
responsabilidade de cozlnhs e copa.
Cartas para Pereira, a rua Baronesa
120. Jacarépaguá — Rio.  
/Colocação imediata —• Precisam-se

contratar 3 senhores para vender
artigo de fácil aceltaçáo. Ordenado
para começar 1.200 cruzeiros; trata.it. sob., aas 9 at 18

nfermclra oioiomaua oíoroce-se
para noite._Tel. 29-6367.

Tpmbalador - Precisa-se de ripax
Üi com pratica para lazir
lhos de artigos fluos pira prosentts.
Tratar 4 Caia Castro Araújo - Bua
Ouvidor 163, 5*R lo^V-s —--ei—-rrimureRÕ-—-Credenclada-companhl'»
Ei necessita de tres senhores nark
trabalharem na praça, ordenado Cri
? noo oo aJuda de custo a nom.».o
Exigem-se referencias, distinção, aDa-
rencia^ e desembaraço, lnutll « apre-
sentar sem os requisitos acima. «.<
Passos 120, 1°. &ala 3- da8 9 à
horas, com Sr. Caetano.

. çrs com pratica, aprcudlzes menores.— Precisa-se j transadeiras, meios oficial. Rua coe-
lho Neto n. 23. casa_6._.Laranjeiras.
TTlabrlca de bolsas — Precisa-se ope-
X rarlos com pratica e aprendizes
de 14 e 15 anos, ambas os sexos; á
rua das_Oflclnas, 40. Eng._de_ Dentro"FERRAMENXEIRO — Prcçl-
sa-se, ã Avenida Rio Petropolis
1976. D. de Caxias, Estado do
Rio, quem não estiver em condi-
rt-.pg é favor náo aparecer.
y^i-»rrr»í.ci«. ~ Preclsa-Se um pratico.

á rua da Lapahoras
Corretores 

— Precisam-se rapazes e
senhores para grande Cia. de Tu-

r'smo — Ordenado inicial 1.00 cru-
jy*iros Os candidatcs deverão anre-
sentar-se ccm documentos ao sr. Por-
firio á rua Dr. March n. 370
Niterói das 8 ás 10 horas ou segun-
da-fflra d«s 3 4s 12Buenos Alrea a. 16S. 4®* aoRio. .

AToças de 15 a 17 anos, preclsa-oeIjXpara embrulhar balas á rua Joa-
qulm Tavora n. 50-A. Engenho No-
v o. Exige - se cartelr a de saúde.

MENOR — Precisa-se para
limpara, e pequenas entregas com
carteira. Casa Rlonl — Praça da
Bandeira n. 49, loja.
11/Toçi p> a balc&l. -- Precisa-se com
iVX multa pratica sabendo ler e es-
crever corretamen.e que seja educa-
da e bem apresentavel, favor nao se
aoresentar quem não esiver em con-
dlções. Ordenado e comissão. Pro-
curar o sr. Maria no Castelo da
Borracha & rua U;ugualana_._U2;

MECÂNICO — Aposentado,
para tomar conta de Almoxarl-
fado. Preicsa-se á Avenida 29
de Outubro. 1.231. 
TV/foças a senhoras — Precisam-se de
IVX 25 para serviço de. .pr.°Pa?aI1^
apo'l'?esranÍo pAclsa ter prauía nem
grande .Instruçio serv, mesmo oara

doces e balas, á rua João Roma-
ii. Estação de Ramos.

H/farcenelro — Preclãa-se oficial
ITX competente, para todo o serviço e
com pratica em reforma e conserto.& rua Benedito HipolUo 66. A Res-
tauradora.
n/renlno — Precisa-se pira serviço»
IVX leve» de um casal á rua Ibaiba
n 90 em Braz de Pina. Proximo ao
Colégio de S&o Paulo cem Praça
Inhangá ou pelo tel. 30-0406, .
Tt/foça dactiíogirafa com instrução
IVX razoavel, procura coiocaçfio tm se-
cretarla de escola, preferencia inver-
nato. oartas para: Rua Gonçalves n.
íai casa 14 — Catunobl =-*- ' —

/organização jornahstic&U se do duas noças o ,um ripa;
da boa aparência, cora alguma na-
bllltaçao. rttlrada da 2 a 3„j?nzeiros mensais. Rua Buenos AI-^d
a. 243, 1° andar. Dr. _"lu!*io_./^vferece-se moça branca, com 33 tnot i
vJ' com pratica da caixa. Carta part> >
89536. na portaria dest9_Jcrnal. ,
/"Verece-so acadêmico de Direito, da- ,U ctllografo, com pratlri» de escrito- jrio comsrclul. para serviços que so re- ,laclonem ou não com sua profissão ,
Horário toda parte da manai ate as i
12 horas. Por favor, cartas para 39556 5na portaria deste, jornal. »
/Sferece-sã aprêndi3 ce aiecanico com iL/ carteira de reservista e proflssio- '
nzl de toda a confiança. Dá referen-
cias. Tel. 28-3596.r^fecece-se moça do 20 anoa para ,v/ tomar conta de escrltorlo o <2 co a-.
sultorio medico nào tem pratica, 6,
favor telefonar para 23-4B70 chama. .
Teresa no a. 102. j
/Ãferece-se senhor português, 30 aae^.w •
\s competente a pratica, portaria d© \
edifício, di boas referencias ¦.
scntaçíio, por favor teletonar 37-0727. .
O"—Íêrece-isõ senhor português, idade ¦

anos, do boa dlsposlç-io para tra-
balhar todo oficio. Apresenta retoret-
cias. Telefonar 42^8543.'Vvferece-se moça de 22 anor„ fiat.
U aparência o distinção para tra-
balhar em escritorio de aavocacia ou
engenharia. Base de ordenado 300
cruzeiros. Cartas para 98313, n* po.-
taria deste_iornal. .—-—ferece-se rapaz com 17 anos, cur-

sando o «o ano glnasial. cora co-
nhecimentos de dactilografia para ini--
ciar em escritorio. Cartas para 98312tí
na portaria deste_jornal.
Olerece-so 

um rapas rira "".Ji0 ifamília para fazer todo o setvi-
ço inclusive lavagem do autoniovel»—'Ordenado 600 i-.rusclros. casa e co-
mida dando as melhores referencia^.-
Wilson Silva — Telefono 26-0221 das
7 ás 15 horas

TVÃToça ativa, ds boa aparência, precl-
IVXsa-se para o serviço de um casal,
clsa-se para o serviço de um casal.
Ordenado 500 cruzeiros. Iratar 4 rua
Bellsarlo Tavora, 129, apto. 301^ —
Tel. 25-1719. Laranjeirascarteira e referencias Pedem-se

ferece-se urna moça maior que sabe
ler a escrever para llmpfeza atan-

der telefone e outros pequenos sen leoa
Sf escritorio. Horarlogcomercla^^dl-de escritoriorigir carta paradeste Jornal

Fabrica de Bolsas — Precisa-se um rQS ou ^ pçdVa- Avenida Gomes j quem tem horas vagas. Ordenado 850
oficiai com perfeita pratica. Mo- Prelre n o 20 7.° andar sala 702 Edl- crUzelros_ e mais comissão^ Trata'Preire n.° 20fleio Alexandre ^6PHança.Tt/Toça — precisa-se menor, para fo-

IHtosrafln. NSo precisa ter pratica.Rua México, 31 ¦ sala 111Q2-A.
TtToça para Integrar quadro artLstl-
IVico novo teatro. Que tinha aja-
rencia e cante um pouco preferen-cia a quem não tenha pratica. Rua
do Senado 63 1.» andar. Tratar ccm
o sr Adaulto d&6 14 ásl6_ horas.—
Mãreineiro pára empreitada. Obra

de entalhe, prateleiras. «te...., p-ecisa-se dc um com pratlcu. a\ .farmácia — Precisa-se um princesa líUftx-l 12Ó-D T. Novo^— á rue—-VJscondft- dç Pirala.__ 53S ._ —gvylpvei—«¦» d«
aparência agradevel — Precisa-se

rua,Zedo°SLavradIo 180, 6o andar, aa-
la 504, sr. Álvaro.-MÕÇAS_E"SENHORAS — Pre-
cisam-se de 20 para preencher
vaga no quadro de propaganda.
Nem é títulos nem apólices. Ser-
viço muito fácil. Não precisa ter
pratica, nem grande conh"*"
mento. Ordenado 850 cruzeiros
e mais comissão. Rua do .tovra-
dio 180. 6° andar, sala 604. Sr.
Álvaro.

*/rocmnalvXn

Telefone 47-0690 •
GRAVADORES — A seção de

gravura da revista Vida Domes-
tica, possui vacas para tricro-
mistas com pratica. Rua do Kia-

EllCi*UC»M«»»-v*-- - 
 ...

oficiais e aprendizes - Bua vis-
conde do Rio Branco n. 33. —ntermclra — Diplomada com mala

de 20 anos de serviços profissionais
prestados oferece-se para tratarde
doentes particulares. de pretercncla
paralltlcos. Chamar entermeira pelo
telefone 25-4907. —TV.nptego — Imp-->rt.snte Companh a,
iií precisa de senhoras e rapazes pa-
ra trabalharem no seu Dep^vamtn-
to de Produçáo e Cobranças. Também
admitimos funcionarmos e rnili-ares
aposinlados ou pessoas empregadas
que desejem aproveitar suas horas de
folíta. Ordenado a par-ir de 2.000
cruzeiros. Tratar á rua Buenos A.res
n. 165 4°. andar.

Oferece-se' para do-
entis particulares ou para so

voi-naata. le-tíoaajr para <2-2730.jjTnfermeira

chuelo,_414.__ — —
7^1 overnanta — Senhora de 30 a 33
VX anos. independente,, preclsn-se: pa-
ra assumir direção de casa de pessoa
distinta com 3 filhos crescidos. Ext;
ge-se pessoa educada e de boa aparen
cia. Tratar A rua Monteiro d» Cru»

— Engenho de Dentro — Aguo
Santa.ipl'crente — Oferece-se um senhor por
vJT tuguea para café ou bar, bilhares
com longa pratica do ramo com todos
os docmi.en.os da fiança ou referen-
elas. telefonar para «-1949
chamar no 110 Dona Anelia ou &r.
Manuel. Também pode ser procuradoc-m casa. Rua Henrique bcheid 110-
F.ncenho de Dentro.
/*i overnanta — Precisa-se senhora.
Vi para lidar com pessoa doen-e, em
apartamento de casal sem filhos —
Cartas com idade, pretensões, rcieren-
cias e demais pormenores, para
90«M* portaria desta Jornal.

"jv/T oça—ou—oauItX aparência a:, .
para o serviço de uma 'nessoa s^ó em
casa pequena e sem luxo. Dou tolga
cada 4 dias: tratar hojs a qualquer
hora. Rua BarS.i de Ja!ruarll,e 214_
Ipanema. Estrad a M _ 1"^°Pica prcccimo a Praça í«. S. da paa.
Náo tem telefone. —
TÍTelõ oficial de serralheiro — Pre-
lVXcisa-se á rua Marquez de Sapucal
numero 110^ —
Moça 

— Precisa-se para auxiliar
de escrltorlo sabendo dactllogra-

fia ccm boa letra e que seja desem-
baraçada. embora sem Pfatlca'c._IOrdenado inicial 500 cruzeiros. Snr.
Silvio — Rua Frei Caneca n. 91
Tratar domingo ou segunda-feira até
ás 12 horaSj -!S»é-õça — Precisa-se dí 15 a 17 anos
jjJLpara escritorio sabendo e|c"Y5r
um nouco a maquina, a rua da A-sem-
bíéla^3S sala 404. Tratar das 10 i»

hora» iiessoalmente. .—Troça ——Prsclsa-se uma para ar-
ijlqulvo rei escrltorlo, esmo sem
nratlea Tratar á Praça Floriano- 1*».
50 andar, salas >2 e 54 (Cinelandla),
aaanhft depois das 10 aoras.

TtyT-e nlnü3^i«clsA-s« jüS-i^iL »!£.
ItI tlca de escrltorlo e conheclmen-
to de ruas. Rua Buenos Aires 24S.
10 andar. . —.—
li/roça" adm.te-se uma que seja in-
iíi dependente, sem compromissos

secretaria em escritorio co^mer-* - t.nnft boa - a—

 Precisa-se para caixa,
mesmo sem pratica, ordenado 600

cruzeiros. Glamour Cabeleireiro, Av.
K. S- Copacabana, 1661_
TITarcenélro empreiteiro — precisa-
p« um para fazer camas; á rua
Sousa Franco 240 — Vl-a

MENOR — Precisa-se um pa-
ra faier entregas e serviços le-
ves. Rua Bambtna,_180-C.'"]t,f*ênino até 15" anos para tinturaria
illque saiba ler o escrever, andar de
bicicleta. Bó se aceita tendo pessoaresponsável. Rua Estacio de Sa 68.
Fone 32:4850

ciai, prefere-se quem tenha boa ca-^
licrafla. Ordenado a combinar, a

interessar cartas com Idade.

MENOR — Precisa-se um pa-
ra limpeza e entregas em labo-
ratorio de produtos farmaceuti-
cos. Tratar á rua das Laranjei-
ras, 126;"II,f"oças", mocinha ou senhora para
IVX ajudar em copa de casa de re-
frescos trzer carteira profissional e
de saúde Rua Alclndo Ouan.bara
17-21: Edifr—Rcglnat—Claalanfll-% _ ie_

espado "cívir'7' nituralldad»
367, na portar!a__deste Jo.nal.
Tl/rõca "de 22 * 'aos 00 idade, e n»
M boa aparência, oferece seus ser-
viços para consultorlo, nãom»f»«;tfi.o d" ptrande ordenado por nao
tir erande pratica do serviço, ma.
sendo bastante intellgente^_paraaorender com facllMade. Cartas nor
!?vo? para 89701. na portaria dest.
uVoça O-J se mora para deixar por
M conta da casa. 'a rua Visconde de Itamaratl 21.
apto*. 301. Paira-se _ bem.__ 

ou senhora — Precisa-se,
educada. para escritorlode

mncas e outra para dama de compa-
nhia. R. Frrí. TC«telita Lias. 164, ap«o.
203. Tel. 25-3533-
M0!a

pois das _i_o_horas.MOÇA — Precisa-se uma es-
toquista. dactilografa e com boa
caligrafia. Tratar a rua das La-
ranieiras, 12G.  __.

nsrr
as"1taria deste jornal. ——. , ¦

/-vfertet-se rapaz de 16 anos de Ida-
U de. oactlloçrafp formado, com
5Sl"nciíS"dfe&: nSç"?Í de in-
SR5. Sincfés e contabilidade, dese-
bÍ°r fnTerèssaÍ°o?_ Ule"na°? í fualU
^OFERÉC^Ê0 moça idônea,
maior, instruída, com Pra^, e
amplos confceclmenots de conte-
bilidade. bem como de «rvtÇ«
-erals dc eicritono, preferindo
meio expediente. Ofertas para
900E-1 aa portaria deste jornal.

7 vfercce-sa ua homem de 26 anos
para trabalhar em casa de fa-

mllliT oeauena, oficio Jardineiro, ea-
rprador 6 serviço doméstico. Informa—
cbes para Avenida TIJuca 716, cha-
mar sr. Franco tel. 30-2248, ordena-
do 5^0 _çruzelros^ —I *terece-se um rapaz que trabalho de»
Li encerador serve casa de íamin-
ou hotel sabe limpar automóvel, ou
cole"lo e llmpeaas em geralcomtodos
os documentos di carta de boa condu-
ta de onde trabalhou, .min-» ripnela vanhnr 700 ^ 800 cru
zêlros, quem Interessar teletonar para.
25-3066. pode deixar recado para Ma- .,
nuel de _Ollvelra_e_Silva"iOaferece um ra Das '.6 answ p».e.
V/casa de família, armaiaeu ou ra
ouKro serviço qualquer ende
dormir e comer. Cartai para 251, nt.
portaria dest_e_jornal  VVíiítce-se um senhor de 40 anoa,
U para encarregado do edifício com
bastante pratica oo '14 lK5°.
roferenclas. Quem Interessar e xa
ZK a ftnela de tel. para 25-4790 caa-
mar sr. Alfonso
T)recisa-se*d< máqutntst" maroena-
L ria Davld. Rua do Matoso, 48.— i
T"iãss«.delra ou paasadõres paia caa-
I -ulna do passar Hoffman precl-
^ J MíMÍ («e more perto da
TTnturirir V Ti í«íai tíisranta-ari.--
tlca Tinturaria. Euiopa, r»™»»
F-f.-gc-so 14 e.-qulna Álvaro Mirandau
Entre Pilares Imhaumj.
TíTreclsa-sê~"de um rapaz d» 14 & 14.
JT anos para pequenos serviços aa
Camlsaria liv ^rMha; Ploriarw,

134.¦rirêc£sá~íe i« .«r.prtjaca »«a ca»,
Jr de familia, que durma no ernpr»-
«o Serviço de arrumadeira coaa bom
ordenado Av. Prcsld;nts Varsas 292i
sobrado. y-——
Precisa-se 

da rapaz maior de ís
anos de preferencia do Interior

para dirigir pessoa de P011??.*1!'?.,11seus afazeres passeios, etc. casa"da 9 pequeno ordeuado. pedem-se dc^-
cumentos. 4 rua Joaquim Meyer 695.
estaçáo do Meyer. Tel. 29-4372. daa
10 ás 14 horas. ¦———*T>rícüa~-sê um cobrador QJe tern'
i pratica do cobrança e que dê bo»B
Oferendas, para uma sociedade de^-
ta Capita1- Combinar á Praça
tes 60. 4o andar, com o 3-. Leandro*
das 12 ás 19 Loras-
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riMnlur.tU — mu..-,. i»«.<!»i.i /V«1 com aialtru i«rvico #f U».». p^* 1 V/ |

Bifi-u.tUMic rii»t»u',aut * pira rrvtn»
oa cie produto» <.* \ACU .resta-

Çflo. NAo ex'8Í«noa pratica Tratar 4
Avenida Cc»»rio de Mc<o l. >" li —
Campo Grandeza qti»lqu«r h;-ra
I)rc(ink*m-ar nu"norea il« u r 1«. nt»o«.

ativo* « ileaemuaraçadoi, par* «i
• <*rviço n* aJU<Ji>-'iíe t^í cof»rad'tr. Kxi-
nem*»» refer- n-ia tieio. ira-fur ruo Urunns, oO». ' loj» *-'í»r.»
o br. JUèlu. d»- .2 «*® .4_littrâl«

rua |ya»

carpltitílrua, * *ua An-
. rfrí mai». i»/ n»—"récUãm-ao meninoa de anoidrí Pinto. 19/ - Ramo

llnlfnrd Uom». Kstado do Rio. j "?««**ler e etcre\ - paru"" ir»b»lh*rom «n» coírauta. pr.«a-»íbom. Tratur a Avenida ?i "«
it»ro 0617, 1'leUade. o»mi frente •*
1'udre ohDr»*K"« li»>n««e Cai^íur*

R.plt IV» *¦'< 1J * 11 Ipaia Afrujnaçao « :») *S.a»ata«.a - ,Avniu* M*•'«?»¦ uai íinii.n n. 't, . ,
norllti* Ue 3' »m>«.

iiiltrlro, cuin lM»Unte prutlrs <k ;nilmlnl>tni'.au üi> íainuia» nfere- >
rr SU1I »l rviçou. CMlM I*"*  ,, Adclio rir Paula — Uua Huaniue rporntlro bem »«ptrlment»ao e l*f ,
rir M ..«do 1.1 • rumewo. r»m<5S}fA»"- «S5S»Ri«. uVa.K". ?,?!» u*U»i»n!!.. SltupMU. por,.*!: 1trno pa/» •»«'»/'> na pot.irla deste

j««ri»<at. „r Trffepta

|'lnim»r» - i'i.cii«.« uh<!ü... pratiru. íuviço tt u» •. p.)« |¦itauia ir.i*i niij. !"•« •«'*¦ »ir rua 1 *U. lu d* íU 86. It.flwue í
JI-4M0#  . rpypieiro l*ara fator.ea1 fj» >. PrecWra-cUuelO, Jir

((ffCc>M i
p.-cuiuai. )ev# eipivüüa.

40.

e»,>uii*atdlt(iail«,

PiiRa-se bem, « favor so se tt|irc- 
srntar qurm estiver habilitado, multo
Tratar rum o Sr. Cttscmjro na 1

11 apua de. .1V ufe.e. e«e para *e.-viç. » de efwrito-
rio nu forno d* e»-.r»ararlo eu em ou
irifc «erviçoa. e podendo dar t»oaa rt.*"' ,tenelti*. Tem todo do unuuto em or« »
dem. l ayor telefonar para aj-'»>m.
Rn.vi/. com 27 alio*, bom condeet-,

mento cln porlucuê» e mattmau-jca. ísndi proflulonal de torneiro-,
mrcantro, <rom p;at:v« d: fevnwn»»».
to., ««tampas etc. ;»-»>cura qitJlqueremprego dentro rio horário: 1J horr.i jdl.-n.c. CartJ» per a A. fcanto»

PrécUamoaatira na praçaburti, •síiii.ia . v.nijrt | I» Tta dn pa«neiarla, »«afadok e do* j u)na tra.cr», :ratar ccm »> Hr. üartoí, a rua ^o*».e para

_ i amnnhA 27vendedor* ( vf^r». eiii CMÍAA. iVtuder

Vmroj.ac to Kl o llrauto. a. pu.tadiartameniei o^a 11 a» norw» r u»->
1/ 4.. :i, tv.r» . o.i .uri .» p«r« lOJ.O.
na oortar^a dt^ttí^Jovnal..fr .mtaôr' ornai. .  / \f(rect*ir'u O- l"r- I U ||.;iça

ífar.tco tratorUta,etn lua < ddem nii4U(0ntaqu.nt a vapor, »k»» v ' 'montfc^im tm f.ra! * ao.a
p»ra na ponarta d«
0fci«.c-te cl>áaí»rai p.ra jem r*rr•» a quilum<-tro ou iiattt» •
rular. ou canUUitas, chaufltur •iiiti»
UO, rhno.ar lei. bf. (
<|frreec|è rhaulfeur r^ra « Mimt t ;ou carro õr entrega, «fn» pratica irm rarue» verut» ieltuoiifcr par ia

um motorlita*mecnniro. {om 't? ano» U* #«* • de jTsnUo io i me'(r tarelrajtrabalhei rm pari."i.ar, >/\«• í;ral«alnar em purtt.nhtr mu •
camlnliAa. Q'.em eo iiuert^^ar e favottelefonar para /íj«bi27. chamar tiomca ,tíuiMu;e o «11»».motorista de toda con-

para c*i% dí ra:r.iili» de

A:

A

i i'1" " Hapn/

Xtt*'•ar go« •
A l.^uííX V«.; a: «. vira.)aluar •

<í« Sritmbr
1>ordi1»l"rA a o* t uara caaa

C

(Ev&' carl »t. A ,
CvHo Mudo• v u*n tKio..u medida

fe* ;.ui r;*i v.»
maquina Of«*rf".r-i.. lainlUa < i v'l"t.-mtjent aei' '..ft em»r A rua Asai», Cai -I'.e lad'- de aeyunda-

»0.t:- CONTItA MF.STRi: — A Prlrt-rf* câjir de C.alliH, a iu% Goncal*57. prrciaa um ótimorontii-inrstrc com ba»tanle
pratica. dí*M*mbnraço t que aai-ha cortar tnilleura w>b medida,niantraiu r. <-alç.is paru ,ienho-ra. devendo na ocasião wr .tuli-metido a utn rUoriao tente. V.a*rusado apreftrntnr-He quem não
preencher as condiçóen orima.1'aKa-M! bem. Apreícntar-8c mu-nido de referenelas t documen-tos ao sr. Adolfo, á rua Dtienof
Alrefi, Jll.,
('io'turs:ra PxecUa-- it uma b:aj ajudante, udlanUC.. para nliaooattr.a. Tratar com urreencí». no do-mitigo a Traves** Sa k Albuquerque10. Andnral."/Soaturelra contra meatre que teahahablllt.«<;&o para atciier — Pra-

•<;ta un d.™.... I*f WrpcTi.*,# d, um conwteiro 4 run ; * pruinm. ..i..  : c 'j-n,Uurn » i»iri«. _ i _ Ao:,m«a il'l — o.«i.». | r lumi.TI. prwu»- c u. ..... irkiam^nio.' pndoiiUo vinpnr p\r: i i iveeliin -if i.» »«j.Vo f
1 Co.-delro oiu l«do» u j nltla (icnca<v<"» Oato n il. . YSrFcrwhit»"«lBi51Tio« p»r« • nTiipat Uireiriu.nda uou-. r,tr(«iKl*s. I .nueuanii p»r* «l« Jl• <" I lor., I»idlr p»r» eiiamr J jr o hi.v* . I > >. nhcrt. ila t.u» Oua,p«tf. !r«-
(Un'M.  .1 liiiithuSn^ti »»J»»«liilr». oil . J v,m!,r <irniro d? In«.a:.«, | K »luj» um nuns;a moDlllafio. Mia CMWtt:. l,*ij«n-so «4.*f» 1 .«?* . >«l.. JJ-iuv. I tar Cvi.i o <i; frtneuco A.jrua Scle do

• i",arilr'n — lv«i;J jr.n :j. I A djrta para trab.lhar .m muijuliu i.ortfnclii sanliar orri.aauon ,,r.ir)»r-.t en1, prlnelplon U« »r!«mi.ro., eiai. -r»l»r_A._<-a tMi.tr.ao .... , , vi.r>r.-ia motorma Jovfir c..m luy Mie.nuro .. .a-e...
] u... ., ¦ ,.,. i ¦ c c olrrft... 1 (|f iia,.,.. 1.3 I a! 1 luunejo. ordenarto t(,a lv 6qq rrurelro.. Run Mlsuel r.t j PHirP i.nranjeira., namengo ou Cen-. V-eiic.d.irtj PrceUain-*.1 tnm p.a- y_f gA j..,-* , arro partlc tilt' ! O.irdaar.ra a iiiju t* cn.<nda
rr,. .f.vJa Mdctu auetii nil i ttunt »» comp»ma4or "'«• ma««m do "0 cr.i- rrtM j., iMca nu la rt» Avi-iiutu I' i - tr0. Par».». mi Ton rni".lrok. car- \ lle4 ue »«,taiot ••.'  : a >ecj. in noijindo iranaihnr at* «i i» j l-> wn pouco d ,i»tun ,"rrr..*-
candte«ei n..o >t aprciraiar.  | Trr.tar A Avsnldft M».w ddento V:.r«a . i i«. para trcuo. ni portarl* ocfic Jor- rjmUrfto. Tritar «om r. [•.-»- . horat por i«r r,ludani« tie contabUll*. | «• «»»•¦ d. lamlll*. >>'->« <«» ,
IffiKTBii mi n.-n'Tc-Trte I dr sa " I'RKC'r; VM-.'.i; mooaa " rapT- nai.  I ta a na An* »«i 105 — Pcdmumo ,io « noitf. rjando oUmaa rttimMa. orrtjnado tJWWWj.W.
P onealnotniiicnto uuf .aiui Icr c pr»6Ua-« n:n ra:>a« dt ollma ajwiencla para T>«paa dljpondo;.4a toi* a panfTa -^jr„„i,eaor tit ca;<«0M para traoa y«j..«>»0M._ih»mar Ulbano. Jm?n" • — Sotafoio#«crover. A.-v.^ent.ir car:, ira prof^» ¦ J para nprenu.r. cm oflclna ue u» a'nu-n,lir Mn htlcio de ffrande ' tarde, prooura t.Ab*.ho de co- nu p;.a..a COm a.'tlgo# de ?e- /"\ferete-re l otlmo {nutarHte, A rua i *'
iiSZVl* Ac - Hua Haddock tofactor. Hua..do_uateto jL&a.  trabathar no bAJcao ae ya-iat nrRU as ou gulr< a: vldadea ,podt | ]rn0;™% "atuiaSaa - rr*c.»iuw-a« KJh>o V;u nc-.-.cy Xavisr 4bi, Vila I Oordadoi:#* pa; a fra^alhw lino,, tm
lor.o ! r>.reoii."Hrno um (afetelro com prati-, firma comercial. rratar A Av. , rcferenclaa e carta de 'Innca. j r.JJ'J* J rUlt ^ntu Cr'.ito n. 2-*> — I laalvel 1V1 ae->S2i. , ** Cft n - »'reciaam-«. A Avenlda

P ca <io mlnu'.r / todos o* do-j 13 de Malo, ?X 2" andar, das 0 carta, para Jo >4 "ftnr'fh"'nelA0 ft? AtJnde-M KSje at h«a.. _ "^1,:;" nTTanl^r-com Var^.. 41/-A.. W.a ..4:0.
I balcio.. qu~ intenda dr c tun j rumn-.tob. ..flu 1 .Condo dt nonfltr\ f , ^ .horaii. ..... 8A0 ClaJdlo Jl, ou a noLe . tel. ^r,nrf-dor . n^Az com pradea e no- () , #noJ d; pratlea, 20 anoi dr Ida-1 IJoroade'.raa i mho ~ V'recitam-.r
em ca*a dc n.odax n.i rv.% Raddoca y>rect»a-6e u:a menihu ut •• a .> - > reclaa-i-i um rap as com pr&t.ca df "JL'J,.' y7T^u'n."ae—nari—Umotra v fOra dc c.\pcs:cuO*. prtc.*.a-e V j <1«. Carta* ,)art. :».» porlaria i,0:i" com m4lA' pr.S, c'j. a-ar reut-se &em contraua n»lobo n. 73. ' >- ano* para acotnpsnl.er um ««-1 \ b,kfl0 dc frlo.. t Umprr.a. V:^.. y^apae •- r* caa.A dr larendas - K* geo;-ae ' cio>tc jornal. &m camorala. org-ndl t npM, c^a-»c. e«a se ^omi aJ So. 7-a-
*$&$£&&&$ :3-r£F" >nflti»toi! s PSsSSS.1 | E-S'v'HvS^r"- ^

I WttOTSar&S' 
~j"rvI 

sS?SS£ s iiinwsrrr"Z
|jj.ecl#m»at mj, , »unHvu 2*>^ loja. i "* wit it pi u ,1 w-HV 111 ocas com chorlo (aturbU e demal.i hiTvl^o*. hnn M>arcn*la irr au- uma. daata dla l.vrc. T.nta* n .iia ; w >urdude>'. u — Prccisa-se para pon.o * .j.i oncal.r^ .
L SS£"pV»rS!a ,c[.:5 <u*r«; | Poin'VilKO',w,ra hotel - Pre" j nHma »$r«wUi e baatunl pra-1 S. '%'W: "a , deKmb*: ^a^Carloca *nD,X| '• -z—;—r -rr r. pjulo de''tronlli^iO?,'apartairfei^ | j^ioitiTfelr'a"'e" ajuda"nte — rrtcia .1-jiarfco^de^MeHquita.. —¦ . ~ ciia-se dr um com bastantc co jjca (jc •• t:aivrv f para tiabalhar: lra 872S¦, nA portarla derte }ornal._ 11 DIRBEIROS i to 6. lelefonr. :b-UJ8. pa.*a v. -ti lo; flnor. papa-ec r-.-n"f>reelaa-se do um r»;aar.,ac ¦ * .7 nliecimento do servlro e C|UC. cm grande firma comcrcial. -- J ViVpaiei - PrcclVam-at 2 menorec e —„yr-elaft.ta d» Soa apa'- 1 —=-~ } rfordadelvaa a mio — Preclsarn^e, A r ta don^aga B v.os JS9, ca^a : •-
L;Q « S* o°& :< W j =nte D^«^ncladla f ^a «• i 

"ggj c^praUca ^0 ^Iba | ^^eneiuaA ^c-rlo^ e.u*j£cclr,nu{''si opcrr.rlo:.. "Tratar « rui | qUcm falar o Jnffles. Tratar a ; preckam-ac aels" rap'arcs quc>aet- « pj^^^tar A Av* Hlo Bra mo S. ! Vua_do_noaarlo_.l7l,_9^ andar.^ ; tro^^ynMroa dr Castro, 24. Copa.a | Vv«nfn«iBl r a*'"""'-aclia^e'' parr' ma- tido, "de ^cnVif/vj.v'crUncM" Vrocur.^ -
Jl Perrclra rot.'.vs 2:0 - Andata.. 1 r|J;l J'crrcira it. 30, Copa- 1. ram Inlclar-as na pro.ias4o dt .0 .,fc ,. hor»-. W. n. 1 \rendedort5 pa^a agua.dcntc He_ carta f^a'STTfo ^~T»reclie^se Coi.i oil-" 1 >> inrlt;ntrla' 1/NV12. «m ban- a a«n'-,ora An:, t u r::.v Marque*

«m «» .ai-para llnipf.: ,«!,»,«,. _ """P.^ad" j V do com ur^n- , B".,. ° . Vara . outro jaamerta. 'para'-, .JlSna" Ataan^ a. .pa: lam.n.o .:«»
Ei wzr ATtnito arafl — ; 3^»»"V«g rSi,®"?;!: &•«? ^^rn'X-lo^VarirT: vo"p™adRuchueio°. vrvBl.,rU8" °tc"-

I dpr eat r«p*rtl«4es a a_ P»r.le.tla.ea. o.n8ra; Cllcerlo. 364a» andar"asrvU
|>reclr.a-sX anns.rc^as

anos para peq-:pesa. í. rup Ml^uv» Couto3. Ços^ntlno &_Cla.
IVrecÍpa-^e 

dc um rapa* para
ço de Umpc/a A Avenida U'.ü Bran-

ro :oo fala _17. .......  —"jrjjvci5anj*—a»r moç»»*- menores e ..pren-
.1" *dlzes nara oílcina ri'' encaderna-...o. 4 r-i.1 Crinçalv,» roníe-. ilrA. cri-
trada inl». LAuelrr» ac iíanta rerezaI.a->a.  Tj"recl>a*-íe dt- urr. rapas por* trr.-

1 bnlltar dc ajudnnf.c numa fabrica
to bonborui. A rua M:8uri dt K:m> - f:ca no íim oft Avcn.da P.csldent-
"wV/í \-:Ã pa3.'>atíor a :ê:ro *,i^ra
Jt Clica, oílcina cj rapa'. 15 a 1 [Jrõcl3n-.15 ar. uni riip.ir.
17 an« pí-a aprondf r — Pa,*;i-at: bem | cortar porta-nlqucla

I norvarla. enfim, qualquer serviço. Pe-... , PJI.KCISAM-St moens com o uc...e ;i fintia cie deixar recado com
 curso secundário, da-ctilografla e 0 ;r. Abílio. Tclefony__29^6923.* ** epú.xadores, oficial e melo-oflclal

pa*nar* limpeza - pequanucm loja de Papelarl.%, que
Ilui 

'"CH.\u ^55US Io?».''*"*1''8' i ótima aparência, pwa trabalhar
Brcclia-Te" um carieuador d2 car-1 em grande, firma cor.iercial —

rinho dr tnAo T>ara uma ca*,a, Tratar â Avenida 12 de Maio 11."
de couros, u rua Senhor dos I'..-- 23, 2." amlar, das 9 ás 12 hora»-
521—UAs —-—.... rtrediain-ae' oIlBnl» "ío sõrralHolrõa
precl.ã^T unia «enhnra para ca«a |> . rug „ Ff.nei,eo Xavltr
gJShf?- d"'* PüV-c- 'M. ' " " l>»eei»a-M ""'a moça pára trafialluar'¦fítcâii-it jmTom êBtílüSi êoa. f ei.s acabamento 11a aesio & *%>*;
H5,-atica tc minutas, na Contclta- tflrt". «ao aerve oe cor; a ma írc.
ria c nar Ui:« Cllppc.'. Avea.da Caneca 300.
Ataulfo dc Paiva ?27. Lcblou — Pe-, vjrcclsti-ss otlma pn^sedelra que seja
(iem-.ss reírrcnclas. ?

IV
Laboratório precisa de um (¦ para serviços leves, ?té 1/ anon.

- Preclnam-Kt, para metalúrgicaA r ua Pe d: o _Tlr n o 31 o a 5 .'l >apar. — La•'Apara servlwv._4 r'la Valparalio. 3I-A. 'llluca. aten-de-;c_dau i4 .g horaa. j
Ranrr ~ Prcciíiã-í; dum ae menor |ld»dr. pnra trabalhar om farrnt- 1
cia conto servente, que possa apr-atn-iar referencias de firmas Idôneas. Tra- jtp.r A rua Jnllo do Carmo. 9.   j•sario com 34~ ano.5 dc Idade desembaraçada parv brlm, vejtldo, í -r^apas cas

que e.i:ba J cnGetníra. paga-se bem; A rua Zntb ; Xv oírrc^v* eeui aervlço como auxi-
li ja Sfn .dnr Pompeubrado

4 so- de um» I Sour.a 93. TIJuca.

I>r^clía-5e cozinheira piraJt dP tratamento no Lcb'dctonar paracrureiroa. 27-7297
famílJa • Tele-— Orucr.ado 450

TircctM-ae de' sest.orã que conheça
J. do hortaliça p. "a uma ct acnra —
K'.i5 Mdr»*c*ial I"alcâo da Frota n.*145 anrabamento 10'. •— Realengo.
ercct.^-íc :.Tipre.--.5o.- para maqul-

nas mlncrvc. á rua da QUitanoa
"*t>rr• a-re " r»clo oflcl?1. encaderna-
X dor, A rua_da Quitanda _2C1«Sr>7èc:srT-ac dr 'um confeiteíro com
X pratica de 'M8ís«s francesas^ An

trançadeira ú rui Irr.nclsco Vale 31» I "oreclsam-sc dVU vendedores para ma-sobrado, sr. Dontlclo.  I X terlal de limpezas, cera, sabao, etc.-'PRECISAM-SE «W»s, apre- Dd-sc Cr» 10,co de ajuda dr cn.it,> e
aentaveis. para balcão, á Ave-1 :o por cento de ccir.l«aütí. informvòrs
S« N. S. dc Copacabana 588. | gi. id.:
Procurar o; Sr llaroldo.
13rcc'.sa-se 1~ distribuidori. fazer numa carvoaria

de cacrltorlo. vendedor ou outro
qualquer ramo que pofsa Iniciar, pois. ativo, assíduo e com duiposiçâo p.i-r.T o traball*.o. a quem Interessar norI favo" ti'.'.'fonar para 23-3?JL c deixari rrcado com P. EUlra.
T>eptixndor — Preciaa-r.e um repu-' Xv xador para Industria de aparelho*

ÍV."jSK i eleiro-téntiicoj, á rua Valerio r.. y.AP.ua 3t0 João r-«p*Hnra.

~ 4E5r'S^RÍa"-S^: I - Laranjeira^.1 p?rT«'' !
Sf!'S ai,ir"liiMn''# 2 - Te,i-i<-â!;'.tT.

1 "•••" f- Círfto dr Me,.,ui:i ii4
V» atacadiava. c.e blJou:.rl.,.„P»ra| Ça^rêlT^ou cabeleireira -

flalrador de 42, .Sa.ào Judtts —
Tel. 32-5326.7 lib-lfiíras. mftnlcure*. t peoicu:*.!.Prec!aa-w> >v. X. S. dr cotpacaa-pabtna U" 4i2 — SaiAo Goa.ea.oae 37-'.'S/7./ itfcreêirílio — Prcclsa-ec "d* imãmanlcurt c ptdicurc qi? co]acompetente-. Tratar «. ru.i du Méx.co•?:, 2.° andar. s.Ma 20; ou peljfone 43-3CL2 com o S:i*.a.

pequeno? scrTi^os oe cwn- i jjatbta, 39. Bo'.aloaa. ¦ • ¦ p~~r V77r"ufn~de 14 ar \h {posicao. Apresentar-se forn decumen- , jrc=1?i.-.-.t, ver.rteaores pert tc«- W"'" -T ttl^iira-'a Li-bcsa 1 -to., A rua Vieira Bueno, 17. - B&o ^ 6rr cocad4J fnl qualque. ^,,-ro iV' "Januarto. ri c:mts=AO *.0',>n. ruia Pa.ore Andre i- v 'i> r;--5- '
/>recisa-se copiador cum prai.ca pars Mo.-t tra 180 ant'.aa .ua AngeLca Me- "Orpa? p.ira .lmpera e ajudante de

lav.r.in.in «f,tr.trraflco. naca-32 | todo .aervlco em t'.nturaria; a rua jRua México v-bem. Laboríoto "Llgn?". Ruan. 21. 14° andnr. _Tc 1. 32^0
TjiFc;tsH-s? cõntpoMtor A rua Consc-
.1. inelro Saraiva ?

lT>recitfa-ec imprearor para maquina j J^SÍ^ar..jt Minerva. Rua do Lavradlo í co-brado.
cr»i«a paniatovA" . —, , . '* p'° ' ' "* I T5"reciaa-Be um vondedor do pfto; a!
felltiano dc Agular 3«5. Maria ^ ?«siF^Ml«a'ot' pam'wUar.'IPra.' rua Oentral Canabarro.i I
C.rr.ra.  gjj ' M)ax* so. ,-uar do I>rcctaa-ae um rupuc dc m a [S anoa , pUreclsam-*p psdrelros o ^rren'tes, J^8- r^, ^ r}0-SAo Paulo fro3. * para Itmpeta ej rcctooi.. Rua da | Jf\.a. a Travesta dr>» Carded ... - -. •" *l?i~c'c'hal Her:r.es 405. Carloca 19.

TeruaS._CrÍ5t°"éo.
R.\r"Ã/, — 'Precisa se p/ Mm- ,

pe7.i e peqoena* entregas de cm- y %

£• um rapas entre ;-l e ló
que tenha carteira profís-Tra-..I. anos, ^— üion:'.l, para serviço de entres».i;t- na In»portadora Drnt' 1 Paeheeo

j-..a, das a i» 9 beraa a» a»íunda
—PRECISA-SE

1">rêclaa-5e um coríarto- ne couro |>re2lsa-íc uni moço ccm ou sem
nara trabalhar em balanelm ele- ! a pratica para aju-var cm fabrico

t firo Tra-ar nn Caminho de Itaoca j <\t lunchet c doccs e entrega.s. Or«- 7 q - a Bon.suresco. denado 600 rruzelros. se<n pratica. —
VV:í cíãâ-5ê "íiíndâhfe~de êõnteltelro, | Tratar t Avenida Nilo Peçanha. 2521.
J. ccm pratica, tratar á rua C.

engenheiro ou j
,\r- [ Duque dc Caxlar.._com_Vitorlno. _

I"jicclsb-se um rtípar. de l? unos pu
  • serviço tm* cm casa de família.Tn O T4fto bQ.
rua Saccdura Cabral 207hora a anos

combinar. Avenida ^9 de Ou-7253 apartamento 202. Aboli-
; i Çlo. eclsa-se m'*nrr,tenha vontadelho ele de'oraç:\o. Ateiler Danla. Av.

i. I •  , a | jp,iec!sa-se mftnrr, more ou rapar, quede aprender traba-

aoorado (lado iia Casa da Moed) .
P.-uçcá da Republica.T >roclsa-so~'üm rapaz de 13 anos, de j£ bons costumes para ajudar na co- •
7 -.\v\ em serviços leves em casa ne I
íarulila $ rua do Carmo 7G. 2o an- !T&lefonc 23-45òl.
Tilntora..a. - rrla, para fabrlta de abajures
R".a :.rt de >rr.rçq_119,%r)recl3 ",.
JL 'i!':iO(za de coieglo,P «r-rlra 170-">rcrir»4.-r,? de uma servente na Casa
J. c'. • Saúde N. S. de Fátima, á
.r ia Hatídock Lobo 3"D. P=d;m-8S re-

menino para **
enos acr/lçis domes--

"Orc-cisa-se de umJ: cados t pequenc.. fticos cie ca~a de -.asai ssm i ao... r*-
%* casa e c?m:da 3 .?0 cruzeiros. --
Trat ir amanha á pr.tca da Repaolr\ '37, sobr uio, Alfaian
£. P. C. B. lano da '

dè referenelas, Adade. ruo Goiás 570. Pie-

penico qii^ terihtt rrallca dr ofi-1 j_- dor(1cinas, conheça bem fabricação J 3 is_9_
cm scrlc, estimativa de prcco de 1 *|jrecisã-ae >im rapáa ate
custo, etc. Estrada Vicente dc J X Lixpc-a c strviçcs leves, A ruu d
Carvalho, <30 — A'ioentc dc Cir-! Carioca t>. crasa_Tr.pt. - _  ..,11,0 -preclaa-íe um rapai pari "n,"M Marechal Florlano •'lLsala_71 2^nd£r.
Vjrêclja-se rãpãê-pTrá caaa dr iV-1 * r1,mm*C Pe.%m-»V referenelas. or- preclaa-as um rapaz ..com ou sem

mlila. A rua Conde de B>e.pendi 23 ¦ ^onn',tn 200 cruzeiros, A Avenida Kem j JL Âa de padaria. _que
er:clsam-see moças com multa pru- I Sa, H3i sobrado. "" "tina para trabalhar cm .'abrira de j j'r>;;^m-íC' quatro cerretorra ou
bolsas, á .rua Arevedo _ Coutlnho^^M. ( corretoras, que tenham pratltii»i-nt \enda de terrenos. Tratar a rua

tío Cate' v,0, s^la 12, ou pelo tele-
fone ?5^sir»2._com o sr. Prado. __
f>reclsam-'se moças menores paraL balcão, arrcmatadclra c que aal• """ I r,a:n taaer batSes. Casa Artur; a rua—- r,..j7 d,» Camões 2. Seçfto de oficina.toras — Prcrisam-se para aq - : jj-^jsa.se"moçã ou senhora que sal-para íabrlia J_e aaa)jrca. I JJ cortrr e co5|.Urar. Tratar A

ru;« '3 dc Maio 23. 19° andar, sala
J>racl2a-se de urra mU'n3r^para jfi0; (ydlf 1 c 1 o Darket . _  ..

Breclsa-se um "empregado para ser-
vleos de cs?r'lorlo, que faça cor-

respond^n^la c saiba extrair dunll-
catas. A trntar na- Av. Marechal Fio-
rlano. l n% 1.^ • andar..
Brecisam-sc dc dois vendedores, de

nr.ibos os ce?:os, para comestíveis."entra de primeira necessidade e rt«
h»\ íonrros anor. vem. sendo vçntduo
pelas casas mais conceituadas do ra-
mo. Ordenado e corr.issr.o. ir.*.... . c.
Av. Almirante 3arrcso, 2. 5-° andar,

| sala i33, teieíone 42-3223.  sam-te virador cm bancada "

brulhois. para loja dr faxendas.*
Tratar á rua do_^_te.i^.»_?i0_-

apazês — Precisam-se dois"de ib
anos. parr. .serviços leves em oft-

clna. Falar com o ar. Aram. t ruador Arcos ll. Lapa, daa 3 ás 17 ho-r&s

diversas zonaa dcata capital. Para
re l>oa com!.-fAo í sjuda de euf-tn. jQuem nào conheça bem cs-sa At mo-
dívs, armarinho* c relojoartas *
tu aprc^cntar-c-e. Atende-aç 2*-.air»

, das U A a 17 hara... a Avenida Pra»l-
| dente Antonlo CjíiM 201. 5" anua.,i Grupo 503-A,_com .o sr._Ghbcr.o.1 YTendedorca para fazerem nona» un

V Centro e suburbioa, !sabr!c.\ cie ar-• ttjo patenteado, sem concorrência^ •
! tic comprovada aceitação, admite 3 elo*

mentos ÍA relacionados em arataveaa1 e ld'a:t d*e ferrageiía. Boa romlssAo.i Tratar d&s 17 As 15 horas cora o Si' Silva, rua Teofiio Otonl 113, 2o andar
I 5íl£ 7- " :>ten!lt !"1|) leiefec.

Vei*!edor 
— Oferece-sa um rapat ca-

•ido, de responsabilidade, paratrabalhar como vendedor aqui ao Hls
ou no interior, ou trabalhar em outro:
sarvlçoa, podendo dar boas reíere-.elsa.
carta.-, p»ra J121. na portaria «s:«
Jornal, tem todo documento_em ordem.
Tf agá em esc/ltorio com direito "a

> aecrtarla. rraquln» e tel. 43-7129.*~ "endedóres — Precisa'm-r.e paraaender a domicilio artigo; de mui-ta utilidade. A rua da Abollç&o feSQ

•.rar.tr documentos c amo.ttra;7 de Seten bro, 229. l.° andar. 
B* 

*ordádoíraa —" Prêcl»ãm-«ò dc bor-
da:i;Ira» a maquina. Fabrica deíir rclndoaj Rua üenador_ Jjirtado_50.

Ijord2d\iira"'— Picclsam-Tc " do" per-> íc.t.Ls bordadelrat a mAo c moca
pirr. porto j»orib. A Rua Canta Ame-i.a avt. 1C2. perto da Rua do Ma-ÍOSO — 25-S57S.iVõrdftdeira^ a.a pregar roncas «m

ponto Paris, períeltsji. precisam-?; a rua Silva Rabelo. 13. Mcyer.D&o-sc trabalhou para fora. 7.x'.gc«
qualquer documer.*,o._ _ _ _-- , BOllDATiEIRAS — Precisam;

;ei«- ¦ >« para blusas c lingeric fina; á• rua Domingos Ferreira, 106, apl.

/"i.iicelras — Frécisam-sc, bablllUtir-lL para traoaluar cm r.oi^a* ur.ci-
papa«!rt bem, a rua Itamoina.'n.° 3a Botalego.  .

Closturelria 
— pfecisain-ae com prí-' tica na confecção da /.'c:'.do«finos •- Salarloa a >artlr dc ; ; cru.zeiros ccn; oosslbllidaücs cã« p^nharmais: a rua Dvarisio «.a Vciii» n,^

16_aaia_ro7;y~iosturcira precisa üc um quai.oV> no Centro da cidade. T*lcfonar
p^r ob:.equ!o para Lj Maria. WAodeixe rc-c^do. Tti. 13-jbCb. 
Closturcira 

—¦ Precisa-se coxr. prall-/ ca para meninos. Tel. z:-T:o5.
/"toaturas para crianças — Distribu-e*n-í.o para trabalhar fora. slacksnor (ilusões, e. " Paga-se bem.

i motor. psKH-.-c bfin, Praia dc Botafo-j Dcntro .
20 513. ?Ci. 26-7^03 • |7mpr*C2J* djmestlca p?.a oa-i

CO STU REI It A S — A fabrlca , JU firniiu - ..r,f.rfecl;,h^c- af, r
I ,l« f.3mi«!K Kncnm. tireelsa nas- ; A.uUjo Po.^o Alc^..e „b. '•• Esnlanada do Carte.o p*sb^-.>> o*.n.
] sadeiras, fecliadcíra* e pregadera,? dc manitad tias agulhas

de Idoneidade, conceituado,ece-v para administrar fa-OapazIV oferi— .._ sendu de críacões em gera! e lavou-ra. com escecAn do plantio dr cafA;[>.'>-se preferencia a proprietário sem
filhes. Iníormaçô?*. carn o Sr Joré
Benediio Luz. P.ua Anp. Nsrl 7 92, fun-
dc»r, Rio de Janeiro, ou carta* parafi»»bar-*.lfto Pereira. Av. Benedito Pe-r*t-n dos Santos. Cx. postal n. 11 —
Itajubl. -Sul de Ml na-  
Rapazes o moças para baleio —

Precisa m-se A a> . N. •'?. de Co-
pacabana lOOí-A, Cata MariposaFilial.
Ranaz/"Oferrce-ae i com 21 anos de

Idade, brasileiro e reíervlíta com
13rêcísã-.:e de emprega~d«> corn bas- j prat.ca de serviços c^mo: dactl.ogr«-

tnnii. n-rt'-a d* fa»-ndas e teci- *i». faturamento, arquho, ron.-s cor-
S.5S i -Dias n. 4à — Escrltorio da casa Ma- wl.derljosa

injante —~ Kstando preVtes"a ein-
V barcar para o Estado dô Minai»,Eütado do rllo. etc., aceito represen-taçôes boas mercadorias, condições acombinar. Cartas para 984S0, na por-tarJa deste Jornal.

T>rcoisã-so de ajudant» de confei-ted.o na fabr.ca dc biscoitos Arua Jw.ll3 do Carmo n. 324.TT>reclsa-se governanta, "senhora de
X responsabilidade, estrangeira de
preícrcncía alemã. Para cuidar dcdois meninos. Tratur k Avenida Pau-Jo de Frontln 26h

^¦Jrsclsa-ae de meça» coin u atlea I cni-ceirr> dc balr.áa. em fabrica de> para fabr.ca uc poÇ5"aofJ? ' calçado. Rua General Belesarae n. 2carteiras, paaa-se « Rua ."PPf- Nnvo.xatrl, Lçopcldina *t» >.« andar, »-a- | TT^S-laam^aé"dõls pedreiro» e dois
íclos oficiais de pintor. Trator á Sd se tra-procurar.toito de ííoura.  _ _

Oreclsam-se z boas passndeiraa dc
X brlm n Uma pasaadeira de vestidos

Xreclãa-se ajudants dc solda a onfl
genio, i rua Fiavla Farneso 63.Bonsucesso._ Avenida Brasil.  

Orecfsã-se um garçon com pratica,X A rua Conde de Bonfim 77i, Kes-tuurante Unlco da Muda...  
7)rectsa-õe ura" liomom "para limpe-X 7X dí uai walâo de bilhar. Tomhorário. Rua Conde de Boníim, 3^0.dcpclr. das 9 horas. ..."T>rêclsã-se ajudants d^ confeitalro,
X cciu bastante pratica. Rua Ca-ciiumbl, 369

Rua Falct 121
CatumblT
Secretariei 

— Dactilografa — Precisa-
se uma moça com pratica de se-

cretaria particular. Exigem-se refe-
rendas. Local de trabalho: rua vo-
luntarlos da Patrla 4 35, onde deve tra-
tur com o sr. Fanala.
S~" cnhora conhecendo trabalhos de ca-critorio e sabendo escrever a ena-
auina oíere:o seua serviços das l?As 15 horas, no centro de Niterói ou
Distrito Frderal. Cartas para 97172m portaria d este _ Jornal.OênliorTtã tabendo cantar, pode ga-

nhar muito bem trabalhando na
boi:-. Aprcscntf-se depois da3 21hora/ — Br ata Ribeiro, 33."oer.ente u carpinteiro para traba-
O lhar em cfiCna. Precisa-se, A r.
Si1.o Orí^tovAo, 1015. fundos».
õenhõrã "viuva uaucada de ãbsolufca
O confiança, oferece-se para gover-nauta ue upartamento de senhora só

TfffvdedÕr pa"r"a~roupas fle criança, ae
preferencia com pratica e conheci-mento nak casas deste artigo, na fa-brlca da rua Jos6 Bonifácio. 143.

\rend*dõr" — Precisa-se para fabrl-ca da brbidaa. refrigerantes, aguar-dente do J?orte. etc., com grande acel-taçáo na proça, é favor só pessoa com
pratica qo ramo, para tomar contade um.» freguezia. Tratar na rua Con-dc de Leopoldlna 733, tio Domingo ouna 2.« feira até 3 horae.
Vigia 

—- Precisa-se português, aup
dè referencias. Tratar a rua Had-dock Lcbo. 55-A, com Eugênio.

x*rended*ora com prAtlca de balcAo
\ d*» casa de modas. Ordenado e
comlssfto. Rua Visconde do Rio
Branco 27.

FJipls
F.DREDO.NS Prcci«am-.«r.

Manlcuja 
- rrre!•a-ae, i rua Auol- ;n^ — (Copacabana. Xcl. 31-IOÍK!.ío cllrgaaf.r.1 97. ünsanho dc ; TiiVià-.i-.- •,í:i,i"si«m6em~des.- I Ttl. 4>msDentro. 15 . ¦ pcía-si bem: Praia de 3o- üdredons - Pre-;(?m-jc mo«a. o a.

anlcur.% competente, para cabclel- i tVoeo yr. Tel. 26-7403. ' X-l saibam far.r.r enredo?*.» com pr.xtfiitXrelro de aenliorcs, precisa-se: rua! | ^õVdVde'^" —^P,,e''!*atn-s© com'"bõà | e ajudantes menores de cor < r.?:
Uruguálttna ;4. I t) nratiea" Uara maõulr.» Slníer oom I Adollo BerüntnlnlI \fanlcira c pedlcure cornpcfnte, *I átI domicilio, pura nenhoraa, ateude-^clia zor.a Sul e na nona Norte. Pes Crit 2b.ee; rr.Aos Crf. 18.00. Brevemente cor-tcs. tinturas c permanentes. Telefone

| 59.-205.6.:' Jt/Tanlcur» — Prêc!sa-ac uma, queI ii.l trabalhe bem. cas\ c.e primeira,otimn clientela, bom ordenado. Stlr.o; Amapá; a rua Senador Vergueiro 23,hija }. Te]etona_ 25-4365.
OFICIAI. DE BARBEIRO —

Precisa-se uro. á *ua Voluntários
d;t Pátria, 31M — Botafogo. Or-
denado ou comissão.
1>recisii-se 

"üiht» ma n/c ura et«-.: v.i ou
para trabalhar ár.^ta o .'.abado nosalio O. Kej . Rua Pereira Nunes 163tel. 4a-lò59,_ srta.. Haydee.

BrcciGa-se uma boi a i.^adelr* quesaiba p»ntear bem. SnlAo Mira-mHJ. Rua do Sonado, 2fc3, sobrado.

ras de mangas «nmfcjnta^e 
| „oças pa¥|_ bordar_ çdrçilnnsarnT"ta T™r ClZ£ «tói. com pratica ,1c oficina, pa-

dc Uma, 147. 3." andar. Santo | «V* brm. Rua Anolfo^bcrsa-
Cri
cr

ntini *1^206, F.nKj_ dc Dentro._
.^Abrira de cintos "" "Freclsa"-s,c

pratica tie oílcina. p^eclsam-se pa- I -L uma costureira que tenha prí
fabrica dp vestidos

Cristo. Sr. Cardoso-Sosturelfaa perfeitas e "rom bastante [ p1c:i de couro, serve também quem p.tenha trabalhado em boltas. RuaSenador Dantas l.° andar, sai;*

UAIXJKIROS

endedoro: — Preclsam-se compe-
tentes para vinda de aguardentede diversas marcos; ordenado Cr$ . .

2.000.00 mensais e comlss&o de l0°in.Das 15 As 13 horas, A rua Viscondede Santa Isabel 220._

çu Tlradcxues.'"í^recisa-se dcX os írxcs .-omraa e por ta-no'a:.liPopoldlna 46, 2•<>,

i.o andar, ora- i
 I prperarlon de «"«1";» TrívVlIornclo 40; Raino».

.Pr'"$t Lmpwít^l^ UM «-*» 12 h«M- ho3e-
.iun*o »i praça Ti-

PrecisL-iè um homem fort« uara ou jani"tt tj0 companhia e serviços lecarregar maquinas de costura. , VCSi apresenta ótimas referenelas, or

pj:fc üm casal modesto preclsa-sa
empregada para tjdo erviço. —

l>orme fora. Profcren-.ia qustn more
liurfto dc Mesquita ou nas lmeu.a-••o:;s o possua carteira. Ordenado 300
cruzeiros. _TeIt:lonar para 25-7762 
I>Vflciaa-S8 de 'um empregado até 13,

anos para entregas. Praça Tira-
t ?nt<js 5C, J.° and;.r, com ir. Irei-
Tjrt TairT-Vi- imprCaare» u rua Je.-o-

no d» Lemos' 3l>*. Vüm Ir.ubd.
a*;ica. IJr.jyersal...„T_.d._3^90r»3.,

competente, á ruv do Senado 74.
Tlnt.uraria Londres.T>recisã-se ura auxiliar do escrltorio
X que Venha alítum conhecimento dos
serviços gerais. P.ua Frci_Cuneca 233^"Tjtreclsam-sc marceneiros para Imbuía
X _e pinho. Rua Camerlno_60^T^reclsa-sê uni "mecânico de radio que
X Keja

 .. cg ar maquinas de costura.
qnc dô referencias. cruzelroó dia-rlcs, inclusive domingos . Tratar st-
gun <1: elra. Ru Ari*11 i d es _ Lobo ,..134.
I^Trcc.fa-se uma áu::iliar dc escrito-
X rio. ccm boa caligrafia. Telefo-ne 47-1737. Av. N. S. de Copacabana,1263. .'."_lola;
Brcclsám-ce de oficiais para cnlça-

dos de ri visão. Obra de crianças,rua Sao Luiz Gom/u^a, 14. Telefone43-3619.

pe-se cauçAo para "• ta Terealnha, A rua Borja Cas-ira do Lavradlo 55,.2^_anda,,_«ala 19- - 0 iit praça 15. Tratar domingo até. -- *"" iVa _9_h or a s_0 u_s e g unü a-felru."D-*"* cisÜ-ae um catxeiro —¦ Praça TI-Jl ra-entes, 37. Tratar daj 13 àa

praVica;..iJr-jyfcrí;v.*- ; iTereolsám-so de lialcdca e a."'ryceci«a-ae d- menor para ^ , X nu j.^ijrlca dc Calçados Ho.L canetas. Tr;uar av. n" rtua Senhor dort Passos 103.Vartái 723 B. con» sr. Alberto"T>recl!am'-"se para far>^
X i aprendizes m.»norrüi Sentdor Tompeu 219 —
Absoluta.  *l3rêclRn-se d- t::u ajudante
X. tador para.' tiob medida.Olorla ll), f or.o 47.-1290.• — '" '• ruu Pereira dtT) reclsa-.seX Biquei_ra l>9. TíJuca.

P" 
"irteiro bom. para pouco -irvlço a

noite, pr*:cif>a-sj á av. .residen-
1 Oi .uIpLlA- ? 0'
Í' >reclsam-ae armadores de ferro,

ratar ã rua Curnelro daras 13 As 19 noras. Hlgienopo..s,
51*01}S UÇ ÇS SOj."fjreclsa-se colarlnhelra para traha-
X lhar na fabrica. A rua Senhor elos

competente* üm consertos.
Tratar dapola aaa 10 lioras ó rua Ca-
rolim stpchado 1502, e:n frente pon-te, em Bento Ribeiro. -¦••••• dê haleOCH e ajudantes

 ^ ~ooverRua • Senl
de males "J"írccisi'.-;.e um bom operaria para
Tratr.r A ' X maquinu itoyal. Paga-se bem._- Fabrica ! i ratar na fabrica do calçauos . Ho-¦ r.ha ludustriais Reunida.*. Kua Ms-

conde dc- l<lt.'ryl_4i,e_^_f4ar^ue>ra.._
J">rêcTíu-se"c.e 

"moça para auxiliar do
dentista. Quitanda ,67. 7.° andar,

sala ;Q._Tratar de 2 5_-TrYrcõiíâ-òé íi.pr.4 de J 5 a ll ano.-
JL para .scrviyo d«- entrega e limpo-

de escrltorio. Deve conhecer nc

de cor-Kua da

passos 221
Tímdsã^st mcio-ollclal marceneiro.
X ou com pratica melo-oficlal lus-
trador. Falur ccm o sr. Artur, íí rua
^'ir&oJSAo Follx 134Í136- "T>recisa-se dc um menino ou me-n.1-
X lia até 10 ou ll anos para com-
panhia de uma sennora. Avenida i re-
aldente. V.\rs;as_2 .236,. soh.V) ro c Ls u m —s e rapazes modestos ae
X 13 a 30 anos. em todos os balr-
ros do Ttlo o Niterói, c em todos os

ruas principais da cidade e ser possui-
dor do carteira. Dá-se preiereuçla u
quem vier acompanhado dofi pais ou
responsável. Apresentar-se A rua fc-e-
nador Pompeu 208. .'obrado."Y5re<df.ã*-3(: num colégio menino paraX recados e .'.«erviços leves. R. Pi-
nhelro Machado... 27Laranjeiras.
1)rccl.\»twe bom mecânico de biclcie-

ta, á rua São Crlstovfto, C90-A.f: favor só .¦<« apresentar quem estl-ver >m _condições. 
PrcclV.a-se um rapas com pratica de

entregas de pão em bicicleta —
Tratar A Avenida João Ribeiro,_762.
Íjfcclsa-sê 

"dum"vigia para á noite,
das 6.30 As 9.30 horas, domingo e

f-vlado a combinar. Ordenado Cr* •.
300,00, pedem-se referencias. Avenlua
Marechal Floriano, 14'", — AlfaiatariaLuna._ com o sr. Luna."se dum menino ou uma me-

ara casa de íamilia, paga-

Breci  .serviços de coicgio; a rui Rlachuc-
10 124. •*}rc-cisam~sft hor.ã oficiais elctricis-
X tas; á rua _Frcl_Canecâi 
1 Vrtõ"Lsà-se utrT menino de 12 a 14
X anes, para ptquenes s.rvlços de
preferencia chcgaao d.' fora e apre-
sentado pelo responsável. Ordenado203 cruzeiros. Avenida Epitacio Pes-soa, *r7ài — Ipancaca.
Í>rliCisa-se duma boa passodelra —

TSnrurarla Afr-.; A Avenida 29 doOutubro.„ÜQ69. Tel.\: _49.-3757.PilECKÀM-SE moças «le 14
n 17 anob', qu? ssvibam ler, es-
ore ver: e fswrr contas, pura tra-
halhar cm onipacotarnc.nlo d"
sabonetes num laboratorio. Tra-
tar na segunda-feira, de 9 ás
11 e dus 14 ás 16 horas.'na rua
VVashtngtun Luiz, 117-121.
Preclsam-3e vendedores para mas-

sas alimentícias c rapases mmo-res p.ua serviço interno cie fabrica.E moças para embalagem dc macarrãoAv. Prss. Vargas, 2063.' "rítUCISAM-SE macliciros —
Indal S. A. — Kua José dos Reis
1511 — Engenho de Dentro.

.cs, aoresenta ótimas referencias, or-
denado a combinar, e tavur teloíonar»ara 33-6756,_da.s 8_ lioras__em„diante.

SENHOHA õe rciponSibilida-
de e boa educação, deseja colo-
cavão cm casa de pessoa só, como
acompanhante, ou era casa dc
famiiia como dama de compa-
nhia ou para tomar conta de
crianças. Bá referencias. Tele-
fone 27-3327, D. Conceição.

¦jprecisa-ae
X nina, pa. - - -?t? bem. Rua Francisco Eugênio. 398.

ís'is horas, jornai da Urde de aran- I íjtoolsa-so duniã. operaria adulta, com
de procura podendo cada vendedor | f pratica d» laboratorio para traba-
cunhar de 1.000 a 1.500 eru?.elros jhftr e fiscalizar uma sala da aocçáo
ir.or.sals. Nüo ac cxlije caperlenela >lc- i d lr.brlc0. Sa! irlo dlarla Cri 30,00.pòslto, fiança, nem referenc.as. *3.a-1 'jYatnr a rua Antunes Maciel, 24'•Ia e boa comissAo. Tratar nos dias ^ CrÍEtovlio........ hnrn com sr. xta- ^^.^m-r-ê bons pedreiros c serven-

X tes; á rua Uranos, 1377 — Esta-
çÃo de OlarluT>:cclsttm-sc rapazes para fazerem

T^recisaai-ae " vencJedõrea para artigo | jornal.I . . Un.n /.a Knn I

Servente 
— Precisa-se dum rapar p"â-

ra rvlços de Umpepa ele loja. quetambém tenlia conhecimentos da cida-
de, para faaer entregas de encomeidas.O'tlmo salorlo Iniciei, apresentar-secom reíe rondas ao sr. Adolfo — Cnsa
príncipe üc uallis — raia Buenos Al-
oénhòra êãtf a" gõirã, d ac tlTogr^ta,

firme em portugus, alvjmto. :r«n-
cês e inglês, ccm bons conhecimentos
de italiano, procura serviço adequauo
na parte da manhft ou avulso. Res-
posta para 2003 na portaria doste
jornal. _ _ SgirVENXÊ — Precisa-socom
pratic-fei c referencias. Tratar a
rua Jíarâo de Ilambi, 2D.31 —
Botafogo. 
Oenhor de "idade e confiança aceita
k) colocaçAo para zelar escrltorio,atende telefone, pequenas cobranças e
outros serviços; possuindo telefone,dou referenelas, tlador, etc. ChamarÁlvaro, tel. 23-9967.

S* 
""ècretarlá -- Representante precisauma moça, educada de boa apa-rencia, desembaraçada e que possaviajar. Bom ordenado. Exigem-se re-

ferenclas. Cartas com todos os deta-
lhes para 90945 na portaria deste

"1 "'endedures. Ótimo bico, oara pra-t clstas bem relacionados em arma-
rlnhos. para vender bljouteriis, pa-ca-sa somente otlma comlssAo. F.xl- —" mostruir'
TTcridcdor"- Prccísa"-se para artigosv de escrltorio, pasta, cartolina,
grampo, etc., JA bastante conhecido, boacomlssAo e lugar de futuro. P.ua doLivramento, 55-A — Estamparia Tu-cano_Ltda.. <das 8 As 12 horas).
VTendedõres de bebidas"— Proflssio-V nals ou n&o, procurem conhecer asnossas comissões excepcionais, semcompetição, na venda de produtos co-nhecldos, procurador c indispensáveisao comcrclo. Tratar pelo tel.: 45-0546,com Stenlo, das 9 As ll ou pessoal-mente, A rua José Vicente, 7, Grajau',da3 13 As 17 horas. Nfto tem. patráo._

VENDEDORA com pratica «le
balcfio, r,recÍ6a-:n> uma, na Av.
X. S. de Copacabana 891.
Vendedores 

—"Para a venda di ba-
Ias, que façam a entrega, preci-sam-ee. Paga-i« boa comls£â«.i. pro-curar o Sr. Mario. Avenida Jofio RI-b?iro, 150-A. fundos -- Pilares. Aten-df-i.c_domlngo também.

ZCiador*""—"Precisa-se um para fa-
zer llmpt-::a de edifício de apattamentos. Rua Pontea Correi» 157,apt._ 4."(Continua na 4«_ ?âgina da 2*. -;e<>Aoi

Ajudanu de talcáo — Precisa-se pu-ra padaria. Rua do Riachu ílo 147f3.
/"ladeira — Prcclía-sí4 uma boa
V-í catxcira para ba.çio dc t.r.tura-paga-se bom crd^nauo. 1 ratara_rua__da Paiíaçun 97 ccm AHrtdo /"laíxelrõ para krmãsem dç líquidos

e comestíveis — Precisa-se umrapar, a ruu iJarAo da Gamboa 19-Bairro da Sauee./"laixeiro — Pr-íclia-ae ccm piatlc»de balcão de padaria. Rua Ca-chambl._36?_.  . _
Galxelro* 

— Preclsa-s-3 um com pra-tica de padaria e cvnieltaria. R.da Maio, 1385 — Mey-er. 
Gatxclro com praflcA, para ca.e e

restaurante; A rui Prefeito Olim-pio de Meio, 2i22-B,_Benílca. 
i~"taÍxeiro •— Precisa-se no Café Sán-

Paga-se bomsala rio e prêmios da produçAo. Trav,Ccrqtielra Lima 155. fundos Teieíone29-4107 — EstaçAo Rlachuelo.
Ctosturelraa perfeitas, com bastante/ pratica de oficina, prectjam-se p«-' ra fabrica d= vestidos. Page-?o bomsala rio. DA-ae também srrvlço parafora. Av. N. S. de Cop?.c<»bana 1*30.sibrado. NAo sc dA Informações pelotelefone.
C~""losturclra 

— Prer*.lsa«se uma boa> costureira que tenha pratica deartigos esportes, para homem, paratraoaihar com maquinas a motor, Arua do Catete ?42.

¥

EMPKEGOS
CLASSIFICADOS

CIÍAÜFS-ETJRS E MECÂNICOS

12 horas.Tj>"recl5am-se 2 caixciror-. com pratl—X ca. sendo um para baleio e ou "ro
para oalcAo e rua. DA«-sc casa eco-mida. Tratar ã rua Torrta de OU-v elra 4o — PI e d ade^ eafetol-
P"~"reci3*.-s« u-u ajudante -fc

ro e que tenha pratica de mlnu-

(?t.oa para corvlc-cçAo c.e roupas dedo crianças, fornecemos ja cortrlas
pira lar.í- em cas«. pigamo^ mui-io bem A rua do Ouvidor 169 sala2: 
Gftscãdeiraa e acabadelraa ccm pra-tica — P»eclsam-sc — Tratarcom o sr. Donili.30;, A rua do Rc^a-rlo. 171, 10.° ancJar._____
Costureiras 

—"proolea-se com úrge-n-cia de co5turelra5 para trabalharcom ordenado mensal cm artlgo.s es-porte para hetuem. Procurar A ruaFigutira de M'. io, 442, térreo. Paga-se bem.  
Galceiras 

— Precisam-se internas.
P/ fabrica dc coníecçòes. Tratarcom Domt:\gus; A rua do Rosário,171^ 10.0 andar.

Ctosiureira* oe ' gravatas aceita servi"> ço das fabrica. Também cortac executa qualquer modelo com tec-nica soo medida, A rua Candida Bas-lus 267. Cascadura. Tel. 42-7&33, re-ca do com o Sr. a vare;V^iostürslra com pratica e auxiliaradiantada, precisa-se, também
quem costure a eiomicilio p&ra gran-des "stoe»<s". Telefonar para 27-4741.

tas e carteira de saúde, ele t preíer^on- | ^losturõiras Preclsam-ss costurei-

fabrica de bolsai — Oficial — Pre-clsa-se com pratica de mesa. Ruao o Re/r nde_ 80,_2^"ll^abrica. de "cintas e tôiittens preclsv' costureiras com pratica no ramo.Pago-se nem A rja. Sacadura Cabrallr,0. aobraoo^
3fabrica de- BÕÍsas precisa moça;. 00-nboa pratica, pafa-sy bem Praiade Botafogo_5 16. Tel.: 26.-7403.
IT^Abrlcã dc Bolsas — Prrclsa-s»s cf.-. ciai que saiba trabalhar na mesa— Pa«ía-se benv. Prata de Botfcgo 5^3—* Fone: ?fe-74oa,
I5abrica 

dê boisãs — P:ccisa-:.e co. -
tureir?s com bastante pratica, pa-ga-se bem. Rua Sáo Francisco Xavier

723,  r.labrlca dê ocas» - Ajudante a*i- costureira com prst ca pr?cisa-^áa ruá 7^ de_Setembro 177, aoo."li/roça. que ba-iba coser A maquina,
1VX precLâo A rua Alberto Neçoinuce-no 75 — Remos. . _
JVToça que saiba armar vestidos e tr-
IVXnha noções da costura t tamhfna
outra que trabalhe de ajudante, prrclsam-se parr, serviços ae blusus •
salas, etc. Rua Monte Alegre 43, auu».
3._Tel. 32H0292.   _7* |'odlsta, "educada dc boa aparencl*.,
ÜtX tendo pratica de oficina e hablli-dade para lidar com freguesas, oferece-so para tomar conta de casa de mo-das ou oficina. Assumindo inteira res-
ponsaollldace ou aceito "stoic" de casade modaa, dou referencias. Telefonar
por_gentllesa para 43-9479./"i^ierece-ac moça para costurar «rs
U1 caso de família. Dlarla jo oruiel-Teiefonar 26-1522.

cia moço de 17 anos 110 máximo. Tra-tar sei<unda-íelra A rua D. Manoel13. Café e Bar Prctorlo.
Tjrecisa-ía de> um caixelro com pra-X tica de botequim, rua AntunesMaciel n. 52 — São Crlstcv&o.
Precisa-se um caixelro de balcào.

para padaria, a rua BarAo de
Mesquita 673

i lialatocli

A tcnçâo senhores motoristas, weca-
nlco profissional, oforete seus aer

vlooa n domicilio. Tratar a rua Bo-llvar 115, das 9 ns 10 horas. C3pn-oabana.  
Ghauífêur 

— Procura-se par» carro
particular; A rua Carvalho Are-

vedox 65. Tel.: 46-2406.
Cíhaufcur 

— Oferece-se para carro
j particular, dando ultimas boas re-

ferencla, com bastante pratica, co-
nhece também mecânico, pode vir..ti\r,antigo, de carteiro, trabalha a 6 anos.
solteiro educado, dA referencia onde
trabalhou, quem se Interessar recado
para 43-1495. 3r. Carvalho.

—— j... ...... . ——X de fácil colocação a base eie boa j ri.mnora Idônea com longa pratie
comlssAo. Apresentar-se A Avenida j dr; dona de casa e trivial, Pfeteiv

úteis a qualquer hora. com sr
xrtcs A -.ua do Rosarlo_i70, Io andar.
Precisa-se" 

moça " ou senhora para
,iir. lábrleo de doce.', particularno Grajau. 3 horas d? serviço dia-

rios. *.50 cruzeiros c comissão; A rua
da Alfândega -.49. 1«. s6 das 10 aj
12 horas. Inlsponsavel saaer As *
operações.Vpfecisam-se carblntelros .com pratl-
X ca, para oficina. Rua Santos Rn-
d-i?uos 201 — Estacio. Entrar pelarua Mala "Lacerrta — ~"^r^rcclsalse rapa* de 16 anos para
X serviços de entrega e escrltorio.R;ia México 123. 1 sebreloja ílivra-
T>reciso rapar cõm pratica Be bal^

de padaria. Rua Torres So-Meyer;

— propaganda, paga-se de ordenadomensal Cr» 1ÍS00.00 ou eoir.lsaán. Tra-tar á Avenida Erasmo Braga, 227, 8."andar, com o ar. Valdir, sala 303, da.*3 às 10 horas, trazer o anuncio re-e-irtado.

brlnho_n.__. ...
PRECISAM-SE de mestres dn

ohms, carpinteíroís, vldrae^iros,
pintores, bombeiros e flactüõpra-
fos. Paga-se liem. Praia do Ga-
leão, 150 (Ônibus na Traça
¦Maiiá).   -"fjreciàa-sc massaglsíã com grandeX pratica era salão de luxo. Otlma
oportunidade. Tel. 37-0661.^^jreclsa-ae um rarplntõlio para - co-
X locaçAo de esauadrlas e rodapé,*• rm pedreiro competente para ar-
remate dc obra, A rua Amirir. 62 —
Leblon.  ."" PIIECISA3I-SE bons oficiais
^edreiro^, Kalario CrS 10.00 liora.
Obra Jncarepíisná. Colônia ,'u-
Vmo Mcrclra — Estrada ítnrtr--
«UPS Caldas 2:751. Tel. 32-9829.
T>.-eclsa-se menino nara limpezaX entregas» Kua SAo Josc 60 —
(Livraria).

T>recisa-sft moça com pratica de la-8. boratorlo. quo dê. reierenciaB._opre-Sentar-se rnunlua ile dõcuméníds: A ruaMngalh»es Castr_0,__1.7o — RlS-Chuelo.T)recisã-re "eiê uma senhora quê qttel-X ra trabalhar eficiente em escolhaFavor apresentar-ae somente quer*esteja disposta a produzir Ensina-se.Rua_Earão de Mesquita, 302.
procura-se uma moça e rapas dc
i maior idade, com pr?tica de bal-cAo, ramo de Jolas. Pedem-se refe-renclas. Avenida Passos, 92, atende-sedas. 9 As 11 horas.
Precisam-se dê l oficial e 1 apren-diz de malelro. A Rua Dr. AlfredoBarcelos 334 — Olaria.
Preclsam-se 2 aprendlres, rapazesmenorer, para fabrica de boleas.resentar-se 2.» feira dia 3, A Rua

Presidente \^'jlson .210, sala__404
1'RECISArSE rapaz de 14 a 17

anos, para pequena industria. —-
Rua Mcira de Vasconcelos, 74 —
terreo — Grajau. 
1>róclsam-se oficiais carpinteiros e

maresneiros; com pratica de ins-
talaçõ;s comerciais. Rua Senhor dos
Passos, 221.
Passadetva 

^rigòmadelra, precira-se
para fabrica do camisas. Rua da

Abolição, 341. Eng. do_ Dentro._ —-õitdor — Precisa-se de um polldor
para industrl de aparelhos ele-c-

,.o Térmicos X rua Valerio n," 344
Ca o a dura.

T>lntofes — Precisam-se para pin-
X turas de prédio, a oleo, A rua
BarAo do Bom Retiro 1115- ""PORTEIROS E ASCENSO-
R.ISTAH — Precisam-se com
carta e muita pratica, para edi-
Ticios, comerciais e residenciais.
Ordenados porteiros: 1.200 cru-
zeiros, com moradia e mil cru-
ypiroa gem moradia, pata asccn-
rlstas." Escrever "para B057.S, "na:
iiortnria deste jornal, citando
carço desejado, referencias, ocu-
nações anteriores, etc.
Tjíãssaclelra para veítidos, precisa-X ;.e com e::pcriencla. Av. N. ü.da Copacabaiia; 060-A^l.oJa.
Pãste.lelrõ, pre"clsa-se com pratica de

confeitaria, bom ordenado. Largaserviço As 9 horas. Rua do Ouvi

de tomar conta dc casal ou pessoasó. Resposta para 93291, na porta.-ria deste Jornal.Precisa-se pa,a
Senhora ou moçavcendedora de blusas, Balas
tidos 4 domicilio, ae J4 tiver fresue-
zla A melhor. Trata-se dc negocio lu-
cratlvo e limpo, para auem tem geltn p
vontade, para melhores entendimento*á rua Monte Alegre 43. apto. 3. Fone
32-0292. com o Sr. Abraão.

do Riachuelo 41 o. 2." andar
T>rec!sam-s-3 b",ir.3 oficiais marceneA ros, para moveis finos, na fabricade moveis Lama. u na Melo e Sousa102. prcsltrn a Leopoldlna.
B" reclsa-sê um bom oficial de serra

lhelro A rua Uranos 1265. Paga-sebem.
TJrcclsa-se oficial serralheiro,X nictalurgico. Rua Senhor dc Ma-toslnhcs. i~?.T>recis'v-" um pintor a pistola nara

obrar, avulsas. Tratar A rua Vale-
rio 311. Cassadura.

Senhor funcionário pu*olic0 o:--recen«
se para qualquer serviço das 7As- 12 horas — Telefonar para 43-

0793. chamar Venanclo dus 14 As 17horaç.
Senhora distinta enfermeira o/ere-

oa-se para trabalhar cm enfer-
mag:m ou para arrumar apartamen-to no horário das 10 horas em dlan-te. Tcrr\ a-; melhores referências. —
Tratar pelo telefone 26-6810 — Ca-
elida

]\.f*otorista para caminhAo — Precí-
iVJLsa-se um bom cain pratii-a quetenha dlsposiçfio para trabalnar --
Tratar A rua Visconde oe Sao Vi-ccnte 106. Andaral. Bondes 68 e 72.
N5o se atende- hoje até ás 12 hs.
Tt/B-otorisü nortista — OCer^ce-sc
XvXrem grande pratica de entrega a
domicilio e ccm grande desembaraçoem caminhão reboque carnionr.ctte e
carro da passeio, inclusive "Vanguard
— Prontuário limpo. Recados para Ca-bral peol teieíone 45-2607 depois das9,30 horas.nortista, educado, com

rpinturarÍH —"Prcciaa-se cuixeira comX multa pratica deste ramo e comboa apresentação.6 favor não ae anre-sentar aprendizes. Tratar rua da Pos-sagem 74.
ALFAIATES « CO^UKEIKAS

Preclãam^sê dois ofi-ais de paletós, o endereço è
ealj), tomar o ônibus o pede o troca-dor Indicar o alfaiate Cabral, naLsi-raáa l»:o SAo Paulo, quilomatro_5c
Auxiliar de costura — Preclaa-:ccom pratica; paga-so bem: A rua
Santa Ciar* J53, iundos. apart. 201,Copacabana.
Alfaiate 

— Precisa-se üm bom bu-
teiro, é íavor nAo su apresentarnutíin nAo estiver em conülçòe3; Arua Barào de Guaratlba, 17 sob —

Cate te...
Alíaiate 

— Prectsa-sc um oom ofi-
ciai armador, tumbem dã-se paraíora, indispensável trazor amostra, a

rua da Passagem 30. Botafogo."A lfaiate —" Pr«cláa-se"*um aprendiz
A. cotn pratica o meios ajudantes
Avenida Paulo de Frontln 395. l.°andar. _'l'íl. 4S-V>7Í>." AJUDjVNTE de costura, uma
costureira. Precisa-se, A Impe-
rial Esporte. Av. N. S. de Co-
pacabana, 635.

1 ifaiatõ"— l-.-eclaa-sê oficial de pa-jCÍLletó de casimira,

_ .as a maquina para roupa de ca-ma. Rua Senador Furtado 50. Fabri-ca de Bordados.
jO&lxelro de botequim, com praticaKJ — Precisa-se; A rua 2 de í^alo,742, boude3 Llclnio Cardoso — Jaca-rezinho.

COSTUREIRAS para cortinasPrecisam-sc. — Tratar com o
sr. Osvaldo; á rua do Ouvidor
n." 104 — Loja./"ióstureiras e aprendizes adiantad.i>J,v-/ como tamlbem costurelrao que tra-balhem por peça de boas oficinas pre-ctsam-se — Modas Revclau — RuaSenador Dantas, 33,_lpja.
G*ooturclra 

— Preclsa-re tuna aja-
dunte bem adiantada, pagá-se- bem.. .ata-se tel. 22-3501, só elo dia a cmdiante.

Cios tur i lrà —• FAbrlca 2õ cinto» -—
> Praclsa-t.o de urna com prAticadj artelatos de couro, que JA tenhatrabalhado no ramo. Rua SenadorDantas 71. » iadar. aa:a \.
õ^tureíra — Preclsa-ec. para veetl-

dos de stock, que tenha praticade bancada; A rua do Rosário, 142,sobrado.
Costureiras coui bastante pratica de

soutiens. Preclsam-so A rua doCatete, 300, 3.°__and
G' ostureiras de cintas. DA-se ser-

viço para fora. Somente a quemtiver bastante pratica, a rua do Ca-tetc. 300. 3.° andar.
Gostureira a domicilio, com pratl-ca para fabrica de vestidos —
Procura-se, A rua Alclndo Gur.nuba-ra 26i 4U andar, sala 2. — Clne.an-dia.

 coir.pei.ente. —
Aliaiatarla Brasltaniã — Av. Mem dc
Sá, 9, sobrado — Lapa.

A "prcaõíií dc costura •—• Prccisa-so
A cm fabrica de roupas brancas; A; do Ca^ete._ 300. 3»° and." 4 "jõurèíra"— Prccísâ-ae na Caaa A?-
/jLtur, A rua Luiz de Camões 2.
Seção _de oficina
AÍtalate"1VÍ perfeita noçfto dos seus afazeres, j jí\. dante de butelro, A rua da Al-

oferece-se para trabalhar rm casa de; fandega 131. sobtado;^
íamilia, ou camlonnette. QUcm estiver j ~i"pr"en'à!iês dê"~cotsúra preclsam-seInteressado, por obséquio te'cíonar ! ;4 pratloa; tratar r.n
para 28^4412,._.chamando_NeLson.  casa Marlene. Av. N. fl. de Copa-
T^/ffotorictã — Rapaz casado a« í» uauana_776. loja. lVXponsabilidade, oferece-se para d. | " a judante "de " buülrò ¦ bem adiantado
rlgir cerro particular e podendo viajar i __ preclsa-3e, um para alfaia-
c dar boas referencias, estA com todo j L:1rla de obras finas Avenid;
documento em ordem. Favor telefona' Branco 134. sala^ 502. ...
para 43-9351. ou cartas para 2131, na • a Uaiates" oficiais de paletós — Pre-
portaria deste Jornal,  ' cisam-se dois muito competentes

dtorista» oferecem-te í, 1 cõm , t. ..jseiro alinhava dos, tra b a 1 h oe. e p ri -
meira ordam. K*lgem-se amostra,
paga-se muito bom, A Avenida Rio

Galcelro r- recisa-sc um caiceiro
com pratica de oílcina, A rua

Sete de Setembro 168.
COSTUREIRAS — Precisam-

se de muitas. Perfeitas e hábeis
com pratica da maquina (Tor-
pedo) para fabrica de vestidos
esport ede algodão. Com bom or-
denado fixo, comissão e gratifi-
cação por frequencia. ""emana
inglesa.. Tratar á rua do Senado
"jl 273, 1° andar.
Gostcuieiras com pratica de oflci-

na, preclsam-se para fabrica devestidos finos. Paga-se bem, A ruaMiguel Lemos 44, sala 901, esquinade Avenida N_. S. de Copacabana.Violarlnhõlrãs perfeitas e especTalls-\J tas com pratica oficina de caml-.tas, preclsam-se, paga-se bem. Ave-nlda Rio Branco 112, loja. CasaWindsor

/Verece-se uma bordadelra para pon-vJ to Paris c aplicação, de preíerencl*,na zona Sul. Telefonar para 37-3635.
/"vllclals do alfaiates para eoaturae»
U de senhoras com pratica da
brlca, tumbem se dá ©erviço parara, precisa-se A rua da Car^cca* «ssobrado.
Oíerece-ee tua habilitado cc&W3&&>

tre alfaiate, conhecendo prova o
corte moderno, para homea «
ra, roupas esportes, também natnia*
tado em serviços de fabricas. Tela»
fone 23-5907, recadoo para Caiaacan®tl, _ chamar Josi Ferreira.
/"vfíirocc-aà úma perfeita acabaeLcirt,
\J de calça». 4 ru» Prel Caneca 32*.
quarto 13. Tel. 32-1730, chamar D. as.
ria do Alraro.
Oferece-so costureira filpknss»Ga; ra®

São Francisco Xavier 572. N&o efi
aten de pelo telefone.  .,
Ofêrece-ae moça distinta para cot-

turar em casa do íamilia, mor anda
na mesma. Ordenado a combinar. Pra-
curar Carmelita, 22-3011»
yVferect-se uma senhora perfeita «mvX tudo, alta costura tem especia-
lidade do costumes para senhora#,
oíereoc-sc para casa de £a*nili& c®
üno tratamento que tenha um pe-
queno quarto para morar. Trata-saae senhora de mela Idade o ae res-
peito. Informações ou cartas á Av.
N. S. u'« Copacabana, 866, 8.° andar,
apto. 802 para Mms. Iren-i, cewtu-relra da ca^a.Tvferece-ae üma caíoelra p:-r3©re-««V da Carioca ao Flamengo c tavo<r
taefoner_para. 25-3532 cbarnaj liaura.*r>reclsa-slí uma perfeita bordado.!-
X ra que saiba matizar bem. Dá-
se trabalho para íora. — Te.efone
28-5506.
Precisa-se ajudanto de costura qu#tenha, pratica do vestidos ílnoc.
Rua do Catete 92 casa l

rpipografo •— P eciaa-se para car-X tões do visita; A rua México 31sala_1102-A  ,'mecnico pratico em Inseticida, oleos
X misturas, etc. oferece seus servi-_çoc_a_qualquer—lahoratorlo_ ou_ 18brlca, _
qutm Interessar 6 favor telefonar pa- ra/fs;õri?'.ay^ron;>sreaa
ra 29-4734, Chamar Alfredo. " nnrn trabalhar
qnpofjrafla precisa de um lmprea-X sor ou mslo-oflclil para maquina
p;qurna. Tratar A rua Santo Cristo
n. 97.

d o r. 2. Café.

nnlnturarla — precisa-se um lava-
X dor e passador profissional. Pa-
ga-se bem. por peça, —"
Francisco Xavier

I minturaria
A rua São

Précisam-se pansadel-

IVXgrande prp-tica de ônibus e lo-tação e casa de família e praça dan-do referencias, tem mais de 2 anosda carteira, e o outro conhece, par-ticular na zona Sul, não faz questãode horário. Quem se Interessar éfavor telefonar para 30-3697 chamar«r. Oezlo no 470 hoje ou_amanhtx.TVfeeanlcos e eletricista — Precisam-JLvXse na Llmouslne Federal, ACa rlos_ Ools 60- Leolon. rua
~ovmre*-

iVX ne para trabalhar em carro, ca-minhfto ou camlonr.ett-e, tem boa inb-trucAo e lon/ra pratica no serviço, po-dendo dar ótimas referencias. \re>ío-nar por faver para P2-2297, thams*Nilson Sailes.

H' —"Proolsa-se ¦ co«n • pratica lm Ko''«'onals. para brlm e «-
de mlmeosrafo. para «rvlçod.copias, desembaraço c rapidez. Tra-tar A rua Mayrlnk Veiga, 30. l.°p.ndar, sala 4.

eapaz — Admlte-se um ate lb anos
educado e at'vo aue escreva á

maquina o deieje iniciar-se no co-
mercio. Cartas do proprio punho dan-do nome e en-ereço com telefone, se
po"-ivel para ser chamado. para39727, na portaria deste jornal._
Kapaz dc 22 anos. Instrução sêcun-

daria — Oícrccr-se para traba-Ihrr depois das 17 horns. Telefonar
para Lu_U,_32-7004 ou dolxar recado.
Rapaz — Precisa-se um aprendiz de

15 a 16 anos. Pa<ra-se bem. Fa-hrica de bolsas pnra senhoras. Praça
ila. RcuuMlca. íx °<> —ter-

Ramos.
mipogrãfla — Preclsam-se moças pa-X ra encadernação. Rua Flack, 138Estação do Rlachuelo.
Tlpografl? 

— Precisa-se de um im-
pressor ar", mr.quina Minerva AAvenida Mtoi de SA n. 236.rp'inluraria — Moça ou senhora paraX balcão com pratica pa.ra fazer connertos em roupas dc homem. Quem nãoestiver em condições de satisfazer asexigências acima é favor nAo compa-reccr. Rua Carollna Machado 1542.

nrilnturarla — Precisa de passadei-X ra. passado-es, lavlador e passa-dor. cora pratica. Paga-se f cru-zeiros o costume passado e Cr$ l.íOn peça -lavada para efetivo — XVJâda Estrela n. £0.

lVÍotori«ta — Oferece-se para traba-XtX lhar em carro de praça. ( aqui-lometro), particular ou cargas, do-cumentos leeals. boas referencias, 25nnos. solteiro. Tel.: 45-3C06. ChamarRocha
l^yTecãnlco, precisa-se competente,irXaltura de assumir, com energia,cargo de re.-ponsablüdad? numa ofi-clna de automovel. Tratar no Mata-douro _da _Penha.
Motorista proílsaionã! com" 3 anosde cartííra. recem cagado, ofere-ce-se para carro parfculnr praça oulotucãr., ou ce.ça comercial com mui»ta praMcs. Favor telefonar nara: --
2P-1993; chamar Wilson ou deixar re-cados^

Branco 257. 6°_a ióf andar, _sala_601:"A~llãiãte —" Precisa-se um butelro,
xjLcom competencla. Aliaiatarla Chio— Rua Debret 79, 2o andar, sala 2.^—_Esplana^a do Castelo.

A cêltõ-se para fazer" em caaa, bor-.
im. dados á mtlo c p.-efar randaâ cm
ponto Paris. Trabalho perfeito e ga-rontldo. A quem interessar é favor-tétefona.^-p«6-23-3:a. tratar i:on- a
srta. Floria, das 14 á5_.16_h>rat. .a prèndlz "de costura — Precisa-se

em casa de modas; A rua do Ou-
vldor 162_i?_ andar.A lfãíate — Precisa-se um oficial de
i\. casimira o brlm que saiba prcearmangas. A rua do LayracHo 171, so-
brado, esquina da Avenleta Mem de SA."A lfaiate — Precisa-se um ajudan-
J\ te. 4 rua Frei Caneca 241-A.apt. 102. ti-.—A lfalate — preclaa-fe um butelrt»
/V com bastante pratica. Rja do
flosarlo 132. I -Ja.
Alfaiate 

— Precisa-se do uma moça
ajudante de paletó cav. ou «an<

pratica. Rua do Lavradlo l?3, ^ala
numero 2.

COSTUREIRAS — Precisam-
se com pratica de camisas c ca-
nUsas esprrte para homens,
rua Joaquim Palnares, 531-A —
muito serviço e pagU-se bem,

osturêirã — Prêclsa-se cm caea dêfamília de tratamento. Paga-sebem. Rua Ruul Pompela 190 — Copa-cabana.

Oferece-i»era. motorista profissional,rapaz educado o d? bcac referen-cias. para carro particular eu caml-nhão. Podi» viajar para o Interior.Não faz questAo de ordenada, r quemintereesar telefonar para 20-2136 —
Se'j£.ctiáo.

"Alfaiate — —Precisa-se um meni-
x\.no. aprendiz adiantado. A rua Fe-
llpê. Nerl 7. saia 702. Pr".ca Mau*.

Á Judante de costura. Pdlantada —
jlA.Preclsc-se. A rm Tomé de Sousa
143, 1° andai

íflostureir» - Precisa-se uma com
pratica. Ordenado Cr$ 1.000. Te-iefonar para 42-7136.os tu r elfã—pracisa »s» —ccm—pratica.

O.di tinturaria. _Rua_da Lapa 63 _""COSTUREIRAS — Precisam-
se com pratica na confecção de
vestirtoí finos, salarlos a pa 'Ir
de 700 cruztirosá ccm possibili-dades de çanhar mais; á rua
Evaristo da Bciga 16. sala 707»

Precisa-se de uma costureira paravestldc.3 ílnoa — Pedem-ec re.
ferenclas. Rua Buenos . Aires n. 166
jp. a lidar 
Precisa-se 

de pespontadeira para cal*
ça du senhora que saiba traba-

lhar em maquina esquerda, ruo Alzl»
ra Valdetaro 17. estação de Sampaio.,
Precisa-se de uma «Judanto de cos-

tureira — Rua Moncorvo Filho n.
35, 6°. andar apartamento 601.."Oreclsa-se de costureiras com bas—
X tanta pratica de fabrica de roupa»brancas dc senhora, quem não estiver
em condições é favor não se apresen-tar. Tratar com D. Ester. A rua AtvaroAlvim 24. 3° andar aala .. 2-d.
P~rêclaa-se de um ajudante de pa-ütó de casimira para obra nova.R u,i B ue nos Ai res n. 309 4°. and ar.
P" 

"reclsam-sc menores dc 14 a lò .ano»
para aprender oficio de costura.Order.ido 70 cruzeiros semanais —

Rua Sete dc setembro a. 209, 5o.andar. 'T>rrcls"ãm-se boi-dadelras para lin-
i gerlé fino e outros que saibam
armar c pregar renda. Pt ga-se bo
Rua 21 de Abril n. 30 apartamento
202 — QuinMno Bcciauva — deiron-
te a estação.  T) rocia a-se de um ajudante praticoX de alfaiate. Tratnr A rua Con-

Ih^lr? 15,— Saúde — Praça _

'/Costureira* — Precisa-se para corte
e costura por figurino. DA-sedenado. almoço e lunch. Rua do Ro

sarlo 32, 2"* andar. Tel. _43^7560.Preclsam-se com bas-Costureirasvv tar

Alfaiatedan Prcclsa-se de uma aju-
dante bem adiantada, ou-» saiba«lurrnecer. castcr e uma acabadelra:trata-íe A rua da Alfandega 325—A.domingo atô Aa 11 horas ou zegunda-

feira. '

tante pratica para vestidas finesdi senhoras. Tratar das & *s 10horas A avenida Oomes ^rclre 20. 10.°andar. Exige-se^ carteira ...profissional./Costureira.1 que aceitam trabalhos\~j om casa procuram-se. Apresenta-r-rn-se A A-enlda Presidente Vargas417-Ã._ S">.la__1410.
COSTUREIRAS, focliadeira e

T?as;ndeira, com muita praticadc fabrica de camisas, precisam-se á rua dos Andradat. Í16 — 8o
inndar. sala 804 — Esquir.a d"
ITa-eclial Tlorlano. — Pasa-sc
bem.

da Harmonia^a-)reclsam-^e moças dc 14 a 16 anos,
X para trabalhar em arremate, na
fabrica de Roupas Lameiras. sita A
rua_7 de Setembro 192,. sobrado."r>recfsam-se"auas "moças com praticar do alfaiate para trahnlharem na
Alfaiataria Dl.ia, pasa-se multo hetn.
Ilua Tcofllo Otonl 170. sob. Telefono
23-0462 
Breclsa-se uma moça sabendo rostu-

rar e fazer mais aluuns serviços
leves em casa de família. Pedem-s»
referencias. Pode dormir no emprego.
Ordenado a combinar. SAo Clement»11. 297. T>reclsam-ae boe^i ajudantes de coa-
X tura, para trabalhar cm vestidosfinos. Paga-se bem pode-se tratar hoj»ate As 12 horas, a rua do Senado1 s-A. 1° andar. Chamar D. Arabeia..T)re»clsam-s;s bordadelraa compatên-
X tes para aceitar trabalhos em ca-
«a. Apresentarem-se A Avenida Pre-8'• dente Vargai 417-A. sala 1410^
Iíreclsa-sa costureiras. A rua Senador• Dantas 4*.„apt. 904. 9° andar... .

ccm pratica de oficinanador Dautaa 4â, apt. 904,
de costuraA rua S?-90 andar«



í
'i aítàt:»b«ihtr f.ii (

>.**.!»• m«.-T.* #ÍJd«r4ltJ*m* tki 4 dllSÚit rk • < pntlu.li a.c »tt4.1 wp<í«lr«i ra» | A rrua:,4>!:a >+•—?i* *i | Cabral i, UanjiUM. __ *i riw.»a#:j»

ÇOe» cipori» y»r* Um*-* i•vraujo i'orl<» Airgr# v. . ¦ 4^ir,.;-A,_Kip v ' c+».<Ii'prt.lft o da uai menina p*r» ta-.1 ar» * - ceou c» ;.w.u a« uai ar-•*s«r.ano.^ Ku» ò*e*ôuf* Cabra. l«J.
S>r**!»»•»« 04* .4* da Ni.nelo )i o»UCi t*03 Cl p*.;.0 d • Cm*•tnlra. wi m
PrcilM-M uní^oem "BJIÜrcT^è•"* OÜTÍ•iQb mtdldar ». ;u<». ao^F.tíenae. ti.%|5rocT»tt;n-i* mturtim pira eap»aX • carr-i»oa. I»«brle* q> Capai co-xatla, l rua Jullo tíu Carmo ;. tua.
nr«yj*.if uma ajaiaat» «.• capa»..1 com pratica. Av. Ou.t.ps Prel;® io•od»1 i»>»» 10? « JC*• ._.íjrecusum^so coitureiraa "que "acei-
JL tem trabalho» par» farer em ca»a.Aprwíaur a A*. P.-c&ldeute Varsa»
3U^AwJtí*_J rr)recuam-»c couurelrat ' m c*«a deJL alta coatura. Av. Ca.ogert.* lâ-*?,. 22. CmUIO.

1»UÍ|V<
I »•'

ir.caiauor par» obra ca | Mu4.put.u,*». A rua Anuitadi) d#;#» d* • if.1, ?1,lia li. T«l«taai <»•»»*.  .tu-»# uai wftctal i**ré obra c§ ' -—
J ;.ome>n *oa m#dlau • conitrio»oa fui*. aiguti par#» .uva». e;n cm*Rui Jrti.;Èí> d« t>a<> KraucUco 3?J-• **£áSÍ Íflí' VIU ItAUtl.

i tÜr.TTii.i» ^r.i bom "pt»ponTí3or pa~I ra oor* r.» bomam • lashora, Ca»:H d# |0J M«4! -1* e ÇUt l7Ag» ma-quinai t iavor n&o «a apremniar; qil#m í.íi» t».l.«ír #tn coimiçòm. Kt4r.)U«u um i»0M o?ScUJ dt Laís XV.
; q ik tejs uouí . Huft Acnador Dantas, n ¦ i._ <Bai»tarU Ttif t 

Ijr<sUam">«* oft<4ft|a paVa eaV-Ç4do Lula XV, r.nuMado, • melaj planta £» cdrtto. — Pabrtca c« Cal-; ^ada^Canarlo^ Jlua do 8#na«li\ càz
I;:c<ti4-i« 

"d« uai me.o oficial~n-pâielra para ooiuarto», ou um} bem aludAAte; a rua dos Ca^jeiroai 6J.^2* loja. 
| >u:Í4a-ne ~3e oftclíl para cinaerl

; J. im tíc calcada», A rua Barão da! Mesquita t>3l. ! preds*.» de" r-»m õ?fõla! He "cET
X netoa e undalla» pafa-s« ba-u.

JORKAL DO BRA9C,
Q?»iKi-i» a*uh6/a wiyde ar*e caniiH» btm on)(a « quê durma no fc.ajjeí. i bem cdMeaJ»>rtvi^ei>;ieii. Trata/ a v-js esta tapa».aw**U 2«* r^j C/U' , Cartaa

DOMníGO,
com um I

7 DE AGÔSTO DE 1940

pa. f»»« da•Á.
Tia y^rKiáaVtê' «"arialtoaa' de 7»«*\ poopabKiUadc» para crla&{a d*. . -,„wé>

"As

j»lr»>' /jj-nunhü» tam"nr»Uet »t«nd«-»« «os rt.uiilngot, t ru» N>r»
. «mu» p»cup.m"." íu,d»_ -Don.uy.^

bím. Av. Hío a.-»r!co su. lo- p:«l»am-.. bon» mont.dor»» p»r»J®, casa Wtndaor. *¦ ^alçsdoa de a^nhora. A rua Alatra
T»;<c1>4-i> u!u ollcUI batiirs cõín*- efttc^o .de Eamjuto.
JT patante. tf nAa for cumprte»ue TJreíi-a «e d* uma ajjflar.te ca>.
favor ouo sj Hyjeioata;'. Ru* da 1 t^relrt. ordenado 103 erutelraaCtrloea }8. »jQa..
Y>'«cUa->c um oficiui oX. cia; ulfeU'.e. I'

Ja.br rouploha*. »erv!er» foi.lado, p«dtm>ao raf«r*uc!aa. 3. Du«vWter. da, •pa;tamenu •*&. — Copa*cabana.
A »»•••«*"*"- K*»líí»"ii* para" n.T-aVnUo de um at.o, m&eiuna oupealua adulta, dormindo uu «saipre•

oficial 'da Lul» XV. i *3- Paga*»e b«m. Ilua Visouuda uc-... 1 £a Jaawl^iJV Vila Iiab#;.^ ma-stfcft — PiecliA-ae üi""umfcpar» ajudar a tomar caota dac/lançai. t'asa-a» dem. Hua Slp-fla^flC.^ apw. 3Ci,_Rlo_jComprJCo.4~r; u3t, a d»Irã - c opêcr u —i»revHa"-Vi»•*"V p»:* 'amilla de tM^eito o de tl«no j^atatnenu). «6 wn» peraua rdu-cada a com saúde, dormv no expre-go. ex:ge-*o carteira e .Wornetau dacaia ouda trabalhou. Ordenado 4C0cruMlroa. Av. Paulo df Frontln, :ò7.ÁnRÜMADEIRA —" Vrrcb.i-w ama arramadeinu Exilem-tu refcrenelas. Tratar á roa SãoBalwdor. 99. mpto. 201.*Á"rrlTmadeTrã" —' Prea'aa-«e para casa*«¦ de tría peMoaa. Ordenada Cr$4UO.30' Tratar k rua Mala Laorda,155_:-_t4t*clo:' rriimttdelra e eopeíra — Preclia-se

i)uo *e ;
«i/reseiita:- quem cio estiver em coa- '
alçôes. riu» Marls P»íi^a 79.-A — |C*valcaiiLe. i

BLC SkílTtÃ íT^" rrccuini -w. da

almoço « ia acne. ca» do família —
a.elo off-1 RuKa HoooclC AjOba 4'.: Tljuu. 

SapMtlM) 
- ^.7dàa>s» or.eliTa d«Lulr XV ta2«ado e chul«ado pa-f»-M <¦<! m>i'.iorci pr^-oa. Trata-a«hoj» Pr^idcr.te Vtrtu 2'.2 ao-. braço fene 41-4718

multas, p«"fe'las e hábeis tom ^—ipw.v.nilni. mm. :a4i__ • i..  .t> i..i Oanatelro — Preclsa-M acabador pa-Rua CarmoJSeto_2U.P-scT^ãrn-«a um boart^üo.' pa/a calçado Lulr XVde waho"a. ri:;a: paga-Jt* bom o?3»-nado; à_rja_dos Invalido* 53. a?â*telrc • Precisa-se am ajudant*de pospontaíor que saiba vira •cola, A ru* do Lavradlo.147, _«ab.
SapatTlroa 

— A prendi ms co*m~pra-M«:a e.i fabrica de calçados

paralorr.al,  /^frpeira*grrum»d#irA — rricliiMM. deV> boa apar*r«cla v'j;n prait.-a «• dan4oooaA r«f*rtnria«. a rua citnerai ou-rer.o n. tel, dsa s A» 24ÍJOTA-5. _  /'lapeCra - iitW-ai 3? üfu 4 maClnoo da Juihc. n,* Jt CoPAaabina.noptlri e"" a r r u rr> a d ® ír a^"--~pTecia»;ar uma rom l>o* prstl,'*; a ruiPatijindu. 710 — Flamengo. Ps**f» bwn

JL4 artiut U? Ma:«40 u. i„<»*4» htr mennu por.
].Vojp; e^iTda. Praci»*<.*tc. * ..'ma tir prquat * i*u.-••u bcm. a Avtnica Oomi.i _ iaarawa T7>mpregad i^pari aarifsoa

•ia A rua du «radi,

e»
i« pa-i« H»* jf :tjlr» !

fUt* pee
u^meatlcu»ao»a, pre*lun durmaCopa»aa4"

T^mprcgadã - Precíia"«e uma i ru#-Mjíxjrjjgu r l jsj caf a 7 ^-^Tljura.Urutu
I/mpffgada procuia-t» pari apartam^aio d* pus'., fom r-4f» ^nrlaaRua Sar&o da Ipanema 3. apuitamen

"precisa-»#"" um#

* can» rtítrencl:á Avenida n t•f. apt-Co* , ljir..pr»54da Príríjã-íe uma para. _ Jlu lado o airvlço c.» r.^at pasiúi4«,.li» aalaa coilant*, tt^lgtrn-r# refe-rtnelaa. Tratar a "ua Cindida U«u-dft j:, apt. CUqyi»," TflMíltKnACA pari ri-nl" iemfllhoh c?stiimr-. cttrancílro». dralto tratamento, parn torto ner-viço, dormindo tora do «rnpre-

/VintHt t«-'4\J nj* apar«r«.*:a.ta rMp«Uo » u*a
*ô. de ai* t. loadr que -ni powaadianta' ' .reac* u« mamado. Tra-tar a r.-aift o r.amíngw apart.ocj, .hcji, d. I*a,
Pretl»»-»» ima imprlfda de meUld*da. 'íraiar A rua Kermentgl.dojde turrai -l. apta. < ãubi; peu,-pa Cândida Mendr».
P'r*èptaa«ti« ur..« moti edueada qj»durma r.o empreso par* alutarem tado o i«r*.ÇO da rasa oe fami-.1*. Order.ado :co era##irfla Tratart rua Ferre':* Viana 5?. aptv, t.Cfet«;e. 
Preclâvn 1.1 a me ala a para a tudar a cJldar da uma criança.'1 ratar 4 Prata de Bitafugo ',2*. apa.--lamento U, 1* ar.dar.

r.a «4ipraja1»| |)r<<iu>at dua.a tAt&lit» para a*r4> ' ||rKlia-»« yleves, l.u* M*ndfs dc Agutar, I «1 «»}U CaarfduraP
I >' ' • rí•iã^umaVmprfgiHr*CiI vtaa c.u»st;*rí T«jU«a, K. ,tf|Q6^"' :
prí

Ut

3 
ma domtstlea par* it-i{#l df f i'» r* ' a «jn.a r.tipregMda par* iiildar 61.¦»». dMrml: »'o iaeai. paga-r# curt fxw'alftr »1 apRrttti.»i.ti# 4.. « alelra uupi rvlc/er.rir»

pra;:
:BÍ"*I' ampreg^d» paV»I klç^ er, casa dr famillte,r« crianças, .for*. Tr*veaia! leioite 4)-i4«f.

ferena Cristina
13r#iíia*i« uma mcl^vei dt ur.i cata.iur.na uuCaviar,ar »

qv.«.ugu

tra-I f4-apana-

to U.
Empresadabslir.llla. r<*ia AqulJabA: tfiilmento_joi. Boea_do Mato.TTimprejradá pira"uma petróá só —jLâ Praolsa-sp em apartamento n«vopara todo serviço. Bxtgí»m-a* ref«»-renclas; á Av. N. S. Copacabana.n._5«i,.»Iito.._:cs.TT^mprêgada 'par» todõa os aêrvtçosEj domésticos, qu* qurlrr. dormir noempreso e possa apr^sentnr referencias

1 ço. E*lrftn-iie rrffreneiM. Or- | ijuiIh-k 'u»« «apiliiei píii n- --.|Jrau,nft Umlllí(Im-.ado "00 crnicl:ot. 1'oac H5-0658.
Iiirr.pregada para todo s«rvlQv> oua c<*- !J nheça trivial fino. Proclsa-ae A ruaInhangá *s, apartamento na*. Copa-caünna. Meccaaarlo referenclaa a o»r-telra.

Travais^ NavarroI n._ig;.^õaia 24. 7>r«6laa-i» un»» «:i.pien*ada par*»i. rumar e Hmpar. aomer.te. aparta- . ti- r r>oas raffrrencla». Tratar a rjade pau:o movimento. Prefe- poi

>pt»ra arruraadtiradar. do rj,'er»,;c»«jj.itvndo no anpreio Orderuido. ir,jc»u*e i-it. Itta Vitvur.de du Vgue;rpd«i..T!)utrt, .
Íireríaa-ie uma senhor» Tdcia par*t(A*ar d* dwas fianças Ca » • fca tas M&u *f da dormldu. flu* t.acar-1a CO Haric-ao IU-l"J7êST««"^4 <v.pr«r*<!ã «pajfc 1 l&íòI itrviço p/inclpaiatrate quecia'nnr." >irr Tipo gavarna-nta "parasaí* de trauame^v» cwal pag&v-varm. Bx;gem-y* raferrr^i as ou do- l>recU*.-ir empregada pacum«ntai. Tratar na pir* da ma* ' | aerilcu de **»»«•' «•»»nh4 Rua Ow.lr.gc* Porrsvra a •*-
*^artaateoto 43a•d» umaT"cop4-*"ao» nn«lra para >uaa defamtUa. Paga-a« bem • eiiia-t* pr«-

;'A >
imadtlra

— 1 ,,-;a <0

"f^mpregada
¦Li balhar ei Prnclia-re para tra-balnar em ctt.u d« família dfpoucas povoai. 4 *ua Cardoso Júnior119._Te;. 25-975:..,"jpmpreííada — Preclia-ss pir* casa-_i_ do pequena família, prefere-aeca.telra p.ofl..sloni*l. en.ontra colo- _ ní0Cjnhâ ou mcniao a;5 ar.ot. Pa

in«n'-o de pacro movimento, prere- j pompru Loureiro si- Copacaau^a.re-n mo «aj» senhora de ratpon- —mb¥T-a. imim • hTHTI—>»sabtlidade. modesta e paciente, para: lJ r,!„ * * r 55 ^r a ' . • r • 1!fare; cumpanhia a ssnnora idosa. — Jl.b®J J S5SÍf'rtí -a li,JfJldurma no alugue» —! .®ftldfc «*•

pratica da uiJ(|ulna l'lo«T>edu)
ínra fabrica de bltuas c!>por(:.
Com bom ordenado fixo, comis-
íáo e gratificação por trequcn~
cia. Semana IngleM. Tratar a
iua do Ouvidor 1CU, a" andar,
pala 311,'Orcclaa-eã uma oua oor^Ateira a.1 ui&o para u-ubulhar em casa del*m:üb, a ru* Uonco u4 bouüa 54o,casa 6. Tel. 40-2134

Sapateiro_ ra Lult XV.
S~ apattiroscort

S*

Prerlsam-se, A rua Gonçalves LMo 59.VS£=—Sa—tF.i:— 1 rj apatslros — Arramaíadorea —. Pre-¦precuam-íe cMtarelt», com pr.tlct i J5 'c,3í;T1.3e boa. btJcSa pari c.I-X ae o:id=j pira Jubrl- «úte, ít ser.hor». Sus. GontilTlt,c* d» vestidos íinos.. a rua Miguel j r*.]..J.ètnus 44. s«ia 93i. esqulr.wHla* N. D. de Copacaoaaa.  j
PricUam-ss costureirai pàfà iuu- !tlens. P<*sd-«fc bes.. Kua, Senhor«loa Patsoi n. í'2i. ue_i2 i< r.oras.*|>reclsa-te ajudante adUrfiido pa- ,ST ra costura. Vuletite. Atenlda N. ,g. d4 Copac aba a *_<9; V.  ;V>recisam-ae co*stu.elraJ com -.?rat!- «

17 cm ec íabrlca dc camisas. t.*ratrabalhar eu: jancada. tu tabrlca da ,rua ua Conceição. '.11. bem ;«_u*o_falta— trabalha.TJreclac-se "de ccáturelra : ajudanteT adlf-nt^da: ã rua Rui oarl-otan. ú3õ,..ttgtO. 7Cò.  
J>recis^m-se cie coalurelras para c:*.- ' c?s.-vstrlro — Praclra-í» umichaa de casamento, cot»; piatiia, ^
^&de-j>e 4rr.c&tra. Av. Prudente Var-^OST. loja — Praça l». _ jX>recle*m-is di coetureirts cr soa-
J. tlens. ru.r. pratica exlge-íe amos- jx.:a. A:. Prealdcuis Vargas. 20-.' — |t.a'& — Praç a_: 1

Lêda 59.Vjapatelrõã — Preslsam-re dota bona|3 o.*lclata ct Luís XV a mela sola.Quej*. nflo estiver em condlçéea nAoac aprecer.te. Calçados Lamas, A ruaGonçalves Lflda_3 . 1- ar.dar._
Sapateiros 

—- Preclsam-se dá ofl-rlale de Luiz XV, A rua RegenteFclJo. f,7. :.c ar.a._3̂ dctva a uma mera para aprer.-d'*. 1 rac. Alexandre Mactentle, 109,sa:l?s rua do Costa.

corn pratica, moça da boa aparen-cia e que apresente referencias: dormeno emprego ou fora. Rua Alfredo Pln-to í_3. apto. 102.A ma^ieca — * Preclsa-ae uma para*« criança de dola anca. prefere-sei.cisoa da meia Idade, cem ooaa re-rereuelaa. Trat«r a Av. K. S. Copa-cabana,_l053,_apto._4C4."Vrrumadelra-cojjelra — Precíaa-iãu-a.com referencias, dormindo no em-prego. A rua Haddoet_Looo_<0.^.Xmn seca — Procura-se pára crlán-A ça da nove meses com pratica.Exigem-se refernclas. Apresentar-seciea carteira A rua Santa Clara 27,apartamento 302. Paga-se bem.rrumadalra — Precisa-se a ruaA Oldegard Sapucaia, _i2._Mever._~~k rftimadêlra — Preclsa-sa"uma pa-l\ ra apartamento do caaal, das 7as 12 horas e que tenha ocatants
pratica do serviço. Tratar A ruaCltlso 90. apto. 302, 3a anaar —
(Rio Comprlao;. Ordenado 3C3 cru-zeiros

Kxlge-ee quenua Dnls de Derembru 124, apa.'tamonto *03. 1
FrecUa-ia 

'uma empregada, A Prvla ]do Flamenga ô:, apto. iOO'.- po-rtendo darrr.lr ou nAo no empregoPaga-aa ótimo ordenada. Telefoneiciicio. n0m ordín-do. - Mmijuí. d« I 2,.""!,,"ní °u n*M.ilVt -k  I *.«•'£•

EAbrar.tea. 
\y. apte. 634. Tel.; 45-3201. . r 'È-.f -ui e t-ansve-1 Óreclso dikemnrgfAda para casa 3õ ljrcj.i*-.* «

mpres.dir=r:p«ot«ririrí?—todo .;,' AfÍiIi Pfr.*. t7,n*"- | ITípwttea» «*«»!•. m»SM lavar. - • l Í-WK:o cer-lçe. «menos lavar ?mioti; a ' p:\.,—.zr^rLadtlra da¥oiarii>. «¦ apta. aa«. ! E í,'.? . í
|^r-Drf7«c r>,«»-¦« par» ts- ;.;«hi"0 •üi do fervido de um cassl ciü sal- qup-P- -iacMW
ba ro»lnhar. poder.da dormir r.o alu

Salda de ...Ordenado 5S0 cruaelroa. Necessárioapresentar referencias, A rua 'loneie-
roa_j 1;, 9* andar, apto. 90't.
Precisa-se mocliítia para "arruma.*

em casa de pequena família; Arua Crejo.-io >:«víí .14 — HainOioXcve.

1 apart. 334. __
ío.l iloa RÍffiMUr-í» •: - Vai — Weliw, u.-crnvÍJJ;, Ba**oav -* C>A 1 Ju rua f^nader Purtado .C7buçu
Empregai a — Cri 400.03 •- t4??clea-s» de uma cara tí*loviço de pequena famlra i ruaCorrêa :^3 — cobrado.te*"C^mpresad a—JCi par av»rvlço de apartamento roíncarteira, que saiba trabalhar e dur-ma na fervlço paga-se bem. KdíflcioRosa. Praça Dv.ouo de Caxias n.2: anartsmentrt 233

a a
Pxga-jf bem. N*4o é para pensão é- j para uma hoapeie.

| T^mprogada Presisa-^e ladepsr.den-Pcn- < JLj -e para todo serviço de uma oossoa_____ | aó de ldada qu» durma no empregoordenado e tratar A rua Hawdock L0P02õi<, Tljuca.

jl pequena famllta. matos tavar — 1 -f- .w.r.w.«..-s rrr. c*,; "àsscr— , i^algem-ee referencias. Rua André.-» 1 OinaJo SG0 erucslroalj aírr.ÇO — j Be.;  S1.4 ;.3 ;ICK
d.r,ae*í?i 1:V tíreclsa-.» uma eL.pr,ta2a para it'7-' ?:aeteab».Cv A5ÍIS ^3. i Jf >lço d0weetjf0 p*:*. traoalnar 7>rc.rl7a-ee de uma~rr : I tres horas por dia e aepola dus 12 1 ra tooo serviço8 ^-irente a ( ^ora». Tratar a Avenida 7:. 3. rle; de casal sem flinot

uma nr.*ça ?r.r* mt-em casa de íam.a creruxsiroa rua T*.>5oro ctdo par10 cs a;

A rrumadeira — Para-TA pessoas, dormlodo cace deno emprego,uw.ii educada e que apresente reíe-renclas. Ordenado 250 cruzeiros —Rua Uruguai llõ.rrürnatíelra~cop3lrã ~ Praclaa-aeuma para casa de família. 2x1-
gem.Bc Informações. Tratar á ruaMarquês de Abrantes. 64.

T^mpregada para uma petsoa s5, CeIdade, eatrangelra, cm pequenositio em JacarepaguA. ccm jardlnel-ra e toda.*, bou» rendições de traba-lhar, precLsfl-se. S«nhora de conf.3n-çe, com bo».r raf?rencla5. qu* i?albanr, j cozinhar para tedo oc serviços f>r.l* , casa de tratamento, favor j.pr<*;entar-

1 rua Julca5a 3 — Quintino — Ordena-do 3CO cruuelrot. que durma no em-Preço.
Empregada — Preciai-so22. <

Empregada — Prec.'oa-J9 para caiade ca.*.al sem filhos, paca-se b»»m.k rua BarSo d; Vasiaurat 12 — An-daral.
Emprep«da i-t i^spor.sa^tUíSitSe I>a-ra tado o rer.lçn d» um caía!írm filho- s q-ce aprec-nte boas

Sepf.tslros 
— Prec!sa;n-*e moqas pa-•1 ajudantes de pespontadelra.j A rra ia >r«er!ca 2',S

>*spon-O t3d<*ra oara maquina esquerda ei-rr.i a»udan;e i r.it Joaé dos R*i« n.— Er.etnhn de Pentro.
iABDríEIROS

defjrectsam-:e ce ajudante.'.L ras, ccm pratica. P-. da Cariccaa8-2." andar.
Orec:sam-í.e oo&sJT traba.lncci em caifaga-í^e bem, a ruaSranco. ;s."acb.

—_ _ j ri hcatíu- ^ ,
costureiras, que-ti, para blua^Vlsccn^

Oreclüa-se duma ajudante ce ccstu-JL relra, com pratica üe oficina: árua Santa ciara. ]42. ap.o. <35, quar-to andar — Copacabana. ! /"ilireíro%Õrec:sa-rte perfeita costureira, com j ^ norta. criJL pratica de '.eatleos flnoa. — TtuaConde de Baeptncil. a4. sob. — Catile."Oreclsam-as costureiras com multaJ. pratica, para trabalhar err} oficl-lia ue vestidos flr.os para senhora. Ruacia Alfândega. 57, lar.dr.

hacsrelroa — PrecLsa-se de casalfamília para tomar conta dsmaçara perto do Rio (caminho depetropclls) tratando do jardim, herta,pomar 1 geilnhas. E* cecescarlo pederdar refer-r.ciat e ter bastante pratí-do rtio ; ca. Procurar pessoalmente o sr. Ale-xandre na Garage Colombo, rua Ma-chado de Arsl*. <9 (er.tre Cat*ts «Flamengo). N&-0 ra informa por te-lof:r.e. florescom 1 "

A rrumadelra para hctéi — Prectaa-se duas com bastante pratica e qua• tenha boa aparência. Exlgem-se íoc.js; oc documento* e referencias. Tratai
| somente hoje. A rua Sd Ferreira 30. —Copacabana.

ARRÜMADE1RA — Precisa-50 á rm Esteres Júnior, 56. Tele-fone 25-2809. Paga-se bem.A ma-secx — Preclsa-fra~de uma comílpratica do serviço. Paga-*-e bem.Tratar A rua Artur Meneaea lt/ —Maracar.A, transversal A rui BioFranelsco_Xavler._Tel._ 28-43/3.A ma seca — Precisa-se í rua Bll^A velra Hartlns :i6. 6° and. — 632.A ma seca para duaa meninas de lJ\e 2 anoa. Ordenai eltucentoscruzeiros. Exlgem-se pratica e refe-renclaa. A rua General Gllcerlo 40.Laranjeiras. Vel. 25-c.il6.
com pratlra detçAo. etc. precisa-se" paratrabalhar a tnelas em grande terre-no cm Petronolls. Rua Marquês de Sa-pucaí 273, loja, 2r. Ruber.a. Tcleío-ne 22-4a75.Tardíhelro

f>rectsa-se um ajudante ce paíetss, jpaga-b-e bem, a Rua Leopoido n.° ;74 (Afidaral).  j*i>recisãm->se de uma ajudanta com
pratica tíe oficina e uma coitu- irelra. XíAo preciia cortar. Ordsnado s !comitisio. Rua La ura de Araújo ns, {1-Iaague. Tei. 32-43: "T>reclsam-sv bordacel

Prcclaa-s® que tenhapratica de Jardlrr., horta e Um-pezsí. Zvig?cr.-í> rffírer.clos. Precl-• a.'t A rua Ernesto de Souza n. 6í —al,

gerle e blusas, trazer documtn-toü e amostra, a rua Felipe Cama-rfeo 141. Maracana.

Pr^clsa-ie de cas&i eu família paratomar conta de chacara perto doR'o f!r?mlr-*r.o de Petr'CT>oiis) tratandodo jardim, hortn. pemar e galinhas.3' necesserio peder dar referencias e—-—-----—,;rr ! tor bastante pratica. Pr^rurar pes-rfi»..-.*.. Í aoalmen:e o ^r. .Alexandre na GaraceColombo, rua líechado de Ar^ls, 49• e^tre Catete e Flamengo). Nfto aeinforma por telefone.|>rec!sam-se costureiras e a.areudi- jfM. aes para llngerle, í ruà Felipe ícamario :a: . .Maracana. | 3ar .et, ^preclsa-ua calcfclro ou calceira que j Botafogo. '
JL trabalhe oem; paga-se nem; pe- : ==de-se amostra; X rua Conde de 3on-1-l.m 277, £0b.  ¦ ¦*Oreclsa-se "costureira para maquina jci. Hootverlock, na rua Frei Caneca (330. |

Preclsa-ee um jardlnelro com boasreferencias. Tratar á rua Munltdas 9 As 14 horas. —

COPEIRO»

Vjreclsu-se ajudante de costura 5 ruaJí Frei Caneca 303.
Precisa-se moça com pratica de cot-te na rua Frei Caneca ;oc."precisa-se duma costureira para es-Jl toíamento. que tenha grande pratl-ca de costura para estolo. Rua Barãocie Mesquita. 8j9-A.à)reclsa-.se uma acabadelra com pratl-JL ca para srjb medida de rcupa debemern. Avenida Mem de SA »3 sob.
erecisnm-st. co.nureirr_s e ajuda.üescom pratica de oficina para vesti-dny finos. Rua Bamblna fe?. Botafogo.
Brecisa-ee da uma costureiraKaddock Lcbo a. 149.<T)reci'ra-se . um cãlcelru eu ea.ce:r*,A com pratica. Paga ze jem e oílo-tb as duas rejeições,59--A,

\ rírdjr ia talhjres, serviço em ze-jí'± r&l cie pensAo. Informações, ear-w-.-u. de sauoc. Rua Buenos Alraeu. 220,..sobrado.Preclii-*4 para pciülõque tenha pratica e dé reíeren-c.ac, paga-£6 bem, nio trabalha aosaomlngoí.

ARRUMADEIRA - COFEIRA— Precisa-se á rna Afonso Penan. 113. Paga-se bem.
Ama »eca — Preclea-se com prat:c comca. uadla e educada, com maLs de25 anos, para cuidar de uma criançacs um ano. Rua Bario e Ipanema115. apart. 806. Exigem-s* reíeren-cia. s.

caia de tratamento, favor apresentar- c 1 " Pnct. •* ' '-cr t-ata- n*íc sabrdo ou domlr.go. Estrada Tres j Travê*-i * Crus .2, qu%/*" ' e/qui*.:a c«R.os. 97. 2 m.autos da parada final i rca i£a-idacic Iy>":o com prof. Gab:zodo b^nde e ônibus ITegu&?la. Telefo- • hõr.e_Jacarepcgv-á "I^mpregada pára serviços rfomestl-ccs. precisa-se i rua Conde dsPorto A!c£rs ;<;o. BocSa. Ordtnacioa _ combinar.
Empregada — Precuã-íe para cüãde trts pessoa», deseja-se pesaoade confiança. Ordenado 350 cruzei-ros. Pode cormir r.o emprego. Ruado Sanado- 179 — Loja de planos._
Empregada — Pr#:lsa-se duma, quedurma no aluguel, para rjudar nacozinha e na limpeza de um aparta-raento. Tratar no Campo de Slc. Crls-toy&o. 348.
Ijimpregada — Precisa-se para arru-mar apartamento de casal, das7.30 ás 12 horas. Aras s. apart. 237. rua Sampaio Fer-
Empregada — Precisa-se a rua Ja-ceguai li. Tljuca. uma arrumadel-ra e uma cozinheira, ordenados 300e 433 cruzeiros. Tei. 48-9271.EMPREGADA — Precisa-seuma I(UC tenha mais de 35 anos.une seja de inteira confiança esossegada, para arrumar e cozi-nhar em casa de casal estran-íciro. Tratar depois das 3 ho-ras. á rna Barata Ribeiro. 5apto. 402, em Copacabana. Ta-ÍTa^sem u 11 o_ be m.
Empregjiaa — Precina-c-t competia-te para cozinhar, arrumar e la-var algumas roupas mlud-as. etn ca-A rrumadelrc — Precisa-se por horas ( «a ae poquena família tíe tratamentoxjl em casa de tratamento na orca — ! Paga-se bem. Exige-se carteira. RuaPedem-se referencias. Teielonar para j Santa Alexandrina, 39, 2.0 andar 46-2448. Rio_comprldo.

pro;br« jmnhA na parti*d a >. %'no atenda ^o* te 1 ef on».
Í'~jsb pre rada — rrecfsa-ea par-a "todo

J o serviço de um ea-a; se-r. fl-lhos. dormindo r.o empreso. Sxiçem-streferer.cliji ou carteira Av. S. S. &cCopacabana, 152 apartammto 3'..
GOVERNANTE - NUKSE —

Para tomar conta de três crian-cas, í|«e fale bem inglês, dê re-ferencias e nossa viajar. Paga-se bem. Tra£ar á rua Tobías d'Amaral. 104 — Cosme Velho,•a tõmar conta pri c\u\-M.. inhanffá. 43, a^pariamento1334. R^ferancias ex>gida<».TÍ/Tcça de 10 a 22 anéis — P~roclsa-eeltaparcv ser7lçcs leves etn casa defa«nilla. Rua Sauto Amaro 134.erplçcssó de

PrecITa-ee«SA \"í>reclsa-3i
JL delra.  _Senador Vergueira 92Tei. 25-3233.

empregada pa-.1 ra tooo «ervlço e.m apar.ar.anto<1e catai sem filnot. menos iartr.! Paga-se bem e «ó t»erAo atendida» as1 portadoras na referenda». Av. RuiBaroc:a 636, apto. 1.334. Pone 23-! 7944.í)rwy*-t< emprag&da ãli

res horas por dia e aepola dushoras. Tratar a Avenida 7:. SCopacabana *369, apto. 3. — TC-lefone 27-9732.uir.a empragada paraarrumar e outroa serviços, A ruaSA Viana 32. Grajau. l)ro;ji-ie empregada até 35 anoa.uma copetra a arruma- . I educada, para ct»a d# poasoa *ò.casa da tratamento. Rua quo trc^aaUna for*, dormindo ou r.Ao

c ia»Pr»a<u;cA
I>TCC!sa-ia. durma r,o alugue! »:r. caiap«çu*b4 ramllla, x rua Caruaru.C;Ajau._ todo o_  ...hof, quai4lb* coituh;*;, ien„* carteira .<u .n-* lor.r.açwci. eruen^uu 333 crutalrut: acã rua 5. Kranciicw «vav.r., a<5«A, ^aav.^«rarana. ...
E.ecua-t.* uir-fc*"«ma-;*aea para ia-\i: t pa^iat roup^ ce » criaaçat.t' ncc»,j **:u: que .itj muiu aiieausp educuoa otd«n&dj a camb.nsr. Tra.ta-e d«v» 13 «t- il hora» K ia Cam-pot qe Cais amo ^ j. u_« pv. ; u 1. __urtuiate uma empregaor.. Rua Apa»1 cê 47. Del.raatlllu, Tel. <4-*>i7!t
Fràciaa-sa uma auxiliar pí7<t 'servi-

çoa domejtlvos. Paja-sa bem e exl-jvrr.-ae referencias. Rua Arquias Cor-delro 593. sou. Mí; er,
P'reclsu-33 uma emprejada çuiTteanÂ.boua «efereucla*,. ue p.viaracciisque aejii ur.ia aenUor* para os aervt-çoa comatilcos oe ura casr.l mouastu.Rur Ferreira C*rá3*u . Maria oaGraça, új telefonar p*va 4J-it»>4, cn*-mar Pau.o Jo:it.

,apto. 73s
i-i tn

Precisa-se uma empresada parado o aervlço de um casal, orna-nado 530 cruzeiros e que seja pessoaa*seada. Tratar A rua Martir.s F»».*-relra 54. apto. 3 0:. Botafogo
pila,a' X tic

A rua Man-ardi.134 —Vila Isabel, aabado dat 14 Aa18 horas e domingo daa 9_jâs_>i5_hs.irecioa-íe d*j uma copeTra oom~prda i^cnsAo. Pxga-a; txrn.Ru Sct< da Set*nJbro :31 :.*» aadar.:iaa-ae c* uma eapregisaa ;art. ..abalhar daa 3 i- horaa Ira-do casal. Exígem-se referencias. | tar. Rua Abade Ra^r^s n.« j ap&r-asselo e competencla. Paga-se bem — j tamento 23: Jardim Botânico.Rua Rlachuelo *•' **

"I

precisa-se empregada, para o aervlço |

Preciatt-se e.upragadu para toüo oserviço cm casr. da íaxlila d®cinco pekaoa» com pratica de cozi-nna 'íraz-..* rezetcncias e durina uoaluguel. Tratar a rua Uols'de Dt-ze.npro 1j, sobrado, _d*aa 9.__ta i,í
P'feêiaa-a« uma arriimaaslra paracasa da pequena família d«* era-iumen-o: A rua Pon.es. Corrêa 9C. An-d*ral. P**ga-»b ue.;. u cx»gc-ttj car-taira.  
Precwa^-ae urrumadelra - ^cjptsVa

com pratica do servido, para c&sxdo família. Exigím-ac re;ercaclas acarteira: ordenado a combinar, quodurma no aluguel.* Tratar a rua Au-»• 11 ar. o_Pyr tug a i_ i 31 ; - Rio . Corc pr Ido.na l.h* do Governador,com pratica par* todo cda-^e i.u«rtoPrêcira-repessoa-da. *3. , prsciu-te c* una a.r.pvegaea txvm- servigo ce um cabai;
pr«:it..je wap«*ai'a para todo o I „ -m. Bl;i ...j _ La. P«a 4":!?.°'i tervico de duas peisoaa. que aai-1 ranje.rza. * if; „*eiba cozinhar. Per hot as. 4 rua Buar- > fjrc-ctfia-4-e ^e ma me-a cue"~lral>a*- . -Jiy- — r. - — p*-
Sbf. Ma«d,_S. a^. ^ - r.> P Bg Pr—^g»rwn-P9rrTSi ce Titna — -U- *,¦¦'¦ (ilSSSl CUj 4 ..'.tt se acha Ojl'i^dCi. ti .ta,PRECISA-SE Bma emp, esraaa T^.-cc.w.-si ce uc.a menina para kjvT- j balhar, stm ter os recureos pars fazsrboas reierencliLs; A rn«. no- • x dar ^0.5 ten-lcoa le«res de us casat frente a utuacAo. condlcdet a combl-commin^os Ferreira, 143. 5 o andar,apto. 503 — Copasabana. Paga- 15---°— '•

| !>racüa-te afcX da

Içoa .. _ .paga-ae «em: Avenida MaracanACl. 532
se bem.
Precisa-se uma empregada para ca-sa de um casal, para o serviçoem geral, entrando As 9 horas e saiu-do as 19 horas. Exigem-se referen-

nar pelo t»i. y, -3o.3 3;C3^
Frec!aa-ee arrõrr.adeirt - rtuaViuva Lacerda -4 — Botafogo.

üf;f..í,64X^ I rjTiclaa-.ruaa ara dí .3 a -.1pa.a sewlto,. tem er. ç-s.í.» !»»- .f pu-a »sr.l«w 1=.«. -lua Ju-ilo do Carmo '.4 — D- Silvia.sfio — Rua da Candelarlaandar. 89, 2".
cias. P»(ta-íe bem: ("ra» D.-. Aera. |prtclía-s» de ur.a pira

56. O bonde Coqueiro passa r.s| f todo servi.porta. X&o se atende por telefone.•afmtair~Mrs~<5mM conSTi»" jm- j prec»»-« uma nwnlsa de 12 asei
J.YX r..'ao e lavar ,ua suntht prs- ! -£ ep _d!ante.. pari l,«: tr»-tar á Trav. 3fosquelrs a. 4._

^ ma-aeca — Precisa-se de uma com-j gmpregad», przclsa-íe uma mocinhaj^Lpetente para dois meninos, paga-se bem. Procurar A rua Abade Rnmoe j4r. apto. 231 — Jardim 3ocanlco.

CiopeiroJ ¦ £C Ü.UI, uw k»auni,i« «auji'ratar A rua Teofiio Ottonianaar junto ã Igreja da Can-galaria..Ãnasâl vindo do Sul oferece-ae para•O cúsa Je íamllia, ele para copeiro,t-i para qualquer outro serviço. Dáreferencias. Cartas ou pessoalmente Arua do Rezende 141, com O Sr. Ma-rio. encarregado

ca >a 1
•ua 18 de Ou-- Muda da TI-tubro.

{uca.V>r«5cisa-se oficial alfaiate de paletósA para oficina, obra sob medida, compratica; a rua Julia Lopes de Almel-da 7. antiga Travessa OUvelra.<f*>r6clza-^é cm ajüdãnte de butelro íA rua Rodrigo Silva 13, andar.caia óOJI
PRECISA-SE competente cos-turcira para trabalhar em casa

de família, em costura fina. —
Serviço efetivo. Praia do Itus-sei, 15R. apto._121. tT>rêclsf.m-se " perfeitas ' cc.«tureiras eJ. ajudantes de ccetura, com aratl-ca. de oficina. Praia do Flamengo, £3epto. ?. 1.° andar. ...ÍT>ua Ipiranga, 35 — Precísàm-seduas hordadelras perfeitas paralingerle, que tenha pratica de oficina.Vel. 2 5^1211.

S" enhora• de responsabilidade edu-c

Copèlrõ 
" Prêcisi-se para caae. deíamllla de tratamento, que saibarua j ftírVri á francesa, durma uo emprego! « dé rtíerenclas de cata de família.Tratar segunda-feira, depois das 14horas: A rua Buenos Aires, 17, 7.° an-¦dar, com o sr. Nelson. Ordenado 630cruzeiros.

ma-seca — Precisa-a© para tratarwC3L de criança de 6 meses A rua Do-mlngos Ferreira n. 210 apartam-eato901 — Paga-se 403 cruzeiros — Exi-gem-se referencias.
\ ma-seca — Precisa-je uma paraai- cuidar de duss crianças • farerserviços leves de arrumação. Dd-s«preferencia a senhora de mela lc.'a-de; A rua Puvlvler 46 apto. 732..-se uma mocinhacostumic para olharduas criançaa e r>«ltienos serviçosconcernente; A rua Condo de Ucn*fim, 37Q — Tljuca.
BABA' — Precisa-se uai sem

compromisso com moita, praticapara tratar de duas crianças.Rua Redentor, 280.

Babá — Pre claa-tde tx»ns costu

Baba — Precisa-se para 2 crianças,ordenado 400 cruzeiros, EdifícioPaquetá; A rua General Glycerio 32b— 11.® andar, apart. 1104. Telefone45-2654.

"FTimpregado para restaurante, n*oJLJ precisa ter pratica, precisa-se arua da. Alfândega 265, loja, apresentar-se 2f-_feira./"V&rçcn — Deseja coiocaçÂo enten-\JT do ae qualquer <ípeclalida-de noassunto procurar Caries Andrade te-lafor.» 4^-3770 parte da manLA c&sás 9 _hox a4. 
8

cana* cferece-se para trabalharcomo auxiliar de costuras para m-víbora podendo .fazer costuras simpleso arrematar vestidos, também ar.iiiaemorego r.a rouparla de ouColtgio — Tratar por oosequio a ruaTo----: Komèm n. 633 cata 3 — VilaIsabel.  
s*faFeiros

A paradelra — Precisa-se com pratl-JÍ^Lca. de maquina, calçado Alnambra,i-ua da Gamboa 91 t 93 proxlrno aotúnel da Centro!.A Judarite de cortador.<t\. i Precisa-se. _"na fabrica de calçados Sáo José.Kua dos Reis 1450 — Pilares.a^aiceir,facções -á_rua da Carioca 8.
CORTADORES para calçados

de homem e senhora, preciso de
dois. Muito serviço e bom sala-
rio. Tratar Av. Joáo Ribeiro 384— Pilares.-Wálçado^Argea — Precisa-se de um\ bom modelador. Rua Coronel Ca-'nisâo 82. Cordovll. ;/^alçado ícaro — Precisa-se ae umbom .ixa- or — Rua Carolina Ma-ehiHdo__n 263- — Madureira.; ...
^T*mf3rc«ãcTo — Precisa-se ccm. pra-Xli tica de cal?aaos. A Travessa Ma-uoel • Correia 10. Caxias com o «-Pa^coai."Ctábrlca tíe calçados — preclsam-sr.17 pespontadores, ajudante se ntoa-
tadores, obra de senhora, A rua B"-
íiador Bernardo Monteiro 209-A. —
Triagem. 
fabrica de artefatos de couro pro-Jt: cura um melo-oílcial competenteexclusivamente p>ira fazer consertosem bolsas para senhoras, pastas e ma-Ias. Precisa também trabalhar perfel-4tarnentè na maquina de costura; ruar?a • Alfândega 213; sobrado, salas 4-ó,f'undôa._ ^rpre-

G:t ecifaml

o1:

> comAve-
ie

evadoi a& pratos — Preclsa-ipratica oara r^^taurante AnUa Marechal Fiorlano, 195..e-.«u um •. apua ""..ara ciraafamília de t.atamento. para copeíro tom pratica, e para enceraccm os documentos legais e boasteferenclas. Tsleionar p ra 25-8405chamar D. 3osa, deixar recado.ferece-so um moço" para copairomais alguns serviços dandoboas referencias. Tel. 45-1643.
jrxíérèce-se copelro, A fâniiUa de altov/ tratamento. Boa aparência, temca;telra^e boas rcferencios. Ordenadoh combinar. Telefonar para 43-4107.
01'erecè-sé um primeiro cõpeiro fran-

cés iMaltre d*hotel), com boasreferencias, para casa ce família dealto tratamento. Reapoitas' para cal-xa poatál 3191 —' Rio •_ ¦ "precisa-se um menino ou meninaJt para serviços leves e:r? ca^a deíamllla trabalhando semente pelamanh£; A rua Grega rio 34 --
Engenho Novo. ._*0"r?c:"sa-s<5 ru« um repaz que t-inhat pratica d» ptnsAo. Paga-se orm.^.ua Sete de SeterrJbro 131 —1,^ an-dar. üí um iavaacr de pra-com pratica tíe restauranterua Sfio JoaA n." 56 — Tratar **-
gunda-^elra.
I>ríC'-3£-!)iar tos cc

ireclsa-se Ue um lavador de pratosJL com pratica 4 rua SAo José 36,—_Restaurante Tlmpanas.
B~reclaa-se~um~ garçào com baatnn»,*

pratica e um ajudante- de.coulnhaAvenkia Gomes Freire 133. ou PrataJoão Pessoa 10
Precisa-se um menino até ano*

r>ara c?sa de família:. A rua Coa«dc de Bonflrn 35^ 1IJuca._.
Kreoisa-se 

"um Tavador de pratõa, arua Visconae ae inhaúma -lia.
um em pre-

*[Tiabríca de bolsas — Cortador -

de Ea*:pendl Al. Flamengo.Tjrccífta-se um menino para casa de
X família ou uma senhora de idMeuue aln-ia faéa alguns servlçoa. Te-'-fone 48-3542. J.Tjrecfía-s» vm empregado <5e 14 aJL 13 unos. nara trabalhar em casaiJf» f?7rllla SxlTem-se eartelra pro-f'*«lon«l. Tratar A Avenida. Fran-uilti Roos >veCt *.15, apto, 305 —
ônibus 10 A porta.  .
Precisa-se" um menino de 12 a .15anr-iv r»*tra peouenos trabalhos emo*?, de frrnlMa e levar ivr.a enrn-ífí»ri?TO»nte no feafro da et-,d-«de. '"ratar na raa Professor Ga-

cisa-se. com pratica, A rua do Re- 1 T*)reclsc.m-se de copelras A rua Jar-
paterll i Jl«'f;n Sotnrilcb. a.A 758. rende 80. 2°.—m ..oficie 1 .dero oara consertos ofereçc-íheuma lixa de Ir a sete lnrtrume«r.to quevale por tres oficla-is por apenas 29mil cruzeiros nova ccm motor e ga-rantida Avenida Presidente Vargas270? porta a.» 6 no1 domingo todoc>ia¥>reeÍ6a-Ke•A maquina uni uom operário para•Roval. Paga-se bem. -

Tratar na Fabrléa de Calçados M. Po-eh& Industrias Reunidas. Rua Vlscon-de de Niterói 458. Nlçnjuetra
T>recleam-se montadores de calçado¦ST senhora. Fabrica Calr-ado Odallsca.r.ua Dr. Buiaa.s Er.g. Dentro.
Tjrecisa-se um bom operário paraX trabalhar na maquina P*aneta. —
Tratrr na Fabrica de calcados M. Ro-' cha Industrias Reunidas. Rua Vlscon-de de Niterói. 458. Parra-se bem.*J>rec!sa-se uma bom sapateiro áX rua Engenheiro Mario Carvalho.Ti: 6. Vicente Carvalho. _sT>rêcls«»-se cortadores, ajudantes e.?L p.prendlseR n!» a rua daConceição. 173, esquina de SenadorF^ro^eUj"Yjrecisa-te um 'jortaeor para calça-JL de senhora. F?'jrlca Al~or —"Rua General Pedra m

A M AS. áí ¦"'TT-IT » nnraAS E
COPE1RAS

A rncnrumadelra
.-ua Dl rs da Rochamento rol.
A rrumadelra Copèirape

Preclaa-se uma querego. (25, aparta>

BABA" — Precisa-se nma me-nina de 12 a 16 anos, «itóe gostede criança, tenha sande e sejaasseada. Paga-se bem e exigem-se referencias; £ rua TenenteVilasboas, 60, apto. 201 — Lar-
go da Segunda-Feira."Oabã — Precisa-se coca pratica ereferencias — Praia && 3otafogo124 apartamento_35^

COPEIRA-ARRUMADEIRA —
Precisa-se mora habituada aserviço em casa áe tratamento e
que apresente boas referencias.Bom ordenado para quem estiverem condições. Tratar pessoal-mente, ã Praça Ran! Guedes, 61.Orca./"lopelra-arrumadelra — Precisa-se,A rua das Laranjeiras 322. apto.1.201. Edlficio Visconde do Uruguai.Para pequena família./"lopeira arrumadelra — Precisa-se\J com pratica, . para o aorviço deum casal e uma criança A rua Bara-ta Ribeiro n.- 678 — Ordenado 500cruzeiros — Exlgem-se refsrencias./lopeira. — Precisa-se uma. TratarV> A Praça José de Alencar 8, poden-do dormir no emprego Exlge-aa car-telra de saude^  /^topeira-arrumadfilra — Precisa-se\_/ uma, com pratica. Exigem-se re-ferencias .^Telefone 26-37ò7._

COPEIRA - ARKUM.ADEIRA— Precisa em aaprtamcnto doduas pessoas. Pevc ter praticae referencias, «"raij da Rnssei,158. apto! 12X./Sopelr j — Precíiã-ce uma "moça pr.-ra copelrar o mais serviços de pe-quena peiicmo. Rua Miguel Couto, 113,2.° anaar (entre Av. Presilente Var-gags e rua-Teofllo Ottoni.
COPEIRA - ARRUMADEIRAPrecisa-se uom pratica e boas

referencias, á Praia de Botafo-
go,_114,_apto._S01._a'ei._25'27.4J._
Gopelra 

— Prêclsá-ae com pratica dê
pensAo; A rua Buenos Aires, 174,sobrado, folga aos domingos.

COPEÍRA-AtTumadeir?.: Pre-
cisa-se á ruH Otávio Corrêa 253Urca. Tel: 28-1482. Exigem-
se referencias. Ordcniado Ci'5¦. •
350,00.
ir^opéira-arruma delra — precisa-se,V-/ A Avenida N. S. do Copacabanallc.2. Teleione 27-2923.. Exleem-se re-ferencias._
Copelra arrumadelra. • — Preolsa-seuma que durma.no emprego- -
Rua Martins Ferreira 79. Botafogo.VSopelrk arrumadelra — "Precisa-se.

a rua do Matoso 136-A, nAo doT-me no aluguel. NAo serve cie su-burblo».írtbpelra-arrumadelra — Pracisa-seVj pára. casa de pequena família e
que durma no emprego. Ordenado 353cruzeiros. Rua Alegrete 33, Laranjei-ras. Bonde ^guaaJFérreas. _(*xrêreee-«» uma"~^^anorc "par«. toa»

»ervlço de um casal. Tem todes osdocumentos. Tel. 25-0162./~iopelra — Precisa-se ptira" famíliav>/ de tratamento, podenao dormir ounAo ao emprego. E:;lge-se multa pra-tlca. Paga-se muito bem. — Telefone47-3619.< ' 

para serviço de limpeza, em casace s pessoas ce tratamento, nAo cc-zínha; nio lava roupa; cxlge-se pes-soa limpa. Ordenado 300 cruzeiros Arua Ficrrelra Pontes. 203. casa 19*.T^mpregada, precisa-se em aparta-XK mento de casa'. Av. ti. s. de Fa-jcimc,_73,_apto. 831.*l^mpregada,~preclse-re uma para to-X-i do o serviço de um casal com 3filho, exigem-se boas referencias oucarteira, paga-se multo bem. Aveni-1ÓÍV ¦Rnrr.rifnm^n 7"

P:'treclsa-ie uma boa empregada paraodo o serviço de uma sennora. ;

família i. riBotafogo.
Precisa-se tíe umacasa ce pequena

iço em caca de pequantConde ne Irtja 49 —*
Prfec:sa-ic tmr„tccJo o servi< ccnprcjLda ptrtço c unia menina atiara babá. Dcmingo16 ar.oi» _atende atri as ;o nora;. Rua Marquesde Oiinda,_J17._apto._23i_— Botafogo.

álSV"*'vaíi- de e.-r.jfesatli. pira eu..
iLuttí-J n í A 'amr.la. Ba:a cocoJS p-V- ?i I mm coüiiaar. P.ji dnumera 234-

r.prejatía,fam:de .- Praç dos I; serviço,nvallaos
»a-st uma boa empregada. Rua

"jiT oçíi — Precisa-3é paralfX caseiros de uma y»^ioaidade que durma no emprego. TrataiA rua Haddoc'x_L»obo 233 — Tljuca.

te bem. Rua BarãoSI-, apartamento 33menos cozmnar e que aur.m\ no em- j Bandclra_.
prego. Pode sair um dia r.a ierr.aao. prec!.!,.» c* caprejada l .-da do ; ..n-.enos aos domingos e feriados, cue! Ji catete n 336 aparta me a o 4 i w .UttÇ.rna- Foa-eca oò -ju.acp.
« ?: dJ> LotnSSwí r-fj,.? A Bái.Kniaaieira-pSrê : yí"Scr'-TÍ-mal» ca eoapaafc-a. i .-ua Sario ut tf ^ fiTOllu _ AveBj(U Ptu;0' 1 dg l*rc-n:ln n. 372 — Rio Comprido.

Precl,Dat
Vassouras. 29. ponto dos ônibusrua Uruguai.

>recisa-ae de urra empregada
Xrocinha para ser-.iço leve e toma-, j Vjreclsa-se empregada para todo s?r- ; P51"'ílAc25i?..íe...unlí.fJ? í?0' . ir viço en apartamento oaial »!*..;BarAc ' "nAo dorme no emprego. Paga-.ie be^.e de preferencia que more perto. Arua Firmlno Gamelelra 271, Olaria.a Rts__26 V; de 13 a 18casa de família. Or-denado 200 cruzeiros. Tratar A ruaCoronel Rangel, 325_. CasÇac'ura*-jVroclnha — Preclsã-se para servlçoal»Aem casa de família, das 7.30 as15 horas; á rua Chlchorro, t2 sob.Catumbl.

2 filhos,da Torre paga-se<64. ap. bem. Rua1C2. Tel. 37.-3522.
7|/Toclr.ha — Precisa-seJL»l.anos, para Precisa-se uma ama seca em casa 1«ie família, A rua Joáo Torquaio!n. 99-A. (Ramos?. j

Precfsa-s"e uma mocinha para aju- idar em serviços leves em casa de jfamília. A rua Zamenhoí n. 5 sob. ;lEstncIo de SA.i !

reclía-íô empregadi& para ajudartodo o serviço trn casa de- pe- jquena família á ru* Tavares Bastosn. 64 — Catete.
Precisa-se empregada & rua Deaoi-to de Outubro n. 63-B — Mudbda Tljuca — Ordenado SOO cruosl-rosj— Exlgcni-»e referencia»..

\f oçaAL <;
r>reclsa-se empregeda para copelrai ^ arrumade'ra. Trata-se A Estra-da Velha da Tljuca 73. Telefone 33-4131. Ordenado 3C3 cruzeiros.Preclsa-ce para lavar lou- Jça e mais serviços, para pensío; A rua Buenos Aires, 174, sobrado. Foi- Vjreclsa-sa uma empregada para fa-Pátios d^mlnscs. —  paRft-Se bem. Av. N. Seocinha — Precisa-se. àe a | nhora de Copacabna n. ". ap. S31.Mor:aranos para scrvlçcg leves em casapequena tíe casal, podendo dormir nc 1 precisa-se de uma emprsgaia

(inprego. Paga-;e 253 cruzeitos. Tra- t Xtar 1 rua B-arão de Itapagipe a.° 152.Rio Com pritío.- Precisamos para ser- jços leves em oficinas de artigos I
plásticos. Tratar com Lldla A rua IVisconde de Inhaúma 134 3.° andarsala 329.

XfemnaslfXviços le

BartofomeuLeblon. Mltre, 617 apt. 233. MTa ou mocinha — Precisa-se,para casal de todo o respeito.Telefone 27-3451 ou 37-2435.

EHmpregaaa 
— Precis4r«e ue 23 a 25 |apfli para .rervlcos do.nesticc.£. ;

Íiara trabainar das 7 As 12 horas,tua Riaohuelo 313. Pedem-cse reíeren-clas._;rratar_amaiihá_segunaarfe^ira._*I7tmpregada — Precisa-se duma." para£-< casa tíe um casal. Paga-se bem. Av.Delfim Moreira, 1.03S, apto. 231 — Le-blon.
Empregadanha, roupa e pequena arjnimaçáo.Rua Carvalho46-24C6.

Procura-se para cozia arrumaçãoAzevedo, 65. Telefone:

Empregada com referencias, carteira,
precisa-se para todo o serviço, pa-ra duas pessoas. Apresentar-se segun-da-folra, das 3 As 13 horas. AvenidaAtlaõtlca, 762. apto. 533.

Empregada — Precisa-se para todoServiço ce casal, r.io trabalhandoaos domingo?. Rua Senhor dos Pas-sos. 135. 2-pto._ 601 
Eaipregadas — Precisam-se duas —

uma para ajudar na farmacla eoutra para cozinhar para duas pes-soas. Rua Ana Neri 1303, loja, tele-fone 43-5532.
Emprega"d"a — Precisa-se" para~"ser-vlços de casal. Tratar A rua SU-velra _Martlns,_ 72 c. 12.m pregada domestica — "Preclsa-re

oara o serviço de tres pessoas, narua 3Ao Januarlo, 1015. Sâo Crls-tovAo.  _ _TT^mpregada para todo serviço de umJHi pequeno apartamento de casal quetrábalha fora, A Av. Epltaclo Pessoan. 433 apto. 203._Ipanema.
IJ^mprcgada 

— Precisa-se para servi-J co de casal A rua Conselheiro Ze-nha, 29, apto. 201. Tljuca. Teleione23-2377. -  _ „ .
Empregada . — Precisa-se para um

casal, uouco serviço, sal ftos do-mlngos. Tratar a rua Costa Pereira,n. 12. apto. 201. começo da rua Pe-relra Nunes. _TlJuca. .  _
TTfmpregttda — Precisa-se para apto.
ij u« casr.l. das s as 15 horos. náo. ..'.imlha aos domingos. Exigem-secarteira, A Av. Mem de Sá 215 —
apvc;

:C.m
bastante pratica para to 10viço ca trea pessoas. Exigcm-js ie-lerencias. Rua baráo da forre 130,casa 9. Ipanema.'"Õrocura-se arrumadeira por hora.JL na parte da manaá. Paga-se bem— Pedera-6e referencias, a ru«. Ge-neral Artlgac 96, apartamento 231.Leblon.

T>reclsa-se empregada para toco o
X serviço de tres pessoas, que en-tenda de cozinha, que seja asseada.Exigem-se reierenclai, A rua BarataRibeiro 43, apto. 50x.

"Orecísase de uma boa copclra arru-A madeira com pratica do serviço —Exigem-se referencias, quem nAo cs-tiver msondlções é favor nào se apre-sentar — Ordenado a combina: —Traia.- * rua Senador Vergueiro n. 50apartamento 301 — Fiamer.go.

"Precisa-se uma empregada eu-, casaX tíe pequena família. A rua Ben-Jamim Constant 62. casa 4. Gloria.
T>recisa-a"e unia empregada que "dur-

r«in.,a da 1» a 13 anos precia.-.. ^^
flcoP ApríSlfaríci I ÍD^a-íe uma e^presuda para todo
da Copacabana, 945. cala 109.  _umaj^J^oclnha — Precisa-se parapagear criança de quatroanos. Exigente referencias e quedurma no alugu-1. em casa ú'e casalde tratamento. Tratar á rua MariaAntonia, 131, 010a 4 — EngenhoNovo.
Oferece-se uma empregada para ca-sa de uin casal, dA referencias —Telefone 45-2239 ou 42-9870. Ordena-do 500 cruzeiros.
Oferece uma "senhora de meia In-a-de muito paciente para tomarconta tíe criança recem-nascida. Da-Sá referencias. Trate aá rua Arnaldo•^ulr^ixila n.° 66.

• j. o serviço de apartamento, com
pratica. Náo lava e nem encera. Pa
ga-se 500 cruzelron. Tratar A ruaAbade Ramos 4. apartamento 231. —Jardim Botânico.
J>recisa-se ae empregada para casa_ de família, a rua Baráo de • Xta-pagipe,_l27_c._3.._ Rio Comprido."precis"a-se uma' empregada para aju-X dar a tomar conta tk; 2 crianças,a rua Senador Vergueiro, 250 apar-tamento_lC2.  T*recisa-se uma menina para servi-

ços leves A rua Itaplru.. 147 c. 2
JP>recisa-se uma "empregada para todo

/~\ferece-se moça de boa aparência ,^ e rr.eia idade, honesta e de ln- '
telra con-lança com grande pratica ;de arrumação e copelrar a francesapara casal de alto tratamento serncriaças. Tem referencias. Ornenacio303 c:uz«x:os. Tel. 37-5160. Si serveapartamwito.

serviço de um casal com duasi crianças, náo cozinha, paga-se bem, A
; rua Machado de Assis, _61. c._IIí.Treclsà-se "vima empregada a ruaarâo de Iguatemi 52. 23 an-dar. Praça da Bandeira. iN. B. —Tocar a campainha_de clmaj

r~vferece-se uraa moçã portuguesa* deyj boa aparência para todo o ser-viço de um casal sem filhos e da boasreferencias, 01 denado 753 cruzeirosTel. 25-4349.
Ofcrece-se arrumadelra ". português»,com bocs referencias e carteira.Trabalho das 9 ás 12 horas ou umahora. Tratar A rua Prudente de Mo-raes n. 630.
(^fercce-se uma moça para trabalharpor hora, para arrumar e lavaralgumas peças miúdas. Tel.: 38-4751Guiomar./"\ferece-se senhora estrangeira, para\~r governanta, podendo levar umafilha de 9 anos, que vai A escola du-rante o cia. Orei. a combinar. 'Jele:o-
ne 37-6535 — _Yara.  ?~\ícrece-se moça • chegada do iate-O* rior para qualquer serviço, náotem pratica. Tel. 25-6452, chamar d.Maria.  

Br*êclsá~se uma boa empregada paraserviços leves em pequeno apar-tamento. NAo dorme no emprego, Arua Marcllio Dias, 33 apto. 201, bemJunto.a estaçáo de Pedro II.T)rocura-se senhora modesta, satítaX e bem educada para fazer corn-panhia a outra de mela Idade, quemora só. oferece-se bom. a-pocento,reítições e' tratamento de pessoa dafamília; alem de pequena gratificaçãotratar pessoalmente A r. Cesarlo Al-vim, 14. Botafogo. Inútil chamar portelefone.TJrecisá-se uma empregada para todo
X o serviço de pequena família, queaurma no aluguel. Travessa Soledade14. Praça da Bandeira. 
Breclsa-se uma arrumadelra copelracom pratica e que. durma no em-
prego. Paga-se bem. Rua São Francis-co Xavier B2, apartamento 201íone_l48^493_.„

Tele-

Empregada para trabalhardias 11a semana, das " quatroló ho-
para limpeza e ajudar n«. cozi-cruieiros diários — Precisa-__ com reíftrenclas. i rua M-ivt'z *

Silva 63. Maria e Barros. Tratar se-crunda-felra;
nha,

TTTímpregada — Precisa-se para todoJui o serviço em casa de tres pes-soas. ordenado e herario a combinar.Tretar A rua Marechal Bittencourt152. casa 2. EstcçAo de Rlachuelo.
Empregada 

— Copacabana — Precl-
sa-ce duma mocinha, para ajudarem todo o serviço de um casal. Exi-

gem-se referencias. Rua Duvlvler, 24,apto. 1002 — Lido.T^mpregada — Precisa-se para qual-a-^a quer serviço doméstico. Exlgem-sereferencias. Rua Barão da Torre 206,Ipanema. Telefone 27-2710  "|iimpregeda""para todo "o serviço do-lli mevtlco Inclusive cozinhar, precl-sa-se. Dorme no aluguel. Tratar das14 horas em diante. Paga-se bem. RuaFernamouco 666, apt. 102 — Enge-nho de Dentro.
jgmpregada

/~tojturelr>í., angomadelras.tlca,  com _ pra-T  preçisa-se para , fabrica de. misas cueca» e pijamas. A rua Ba-rio de Uoá 16. tel. 45-04.27, Praçada Bandeira

Preclsa-w
pari um í*acal sem filho». AFiran». 49 — Bctafogo. Ordenado 300cruzeiros. TTTTi?Em-.,<» . refTrn-lar." /¦.KTt.UMADFTRA-ÇOP^VRA —

Pr2oi?a-se conhrcen^o o serviço,
eíttc^àí':. nu? «^ê referencias- —-
?•a^elra ^os T:>ba.1aras. 94. anto.
100 > — Conacabana. Tel. 3T-4575."A rrumadelra por tnra — Precisa-írx. •:« das 7 ás 13 horas, q"e d?r*?encias. Tratar A rua Rubem¦cio 26. apto. 303. Botafogo —
Te'. 2ê^5í04.

ÀMA-SEC!Ã portneruesa. Pfs-
cl?a-s«?! umi. nara cuHar de 2
cri?T»ç?s. IndisTíensav-l nu-a.nre-«?.tí42 br.r»« v2f°v*ni*fas. Tra*ar
nrlo telefone 37-7256. Cons D-*EUsa. .

/piopelra — Precisa-se uma para co-O pelrar e. arrumar. A rua Ferreirana 46. apt. 501, tel. 25-0099.
Gôpeíra arrumadelra ,— Precisa-

ae para casa do família, que dur-ma no aluguel e dem referencias.Ordenado 250 emzelros. Tem quartopara crlidos. Te'.. 2S-S04S; rua Mal-vell 168.
Gopelra ou arx-ümadetra — Senhora

portuguesa, com pratica, oferece-se. procu-rr pescsoalm^nte A rua doP.êzende 53. sob, d. Ermelinda.;
Gopeira 

— Precisa-se d- uma a raaBiwno» Aires a. 172, 2g. andar— Cent-o/  
jr^iopelra arrumadelra — Prscisa-seV A rua Ssr.ta Clara 261. pato. 732~ Conacebana.
/Cozinheira — Senhora si precisadfl umr boa ro-r.irhelva c'e durmano aluguel — Rua Paissandu n. 93?ovrtamer.to_12. '/^õ~pelrã-arruma*deira —Precl?a-aa elnratlcri; A rua Correia Dutra 156

 Precisa-se de conflan-
ça o respoasablllaade para todo o

serviço de 3 pessoas estrangeiras quetrabalham fora. Exijo referencias e car-telra. Praça Cruz Vermelha 9, apart.
29. 5° andar.TjTimpregadií — Precisa-se para todosIV os serviços. Paga-se bem. RuaSenador Varguelro 40. apto. _ 501..."tTimpregada paia apartaniento dé ca-Üi sal — Precisa-se. Tratar a ruaVisconde de Fcamaratl 21, apto. 301— MaracanA. Paga-se bem'•Ép«p-.-«S»da'
SLJ de confiança, para

Prôclsa-cs que seja;omar contacasa Tratar A rua Visconde deItem aratl 21. apto. *01. Maracanã— Paga-se bem._TTVmnregada — Preclsa-sa para o«-XÍi quena família, A rua OliveirariJOha 19. apto. 2Ui.._'-lei. 26^9991;STímpregaida" — Precisã-se uma paralli aoartamento pequeno de casaisem filhos e que srlba algo ajudarna cozinha. Rua Alvares Borgerthn. 32, apto. 307. (Voluntário» daPatrla.>  T7*mpregada — Préclsa-se uma paraJMi auxiliar em serviços domésticos,s rua São Clemente 107^_casa 7 —
Botafogo.  
Íimpregaat 

-- Prjclsa-*» nara todoà o serviço menos encerar, tem• ..'rto pna morar. Ordenado a com-binar. Rua Conde' de Bonfim 934apto. 302.
Empregada prêcTsa-es para todo ser-viço em c.ea tíe pequena família,apresentar referencias. Rua Iplran-ga n. 112. cata i (Laranjeiras^
Empregada — Precisa-se para aju-dar cm •ervlço- leves e aue er.-ténda da cozinha: A rua Farl»s Bri-cc 23 — Praya Verdua —¦ Grajau.

/Afcrece-re ema moça para umw sal. estrangeiro ou peasoaordenado Cr$ úCO.OC. Tragar á ruaPrudente de Morais, 1620. portaria,das 10 As ]3 horas. DA-se referencia.Tel. 47-2677.  /"vfèrece->sfe uma senhora de rnV.aVJ' idade, do interior, ccm referen-clás. para ajudar serviços tíe casalou pessoa só. Sabe cozinhar o trl-vial simples, pansar A ferro. Só náolava roupa. Dormindo no alug'*il;náo faz questão tíe grande ordeniro.A quem interessar dlrlglr-se por op-sequlo. á Av. Gomes Freiree HO.iterreo. 
j"vferece-se Senhora do Interior, comvJ1 21 anos, boa aparência, para co-
pelra-arrumadelra, tendo grande no-çao de costura, tendo em sua cornpa-nhla uma menina de l unos; preto-reacla família pequena.e nos balrroade Copacabana, Ipanema ou.Botafogo*N. E.: Trata-se de peasoa distinta ede confiança. Para maiores detalhestelefonar para 25-6345 — Domingo,das ià As 15 e dias úteis das 12 As14 horas, chamar Batista, ou ho En-trepósto de Copacabana (açougue;. du-rante o expedlente._na loja

"|j>reclsa-se unia empregada governun-X ta. de 25 a 30 anos, para aparta-niento tíe uma só pessoa. Paga-se bem. — Tratar A rua Major Mascarenhas,c^" i 37, apartamento 301. — Me>er, hoje,° ' das__14_ãs _ifc horas.  _ _"l^recisa-sê" uma empregada para todo
X o serviço e uma menina até 16anas,.para babá. Domingo só se aten-úe ate ás 10 horas. F*ua Marquês de0ilntía_3/._apto._303 — Botafogo. _ _
Precfsa-se arrumadeira que dé ra-

ferencias. Rua Voluntários da Pa-tria, 329.

o;:

ol

Oferece-se uma senhora com 30 ann»
para serviços domésticos, oc dl*ou por Vioras. Ladeira do Livramento30,_ apartamento 2. ¦~ erece-se* êm Copacabana, quartobanheiro Independentes, orde-nado de 500 cruzeiros e alimentação,a uma senhora de mela ldad*, limpa,asseada. sossegada e quo p presentereferencias. P:».ra cozinhar e passarrlgurnas roupas d? um' casal com 3filhos pequenos. Prefere-se senhora,*icoctusn?da a viver em família. RuaBsrata Ribeiro f.22. Apari. 101._ferccé-se uma" menina de 13 anoB,_ para tomar conta de uma criançade 1 a 3 anos Tratar aelo telefone 25-5165. 

Oferece-se perfeita empregada.- porhora das 3 «*5 12 ou dns 13 ás
16 horas para arrumar e lavar pe-ç/js m'v.das — Ordenado 350 cruzeiros— Te\efonar_para 25-0740. •
0"fere<e-í^' uma «mvreíMaa nera a»-rumar ou lavrr roup?« l»veo. da<8 Ar ix hor*5 prt-ftre Cooaea^ant.Ordenado A combinar — Tait^foae1735.ireclsanvre duas moqaa prirtuKüe-sas para todo o serviço domesti-co de pequena família. Pedem-ae re-ferencias. Tel. 26-5794.Tjreclatt-se ama tenhbr* idos», paraX casa de ca«:nl qi'e trabalha fcap.^-ra-se ben. Rua Pa^.re André fln-re!ra 36. Meyer. Pedem-se referen-elas.

Breciíia-se da uma empregada paracasal e que durma fora. Paga-se

P
que tem. Rua Otávio- Corrêa, 53.- "Urca.

recis-a-se dé" uma empregada paracopelrar e ,arrumar cara de pe-quena íamllla. ' Paga-se bem. Tratará Praia do Flamengo, 374. apto._90i.
T>recisa-se uma empregada para casaX de pequena família Raa Teodoroda Silva, 512, apto. 201.
Erezlsa-se uma empregada para to-do strviço.^mcnos cozinhar —
Rua Figueira de M-lo 275, casa 6 —
Sáo Cristcváo. _
|_>reciia-íc ce envpregetía de 13 a
X 25 anos. para todo o serviço, me-nes cozinhar. Indespznsavet rMereu-cias. Rua Sant Clara 3^0. 6." anaar.ayactamer.to 601.T>reclca-se uma empregada. Trata?X A rua do Matoso. 1 o 3, ca sa 1.T>reclsa-se empregada para arrumarX e copelrar casa de tres pessoas •—
dormindo no emprego, com referencias,ordenado azo cruzeiros. Avenida Vis-conde de Albuquerque 570. Telefone-27-3101 — Leblor.

Precisa-sá de lank empi-egada paratodo o serviço de um caml. me-nos cozinhar e lavar — Rua Profes-s°r Ga/bi*o_n. 2£3-A_.ca4a 7.
BrecIsa-se de empregada A Latíeire.I tape mirim n. 7-A — Exlgem-sereferencias. .Ordenado » ccmblr.ar.T>rcciia-se de uma copelra arruma-X deíra para casa de pequena faml-Ua de trataraeato: A ma Major A vila29 — Praça Saenz Pena.T>reclss.-se de uma boa copelra tr-X rumadelra, em casade tratamento: í43 — Tljuca.

de peque:rua Maria

roupa e cozinhar, cata de tres 3es-soks. Dá-se preferencia a quem der-mlr ar» emprego. Rua Llclr.io Cardoson. 311 — Slo ^ Pranel&eò Xavier,
PrecleA-se de uma empregada com

pratica, de todo serviço de umcasal, dorme fora. pecese carteira. —
Pagaoe bem A rua Martins Ribeiro n.
13 apartomento 232 — Praça Joséde Alencir.
Precisa--*, para caia de- f-niita d*

tratamento, de cope«.rta*rvmaael-rt que durma no aluguel, dar.do re-ferencias. Paga-^e bem. AvenidaMello Franco n. 35 — Leblon.
Precisa-se mc^a para. o.ç &er.:ços d-«»

casal ras ho:as da mariâFalar depois d«as 3 horas na raa D.Marlarut n. 37. apartamento 6 — Eotafogo.

famíliaAmolla   T>recise-se de uma empregada paftJT todo serviço do um casal. Só ser-ve possoa limpa e sossegada, que goa-te de. parar no emprego. Pedem-sereferencias Av. N. B. de Copaca&a-na 1.096. -part. 42. 3° ar.dar._
Jjreclsa-ü uma empregada. rua Mtr-quôe de Valença 146, casa 2 —Tljuca.
Brecisa-se uma empregada para todeo serviço e que durma fora. A Ln-delra da Gloria 13. sobrado, tratar ae-gunda-felra.T3r*clca-se uma mocinha em caea Q"X íamllla que durma no emprego. -Rua La ura de Araújo 153, apt. *32.Tel._32-4824.

PRECISA-SÉ uma moça paraserviços leves. Paga-30 bem. RnaBarão de Mesquita 48. Telefone2S-077V.
Breclsa-se empregada para serviçosde poquena família, A rua Condede Bonfim 177, apt. 15. fundos.T>reclsa-se uma empregada para aju-X. dar em todo o serviço nara qua-tro pessoas, á rua Monte A;0gre 180.nnt. 302. Ordenado a_comblnlr.
Breciea-se uma empregai* para wn-vleos leves em casa de um casal.Rua Borda co Mato 134, apt. 3CT1,Grajad.

PROCURA-SE empregada puratodo serviço doméstico- i>a-se
preíerencía a quem entenda um
pouco inglês, favor proourarAv. Epitacio Pessoa, 73*, apar-
jimenot S02.  T>"recisa-&e uma eeuiiofa sem" com-X promlsscc para casa üe pessoa sócum uma filha. Tratar. A Estrada coyuitun^ü i„05» onijus Vila ca Penha,IraJA.
Oreciaa-ce ama arrumadelra paraX^ casa oe família, ã rua ProfessorGablzo li, Tijucq.

fRECISA-bE copeira-arruma-
deira. Exigem-se compateneia e
referencias. Telefonar até as 14
horas, 47-2782."preclsa-ee umã"" emprogada "sadia,
X para trabalhar em casa de pe-quena. íamllla estrangeira das 3 Ac 16hora^i. Ordenado para começar Cr*400-30. Inútil se apresentar sem re-ferencias comprovadas. Pra-a de Bo-tafogo 0. apt.. 74_^ _ _Y>recisa~se de' uma eenhora de con-
L fiança para todo o serviço de 4
pessoas. Ordenado 450 cruzeiros esalda aos domingos. Pedem-Sd. refe-rondas. Tratar, na parte da manháA rua Joaquim. ílabuco 43, apt. 53 —
Posto

recish-so arrumadelra com reíeren-
para Santa Teresa — Pagr.>-

Tel- 23-52=6.
Breclsa-se empregada sabendo cozi-

nhar, para todo o serviço de pe-
queno apartamento de caiai. Paga-se oem. Pedem-se referencias. Urca,telefone 37-0513. uma ooa oopelra-arru-para casa de tratamen-s referencias, A rua Juilo58. Copacabana.

erecisciape b-jm

T>recisa-f.eX madeira,to. Exlgtm-sde Castllhos
Ppessoas

¦eclaa-st emprejadi eus dur=ia r.oemprego, para serviços de duasPaga-se ce 200 a 250 cruzei-ro-, A rua Valentlm da Fonseca 31,apartamento 2:
e* reclsa-i«8 uma emprogada para irei-viço de um casal. Ordenado 430cruzeiros. Dormir no «>mprftgo. Pe-dem-se rederencias. Rua Alvarea Bot-<erth, 2ó. caca H —- Eotaíogo. Tele-fone: 2o-JJio-

"Oreclsa-^e
XT todo o

PRliCISA-SE uma moçía paraarrumaüeira e copeira c^ue tíur-
ma, no aluguei. Tratar á rua Mi-
guel Lemoã* n. ijl ~ &° andar.
Exige-se carta de fiança.:
Brecisa-s» uma oomestlca que faça

todo o serviço de um p'eq".eno apaç
tamento para auas pessoas. Tratar aruu Maciiaao coelho. 115, segunda-feira
P>re^isa-se umaCanipínaa ofl.

J>.-ecisc-se uma empregada paraapartamento de tres pessoas. —
Dcmíngo s Ferreira. 92. 4.° andar,apto. 4033 — Copacabana. _
Precisa-se uma empregada para fa-

milia peouena. A rua SenadorCorre'a 66. apart. 102. esquina Pais-sandu.

preA s

Erecisa-se duma empregada para ca-
sa de família pequena, serviço fa-cll, nAo trabalha aos domlnxos. aen-do para lavar roune e outros serviçosque serão explicados na ocasião pes-solàlmente. Pedem-se referencias déempregos anteriores ou carteiras pro-fisfilonal ou domestlCA. Ordenado deCri 300-00 on mais conforme o de^em-oftnho do serviço. Rua Santo Crls-to n.Q 53.TJreclsã-sc emprevada para todo o s?r-A vtco de um pequeno apartamento.Viveiros de Castro, 57, apto. 23.Trl.t 37-6204.T>rocura-se moça até :A compromisso. r-Ta tc30 anos. sem

promisso. iv»ra tenar conta decds uma pe^so*: qMe s-» ausen4a.•em^nalmínte. W. B.. orefere-se coroard". t""ter do-rln"o e-»m o Fr. &¦*--mundo. Praça da Republica 219. das« As ¦¦•32'. :• *»rã
¦JOreclsa-se uma menina de 12 a 14ií- anos, oara ama-sera.. só serve  .que sela carinhosa, limra e mult^ "Oreclsa-ra d? rtna emore^arisossegada. P.^^^-se 2on rru"elr"s. A J ^ c-—« t> f,»*nria. ^'nta-S" r.a r*. -i
r*ia Padr? Andr4 Moreira a. .36 —f São Lula Gonzaga 243 — São CrlsMeyer. antiga Anjellca. | tovão.

empregada a rua
aot.- jo:. GraJau .

T>reclsa-se uma" mocinha que enten-
X da de-costura-e a"?um serviço le-
ve* e uma para serviço doméstico. Ave-
nida Mem de Si 230^2° ar.dur.__ .
fireclsa-se úma moça que queira Xa-
X zer extraordinário, para lavar o
passar dois meios dias por semrr.a —
Paga-se CrÇ 15,00 por cada melo dia.
rua Marquês de Pombal 49. Io anaar—- Praça 11-  _"f3reclaa-ee de uma empregada com
1 referencíELs. TratRr 6. í.ronüaAtlanfca 300, Egart._5. Tel. 37-0023.*T>recisa-se dV uma empregada paraJT serviços domésticos. com. refe-renc'.n< A rua Coelho Neto 4o. apar-tamento 103. ' 
Brêclaa-Sí; 

"uma senhora ou meça
para tomar .conta de áua" crian-eas crescidas sem luxo. Rua Marquis>•* Ahrantea 226. sobrado

T)re-'ra~«e vma m—egada para aja-
X danr.-» de copa e «ozlr.ha e ou-trof í^rvi^os IfVrt*' Tratar 4 r«-aBuarque d? Mac'do. 2. apto. 631. —patra-se - beco."T>reclsa-rr empregada . com pratica.1 par-^ o servido de trís ps-aroes.m»»ncs lf ar. • Ordenado até 430 "ro-
zelror. "Exlcem-sc rrferr.r.clp *. Dor-
rir nc alumeív R'*a . Borda do Mato.21?. av»t'o. ?m — Gralau.  .
Brerira-se uma empregada para todoo serviço de casa. cozinha- e ar-rumar com pratica; paorc-oe bem.-dor-,mlr r.o aUvruel. Tr-tar í rua Cons-f«nt- Rcmos_7 <.__apto._70?. ¦preôtsã-se de . uma. mocinha pr.raX .serviço.* leves cm. casa de famílian?f»uer>a. Exigem—we referencias. AAvenida Paulo de Frontln. 516. apar-t»me*no _203"precisasse

|Jrcqi£a-se uma meniua ce 12 a !•*XT anc^. para ajudar >s a s»-:v.çoaccme^ticc-s cn: cara do peqaoaa farr»-lia. Psga-ce bem. Tratar á AvenidaAmaro Cavalcante. íS7. apto. *01. Te-lefone 49-0/66 -- Todcs os ^Santos.
Precica-se uma moça úe 15 a lzano» para serviço de um casal;a Praça Duque Caxias, 8, apto. 201,só_se_atence depois _das_ 11 horas.
Precisa-se copeira ~ e arrumadelra

para pequena pensão, A Av. Meaide Sá, o4. Orcenatío inicial 333 cru-relros.  ..."precisa-se £e uma. mocinha paraXT ajudar a tomar conta de 2 cri-anças e pequenos serviços. Ordenado333 cruzeiros. Rua Faro '21 — Jar-dlm__Botanlco.  ;
Breaisa-se d« uüa empregada paridiversos serviços em caca de umcasai. Rua "General Bruce 763, ap-.101. fundos. S. Crlstovão.
T3reolsa-se de uma empregada A rua.X 3aráo de Santo Ângelo 137. traas-versai A Dlas da^Cruz. _ Paga-se Joem.
precbia->se uma "boa empregada psr.i,X servlçcs de um canal, das s át14 horas; á rua Caruso, 41 apto. 4.Hedú'ooIc_Lqbo. T>reciSo.-.s«5 u-r.ã rnoçã que ter.na pr?7-tlca tíe serviços em ca^a de fa-milla, menos lavar roupa pesada .ocozinhar. Order.aoo 20ü cruzcircE —Rua Mendes eje Aguiar, S3 — Cas-csdurte. uma. bca empregada, para__  _ serviço ds uma senhora,menos cozinhar e que durma no em-prego. Poúe sair um dia na semana,menos acs domingos e feriados, quaé o dia em que a senhora precisa malada companhia! Ordenado para começar350 cruzeiros: A rua Barão de Vassou-ras, 29, ponto doi, ônibus 27, nu ruy.Uruguai.
Precisa-se unia em^»egada para oaervlço doméstico. Ordenado Crfc300.33. Rua Silva Gomea 36, casa i. —Cascadura.
Precisa-s>2 úma**"cmp:-x!gada"pera" ca-£& de 2 pcjocat. sendo pai e . filhoA rua Iracema, 37.. Fenlia. ^
precisa-se uma empregada*"~de res-X poniab.lidads,. para fazer tedo oserv.ço em cata de 4 pessoas e qujdurma uo emprego, penera-ie , refersn-cias e cart'ira. Tratar A rua JardimBotânico, 43C. apto. 331- — Telefo-ne 26—7331.  ¦
T>raclaa-se uma eirjpregáda paí*a fa-X zer serviços de casa (cozinnar •arrumar' -- Tratar a rua São .Fran-cisco _ Xavier 70a. _ T) r«c lia -> e"~ um a empregada para "ar-
X rumar ;» cozinhar em piquena ca-sa de íamllla. pedem-íe ,carte"ra ouriferspcJac, pHga-se bem. — Teleffi-ne 49-4693. Rua José Bonifácio nu-.ner 1359, __x. ....13recis'a-í* uma empregada por horaX apresente.r-bi* A rua da PaisagemAO. ca.*» 2, depc-l*j das 14 heras noadias utels. e at« As 14 horz^ domingo
pedem-se referencias.
BreciiR-8ft: ima boa empregada pe-ra tedo o e rvtço de um ca«a„em Cc-iaorbar*\'.\ Paga-.-?i» b:m. Tra-tar A Av. Salvadcr de S^, 97 — Cen-tro. • 

uma ótima copelra para•vlt¦»' *r?tam?ntc. TratarVaroués de Pinedo, 70. Tele-:'£- 38's
Pre?a

de uma copeira e arru—r»el "ne ter ha raf«rsnclas. A—•« _a:fredo Pinto 33 -- TIJnca."Or-cl"».-'-'* djT"u»na .^mnrsgada paraK. tr*-» f^rvico fanllK n^quena.P'i» bem ]'mw e llgeln. que

a ;
"Ore-isa-se empregada para casal sem
Si fi*'*of t *'ibalhar das 7 As' *2 hc-
ris». E' ¦ a«r»,r.-r!o .-é errncjcs ovdr-
nado 5-D c"U".eírctí. A A'*er..da Atau fo
de Paiva >23. apartamento 134. Le-
Mon •" _ _ . -¦ - • - '"ora "casada, do interior, efere-

oara trcballicr em casa ie
outra, sanhora só. rio t:= .lusc-tão de ordenado. Qucn se .interes-sar. delirar r?ced'^ pelo tel. 32-476-,.das 10 As ll hpray. ———enhora viuva, honesta, aceita ern
O trofa de morada, tíe 3 a 4 horass-rvlco na -farte da tarJe em cr«-i
dl família d? rsspelto.. Atende r.a.terd-í A 'ua Pdro jO 41 carJulla. P. Tlradentes.

SJenhor^ -e-jf

daít C. D"0 
onaren^la, de toda confiar.1*.'*. tAn-

tio reterenril', e todo documento, cos-
turas slmpVs. esporte, blusas, entende
um pouco de bordado. o*-rece-g«! rrrs,
arrumar em casa de família a costurar,fas-se penuenoa consertos, ordenntío tíe-sejado 700 cruzeiros. Quem se Interessaresposta com er.dereeo para 98568, na
portaria d«st? Jornal.TTma senhora da 35 anos. de boavJ *nar-r.cla. tendo pratica de todo orervleo doméstico do toda conflanca,d" bons costumes e sossego, .tem boasreferencias e todos dorumentor.. d-aejr». .  _  . . cca d« neesoa só. ordenaao 700 cru-. . 0-rt?n*>do a comH,nar. | z«l»-os. Quem se Interessar «^erev-r comRim Sorocaba 320, apto. 321. Bota- } *nd»ri»eo para 935S7, na portaria des-• t* lornal.
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Banhor, c«".do.i 'o"» ÍI,9íí íítuna maaiui oe 4 a • ni *JJ*
• luitnc.á. tiú» íJlQUIl.i C*wpo» O.
41. Tr.Ut «m O O'oriv>jo M^iivÀÕBlMVj^KaOMA-

'"T2STfíòSlA!ÍJf!'RA p»r* MuU».
Frcclaaw-sc à r. Domingo* Ker
rclru, 100. apto. 70Í — Gop.c.-
Un£ T«l. Sí-4090  _
3.oii7fCiST 

ti>r»ç* *«> - *««»
oira lav*r roupas miúda» e ajudar

«m Ur*íçoj <lonihu6o«. rr,cto>» ...
IL 5'sdro Teijii.JOl.
Y~i\Xai'f\ Fitei,»-». P'»r» s oj*»
L 01 iimiM Killim-», »(««n-ÍTÍ. _ nu» aio C.wi»nit o. lf>H.
Si» 44 -T.leiono - Bo-

J- 
.vid.tr. — Prêcíi»-». «mc*»* "d«

j pequena lamlüa. 4 ru*.-T°níl0i?J
a43, c*»a 3. Copacabana, rratar ato
44 |i horas. Paga-so.bero. ,.
3-»vmaeii» 

- mel»»-,, P»*» lr':

z&cmsx. 
{i~'i 2«

*2.3 Vicente, na .Oavea.  t -
1" Svíâili»- prcciti-ie par» tr»D.-

I 1 Ih.r ju 8 4» 12 hor.s. roupa de
•cnh^ra só. paga-se Cr| 300.03.
fonar comente asa 8 4a 12 hora# para
37-62:8 — Copacabana. 
Vatadelra — Pr.ci»»-;e um» '«• n»
I; «mana. PSÍV",/!',",''101*'JJ.jtafogo .2|.—Tal..23-43jl.» . ¦¦ ¦
VVvadtíra — Paaiadeira — P.-eciaa-
1/í. ptr ..silo de cabeleireiro d.
¦ anhôr». RJL»_»odoi:o_D»r.ta.. «•A;
í/jr^c ÜJW s;fi? K

sra. »K sana. -
Precl»»-»e de unia

G»«Uits»tr» 
— fltól»'» d»

(omIo. ou» durma no ifeca». rs*
e* »e «U iOô CIUMlfWI TfSUf 4 rua
VimiVtii» l.m»>"i»'<, .-a »s"» «¦
/•lon.ç.b.n» — fritlu-H i""
U roílnhelr» . Mmti.ro i>»t»
mar. em pequeno «parlamento. ao*
S i du * «tt í» li hor.i. zxtitm-
M pUm». r.I«r«»elii. Tr.ur * ru»
Jullil de CMtHliã >>. »J>»rt. I'
Ftoilnhilr» — f rWU»*M 35» «"•.««
Cl nh» pr.llc» do trivial variado,
nu» »eja a«»farta e durma Iora na rrr
prego, para ea»a da atgurnak pçiioa*.Avenida o>»aldo Crui JCfaA ca>a 4
Tel.

CioilnMri 
— p:«ell»-ll U".a con

Mirallca ?u. a#fm* larr»m. p#qu»na, • *" f, """,
Tratar 4 rua Antonln uaiuio. ..u
•t* a» si norai „—

dOZlNMEÍftA rom prnllc».
entre 21 r .10 mini, bo» «p.iren
ri* r tio*» rrfrrcneln», rtnrmlnuo
no emnrrgo. rasa dn Iralamentu
— prrrlea-*». Trlríon*r por»
UK-ÍSlIt. 
7HõH'nlíi1Tr -"iTr«iia.n um» «»•
L/ corlnhílr» 1'i« iturni.i no ¦"npr«.
*0. l*»va*i« oem, ítua "arftu d»• Pf*
frupollt »>. T*l. "to ' »"'•

uma boa MttnH«'rt com, - t r.aiu "t 1 *' "u I A
, irmpr«taca para aarv|«« d. traa pay | »«• i !*!?!"•" lE? Minl.tra u . A .......... um
I ) j 10aa Que aalba eoainbar 9 wtvUI. I * rerrtira. i. »y. ac«. ___ I XllE®* ja Omup. <».. *9io.„.00!* j »t4be:n. J4 talra, a lua U^aitf* , 5^r-rC.l#.M* para number PHE('ISA*HK boa coiliiheira. | ti## * w<u..-« .v..-  '

Maitoa 3. apart, >j. t Uygr m quiltA |4m,|kfl j Tfl«lont» Z'l-MUO, Hua Alrrh bal- . ,
|aimpr«»da prteU»-«e pi.i «»• qur auriua «u *lu*7rj* d.niti.i 1*47, auto. 1IU1. vuuu# nv , a
li ii »»r r pw'i^iw err* »:w. I ac«- . t,„lc ut uaw J.o le i */--a JO I. _ ........... 4;e uinA voain.ulra de A«. bem. Hua rtao franc.-«o Xavur. |yrt'cjn »a uma coa»n;utra tcrtt p.*a- «ugAo Tratar » Avei.lda * uu aui.«
2/. vita :. _ lljuca. --- I J[ IU.4 ,je liar e rt•'i\uranlJ que te* j A n^iuhto BL17 Pituade »v».i 4 tl' il^Mtiprrjiada - »n«claa-i.a P»ra «• oucu.nrntoaj a rua woa^ut.n HUM -- umj'" <fn;.reaaUn. "ccit- «••••». o« ***'•'
Jlf atntiar e rnaU aleuna *ervl«oa en sm 4J f At, . I' a •,,« <yUrauet Ue Va'.^n- «• v-,4»run u»- it?''rraneJicS Xa? I |>r«cTai^»e uma empregada para co- ^ ?? Iptsf / •- Tljuca..  - -r. ,

1®'^ | ^Ssb,VZTrii"iro'",h""iXTi i priioan. preelaa-aa 4 _'ua *»ar mh»*c» 3''o. ApartaiMOUfcO iV>> i CJranafta _/Tj—aj io „ uu «i.y uu>.t o j 2 J 4.»^a.,
I t.iv» Pnu, ti>. junto ao Cam^o du, # lo UA rU4 oru^uai. _ *.od5il «.i «»»«.' »»• I

" íudiTAra-
a .uti' 'r «m eparumVtíto, uma'aalâ* V titíii mobu.aaa, par* moça ou i«»nhora qutIn.fc. iif.i.ia^ iudlp9l»ÜStc

lereneiai. a rua!, .pt. j|), Traiar»iu, yt.o Telaioua

America^
CS't.rT.íS"^»PKM"»''i co'ZINIICIRA "rFcrifim^ê! Em;^í"n"— Tel, 4S"08<« '  rn-apartamanto >Q4,._Tai,—o^oe<7. i um| cozinhe
/^oafnHeTra 3omtãtjea *?r . «, paKS-BOuma para cotinbar para .im maal. | ^_p_nri--. «rT^.ta? * ru» W'.W»«í»n i»»» 1 '«rfWV.Jhi

uma coilnhrtr* (!f forno r fo- '.«fortuna. ,
sp bem. exUrin-.ir re- i nAn muno m»i »•„»
trntnr i rua Pio Cor | ^OopK»^.* />.. II." andar, «V»

5'

lJ! pai* cal» de 'Vrnl!?'.„
300 cruiclroiS » ruaTcodoro d» BU-
<va J£.2. fica P«ito do pun o dic ac
çuo de VI!» Isabel, dc.-n-.o r.j cm-" CCSO. ,ii avãde.rã — Proc^sa-ac ^ .-ua Carloa
.J Vasconcelos. 63 — TIJuca. Kxí-

Bem-se relevenclaa?_ r-j-% u/VdeiraiTeo.íJ-i» r.
J J fingenbelro Rlcbard 142. ürajau
Tel. 33-U09. ——j«rifãdêrr»" » domicilio —
1 i «e Hora*. 3 veras por «emnna.
K^utn» família. Bu» <i°» 01'u 57•

fr«'ií5nrire«-

» Sm» cru. I rei» 55. Jardim Botanleo. (entrar, '""^pre^íu íir.ToTm.r;- ^>rçí:j..

^ ' f>reo»a-»e uma «ownneira— riectoam-it uwi l-' trivial e '4ue lavo p^ça»
* u,r?..aT^Í-t»Va - »•' rou»u' 'i:ilAV k rutl Vlac" eartaira •- ia. llotalolu.

I |Tafa botequim — urerece-ae con-
1 ni.rlra tom j.ratlcK ao

rer»te pessoa Idônea com o jnas.-Js referencia, com grar.dewrvlco de lavr.rider:o paranir uma com capacidade de 700 nulos
Slarlaa. Tra'.ar Edifício Jlsslní. ia .a
í '-2-fícüi' •- '«iêiBE5ff d'i—»r.i •
J I rJfc Ciaco do Julho, n." 3!. —
Copaeaoaua. ;—Têreccnte uri:a «nc?a para iflVí\r c

uaaa*r roupas na proprln reaiac.-i-
?la; a rua Tavaiea Ba*tos ?7 quar.o

3. procurar D.a Mar.a A.'.-a.
Catete.Vjr«u»-í« d. empitg»d» par» !»•
X var. pa.ar e tod» llm^t:» das ?
i, -.7 horas, r.dem-se referencias e
carteira da policia, á rua D.. Ba.nfte..
a s 61_JSnFenho__de_I>int ro_.
V>iocur.-s? empresada <,me la-.e rou-
JL db e que possa ajudar na eo*.nr.a
Z. Tileron.r para 26-3252 - Arenlím
Jo&c Lula Alve» n.- 314 »•
^P>rcclsa-ie de uma lavadelra de pra-
X tos com pratica de pen5f»o aos do-
«riscos uio trabalha — Avenida Blo
Sr.mco n. 12 1°. andar.
T5fêc.s»-8f de uma lavadeira uma
X cozinheira c um menino para en-
trezo. — r.ui Silva RaSelo n. .2 —

freeiso—» 
de uma lavadeira-",;.j>»r«

lavar em caja dos patr«e.; ria
Eanta Alexandrina 142. casa II. R*°
Comprido. —-j-
flrirccisa-ee uma lavadeira na P»'te
Jr da manhí. Ladeira da olorla. 18,
(obrado. Tratar gegundtt-relra.'TíassadéiFa» com pratica de camisa
i armada e oficina de canilsas pre-
<lsam-se. pa^a-se bem. Av. Rio Bran-
2% 112. loía^Cas.^Vlndsor^^Vecísa-sê üm a senhora com boa»
if referenciai para lavar e eurluna.
uara um casal n™5*"!:3'. t®^1. ÇJ.èulna de lavar. Tratar & rua To<
rieleros 72- Copacabana. Ordena-o«00 crurelros.V^re.laá-rVuma senhora para lava.
1 roupa de uma peua&o. ordenado
350 crutelroí .^Travessa Belas Arte. 5
T>reclsa-se uma empregada para la-
Ir var algumas peças e
Jpaga-se bem, A rua A.onso Cavai

apto. .... „ .Vermelha ¦ ....-r._Cíutr0:~T-r- .rrfe»úihilla = O. trl*T»r fino • queVy !»e» todo. oj trrviçoa d« um
eu»! *«m filho. pu»-»e bfm. Bu»
Gustavo flampalo 39 «parlamento 5>— l/eme.
7=roiInT<>lr» — Prteu».. uni» que dur.
C/ ma no emprego — nua Ministra
V|v#lro« de Castro n, 119. «parta-
menlo nn4_— Udo — Cop»e»b»n»._
Gâial ettrãngelfo pracUa eonlnhelra-

arr)«r.»delr» competente e de con-
fiança — Tratar 4 Avenida D:..lm
Morelra n. 36, apartamento 3o
GTaínhelr» 

— Precl.»-«e que .»J»
n- -d» e «»lb» tr»b»lh»r. P.j»-

«o bem. á rua Miguel Lemos n. 21.
11" andar, telefono 27-3262. — Co-
pacabfna. ——rioiinfielr» — P«jam.i« 600 cru-
V/ ae.roa a uma que entenda bem do
serviço de boa aparrncla. caseada e
que dê boas referencias. Rua Fran-
risco 8» n. 105 ap.rlimento 803 —
Copacabana — Teleione_27-177B.. 
7l0iinh.tr» — pr'eêls»-je. par. tru-
Yj balhar no bar da Faculdade de
Odontologia, daa 7 ás ;5 horas. D*s-
can.o uos domingos, a Avenida Pas-
t eur 43 ü. Praia Vermelha.
eorlnhclr» 

— P»»»^ »00 crcielror
a uma que lalta o trivial v,rl»-

do, faç» todo «ervlço Je anartaincn-
to. pequeno. Exlgem-ae muito e.^seio,
carteira ou referenciai, dorme fora.
Horário de 8 As 20.33 hora*. Inútil
a^resentar-fo peawa de pouca 8"J*iv
octavio Corrêa. 259, op.o. 2J1 — nr-
ca. Tel. 4&-03U-?. /"lõrlnhêlra —' PrecUa-.e para casa
L/ de família. ,6 para cotlnhJr Ir -
vlal fino, variado, ordenado 50o cru-
zelros, uorme no empresto, a '«a leo-
doro da Silva. J62. fica perto do pontn aa seçio de lila_ Isabei  .
^oãHKelr"i 

— "Prec(ítt-.e a rua M»

neta rua Frei Vtloaol 
yVása americana — Cotluheira do

trivial variado, para casa a« um
cerni ssm filhos. n4o f»a compra^.
Ordenado 700 a atf rruielros. «ua
Hororaba 52fc. BOUIOIO. • 

CfOZiNHF.IRA — Precisa-si-

E^;"»7u". Pedro Américo Ib .p«-
tamento 501.. 4*_
Í-Imprtiiada 

-- P:scHa-.e uma p»i.li caelnhar e arrumar, em aparta-
mei*o «c casal e dois fllnos. dor-
crUHlrol. peoeni-.e leferenciaa ou
cartelr». B^^hurl» «,»»«'

wuunhelta paramiúdasjaconJc de
UoUtogu

•/*  v* , u.iC» J4 H.snceira.
pam casal e filho» que durma no ^níprcaads — "prceüa-ac uma pá-aluguel, ordenado 600 cr"zc,r|°®; ;a cozinhar o trivial para casa
Atfantiea 1 Do"30,A^ 

! £ ÍS.Í.VWi.í."S5." váSÍS*-
jpõ.lnhelrà ÍSrdMu^^lavo^n.o1»°«ilíStl?!
mlraM»";- nAP4"Co'p:" oi- T»t»r a.ra. M.rlaAmon,. oi. ca-

G" oelFhíIrir™ PrecUa-.., oue dur-1 •»_*.
nir. no alusucl. para casal. Pa-

ca.se lem: > rua Teodoro.çdajatW»,
JEr. K f nna Novo.

teneRro, 193. Díeferlndo-ie anuem
durma no alugue*.. Parra-senomlnlm.» 600 crueelro'. e mala de^enden
do do trabalho. Ipanemu.
/^loáínheiva — Precisa-:-* üc íorno e
L. ío>tAo. que dí relerencut: a rua
Prudenta de Moral»,_1397._tyl.. 27^41.7
7-tõilnhêTr» — Preel.a-se uma parao trivial. Ordenado 500 cruMt|
ros: ú rua Dlpsis, B0 apto. j02. Illo
Comprido. -/Tõií&êlra - Prcclsj-ae para caia

de família, uma otlrna co7.lnheira
et fr.rno e foü6o com tode.» ai. con-
dlçôcs e recomenaaçces u®Ç®mo'ria.s
Paca-se bem ordenado. Tratar a rua
flanta Clara. 270.__Copaçabana.i-loilnl.clfa — precua-s» p»ra e»-

sal, que aolJ limpa.
ma-*» peçao de roupa. Ordens do -00
cruzeiros. Tratar á rua l^siR,rlo^1p,prtrt*"la. 7, apto. 3 — Laranjeira*. S...0 te
atende por leleitone.
C"SST: «ma ™^.ríe \ ül

... 327." ãpto. 201. Vila Xiab«l._—COiílNIIEtRA — Frectra-se
íe forno e íok&o que lave a rou-
na leve de tres crianças. Ordena-
do Cr$ 700,00 Referencias. Rua
Aires Saldanha 135, apartamen-
to 1.001. Tel. 27-2001.
V-íõsinhelra — Pre-.lsa-se do trivial

fino. b.m feito, dando referenciai,,
dormindo no alusuel. l'atra-«e bem. »
rua Bena-dor Verguelro__i28,_J7^_ and^

G" õclnhclra — Preclsu-se para o trl-
vlal variado e que durma no

empreto. Hua flanta Clara 261. upar-
tamento 702. Copacabana."COZINHEIRA — Precisa-se
uma de forno e fogno c para la-
var em casa de família de qua-
tro pefisoas, que durma no cm-
prceo. Ordenado Crô 800,00. llua
Silveira Martins 11G. ap. 1-0—
G" Silnhelra — "Précisí-»e uma para

o trivial variado em aparlaman-
tu. Exlgcm-se referenciai. £®sa-hebem. Tratar a rua Souta Lima 4.0.
aQto. 301. Tel. 27-4287.— T——-
Cr&
^'«rso

T7\Tam<n«0 — Preelia-le de unia em-
A? oresada para ootlnha«r pa.a uma
n»ioalê »rrum»r da. 7 ^ 11 hor.y Paga-se 200 oru?eiroc — Kua Cor-
rf» Dutra n. 51,. aP»'J!u7tnlí.5?..T
r.-drm-»o reíeernclaa. Tratar na par-
te da manhã.-jCiõrjTo^e 'fonâo _T-rícI«a..e um»
JC que durma no aluguel o dê roía-
rencíus. ''"«a-so be.A k Iu»
Uar&o da Torro 582. Ipaoama. —
/iTajaú' — preclia-re coalnheiro
U par» trabalhar por horai, ;Jolí»n-do aos dominga/; Tel_eJone J8j47_7JIl/ífirece-n moç» ciar», d» ab.olut»
\J confiança, para coalnhar o trivial
b arrumar apartamento de casal aetn
filhos ou senhora, dorme no empre-
gu. Procur»r pes.oalmente, à Avenl-
da Portugal 222. Urca. Cely. Telefo-
ne 4fc-3M0_i —,/"\fercce-se uma coxlnbelra de forno c
V-' fosflu, para trabalhar em casa de
senhor para laser todo o serviço, or-
denudo 1.200 crurelros. Telefonar para46-2852j_depol* das_?__horas.  _/^ferece-se "cozinheira de forno e fo-
V/ g&o, referencias de longos anos de
casa ae trato e uma arrumadeira per-lelta. tcl.„ 26-6301.  —
Ofeíece-ce 

uma coclnhelra cr.eie
originalidade, salffadlnhos, bolo de

niiva. pratos d; tndo a aaclonallda-
de. Tel. 25-0333

acce«. iia.t,., o impad.li, orden.tt
1.2uu t/use.iOs. Vlia lsauel. idelo-
n« 49-1349. . ..prtclau-ke ue coainhelra 4 rua Leo-

X. poldo Mlliun. 76. «P'p. 201 —
wopacabsna. que talta u trlvlai Uno
e ae reierenclo..
Precisa-se 

empregaoa para cotinbar
e serviços leves, em casa ue pt-

quena lainlllu. à ,ruaMÇ®í?llna Bu
tos, 127, apto. ..201.. Meyer. . _
Precisasse» de empregada para con-

nhar e arrumar para ca.al de tra-
to. Jáxlgem-se referencias, a Av. uui
liarbosa, 636_®PL0, 70^.,.

Tccfsa-se uma mocinha para aju-
derviço*: de »num»v»». —I,nj

L»vradloJ_10o._4£_amlar, «pio -304..—t. .^nrnuiirtà nara co*
Prcciao-ao 

imiii* m- - - - ,der na coilnli» e pelurnoe ienl.¦ «rruinaçíio. Tratar » rua do
\°h. 4.° andor._apto._304.

Tire cisasse' uma empregada P»ra co
JL ilnliar . lavar peta. mlud»., que
durma no emprego. Pedem-se r*fer®n"
das. Rua Senador Soares 29, casa 2
_ Aldel» camplst». —__«rêêiãâie coztnheira que dê refe-
Jl rendas. Bu» Voluntário d» Pa-
YSrêcliaTfft uma cozinheira pari trí-
Ir vlal fino o variado, que lave p^-
cai do roupas mluda». Pa«a-se bem
Tratar 4 Praia do Flamengo, n. 374,
apto. oni —-— —
fVrícüa-ie 4 r. Almirante Cocrane,
Ir 161. apto. 102 - TIJuca, de uma
«npresada par» co.lnhar . .rrumar
para um coagi

nillla de iralamenio, co.m toi!o._
v. ducumer.tcs níce^arios, rendo ela
para ror-inliar de iorno e .Iojio . tl<
para 1 mpeaa »m «c.-al. K I'»or nAo
se aprc.>t*nti.r quem n4o wttver n.i»
conil;«0e. c*:u!üuí. Av. Kp.taclo ra-
•oa 1.342. L^i»oí Rodrigo do rre.tas.
próximo ao L*rgo uos Ltooa.
ProcUa-Ao 

dt uma bua cotlnhe«rn
do trivial para casa de família;

a rua 8. Cr./.tov4o .864.
Preri.a-"ie 

de empreitada que «alba
cozinhar, para o serviço de ça-sal nem filho.. Bua Pl»uelred<. Ma-

galhAtt. C o ;i u c a tia n a-Xou '' -"Oreci*a«te uma coztnns.ra arrumo-
Jl delr». Bu» Iladúoclc Lobo. 217. —

Prcc 1 sa-Ve ~iTmV~cnlTnheirs, A f. Vo-
luntarloa da Pat.-la, J01. apt._105.

Prèciba-se 
empregada para tudo t.ur-

viço de pequena casa. de preleren-cia sabendo cozinhar. Rua Urbano San
tos 61. Praia Vermelha._Tel^ 26*111*.
Precisa-se uma cotlnheira de forno

e foíio. a. lnteress»da. procurara rua AureUano Portugal,_157..—.
Oreclaa-s'e cozinheira pars o trivial.

Paga-se bem « exibem-»*» refe-
renclas Trator á Avcnlí.a N. S. de
Copacabana, 636, apto. 80., das 12 as
14 horas..

AlaúM-ututt.ne iufa w.a u« ie»-
quarvu iuowiUt«du, inouf?uu, t-4i»e.u

Francisco Otavlano, 33. 4." and. Edi-
flclo Isaro. Tel. 27-7276 de prete-
rencla com caitelra.

G" o:lnhelr» — Priclía-st de uma
empregada para cozinhar o tri-

vitl fino e arrumar o apartamento
dt um CHaal de tratamento. Dorme
no emprego. Ordenado 500 cruzeiros.
Tratar A rua Jooqulm babur.o íjO.
Ipanema. da6 9 4s 10 ou das 14 &s
15 horae^

para tre- pesojas. salda aos domln
to», dorme no aluguel, com car.elra

referenciAt. Tratar pe.a manoE -
Tel. 37-qae4. —.—~"COZINHEIRA — Precisa-se
cozinheira para o trlivat fino c
variado. Pa^a-se bem. Rua
Humberto de Campos, 936, apar-
tamento 301. _ V^iõzírilielrã —Precisa-se para o trl-

vlal fino. que durma go »iu;ue .
Ordenado 400 cruzeiros. Bua coame
Velho ?04. apta. 201. (Bairro ae
Laranjeiras Tcl_. 2sv».33.— V-tõünhelri para casa :1c família —

Prccisa-se, 4 Avenida Marechal*•' »-iano 115. ordenado 400 cruze.ros.
N&o dormo no emprego, entrada pela
f.-.rmacJa.

Pava-sa a
Ordenado C:$ 1.300,00

cozinheira de forno e fog&o que
dC referenciai c um., governanta para
uma menina, íazer.do pequen» arru-
mação. Tol. 25-8333. ——7*Verece-ie uma senhora de mela laa-
vj de para eazlnhar para casa de fa-
mtlla prefere psnsíko ordenado a com-
binar, rua Sargento Aqulno 316 casa

OlariaV>:ccl±a'-ac~ uma empregada para co-
J- linhar o lavar e ajudar nos «er-
viço* de casa de quatro pessoa* de
ótimo tratamento, meano cevn uma
criança píquena; 1 nu crVu'l0,rl,'í'
Meyer. Bonde 85. Catunvol — Te.e
fone 29-2296.

cante 131.Tfjriclja-se empregada para lavar,
Jre arrumar. Tratar 4 rua. Pedx
ferreira 245. "Bairro Klglenopolls —
Bonsucesso. Tel. 30-0.639. —

jreclsa-se uma lavodcíra para tra-
ol balhar em uma casa ,de pequena
família. Tratar 4 rua \olumarlos d^
Pátria, 188. ..fe^iíã-se lavÕdêíra para coaa de

pequena família 4 rua. Itaplru,
147, casa 2

Gczlnhelra 
— precua-ee «una para

casa de tratanunto; á rua cr
Matriz 22 — Botafogo— — —ViozinKelra — Preclsu-se uma de
L forno c fog&o. que durma no alu-
irtir' exlRcm-ie refere.iclas, paga-sebem. tratar a rua^onde_Bonflm 610""COZINHEIRA — Precisa-se
com multa pratica que de refe-
renclas e durma no empreso._ll.
Voluntários da Fatria, ^12. Te-
lcfone2G-6231.
/Cozinheira* — Precisa-se para o
b trivial fino. ExlSç«n-se bcw re-
ferenclas. Trata-se i Avenida ^''n^
Ellzabeth 114. apto. 401 — N0o se
atendo por tslefono.

. ...Zll.V. O li, , - ¦ "—| —- "" COZINHEIRA — , Precisa-se,
tírndo referneias, a Travessa
Doux, 10 (R. Voluntários da Pa-
tria). Bem ordenado. Salda to-
dos os- domingos depois do al-
moco. Casa sossegada, jem cri-
anças .Tratar depois ctas 12 no-
ras. -—

).u. » «... ——
T»rõcTsa-.e empr«ad» para todo ser-
jL viço e que saiba cozinhar, de pre-
ferencla que durma fora. Bu»
gos Ferreira, 20, apto. 1102 — cepa
cabana.

A"

Precisa-se 
duma coainhelra para o

trivial variado e que lave roupa
de quatro crianças. PaÍa"!e.í,®muPi?i0dorme no aluguel. — Professor Qabl-

14 — Tijuca._
Precisâ-se cozinheira, para o trlrisl

ca.» de famtlt», d»ndo refe-
ienclas. Paga-se bom e
gratlflcaçílo mensal. Rua Leopoldo
n. 274, bonde _Andarai_ Leopoldo^
Rua Carvalho "do Mendonça 36, 4o

andar, apartamento 401. precisase empregada, sabendo coalnxxar.
ALUGUEL DE CASAS

T»7eclsa-.e de empregada que cozinhe
t o trivial simples para casa de pe-
quen» famlüa. Tratar â rua g.tur-nino de Drlto. 161 (J.rdUn Bo_tanljço)..
Brcciii-ie 

uma empregada que ço-slnhe e la-va bem para o aenrlço
de pouca» pessoa.. Dorme for» r>u.no
aluguel. Ordenado a combinar .Rua
-r>7êclsa~sê dê urna boa cozinheiro
X para um» pequena prnslo parti-
calar 1 rua Senhor de Matoslnhos
345. Estado.¦tvwiãíse empregada para cozinhar,
X arrumar e lavar roupa» leves apar-
tamento de quatro pessoas. Se.;e por
ho?a ou para dormir no emprego. 6r-
Senado a combinar. Tratar rua Bonald
rte carvalho ^4 apartamento_MJ.^2b:_¦f)re:i:a-jiá de empregada para co-
L linhar . lavar. P»,Ba-".e bem e
t«m auarto par a dorm.r. Ru a C. is
tòvfto Colonvbo 161 Meyer lado do
jarr.lm

E COMODOS
CENTRO

riasil com dois filhos pequenos pre-
C. cisa de cozinheira que apresente
carteira ou de referencias; A rua Al-
fredo Pinto 52, casa III, apart. 101. Te-
lefone 48-4755. Tl]uca,

recísa-se ae uma lavadeira e Pe"
^ueno. rervicos para 1

que dê referencias rua Canaviel.aí.-"»* - Orajau'.
F
tT>reclja-se de uma pessoa para pas-
Jl sar roupa mluda ern cas* ^e fa-
snilla na parte da tarde. Rua _Fi-
euslredo riagalhies u. 27 apa.ru-
r.-.ento 403 — Copacabana.*JÍ»recl5a-se de uma senhora vara
LIT lavar e cozinhar para um ca,-
e uma menina de 10 anos, 4 rua
Assapuva 269. ^HigienopodsNao se
Atende, pelo telefone. 3..»ge.n ^
jure nelas.*f)recisa-
ve cln rcasaUtVtí'Vr"miíla".*"B*úa silva Oo-

?s 45. Cascadura.-~.»'.n7ftQa. t>ara p< .cozi-refe-
T.-nclas. ftüã. BÕrat» Ribeiro 13. Cg-

 . 
T>recísa-í2 emprefjadf» que passe rou-
.1" pa e outro. serviços. Rua Conde ae
Parto Alam. 190.—,Bocoe._

recisa-se uma emprer;adà para ia-
ar e cozinhar e algum servlço^le-

J na família, para lavar
anav, coalnha leve. Pedem-se

V-lozinhelr» - Precisa-se «ue oonneça
V/ o serviço em bar •:Ç»**,*rtVn
Tratar 4 rua Cachambl 365-c. i.a
tar com o Br. Araújo, das 12 horas
em diante. —. ——COZINHEIRA — Precisa-se
uma cozinheira que durma no
aluguel. Exlgem-se referencias.
Tratar á rua Salvador, 99, apto.
201. —
>1ozlnhelra — Precisa-te para o trl-

vlal; A rua Professor Oablzoi/3^..—CÕZÍNHEÍRA, faiendo todo o
serviço de pequena íamilia, c
que durma no aluguel. Prccwa-
se á rua da Matriz, 90 —Bo-
tafogo. Tratar de 8 &s JjLhora8.-pTÕzialielrft - Prõcli»-se 4 rua Car-

105 de V3J»eoncciCtf, 67 —
ca. Ftlifem-se referenciar. -TvôzTnher» — Prcclsa-6e de uma para
Li casal com filho. Pag»'".„b»mit?wU0®Proí Luiz Catanhede (ant.ga, itaoe
rái '48^ apt. 101 - l^rajlcl-^.
7=Wnhelra - Preclaa-se com pratKa
\j para pensfio, 4 rua Buenos Air ,

, sobrado, folga aos^d^omlnft_os:

Gorinlielr» 
— Prcclia-se uma que

tenha multa pratica Çm.Pens„i°de srande n»o%'lmento, e tenha ca.-
telra do saúde e proflss.cnal. nao
trabalha nos domingos nem feriados
— Rua d-i Assembléia 68, _2°. andar •
VTSzIníclrh — "Prsctsa.se uma boa

cozinheira para trlv Snga-se bem. Tratar 4 rua Visconde Sll-
va 166. Botafogo. 
7~Giliíhirra — Precisa-se para nc-

quena família. Av. Henrique Du-
moní n. 129. Ipanema.

COZINHEIRA — Precisa-so
uma que seja de forno c fogão,
SAbcndo fater massas e sobreme-
Bas variadas. Ordenado 000 cru-
zelros. Av. Maracana 1.&4I, te-
lefone 38-2109. —,VTozínhêira — Gávea — Precisa-"
VJ uma cozinheira. Bua 12 da Halo

TTenara
cozinha"Vò" trVvlal fino e lavar roupa
nl. horas vagas. Paga-se bem. sen
do competente. Pedem-se referen-
«íi*s Tratar pessoalmente a
«ra. de_Copacabana 776

Precisa-se 
uma cozinheira para qua-

tro pessoas, « passar roupas. -
Tem maquina para lavar, só serve,
cue seja dc forno e fogSo. que te-
nha carteira de tú'entld.de. Oidena-
dn 4C0 cruzeiros. Rua da Passatecm.
sa» apto. 2r,2. Te'.-.-2.5:'-552._I"¦Arecisa-se casa dí pequena raml.ia
JL de tratamento empregada Pa^
fazer o almoço e lavar para um ca-
»ll. ílfto se faz queitso de o... Pa-
ga-ae at* 400 cruzeiros. Bua Joa-
qulm Nabuco 216 — Telolone 27-4930.
T>rôcl£«-9e "de" uma tv>a ec«tnh.;lra
t que ter.ha pratica d- ;ienr6o. Pa-
«:a-se mil cruselrco. Praia do Fia-
mengo 60- 62.
TJrecíiV-se de empregada par eozl-
X nhar. lavar e passar par» 3 pes-
ioas. ordenado 300 cruzeiros, pedem-se referencia. 4 rua Coronel Range.
99 -—Cascadura.

"Á lugam-.a 2 "grupos de "»!»». jun-A. tos ou separados, um de frente
com 3 .«!». e outro de fundo com 2
salas, ambos com pia e w. c.. A rua
de Sant» busla 799. 2" pav.. quase
eso. da Av. Rio Branco, em frente
»o Clube Militar. Tratar com Calvl-
no das 16 4s 18 horas, no local, teie-
toue 42-7073.üõTtãtòá-nioblllados com roupa do

cama, teleíone, arrumadeira. etc..
a mil cruzeiros para uma pus.,oa e
i.bCO cruzeiros para S6"®1.riS^Mssem hotel no centro ^ ctd»ôe. Malis
mformaçôcb 4 rua do I^ivradlo 186. 1.
ancar. nas 12 4a ia_l»oraa.

Gorlnneira, prcclsa-se para caai
pequena família estrangolra,_iLv^r. frlvial fi

Precisa-so cie uma cozinheira com
pratica ds restaurante — Apre-

aontar-se cem cs documento». Paga-
te bem — T.-atar no restaurante Jeca
Tatu' — Rua dos Arcos n. 51-_A.
V>rêcu>a-ro de empregada que aai-
X ba cozinhar para apartamento de
pequena família 4 rua SÃO Luiz Gon-
zaga 204. apto. 302. ——T>reclsã-se de cozinheira para casal,
X^ á rua Haddoct Lobo 171, nparta-
mento 202.^

T>reclsa-se duma cozinheira, para ta-
X mllla dc tratamento; i rua Qua-
merlm, 20. transversal 4 rua rc.rei
r» Ponte.. Ordenado Cr»_400,00.
Í;-ÍT-êcísi^íTc dé" cozinheira. Paga-se
JL bejn. Tratar 4 Rua Pl.ito de Fi-
iruclrerto n." 22._a.V-o. J02. Tijuco.
T»ScSã-»o cozinheira par» casa ne-
Jl fsmllia grana:; 4 rua Corroa
Dutra. 1*2. — catete."TVrecUa-se uma boa empregada para
JT cozinha de apartamento do P=2"«"
na família, que durma no emprejo.
Pedem-se referencias. Pasa-ac b«n, 14
rua Fernando Mendes 18, apto. 110-
íultimo andar11T^reclsa-ae uma empregada que cozi-
Jr nhe oem o trivial, dormir no e.n-
preto; podem-se reíerenclas, Pttsa-ae
400 cruzeiros, 4 rua Barílo de Mesquita
242. proxlmo 4 Praça SaenzPena.—,
TTarccisa-sé uma * cozinheira de íorno
X e fog&o, podendo trabalhar por
hora. Avpnlaa Calogcras 6 aP.ar^™f^;
to 83. Castelo. Tel. 22-03U4 de mauhS
e 4 tarde.T>reclsx-s*e cozinheira com pratica ae
X botequim paga-ne bem. Rua Fe-
r!rn Errgsto 106. Antiga HarmonU.-Tirecisa-se empregada que cozinhe o
JL trivial simples e serviços leves. Or-
denado 350 cruzeiros. Dorme fora. K.
Pacheco Jord4o 80.- Hlglenopolla.
Breclsaae 

de uma cozln-hcira rua
Santa Alexandrina 233 Rio Cem-

purido

A lu8»-'sc um apartamento v^n-tn-
x\. do-ae os inoveis que o guarne-
cem. Rua do Rlachuelo u. 121 apto
40l <"• andar. Trata-8C_.no mgjmo^* a iuga-se um quarto ricamente mo
Abillaúo com roup» de um. o -a-
nhoj quentes a um tenhor de fino^^tra-
tominto, só a estrangeiro, 4 Avenlda
Franklln Roorevelt 64 apto. 201, só se
atende daa 12 4s 20_horas. —"A luga-so uma "sala de fronte bem
j~\.mobHiado com entrada completa-in^prjentente. a senhor de t.a
timínto 4 rua Washington Luís 103
30 andar, proxlmo a rua do Ria-
chuelo. -—-—r. —--A luga-se uma sala dc frex»te, mo-
A.oiliaüa. para cavalheiro de fino
tato, em casa dc família. * Avenida
Mom de Si. 207. j" . ndar. aparta-
ment'.) 11. —-A íugam-se vagas para rapazes e
«TJLinoçaa com refeições, mesa farta,
desta 600 cruteiros. a travessa De.as
Art« 5; esquina da Avenida P.mos.*"V~iuçam-Sá 2 magníficas aalas para
A. cEcritoilo, Juntas ou .separadas.
Av. Frnnklln ftoofcYelt 115. Tratar
com o sr. Valajfio

 _ iiu.M.rtÇitu_p«,.-u,-;Uu ,. ¦*, ...i 
lUvi a 4...»* « J-'. 4'ouru«,.tu. tiiu'#'wt.a to». 4j-0o*/. |

iuua-»u qu*éio mublliaoo, Pi uuib
moca que v.aba.ns luru, tendouu.v* ni^uuna, cm ca*.a da u.u caia.

o, av. i,eai.'|ae Va.iiuar-.. vu opiu.
^0, 4." aUQOa-.,i iUga-»o 1 quarto moblUad»», <rente
Xjl x caia: ou moça ou rapine* du-
t.Uvo». ba.rru do £atima, ii, tí.,, au-
atr. »PM'. 801.

^ lu :^-.e u.nu v«g» p»r» uia rap»»,
J^Vuüia canu e pen.»ao, par* morar
wfiii outro rap.vz, sono a uüoado, 4
i tu beaauor romptu _i>8.  .

A luga-ae uma vuw» ®m pequena
XVpensão, coni cama e comida de
Li.*««ne..'a. Pcueui-íc rocrenclas, a rua
ua candelaria_ 8í,. 2W_ ar.aar.

A iuga-ao quarto cora ugua corrente,
A. inoblliado. com "UP» do cama p»-
ra casai ou 2 moças, no «4o Paulo
notei; a rua do Lavradio, 47, ambiente
lamlilar, i.000_cruzeJros_mensau."TÍii»..ê"ou tra»P»iu»-.o por 16 me-
jrVaoü, um apartamento moblllaco do
sala, hall, cozinha e banneiro compieto,
nt.ni luv»J c eein flador. negocio «erlo,
aluguel Cri , 1-500.00. Vei¦ e n!»r
rua do Hiachuelo, 121, apto. 607. dai
9 as_iBjtoras de hoje.

A luga-se uma vaga, cm aola de fren-
?V-te. em cana de família, a moça ou
seiuiora que trabalhe fora. Tem tele-
fone. Rua do Rlachueloi_303. aob.

lu#a-*o magnífico qusrto com
J\. roívpa de cama a senhor de res-
Celto, «m apartamento da jami-ia.fnlco inquilino; á ru» do rtewnde
21, apto. 601. Tal._ 22-3914."A lugam-ao vagas com xefclçóea, a
i\.r.»p»zes distintos, á ru» Set. de
octemoro 107, 2.° andar. Exlgc-»-e íe-
ftrenclas_j

A luga-se em edifício moderno, par-
JHLte de uma iala, dispondo de tele-
fone, aparelhos sanitários, agua gela-
da, ótimos elevadores pelo preço de
500 cruzeiros. V0r a rua Buenos AU
re» 90, 9." andar, sala 91*-c f,atar com o dr. Queiroz, oas 9 as 1*
e das 14 4s 18Jrtoras."Ã~lugã"-"ae quarto moblllado <m apar-
A. tamento oe pessoa só a,^";vlUr"f'"
ru de reiponsaoilldade. tem tele-
líne — Cartas para 9Í937, na por-taria aeste_Jornal.  —~A~*luga-ao uma porta :m bom pon-
r\.to comercial, praça Tiradcntea•;n í.o andar, com sr. Freitas. 

otimo quarto an frentsr.oçns do comer-
cio ou rapazes, com alguns move*».
Avenida FranKUa Booisvolt 115Í 3."
anaar, apt. 305, ônibus. 13 a porta.

A luga-si nn quarto moolütdn pa^i
A.pes.-.oa do tratamento. Kntrad»
lndcp:ndtnt í. Avenida Presu ente
Vargas 2007, apt. 506.. 5.°. anda.

A partaineuto — pasía-oc oo centro
X3-da Cidade proxlmo H prari aa
Republica, com 3 quartos, tala, ds-
pendência do empregaau lumplela.
oanhelro completo di frente com

A,uga> r centro »- tala da fran»11. mob.liada « cair; pai* <ava-liii-.o oisi.nto uejn iitmraai.ei . Av.üeiiua Pre.ie. 146. Nao nt rè4r ptioitie.cn.* ..a s. ioir..Miu Jv 9 4a iie üf r. í.. 16 iiitat..
Aluua-Cú um quario nr.bUiado p*«a.rapa", ca. a de »a-.»i. «•Mente A e.rr, sn. terraa com te. ío-ne 32-oati. Caatro.
A;u^a-^o um qiur.u f;entc a jt;

rai». t que trtbr.lhe foiv ver d*-*
d horas em diante, nua !te»»rnu rei-íô as, sobrado.

A"1ub».ic "um» v.iiã, tm e.paç.i":
jt\ quarto ventilado av. Pr-» Vai
gas 24«l, sob. 400 c ¦mel-0% cosi «u.t
pela manh4.

A luga-se um bom q»»arlo e.^n mo-
Avele, pode'do l.«w « .nar tr»
dependente. Um casal que trabalhe
fdra e que dí r.le.fiC"lambrm otlir.» •»!» a» ln«t* f/1"'moblll». » um c».. a, que ir»b»ttie f«r»e que dA rcferniclur \v. Me.n da
Há, 298, sobridO;"i U«k-.e um» vaca para m'H»
A trabalhe Jor» cm cm», de fami-
Ua. Hua Rlachuelo 4C5. Apto. I —
Vila Humberto.lugam-ae vaga" a rapaz em caja
A.de famlll». Bua Cunha llarhoi» i.l¦
natrro Saudo. Entrada pela rua da L.-
vramento. bonde» 39 ou _40•

Aluga-sede frento para

"T~Tuga-8e espaçoso quarto 4 rua Jlue-
XVnos Alre. 28o «obrado. Oerve par»
qualquer negocio. "V~iuíã.n-se~dolB quartos nobllt.no»
A separodoi a cavalheiro JItamulho Ortigáo 6 2.° andar. Escada
do lado_je»querdo."Ã* iuui-re van» com penilo, a r»P«-
rV/es do comercio. Rua Buenos Aires
24. 2." «Ild»-.
B»lrro de PAtlm» — P»s.»-.. o

contrato dr um apsrtamento slto
. ru» cardeal D. Bebaitlio utm.
n. 243, apto. 301. com 2 quartos,
nula, varanda, banheiro completo, co-
zlnha, irea com tanque o dep»»d.n-
cia.1 para empregada, a quem ficar
cr.in todos 06 moveis pelo seu J«.sto

• • a;rrõ~de F4tlma — Rua OullHe:-
X) me Marconl 67. «pio 502. -
Aluga-se ótimo quarto mob.*.ado pa-
ra casal ou rspas solteiro de bom
tratamento. —"Òalrro íle .'atima — A.Jga-«e um
13 quarto mobii»*uo, em casa do fa-
mllla. a senhor_i6. Tel. 1 ^iPA7jr^_—T>airro PãtTma -^Aluga-se, rua Pa-
il. tlina n. 86. apto. 403. todo re.p.1-
to. quarto mobillado. a casal quatrabalhe fora. —r—Vi entro. Aluno sruiKJ dr u" l"-<-

ta o 2 sales», compUtamento ia-
dependente, amplas c arejadaa. par-
clalmcnte mobliladaí. 4 rua México,
11 «rupo 1J01-A. Aluguel 3.000 ena-
iíiros. Tratar no loca'., com Angel
ou Mouro. —-—CASTELO — Alugo grupo de
5 salas ou Isoladamente com aa-
nitarlon próprios, a rua México,
31, sem luvas e por .aíu*u1le* ffj"tiuo. Ver com o porteiro Llcinio

 Tratar com Dr. CordovlL —•
45-377G. • */*1 entro -- Aluga-se et», aluju.l

mensal 550 cruzeiros, com 2 quar_Aluga-se cfcaa,elrcs, com . .
os, 2 sãíai, "etc. a quem ficar coaioanhelro completo qí - --•r*- m'l crur.-ilros.da vista para Srnta Teresa, a.uguel aiguns m.°, rnrtâ« propostaa

o^2^vccraúrapr?.uí,cí-«cr

AV. N.
COZINiSnEntA — Pre.eisa-ae

que seja competente ¦
IUia Micuel Lemos 21. H andar,
tel. 27-3262. Copacabna.

C OZIÍ-. MEIEA S
\ a Judeu te de cozinha eenli.;a com
SCXt>raiica de poiufto preoUa.se. Car-
telra e da saúde.'-InforrARÇôes a rua
Kuenos Aires ?.2\> sobrado^"Ã—r5õzêm — Precisa-se de coal-
Jr\nheira para ou' 5 pessoas. Rua
Marquês da Sapucal :•?

A Judar.te de ccslnha .Moça), P"'cl-
x\. 58-52 paia 'r.iua psr.süo come»et-«i bom ordenado. nAc trabalha ?
<lcmlngos e nem fcrladoc. ró -
quem poluir a d H'lda prat.ca j--
?.-.r de nlo « ».;reHnía.;,.qu.'n «o
esttvcr em condições. 4 A.'cn. ia Ma
rpchal Flor lano. 117. eobraao.

as«mh«tti - rrectaa-ee com oca-
Cl tante pratica do triv.al r'no
P-ocurar 1>. Esteia; a rua Eauara-
vS , _ xljuc». Bonde 66 -
onlb i' - Ul. Saltar no^pon.to^Jlaal
y-lozinliefr» para o trivial fino. como
\j também de uma copei ra. rpeclsa-se.
6 rua Anadia. 30, «Praça Saenz Pe-
miLi Tel : 28-0380. Paga-se bem e exi
Èem-se referencias, 6 famlll» somente
V^èTníielra3' •- Pfeclsa-se uma que
V; dí referencias. Paca-se bom or-
denado Tratar A rua General Ve-
na'jclo Flores J44._lj0o.lon."/"íõzlnbeJra - Precisa-se uma boa
Kj coeinheira para o
<1o do pequena faml.la. Ordenado 400
cruselroo. Rua Urbano °u«rte. 35^
apto. 1 'esta rua acha-se no fim da
lia Alfredo Pinto - I-aruo d» Sejun-
via-feira). ——r-V^õriníVelra — Precisa-se paru, .casal,
L ordenado 700 cruzeiros, de forno
e fo«4o,.- que la"o pequenaa .-poças de
<•-lanças: 4 rua Professor Azevedo
3>.íafques 25, Leblon, final da AvÇfl"
da Ataulfo de .Paiva, essa. rua fica
entre o canal do Leblon e 4 rua Dias
TVrrBlra.-
/~iõzinhe.'ra «- Oferece-se uma cozi-

nheira de forno e fog&o.
» cozinha. Ordenado a combinar.
Acompanha uma criança ae 5 meses.
73' favòr telefonar para 26-1046, das
E ia li hora»

7'ózmnclr» — Precaa-se duma cozi-
Kj nheira de forno c íogfto,_Para jca-a
de família de tratamento. Bua Alber-
to aiqiiftlra. IP -p-HJUCa.— —ir---

'"^CO^ílfEíttk — rreclsa-se
nara, casal sem filho* em aparta-
mento pequeno. Pedem-se refe-
renclas e paga-se bom "denado.
Tratar k rua Gustavo Sampaio
n 62, apto. 201. Leme. Telefone
37-3247.
7lõi"rthe!r» — Precl,»-se para c.a^i
VJ dc ír mllla que ralbo fazer o trl-
via., ordenado 400 çruaelros,do no alusutl. .Rua Lúcio de Menrt^n-
ça. 59 Praça da Bandeira, perto do
CC.e^io 'MlUtar. _

õzjHnêlr» de forno e fosío — Pre-
clM-se i ma Franclico EA, b-

U.J ;_òy 603 ._Bxlçe-se rcferencla
c" 

 "
fnr.e:

Preelsa^e do uma empregada para
cozinhar e lavar pequenas Pc?asroupa. Paga-se bem — Rua 21 ae

Abril n. 30. apartamento 202 — Qu.n-
tino RÓcaluva."F^^ccisa-se de uma cozlnhe.ra para
JL *0 trivial fino e variado — Tra-
tar á rua Sio CVemento n. 233 apa.-
tsmtnto 202 — T«lefono_26-.1693^
Ijjrecisa—se de uma empregada para
X cozinhar e arrumar, i rua Bar»-
ta Ribeiro 533,_caso_l2.. Copacabana.
Tiro cisa—se do uma boa cozinheira
X de forno < fogio; 4 rua Mana
Am ali a 48 — Tlluca.  
Préclsa-se 

de boa cozinheira para
o trivial; ordenado 500 cruzeiros,

caaa pequena; ru» Inglís da Sousa. 71.
Jardim Botânico._Tel._ 26-343*._ —
Pre^lsR—se~ 

de empregada que cozi-
nhe e arrume apartamento. E*»-

p--se carteira ou otimai "'erenclas.
Av. N. S. de Copacabana 132. apart.
41 ' rir.e 37-3522.
Trtrõcüra-se*unia empresada com mala
aT de "0 anos. que saiba cozninar.
que seja hone3ta, trabalhadora e de
responsabilidade, para unB casal de
tratamento. Paga-so bem. Aj. N.
de Copacabana 331, apto. 1002, -0

m-se • vagas
psnr.&o a rapazes^mobiliários comAv. Oomes

recls»-»e de uma cm-pr-.^ada para
cazinlip.r e líyor pes.J miúdas,

e uma mocinha pa-ra c°;?£lr* • .,0"rumar. Rua Almirante A:/ Parre..os926 — EsíaçAo do Rocha.
T>rceui»-s« oe empreifada para co-
X zlnhar e lovar cxlje-se '..mpeza
e bons costumes. Paga-se bem. Rua
Carvalho do Soza_283_Madure:ra

a iuaam-se para moradia, dois quar-
Atos amolot, Juntos ou separados,
i Av íranMjB Boosevelt 115. com
o sr VBjadào
\ iugani

Prclre!ni3JÍoü príçi Joio 'Pssso» 10.
4 luga-se otimo quarto mpall'»do. a

casal de absoluto respeito cm
casa de pequena «amlUa a nv Hcn-
rique Valadares proxlmo 4 Riacnue
lo. Tem telefone. Cartas com refe-
rencins para 93396, na portaria d-ste
Jornal. -A" luga-se uma vaga para moça edu-
Al cada. que trabalhe -fora. Casa de
família, com refeições, banhos
tes e roupas de cama. Cr» 800.00. Av.
Rio Branco 31. 2° and. Tel. —"luga-se uni" quarto a senhor de res-...... j. ...i,.a Inmilnnn. —

os moveis. Tratar p;A luga-se uma vaga para rapas ao
A come reto. Rua. do. Senado rt^,' a luça-se uma vaga para alfaiate

rabalhar em oiicina. Rua Barao
du ,. Ao Telix 104._sobrado,_Centro."a parVumento — Centro — Traspas-

v-i-se com ou sem mobília. Quar-
to e sala grandes, cozinha, banheiro
completo, 4rea com tanque, A rua An-
dré Cavalcanti. Tratar hoje pelo te-
lefone; 49-3694,Jcom_o_dr. Miranda.~a luga-su um qua: to confortuvelmen-
XjLto mobillado. a pessoa de fino tra-
to e que trabalhe fora. Rua dos In-
voHdos_224, apto ._3.-a luga-se uma vaga para rapaz, com

roupa de cama. Avonlda Prcslden-
Le._vlar Bas—2 236 '_tob  

A~ /uga-so uma ótima sala de Irente
mobilladi, para rjpaz ou casal sep.'filhos que trabalhe fora; 4 rua Silvio

Homero 18. Centt o.
A""Íuga-so um oom quarto a 1 ou i

moços; 4 rua do Senado 23S."A~Íugã-s'o no centro-em casa de ra-
/i mllla de tarto, 1 quarto a 1 ou 1
rapazes. Pedem-se referencias. Tel. —
23-3272.luga-se uma ampla loja em pleno

^ hora 4 rua Pinheiro Machado fiO.
apto. 201 — Edifício Onlío — La.an-
letras. Pedem-se-rcferencas_.>Sn"T»nhcÜTi" — Prcclsa-se para cozi-
C nhar para casal e limpeza de apar-
tamento pequeno. Dorme no emprego.
Ordenado 500 cruzeiros. Trat"b.á run
Joio Lira 41, apto._3J12^i_Leb'°n-
TtHHHESH - Precisa-se para peque;
L na família, que saiba o trivial íl
no, dô referencias e durma ^o empre
BO. Ordenado 400 cruzeiros. Bau Ale-
grete 31 — Laranjeiras. Bonde Agjaa
Férreas.—CÕZÍNHEÍRA — í'recka-se
de uma do trivial fjno c \Tariado, rMiBa-se uma cozinheira a rua í^v
ordenado CrÇ 450,00. PfaSa p „i- cordeiro 18, Jlm da rua Uen»
Flamengo, 38B, ap. 801. Flamen-
go

Prcclfa-se uma empregada para co-
zir.har e arrumar; A rua BarAo

de Ipanema. 115. apto- 405^
Aluga-se um quarto a °V41 „ponsabllldade, único inquilino. —
Preço Cr» 1.000,00. Av. Henrique \ ala-
dares 98. apart. 48. Tel. 32-^4^37.

Yírccisa-ae nmt empregada para co-
X zlnhar em casa de lamllla. preçoa combinar. Rua Assis Carneiro 459.
Piedade. -—j-Vjrecisã-Be urna empregada para cosi-
JL nhar para 5 pessoas, e arrumar pe-
aueno apartamento, dorme no imprcgo,
salda todos oí domingos, ordenado .j00
cruzeiros mensair,. Rua Ousta\o Bam-
paio ->*¦> apartamento 9U. Leme;
1>recísã-ae 

uu;a coilnheira de .orno e
íoküo. ordenado 500 cruzeiros c

uma copelra arrumadeira. ordenado 400
cruzeiros. Ambas que durmam no im-
prego. Tratar Avenida Rui Barbosa 4^0
14^» andar. Tel. 25-9455.íTcTsa-sc de uma ímpregada par»

co-lnhar o trivial e a.'ruma;ao de
casa para 4 pessoas. Bua iimalia
Franco n. 152 — Jac.^repagu4j

TníÊ>.7pre" duas sales no 50 pavl-
A. mento do P.redlo â Ladeira FeU-
ne Nerl n. 7, atraa do edifício da A
Solte" —' praoa M»ua. Ver no locai
com o encarregad-j e_.t.rat^r JJ°Uni4o do BrasU SJA^^ r B-
nosEdgai

A;

co'"unlfl.o"*(Tò* Brasil 81 A. A rua Bue-
nos Aires 27, tel. 23-5t34, com o Br.

— Aluga-se à av. Mema partamento — Aluga-se a av. »b.,i
A rle 81, com aaleía. <iuar.o, cozinha,
banheiro completo e varanda, por Cri
1.500,00, a quem comprar os cortinas
.Instalações. ínf. à ru» dos Arcoc 21.
com Luiz ou Mlgiiel.

Gozlnhelra 
-• Pre—ciaa-s»e .emprega-

da para cozinhar e arrumar çm
casa de pequena família, ordenado
Cr8 500.00 por môs. «.cigindo-be refe* - ' Ti-Slar A rua Frederico. Mer"f^rÕxlmoTMÍrquTs ic"silo" Vlceu-
te, Qavea.

ral Polldoro.  j—Tjrccísã-se uma coslxíHelra que Eaioa
JT cozinhar, lavar peças miúdas, C.«
600.00. Pedem-se rcferencas. Rua Co»
me Velho 33. Laranjeira». -—
Prec.ísa-sn 

do boa cozinheira para to*
mllla de tratamento. Tratar i rua

Fernnndo"-Mendes 25, apto. 73. Copa
cabaua.VÍodahêlra-la>aaeii» para cozinmir^ o . cozinheira i ru» C**i-

UP"pMsaiès 241 M«úL2sunt&t-Exise--c pesso., an I—pRECÍSA-SÈ uma cozinheira
â rua Canavieira^ 98, ap. 101,

— Prcclaa-ie ã
rua Afonsj Pena 113. Paga-se
bom a quém merecer
Waíête 3,""sobrado — Precisa-se um-
C/ empregada para cozinha Blmplea .

ã8V pequena de casal com 2 filhos,
' precisa cozinheira para arrumar e
rer o trivial fino. Referencia». !Po=

ga-se bem. Telefone 27-7103,_Leolon.
CÕÍ51nHEIRA portuguesa ou

espanola — Procura-se perfeita
cozinheira dc forno e fugáo, de
nacionalidade portuguesa ou es-
panhola, para casa de família ds
alto tratamento. Paga-se multo
bem.. Trtíir 3egunda-fclra, arua
do Ouvidor n. 57 — 1° andar.
/Cozinheiro — Precisa-ae um 3°. com
C pratica de resfcainrante. Rua Pedro
Primeiro n. 22 — Restaurante. —
Tíminholra com pratica de penaSo>

preclsa-sc, paga-se bom ordenado
1 nu, d» Alfândega, _120 .sob,—Vlorlnhelra — Prccl=u-sccorurcfe-
\u renclas. para casa de pequena fa
mllla, a rua Bento .Lisboa. 178 c. a.
T^To^lnhelra — Precisa-se uma empre-
C íada para cozlnh» c lavar, par»

dormir

A luga-se quarto mobillado com Te-
J\. falcões para casal que trabalhe
rárã; nas meamas condizes para.no-
ca. 1 rua do Rosltjo 28. 2.' andar,
proxlmo A rua- 1-° de Margo^.

ruaBdí.iclo Bra-

Viozlnhelra — Precisa-st para pe-
quena família, pagando-so bem.

Ki:lgem-se asselo e conduta boa, i rua
cias Neves, 44 — Paula Matos.
/-iozrnRéifã^dVTflvial paia tres pes-
Vj soas que faça mais 'algum - *"v'lç.0
• dêreferencl». Ordenado 500 cruze -
yos, dorme, no emprego. Tratar depois
das 9 horas. Rua Garibaldl 125. Muda
d» Tlluca

COZÍSBeTRA competente —
Preetsa-se. Una Barata Ribeiro
n. 400.
/TÕalnhelr» — ?re^s»-.e um» se-
( < «hora nara cozinhar em casa de
família e quo durma no ®JJPrç80
Tratar a rua Professor Oablro, 49.
iníõzinHisir»"—" Precisa-se . «' J»V^» Flamengo, F.3, apto. 34. Te

'/Cozinheira — Pequena família nc-
\j cesalta dc uma para o trivial 11
m. Bom ordenado a comb.nar.si4
Avenida Beira mor 406, apa-t. 1.1.08.
Tel. 22-9310. —:V~iozTnhcira do forno e .ogao o.ere-
Vj cc-se para trabalhar em casa do
fainllla de tratamentolhar as u Ç^.larga as 1; jtgfigFernandes Mendes 19 ¦
tll. Tel. 37-9402. —T-
CSMíTSrf.i
ra 21-330... a'
TToíTnhclra - Fi-i^a-sc da «o» »

rua Santa Claia n. -.5,
nacanana — Bxlijm^algggãWU—íSn^riheíTa que d6 referencias —
C Precisa-se ã rua. das .Laranjeira»
n 206. apartamento_502_. —"/Cozinheira — Precisa-se dc uma que
Cl laça todo serviço Imenos lava.K

do S»p6 21, sob...Bocha MU
randa -—
. cozinheira — P.-ecls»-ae oe uma ty-'O zlnheira do trivial fino e. v*r^°
il-Ái MÍes»nulM d» seu trsbaino.
Bem orderado podendo dornür n<*
Sew. P.u» SAo_Clemente .29 .
Cozinheira para trivial"" simpl^w J(u arrumadeira preatsa-so
i~-a dormlro tora. paB«-s« t>«». R»

Grajau. Paca-Ee multo bem.
Precisa-se 

empresada quo talb» co-
zlnhar e para o serviço do xtm

apartamento 4Prua,;Pai.«alu 48, ^Pt-83, Flamengo. Ordenado 450 cruzei

Pt0Sreclsa-se 
empreçada que ,illb»

zlnhar o trivial casa de 4 pe*
soas, paga-se bem. Rua do B.spo 180.
apart. 20'

Tíreclsa-sé uma boa. empregado, que
JL saiba cozinhar o trivial variado,
nara casal, á rua Rlachuelo 27, 5
andar, apartamento 53..__TrvTciia-sõ do urna senhora para co-
JL zlnhar o tnvlal simples, e mais
serviços leves, menos lavar, apaita-
minto do pequena ,lamllla. Ordenado
350 cruzeiros. Rua da Alfândega n.
271-A apartamento_3pj^2f>_a_ndaç.
T>r"cc!sa-so flé uma empregada p^ra
Jr cozinhar e arrumar 4 ru» Alíre
do Chaves n. 17 — .Botaloftò? ^TkrecU»-'.<j de «rapregada pa.» co
JT zlnhar e poqw-nos etrv tos
o-denado 400 cruzeiros —- Rua conae°:S°lni V 977^a?art»nieüto^.301.vrr'iin.se ««noregada pura c-znlha.— Rua Co-

i iijKa-se 1 quarto com moveis para
Av senhir só, 4 rua BarRo de BSo

wga-SbTõfti quarto monuiado com
Acifí pela rnanhü e roupa «i a-
ma, a x'apaz. Rua 1.° de Março 110- andar, —

para qualquer ramo dc negocio; V;r
a tratar cera o proprittarij. 4 rua do
Senado 324. apart. 301.
Alugam-se 

du.is vagas em caca ac
família, a moças alr.ltas cjue tr»-

calhem iora, com ct!c e almoço -
500 cruzeiro»;: 4 rua do Senado 84. —
l-one: 22-1539.~*Ã ítxgam-ae dõia quartos 4 rua Fran-
A. cisco Muratçr!,_2,_.apto._30_l •_

vcnlda Presidente "V^ar&as — Aluga-
se salas ou conjunto de salas pa-

ra escritórios, cm plena zona banca
ria. Tratar na Seçfto de Administraç*'»
do Banco Imobiliário Rio Niterói S. A.
Av. Krasmo Braga, 235-A.~À lug»-se garagem particular Junto

á rua das Laranjeiras. Tratar
com Brito; á rua do Lavradlo, 13-
Loja. "a~~senhor 3ê respcnstblllHade, cedo
1\ no Centro, sala bem mobillado,
anexa ao banheiro em caía de pes-soa só. Local multo fresco o sossega-
do Aluguel mil cruzerlos, oscroifej par»
92710» na portaria deste Jornal.V i ü g a - s o pequeno quartinho acel-
Atando-se penslonletas. avulsos 8
cruzeiros para cima r. refeição, co-
mida italiana. Avenida Mem de 64

53.

nen.ro - Alugado apartamento P^-
C ra casal, finamente motdUado. sl
mnile quarto, pequeno ha.l, coann»
completa e banheiro. Aluguel arbitra-
£ Si Cri 1.730,00 Inclusive taxas. —
Sntrcga imediata. D4-se P^fera
quem indenizar L-000 cruzeiros de ben-
reitorias. Hxlge-^e flador Idoneo. Ca.-
u para 93594, na portar'.» deste Jor-

Centro e Imediações — GratUlco obraa
compro moveis, lo.ooocruzelrc.de hparlamento, aluguel barato. quar•o .-ula e Lependenclas. Tel.. 4.-935fcI— Sr. Leite. ~rr—/dentro" — Alugam-st vagaj mobília-

Vo « com''«eíT-^Sl
EnS^haPTvM ?S/ "andar Édfi.cio esquina da
rua Cantai! —~CASTELO — Aluga-se junto
ou separado, 2 salas do 1!™?°
1202, salas B-l e B-2, a, A'vem
da Graça Aranha. 19, 12. *n
dar. Trata-se na Administradora
Fluminense, tí. A. — Rua do Bo~
sario, 129._LL_audar.__. ¦/Sêntro — Aiuga-oo gmnae aparta-
Kj mento de luxo, 4 Av«nlda- r com 6 quartos, grande sal4o. co-
zlnha. biuhetro e dependenclw^de
empresada. Aluguel 6.500 ..
Trata r pelo t ele for. e_42-6bl 8.
riíHire - passo apartamento emn í
<lj auartoe, sala, cozinha o banheira
completo. Aluguel 630 cruzeiros; todo
moblllftdo. Cartas par» 85935, n» por-
tarla deste Jornal. Aluga-se ótimo quarto a
Centrorua Santana,189, resldencla do
prnnrirtario. com' ou sem_pengjo^
y<i»niro —— Aluga-se ótlr

-Ouca-se vasa para rapai
Tratar^ A « SSs

Inválidos 49,_ljl_and_ar.* llliuou ^  
ÃPARXAlVlÊSrtO —

"ÍOüga-se quarto mobillado a cava-
Alheiro - Prr.«» ARUlrre Ccrda 43 Apart. 802, Edifício Andj. Bairro
Fátima.^Iugam-sc vagas cm ^cnsUo de »a-

para rapazeo _ do comercio

Vjrccisã-se empregada pu:

Tyrõclsa-se i-mpresada para. cÇTOiar
Jt e arrumar, quç durma no ala
íuel Um casal e dois meninos. Tra-
tar 4 Avenida, Paulo de l'j^ntin„26gj.
T>reciaa-se uma cozinheira c°m pra-
i tlciv de restaurante, 4 rua Santo
cristo 130... .

de a cozinheira perfeita, |1">reclsa-so * *
Jr ou ds uma arrumadeira que alu-
de na cozinha. Rua 8. RJ»*» Xa
vier 151. Exigem-se__referencias.
TTlrõclsa^se de uma ajudante de co-
L zlnha com pratica de pen.sioco-
merclal. somente nlra0'°;..ViSo.t. ?uãlha aos domingos nem te..ado., ru»
da Alfandega 59. sob.,_das_7_4s 9 na..'Ôrêcisa^se empregada para cozinhar
I paia tres pessoas c 'avarrmipl-
unas do duas crianças. Ru» Ministro
Viveiros de Castro n. 41. ap. 60-
Copacabana. Não se trata por
fonerecisa-se uma cosinhoira em casa

dc família. 4 rua Jo&o Torquato
n. qq-A fRamos>.

CPberaba 21 Ore^au'^ —a^-T,^"õ~7íiTS
fTõírnSêira -• Precx.»-se de uma quet.J tenha pratica do serviço oe co-
zlnha. com ril;r«ncias • q» '«a
soste-gada. Rua Belfort Roxo, 269, 6.
andar.

íiiar 4 rua Paulo dc Azevedo 64,
Matoa. Banta Teresa, antiga

ru ad ul* Co n e o r dia. E^lcem-íe refe-
renclas.

Admito soeio cm
SíoWllàd^oom fino K»sio. Nc-

de^responsabilidade comprovada.
Cartas paru D3331, na portaria
deste Jornal.

A ml 11 aOentro com pRnsho. V" «
^vartamento —a iuga-ce scm movels, l
Inst-alado A. quarto cm casa_.de_famhla P^^-

""íTuía-sí um quarto mobillado 4
iVrua do Resenda 164, a um senhor
que dô Mferenclasa, i. um ViTTm

Tirccisa-se 4 rua Carijós n. a8.
X Meyer, uma empregada quo sal-
ba rnr.lnhar. Paga-8e_multo_beniJg
T>rccisa-50 boa co"í.lnhelra para pe-
1 quena família, o que durma^noRua Medeirosuca,

OiTcba-r. u.n» aju cinte oe cozj-
Jt nha para um pequeno restau-
rante. Tratar & rua Sousa Barros
n. 668-A. En8cnho_14oyo. —. .—PRECÍ&A-SE cozinheira ao
forno e fogão. Casa de íamilia.
Paga-se bem. Exigem-se refe-
renclas precUas. Rua Frilnto de
Almeida 22. antiga Travessa
Schmidt Vasconcelos, Cosme^e
lho, ao lado dos bondes do Cor-
covado.reclsa-se uma cozinheira, 4 rua

Faro 21. Jardim Botânico, 400
cruzeiros^ Trivial comum

aiumiel IPaRa-ce bem. Roa .
pSro, 70^Muda_da_Tljuc., 
Tjfcclaa-sc cozinheira com p.atlea do
í: trivial, no lava, roupa, dando refe
renclas, dormindo no emprego. Orde
nado 450 cruzeiros. Rua Visconde de
Figueiredo 77. TIJuca^

"Ã^lÜKa-sd uni quarto a do.s rapazes
A com ou tem pensão, e uma vaga
pwa moçi ou senhora, 4 ru» do Pro-
poslto, 18.__________ J—  —-TT"~k luga-se otimo quarto no centro, em
A caca de íamilia cem outros inqul-
liMS • rapez ou rapazes decentes,
senhor ou casal sem filhos, sem direi-
?« a cozinhar* Tratar uessoalmente 4
Avenida Horirlquti Valacfarcs 22, torreo"oUjyelo telcrone_22-6.^69 •— —~A luga-se em casa de família um
A quarto mobillado, 5PWcòsí*ÍB»r-
?o"° 2-Â, UTln.í"Í!Í«fid|« MacUenzle.
f^^""o'Xblliado .cava-
^\_ lhclro dr respeito ou a casai que

rpsnpitO. 9 Avenldff *rpni ü,e,,?a -Bj' 1--sr^úum auarto mobillado para

«ue>a a l ou 2 senhores do comer.
So i rua da Reiaçio, 33 esquina, oa
Av. Gomes Frçlrc."Alüía-se" umi. ouiõà >».»¦ .çobll.ada
/V om casa multo sossegada e de
fíino?» thscreta a senhor d, W»cxhiiidade a 10 minutos do ce.iro
2 Aluauil 900 cruzeiros. Cartas
para 83993^nj^porUH^de4te_JornalA" luga^se vtn ótimo quarto pa.a
A. iols rapazes em casa de faml-la
C'ji:i todo 0 conforto. Hua doi In-

G- òzlnhêír» - Fr*cl>»-«e Para rM;
sal Pag4-A« bem; k rua Munlz

mrrtto". 34 - Botafoflo Tr»t»r dia-
rlacnentc na portaria Pr.r I *

(J com referencia, c que durma, no
I» d»rtLagoinha, 28 . sant» 'Te-
E^l^t:íí^0""r'eciaa-.e de lornõ

e fotráo, exlgem-se carteira e re
nTeíeTónar para

37-1429.""COZINHEIRA Preclstt-se
senente na¦/-liimhelra - Precisa-se p»r» o trl-

vlal fino e lavar algumas peças
miúdas, em apartamento da PetJÍ,'|J*
família. Otimo ordernàdo. Tratar 4 rua
Vlícoiuie de Pir»J4 106, 2.° «ndar -
^filVsir^-^PreelsR-se, tr»t»r no
O local; 4 ruá Coronel Rangel, 101
•- Cascadura. —---—————CÕZÍNHEÍRA — Preel*a-se
rm casa de uoucas pessoas, per-
fêltó, que dê gerencias rasa-
se bem; fc rua Marechal Mjse»
renhas de Morais. 129 — Copa
c abana. —r-r-yiozlnli.lr«. —> Precl.a-.e par» o trl-

vlal fino « variado. Exlgem-se
referenclM. Bu» Benjamim ÇonJtant1.4, apt. 701. Ordenado 450 cruzeiros
paia começar.

uma p(ara o trilval variado de pe-
quena família. Nao vai as II-
ia-» Faga-se bem. Tratar na
rua Canavielras, 808, apartamen-
tn 203 — Graiau*. 
7-iosinhelr» P»r» casal, «rumando
iu cozinha e quarto debanho trl^
vlal comum e I5,u,ta_to1S®" .-°i'flo a combinar. Bu» conde de Afonso
Celso 15. apartamento 302. Jaraim
Botânico. Telefone 46-0026

Preclia-ãõ 
um» «enhor» de m«l»

idade para cozinhar em casa de
família. Avenida Amaro Ca\alcante
n. 113 —.Meyer.

pSSliã-.sc uma c«n | T,r,ctE»-se ******Esl-
- - carteira. _ Trafar s.?unda-fel-Vy otimo tempero, P^fA Pe^"er\°

restaurante; 4 rua R.achuclo.—389- _•
TToztahefra - PrecU»-se com pra-
L/ tlca o para pequonos servidos de
casa; á rua Senador Vergueiro. 55.

Flamengo,apto. 401TTÍniprçgada — Precisa-se para co-
tU zlnhar e alguns serviços -" OJ-
denado 40o cruzeiros — Rua Navarro
n, 17#. Itaplru

G" orinhelra —- Prectsa-se para casa
d. pequena família. Paga-se bem

- BÚ.Pâ.r»nh40 lOWparUment^
101, bonde 4 porta, Lins de va.conçelosL—CÕZÍNHEÍRA — Precisa-se
nma do trivial fino que durma „
no alugue. Rua Manuel Leitão;
n* 5, apto. ^

"Clmpregada — Precisa-se para co-
JCi zlnhar — Bua de SS0 Franc.sco
Xavier n. 107 — Telefone 28-1216.—EÍWPEEGADA — Precisasse
para arrumar e cozinhar paru. o
pessoas. Bom ordenado e bom
quarto. Rua Tobias do Amaral,
81, bonde Águas Ferreas. Telefo-
nc 25-2400.5,presas» - P-e="a-se uma que

saiba cozinhar para otdo o servi
co do apartamento de casal. J - W*
durma fora. Ordenado 400 cruzeiros.
4 rua Pires de Almeida 22, »pt. 43.
Laranjeiras

¦r»f"í Sa^Senad^VveruuVlro 147,
"^PltÊcisA-SÉ cõílnhêlm do
forno e fogão para casal. Pttga-sc
bem. Exlgem-se referencias. Tra-
tar á Avenida Atlantica n. Z2*

 apartamento 501. Nao se
atende por telefone.  _'T>re=lsa-se empresada que cozinhe
A e faça serviços ger»is. 4 ru»
.atgsandu 219. apto. 32. .—rócísã^se uma empregada por» co

zinhar o arrumar, com pratica.
t rua Duvlvler 43, _2° andar, ap. _2i.
T^reelsa-se * para 3 pessoas, uma co-

zlnhclr*» 3o trlvlol tino qu: faça
mais alguns serviços e que durm^a, no
aluguel. Carteira e rcferencla-.. "i-a
tar 4 rua Raimundo Correia, 10 apar

Tlreclsa-se uma boa cozinhei.a. -
JT Psdem-ss referencias. Tratar á
rua Toneleros, -162, apto .13 Co-
uacabana. —rr —~
tTreclsa-se empres»o» =»lb*t zlnhar e pequenos sen-ços em
ZLrXr pequena f»mllla, crdenaoo

cruzelfS Tratar i, rua_ Bmith de
'SSnKfê'*5 irtfçto. Corcovado. em
-tP^e-empregada que s^"a
X cozinhar e lavar roupa para casa
mnrtpsta de um senhor só. Ofertas
para 90332. na portaria deste__Jornah
rjfécisVse üma cozlnhcTra para tra-
P balhar em b°te«"i^..:omrf>etí"re 4das c pratica de pensSo. rmtar a
rua Machado Co«lho_76.."Tjrcclsa-se cozinheira do trivial fino
F o com cBrtelra; 4 rua Cosme Vc-
'hn 1??, apart. 22. _"*-,recls:i-se uma cõiinEelra com pra-
P tlca de botequim e restaurante 4
fúa Barão de São Fellx 28. Pag»;JL»... ¦ ¦ . ¦ " rnm ora—

luga-sa um quarto
tàtâ Av»iêli^i 

'setembro-299,
-Â-Wã-s» um quarto par» uiu sciinur
A si', com moveis. 4 rua .Frel Cane
ca 101. sobradi. em casa de família

M»urlti 97. proxlmo 4 Avenida Pre-

valldos_65._Ç«>sa_9_. ___"À luganí-se vagas em casa de íomi-
Alias, a mocas distintas
lh«m fora, cafe. almoço e Jantar, podelavar e passar; preço 560 c.U/>elro^.
Fone 32-0063. outra cm idênticas con-
riirfies num apto. novo, po. 700 eru-
zelros com direito a banho», nua do
BczenSe, 2J,,_apt_o. 308,—i " i — T. anlq mOlll!

G" 
"entro — Aluga-se ítlm» sal» d.

frente, moblllad» «j
para urn cavalheiro de fino trato• e qua
trnbalhc fora. Exlgem-se referencias,
4 rua Washington Luiz, 113,
(antiga Paulo de Frontln). N4o cs
atende polo telefone^ -- v-
f-Tmlfo ~ Apt. cede-sc um quarto

com moreis a moças ou casal qu«
trabalhem fora, únicos Inquilino». 700
cruzelrcn. Pov favorQ'386i na porcaria deste Jornal.

G" er/trõ — Alugam--» vagae cow
pensão, a rapazes que ocem re-

ferenolas. 4 rua do Rla.chueio 26, «o-o,
T^l. 2 2—6121» ,— i
Galteio. Aluga-st» a ! casal **

tratamento, 1 luxuoso quar»^ et-effiróes, em apto. familiar. íavo.•í:(-tima.^J)sra_32^2.y9!j ———-
Tíênífõ—^Vag» - Atuna-te uma e.s
Li ótimo quarto de frente, com mo-
vt-i* a moca que trabalho fora, com
refeições; a rua da Conetltuiçâo 8,
apto. 402

e" eritrõ"— Aluga-M loja com locmj.
na Praça da Republica, om od.-

ficio novo. — EBL
sllelra do Imóveis I..4a •. ATenma
Churchill, 109. 11.° anaar. — Te.eio
*/Vaá\r J. — Alue*-ao otimo qoarto mo-C , v.i « ^ a um ou dola rapaavos
feuíw" Tem dlroitode família do todo o respeito. Trata»
Pelo telefone 32-1419.

entro — AluBam-«o Íárl", ® .n3"Sltos de salas com banheiros pn
vatlvos e^^ande teTreço.
b t^o» pelaavP.D.r..^ rua
?\ Tranco Auail.ar da

Travessa do Ou-

~V"lúfã-~sc 'sala moblllada, cm eas»
VV r\r> 1" lavar emulto asselo, podendo la
cozinhar, aluguel •
rua Machado Coelho, .1.03.. Estacio..
ATÜ8a-sê"ã senhor do" coffierclo. otl-

Amo quarto mobillado. com rol£P,a
fo càmaq em casa de pequena Iam -
lia dc tratamento e de
«ael 700 cruzeiros. Pedem-te reíçrtn-
cias Rua Monte Alegro,., 62, fPli-1^—ÍT^SÍ-partiTo oficina para me-
Acanico de m4qulnaa de escrever.
Av. Gomes Prelre 106^. ——-—i luga-te uma sala sem moveis com
Ai *

sldentevargasj.— i.a lõcaç&o, peque-ucra-re a n?.".'iacruzeiros, vende-
Ã partamento

ProduçAo S.A.vldor 12^_:roiio_:_23.-22.0U__———rírenFro -- Rna Rlachuelo n. 12-,
ant andar alto, mobillado por Cr,

Chaves com Aioisio . «v Rio Bran-"*i28. saia 1212;_ tel. 42^2223i_

qucl.a d ,j839^ ca portaria deste

pdT^:

JXlZn SSS* E^^Marechal

tamento 801^_Cgp.cabana.T^rêcisa-se cozinheira o ar.umadeira
X ordenado 40o cruzeiros. 4 ru» Alice
¦¦ — T.urnnlclrqs. 
f>'r6cisa-.«e empregada que saiba co-
Ir zlnhar o trivial, para todo o ler-
vlco ae 3 pessoas, saldas todos os
dimingosl pedem-se Informaçõe»; 4
xua Machado do Ascla 23. ap. 903-

recisa-se uma cozinheira com p^ra-
tlca para caea de família. Ordena-

rin fino a 700 cruzeiros. Tratar 4 rua
Almirante Pereira Guimar4es 53, ap«o.
201. Leblon. Perto do Bar 20j
VjireclBa-ae aum ajudante de cozlnha,
Jr para fazer um extraordinário de a
?"a ™\'5-'HMtaurant^Fl^.do ^«nhi

PRECISÀ-SE nma cozinheira
de forno e fogão, que s#bj| fa-
ser massas, doeçs, salgadinlio..
lunch e pratos finos, e quri «te-
,1a acostumada em casa de »«o
tratamento, que turma no aiu
rnel. Pedem-se referencias das
cisas em oue trabalhou. Orde-
nado mil cruzeiros, ou mais,
conform" a competência. Tratar
* rua Franc!seo_-_Çraça^5||—

tas para
^T^ga-se 1 quarto A. Aventda Wesi-
Adente Vargas 2007, apart. 7803 -
-.art pndar.

"^Tlugá-se um quarto mobillado

n i6. apto. 6. Centro

peusAo em rasa de família a cs-
sal ou duas pesBoas. Bua Rlachuelo
^^pãrtõmento no centro ~
A com quarto grande. .iriet». 4rea
êu 6deba« bo,
-A^Sgi^r em oa.a de í»^»
A ótimo quarto a rapazes solteiros
que dêem boas referencias.
tratar 4 rua Rlachuelo<a-103."A luga-M um Bom quarto com mo-
Avcls e pensão a r»P"z. °Riã'<&üt°o

â* rua Francisco Muratorl. 5 apto. 2.
com D. Llll._ —;i; r..r"XTíÈí7" o oumo prédio da /ua

Branco B'e Upossulndo'a45
hvx.
horas,' aVse^undàs, quartas e sextas-
'í-fug»-»» a ru» Benjamim ounsiani
a;»«««
referencias.

¦ Tcntro — Aluaa-se esplendido quarto
u jie frento, som moveis, no 1. ...i«f casa dc 2 pavlmentos. estilo

^lentro
?f..^A5mrtTsÕÒ SÍÜMÍÍoi; por re-
sldencla mesmo com o FÜnlm^^e^J
quartos c garagem.43.-_SI''21___ Aluga — apartamento

'eis° quartos, duas salas,' Jardim
de inverno, copa e demais depende^

"Ceamc°ricano. 
7o7"motlvo de viagem^

passa-se com ou nem mobtlia. v
ktn.rdan0Nmrâc Fátima

', 
entro — Aluga-se2b7, ou fone 27-5932» , .WoTTtVH-- Aluga-sc

"Triusõ-sa um»- «»la grande, «erve
Ap.r» «ualo...r oflo n» ou depo.t-

Tlluca. Tel. 4R-0243. Esta rir-

brlca. .

Uj^^uâ Leandro Martins n. 46,
"a^uga-se quarto m obl' 1 a dò com
A ™ de cama. banhes nu-nteí. »
--nhor dí-t"tS.:* J» Ht.chu.io.

roto. 401. Tel 32-073.—*A~lircã^f~"v-ças P«ra rsnazes. Raa
AS círloc^43. 2." andar. Peaem-
se lnforana-^s. ,.in—r-—-—»-lüi»^. quarto Wjdo Ii\ .k.iVA nn. n«?si dar boa.3 122 ca

lüqã-se boa vaga em uuart" am-
pio em apartamento sossegado a
«enhor ou a um rapaz ae T lofA

A bl". ida com oenslto par» W«M.
Rrn. /"exandre Mackenz i OA. s bra
do proxlmo 4 Marecha-_Piorlana.

A luüa-ae ümv tala d^ frente, com
A. ou .-em mobllj». a r'P»|í em-««a
^raSSTvaSfn.^^»»• pf^erenclf — —4—fio'''
l?S;-4KS£sa

1.500 cruzeiros. Cartas pira 35a,
portaria_deste_Jorns^.—. -w

dor idoneo. Tratar 4 rua Sete «.e S«
tembro. 132,_'ala_402. 

ffi Sf sssíwi*££>V&£rv2S£.
sa.o^ifp.vssssf. ssr^die.

nortaria deste..Jornal.£LV<»~Aíü*»-nrí«prr-
C melm » 225 m2. 4,™»
Mayrinx \ eiga Aoulno &
^rudaC=ÂvF Hlo Branco 91. 6.-
andar f"°» 23-1B3Q. —

tüUIUIIK «U P*g- pOSl.)
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Corrigindo um texto

constitucional
' a vronatltulçfto deverá *cr
«mondada, por Iniciativa do
líder d* maioria do Senado
Federal, para le corrigir o

NAo haverá. nvlo de dl»-
ctpllna flnnncoira, diurno que
o governo federal pode íor]
surpreendido a cada momen-

PELO DECÔRO...
O artigo 20 det Constituí-

çâo vigente vrl ter reforma-
do em um dos seus para-
gratos: aquele que dispfle
sobre os vencimentos dos de-

Grande e pequena

acudaaem

4DÜSTR»A, COMÉRCIO C O 11 t ri b U i Ç ã O
E LAVO'IRA

Multo h« t»m <1: -culldo » 'jli
lAo cia eranclo e ctu pequena açuda-

sembargadares
Federal.

do Distrito í:4n,• crl*nrto-MI P*rtl<lo»,

< tlonçalo. ii lavoura da çtms é prot»
| biíla, IU o detojo «lo reajjlr contra

o» vicio» o timriaiiciaa da monocul-
tornaram oimp*6«« da» duna k>- tura canavieira.

Ita qirrrlo (l l
lcr,'nc!a 11
lireientc
íflnrrs i'i

n te 'ia

es
* ameruo,
Arará. Ciiti

iIas lies
nniamia,

ranhnd1 a ro ti• os re
grandefl írt

compulsória
O (lo

Muni»
a

disposto no art. 20, quo co-| to por nova* alterações nos
loca a Unlàü na dopcndcncla vencimentos da magistratura

tfho multo longa da WAo Gonça-

em qualquer Estado, Auto-
matlcamente, os proventos ao paragrafo em apreço
passarão a obedecer no pa-

, luçfte», como « w tratasse d a atu ]   .. ...
Coube a Ultl senador C<XÍ(I"| tudr» e programa* Inconclll&ve'». < lo «ttua-ae outra doinouetraç&o d? a

rinense a autoria do profeto f-^n err»ri»mr», «míi, »d:antando poMiblUdndea d# »provott#m»nto
que visa a dar nora redação que o partido mui* popular ? u;do» bhiiím o ti>r' que defenda oa pequeno* a>;udes.! piscicultura da reproftdas EaUcIus no que se refere

«os vencimentos da» mem-
brus do Tribunal do Justiça.  „  r m  —  , . ...

Esse artigo lol Introduzido \ drfio estabelecido por qual- lamentar Interpreta o d««i>fo "P*®1* d'J rionumento pu >iioo,
,, , .... t 1 dispendioso • ma'» ou r.ionoo MU-na Carla Política de 18 de 

•c.embro de 1040 por uni
desses cochllos inexplicáveis,
puls nuo poderia figurar nela

d»
denomina-

quer Estado.
O orçamento

hoje, poderá nmanhá estar
em franco desequilíbrio, bas-

dos homens de bem, que jequilibrado ', 
anselam por ver a salvo o
decoro dessa parte da nossa

um preceito de organização tando para tanto que um,
Judiciaria, de política ílnan-
ce.ra estadual que faz parte
do conjunto de regras da
autonomia das unidades fe-
deratlvas.

Como licou redigido o tex-
do, qualquer Estado poderá

Estado resolva modificar os
vencimentos de sua magls-
tratura. A União se encon-
tra, cm face do texto cons-
tltuclonal absurdo, em sl-
tuação de absoluta subalter-
nldc.de. Terá que faner, quel-

obrigar o Governo da União: ra ou não queira, o que o
a moolflcar os vencimentos Estado quiser,
da magistratura do Tribunal: Dar-se-á, nesta hipótese,
do Distrito, bastando para! uma verdadeira Intervenção
Isto alterar, por lei ordlnarla,' dos Estados nos negoclos da
oa vencimentos dos compo- i União. O governo federal,
aeutes de seus proprlo» trl-; em casos especificados, pode-
feunals de Justiça. I rá Intervir nos Estados e es-

A União cielxou de ser au-' tes obtiveram uma forma de
fconoma, nesse assunto, pos- Intervenção na União que se
nando os Estados a deliberar. processa calma e friamente,
como soberanos. O absurdo não havendo necessidade de
dessa regra salta aos olhos nenhum aparato de força,
de toda gente e foi objeto Fazendo manobrar o artigo
de energicog reparos quando 26 da Constituição, os Esta-
«stava o Congresso reunião dos estarão obrigando o go-
em Assembléia Constituinte. 1 verno central a capitular sem

Nao se sabe porque, o dls- ' 
que possa articular o menor

positivo vingou e constitui' gesto de reslstencla. Não há
uma anomalia que precisa defesa possível,
ser çomglda, antes que apa- j A Iniciativa do Senado tem
reçam tentativas de altera- í por objetivo Impedir que essa
çú. de vencimentos na ma- j faculdade aberrante dos prln-
glstratura cie Estados, teuáo clplos fundamentais continue
como consequencla eievação' a figurar na Constituição,
dos proventos dos membros, colocando a União na depen-
tia justiça pagos pelos cofres; dencla dos Estados. A emen-

A Iniciativa do ilustre par- 'eeiuldmndo oa outro» como um* I a« t..m» c»ni,o«> j» no E»t«do dn* —t genr<\> j>orto da cidade <la Icõ. O
avuC) tlgura mire aa »mrra&ana

tll. Mesmo noa C4tadoa, onde aa mccllaa, com a oapncldado tia ftB
: acumulftrnm o» malorc» maium- . milh&ea de melro» culilco». Impor-

: cinta do eertfto nordestino, o povo | tando pelxea do Amazonas o do SAo
magistratura, tão duramente! preforQ OB açudea pequenoa. o cjue I ranciK-o o ecrvlço de pleclcultu-
atingida em razão daquele certo moUo corrot^onrto r.o» l»- , r.s procurii Miccioniir as eipec r.\
dispositivo da Carta Magna I tcreiuMB da iioputftÇf.o local, de- mal» eci.venlcnúi *» reprerna do
que OS subordina às decisões mJoim de ver Mmpre nl^unm ro-' iwrtíio nordoitl.io. 6ua atividade t
estaduais I preta por perto e ao alcance de ! grande, bom compreendida pelo»

O estranho 4 que, ° IZ. TlT ZaarnebZaim£S WC compreender que «J.m alcance de -eu. -cur»c.
pela boa imprens P , d,i_en(1j(l0# cinqüenta mllhôe» de jdessa reforma, SÓ ?5°ra JC,a crUj>elro», pura armazenarem Coro- jencaminhada a providencia. | 720 mnh6e, ú0 metroo cúbico» pequeno açudo re»olve a »:tuaç.\o

t nenhum outro serviço^ d0 enquanto ele continua de uma fazenda, de um pedaço de
wra Ur 

• 
rocurK>> pâriv um(l bar-'terra. N6o dove »er menoaprezado.

ragem modeata. com aeu» oitenta evidentemente, nem e«quecldo. maa
ou cem m.l metro» cúbicos do ' nlto entra em concorrência com
ngu& ropreaada. Dal o raciocínio
que o lera a conaíderar o grande
açude como uma capecie de Inlml-
go. ü como o numero doa qua fl-

da União.
A situação do governo fe-

deral em lace dos governos
estaduais, nesta mu...cria, se
tornou oe iiueriorldade ma-
ai;festa, invertendo-se os pa-
pcls, cabendo as unidades da
.Federação iniciativa que po-
dera obrigar a. União a se-
gui-las com uma subser-
¦ylcncla aosoluta.

O governo federal capl-
tulará diante da vontade dos
Estados neste assunto de or-
iinização judiciaria, enquan-

da se impõe e contará com
apoio do Congresso, a fim de
impedir que o texto continue
a produzir efeitos. Não ha-
verá segurança, enquanto o
texto não íor corrigido, ou
melhor, enquanto não íor
cancelado, porque é assunto
privativo de organização ju-
diclarla, íicando cada um
com a faculdade de ílxar
vencimentos para os seus
Juizes, sem Impor aos demais
a orientação que tiver ado
tado, consultando suas parti

to permanecer esse erro ln- cularidades financeiras c mo-
concebivel e que figura na dalldades do proprlo serviço
Constituição. de sua justiça.

sanimarla os cultores brasl-
leiros.

Maa n&o é lito o que acoil-
tece. Por mais promissoras que
sejam as condições das planta-
çôes de trigo no nosso terrltó-
rio, n&o só em qualidade como
em quantidade, náo dá esta pa-
ra as necessidades do Pais. O
trigo é um artigo de alimenta-
çâo que n&o pode faltar e,
quando falta, os protestos to-
mam o aspecto de uma quase
revoluç&o.

Fai bem. portanto, o Gover-
no munindo-se, com antecedên-
cia razoável, de contratos de
fornecimento de trigo estran-

resulTado's™colWdos témTidc nu^ ™ futuro próximo para jgarantia desse inesmo forneci- 1
mento.

AUSÊNCIA DE AUTORI-
DADE
Xncamlnhando a votação de

t*ma emenda ao Regimento, o
representante baiano, sr. Alio-
aiar Baleeiro, pôs ai coisas cm
ponto Justo quando afirmou que
um regimento de assembléia po-
Sítica, para produzir benefleos
afeitos, depende mais da autorl-
tlade dos dirigentes do que da
íórça coercitiva dos seus dispo-
altivos.

X' uma grande verdade.
Desde 1946, a Camara doa

Deputados vem fazendo sucessl-
vas reformas, ora completas, ora
parciais da sua lei interna, e »s

talvez, de maior valia pres-
tari o Congresso, como seja
o de fazer apressar a votação
da reforma agora levada d
tua decisão.

Mtsa nodoa da Constitui-
ção é preferível ser conside-
rada como um ato pratica-
do sub-reptidamenie, no
calor dos debates que lhe
foram originários, e ndo um
proposlto consciente de me-
nosprezo d magistratura da
Capital da Republica no
que possui de respeitável.

Se merece louvores a me-
dida ora apresentada ao le-
gl.ilatlvo, corrrigindo a in-
sensatez contida naquele
paragrafo relativo ao arti-
go 26, ndo menos digna
disso scrd a atitude dos seus
membros em lhe dar rapida
aprovação.

K ficará., assim, esquecido
esse triste episodio da. nossa
historia,

acOrdo com a Inglaterra s«'jre
troza de mercadorias, figura na
lista o fornecimento de carne
brasileira.

A matéria ou o compromisso
quanto a este produto deveria
merecer meihor cuidado, por-
quanto é conhecido que a In-
glaterra tem na carne um pro-
duto dos que mais precisa para
a allmentaçio aa sua popula-
ç&o. Ela contará com este for-
neclmento brasileiro e exigirá o
cumprimento do acôrdo, premi-
da pela necessidade.

Tudo isto é Justo, pois poderá
ser alegado pelas autoridades
inglesas que. fiado na promes-
sa brasileira, o governo inglês
náo providenciou em tempo p3
ra negociar a Importação de
carne vinda de outros países.

Convém, portanto, retificar o
acôrdo quanto á carne ou ex-
pllcar ao Pais que o Governo
conta com tal produç&o dentro
do prazo do compromisso e tem
a certeaa d» que a .exportaçáo
prometida n&o afetará o con-
sumo Interno, o que poderá ser
verdade quanto á quantidade,
mas náo poderá ser quanto aos
preços, pois que estes refletem
iempre o maior ou menor vo-
lume da existencia da
dorla...

Como ee vê, multa colaa m pode
conaeguir da grande açudagem. O

aa barragena grandea. Poaaul ou-
tro destino e flnalldadea dlíerentea.
Indagar, por laao, qual 4 o mala
utll, ou antender que um exclue

Industria, o Comtrcio r a i.n
vnura

Çuaie r;ut te pude dlser qur
o nfranf.ávc! teria c;ue />'./¦•) ;
corresse a mil maravilhas nessa '
r^mpo do.i cutendlmcr! .1 rnri'
o i representar} teu (tai ctas~
.'es produtorns. partleulamen.'e eux
t:um pa.s como o h'-MÒ. <lc crr.i- |cimento desordenado, per matl-
vos dbvlos.

A Lavoura é. na complexa

>11 ~

ao
do

Mf
\«tn d(A)ir.

(J-> o mula vivo luterer. t rn*.
funcionar ir» da Prefeitura
Dl.'.lrHo Keüoral.

AiTileudo a m ignltuda
tufcunto, dele noa "•»
.10. .1 crànU'^ dí doinlr.Bfi ultl-
mo. m tttranrto-ci an» n;, j •»
pontoa,o» nnmoa coiuanUrloi, (altoa,

aempre, em caráter impa»-
tiveram ampla repcrciioaflo

t tro ou vcntrlbulntao de*ie Im-
port.mie lnaiUuio, o qtie no» íol
patunfrado atravôa de dctemia da
mataria, noa 10/i.m dirigido», to-
doa, allA», apoiando oa noanoa
pontoa 00 via*.»,

Uma, apt*t\aa, firmada paio ar.
«Icronliuo íierqueira, lluatra pre-aldente d*. .s-jclcdAde Ueneflrenta

cam fora da irea beneficiada pelo o outro. * cometer o erro d» com-
Brande açude, « sempre maior do par«r col.M de.lpua:., O aertfto
que o numero doe que recebem! precla* do» açude»
uma parcela da agua represada, o
clamor doa nâo favorecido» dom'.-
na a Batlafaçüo tranqüila ® egolata
do» que puderam ílcar a Jusante
doa grandea açudes...

Duvido, poróm, de que eaaa con-
clus&o poaaa acr aceita peloa que
Tlaltam o» açudea monumental»
do Departamento de Obraa contra
as Bicas, multo embora o e.forço
deaea organlsaç^o n&o tenha tdo.
até agora, muito mala longe do que

da todoa oc
tamanbo» » cada um dole» exer-
ca uma mlaaAo própria e lncompa-
rarelmento L'tll. Mesmo quando
ainda n&o aproveitado, o grande
açude representa um potencial
prodigioso, qualquer quo «o]a
aeu destino, ou a produç&o da
enerc.n, ou a piscicultura, ou a ir-
rlgaçflo sletemí.tlca, ou a almplea
regularização do curso de um rio
determinado.

No scrt&o onde exlnte um grande
açude, pode-se contar com a maioro represamento da agua. H& mea-

mo alguma» realidade» desanima- da» rlquezrs, nunm reglfto *rlda.
dora». O açudo de Curcma conou- j cati ainda ut!ll=ado? N&o pos-
mlu mais do cinqüenta milhões de j »"> «»nals d» irrlgaç&o? Ma» San-
cruzeiros, com a construç&o de sua
formidável barragem; maa espera

to Deus, como nõo seria mala dl-
flcll m custoso construir os canaln

alguns milhões de crU7.ciroo, para : e ainda o proprlo açudei
Instalar turbinas, que lhe permt- O» 1"° '»>•« do3 Erande» açu-
tlrto produr.lr c=rca do S.0Ü0 ca- <»e3 sio ai«..w o» Estadoe onde «

acumularam barragens Imensaa.valos de força, numa reglúo total- •
mente desprovida do possibilidade ' °s ol,tro=. «iUB nio Possuem açu-
de energia hldraulica. Enquanto d=3 »•» grande», nem pequeno»,
n&o chegam as turbinas, a casa de
força enl^e uma despesa anual de
perto de quinhentos mU cruzeiros.
E' verdade quo a barragem do
Curema ainda cet& a depender da
conclus&o • de outro açudo, que
com ela oe comunicará, o do Mfe
Dágua, com 638 milhões de metroa
cúbicos de capacidade, elevando a
1.358.000.T100 de metros cúbicos as
posalbilldadea do sistema. Somen-
ta depois de concluída a constru-
cão da barragem de Môe Dá^ua,
é quo ae poderá iniciar com aogu-
rança a grande tarefa, destinada
ao açude de Curema.

Com a represa de B&o Gonçalo,
sucedeu coisa diferente. Nâo figu-
ra entre aa grandea barragona. T.'
um açude modesto, de 44 milhões

ficam a considerar os vizinhos com
um sentimento, que nf.o será. de
certo, do Inveja, maa de dcsoápe-
ro, pola quando pretendem gran-
dea barragens, multlpllcam-se em-
baraços e acabam procurando de-
monstrar que a solução ideal est&
nas barragens pequena» — bar-
ragena pequenaa que também nâo
vêm.

Nâo ha como acertar com o cri-
terlo, que distribuiu os açudes pe-loe Estados do Nordeste. Haja vis-
to oa numeroa seguintes, em fina
do 1940, com a capacidade doa açu-
dea públicos construídos pelo De-
partamento de Sêcaa.

Metro»

fórmula econômica tlc um pa .s j cariai • iQlegraman que, «ôl>ra
çua'~;uer, timn espécie ds dam-
mtr.alar comum ds rc :ôrs rn-
tre a Industria e o Comirclo.
fitas na expretsAo dessas rcc-
çôes ha fatores comuns em re-
laçáo d l.aioura que. requerem
compreensão conjunta da Jf>r- '
mula economica d procura da
solucSo simplificada.

Entre esses fatores se desta-
cam oj cspectns financeiros, a
questio dos transportes e tari-
fas e a mdn-dr.-obra Tais fa-
tores. comuns, Isolada ou con-
juntamente, tèm influencia de-
eíjiua para a apresentarão da
fórmula economica. sob uma
forma adequada d solução ecjul-
tativa do problema enonomico.

T.' fora da duvida que tudo se
resuvie numa sérlr de prol)1e~
mas de governo, como diria Ca-
lóaeras. cuja apreciação e solu-
çúo erigem circunstancias poli-
tico-administralivas que air.d.i
estamos lonye de realizar.

O desajustamer.tn que. se ur-
riflccu em Arzxd entre os tres
grandes setores fia economia na.-
cional é, pois. compreensível e
teve a vantagem de pór a nu a
fiam a enorme de aspectos perais
ou particulares da nojia situa-
çSo economica, no que ela tem
de essencial.

O necessário i que csrtames
como o de Araxi se repitam
com frequfncia. mesmo cm vxc-
nor escala, para que os capitães
da Industria, do Comércio e da
Lavoura sintam que nenhuma
dessas forças, por si só, obterá a
vitória contra as que lhe opõem
as próprias candiçõ-s do Pa.is,
sendo por um deliberado espi-
rito dc coopcraçdo « comprecn-
sSo jnuiua. — Aí-

iribulç&o compulsória «xlatlr b*>
melo aéctilo nfto quer dlitr quaala deva continuar ail*ttn<lo,
nem multo tnenoa qua aaja Ju*ta.O fato do Ubtrrlmo Taralra
Paaaoa nfto trr alterado aquals
regime n&o lha <M mata ?allmen-
to, p.il» o grande prefeito n&o aa
Ir.npOs 4 cldadr nrm ao Pala ao-
mo financista, maa alm como
not&vel anjçanh«tro, a quem. Min
duvida, de\u o nio relerantlaal-
mo» serviços.

r' certo qu, » contribuição
compulaOrla exista, por Igual, pa-ra o runrlonallsmo federal a queeste, nAo tendo herdeiro» força-
dos, nAo pode deixar livremente
para quem quiser.

Cr6, porem, o tr. Jarommo
Oerqueira qua oa »au* contrt**
oulnlr» aatoo d» acôrdo ootn aeae
«Istema T Nfto entio. K a prova é

A data nacional da Bolívia
O ministro Francisco d'A3amoliouzada, chelc do cerimonial da

prcsidencia da Republica, apre-sentou, cm nome do chefe do Governo, cumprimentos r.o ôr. DavldAlvestegui, embaixador da Boll-via, por motivo da passagem dadata nacional daquele pais.
A Aeronáutica poda aesitar

• terreno qua lha foi
dosdo

O Pre3ldonto da Republica aa-slnou decreto autorizando o Ml-nlstério da Aeronáutica a aceitardoaçLo de terrenos em Santarém,

Jos Kmpregados Municlpala, am- , que temoa em m&o earta firmada
uor vArloa funclon&rloa fedariaa
lembrando-noa qua na um pro-
Jeto de reforma do Montaplo J"a-
dersl na pauta da Camara a r«-
gando-nos qua paçamo» ao Oon-
gra»ao. arn «aua nomaa, qua ra-
tlnga a compulaoriadada da oon-
tribulçao • permita ao« wm h«r-
dalro» forcado» legar a penalo a
quem quiserem.

For qua, pola, ha 4a o Moote-
pio Municipal ooplar • Montepio
d& Unt&o exatamente no »»u m-
pecto menos raeoaval t

ffe o funcionário munlclpel *-
nha o direito d« legar llrremen.
te, por que, êò por lmltaç&o, etr-
cear-lha a«ta direito t

Qur-nto & msjoraçfco da quota
evidente a sua finalidade. O

qua afirmamos é que n&o é justo
obrigar ninguém a passar fome
hole, ou lavar oa seus dependeu-
tes a sofrê-la, para que daqui na
imos atgunu dele* ao beneficiam
com uma pens&o majorada. JC ae
«o tampo da morta do funciona-
rio J& n&o tlvar ela herdeiros for-
çados T Por qua tutelar tflo lncl-
altamente oa funclon&rloa ? Por
que ccnstderA-los displicentes ou
maus chefes ds família ? Por quo
n&o deixar a cada ura o Julga-
mento das auaa possibilidades ou

re-sponsabllIdade daa »uaa atl-
tudea ? Obrigar o funcionário *
desconto compulsório, redunda,
eern duvida, em dtmlnulçAo da
Tencimentoa. *' questão de fato,
•mbora, oon a* melhore* ln-
tenç&ea.

K essa verdade é ainda mala
translúcida quando os funcloná-
rias aofram o desconto, em pura
perda, luto é, aem poder destinar

quem quer que seja o produto
do mesmo desconto. O Estado de-
vc asalstir maa n&o compelir.

Ademais, devemos ponderar
que, se a careatia da rida for au-
montando na medida em que vem
ocorrendo nc« ultlmoe anoe, Ja*
mala a peru&o legada peloa fun-
elon&rlee lerfc oompenaadora.

CearAdo metros cúbicos de capacidade.; p^aiba

J.os. Por que ? Porque falta no
Valicio Tiradentes quem possua
«.utoridade e possa impor ás re-
soluções o sentido que mais fce
coadune com o interesse ua-
cional.

E&sa falta de autoridade t

Sendo de tal íorma o Qover-
no comprador de trigo ou inter-
ventor de valia no mercado in-
ternacional de trigo, é evidente
que o trigo náo será entregue

A INICIATIVA DE CHI ANO-
KA1-SHEK
Chiang-Kai-Shek es té. pro-

movendo uma uni&o dos paises
do Pacifico contra o comunis-
mo. A idéia é muito louvável,
muito justa, mas. na substan-

Maa Já possui um bom sistema do
irrlgaç&o, com uma grande faixa
de torra dividida em pequenas pro-
prledades, que os canaia de agua
generosa fecundam e fazem proa-
perar. E' surpreendente a produtl-
vldado da terra irrigada. Sem mui-
to esforço, um hectare deixa ao
agricultor uma renda media, por
ano, superior a 20.000 cruzeiros. E

merca- | dá gosto olhar aquela paisagemtáo verde, no meio da zona serta-
neja. Temos antes a impressão do
brejo, como se dia na Paraiba, ou
da zona da mata de Pernambuco,
embora faltem ao panorama de Sáo
Gonçalo os canaviais caracterlstl>

Rio Grande do Norto ,
Piauí 
Bahia
Pernambuco 

cúbicos no Estado do Pará.
1.162.809
1.133.310

232.382
03.811
00.606
34.635

A população da *ona Beca de
Pernambuco é a segunda no Nor-
deste; aó a excedo a do Ceará. A
área da zona seca de Pernambuco
6 o duplo da área da Paraíba. E
Justamente em Pernambuco é quose obserTa a reglfto mais árida do
Nordeste, com Índices pluvlométri-coa Inferiores aoa que se registram
nos Estados vizinhos.

Como explicar esses fatos? A por-
gunta nunca terá resposta, pela

Su"tificávri ou. pelo menos, ex- 1 a& consumo em condições de. cia, tem algo da inttsvençSo• ' moinaixnv r\ n'nritoHnp «acInTifll. I rlnc famnRns r.n.rahinfiiroS de Of—
pllcávei. O Pais sofreu uina
prande modificação política ha
pouco tempo, isto é. depois de
um laitfo periodo em que n&o
havia Parlamento. Fortm elei-
tos. pela primeira vez, indlvl-
cluoi sem prática de assem-
feléias, pois náo existiam nem

. prejudicar o plantador nacional. I
Por outro lado. a esse planta-

dor está garantido oficialmente
um preço compensador c-u. nu.-
lhor, um preço animador da
continuaç&o da cultura e de sua
ampliação,

O Brasil terá que adquirir
câmaras Legislativas Estaduais I forçosamente trigo estrangeiro

. enquanto não tiver cultivado.Ec:n Câmaras Municipais.
Os lideres verdadeiros sào

aq.:eles que, nos próprios Parla-
mentos. se impõem aos colegas.'
ora pelo saber pela simpatia,
ora pela força joliticc d( que
dispõem e ora pelas outras qua-
lidades de guia de homens, de
conhecedores de um denomina-
dor comum que concilie todas
es opiniões, que constitui o ss-
gredo principal dos orientado-
res parlamentares.

Ainda nâo houve teinpo, no
curto espaço de funcionamento
ú j Congresso, para que tais ho-
mens emergissem.

Isto não tira. porém, a dose
de verdade contida na afirma-
tiva do sr. Aiiomar Baleeiro de
que o exlo dos trabalhos par-
lamentares depende menos de
dispositivos regimentais do que
de autoridade respeitada e obe-
decida...
O TRIGO NA CAMARA

DOS DEPUTADOS
Numa das ultimas sessões da

Comiss&o de Finança*, da Ca-
xnara dos Deputados, entrou em
debate, que se animou, a ques-
tão do trigo nacional.

Veio *. baila um procodimen-
to do Governo da Republica,
que foi ali classificado de con-
traditório.

E' que esse Governo — sa-
Hentou-se — ao mesmo tempo
que pede recursos para animar,
liara proteger a cultura do trigo
nacional, solicita também cré-
ditos para compra de trigo es-
trangeiro, em cumprimento de
contratos firmados,

A acusação, a noeso ver, n&o
tem procedíncla.Si » cultura do trigo, no Pali,
«esse para o abastecimento de
todo o consumo interno, é ló-
Bico que o produto nacional fl-
caria ameaçado pelo produto
estranho comprado, o que de-

em seu território, tão precioso
I cereal que baste p-ra o consumo

Interno, que aumenta sempre
pelo natural crescer da popu-
laçfto.

Não foi, pois, colocado num
Justo termo o debate travado
no selo da C_ .nissão de Finan-
ças da Camara dos Deputados.

Cos da reglfto úmida dos dois Es- . razáo simples do quo esses fatos
tados. Nas terras cortadas pelos ca-
nals de lrrigaç&o do açude de Sio

também nâo permitem explicação.
Barbosa Lima Sobrinho.

DECRETOS NA PASTA
DA MARINHA

O Presidente da Republica aa-
slnou, na pasta da Marinha, os
segulntea decretos: transferindo
para a reserva remunerada, na
mesma graduaçfio. os primeirossargentos CA Abelardo de Sousa
Teles, Declo Dantes Soarers e MR
Manoel Antonlo de Moraes, na
graduação de primeiro sargento,os sesundos sargentos CA Joáo
Ellaa do Nascimento e EuclldesFrancisco de Oliveira, na gradua-
çáo de segundo sargento, 03 ter-
r.elros sargentos MR Allolo Batls-
ta dos Santos e MO Alberto Sil-
vlno de Matos, e na graduação de
terceiro sargento, os cabos MR
Claudlonor Teixeira de Azevedo
MA Josó Barreiros: promovendo,de acordo com a Lei 608 de 10 de
Janeiro de 1949, Ermelindo Manoel
do Nascimento, nnosentado tiocargo da clasce E da carreira d^
ooerarlo de arsenal, ao cargo do
claaso P dessa carreira.

boru escrita em linguagem extrt-
mamento cativante, opfta restrj-
çCea A nossa crônica t procuramostrar que cometemos arroa,
quo busca corrigir.

Kla a carta:"Rio de Janeiro í ót Acosto <U
1043.Hmo. ar IX-. Porto da /l'Jv«lraA 8oci«rdado Beaetflccnt* doaFlmprcgadot Municipal*, a malaantigu, daa n.*..50ciaç6cA dc claaoe dofuncionalismo municíjpaJ. repre-í>;ntí!da pe^o pr-aoldento cie .«ma Co-iniMAo Lacecutiva (Diretoria) p«*de ;ao ilustre Jornalista, cuja atua-çâo oempre f.ccnvpenhou com a j:r.als v.va Aiirjpatia, que w d.çne jeis.- publicidade a c.rta carta, queexplica rJçuna pontoa do projétod-i reforma do Montepio Munici-na!, quo mercccu o benopiAclto da.noasa rxrcmlaçfto < d?* toda* aa; srnala. por re: o mala convenl-ente aos inrcrc&ses dea ccntrlbuln-tCft.O prendo eacrltor, aeinpro preo-cujzdo cora «a quv.r.6cv> de lnto-re?5o coletivo, terçou comentArlca,brilhr.ntcô sem duvida, mac. pordesconhecer algunj detalhea comfalhia que a Sociedndo neste mo-mento íie®c-Ja realçar.Oa que derejam a paR-^agem daroúorma da iniciativa da própriaadministração do Montepio, con-cordam com o brilhante JomalLs-ir- quando dir^: "Aparentemente

assunto nfio Juatiíica diacua-s&o. Puro erro. N&o .«.ó Jurtificncomo lmp6el. Muito bem. Nemmesmo aparentemente a diacuasAodove tar suprimida.. Nfto. Todos
querem que a Camara vote o pro'jeto com ntclra ccnaclftncla de

ausá e eatr. Sociedede outra cou-r.fto cicseiaO digno e^crtlor discorria da
contcibuiçfto compulsória. Kla nior. o n z t l tui nenhuma novidade.Stlste hA melo BÓculo. O libórri-mo Pereira Paacoa nfto alterou osce
:c?imem. Todaa aa rJlbíraçóe." <T>ofl---iores, rfetara a con'
çio compulrória.Mas o eminente «raritor diz quenSo l'. Juato quo « conservecontrjbuiçâo coira>u!aôria, para os
que nio tím purjt quem deliarVoltemos um pouco ao partido. O
Montepio Municipal, com uma rer.-ulnmcrtaçfio Ubérrlm»; «mpr«
permitiu que. o contribuinte, nfto
tcn-".o hcrdolrcs. pudíise kç-r
pensfto a uma ou mala peesoea na--
turais. ao do se*o masculino até
a maioridade (31 anos) e »e do«xo feminino enquanto aolttóMou viuvas.Por quo na relorma que »• dia-
cute fc. suprimido o legado? Para
acomipanhar o regime do todo«n>s-,autarqu!aa-foderais. Inclusive o
Montepio da tjnlüo. qu» nSo per-ml tom" o legado. Asaitn mesmo, a
reforma mantém o legado parainqueles quo JA o haviam feito, ou
qús vibrem a legas* até & data da
reicrmo.Foi mal tar «ido «cprttnldo'e^aclo? E* um ponto a discutir
Trata-oo de um proleto • nSo de
uma lei acabada. Mas eava su
oressRo. baseou-?e em muitoa
è.vemr>!os e. assim, esta Socieda-de aceitou a lnovaç&o, até quo no-
va* razões a posaattn contrarlur.

ov-nto A majcraçfto daquota
que J& pagam, visa tfto rórmente
proporcionar uma pensão com a
qual as viuvas e filhos poasa/mviver, porque é preciso lembrar
qus, "por muitos anos, a pensãomaior era do 300 cruzeiro» men-
sais e chegava, dado o cusrto da
vida; mas qut elm^ada ao dobro
Í6D0 cruzeiros) ainda se tornou
Insuficiente. Hoje, os quo d«lxa'
vam COO. deixam o é ainda
nvulto pouco. Como elevar a peuífto na proporção do cuíto da vida

TEREMOS CARNE PARA
EXPORTAR ?
Os que acompanham de perto

as condições e o momento da
pecuária nacional n&o estão
tranqüilos quanto á existência,
em luturo próximo, de carne
que baste para um consumo re-
guiar da população brasileira.

Além das causas bem conhe
cidas que justificam tais re-
celos, uma outra velo juntar-se,
segundo verificação ultimamen-
te íelta, qual seja a grande ma'
tança de bezerros.

Apuraram ós criadores que os
bezerros mamam uma determl'
nada quantidade de leite que,
àoi preços atuais» soma n&o
poucas centenas de cruzeiros.
Além disso, para que atinjam
em boas condições k idade do
corte, drio motivos a cuidados e
novas despesas. Somado tudo
isto, a conclusão a que chega-
ram os criadores é a de que é
multo melhor, multo mais van-
tajoso, maiar os bezerros e ven
der o leite que eles consomem
Dal a grande matança de vi
telos.

Se esta é perspectiva em IU'
turo que se aproxima, por que.
em acôrdo Internacional.' com-
prometer-se o Brasil em man.
dar carne para o estrangeiro ?

Onde a certeza de poder ser
íelta essa exportação aem gra-
ves prejuízos para o consumo
Interno ?

Entretanto, segundo o torna-
do publico relativamente a um

dos fajmosos carabineiros de Of-
íenbach: chega, naquele setor
do mundo, com um gravíssimo
atraso. E este é-devido, parti-
cularmente, ao ex e futuro ge-
neralissimo da China naciona-
lista.

O que teria sido possível or-
ganlur ha um ano, quando os
perigos da marcha de Mio apa-
reciam a todo o mundo difíceis
de ser contidos, pois. além da
incapacidade militar dos adver-
sárlos, tinham a seu favor a de-
sordem economica e financeira
do governo nacionalista, agora
torna-se lento, desconfiado,
mais o grito de socorro de quem
se está afogando que a inicia-
tiva franca, enérgica, deslnte-
ressada de um estadista de am-
pia visão.

Verdade seja dita, até agora
Chiàng-Kai-Shek fez o possível
para n&o se acreditar firme-
mente na confiança das gran-
des potências mundiais. A sua
política de tours de malns, ba-
seada nas vantagem, momenta-
neas que podia auferir de um
ou de outro, fê-lo encontrar-se
abandonado no momento pró-
prlo em que a flcçSo de "gran-
de potência" da China apare-
cia, sõb os pontos de vista poli-
tico e militar, de uma vacui-
dade Irremediável. Fez a sua
política sem se preocupar de
estabelecer uma solidariedade
continental, quando o comu-
nlsmo n&o só o apertava pelo
norte do pais, como penetrava
e sè estruturava na Asla merl-
dlonal, numa cadeia de células
que. da índia, se prolongava até
ao Jap&o. A resposta qilS o pre-
sidente das Filipinas deu agora
a Chiang-Kai-Shek deve ser
entendida n&o somente como
uma advertência para o futuro,
mas como uma exprobação peia
aç8o passada, porque, durante
anos e anos. o estadista chinês
considerou-se e fez-se conside-
rar o chefe do Continente.

Na hora extrema da vida cl-
vil independente da naç&o, lem-
brou-se de promover uma fren-
te unlca anticomunista no Pa-
clflco.

Mas que recursos ele pod:

cujos membros deverão colabo-
rar entre sl, simuitsneamente,
com meios práticos e eficientes?

E' lógico que nenhum pais
cliamaao a aderir â frente uni-
ca empenhará o seu concurso
sem estar convencido de que
Chiang-Kai-Shek tenha as pos-
slbilidades de deter as forças
comunistas e de iniciar, com
seus metos, a reconquista da
China.

Em suma. a Iniciativa do ge-ne-allsslmo tende a uma alian-
ça que, tecnicamente, deveria
entrar em funcionamento lme-
diato e se tornar um das auxl-
lios que, em vao, o governo na-
cionalista tem esperado dos Es-
tados Unidos, ou 6. estipulaçâo
de compromissos futuros ?

A experiência estft nos ensl-
nando, infelizmente, que, en-
quanto os países anticomunistas
propõem, pensam, discutem, a
Rússia age silenciosamente e
atinge seus fins.
INDUSTRIAS DE

ALIMENTOS
Segundo dados ofiCais, as 'n-

dustrias de produtos r.lmenti-
eles tiveram no ano passado .3
seguintes lucros sobre os respec-
tivos capitais: frigoríficos, 11,4%;
bebidas, 27,7%; moinhos, 14,4%;
açúcar, 20,^-;:; d'versos, 13.9%.

Os lucros sobre or. capitais e
mais as reservas feram os quese seguem: frigorifice 0,1%;
beb'.das, 17,6%; moinhos, 11,7%;
açúcar, 15,6%; dlversc- 11,2%.

As transferencias para reter-
vas sobre lucros fora—, estas:
31%, para os frigoríficos; 23,7%,
bebidas; 29,27 m-inhos; 11,3%,
açúcar; diversos, 31,1%.

Mencionemos finalmente os
dividendos: frigoríficos 1,0%
bebidas, 43,3%; molnhe 56,3%
açucnr, 50%; diversos, 35%.

Em conjunto temos os se-
guintes números: lucros sobre
o capital: 17%; lucros sobre o
capital e mais reservas: 13CT:
transferencias para reservas po-
bre lucros: 28,6%; dlv'dendos 50-
bre lucros, 33,7'c.

Ccmo vê o leitor, al temos
bom lucros e magníficos divi-

a::egurar a esse possível bloco, j dendoo

BADAKÔ. LIBERO
[JOÃO BATISTA

Nasceu em Laigucglia, Ligu-
ria (Italia) em 1708, e era fl-
iho do medico Andréa Badaró.
Doutorou-se em Medicina pelaUniversidade de Pavia e teve o
seu diploma confirmado pelaUniversidade de Milão. Veio
para o Brasil em 1G26, e aqui
se entregou a principio aos es-
tudos científicos, notadamerite á
Botanica. Foi, em earater pro-visorio, professor do Curso Ane-
xo da Faculdade de Direito de S.
Paulo — cade ra de Geometria.

E" em 1829 que ele começa
a publicar, na capital paulista,o seu famoso jornal — O Ob-
servador Constitucional. A' fren
te dessa tribuna, combate ele
o bispo D. Manuel Joaquim Gon-
çalves de Andrade, ent&o na pre
sidencia da província, o desem-
bargador Cândido Ladisiau Ja-
plassu', o proprlo "D. Pedro I.

Foi como represalia a suas
destemerosas atitudes que, ua
noite de 20 de novembro de
1830, dois indivíduos dele se
acercaram, dizendo trazer cor'
réspondencia para o Observador.
Atendido pelo Jornali.-ta, o st-
cario alvejou-o a bala de pis-
tola, ferindo-o no baixo ven-
tre.

Conduzido para casa em esta-
do grave, recebeu os últimos sa-
cramentos e aos amigos que
cercavam disse em certo instan-
te a frase que ficou como um
testamento:

— Morre um liberal, mas ndo
morre a liberdadel

Encontram-se artigos seus no
Observador Constitucional, na
Astrea (ns. de novembro e le
zembro de 1829); na Revista -lo
Instituto Historico, LIII, 2.* r^e.

Fonte:
J. A. Pinto Júnior - Memo

ria. sobre o Dr. ... Revista do
Instituto Historico, XXXIX, 2»
parte.

0 ensino da enfermagem
no Brasil

O Presidente da Republico sanc'onou a resolução le^'"' '.tiva,
auc diapõe sobre o ensino do en-íermagem no Pala.

VAO WSPf-eiQJIAF
OS TRA®ALHOS OT CONSTHtT-
ÇAO DA ISOTTNAftlA PT! MATA-

RIPE, NA BAHIA.
A fim de inspecionarem oe tra-

balhos de construção da refinaria
do Mr.tarlpe. principalmente a
parte do recebimento cie mate-
riais, trantj ortea e aquisições s>-
guem, hoje, para a Bahia, o« en-nenheiros J. D. Jones e R. R.
Vfeberllncr, da "K-"-og^ Pan Ame-
rican" Plínio Reis Oatanhede. daComissão de R:finaria; AntonloSe a br a Moggi e Carlos Eduardo
Pais Barreto, oficiais do Gabineteda Presidência do Conselho Na-cional do Petroleo o secretarioxecutlvo e ass'stente Ja fiscali-:açáo da obra, respetivamente;Renato Botto, encarregado do pro-Jeto dc obras complem^ntares e
Pedro de Moura, representante doConselho naquele Estado.Noventa por c:<nto dos mate-riais especializados Já foram ad-
qulridos. dos quais apenas cercade dez por cento ainda nílo che-
garam ao local do grandioso em-
preendimento.Os ensaios de funcionamentoda refinaria de Matarlpe, que vaitratar o olro descoberto pelo C.N. P. na Bahia, estilo previstospara fins do proxlmo ano.

Éden acusa o pvêrno
frabj»!his?a

COMÍCIO POLÍTICO REALIZADOEM DARTFORDDartford, Inglaterra — O ex-Mi-nistro dns Relações Exteriores bri-tanlco. Anthonv Eden, acu«ou ogoverno trabalhista de n&o haver"conseguido um equilíbrio ade-
qundo e pratico" era seu programaagrícola.Eden, que é um dos dirigentesdo Partido Conservador, pronun-ciou um discurso num comício po-lltlco acui realizado tendo decla-rado que "outros nalses da Euro-pa Ocidental reabilitaram rapida-mente sua industria pecuarla. a
ponto de hoje lhes sobrar carnede porco o ovos." Acrescentou queIsco foi conseguido "nornue esses
países gastaram dólares em forra-
gens e alimentos para os animais".Afirmou quo "metade das nossas
pocilgas esteio vazias e o nosso po-vo continua limitado á ração decarne miseravelmente pequen^."Perguntou, em seguida: "Acre-
dltals ser mero acidente que esses
países, em consequencla de sua nolltlca. porem, um após outro, abolir o racionamento de carne e aténos mandar carne? As nossas clr-
cunstanclas atuais exlTom o cultl-vo do mais cereais que antes da
guerra, porem, qualquer homem
pratico poderia ter dito ao gover-co que podia mante~-"e um ade-ouado equilíbrio entre a criaçfto
do gado e o cultivo de milho. Po-
rem, o governo tarda sempre de-
maslndo cm ouvir a esses homens
práticos".

de

sem aumentar a contribuição? Im-
possível. Nio é diminutç&o d<
vencimentos. Náo. 25' aumento dc
vantagens para « própria fami-lia.Basta pcn«oe- no oeguiaw:
pensêo menor, atualmente, è
SOO cruzeiros e a mAxima de 840

rírfórmR & mínima eer* <le
8iO • a mâ-.clmn d® 2.300 ertmd
real , ^PaTece que o aumento *
rvwisador da majjotraçlo, ume Te*
que é impossível a infftltulç&o ope-
rar o milagre <!e trlpHciir psnsOw.cem a mesma contribuição.

Dls o Ilustre Jomallata qiM o
aumento pretendido, devia ser fa-
ouJíatlvD. -mesmo para os que ttm
h-rdclras forçados. F,' uma ques-t<o de txr-nto de vlrts, mns per-dôe o festejado escritor, que ecta
Sociedade se Jul-srue. quanto fio as--*,,nto. na me1hor causa, e/vi tendo
que funcionário?, chefes de faml-
lia, p?r lamentável e condena-
vel descaso, possam ocasionar•ntaè.-ia. futura da tIuti e dos fl
hOutro ponto que tem levantado

celeumas. 6 a manutençfto df"jola". Desde o primeiro regula-
mento do Montepio, — sempre
e-sistlu a "Joio" e porlsso «
Sociedade aceitou a maou^ençao,
na re fôrma. M*s ouem vai «incidir

Camara de Vereadores. A.t6
14 haverá dlscursllo do assunto
e da discussão deve nascer a luz.
Assim, o sr. Dr. Porto da Silvei-
ra. embora hs.Ja sido, em alguns
pontos, menos Justo, nfto obstan-
tc a tua preocupa1:fto («rmanentede a?'.T com Justiça e verdade,
prestou, com esse seu artigo, uni
Érrande, um relevante serviço, qual
5 de agitar essas questões, nara
que selam bem estudadas.

Termina tido. dero dizer: * r«-
forma é esplendida. Ele bonofi-
cia muito o funcionalismo o suas
famílias. Tem defeitos? E qual a
obra humana de uma perfelçflo'.fosoluta?

A verd-ado é eme aparecerem ou-
tre.i prejétos de lei sobre o mes-
mo assunto, todos inspirados no
bem publico, mas que, bem es-
tudadôs Tv?'.or, que molhar conhe-

?m a questSo. foram flesde logo•onsiderados lnaceitÀvels, por ccn-
terem dispcíiç6;s prejudlcláte.E' o que decejava, cm nome da
Sociedade, di/^er ao ilustre lorna-
l"rta. e pedindo a bondade aa pu-bVcaçío desta» linhas, subscrevo-
me.Patrício o admirador muito ofari-
gado. — Jtronimo de Si Pinto Ser-
queira1

Vamos, n seguir, analisar a
atenciosa missiva do «r. Jeroni-
mo Serquelra.

Preliminarmente devemos acen-
tuar que n5o somos obstinados.
So o di<rno presidente da Socle-
dade Beneficente dos Empregados
Municipais nos tivesse convenci-
do de estar errados, o confessa-
riamos com absoluta lealdade •
sem o menor constrangimento.

Mas não convenceu. Scntlo vo-

A qutot&o da Jola t»mbexn ms-
rees rsparo. Aumentada a quota
de pona&o ssrá, proporclonalmen-
te, aumentada a Joia. O deocon»
ts mensa! de« funcionário, sei'*,
no primeiro ano, oneroaisslmo.

Stiport«r*o t6o peoaáee
on«sT

O K. JtronUno üirqutlr. pro»
elam». qn. s reforma é «pl«n»
dida. X* um direito m%, pensar
assim.

runclociArto», • BHIlto», *e<n*l.
doram-na péssima sob certo* es-
p««tos. B" um «Slr.lto d«l«.

Nás, que n&o somos funclon&r*
ySo municipal, que a estudamo«
apen»» oora s Awtjo d* bem »*-
?Ir, ent-endemo* que es legisla-
dor», d.vera meditar kmgam*nt«
eôbrs o assunto s fugir ao regi"
me ds oontlnuldad» peaolT», r»-
petindo para smanhft • que am
adotado para ontem.

Tudo evolui. O que «ra wm-
l.nte ha ebaquant» taoM ê hcjs,
tía d* r*sT», TeUiarU, obooleto •
imprestável.

A «ateio»?*® <* «P»-
dreomento. A «Toluçío 4 Tldft, n-
novac&o, «perteiçoammto. Por qu»
nfto evoluir » Porque n&o Inovar t

Entre m eartea que reeebemo»,
uma dia o wgulnte: "o pk* 4
qu» o Montepio mantém um fun-
cionallamo exceselvo e uma dlre.
ç&o regiamente p»*a.
dos seus males. Com o aumento
daa quota», certamente esse fun®
clonallsmo ter& também aumenta
tado oe eou» proventos. M oe dU
rotores r Esse», »nt*o, »«rto mal»
beneficiado» ainda. "*

Um outro missivista nes fala
noe lucro» Imenso* que daria
uma carteira d» emprtetlmoe riu
pldos ao» funcionário», qu», allA»,
Já. existiu durante eerea de qua-
ren.ta ano», pol» qua n&o ha p».
rlgo d» prejulw», meret do dec-
oon to em folha.

Outro funcionário no» «bama •
atenção para o débito, que dia
ser de 8 milhões de eruaelroe, da
Prefeitura so Montepio, impor*»
tenda esta que. ee estivem em
seu poder, bem aplicada, daria
renda altamente apreelivel.

O mesmo aconteceria, acres*»
centa o autor da carta, eom es

outro» mllhO*» d» cnuelroa 4*
Montepio imobilizados no Bane*
di Prefeitura do Distrito Federal,
qu&, paradoxalmente, se tem re-
ousado, de modo sistemático, *
auxiliar essa instituição, quaada
a ele recorre.

Hfto esposamos me soaeettoa,
pois n&o sabemos se ri
pondera & verdade.

Mas, publicando-o»,
oportunidade de eeelareoer • ¦»•
sunto, pol» qus, se forem verde-
delros, ele» derem «er derldamon»

i te considerados no sentido de sa«
i nar os seus evidentes Snconve-
alentes.

Como se vê, • caso eompofw
ta amplo estudo. O nosso desejo
é que ele aeja analisado sob to»
dos os seus prismas e que a re»
forma se faça de tal modo que
sirva bem A» famílias do» seu»
contribuinte», no futuro, sefl*
erlar.lhes dificuldades, no píft»

Jarsos. A cüxiinstaucla da con- j sent». pert» da Silrctts



TORNAL DO BKAHlt, tíOMXHOQj DK AOôRTO DE tO-tf.

diversas MCiKiAS a comemoração goeiheana em Aspen
<i I -t« 1 l,ar ... •• « muii». • lUutM Biudunldonit*. Robert

I CO I 3 A S DA P O L I T 1 G A l COMENTÁIUO

Ki.tri mnriK' iiejo Uo bf,o oclrbr:cívUUAtt»"um lunar

t\\\*
CQtU»«•Mi» uno, «o rn-

tiArlo de Ciofthc».
t*in ? odou o# pftlanBdo mundo, ocupa

cie dcMnqtie o

«rMn<luolclim»ip*. ílobert
M llutchln», chMirpkr U« Uni-
verttilüdn do ChliM»i»o, & uni <1f»n
plonrlro» «tu reforma da educit-
çí»o americana, Ronuton Wlldcr.

r-p- romancJntn r teutr^logo, * um
tivnl <!n Aineu. 'III»' POd» rpr do» maU tatarcMMIW* ropreten-

i roí.-lucrado nfto wá o aui{P dRn mutua da literatura moderna,• (catae poctheftuna uoa Katndoi • A cvocaçfto do penift monto do
I'ulr.' », mna. Inmbrm, a mata Oouthe o a atui tntograçfto naa

nroclamaçno da inARtilíic» liomeimiiem Jamuia 1 t<to'a« da nova clvlíl»jçAo, Un-| «reítiulit u.) K*!ilo ti" Walnmr, ilida» por eus Krupo tio varlaOn
ou«*m conhece a paliarem daa , tf inultlcor, cnuatttnl at^ mjiii par-

fpòoky Moimintin , onrto re | tíi_ rtn ItrnntíP eomemorneío.

tra, l»ro*idf"t« da ItepuMlct, nu
liou *o Manuel Odrl*.
i)»(iaidenU da «Junta Militar do
i-,.m;ho Un roru, o st.;ulme ta-
k^ratna, por motivo da pawaBiun
tiú data nactonaí do aou puio:"Ao comemorar-!*»» mala um
nnlvcrrutrio da
Judcpcndouçta do nobre povo
MiutRo, rogo a. v. ex.* aceitar oa "nocHy Mouiuaina . oimn
voto» nua. «m nome do aov»moj^« "df^mitlr
brasileiro o no meu proprlo, for- dificilmente ne porte cucou»
mulo pula conMantc prosperidade lrnr jocal mato adrquartn a tal
«o Peru a pala íalIcItiiMle peMOf.l í (srundloHO fim do que Ctoo lügi'',. <u«l:m'n cias dUtraçfiea da» mo-iio v. ex.1 — (a.) Kuriro uaspnr j trrtp0jPfi fl crror.do dc majeatofmn
jtutra, 1'rcotdonto da Rcpubltc i." > montanhnc.« o a m c ml o ri r i n cnvloil ao Pro« i Foi pera IA 14110 o Ooctlu? H l—O gmiern Odria e u ao i « rnUnimlel ^oundítlonV. compôs-•tdoute Dutra a seguinte menia- j tfV nialo proomtnrntc» i>er-
rem de agrAdcclmcnto: tonalidades do comercio, da In-

-Em meu nome , «o do poro Um da .mIuc^o^ da^.lvre,
peruano asrndeço proiundatneo- j trfíp estaduntdenaen o cm ouo ar
líi in amftvela Íellclt»ç6e», por inclui Ir.mbcm Thomnn Murin.

Hn .,,|,cr**rlo dn. incíi». , convidaram reconhocklos ltaerr»Tiiottvo do anucrsftr.o i pensamento rontcmporajjco
pendência do Terti. Aproveito rif, ví^r|0, piUses, erudltoh. fllriao-
rstn. oportimldnde pura renovar ; toa e cncrltorej, para luterprctnr• I r. rturiiMr um l^in f)n.4Íf)lí.f. Üílllfft»oe meu» íervorosoa votos
ventura pessoal do cx.* o pela
pro»pertd»dp e grandèra dos Es-
fados Unido» do Prailt. — (a.)
lícneral Manuel a. Orirln, preal-
riente da Junta Militar do gover-
oo do rcru." •

rsteve, oniein, no PalAclo Ita-
ínisratl, o »r. Torbjora Leopold
eetppel. ministro da NoruegM,
para agradecer a vletta nne, em
nome do embaixador naul Fer-
mandes, ministro das BtlavCifo
Exteriores, lhe íez o Introdutor
diplomático, por ocasião da p&«-
e»gem do anlversArlo natallcío de
15. M. o Iíel Haskon VII.

•
Aprecentou-fce, ontom, ao se-

cretárlo geral do Mlnl3t4rlo dai
Helaçõea Exteriores, o diplomata
José Caotano Bueno Horta FUho,
chegado de ChlctiBO para servir
»a Secretaria de Estado.

O embaixador Raul Fernanoes,
ministro das nelnçôer. Exteriores,
luandou apresentar cumprlmen-
toa ao sr. Dnvld Alvestegul, em-
bnlxador da Bolívia, por motivo
dw. passagem da data nacional do
«cu paia, pelo Introdutor dlplo-
JnAtlca.

iun i; «. 'v.i • i.v> - — "¦ _
n«la I e discutir, em jtmpostoiij, conte-' I rínrlns e pnlrstrns. a significaçãoM ll\ l|ft> I'" M • "• ""I ¦— - et  - ida obra de Ooethe para a nossa

fcpoca.DlstJncue-".e entre cIcb o ceio-
lir-i dr. Albert Scbweltzer, flló-
sofo, medico, mnslco e teólogo,
que, na Mia obra A filosofia da
CtviUzaçtio r.e revelou o mala
goethenno dof» goet.beanos doa
nossos temi>os o que de Lamba-
rrne. onde drnrie 3R anoc ee de.
dlea como médieo aos negros da
África Equatorial, vem. pela prl-mclra ve^. A Amírlca nara parti-clpar do rrande em]»reendimento.

Ao lado dsate al/»aetano surge
Joüc Ortega y Gasse*. o maior
dou filósofos espanhóis contem-
poraneos que, pela sua Revolta
ríaf. viassus apelou para a cons-
ciência do século XX.

A Suíça hc vê representada
pelo blntorlador Karl I. Burek-
hardt, ministro do r.eu país em
Parir: a Holanda pelo teóloço c
antigo ministro da Educaçfto,
Oernrdiií van der Léeur: a No-
ruega pelo historiador c antigo
ministro dos Negócios Exteriores.
Hnlvdau Koht.Nfio faltam nesse lmpresslo-
nanto cortejo os refugiados po-
ir.lcos da nossa época: ao lado
de Arnold Bprgfitraescar, autor
da obra A vis/lo goctheana do
homem t cia socicdadc. vemo* ,
Glusepne Antônio Borgese, um ;
dos melhores Intérpretes do
Fautto, ambos membros da Uni- |versldade de Chtcago, cujas c4-
tedras eles trocaram com as suas j
anteriores cm Keidelberg o cm
Mil ano.Comnletam o brilhante circulo
lnternaclor.al algumas notAveia

«II» K,""V,rLli;n-se a ela um festival mu-
slonl do nfto menor lainanlio,orientado por três diretrizes: re-
produzir composições das poesiasde tJoelhe, oferecer grandes obrns
muslcalb ao nível do poeta de
Wetmar e recordar a niitalca ron-
temporanea de Oouthe quo o
inspirou.A Orquestra Sinfônica de Min-
neapolls, frob a chefia de Dlmltrl
Mltropoulos, vai executar e "Ou-
verture de Esemonl". de Brotlio-
ven, a Sinfonia n. I. t'e Brslim»,
e a Slnfonlu n. 4t "Júpiter", dc
Mozart.Pianistas como Artur Rublns-
toln, violinistas como Erlco Mo-
rlnl e NntlKin Mllsteln vfto In-
terpretar MendelsBOhn, HAydu,
Ilnendcl c Bach.NTto íaltarAo ao programa a"Ouverture do Tlermann e Doro-
t^lh" de Sohumann; a "DanaçAo
d'i Fausto", de Berilo?.: a "Ou-
verture de Fausto", de "NVagner.

Numerosos lieds de Ooethe se-
rflo cantados nas composições de
Mendelsshon, Mozart. Beethoven,Hugo Y7olf, Schubert e outros,
abrangendo as produções do poe-ta numa extcnsfto raramenteatingida

bebc i *»*.'*# •% w ¦» m u -mm »• < •*'

pírimórios supíetívos
A S ^rôtAriA G^ral dc E luca- do professor ClovlA Monteiro s/n»

çAo da Pr:f«lti.ra e<t& prnmeien- bro a .iltmentaijfto nos escola.-.*¦" para brevti a insutulçáo Ua noturnas, uni.i medida nuc te. . NAt>. E' ante.*!brevit a muüuiçao da noturnas, uni.»
i escolar lambem nos rentrinjn A r.tcola.
Primário* Quplottvrwi. E' de tudo. um nto t

Funcionou eficoxtnente ííO Mararjhüo1A alimentação nos cvrsos

o «acôriSo íi-s^crptüirtôcíárso
A. UahÍB estaria unida cm tôsno do SP. Cíâvio Mar.yeEieira I — O-, pes-
sedistas em composição para a Ire .ítc única baiana ? — A candidatura
Canrobert — Os dc!c;;ados do acordo InterpartidArio desempenham
bem a sua tarefa — Seráo consiiüa áoi nesta semana os srs. Ademar
de Barros e Gotúlio Vargas — O Pr csidente da República é atacado
com desenvoltura pela situação de São Paulo — Feito o acôrdo ml-

neiro — Modesto o sr Melo Viana...
tnbcloctmonto da Dclcuaclu Re- uoalto o senador Melo Viana, dl-.  — rlglndo-M ii um Jornalista que o

entrevistara, nfto llic apreendeu-
do o pensamento, disse que em
Mina» hu nomes excelcntes paraii Prc-ildrncla da Republica. B
citou o« Srs. Blas Forte.?, Carlo.<
Luz. Milton Campos. Vtiladareí.
Bemnrdíís r ainda outros. Mo-

tnDCiCCUlltiUW iiit ivfii:t»aunv x\i"
Ílonal 

tio Trabalho; proposto ao
CRislatlvo Federal

Foi ru* em nconteclmcntos a
semana que ontem ílnUou.

O desfesho sensacional do caso, *•»«<»«": . ...
ivilitvco irranlado no Atíiranhfto, ^ Prc-sldcnto da R-opubllcA.
™ ò seniáor Vlwrino Freire PMSOU. desde cntfto, a ser ataca-
SSm a vitoria d-Jo com ««'^^^Uura pe!^
Kadas íol apresentado, na Cama -1 d.?0 p s. Õ, m teiir
T1}' Px?S írSHn ^nmn' tmn-a^dri b]éux 00 ^tado* Pr0P07' Lmia 1110"L.tno IvTae.hado. como (le I «r.« >i_ ¦ ^''''"'''cuocle c '• n/i.... i-i.v, ... meia oo iuáraao. nropo/i unia uio-. uernnraes e wmnn uuuua. i»»u-Ltno Machado, como pro\.a «r | cÁo de f.olldnrlcclade c apoio a o j d os to o »Sr. Melo Víanal Nilo potcllclcncla do acordo íninrpartl-1 p-wldcnk Dutr.i. Or. represen- o aau nome n«% lista...darlo. Oa ardorosos parlamentas tantas da ala dos vellios e que ...rcs maranhensís, finaram Justi-

Ooethe apat*onou-po pois ovo»
luçAo dos listados Unido*, açor*,
panhando-a com o maior inte-
resse, tanto pelas suas extensasleituras como também pelos In-
formes orais que recebeu de nu-merosos notAvelS visitantes ame-
rlcanos. Teve, por vezes, até a
ldôia de emigrar ao Novo Contl-
nente. Mas dlílcllmente pôde so-
nhar com a ldôla que. ura dia,
no centro da grande Republica,os pensamentos e. as melodias
das suas obras seriam reproduzi-
dos pelos melhores representan-tes das ciências c das artes, paradignamente lhe comemorar o bl-
centenário.

aapaj oísouj^

ACADEMIA BRASILEIRA
DE LETRAS¦' :b' o professor Luclen Fbvre reaüsa-

rá no proxlmo dia 12. 4s 17 horas,1 na tede da Academia DraíU^lrn, sua
: conferência solirc "Erisme ct la nc-
j nalssance". . ...A üaudaçio da Acadciíi.a ao llus-
! tra ho?p;d<: s^rA proferida prlo aca-' derr.lco A. Curr.clro Lrào.A cntvara serA fruucmecda to pu-hücí».

tantas da ala dos velhos e que• w  ••— ali formam o chamado "grupo
ça ao Presidente Eurlco Dutr.i' cjür, nove" negou-se a prwtialarrealçando a correçSo com que tni nioçío. Velo, entfio, ao Rio,
a. exa. se manteve cm tx>da ai o emissário pc^seíJlsU, Sr. Jose
crise política ocasionada pelas I Maria Keffer, vereador paulista-
eleições dn meaa da Assembléia
Legislativa do Estado nordestino.

O governador Otávio Manga-
beira voltou i Bahia. Antes de
partir, o chefe do Executivo da
terra do vatapá despcdlu-sc dc
seus companheiros da U. D. N. fu[ „„„„„ „„„Com aquela verve brilhante a, veR oportunidade de anunciar
que nos acostumou, o Ilustre Jl- f estar concluída a frente tmlca dader democrático disse do ceu oti- minniru r» manif#»afrv
mí'imo ao regressar és suas íun-

no e amigo pessoal do Sr. No
velll .lunlor. Os pessedtstos do"grupo dos nove", apertados, re-
solveram assinar. F. desde entfto,
á hora da votação, JA em substl-
tutlvo, rctlram-sc de plenário...* 0 •

Por ultimo temos mais urna

DEVERÃO SALDAR SEUS DÉBITOS

COM O TESOUilQ NACIONAL

Ds que assinaram o têrmo de comprjmisso com a Missão Militar Brasi-
leira em Berlim, de pagar o custo das respeciivas passagens

A relação das pessoas que estão sen do convidadas a comparecer à Di-
visão Consular do Ministério das Relações Exteriores •

Comunica-nos o Mliilôlerio das
JReiações Exteriores:"O Ministério das Relações
Exteriores pede ás pessoas cujos
nomes constam da presente lbta
e que assinaram, o termo de com-
promisso com a Missão Militar
Brasileira em Berlim, de salda-
rem seus débitos com o Tesouro
Nacional, relativos ao custo das
respectivas passagens, ec slr-
vanv comparecer a Divisão Con-
sular do mesmo Ministério com a
possível brevidade, pois esses de-
bitos devem ser saldados ate 31
de outubro proximo".

NAVIO niTATOV" CHEGA-i Stramm, Reinhard Sturm, Au
DO A 22-8-48 ' gust Strobl, Heinrich Ernst Sur

| kamp, Wilhelm Tabor, Carlos
Elsa Marrarete Albert, Ceei- Tadday, Margareth Hildegard

lia Emilia Armbroter, Maria; Thieme, ^e.\^rtErnesto¦Rnirr T-Tplpna Maria Bennewitz,! Thime, Willu ulrieli, i-jrnesto
Mar"áret Sophie G Benzler, | Urbscliat, Adolpho Wensch, Got-
Edith Eudoscia Am. Beclcert, i tfrled Thomas ^Westerich, Her-
Susanne Bierbaunier, Bertha| bert Weyne:wmaJinvfnnn6 EmestHedwig Birken, Jhanna Borges, i ne Wilcke, WiÜ Johann, Ernest

ções, nas quais, ha mais de um
mis. vinha sendo substituído por
um pessedtsta, o presidente da Ar-
sombléla Estadual, sr. Valadares.
Disse ainda aqui, antes de em-
barcar. o governador baiano, que
a Bahia está politicamente uni-
da. A b.incadii pessedlsta da re-
presentação federal — soube-se
depois — assentara em passar um
telegrama ao sr. Mangabelra hl-
potecando-lhe solidariedade. Con-
versa pra cá e pra lá, a verdade
é que ouase todos os parlamen- jtares pessedistas estão com o go- ]vemador tío seu Estado. Apare-
ceu a ideia de uma reunião, o
senador PiiV.o Aleixo avançou,
recuou, tornou a avançar e, fl-
nalmente, ficou assentado dal-
xar-re o caso para ser resolvido
no plano estadual.

A reportagem, conversando com
03 baianos; íiisou cisnte de que.
na Camara, somente uns dois
deputados tomarão rumo que não
conduz -lo Fr.laclo da. Aclama-
ççüo. Talvez sigam, sem mais
luxo, pará';. o-? Campos Elis^os,
onde ô sr. Ademar os espera dc >
braços absnos.

A proposlto do momento itoiI- jtico baiano, lembra-se que o se- 1
nador Pinto Ale!>:o. presidente
do P.S.D. daquele Estado, este-
ve firme, firmissimo. de pedra e
ca!, com a candidatura Otávio"Mangabsira no governo do Es-
tado. indo depois, com os aml-
gos que o acampanhavam, votar
no sr. Medeiros Neto, candidato
trabalhista.

política mineira. O manifesto,
com a a.->sln!itura dos presidentesdoi partidos, será publicado na
próxima semana. Sabe-sc que o
congraçamento dos políticos ml-
neiros visa, antes do mais, apoiar
o Presidente da Republica e o
governador do Estado, bem como
a candidatura á sitcessáo do Ge-
neral Dutra a ser homologada
pela política do acordo. A pro-

nirrendn  —  — 
Curso* 1'rltnsrios supletivos. E' d<» Indo, um nto que entra como
realmente uma grande medida,! reforço par.i uma roclcdatdo
essa. que vem beneficiar con.it> dia. refletindo-M; na esfern da
deravflmentc os aluno,-, d^sso.i nohsa vida pr>lltirA c (on<truindo
cursos, n»ie multas ve7.?s deixam alicerce* para a nos<a emanei-
de üc alimentar dejxús do tra-jpaçfio economka. Nao A prf*clhO
balho pura que possam ter tom- dizer que a educnç&o t o miirr.o
)>o do freqüentar v. aulaai j problema da nacionalidade. Drla . i emnnam todos o« demais e dal aMedida Ju.su, eertti e roa.-,.,, , V ratoensablll.mente benéfica, que entra como ivspoAsamii
um grande fator no âmbito «o traiMUilòa Ocampo educacional, orlando poi- .JS® J .íe1 educaçãoslbllldades a todos w que prerl- _S? tó o id£.sem passar diretamente das If . , n,!i ^ er„nfiè Aiwi i-.a aras de trabalho ás de estudos. J? )?,- g«íf^nti ^"rimhvF.ra oor certo, um dos pontos nomem que enfrenta probie-
príncipaH n ser oinslderado e!™* c°m re^°'"s5f
que ainda ninguém havia tninMdo í-oíni urn
^^'de^larios^^mojSda^citfàdê' ',em' Intencionado A- causas do

Pt.hi Hartiontr, 6 (Asaiwtw) — ] que freqüentam os cursos miple-1 ^^ que0Ifaz' em°iiuas -XtertU«r«a><e em itafwcrlca. tef- fflvos da Prefeitura, Incluslva PCsq.J.saf que U» em Mias Tt.l-
."%x natal do k*. J. RHVjd Pen«. gente quevarbiA liomena^nfi ao vloe-gover gente que mora no alto dcxs mor-

ros. em lugares distantes quede^ice para o trabalho subindo
somente para o recolhimento do
dcscnnço noturno. Muitos deles,
com tnia vigorosa vontade de
aprender, afastam os obstáculos
quo surgem, até mesmo a pro-
prla fome e enfrentam o regime
escolar noturno num ato de ver-
dadeiro heroísmo.São os heróis anOnimos pelaoonqutsía de um Brasil mais vi-
vo, onde náo haja homens céptl-
cos e Ignorantes. Os livros po-
dem fazer os homens mais for-
tes e capazes de empreender a
grande viagem da vida, com
maiores probabilidades de ação
Não d. por certo, essa wsoluçft»

FABRICA BAflGO

NAVIO "ALMIRANTE ALE-
XAKDRINO" CHEGADO A

26-2-ÍU
Hermann A. Bernarderl, Erna

Bioler. Franz August Boettecher,
Auanita Brootz, Mana Luiza
Baur, Use Chrlston, Irma Fauls-
tich, Kari Joseph Flsclier; K'"rt
Clronefeld, Emilio Habieh. Curt
.Helmouth Hilbig, O tio Paul V/.
Hiokelinann, Augusta Bffnha

ífuolaken Hermann Hurlebaus,
Riohard Ernst Tug Klepin. Fhe-
kla Knippanberg, Frans Arfchur
Llchbtner, Charlette Lowlnski,
Frisdrieh Wilh, Polcman, Her-
.mann Halter "Rabethge, Willy
Bouge, João Sehindier, Paul
ISchimldt, Johann Schmidt. Ana
Barbara Weith, Ana V,'agncr e
Gert F. E. Alberto V/enk.
TI AVIO "ALMIBANTE; ALE-
XANDRIITO — CKECrADO A

23-9-43

kKunlgunde 
Attenhofer. Erni»

sa Becker, Maria DoroUiea
Magd. Bethe, Engelbert Paul
Bonse, Anna Bert.ha Maria
Erandt, Paula Brueckman, Ri-
calird Kecker, Martha Dletrich,
Ve^s Maria M. Geroke,. Anna
Lulse Gracmer, A'nna Herltt,
Franz Theeder Hofman, Maria
.Klaes, Bernard Franz IClee,
CViristine Klumpp. Olga Rosalie
Krone. Heirlch Wçndelin Lei-
rert, Hermlne Sophia Libera,
Altos Lindner, Ema Luithle,
Margarethe Martini, Goorg He-
."inrich Niíteladorf, Elze Jolian-
.na Dorofchéa Moeller, Elisazeth
OWinger, Wilhelm OkvongU, Au-
guste Rosette Pasehen, Maria
Walburga Pechtel, Elisabcth
Heucher, Wlhelmine Caroline
ron Runktl, Carolina Ana Rj'-
bandt, Ernest Otto Scliaefer,
Jcharmes Süliueps, Elisa Pau-
Une Schumacher, Rasmus Sveh-
ninaen, Magdalena Thies, Mng-
dulena Will. Franz Zieha. Mar-
tha A. A. Ziehe, Martha Zickcr,

-—--o-
Margarethe Therese M. Czerny,
A n u e Falkenstetn, Elisabeth.
Gessner, Margarete Haide, El-
se Hirner, Heawlg Leop, Mano
Hoffmann, Amanda Hofmeister
Augusta Holz, Ilelene Marie
Janke. Maria Janson, Ir.geborg
Ch. Jansen, Elvira Alvlna Kae-
chter. Karl Kaiser, Hildegard
Koehler, Edith Kulhee, Linda
Kring, Hildegard Lichtner, j^ri-
ka Loethe, Walter Otto Alexan-
der I.otter, Hildegard Neymeyer,
Sophie Pechtel, Carla Anna Lui-
se Pohlmann, Erna Else Martha
Richter, Heintz Otto Augtist
Riegert. Emmi Maria Rudolph,
Margarete Roth, Luiza Paulina
Pshawalenberg, G e r d a Anna
Leonore Schuehardt,. Joliann
Mathias Schwelnle, Ellen Mar-
got Celeste Schott, Bertha Sie-
bert. Ida Siegcrt, Gertraud
Streibel, Wllhelmlne Surkamp,
Elfric Ulrich, Willielmlne Dorç-
théa Voss, Wally _ Voss, Frieaa
Maria Wiser, Christine Wendt,
Catharlna Wensch, Olga Wohl-
gemutli, Werner Volmera, Anna
ieger, Priedrike Zirmer
NAVIO "SANTARÉM." — CHE-

GADO A 9-10-48

I

\W,1

!_ ^, <i^>j

J EX|JA flA OURELUA |

nador do E>-t^do. ent.r« ,n> ouaK
um eburrn/ro. na nftde do In^lío
Esporte Clutw, uma »c»ao solene
ao Tcutro Municipal. ' um bnn-
Sucte, na Pacenriij. Bela Vista,

ompareccram a esta* homena-
genfi. alÍTTi doa deputados orto-
dovoo do partido, delognçóeo de
q;joso toda^ or. municliploe do
Osto e autaro <iiw>tadc-s dn Ala
Llber«2. Ob»«crradorr*n polltloon
present» ts\o dc epmlno que os
honienagcn.s prestadas aor, sr. RI-
beiro Pena deverío rc7>ffvutlr am-
piamente. Estado, indicando, en-
tre out.rtis coleof», que o PSD mi-
nciro vlnlin no Rentldo de r«n-
cetar a sua ranldude o reaílr-

(Continua na 10." pittlno)

queixas' do povo
COM O "IAPTEC" — Os mora-

dores do núcleo rcíldenclal de
Rocha Miranda, do "IAPTBO ,
queixam-se da falta de conslde-
raçfto que lhes dispensam o en-
carregado do referido núcleo. E* uinanao a cuíhuioíicíu. uc
que existe um telefone na resl- xá. nfto pudemos deixar de ver
dencla do mesmo para serventia o admirar o montAo enorme de
dos moradores, entretanto, cons-; coisas ali cogitadas, combinadas' tnnterrcnte o referido encarrega- ! e liquidadas, num abrir e fechar

i do nfio está em casa, onde tam- ! de olhos: agricultura. Industria,
bem n-lo dorme e na pessoas de • transporte, saúde, educação, etc.
eua família mio se Julgando em- ' De tudo so cuidou e pnra tudo se
pregados do Instituto, nfto aten- deu remedlo. e ainda r.lsuns tl-' dcin chatnadoR para ninguém. \ veram tempo pnra tratar drs ccus

j Apelam os moradores <7o núcleo | reumatismo^ e diabetes, e ne-
de llocha Miranda para a Direto- 
ria do T:>"tituto de Assistência
nos Trabnlhadorés de Tiauíportea

j ^ Cargas, na certeza de que uma
providencia ser/l tomada em be-! neflclo dos que ali residem, cer-

i tos como estão que o telefone nu-A T.Irtnnir.rtltrt A limo nA-.

e.sq.i.sa* que iaz em nua^
tss ás escolas e o contato perma-nente que mantém <^)m a
pulaçfto escolar, bem demonstra
o seu interesse pelo engrandeci-
rr^>nto do Brasil. Pode-«e afir-
mnr que o professor Clovis Mon-
tel^o é o primeiro secretario ge-ral de educaçfio da Prefeitura,
que depois de horsr seguidas de
trabalho ern seu gabinete, rerol-
vendo situações burocráticas, sai
em visita ao esoolas diurnas a
noturna-, da cldadc. Nada mat.
just/.i dizer bem da «un. admlnis-
tr.tçfto. iiho só como um aplauso,
mas principalmente como um ln-
centivo para que cada vez mais
cresça o seu entusiasmo por táo
importante trabalho.

Lauslmar Um Goratt

Coisas da Conferência

de Araxá
Olhando a conferência de Ara-

nhum íaltou ao programa das
festas. B!éz-se par destvs Ic mor-
chá, a defesa d<>r, heróis :1a indus-
trla*. dos l:or»)en3 dos lucros ex-
traordlnavioa, do i.r.ítlluiçõeu co-
mo o Sesl a o SescJ que pennlteinalimentar tanta geme c que •»—l-UIIIU w I...V.W.4V I  '1 —

j quele lugar longiiiduo é uma no- permitido ao lírasll conhecer, j dinheiro. A dhereuç
1 cessldade e nfio pode, por isso. fl-! através d?i .1.. M f Vi. r^rtUl t*fl rll 0'íCl, cc.r trancado dentro d«. casa do
! encarregado só para seu exoiu£lvo
uso.

através os bor» Imprensa, numeua» palmo, c purecc ^u- • i-""-.'
dc um valor verdadeiramente ex-I uicrr r legalizando um estado n
cepclonal. J coisas que existe dc tato, prl

Por que nSÓ to lhes ent-ega dr.: cormç&o. o soílsnm varUM

vez todo o Brasil? Eles só pedirama exclusividade para o Banco
Central e que o Governo nada
decida em matéria de economia,
e no resto, sem os ouvir e aten-
der. Foram modestos e algo ee-
rlmoniosos. Cabe-nos a nós ía-
7.cr o que os sgus escrupulos nfto
permitiram, criar sem rebuços o
Estado Plutacrattco. Talvez nos
z:.\-- cm bo'» conta e t.tlve:. sej."».-
1110. ln ais felizes. Dizem quiIda-:1!; M::dia humanidade er->
mais feliz e tanto nUfi ob po.sltl-vistas a denominam dc idade, ae
ouro. Enião, eraiu os. p.*iviicgir-r;da nobreza e da reiiçláo. hoje se

ricos o do novo deusnfio 6 tlr.
palmo, c parece que tc.-iamc.i n-  ¦ dc

tftm j rão os dos
homens I

Assistência aos fiihos dos hanseniaacs

trabalhista^'.'"i 1 Inaugurados na manhã dc ontem, pelo Presidente da República, o Pavi-
o sr. júrãcy Magalhães, em|(Uão de Observações e o "playqraun d" do Educandário Santa Maria —

entrevista pubUcada; anteontem 
Q ^ feve Q presc.nça áe altas au toridades^ e do representante do

cardeal D. Jayme Câmara

ATAVIO "SANTARÉM" — CHE-
GADO A 7-5-48

' Erhard Blumc, Ellen Buetzold,
S^riedrich Baumillsberger, Carlos
Heinz Emil Decker. Carola Lola
Dietel. Hüinrioh Dletzcl. Hein-
.Tich Dtesel, Carlos Augusto Fr. ^ulao„v, -—- ..
Sbsl, Amo ELsenhut, Brqnhilde Elsa, Sraam Kutíhae, Ernst Al-
Eng. Ncvde Etzler. Wilherln frcd Kuebne, Emil Klumpp. Fil-

Gunther R. Albrecht, Jo5o
Rodolfo Alt, Henrique Alwon,
Otto W i h e 1 m Bauermelster,
Gustav Emil Becker, Frieda
Gertrucl Becker, Fntz Behge,
Ingeberg Bennewitz, Wilhelm
Herm, Otto Bethe, Johann Lud-
wlg Bienamann, Erich Birken,
Maria Baugartner, Walter Gus-
tav Werner Blass, Erlch Boeam,
Fritz Richar Boettcher. Lydia
Boullion, Gottfried Wllly Art.
Bouillon, Richard Emii Friedi.
Braun, Paul Alírcd Bruecicmtmn,
Georg Friedrich Bruns, Fritz
Bruno Eunzel, Ernest Burbacll,
Helmut Otto Glodius, Jonan-
nes T. V/. Ferd Dohrnann, Mi-
chael Effcnberger Bruno Max
Ehlert, Anna Maria Emmendo-
erffer, Antonie Emmer, Frie-
dricii Fali:, Peter Joseph Fal-
kentein, Egon Fr. Wilhelm Froe-
hlich, August Funk. ítfnest Ed-
win Gramei-, Katharlna Oro-
mann, Max Grubert, Waldemar
Gruenev/aelder, Luiza Starke,
Christine Haberl. Albme Piatek
Kaberl, Antonio Hahn, Hermann
Mamsink, Friedricli Haubenreis-
ser. Helena Rein, Arthur B. R.
Helle, Anna Hawle. Heinricn,
Samuel Herltt, Elisabeth Hi-
nlielman. Johann Heirieh Hof-
fmann, Heiuricli Dletrich Holst,
Karl Hutt, Eugen Kaeehtcr, Ei-
friede Kaessner, Fer di nand
Kaisslk, AdolI Kiaes, Gertliucle

ieker.NAVIO "SANTARÉM" — CHE-
GADO A 22-2-48

Frieda Amzenhoff, Heinrich
Dletrich Angelkorte, Wilhelm
Aumann, Martha Bauz, Lilly
Bcck, Ida Bcrta Bergami, Inge-
borg Benz, Franz Beverunger,
Luise Dinder, Helga Gabriele
Regina Binnensteln, Klaus Wol-
gang Goetz Blank, Florentine
Bojja, Curt Gustav Bormmarui,
Luise Brunner, Jullus Chrlstlan
Helmut Casei, Kari von Delft,
Johannes Bernhard Disse, Jor-
ge Gunther Doering, Ludwig
Echert, Augusto Eidinger, Fne-
drich Wilhelm Johann Eitz,
Erich Ttzold, Ilka Eyff, Otto
Faerber, Alberto Felician, Heins
Fluegel, Ernst Freiberger, Ma-
ria Frltach, Hugo Funger, Ca-
roliua Gaerner, Angela Gampe,
Luiza Garbera, Ella Geppert,
Ginela von Glasenapp, Rudolf
Graf, Erica Maria Elisabeth
Groh, Cecília Hall. Frederick
Has-s, Friedrich Hammerachlag
Cathariua Haugrieh, Arno Al-
fred Edmund Hausburg, Alfredo
Oscar Jorge Hentischel, Wal-
traut Hentze, João Guilherme
Harold, Johann Holderried,
Margarida Wllhelmlne H o 1 a t,
Meta Huttendocher, Hermann
Gotteb Ilg, Curt Jenichen, Wi-
lhelm Joworowski, J o h a n n a
Wanda Jores. Heinrich Kaiser,
Erna Kaminski, Wilhelm ^ellcr

Priebich, Charlotte É. Flaschel,
Elfredo Bernardo Forkel. Citar-
lotte Maria Frlderlci, Richard
Proese, Erich Rudolf Wilhelm
òeise, ¦ Elfrieda ' Elisabeth Ruth
Gocpel, H-einz Boetjen, Gaspar
Oreivo. AJsis Hae.kmann, Erich
Alfred Hahnefeld, Karl Martlg,
Henrique Hose, Jolianna Haus-
mann, Fritz Hauss, Maria Mag-¦lalena Helder, Karl Alwln Ker-
rlg, Erich Franz Blumenberg
.Hesse, Caries Gottleb xTumincl,
Maria Ignatowsky, V/illibald Augusi, uuaiiwuiu, *;~r;
Kahlmeier Elfrlda Kanrokski, ler, Wilhelm Arthur Max Muol-
Brune Walter X», Klingenburg, " "
Elfrlede Komareeh, Micliel Au-
gust Keutz, Robert Leiter, Franz
Lolbel, Rudolf Richard Luther,
Ernst Lutz, Wolfang Harry, Man-
derlen, Mario Hugo Maus. An-
dreas Ludwig Meyn, Wally Mo-
hrmann, Joséf Mueller. Walter
Nicolal, Alfred Nies. Willy Nle-
tsche, Wolfgand Gustavo Poli,
Elisabeth Rauscher, Hermann
Rechllng, Willy .Bruno Richard
Reuter, Margarida Rupflin, An-
na Clementine Schdckenmoehle,
Humberto Jullfto Schoenenkorb,
Helmut Ernst Seidel, Stella Sey-
both, Johanna Katharina Seltz,
Edeltraut Slegel, Emille Semer-
feld, Elfried Ehnilie Sperlich,
José Germano Stammel. Hene
Strelt, Luiz Tappesser. Martlia
Torrhaag, Theodoro de Villen,
tse Vellrath. Senta Vllkc, Mar

edrich Heinrich Koehler, Wal-
ter Koessling, Ellsaii^th Clmr-
lotte Koeseling, Fritz Koplin,
E;mna Ida Emilia Franchold.
Magadalena Kreuse, Ottilio
mer, Helmut Kroll, Paul Arthur
Kuester, Wilhelm Lauterjung,
T»icresia Leis, Theodor Libera,
Ernst Lindner, Helga Siesncl
May, Joscf T.Ieduna, Karl Mes-
clmark. V.llhelm Meyer, Frie-
drich Eduard Mttelstaedt, Ma-
ria Mittercggor, Otto Triertrich
August Moelimann, Erich Muel-
ler, Wilhelm Arthur Max Muel-
le, Joseph Muether, August Er-
nst Erlch Norwig, August Gus-
tav Wilhelm Ooestreich, Ernest
Olillger, Willi Ohsenbrueggen,
Johann Oroslan, Oscar Edmund
Otto, Samuel Palanu, Ernst Pio-
trovski, Karl Wilhelm Hermann
Flagge, Werner Pufe, Hermann
August Rabehge, Carl Joseph
Raffel, Fritz Relmann, Jacob
Reucher, Enrico Alfred O. Ri-
chter, Edwin Walter Schaçk,
Maria Richter, Friedrich Ripke,
Erich Roever, Theodor Friedrich
Rudolph, Theofil Rybandt, Car-
los Schercher, Ernst Scheyer,
Paul Willy Schimidt, Ella Jo-
hanna M. Schubert, Ewald
Schuchardt. Paulo Carlos Seiz,
Augusto Siekmann, Melanle Jo-
sc Silva, Hermann Stadie, Ma-
ximiliano Stahlschmidt, Hermi-
ne Stauder, Alma Steudner, Hu-

Hermann Johann Klapper, Erich
Klomfass, Maria Sofia Kring,
Max Kunze, Helene Labrenz, El-
friede Ottilia Langegach, Frieda
Lcnke, Clarlnha Leyser, Werner
Lilienthal, Rudol Lipinski, El-
frieda Paulina Luebke, Erich
Matzkeit, Ella Menhartl, Guen-
ther Adolf Hans Melndel, Frie-
drich Wilhelm Karl Moeller,
Karl Mueller, Maria Luisa Muel-
ler, Maya Nauck, Alice íNeher.
Alice Nienlann, Carlos Alfredo
Nitsche, Rudolf Konrad Karl
Ostwald, Tuai Ott, Eberhard Al-
fredo Paefczold, Eva Paul, Luiza
Klara Pat,t, Ericli Pelikan, Paulo
Guilherme Plafferpach, Katha
rlna Pischke, Henrique Reimer,
irr-ri Reinhold Riese, Alfred Ro-
dmi.nn. Adelia RoepCKe Roph".
Ana Helena Rtick. Hcrbeit
Ruhe. Eleonora Schaefer, Pedro
Schaefer, Wilhelm Hermann
Elisabeth Scliilling, August
Schoen, Carl Ernest Schoeiidoif,
Kurt Schrelber, Joachirn
ze Karl Schuman, Maria Else
Schwnrz. Ferdinand Slngendonk,
Paulo Soppa, Dina Elsa fauie.,s,
Guenther Staude, Kathe ?ase-
mira Stenzeleit, Wilhelm Frie-
drich Stoztk. Knthlas ^!rn.e.Teschke. Wllhelmlne Fredeilc.^
Thiele. Karl Wachs. íris .HdOM,
Walter. Ma.rt.lia Clara Weirle-
bxch. Augusto W e i s s, Carlos.
WeiES, .Teiní Welrs. Hermlne Au-
gusto Weynen. Martha Zeli

del:;ou b:-m clr.ro que o seu can-
didr.\o á presldencia da Repubü-
ca ó, com toda a certeza, um ge-
neral de divisão do Exercito, e
que exerce atualmente, com bri-
lho invulgar, as árduas funções
de ministro da Guerra. Aliás,
com a candidatura do general
Canrobert Pereira da Costa, além
do sr. Juraci, comenta-se que
ainda o acompanharão, no nor-
te, os pernambucanos Lima Ca-
valcanti e João Cleofas e, no sul,
os gaúchos Flores da Cunha e
Osorio Tuiutt;

E' interessante observar que a
candidatura do ministro Canro-
bert está sondo defendida por
tres setores fortes da U.D.N.

Os senadores Durval Cruz e
Pinto Aleixo e o deputado Ga-
briel Passos, aqueles do P. R. e
p S. D., respectivamente, e o
ultimo da U. D. N., desenvol-
veram, nos últimos dias, apre*
ciavel atividade em contatos
com os menores partidos poli-
ticos a proposito do que ficara
resolvido pelos tres partidos do
acordo em relação ao problema
sucessorio. A tarefa dos tres
parlamentares — 6egundo se
anuncia — vem sendo coroada
de êxito, restando-lhes, para
consultar, o Sr. Vitorino Frei-
re, presidente do P. S. T.. que
ainda não se viu de todo livre do
turumbamba do ílorte; o Sr.
Plínio Salgado, <P. R. P-) cujas
hostes acabam de abater um es-
tudante em frente a um teatro
de Fortaleza, e o deputado Gua-
raci Silveira, de S5o Paulo, pre-
sidente do P. R. D.

Para a semana o Sr. Cilon
Rosa, segundo mandou dizer, em
telegrama, ao presidente do P.
S. D., visitará S. Borja. onde
se desempenhará da missão de
que é portador junto ao Sr.
Getulio Vargas. Amanhã, ou de-
pois — dizia-se sexta-feira na
Camara — o Sr. Cirilo Júnior
conversará, a respeito com o go
vernador Ademar de Barros, pre
sidente do P. S. P- Qusnto r.
este as ultimas demonstrações do
governo paulista em relaçao ao
governo federal autoriz_am-nos a
crer que a resposta não poderá
deixar de ser negativa. . _Fato de grande repercussão na
semana que fi adou foi a autori-
zacão do Presidente da Republl-
ca ao Ministério do Trabalho pa-
ra Intervir no Departamento de
Trabalho de São Paulo, determi-
nando ao mesmo tempo que pro-
ceda na conformidade da com-
petencia oue lhe atribui a _clau~sula 15a 'do convênio, assinado
em 1946. entre o Estado e a
União, enquanto se efetua o res-

«TC?  —
' O rresldcntc da República, em visita ao educandário Santa Maria, cm companhia ao

prefeito Ângelo Mendes de Moraes
O Presidente da ttepubllca. Ge-

neral Enrico Gaspar Dtrtra. esteve
na manhi de ontem, em. Jaoire-
paguá, na estrada Rio Pequsno,
onde Tez demorada visita ao Bdu-
candario Santa Maria, no qual e
prestada aeslstencla (hoGpibaLar.
recreativa e escolar, bem como de
readaptação aos filhos dos lazaros
do Brasil. , ,,S. exa íoi reccbido ali pela
sra. Alvarn D!kü, presidente da^
quela lm.tltulçtó; estando prssen-
ta& entre outras pessoas, o pre-
leito e seiubora Mendes de Mo-
-ais; sr. Clemente M-arlanl, ml-
nlstro da Educação o Saúde; Mcn-
senhor Gastão Manes, represen-
tante do Card2al D. Jaime de
Barres Camara; vereadores Álvaro
Dius. Gama FUho o Levl Noves;
coronel Gilberto Marlnito e _sr.Amandino Ferreira de Carvaibo,
respectivamente secretários do In-
Verior e da Agrlculiuragela Pre-

rida pela ara. Álvaro Dias:"Mais um marco valiosoIVlClld UU1 44*»* v/w , ....
planta no campo da Assistência
social, graças ao concurso do go-
verno e da filantropia do povobrslleiro.Esta obra que se inaugura 6
a melhor definição doa ítns da
Soeíedaie do Distrito Federal de
Assistência aos Lazaròs, o
fins h&o de crescer, pois cada
um dos seus componentes re-
presencP um soldado alerta, um
cruzado em pleno século XX, na
luta contra os males que associam
o homem c desnaturam a ra. \.— Quando nos resolvemos a
trabalhar em prol dos filhos dos
lázaros, de ha muito tínhamos em
mente lutar pola assistência so-
ciai. influenciados pela observa-
ção quotidiana, de multai brasi-
leiros nos seus desajustameritos
sociais bem como pflentados ne-
los cursos técnicos e científicos
sobre dita assistência social.iu uun. uooiuv»-Mv,.i. —•••

kiiui- T "I" , — Em nome da sociedade querofeitura; cupitü"3 Aires ^'c^^o ^e i ^p^osontar a Vossa Excelencia

COiSAS DA CIDADE

Tre veiirat/h. oenta vnse, xuar ue otaT ,i íí » * j3eno Ellen Wilke, Frieda Wolí. i bert Stirm, Erlch Gustavo Adolt

Os credores por exercício?
llRítaS

reiterado umNi iiltl na sessão d^ Camara
dos Dentados, o sr. Café Filho,
com outros deputados, eneanu-
nlitu*am ò. Mesa o seguinte ic iu

Reiterando o nosso requerimen—
to n. &5. em que solicitamos pres-
tass? o Ministério da Fazenda in-
formoações sobre as dividas a
^^e»rCrr'^2CS9?40:a oue so refere a MemJgem nu-
mero 184, do 1S|4|10<1B. do sr.
Presld:<nt« da Republica, reque-
remos, em aditamento;

jo) — se«Ja fornecida relaçao
nominal de credores por exerci-
cios find03 a serem atendidos pe.a
dotação própria do -dgente orça-
mento, com mdicaçíio da Impor-
tancla de cada crídito20) — Seja fornecida idêntica
relaçáo quando aos credores que
deverão ser atendidos pelo credi—
to suplementar de que cogita a
precltada Mensagem n. 134:.

30) — So está sendo observado
o disposto no § 5° do art. 7& do
Codlgo de Contabilidade e. em
oaso negativo, quais as razões da
inobsexvancia.

IRREGULARIDADES NA t3AN-
TA CASA DA MISIilBICOítDIA —
A respeito de fatos e normas que,
com desconhecimento rto Prove-
dor, sô vêm verificando na Santa
Casa da Misericórdia, reesbemos u  ...as seguintes çònsldcvaçOes:;j 1 recoiUiseimonto pelo que"Instituiçiio tradicional, que u~ •• ¦ •
sempre mereceu respeito de to-,1

Edjard MctuH; EcnJioni Éunico j
Wlv^ncr.ECAüatlHJ. DOS O PAVrtiHAO

PS OBSBBVAÇAO E O"PIíAY-OSOÜND"
Antes dc percorrer aquele edu-

candario, o Pr ildsnte da Rcpu-
blica presidiu á luaugnraçao oo
Pn.vílháo Francls Himc, tendo dls-
cursado na ocasião a sra. Marl-
na Forneça Diaí, que se reportou
ã obra da Federação das Sccl-eda-
dês de Assistência iitis Lazaros o
de -.11 filiada. a Sociedade do
Distrito Federal, da qual ò prcsl-
dente, traçando alridr a blograf.a
de Prancis Hline. Bni seguida,
foi colocado ali o retrato do mi-
nlstro Clemente M^rlani, cm sl

pavllfrÃo, do que o nome de Fran-
cl9 Hime, de quem dciçjo fazer
um resumo de sua bíograíla.

FRiAWCIS HHvEE
Nascido r.o Distrito Federal em

27 de agosto de 1GC5. Fer; seus es-
tu dos primários no Cole-lo São
Vicente' de Paula, evn Petropollo,
tendo depois seijuido para a E-e.-
gica, onde. na cidade de Bru^.^,
no "College Salnt Prançois Xa-
vier", e.Hi idou durante tres anos,
tçnd. sempre conseguido o prl-
mclro lugar em todns a.s caatc-
rles.Oe volta ao Brasil. caoOU-f-e
com D. Verônica Preeland Eme.
de cujo consórcio nascerem quá-
tro flíbos.Dedicou-se aqui ã industria de
ferro e ?-<;o. tendo sido diretor-
presidente das seguintes com.pl-

'UÇãO, -
i tras artimanlia«t.
| Olhando a conferência oe Arar

j.ú. pareceu-no3 *er qr:c tlnní/.
uma-intenção essencialmente po-
llticiJ, auenas cnrobeiaa psla pu-
dlciclo: da modéstia c qv.e o? '.eus
llderer .lcavnni candldrtrr-r.p a
dlrccTto política do Estado, pr.ra
tentar implantar (qurm ?abe?l o
bom regime dos homen* -;)~iticos.

Não somos Inteiramente tmen-
sos r. iKto, mhs queríamos q-!«
oratlea e moralidade se soldassem
bom. Sc náo vimos erradamente
o que -ic mais importante hnuve
na coàíereucia d" Araxâ: mineiro
fo! i.-to: t:i". rnrte sentido ponti-
co*. 0'*.ie penpr.rão os >iomer~ dos
nnrtkícs. dns doutrln?? demorra-
ttcas, do sorialismo, etc-, et-.?

J. B. M.

Problema que não pode
ser riesorezado

Na verdade, tôm muita razão «
largo descortinio dos na^so in-
ter esses vitais, os que afirmam e
proclamam que todos os esfoços
devemos envidar com o objetivo dd
atrair para o Pais, maior soma
porslvel dc capital*:.

Entre os problemas que funda-
mentalmente influem para o nos.
so desenvolvimento e para o apro—
veitamento de nossas fontes de ri-
queza, está 6ltuado o problema da
energia eletrlca.Ssarv.ndo dados fornoeldos pt".oInstituto Brasileiro de G-eograíla s
Estatística, o consumo total da
energia eletrlca nas capitais bra^-
slielras, sofreu um acréscimo sen-
eivei no ultimo qüinqüênio. To-
mando-ee, po<r exemplo, as cfra3
correspondentes ao consumo de S.
Paulo, que é Inegavelmente a ci-
darie que mais gasta energia eletrl-
ca no Pafí;, nota-se um amnento
de quase 28 milhões de ltllowattr,
entre os anos de 1944 e 1C46. O
Rio de Janeiro, que consumia 6<5
milhões e B83.000 lrart. em_1944
passou a consumir &5 milhões ©
3&7.000 kwt. cm 1048. "E' a capi-
tal que mais consome energia ele-
trica depois de Sio Paulo, ^cujocorusumo a.scende a 113 milhões &
987.000 kwt. Comparando-se o oo-
tal do consumo densas duos eapi-
tais com o dat» d em a Ls capitala
brasileiras, verifica-se que . en-
quanto estas çastani. 37 mlliiões^ e
500. C00 l-:\vt.. Rio Cie Janeiro e Si o
Paulo, consomem "24Q milhões o
-14.000 kilowatts. Nota-se, po:-..
que a maioria dos Estados do 3ra-
eil. teha "erclurleirnmente "fonid
de eletricidade" par» poderem d —
Kenvolver-Fe, enquanto que, nos
dois Estadus acima cUadOo, com o
acréscimo de suas populações 6
nrogre^so d»? suí"s industrias, íazr-
se cada vea maior a necessidade da

dos" a Santa Casa da Mlsericor-
dla'do Blo de Janeiro vera tendo,
ultimamente, uma orientação er-
rada. porque tudo ali, agora. 6
pago. sob 03 mais ridículos pre-textos. A caridade, o mais preclo-so dos niandameut. Is de nossa re-
liglão, deixou de sur um preccl-tn ».rlwtão na Santa Casa, imm se^•— wtransformar em motivo da expio-
ração e indiferença aos sofrimen-
tos alheios. Estive, há dias. numa
fila, para uma consulta, fiquei
quase duas horas, paguei uma
porção do taxas, de coisinhas para"ajuda de material" e fui trata-
do com a maior displicência porum dos figurões de li, segundo
me informou um funcionário. E
o tal funcionário disse cobras c
lagartos dele, queixando-se de queos que mais trabalham e não sfto
protegidos ganham o máximo de
selscentos cruzeiros por mês, en-
quanto os amigos recebem otlmos
ordenados. Ora, a Santa Casa é
uma organização quo tem passa-do, e sempre honrou suas tradl-
ções de utilidade, publica. Para
que náo cala no'descredlto total,
ao autoridades competentes de-
vem apurar essas irregularidades
em defesa dos necessitados e da-
aueles que, como eu, da classe
lúedla, vivem na "miséria doura-
da" dai aparências

nai cie ictumi--vu«»v.^v
vem realizando em prol da assls-
ter-Tla aos filhos dos hensenla-
nos.Em agradecimento, s. cxa. pro-
feriu alRumai palavras, congratu-
lando-^e com aquela cbra e exal-
tendo o programa do Governo de
prestigiar iniciativas particulares.Teve lugar, então, a lnauguraçio
do "play-ground".

A^sêgTUrr ~õ~ Presta tu t* -da—-Um

HlJíüOvillílV. *Senhor Presidenta da Republica,
os agradecimentos contri-buição do governo para a cuns-
trucSo dessa obra benemérita que,
hoje inaugtiramos. E com ciai
\ussa Ex :lencla tem de fug»r;
um pouco du modcütia, pátrio-:tlca e tão costumeira, para or-!
gulhar-sc deste Pavilhão que ti
quar - obra da generosidade do
espirito de Vossa Excelência. u:-.i
essa atitude costumeira a quemme referi. Vossa Exceleucla em
cediitientando-se no espirito e no
cdrâc&o dos brasileiros, principal-mente pela maneira ^silenciosa
de praticar o bem.S.-nhor Prefeito do Distrito
Federai, a Vossa Exctl?ncla tam-
bem a' sociedade, aproveita a
oportunidade, para agradecer ¦¦s
beneüicios com que Vossa Exce-
lencla vem favorecendo ' aos
ocupantes desta casa situada aqui
nos rincões de Jacarepaguá.Náo podemos deixaf de agra-
decei ao Esmo. F.;r. Ministro da
Educação c Saúde pela asslsten-
cia que tem dispensado a :ssa
nossa Instituição em todos os "s-
tudou do Brasil, demonstrandoassim que á frente de tão t;ran

hliílfis: Iílme-Comercio
trla S!AÍ Cio. Brasileira de Uòi-
n-ÀS Metalúrgicas. Cia. Brasileira
de Foírioros.Duranuí algum tempo, JK»
membro da Comissão d/" F'nan-
clamento da Produção, presidida
pelo entãp Ministro da Frztrda.
Dr. A~tur de Souza Costa.

Tinha grande' entusiasmo :»!»

I energia elétrica e. o consumo des-
! ta aumenta d. ano para ano, ve-

i :nna grano<3 vmum foiutuc híibuh u« -
criação de gado puro ..an»wn, t«n- | milhões dc metros cúbico
do especial preferencia pelas r.- - j :ms e. para equilibrar a ]
cas Jersey e -.yrabiro. Em sejul- com o consumo dever-s_ i. i_  .. Ai.t.f . ' ... m <t,l m. I rrt

—-A-scs-nr.T-cr P.-esldeute da-n^-j dlos() --mitilsterlo esta sempre
publica, acompanhado do coman- | aten.u0 aos problemas de amp o
dante José Barreto de Assunção, H 
seu ajudante de ordens, iniciou
a visita ás demais dependências,
tendo sido inaugurados, numa das
salas principais, os retratos do
Chefe da Nação e do prefeito do.
Cidade, discursando no ato o ve-
reader Álvaro Dias é a sra. Eu-
niee Whener.Terminada a solenidade, o Pre-
sidente Dutra, acompanlhado do
ministro da Educação, sr. CKi-
mente Marlani, dirigiu-se á Co-
lonla Juliano Moreira, onde ins-
pecionou varias ohras em cons-
truçio que, brevemente, serão ln-
corporadas àquele grande noso-
comio de doençae mentais.
DISCURSO DO PRESIDENTE DA
SOOrEDAJJE DE ASSISTÊNCIA
AOS LAZAROS DO DISTRITOFEDERAL

. E' 5 seguinte 9 ora;.1c ;.':oít-

e assistência ao povo.— Essas crianças que aqui es-
tão, comoreenderão, no futuro, o
verdadeiro sentido humanltario
d03 governos de Vossa Excelencla
Senhor Presidente da Republica
e Senhor Prefeito do Distrito Fe-
deral. Os beneficiários, de hoje,
serão, amanhã, soldados do en-
grandeclmento do Brasil. Snlvan-
do a Juventude, estamos salvando
o futuro da nossa Patrla, queha de ser grande com a «raça
de Deus.Esta .volenidade é tambcm uma
homenagem á memória de um
grande brasileiro, para o qual es-
sos crianças eram uma continua-
ção de sua ilustre família e para
o qual a sua fazenda modelo,
becn aqui defronte, era como que
uma dependendo, de&te Preven-
tório. Nenhum nome melhor so
enquadra/va, pare. designar ette

viricando-se no Rio de Janeiro uni
aumento eobre a energia consu—
m!da do ano rie 1947 para 1948, <•]©
14.8 °'c. Devido a grande estiagem
que ore sen te me ate nois assola o
nível da Represa de R.ibeirfi.0 das
tages, baixou de nove metros tío
nível normal, o que eqüivale .a
um volume chigua. dc cerca de íilò *.cos a mo-

produção
ças düi"tc> J-"" -sc-ã CCO-»
da dedicou-so também a criação I nom:>:ar, imprimindo todo gasto
de M-aloa puro sangue e cm sur. supérfluo dr. luz c força .evitando
fazenda modelo, denominada "Pa- um poí-ivel ruelonaniento dessa.-.,
zenda Rio Grc.nde", em Jacarep^- utilidades. No futuro e^a tw'-*

não poupava esforços pa^''- do problema ostara re.solvino com
tornar - criacão do puro san^t^ a conclu-.lo do plano de obras ora
n-cionai cadi.' es mais apartei- cm ntsoüHo pe-a Ligh.t, que. be--ja neficlará 4 dc nossos Bstadcs, ro-

Foi acr£ ilado pelo Papa com o tardado pelas íornialldades lntrin-
ti® d« Comendador. Durante o I secas A obtenção do empréstimo

Sf"em de ^ndante 4 ^mp«jo
^ÇnÇver/i.j£T>la M aalha de Guorra. rifado do progresso de um povoNenhum notr-e des^n..i!a me- ] ou mejjlor- dc um pais, é o kiio-.ihor este Pua hão, r-.p.to, pois watt qUanto mai;., um povo gastadevemos aflvelar, ás co^. o no- vurt. , mvar ó o «veu nível deme dàqüêlc cujo cdYC^ao-de na 0 seu conforto, o seu pro—multo JA lhe estava afivelado. greaso as zonas mais prosperas— Congratulo-me com minhas g rlcas da Amerlca do Norte sãocomp-nhelras da Federação das em qu? 0 kilowatt 6 maisSociedades dc Assistência aos La- abundante. O Tenessee era um de-zaros e Ja Socledo.de do Distrito Bert0i a eletricidade tornou-o umFederal dc Assistência aos Laza- ¦ vercjadelro paraíso terrestre. Já se
ros. pelo ato inaugural do Pavi- d)sse qU(.; ~0 problema que se im-
lhSo Francls Hime, no Educanda- | p0e aos nossos Governante, ur-
rio Santa WDaria, construído neBte gentemente, é o da eletricidade,
rincão da terra carioca que Eletricidade ou ruína, com a ele-
também a terra em que noscl. Q nom a

Com orgulho de brasileira pos-
ao, ainda, adiantar-me em tradu.-
2ir os nossos votos e ponsamen
tos, de todos o5 erra! presentes,
qual o de que, em cada quadran-te territorial quo nasce deste
marco, surjam dezenas, centenas
de obras dessa natureza de bene-
merenda, quer de iniciativa go-
vernamental, quer de origem pri-
vado.A todos aqui presente* oz ne«-
soo agradecimentos".

tricldade a abundancia. Com a
eletricidade teremos novas fontes
de riqueza e de^bem estar. Sem a
eletricidade continuaremos a bra-
ccjar inutllincnte, sem nos altear-
mos acima do nível dos povoaatrazados e pobres."Assim, a resolução do problemadepende, sem duvida, de podermosobter do estrangeiro os capltaia
que tais empreendimentos reque-
rem e, os quais se constituirão
lnquest inovei mente em fatores do
ncrco ccg;la^gcl^aí0* "B §•
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.Tribal conseqüências do terremoto Sem oposição o avanço das torças ** nações laltoo-americanas

il _¦ mmi.nícfnç thhm f.infãn i ^ Aniüriui a ndenenrienca tía Er roía
que abalou o Equador comunistas sêb?e (anlão

Aspecto, qaase Indescritível, de de lolaçto, apresentava n cidade de n«erçftef.
^ i. ikHA# <ln Vnwola Ntalt Ha «AtltMlfll VMI1« 13 H* O n\.

,o brasil, AiinrNTiN \ r
... ; Nr7.i?nLA os paicv"^ orn mat*

rm massa. «Ir hoM;wIos naelonaUfitns factU- . airai*m fmtcirantti
*sp*«o, qaase .nacscriuvc.. "'ZZTJ^ Lm o avanço vermelho - Concentram os comunista» P>
Ambato — Esmagadas sob os escom bros da Igreja mais ao sessenza pos- . , visando um ataque direto a <jo ü» united p.-ww dtwonwr# vw

eoas — As providências do govôrno de Qalto ron" 
,r0,a_ - onnl&o |«%]'WFXiMZ'

o IU1 tfto pronUmtnti quanto M#|1# Kmi* 0 «D» Vlotor Ken-j a.-i-.-o a proylnel* 4* *•»,##-' «n? °n"'"
posolvel. 1 rtrírk*. corrr .pjncu ntc a \ UaiWfii iuna. <»n ftual Cmiwu/ a ca*>l". a Arirsnthm. nr
REGISTRADO O KCNÔMTNOI I'r. ,i - • - Enquanto ss forç.>i o-

EM IIAXJPAX munlatai nvnnjtvm . . m cpoçlçJ.
HaUfax. d (U. P > - O e!*- •^i^dadã^r^-V^

mo grafo de. Unlwddad» de Da-, !£L Vieira»' !>!"-•ihouAle ríRistrou nas ultimai vln-; V » i \ r <\o c.un-te e quatro horns dois abalo.» «L-1 ^ 
1 '* '' "

Quito, l (ll -1 — Comitiva* Uríbld. Chegaram por elfti os
«ondutlncto ««jorros partiram douWW» V.ltnmar e Montalvo f
fioje de tolo» os ponto» do Kqua- Montalvo «• fnay Lu*. da Cru*
dor em dtreçfto A dda-Jo Amba-Í Vermelha de Quito. Em Ambato
t/\ onde. de ncordo com n em- u am apanai p?qu?nna iam-
fixada equa »'rianu er,\ Wm- paç os, que Iluminam o» lugar*
Mngton, SOO pe.noiui pcrecorsro onde •# prfta asiht«nola mo*
*1*1 ronAequencia do terremoto dica. Ai Aldeias de nano* t He-
<!- ontem.

Ao clnrear t» dl» dJ bole. Am-
halo apresentava um a perto«riuase Indescritível de derolaçao,
f.rande proporç/ío d" c.">ra5. In-
cHislve muitos prédios de con-

Vrjto. foram destruídos. Enar

n. .s i itiiiwttxi '«i » •
llleo *oír-*ram multo, havendo vl-
tlinaa.
sKN-rmo novo abalo em

RIOBAMUAOiiavnqrl'r., n HT. P.i — A'«
0.20 horas ds hoje fot sentido um

.. »—- » . - .r,„,pe!n «r"u-inn riiíT» HUindlMiunx. <»A QU3l Ç... A Aricantlim. nrn^tl #• V^n»—j«1«.
! ml. A pjpUlnÇA c.vil comoveu nflo ri ru'^' flrmuih t|n?
I ii r.úv'aar o cUta*«c • c -I^n- rniUjrantff» r.traçm.• "vai a f.n virtude <ia prox.nU; t-m riui<in d« i <tu nor pe'- fle-
| d,, i;itti nu. monstra Oíiejutnte: Alew.nh* •
1 ó /-'nriiun stai por .sua vet, da r.sria nnrto-imprloarno. conun^l^. ri. 1W

independência da Eritréia
O Prifll. Ar~r:it'";i « Chile lá teriam .uritn, rm prln-
rlplo, n lrji|p«íBn;!^nr.ln tH Eritréia fontlnuam as rnn
vprrtaçíies entre os EK. IT. e a OrA-Hretanha sòbre •

f')'urr> rin TrlpolllAnla
V P> )IVutlilitKvpn ii'.cí fliedljnns ir u - o anuii

Uh*lo ncelthram
liKlonc:irten::i

a-;*, ntinní, n >)r#rlíí Iplo

desta cidade. A> sutntdsdM lo-. "• ffiJtatoi. i suvernadof í'édwta cidade, as autorinaafs .
cais declararam que taH abalos, eo^
poderiam ter «Ido o< quç afeta-. { in\nncw

No nrl^i^l-o

tróií edifício* 
"e"mònV6rá "de es-' b«. tendo os moradora» locais

«ombros enchiam m ma^. Cupo- aban-onado Aa preasas was resl-
,las de diversas Igrejas caíram' denc!as.|r|cerriHo *i rspottçao da
toor terra durante o abalo sl*ml- catartrofe de Ambato.
<co ficando Inúmeras pe.«*ons so- O Ssrvlço de Sau.1e Publico
terradas e esmagadas r.cb enor-, enviou a Atnbato numerosos ms-
¦n*'< ncAr\s de mármore. dlco> t cnicrmílras, aaslm como

O presidente CJalo Pia» Las- o mat:rlal sanltarlo Intllspensa-
mn dlrlirlu-ee a Ambato de avífo, vcl para o socorro rs vitimas do
acompanhado de alguns mlnls- terremoto e ppver.ir o surçmen-
íTO! Ji-i-i- tn siM#»m virtude daa

ram o Equador & noite paísada.rendo o primeiro sido nvVneMso

Âcdrdo comercial
anglo-brasHelro

ross dsrío^s^fti.mostro deito nr.n emiTirrn. «n•»a "orte-aricrlcft!:a f*s .vom?-s A"»ent;«*a i»rtr.t <*
i juvemador íang Ttien e o cs

c cs nx r..;n .scnt.r j-.crrl Shan 1'^ i^ao, ccman.ian
..ti "lninacta roJVí o u vcvno na- ta tl.v; torcia lUCUnalis^M. As nhS, i-i pe.j0as para
clonallata. «ue Mempanha;.. de cç|uu|8 ve..aejhM nuo V> r -

^UWáfêSKfJTS: SSarifSK gSM-íHWnr.Ti fâM- -fígrufe»^ «S r^S-OAW/Sí»I!í:_  ,i» »«. h. t«nr'n o-, moradoras locais noite. norto-im.-r.~ano, o qur..| raram u ct-ade <.0 iiu-ii, ¦'•"a BnMvIa n rquafior.lia u 4ü quilüinctras ao nurcc» c» cp.'eula-•••» oue no «cmindo y»e-
i: ;uado êv lníoimou, l0V..m Mi- _ mr:.trft eml%rnr(lo. da dita i'o *•*.
ic.» flir,uns cirincnfcoú c.muuptü» 2.000 p«rn o Brasil, ano
nca iUo\.ru..v> cie ICwanUChov»i parn o Chllo e' 3t>0 paru a Venc-
locai!da;;o guiada a 320 qu.iome- zueta.
.:,.j no nor.e óe Car.;Au.

QUALtyTCADO COMO "Ct.AR A-
M1WTK Bit.ATKRAtj"

7 ondrex, « (U. P.) — O Uri.ta-^hado d? aljnms nunis- isrrcaioio c pr:vs;..r « su»*».»..- i.onarc*. o iu. ... -
fim rie dirlclr os traba- to de crjld^mlas em virtude das c*do «em»:i*rlQ britânico Thu

 j- .1.1»j. miA a ^-.wt.rtriaç ri/* mdavfir??» aue se E^onomlst" fíopla n MBlniiturn do
Ptclo Comtrclivl Anglo-Brasllelro.íhos de «ocorro da cidade, nus f c:nt"n».s de cadaveres qu^i se

« r-nfx) da Industria toxV.l do acham ainda «ob os e-combros.
Sntísrtor. ¦ 'OL-orros mcdlcos foram en-

y.noontrou milhares de popnia- viados por avlJo, mas os anars-
res tomados de pânico e ímpio- lh3'. pertencentes ao escrcito,
rando auxilio. i nf o-puderam aterrissar em Am-

Ò.s peritos lulcam que o terre- bato. ep.pe:ando-\se qu? o iac.fim
tnoto, que afetoti diversas outras a qualquer momfnto em loca.
«Idades próximas, sacudiu torta proxlmo A cldnde.
a Cordilheira dos Andréa. A ai- O presidente Galo Plara dlrlgln-
«leia de sa^eflo. por exemplo, foi re pes:oalmírite a Ambato, onde
também "virtualmente destrui- diri.ta os trabalhos de Mlvaman-
<1^'*. ao que se anuncia. | ta. Pla^a tílsfonou a QilvO. o.-

TTnMad#»^ <v> encereito c da for- denando qu? todo.^ os produ os
,a aé^ estfio afúdandÕ os ser- de suas f,«ndas. inclusive Hte
?icos de socorro e auxilio As vi- sejam en\la«.os por i.a aftrca A
tlmm sendo to.-ios os medica- cidade rfetada para «rem dts-
irrntos condurlcios por vla-aérea trlbutdos entre a popularSo.
j.ara a *rea rajslada.

» DESOLADOR A A SrTUAÇAO
P7M AMBATO

f «Juaiaqull. Eqitadr,*. « (TT. P.)
— A estação Radio Shell de Am-_ ^AI*n(^S -

PFNrO\TENOS DE NATUREZA
BOTAKTCA E RELACIONADOS

COM A ATIVIDADE
\TTLCANICA

Buenos Aires. 6 <U. P.> — O¦¦ esraoao usui" o.iwii uc v *¦*
to enfiou ao covsrro 'o serçutn- rol de mortos do t.en*emoto de

4* boletim sobre a ãltuaçflo na- Airbs^o, no Equador, talvez mon
in-la Cidade- 1 t- a 2.000. segundo a estaçSo' "Podemr-.s informar que é de-1 "Vo* di Los Andes", cagada
loiadora a .sltuaçSo. Qua>e tudo nesta capital. Todos o» seniços
íol destruído. Apenas se vêm públicos da resrifV. - Ilumina-
•.r.crustía e pavor entre os habl- cílo. açrua. es^o-os, teleg.afo, il
éantee aue focem espavoridos I caram destruídos.
*!«••* as aldeias vliinha*. As es- DÍ7. ps=a c.staçlio que Quilo «
Iradas e^Ro cheias de grandes Ouayaquil. as principais cidades
eoluna-s humanas, que avançam ¦ do pais. r.So .oram afetaaag mas
*""n d-stino conhecido. Muitos pelo menos um automovel que

e cã^m d°sfa'e.*:!dos I rumava para o sul foi emborca-' 
Os paraues estfto eheio? <•# pes- do quando se registrou o princl-

*oas d- todas condições fo- pai abalo. Ás 2.10 da tarde de
r a'*: Gmdp num-aro de edlfi- ontem. Tres abalos foram re-
e'os tól di«truido. Oiltros fica- • gistradas. a saber: um âs 11 da
ro ava"l"d^s. D.- muitos. n?o manlifí. outro fts 2.10 da tarde, o
rntatam iem o! alicerccs. O. mais intendo, e o ultimo às 5 da
paro 

"clama uruentemente por tarde hora local,
jnedi-os + remedios. Calcula-se Acrescenta a estação nue r.u-
«jui U foram retirados da- rut-, metosos tremores foram registra-
r-^s mais d? tr??2r.tos ca^avares. • dos no correr da noite. *ní0J"
T-tst» e=oetaeulo este. Somente ma-se que os fenomenos_ sao de
pi'" "»c-am ema-adas natureza tectonlca o estão rela-
mats d? se-ssenta pessoas. Mui-; cionados com a atividade vul_<»-

rccio vumciuintO 6ímanarlo dl* quo aa Importa-
Ç&ts <le nnibos os patsea r.erAo ao-
monto para consumo nacional *
menos que tenha sido ««f—'¦
n'.co distinto. lato ItmttarA
todo. da arft Bretanha J"
der t Europa produtoscomo café o oloos rejje—— •"The IVonomHt" qunlltlcoriacordo do "claramon'.o bilateral",
norom. acrescentou, foram toma-
rias precauçôea par.\ nfto molortar
a oplnlílo norte-americana. Dl*
quo aa enportacóea de petroleo nfto
serfio multo mãlore* que an do ano
r»assado, porem os fabricantes brl-
tanlcoa do veículos a motor talver
^ontlgom peneirar no mercado
braallelro, agora que a Importação
do automovela norte-amerlcanoa
foi restringida.O aemanarlo n»o aerodlt» que o
volume comercial entre ambos os
palsea aumentará Hapreclavelmen-
te". Indica que a esca«jyr. de 11-
braa esterlino» no Bratll poderá
ltnilter fis compra» d» Clr& Brota-
nha no futuro.

OlUtivll ' •" ' .
IÇataòo norto-amerieano, o qur..
i!A como per.ilda n buaiha o a
China cm . ua iu'a contra . s cj-
munlstau.Num e forço pjr c:nlor c .-a
ofcaslva o govcvno lui.-.n.TiU ^
ordanou a prl' f»<» d á RC/.eraw
que planejavam dc3^rta?. A r:-
vjiaçio desse "comp.ot" uarcc;
erroborar as dcclaraçõc3 ao --
cretarlo de Estado norte-ame-.l-
cano, Br. Dean Achtaon, o (iitai
dtws (tus o cxcrcito nacional.3-
ua, dos generais aos üokiac;or.
hao iem vontade de iu:.:r c.n:ta

/vá iii»v*»
: Changjha, capital tia p. oiux-,
I de Hunan. puseram »> "coir.p.ot
i de deserráo cm evidencia quan-

do s; passaram para os comu-
I nl&tas. Hoje, avIOc . n..cLo.-.a..

t.as deixaram cair panl*ctofi so-' bre a cidade, nos quais se peaia
que as tropas evacuassem a
mesma porque o n^ncrai Ohsn

. Chien havia sido ^seques.rado. pcl:s comunistal.
Informa-se que a« de. erç )e.

obrigaram o general Pai .*min-;' Kal, comandance da Cliina Ce*..-
i trai, a aVmdonar todas a-- pra-

çn-s fortes nacionalistas ao nor-
t« do Hengyr.ng, çapilnnq oc

CONCENTK..M.1 OS VbR£l~-
LÍÍ03 SUAS FORÇAS

EM IIUNAN
CuniJo, 0 (Reuters) — Anun-

ciu-i.w que sc-3 cxcicitoü comu-
:iL>ta.s sa estão ag.ra

„.ID13 .I A-rottlta-re que as percentr^eusde emtfrrarAo da aona b'ltanlca
para on paicer. laMno-amorl-ancnaprcxlmam-Be Aa da ror.a norte-
americana.Áustria — 7.870 pcsso.si etr.lEr.".-
ram r.o a:>o pns-ado pnra a Ar-
rentlna e Chile e menor numero
pn.r-\ o Bractl n Uruguai.Itália — a.573 neasqaa que fo-

¦¦ e?pjra tiJ•• a r. ,k> a '¦ nn
cftjs latin j-amiricani^ a dote
tsusl r/.itutie. A.-r,"'- ntar..:n .; tr
n.t diplomat.'.* talUnm n» Ame¬
rica m- it ¦ "..i estr Ito cou'.Attir .n
os govertw. di re :" i .
rlsan-'s c ni "C' • cIto a c«*alU.-.-l!':! e r.ve o fEOVi no i a It:,
lia >'.s'A nniir,.;:i.i i-'n cemtre
ensfio enenn : " a cntra as citv
das repub".:as tf antu (V ,*ua po-s'.r'o,Di 'ieram mais a., m •; n is
fontc.; qu" o ;y.'c.'.;o italiuni)
contiura nfirmando oue ;.c »
niaicr par. a d' Hvl -:i .. 1:.vr

cldadcs itullanas d.' Asmara« Masaut., fesje maxada iiela

!P_ 135 ir 41

rv %a u. «••••¦—• ; v»IU'ír!\ÇftO ,nn
Un,a lon^ usualmente t>cm Holanda -- P.-ovave.ment.c tno

in'01'mada occlai' u que os exer- j ho!nndcrr* 'st,® ftno,,'p Tn uue Vèm de Arjrentlna e r>00 ao BraV.l.c to:; t3inque-.uiO, que -v ! 6ulça _ 1#17B M1tCos tornaram o
ocupar Ohailgsha, prj>e* de3tt^0 da America do Bul r.o ano
«:n .o ó. concentração no c-r*aa enflo No9 prlmf.iros clnm me-
guio formado p^.as cidades ae desto ano. aae emirraiam a— " r",r,B x* palFefl.latlno-amerlcanoa.' il <(lnnna

uuu  -
Lukow e Ldlng. Ao

oíeUCp" reNc!"parle dessas'"tropas p°Dlnamârcr"-'«"dímuriarqueses
lá llScloU o avanço ao »ul de rmlrtraram a países la.lno-amen-
onangadj»; Seu jTOpvo ^ae- _ aB8 ,u-00s «mittraram
diato é Heng^ian. ponto eitra America do sul no ano
ICSlüO «WS ,'='rov^ rr,H^n i,t paPsado e se espera cur. Igual nu-
Hanltow, o00 knvs. ao r.orte oes-, roerQ tmip, e5te ano.
Ui capital. hs®a rmiandla e Moruefts é M-

A leste daquela «atra4» oe durldlaslmo o numero da emi-
' r.o a situação em Kiang&m , grantes.
estava iiojc se tornando mais
tensa atnoa .em vista de um du-
pio avanço de tropaj comuniMM
na direção de Kanshow, s«0 sms.

nordeste de Cant&o.

Agentes soviéticos conde
nados na Alemanha

íos camlnbftss quo estavam
í-nrno do Pãlaclo Municipal, ro-
nm destroçada-, quando o «áifl-
<*'o njiu. A rruarda ci^l t?n que
r^3robr?r d? vi-ilan.-ía. rtornue
i s la.irftcs- quer-m arrove!t?r-'P
<ía sltuaçSo. Os «>nscriti>s do
rrsraito prestam nrssiites serv'

L. * »> IJUU "• WUI " ui;. • 
nira dos altos Andes. Ambato,
aparentemente e epicentro, foi &
localidade mais seriamente aíin-
s?'da. Tnforms-se qt'e os rios
Ambato e Tatate foram seria-
mente bloqueados por cascalhos
e falecias ruídas, tamendo-se. a?-
«!m. que se produzam enchentes.siam i. \• • • m ^ » * i ,<¦-' «ob o oomando" do caoitilo o governo suspendeu todo tran-

.Torce salvador. i slt.a particular de automóveis e
Jto nor cento do. edifícios de. caminhões peias es;ra..as (ia rs-

njnbafo foram desfníjaos. CO port rtâo e ordenou que fossem env.a-
cento ficaram inutilizados è o-, dos in-gentes socorros para a ei-
restantes dez nor c^nto ficavam dítde ate«.aaa. A a'.naçao m.litar

estado —mil»-, embora atin- ísz reconhecimentos esta manha.
gi*os A's (I hora* da tar ic chè- I sobre a r??l8o. O governo dlrl-
«'"ram a Ambato do'-. avlSes tra- I piu um aaslo a doadores <le san-
p.«i«o àustlios. còmendadõs p»lò pie. médicos e en.9rma.ros. os
»naj Rafael Andrade e capitAo quais estão sendo enviados para

Tíeallsia-se, amanhã, cm Strasl«-urg,
r!~* Conselho da Europa Ocidental - __ ,—
«crio debatidos — Criação do passaporte Internacional

europeu

a sessão inaugural
Os problemas que

Ameaça às defesas Mie-americanas

no Padfko
Os planos comunistas de Inv^r a nha Formosa Jcon-
trarão forte oposição por parte dos EE. t.l . — Kcprescn
tantes do Departamento de Estado c da Defesa d:r.c« c>"
o importante problema, considerado o mais diftc.l

- Extremo Oriente
WasblDEton, 6 'De íEdward

Rober«, Corraspondcntc da Uni-
tsd Precs) — Os principais d*"
plomataa e peritos militares no»-
te-americanos estáo tratanao Cw
decidir se os Estados Unidos oe-
vem tomar alguma meoida para
salvar t estraTég.ca ilha Formo-
sa de uma possível conquista
nor parte dos comunistas cnlne-
ses. Acredita-se que chegaram
ao seu ponto culminante as aca-
loraúas discussões entrte eis aas-
tldores. Espera-se uma aecisao
dentro cm breve. ,¦)

Representantes do Dejarla
manto de Estado e da Defesa
estão discutindo o importante
problema desde que foram rece-
bidas informações de que os co-
munir,tas planejam lnvacar a
ilha Formosa. Apes&r das dLscus-
sôes serem secretas, urn fundo-
nArlo do governo adm.tiu que o
problema de Formosa é, noi mo-
ment-o, o problema Individual
mais difícil do Extremo rlente.
agora que fe considera tocla a
Ciiina em poder dos comunistas.
A propaganda comunista na

, China tem clamado uela Ime-' diata libertação da Ilha. atual

te-americanos Insistem em qno
seja efetuada uma açao o.re a.
sejô por meio ria "ceupavao ou
de outra forma. Esta tose. d:^-
se, e.;tA baseada na opinião _ce
que a Ilha Formosa nr. - inaos
dos comunistas se con.ç.tC.;a
numa ameaça para as njk.j-.
norts-amerlcar.as no Pacifico p-
poõeria traii5iormar-.se numa po-

BírllTrt, • — (O. P.) - Oito
eaante» MVlef.eo» foram cooJe-
r.nrtoA a penai de prls&o que os-
cilam entre «ia meai, • trí»
ano?, por terem consp'J-ado para
raptar um líder da renjjtenCia
ar-tl-comuntsta do sator n°r"f"
sme-icano ia Berlim. A*
munhas dec.araram ao t.lou.iai
do 2or>rno militar qu<» o grupo
res'5tsnte )i;mSo estava consnl-
rando pura dinamitar o "Fxpres-
eo Asuí". Isto t. o trem mlliti»

fn7. o percurso entr? Berlim
íou, tr.?.s os agentes aovieti-

coa contra-conspiraram para
tar o lider da restatencla. Este.
Gerhard Schuett estA preno. carr.-
bem sob a acusaçSo de porte
Uessl íe inn», e dec.arou ao
tribunal, como principal testemu-
nha de acusac&o que à o pr.net-
pai ajente (te llçaçfto com os
irrito cs subterrâneo? antl-comu-
n'.stas àf ?ona soviética. Lir.co
outros membros do aeu mov'.tnen-

« ,it oi n maior' to também es'S.o presos. O pro-Cerlim. <5 'U. P.) --ü major. durou duas semanas. O"ncrál Maxwell D Taylor foi pr(ncloal réu -0: wilklé Henke
nomeado comandante norte- Jm(, confeKson —
r m«rlc»no cm Berlim.^ rm subs-
tltuicãó

CHEGA A' CORJSTA O OBNB-
Ral.isptmo cuiang kai-

SHKlí
China e Coréia Meridional, 6

(Reuters¦ - CheS..u hoje » esta
cidade, acom^anriacio po» oe
seus consEiiiciros, o Ríncraiasi-
n-,.i Chians Kal-Shc/t. que tol
recebido p-o Presidente; Syiiç
man Rhsc. ccm o qual j e Mosc<a organização ce um pacto anti
cimuniata.

Movo comandante

norle-americano cm

Berlim
Wiikie membrotulos

au « Ww.«w.—- a~entes ao Infiltraram no nio'1 -
Prank L. Howley., tme renunciou, níerto resistente dc Schuett. es
n,ara retirar-se á vida civil. Ter- I o-dena daa autoridades soviet.-. ,1 m(H. --- tTn-Va nlli» ¦/» nSTíM ex-

coniauuduic confCKSou ser memorío em Berlim, rm suos- ; ^^AD-Policia secreta russa,
ao brlgadeiro-general a-entea se Infiltraram no*r . n (•n.sllT-inilSI* . ... 1 . «Ia CaVi«£

riam f.irçado? a refrar-rr. oc-1
gunílo o ífovemo t.a'.!a:n, a pro-1 '
(ctcía Carta Municipal para » i|
cidade du Asmtra. assim coinn •
uara Mavr.ua. nSo rfc.-.*ce taran- ;Ma.s A vldt. c cos bc.is dos ta- | .
Hunos. lulsatido que embora o i
Imperado» \fa-.'.*? Se!a*e'ô possa 1
ter'a melhor boa vpntade. os! ¦
funrioncrio- do governo ctlope t|j
nfio »*erflo carjaze de ^oví^na: !
conf:::r.c as uormas ocidentais '

Acrescentaram que uma riele i \
Racfto do« oartldos políticos da, ;Kritréa contraric.s A nc:rr;»o A;
p.tícMa posr.lvelmen*" asv.-t ra a i
set*fiea da A.«c:aS'.4!i Gera! da | •
O.N.U. cm setembro próximo
na qualidade de nbjârvad.—t.. con. i

proposltn (•' t*cmon:trnr que a . 1
maioria rto< habitantes se 'T-oc I •'
A r*r.eTocAo.Os informantes disseram tam- ,
bem que continuam as ricliocra- . '<
r.ür.f entre r,s Ests.dos Unidos •*
Grã-Bretanha sobre o suposto
deselo do Reino Unido de ele-
vir SlcM Ei Srnuss: eventualmen-
te a ch-re do governo liblo que
se constituir e deixar aue os brl
tanlcos nermsnecam na Tripou-
tania por mai« alreuns anos pan.
auxiliar o governo local na o: -
Kanlsac&o dos problema." admi-
nlstratlvo^.A maioria dos funcionário»
norte-amtricanoi. segundo »i
mesmas fonts;. parecc inclinai
se nara o seguinte piano.

1*0) Que 52 concedam am
Pias oportunidades ao' nacional-
da Triooütanil para que dlíam
quem desejam ter como c.irfe
eventual do governo federa< ltb*«/.

2.^ _ Quê, eso se.,1a império-
m a presença de europeus paru

auxiliar o resçlm: trieol:tano \o-
cal. no terreno tecnica-ad-nlriis-
fatlvo. ert^s devem ser I rjManos

Entretanto, uma minoria dc
funcionários n o r t c-americanos
Inclina-se a apoiar o ncn.o rte
vl--t.a britan'co de que os fun-
cionarics britânicos deveriam
continuar por rlçujp terano mais
•ia Tripolltanla. por Julgarem
mio são mais versados erri qUK-
tftes pfrleinas. O nento de
laifra—6a «italiano continua
slhdo o de que >"
onerem ficar seb a autoridade dc
Cn«ine«i, ç nue oevem "5r m
nresodos italianos e -"a hri.ani-
cos como assessores tacn.cos.

KAUIO
JOK.NAI. I>U BRASIL

Onda de 940 Kcs.
n.i. ii- 1.*\1D
NOTICIÁRIO

.lornal talado tnuirortnin »l.«
ÓTICA NW/AttK' - 7.00
li,oj r - ui,riM.\s
IVTBIfAClON M;» (--'-o-
clni.i ilr VILAÇA A CIA.) —
10.00, 13.00. 17.0U. 10.00 c 'ÍO.OO
— ULTIMAS NACIONAIS-- O.Ofl, 11.00 r 17.55

oerosã base de vanguarda rara; pnra retirar-se a viaa civn. o-dens aa« auionaBu?s 8ov,c,.-
Sm^ oosstlel agressão Eovlciloa 0r seríV 'cliefo do governo mill- ca». Henka. que »e parece^uma po^i.ei *£%*** |.««_ « j,CT]|m cloomandante das traordlnarlamento com HHlrr." J V1, v.«r.-.H!nV»n. reco >cu

Qiata uucrtn^u v»n ,1 ÍC.7"' | bastião mUitar do generalissUno
da das os asuntos a serem debati- j chiang Kai Shelc. Çhiang tem

.™;:VeH PrfisY — Ós princi- dr.s Incluem discttssfto geral M- j «01 mais de 250.000 soldados,
Ha Europa Oci- bre as finalidades do Conselho «sim como tamb«n a.ioes e

roim<r-se-&a s^r-unda-f'i-' da Europa. sLstema europeu con- unid2dss navais, além de uns 300
?3 em S'rt-l o :4 par? e^aríi-! Junto de pat.rnt^s. diretrtes uni- milhOes de do ares ouro em re-
li\r -as propostas destinadas a ""das quanto A previdência so- serva oue levou da China,
c ncretizar o sonho centenário, ciai. cnaeiXo de
ri- untdndé européia. temacional e estimuio ao comer-"a 

sessão Inaugural do Conse- cio inter-europeu e m:vimer.to
13- ) da E"»ropa dedicará princi-, de pessoas e turistas,
íi.í atenção aos problemas pra- D:verão fazer parte dos de-
t'cos relativos a obras publicas.' bates também uma carta euro-
Evidencia social, etc. Uma dasl péla de direitos civis, com a pos-
nrir.cipais pnm&taà espiadas I aibilidade de um supremo trl-P.'_T 'Pda 

eSoi passaporte bunal europeu para Julgar as
f' 7rnnCiSn"l europeu A 'e«pe- violações, bem como um progra-

S ° mMtos Tos lide-os da ma europeu de cbras publicas,
Fi-rooa b-W»ntal é que as de-1 Inclusive projetos tais como o

. tóOes tomadM con-t?Miemí re-! túnel sob o. Canal.da Mancha^tomadas cor—ruem re- - ^niOns. avanço Dara o obietivo o já iniciado Umel sob o Monte
I^atite: ?s? verdadeiras Estados' Branco, nos Alpes Franceses,
unidos da Eurcpa, tal qual o
I5i~^ema de çovemo dos Esta-
áC3 Unidos da America.

Os dólares nort.e-aniericanos
Já prepararam o terreno pira a
construção <ia unidade continen-
tal. Hft mais de ano que a Or-
cantzaçSo Eurrpéia de Coops-
ração Èconomlca (OEEG), nan-
cia administrativa do Plano
Marshall, v.-m tomando decisões
praticas nas dezenove areas que
a compõem. Por enquanto, não
liouve qualquer contacto entre a
OiüEC e:. Conselho da Europa,
jüto talvez aconteça apôs a or-
ganlzaçS.o do Conselho, semana
próxima.

liillUUW wt uví".» w- ----~ —
serva que levou da China.

Entretanto, o regime de Chiang
Kf.i hek segundo o "IJvro Bran-
co" do Departamento de Estado,
está muito longe de gozar po-
pularidade. pois, segundo o re-
relido documento, os residentes
de Formosa estão ressentidos
pelo "corrupção e atos ilegais
realizados pelo governo naciona-
lista chinês. Isto deu lugar a
§ue 

surgissem receios de que a
lscordia Interna permita aos co-

munlstas ocupar a ilha sem uma
ação militar.Sabe-se que os militares nor-

nessa região. ,Aqueles que sit&icni-íiin t.»
teoria assinalam que as ccmuis-
ta comunista dssss i:na. :rja
mediante uma invasão.ou um le
v?.nt,e interna, romperia a linn.a
de defesa norte-americana nc
Pacifico, linha csja que se es-
tende desde o Japão, em cureçao
sul. através das Filipinas.

Formosa encontra-se nessK 11-
nha. a uns 400 quilômetros 8
noroeste de Luzon. nas Fuip*
nas; a mcnc.s da CIO qullomatros
a sudoeste da grande base nor-
te-americana de Okinawa^ e uns
1.120 quilômetros do Japao.

O Departamento de Espado,
por sua vez, diz-se, consioera
que uma açSo direta corustituiria
Intervenção na guerra civil chi-
nesa, coisa que os Estndna uni-
dos têm evitado escrupuioaamen-
te. O por,to de vista do Uepar-
tamento de Estado é que qu?1-
quer ação militar cm Formosa
destruiria os esforços norte-
americanos por convencer ao.-
chineses e demais povos do *u-
desta da A-ia que os Estados
Unidos não têm ambições
territoriais no Estremo Oriente.

Hão fracsspraÉ §s

trr de Berlim e comanaame arwi rraoramariaui^ut^ Jtv-Xí"'tronr.í norte-americanas na an- i Inclusive no bícodinho, recc ->cu
ti.rá capital alemá. três anoa ds priaio.

,'U S T1ES

Â luta entre o Igreja e o Estado na

Tcheco - Eslováquia
Rcjjçitam os sacerdotes católicos as ordens dadas pelos
agentes do govèrno, instalados nas sedes episcopais —
Na situação atual, as relações entre a Igreja e o Estado

chegarão a um choque >.

DE CRISTAL
MAGMFICO SORTIMF.NTO NA

PRINCESA DOS CRISTAIS
ASSltMBLKIA, 90 — A 10 METROS DA AVENIDA

-se a Hungria, ainda mais, para

g órbita de Moscou

O projeto da nova Constitnlçfco, aprovado pelo Consetbo
do Ministros, transformará aqnêle pais balcânico em
uma "República popnlar" — Influencia soviética na ela.

boração do futuro Estatuto húngaro
Budapeste, fl (Reutersl — E>? f reitos que homens, em todos os

acor io com o projeto da nova i campos. Inclusive Iguais condi-
rorLSf,tuirÃo a Hungria se de- • çõ« de trabalho e i^ial salario,
ciara uma Renubllca popular" l^eem direito, além dtao. *.11-
o um "3s*n'to de trabalhadores cença paga para maternldaae.
p cama nesfs". A instituição do casamento e

íSe DroletoTaprovado pelo1, da familia è também um direito
Conselhí de Ministros, ontem, de todo cidadão, bem como férias

Pra.3», 8 (R.1 — Os sacerdo-
tes càtolicos romanos — ao queadiantam fontes chegadas a
Igreja —estão rejeitando as or-
dens dadas pelos agentes do go-•exima. ^ rt, verno Instalados nas sedes-epls-Os membros do Conselho• da copais e protestaram contra oEuropa s5o: GrâBretanha, 1 g declaram ser uma diminui-França, Bélgica, Holanda. D.na- . autoridade,marca, Noruega. Suécia. Irian-, Q clero em t0c]0, os dioceses,da. Italia e Luxemburgo. Grccía ao que ^ in{orma agora, race-

e Turquia serão em breve admi- •. ^eram recentemente essas or-
tidas. A OSEC tem. alem destes dens a.ssinadas por funcionários

ser A encarado como crime de
alta traição.Sacerdotes moseraram hoje
aos Jornalistas estrangeiros"amostras" das ultimas ordens
enviadas pelo governo, assina-
das, no caso, pelo Dr. Janoto,
agente do governo na sede do
Bispado de Litomerice de que ê
titular Monsenhor Josef Tro-
chta

Copias de cartas enviadas em
resposta pelos sacerdotes da dlo-¦5 Litomerice foram igual-

, . . 1 lUitim uuiuuttuug »»— — menre mostradas por fontes ecle-
,a Francesa da Ais manha e. sistoriais a fim de supervisiona- siasticas desta capital.a. Zona Anglo-americana de, rem a admnistração eclesiástica. -

Trieste. Salvo Portugal e Suiça.l As ultimas ordens assinadas
Si:.e pouco participam da OEEC, p0r esses funcionários e seladas
nouco ha sep.ííando as duas ov-, Com os selos dos Bispos e Arce-« ¦ a ,—. i _ II 1 * f  L— «». -10.1 o m nua

a^dlUCtO UWl/O
Os sacerdotes rejeitaram as

Instruções e protestaram asseve-
rando que as autoridades leigasflue pouco participam aa u™, j por esses funcionários e seiaaas rancj0 aue as autoridades leiga

pouco ha sepaíando as duas ov- j Com os selos dos Bispos e Arce- | nj0 tem 0 direito de ocupar a
canizações. A^Sulça talvez fl- \ bispos interessados ordenam que dependencias da Igreja,
que de lado devido & sua tradi-; os padres denunciem qualquer Essas cartas protestam cont.ri
ci nal neutralidade. Portugal, tentativa para a aplicação do. ...  _ 1 l-_ J-s. UnfUanA rio ATCfimil.VI ucuuiauuouu. *-
talvez seja inaceitavel para al-
guns paLses da Europa Ociden-
tal, que julgam antidemocrático
o regime português.A tarefa da OEEC é economi-
ea. A do Conselho da Europa t
principalmente política, embo-
ra possa, e sem duvida o fará,
tomar medidas também de na-
tureza econômica. Ambas as
organizações t&m poderes estrl-
tamente delimitados, mas po-
dem ampliá-los, caso cresça o
•entimento de união européia.

A Comissão de Ministros do
Conselho da Europa reunlv-sc-ft
tegunda-feira no

tcilIMblva — —
decreto do Vaticano de excomu-
nhão. ' _As ordens chamam a atenção
para as ordens do governo de
que o cumprimento do decreto

SJJSIlUeilUiUO Utt
Essas cartas protestam contra

o uso dos selos oficiais dos Bis-
pos pelos agentes governamen

O Padre Jlndrlch Volny, paro-
co de Jaromerlce, na Moravia,
que, segundo os comunistas havia
sido excomungado esta semana,
acaba de declarar publicamente
que permanecerá leal i hirrar-
qula da Igreja e que, se seus su-
perlores ordenarem, deixara de
fazer parte da "Ação Católica".
Esse sacerdote declarou que o
Arcebispo de Olomouc, Monse-
nhor Josef Matocha, n&o o havia

, excomunçado, tendo, apenas,
Lvon Franca. 6 .1U. P.) — O avisado sohrB os efeitos da sua

ie--undã~-feira no èdlficlo^dã 1 arcébisço desta cidade proibiu o permanência na "Ação Católica'
Pr?f5tura de StrasbouiTi Con- sacerdote catolico Grangier dei Tanto os católicos como os ço-eruDj nos ministros' rezar missas, em virtude de suas | munistas adiantam que no esta-
Í LÍÍ3nsü niím i atividades comunistas. Este é o do atual .as relações entre a
b-o Sui taref? será?o exISi "S««<jo caso desta^aturesa, J Igrejae o Esta_do çhegarãjj .«

Proibido de celebrar

missas pelo Arcebispo
de Lyon

das matérias sobre as quais tra-
balharâo os 87 dclegadrs da
Assembléia Consultiva, que co-
meçari a funcionar quarta-feira.Estes 87 delegados foram es-
colhido» nes üez países partlci-
pantes, mais ou menos em rela-

> ção à população de cada um,• nendo a maicr parte constituída
(por membros dos Parlamentosidos seus paises.
; Segundo fonte* bem Informa-

segundo caso desta natureza, igreja e o n.staap cnegarao a uni
ocorrido desde o decreto de ex-! choque. Esse estado de coisas é
comunhão dos comunistas. 01 considerado muito perigoso. Com
abade Grangier foi também, Roma e Moscou exigindo lealda-
proibido de ministrar os sacra-. de. será difícil manter uma ati-
mentos, porque "colocou-se num tude_—_ao que acentuam.ua, puiviV.U1UVUM-JW ""
estado de grave desobediencia -
O comunicado diz que "a des-
peito das repetidas advertências,
persistiu nesta desobediencia e,
por conseguinte, fica avisado de
que o seu direito de celebrar
missas íoi suspenso". Anterior-
mente, foi suspenso o abade
Jean Boulier.

ü&W
ATTLKE FAI. A SOBRE OS

RESULTADOS OBTIDOS
NA O. N. U.

Ar andei, Inglaterra, 6 (U. P.)
— O "premiei"' At.tlee. em dis-
curso, disse perante a "Unitca
Nations Associai ion" oue as Na-
ções Unidas não fracassaram,
embora "tenham sido utilizadas
como instrumento de obstru-
çâo". .Attlee afirmou que as Nações
Unidas deram' rtrandes passos
no sentido de proporcionar au-
xilio técnico a regiões retarda
das e no adestramento da tec-
nicos para obras de bem-estar
social, apesar de se ter "conver-
tido em ramoo dr batalha de
interesses e ideologias em con-
fllto, em ver. de templo de paz .

Disse o "premier* britânico
que é esperar multo de "seres
humanos que apesar da lição da
primeira guerra mundial nao
puderam evitar outra"."Recordemos", a c r e s centou,"•que as Nações Unidas nasce-
ram da agonia de terrível guer-
ra. Essa guerra deixou um le-
gado de problemas economicos.
sociais e poli ti cos que nos d ara
trabalho durante anos. Essa
guerra deixou um legado de
problemas economi cos. social «¦ e
políticos que nos dará tr abai no
durante anos. E^sa me.Tma guer-
ra deixou mentes ansiosas por
paz, mas deformadas pelas p-.l-
xões da guerra""Uma associação internado-
nal" — afirmou Attlee — "nao
pode ser dl-iglda desde o seu
inicio com base na regra d»
maioria, tal como sc fora um
Parlamento soberano". "A ver-
dadelra dificuldade não é « ve-
to, mas o uso do mesmo. Iodas
as partes interessadas estiveram
de acordo com que o veto era
uni recurso que só seria invoca-
do em ultima" instância para pa-
ralizar questões políticas e prjn-
cioios de importancia capital .

O "premier" também disse
que a missão mais proveitosa
das Nações Unidas foi a de pro-
porcionar auxilio ás regiõea me-
nos desenvolvidas do mundo.

Manifestação comunista
em Tóquio

Tóquio. 8 (U. P.) — Mais de
10.000 trabalhadores dominados
pelos comunistas realizaram uma
manifestação diante do palacioImperial, exigindo a deposiçio do
governo "reacionario" de Shl^cru
Yoshida, e protestando contra a
decisão oficial de dispensr.r ml-
lharea de empregados. O primei-ro ministro Ji dispensou nadamenos de 06.C00 trabalhadoresferroviários, e se propõe agora

UÜltótUlU UC MW««JW»
;?ri aprwentâdo ao Parlamen-
to. em sua pr:xima sessão.

Entre as principais inovações
na n:va constituição, destacam-
se o estabelecimento de um"presidium" a ser eleito pelo
Parlamento, a reconstitudção
dos prefeitos e governadores lo'i-i«nirte. e.-ncpmri

ae WJUU uiuauau, —.—
remuneradas, recreaçao. seguro
social, a.sslstencla medica gra-
tuita e acesso a tedos os graus
de cultura e educação.

A Suprema autoridade Judl-
ciai é a Suprema Côrte, cujo
presidente é nomeado pelo Par-
lamento. Todos os outros postos

lil Coniorér.eia do Oonlabi-
lidado Pública 5 Assuntos

FazeniJários
RstWJiAO TOíSüíMmrA.n (»«'¦

UÍ.WTM
fteríio iniciados oa

trabalhos A- Coa'ercncla de Cem
to.bllldade Publica «ndo a aes
Bfto 5o'.ene rie lnstalaçfo no dia
(.ejulnto, torça-felra, rio a^llorlo
doSonlsterlo da »»»»«». com a
p-eacnofl. doa minls .os da Faoen
4*A*»StáaríaSdo
Economia e Finanças .1^ di**
tributo d o dois «os
oue oT«paTou pa". aorcaentaÇM
ti Con"-er-pncU — o doosltrr . rtas
303 nsctna". contendo tralt>®,15?-
de pesquisa* ?obr« .
ma o-çamentar!o. d* í^Ian.os '
de lmpc«toe Ac? 7*tr'?T: . "íL
clpio* +- o voiume ^VLI da"Tlnança- do Brasil . cem 'S-J-
tlsttca financeira gero! do q í.n-
^G-ande numero deleçadoe j«tartuaJ- e municipais tem aílul- :
do S Peoretarla ao Conselho. |
cujas seçfioa foram tran»fo...;*-1
Ais om serviços e»spec.als ^ Zhi '
sístencai técnica aca tratoa-lnofi ,
do certame.

los prefeitos e governadores w- iamento. Todos os outros posLoscais, escolhidos pelos C:.nseinos, <^0 preenchid-cs por
eleitos e uma estrita separação Jelolç5o diréta. A Constituição
da. Igreja do Estado.- , eíoíçáo" dlrétft. *A Constituição

-0-'eJa do Estado. .' inclui também uma clausula
O orgão supramo do Estado e, asilo a "todos os
Parlamento, cujos ,c' mponeri- ( es(,ran,gelros perseguidos por suas

tes são eleitos quadrlenalmente. ayvjdades no interesse da liber-

r^oátraabSarfle! StóW fe^o
inrt=pendenc°a do pais e que sSo declarados propriedades do

. * .. t__ i- 1 „ „ r> r- f rwmo C TT.«it".í> rtn.lutará contra todas as formas
de exploração do homem p~.o
homem, organizando todas as
forças da sociedade para a luta
nel . socialismo"." A Constituição garante a. to-
dos os que trabalham completa
e absoluta liberdade civil, lnclu-
slve a inviolabilidade das pes-
soas, o segredo da corresponden-
cia, respeito ao lar e liberdade
reunia-., de palavra- e de lm
prsnsa, liberda<le de consciência
e religiosa. , , ,Segundo o diploma básico, to-
dos 03 cidadãos são "iguais pe-
rante a 1=1" e qualquer dlscrlml-
na^ão "em f.ce de sexo, religião
cu nacimalldade será. severa-
mente punida pela Lei . Todas
as nacionalidades têm direito a
educação em sua própria lingua.
As mulheres têm os mesmos dl-

V10LEST0 INCÊNDIO EM
SANTIAGO

DBSTBlüTIDO O BDTPTOIO DO'
AlRCBBiaPADO HM CXWTOEPCJXON

iue — «u 4ug av/utfutuu.Falando as tropas depois de
grandes manobras militares na
Eslováquia, o Ministro da Defe-
sa, General Ludvik Svoboda, de-
clarou que as mesmas estavam
ameaçadas por inimigos de den- ierroviar  -
tro e de fora e que a Ação Ca- despedir 35.000 empregados dos
tolica do governo devia ser! diversos lervljca da comunica-
apoiada- «se».

Santiago lie < blle, fl (U. "?•)
— T.^ea pessoas morreram carbo-
nizadas. receando-ee que varias
outras .*»£ encontrem sob os es-
ccmbroi do edtílclo do Aracb:a-
pado em Concepcion. na rua Bar-
ros *

Estado.
Segundo a Constituição, fica

estabelecld oum novo emblema
nacional (armas nacionais) que
compreende um feixo de trigo,
um martelo, uma estrela verme-
lha e as cores nacionais liunga-
ras. A bandeira nacional, em
breve, terá o emblema no
centro.
Deve ser afastsdo eompul-

soriamente
OOOEiRIS(SCttA DSS MOTJBSnTA
I3«7HScnV>-CONT1AOIOSA EM CA-

SA DE 33R/VTDOR PDtBIÍTOO
foi envl^Oa ao DA3P uma con-

aulta da Diretoria do Peasoal do
Ministério da Aeronáutica, no
sentido de saber como doye a
oartlçSo proceder para justificarits faltaa ao serviço come.idaa
por um extranumerarlo, em race
Sa notificação do Centro de Sau-
de, comunicando que o servidor
em cauea somente deveria voltar
4 ®ua repartição apoa receber %
permissão da autoridade sanita-
ria

Motivou a medida tomada pela
referida autoridade sanitária, a
ocorrência de u..t> caso de moles-
tia transmissível — "febre ttlol-— na resldencla do servidor,

 ( j em pessoa de sua família.
roí Arnn». o quol fot destruído, istudanío o assunto, «sslm »«
per violento incondio a noite pas- pronunciou o DAi-^Pi "Do exame
sada. da matéria verlllcou e»ta Olvlsto

As ohamas propagaram-se ra- ; „ue a medida preventiva tem per
?idamente a nove casos comer- fundamento legal o artigo 4«o<PiUautsiiiA; »»  

ciais vizinhcs, pelo que foi im-
pcjílvcl evitar quo homre&ie vl-
timas pessoais. As vitimas ja
identificadas são EJma Sandoval,
que sz lançou de um segundo an-
dar ccm as vestes cm chama; En-
rique Carcamo e Gerardo Bchcra,
ambos cr,mare'.antcs. sendo qae
todía tres morreram carbonizados.
Cem aiunoe 1 ternos do Colégio
dos Sagrados Corações escaparam
milagrosamente de ficar blequea-
aos pelos chamas. Os danos ma-

riais, segundo os primeiros cal-
cuios, tecendem 10 milhões de
peso»»

fundamento legal o artigo 4^0
do Decreto n. 16.COO de S>1-12-
f>33 (Regulamento Sanltarlo Fe
deral). A' vista, disso, o se.vldoi
publico que for Impedido, pelaautoridade sanltarla competente
de comparecer a repartição onde
tem contato permanente, consta-
tou-ae a exlstencla de moléstia
especifica - Infecto - contejlosa,
rido deve ser licenciado paru tra-
tamenío em pessoa dc familia,mas Ucou Isento de comparecer
& repartição, durante o período a
ser determinado pela mesma ou-
torldadc sanltarla, sem que. com
!3<o, -of.-i. qualquer prejuiao «n
ícus direito» » vantagens-

RRÊorro ÂGRiooiiA I
n.-A-oc-WJJA A;AOTOCTA w

B^NCO DA PTuBFHUTÜHA j
OAltPO OHAOTXE

Com a presença do <11" ¦
retore» do Banco da r-«feltura,;
vereadores. Jornalistas e numero- ,
aos lavradores, riallaoti-«e omji, |
na Av. CesaTio de Melo, em Cam- j
po Granda, a solenidade da lnau- j
guraçüo d. Agencia do ' ".nco da
Pr»feitura naquela localidade.

Iniciando a solenidade falou o
presidente do Banco da PrpfíUu- ;
ra dr. Ronv.ro Fatelita. Após sua joràcác onviram-se dlversca lavrai
dorê* e também os vereadores j
Álvaro Dias, Caldeira de Alvaren-

ç LiCvi Neves. ;Por ultimo falou o Prefeito qu«.
ao concluir, reafirmou seu desejo
de continuar a ser "o prefeito dos
lavradores".
Reforços para a luta contra

os guerrilheiros gregos
Antes, 6 - <U. P.) — O Es-

tado-Malor Geral do Exercito
Grego anunciou que reforços mi-
lltares se dirigem para o norte
a fim de auxiliar aa tropas do
governo que lutam com os uer-
rllhelros comunistas na serra de
Grammos, perto da fronteira al-
bane»" a.O comunicado do exercito qua-
llflca os combates atuais de"nova fase" da ofensiva deste
ano contra 900 guerrilheiros que
Se encontram num triângulo as
630 quüometros quadrados.O comunicado reconhece que
os guerrilheiros estão opondo
uma "resistência vigorosa", po-
rem diz que durante as ultimas jtrês semanas 453 guerrilheiros,foram mortos. 131 renderam-se e,
muitos outros feridos. |

Entretanto, uma noticia da,
agencia oficial iugoslava ' Tan-
lun"", transmitida pelo radio e
ouvida em Francfort, dlzta que
os guerrilheiros rechaçaram vlo-
lentos ataques lançados pelas tro-
pas ào governo grego, um bole-
tlm do s tado-Malor Grego re-
vsla que o exercito sofreu as
seguintes baixas: 125 mortos, 11
desaparecidos e 452 ferldos. Cal-
cuia que o total dc guerrilheiros jna região de Granimos se -leva1
a 5.000. sendo que dessa total
1.200 são mulheres. INAo foi dado a conhecer o nu- |mero de soldados Irais que par- jticloam das ooarações, porem, ae- |
gundo cálculos extraoflciais. 20
mil homr-.-.s estSo lutando contra
os homens de Marlzos Vafiades.

 ¦ —
Cruxelns, fl ÍU. P.) — O po-

dereso partido socialista, o se-
gundo em importancia do pais.
recusou esta noite participar do
governo de coalisão de tres par-
tidos. A recusa dos socialistas íol
anunciada eo terminar a ccnfe—
rcncia das tres mais importantes
corrente políticas, qw s&o o par-
tido catolico, o liberal e o sócia-
lista, e que foi realizada no g-i-
blncto do primeiro ministro Gas-
ton Eyken.

PItonitAMA(/°AO !'r/IRA ÜO.ÍE
.l.üO - IMXII Dl. BOCA ,

ipre«entandn o Tr*- II
fixo Musical NO- ITItfc T1AMK DF. I
PARIS8.7íl — Programa de mu- 1.
sica brasileira. (|

9,00 — Irradiação rio »or- ij
tem do Sweepstmke. i!
diretamente da *ede ||da f.oterla Federal
Oferta dr COSTA
PENA A- CIA. r Be-

MOREIRA.— Palestra do do«-
tnr Cario* Alberto
de Sousa.

10.15 — Programa Pan-
Americano.

11.00 — PKEFIXO MU SI-
CAL NOTRF. DAM?.
TE PARIS.

11.05 — Proj^rama do almo-
ço — Grandes •**-
qneilras.11.43 — Programa CA8TE-
t.O DO RIO.

12.01 — .Saudação
12.65 — 1'roE. KSQUTMA DA

8EDA.
li-H — Stlecõe» <» l«rfe —

Oferta te CPED1-
FACIl..

1,1,00 — P r e f l x • MoslemJ
NOTRE D A ME OE
PARIS.13,0,% — Suplemento wostea»
rio proç-ama do
JockrT.

1.1,10 — Irradiarão dai cor-
ridar* do Hlpodromo
da Cavea. Patrocl-
nio de BF.MOREI-
RA r A F.XPOSI-
ÇAO. Suplemento
mnslea). Nos Inter-
?ales. programas da
CASA BARBOSA
FREITAS EXPO-
S t C A O, EXPOST-
ÇAO, CASA no
BASTOS. PRINCI-
PE * ADONIS.

ív. — Inrocação dí Ave-
i*Karli»

1$,I5 — Palcstrs de Monie-
nhor Henrique de
Magalhães.

1S.1I — Proçrama Oofrmo-
pollta.19,30 — Prog. Jockej Cl«t»,
diretamente da sede
da .f o e h c 7 fTlob.
oferta de COSTA.
PENA & CIA.

30,00 — Musica variada em
gravações.K.I5 — Prefl*» Maflc»!
NOTRF. PAMT DE
PARIS.— AUDIÇÕES PA-
I/ERMO, ofert» «e
PALERMO. IRMÃO
A CIA.

II.M _ PRF.FIXO MU 8 1-
CAL NOTRE DAM*
DE PARIS.

II,«S — SALA DE OOM-
CERTOS, eo» f»-rações selecionadas.

M,M — Encerramento.
DESTACAMOS PARA

SEGirNDA-FEIEA:
g,» ._ PANO DE BOCA,

apresentando 9 Pre-
fixo Mnslcal NO-
TRE D AME DE
PARIS.S,S8 —' Program* de »ü-
slca brasileira.

t,M — "Broadeast" mmif-
nal d'A EXPOSI-
ÇAO.

1MC — Programa P»n-
Americana.

lt.M — Prefixo HasteaiNOTRE DAME DE
PARIS.

11,86 — Programa 4® ataao-
ço — Grandea or-
questras.13,00 — SandaçSo. j

12,05 — Programa de ean-
ções internacionais.

12,30 — Solos Instrumentais.
13,00 — Trechos slnfonlcoa.
17,00 — Ritmos yankees.
17.30 — Relíquias porlenhma.
18.00 — Invocação da Are-

Maria.
18,10 — Orquestra 4e salto.
18,30 — Geraldo • "Seven

Klngs".
18.43 — Noticias <» V(M-

ruela — Programa
da F. M B A IXADA
DA VENEZUELA.

19.01 — Palestra de Menao-
nhor Henrique de
Magalhães.

19,30 — Noticiário da Agem-
cia Naelonal.

2Q.0O — Comentário 4o dia.
20,10 — t*rog. Joekey Clab.

diretamente da sede
do J o e k e 7 CInb,
oferta de COSTA
PUNA « CIA.

M,S5 — P r e f 1 xo Musical
NOTRE DAME DE
PARIS.

10,30 — Programa AUDI-
ÇOÉS PALERMO,
oferta de PALER-
MO. IRMÃO A CIA.

SS.OO — Política do dia —
Comentário.

11,05 — Prefixo Musical
NOTRE DAME DEPARIS.21,10 — UMA VIDA NA
HISTORIA DA
MUSICA -» (Ignaee
Paderewsky).

22,00 —- Pequeno seráo mu-
slcal — Oferta d'0
CAMISEIRO

22,10 — Recitallstes b r a ¦ I-
1 e I r o s — Lnbella
.Brandão.

22,30— O Espelho do Dia —^ Documentário.
23.09 — Encerramento.

Durante p<-ogranaasHORA CERTA
aferta dos relogloa

DOXA

\
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NOTAS SOCIAIS
1'KTRrtrOLIS

Tnv?rno ®spl«nfloro«n com
•1,11 dln.t cticlo» rto lue. m»'!niílcnmrnte impreMlonanio para

l inocente menino Paulo ceiwr
luto filho d" «r. Pnuln Nurri»o. <tn ,

oe 1 nounn comrrelo c d* «rn. oipu l'o- jt. ! reir» Nnrciio. A corlmonl*
w ' marcada |mrn «'»« 11 horaa e

PROF. ARTUR RAMOS
<11- ! PERMANECERA OOTã ANOS

ínrnutoiru* uue querem conhecer vlrfto d» padrlnln», o «r. Jolta rti
h vuI:;a VerrnUiüB braallelra, A silva Pimmtel e ouu irmft ftemiora
exlMenrjft d» Museu Importai e «» judlth d» #Uv» plinentíi.
rrunlAen do» vnrtos C.pnRres.oí, aue |ciunue todo» tfm tido por palco acâO DE GRAÇAS 'V Imperialo», vastos calões do QuUandlnhn. v r n c ravel *

; ArquifpUconal Irmandade do Dl*
vlno Espirito Eunio da Lapa dovlno Espirito Mini o cm unp» »•» g n 0 ,mr,t
nentr-rro, f»r* celehrnr no próximo i cio piln u.rs.í.. '

15 do corrente. Aa 10 horas i excrccr. durante dois a.i a. o! dllt  .. _ „i no nltar-mAr de aua Capela, no çirqo de ohefe do seu Depav*
Largo dn l.npn. u'n minou ncom-

| pnnhuda <1e cânticos sacros, em
hçt.o dr Brnçu» pòln piissnucm do I

! aniversário nutallclo do «eu Ir- ,
mfin Bohtoltor e atual Provrdor. o
rr, Bllvano Otávio Fernandes do j ra, 6 apóncta fí$pcci(iUCQO(i aa

ito. o paratodos oi seus irmftoa c amigos do
homenageado.
nrlio, o parr. a mwm», convida ! ors-antaçüo Uns Nnç4cs Unidaspara a Educaçilo. Ciência c Cul-

(ura e tem como finalidade
"contribuir para n paz e a se-
eurança por melo da colabora

I
MISTAS ANTONIO LEITE COS- i

TA Por alma do.estu-

missa dc sétimo dlf
Celebrer& a missa, mandadi» re-

multo tem contribuído para a no
va Md» Iniciada cs errra. Fellr-mente, qu* fora modificado cm*i mpo, allAr.. polo atuai governo do
í'ai<,. o motivo da cxlutencln da-
cuile esplendido nonho arquiteto-
fiico quo por sua ver. também nflo
foi construído cm sitio adequado,
porquanto, onde pe encontra. esta
nujelio s grandes variações a'.-
juosfericitt. que multe prejudicamo esplendor de ;un vista. a mngnl-
fioenulu <'e réus detalhes e mcr-
rn*"' a vida ao ar Uvro. de seus íre-
c]i c.itadoren. na* épocas de cerra-
cfto, que coincidem no verfto.
Cjiiíindo t mais procurado. Entre-
tanto como parece, o ponto nfto
fora encolhido, scnno paro t>p»pl!<-
tar os olhares dos sentimentos
puros, dos torneios voluptuosos
do» azares do pano verdo. uu paradesviar da cldude rlsonhn c ura-
ciosa, os que n buscam na hora
ltixxirlante do gozo de um desenr.-
ao. entre a sombra bemdlta dss
montanhas, no selo amoruso da
PrínreEa das Serras. í C^Vderi'rinm Jnime de Barrm Ca-
der'aca soulii- arquitetar, para ser . marn: n do pessoal do gabinete,
lembrào peranemente por todos Dom Penro Mnsra Çabcndo no R-t
os tempos. Aijora mesmn, mal? tor rio Pnnto Tn^clo a celebra,fio
«ma rounl.lo de relevo cn^alanou da doa funclonr.rlos e eir.lso*.
k Qultnndlnha. com n Inntalacao —
rcallr^da do Seminário Panamevl- jcano de AlfabetlTaç&o e Educaçfto
üe Adultos, cujta salas sc rcjuol- i
Iam de ver representações e dele-
gados do todos os países do <-ontl-
rente, no afan de concor-crem .
com os seus coutclhoc para a ,
cbra eminentemente patriótica e
u iclal de e-.turtar as questões atl- •
nentes ao problema em que em- .
penha a tJNKSCO. pwrr. mellio- se-
rem cuidados os awiuntos e ar
eoluções que de*-erPo ser postue em
pratica em todos o« pslse» do con-
tlnente ou cm grupos de palnes.
cuias condições de educaçfeo se-

iam similares. E Petrooolls .e
«ente tombem Jubil06a, porque o i
ueus encanto® naturalc. contrl-
buem com a etsenela do b»m ps-
Ta que selam auspiciosas »:í coii- .
cluafies da reünlfo. Rntrf «>•; p-o-blema; d» cldnde. ocu'?. lin-i; em
<<la. especlcl atençko dc um ^ru-
po de pessoa* destacadas da soclc-
ciBde petropolltana. a fundaçf-o de
um Patronato de Menores, a rren-
te de cuja aspiração se encontra o
r>T. J. J. R:-m.\ de Carvalho, pro-
riotor de Justiça da corr.s • a. quemulto ?e intere«5a pcln tua solu-
çáo. Mas. mesmo aasli-i. o feu de-
ceio de lr ao éricOMtni Cm. c.?2pro-
tegldoo da rorte. levou-o R •»««»-
ruir do llurt-e Desembargador rta-
fcola Lima. ainuns lugare-i no Pa-
tronato de Rio das Dores, par»
onde JA setrulran*, nesta sem^n^..
vinte menores que malu necuss.-
ta7am á* amparo social, os o uai?
embarcaram pe*s manhl em um
ônibus especial poot.") A d.spopçao
do presidente do Patronato Prlncf.-
ca Isabel, pelo Prelelto Flavlo Cas-
trloto, com a cooperação do fcr.
Joio Varanda. Mais raro demons-
traçio de apo'o senfaro e difino ao
operoso e ilustre Prefeito Munlc -

T-._ /-'..wfrtríín PIVi llOTTíC

EM PARIS A SERVIÇO BA
U.N.E.8.C.O.

EmbarenrA' hreve, par* a Eu-
ropa o prolrvor Artur Ramos,
natcdrátlco dc Antropologia e
Eini'-Rlft dn Faculdade Naclo-
iii.l dc Pllo.iofla dn Unlvers!rti|
(Ir do Brtvf.ll. qus foi contrato-

tamento de Clcnclas S^ciila.
A U.N.E.S.C.O.. CJino d!-

sem as letrn3 de sua abrsvlatu-

AS IRMÃS OEMSÁS MAIS BONITAS IH)S ESTADOS UNI-
DOS VI8ITARAO O BRASII. — Como se poda vsr pela íotogni-

dunte Antonlo Leltl Costa,JHlho clUre as noções no canipf» ; ft:l R0;,tianios ilc receber dc Nova Yorh. o fato <lc sc ser ..
do mlntetrn Adroaldo lesm.l.ada ducnça0l clehclâ c cultura, i "Embaixador Musical das Américas" — titulo concedido i Enrique
horn" na Igreja de^iontò inficu\ a S « logntf maior resp?l- , Madrlguera pela Unlio l'an-Americana, em Washington diante
rua srwi Clemente 22n, Botafogo. , universal pela Justiça. í "J3 „ma liouicnagem em sua honra 11a presença do coipo dliilomat .o

10 direitos!— tem suas coinpensaçíes aKradavels. Com efeito, a fotujrafla
principio» legal», aosAn 11 Vi^rriirip- tun- mostra o celebre musico latino-americano rodeado dc quatorze

7.ar nela família, fina Eminência o, humanos C aB iioerai»ut.J , . —t.. i.nNiuu Tru<«wi*w iinlHnc diirintf a festa, nuc

Mais um lorle laço une

a Casa Reol de Nápoles

á dinastia brasileira
o I'1UNCIP . HEN»
jíipu* Va^aninfou o ca- 1
SAMENK3 WS SEU PRIMO '
PE.MJlMANUO Or. UOUIIBON-

8ICÍLIA
Ur Atüiecy. na l'nt:iça. che-

kr-ik » noticia do casiunaiito
do priiiolpe Pfrdlnftiidç dc
H(iUil)..:i-Slclll'i. Ililvj prlmoge-
«lio do pmwuc da Calábria,
ntunl chcfc da Casa Renl
NAno'r¦ c das Ona.s Slclllu -. e
primo <i" Sua Áltcza Imperlnl r
Xíi?1.0 Príncipe D. Pedro Ken-
rique dc Bragança.

A cerimonia, realizada em
ambiente dc intimidade teve
lugar 11c dia 23 d.' Julho passa-
do, tendo Mdo paraninf.xda, por
parte do noivo, por Suas Altc-
zas Imperiais c Reais o Prlnct-
pc D. Pedro Honiiquc c sua e,>-
posa, a Princesa D. Maria da
Bavlera. O futuro pretendente

Semana científica
Pediatria, rndlologtn. psiquiatria, Kn^troenterologiii, 11-
sloloRin, lúdica c educação fisica, cirurgia odontótoiclca,
crtnncr, clinica da primeira InfAncla, sessões clinicas

e clinir-t patolORica, anatomia do sistema nervoso
estA llm'.tndfi

C.VNOEIR
PüDIATRTA o enrro d>> ox 1 no dln 1S dc

iiPUer ;t.«rla .^bre "Tcnuu*
.•orrt-lAtívc-t dn jvdintvia as out.*:i«« xpccuillUiide.:'", otíjantv4ido jxrloi»! f.r. JosA Martinbo da Rtx'b»i
prc>'clonado na Poiicllivlcado lt» d« Jnuciro. ,pro.isevulrA cr-' i- .• •tua:»*, no mc mo horário, à«,30 boüirt. d<* ucordo c nn o .s< •
iíi< nk p o^i.«n;,v: dia R Sludro-clinivos re;v.«ionados ao <tca-
címenti'. pi'o prof. I». CAprl^tiono; |d. 1 l»' OtUe?. n.v iT.^n;;». pelo!
prcí. Davi d tí«a-níon: dia 10. O pro- 1blonifl fliis rmldaiiií* e vc^etaçOe^ I

i adcnoldcs n v litfínclti. pelo do- |nW Itubcm Amaranto: dia l'l

o^oftto. •. rrvatiicui*a ÍO aJunoM.
No dia 3 do oocmt*mAs d«* nffosto i aU5p'.cto» doServlyo Nacional dt- Cuncer, será

inaugurado no uníltenlro d»Fund<u;fto O lífrcA Ouin!e o ít°.rur.io de «xpfinMo univeraitari*Ao^re o cr.iw. At% «^.poslçfaxs.t -orlcar. e prn ti«»s. alv/aiuserRo o*
l>Dntos capltain da canceroloçia.
O cuno terA a duraçAo de 36 .te-
mentvs. Ar. aulu". teóricas e^riodadua no anfiteatro da Funda^&o.à.«. £.CRunda>*- quartas e ^extaa-fel»r». da/* M te IA hora-/, r h.-: pra-ttcan, no Serviço Nrjclonal dot• • -,tin-conju.-!MvIU ¦llcumnlar na ! S«r ri.nda£o.c-iftucn. peio docente ô. A.breu ri-

a'bo. dia 12: Tumores intmerania- ! SBSSAO .VNATOMO-CXiTNTOA DO
nos na criança, pelo docento J. It. \ SFRVIÇO VELHO DA SJII.VA —

Congregação dos Sorvidorís
Inalivos Civis e Militarss
Reua<u-«e, »a'.ton'rm. tm ais-

ato crdlmrla. o títritorli ds«ta
ent-dsd?. de c:-.-'?. pa-a des.Rner.
p-scuraci*rv. a r'.tv'.o precário, o¦jo ?n-o\ireíro Jor^ Mci*5*2» dcE
£nnío«.Forem incluídos no o :«dro s--;
c!rl •-« {~5- Caaimíro cl« S:u«n Fi-
lho WlUon O-rd-üro. Ajnnldo Ba-
t¦- % fio N".£c:m tlto. 3cier.no
A"p'.o dc Ho'.:«a c Prrnclsco NÒ-
:c*' Snnrci. A Congrr^acAo
vem dc exeedf* £>cs oiVhore« a a-
g-ciadca, o se-ru'.n-c p.^o: "?on-
do a numorra c'°f:*e do? f^rvi-
dores inativos e pe,ir'or,i*:.'!.^ da
Un'Ao. scmtr c?^ú<*cirun-
dn d?. <*m 9 dr Jir.iho d" U)15. cs-
ta in-,titu'';Ao. c<:ja - 'nn'idade
pvee!t)ua è o-eit.:? • 'unto nu
torldn-1.-» ou r, oucm dc <i'r;íto.
ps *••*?»? c!: m-do a
roariíotm c1?'''~o o ni'c. ícc-
nom!'?e e soz'.rI ('n píç.^.c 'art.
í.!i*'ca b "n í'U? Estairt.c) . Comr' •Ccr.5rcjr^.çfto lá cum

das gemeas mais bonllas dos Estados Unidos, durante a festa que
dnnientals". Jc (lell cm >;ova York, na véspera de sua partida para a volta.

Para atIuE'r 3tl,s pçopo**- ; (a p0'|s- sob os auspícios da 1'crmanente Domestica Toul, que or-
toi». a O.N.E.S.O.O. rola^ont | tan|>ou 11 "Caravana Tonl". Essa caravana deverá percorrer mais
no trabalho em pro! do pro- j30.OOO quilômetros dentro dos Estados Unidos cm busca tlns irmãs
creiso do mutuo conhecimento i gêmeas mais bonitas do pais. Dlca-wc de passagem que este con-
e comprecnsfio entre os povos, ! curso ortranlrado pela companhia Toni é dc especial importância ^ o• 1 para nós. pois as Remcas que Banharem o concurso visitarao esta ; , d Altcza Real.Capital, bem como outras capitais da America I-atlna. em mLssao ^

dc boa vizinhança e como prêmio por terem janho o concurso •
Toai.

PPortugal .
BADXOLOCrlA — O p.of. Ibi-'

berto Duque Estri.de. luiclará &e- ;
guiida-íoíra próxima, na Santa Ca-
,.a dc M!.vc.-'co.-dlr.. um. curso dc
Radiclosie. que hcvA *.c\*edo a ca-
bo nevto nc.-ocomío no anXitea-
tro. (cs 9 lior,-.'-. iiot d'.ati pares.rama i*xra a

do trono de Nápoles cftsou-sc próxima «mniut acha-rc a«;im dit-
tjc crímlnacio: Medi as tino em geral,» ooio pi-oí. Duque Estrada: dia 10:

Hcaílw»r-se-A. quarta-feira, dia 10,!0 horas, na 0o. enfermaria da,S.m*.a Caaa de Míeerlcordía. Ser. 1 -
co do prot. Velho da SUrn. urnív,si«3fto anctomo-cünioa em que o
dr. Oliveira Coutinlio aprescatAr*um cueo dc fehrt* roumatlea. eate-noKC mltnil. lnfai*to puliiionar <nIvror.co-pneumonla.

ry. O.VDEIR.A r/E CI.TMCA ?SB-DICA — Durante a semanadoura «erfto realizados 03 ,'c?uin-

entre o» povos,
por todos oh meios de comunl- jcação coletiva: incentiva a ed'J-
ciçSo popular e o desenvolvi-
mento da cultura * procurs.
mr.nier. aumentar e difundir u
cifncln.

A sede da U.N.E.S.C.O.
está localizada em Paris e ca jseus 01-3603 principais sSo a I «
Conferência Ocral. a Comiss&o
Executiva t o Secretariado. A?
atividades dessa aaftncia espe-
ciaüzif.i da O.N.U.. nos dois
primeiros ds sua cxlfitên-
cia. foi pv.fcficuiarmente sensl-
ve! nc-s setores da rnconatni-
çho. comunicações. educaç&o,
intercâmbio cultural. rciaçOes
humanas e soclsis e ciências
naturais.

Esses informe; evidenciam *
funções

Chevron-Villcttc. da antlga no- Fxame radidotflco da aorta, pclo tea traibalhoc ncsta caddra: 2«.
breza dc Franca, tendo o Du- pre?. Duquo Estrada; dla 12: Co- (feir*'*, As 10 horas. aulc.

. _ , ' racAo normal, pelo dr. Roberto ••DisturWos '.^.scuLare.s pcriferl-quc da CalAbria conferldo ao i cos": 3*.-fcirn: Sess&o do Ciinl-* prcrro-j ^sSSuLrma- - o ou«o doi^ em ou,: w farA """"

Farmácias de plantãohojete-

responsabilidade das
d. ^cV-íu-irt?d»d, que feratr. esnfladM ao Ilustre

maior re>,,o ícr.n-rml'0 * so^i-1,. cientista e s gr.\nde lionra rc^a
nnío v '\troi: 03 wrvldarea ma-
f.vpv ^cTifícíi «:' i* i í.4a Uni Ao c 'j v>
«e-pr.Tj-n m-Joicçíd d- proventrsd«. In-')"! • c"*:m"<rfl v*>*.
em dT®mbro d»* ' i.D?c. -T»el
n. S.W, de m NTí «'.t et>fcT-
rir» ^ub'!cou o s'jplr"rev,to do"Dírr'o Oficial" rt dila

Ae-sím. í rntfr ma
de norsa cia«5c. o"-a qi

pai Dr. Flavio Castriot-o. era nome der PunMeo T
tia sccledacle petropolltana que o pp tprno ir.a'.
ndmira e con.sldera. de\i a Camara profícua.

C'vif- e V.^irorr* ( C^.sa d o S-er**'-
d-rr PubM^o Tnrtiro). po? ci-r. V"*-

a.tcrizada c mais
dos Vereadores, aprovando " pare-
eer da Tomada de Contuo. do
exercício de 1948. assinado pela >v. 
maioria dos membros da Comissão j Jncontestavclmcnte o direito
C-í Finarcas. íato esse que caurou voto. quanto maior ffc' o nu-

Dispondo os inativo? e ooni! *-
nis os, ccno cm v&ríade d z?ò m,
desta arma extraordinária cue

Bra-.de satisfação popular, por-
Ttuínto a maioria dos vereidoreB.
.-(nu tur.a demonstraçfo solene de
<i'jc esta com a opinião pubil-
ca. — V. A.
ANIVERSÁRIOS — Fazem anos

íioje — Senhoras.
Regina dos Sr.r.tos Gomes da

Silva, eaposa do sr. Manoel Eva-
riat.o Gomes da Silva.

fienhores - Dr. Aniba. d3
Morais Melo; Cv.rtelar da Silva
Brandão. l"nz anos hoj-:- a. muuuu
Carmen, filha do dr. Ernesto Ka-
tason Ferreira da Silva, oficial da
Marinha de Guerra, c de dona
3íarlp Matos Ferreira dn Silva,
^íroíesèora municipal.

Fazem anos amar;há — Sras.:
Angelina LobSo, esposa do nos-

rvn confrade. Edgard Lobão; l.'dta j
Gomes dos S?xtC£, espo~a cio sr.
Higtno dos Santotó: Ueila P?man-
+<* ¦ Coelho, esposa do br. Lu:/,
Caetano Coelho.Senhores — Daimo Conde, José
Carlos Rapp. do Banco do Brasil.

DISPUTADO ARTHUR EÍRN AR-
53ES — Faz anos, amanhã, o clepu-
tado Arthur Eírnardes. ex-Presl-
dente da Republica, presidente do
Partido Republicano e uma das íi-
guras exponenciala da polit&ca na-
cior.al. ^

Por esse motivo, os funciona-
rios da Cair.ara dot Denucados íe.-
rão realizar amanYia. ás 11/30 hc-
ras, na Igreja de São Francisco
de Paula, u'a missa em ação de
graças, para a qual convidaram
parentes, amigos e correligionários

no Bratíl com a escolha do
nosso patrício. Manda- porém,
a verdade divsrr que nos vas- ,
tos quadros da culturn roeria- jlizada mundlpl poucos outros ;
nomes poderiam ser encontra- jcscsWj tí05 pdjs mentores da U. N j

rn-t°"s; K. s. c. O. cm melhores con-
díçftjs para dirlelr o imoorian- ;
te Departamento de Cicn?!as
Sociais que o professor Artur . ^Ramo». Os sens Irabalhcs cle-i- pÕ"d!h>
tiflcos e a sua atuaç&o na cA-
t e d r a assegtiraram-ihe iw»
rvutaçSo universal e consti-
tuem ffeguro penhor de que elemero de congregados, msteres

mais poderosos s rio cs seus nu- ^ntinuarà na U.N.E.S.C.O. aclcos dentro de cada partido poli-. ... .A rtV,„_ r« —
tico de suas preferencias, traba— brilhante Obra Cl
ihando toi;s p?ra o mesmo fim, realisou no Hrasll.

Em companhia do Ilustro

do

que à o bem comum.
ínSl^t!^4 Smt^e0'bem brasileiro viajará sua esposa,
assim ner.^onl-tas de nor«c a sul j d. Luiza Ramos, que se revelou

i's, a s insere verem, ^^sem yj^ra preciosa auxiliar nos estu-"dos do marido, tendo publicado
recentemente, cm colaboração
cotti ele. uma interessante mo-
nogra fia tôbre a lnterpretáçgo
sociológica e culiui.J da ilejtiía
de Bitios em nosso Pais.

Os inúmeros amigos e udvni-
radores do distinto casai vão
prestar-lhe significativas home-
nagens por ocaslílo do etnbar-
que, que se darâ. amanha, por
via marítima.

«ldents da Republica,
VIAJANTES

d« tempo, cm seu corpo
í.:"T-ir\. oac'e n.içarAo apen'.s a
iroTV-Ud ifi? infma :'r cinco cru-
7,?\a fim do que ela possa,
cem ciais f-rllldaC e effim ntlo-
: :s p\v.babl"idívdcs d - exlto, bem
cumpr.r u sua ulta finalidade.

E" itws2v«l. de;tarW, q^<> em
fut uro p.-oximo soja esta Asíso- ^ciaefto poderosa, assim, pois, cha-1
mam js a atenção dos In-terctísa-j
dos a importanciA dost>a Cir— ;
cu!:'.:, renres. ntando c-. legitimes janseio? de toda rrna cliv^e. Este
é o a pêlo da neva diretoria e in-•
le:*esse para que lhes poaóa -:pr jproporcionado iodo o n2C3S3ar'o
Cu sua existência e condição social,

j carta vez r.ia:or Sueles que que'.-; ram cooperar nas noçsas iniciati-
i vas. visando o caminho de novasrealizações em proveito de uma< ct3letivide.de. - (a) NWmt To-

lc.nt.ino do Menezes. r>residente".

XXXIV fl(ip,?r8sso Universal
d» Ésiisranío

Ina.jgurn-íse ho'e »7> solenemente!: o!T) Bournensouth. nu Iaplaterra o! X2-IXIV Oonçro-^o Unlvewal do E:por
| re.nto. que recebeu milhares de «dr-
| .í.e. Ci croeronti.stas dc 40 "alses detodos or, continentes.Bourncmouih "fonte de saúde etem um passado romnnti-

B.tarão de p*aat«mar.ivi, segunú^-'c.
ulnte.-:
Ru.a Riachuclo lJ-i-A « 19í~v

Rua do* Andrade» ZJ — rtua ,
Sen." dor Hompcu 1VJ •• Rua Ac . o
li 58 — Rua Uciierai Ca.dw^.i
u C .0 — Avenida M.i. e-n .i l .o-
rúno 14} - l*u.i Haddojk I.ooj
ití. i-Oò e 4s: — Rüa Mi.-!5 ç«.irros 103 Rua do M'.tC2o 4«

Hua Jca.qui.il raiha^ci CCJ
Rua Macnuuo Coelho 111
Catümbi it. — Avenida rau.o
de P.on.ln cltl-O — Rua Ca:*.- ;nos da Pai i.55 — Rua Campo»,
á:.cá n. 10-A Rua do Catetc
n 213 Ru»i das Laz/njelras
a. l€S nua Mi-juès <ic •
Aoranve). í;'.'3 — Rua Au.ea 30 — jRui A-icc 7-A — Rua Sao Clc-
aicn.e Oi • Ru.-. Humai.á HO
ftüa João t-i.a £'. •*;
(Jjts (..t BLo v.otntç lo
iv.Hi i-cr.cir-, -ói-A Rua^Ge-
nc.ai Policio o 2 — Rua Ma.c-
cual Caiicua/ia 8-A Rua Vo-
iuníarlos da rvatsia 2-i'J — Ave-
nlda Prlnca •« Uabei wi Ru-'
Siqueira Campos W e 240 A — .
Avenida N. 6. d" Copacabana
il 5. Wó-C e : Ofíti nu-, vir sou-
oe de Plrajã i-*6 e .-,3 - Ru.i
Francisco tü Baruta
RüMiro - Rua Perninao
Aí? nu es 4õ-A — nua General Pa-
düha 3 — O* mpo d; Sáo Cri«-.o-
v&o l^2 " RUA Conde dc• - Rua Franciwo Eu
?enio Ü20 — Rua São Januario
n. j®5 — Rtía S>So CrlstovAo 64
e 1G31 — Rua Plratlni 40 — Rua
São IíUIz; Gon?i3ça tK53 — Rua
conde de Bonfim 300 e a:a —¦
Rua Boa Vista 105 — Rua Pe-
relra Siqueira «9 -- Rua Dffitm-
bargador Izidro 7-A — Avenida
28 de Setembro 206 e 4Ô9 — Rua
Araújo Lima 10-A — Rua Oito
de Dezembro -10 — Rua Barão de
Mesquita 700 — Avenida Júlio
Fur.ado 108. 2' loja — Rua Leo-
poldo S-M-A — R^a Mearim 1--A
— Rua Adriano 97 — Avenida
Amaro Cavalcanti 210G — Rua
Ba.ão do Bom Retiro 49«5 — Rua jCach-ambi 254 — Rua Dias da .
Cruz 394-P — Rua Dois de Ma.o
n T-1-2-A — Praça fSargento Eu-
dff>:lo Passos 9 — Rur. Feraan-do
Esquerdo 77-A — Avjnlde Jo>l"
Ribeiro 5. io)a -- Rua José dos.
Reis MS — Rua Julia Co. «ines |
11 9~- - A — Avenida 29 dc Ou tu-
bro 7407 — Rua 24 de Maio 1001
e li?^ — Avenida 29 de Outuibro_ Ertracia Barro Verme-
lho K* — Rua CapitSo Couto
Menezes ss — Avenida Automovcl
Club iam — Estrada Marechal

xtensão unlver&itaria, sobre "Te-
A Casa R.al de

Duas Sicilias aciia
J mente ligada á dinastia Urasi- I nl9, n0

lelra. pois a ela pertenceram | dn Educação. praisoguir-A^ esta. sc' n5o 3omcntc a augusta Impe-
i ratriz D. Teresa Cristina, espo- j tãnoia t na «ulõ:«iõcuvta. Tr

sa do Imperador D. Pedro II c ; mento medico e psicopedago

revisão «obre "Dieta em diabete*'e ser fio apresentados casos de He-mlplcgia esquerdu, ar ter ito lue-
tica e hipertensão arterial, pelo¦ ... ,. , d.-. Jacquea Houli: Cirno.'*. Iic-pa-audltorio do Ministério ^ pc*o dr. Kmilio Gomei; In-" ' suficiência c.ort-lcn luetlca e tn-

ii .Uww. „. e j — L3t*'iúu
^iCluLiihoi' i õiix Uko — Rua Con- , «%,« , r»:C..ii..o u^.v..o R.:.t jouo cognominadn dc "Mae dc-s Bra
\ iCC.iCv lu/Jlcie ;\iu.o k7 — nua Fernandovinho - R^a Pacheco d;< Ro-
c.ia .03 — íi,-., Aniorlco itoc:ia
u. -- L. ¦ Oo di íavuna I-J-.V—— oiviO.ao 1'alíi ií) —— Ruj
Ciarn»nincjo uc
Rua Ca-o.:na M..omnio 4-jO
i^íúvqxíh ao »'ortc»a lOu-~i — Rua
silva V-.c »..j - Avenida C03
Democ.;-.*icc-> * i>16 — liua T:-
uent-e Abei Cuaa.i 14'5-B — Ave-
n.úa Mova ^ — Rua Cai—
aotio tie Ãlovali» I.o — Rua Ura-
no, 963 t .-—-a - Rua 3 w
A^osvo — ttua Leopoidina Re- ;jo ii.it —• Rua u . ^v^.redo lvvt -
ncicfc iOvi - itJi Nocinia -nu- ;iic& J— uu.. AlCi.asaa 34m-a i

RiU JUcUlUe úll l-.i itUü
DiouiSiO fiz * » uualan.-. w*s
.1 -,-J-C Rua JWU Junte (Mu f

o.->u.ada viccü.i- u«' Oirva.no e:
n. - litU. u.1-poro '.Ah

Nápoles c das ! mr.a rte Psiquiatria, Social" que o ( ,a-«;p intinm- ' Nobre do Mello c.^t-á. rca^.-a-se munia- , ^nda qullltjs.;0irjis, ás is no-; ®lct
inastia urasi- M.untnrin rir» "Ministério!",**

ta .sc- iemes: !
i ques Uonlt — quartajfçlra á& :a
i iior.13. aula sobro "TraqueCbror.-

^ÍV°- í q-.iltfa agudas" — quinte-ícLra, Ab

\ mana coni o.-* seguintes temas. I ^'jciencla cardíaca, pelo d:*. JacAnormalidades pKtquicns M In-'" — -- - - • -

.\vetóda^Prio«i:o | sjiciros". como a Princesa dona
Marli. Pia. viuva do saudoso
Príncipe D. Luiz de Bragança
e mí.c do Príncipe D. Pedro"uío"t$o-k"— 'Henrique, pretendente do Tro-
no de S. Crlstoviol o Duque I PKWraauí tola «mm acna-sc

, _ ... , . .... .. assim elaborado dia 8: câncer dcda Calábria é filho dc Sua Al- , rqnfít^r>! fitn. 12 Cardioe&T»íismo.
teza Real o Conde dc Cascrta
e neto do intimo rei dc Is'á-
poles e das Duas Sicillas.

OASTROSNTBROLOGTA — Sob j 10 horas: Sessão clinico patolo-
o, fiUsp'c:os da Socicdatíc doe In- I pica em que o dr. Padua aa An-
teruoi da Santa Catn. o dr. Fi-i drade dcíciideri os scgulntei dias-

. çusiredo Mendes eí-tú. realizando j nos ticos: reticulcvctrcoma e. leuce-! uni curso teorleo-pratico de gas- mia ltnfoidc aieuccmlca — <*.-' i.rccntcrol&gi-i. Aa 11 haraA, no ! íeira. ás 10 iroras. aula st&re troti-
i a .-Mm elaborado: dia 8: Câncer do \ quiectoslaA — sahado. As 10 horas.
I Se:iia Ca-T-a de Misericórdia. " 1 *

desta semana acha-sc Sessão de Oastroent^rologia. em
que o dr. Juilo de Moraes disrutl-
rã o tome. "Artro-patian como aln-
toma nss doenças do aparelho di-
gestivo" c sorflo apresentados oa-
sós (Io "Pollolte-mia Eeoundairla a
ulcus duodenal". pelo dr. Raul
Faria Júnior, "Osteom-tcopatla hi-

Instituto Bratil • Estados
Unidos

íüu. i-ijo." Con:.ai.o .iól •
/d,::iulin M ig.tlhite.*-. jt20-ã

;nAuO t.v

esofaso; dia. 12 Cardioesposmo
TISTOLOO-TA — No Centro de

Eitudoí fio Sen-!ço dc Tisioioglada Pollolinlca Geral do Rio do
Janeiro. rcalUsar-ee-â» no provim o ; ^.V.^oí jca e sindromo dtarrelc»dia 13, sabaao. &a 0>à0 horas, uma a* » "Rni
fe^sâo em q*e se discutirão sobvd.r!os avpectas os casos clínicos
passados pelo Serviço, devendo, aseguir. &er focalizado o tema"GímiKJòium sobro a e£trf»ntoml-ci-na". peles cJ".*». Francisco Be-
ncdetti <- N-elton Doiiai.. Os me-

Rua did; .-•s pav.n tortosíatxuloA —
líu«: Caud.oo tJeniCio lOdti —
Avcnlúa ctarcmario Dantas MiO

.ílsl^nda General T.io«o Vra-
üoio • > — Avenida Conexo de
v üconcé.os a) — RUu. Sauilsii-
Rua Cajalba -VI -- Roa Goulart
n o lü-A Rua Japojra -XI) —
(j. Àtidrade 8 Rua Augusto .uc V r.sconcélos -0 Rui Fer-' socio^ irrito o.iortutr.daoe d
relrs Bons#* + -- Rua Baroctoa SL?,»?1» '"«¦ vl,m» v
Ix*miniOí» 2-1 Praça T:js

Contls.ko Cc Bolsas do Instituto'-iSotatíos Un.cio.s comun<ca quc.-.rlçóís para hoUa^ de Estudus-.ber*i\£ *.ic ? d*, setembro p.r.. | dlcos do Sorv.ço de TlslOuO^i»! ev-ai car- ! por Ao os rcôultados e o'.>5x?rvaçóc5horas, n<j r,,u centro dc traba-
lho e pesquisa.

LOCHCA T. BDCCACAO TO31CA
O prof. Inczil Pcnna Slarinho

p.tt.-i realizando um curso dc ex-
tcniiAo universitária sobre "Contrl-

andldaton yijo '

Maio í Rua Pellpe Cardoso 37Rua Peixoto de Carvalho 14. , ,c-Ke-v 3II;: WSeounãa-feira — Rua Vi&conu* j Stnos: Minnodo Rio Branco £1 — Largo cia. congada
Carioca 10 e 12 —• Rua Húddoc&
Lobo 1 — Rua Arl3tides Lobo 329 jRU.-!. Marlz e- Barroi MO -
Rua do Matoso lõ — Rua Catum

rendo eliminado.''nf<o co:npaveecr<?.ii.Olvrliunenle da^ 9 hk 17. « di» 14: 7.30 l»oraf. a &«jxeturla alendera utoc'ob o< Int sresiados.Clube dr Reia<,oc..> lnlcrnacionnis — ;O Clube de R»Iaçôcs Internacional-,f ilado i»o Instituto Brasil-E-itadcM Uni- \dos. rrallíam n.: próxima quintr.-fnra.do .-crroatc. tnals unia U*i5 .suaa;iiulóc-s setnaaaix durante s. qual o.*-' :' " " ouvir a \r__ V«scon- jcellOvS que irá apresentar o seguia- jte program;

pelo dr. Olavo Fontes, c "Su.t>-
obstrução intestinal *31*". d-is-
cuosSo ctiolog^ca. pelo dr. 7!.v
vi o San Juan.

OKNTllO DE ESTUDOS 7X-
1IOSPLTAJ-. DOS SBHvVHXm-KV,
PÚBLICOS — yo Ccntaxi de 'Ee-
tudo.5 do Hospital dos Serrtdorc-3
Publlccv" o prof. Latargot. do In6*
tltuto do Radium. de Paris, \vo-ferini uma -ronferencia sobre "O
pi-obtema da radioscnsibllldade".Tio <J'.a 13. Ki 11 ttoras. ÍIo dia
8 do corrente, ás 11-30 horas, no
Audltorio destr Hospital, o prof.Oecamp, da "Univorsidade de Tu-

ía. o* .ógçuintCH temas: dia
8: Peáa*jcçia didática r Me U"ni o -
logía - deíinlçSo objeto c dl-
visto: dU 13: Lc^iea
Idéia c termo.

;nf.b:v\°'<o ^'SKiSS:! CtRCROlA ODOVrOUJOlOA —
ÁTbralz: Scvll.la; E. teruo- • Bstao aticrtns ai Inscrições para o

nc: Maiaguen». ! Curso cie Cirurgia do Serviço O-

Scariatíi Sonata li ma'or;busiy: ixi nUiò que lente: Uolllwjc"

i Como habitualmente *¦ reunifio te- í dcntolcr'lco da PolICllniCfl. Geral¦rÀ *%0£mAS.?a- dô do Rio de Janeiro, a ser rniniatra-| na ôila da Bibli— México 90. "*

I Os d!as lã e 20. o prof. Jo«»ê Caiero! realizará varias con/erendss &obr«c d-T i ^astrectomla, câncer do reto. hi-lormai. 11(.rttrc'.dlr.mo gra.Tt e cirurgia do
co"c*i direito, de acordo com o
pro^rann qu° divuligaremos no
pro.rimo dia 12.

PT:BUCAÇI">ES BEX^SÍBEDAS
Revista Medica. MvjicjhiI — No

numero de Janeiro a março. vol... .... , oandar 'do pelo <3r. wiacamir O. rercira.
bl A e 12.1 — Rua Campos Sales I Alumni*-— ReitMzou-.ie a ?& de julho O curso t^rd a duraQSo <1* dols j XIV, da R-avtsr-i ^aiea «un.w-
n to a — Riia do naletp "MG —I P-P- a Assembler da As.soclauao dos | mj,^s e obedecerfi a uma orien-j *pal editad^ pela Sevxetarla Or.

m - Bua t^ico-prarica. mar- | £ de
K'lo^tailW ^A ~l^\Sn?tS0a:I,4,-1'5°- "C'-n0° a:!" 

j 
aula InausuraK matri<SjS poi | bre o tratamcn-to clrur<rico da W-

do parlamentar mineiro e ex-Pre- . ,je pra7.c. , - • | co na historias das cidades britânicas! de banho e d- ferias. Thomaz Hardy.¦ uc uautiu ------  .¦
ein- I tamoro romr.nclsta brlunlco disse- de-— Paosageiros ein lfi er? „um novo t-ando no velhobarcados no Rio, via I As autoridade? dessa encantadora cl-

rrM com destino a Europa: idade do iltorf»! inglês tomaram a »lB-gíMM»níSl Cerquelra, srn. Cer- j . 0"at~ d.oueira, sra. Rodrigues Teixeira, er. i Ernçr;int0 tomará conhecimento aos
KeUer sr. Rodrlrcues Teixeira, kc- Procrcrsos rsallzados em todo o mun-
nhorlta Margarete Jedwab. sr.^Ilu- , «•.^^Tâtraa^/a 'í^ètoda

mn!e" dlfu^*s.A I.igr. d? Esperanto catara rep^c-pene Wlsomann. sra. Carmen Vltls
Adnet. srta. Célia Adnet, sr. Jusn
Pablni sra. Tablnl, sr. Jongellng., s-ni5d» pais» '.ti-iihtèà dj.Mario da Crrta GulmarSes. mlnUtro-

PROF ARNOLDO MEDEIROiá 1 "n"»e'ro da Embaixada, do Brcsl.
DA FONSECA — Acaba de re-
gressar dos Estados Unidos e da
Europa, por avi&o da Panair, o
professor Amoldo Medeiros da
Fonseca, catedratico de Direito
Civil da Faculdade Nacional de
Direito e presidente do Institu-
to da Ordem dos Advogados Bra-
sileiros, que fora. em companhia
de sua esposa, dra. Romy Mar-
tlns Medeiros da Fonseca, parti-
cipar da 6." Conferencia Inter-
americana de Advogados, reunida
cm Detrolt, e do XI Congresso
da Union Internationale des Avo-
cats, realizado em Paris.

I em Londres, designado pelo Mini* te riai das Relações Exteriores: dr. Benjjj-! min O. Cemoxeto. Vee-presldeme da
Sorledade Esperantlr.ta de Porto Ale-are. e sr. Newton Cerattl. presidentede S. Paulo Esneranto Clube.A B.B.C. de Londre:; «cgundo co-
mur.Icação aue fez A I'it»a ?rs,Vde Esperanto. entrevistara depois ao
Concretao os delegados brasileiros, pa-ra que dôem as suas impressões do
certame. .rcndo a entrevisto transmit.-
da no progrnma "A Senwna na
Bretanha", que é Irradiado aos domln-
gos ás 19.30 horas do Rio dc Janei-

CONFERÊNCIAS — P-E-N- CLyB— O exlstencia-
llsmo e o sentimento do amor é
o tema da conferencia que o ml-
nlstro Jullo Barata pronunciaráno sábado, 13 do corrente, no au-
ditórlo da sédo própria da Asso-
claçfto Mundial de Escritores P.E.N.
Club â Avenida Nilo Peçanha. 28.
ds 17 horas.lístudarâ o conferencista o es-
plrlto da filosofia de Sartro e a
Interpretação que lhe está sendo
dada. , ,O concurso de peças teatrais em
um ato promovido pelo P.Iü.N.
Club. íol encerrado e .serA_Julsa-_
do d-lrãnte o corrente m6s.
dxiINI&ES — FACULDADE NA-

CIONAL DE ARQÜITB-
TURA — Tím sess&o solene c'n.
Ccngregaç&o da Faculdade Naclo-
nal de Arquitetura da Univeroida-
de do Braall. toniurá posse da ca-
tedrr. ce "L-ogislaçfio e Economia
Política" 110 proxlmo dia 9, ás 10
horto, o prof. O. Ildefouso Mnrn-
ilhas da Silva. O Ilustre Jurtst*
etrâ saudado pelo prof. Pedro Cal-
mon, Reitor da Universidade do
Brasil.
FESTAS — Comemorando o anl-

verairlo da galante menl-
na Hereilla da Silva Ribeiro, fl-
lha do or. Nelson Leite Ribeiro e
t»a «ra. Maria da Silva Ribeiro.
*>us padrinhos, sr. Mailo dos San-
t» e senhora, oferecem hoje, em
»ja resldenela, à rua Pedro Ro-
^rlguee n.° 39, uma festa ás ami-
gulnhaa da aniversariante.
BATIZADOS — Na Matada de SSo

Francisco Xavier —
; Engenho Velho — receberá hoje,
es aguas lustrais do batismo, o

Atropelada, por aoto na
avhntda marechal FLO-

RIAJTO — Um auto dc chapa não
'cientificada, atropslou. ontem, na
avenida Marechal Flo-iano. ecqui-
.na cem Andradas a menor Deiba
atodorio da Silva, de 12 anos. co-
Isclal. residente á rua des Andra-
cla= &i. Com f:atura da perna dl-
r;ita foi a vitima medicada no
Hospital de Pronto Socorro onde,
após os curativos ficou internada.
rpNCONTHADO. NA PRAIA . DA
Cj BA.RHjA da tijuoa. o ca-
PA VER DE UM HOMHM — On-
tem .o comitòario Pompeu, que se
achava de dia 110 2«° diitrlto po-
lloial. foi informado, po.- telefone
que havia aparecido o cadáver de
uni homem na praia da Barra da
Tijuca. At;uela autoridade tranf-
portou-,<:e para o loca] menciona-
do. onde apureru a veracldadá dá
informação, ehctvútrando .eal-
mente o cadaver de um htmem tíe
cor preta, dc aóa encia robusta e
em citado de putrefação, não en-
contrando a policia cm seu podernenhum documento que pudesseidentifica-lo. Com ?ruia daquela
autoridade foi o mesmo removi-
do para o instituto Médico Ilegal
para a necesearia necropsía.
T-^ESCONKBOTDO ATROPBXjADO," EM H3STAIDO Cr»AVE — O au-
to lotação n. 4-U6-&9, ontem, na
Praça Jullano Moreira, atropelou
um desccnhe-cido, de 31Í ano® pre-sumivels e de côr parda. A vi-
tlmu.. que soíreu fratura do crânio
foi internada no Hospital MiguelCou.to em estado de coma e o mo-
torista fugiu, abandonando o vel-
culo no local do acidente.
rrnaVE MORUS HORRrVBL NUMA ACIDENTE NO TRABALHO

Hua Sào Clemente 04 — Rua Hu
maità wa — Rua João Lira Stl-ARua Marquês de S.io Vicente
n. i«3 — Rua Dias Ferreira ül-ARua General Polldoro 2 — P.ua
Marechal Cantuaria 8-A — Rua
Voluntários da Patria 2-Mi — Ave-
Ilida N. S. de Copacabana 7«-l,
7*215-A c (Kú-Cl — Rua Barata Ri-
beiro O-íy-B — Ru.i Siqueira
Campos £3 — Rua. Maria Qul-teria 0<5 — Rua Toncleros SIS-ARua SSo Luiz C-onzaga í!03 —
Rua Sáo Crlatováo 820 e 6-1 —
Rua Boníim 3&1 — Rua Súo Ja-
uusrio 163 — Rua Olimpio da
Melo 071 — Rua conde de Eoii-
fim 93 e 019 — Fiua Eoa Vista,n. 105 — Km São Francisco Xa-
vier *1Q0 — Rua Pereira Nunes
n. 32»1 — Avenida 28 dc Sete-m-
bro 3-1-t — Rua Bario de M^squi-
ta 75B o 103i9 — Rua Leopoldon. 314 — Rua Adriano 97 — Ave-
nlda Amaro Cavalcanti 3103 —
Rua Baráo do Bom Retiro 49õ —
Rua Gachaml 2õ4 — Rua Dias
da c.-uz 25-3-3 — Rua Eois de
Maio 74,2-A — Praça SargentoRua Fer-
nando Esquerdo 77-A — Avenl-
da Jofto Ribeiro 5, loja — Rua
José dos Reis 546 — Rua Julla
Cortines 93-A — Avenida 29 dc
Outubro 7-107 — Rua 3V dc Mlalo
ns. 1007 e 1666 — Estrada Mon-
senhor Feltx 504 — Estrada VI-
cente da Carvalho 20 — Rua dos
Touazios TI — Rua Capitão Cou-
to Menezes 4- — nua Maria Pas-
eos 1114 — Avenida Automóvel
Club 2304 — Estr.ada do Otavla-
no 286 — Rua Jo;\o Vicente ©37Rua Carolloa Machado 490 o
lft55 — Rua Slrlci 8-B — Ave-
nlda 29 de Outubro 0077 — Es-
irada Marecfo.-.l Rmgel ô — Rua
TSiiss da Silva *17 - Rui Coro-
nel R^n^el \?.<õ — R*aa Git-a 4—A- Fí-t-ada Vicente dc Carvalho
„p 709 — Avenida Guilherme

mm OÓMSOWA DO UEvffiBtSP-l m-ivv,'5M' 41Í3 — Avenida Nova

GAIU DO NAVIO AO MAÍR, DE-
SAPABECENDO — A's 17 ho-

ras de ontem, no armazena lo do
Ca'.s do Porto o contramertre da
estiva de nome AdUiC.nio V.ei.a
cios Santos, dc 35 anoa, casado, re- y ^
sldente â rua Francisco de Sousa Eudoxlo pns£os 9 —
267. quando trabalhava % bordo do - . — .
navio Herval, pertencente a Cia.
de Comercio e Navegação, caiu ao
mar desaparecendo. Varias diligen-
cias foram feitas no sentido de lo-
cnliza-lo, todas, infelizmente, in-
írutlferás, poLs nada conseguiram
continuando a vitima até o pre-
sente momento desaparecida. Uma
oaravana de policiais do 12** d.s-
tritrito comandada pelo comissário
Augusto Franco, compareceu ao lo-
cal do acidente, tomando provi-
denclas que o caso ex.gía.

Semntüsário da Jiisliçá nau
è sorvídor oúSilico

Presidente — dr. Ruy Ooyana.Sscrcwrio — di*. Ulisses Fablano AI-ve.-;Tesoureira — R>ta Druinmcnd.Arte — No proxlino dia 10 do cor-rente. As 17.JO horas, no salão do Ins-tltuto de Arquitetos do Brasil (altosaa Livraria Royall. o pintor e cenocra-fo Eros Martlm Gonçalves inauguraraa sua exposição de desenljos cora tra-br-lhos executados ern -^Pernambuco,
aurtnte a £ua pcrmanencla naquelaE^tedo Nordestino. Nomo tíe evlden-cia na moderna geração de artlstes
plásticos. Eros Gonçalves, que teve «m
Curso do Teatro na Inglaterra, n?.-vínco coiiquiítódo fi medalha dc ourocomo prcnv.o ao melhor cenografo tira-
silciro em *1949. vem coniirmax as
suas qualidades de cesennicta na sua
prcr.Jma exposição no I.A.B.. sob o
titulo ae ••imagens de Pernambuca-nas". O artlita que 6 natural claque-!e citado. localiza em cinqüenta de-
senhos os mais interessantes aspectosdo folclore pernambucano e da estu-tuarla barroca que ele íol procurarnas velhas Igrejas d« Recite e Olinda.

A exposlçfio conta com o patroc.n.odo Instituto Brasil-Estados Onldos e
do Instituto de Arquiteto do Brasil.Rcccvr.do — O Instituto Brasll-E3ta-dos Unidos recebera em iua sede so-
ülal. A rua Mcxlco 90. 7" andar na
próxima quarta-feira, dia 10 douÇor-
reAte. As 17.30 horas, o dr. \\
G. Mernab. reu antigo dirccor de cur-
sos e professor, que se acha de passa-cem por esta Capitai com destino a
Buenos Atres. . .„O motivo principal dessa reunião de
cara ter informai, é por cm contato
com esse ilustre professor, seus mune-
rosos amigos que aqui deixou, ü l_nfi-
tltuto Brasil-Estados Unidos eon%ld«
todos quantos desejarem por Higumao
horas conversar com o prof. Merhab
e.speclalinentp.. seu» soçloí e taemaros
da Asroclaçao de Professores dó In-
2lês. de quem íol fundador « grandeanimador. ,Conjcrencta — No dia 16 do co.-
rpnte. as 17.30 noras falará na sede
do Instituto Brar.ll-E3tudDS Unidos. A
rua México 90. 7» andar, o ttr. ç.snWlnflel Parki. nrofesjor dc Lkeiiuu.a
Americana da Universidade dc Ge o.-

em Atneris. Geórgia, aue atual-

dem ser feitas, diariamente, na
Secretaria do Serviço Odontologi-
co. de 8 A? 11 horas, na Policlinica
Geral do Rio de Janeiro.
gi,Hoaã BtroM. ra > i >am?Às
AFINS —• O prcí. Albetto Cou-
tinho ministrará brevemente um
curso do "Câncer bucal e dcenç.as
afins", na Faculdade Nacional de
Odontologia. As inscrições estilo
abertas na Reitoria da Universlau-
de do Era si!.

OUlNMCIA DA PRiliMlEURA l'N-
FAKCIA — Sob a orientação do

pertensfio essencial*"*, pelo dr.
Roberto Segadas Viana: "Una no-
vo medicamento contra a maioria
(Aralen)". pelo prof. Irineu Ma-
lagueta; "Relações reciprocas en-
trè tuberculose e grarvidez". pelodr. Roberto G. S 1 m o n n ar d;"Anestesiia com intubs^ão endo-
tra-queal". pelo dr. "Dellcr Gou»
lart Melrs.

NOTA do. RüâDAÇAO -- A ccc-
• respondencia para esta seção de-
i verá ser dirigida ao 3r. Or;ando

M. Fontes, para a Redaçao do'Jornal do Brasil", ou pretferente-
prof. ãlarta.g!io Gestei-ra e c:r. co- | mento, para a rtKi. _ Conselheirorta-oVMu c c.i. ' »-> i iwcum-, y-*¦* — "• - —-- Tr-iWal
cperr.eâo com o C?ntro dc Es tu- Olegarlo 24, apto. 102. Vila Isabel,
des Paulo César de Andrr.de. c"a
Santa Casa de Misericórdia, rea-
lizar-ae-ã um curso de extensáo
universitária de "Clinica da Ia.
Infância." O curso terá inicio no
d!a 16 de ©.gosto, estando as ma-
trlculas abertas na Reitoria da
Universlcla.de do Brasil do dia 1°.

FACULDADE DE FILOSOFIA
AS CONT-TSRENCTAS DO PROF3S-

soh. wjousar pebvbe
O professor L/uclen Febvre con—

^'daSjnhr-l^iaa-fdo I Suando na manM de ontem pro-na, aa univ xa.uuu .^1,. n miorurSo dí». barrotes aecurso cujo tema e:"Burope, Hlstoiro d'um Myttie
et d'une Rcallte"

Este curso será realizado nos
dins 9. 111, 23 e M do corrente,
ás H5 horas, no saláo nobre da
Faculdade de Filosofia, à Avenida
Antônio Carlos 40. 4° andar.

Os quatro assuntos restantes
serAc: _"Europe" Mediteranneee — Is-
Iam; "Eurove Une Realitc,
ròpê~ftcs—NattoKs"- -" Europe--Une
pc.trie Au dessus des Naticns"I/curope Un Refugc; Contre les
Naiions" _

DIPLOMAS EM VÜAQEM
Passauclro de um Bandeirante dn

Puu.11,' do Brasil vlalolí.)1 ontem. para.Sfio Paulo o ministro A. V/. Kinç.
C.3.E.. encarregado do»me rela Is da embaixada da Grft-Bieta-'^Com destina A capltfl mexicana, via
üelém. setulu o coronel reformado se-
basti» n Oncto Pu entes, conr ribeiro da
embaixada do Uruguai no México.

Em outro cllpper da PAA deixou o
r.lo. com destino a Caracas, o sr.
Oscar Perez Castrillo. nrlmelro «ecre-
tario ria embaixada da Venezuela nesta
capital.  
III Conferência da Borracha

Beallia-se no próximo dia 10
do corrente, && 17 horas, uma
reuni fio A qual comparecerão os
interessados n^ss. Importante se-
tor da economia nacional, sob a
presidencla do sr. Arruda Cama-
ra designado representante da
Sociedade ITacional de Agrlculttl-
ra no importante conclave. 

cedia a colocaç&o de barrotes de
madeira para a feitura do piso de
concreto do "7°. pavimento do cdl-
ficio em construção na rua Mon-
corvo Filho, 101. o carpinteiro Joüo
Alexandre da Silva, de 23 anos de
idade, residente no Morro de San-
to Antônio, perdendo ò equilíbrio,
caiu ao solo. O dísventurado teve
morte horrível, sendo o cadaver
removido para o Né-oroterio Medi-
co Legal.

BAiDliüViDO TsCr HE' " IXLR.3ITO ~
Eram desafetos o opsrario

\r«ldir I'isueir«; de 25 anos. re-
sidente á rua Barão de M-esqUl-
ia, 791 e o Investigador do D. P.
S. P., ees>rino Güilhermlno de
Souza. Dncontrando-se ontem pe-
la madrugada, os dois na. Júris- i
dlçio do 18". dirtrlto, ln3Ultarcim-
so reclOTCcam-ent»!.Nessi altura. Cesarlno num ges-to brusco, sacou do revolver e al-
vrtjcu o desafeto, atingindo-o no
pá direito.O acusado fugiu. O fato foi
registrado maiquela delegacia.
O UTOIDOU-SE NO INTERIOR DO
O BOTEXStnM — NO Interior do
ftoteauim exiits-.ts na nn P sut'-
ra de Meio 7. Llbemllno Duque de
Carvalho, d® 17 anos, residente 4
ru ' marantes 114 em SÃ o Qon-
ralo. E-rtado do Rio, po- motivos
ignorados p63 termq a exlstencia
ingerindo forte dose de um tóxico
tendo morte instantânea. O co-
missarlo João Elias do 13° distrito
^.«mpareceu ao local onde provi-
denciou a remoção do cadaver pa-
i* <a Instituto Medioo Legal. _

Pato DA FA32JNOA A PROPOÍ.TTO
DO ARTIGO »3

O Serviço do Pessoal do Minls-
terlo da Fazenda submeteu á
apreciação do DA&P, o processoem que Antonlo Ferreira Viana
Bisneto, contador, classe H, inte-
rlno solicita reconsideração do
despacho do diretor daquele Ser-
viço que lhe Indeferiu o pedido
de efetivação, com fundamen'vO
no artigo 33 do Ato das Disposl-
ções Constitucionais Ti^.ansltorlas.
Indaga aquele Serviço do Pessoal
bc o tempo de serviço como ser-
ventuàrlo da Justiça pode ser lc-
vudo em conta, para efeito do
disposto no citado dispositivo
constitucional, de acordo com o
artigo 3o da lei n. 505-A, de 7 de
dezembro. de 1946.Apreciando o caso esclareceu o
DASP que o pedido não encontra
amparo legal, de vèz que o tem- j n
po de serviço como serventuário | w
aa Justiça nío se confunde com i
o tempo de serviço publico, o
qual pressupõe o exercício de car-
fo ou função publica. "Ora, como

sabido, os serventuários não sAo
considerados servidores públicos,
jú que, como reiteradas vezes tem
esxjlarecldo esta Divisão, como tais
somente se entendem os que per-cebem pela verba própria do pe3-soai." "consignada,- no- Orçamento-
da Uniüo. Assim, o referido tem-
po n&o txDderã ser compi?fcjido pa-ra o efeito pretendido, não ten-
do pertlnenclá a inovação do ar-
tlgo 3" da citada lei n. 52S-A-
194'3, d-e vez que, ali se determl-
n.i a contagem de tempo de ser-
viço prestado em cargo ou fllnçâo
publica, o que não ocorre na e&-
pecle".

York 14 — RUa Car do-o dí Mo-
ralo l'W — Rui Coita Mondou
^ # 2C0 — PwUa Leopoldlna Rego
ns. »3 e +14 — Rua .ToSo Rego
n, 1140 — Estrada Engenho da Pe-
dra .562 — Rua CUEtodlo de Meio
n. 3G9 — Rua Nicarágua 3^5 --
Rua Lobo Júnior 1973 — Estra-
da Brnz de Pla.\ B3"6-B — Rua
Itablrn 3- — Run Major Conta-
do 3í84 — Rui Valentitn Maça-
ihfles 323-A — Rua Cândido Bc-
niclo 4d52 — Estrada General
Tatso Pr.agr^o 4»llí> — Avenida
Conego de Vasconcelos 48 — Ruo
Sa.ntlflslmo 1-3-A — Rua Japoara
n. 200 — Rui Cajalba 41 -- Rua
Ferreira Borges 4- — Rua Felipe
Cardoso I(?3 — Rua l,o)>es Mou-
r.a 66 — Praia dc Olaria 307
Rua Pinheiro Freire n. 71.

mentr se encontra nesta Capital a con-
vltc da Faculdade Nacional de riloso-
fia. realizando presentemente naquela
casa um curso de Literatura Ameri-
CaSH rema que escoltjeu para «. sua
confercncla co dia ib a òrr prole.ldaem lnclfcr, é a primeira at uma sc..e
sírlc sobre Literatura Americana, scrd"R^avlonallsmo and Llicatuiu .
Não ~hã convites especiais.

Rsuniãs extraordinária
do Centra ds Estudes

do H. S> E.

Bl-CENTENÁR!0
DE RUTHERFORD

COMEMORANDO B3SA HPEME-
RtDE. O IN-STTrtPTO BRASI-
MIRO DE HISTORIA DA M®-.
DICUÍA HOMJNAGERA' A MS-
MORIA DO ILUSTRE SÁBIO

Ttealica-M imaiih», As
no audltorio dos Servidores do B
tado. a 14.» Reuni*o E::traordlnarla
do O-ntro dn Estudos do referido
Hospital, para ouvir
ao dr. ^Di "

da " cirurgia do
ja.» - conferencia

Camp, professor da Uni-
.sobre "Problemas
esofago".A entrada i iralica.

Seguiu para Buenos Aires
o ministro do Kaití

Viajou ontem para Buenos Airesa t>ordo de um cliper da P*n AmericanWorld Airway o dr. Jacquas Leger re-tfentemente nòmeado ministro plenloo-tenciarlo da Republlea do Haiti juntoaô governo brasileiro. Advogado, escrl-tor e lornalUti íol ministro em Cuba
e na Venezuela, tendo chefiado a al-vlíâo latlno-arfierlcÉfla do Ministérioda< Relações Exteriores do Haiti, rol,ainda, o dr. Jacqnes Léger represen-tante do seu pale em varia* reynlôesinternacionais, inclusive na Coníeren»ela Interamerlcana para a Manutençãoda Pas e Segurança do Continente,
real irada em Petropolls. e em agosto
de 1348 fôra nomeado mtnLstro pleol-tenciàrlo do Haiti na Arscntlna.

Transcorre, 110 corrente ano, o
bi-centenarlo dc Ruth.rford, des
tacada figura da Historia das cl-
enclas médicas, nome vincuUdo
ao desenvolvimento dos estudos
bioquímicos, em que foi con ti-
nu a dor lluafcrj das Investigações
de Boyle. Mayow, Stahl, Priestley
e CÊVíUdish. sobro os f«nom«noi
da combustão. — fenômenos cu-
jos estudos tiveram seu iniciador
genial em Leonardo da Vlnci, —
o que dariam seu passo decisivo
com as investigações íundamen-
tais de Lavoisier.

Comemorando a efemerlde,
que sobre rocOrdor Os feitos des-
ee investigador, tem o mérito de
reviver a longa serie dos traba-
lhos experimentais que r.su^íi-
riam no grande edifício da blo-
química moderna. — o
Brasileiro de Historia da Mediei-
na dedicará, 6. memória do ilus-
tre sábio, especial registro, atra-
rés do uma conferencia do seu
titular dr. Armando R. Bandrira,
em uma do suas próximas sestões.
mens. x motor 15 IIP. 3 íaiúcs Brovrn

Viaja para Belo Horizonte
um das diretores do Insti-

tuto ds Radium de Paris
Cotn dlSno fc eapltul mineira, a

convite da Unlversi-aade de M.nas-, se-
du ontem, em um Bandeirante da
Panaü*díT Brasil, o prof.L&tarjet. subdirator do ...J2
naaium de Paris e cJ>ete,^S,fe,r.\,Sdo Instituto Pasteur da capital íran
cecá. Eípccialísta tm - radiações, mo-
lógicas o nrot. Lutarpet. que é uma das
maiores sumidades da França em as-
sunto: de radiologia ?I05"nwjítclnaanfiteatro da Faculdade de Meaicina
Is Belo Horizonte uma conferencia
que versp.rA sobre "Multlpllcaçfto e
mutação do virus".

Âuias práticas nas minas
de Morro Velho

F.m am Bnr.dclrante da Unha ml-
nelrà da Ptinolr do Brasll sejulu. on-
tem para B. Horizonte o dr. .Jorge Sji-
íanna Bandeira de Melo. diretor do»
Cursos do Departamento Nacional de
Baude « pròfeSor da Faculdade do
Ciências Médicas do Rio de Jan.lro.
Em outros aviSes da me'm^ ^•eç-uiram com o mc-'.mo 5^drs José Cardoso tíe Morais Barro ,
Lu'.: S-imis. V.t&I Vai ou es Jíóhr«?a
sebastlfio de Oliveira Marau.v Svl.io
Resende Guimarães, Samuel WscKkSier
e Walter Danta.s Corria de
integrantes de um crupo de 20 médl-
COS. alunos da cadeira de rflglene In-
dustrlal, que v5o assistir no Inter,or
ria^ enlcrlas das mlnss de Mono Ve
fho. na cidade de Neva Lima. aulas
praticas qu»í ser Ao ministradas pelo•prolessor Bandeira de Melo.

RUY BARBOSA
UM CONOEESSO BRA^IbEXlíO

DE LÍNGUA VBR.NACUZ.A EM
COMEJMCKRAÇAO AO CENTENA-
RIO DESS3 GB/AINDCE BRASI-
LEIItO
Reniiniu-se ontem, na sede dc.

Academia Brasileira, a Comlss&o
Ex-cutlva do Congresso Brasileiro
de Llngrua Vérnacula. em come-
moraçâo ao centenário de Rui
Barbosa.Scb a presidência do .sr. Aloisio
tíe Castro, compareceram â reu-
nilúo os trs. Álvaro de Sousa da
Silveira, vice-presidente; Rodriço
Otário Filho, secretario grra'.: Ccl-
so Vieira, Clementino Fraga, Lev.
Oarnclro. redro Cnlmon. Mario de
I.ima. Barbosa e Américo Jacobi-
na Lacombe.Abrindo os trabalho;, o sr. Aloi-
slo de Castro comunicou aos pre-sentes que, até a presente data,
:i secretaria do Congresso receba-
ra varias e valiosas adecóes, nOo
só desta capitai, mas também dos
Estados, demonstrando o lntcres-
se que o certame está despertan-
do nos diversos centros culturais
do País.Em sog-uida o sr. Aloisio de
Castro passov k leitura da corres-
pondencia de teleçramaa. cartas
ê cartões de adeaõ-s remetidas A
Comissão Executiva, contando-se
ent.re esses, o do sr. Governador do
Eõtado do Rio d. Janeiro. Cel. E-:i-
mundo Macedo Soares, e dos srs.
Ernesto O-irnelro Ribeiro Filho,
Basllio 0 > Masalliães, GUdasio
Amado, Herbert Parentes Fortes,
Otoniel Mota, A')gar, Renaul
Henrique d? Silva, Fontes, Fer-
nando de A revido. João Marinho,
Ismael de Lima Coutlnho, etc.

Em relação aos temas, Já en-
viaram trabalhos para o Congrcs-
so, os ars. Professor Álvaro de
Sousa da Silveira: "Fonética sin-
tática e sua uti"zaççfio na expli-
cação de expressões íeltas e na
-interpretação de textos"; dr. An—
tonio Vicente de Azevedo: "An-
troponlmia brasileira — Notas &
Leite de. Vasconcelos"; Prof. An-
tonio Augusto Soares Ar..ora; "A
poética m-dleval portuguesa';
Prof. Herbert Parentes Portes:"A lingua e a estilística do Ro-
mantismo, cspcoialmínte em Josó
de Alencar e Gonçalves Dias".

Encerrando os trabalhos, o sr.
Alolslo de Castro comunicou aos
presentes que, tendo do partir
para a Europa, a Hm de tomar
parte no Congresso de Neurologia
de Paris, vla-sj forçado a renun-
ciar á presidência a que c haviam
generosamente ele do os seus
companheiras de Comiss&o, dos
anais sc despedia afetuosamente,
fazendo votos p-io brilh-*itlsmo
da èomemoraçf ao centenário de
Rui Barbosa. Concluindo suas
despedidas, o sr. Aloisio de Css-
tro passou a presidencla ao «.
professor Álvaro de Sàusa da. .-11-
velra que lammentotí a ausência
do sr. Aloisio de Castro dando-
lhe em seu nome e de todos os
membros da Comissão, os votos
de prospera viagem, c cm seguMn

i encerrou a sessão»

NÃO SE BENEFICIAM NO
ARTIGO 23

A alTUAÇAO DOS QUlE SERVI-
R/AM NA CTA. NACIONAL E*E

NAVEGAÇÃO COSTEIUUV
A DívIl-üo do Pessoal Civil d»

Secretaria Geral do Ministério da
Guerra consultou o I>Al~JP no sen-
tido de sa.ber fe o tempo de ser-
viço prestado á Companhia Na-
clonal de Navegaç.Vo O0J.elra
J<iSò Flora da Silva é contado pa-
ra os efeitos do artigo 18 purag.;.-
go único e artigo 23 do Ato Con:>-
tituclonal. Trate-se de um ex-
fcranumerarlo-dlarlsto, que, a 10-
O-l^S ainda nào contava cinco
anos de exercício na função qu®
ora exerce, mas que fora trlpu-
lante de niavlo da Companhia Ne-
clonal de Navegação Costeira du-
rante mil. de 10 anos. A 17 df»
í«osto de iWÜ o navio cm quo
trabalhava foi torpedeado e atun-
jado. Efclarcce a consulcnte qito
k época em que o Interessado sei*—
v-la na Cia. Nacional de Naveg-d.-
cSo Costeira, era ela uma cmtiaa*»
de de naturez-a privada. Solucio^
nando o caso respondeu *"Nio se aplicam os invocados dis-
positivos do Ato Constitucional,
pois o servidor em apreço, na dn-
ta da promulgação da Carta Mía-g-
na ainda náo possuía raais d®
cinco anos de exercício em íun-
rão publica de carater perm/men-te confoiTne determina o artigo
3°! "In fine", da lei n. 5E5-A-
1$4*8.'o tempo de serviço prestado ft
Cia. Nacional de Navegação Cos-
teira náo pode ser contado para
os fins a que alude a consulta,
visto não se tratar de órgão de
administração direta ledernl, es-
tedual ou municipal".

Nomeações na Polícia em
caráter excepcional

VOLTAÍRAO A'«S SUAS VERÍDAJ"
DSÜRAS FUNÇOOS O!? FUNCUO-

NARIOS ESPíEOIAIilZAIX>S
Acabam de ser nomeados cln»

quenta candidatos habilitados no
recente concurso para a class*
Inicial da carreira de Bscrlturarlo
do Quadro Permanente do Minls-
terlo da Justiça.Serão todos lotados no Depar»
tamento Feder.al de Segurança»
Publica. .As nomeações foram feitas ent
carater excepcional pelo Presiden—
te da Republica, atendendo á ne-
ceüsldade de fazer voltar ás atl-
vldades eírpeclallradas, detetives*,
Kuardas-civis. lnvesitigadores. etc.,
que tinham exercido burocrat.lc%
nor necessidade de serviço e qn*
entretanto. sSo lmprcsclndlvi>l«
nas suas Junções pro-prlaa.

Suspensas as audiâncias
de Pio XII

Cidade do -Vaticano, « (ReUJ
ters} — Anunciou-se oflclalmen-
te hoje que as audiências papal#
fienrão sucnensias entre os dias
13 e SI do corrente mês.

Os observadores acreditam que
o Sumo Pontífice tenclona entraJ
num período do completo repej»
so psra suportar melhor as
tensas atividades do Ano Santo,
aue inaugurará na respire. d«
Natal. ^



Grlego, Latin, Arabe Llnguas Jn-digenas Amerlcanas, etc. Verslo-nes de la mayorla de los vocesem franc&s, italiano, InglSs, ale-man, portugufcs. catalin, esperan¬to — Tome LV pag. 7D1:
Severlno (sail) Hagiog. Martlrcrlstiano del slglo IV. Por con-fessar en publico a. Jesucristo fu£encerrado en la c&rcel Junto coiiSegundo, Llclno y Casio,

pusieron & Carpoforo y Exant, sol-I dados do guardla del lmperador• cuando cste se hailaba em Mllin,i Los doa soldados, que vleram com! inalos ojos el rigor com que erami tratados los cristianos puastca toa-
| Jo su custodla, se fijaron en laI oanta vlda y prdctlcas de devociondo quellos, en. la paclencia coii •I que eofria su trlste mucrte y fctti la caridad que ejerclan, y liablan-
j do detenldamcnte con ellos sobrela religion del Cruelflcado, queenviando la muerte de lcS que pA-declam por Crlsto, empezaron ahacer manlfestaclones publlcas enfavor del Dlos de los cristlanos y,contra los dioses de los gentiles.Acudieron & Materno, o Bispo deMllAn, pesuadido de la sinceridadi de su conversion, los bautizO. En

cite.: e, cm ruas oracSes e cm ma TRIZ * DTS^SAO ^OHOE, em" q^ando las cadenas A Severlno
Xi7aV "CCS an''n0-T,0•, * ccn- QUTNTDTO EOC-AIUVA Slf VoitanSo^ a Roma, £ »"6, 3r«£°S %FARUBS Dl Mt&SiA Oi componemes da Una Cato- contWim-da Eoco-rc-'>05i^pobr^f™ clucliid'do C6mo. A saber en em-

i r„trr.<tn DE.HOJ- Ilca Jasus- Maria, Jo si, da Matrla SrtllSis" a ticou«nta-ai ill* em- pcrndnr "urla que el habianI Introtto — I-j que Deus vem de SSo Jorge. em Qulntlno Bocai- S»?l. 3„; hecho sua aoldados, los mand6
(- - ««o°DlSSo para^ Vt2r »""»"•••a sprovldenelas do linperio o out.ro | £ L " , ' , t ^ U paodero

imperador chamado Mailmiano, 2° >» ?"°t°d'Vc J"mandou prender as trfc vfllorcKaS a
crlstftos e ordenou que fossem acompaflasem enel castigo.

¦ 

obrlBado<-, a sacrtricar aos dsuses. Fueron "orpredWo# todos juntos
Causcu-lhe tal horror a propo.v en una eosa de csmpo junto *
ta da rcnuncla a Jesus Crlsto e t&a COjno, los vcrdugofi ilevabftn la
lndlgnadcs se mostraram, que lme- ! orcJen de d&rles muerte sin pro-diatamente^ foram condenado^ A 

j ^JJ j^xniK^ez^Bhci^

libi^uih7-7 Parament^ vermel'ho. (versao ^ 
*portugumu) elaborada

MAR11HOLOOIO DE AMIANKA do^ qual, 4 pag. 372 consta.

diacono. Largo e SmaragnJ^. com Esanto e Corpophoro pertence-outros vlnte. em Roma. Sho Ma- ram &6 filelras romanas, vlvendurlano o Vellio ,em Anaicarbo, na lgualrnente na qualidade do faml-Cllicia. Os eantos martlres Eleu- liaree ou lmpedidos do imperador A I* |\A FAAAterio e Leonldas. Santo Emllicmo, Maxlminiano. Resldiam em Milftb ttalllA |A\ 1111 r(D|ffljbispo em GLsica, no Helesponto. cm compahhia deste lirtperador,Sfto Miron. bispo em Creta. S4o que Ihfes deu comlss&o de vlgla- wa ti v nftWPhR-S-evero, pres-bltero e confessor, em rem os cristftos Severlno, Cawlo, FALEWUIAH Ri -- V.„A r,TVirT noViena de Pran7a. Licinlo^e Segundo, que^sofd^i DAtAS PRI mLTiUTO Aderal
PENBAMENTO PARjA AMiAiNHA brldftde de profe8SSrem fe coilfefi- r * rnrraiho No ju'so da EDtTAL DE rRIMEWA prafia com o
onde domina a em urn E»us cZZ denodadamentc a JAaUA »a importadora de £1%, %>ti:nessoal at * V*i«« iSit 4 oa * , • rtelogios fe-Jl Americana Ltda., dl- rtrio nos outos de uqAo rxpcutha re-

*5* salva a o.- Tlnham estes Santos laaef de r»nao-6e tredora da soma de CrS qvrrWa nor octaviano clemente
Sj i' , n^11 pelo-s dez conver/sar multo d vOhtade cori: « noooo reouereu a decietac&o as ouvbiha contra ayhton ta-mandamentcs do dccalogo* de ou- oe crlfifcfios encar6eradoo e presen- j' n^viriant* aunra vares pimentel e edmundo ta-
de! Pi'o C'8r f 4 , mj/vl'rtu- »«
XIT ac*\ Interrta-ae deate morio na re- O Dr. Ivan Lopes mbclro. .TuIji em' llgl&o de Jestis Crlsto e abracam- OOHCOHDATA exerclcto na Dccitna Prlinelra Vara Cl-

n rmTA no. n& com {6 e entuslasmo; reee- vel do Olstritp Federal. Capital da. Re-
E^ RIO FORMOTO "? S,« do • «" CoMer*al Mccury de neprotn- "ub»"' d°» d° Br"a,L

PERN\AMBUCO t&° «>e«de lM° a pratlcar oe de- tcujBo ttd0. _ Nc julso da M« faz SABER not qup o presenlo »t-vcres inerentes h sua nova pro- vara Clvel a flrma supra, estabs- rem ou dele notlcta tlverem que no
n, ^ riosfio, e at^ pregar sfem rebuoos ieclda 4 Praca Retfsnt* Fel'jb 6A-A, proximo dia la de a3osto do correnie.

BO, emP%0e?namrucoeenWaramma°; SS^^SJ'fSnA SWrWffiSAS:
ReS°e FamA^edldo° asalnado<,rior vert"<delr!l r«"Bi8<> era a de Jeaus o pagramcnto d« 60°;° com * wee- vetuuW 'arre°mata?4b, " quemsmals5or JLiJ? pedldo, aaslnado por crlsto. Voltaram oe orlstScra pre- taffies aemcstraie. Oer c mo'or lance olerccfr aclmr. do4uo pessons de todas oa clasaea soa do cnrcftre e foram-ao todos Ivn deolarado — C*"# SUR avalla?fto, o bem segulnte: — "LAU-
aoolals, aolleuando a volta 4 ISr«- qSo Briwa teM 3.2^497 10 8§tavmno'Mw'm'o®1.-,^. i Senhora do Roawlo notlcla do cmo, deapaeMdu em Mu ggT'AAYnTOM T.wARE® pimkntE:
jLni A• *na ,de ^a.° 0e" segulmento uma boa escolta, a frnrP/fffi Dpcima Primelra Vara Clvel. Bem en-yermo. A frente desse mOvimen- aual tendo-os alcancado em C6- UiUllAlo contrado «m poder do Doutor Tercelroto e como primoiro slnatfirlo estd Jtf0 lhe. mnielu a nena de mor- DeposlUrlo Julcia. digo. Judicial, re-o ar. dr. Nllo BKrreto de Gou- Jut* At Dlrelto da Xer- TtrtteOIUCINA^DE REMBRANDT E DUEREil _ Uma das mal.s Do memorial remetldo A |l- ViV PS" C«lra Vara Cfvel 4ar.mSff"SS:as e mais valiosas exposigocs que o publico carioca ja tinha malra Autorldnde eolealaatloa de Poderlam os SUPllca^iis lnvo- vectntos 6 noventa em regular estado

SSvaieruae d?oaolt.n„Cdte r,n7 "a Llvraria ™||f» • *-««.. deatacamos os car vn,t£tma b&llofafia de- nSSiftsKaisasy, a rua da Quitanda, 65 (entre ruas Sete dc Setcmbro g ireonos. monstrativa de qtl^ jamais exW- do fabrieante acompanhada de duaeOnvidor), na segunda-feira, dia 8 dc affdsto. as 16 horas Tratfl.- "Possul essa imagem tradlcCes tiu duem duvlda^se da, saritidAde 6 Doutor Hiijro Auler. Jul»„de Dl- ratttfts e ir'fts saiengoa e forma para
»e de uma de gravuras origtaais dc Rembrandt e Duerer e«> p«n«mbuco. de SSo SeverWo ^ Civ.1 do fiU- Avj^rnosmu m^uma ^-oU
Km!ir^atrr^norldntlSI7~ra a Livraria bu®\Tl ?™S%T\~^Una op^^lo 'ntto^ro "M™ FAS SAflER .6. a pre.ante (dl-acnam se, enire os origlnais, famosas gTavurns como MSeis ca- xr^g? o II ^ <7«e «e venera no Capdla do En- tAl vlrem. ou dele conheeimento te- assim para Que chegue a notlcia aobe^-as, entre elas a da Bela-Saskia", "Os Mentilgos" c "A Volta d^. ¦ Sennora da Lur, genho -Ramos" m^redeU aprova» nbatrt. que pelo.rteimo fieim intlma- conheolmento de todos os mteressados
3o Filho Prodiffo" tnd^c #»c(a« a* nilinl,P,niU . .. ertgenno 'Ramos", no muni- %kj, ooe os tercelro$ Ipteretsmdos, para paseou.se o pfe6ente edital que aerA-* » estas de Rembrandt, e a belissima xUo- clplo de Pau d'Alho, niajestoaa- ? ^ r/™ o da ftdtlftcMio -- .etltre partia afixado e publicado na forma da leijrarnra Sao Jeronimo na C£1ula , dc Duerer. A16m das gr^viiras mente reconstrulda em 1906 & in- j ^ abrll benkdito honCjrio Do esPirito clentes de que eats Juizo. functona A
•r^cinais a Livrarla. Askatipw r»nni.. t,t«o I mfo do ° 1MPMMATUR do bon* SANTO e AMERICO Dfi SOUZA - re- rua D. Manoel numero vlnte c nove... . ' a tiiyraria ASKanesy reuniu uma vmlena de coplas an- telraniente reformada em 1918. doso Dom Sebfistifio Leme. en- querldo rteste Julio, conform? petl^fto qulnto anda.-. Palaclo da Juatlga. DadoHj?as dos scculos XVII fe XVIII solire outras gravuras de Rem- Fo1 trazldo da Iereja de Ajuda ?«0 ArrpbiKno oiinda a r#»- e deapacho.adlante; PETKpAO: Esce- e pasado nesta cidadc do Rio de Ja-
irandt e Duerer. A exposicao podera ser vista nas vitrinas 7™ ha ciculo e melo. Um dos abaixo "e A"="lspo de Ollttda e He- lenUs3imo Eenhor Doutor Jula ie Dl- „e|r6. »o= vin e e olto dias do mfsj *« t • i puuera ser visia nas viinnas e no oggtnnrioc martdou r»»nrodn^lr .X. relto da Vara Clvel. Benedlto Honorio de Julho de mil novecentos » quaren-salSo da Livrarla Askanesy durante 20 dias. Nossos artislas. ama- SSfiSfS. h« hI *5™. CONFEDERACAO CATOLICA d6 ft«^irlto santo. b^ftilleiro. ca*ado, ta e nove. Eu. Eduardo Ribelro. pscre-
lores e colecionadores drr^rtn nin nr.rf^r^ ^ a* ' x™a8em,oapeia de Nossa Se- ARQXJTDIOCSSSANA lavrador. reSldente A E3trada do Ra- vente Jurementndo. dactllografel. Feu.¦ores e coiccionaao.es, aecerto nao perderao. a oportunidade de , nhora da Luz e presenteou-a -•» dlo 6m B#nU Crux negt& CftpltaK Talma Campos GulmarAes. escrlvAo.apreciar as oaras ciestes dols mcstres maximos da Historia dr. , paroqula do Rio Formoso. a T„nt. Arrtin,tw»eafln r?Q ?uer mtlmar Americo de Soura. que aubacrevi. (a) Ivan Lopes Ribciro. Est.-
Irte. I Fol benta solGnem(»nt#t t* nniml. "V Juntl^Arquidloccsana da AQ&O tambem ae asslna. Ame^lco Josi de couforme. o original. Data supra. Oy Z> oeiua soienemente e, onual Catolica Brasilelra convoca para Sours, brasllelro, lavrador. casado, re- escrlvAo. Talma Campos Guimardes.
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NOTAS RELIGIOSAS

SANTO ÜO 0!A
»AO CAÜT.VNO I>K TIRNA

tAo Ôictnno, ns. ctiU» c»n Vlccn-%* a, de raça liuitiv. foi eon*»??;u-•rj«"> n Maria de&de o «elo de -tu
m&c, e lo«o depoli» m?u iu/ri-
mento. l^oi-lhe rt.tdo o nome de
Cieiauo paru cüupp var tim crU^re
nonifl de f,\m;ll«i «crcac.ent
y.orõni, o n«»me d« M trai, pu:Htnalar sim i'ons.v»ra«;Ao a R"»nim<lo c<u. Caetano de Snntü Mi 'w
mostrou der>de cedo um grande«mor mm pobre : íoi um dos eu*
Wot«rUtlco« d<: tod'i .-u.> vida. í'«ui*oraçfto dj menino, ten »> o deJt-cado. o faria chorar maltas ve-
raa A vi«ta das m!fi«r:.ia que !n»«presentavarn. oí» pobres, que o co-
nhecloni, chimavam-tiu of at>j.-
gu!nho, esperando qu» ele

auxilio. <» o Hrnhor * o \ uva, etnb»> a em numero p/quenodo ntlzüia alma. Vollal.cJtAo trabalhando com verdadeiro jciulea contra, ti meu» in mi* 1 entusiasmo para festejar condlfima*n.tr vot-a llilelídade, e^ier» mente o 2* aniversário da funda- j. ,1 s-ulur. mru pfote- ! çíln da me-nna Liga. <iur trameor- '
Daut, por rerd no dia 26 du corrente. Kewzientldo JA (oi orgA;):í«do um pro-groma de friüí, n>" *erll p.-flce-[ililo dr um iolene t.'l(3U9, nt>» dlni5A. 2d e 27, A? 10.30 horas trtduo

alvi H-M-mvo*. o nome p i>or voa-o poder,irii-me. 0'uria ao Pai- etc.
üriifdo Atorl, Sfnh.r. u\ ou-

,:.lm de V.-V.U m «rloordl<i
pre.?e d»» voimxi j^rvos suplloat»-
tr , r p . » qtl,« aoj KCtW roííO.t
conceda:» o que d**ej.im. íaiei
que aonu-nte pe^an» o que íor de
vos; urrado, ^ur N. 3.
IrmAoj: N.\o cüicfmo.'' iu coUm '
aiâs, como aqv. *\a cobiçaram;
nem voa torneis idolatras, como
alguns deles. cr«nforrne estA cs-
crito: Sentou-/.x> o povo a comere behrr, e levsntou-.e paradnns.Tr ao redor do ber/evro de

I curo. N.Vo p/it:qiK<ne« a tmpu- ;

tsw preparatório com r%*«a do ter-
; ço. lidainhii. /frmflo pelo Hcvmi. j' .-rtore Humberto Antoniu, t>uci* -¦ tarjo geral da-t Ligai Catollo^.s da]
| Drar.ll e te. in.nantío com a binçio !do SanttMlmo Sacramsnto. N«> dia '

o n I r

^¦gripes^H^¦TOSSES^I
¦ RESFRIADOSl

usa

|PASTILHAS|

PLD1Jttven d i d a i tómenle^H
em lata*

rfto levado» a efeito os seguintesatos reltrjloioi: 4 7 hora»*, todos 
!«ivil?»»«,t»n»rí»n'' fnrm.Sl.^lI^Sn® Incn,c' » «10 l.gOStO. croni re»-
flnin nélí ooítí 1-íntral d-, íerS?n" pomposo» leotlvldadca «H

íe nm n-í' I homenagem a São Severlno.
! djj5ii-1rptre',^od^lga^.. „ . ..r- , ,»Ll cnear-am-nto nelo me*mo s.i- 1 üx *»®3W0íla raure Joso dos Hon-

r»eu pai. Ò menino preelavr-llic ' rí»a ccmo alguns deles pratica- j eerdote, recepçÀo 1multo» «ervlçoc r quando rocrbi.i , rnm c morreram em um ul.i viu- , br(w pequena procedo, (ormada R„S ro»rii-ia da igrejn.
ttbíUm dinheiro de *eu* p:M como , fe e tres mil. Sfa tentemos ao exclusivamente de homens, noa itSÜWiíL: '*t,° !recompenso, corria lego a d! itn- ; Cristo, como alguns deles tenta- arredores da Matrlr. e ben^flo do i , , ® Eterna, pelo ardor com(|Uv »
bul-lo a ao\us qucrldca mendigos.; ram e pereccr.-.nt píliis rei-pente?». aantiwímo Sacramento. O atual ¦ «orendeu «tias crenças religiosas.}
Ordenado wcerdote construiu uma | Nom murmureis, como alguns de- , vigário desta nova parcxju'.a Revmo na corto do imperador Maulml- ,
Igreja em auas propriedades para ) les tnui .nuraram. e for?n» <nortoa padre Cartne.o Loreflce, lança por | n*»*nç» Ilorcuie». sofreu cruéis per-exercer teu ministério. Como era ; pelo Anjo extcrmlnador. Ora. tn- i noseo intermédio um caloroso ape- ( n®8uiçoes, sendo com o seu com- t
muito simples e mesmo rie'?31setit- j das es. is coisas lhe aconteciam , Io aos seus numerosos paroquia- ! panneiro C.nrpopr.oro, condenado
t ecn seu modo de wetlr. seu pai em f:;ru:a, e etlAo escritas para nos, para quo je alistem nas filei- ! a Pc»° de fnorte.

idvo.-tcniMa rts nor, outro?, chis*-I ra.< dn I.lRa C:itoll:u prestando O pretexto dc Ho Sovcrlno nat,
dos que estamos ao» lln.5 dos 1 drese modo o mu vallo-o apoio i pertencer á galeria doa santos nf.o ;
culos. Aquele, pois que crô estar | ral e matéria A Matriz, que tem ; resiste o critica,

m P<\ olhe f|U5 11.I0 cala. N4o V0« por pnrtrn;'.ro o.tnllaj.-oio Sfto Jor_ , uranue e n Dlt
queixava-se multo veze.- e acusa-xa-o de desonrar seu nome misto-rando-?e com os mendigos. Amaior parte do-s verc« Caetr.no res-
pondla com o silencio. Ocupou-secom grande zelo dos operários, o

Íue 
Kie atra:u .i perie^ulçio de»us parentes. dei>ois a admlraçàoo todos, quando í.eu ministério©porou grande* frutos de saiUlfi-«.iç&o. Bím todn a parte a que lo.

gtu primeiro culd do e:*a visitar o>
pobres é os doentes. Num dia deNatal Nosso Senhor ltv.* npcreccu

C.ll n» . »1UI. I|l-C 11.HJ V..1 .V» • ilUrJ » Wü . J-"-*. ~ • ,íohrownlia tentaçi.) acima da» : t?~. o Santo £f>:dndo que t?nto? m!- nao«contr4rlo.bibliografia em sen*
forças humansa. Fie! é Dcu«, queniU'» pcrmitlnl sejals tentadosalém de vorsjts forças; antes farA
que tlrcls ainda proveito da ten»
t.:c(l>. dando-vos o poder dc lherc5l£tlr.Gradual — O' Sdnhor. Senhorr.cvf«o. como 6 admlravel V03d0 1Nome era todn a terra. Vr. Porque

Seria bastante consultar "Les '
petlts Bollandlstes" Vir. rtes Saint« Ivol. 9 — 7 acut pAg. 364, ende !fc Ift:"A c#me, lc supplíce dei Stilut.smortyrs Corpophore, Kxauthe, Cas*sins. Sovcrln. Second et Llcinlus. ;O ca£0 doí vendilhieo do t;mplo i que íurenl üec»plt*s pour la con-

1 agres tem e.*palhodo peio mundo.
RDFLjSXOKS SOBRF O BVANG2LHO DOC HOJE

Cuidado com o dlnlielro

em forma de um menino: tomou-o a vossa magnlficiencla se elevouetn seus braços e o acarlnhou mui- ! acima, dos ceu?.to tempo, enquanto feu coraçfto se j Aleluia, Aleluia. V. Salval-mefundia em amor. Em Roma, ene- 1 de meus inimigo.*, ó Deus meu:tano. deeejoso de dar ao cíero mu- J livrai-me dos que se levantamdeIos a imitar, fundou, de comoi- { contra mim. Aleluia.Cvangclho — (Luc. XIX. 41-47)
j — Naquele tempo, tendo Jcmjs¦ chegado perto de Jerusalém, avia-tou a cidade, e chorou sobr^ ela! tíirr-do: Alh. se tu conhecersea

nação com outros padres, a con-
pregação do- Te<»'inos. A confiun-
ça absoluta cm Drus valeu-lhemais que todos os conselhos aa
prudência humana. e nunca «Providenciai lhe deixou faltar o nc- : ao menos neste teu dia, o que te»cwsarlo. Estava já v lbo quando J pode trazer a paz. Mis agora Istocaiu doente em Nápoles: recusou i estA encoberto* a teus olhos. Por-fpía colchAo e qulz morrer sobre a i que dia» virão sobro ti, em quecinza e o ciliclo: recusou também os teuf inimigos te cercarão de«<n medico extraordinário dlzen- j trinchelrcs, tc sltlar&o e por to-do: "Seu um pc/b/e religioso s - dos os lados te apertarão. Arrn-quem n&p vale a pena assistir". A j «ar-tc-.1o a ti e a teus fiKios, queVirgem Maria veio buscar a suaalma. Foi canonizado pelo PapaClemente X nm lffTU.

A MISSA DG HOJE
Nono domingo depois de Pente,cortes — Rito semidupio — Mlssnprópria — Segunda oraçôo de S.Ce.ctano — Terreiro, de S. DonatoCredo — Prefacio da SS. Trin-ciidc — Paramento verde.

MÁRTIR OLO&IO
Sflo Caetano de Tlena. concor e fundador dos clérigos regu-lares, em Nápoles dc Cimpann
O transito de S. Donato. bispoe- mártir, em Areso. na Toscana.Os santos mártires Pedro e Julla-no. São Fausto, em Ml;Ao, SAoDomeclo, monge persa. São VIc-tricio. bispo 3e Rcuen. São Do-naclano, bispo dô Olvalons deFrança. Santo Alberto, coníessorda ordem dos Carmelitas.
PHNTSAMIENTOS PARA KOJ3
Nadi\ mels prejudicial para os

que procuram a per'clçfi,o do quesatisfazer sua própria vontade. —
6to. Afonso.Evitamos pensar na morte pamn&o nos entristecermos: a mortesó ?erá triste para cu;ra nf.o pen-60u nela. — Pér.elcn.

>;o::o doming-d depoisPEiííTSCOSTirS de

Escolhido entre muitos, ê oCristão um predileto cie Dous.Entretanto não exclui este fatoe. possibilidade de termos cerca-dos por perigos. Como outrora o

estSo dentro de ti, e em tl ntodcixarüo pedra sobre pedra, por-que tú não conheces o tempo detui visitação. E tendo entradono templo, começou a lançar foratodos (<s que cf vendiam ou com-
pravem, dizendo-lhes: E*iá eõcrl-to: Minha cnsa é casa de oração,e vós fizestes delo um covil deladrões. E todos Oõ dias Ele ens.'-navn no templo.Ofcrtorio — As leis do Senhorp&o justas e alegrem oj corações? seus Juízos sào mal5 docet^ queo mel e o favo; por isso vossoservo só guarda.Sccrr.ta — Concedei. Senhor,^ os peclinicv?. que dignamente efreqüentes voz-:-.? celebremos estesMistérios, porque sempre que serenova a memória deste Sacrif'.-c'.o. s> opera o fruto de nossa Re-tíençíto. *P9r N. S.

Comunio — Quem come a ml»nha Ca.me e bebe o meu Sangue
permanece cm mim eu nele, diz oSenhor.Postcomunio — Senhor, nôsVos suplicamos que a recepçãode vosso Sacramento nos purtíi-que c nos conceda o Espirito dcunláo. Por N. S.
NOVA RETJN7AO DE ASSEM-BL.ET.A GERAL, NA MATRIZ DAAPARECIDA DO MEYEiTt

Conforme ficou deliberado e deaccrdo ccm os estatutos cm v-gor,tará lugar hoje, após á mlsra dasO.SO horas, no Consistorio da Ma-triz de N. S. da Concelçfio Apa-recida, em Caehambí, no Meyer,uma reunião de a-isembléla geral,em terceira e ultimo convocação,
I para tratar do assuntos da iiite-resse para a Venerarei Irmandade.

ô de\*era.^ Impressionante. Sofo
pretexto de terem semnre A d Ia-
posição rios crentes as coisas ne-ocssarlns aos saeriíieIo<\ o«- con-t/»mr»or»neos d* Je?us se deixara^domlnr • rio e-pirlto de comercio,de avareza o o que ó pior — nftoI mais respeitavam a casa de Deus.Ontem, hoje. é multo facll de&ll-zar nesse decllve que. a cada lns-tante, se apresenta. O dlnholro 6
um ser misterioso. Longe de voa»
sa bolía, ele desperta o desejo decer adquirido. Quando o possui*,não quer ficar sozinho. E quantomais aumenta o capital, aumenta
a sede do dinheiroI Travam-£C no
coraçfto lutas tremendoa! E, nío
raro, o que começou desejando
apenas o suficiente para proversues necí.sldades, — JA é um ava-rento! Um Ímpio avarento t de-
testavel porque nfto faz o bem que
poderia fazer e está. no caminho
de males temerosos. Um cristãoavarento 6 digno de la/rtima. poisse aproxima da condenação, não
vendo no proxlmo a Imagem do
Senhor, só lhe lnt*reííam n.s Ims-
pens da-s cédulas e das moedas. Um
caoerdote avarento é a continua-
çáo de Judas através doe» séculos.
Voltemos» ao Evangelho. Diante de
Jesus que» chora,, consolemos «eu
coração." sempre fieis á sua lei.
Vendo-o no templo, aprendamos
com ele a amar e reapeíter a ca-«a do Senhor. — Mons. K. Ma-
galhães.
SANTOS DB AMANHA — SAO OI-
RIACO E SEUS COMPANHEIROS

S&o Círlaco, de família patrícia,depois de ter exercido a& funçõesde prefeito de Toscana. abraçou a
rellglüo crlstfc e deu todos s»usbens aos pc/bres. Foi ordenadodiacono sob o pontificado de Me.r-cellno. Surpreendido com «u co-lega Largus. diacono como èle,
quando levava vlveres^aos cristãos
perseguidos e que eram emprega-dos na construção de um monu-mento do Império, foi condenadoao mesmo suplício, bem comoseu companheiro; dal em diantesó podia sustentar seus irmãoscristãos com a palavra e o exera-
pio. O imperador, sabendo disto,mandou-os lançar numa obscura
prisão. Neste Ínterim a filha dotirano Diocleclano foi possuída deatormentava

fenslon cie Je.iua Chrtst. II 6ec.Do assunto trata ainda a "Nou«
velle Encyclopédle Thóologlque,
por M. 1'Abbò Mlgne no Tome Ve..DJctlonnalre des Peraócutlons (2 '
vol.) Tome second — col. 900 i
(1051), onde se encontra o eeguln- Itc:"Sevcrln fsalnt). martyr eut ln iglorleux prtvllôge de mourlr puur ;la foi, ã Come, avec les aalnts SCorpopiiorc. Exanthe, CntBlUí. Be-con d et Llclnlus. Ils furent d^Cft-
pltés toufl rnnemble pous avoltconfcscé le nom de Jesuo-Chrlst— L'Egllsc célebre leur mémolrb ile 7 acut".O martlrologlo do santo constada "Acta Sanctorum XXXII (ati« ,gustl Secundus). que se acha no«Grandes Bolandlstas fl735>. A*
pág. 187 — c — hl o seguinte:"Do SS. Martyrlbua novocomensl-bus Carpophoro. Exantho, Casslo,Severlno, Secundo et Llclnlo".O "Martlrologlo Romano" Edl-
çáo cm língua Italiana reza:No dia 7 de agosto: "A Comola passionc dei Snntl Martlrl Cor-
poforo, Esanto. Casslo, Severlno.Seconde e Llclnlo: l quall nellaconfesBlone dl Cristo furono de-capltatl", o que significa: Em Co-mo a palx&o dos Santos MártiresCorpoforo, Esanto. Cassio. Seve-rlno. Segundo e Llclnlo: os qualena conílaoâo de Cristo foram de- !capitados.Àlnda no "DlclonArlo de Ha-
geografia de Dom Baudout, O.B.,vê-se na pag. 147. citando o Dl-clonárlo Hageograflco Pétln, edl-
ção de Paris, de 1850: São 8eve-rlno, soldado crlstfto, que foi mor-to pela fé em Cômo (norte daItalla), no tempo do imperadorMaxlmlnlano Hercules. Fersta: —
7 de aposto".Na Enciclopédia Universal Duo-trada — Epopéa Americana — Etl-mologla — Sanscrlto Hebreo —
Grlego, Latln, Árabe Línguas In-digenas Americanos, etc. Verslo-nes de la mayorla de los voceaem francês, italiano, Inglês, ale-man, português, catalin, esperan-to — Tome LV pag. 7D1:

Severlno (san) Hagiog. Mártircrlstlano dei slglo IV. Por con-fessar en publico â Jesucrlsto fuéencerrado cn la cárcel Junto conSegundo, Llclno y Casio,
pusleron á Carpoforo y Exant, sol-um demonio quecom violência e dizia: "Círlaco ao- j dados de guardiã dei imperadormonte poderá. :r.e expulsar';. Man- ; suando este se hallaba em MUin.daranl-ho buscar na prUsão, com j Los do3 soldados, que vieram comLarguò c um Outro «ompanhelro i maios ojos el rigor com que eramchamado Smu.ra.gdo. A moça íoi , tratados los cristlanos puestea bá-- . _ . _ libertada do demonio e recebeu o i jo su custodia, se fllaron en lapovo dc Deus. o pcxvo escolhido, Essa assembléia funcionará com ; batismo com ij^norancia dc seu i aanta vida y práctlcas de devóclonainda rn podia «er Jnllcl (Spli- qualquer numero dc lrmios leu- .. Em recõüífelmânto Olrtaco: do queU«S on Ja Mciencl* cStpls « Evangelho) asstn> também, I «o em v sta que nasdâuaç. .primei- | ^ po4to èm UÍWl.da<ic. ora o de- i que 

"ofr â su tr "te muerte v en 1
<t« »<>» nio 6 lutado o perigo, m «unlõe^ nao foi po«:re re- ¦ m0n'l0 e»uto do corpo da filha : ?- caílclíd oun Skn Tl,, 7

Nos tempos normais o único inconve-
niente dessas distrações é o aumento
da sua conta de luz no fim do mês...
Mas agora, a possibilidade de produção
das usinas que fornecem eletricidade
para o Distrito Federei está reduzida,
pois, nesta época de estiagem — a maior
destes últimos anos — o volume das
águas do Pirai e Lages se acha extrema-
mente diminuido, ocasionando uma dife-
rençã para menos, de 243 milhões de
metros cúbicos de água que gerariam
fòrça elétrica suficiente para rnovimen-
tar todas as fábricas de tecidos do Rio

durante 320 dias! Além disso, de ano
para ano. o consumo de eletricidade
nesta Capilal, devido ao crescimento de
sua população c ao progresso sensível
das suas indústrias vem a um nt.mdo
consideravelmente, rendo que de 1047
para 1948 a progressão foi de M.8 %.
Kconornizar eletricidade ê portanto, a
melhor forma de evitar o racionamento!
Faça isso em seu beneficio e no bene-
ficio de tôda a coletividade... Não dò
ouvidos ao Saci... o demônio do dei-
perdicio... Éls enxerga no escuro... a
senhora não!

0 USO RftClOHU DA ELETRICIDADE EVITARÁ 0 RACIURAMÉIlO

CO A. DS CARRIS m m JAKES8G LT9A,

. M-IgO.Castigando o povo iMçrato o pre-rlír.endo como
o numero legal, o Irm&o

justo "Juir. a sua I P-ovedor da mesma Irmandade,i eAll/ílfn r-vr\T- 1vulna., evisa-nos Deu a do ri-sco
que corremos. Iyemorrcno-nc«s (juoha inferno e que a própria almaremida com o Sangue de JesusCristo ainda se po:le perder. Nomar tempestuoso da vida. 3eja-r.os esta verdade como um farolque nos acautele dos escolhos.Mas a Içreja é ftempre Mfie soll-cita; e, o"m ímãs oraçSes e cm«seus Canticcs anima-noí á con-íinncr..r.lT.TÍDS MOjròlS ÍDA Mi&SADE KOJiEIntroíto — que Deus vem

solicita por nosso intermédiocompareclmento dos senhores ir-mãos ,a fim de que possam serdiscutidos os assuntos que deter-minaram a ccmvocaçáo da rerferidaassembléia.
A PSSTA COMEMORATIVA DO 2°AN IVDRi3-A RIO DA FLTNDAÇAO DALIGA CATÓLICA, DAMATRIZ DE SAO JORG^. BMQUTNTINO EOCAIUVA

Os componentes da Liga Cato-lica Jesus, Maria, José, da Matrizde São Jorge, em Quintino Bocal-

. . .. la carldc.ci que ejerelan, y hnlílan-do Imperador apoderou-se da filho | a0 dctcnldamcnte con ollos sobrola rclipion dei Crucificado, quoenviando la muerte dè lcS que pi"tíeclnm por Cristo, empezaron nhãcer manlfestacloneé publicas enfavor dei Dios de los cristlanos y,contra los dioses de loa gentilea.Acudieron á Materno, o Bispo deMil An, pesuadldo de la slncerldad
c seu, companheiros M«.- xTã?cil^

1 Ias CRdenM á Seveí,h0

do rei da Persa, que, em suas tor-turas dizia que só Clriaco de Ro-ma a podia liberta-la. Cirlaco, a
pedido do rei persa conseguiu emfazer a viagem com seus dois com-
panheiros, esperando procurar a
gloria de Jesus Cristo. A filha po«s~sessa foi curada em nome de Je^usCristo e tornou-se crlstft. Cirlaco

cristãcs. Voltando a Roma, apro- , y sus companeros, les Severlnodleron 11
veltaram de sua liberdade paracontinuar a Eocorrcr os pcbrSí e ?^^d?Jg2!?5l A„,?.9b^ e'U,T"
lnfellats e a frsouentar itó ar«cm- i™blélas dos cristã.^. Tando-f» au- ,™ra,sentado Dlocleclano para visitar ^'s^a^I?"rt.a ?a sprovldenclas do Império o outro !imperador chamado Maümlano, | J.™ PiZf.„%UJa ®"^od'a.3c es
mandou prender os três valorosos habla confiado, para que lo«
cilstfios e ordenou que fossemsacrificar aos dsuses.tal horror a propoô-

habla confiado, para queacompafiásem enel castigo.Fueroh sorpredldoe todos Junto®en una casa de cãmpo Jiinto à

ÜIIIGINAIS DE REMBRANDT E DUERER — Uma das maisbelas e mais valiosas exposições que o público carioca já tinhaoportunidade de visitar neste ano, será inaugurada na Livrariaftskaisasy, á rua da Quitanda, G5 (entre ruas Sete de Setembro eOuvidor), na segunda-feira, dia 8 dc agôsto, ás 16 lioras. Trata-»e de uma colcç&o de gravuras originais de Rembrandt e DuererBue chegou da Holanda e da Inglaterra para a Livraria Askanasy.ücham-sej entre os originais, famosas gravuras como 44 Seis ca-beças, entre elas a da Bela-Saskia", "Os Mendigos" e "A VoltaSo Filho Pródigo^, todas estas de Rembrandt, e a belíssima silo-gravura 41 São Jcrônimo na Célula", dc Duerer. Além das gravurasiritjinais, a Livraria Askanesy reuniu uma vinlena de cópias an-tígas dos séculos XVII fe XVIII sobre outras gravuras de Rcm-irandt e Duerer. A exposição poderá ser vista nas vitrinas e nosalão da Livraria Askanesy durante 20 dias. Nossos artistas, ama-lores e colecionadores, decerto não perderão. a oportunidade de nhora da Luz e presenteou-a átpreciar as obras destes dois mestres máximos da Historia díi j paroquia do Rio Formoso.Lrte^ Foi benta solenemente e, anual-

diatamente foram condenados Amorte. 03 invencíveis martlréè fo-ram desoiadcs.
A MI3SA DE AMANHA

São Clriaco 0 CompanheirosMártires — Rito sqmiduplo —
Missa própria — Gloria - Segundaorayáo A cunctls - Terceira adlibitüm - Paramento vermelho.

MAR11ROLOOIO DE AMANHA
Os santas mártires Cirlaco,diacono, Largo e Sm ar agido, comoutros vinte, em Roma. Sào Ma-rlano o Velho ,em Anazarbo, naCllicla. Os eantos mártires El eu-terlo e Leonldas. Santo Emiliano,bispo em CLsica, no HslespontO.Silo Miron. bispo em Creta. S^oSevero, pres-bltero e confessor, emViena de França.
pensamento para amanha

Onde domina a ti em i.m Deuspessoal, ai permanece salva a or-deih moral .determinada pelo.? dezniandámeniès do dccalogo* de ou-tra forma, mais cedo ou mais tjr-de, rui miseravelmente. — PioXII, Papa.
O CULTO DE SAO SEVERINOEM RIO FORMOSO —PERNAMBUCO
Os paroqulanos de Rio Formo-so, em Pernambuco enviaram aoExmo. Pr. Asceblspo de Olinda eRecife, am pedido, assinado por405 pessoas de todas os classessociais, solicitando a volta & Igrd-Ja dè Nossa Senhora do Rosariada mlla^rósa imagem de São Se-verlno. A' frente dessé mòvimèri-to e como primeiro sinatário estáo sr. dr. Nilo Barreto dé Gou-via.Do memorial remetido á prl-melra Autoridade ecléslastlca deOlinda e Recife, destacamos ósseguintes trechos:"Possui essa imagem tradiçõesem Pernambuco.
Graças sem conta têm sldoatrl-buldas á imagem ent.ronlzada naCapela de Nossa Senhora da Lujp,do ertgenho "Ramos", nó muni-ciplo de Pau d'Alho, majestosa-mente reconstruída em 190d e In-telramenté reformada em 1918.Foi trazido da Iereja de Ajudaha século e meio. Um dòs abftixoassinados mandou reproduzir aimagem da Capela de Nossa Sc-

ta da renuncia a Jesus Cristo e tÁo Cômo; los verdugos llévabán lá
indlgnadcs se mostraram, que ime- ! orden "8 darles muerte sin pro--• .. . . cesso alguno; se dlveftieron enatormentá.-los, y una vez sacia-dos, loè decapltaren A todos, ter-minando los cristlanos su aantfivida con la palma dei martírio.La Iglésla Comemora éste triunfoel 7 agosto.Si, depois dc tudo iéso. fosse

preciso demonstração mais forte,bastaria lêr o "Ò Ano Cristfto"(versão portuguesa), elaborada
pelo eminente Padre Maiioei Vaa,do qual, á. pag. 272 consta."Santos Corpophoro t compa*nheiros, mártires.Esanto e Corpophoro pertence-ram á6 fileiras romanas, Vivendolgualrtiente na qualidade do faml-liares ou impedidos do imperadorMaximinlano. Residiam em Milftóem compahhla deste lnlperador,
que lhe» deu comiss&o de vigia-rem os cristftos Severlno, Caysio,Llclnlo e Begundo, que sofriàm
pena de prlsào por terem ft oin-brldade de professarem é coiifeÈ-pnrem denodadaménte a JèôtièCristo.Tinham estes Sàntos lãáef déconverèàr muito á vóhtadé corèoe crlÉtSos éncaréèradoó é pressn-ciar sua réslgiiáç&o e máis virtu-des; interria-se déstè modo ha re-llgl&o de Jesüs Cristo e abraçam-na com fé é entusiasmo; rece-bendo ás ágüas do batismo, e en-t&o desde logo a praticar os de*veres inerêntes á sua nova pro-ilusão, e até pregar sem rebuços

hoje, 46 :a lioras, no Liisu Lite-rárlò Portugúts, uma solene reu-
nifio da Confederação Católica Ar-
qúldloctBflna. A sessão será presl-dldn pelo Exmo. «r. Cardeal Ar-ceblspo Dom Jaime Camara.

Cruzada do rosárioPELA PA2
De 8 a 18 Se agosto ¦>— No San-tuário de Mossa Senhora das Do-

re», á Avenida Paulo de Fron-
tln 500.Programa — Todos os dlàs âs
7 horas — Missa da Cruísãdá —
t.° Terço. A* tarde — 2.° Torço,
ás 16,80 lioras. A's 20 horas —
Òrandê cerimonia da Cruzada»
còrn reza solene do ultimo Torço.

Serm&o — SAbado 1S .— Kecl-
toçfto continua do Rosário diante
de 66. Sacramento exposto até
á. noite.A's 29.30 horas — Vigília Marlal
seguida de rtlssa1 ds meia-noite —
CQiriUhhâo gèrál.Pide-se a todos grande genérò-sldode nas oràçôea, sacrifícios, co-
múnhÕes è atos carldádè.

Todos à Cruzada.. Pfra volta-
re.n a Deus... Por Maria!"Buscai primeiro o Reino dc
Deus, e tudo mais voe sêrá dado
por acréscimo".

JORNAL MUNICIPAL — Acaba
de aparecèr o n. 24, oorrespõnden-
te no mes em ôurso desse orgSo dl-
riáiflo por Dustodlo de Azevedo
Bouçfts e Jorge Chaloupe Sobrinho.
Pleno de assuntos do maior tnte-
resse. a atual edição, como as an-
terloreí. atinge o objetivo de sua
íundaç&o ha JA tres anos.

Sue os deuses do império ciamabulns humanas, pois a unltsa everdadeira rellgiftO era a dé JeôusCristo. Voltaram os cristãos pfre-sos do carcòre e foram-se todos aCômo. Quando Maximiano tevenoticia do caáo, désp^cttòu em séusegulmento uma boa éscolta, a
qual tendo-os, alcançado ém Cò-mo, lhés infligiu a pina de mor-te, degolando-os, e assim se ta-ram estes santos ao céu, sua pa-tria, no dia 7 de agosto".Poderiam os súpiicaiités invo-car vastíssima bibllogtáflà dé-monstrativa de qtiè Jamáls éxW-tlu duem duvidasse da santidàdéde 650 Severlno.Há aue sonderar, ainda, que oopusculo intitulado "São Severino
que se venera na Oapèla do En-
genho "Ramos" méreéeU aprova*
çS.6 eclesiástica.O Livro rôcébeu, a -10 dé abrildo 191#. o IMPMMATVR do bon-doso Dom Sebéstifio Leme. en-t8o Arcebispo de Olinda e Re-clfc".CONFEDERACAO CATÓLICAARCJUTDIO03SBANA

A Junta Arquidiocesana da AçfioCatólica Brasileira convoca para

sldente A Ksir&da da Pedra, CaminhoM^ria Ro3a numero novecantos e 5es-senta e um, em Santa Cruz e sua mu-lher, para ciência do presente proten-to qüe i&t cóntra atôa praticados pelosuplicado, lesivos c' de incontestáveisprejuízos, nàs terras existentes no lu-gár denominado Plahy, em Santa Cruz.

HOTKIàS DO FORO
FALÊNCIAS E CONCOK-

DATAS
r. S. carvalho — No Julao da

S* Vara Clrti a Importadora ae
rteioglos1 ÊPJl American» Ltda., dl-
zenflò-Se èrédôra da soma de Cr8
5.000.00, íéquereu a dccxetaçào
dà fale nela do negociante supra,
estabelecido á rua Riacliueio 69.

OONCOM)\TA
CoiHerèial Mecury de Reprcstn-

taçSo Ltda. — Nc Juiso da 10a
Vara Cível a firma supra, estabe-
leclda á praça. Regsnte Feljô 6A-A,lmp:trou uma concordata preven-tlva, na qual oferecè aos CTadcreao pagamento dé 60°]° com 4 ptreis-tA^Oes semestrais.PâsJtvo declarado — Cri . . .3.207.497,10.

que mede cento e cinqüenta e cincometrôs de extensão e quinhentos me-troo de comprimento, por um lado ecom selscentos metros por outro lado,téi-mihando em forma triangular sen-dó qUe o terreno dA frente paru. ocaminho de Alfredo Rosa. Nessas ter-rafe, existem bemfeltorias compostas dearvores frutíferas, casas, cercas, alémde plantações miúdas, que o suplicai:-te explora Indevidamente e pretendevender, sem poder íuze-lo, por t»Aopossuir ou títulos necessários e exisi-dos pelas leis. em vigor. E' contra esseato lesivo do direito do supllcante e
3ue reais prejuízos lhe estfco causan-o, como ]á expôs, que o suplicanteajulza o presente protesto, para queo suplicado saiba que terá de res-ponder pelos prejuízos Já causados eainda pelos que vier a causar, o queserA apurado, convenientemente, emaçfio competente. E\ ainda, para co-nnecimemo de terceiros que o supll-cante pede a publicação, Dela Imprensa,do#te proteftto, a fim de quê os In-taressados, tenham ciência, nfto só deque o duplicado nada possUe nos ter-renoB de que se arroça proprietário,como ainda de qUe em face dn sua res-ponsábilldade pelos prejuízos trazidosao supllcàme, deverá responder porperdas e danos, sendo nulas quaisquertransações que ele efetuar, alienaçõesque «cráo considerados em fraude dcdireito do suplicante. Neste» termos,pede e estferá deferimento. Rio dc Jo-nelro, dez de Junho de mil novecentose quarnta C nove. HERIBERTO BATIS-TA GONÇALVES — Para os efeitosdA-se o valor de cento fe cinquente milCfüíelroj iCr* iso.ot.i.ool. DESPACHO:A. Sim. D. F. vlnté e olto-seis-qUarentae nove. f/upo Attler. E para que che-gUe a nôtlcla a todos os- interessados,mandou pasear o presente e outro dcliUal teor fier» afixado na formAoá lei. Dado e passadô nesta cidade doRio de JAnèlro. doze dé Julho de milnovfccentos e quárenta 6 nove. EU, Car-lofc MaUl, escrivão aubàcrevi. 'a) HugoAülcr. Dftvld.lme,nte eeládo. Esta con-forme, Carlos Maul. \

JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMAPRIMEIRA VARA CÍVEL DODISTRITO FEDERAL
EDITAL I)E PRIMEIRA praça com oprazo de vinte, ditfo, prazo dc dcüdias para arrematarão do bem venho-rkriõ not autos de açdo executiva re-qiierlda por OCTAVIANO CLEMENTEDE OLIVEIRA contra AYRTON TA-VARES pIMENTEL e EDMUNDO TA-V/1RZS PlMENTEL, na forma abaixo:

O Dr. Ivan Lopes Ribeiro, Jula einexerciCto na Décima Primeira Vara Cl-vel dó Distrito Federal, Capital da Rr-
publica dos Estados Unidos do Brasil.

FAZ SABER aos que o presente vl-rem ou dele noticia tiverem que no
SfoXlmo dlA 10 de a30sto do corrente,s quinze horas, pelo Porteiro dos Au-dltorios, no saguSo do Palaclo da Justl-ça, serA levado a publico pregSo de

EDITAIS
Juíza de Direito dá Ter-

celra Vara Cível
EDITAL para eònheóiméhto de tercei-ros interessados, na fottna abafso:

Ò Doutor Htigo Auléf. —.Juiz dfe Dl-reltô dá TerceiVá Vata Civei do Dls-trltô Federá!.
FAZ 8AÔBR aos que o presente edl-tál virem, ou dele conhecimento te-nham, que pelõ.nleimo fieám intima-dos ós terceiros Ipteretsadót., paraalencla da fiàtlflcáíao — .entro partéiBENEDITO HONÔRIO DO ESPÍRITOSANTO e AMÉRICO DÉ SOUZA — ré-querido rtoste Júlio, conforme petiçãoe despacho .adiante; PETIÇÃO: Exce-lentíssimo Senhor Doutor Juiz de Dl-r«ltd da Vará Clvei. Benedito Honoriodó Espirito SântO. brasileiro, casado,larrador, residente A E3trada dó Ra-dlo, ém Santa Cruz, nesta capital,quer intimar Américo de Souza, quetambém ae assina. Ameçico José deSousa, brasileiro, lavrador, casado, re-

CONFERENCI/V DO PROFESSOR RAVMOND LATAROTET
— Sob a presidência do professor Alberto Coutinho c com a pre-
sença de numerosos médicos e interessados no problema do câncer,
a Sociedade Brasileira de Canccrologia realizou mais uma da* suas
sessões ordinarias, nas quais sempre se fa7.cm ouvir cientistas de
renome. Desta vez coube ao professor Raymond J^atarjet, do lns-
titulo dc Radium de Paris, que dissertou sobre "Mutações eclu-
lares e eanccrixaçáo", tendo sido liastante. aplaudido pelos pre-
sentes. O cancerologista gaules foi apresentado c saudado pelo
dr. Américo Valcrio. Em seguida, Ter. liso da palavra o dr. João
B. Viana, do Serviço Nacional de Câncer, que subordinou sua pa-
lestra ao "Câncer da bexiga", tecendo considerações cm torno
dc 22 casos por ele tratados, valcndo-sc de dispositivos para maior
elucidação. O dr. João B. Viana ljouve-sc com tamanho conheci-
menio dc causa que foi elogiado pelo dr. Erasto Gaertner, profes-
sor dc Urologia do Instituto do Taranã, presidente da I.iga Pa-
ranaense dc Combate ao Câncer c deputado federal ali presente,
assim como pelo professor Mario Kroeff, peio radiologista Ozolan-
do Machado e pelos drs. I.niz Carlos, Adair Eiras dc Araújo. To-
ribio Braz e Américo Valcrio. No clichê, um aspecto da conferencia.

vonda por arremataçào, a quem maisdèr e maior lance oferecer acima dosua avallaçAo, o bem seguinte: — "LAU-
DO DE AVALIAÇAO. Executivo: —OCTAVIANO CLEMENTE DE OLIVEI-RA. AYRTON TAVARES PlMENTEL.Décima Primeira Vara Cível. Bem en-contrado em podtír do Doutor TerceiroDepositário Julcla, digo, Judicial, re-riiovldo da rua Uranos numero milquatrocentos e trinta e um. — UMAMAQUINA dfe ImpreasAo do movimen-to manuál, de numero nove mil no-vçcentos fe noventa em regular estadode conservação, sendo que réferlda ma-
ãuina nao apresenta Iniciais ou nomfeo fabricante acompanhada de duasratòas e tíês aalengoa e forma pararolòs. Avàllamos dita maquina eu» doismil cruzeiros. iCr* 2.000.00». Rio dcJaneiro, I dfe Julho de 1949. ErnestoBabo Filho. Delio de Souza Mala. —
ASSIM para que chegue a noticia aoconhecimento de todos os Interessadospassou»se o pfeíente edital que serAafixado fe publicado na forma da lei.cientes de que este Juízo, funciona Arua D. Manoel numero vinte e nove.quinto andar. Palaclo da Juatlça. Dadoe pasado nesta cldadc do Rio de Ja-nelró. aos vinte e oito dias do mésde Julho de mil novecentos » quaren-ta e nove. Eu, Eduardo Ribeiro, escre-vente Jurementado. dactllografel. F eu,Talma Campos Guimarftes. escrlvAo,subscrevi. <a) Ivan Lopes Ribeiro. Estr.conforme, o original. Data supra. OescrlvAo. Talma Campos Guimaráes.

As rsfisiorios cie petróleo
As congratulações ao Chefe do Govêrno do Con-

selho Diretor do Club de Engenharia
nlcos, o esforço c a dedicação ccm
qug se vêm empenhando para re-
sol ver o problema do petróleoEs«v proposta fcl aprovada poruma salva de palmas do plenário.

U:ando c.n. seguida da palavrao engenheiro M?rIo Bittencourt,
Sampaio ícr. um hlstorico d'jatuação que o governo v:m tíe-
senvolvendo para soluç&o pátrio-tlca nâ.o apenas do problema dc
pttroieo como de outros proble»mas Julgados até ent&o lnaolu-
vels. A nossa. propalada incapa-
cldadc cconomlca para resolver
certos problemas, prosseçulu o
orador, aclia-fte desmentida pelosfatos; quanto a técnica, esta A
mercadoria que vs compra, quase Importa e nàs temos o dínlici-ro para compra-la.

Fimlínznndo £cu Imorovl6o dlí'-«e o orador: "Cki engenheiros aqa:
nL-ila de tio brilhantes t.-j-duçòcs podem continuar a plane-Jar p-.'.ra o progresso do Braell.
porque estc« projetos nfto ficarão
mais no plr.no dos sonho?, In:-üissxdo a c-a de indcpendencla
economica a era cm qua oc pla«

r.os devcai ter i>o;tcs em pratica,

Em sua ultima sessão, o Con-
seLho Diretor do Club de Enge-
niliariaí por proposta tio onge-
nhelro rticardo Greenhaigli B-sr-
reto Pilho e aprcvaçfio unanime
do plenário, resolveu enviar um
telegrama dc congratulações ao
Presidente da Republica pela a»-
sinatura do.5 contratos de aquisi-
ção e instalação da grande refi-
narla de Pctrcleo com ca-paclda-
de de +5.000 barris diários.

O autor da proposta realçou a
slgniflftçâo de tal aconteclmen-to dizendo ser esto o primeiro
passo decisivo c concreto que o
Brasil dá para solução desse•magno probCema, alcvoscentando
que tal vitoria s« deve sobretudo
á. firmeza ccm que o Governosoube enfrentar e venesr as difl-
culdadea do toda ordem que se
antepuseram a rui patriótica de-
cisão.Propôs ainda o engenheiro Gre-enhalgh qu3 o Club de Engenl::-. -
na prestasse unia homenagem et-
pecíal aos engenheiros Hlldsbran-do Horta 3arbcsa c Mario Bi'.-tencourt Simpalo. membro? do-

j quele Cr:: iho reconhecendo aatuaçüo brilhante deszc^ dois tic-

— JORNAL bô nnAsn^ donítnoo, t DE AGOSTO DE 1040 —  _ 
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COISAS DÁ POLÍTICA
(OontlnuâçAé da ?*€ )

m«ndo. ti« um lMl<> » »
ii« «o ar. Bui«sl,u> V»U4t.««, ui-
cluv.va qiutitlo t-f dfnww'* tju*?
r*à'in.'i imiii um ti» i*>-
UUo» 6" &t*do- «. d* outro » n<-
<*f»idad« u* e* muuoftfw â »*»•

i>nti*W-u. p.-o!i>cv»n<»"«•ivreloc entra o
4c PtiO • .«'«

nv. • in te n ali ir-s n4o- *»a oa o-1 o*
ta-Vo* doa òr£*< • <. entrais com o*
dUetício* munU-paí* J;»M uma
m/}%o unificada. K.nt.^e oa jxrócere»
CiiltlOne 

UUI r»MJA-AT11 0
«•.TO Pm.1, fltfV.IOU .o dMUtAdo

rKenríonte M*iv«vdent#. <1* A-a «•-
tvrm'. • • •

Selo HuHtonle, 8 (AÜpw*) -
O úoouvMki Jlvnwiío Jí O.I.TC,
KOtm-che-.tado * i" •• cuplti—
n.j» i InutU «THUlttf O gc.fr-

d* t. Paulo «ohra <u o.-..*.}-
di.nvntca «»n un.ia d*. auee«%*.o» do
T«a CUfl. pe?'*'* ÍAtCS

ir# ha*einr

viut» UM <«<"'»•No momanto **m *jua V
r< .orna * «vu f*eunda «uvi-i*"
a.iv'«rnAmciUul, dcpoi*» dt
Um wunpUrtMiito >>? ¦ , .«u:Ui«*l !>•:» OOIWOllíUÇlo
lll4tltUlCA«l «UWOCrtUeM, li w»

re'vrcj»»t.iA:\lwi dft uplnlfco udailU*
»V à. «ii qu.n'd» . «iuno.u
Hahifc, rtiwr*m a a >• »*«j. »»
ce.KML 4t no.»» pfpíun4»llRafnl-r.ie&o ctTl3& * conil>»íV» «Onuíi- •
mjiUtnh», iw li.»». ,'"i,.',"!'.Int.iltn Io « n-Riintilo |.c!u ylto <¦••
plrftu ilí v, E\ciu. (Aíí I Clernen-

• Jurauy .laa.ua&c*#
Alcl&lo <íj C •'.."•**< **0 1*14110, M»i"

Novíü. i- í* V.ntM, lUUll
J MPUdfS, A*Í0U\AÍ
? liberto VMcnte, Huy
»c.w.* Uirnflra. Corne;-

*7õmm; isfnnapjr—ot»H!?8R57 T ÕF xsAívm m ífn o
A PEDIDO

Corrução e objeção
«... Km>- hi t* "A,rt" (ir» • •Aikifa»» . *3 ... ..*» *rf . .. -*N*nn':ov.vmnn*\íA<t » i U »««'

d» *trj»rt«tHi
M»*.r>cu' »*

49 .Min?

}0ttf2'í" ?*r* *t* "A. p| Ní*;! a AMA* r re» Xti n."r- » Vi*1.,'cu Mr.uad

noíl"; *i .* u • »'i
Il-Urtro,
ro rte Mirunc.» « »»'•

o .U> !

Sul Ud./- II • IA»»;w»> "*
jUtouiAnuo u. »u.v»¦ ,e Iiuta:i=u.-, o t0»nrn»»«'

cl«(«'do fcwotttlro U«ade.:..n^« M„n«4DeJri. do'.xuo. >>°J« ™do, u
»d«:rU »o '-^do com . coud- . rj!,?ia ul AiUmucfto. «»* Ieao de «r o:» o e.iodWttto. pAnh:» do Kcretnno d» vujm

iv,:e-!nrtc.-w »o ra>^.' 3otu- ¦ i prare'.ia. vU'.tlu var.oi.
Ho Varnfii o a.-. Mcn'.oh-o tV4- " t« d cM.ule. Koram iru..t-
to d!«S qtt. / 4««: ^ad.» .1 ».™ .do "Korum,
rçnte. áA «£*inlLo oom o »r. Acv-,ri.'.r t"« Ba. -
.» o <*n-.do; jr.uoh-vmu o PTB vo,.,.í.'< *..ti >'!« =»
iodU»io í,u« malhou» -«M-í-b.-
lidado d' •••ítW.a
éeoolo à\vxt qut » T.t^rJn xo.
oo c(*A* roa •'' • • •

iin Pü Uhi, O IAMV [>-'««) —
A. mc-io d» «tiUW» »»
T»a-..» * d« ii.oi-e^-.o cvr.tri cj
trtfjqu** ícitos ^ wlmlni*tr«ç o
d«rai per p»rve <1« do
Ocn-«r=o r/itadaal foi J":
todo» oi <Jii r'
SÀ-.ic»d(i* uiímlí/tM ? repaW.co»^¦roawráo t !aw d» jno>...o.è co^»id*radA c«. ia.

li» ^u-jic. 6 (.Aa»}»M») -
Kb:Í «:tv p-ut*. *•c» c.isr.0.-/. l*-'dU3J. *.3)0-
«Io <5« ^.UÍM io Du"',a
a xffotcúto r-jnU"A. CM atâwtu-es lei-
V;j a «hn.:;:3-.-..•«o por»íi-tí de c:«mc.w do Uorroo
{tridutl. *¦ .»!«n!íIc»Ç*o ?°-JItie»
d* ino"-o i icct-afvrçave., acr^dj-
Wio-in ::.v í«^tíw quo »le
§er& »pw>vadc.TidWo o ca.:n»pc> áo L«^í».a...o.

iJCo Po-Jio, 6 (AsApre») — »i"
•o-itrA-iC a;;u», des-t ont«a\, o
¦r. Morart í.ayo, da alta dlreçào
ao PSD. O político carioca «eguiu
ele Merüoorto de Congonha» aiire-
tamentu* pera o palaCio do» Cauí-
tsc« Ellalo», onde coníerenciou com
e eovernatíor úo Estado • elernf.n-
toa d« projeção, como os «rs.
PIf. PctUta. Marcelo Ulliíei Ro-
«irteuw; • r.rlínc-o SalMbl. Era •«-
lulda o «r. MOJWrt I.sgo cUrlg.u-
*e pí.r. o palacto de verio do g»-
terr.o. no Horio Florestal, contl-
num-.úo ae confrrcnclaa coro o
governador do Estado e cleinen-
foc da adm'.n'«trarão cntadual. A
finda e s estada do ar. Mozart
I.rso. co-ialdcrado pesaoa dc con-
ílsnca do Governo Federal, está
despertando grr.üdej comentários
*os cirr.uloo poT.fcos,* • •

Sdo Faulo, S (AÍaprewt — Be
Sif hoje. por via aérea, para S&o

orla, a í'm do conterenclar com
o senador Oetullo Vargaa. a bnn-
cada estadual do PTB.• • *

Soo Paulo. S (-A»ayre»s) — A
Cr.nii.-a Viunlclps! de Rio Ber-
tiaròo do Carapo voltou a reunir-
»ç. Ela jà se tornou conhecina
«m todo o Pala pela falta Oe fie-
Çirança 

de suaa sessOen e pela«
.'eEularidadeí que tem aireBen-

tado. Na reunlfto de ontem com-
pareceram apenas cs sete verea-
tf ores da oposlçfto, suflclcntpa p*i-
72. o necessário "quorum". Os
cinco vereadores da ala da sra.
Teresa Delta, responsabilizada»
pelos atentados que s« vem desen-
rolando naquele município. n:^.o
comoareceram á aesi»fi.o. Eot*.
tt->*niu a atenc&o geral, estando

.presentes representantes de todo*
cg Jornel» e acendas desta capl-
tal. O cr. Osvaldo Da«zer, com o
braço ainda engesS?do. pois foi
partido por uma bala, e com o
corpo en faixado em ronsequencln
rios ferimentos rccebJdos no r.ten-
tado contra a nua tida que sofreu,
pronunciou um violento discurso
contra a sra. Tr-resa Delta, acusan-
do-a como autora do atentado
oue foi pcrpeVndo contra ele. O
denutado Juvenal Sayon, que na
^sssmbléía F.stadurl vem Inslotln-rio nsra que eejsm esclarecidostmedlatamente cs fatos que se
passem em Sfio Bornardo do C^m-r*o. tomou essento A Me«a do T-e-
r'-? ativo municipal sanbernar-dense.

11 uy Barbosa, üo Cirande
Uo Teatro C.utro Alvr/. da A;c-
"'da C?n;ct»i»rio, do. A*.eit.os l*>
pòi-Amuollna, do Iustltuto, «edo

t.uiüuto de Bloloála e do
P^:quí Oudian, quo paasa por
^rnndes raílhoranicntoi. para
próximo «rumo nacional ae pe-
cunr.a. „ . .

Salvador. «
gov.rnado: .Mir.gibílra d^u a «ua
primeira audienala, Apài o redres•IO oor slr.al nu: publtca. cjii-
tir.uando o (Jlieíe (1°
i\.\ praxe üe orerecer oportuniJa-
cit aoi elementos da« clans« PU-'t>u'ii»reji, sem distinção, que lhe
Salem «m intermediário»

D«m» vex, o governador tt^e
uma .urpre^a: »o entrar em con-
ta-.o com numerosa» pa»so.J

,»a«j*iiK j»'.j a*tttjtft Ulf-H t IIHV r ¦
.t;4 to\*U»&n a quhtt».- -t-ir.u.

SÍ Uu 1„Jl.l'lVAlXli l"U TJWUA.LUAlXJ.fcrfS SAÍ rA.llUíJtVi D-
kt51CJ.KI."0 1>» AOTOMCVía. I'r»- |ntlaudo tr*'>»lhadorw» t'5 cxirjUm ;«r^fs^íe* • •*p^çí*ll*»dfc» ü4 âuiutr.i* ire l: n-:»crt. u:.s ;»a iuuj<\t vir.t ». cs, o pr* *?'> o t r.ujnou ;*> •t. -et rio tíc A4ml.;l tracAo nue'jiiKftNJf i- • '.nfrluç!!.*» Q'J\-trm »>ro"a- »' pelo *,íiwf•• *la fvecu; voSt » líwírUvOi» iffainsn c.
V»» Qc ilUDilitttÇAO. n-v' 8->0 a* f-c-
au.ntc* o provimento f:n .;»r{a
d» sn el.ü*a c« rrsir»» a:
rv.ecar.K*o ¦•icuo tv;'t'-aiov«l. n'.»«rinheiro c r'.ffulâta tí.i suporia*.: -
uens.» 1- T;»^'»:lc. ror..3 (X-ritRi:«jf cor.diçAe*, ser i?: ...or cln t*.-if.»;jntcnüc.*clâ úr Tr3i'v>crte d.* dAt.tl»r: 264, c* :o cc novtn.ur; o•94«; «xero.r q-jal-iue; MncAo ps.» c'-t. i..<la contid» r.o, cargo* cts«-? * íniíJai.x qrv< e»r:e::'»a n.« T!'.ec»r.:c9a« \«:cu:o «utomov:!. nmrinntvríoTilfts: * prov» de hahllltsçílo csr»-»-t»:.i ui irr'. prov*.n parciais, s huo
um» prova parcia; Ce aílfc^c e.ina.»nato:'», ums prov» j>Arc'.j' ei.r.tr..::aajment» u*n:> pror- p.i:cia'. ccm-
,;Ie.nT.i»r; a prova psrcwu (l: »r-
leçío, e'lmln»toxl». *erA * tcjulnts:-- rx»rr.t pratico íror •' i*-pec;nii*......  — fUn-

L»ur« CotUioAll»Tuno a\ "Uir*
» » t irnf,p!r.tu á* "Ar«

...... Mis.'» ;• i "CarVinl Cán»»m",íl. ».n^ orn»;i.« A40»<^l á» ' AU*;íia" p»:à i> *lUu iir»nor di) Hu*M,• Muolj' V» »< »n :«lu> .1» Uurrc»«« Ciom^'- para » "AUíos#".
jjc^tcrMt- A frt wvti i- ,vwm-TEN'*£A O «Crttttlo í. A• "»X»ti J»-;» llc/rp faiar ;v#r» o aerTl;o rt ir.-.'jrmaçAj r*»n!t. :!* n mediu» IrtsoloVrrlÃ.itr.o d. XlfJo I>cr*j4chfi»; Jo;^'MilVf!?* » cvmpwJhU d> ü inn d-Hsrárjp*, rtfttdrido: ctlao Coqumot deMtlo, ceri..VMí:-v o qu<* cv.nt»r, tft.lvla Cardldo 8:b;iuli: » O e*rin»Prado fljít;«»t:x, ivmp»rcça p»..** -:ar^:!»nontoi.- K.TAMTN ro nr a^3*TELVCIA H09?trAJ»AXC - O dl?» terfli» lt«psrt»mtinto d' Aa.dtrncU II i-¦itíalar deetgDcu p»r« o lloTiita! du»-•• tu.«r!o tí.> M*ter, Jo.to riítl*?^ Mar-rw: •)!».'<• n II» ^ilg-cí touroJtJ.Ardo A-,»;*;Jíto r? ,*,»:rfCí5 Vi»;*.'» •». a d,\ri:.j pa: ;: • no'jre "am dí'^J-' tl ••"> Ind ¦ •sríi" o-. de;if.at/s O-ífAo•."'inhetro M«- i\'ft Ctr.t.?U r AnU:nta\í^rtor:lll. rii: f*artr.; prerre-rlnos o* «r-pilnl:: A*jr% »Jj Jlrá.lqueHufn\p. tnd^.*;r:io, Ti.-frtua» d»Rocha Ar'-»r e N:trt:n CavalcantifiA lii..<:o, «rqUlve-te.

Oa «lo;>oimento» le\ado» à Ca
mai» d«;« DoputadoM pol«j» tn.
lleneül'4 Cutt» Neto . Iturbert
Lí*y »olre o gorarno de U..o l'nu-
lo nfto co pode dl ter «jvio r-tauo*
cerom o pula, porque a «o foi o »•
icm, mas ha de/yito meaey que o
ar. Adornar de {torrou ussutiiiu a
dlrcç.Ao daquelo Hatado, e «ato ano
o mulo converteu-se, todo ©>, em
espanto e humilhação. O pais In-
toiro ver.» acompanhando dia a
dia a presença a/oita, vexatória e
revoltante deste arrlvista aem es-' ruoulo» a cuinpromatcr trnpuni-
n;entu o papel cie um c»*^"de ivi-

j lado no conjunto doa lntereaaos da
I Federugio, u dilapidar ee\ta dlnhe.-

roi. a corro*nper í.ua vida publica.

o orrerla Imedlu aiuente
mal* lo'.4*o d"* f..ví ouvinte» j;« .
via de itoçiH'» intuitiva* e c>nhe«
cimento# rudlrnentarr.•díierença a reasaltnr, «rave t
dolorosa, * sl, foljretudo, c:e >..*•
turer.a nu.rai, pol* o que se v. ji-
fica e u.aa verdideli * i.uoveratio
do u«<> do dinheiro, no controle
entro um pais r! o r pollilcamen-:« poderono cjue disciplina ua j;;.

NOTAS ESPORTIVAS

Campeonalo Carioca j
de Foot-Ball

HELENO E O VASCO
DA GAMA

Aj colunai jiior va de v.irto
jornais «t.slfto ch*in. dí noUc!As
r.!f.':vntps j o AfMíamínto do
ínWro-nvan:: H.»leno do qu.idro
principal do r. H. Vns;o tia Oí-
ma, para o Jot;-> de hoj* com o
Rumlnenif V. O.

K' fon ri- dlivldn tiuo a ".'Baton do urn OT3»tMsee» partKla- , nln,5o rtc urn q'laiira rspwuei).rial r um paU pol.re e pi.r I o , ta(H>0 dfl ^ f iwterlft prl-rneamo nen.ivel as tenta«joca it • ...fivil /»mh A «%hrivi-dtnh'elro, qua nbandor.a nih- 1 SfoVma?0?A a rfc^ Ile.-ia, tern dtccrlmUia*;. «. no Rt' ' mK .ilwifl ' r'b:trio noo corrutoren.h*o caso cij rr. Ademar de liur»
ro«. em s^o Paulo. n..n i« poda

a tíoafíirurar."polo s-u cpso luso- nit^nr apcnr i n Inauliitencla.
llto a' própria m.çJ.o oo redime a», de um lei ie.!Ulamontadora da
ropraoentatlvo. ' economia Interna do» partldon, <•-

Onde ectilo us' orlKOiin polltlcac ousi fonte , cto rendar, r da:: ttias
deste aventureiro pernlciono? No i deoi c.^a c:peclflciui. Seria 1 to
lnlerreffno aombrlu da ditadura nlmpleinicnto uma queixa r. quaji-
eatudouovlsta, que o Inventou pá- ! do mais. urna ndverten-1"

w I. V VJ WU4 »»— . ( .
O »truard»v»m enchendo as duvs
«ala» do Palácio IS*° '°'alvo do entua.astlaa • carinhosa
manlíeataçíio dc ce.ça de SOO PM
ao.'s. que cavam viva* • batiam
pà/nw. nfto havendo decursos,
apena» jent» simples » re .onh.-
clda do» balrrca. qu« »" *V,~Í
dando um toetemunho de estima
e gratld&o ao primeiro mngls.ra-
do baiano. • • •
Sa-lvado.-. — O dtpu-

tado T.odulo de Aibuquerque, pre-
sld»nt« da *eç6o baiana do PB,
endereçou ao chotfe do Eixccutivo
baiano um telegrama co;*.gratu-
lando-se com o preclaro llder ba.a.
do pel» aua patriótica aiuac-^o na
Capital Federal, no «noamtnna-
mento do» fcrauntoa político» na
cloaat» rl»ando, sobrexudo, aalva-
guardar *» im.t.tulç£x» demo::at.-
T.is. c mclue renovando a solida-
riedade do sou partido» com votoa
para que costlnut a d«- |
fruta? do enteia da t.*anquL..d. d^
e soguran^a. # # #

Salvador, # iA.-i.-p-a') O go-
vernador Manjabclra, re:í"o3U .J
depu-ado Reg.s Pachcoo um W:e-
irama va^acio nos feguintes ter-
moa: "Tenho a hon a dc comu-
nlcar a V. E*a. que a represe n-
taç&o do PSD e membros de sua
comissão eJDir.utlvA aqui resld-en-
rcc, ontem reunidos reafirmaram
?cu apoio ao presidente Dutra e
ao acordo lntir-íarrliarl.-). com-
binancio, também o compareci-
mento a'., no ci;a que será dc.s.{jna-
do para conjuntamente com a
bancada estadual * a Comiüío
Ei:ecrrtl'.-o do partido, '.or.borar
unldoa. na solução de problemascia fruces^ào preôldcriclal. Nesta
oportunidade, manifesto cabal ao-
l.daríedadc a V. Bxa. cm ncaie
da mcf?ma rcprcscnt.açfto, acentu-
ando sua eílcicnte e patrloc.J.caatuaç&o, quanto aos tran.csnclcn-
tos problemas da politica nacional,
ao mesmo tempo que afsoclnmo--
nos a todas a.s homenagens prei-
tadas a V. Bxa. por onulfto do
réu regresso ao no5.-:o EUtado.'*

dade que vln.hR rxcrcend.'» naa fun-rôi* dc meear.lco de v<lrulo aút«:r,u»•rei, ftíarlnaftno ou fogui^ta, c:ia pro-v* rtleru. *t< *.03 pentos arndo con-«ld-rrarto hnb.l'tadc o cnr.dldcu.*> «'.ce
obtiver nota auper;or r. c n ve: s a
profa parcial ctrrlta *cr4 de portu-iraea ? aritmética; a pa,rt. i.- pfwa eonatara rie vu*n ditado ilntpi:s,de trecho cirmenítr r^aailicacAoo- nomej cb-xrrt.da a ordem alia^j.-tlc»; a prrt* de aritmética eomtarati: reaoiuçAo d«» pr^blcntti «imp'.«/,¦qu# »carr<tcm conhcctmrntos r <r>re
números ir.telroa; est» prova vs:tra

TEATROS
R E e R E I 0

Ihdvg.irc.çiin cia temporada~ KSTA' COM TV DO E KÁOESTA*PROSA, revista d< frei-re Júnior e Valter Pivtn. uni-.fica de Antorrio T.ope.i e ou-íroj.

a a vida publisa, mediante a de-
^raduçAo de um decreto nomeon-
do-o interventor cm Sflo Paulo. E*

caio Ademar de Dorros c.vpreo-
nbo e conoequencla do ato t'.o r,r.
Getulio Vargas que e?;tln;íuíu

Porto Alegre, 8 (Asapre^a) —
IR-u ambiente d^ otimlarmo e ct-
çw?;iatlva ajjerda-s#» o encontro
inicial l!on TlcM-Getullo Vargat.
p-vra debeterem o problema su-
osssor'o. Nos círculos políticoscausou especle a demora em ser
«jstifbelecldo contato ent.r© o de-
Iwjado do acordo inter-partldarlo? o presidente do PTB. Todavia,
o Sr. CVor» Itoe«. expllcoti a re-
portaijcm que, malogradas e.5 ten-
tativ^s ae se cctnunicr.r teleto-
taicaimente com o senador tranu-
PJhlsta, dovldo eo mau estado ílaa
linhas, resolveu enviar uma c*t-
ta ao Sr. Oetullo Vargas, na qualwollcita que marqu« dia e hor«
para a conferencla., A missiva será
Jevada ao ex-ditador pelos depu-tades trebelhlstes da Assembléia
paulista,, qua cotem chegaram a
esta capitAi.

A caravana pívrlamantar pau-í'.sta sajuirà boje, para Santos
S>e!s, em avl&o especial, devenon
re^resâtir amanb.1, possivelmentecom a respesra de argas ao.presidente do PSD guuctao.Segundo ae Infere do texto, a¦earta ped« & Getulio, apenas, que•marque dia e hora, silenciando
«obre o locel do hlstorico eúcon-íro. que ser& reallzxido em Sanio.>
Hei a, onde. atualmente, se encon--Sra o che-íe trabalhista.Apuramos qua o importante
entendimento político r*"á cerci-
do do mata rigoroso sigilo. Assimo ex^incerventcr federal no Rio
Grande diriglr-se-A a S. Borja ae-•acompanhado de quaisquer pro-cores • assessores políticos, visto
corno a "missão é de cunho estrl--íamente pessoal.« • •

Porto Alegre, € (.Asapreas) —•
Dec.iVe ontem & cidade comoçou
a eer inuundeda de cnrtt;aes dt
pLropa^anaa adem^rista. colado©er-». -todas aa parede» e ruiu».

Hoje teve lugar a ofensiva doa
Tetrato» do governador de S. Pau-
2o. Iniciou-se, assim, intensa pri/-
paganda. no Rio Grande do Sr
:Aromar de Barros, devendo o
(Prot. Svp*. i«srcs£tir «maniiu. a
ffaaxlioêla. • • •

r. Alegre. ( (Ajapresa) — CDt-
jfou, ontem, a ©sta capital, em
transito para S. Bcrja, a banceda
4o I^T3 de S. Paulo, que u*é. en-o^evlctar-se ccra o a^neoor Ge tu-
lí» Vargas. • • *

Ttlorta. « (Ás-presi) — *stl-
?erem reunidos, ontem, em "me-
sa redonda" os dirigentes da UD05
do PT!B, do PR, do PI>0, do PRP
• integrantes da Coligação Dc-
mocratlca do Espirito Santo, a
t;m de resolverem a respeito do
Srojeto 

do estatuto q"? aervixà de
ase á aua aliança política no am-

S»lto eítadual, tendo compareci-
4o. também, o Dr. Augusto dc
jjtarros Júnior, delegado do go-wrnador Adecnar de Barros. paraorgvínlrar, neste Sstado, a aeçAo
do Partido Social Frogreealeta.

Salvador, # — (Aaapree») — O
Íovomador 

do Estado recebeu
oi» telegrama» o primeiro da

bancada da UDN baiana no Con-
SreMO 

Nacional, o aeguudo do
eputado Begl» Pacheco, líder

4& bancada federal baiana do
3P8B>. O primeiro despacho estava

Recife, 8 (A-apre/;r,) — A Co-
missáo Executiva do PSD reesp-
clonou ontem no Grande Hotel os
seus correligionários do interior
que se encontram nesta capita!,
participando do Congresso das Mu-
nlclpalldader,. A recepção, que te-
ve carater solene, .foi pi-estdlda pe-
lo deputado Otávio C-orrpio ae
Araújo, presidente do lísSlttvo.
Os prefeitos dos municípios do ln-
terfor rrianllestaram na ocaólxo
Inteira solidariedade ao governa-
dor Barbosa L.lma, em sua ora
administrativa à Irenle dos dei ti-
nos do Pernambuco, com olevuüo
espirito publico e alta compreeu-
ato política. Encerrando a receo-
«ao, foi dirigida ao Presidente da
Rroubllca uma mo^Ao de apiauüos
oeía sua ttrme üetermlnaç.-.o de
resolver o problema do aproveita-
mento hidrelétrico de Sào Fran-
clcco. . , .

Manaut. 6 (Asa.press) — O
"DUrlo (la Tarde" noticia qu« o
desembargador Amoldo im-
petreu mandaio de
contra o ato do governador t,er>po
d3s Neves, em virtude de n*o tP-
atendido A solicitação d-que.s
magistrado no sentido do «--r
concedido a equiparação dos ven-
clmentos dos desembarsaJorcj
com o diretor da Comissão de
Estwda de Rodagem. funciona
ron-o advogado do desembargador
o sr. Armando Madeira.• • •

Goíania, 6 (Asapressl —
sendo e operado nos p:pxlAioa
dia? nesta Capital, o senador A. -
Creâo Nasser, d,i tTON, 'ffue vem
a chamado dos seus corrcl slona-
rios para assistir è reunlio da
ITON marcada para o próximo d .a
39 do corrente. O senador Nas-
ser demorar-se-á alguns dias nes-
ta cidade, devendo exJcUA*slonar
pelo interior goiano.• • •

Goi/inia, J (Asapress) — Amm-
cia-re a imprensa local que o PSD
de Goiás estaria iut.ando com dl-
fleuldades para contornar a cri-
se que amceca Irromper no se.o
do oartido em virtude certas
orovldenclaa que esWlo sendo to-
madas á revelia dos diretorios
municipais do lDtsrlor o ligadas
fi sucetsáo estadual Sabe-se que
não ha unanimidade de vistas
em torno de candidatura ao RO-
vemo Estadual do senador Pedro
Ludovico. • • •

Goiania, « (/saoress) — A "Cl-
dade de G=laz". Jornal quo íe pu-
blica na antiga capital, dlvulsja
oue a Camara dc "er- aderes vem
funcionando ulfmamente e"quase
a fe>bcque", sendo noc:ssarlo que
diariamente oa vereadores sejam
chamados por t^nclonarlos da ca-
oa oara comnarecerem As ;?essôes .
O legislativo da cldsdo funciona
a.rvr.nss de 3 cm 3 m se». niío se
justificando portanto o n&o com-
parecimento dos Vereadores e cau-
sando ' prejuízos Inumeráveis á.
boa marcha da administração mu-
nlcljial. • • ¦

Goiania. O ('Asapixas) — "A To-
lha di Gala-", Jornal desta clda-
de, pmblica um telegrama do c«-
nador Dario Cardcso, 3o sscr:ta-
rio do senado Peísral e mamb;-o
do PSD, desmentindo as noticias,aqui publicadas de que teria rom-
pido com o ssu partido para filiar-
se ao PTB.' O senador Dario Car-
doso classifica a noticia de "ridi-
cuia" e afirma a sua solidariedade
ao Presidente da Republica, ao
qual continuará emprestando todo
o seu apoio.

espccial.dade extreid*, serão co.-aeraaoa t:tuios c.« aMstadoa :'.e vviço prestado a C. T. P. coxo e"ie-rr.?nto capcif.Usado, nx? luv.ÇLts, porivr.cioncrfo «::t:vo. ir.trrino cu ex*.;a-numírario t dlariita, £? qualquer .-ar-
go, íunc*o cia Fie ou padrAo: r^ta pro-rk terA valer máximo d«? 100 pon-tos o3 decenuo o rriterio d? camputode 4 pontos por ano dp servido pres-tado ininterruptamente ou parcelada-in«nt? ta funcáo dr mec:.n:ro u-e>e:c«iO nu tom ovei, marinneiro cu te-
s-u-Bta; a prova a de português * arlt-.r.eneaf a»o oor.gatorlas p:ira tcdcioa candidatos rnquanto qu? a» dacapac^tnsaçao ücarao • aícoin» aoiiiiejmca. que deveria Indiea-laa quan-ao de ms ln.».crlçôes, p?ra cor.otards ju» íicha: a r.ot** f.r.al do cf.n-
didata oerí dada pela media arltimítl-m oor.daraia da-» netas obtidas o'ocd--cenac» cr s<r3u:ntes y:o:a par-f l d? a?:eç5o. el:mlnatono-4. provaf* iiril «sarltJ-'. aiirn^tiisdA neJoa»:.tcs atribuídos aos tltuivs.'ei- que cs rpr»fentarCin; £0 A'-racor.íl"lerado 'itbilltado r. t-anaidatuobtiver por e.i:a ícrnw nota finalou aapcricr a 3ò; o*. can.-'.a;u *••-
. !l!tac.oj zc?&o aproveitados •-* c:-dem rl^orcsa dc riz&t'fcaríio •
tro dos numero* dc vagas existentesnr,a cia-aei in:c:a:f c<m c:rre:.-as -emcc?nlr.c«7 de veiculo» a u te morei, ma-rlnlieiro ou fcxuista. <Ir» STP: «.<elamaçoes rottrt duvidas auscliadrspor ocaat&o cas inscrições, iO po-dfri\o .r.r aprec'.ad<iA qirarío denentrada no protocolo do Serviço deCmunlcaç&o c.3 secretarii ú- dminii-tra7/Vo. Á Av. Gra?a Aranha tl6. «'Ia11*., a'.* o dia oo e: C';ranicntoinscriçtirs; a lnsrríç&o implicara noConhecimento daí, prrs:n:<^ ír.srt: -
ç.Se» b-m cíaiu di Inrtmçao Cr:r«;Hc;uIadora :\t Con:urscé t prova.s fjehabilitação n.» d- fevereiro d? i"?J3,po: parte do candidato e -io c.myru-m/iío incito d? occ.tar a? ccndl^fsda prova d-e habllitrcao qu- t*. s-;'.cnar.: ejtaneJec.áas; e presfnts pro ade haóültaçào c.-acçjrari cT-ti.'ari-.oaos .^rrtdorií.í o»>. qu® npreatr.-tarim n.s carreiras a que i '.verem
cenvorrido, doedr» q. c i?.Ja vapa noscargos inaclaliS das carr .r.:? d; maca-n:.t:n de veiculo autui' uvej. marinheirae toçuista; t-sari<:õa.« pera pres.-nt?prova ri? habàliraçAo -era.» o;x>rti.r,a-mente abertas, per m-"o d^ icjtal do3'rvlço Ct Sc-leçfto do t>?.part; mentdo Pe:nol Os casos om:.«,;oh a«-rraresolvi d:' pe!o {ecreto-rio de adm!-n-itrcçUo.Sr?undo con?e5uimoa apurar <\3inscrlçtics para aa provas a:'ma s"r.loabertas n*.nca cotc mra.DtiSPACirOS DO PREFEITO —Companhia D-anclff Airways. Tneor-no.Mted. arqu.vc-ae e aguarde-:? éo-licitação do mlnl.tro da Acronautica;Nx sccrcinria tir l .açdo: ,Jí;.zo de Di-r^ito da P.rlmrtrn va -a cia FazendaPublica carinrio do 2° O. r o. riente• srqtlvc-. u; Anlonio Pinio d** Fl-gueiredo. Gaspar Pinto l.opes Pcr.c-da e Silrar.o d; Carvalho a outros,deferido; Antonio Fernandes Testa.r-.Newton Mihtel.o JElaullno d.* Oiive.ra.Francisco Gomes ã.beiro. Lfionidas ilr-.cs Ltda.. Walter Goldjchmidt & Cin.Ltda. Antonio Pereira da b.lva. An-tonlo tz Conta Ltda. AdaljUa Ce arDias. Antonio Pernas c Manoel Joa-uim Fe .mandes Lourc-lro — mantenhod ato; Departamento do Contencioso«'iscai e Pedro Ferreira do Ssrratío.rancele-íi: Cia. Carri.3 Luz e For«*ado Rio de Janeiro. Comissão de Aoi;l-•içf.o de Mcterial. Comi.-ráo de Con-oorrencla Publica:. Serviço de Topo-grafia. Cario* Dei Ve-chlo. Mario3rant « 4" distrito de obras, aprovo;Departamento dc Eztradai de Roda-itens. Departamento ce HabilitaçãoPopular e S. A. du Gàs. ciente: 13"distrlt od^. uo-ft-,. Serviço de Transpor-íe Rural. n° distrito de Edificaçõese Departamento de Águas e Esgotos,autorizo; Companhia do Serviço deEngenharia, seja nomeada uma comi5-são sob a presldencia do engpnhe.roLuiz Guedes h comoosta do-, engenhei-ros Arnaldo da Silva Monteiro. CarlosJosé Veristimo para o fim especial deapurar a exatldAo dw medições rela-• '.*va« d* /íhrs í rt« #»:.trada JacÊ.reDi-

Goiania, ® (Asapress) — Foi re-
organizado no distrito do Corroodo Ouro, um dos mais importantes
do município de Goiaz, o direfcorio
local da tTDN, congregando algrunsdos mais prestigiosos elementosdaquela zona. O PSD também es-ti articulando naquela reglâ-oe, seguindo a diretriz 'traçada pelodiretorio estadual, desenvolve atu-almente uma grando campanha
política em torno cia candidaturado ex-interventor Pedro Ludovico
á sucessão do yovernador CoimbraBueno-

...vas As obras da entrada Jacfirepa«uá-GraJau e estudar sob o pontode vi.r,ta técnico administrctivo todo opro:erso anerto e opinando a r&cpcito.com a brevidade que o» í« ;unto exi^e:oficio da Secretaria de ViaçAo. lavra-re o ato; oficio da Secretaria de Edu-r.ação — permito; Departamento deÁguas e Esgotos de acordo: Pedro Jo-.:é d? Carvalho. Atenda-se; Deparca-mento de Obra.c. seja admitido; HeiioModesto a Serviço Técnico Espec'ade Túneis da Cidade, concrdo; DavtdMochcovít-h. Indeferido, e Isalas Cos.-ta. aguarde a vez ~ Na. Secretaria deFinanças: Administração do Porto doRJ o de Janeiro. Escola Técnico deAssistência So:la! e S^-viço de Con-trole do Departamrnto do Pntrimon'ofim: Policiei de Vistilancia do Dlstrl-te Federal, autorir.o. Ban-o da Prefel-•tura. de acordo — Secretaria do ln-terior e Senurança: Igreja N. S. Au-::illadora. autorizo "no- ba'rros destacapita'" para um unlco carro.SUPERINTENDÊNCIA DE TRAN8-PORTES — «.tos do suoerintendente:chefe de dia da Fiçc^li^açio Externa*Mexsníre E. OrlnuMl. D--'-ni<!idoAlziro Jos4 Caetano para o 3MS. LuizGonzaga de Aguiar para o 5 MS; w al-ber von Dolllnger para o 8 MS.Determinação: Determinando o com-n-reeimento ao Serviço Jurídico, en-tre s e 11 hor?-. com urgência, dosmoto-'-tn» Alexrndre Iglesias Filho u
Jotó Nelson da Silva.RccomendacAo cos erjearregodos denúcleos. "Ue 'providin:iem no sentidode oue sejam encaminhadas ao Servi-cn do Expediente, com a pulor brevl-d^de nosslvel. para fins de nua.Iflco-
çilo "ex-oficio". relações em tres v.a.dos aervídore?; que ainda não sao e ei-tores. pue saibam ler e escrever, parao devido alistamento, tíf contormldnd?com o Decreto lei T5Sb- fie 25.5.45.-entendo tod^s ns indicações de acc^~do com as Instruções em vigor. O^
chefes do serviço tomem conhecimento('i ordem acima.  . „,feoretaria ds administração O rr.tcrio de Administração, em
nortarla ca?lnada'. dispensou os tra-
bnlhadores T.ul7. Pinto Monteiro. Ma-noel I.uia do Sou^a Filho. Paulo Ri-b?lro de Assunç&o e o vigilante Jo-
ria» M:ncze.s Sr Oliveira: to-nou ;cm•eteito os i-.tos de adml5r«U» dos trabavlhe dores Aninlas de M°tos e Ot.uociahíaa dç Mcil-al e. admitiu romo tra-'-•alh&dores Julla ds ?fr!a'; c
° S5JCRiETARIAf ° DO INTERIOR Tf
SEGURiANCA - Ato- do secretar o
feram desgnados N&íl Lobo e João
Adclj Cunha para t?rím ex-rc.cio no
Departamento de Fiscalízaçao. De.*.-•.Tachos: Proferiu os seguintes df«-
nachos; José Augusto de Miranda Lu-
dolf c Oirano Nogueira Mercler. c?.n-
ceie o auto: Ublrajara SanfAne, re-
da-.o a multa » 50"l". e Iver Brevesdos Santos, mantenho o despacho d«indaí-erimento. _ „SECRETARIO DíE EDUQAÇAO E
CUL/TURA — Ato do secretario: Fo-ram designado^ Ari Fernandes Lones
para o DSP Aryta de Alvarco.g3 Ta-vares para o DSE Durvallna Marquesde Souza para o DS3. — Dcparta-mento de Educação Primaria Foramd:-5ignadcs Mario Burlier para xss-
ponder pelo expediente da escola"Visconde do Rio Branco", MariaFe ma de:- da Silva para a esçola "Ce-
lestlno Silva", Maria de Lcurdes F:r-rclra para a escola "Crus e Souza"f Ro o Nalin para a esccla "Delfim
Moreira", e removeu Acylina de Moai-ra Lisboa da esccia "Sdgard Werne-c!:" para "Cru-3 e Souza", Cecüla Nu-

Valtcr Pinto, grande animodortio teatro dr reviãta. reabriu o Jt«?-creio apresentando t/m grande es-petnculo com 01 apTau.ios de uma~atis/aç1o plena e dc u:n entusias-no real. Isto quer dizer que oprodutor e sr*/ consfartfe colabora-(lorFrcirc Júnior mais uma ver, tri-vnfam, assegurada a "Esíd covi tu-do e nJo está prosa" longe e rito-riosa carreira.Aproveitou Valter Pinto seis me-de vilegiatura n>x Europa pararecolher idéias, adquirir materialtccnicn e luxuosas coleçfies de ver-tuarios dc bor» gosto e, também.oara nos frcr.rcr de Paris uma dessuas maiores sedvçõcj, a mulhercom sua graça picante e voluptuo-sa. E' essa uma das grandes atra~tfes do e.spctacuJo, que com a pre-seriça de um "chansounier" e riumeros em francês, alguns deles en-tregues d malicia e vivaeidade damais parisiense dos figuras femi-ninas — Virgínia Lane. que é ca-rioquissima, tem algo dos "feerie. "
dos teatros do genero de Paris, semlhe faltar, é claro, a nudez este-tiea que ofende \ncomparave]me:i-te menos A moral que copiososinstantes do "script . exploradosdesabusadamente, para agrado decerto publico, por Virgínia Lane,Hrande Otelo, Pedro Dias, Dãorfain, Splna e Violeta Ferrax. .Todo1 os quadro« sdo montado,com grandiosidade espetacular, para gozo do olhar oue se extasiadrstac.antfo-re os dois finais"Lenda do mar", naç suas tres fasc.t; Festa dc Temanjd. Hde dapuae rundo do Mor. feérico, com br-fr>t rc.ir.ric~ í/"C re renovam cortoa multiddo r'.c figurinos em quelantcfciulas e plwr.as e brocadoscaros *c misturam. profusos emuma orgia dc corcs e formas estori-
teantes. A estampa "O fundo domar" deve ser localizada mais d
frente para melhor visibilidade,rendo, como é. uma das coisasmais belas do espetáculo ¦¦¦ e "Já

rpnhcci Paris", com. o concurjote totisi a Companhia."Quiivtes da Bahia". emDora
multo explorado obteve o costu-mado sucesso* e "Souventr dr Pa-
ris" cm seus diferentes aspectos,
foi também bastante apreciado.
Virgínia Lane e Grande Ciclo, se-
guidos de perto por Mara Rubia,Violeta Ferraz. Pedro Otc.s. ManuelVieira, sdo. quanto aos interpre-ter. o* que mais se destacaram.A? oportunidades que tiveram to-
ram 'otimamcntc aproveitadas."Estó com tudo e ndo est d pro-t, desde o prologo muito bem
irraginaúo. até o final, urna suces-sao de belezas femininas que se
confundem com o esplendor dos
r es tidos, cada rnial mais rico e mo-
eterno. Vclter Pinto souDf sctccto-
nar na Europa elementos preciosos
para figurar no seu elenco, ao la-
rio das*nossas artistas e das porte-nhas que continuam a deslumbrar
a platéia do Recreio — todas,
tunas e outras, jovens, elegantes *
belas. A parte cômica bem como a
de critica politica, sdo bem desen-volvidas, constituindo também pontos apreciaveis do espetáculo. A
ornuestra sob o comando do mães-
tro Antonio Lopes, deu o necessa-r o relevo cos números de musica,
contribuindo decisivamente parao sucesso da revista,Emflm, está o F.cnrcto com vm
cartaz que se impõe a todos os
paladares. Tanto o "rafinée" eo-
rr.o o vulgar, encontrará ali moti-
vos esplendidos para sua distração.
Valter Pinto triunfou mais uma
vez — o que. aliás, não nos sur-
nreendeu. porquanto sempre rc.cn-
nhecemos nele qualidades excep-
ctonals <?e home-v ae teatro, enijo
valor tem sido sempre provado em
temporadas que vem realizando ha
anos. desde que assumiu a rer.-
ponsabüidade da empresa que jávinha do saudoso J\<. T. Pinto. E',
pois. um legitimo sucessor do ve-
lho empresário, que criou fama
pelo seu gosto apurado e pelasmontagens• espetaculares dos tra-
balhos. Valter; hoje, nada fica a
dever em gosto, senso de luxo e
grandiosidade, ao seu digno pai.Com essa referencia, temos pos-to Valter Pinto, no seu devido Ju-
gar. — AUGUSTO MAURÍCIO.

nl, por e&ia omlsj&o, nflo «c c;s-
pllcurla todo o proco?so cias *wsu»
arrecadações fabulonaa, destinadas
a coo.ir, dpeesperada e e\*auiuv: -
mento, o claro dc um eleitorado

 ^ que nfto possui. O or. Ademar <*.c
TnYtídos e prolblii a atividade po- Barro» nio re locu;.lct,i na nu-
itlca em 11)37. K' o proprio ;j- tencia de lei er.i contrario, para

v.nto do Estado Novo, do seu Bit;- as atividades políticas, ma . lnci-
tema e.s.uso do procurar tuüjtl- j tllndo r.o cvln-.B Ua violência, de
tutoi para os homens de austera desacato As leis cm vl':or. A e;:-
formação política, de lntesrldade ploraçSo, e mais que oxploragao. a
moral, <ie e::perleucla e Ce pátrio- Intensificação clnndostlna dos Jo-
tljmo qua a ditadura baniu, dems- , «os de azar, proibidos por decreto
«riu e exilou. federal, 0 a fonte mais p.odi^a ceJ E' a expremüo de um artificio e que re vale para o financiamento
de uma vergonha, artificio de um | tia «ua campanha, o montante"populismo" cem popularidade, í destas coletas espúrias cresce a
desmascarado no rancor que deu- uma quantia aau-ononiira. que u
•icrta ao povo o seu líder, no dea- I governador distribui e aplica cm
prestigio daa vaias que sep.ulda- «eus desígnios políticos. A-? denun-
mente tOm visado a sua figura cia? neste sentido,- documentadas
equivoca; vergonha da urna adml- e vigorosas, nfto parecem tt%r m-
ulstração se:u conteúdo, aubllnha- fluido, todavia, pnra t|Ue r.e res-
da apenas pela aparência do rea- taure o respeito As leis e o Impe-
llsaçòes. do permeio com a expio- ' rio da moralidade política e adml-
roçfto e npMcaçSo em íln» estru- nlst.ratlva em S.\o Paulo,
iihoa íif neceusldade» <lo Estado Q Br jjerbert l.evy da-nos 3uda reccita rudemento extraída ao . fenomeno Ademar o hlstorico aoesforço cios contribuintes, desba- j ncu 6jatema. Nf.o ê ecte históricoratando titulos da divida publica, acll*0 0 própria evoluçüo finan-traindo compromissos financeiros cejra £0 antigo interventor do sr.o viciando, enfim, com rondas 111- Qctullo Vargas, hoje dono de umacitas, o proprlo sistema da ar re- polida fortuna. Fortuna feita auadaç&o. | etista do verdadeira orgia de dl-O caos e a desonra que a pre- ; nhCiro suprimido aos coírcs pu-aença do ar. Ademar de Barros , biiCOs, derramo do títulos, aumen-lmpõ» ao» negocio» da economia to {1|l dlvitÍR flutuante, dllapldan-
paulista estendem-ne • influem jjq ü3 recursos consignados no or-sobre o proprlo credito nacional. ÇBment0 e desviando para fins Bjgtanto mala quanto o delírio do su* j Confessavels recursos extra-orça-atuaç&o vi6a precisamente a em- mentarlos. num desfalque ao Te-
polgar o reato do paio, a parte sa- soljro paulista de qua«e dois bl-dia, modesta e deaprevenlda do cjo cruzeiros, esbanjados noBrasil em que cogita assentar . exCi\x5ivo proveito de sua politlci.pelo suborno do dinheiro, a de- - - -
magogia daa palavras e a técnica
da propaganda — as base3 mate-
riais de 6uas aspirações ao cloml-
nlo do governo da Republica.

O execrável governador paulistavfl nesto momento de translçfio da
nossa vida social e política eua
•jrande oportunidade e arregl

jn\t rtl.-,rj:i-;r.o!a em Joíw, com I
y.ie a direção ta?nl2B ''a^saínf*

pessoal.- Governo Inldoneo arma
rio — como bem o definiu o rr.
f,evy — na "pilhagem sem lltnl-
tes do patrlmonlo paulista", me-
dlar.tc transações Irregulares e pe-rlgosas que estão a reclamar h
atenção cios responsáveis pela-, no-.-«as finanças cont-a a destruição
material, a par da clesagrer;aç':oínenta-se para submete-la aos seus monxjf qUC javra nos ato- e nascálculos e Intenções. Só a lnseii- , jjCe^ças do sr. Ademar dc Barros.sibllldade ou o comodismo dos res- : ...... . ,ponsavels pelo destino nacional : A NaçSo JA tem sobe.-a coiiocl-

permitirão, porem, que consolide 1 encia de todo3 os fatos, incidentes
as suas posições, que. depois de ! o e-candalosos. que dlf.culi.am,
denegrir Sflo Paulo, alcance lnsul- nenta hora. a posição poll.lca de
tar toda a Naç&o. aubeatimando as Sio Paulo e obstam A sua coope-
suas tradIçOes e desprezando ati raçívo leal. construtiva e Indlspcn-
suas mais nob«'es aspirações de i eavel para a soluçuo dos prob.r-
progresso, decência e .'eguratiça. ! mas brasileiros. Urge. porem, que

Quando aludimos que os dezoito essa consciência, tradujlndo-se rii>
meses de governo do ar. Ademar
de Barros em São Paulo constl-
tuem, todos eles. espanto e humi-
lhação para o pais, tínhamos pre-sente o que revelou o pr. Costa
Neto da tribuna da Camara, de
que a iraportancia bruta obtida até
agora pelo governador 6 superior
A aoma gasta por todos os parti-
dos norte-americanos no ultimo
pleito. NSo prectsarla, como tez
aquele representante paulista,
ponderar a diferença daa posslblll-dades financeiras dn» Rsií.dos Uni-
dos e do Brasil. Esta diferença

condenação. nf<o se conforme à
Idéia de um mal In-anarel. O po-
vemo paulista atual é, sob todo.-
os prismas, uma aberração: ele
nfto cc apoia cm coisa nenhumn
ííp colido ou cie saudavel dentro
do regime democrático: nem no
povo, nem na.s elites, nem nas
forças representativas do Estado,
nem em nenhuma ideologia, prln-
clplo ou programa. Nf.o tem orga-
nlcltíade, estrutura nern projeção.
Vive da aberração pela ab=rracilo— ante um pais atonlto. IDo"Correio da Manhã" dc 5-8-4D).

sw
á-.vs Mb r o q;in f.ir. d por qu?fps. E.v.a a r?./.fto p^hi qual.r.n'vo r.m ca o d" ordem ex?:-1
pütònnl como o ia qiu <':'.fl!no.íj
tra!an:!o. i'Co oaitum-imo. cio-'
mintsi «Muntói de-M ni úrew
privado.>7ot io!c*» r.ur.i ; >.ij-i * mlmielo- S
sus foram pwHcadORi tim.»n |atribuindo cr.se afr.sturr. _nto
u n-
q r.üa 5j conformava. Ouirn ln-
tilcavnm a Indisciplina coir.ò o
motivo reM tia .in mbstUulçáo.
Outra?. n'nii, 4 Irasclhllldads
atribuída á> vez." ;.-m razilo, ao
mo;'o ri: ."5 con:lu7,lr em campo
or.^c Jogador. foJa provocado pe-
ios conipatlücrjà o-i pcli .1 í!s-
t nrí.", c"'a p2'.a sua própria fal-
1. dc concròlc in cia.ios mnmcn-
to^.o afastamento di Heleno, com
razHo ou «ím ei?., é as.5Ur.to .so-
br; o qual o Vi vo d\ Gama,
a 1:05*0 modo de ver, n/ío í'cve-
ria vir a oubllco dar piclarecl-
nwnfos. Substituiu nrlcno j»r-
qv? lha convinha, e n*da mais.

Ectntantò foram publicadasexplicações do trenleo vascalno
afirmando que nflo £C trata dc
qualquer IndlsolDlllía. ma; ape-
nas do dosejo cie * experimentar
uin novo mo;'.o r!c- a 'que.

Vindo a publico cMlarucer. o
técnico criiTiiialtiro permli» n"c
se apreciem as crpllracSM dailas.
Consequentemente e-tamo« b*m
A vontadp para analisar e~ra ri-
?olução diante o modo por q*ieHeleno tsm s; conduzido no ce.n-
tro de rua linha.

F.-t.nb»leccn:io- ,c um óoníron-
to entr: a produçf.o d» tinha
vascalno no campeonato passa-do c a que c-,íá dí-r.onstranio no
começo do d?ste ano. n.lo p-3de_
nígar que a entrada dc Heleno
deu-lhe maior potência e azrrc'-
slrldade. Mnda co-no um cicla-
lhe dc orrtem tecr.lca podemosítar que Heleno marcou 5 pon-
tos dos 20 que o Vasco da Gam«
Ji eonqulctou e p.^lo menos ou-
tros tanto.? nós nos oés do- com-
panh?íro? qu? arremataram c^m
felicidade. A verdade é nu.- o
Vasco cia G-ama não tinha cen
tro-avante r a xota tem. Mesmo
com o- drf'ito- impulsivo* tjue o
caracterizam, Heleno fi. no mo-
monto, o melhor jogador br a si-
íslro cm sua po.«lç?o.O C. R. Visco rin Gama dis-¦38•> de rm conjunto mais ajus-
tado. mas r? a rarão do afasta-
mento de "T.^l^^o (*. da fa*.o. de
ordawtícnlca, cometeu um gra-ve erro.

os jogos r>F, nojK
H.lfMINF.NKF: i VAHm

HtacHuaa do riam amit.
JuU: ,M Ario \lana.
IIONRUrZRSO » n,A-

MKNOO — C'.impo do flee-
aufCMO.

Juli: IUI1 Martin.
Bvvrai , MA mmniRACampa Rjnfirn, *vn

.Moçji nonltA.
Jul*: Mr. I.o*í.
CANTO 1)() KIO I BOTA.

FOGO — Slndlnm "<~»lo
MartinsH. em Niterói.

Ju!* 1 Slanlry Itoberu.
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noites emhoras.
«essões As 8 « As 10

(guando terminou a primeira re-
presentação de "Sorriso de Glcco.n-
úa", no Regina, e que foi feito em
viesperal dedicada ás 6enhorns e se-
nhorllac. Dulclr.a em uma roda e:-.i
seu camarim, profetizou: — Es-
ta vai ao centenário!" a proíe-
cia esta prestes a bo realizar, pois"Sorriso de Gioconda". a obra ma-
glstral de Aldeus Huxley, tradução
de Odilon Azevedo entra hoje, vi-
torlocamente, em sua sétima sema-
na de representação, com grande
afluência de publico. Hoje dois es-
petaculds — vesperal aa 10 horas
e á noite, ás 30.45 horas. Ama-
nh& o Regina estarA^ íe^fd®*"Sorriso de Gioconda voltara ao
cartaz na terça-feira, Aa 20,ho-
ras.

EWKACAO £ EWHW

Dia9:

HOJE NO PALCO
Estava Jã ontem completamente

essotada a lotação do Municipal
para a Vestíeral de hoie com a es-
nlendlda cdlçSo de "Cormen" queInaugurou a Temporada na noite
de quarta-feira passada. Só fica-
vam na bilheteria urnas frisas e
camarotes e poucas poltronas.A Vesperal começará ás 10 ho-
ras. em ponto, sendo proibido o
lnaresso ns sala uma vez Iniciado
o espetáculo.^ ^ ^"Os mal casados'* que atualmen-
te faz Bucesso no Gloria estará em
cena somente até oulnta-felra pro-xlma. sendo em ultimq sabado e
ultimo domingo com vesperais ele-
gantes ás 16 horas.• • •"Os artistas unidos" que estrea-
ram ontem a rua curta temporadaPopular no Carlos Gomes com"Frenesi", repetem hoje esta peçaetn dois espetáculos: em vesperal
as 15 horas e A noite ás 21 horas.
Kenrletf.e Morlnsau no papel de"Ester Coq" recebe mais uma con-
sagraç?.o do publico saudoso pelasua p.usencia dos palcos cariocas.
Terça-feira dar-se-ã a ultima, re-
presentação de "Frenesi", que ce-
derá luriar. quarta-feira para "Ma-
demolselle", peça que pronorclona-ra a apresentação de Antonleta
Morlneau. • • • •

Sérgio Cardoso e seus compi\-nhelros do Teatro dos r\.«e, dáo
hoje, domingo, somente ii tarde,
em sesróes d^ 15 horas e As lõ.VOnoras, as ultimas reoresentaçftes da
peça Infantil de Lúcia Bencdettl,"Slnblta e o dragio", no Teatrlnho
Jardel, despedindo-se, definitiva-mente do publico de Copacabana.• • •

O novo original de Luiz Igiezlas,"Os gregos eram assim..." tres
atos de grande comlcldade, desde
anteontem poupa o cartaz do Ser-
rador, tendo despertado grande ln-
teresse no publico que tem acorri-
do á "boite" da rua Senador Dan-
tr.s. Eva Todor em "Eva" provo-cando gostosas gargalhadas, tem
merecido calorosos aplausos, ao la-
ao de eous companheiros ao equl-
pe. Hoje tres stssões, sendo uma
em vesperal ás 16 horas.• • •

Apesar do sucesso da revista"Olha a boa", Geysa Boscoli vai
retira-la do cartaz, para que haja
tempo dc apresentar a nova revls-ta "Mão unlca". que será a ultima
peça da temporada e que sô pode-rã permanecer em cena, no maxl-1 mo, ate 30 de setembro. "Olha -

ENSINO FEDERAL _^Hctildade nacional de
medicinaProva parcial de íUlologla

B ás 10 horas os alunos de ns. 9-
— 153 — 262 — 271 — 181 e 299.

Clinica Cirúrgica — Prof. Ugo
P. Guimarães — Prova parcial, a»
9 horas, no serviço da cadeira, to-
cios os alunos inscritos nesse curso.

Dia 9 — Mlcroblologla. ás 13 ho-
ras, rio serviço da cadeira ~ todos
os alunos que pediram 2. cha-
mada. . .... „Avisos — Clinica ortopedit.ca —
Aulas inaugural, dia 9, os alunos
de ns. 101 em diante.

S4o convidados a comparecer ô
Secçio de Expediente com a inaxl-
ma urgência os alunos do 6. a,)9
de ns. 3 - 4 - 6 - 7 — 12 — 14

 ia — ia — ao — 22 — ai —
S3 ._ 54 — 35 — 26 — 27 — 29 —
S8 — 33 — 45 — 49 — 68 — 66 —
73 _ 76 — 77 — 79 — 80 — 84 —
07 — go — 91 — 92 — 93 — 97 —
09 — 100 — 102 — 107 — 108 —
U0 _ 114 — 116 — 117 — 122 —
124 — 126 — 129 — 131 — 134
139 — 142 — 146 — 143 — 149
153 — 154 — 158 — 159 — 169
170 — 171 — 172 — 175 — 177 o 180.

ESCOLA NACIONAL DE
BELAS ARTES

Aulas de cerainica e indumentd
ria — Será realizada, respectiva-
mente, hbs proilmas quarta e
qulntc-felra, ds 16 horas, a aula
inaugural das cadeiras de Ceram'.-
cas e Indumentária Histórica. Os
candidatos obterSò na Secretaria
da Escola todas a* Informações re-
latlva3 as referidas aulas.Aniversário da Escola — Reali-
zar-.so-fio no proximo dia 12 de
agosto cs eolenidades comemorati-

i-vas do 133.° anlversarlo da Escola
Nacional tío Belas Artes, obedecen-
do ao seguinte programa: — A's
15 horas — Inauguração da Expo-
siçâo escolar pelas altas autorida-
des do ensino. A's 10 horas — Ses-
são solene, em que falará o prof.Pedro Calmon, magnífico Reitor da
Universidade do Brasil.<4JiittO$ chàmddos 6. Secretaria da
Escola Nacional de Belas Artes —
Curso de Pintura — 1.° ano — Al-
da Aparecida Campana, Abner de
Sousa, Aceli Ribeiro, Cláudio Mou-ra, D6a da Conceição Miranda, Dul-
co de Oliveira, Francisco Assis Mo-
reno Lopes, Luiz Carlos Olivé Ca-nabrava, Luiz do Couto Rosa, Lau-
rita Fanaia, Míriam Pena Firma,Raimundo de Araújo. — 2.° ano —
Cremilda Motò de Freitas, Cella

W

Magda do Amorim, Ciléa CrlsJna
de Almeida. Edmundo Pinto Lo-
pes, Josefa Silva Ramos. L a Ju-
dite Wanderley. Lourdes do Ama-
ral Silva, Maria Cecília Rezende
Martins, Movra Azariah. Olga Sí-
miramls dos Santos Mata. Renato
Ramos, Ricardo WernecJc de Agulcr,
Terezlnha Martins, Vera dos San-
tos Reis. - 3." a~io — Otlu Borl-
r, o Mce, Cláudio I.ulz Murgel Cor-
rfta e Castro. Delia Junqueira
Viana, Dagrnar Lll a Boschem,
Emllla da Piedade Comes. Elide
Maria Campeio VecchW-^ernando
Augusto Silveira Pamplona, Hilda
Costa Fernandes. Jean Ellzabeth
Ansell. La.se Teles de Sousa, Ma-

a Teresa Cavalcanti Mala. Maria
Terena Jordão Vieira.  4.» cnn
Antonio Ornei as Couto .Tunlor, Dc-
nlze Monteiro cia Fonseca. Mana
Cectlla Co-rela GalvSo. Ivone A-.e-
\ edo Bastos. — Premiaçócs — Eu-
iilce de Manso Cabral, Marli Bar,-
tos Guimarães, Maria Edite Almei-
da Botarl, Maria Laura Rnclspleler,
Maria de Lourdes Mader Pereira,
Nllzo Nunes Costa Ferietas. Rober-
ta Gornandes Wígder, Renlta Katz.
;:ella Nunes ds Oliveira. — Regime
Livre — Aldo de Freitas. Israel
Szalmbrum, Léa Belfort de Aguiar,
Maria Lucla Ui?„ Murilo Alvlm
Pessoa, Moacir Fernandes de Fl-
gueiredo, Neusa Plmentcl. Ol.v.a
Dorlng de Azevedo Carneiro, Pe-
dro Faulo Cunha, Tamar Concel-
çfio de Carvalho, Hlldério Taraeguo
ho-xn. Maria Cândido Hooper Pes-
soa. — Curso dc escultura — 1.°
o no — Maria de Lourdes de Andra-
de Cunha. - 3.° ano - Jorge de
Oliveira Fernandes, I.ina Concel-
cio Gonçalves Crlstlno, Maria Jo-
sé Pires Guerreiro Oliveira, Valtl-
na Pereira. — Curso de gravura —
4." ano — Alcldlo Mafra de Sousa.

Curso de arte decorativa — 1.°
ano — Ellzabeth do Amaral Mur-
tlnho. — 2.° ano — Cecilla Maria
Nlendenthnl. Maria José Rebelo PI-
nh0> — 3.o ano — Leticia Crato
Ferreira. — Curso de professoradorle desenho - 2.° ano — Olcelda
Vau der Línder. — 3.° ano — Ce-
leste Albernaz, Edgard Castilho
Peixoto. Nlcla dos Mares aula. Vir--rlllo José Atai de Pinheiro e Zulel-
ka Rocha Pita.

ROJE A COMPTTIÇAO OORUI BARBOÍJA P. C.Renllzn-«e hoje. em forno do camnode Sno Cr Isto vôo. uma r^mpetl^áo ri-'•'isfca promovida yflo Ruv Barbona^. C- çtib Oa PeJeraçãor.Tptropolltrn' de C*cMsmo.A competição A destlnatía ás i6. 2*™ ;•» catcorifi.i sendo concorrente* os.
."Tulntes rluS.-?: Vasco do Gama, Fia-ren':o, Ruv Barbosa. UiUão Ci-Mstlc?.do Knc?.r.t?do Cyclo Suburbano Clube As*nriacão Ateltina Portuguesa.O inicio cia comnetl^fto estA, marca-f'o pnra ^s 14 horas, devendo ns Intr-rcr.prios comparece" fs 13.30 para res-r-ondor^rn á chamnds.O CLUB D0" CICTjT.*3>?0 JACART-PA-OU\' VAI RETOF.CAR O CICLISMOCARIOCAt"m dos soorts anadortstas cm nossa
Capltrl que luts Incensantemente é ociclismo. Nfto é de hoie que essa luta«e vem travando e sustentando çra-r-s a um bem pequeno mas devotadonumero de *'r"e-os batsUiadores doarvnolcante sport do pedal.O populoso bairro de JacarepaçTiãvai. nrora. ronrorrer de modo bas-t?nte eficiente oara o prorre*«o dessesport tfto cierrura.do pelos paderes pu-hllcos.Fundado ha pouco tempo, mas con-tando com otlm^a elementos de traba-!ho. edmlnistratJ-o e técnico, o Clubri? Ciclismo de .lacorepofruá. ^em Ins-talado e aparfi!h?do. vai dedicar-sefçrlsmente "rela dlíusfio do cIr"smo e
para esse fim. de-erá. dentro em bre-ve. flJlr.r-se A entidade oficial do pe-dal carioca, oue ó a Peleraçfto Metro-
polltana cie Ciclismo.fifto ha duvida que 05 nossos m*losric.Vstlcos muito lucrarão rom esse «s-
forço. E^táo p«slm de parabéns, a
prcprla Federação Metropolitana t o
Club de Ciclismo de Jacareparuft.

 <-ÍT«————
inscrições abertas para o

Csm?í#n?:to ífl Malha
í»9 ?8fl

r-ütí.0 convidados os atletM quedisputaram a competição de Malha,reallsada em Janeiro deste ano, peloSP8I. a comparecerem a sede do Bsr-viço Social da Industria, a fim de
50 Inscreverem no Campeonato desseme^mo esporte, que serA Iniciado na
secunda oulnsena de a«?osto.As inscrições serfto encerradas, lm-nreterlVelmente. no dia '0 do cor-tc. Os Joqos serfto efetuados na mag-nlflca praça de esoorles da Associa-
ç?o Atlética Nova America, sendodisputado o troféu Fabrica de To;l-do Nova America.

PRIMEIROS JOGO DESPOR-
TIVOS FRIBURQUENSES

T«ve a maltiolr acolhida em !*o*aPilLur.;o r InllcaçAu do »r. CarlfiAlberto Braune para presidir oa !*¦J D. F. u *erem roallradoa da ?si*a abril a 28 le maio da 1150. «nAome.-nor»vto «o U2" »nlr,r,»rl» í.fundnçAo rl iquel* cidade. O popolarCsrllto te.-â como seu assistente»r Jor-ie K.rl MUwaril d» Ar.TKlfA '•«•cretarla estA entreçua aos a.»Luir. Mastrsnjjalo Neto e Sllrlo daCos*» Moura, e '•omo tesoureiro fun-clon?.rA o sr. Vltorlno Costa Por.nors^nlzadas onre subcomissõesterão a iniciativa de coordenar<',t as obrltraçAes e responsabilidade»,di pre»5.1enrla: finanças transpor*.*«.rccepçíio. alojamento, esporte», tes-t-i Internas, festas externas, eicur*-sfles. publicidade, assl-tenela medirae fie cnordenaçAo no RI<» * Nlíero'Inteirram ss subcomissões as a'al»tifTorlR.TÍai figuras nos rreloe esport •
vos e sociais de Vova Prlburj-o. dis-
posto» f. tolos os esforços para o
cmpleto "xlto do empreendimento
que o povo fflburiruenie "stá Inter? •
B.ido. Psta distribuição coullatl-ar-s:>or.s-.bllide:ie fari. com qnec:moetlç0es esportltes de alto tr.lcrt-cr.lco e os a tra eu'es T»mp1em*nt^'s 'cT.I-cultura' daquela época, «e r*vlstsm do maior brilhantismo pcssl-vel. Os 1..S00 leitos dos diversos r.o-t?!s e pe.nsfles de Nova r-iburRO ns ¦
checa rio para comportar cs forastsiros que serfto atraídos pe'% eltiexibição tecnlr.a dos mala destacr»-dr 1» at.*etas earloras e nlterolenses.n.^s diversas prrvaj do proe-ama. n*:-ma altitude de S4T metros e num pe-nor.^ma sem lnual criado pelas ?J •
cantescaa montanhas oue cercam"suíça brasileira". Para maior -or-
forto dos visitantes serão criadostranaportes especiais de todas as et-dsd*« vltlnbas Jtintc.mente com 0^¦*03 atletas do Blo a Niterói, que Irfoconvldndrs para prestar a sua aj^í«nars melhorar o nível técnico â-srsoortistas serranos serão or-anlr--dis embalradas t.Jrlitlcn» do* clu'-**participantes. wlem de números".-'--upos de portUTUeses. libaneses, ita-üanos ''»m»,s * suíços, cujas "m-bplxa:'.»« *fflo recepcionadas po' es-c-la em cada dominço das f*;tlviá«-des f-i::urruenses de iO50 relos i»«fpet~'c?os residentes na rIdad* A/entube f-iburpuen*». e'em de s*- h-*---ir>enpreada rom entrada francatod-»s as comp"t!cõ*?. psrMelp? f' ortlvmer.'e nos festejos mm a rea* •refln dc. "Olimpíada Escolar".r!u«»r* frabalhlat-aa serfto rl7*me-.f-obor-c*na7esd^« em de maio daque-anc. cop.it?ndo do pro-rama esne-cia! -"e*.1"» rüi uma partids de foo*-bali entre a; selecionadas de opera-rlo« carIoí?s e friburcpienses. O fo^thell anfttu x*1v»-í» sua Apoea fnNova F;*lbu"co. rom a "«rtld» de '.* ¦teranos e?-iocsh varsui reterauonfrlbur-ttenses No asntldo de torpe-mais spraslvel "s morr^:*tos na se.'-ra os oc^anlra^ores farSo reallrar"•-andes baile? to cada «¦»bad«. s«n-do um tlpl-amente a palplra e « d«.-e-.cerramer.Ta mh rranòe "ibor" -c:n s n-esença do^ suíço* resldeot»»r.o Brasil, que conparece-flo vestidos.'•srater. Completarão o« festejor.'elrr. de amostras dos produto^ frl-burcuense- esrnosle&o de foto?rafJar,e de pintura. *el-i de selos, rodeio..••pj.t-1" eoncurso de robustez InfantM.confer^nrl.-».*. re""'tals de a-?e. rln»»*ma edu~?.tlvo. "tc.FM criada com o« l"s. J. D. P. *ieqer.de de Novi. Prlburpo: o* cln*s•••cas das montanb.es do norte da e'-dnde formando a» rinco letras d\n->!-rra "s*ude". tendo no topo d*mo-.t-nh' -cntr*l a cu* slmbollsar-''o 1 f<* fribu-truense * en^a^tedos r».ba-r- d->* r-ontanh*"- " tradicional Cc-l"rta Anchle^a e o Cole-lo Noth FT,"•vur<ro tl-> P»jndar.eo Oetullo Var»a»,tradurinuo: Instrução. a?nde e f*. ?*-t^o, pala. de parabéns os as.qcO he-bltantes do hospitaleiro munlclpl»fluminense, com a re*l!rací!.o dessa,tia utl! e educadora festividade e*-portivo-soclal.

O3m^fin?'í0 mannhanss
ds feet-hall

5. Luir. S 'A8iprc^a> — A pri»e«*»arodad* do «ampeonat-o marannenso éa•cot-haU. constante do Jot^o entre aseqstlpes do Sampaio Cerreis e do l#s-rsnhRo. terminou rom a sltorlaprimeiro por 3*1. .\Tarcarsm es kee-lo*> do vencedor. Oeortdno 1 e Sé fto-c.ha, enouante o ?o«sl do p»ncIdo. p«r-t.eneeu a Erasmo.

Gurso de rslações oom o
público

O anunciado curso de relações
com o publico, promovido pelo
DASP. terá Inicio segunda-feira,
dia 8, A» 17,30 horas, no Edifício"Andorinha", Avenida Alm ran^"
Barroso. 81, 3." and"-

O major Severlno Sombra, espe-
clalmente conv.uauo, ..
Inaugural. — A entrada é lranca.
Cursas de idiomas italiano

a portuguêsEstão abortas as inscrições para
oa cursos dos Idiomas italiano o
português, organizados pelo Centro
Cultural Brasil Italia.

Os cursos aão gratuitos para os
soclo» e podem ser soclos branl-
lelros, italianos e de outras nacio-
nalldades. Os curso3 c.e língua ita-
liana, elementar e de aperfeiçoa-
mento, terdo inicio nos dias lo
e 16 de agosto, respectivamente. O
curso de língua portuguesa sera
iniciado no dia 1.° do setembro. Oa
interessados poderào ee dirigir a
sede do Centro Cultural Brasil Ita-
Ua, à Praça cia Republica, 17, to-
dos os dias Úteis, das 14 ás 17 hs.

Projsta-se a Intervenção do
governo na Associação

Arirentina de Foothsll
Btienol Aires, 3 (V. P.) — Circulo;esportivos bem informados Indicaraoue o governo está disposto a lnter-vir na Assoclaçfto Arçentlnade Foot-bali, arltada pela recente renunetade se-^ "presidente, dr. Cayetano GI-ardullA reunlfto oara copsiderar a renun-cia de Glardull será realizada na pro-xlma ae?unda-felra.Sobre a Intervençfto na A. F. A.ainda nfto se teve uma Informaçftooficial.

&r. Ford, o juiz do 
'match

Tupi x Vtolanía
Juls de Fora. fl (Asaprassl — *stád:.Erpertando mais vivo lnteres.ee a

peleja que será disputada omanhft,nesta cidade, e oue reunlrA aa equl-
pc.- do Tupy e do Volante. Para esjecncontro, foi designado o Jula Mr.Ford. da Fsderaçfto Metropolitana de
Futebol.
135 clubes no Campeonato

gaúchc de foot-ball
P. Aleirai S - (AEiproasl-- Opáüei»do dlretamenlíi pela r'«lüracâo RioGrande d? Footbal £erá Inicio a 21

cío coerente, a disputa do CampeotanoEstadual de Foot-bal! Amador, certa-ms que poda .-.¦cr considere do como £er
dos melhores de quantos são disputados
ao pois; rom .1 participaçãoms nos dr 135 clube? essencialmentenmacorteta. O grande certame serft
dividido pelas zonas chamadas. £3}
centro, serra e leste aoran^Cudo o
cidades.

0 Nasien^i esperado em
Garltlf»»

C'ut1tibc. f 'Asapressi — AsesMíg»;e apjtil que existam grand*s pesslblK^-dedes para otie o Nacional de Mon%»«.vldéu reaüse* uma partida aarta eajtf-tal. quando do .çeu retorno par ae>Uruguai. Ao que parece, a Pedereç4eParanaense patrocinará mats essa Jo-«'o Internecíònel, sendo que e rene»«dor do Atle-Tlbe de amanhã, aerá «jadversário do campeio oriental._< .—«a»" 
T « N T S

MATCH CHIL^OO I SSPAjmOBISantenAer, Espanha, « <A. y.) —
Na primeira «erla da partida® da tiniaentra chilenos • espanhóis, cada ladoobteve ontem nma rltorla.Nos Joitos de "simples". Rleardo Bar-Mers, do Chile, venceu o eepanholPernando Olofaga. por êís, 6!2, 7|5,na primeira, partida.Na secunda partida, o campeio aa-
panhol Pedro Masslo derrotou a chi1»-no Marcelo Taverne por ê»l2- 6lS a ê!<--i-rt—1 <v«a > 1»

REMO
O "OÜT-ntGC-ER" A 2 COM PATRÃODOS ATIOSNTTNOS t. CAMPSAO OORIO DA PRATASáo Paulo. 6 'Asapress> —- Já tive-mos oportunidade, em despacho da an-teontem, da te-er considerações amtomo, da regata de amanhS, am Jura-batuba, que será a secunda da tam-norada oficial da Federaçflo de Ramode Bfto Paulo, Incluída nos festejoa eo-memoratlvaa do 10° anlTersarlo 4»DERPP. K »dl»nt»mo», que » prlnd-pai atraçfto desta grande competição,seria o 9o pareô, da "out-rlgKer" Hãoa 2 c| timoneiro, do qual partlclparfto,representações do Distrito Federal. RioGrande do Sul. Pernambuco, Estado doR*o e da Argentina, além da trea lo-cala. E ao que apuramos posterlormen-te. a pruarnlçfo arpentlna do C. B.San Nlcolaa de B. Aires, é a oampeádo Prata. %i—. m

NATAÇAO
EM ATrVTDADTl A NATAÇÃOPAULISTASão Paulo. t> (Asapress) — A Fada-

raçfto Paulista de Nataçfto. estabele-ceu e deu a conhecer ao publico as-
portlvo amante dos sports aquáticos,

programa do seu calendarlo ofldal.
para a ia etapa da temporada da
40-^0, e que comportará 20 compeif-
cCea. até Janeiro do ano rlndctwp.
Ficou decidido, que * parte compll-
manter, somente será programai»-,quando se tiver conhecimento oficial,
daa datas do campeonato brasileiro.

nea cio* Çantoa Mlrauoe <Ja "lioncno i boa" eerà representada todas aa

OS QUE
Podem e devem' eliminar os seus sofrimentos usando as

PÍLULAS DO ABADE MOSS

Indicadas no tratamento das angio-coiites — Prjsão de
ventre e suas manifestações

TÊNIS »?: MESA
oa jooos pnoartamados paraA SEMANAEm prosseguimento do Campeonatode secunda categoria de ténls de me-

sa. em disputa da taça da FederaçhuFluminense de Desportos, serão reaU-
rados nesta semana oa seguintes Jogos:dia 8 — Orfeflo x Fluminense, na rualios Andrartas: dia •> — naineneo *
Benflca, na sede do rubro-ne<»ro: Ma-
durelra x America, em Carvalho da
Sousa e VaSco x Olímpico, ein B. Ja-
nuarlo:: quinta-feira — Fluminense i
Vasco, em Álvaro Chaves e Benflca *
Orfelo. em S&o Lula Oonaaga: aexta-
feira — America x Flamengo, em Caai-
pos Sales, e Olímpico x Madurelra, em"
Álvaro Chaves.  , ..,C AM PEÃO PAULISTA INDTVTDUAT.Sdo Paulo, b íAsapress> -- Depois
de uma campanha brilhante com# aa
anteriores. Geraldo Plsanl, o magnlfl-
co raquetlsta da Assoc-laç&o Atlética
Santa Helena, conquistou mats uma
vez o titulo de Campeáo Paulista ln-
dlvldual de Tênis de Mesa. Plsanl •»-
tretanto, foi favorecido na conquista,
pela vitoria do seu companheiro da
clube, Ricardo D*Ange!o, ao derrotarrafr.el Morales. do C. A. Faaenda rs-I tadual.



COMÉRCIO E FINANÇAS

A BOLSA NA SEMANA FINDA
insnrlonou * Boln de Titulo» d »

r»nt« * »»man» de i a fa do correnvr#l»tlv*:n«nt e animada, mus almlrn«»lm tem n»«oclo» de maior Interrur.Ã» venda» r»alli»d*i foram de 21.91?titulo», na Importância de Cri ......»»ndo 13.147. na de

*rl 7.510.0»* da Divida Fubllra d»Jnlio, RitAdoa e Município» e B.SM,IU li. Cr» ).4)7.73*,!0 d» Dl.Ida Par-tlcular.rs»ek neiorloa eitto dliorlmlnados di•egulnto forma;

Barretes Qftnlldtln Talar mbCrf

Api. da ünlAo ..org«. da Cnl!»oApiObi__AP», doe Citados  iAm. MunlcVpals D. Yt>derol Jdem doi Fitados Açfte* d* Banco*Açõe* de Companhia»SDebentures JL.«tra» Hipotecaria» ...Vendac Judiciais 

2.B76 J.*11.149.001.491 1.304.17S.SO;.f,aa 3.7Ji.f 7i .50<07 113.439.007 73 S7.0S1.001. 500 4B4.67S.Qr0r.:h *. 4H.*>93.oaI.I77 lfl7.4O7.01>4 * 7. 4B1.309'.0 274.510.00

•goclo* que rcpmentam tar4 na semana vindoura a operar «m
ia semana fecharam-ne condições msinores, oe a procura, ror
1 aprcdaçAo at ntlvlda- ativada.

Com asie»m trabalho; d«so período em aprecia.— ... 
dea da Do'.i». que, provarclmente vol

1 MlTKCAnO or CAM3TO
O marcado de cambio esteve, on-

tafti. Inalterado e rr.tavei.Os negócios foram pequeno# taatofjancarlos. como parLleularer. O Ban-
eo do Braall apenas modllfcou, mate
Uma ver. a taxa do Florlm. que pat-nou x cotar para venda a Cr» 7.0*il841 para compra a Crt fe.9237.Sobre as demais praça* foram man-
tidas as trsulnícs.

Pre-jei!
PTov* VorV Londres (Libra) ...suíça (francoi ....JBelgica tfranco» ..Holanda ((lorlmi ..Portugal (escudo) .Suéela (corôa> ....Dinamarca 'corõa)Argentina (peso) .Orugual (peso» ...Bolívia (peeo> ....Teheco (corõa) 

Vení. Comp
;g.7?73.44164.37380.42717.0V.30.75795.21453 • r5H33.9!848-13244.44370-3744

13.1874.0144.23940.41914.9227C-7 4413.11943.83003.82323.1143
0.3474

OfcKO FTNO
O Baneo do Brasil comprava o ouro

fino a raaão de Cr$ 23.3174 a grama,na base de mil por rnlL 
GEKEROS DE CONSUMO

O morlmemo *erlítcado no meresdo«a feneros de primeira necessidade foie seguinte:
Gêneros:

FelJ.lo sacosi farinha (sacos) ....Arroz (sacos) Milho (sacos» Açúcar (sacos) ....Banha fcalxa?» ...Chxrque (fardos) .Ba', alas (saro.».» ....Cebolas portuguesasí.rolumect 

Entra-daa: Saldao>
5.144 1.3201.319 8002.680 4.2704."5:9 1.00019.22b 3.2201.207 4201.061 3704.500 —*
!.«C0 —

METICADO nr Ar.G0P.70
O morlrr«ti tem. rito no mer-nrio ò o a*RodP«Jt 'guiar, achnudo-se os

preços, porím. rein alteração. NXosiouv entradas c saíram 14.1 fardos,#.;aõo * cxistcnclaatuai dc 10.2&7 far-«lOS.
CeUçftefl \J*or»nte«;

Dlfarença da rtssrtaarrecadada a ciaisem 1949 
K«eetta global;

O* "I de Janeiro a *
de Agcito de 194')

1? 290.130.40

«IS.6*S .*15.'.S
Dí :de de JaneiroAgosto de a 6948 i.eii.-.rr.aii.l»
Diferença daarreeadadaem 1748 ..

receitaa mala 40.331.liy.00

STTtTAÇXO DO PORTO
A tlWMSo do cil« do Porto «ra.

atí onterr, A» 7 hor»» itgulntc:
JíAVTOS ATRACADOS

Estavam atracado» nos arma»*tis de
cargas estrangeira» as aeyalntea cm-
b*ArmC"l" —- Oerpa Pinto — portu-
^Arm. 1 — Kto — HTM. aadontl(lmp. dt sal).Arm. J — Kartofro — »tr*nttn».

Arm. 4 — Bsrblce — lnsl^s ""
<CArm. S — Loide Pananvi — na»
elAr*n. & — Chaco — arjentlno —
(,Arm.' 7 — Narrafldera — luéco.

Arm. s — Rio Corrieate» — ar-
RfPátios 8|9Í—P Tacorna — uruyualo"" Prfçorff leo — Venesuela — auéco

Pateos' 9[10 —- Ada Oorthoa —
Ka™. 10 — Plnlos — ureso -
<CArm. 11 — Algenlb — holandía.

NAVI03 Dr. CASOTAOT^-t

Q:;«lldacire:ftnídô tipo 2 tflbralonga) Tipo 4 -tipo 3 íi:brimédia) Tipo 5 C»ará, tl«o 3 •3 :r»r 5 */"íitas tipo 3 (fibracurta) Tipo í (5. Paulo, tipo 5 ..

Por TO qnllus:
CB5t

178.00 a 130.00174.00 * 174.00
156.00 ?. IíjS. CO155.00 a 157.CO160.CO a 162.00153.00 a 153¦09
153.CO a 153.00150.00 a 152.0014o.CO a 148.CO

MEnCADO de Açuo.va
O mercado de açúcar funcionavp.comt- adencl.is pouco animadoras nara onnrumldcr, pois cg seus pos^uiccresgrocuravcm aovaiaçxxte majorar os

preço» no coa.-.umo Interno. Ab /mtra-*J-.£ foram da 5-zat sacos Camposr »s saldas cls 5.IS3. soado aCl ado 13.102 dlto-i.Os preços e.i>m 03 ees^lotea:
flotac^at
Branco Cricla! .Amarelo Cristalf.'accav!nho -ÍWaacavo  ..

i.

arman^ns + dema'3 postos d*
cabotagem eítaram atracados ro aer-
vl<; ? áe deacu/aa os navio» seguia-
"cnr.30 S»:íb — ttaltf — Itapé -
H-r.ftl — Eic. Paulo — t;«ty — o*.
cz~ Pinho — Vésper — Carl Hocpc^e—' AtalsUH — Rtcaioí — Cacique —
Pirauna — Kova:ncrlca — Luc.mar— Itibapoai:«?nse — flrashmar —
Duqur de Caxiaa — Tamolo — ha-
tRl -- £sláerurglca 3o — Arasul —
t Serctpe.

H1-,'I03 S3P3RADC®
Ejt.a® sendo espersdo? nar«

OTtr.::oaais» a» iespilat" »atoar»l-
ções:

Fxsiageiro* — Loop Ctieto;

Vut 60 qoll«:
-r- 157.0017*.. 80...... i5t>.50.— 50

A ALTA DO CAFÉ'
I Wora Tork, 5 <U. P.t — As cota-

çOcs do café para entrega futura re-
girtraram alta em media de transn-
ções moderadas. As cotações do café
Bantos, contrato D, a termo, fecha-iam entre 11 e 27 pontos de alta navenda de 10 lotes, ao passo que oicontratos 3 fecharam com alta de 34» 50 pontos, sendo registrada a ven-da.'de 12 lotes. _

1 OPORTUNIDADES COMERCIAIS NAASSOCIAÇAO COMERCIAL
? o Serviço da Intercn.mblo da Asso-claç&o Comercia! do Rio de Janeiroleva ao conhecimento doa interessados

jpor nósso intermédio as seguintesoportunidades de ncgoclos:At»pah & Co., da índia, desejamImportar produtos farmacêuticos. —
R§»W Aí Cia., -do Amaionas,desejam exportar clp<i, para empa-

lhar cadeiras c balões de borracha.(1288(638).B. Lund Sõrenaes, da Dluamafi*.deseja exportar motores eletricos ede combustão Interna, ferragens, etc.1290Í438J.Deb «5c Co., S., da índia, desejamimportar cera de carnaúba. —
- .<12761633). J , .ItvamlQS & Co., Ltd.. do Japao,• desejam exportar maquinas textelsespecialmente para malharlas, maqul-ttas de costura .maquinas para o fa-torlco de rayon e para imprenaa. —

c:a.9*8.10 8.

1IJ8.

(N) Colômbia.(5) Argentina, asa.®(SI Dal Norte.N' nrar.ll, ir.i.o<Bl KcrciMlen.<8« Straat Makakfc*.ilh Arí^ntlna Star. ,(Si Conte Oranda. (3i S»*6tri?re.12%) Cc-T-acabana.
Cargueiros — I-ongo Caraoi

78. fS) R. üranda.(S) Ptetrln».(N> et. Clair».cri warynskl.83. <&) Eidanger.(N) uowmonte. *
(S> Scotlsh Prlnco. ^(6) Mormacoulf. í
(3) Waterland.(Si Prs. Carter.IN) Alpherat.(3) Marchovelete.

Cargueiros —- Cabotagemi
7j8. — Cubat&O.

Mansa o| Tilt.t i
7|8. — pietrina. 5

Navloa tanquea:1213. — Esso Braall.
Navio» Frigorífico,:

7i8. — R. Grande.9 8. — Rio Lujan.

JORNAT. DO PRA8IL — IXA1INUO, 7 Di5: AOOST^ DE lí

AVISOS FÚNEBRES

PRF.4 Irradia gratuitamente na primeira edição do sen jornal, das 7.30 A»
8 horas os avisos publicados nesta seção

A PRAÇA i\ PKAÇA
pfaí* *r ««•,Cunti -íi! AI:»»

p^I»\ m-mi dl . viUmlta ia,
df ret»'.' C.«fO u

Engenheiro ALEXANDRE PORTELLA PASSOS

t

(FALEC I MENTO)

Margarida Porfdia Passos Autran (Viuva Dr. Etulain Autran),
Helena Portelfa Bcrbcsa Lima, Dr. Raymundo Barbosa Lima, Dr.

Mario César Rodrigues Poreira, senhora e filhos, Major Armando Ro-
driguos Poreira, senhora e filhas, Capitão Carlos Portella Aütran, se-
nhora c filhos, Maria Carlota Portella Barbosa Lima, Capitco-To-
nente José Portela Autran, senhora o filha, Viuva Hélio Rocha Miran-
da e filhos, 1.° Tenente Alexandre Portella Barbosa Lima e sua noi-
va Lucioia Palhares, Maria Portella Autran e Dr. Fernando Doura-
do de Gusmão, Zclia Portella Povoa e filhos (ausentos), Silvio Portella
Povoa, senhora e filhos (ausentes), Viuva Octavio PorteHa Povoa o
filhos (ausentes), e Cantidia Portella Ávila e filhos (ausentes) co-
municam aos parentes e amigos, o falecimento do seu idolatrado
pai, sogro, avô, bisavó, irmão e cunhado ALEXANDRE PORTELLA
PASSOS, e convidam para o seu enterro, que so realizará, hoje, do-
mingo, dia 7, às 11 horas, saindo o féretro de sua residência, à rua
Voluntários da Pátria n 180 (Botafogo), para o Cemitério dc São
joão Batista.

Iia:to A rija dompteram vender » * »*«• 0*raM» lv
psi Camitro e Jo»é pjarte M-r.Uro negocio de Qultand* a C'H»ii»itu a arrnida A*aulfo da P»lva7iS*n, r,a»t« Oldade. livre a de-ermbt.raçado da «luaUquer onu«,d and i a quem m» julgar crador opraro da dra dia» para aprontaro» aiua errdtto*, contaa ou outroqualquer documento vencido ou av»neer, tilo ae loitúüào reclama-çôf» pu»terlorer..111o de Junftro, 6 de ago«to de1?4«. i *.) Kíw-elTvrira Ar Oliveira.

A PRAÇAn.HlrlK'-» ílJoaoulm It'>drlK'.t rtViito romunicai A pra«;a e a qtt»uj p<*í«a lutere»jar1 nu;, por intenneaio do ítierltorlo: Contábil Atlas Limitada. »ito à rua! do Uoiarlo 54. 2.°, prometeu venderi ao ar. Alexandra 8oare# Calçada a' metaoe do negocio dí» botequim »lto11 k avenida 2á ds Setembro 2*><. nes-I ta Ctíade, jtvre e firserA>ara<jido drquaisquer onu». dando a quem se| Julgar credor o prato d* drr. dia»1 na;-» apr?acntar e» t-ua rredlto*.
( conta» ou outro qualquer documen-I to vor.eido ou a vencer, nAo »»areltanc*o rec'.«mar/Vrs puaterlore»-.i P.io dn Janeiro #» de agosto de
í l^A?« *a.) Joaquim Rodrigo Drnto.

AUGUSTO LUIZ SPINELLI
(MISSA DE 7." DIA)

fJosí 
Tcrcira de Cautro Brito, senhora e filhos. Od.vlon Hnm-

berto SpIncHl e senhora convidam aos demais parentes e ami-
gos para a missa que, por alma dc sen grande amigo, coropa-

dre c tio AUGUSTO I.UIZ SPINELLI, seri celebrada amanliá,
segunda-feira, dia 8, ás 8,30 horas, na Içreja de Santa Rita, e a
todos desde Jà se confessam eternamente Rratos por esse ato de
fé crlstá e pelas orações que fizeram por aquele saudoso extinto.

ARNALDO AMARAL
(ranctonnrío de. Ex-Companhia Ctti)
J, A Viuva dc ARNALDO AMARAL
Y;e demais parente* agradecem,

. ^ aenslblllzados, a todos oa quebondoíamente, compareceram ao en-terramento t enviaram coroa* e te-Jegramas, numa demonatraçSo dea!eto e conforto.~DR, 
0CTAVI0 DA ROCHA

f!

MIRANDA

A PRAÇAr.*xncl»co doa Oela silva, aoclo co-tlata Aa firma -PanlflcnçAo. Confel-tnría e n*r Vinte Ltda.", altuada Arua Viaconde de Plrajà n. 6U, de-clara, a praça ou a quem lntercatarpjasa que neata data prometeu ven-der ar. «uas quota» do estabtleeimen-to acima mencionado aos soclo» rc-maneicentct Aeostlnho Fernandej eAlberto Terrelra Curto, aasumlndoestes ultlmoe o ativo o passivo destanata em diante.Rio <le Janeiro. 5 de agcito d'104^. <a«.) Francisco duj Reis Ml-va. De acordo: fa.) Agostinho Frr-nandre — —Alberto Ferreira Curto.T.ste negocio loi realizado por In-terraedlo do» Corretores 6taffu A:Casaia, com escritorlo 4 trarersa doOuvidor 23, ò.° andar, aalaa ó05-<.telefone 43-'>566.
A PRAÇAA. Madeira Silva Ltda., eatabele-cldos no Caminho Itaóca. 477-B, emBonsueeaso, tendo resolvido fechar .«euestabelecimento comercial, para iui-ciar novo ramo de atividades, convidatodos os aeus credores a receberem^eus criMllto^, no endereço aupracitado,atA o dia 30 <io corrente mês. a qual-quer hora

K CUlv
alio a rua na i'a fi.ra * »le»eniti*r?- "do »>< >)w». ao» »'»• f'arl>>» Pinto•' AoiOhlt» Pinto, por lut«-imMl«»è*rofH Imoluliaiia Ltda. rom «i.-rl.tòrlo de compra dc ea?.a#tomenJalr lndu»tr Ut«, terrejiCí, «*.vrltaa at i.»aa, ae.-vlçn' de debpiti nnnteno Traouto e Prefeitura, fi rua daAlfAn<;eüa n.» t»n. |,« andhr. «ouvi-dando todo» o» t-aut errdore» a apir-irnt«rem »u»n contaa dentro di pr"*1*da lei, para aerem re«.Kntada/, Ul,jde |ani*!ro. jo d»- fulho de , / •»Manvl Marque* Corlhn, Corto$ juntolia Sttv/i e 4ntn»ío Pinto.

oéciíarAçao a praçaM.tnnrl Armando MirMn* dr Montacomo aocío remaneacentn da firma .1Marquei K Moura, que glrav*t neet?»Praça A A en:d.\ Ata tlfo dr pjJva n"fc«)6-A. cmi nfvocio do llquldoi r crmeatjvelí, dec'ira 4 ena Praça c «
auem mal» intçrmr.r p> 4» quf ven-eu o clrado «ntabe'e*imento com-r:lnla Antônio do» Aantoi, Uvre e deaem*baroçado de quaisrpier onui ut^ o dia13 de fevereiro de )*49i qi;atido o rnferido comi>rador anumlu a direçioe a respon^abilldads dos negocio» epor cor.tu de quem correm todoa o»compromifcftOA a partir daquela data.IUo de Janeiro, d? maio de )i<n.Da acordo: Mci*+1 Aivicísdo Afor-<ín» Vnnrn -- Anfon.e da* 3ar.la•.

BTA i'i oillldad».l ratos.
mmeiviu,*t\úur, i

da
. Tr»und^t

llum liviifuí/iU.o Alvatau nu Ca*tm.*m.é da•rat-o t pc-rua Mu«no«tamoa outro» eo*ar a
V> «ido tiu OUuda, luat». Iritlá r Mangueira, da *)'.«mrciroe, aiunpra com fa->• {'JKantentoa, h/mr» roa»ijui'.- antigo» * í-li.una cor>ii'umr com o Contador 1/ar»ni.4 dA Quitanda fcl,

no melhft' ppnVô ue ho.--o.u moraila !ado, tao-i». üfugupl <uu cruaal-da '>(>.000 cruvelroa. ai i^ltldat fitgo.no mu:-tinte para pequeno capitalfifiUtnude oe pigameni'..corretor unlco quo oa>A>enlda Mirecual !'!o-.. 2, prozlmo ao
U'!U,

A PRAÇAO Centro de Estudos da SantaCasa da Misericórdia *aa ceie-brar, na Igreja da Misericórdia. j. j. Ramos, estabelecido nesta cl-quarta-feira. :o* do corrente mia ás dad<e á Avenida líossa Sealiora de Co-30 horas, missa com Llberamé. em i nacabar.a n" 911. com o negocio desufrágio da a'ma de seu ttraarie Den- j Florca Naturais, comunica a praçafeitor DR. OCTAVIO DA ROCHA J "
MIRANDA, convidando pura assistirAto, a Exrna. Família. CorpoClinico da Santa Casa e amigos dasaudoso extinto. 

ANTONIO LEITE COSTA
(MISSA DE 7.° DIA)

fAãroaldo 
Mesquita da Costa c família, Carlos Lei-

te Costa e família, Paulo da Cunha Silva e família _ n„ly£iaoílalíJ,
(ausentes), Lacè Dias e familia (ausentes) e Waldemar a família dc edoardo soce- m m'' ^ _ ... f! wNA convida os demais parentes! A ru-Sampaio Cliavcs DnrecKcS C fumíua (a»i.^»entes), pais, ^ -«» e amigos para assistirem(A mhsa!uom apJ.'(
irmãos, cunhadoo, sobrinhos e demais parentes dc AN-
TOMO LEITE COSTA, convidam seus parentes e ami-

Eduardo Sucena
(2° ANIVERSARIO)

em çeral que prometeu vender o r«ferido negocio aos ara. Manoel No-guelra da Fon!cca e Abílio Pinto oaFoa-eca e convida a todos que ge Jul-garem credores a comparecerem noprazo da !*!.
A PRAGA

OS
de

s para a missa dc 7." dia a ser celebrada na Igreja: j ment._.agradece.j> çomparítimeato..
Santo Inácio, (Rua São Clemente, 22tí — Botaíogro),' HEBCOLIHP f*0Sí^ELt0

10',8.
11J3.12:8.

do corrente, és ? hora?, no altar-mor de N. S. dc Santana, agrade-condo, antecipadamente, a todos quecomparecerem.
IRMANDADE DO SANTÍSSIMOSACRAMENTO DA CAX-DELARIA

às 9 horas, amanhã, segunda-feira, dia S.

ANTOWO"PÉR EIRA

BE CARVALHO
(MI3iA DE 7.» DIA)

Viu-va, íilha.5, genro. cttnMdos e sobrinhos dc ANTONIO PE-
i' REIRA DE CARVALHO,' profundamente sensibilizados pelas

manifestações dc pesar recebidas por ocasião «le seu íalccimcn-
io. agradecem e convidam todos cs dereais parentes c. amigos
uara assistir d missa de 7." dia, i;ue será celebrada cm intenção
tíc sua alma or.nh.i, seçuuda-feira, riia B, ás 7,30 ]ior«is« na Iprcja
do Santíssimo Sacramento, á 'Avenida Tasses. Antecipadamente
agradecem aos que comparecerem a esse ato de té cristã.

ANTÔNIO 
-LlITl COSTÃ

A, O Pessoal do Gabinete üo senhor ministro da Jus-
W üça faz celebrar amanhã, segunda-feira, dia 8 do
corrente mês, às 9 horas, no altar do Sagrado Coração , pessoas rmir;as de extinto
de Jesus, da Igreja de Santo Inácio, à rua São. Clemente taml.em, os nosms nresnflo* Ir-
n.° 22G, Botafogo, nvissa em sufrágio da alma de AN-
TONIO LEITE COSTA, e convidam para o ato sua Exrna.
familia, seus amigos e colegas.

CONHA, firma estabelecida•anRl n. 31-A, nesta Cidade,, ww~. ncRoc:o tíc botequim, tendo-oque. cm su.raplo de r.ua u.ma. ias! prometido vender, intcír&mcnts livrecc.obrar. dia 3 oo rorren.e Cjtunaa- j t u-semoaraçado nc toa os r quas-tr X' i Z- - »rl'—«r í Q'Jer ônus, ao/i srs. Pranclsco AlvesN. B. da Boa T.Ior-o. Anteciparia- j xrlxrdra, Domingos Sequeira, Beba#-•_ | tiao Verelra e Armando Marques Cp-' roímo, convida a praga ou a quem_ ,. , ac Julgar credor a apresentar seur,Ot amigos da iam.iia Come.lo creaitoa, duplicatas, tituloa de qual-convidam os seuj parentes e ami-1 quer natureza, vencidos ou n»\o, nogos para assistirem a missa que; prazo de 30 dias. nno so auaitanaoem su/rarrlo da a!ma de IIERCOLINO reclamações ponteriorer».COK.NKLIO, mandam celcorrr, dia ej lilo ue Janeiro, t de agosto de--1 1949. /a.) M. M. Cunha — Manuel

AV!S0S RELIGIOSOS
Ao milagroso S. .ludas

TadouSatr * Pauto, dc Jof.hor njr>decema p;-<.nde g.~ac< alcançada.
1 N. S. dás Graças c ao

Qlorloso S. JorgeAgradeço ai graças aleançadae —C. D. S.
A milagrosa Santa A. B.

Gcmma GalganiHumildemente agr»drço a grandegraça alranyada — Paulo.
A S. JUDAS TADEU 

"
Agradeço uma greça alcançada. —Malr.

A S, Judas TadeuAgradeço-lhe a graça .aleançada,— Atanasla.
A Santo ExpeditoMulto lhe agradeço uma grandfcgraça. — Atanasla.

' > íoütrato «le rro». t'.ir içmaior parteto int-..'com jjraiioeMitamúef.major.! preçorl\io :.i toa.»Prjrior. ooiêquím * t»ndiüna, ru# uí?-; por.t.o oo centro da cii.tâe,p.oprto para caipira, IimbvIq «lera-di-> feriai a maior parti* em o»s;-ua/, e^petiaim .ttto no iialrio Naco-c.o multo intorenanif, por $tu a*u-g.iel de .-^0 eviuolroe. por sua* íerln»,pí>" sua» viidiçde*, nAo pagando onu-vav^ei «'sujr-# p »r . '.oo e poiicoi milenutiros. rom fa.-.'.idade oe pagamer.-li. Mas»inn>'!. ci.reto.* único qu« rionnjora p*3çoi Avenida Ma>recoai Fio-r!ano iO':r r.do. e^li t. p/cxlmoaoç! :i e_Pri mor. .
Ba-raci lixa -T-bucrV frutas, aaTga-dlnho:. pipocas paiteie. etc. V'C-de-?.o no Indo da igreja de flanto An-tonío no mrlhor ponto de Nova Igus-çu. Venrir-sc hojr por :s mil crus-alrose íacllUanco-se par»c. Tratar com oSr. Lopct noloríl, o dia todo.

A S. Judas TadeuMais umR tfraça alcançada pelovosso lntrrmed lo. — Atan a s I a.
A S. Judas TadeuA graça alcançada.
A S. Judas tadeuAgradeço a graça obtida. — Te-re«a Cianr.ella.

' 
¥4> ;

Monteiro da Cunha — Francisco Al-vca Teixeira — Domlnsos üequeira— tícuastifto Pereira • Arm anãoMarques Carollno; Vosquez 6í Qucl-ro'., corretores c guarda-livros.Este e um negocio reahzaao por_ _ , • i ' Intermedlo de Vasquca óe. Queiroz,Cr. «isso Saraivs fls Ar, ara da i corretores c guarda-livros, diretoresproprietários do aíumado e concel-cuado Escritorlo Teculco de Conta-billdade e CorvetaB3m "Morcurlo", amelhor e maior organizando ds com-pra e venda de estabelecimentos co-merclals desta Capital, alto â ruaUruguaiana iftó, 6.° andai; telefonesm3-92S1 e 43-4916. fc' se esqui*-çam... Para compra e venda ascasas comerciais... Vasquez & Quei-roz e nada mais... Imitar r.io adlan-ta... Quem é bom Jâ nasue feito,quem quer se faz^r nào pode... Em-presta-3; dinheiro para ajuda decompra. E' uma organização técnicade negcclcs.

A Frei Fabiano de CristoMeu eterno agradecimento. —Maria de Lourdes Bastos
S, Judas TadeuAo mi*>agroso santo o apradecl-rr.ento eterno de uma devota, portrês grandes graças alcançadas. —Lourdes.

S. José — S. Judas Tatíeu
,j• 3» dss GraçasAgr<i<je'^> a graça alcança-ia. - —Ce!aa. . 

Á H. S. das Vitórias e â
N. S, das Graças/graáeço as frraçá3 alcançadas.— O. C. LamarAo.

A M.S. das QraçgsVera Carvalho agradece a graçarecebida.

.Sfinior
Stg A Mesa AdsiSnistratlva;

de.sta Irmandade fará ceie- í5 brar musa r^zacTa e respon-!
so, cm sufrágio da alína do san- «
doso IrmSo Provedor Orodundo \— DE. .TO«F' SARAIVA T)". ¦
ANDRADE JTTNIOR — no nll-r- !
mor ila XtcJi rti Çnndelârja,amanhã, dia 3 da rorrcnlc, sc-
gi»r.da-frirn, ás 9,^0 Iioras.De ord^m do c^7iio. s»*. Prove-
dor convido a exrna. família À PRAGA

(12971638).Sítaolljjflsflements Iteich, da Belclca,diselam nomear representante paradiamantes industriais e ferramentasdiamantada:-.. — (1302Í63S).Outros detalhes á disposição dosInteressados, naquele Rrrviço de In-tercambio da Associaçúo Comercialdo Rio dc Janeiro, cm sua sóde &B-ua d\ Candclarla, 9 — 11° andar,o:a esquerda. . 
AL1ANDEGA

Reno a da ontem da Alfandega dojaio de Janeiro comparaúfi a de perlo-anteriores:
RECEITA A9RECADADA

ImportanelasM Se««ita do dia:
fe de Agonto de 1949
t de Agoíto dfi 19-Í8

[> U«.ceita mensal: ^(J
Jü* 1 do Agosto a fe

j de Agosto da 194?
iDe l de Agosto a &b do : A rosto dT 1948
k

CK$2.512.373.20
1.641.037.60

29.262.063.20
12.571.942.60

Modificações no Gabinete
da Bulgária . |

Sofia, 6 (U. P.) — O gabinete |
bulsaro sofreu hoje grandes mo-
dlílcações. O primeiro ministro
Vasll Kclarov e seus trôs vlce-prl-
mclros ministros foram afastados
d" algumas de suas funções e o
mWlstro das Finanças, o comu-
nista Ivan Steíanov, renunciou ao
cargo- .A imprensa governamental
anunciou que Kolarov continua
como primeiro ministro, porem
foi substituído por Vladlmlr Pop-
tomov no cargo de ministro das
Relações ExterlQres. Popto-raov é
membro do Polltburo e secretario
geral do Conselho Nacional da
Frente Môe Patrla e diretor geraldo orgfto do Partido Comunista,
o "Rnbotnlchesko Delo".

Vulko Chervenkov continua no
cargo do vtce-prlmnlro ministro,
porem deixa de desempenhar o
cargo de ministro das Artes e Cl-
enclas. cargo que passa a ser
ocupado por Karlo Lukanov. An-
ton Yugov também continua co-
mo vlce-prlmelro ministro, poremdeixou de exercer as funções de
ministro do Interior. Também
continua como vlce-primelro ml-
nlíitro o sr. Dobrl Terpeshe-pr, po-rem Cyrll Lazarov o substituiu n ocargo de diretor da Comissíio dePlrinejamento do Estado.Stefanov. que renunciou ao oar-
go cie ministro d«x« Finanças, íolsubstituído por Petko Kunin,também comunista e ex-ministroda Industria. Vulko Gochev, porsua vez, substituiu a Kunln nccargo do ministro tia Industria.

ANTÔNIO LISTE COSTA
A Os funcionários do Ministério da Justiça fazem
V celebrar, amanhã, segunda-feira, dia 8 do corrente
mês, às 9 horas, no altar tíe Ííossa Senhora das Vitórias,
d» Igreja de Santo Inácio, à rua São Clemente n.° 226,
Botafogo, missa em sufrágio da alma de ANTÔNIO LEITE
COSTA, e convidam para o ato sua Exma. família, seus
amigos e oolcgas.

ANTÔNIO LEITE COSTA

^ A Federação das Congregações Marianas convida
a todos os eongregados marianos para assistir às

missas que serão celebradas, amanhã, segunda-feira, 8
do corrente, às 9 horas, na Igreja de Santo Inácio, à
rua São Clemente n.° 220, cm sufrágio da alma do aca-
dêmico ANTONIO LEITE COSTA, filho do congregado
AÜroaldo Mesquita da Costa.

ANTÔNIO LEÍTE COSTA
0, A Confederação Nacional dos Círculos Operários

convida a todos os circulistas, para assistir às mis-
sas que serão celebradas, amanhã, segunda-feira, às 9
horas, dia 8 cio corrente, na Igreja de Santo Inácio, à
rua São Clemente n.° 22B, em sufrágio da alma do aca-
dêmico ANTONIO LEITE COSTA, fiiho ãc seu eminente
benfeitor ministro Adroaldo Mesquita da Costa.

ALBERTO KODRIGUfiS DA CUNHA,... _. , estabelecido com negocio de Café emãos. rnara assistirem n esse a*o , jjelteria, a rua Lins o Vasconcelosde religião. |ri. 641, nesta Cidade, comunica 0110
7?io de .Tanelro, 1 fle nernsfo de: prometeu admitir como soclo o nr.i o srrrrtario da Irman-1 ^"'fanclsco João Uon^alvcâ, íicutiuo

dade, w.™", prr-.cnrendo aos dois o Mt.bel.el-

COMPRAS E VENDASCASAS COMERCIAIS
rmazeai. Venac-cex\-Dic^ clü Cruz, 24boa morada, urgent-l-lon? 29-2040.

l proximo ade Maio. comtratar p-;".o te-

— Pedro de Magalhães
Corrêa.VENEBÃVEI, F ARQXJIEPISCÒPÀT,ORDEM TERCEIRA DE NOSSASENHORA DO MONTE DOCARMO

Dr. José Saraiva de
Andrade

(PROCURADOR GRADUADO!De ordem do Caríssimo Ir-
milo Prior, convjçlo o« nossos
irm&os em geral, a Exma. Fa-

milla e amlRos do saudoso lrmfto
procurador Graduado, DR. JOSÉ*
SARAIVA DE ANDRADE para as-
Blstlrem ao3 sufrníílos mie a Ad-
mlnlstração manda celebrar porsua almn, lio altar-nior da Igreja
da Ordem (A rua Primeiro de
Março). amanhã, segunda-feira,
dia 8 do corrente. As 8,30 horas.

Secretaria da Ordem, 7 de agos-
to de 1849 — José Pinto dc Car.
valho Osorio, Secretario.

u VROTnov O S
"DECADÊNCIA E EJEGEínSRA-

ÇAO DA CULTURA", de A. Sch-
weltzer — Todo homem qu« sc
presa dc acompanhar a evoluç&o
mental da humanidade «leve ler
os conceitos de Albcrt Scliweltzer

BOAYEN.TUH JOSE'

DE CARVALHO

Banco

DELAMARE S/A
Fundado em 1915

Dep6sHo> — Cauções — Descontos

Cobrança — Guarda da Valore» —

Cofres d« Aluguei' •'todos os

demais Serviços Bancários.
•

MATRIZ
Av. Presidente Vargas, 446

•
AGENCIA 13 DE MAIO

Av. 13 de Maio, 41
•

AGENCIA MADUREÍRA
Kua Maria Freitas, 155

^1.° ANIVERSÁRIO)
A familia de BOAVENTURA JOSE' DE CARVAÍ HO
convida todos os seus amigos c parentes para a

missa rtc i.° aniversário de seu infausto passamento,
que mandará, celcbrar amanha, às 9 horas, no altar-mor
da Igreja de São Francisco de Paula, confcssando-sc an-
íecipadamente grata pelo comparcoimcnto.

•UiOipji TAVARES DA SLVA

(MISSA DE 7.° DIA)
Jfik Dr. Waldemar da Silva Sá Antunes, senhora, filhas,
& genro e netas ,Dr. Ilerbert Sá Antunes e senhora,
Gladys Sá Antunes (ausente), Dr. Nelio Tavares, se-
nhora e filhas, convidam os seus amigos para assistirem
a missa de 7.° dia que será celebrada no altar-mór da
Igreja N. S. da Candelária, em sufrágio da boníssima
alma de seu querido sobrinho e primo LINCOLN, no dia
8, segunda-feira, às 11 horas.

Antecipadamente agradecem.

menio referido, os quais as»sumiraoo ativo e passivo da lirma AlbertoRodrigues da cuntia.Klo de Janeiro, 6 de agosto de194V. ias.) Alberto Rodrigues daCunna — Francisco João Gonçalves;vasquea òc Queiroz, corretores eguarda-livros.Esto é um negocio realizado porintermedlo de Vasquez «te Queiroz,corretores e guarda-livros, diretoresproprietários do afamado e ccncel-tuaao Escritorlo Técnico de Contabi-lldade e Corretagens "Mercúrio", ameinor e maior orgamzayao de com-pra e venda do casas comsrclals des-ta Capital, sito A rua Uruguaiana166, 6.° andar, telefones 43-9281 e43-4916. E nâo se esqueçam... Paracumpra e venda de casas crnner-ciais... Vasquez i& Queiroz e nauamais... Imitr náo o-alante... Quemé bom Já nasce íelto, quem quer sefazer nüo podo... Empresta-se dl-nhelro para ajuda de compra... E'uma organização técnica de nego-cios.

A' PRAÇA
Álvaro de Figueiredo Costa de-clara que vendeu seu estabeleci-meuto comercial do líquidos e co-mestlvels, sito á rua Bar&o deMesquita, 538-A, ao sr. José \Fer-nandes Gonçalves, livre e desera-baraçado. Quem se Julgar credor

queira apresentar-se dentro do
em seu notável "ivro
e P!:>generaç&o da Cultura'. pu-
bllcado prla Melhíramentos. Fi-
gura de medico, cientista, ílloso—
lo e escritor, que penetrou as

'Dscadencia.! prazo_d:i_lel.
Caixa Econômica Federal

do Rio de Janeiro
«  Serviço do Material,a1v„ africanas nara íundar um! A Caixa Economlca federal do RioJaneiro, aceita^pro^Mtas^de com-hospital e lnslsne pensador será

novamente apreciado em nosso
País através do seu Dlsovrso so-
bre Gootlaé, qve as Edlç6es Me-
lhoramentos vão apresentar como
1° volume do sua Goetlilana, em
colaboração com o acatado Ins-
tituto Hans staden, de S. Paulo.
Seguír-se-S-o as tragedla<s "Clavl-
go" e "Esteia", do gênio do "Faus-
+*-»•»• "Perfil rif. Hoetlie". do nro-

com-pra de um conjuntopo£to de:4 armários;3 gravadores;] Impressora eletrlca;1 impressora manual;1 apianadora;3.700 fichas mctaiicas "Adrema"
o 25 bobinas de papel.Em regular estado di conservação,o qual poderA ser examinado á ruaTreze de Maio nu 33135. sobreloia.A concorrência £ccô. encerrada as 17horas do dia 26 do correnf-c. no localto": "Perfil de Goetlie", do pro-íeôsor Pedro cie Almeida Moura; ;"Gocthe no Brasil", pilo dr- Car-j* Pn"ui0 u,,:,,., _ çh;tc do 3ervice.

feToVo?! p^T-mou™;; Extravio de eònhecimcnto
obras, todas essas, qnc represen- ferroviário
tarão preciosa atividade lntclec-, . _tTiai dT Brasil ao bl--enten'-.rlo1 Compareceu haje^nestn. tstaruo. porxuai ao i>rasii yu ui-«.eiHçnaiju procuração, o sr.t Wal-utmiro' pinhew

LINCOLN BRUCE TAVARES DA

SILVA
(MISSA DE 7.» DIA)

^ Coronel Fernando Bruce, senhora, filhos, genros e
netos, (ausentes), Alberto Bruce, Ney Espindola do

Nascimento, Capitão Aviador Edy Espíndola do Nasci-
mento, senhora; Tenente Aviador Cid Espíndola do Nas-
cimento, Ene Espíndola do Nascimento, Capitão Anelio
Ferreira Bastos, senhora e filhos, convidam os seus
amigos pára assistirem a missa de 7.° dia que será ce-
lebrada no altar-mór da Igreja N. S; da Candelária,
em sufrágio da boníssima alma de seu querido sobrinho
e primo LINCOLN, no dia 8, segunda-feira, às 11 horas.

í.ntcc!rzianicnte zrrr.iccem-

goethiauo E' uma operosidade
qiue honra a Inteligência e os cen-
tros culturais tíe iioa3.-\ terra.

'declarações" ~

Rogério Gaspar, prometeu vc.ider or.cu estabelecimento comerciei, dono-minado "Acessorios Zftphir". cJlo ARua.Duvivler n° 50.A. Uvre e dosemba-raçado de ouclquer ônus. aos srs. Oc-tacilio J(i:ob c Pnulo Vp.lente. por tn-termedio da Profil Imobiliária Ltda.com escritorlo á rua da Alfandega n"63. Io andar de compra e venda decasas comerciais, industriais, terrenos,escritas avulsas, serviço de despachan-te no Tesouro s Prefeitura, conv.dan-do todos os seus credores a cpresen-tarem as suas conta.*» dentro do prazoda lei. para serem rasgatalas.Rio dc Janf.Iro. A ns agosto de(as.) Rogério Gaspar — Octacllio.Tacob — Paulo Valente.
A PRAÇA

A rmarinho — v"encle-se um por mo-tlvo do viagem, ó;in:o contrato,teni morada. Aluguei antigo. AvenidaAmaro Cavalcante • 209b. Fngenho <ieDentro. Tratar_i\o_loci.l."A"rmarinho c] "pequeno siocl:, vende--t*. ae um cm ot.mo ponto, motivoviagem forçada. A loja é ótima parauma íarmacla por nAo haver nenhumano lugar. Ver c tratar Largo do Stpé21,_Rocha Miranda.
A luga-sc" armazém para industriaxjLdc gêneros alimentícios ou oficl-na, com força ligada e barracAo co-berto, otlmo local, -â rua. Plratinl.-Telefone 48-5635. sem luvasA rmarinho p~equcxio com .stock, lojaJ\.completamente- Independente; uni-co no local» vende-se barato. Tratarno mesmo, A rua Visconde de ;.SantaIsabel. 85, Praça 7.rinazem — Vende-se com bom con-

pi110.000 cruzeiros. Trntar nomes-l trato, ótimo para copa ou calpi-

Jofto Marcollno da Silva, proprie- Itarlo do Atelier de Restaurações sitoà praia dz Botafogo n. 21Ü, avisa& sua distinta • freguesia que paramalhor servi-la, a partir do dia 15desto mês, estará Instalado a ruaCorreia Dutra n.» 46 fone 26-4368.

3^m.palo que declarou ser o destina-tãrlo do despucho 1 do dia 15/7/49procedente da estação de Caratinga, econstante dc 200 sa-cos de feij&o pre-to com 12.000 quij »5, do qual é retne-tenta o sr. Joaquim Vicente Bonfim edestinatário ao portador, e como setenha extraviado o conhsclmeritu o vi-
ginal da referida expediç&o. pediu-meque lhe i<eja íelta a cnirí-ga da iaerca-dorla por termo .le rcspontittbilldacle.Assim, em observância ao disposto no
decreto 1Ô754 de 13 de março de 1931faço publicar este aviso pôlft-lmpren-sa, tréo vezes consecutivas, para co-nheclmcnto de quem intereísar posta.Rio de Janeiro. 5 de agosto d« 1949.— Pela The Iy>opoiolna Railway. Cem-oany Ltde. — Leonldas Salles dç Jtfç-hezes. Agente Comercial da Eátaçao dePraia Pormosa.
1'URFE 0LU3É BRASILEIRO

ASSaMBLCIA GERAL ORDrNAEIADe acordo com o art. 39 dos Es-
tatutos, convoco os socios quites
para se reunirem em Assembléia Ge-
ral para prestação de contas, elei-
ç.io de nova Diretoria e lntftrssseí
«éraisT no próximo dia 12" de agos-
to, lio 20 horas e 30 minutos, na
sede social & rua Jardim Botânico,
693, sobrado. .Rio de Janeiro, 6 de agosto de
1949. (a.) Domingos Ferreira — 1.°
secretario.

mò bairro com o sr. Lefto, á rua doLlvramento_n9,_Movelarla. . çougue e prédio comercial no me-
lhor ponto do Engenho Novo —

Vende-se grande loja com morada.Serve para qualquer negocio. Deta-lhes á rua Barfto do Bom Retiro 134.c|I. Tel. 29-5530. Antônio Alves. __
Armazém no melhor ponto da esta-

çfi.o de Cavalcanti, feria 45 mil
cruzeiros. Aluguel 430 cruzeiros, con-
trato 5 anos, otlma morada, instala—
ções modernas, grande facilidade co
pagamento. Procurem sr. Silva, a
ru» Rodrigo Silv» 3«-A. sala 206. _A rmarinho — Vende-ee um fazendo
/V bom negocio e o único no lugar..
Aluguel 450 cruzeiros com boa mora-
da e firande contrato, a venda 6 fel-
ta com o stock; o motivo se explica
ao pretendente, para melhor&s lníor—
mações com o sr. Vieira, h rua Buo-
nos Aires 127. Io. por cima do Al-
falata 127. l° andar; ... 

A rmazem quitanda —• Vende-se ou
A. accita—se soclo. facllltando-se o
pagamento, ótima loja servindo para
qualquer outro negocio. Pequena mo-
rada e bom ponto. Rua José Vicente
21 — Grajau.

luRa-Je deposito de inoveis ou
A mercadoria. A rua Mario Portela
53. Tratar A rua Lavradio._13,..loja.~k çougue — Vendo em J^.carepaguâ,

com 2 fornecedores e grande co-
ta, loja com contrato e aluguel an-
tigo, boas instalações, preço tudo in-
cluldo 330 mil cruzeiros, facilitando-se parte. Tratar com o contador uns-
cimento, A rua da Quitanda 61. 2."r.ndar. sala 3.A çougue ~ Vendo em Botafogo,
xjLCom grande cota, contrato do 7
anos, aluguel de 300 cruzeiros, lnclu-
slve moradia, preço tudo Incluído 260
mil cruzeiros, faclllta-so parte, as-
sim como se vende a metade, partode um soclo. mais detalhes com Con-
tador Nascimento, A rua da Quitan-da 61. 2.° andar, fala 3.A rmuzens — eVndo em Parada ne

Lucas, Nova Iguaçú. Olinda, Bota-
fogo. Vila de Penha, Maria da Graça
dc 40 a 200 mil cruzeiros, sempre
com Incilldaòe do pagamentos, .bonscontratos. Alugueis antigos e alguns
com moradia. Tratar com o Conta-
dor Nascimento, ã rnn da Quitanda61. 2.° andar, sola 3.A rmarinho — Vendo cm eBnto Ri-
x\balro, perto da estação contrato
novo do 5 anos. Aluguel antigo, preço80 000 cruzeiros,. tom mordia. Tfatar
com o Contador Nascimento, d rua
da Quitanda 61. 2.° ar.dar, sala_2i

a rmarinho — Vend»j-sc. pelo baianyu
XXou passa-se o ponto fazendo bom
ucgocio. Motivo ter outra casa no m-

terior. Base 18.000 cruzeiros; ont-
bus 34 e bondes a 4 minutos da loja.
Tratar no Largo do jacarezinno, a
rua 15 de Agosto n. 1. com o sr.
Mvaro Prado, proximo da faorica ae
garrafas da rua Vluvt>. Cláudio

B«r e rcataurnniç — Niterói —- Co»'-trato de anos, aluguel 250 cru-irlror. boa morada, hoa f^rla. preço90 mil cnirelrof; entrada 30 oill en;-reiro*. Infor-nnr p/crltorlo S. losé; *rua Sousa Krar.ro n; apartamento iú4tcl. 3a*777? . Moacn-,
Botequim 

—""Penna — contra'to de osno«, aluguel 3*6 cruzeiros; bonmorada, frrla >" mil cruielros. ^ran-de íaclllfUfl».. luiormar eacritorlo r>aoJosí Rua Souza Franco in aparta-mento 104. Tcl. 33-7772. Moacir.
Botequim rin. Tljuca — contrato ae 9ano^. aluguel barato, duas moradea.

j feria 1*1 m!l cruzeiros, pequena entra-.da Informar cícrltorlo 6. José. Fvafiouza Franco r»4 apartamento Jo^.Tel. 33-77 72- Moaclr.
£ botequim — Vila Isabel — Contrato& 5 ano?, aluguel 407 cruxelroc, bcamorada, feria 4o mil cruzeiros facfilta-ne. Informar escrltorio H. Jo*f- k r.Hou7uv Franco 19í apartamento 10'4.T«;l. 3C-7772. Moaclr.r~\ampo~Grar.de — Vende-^e"" fa-zendoVj bem ncgoclo morimcnto 30 milcrurelros, rocn boa casa de moradia econtrato. Facilita-fe. Detalhes à rua3etê de Sítnmbro, 163, sobrado, dia-rlamente. com o corretor Pinto. .
Gasa de cõmestiveis e frios — Vei*ds-se bem localizada e com bomcontrato; á A?. Atrulío de Paiva 62r.Leblcin^.
Casiã de Fazendas" e ArmarinhosVende.-ne cm SAo Crlstovfto. F(>•ria mrnrnl dc *30-000 cruzeiro». Co;,tr-.r.n clf r' nnos Alttrriel .t.OOO- cr:?-rciros.- Ir.íorm"-sC'. con• Mario Re*/..A.Praça Duqne f'.«: Cexis. 2'. —.andar, japart._ Tel."fone
Ciiífé, 3-ir « Coiut-it.ível.'* flnoV 7*j V. in nú-ia^r da .-ofíonder.i.ci:n oaquena mprada, venda, jo av'.'cruzeiros •; no verão, vendeu^ enrr^•13 e 5^ 'mil cruzeiro* InuM^ur^d;ha l ano Otlma- e^qulr.a ccm lar:iuca?cda -co:». c-ideíru«. Pr.^-a cru-zo!ros. poüenao .faeiilt>r ama partecrr. 40 mes^. So vendo porqye «Aop-T-so cnt:.r A testa conforme, pro*^-rei. Alguém que esteia realmente Jn-tcr?saado o f.prescntc borr. ' refetercias cu entregarei a ca.^a para e^periencia por 1 mô.-. Rua Cab-jçu r.:.
domingo a qualquer -hora; ula do,, se-mana. depois das 20 horas.V^aldó" de cana e bebidai r.õ . Ei?'»-O r.ho Novo. vendo com grande fa-cillda'.!e r.o pajramrnto. contrator» :.no^: n5o pasta alugue!, c'nda re-fcbc 500 cruzeiros; for:a mil cru-re'ros. Procurem Silva á rua RodrigoRilva 34-A «a!a 20h_.VSaíé e Restaurante próximo ao cèn-\.j tro mil cruzsiros. contrato de v os int»i:c.~. n*»o naraaluguel, rrande facíüdadc; no paga-monto. Procurem Silva. L ruaRodrigo Silva 34.-,A,_úala„ 20 j_.
Café 

-- Lara:ijêírã.s* — Veiiue-se côn~frp.to di 5 anos, teria de 58.00»*.cruzeiro?, no Ver&o gnr?.nte-se 73.000a co.000 c-urelros. Preço bí-o mil cru-Zíiro*:, íacl!lt?.-se o pacr.*rento. Tra»tnr cem Mr.rio ou Aloi"io P^íí: --
Praça Duque de Caxias 2*., Apart. 204— Tcl.: 25-0770.  • ...Trnotografíh. — Vende-se nó Centro.JD otlma oportunidade' para quemquer ganhar dinheiro, vendo por mo-tlvo de retirada do soclo-tecnlco e nAoentender do ramo. aluguel antigo de200 cruzeiros. Kua Visconde do RioBranco 2^- 10. rei. 22-9741. Nogueira.

FABRICA dc roupas, vende-se
uma pequena fabrica bem mon-
tuda. em eflificio novo, aparelha-
da de excelente modelagem de
artigos para homem, bem »fre-
guesada. Ver c tratar com Rat1-
mundo, á rua dos Andradas, 90,
portaria.GRANDE loja em Bonsucesso.
Aluga-se com modernas Instalar
ções. e vitrinas. Av. Nova York
esquina da Praça das Nações. —
Tratar _na_lo ja_Modelo._^
HbteI7 pénsaò restaurante, padarias,vendem-se melhores detalhes. RuaSenhor dos Passos 31 1.° andar, salan. z.
InHuetrlas 

— Vendo em Ralchuelo «
Nllopolls, dos ramos de aguarden-te e frutas desídatradas, por 65 e 45mil cruzeiros. Mais detalhes com oContador Nascimento, A rua da Qui-t a n d a_61; 2.° andar, sa la_3.
õja d"ê lerragens — Andaral -- Con

 trato - de 5 anos, aluguel barato;instalações novas,-boa feria,- venda mo-«vo de doença. Informar escritorlo B.José A rua Souza Franco '94. Aparta-mento 104. Tel. 3S-7772. Mov.lr ou.Jos*

f °JL-i-1

T oja em Copacabana — Traspa«a-i a se o contrato de ótima loja. com

*T éltoriaJLi

200m2, localizada no Posto fc •— lníor-macões com Mario Reis, A Praça. Du*
que de Caxias, 21, 1.° andar. Apar-tamento 104. Telefone 25-0770.."Bar — Vénde-ce uma,

paga do aluguel 300 cruzeiros commorada e recebee 1.500 cruzelto^,.Informa-se com o sr. Vieira. A ruaBuenos Alrès 127, Io andar.
T õjãT vaziã"~cãm~'2 portas rio melhor
JLí ponto do Engenho Novo. traspar-
so—se o contrato de 5 anos. Aluguei
500 cruzeiros. Serve para qualquernegocio. Detalhes A rua BarAo d£Bom Retiro 18". c|I. Tel. 29-5580Antonio Alves.  '•

— Vendesse, no
ponto de Engenho .Noto,contrato 5 anos. Instalação xrtodern»com grande stock de louças e crls—tais. Deta-Hies A rua BarAo do. BoxnRetiro 184. c!I. Tcl. 29-5580. AntOHlOAlves. 1^ _1_

Eoja 
— AbõllçSo — Aluga-se ótlmfccom três portas de :.co, '50m2.

sem luvaa. Tratar hoje, cias- 15 á.<3R horas, no local, A rua Silva Xa-vier 153, ou todos os dias 4 ruaSão Luiz Gonzaga 532, apto. 204,com o proprisi-arlo. sr. Alí.tandre. •

y oja de ferragensJ-i melhor

BENEFICIADOS E CLAS-

SIFICADQR DE CAFE'
O DEPARTAMENTO NACIONAL DO CAFÉ (em li-

quldação) comunica, a quem interessar possa, que rece-
berá propostas para a compra de um benefieiador e dois
classificadorcs cie café, até o dia 15 de agosto do corrente
ano, na conformidade do seu edital de concorrência
administrativa n.° 8, de 28 de julho de 1949, afixado em
sua Sede e Armazém, à rua, Sacadura Cabral, 308, nesta
Canital-

^j^rtlgo» 0b comestíveis vlu^s de^^pa-
daria de confeitaria, frios, artigos

da laticínios, empacotamentos, lata-
rias e todas as bebidas flnus engarra-fadas nacionais e estrangeiras, só pa-tar fora. podendo trabaln&r senhoras,
pois o ambiente i puramente famlUár.Negocio ótimo, para pouco capital 200e poucos mil cruzolrog (tudo engloba-
do), com facilidade da pagamento.MagalhAes, A Avenida Marechal Fio-rlano 117, sobíado, «a.a 2 proximo aoClne P/ltno!._

BÓA OPORTUNIDATtK para
pequeno capital. Armarinho pe-
queno, miudezas em geral e con-
fccções. Vende-se. Av. João. Ki-
beiro, 345-B, Pilares.
Bar e Botequim — Vende-se A Ave-

nlda Mem de Sá. feria mensalde 120.000 cruzeiros. Aluguel 500 cru-zelros, contrato de 5 anos. Informa-
ae com Mario Ríts. A Prnça Duque
de Caxias, 21. 1." andar, opartamen-to 104. Telefone 2S-0770.
T>ar e Restaurante — Vende-se ou
JL# admlte-se um soclo com 1/3 do
ea pitai, A rua Sacadura Cabral. Fa-
clllta-se parte do pagamento. Infor-
na-it com Mario Reis, A Praça Pu-
qus de Caxias 21, 1.° nndar, aparta-
mento 104. Fone: ,25-0770^in _"Oombel ro" p-oxirno ao Largo «3a
-O aiorla. com ótimo contrato dc
cinco anos. vende-se com grande la-
eilldade de pagamento- Melhores cie-
talhes com Vasquez & Queiroz. A rua
Uruguaiana 166. 6°_qndar.Dar e Restaurante na Estaçfto de-LJ Olaria — ^'endo nela tmportan-do de 350 mil cruitelro... feria pa-r?.ntida de 45 mil cruzeiros. Faclil-
ta-se uma p&rle. Tei. ^0-2óià —
Armando.

T oja no Catete com «ia metros qua-1-J drados proprio para pequena Iti-dustrla armazém, deposito com forçatrKaslca — Vende-se o negocln detlnturarla. Rua Benjamin Constam.n._ 144-A. . •T ojaã — —Afagam-se duas acaba-JL4 aas de construir, local de grandefuturo, servem para qüalquar ramodu negócio.. Ver e traçar A rua daRegeneração 39. tBousuccsso junto Avariante _j _.
LOJA — Rua da Conceição,15!). Niterói. Traspassa-se, in-

eluiávc vitrinas e armações, tem
moradia. Alugucl antigo, ,

íTcínã de Jóias -=- Ven<ie-se em
S. Paulo. na Praçà da Sé. Orail-de pechincha, sala otlrfia para qua^-quer negocio. Aluguel batatp sem - lu*va. Informações no Rio. A Avenida. S. de Copacabana 951. ,ap. 202.aaaritt — Próximo ao Meyer casa nova, contrato de 11 anos, bàopaga aluguel, feria 120 ml! cruzeirospequena entrada. Informar. Escritórios. José. Rua Souza, Franco 194.apar-tamento 104- Mcaclr-ou JorA. ......"Oauaria — í5uourblo da Central —

X Contrato de 7 anos, aluguel 450cruzeiros; lerla 85 mil cruzeiros nootem freguezia, preço '750 mil cruaélros
pequena entrada. Informar escritorloSão José. Rua Souza Franco 194.apartamento 104. Moaclr ou Jòse.

Jp

"Dadarla em Olaria — Vende-se. con-JL trato de 8 anos. Aluguel 550 cru-
formações com Mario Rela, A. Praçazelros. Instalada era ótima Joja. In-Duqpe dc Caxias, 21, 1.° andar. Apar-tamento 104. Fone; 25-0770. TJadarla em Niterói Vendo-se fa-
-C ciiltando-se parte do • pagamento.Bom contrato de locação. Preço- 750mil cruzeiros. Informa-se com MarioReis. é Praça Duque de Caxias, 211." andar. Apart. 104. Telefone: —
23-0770. „¦TJadaífíã em Madurelra — Vende-s»
X facllltando-se grande parte do pa»gemento. Contrato de 12 anos. Alu-
Ruel 800 cruzeiros. Informações comMario Reis, A Praça Duque da Ca-xiai-. 21. l.° aparU 104. Te-lclouô '25-0770# -L

IN
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AUTOMOBILISTAS

Capas desde Gr$ 500,00 colocadas

Na grand# venda do AUTO CAPA ate 30 d. T T ITl tf 
jT5 i

agosto, aproveita a ocasião. O nViiar "stock" /fX l»J ¦!« V-/ Va* A

dMhltvri* 
J —r Rua jui«> do carmo, 200

ti» anta d.- «rio-
iTÍ,;u.Jo. . bljou:.itni com <•»«»
*u.,a # jalpâo - V«n<lo com cnt.eg»
tmtdi.u. Trnt.r mm Momado. (on«'!"•  1
^>»daria — Vendi-»# um» OM »«*i
ll burbin. da Ctntrâl. Viui*» me»;u>i i7o mU cruniirot. contrato oc «,
?no» iIukuíI dc 600 cruMtrw t» co.u J•nonúiifm modem», danço i.m# p>~çu.ma entrada e um» outra o.i» Mc*'

MH

TOW

¦bicicletas
¦ INGLESAS

PHILLIPS
«ujna trnirívu» r um» v«..-
«nu» no r. lio nin. eom «entra to o«
11 »noa. rendu» mensais ds 123 mil
eru»;tJos pequena entrada
119 eacritorlo do »r. Jaanu.m frer-
»eira. com o u_ v.dra ü»í 14'' l'
liar.u * rua Buenos Alrea i27, iM
andar, por clm_a_ da Aliiilitftri*'
lTlorttnh» par* relojoelro, prccL-o ou
JL ia montada. Trl. 43-««66.
Çyíd.Fia Vconfrlt.iria - Vendo.
J. no crtitro otlmo contrato d» «
»no- Alueilrl b.-mtu. ,;ndo» monsals
no baleio «o mil eruselTM,
«iodem*. Dí talher 4 rua n.rlo do
Som netiro ioV «I. rei. 29-5500.
Ar.ionio Mr««. —_
Y^ultanS» — V«aa«-»e n# Ilha a«
K£ raauetá á Praça Bom Jmua. ,^•i.Vrro Salvador". nrgoclando•om artinos domésticos. far:ndo bom >
movimento. de«:,.ia Ílmlnu!;í^,b?nní
»r,u> de S «no... preço a comb.nnr
•om t.cllid.dc de Pa*am'nto- Inlorj
mnttex á rua do OUYidor 183. 2
•nd.r llll JO). rer e tratar no local 

Tílclci.u Monark no».. complMam"-
C ^TteÃí., «¦ B equipada. Vcncie-s. 4 ru. Be!,

vo de dUA» r.ASAJ*. trat»r á Ea- vma._l.5_l..  —rrrr—57-gr
h£"Ú"^ ^ Ur5tn,?- P B'^»*»ndoVeunr"S: hoi-m".
KfrtüSa —finai-» «m ^obr.- du». d, moç. po^pr.ço b.r.U^m..
®»S^s:S£."ír »£«•: sr

VJ NrautonoaTODOS OS TAMANIIÒ6 E PARA
O DOIS SSXO». _PREÇOS DS IMPORTA ÇAO — A
VISTA OU PBLO

^ CREDIÁRIO BtlOADWAY
cm 10 prestações

Hp

EXECUTAMOS PEDIDOS PARA
OS DOIS SEXOS

RUA DO OUVIDOR
N.# 134

automóveis usados
PACKABD 1040 — Bcdan, ? portai
01JX5MOMJLE 1041 *— Bídun» 4 portão
OLDeMODlUS IM0 — Sod.ill, * JiortM
BUIOK aUPER 104X — Síilaii. * i>orin«
SI MCA 1IHI1 — HertK». 4 po?U»

Hu<i8flaArao d^tàJíitlpT. aás-"llója " 13 horw
— Aceito irocn»

-- Oavildo.
lio vroiWA. 

Atenção aütohobilistas de

¦¦Grajaú e Tijuca^^B
PREÇO ESPECIAL SÓ ESTE MÊS

Oferecemos pfntur» pelo "SIBTEMfc AMEBIOAN «on(r» ter-
ru«™ í «t de NlTItO-CELXJLOSE "DUCO", ulcm de rocca-

AUTO MECANKA AMERICANA

m 1»" Vi""!;."„A2?^Jr'eh>"" 380,67

Si«ril»ru V«V.*uero. AeeUAWwi rte ^3f«»b»r pínum» qu»n",Mnl. d. íf .rt> t«aiiim.>*. colocemo» r»pld*-
men»f ¦ N n F * " 1»¦»«' ds u^r. *

, >f> .-tr* p*r» o* t n» r.,ni|*ftl1 VünsUMrd. Vendímoi Jiw Jojo a ca*
í m iilrnin. P«*f-* '(Jf fiquem •
I a^rvt.irn. Casa Píntwiro P.rei. Ave- >1 n'.dti Mcm de BA 10*. / , „ _— ^ I

1 rcnrtí»»»" por :? OJJ eruMÍA'» Hadio t
f )i. -ir.tca. ;n.i'i i'n* em períflto e«-

tado c • >" ra-iio, estofsmentJ novo.
Vit 1 l: «r i r-i» H'-'.Vor « i.w>r (S»"c"«t»v»o. .r.'jai»-f«:rí dMs í» 1; horf». •

VEVDK-SE 1 enrro MO dr X
tnjrarrr, c!e cor amarcln. comnlç-
tnmrnlp novo, ver 1-
i, 13 horns. :i Av. Rui llarbos»
4'{2, com sr. r.mtrlvnl.

VANGUARD 1019. 4 porl**.
enr (!r. ouro, om nprna'. J.nnn• ¦  . .Mi.lfkitiln i'Ani rftfllfl

ü»; neROC.o coii» -¦---pont-o do ba!rro. â rua Ttftpiru_B6 •
ÍViilfíndi." -"" VrndcT em J»c.repri;u»
vl « Madttrelra de 40 » *>5 mil cni-
Blro., eom frrllldMe no' paí^nento]ru eontrnto» e .lusuela «ntlnosi .
«toa co^ moradia. Tratar com o Çon-toder N.: cimento, 1 tu; d» QuIUn-dn findar, naln 1. 

SERRARIA e earptnlarta: —

Bicicletas Suíças Stella
Y.rio. modilos «ni <""«»•

unlc»4 no genero com reloglo de •
SUif^lucdlr d. rJll«.l«ro. Te oclnv.
tTthi. tr«A mud«nça6, íarol com duju w
ríS* 'pJítí-b.E.g.m .to. s«. Orbl.
Lftd*. — Av. Rio^Branco B. *»!**?*•—
Vrinda-u üm. blclcl.ta de hom.m,
V uma d. moca, por moUTo d. mu-

dança. 4 Aventa» *». S. de oopacaba-

ZONA SUL

,1 uim».
Bificleu d. uoía — /.nd. .50 crc- í.uç., a A»cr.ioa n. »._<

Miro*, nov». a Ar. N.a.deO^ na 73 S. tundo.
Moabana, 4JT, Oera.M .PKtrtw OHASIÃtWlüctaTr^Mõnàrk". aro 25. P«a KJKjtxaxixv

homemtoda cin.° 53

¦-M-—^WeüvÍÉ»-ira \i~ sara OCASIÃO I mnca macici, »#. »ci. j
mem ^omp;ct»'men'te nora . ,r.0tlT0 d. Tl.gem i ~ CHEVROLET 1939, 4 portas de jquiparta. Rua Hipolito da Costa bicicleta em n.0^Í^ PaSlc*cào In- i particular, cm perfeitíssimo esta- (- Av. 23 dc Setembro,  _ «. mn% mala annarllo. r^JiC|cao m g- aceito troca», p.»-:-rwv.iiir»« na- c.&sa. Rua Teixeira de_Meio.w._  . , ' „.m an«nnM mc' 53 — AV_. *a  -"SERRARIA e earplntariat — j Tjíclcüiã com pouco uso, Philip., pa- i

Tcnde-»e "egorJo perneno cap|. , ^ntem. ^odv ^QUlp.d.^.ndj. BICICLETAS —_PYREX —Tendr-flO negocio pcrurno capi- i ** ra nomern. roo» V ^ nov
fcl Tratar á «JwJojJLta
g|jva^684, casa 5. Tel. 38-S730. «jcjcicta _ vende-»ê uma om estado
rtv.nlurarla — veníe-tt com J>0* , novo ,„6rc» Hercules, d. h0™""'
X J?esue*la. loja com "1 if«#2 ! 23 por : l!2. com dtnamo. íarol, burJ-
^•:adr»3oí, *.0 liranchas. uma bate- I ^ c3mprjnha. espelho Sfto Jorge, ban ,<4#'.com turbina, íorça e.c i.Uii _i__ _n.»a.amKniihni radiado o xer- •"B-ijamin Con5*-ant n. 14-t-A pate efc fabrira íli

RÁDIO

2.500 cruzciroB. > c. "
Gctullo :3. Estação dc Todo» o* »an
tos, ver da* 8 Aa 17 horas.

¦ ij»:n.n yuiu.Ji;" . .-%rénde-*a uma pequena fabrica ae
iV ca'çados. cm pequeno «Mlp&o. po-
áendo aumenta-!o para mabr capacl-
tf.de: 4 rua aencr.l Arso.o n. J2.

n&&# J-BS.»g. Â ! " me^Tci*cr\S.r« '-"irA
« !»•»» m ?:•? «"«'«!• »»\ÍS2S^S;

tegunda-felra e;n dlan.e.

na. camprínha. espelho Sfto Jorge, ban, yRClio< um imdo Jo^o novo da capa» de
delra. porta-embrulhos. cadlado eLíef" ; r.ylon para carro Hudaon. uma belpal-
ramenta. tudo em estado novo. P.cço m0 „ar. jje nenard e um aaplrador de- ir.-, i-rnrelrn». Ver e tratar 4 rua líietrolu*. tel. 38-3207._ .. . . « „ A m Tmlni n« A An- ¦' Ãi MM

d.def 4 rua General Mgi« »• T^TÍicTaYTnsiesosiem perlelto ««tade
perto do Campo de S. Cr.slo.fto. ve vendem-se tres — 1 aros 20 pa-í tratar com Gome;. Qualqucr_ dl». rfOU j iJ "^Voo" rurelroa - 

moça por 5:0 cruzeiros, uiu» *'•»"mem por 650 cruzeiros, um velocípede
por 150 crurelros, rua Gonçalvessaac-Bc quunu . Crc-DO 15, apto. 2-A. America F. C.Duque do Caxias, tra ar comi Fran- p-

IJinUA-iCI.» *-••• |
rendc-ne quatro casis romcrclals em po--1 - — t an , n - i*n M F* — fl TI - *

cor tin ouro, cm
DUCO", alem de moca- , p„||oinetros, rnulpailo « om radiorusem " """. V.111rõ Dara capas de Iodas as qualidades, i Br aurnte t- frio, forra,:io de rnu.Uco, lantcrnelro «. capotelro para trombn(1af. ro e vciullo, vendo pir St .SOO

rrtizrlros. Prrço á vista do tabe-
la, .900 mil crurrlros. na rt>a
KÜo Francisco Xavier, 37»» cora
Alves Fetrelra • . . . 
Veade-i. 

nutex '.««6 "Ouotr . eom
quatro portM. nedan. còr prjt«.

| poRiuIndo raC.io • ir queati e frio ^f —-— w— ^ citado noro. Preço "c tull cru .

MOTORISTAS AMADORES «'la-- ^ COMPRO FORD, MERCURY
E CHEVROLET

De 47 a 4B, pacamenlo 4 ris- ,
t». Tratar: _Uotel Globo. qto^lOÍ. j
Chevrolet 2 940 em diante1.

Compro, particular ou de pra-
ra, com entrada de -0.000 cm- .
Tclrns e o restante a combinar, i
Cartas para 95D03, na portaria
deste Jornal. J|gS_-—.
CHEVROLET CONVERSÍVEL

— 1948
Vende-se em "(.ido noTP. —

equipado. Ver e tratar A ArenN
da Ataulfo de Talva, 1079. —
I,rlilcm.  ..

BÜ1CK — 41 ||
b.TíS?"rSaí»i«-*® 

Píw í«\'
nrço*io d. particular í>»'.a Durtlexar
tratar fone 27-5932.

CAMIONNETTE FORD
Vrnde-s- um facnad.,mada ano 33, ot'.m'> parN

^cidade 1.300 quilos. preW 28 mii

tem vratlea? Particular, com carro *•»•, madança n*
direção, ensina a hora «aarcada. Atende a domlelllo. Ensina faxer
ra«a. Tel». M-OK* e 2S-ÍS1B. Sr. Correia.
-CKTn7^«V^FÕíri936-« 

| D^íídr^.^uàtro^plríat^u»portas, particular, Tourlnj de | par.|cui,r. torr.d» a couro. =>»""
luxo. cm bom catado, vendo A tje tranuferenfla de É,tldQ- nu?1
vista. Agencia Valter. Rua An-
tnnex 3»acIcIf_lJ. Tel. *8-7-30,

couro, aaotivo
cie tranaftrenela d» estado.
Campo. Salea r.5. «Quina d. Mar.»
e Barroi. Tljuca. Tratar com Wat-
demar^
J7ord 1939~ — Standard, 4 portas,

particular, era perfcltlSRlxno esta- j X1 aatado da conservação, licenciado
do ireral vendo e aceito troca», p.ra 1949, partleul.r, vendo untente
A^ncU; vS*S... Ç- A"tnne« SSoí'ver 4 rua Maria . Carros 697. Pod,traacr mecânico. 8r. Klla».•fjvjrd coupã 49. equipado, vende-se

J/ ou troca-se por conversível Ford
ou Mcdrcury 46 ou 47. Preço unteo,.r nn lllln. fiflP.rr. VÍR CrCiM

AKvlltiM ,«a»»vi. -—
Maciel, 13, fone 28£í23#.

CAMIONNETTE Ford, lota-
çáo, na linha Ipanema Estrada
dc Ferro, 8 passageiros, emplaca-
da 1949, em otlmo estado, vendeda 1949, em otlmo estado, vende- g,»|fecsa;c0^0."nua Aas»l«í|p«i5»se por 70 mil cruxclrot. — Nao n. ?0.a.aceito oferta. Tratar á rua SSo -jjSõra .i.a.n, ; uori»,. n«o. em
Francisco Xavier, 915, com o sr. l -iperfelto estadoi vendo pela me.hor

mmmotn— i £«? i a± »
Tenha nma' blclcTcta SKfi!'- ál " * B1"

S*? ?,4. Snlio vir tratar I o >estante eom serrfço que tenho. — ^ía .jpcrluxo em pcrlello es-
id^A«n1i»PH?artQuí"viUdtr» 3í"«- V« « Irattó i rua do Matoso, no. ], (ado de »m>! 

yendç-.e.wtiíwlm sr« Roíentino. - Vcr # tratar fceaunda-felra Jas 9 asbrado, com R V^ihauffcur, com camlonnette Fur- [ A1 j,ora!i c das 14 a* horas ^ Pra-
AUXOMQVEt» l»fe_OCA?>>7iÓ_

f Duque oc ümim, °-V« n-k»«liso Birbo-ia. 4 rua Qularó .70, 13.azv. I jl/ rapaz. ruuv'»«
"ZL nÓdíídS ss» ?,»1VU1~

1 ,JU ..1, "» 

encc-*c u^»» •* ; .l t fnsendo bom movimento, podcncio
#er ampliada ten^o enro» para en-
itre^iu do- produtos bom r.on.r to.
ipodendo ficar Isento do a.uguel,;
tca morsda. ponto otlno ou a" ta-.".
. cc'o cora capital mlnliro de 100imU
cr.iTeiroj. Ver e tratar à, rua L^opo.

Rejro 687'h80. Tel. 10-1940. —
Ari o. r.io se .ter-de pelo o meimo.
OtirJÃ. ,Wrárejo nt estaçío dr Ben.o Ribr.
,V ro rendo motivo d: vlascm ur-

Rua Mayrini: veyra, -y.™Lareo <!e Santa Rita ilojai.
Olclcletas iCri 150.00 mensais

— , jl Jk. lauuu, uaga-sB iuu wu««i>»de dia e dí\-«e 3 mil cruzetros de flan
fi® Respostas para 931D2, na porta

! ria Uesti; Jornal. -
phiupi iS'Hercules —'"MonarcR. j utõmovel. troco uma motoclclleta~t'*aA f» i - o c-uzeiros mensais, isncara- por carro pequeno, preferencia

d"ras. ISo " aíqiilnM dr costura |D. k. w., Opef ou WatLll0_ee. ou «l„ An- i<<4 Inm .Sft LfO"

" Ver • tratar fceaunaa-ieira uai ¦/ capacidade 1.300 quw», -— /^thauffcur com camlonnette Fur- horas c das 14 As 16 horas n Ku- facl!lta-se o pa^Amento o- aceita ^2
O yj pon, aceita serviço de entregas na , Agulrrc Cerda. Ciaragc do Kuí.Icjo tr<K<l 0&r.-o de orcçelo. \
= cidade, a hora ou por dia, a c°mbl- i Andes. Bairro i-atlma.  tratar r-ua do Livramento, 7.
]o- nnr com Jair, pelo fone 37-3124, oas TTibrd 31*, cõm 4 cilindros, fechado, fr,nc 43-3309. -—
por 8 4a_?í horas. A tipo coupí. V.nilo ureente. a rua  unODIC TEMirílicvrolet 1941 — 4 partas, luxo, 19 d/yvsvcreiro, 151 »r. Correia. Te- PflllMMÍ» I CW

Kj preto, particular, vendo base 30 ie{0ne 26-2319. ir1.! cruzeiros; a rua J.asclmento SI1,a , " FOItl) 1938, 4 portas, dc. par-
taçfic, paga-se 100 eru^setros^põr t B3rt„, 1^1 ^ .ffi^rglVo/u^r^cõl-êk! Te- 

 
MORRIS TEH

fon<? 26-2319.  Vende-aM» um de quatro v/r •" FOItD 1038, 4 portasgde par- rnodtlo "4as5™ síbíâtflo 26?! Ur«
,6 - vende- i tleular cm multo bom estado Kc- ) tratar

nVrttcíiiar oara i.*oo í ral. vendo e accito trocas. Afjcn- »wUT0n MA t
deiras. «.»«.,.Ío'uo" !?0o íc S^parS d? pa'Smrato."o" r"eí' ^Í:|5C; ii?0™?l«dã e em otFmo estado cto Valter. Rua Antunes Macicl v<rado „m 0uaiõ e-tado 2àm:lcru-a praro,senU^ado . Aceitam .o tro boo cc. esporte p»| Bor. «m-o,^^ „ poslo de íasoMna j 13 F„ne 28.,230. Ver e tratar ^u, " ^Tel 43-7954. Igeth, 27. Botafogo, sr._Josá. Jovial: Av. Amaro__Oav«;.cantj, Me.e^. ulc-lÍD F-3 com- lembro n." 5 ou ^gunOa-fc-ta a rus

~*Í'—:saVidürTcí: ; C* rríndr-co por prato loa*.. standt «EêwSBi 19',6 - Vende-se equipado _,*05P_À -nSPrna senador Panta»fell3-B Kan.osLI A. area corn posto de gasolina emi^, para a praça, preto, 4 portas.

I7*s-A -— Ipanema. ,——-
^"lamlonette Che7rolet 36

AGENCIA VIANA DE

1AUT0M0VEIS l.™

RUA MARIZ E BâRROS N.° 724

AUTOS À VENDA s

Aberta hoje de 8 ás

22 horas

FORD 1948
Vendo ou troco, de < portns, rádio,

I pneus banda branca, pouco rortndo.

FORD 1949 - Novo
Vendo on troco, de 4 porta», pnen* banda

[ branca, etc.

(AMI0HKETTE CHEVROLEÍ 1948
Vendo ou troco, pouco rortada, pn.ra S paasagcl-

í ros, tôda de aco, rádio, etc.

OLDSMOBILE 
- 1947

Vendo on troco, de 4 portas, hldroniatic, ótimo
( estado.

SINGER- 1949-Novo
Vendo ou troco Unüo motitlo para esporte.

SIMCA-1948
Vendo on troco, pneus de rbanda branca e tm

| ótimo estado de conservação.

(Todos os carros podem ser vistos hoje)
Temos outros tipos em "stnck"

RucsMorize Berros, 724

Antigo ed. da Cia. Cigarros Casiellões

jicH'ieiin. ,,-j WWWKIU idesembaraçada de ônus. ... .?* — lfc." andar, sala 1M4. \ c- e
Sdificlo Darke A Avenida 11 d.- Maio
tar rom o nroprletarto no locai.'F^Side-se calé "rr.tav.rante e blllia-V rc» com grande movlm*r»to, fac.-
li»R-5e o pagamento, rcnlr.-.to cc 10
a-.os, e ainda trn 7 anos. o*' par^a-
r- o eor.tr-.to pura m«i» fltmr eojn
jrrnnde movimnto de 'us. bonde
A porta, rervr psrn rxposlrr.o fr ru-
tomovel, laborntorios etc. Tem entra-
én d- automovcl na me'hor rua t|c
Bot-fogo. perto da EE^'B. Facoquaj-
puer negocio porque príiclso «mbarcat
eom urcCrrla ou aobvealuno r-.?o
rt»»^.-rm!nado. Tratnr com ^ .
*C*3, A rua 6&o Clemente <4.

r rua «, JLfA nlal, tenno uma ^ c«n ^ Tm1
embarcar o?hòElmaglco,°râno'-talant. de 12 po-• atender, a preço mod'j°'r~uJ' "^HEVROtET--1936, S i pneus I te novo,^equipado com "radio an-
aPOarr.PP^ i S"nr™Í p^ef e^encu" Auto'Me- novos, estofam.ntodç pa£„ha 1^t.OOnZt

a ,u.  «¦ 1 ccbo ou Uou dlíercaça em dinheiro. ™nJca S.1 José Ltda. Rua Fara- motor em excepcional estaao | ws^ew. ,"lormaI 115.000
VENBE-ÇE o mais tradicional ; Vi-'õâcfdcuT'rSnfiTTnilTsa, forca n 1 ,_45,_jfundos._c—^ ! r^i^dnr novo, grktlè e paracho- i cruzçlrofi . Rua São fVanclsco

l>ar e café do bairro, faz fren- Mcavalos. Vendo, 3.500 cruseiroi. R. i utomoyd ll®®usine de 38, , , nlquelados, íarols de ncbll- I Xavier, o«4, com Alves_ Ferreira.
»,rao ponto de hondes c a um um™» Cunha,* 16. ¦ «Pt. l-t»rr«o. A( porta.^çorj.nt»*em ottoo e. , jnes."??'v„n. i ,x,„u„n 47 - .Vende-se. cor preta,
iinema. fica situado perto da cs- Ftodo_bond<.Laranjeira tado,^.«lto .m mot,vo "»• ,

Vcndr-.'.e um ccm pouco'. q«-"^a*-trct rodado», ver e tr-tar a
menes.;<lo de Barros 42 das 1 t.5 II
noras &eguinda-felrtt tod dia.
COMPRO DÉ PARTICULAR

jl» arítcrenda "Morcurr" 49 ;m
60m estado. Pagsmento K v.üta.

Íí^quelados: íarols de nehli- mSSZlFw W
 L troca uma batata ou na. Não f ação de Joelho. Ven-1 JT«d,on 47 ^eMe.e,.j. umento 3-

tâçKo"de* S? Francbco Xávicr. c! II SLEgü..^^a^Sacadura'4Ca- i SIN<
1 anos de contrato, e pequena I -'ide so.a elítrlca

_ 11- „..X nnm unTVP-

*«' ao ponto tíe Donues c a um. Lc:táo da cunna, it>.
cinema, fica situado perto da cs- . Fim_do_bonúe Laranjeiras
taçáo de S. Francisco Xavier, c| pna°rVa di.SSpar1 anos de contrato, e pequena | .. tr0'ca-se ou vende-se barato.
Enoradla, possui boa copa, sorve- lugar, troça s _ _ fndu,trl„
tclra, geladeira elétrica, balança ] «^.S22-02%.
cortador de frios, etc. Motivo de j ij|-0toctclêta — Vende-a« uma
jiLo poder dar conta. Preço 350 ]>1 •Trlumph", 350 cc.,
Itnil cruxeiros, sendo 200 mil a esLado. Teletonar para 37-4448 —

r/rL fotrrUa-.nrsSrcojp; 1° zz
j21. porxlmo â ru a _L in o Te .seira-

AVICULT11RA

GQ

um carro menor't^?2a:í® /rua^rls- , do' Vfl° Pre^° UX1LC° dnra4'Ca° i Gc nylou com °radlô ? farolete para. SINGER  SM 1500falta de espaço, tr&ta-sa á wa An ijreiros. Rua Sacadura Ca-j St,uilna> 'Fftcillta-sc parte oo paga- Oli^uriív .
lides Lobo, 57. casa 6 ou 2. -te , ^ ^ 43-53X7, com o sr. ment0 ou A vista. Tratar á rua 7 de | Ventíe-ao um forrado d« couro^rua Marquôa de Sapucal 155, | nrn , 49-1023. Hora-I Setrmbro, 44-!oJa, cem o Sr. Lula._ aovo 32 mil cruariros á vlata e o
-.ÍTnMom Wt^W Hr Ki -INTERNATIONAL C-30. Ven-| «stónte em 1® prestaçôe». Tele-

Av^rtí ní«nte «?àdeT novo, - ckÍ ;5 500,o«:"Renauir 1937,! de-se em perfeito estado, bem . íone 29-0470.
r por£t comradio,38mil cru-'! 4 ^'em estado novo. Ven- | ca.çado Tratarr 4 rua Marlx „ [I |S I fl A
«tosrFone 28-1998. Praça da l d/hoJe. Rua Marli e Barros, — | Barros, 116, com o sr. Joaquim fJM| PULvA

^ ~ ^ *"*«. mnIhVA.Í •-SSÍ5Í—i i ~JEEp"w'ills""CivU. 1947; c] - P°" I Vende-Be era. ot imo eatado, mo-
Vy let ano 1936 com quatro porta»,! jja em estado novo, vendo ® Wor reformado, bateria nova. Rua
com m»ia, seis cilindros. Negocio ur- ( accjj0 trocas. Agencia Valter. campos <ic Carvalho 670, apt. 103

¦— qo mije. »uo »»»¦ « " 
I 1021, apto. 201, com Elias.~*Titõmõve5«3 .""camlnhftes noro. . vende-se C'm

A usado,, tendo, troco «: aceito para

T^CÓtocicleta D.1*1.350 C.C.,
^"Ihocadclras paulista» vendem-se tre»

de 250 ovos, qucroacne, novas pre»
no baratissimo. Rua Senador l)an-
/^mobaientes — Vendem-se Ündros

exemplares das raças Sliamo, As-
kura . Indiano. Ovos para Incuba-
eSo. Rua Cadete_ Polonla 91.

a viário em" Uquidaç&o, vende 200
^TLleghorns, chocadeira para 240... ; _ „i ,,t rl»o nnr« "íflí

J.TX350 c.c., eotado «era!, ot.mo pou-
co roíads. 7 m!l cruzeiros. Bua Frei
Caneca 236. tel. 32-1288.
Xífõ-õcicíeta — De 600 c. c., 16 HP.,
lfX 4 tempos, com ou íem. •
dando-se qualquer garantia ef^azendo-
se qualquer experlençla. Com slde
tí.ooo cruzeiros, sem stde 7.000 cru
rciros Ver é. rua Marquês de Sabarfc
48 — Gávea — Bclmlro.
ll Totocicleta Mathess 500 cc. ano 48
ÜVLcom 4.500 km. Vsnde-ee.> r»a
Bela_e3li_Vlj
Motocicleta 

d. ------ .
quase nova. do ano de "47. de

t;n,i rr i* 14 HP.. 4 velocidades, mu-
dançai de pé Ver A rua São Fran-
cisco Xavier 374

^TLleghorns. chocadeira para 240 i^JLcom 4.500 km. „V£na?"Be^I*_rir 1
«vos, criadelra elétrica para 300 pln- Beta e3i,_vista J5i.JBnjjenhotos, porcos, coelhos e material a'^Icola. »r0tocicleta B. S. A. —-
Ver e tratar; á Av. Geremario Dan- IVVk ¦ 
ten 615 — Jacarepaguá._•^fV»_Bafipshlre'_— Vendem-.« B»-
X « larotes ou casais no Inicio de pj>s-tura. Rua 24 de Miio, 209 — Rocha.
com Cunha. f- —--
Xfêwhaínpshlre — Frangas Inicio de
J> postura e galarotes otlma Unha-
•ain a 30 cruzeiros; á r. Meira Vas-
cancelos 217, Praça _Verdun.«íraorua — Linnãfeem Mamouth, Dron-
JL seados, com oito meses de Idaae,
ótimos reprodutores, fortes e saúda-

pBUa"haae**de 5*°!"" de comlss&o.
Utarlamente das • »J íi7,.?0^*' 'í™
Norival. Rua Buenos Alre» 184. l
Tel. 43-7954.~A utomovel X Apartamento — Tro-
Aco situado na Gloria, contendo 1
ntmrto uma «ala, varanda, banheiro
2 rnrinha Pr.ço 200 mil cruaelros,
com 1.0 mil cruaelros, Unenclndos em
13 anos. Tabela Prlce -- Tratar pelo
telefone.22-2445. ^"jL maior propaganda. Preços. Q-T
A-Udade. garantia e lapldfl. Catf»
cliente t um nosso prooM^ndtJ.
Automobllistas, visitem os coleüss
e depois nos consulte. Trabalhamos
com artigos genuínos, preços rehiti-
vos, pronta entreRa e possuímos o
impossível. Paço propaganda sp-aas
para Informar o qu« TecAem"'„A"KSof.'™.elí

ótimo» reprodutores, fortes e sauaa- xacio ™--
tpís Vendem-se machos e um casal, i ¦* ,«*otocicleta — %endem-^
Trjtar i. Avenida Presidente Vargas Xtig. a. 350 c.c., uma
a^/-a. 5o andar. tel. 23-5696, com cruzejros P outra pela melVnvugj. a aualquer dia da semana. , Ver e tratar á.rua Alvaj/-A. 5U anuni, 'r-' -1"
yovaes, a qualquer dia da semanaL
"H3recisa-se-se um jnontador para cal-
JL çados do senhora, á Ladeira Ma-

v. de D?us _1_9. —"jrjiymouth branca e Rhodes verme-
JL lha, ovos garantidos para incuba-
eüo, otlma linhagem, a 43 e 30 cru-
zelros a duzla respetivamente; fi. r.
Buenos Aires, 30 — Casa de selos.—
Vjís.âros '— Vendem-se: Portugueses.
JT Mclro, plntacllpo. Tentilhilo, Ce-
reaino, Vordilh&o, Cochicho, etc. Na-
elon2ls : Xexéo do Amazonas Grauna,
Bicudo, Pega do Norte. 1 Papaga.o
falador, Sabiá, da Praia, Azulüo,
6ab'.à Clca e outros passaros raros.
Ver ao» domingos a qualquer nora.
Jtua Justlnlano da Rocha, 172 — Vlia
Isabel

CISCO ABV1C1 *SHf rnroco por uma motocicleta, 1 ma-
1 quina Slnser, portátil, tipo male-
ta. costurando multo bem com alguns
ferros, um fofj/lo a óleo de duas bocas,
de pé, e todo esmaltado cm branco,
com dias de uso, o tosio oustou na
loja 900 cruzeiros, pago a diferença
até 1.100 cruzeiros. Trav. José Bonl-
facio 28 — Todos^os Santos.—* 'em-sc duaa B.uma por «iQ00 i vícíic* ». ÍV^ZX"cruzeiros e mura p^. melhor oferta ] Çasa íd. MofdaU
Ver e tratar 4 rua Alvares Bargett

asa é pequena por »u*« 2',Z
por dentro. Atendemos . todos, «ela
Ford "bigode" ou Cadilac. Oblr.iva-
mos facilitar ao automobillsta a. »q>-t-

com ma.a. «eis luiuuíw-, ..v.n- --
«ente. Ver á rua ToVrea Homem 6^6,
casa 15. Américo, Vila Isabel. Te-
lefone 38-640ô: ÍTiamlonefe Fót3 29 — Vende-»e uma
L em perfeito estado de carga aber-
ta _p_5r cr* HOOQ.OO., Tratar i_ rua

accito trocas. Agencia
Rua Antunes Maciel, 13. Tclc-
fone 38-7230.   _T impadores de pãrabrlsa». llgaçOe»
J~J internas, eomzndos, motores, hes-
tes, palheta», comandos de corda o«
aço, controle de ar, etc. Llmpadoro»
elétricos, adaptavels. Com absoluta
garantia resolvemos o mal» delicaflo
problema. Casa. de terreiro.espeto de
pau. Automobllistas, sua vida depcn». . ..i.ikiiu.rf. A c. ..ti miro.

Turí^Açu n. ^V. «tac^o de'Turi-Açu
Citroen 11(7, por 37 mil cruze.ros

completamente nova, torrada a
n.ylon em estado ,0g* joja, pau. AUtomoDuiaiaa, ouoá Av?]l1.A. de de boa visibilidade de seu auto.pessoalmente,—^ —- —^ — #jomjRO acontece o mesmo, so me/-iamlonnette Chevrolet 42, «J*T'a, ]pmbro doJ i|mpadorcs nos dias da

para carga em «fiSÍSÍ40. estofa- ehuva° Casa Wuhelro pSejM _Avenlda

"çlo de uma peça que Julga impôs-
iivel sem a perca de tempo, festa-
mos localizados bem no centro «a. ei
dade. Facilidade oe estaclonamrn.o.
Casa Pinheiro Pires. AT. Mem da BI
n• 185. Tone 32-0010rutomoveis

oara carga rui v"».,» Z"7"com 5 pneus bons, pintura e estofa-
mento novos 6 cilindros,neblina, buslna moderna e arco com-
pleto para toldo. Prtço de ocariSo
Tratar â rua do Klachuelo 214, ccm
João.  —^———-/-larro compro um de 1939 de pre-
V</ ferenclas com cadeiras de fabrica
nndendo entrar com 40-000 cruzeiros,
?acado para Antonio, telefone para
~°CIIEVRÕtET ano 18398, ven-
de-se em iperfeito estado, licen
ciado, na praça, com reloglo.
Preço 28.0$ cruzeiros. Ver e

V_, IIO O uo .
Ver"e"tratar""rrui' Alvares Bargett, |-. utomoveí Chrysler d. 1940, de aiu-
n 27, esta rua fica em Voluntários da . J\ guji, forrado a palhinha, pintura
Patrla, pertu do posto de gasolina Esso dtttna, estado geral novo. por 22.000— Botafogo.  rruzelros. 4 rua Josá Feellx 21. "
x^end^-se uma possante motoclcie-

V ta com cesto, marca Norton. Ver
e tratar á rua Aguapé, 89. Parada de
Lucas. _Leopoldin-

A utomoveis .—í,tapetes capachoa de prcc0' 28.000 cruzeiros. ver o
x\. diversos tipos para carros. Rua na Garagem Cooperativa,General caldwell 165 (Fundo. a" Sonde de Bonflm, Z55._ ..

"fehVa ísland •— Vendem-se ovos,
para incubaç&o dúzia 20 cruzeiros

A pinto, de 1 dia a 4 eruzeiros. —
Rua Barcelos Domingos n. 90 proxitno• iítACfta de Campo Grande.ZL-_ S~ In Ám OVOS\tande-se ümã casa de aves e ovos,! Y fazendo bom negócio, á rua Ar-
aula. Cordeiro 688 ._Todos os aanloi.
S_"é5dõ^se ' uma' araponga cantando
I V adrairarelmente bem. Tratar eom
• sr. Paulo Soares 4 rua Sio elemen-
%e 176, casa 15, Botafogo. Telefone
tb-4376.. endem-se belislmos canarios holan-
^V dese» hamburguase» e belgas a rua
Justtno de Sousa 100 apto. 201. Sâo
Tanuarlo — S&o CTlstovS.o_.

"xrende-te ou tresa-ss por carro --
uma motocicleta Harley Davidson

7^0 de 1946, nova, niquelada, equipa*
da'com 3.500 qullometros rodados. —
Procurar á rua Laurindo Filho 79. —
Ca vaicanth " ... ¦tteiide-se uma bonita bicicleta com

pouco uso, para mentna-moça, aro
26. pneu baluo, por Cri 2.000,00. Ver
e tratar á rua Anita Oarlbaldl 18. —¦
Copacabana^'"T Tende-se uma bicicleta americana

pintada dc vermelho, rova, para
menino de 14 anos a rua Paraíba 65.
Praça da Bandeira.  —<-"TTendê-sê uma bicicleta para no-

mem, aro 23, toda equipada, mar-
ca HusqvB.rna, licenciada para o ano
do 1049. Trotar com o sr. Hello, do-
mingo e segunda-feira até ás 11 ho-
ras, fone 48-1010.

ótima, estaao gccai ri..n, n f*.cruzeiros. & rua José Feellx 21. Te
leíone 48-3787. Br. Raul"iTritprtàs — Alugamos a 5 cruzeiros
Jt> diários. Cargas lentas de 72 no-
ras 15 cruzeiros, rApidas desde 10
minuto» (nfto é acon^lhavel). con-
eertamos elementos. Testamos gra-
tultamente. Caca Pinheiro Pires. Av.
Mpm de 8à 185.üiclt — super 41 — Vfrde. quatro

porta», maquina perfeita, estado
excepcional. Vendes-e ou troca-se
por carro menor. Prtço dt base 46 rio Rocna.Dita W««Vi!nfrr,on LiUlVS 1 /^havrnlff

lemoro aos iirapauotcsehuva. Casa Pinheiro Pires. Avenida
Mcm_de Sá_lB5._Fone..32-0010.
X~Ímousine de 4 portas, em bom es-
i-i tado dc 1935. troca-se pelo mais
moderno, de 1940 em diante, danno-
se 10.000 cruzeiros o o restante a
combinar, podendo ser em 60 ou 90
dias. Rua Frei Caneca 350, apart. 301. das 12 às 18 horas, ou segunda-
feira á rua_Çamericono _42. sobrado"MNCOLN 1938, 4 portas de
uso particular em otlmo estado
de conservação geral. — Agcj1;
da Valter. Rua Antunes Maciel
13. Fone 28-7230.  _a Marcadores de temperatura, Pord e
IVlMercuo- (do bloco) Bolas do
tanque de gasolina, instrumentos do
quadro. Veloclmetros, relógios de ho-
ras elétricos e de corda. Casa PI-
nhelro Pires. Av. Mem dc Sá 1»3.

tor reiurmiiuu, motou»
Campos de Carvalho 670, apt. 103— Tel. 47-3022.

FORD —1949

Vedete
Vende-se novo, Já emplacado,

pela melhor oferta. Ver c tratar
na rua Conde Bcrnadotc, antiga
rua do Pau, 50, segunda-feira na
rua Debrct, cora o guardador
n.° 23

"CAD1I.LAC 1949, comercial de
cor azul porcelana, totalmente
equipado, há somente 3 no Rio.
Preço 280 mil cruzeiros. Rua S.
Francisco Xavier, o74, com Al-
ves Ferreira. —
/"Vhc v roí ei 1930, quatro portas taxi

capelinha radio, c.aPa^4wb^r?JÍ„ônnvn nneus novos vendo hoje íesmo
29^00 cruzeiros. Ver Avenida 29 de
outubro 6644. Jose Moura. .—
TShcvrolcc Vende-se oma camlon-
f / nette 1941 unia Sedau 1941 e um i o«*«, p»-
1936 Rua. Henrique Dias 27. estação | Agencia Valter.

CROSLEY
Ccmwi*M um motor d« Plat PuLça.

ou motor pequena que sirva para Fia.
Puifr-a. Telefone 43-8309.

•jl.raçanetas cõm chave de mala. —-
irl-Recebemos para Chevrolet, Bulclc,
Cadillac, Ford, Oldsmobile. Internas
e externas. Casa Pinheiro Pires. Ar.
Mem de Sá__185. ... —._ MICRO. Ônibus, particular p|
24 passageiros em bom estado
geral, vendo por preço de oca-
sião, para desocupar lugar. •—•: Rua Antunes

Jani
mendem-se frangos e frangas de ra-

ca Rock, BarTada, Plymouth bran-
«o, com trê» meses e meio, A rua
ilato Grosso 31. Baudc, Morr^ da

tcelcfco. 
perto da Proça Mnuà.

ende-se Xoxéo do Norte, galo de
Campina cantadores e mansos, L

rua Iplquera 65. Tel. 29-27771.
^Ttnde-se uma chocadeira eietrlca de
, V 80 ovos. S galinhas e um galollhodi Bland, A rua Magalhães- Cou-ao Tel. 2°-0905. —
^TenSe-se uma chocadeira eletrlca^ V para 750 ovo*, constru^&o espe-
•?al, preço 4.500 cruselros*. à r. Calcô
j».° 130 — Bonde Freguezla — Jaca-
ropaguà.
\r«ndem-,e passaros cantores, mo-
íV tlvo de viagem, A. rua D. Zulml-
fa 75. eom o sr. Roberto.

KÃKATUA
Vende-sê uma branca eom pente ro-

pa. Casa Canarlo. Rua da Assembléia

TUB. mno •.O-AK.". . ¦"TTende-se um motlclcleta, 350 o.c.,
V com valvula na cabeça, 4 velocl-

dades, funcionando Perfeitamente bem
— oor preço baratissimo. Ver e trato-f
à Avenida Paris 48, «obrado, (Bonsu-cesso)."\7endem-»e bicicletas 26. uma aro»

t 24, de menina, uma aro 26, uma
aro 24 uma aro 20 de menino por m-o
tlvo de viagem; .A Áv. 23 de Setembro,
399 — Vila Isabel.

por carro mcuui. *-icVvmil cruzeiros. Rua Washington Lula
n. 84. "Á_utõmõbniKtal Recorte este anun-
í\-clo. Ford 1949. Recebemos os «e-
rulntes aeessorlos genuínos. Vo.ante
de dlreç&o cor marfim natural (nfto
é pintado). Luxuosíssimo, nfto existe
mais belo. Aparelho do plsca-pl3ca,prático, útil, nfto precisa fazer mo-
dlllcações nas lanternas. Sci«s dos
p arai amas traseiros para encobrir ai»
rodas. Aparelho de luz Interna, acen-
de a lua quando abre a porta. Farol
de marcha a ré. vidro de aumento.
Travess&o protetor da mala e maça-
neta. Travessão pntetor da grade.Farol lateral "Spot-llght". Cabo pis-tola cor marfim, lampada filamerno,
belíssimo. Garras ponteagudas tipo
de luxo e standard, resistencla, pro-tecfto e luxo. Bujfto elétrico para ga-aollna, nfto precisa sair do carro pa-
ra pOr gasolina, basta apertar o lio-t&0. Espelho interno com quebra-lu»." Espelho lateral que prende no friso.
Faróis de neblina original. Maçane-taf de porta, frlzos e grades comple-ttis, todo este materimi para prontaV,

BICTCXÍTAS MOTOCTCLÊTASETC. 

JVV — — •\T"énd*e-se uma bicicleta nova. Ar-
mstrong, tamanho 28. — Tratar  

4 r. Conde Bonfim,_377. com o sr. I ^tregaT' Vamo» receber 'o" farol" deJosé._preço dc ocasl&o.  ] e8jr>fla( que ficará-no centro da gra-
Vende-«c 

uma ótima maquina o« da on(je tem R bola com o numerocostura S!nger J A moderna- de .
particular. Tel. 49-2425.
yrnde-sè uma motocicleta marca"Indian", com slde-car. Tratar
pelo telefona 30-1108 — Pr. João.
SfVíénde-sa blcícietã Monark aro ?a 112

nova preço 1.400 cruzeiros. Ver á r.
Assis Carneiro 567 na Piedade, falar
cora Jo&o dias utcls. depois das \v no-
ras e domingo o dia todo.
Vende-so uma bleírleta no valor de

Cr$ 1.500.00. Ver e tratar A rua
Oolrs 40. Eng. de Dentro,
Vespa motocicleta — Vende-se em

estado novo. Rua Bento Lisboan. 116, fundos. Procurar Quirino^
Vende-se uma casa de bicicletas, as-

cessorlos e oficina. Tratar d ruaDr. Leal 294 — Engenho de Dentro.~C7ende-se uma Bicicleta de moça
| A tençfto vendo tres bicicleta» 28,
lA-duai Philips, para homem; uma
¦ova 1.350 cruzeiros; uma usada com
licença, de 49 e equipada mil sruzel-
ros; nma Monarlr nova de moça cqui-
Bada Por 1.400 crozelros, urgente, pa-

Ira desocupar lugar. Avenida Presidente
SS-arg.. 964 demolição, até segunda-
firíen^io ciclista. —• Ainda me rea-•Atam alguns pneus ingirsfj para H-
elcicta de 2Si l'.i qur vendo a Cr$
100,00 cada tel. 22-0190

aa onoe tem a uom «um ^oito. Ao mover-se o volante o farolacompanhara o movimento. Tdas as
peças sáo legitimas tía Ford Company,Eatad03 Unidos da América do Norte.Agradecemos a visita. Casa PinheiroPires. Av. Mem de Sá 185. antes daCrus Vermelha. Fone 32-0010.

ÜÜICK 1941, vendo por "8.000 Tji5tfto~tm camlnHo"cruzeiros, otlmo estado, perfeito j üi carr0s: Chevrolet4 portas, particular. Kua Mara" a BuleV 1950 super,
nháo, 75. Meyer, com Pinheiro. «stío si
Por possuir outro carro
Bulck por 25 mil cruzeiros — Ven-—do. 4 portas, cor preta, ótimo es-tado._ Fone 33-3271.  CJÉEVRÕLET 1948, ônibus pa-ra 30 passageiros em bom estado
de motor a gasolina, vendo, acel-Vende-se "ma Bicicleta de moça ^V philips, aro 26. qüase neva. preço . troca e facilito parte ao papa

de ocislfto. Ver e tratar A rua Ara- ( mento. Agencia Vayter. —- Rua
ripe júnior 9. j Antunes Maciel, 13. — Telefone:vrenJe-sê uma bicicleta para homem . 23-7230. • Auiunes «1
Venie-se uinã bicicleta para homem ; 28-7230.por 75 ocru^eiros. Tratar com trt»íEuclydes. Rua Pedro Américo 124,casa 5.

I-IMOV,  ______CHEVROLET 1948. Onlbiis p|30 passageiros em perfeito esta-
do, motor Hercules Diesel, ven-
do, aceito trocas facilito parte doMotocicletas Jawa "CZ" do, aceito trocas facilito part<Da 350 e 125 cs. novo modslo. iíu- nasamento. Acenr.Ia Valter,dança «vitomatioa, n amortecedcrts. -- « Antunes MaclcL 13. t^ o-bj Uda. Av. IUO Branco ., |

. na
Tele-

tu jV^hevrõiet 1946. super luxo, com 4
L porta», côr beije, radio lojai de ca-
p-s. pneus novos, faro.s d« neblina.
Otlmo estado dc conservado, á rua
Borda do Mato 215-A, apt. 101
Grajau".
/"laminhao ocasRo — Vende-se G.._M.1/ c 454-1946. 7 toneladas . pneus
novos* estado geral otimo. 5 marchas
reduzido Ver e tratar 4 rua Cora-
çfto de Maria n. 76._Meyer.__•/-irsloo.oo" — ragBmos pelo acurou-
L iador usado desde que V. S. nos
compre um novo. A nossa bateria e
da Ooneral Motors do nraail. 100%
nova. Ebonite legitima. Caixa resls-
tente á mais alta term>eratura. Se-
paradores reforçados. Produto usado
durante a guerra e está sendo usado
na avlaç&o. Garantia 7 meses. ?"ÇO
17 placas 500 cruzeiros, 15 placas
431 cruzeiros. Consulte-nos antes de
comprar, multas vezes o defelj» estA
na parte elétrica e nfto no acumula-
dor, Temos técnicos competente*.
Orçamentos grátis. Casa Pinheiro Pi-
res, 4 Av. M_sm_de Sá_}«3.•*Y7~K. W. Cr» 10.500.00, em
JL/ bom funcionamento, conversível,
capota preta, vendo hoje. jtua Gene-ral Canabarro n. 187. Tel. 23-6859.
Irjiletrlcidade em automovet. Conser-¦ to em dlnamos. motores dc sr»
ranço. Instalações completas em 4
horas consertamos aparelhos de pis-ea-plsca, rádios, amperlmetros. ?tc
Casa Pinheiro Pires, A Av. Mera dt
Sá 185í_ • -as grades dos

1950, Ford 1950o íjuica. 1950 Super. Uma expllcaçfto,estes carros estSo sendo preparados
fiara a expoMçflo que ainda se rea-
Izará nos Estados Unidos. O nossorepresentante Já adquiriu e multobreve colocaremos á disposição do

publJco. Casa Pinheiro Pires, em1948 Já possuía as grades dos car-ros 1949. Av. Mcm de Sá 183."Ipord, Chevrolet, Bulclc, Hudson, Fiat.
I: Austin Adler Aenan Nash e aual-tuer outro tipo e marca de carrosflesde os mais antigos aos mais moder-nos. mecânicos estrangeiros especlcU-celros, bem situada, preço 330 mil cru.
gem ealy-N diferencial, regulagem de
ponto e xorburaçáo Inclusive reforma
geral d* mecanlca ianternelro, plntu-ra, amortecedores, solda eletrlca, cai-
pa • reforma do baterlae e tudo coma tnaxlma .perfelçflo. rapidez e garRn-ti*. V. S. encontrar! na oficina Mo-•»elo. Rui dr» XSispo 120 Chamado» po-to tel. 43-J171. Alfredo

Maciel, 13. Fone 28-7230. .
Tt/fercury — Vendo por 40 mil cru-
iVi z31 roa, de tjjatro portas, uso
narticular, em estado novo Tragar
segunda-feira, 4 Avenida Mem de S4
n. 180. não se atende_telefone.TVTash 37 praça, em bom estuuo oem
JN calçado, pintura nova. Ver na p-ragem Comercial. Rua Visconde
prat 5. Esquina com Presidente Vr.r-
gas preço 23 mil cruzeiros
f \nlbus — Vende-se Mercedes Bcna
VJ motor a oleo cru em perfeito es-
tado. Rua Henrique Dias 27. estaçSo
do Rocha.ttoena."Olymoüth 1942 — Vende-se «m per-
JL feito estado llmousine de quatro
portas, preço do 45 mil cruzeiros podaler vista das 14 ho?as em diante. Av.
Prado Júnior 61 apartamento 203. —
Renato.
P" acltard 1941 d. laxo, 4 portas, com

radio, pintura, forraç&o, croma-
«em .tudo original Ue fábrica 33.000.
Bua José Feilx 21. Tel. 4a-3787._R.-iul.
Piymouth 1937 — Vende-se de pra-

ça. Tratar A rua Pará 150. Tel.
48-2593^,T> econdlclonamento de velas, um

cruzeiro. A Jato de areia, tnaqul-
nas e sistema norta-amerlcano. Tes-
te e alta presslio e tensSo. Oarantido
õ serviço, cxccutodo á vista do cUsn-
ta "Ele voltará". Recondlcionandoeconomizará. Casa Pinheiro Pires, á
Av. Mem de Sá 185. Fone 32-0010.'xrênBc^sê Chevro'.;t""37 Standard,

quatro portas, otlmo estado, ham
forrado e bem calçado. Preço unlco
A vista CrS 30.000.00. Tratar hoje á
rua Santa Clara 177. Copacabana, das
9 li 10 112 horas.merreno por auíomôvel, troca-se ter-
X rcao meílndo 15X35, na praia de
Coroa Grande, pronto para receberconstrução, por automovel, europeu,de 3 947 a 49. Valor do terreno 40.000cruzeiros. Telefonar para 37-2049 —
Monteiro.'TTenâe-ae um carro 1940, de 4 portas,rádio, todo em ótimo estado, pormotivo de transferencia. Vêr e tratará rua Dagmar da Fonseca 130, Ma-durelra. r"T Tende-se oú troca-se por carro maumoderno; 1 Bulclc 1930: particulartratar 4 rua Turiaçu. 37. Turlaçu.
Vende-se por 28 níll cruzeiros ou

pela melhor oferta Packard "140 de
quaíro portas, frrrrdo de palhinha e 4
ppous novos. Aceita-re troca. Tele-fone 49-3789 ou segunda-feira com o
guardador 28 da rua Debret.

FARÓIS — FAROLETE S —
SPOTH-tIGHT

ATALAIA
Kua dos Arcos 59 — Tel. 42-8331
BÃDÍOS Í)È ATJTOMOVEL Ê
ANTENAS — FORD — AIER-

CURY — 49 — LEGÍTIMOS

ATALAIA
Rua dos Arcos 59 —¦- Tel. 42-8331
Espelhos — Laterais — Retrovi-
sores —— Garras de parachoques— x\cessorios para automovels

ATALAIA
Ru» dos Arcos 59 — Tel._42-8331"ADTO^EtÈIRlCIDÂDE

Enrolamento do dinamo, reparo
do motor de arranco, instalações
elétricas. Todo o serviço cletrico
do seu automovel, por Técnicos

especializados, procure

A T A L A I Aira
Kua dos Arcos 59 — Tel. 42-8331

Automóvel Conversível
Vende-se, maquina funcionando cem

por cento, com radio, boa pintura e
dois esterpes. Facilita-se a metade.
Tratar hoje com o «r. Madei.a rua
,Büo Roberto 114 apt. 1Pl;„?.s'a5I.°de Sá, e amanhfi na rua México 74,
12°. andar — Tel. 22-3985. _ 
Amortecedores DELCO-

Dupla ação
FORD — 37 ATE' 48
BUICK — 39 ATFV 48

—^ c_ 
AUTO PAS.ACS® LTDA

RUA DOS ARCOS, 10/14
Oficina mecânica pera todos os serviços â&

automóveis, Capotciro, Lanfrerneirc, Pintor a
Mecânica Gsral, com pessoal especiaüzado, sob
a direção técnica de Engenheiro Mecânico, corn
longa prática nos carros americanos e europeus.

Atende-se com a maáeE*
e a pa?eços médãcos

Oficina instaiaca em iocaí tão próximo de
Centro que o cliente pode sr para o escritório»
deixando o carro para revisão e ligeiros conser-
tos apanhando-o à tarde normaSmeritg,

RUA DOS ARCOS, 10/1"
(Próximo da Cinelândia!

CAMINHÃO FORD 47 

"

Vendo um, quase novo, 22.000 quilômetros rodados. Tem !m-
duzlda. Ver e tratar cora João Abrlias, a rua João n. li;..
Olaria, até 11 horas e, ã tarde, das 1/ em diante. Preço. 55.000
cruzeiros.

CÃDl LL AC 49- (O) 1< w'.
hidbamatic

, «TeSol TiSSSt it)troca por carro'de menor valor. Ver o tratar á. rua Santa Alexandrina,
347, eegunda-íeira — Tel. 22-5487.

ÔNIBUS

Vendo completamente recondicionados,
, marca Ford, 100 H. P., freio à ar, carroçaria
S de aço americana leqítima,. Calçamento per-

feito. Base Cr$ 75.000,00 m/m. Tratar com
Cláudio Bianchi, à Avenida Francisco Bica-
lho n. 337 (Ponte dos Marinheiros) .

¥
ft / /Jm

\%m

PABABMSÁ.
J"TR1PIEX'* INESTILHAÇAVEL
/colocamos rapidamente
ÍMA.OH SORTtHENTO.WCA^BORBt '^OKOVÍL
PMPOfilO . DA BORRACHA
b"antanIj03-(p^ njTtis.^nixwaa

ATALAIA ,Rua tios Arcor» 59 — Tel. 42-833t
Bobinas, Condensadorcs, Disjun-
tores, Platinados, Rrde para ins-
talação eletrlca de automovel —
Todo e qualquer material ele-

tricô para seu automovel,
procure

ATALAIA
Rua dos Arcos 59 — Tel. 42-8331

ESTRIBOS DE AUTOMÓVESS
Mantenha o seu automóvel em forma. Os csiribos velho dia

uma imoressão desagradável. Estamos perfeitamente habilitados »

Emporio da Borracha - 43-7312,43-3872
Rua Santana n. 103 (Praça 11)

HAMiLTON FRANCO & CIA. LTDA.

Íp$—194?Vendo 011 troco per carro do .
maior valor. 4 portas, pintura e |estofamerito novos. Rua Silveira i
Martins lio — QR-Joi,

VENDE-SE
Sedan Plymouth, guarnição completa em

nobiliario americano incluindo dois dormito-
•ios. refrigerador, fogão, rádio abat-jours
nodernos e mesas, máquina de filmar de
16 mm e Droietor, tacos de golf, todos os
dteSosÍ?cisa. GEORGí MULL1N, "DU-

pTriAi. P-rro Bansa — Estado do Rio



ANÚNCIOS

COMPRAS E VENDAS
PRÊDIOS-TERRENOS

CENTRO

JORNAL DO OnASrL

I à r.d.i n» Ca.t«la — V«u4,.« b»&*piauad* do Castelo, com en-trada por duas impot tanto arttrlas,um o tiniu andar Utt», tom dtsiutn»taoU vUu, cuntUndo de 11 sala»com 4 ifulntu* sanitários, peio prsçoc.« Crf 2.1U3.000.00. ir«t»r «lireu-mente com o proprietário à AvenidaClmrchlU, *4, 12.' undar, ou psioat«!U..SJ-W O" «J ojfi.
Avenida (tio Branco - *rindenwe

para pronta entrega, com línan-«lamento do «ío por cvniu, Ótimasgrupo# de ia'.*» luformrçôw deta-laada», com Euir Ltda. Av. O-a^aAranha, 416. «alas Jia o ai*. Tolero-
JDM «2-901Í 0 32-7645.ACEITA-SE oferta para com-
£ra 

de muinüico terreno i ruainédito Utonl, 45-4». tona por-tuarla Industriul, medindo 11 por63. Tratar á rua Carlos Carva-
tüo. 48. «obrado, fone 33-5741. -
|ív»e*.\ purtamenío — Centro --venao com
*C\.quarto, »<ila, banheiro, .'ozlnha,erra com tanque e oanhelro. Preço 160mil cruzeiro». Grandes facilidades.'.Tratar Aienlda N. a. d, r»tlm» òoapartamento 704.  
|"Á parlamentos — vena?m-ie A iua
«A. Mont. Alai» 54. apartamento»;5, 2. 3. 4 e 6 com »a\a iiuarto evsUjth» e banheiro por 130 ir.lt crutelios.Jírtáo «em contrato; 'uian-slamento
vantajoso. Tratar: "Bastos de OUvel-ya" G. A. Avenida Rio Branco 114.3" pavimento. *~SVÈNÍDÃ KIÕ~ BK ANCÕ S ?
173 — Ed. Uegls de OUvelra —
Vendemos, entrei;a AmeUla-
t». oa dois ultimai (rrupos, seu-
tio um com saleta, duas salas e
nanltarlo e outro com saleta, 3
«alas e sanitario. Todos de fren-
te- Financiamento dc 00 por cen-
to, Sevlal Ltda. — AvenlrJa Ora-c,x Aranha, 41C, sala 821 — Te-
jefone 42-9780;*~a • fua~ÍUoehue!o — Centro — Ver.-> J\. demos um cdlflclo com 12 apar-tamentos, tedo» dwmcrnbrados, comaaia, 2 quartos, cozinha, banheiro, ele. !SDr.calne.c co a Imobiliária Graça Ara- ;l»*.a Ltda. — Av. Rio Branco, 103-5.®,g*la 3C4. Fone 42-9886.' Áv. Gemes Freire — Centro —
•CA Vendemos um predio edifleado emter.-ene» dc 6.10 * 29, dois pavimentes, |
Í>f>der.do o ttrrro tranríormar-se cmoja. Preço Cr» f00.000,CO. Detslh-s ;eam a Trr.&blllarla Orara Aranha Ltda.—- Av. Rio Branco, 103-5.®, - sala 504.Vone 429036. __A"** Av. ' Mem de SA — Centro —
UrV Junto d rua do Rlccbuelo — Ven-esmo? um predio ruzlo com loja csubrado. pronto entrega. Detalhes coma Imobiliária Graça Aranha Ltda.AV. Rio Branco, 103-5.®, sala 5G4 —
jpan» 42-9236.  A ' rua da~Ccnceiç&o — Centro —
*¦«.Vendemos um terreno d; 14X45,c-m uma !oJr.. Prv,> Crf l.00?-000.00.facilitemos 50?r em u< ar.tu«. L>«ta-Viu com a JinobíllarJa Graça AranhaL:da. — Ar. ~Z.'.o 'Branco, l08-5.e, «aíar 04. ron 5J 2-9Ç8 6.Sfíalrro dê"Fatlma — ítua Cardeal D.,X) S. Leme 167. vendo ottmos apar-tamentoa, entrega cm 30 dlaa. doisquarcos fala. bnnhelro cotínha quar-to e serviço de enivresada p^iiços dts-ii5 íao mil cruzeiros *endo pur;e fl-»^nciaila. Ver no local e tratar comVilarlno. ?llho «Se Cia. Ltda. Jornal doComercio 5° anda- sala 509.V- rntro •• Vexidf-ae o~n?ed!o 61. darua do Rertnde, do fácil adapta-t.\í>, pata loja, com «.40 de frenteyior 5,60 de fundes. Proposta* paraa caira Postal 5<32 — Rio, Sr. Fa-
l'.±-CKNTÜ-0 — r.oja e reilden-jei.i sem contraio. Avenida Mem«J»; Sá, proximo fios Arcos. Pre-dia dc pnv'mcntos- 850 mK cru-«elros. 1'acllito psrte. G- Silva —
Avenida Prc*identr; Varpras. 417,3.* a n ri ar. snlfc 505 — Telefone33-5639. .  entro — Vende-se um terreno ema.' sltuaç&o especial. A rua do Re-s:nde, perto áa rua do Rlachúelo, pres-tRndo-se para con.itruçfto da cdlflclorl>j ap&rtamentoa, para o qual Jt. templant» aprovada ou outro oualquer mia-ter. Prpço 6T0 rr.ll crua»!roa, facilita-PC o pagamento. Iníormnçftea com ocorretor oficial Antonlo José Cepeda:á rua r\o Carmo, 71, S.-^ andar, salasBOI e 602, esquina de rua do Ouvidor.

Íl.nli» — toj. — v.ní» «am 1)1 OSJ mi „ por i >08 mil cruaslrei, com(Inericladei pronta entrega - -Aloisie -• Av. Mio Brence, lis, eaUím. tol, 411111.
^lentre — Bairro ÍSe Fattma •» T®n-v demoe otimo apartamento, tfe(rente, com J quartos duploi i «alabanheiro coalnHa • dopendenalaa «•«mpregada. Braço lio mil cruaelroecom frande financiamento. Imob,CMII. . !!•!«!, _/dentre — Oportunidade -^"Aparta*V/ mento — Vendo, urgento, por140.000 cruaelros, 4 roa lUachuelo,, entre a Av. Henrique Valadares e rua• do Sanado, apartamento de frente,

I 3.® pavimento, tendo aala e piquenaI varanda. 2 quartos, banheiro, com»partime.ito, lugar para geladeira, co*alnhe, quarto, banheiro e W.C. docir.nreiadc, area com tanque, etc. —Abelardo Mendes. Av. :<l,o Beçanha,, 7b. ll.° andar, aala :.04. — Tela-, tuna 22-J979. /doutro — Caaá -—"Vindi-M à" rua
, v de Oantana, com 3 f.uí.rtor, 2 sa-laa. Trata-se com o lnventiriante dot Svpolto. Nâo tíin deaaprnprlaçAo.I Telefones: 42-6663 ou J2-S123.. V*ienfrõ — Vendemos "Junto 1 Av.I v Rio Braneo a prox. ao Municipalterreno com cérca de 270m2 de Areaconptrulvel. Negocio excepclonnl. Te'.a.32-7338 a 22-4063. Cia Argoa Mercantil.
Gaatelo 

—"Vendêmoa'*loJa' com aub-solo e eobre-loja. área total d*430m2. Preço 3.300.000 cruaelro» comgrande facilidade. Tela. 32-7530 e22-4063. Cia Argos Mercantil." CENTIIÒ — Vendem-se noEdifício Normandlr, & rua Was-hlnjfto» LuU, 3 (antiga Paulo deFrontln), esquina da AvenidaMem dn S6. apartamentos paraocupação Imediata, com rala,
quarto, banheiro completo e co-zlnha americana, a partir de 130mil cruzeiros, com 50 mil erusel-ros de entrada e o restante fl-

CENTRO — Apartamento, — i /"i.i.i. - «J».,, >'n4» t ro An-Com 20 mil erutelrnt Ae entra-1 V> dmH p rt.nci «. tipo t,da, V. 8, podrri ainda icr pro-i tuií .'iprlclarlodeum do» apartanirij. | T, Wi.do. J.ri m . ÍumÍÍ.' iT^«os restantea do edifício Onto de no 9*21 ótimo pasr ernetruç^o tiaJnnho. â rua Santana, 77, em j *dificio. a.ugad* »cm contrato a dojvlaa de receber o "habllo-»eM. *, ri,'— Oa financiamento» da Colza I rí.íií t..rtfa,s
SílU?!Ífa V Hâ VwaFii-5 >«• «llretr»cliltarAo a y, d, realdlr em apnr- M.*.rtlns. oiimo apartamento comtamento cie acabamento oprimo- aAia, quarto, corlnh», banheiro com-rado e loealUaeto central, me- Pltt» • «Io .erviçoi, mi «luin-diante mensalidades módicas. — »«
SeníTní'rormRA* ESSES' ""tr í rí' Sí ¦•"•«ÍS"ff. «ailmente na COCIRIvA, contiruto* • 402. rei- 23-4791.ra e Incorpnradoru. Avenld.» Rio! y.TSi!» n Vnndmu» 'tp>'ítmíÃ'ir>i
Ilrnneo, 311 (Killflrio BrafiHhli! VJT para prenta entrosa, de «al«tn7,^_pav. aslaa 714-0, tf! ,42-40tffl. ouart » banboiro ccitipl.io c k
Gasa nõ* Centro — CÕmpro"ou* alu- i50 n" c U/M d

kj. I^one i:-4^25. Seferino.
ISi, ílsrmandle — pituado"~Í Ar.J M'tn ne f\\, raqulne dc Uba'd!njdo Amaral. Com entrada d* 50.000cruzeiros podem ser adquirido* upar-lamrntoe ne«to cdlflclo, compcjtc* d»sala e quarto bem amploz, banhHro, I preço'kltthe.net? e varandr.. Entrega trrt»- j cauaa "Av

ÍÍOMIWCO, 7 DC AGOSTO DE
I

'l.*mrnrto Vendo apartamento emandar alto. na Av. Oivaldo Crui,pnrtèto «ntrega p$r foo intl cruieitoa,¦'orn >16 mil crueeiioa financiados,tem eaisge - Aloliloi Av. Klo B;an-tu. 12b. »ala ir?. te|, 42*222).T^iamengo' Vendo no Moiro dãJ- Viuva eiqiitna com praia do F"a.'icngo em edifício descortinandolis».m* vista para a llahla de Oia-moam, apartamenloa todos de fren-tu com 3 salas, 4 magnífico» quar-tos. 2 banheiros da luxo em corcopa csalnha, varanda, 2 quartos de«sivnrímua, hanhc.ro coinp.no etu.1'rcv'o a partir »t* 709 ml» truaílruatem flnanelamrnto d? 7o por centopt:n Lir Ji.-»s;!clro. Visita, r oui-a.::»!"rn:a;6r» com Victníc Llm* uuAlvea ff.»;als nu av. Ulo Branca 17»,M.a I.»0ò, fOJiO 4Í-4Í25 ou 42-3J3U.

241 ~ Laran*A ' rua ralitattdq r»aalejras «— Vendemfar.lfldadt dr> pagamento <!-• 4 urdocom as i*QsatMllltíadi*c dos ruirlidbdo*as magnífltas caias n.* I n 2 lac«a>dai, com 2 aala* 2 quarus r ouideptfídcnclns as d

ia
noTAror.n

Al'AUTAMENT(j vatlo. «n-de-»e 110 I.arno ilo llumiltá, narua Vitorio oa C'o*tfi, 51, apu*-

BMír,

atpMJencI», ,1 ilt n -iii com ... I a meu t o 4. mm g <|ii.<rtn>, .;.|n,quartes e dei,tais nopitndentlaa i v ir*ti In ("ffltiiii ........ . ¦ ».¦»com posslblildadea de enirtaar-se va- . l!in',nl 'luailo e dc- I »'•*
Vlí " * » Inl.ln.. nn. > I - - - J.. Ilí* fl 11 (* 11PI d « li P emtlt Pfllftflk lir». * * ínua. Visitais internai por tfcmilna dos Pfnoenciai de empir^adoh nre.senhores Inquilino) só com autorlaaçAn n"A -

da lmoiillla;ia Urnç.» Aranha Ltda: A

dluta. Tratar * fmoblUarla AfantlcaI.tda., rua do Rosário, 131-1.® aniar,tel. 43-2492.
Rua do "Ouvidor" — Prtdío 'aem "con*"

trato vende-se pela melhor oferta.Nâo ao r.celta Intermediários. Tratareom o Dr. BA P;r*lra, Avenida íliloPecanha^ 12_4 .°_andar^ cala 4a»v
Vende-as' um "pr«dlo "com loja "• "mo-

radia com quintal, em otlmo pon-to para Bar, Botequim ou loja defaasndaa. Tratar pelo tel. 29-06**?.Kntrega-se vario. Rua Ritchuelo, 423Preço: 300 mil cruzeiros, sendo ;oojnll cru*eiroi_a_ longo praso.SAI,AS pira esrrltorlos — Fã-ra mcdlcos. dentistas, etc., ven-demos algumas no edifício Onzede Junlio, á rua Santana, 77, a30 metros da Av. PresidenteVarias. — Conjuntos de salasbem numlnnclas e ventiladas,

. . ... e:n nelevadas, A IU4 ^Vndiao Mendct. 3t,Tratar r.a CoiuMitora A.iecnlct >Av. Rio Hrinco 12.° a..Jir, saia;iu4_tt:._4j-ui/.  J^ria -• VitiOFinui "otlrna ãpVriV\T auntoa r»"* entrega Imodhta c,:ena /ala, quarto omnelro, corlnha. | "T^lamongo
• ;ou mil ururetrea, ccm íiti^n- * ma 0 sa. Av. Rfa Branco, i06-e. 12." i perto da í»raia. construído numa Vravuci4rr.e;jjo d> 140 irtj cruzeiros. Imoo, ' dc arca <.e terren?» cue metia 22 mu-

J3ürflimem» c-mrt,m.;eJi mtntoa d<r rvr.: .iu-r tanuníi'. mna(,!i? teniu linaíi'Iwinínío luesm-* ;ie-queno. <!. pr. !er'nc;. C..i Lí: Uri-, m-U ro. A3k*cr JJr.o OonçAlvtA, f» T.avea-do Ouvliur. jo, 4.u ftjidar. T->-*;ne _43-760o.  Vcnde-ae o predíõ dAlr.lrants Tamandarf

Av. Rio Branco 103 ;>.• an.isr saia íq9.Taletona 42-9f,r6.
Atcnçfiol — Lir.Jtirii., j;o'»p»rl«."tamento de frente e vraio. tntre-l» imediata, ri.inds cjl.t» ,neo3 amplw quartoi, banhriro completo.l*ri.'o e grande cor.-rdor. cona. cisi-n"'a. area com tanque, quarto e o;-i.heiíO d^ emprejada e mrajrtn. p.r- .ç. v'o m:' crur.tt.*o.*. Vl*JUs id comaprtkrMítçí.0 de II. Bllva. Jorna! doCcmerrlu. andir. àala 421. Tcle-tona. ¦U-J040.
Íi^dlflch V";aéo*nâe d? ÃraTnrè.C"i.Y7i~> d-'ininca ater.v«o! -— .No smi In- jwreee dl;ljam-se im cr.rta* a por-I tar:a w• st; Jcrnal sob o n.o Ia dando seu cr.dcrrço. Negocio de gi-m-de ltt:reffl; c l: álav«l. Objetivo eivunl-lOA cm ar^einoleia.l^lnanclamento " do Calaa~f.\o'r7omlcü

co 260.000 prurrlros, con» S0V«te flnnnrlanienlo. 1'oile »rr vl«.to a qualquer hora. Tratai á r.Visconde ilr Inhaúma, 30, 5." an-ciar. Fone S3.1553.
f\ pariarnrnto .onstruido int » ano#, ,*. k com entrada, nnla, 2 quartos, ha-n'^e'ro e corlnha completos, w.c em-pre;ada e arei (otn tanque. slt*i;ulo '

no 2,n pivlmento. Boa lor..*llí.»«,Ã"> r..ndominlo barato. Vende-se por 170jmi crureijos. tendo m.-ls de r,o fl- .«nnel&Cu* pela Cal^a K;onoml.:a. Pa-wilUa-te t*im' em a longo prn«o a par- f:• nlo financiada Ver i^larinmenia•»aa ií aa 14 hcn.s, na rua PrJnd-»..«iio da Monaco, v-t, apto 202. Tra-tftr pelo .tej , ; -267/.
\ ' rua Arnr.ldo Qu'nt?Ta' -- BòiVfo-•Vi»

Mi°-
resldencia vwia com 1 «* ai,qj«ru», cacrporio, Jardtn: gruçfto 1rrgir« * Oodré*ji » rm Oavid Cuiptlt»li. Li.ua Leal — uictwaa

IJg.íluj., ~ Ap»J > no — Pare cm*Apariamt.no dçíJJupl-•ga imediata, ven-';J. o apanamoaio ío), da Trave»raw. t A o Al .tiso, ;co.- ;amo de u>;>4«ala i quartos, banheiro comp.cio,Cmpi-íosln.4 arca de serviço, qaartoe in. ^iaçu-.i pira empregado*. 4^equ«-i a t.nraua «• o rr»taiifc em prisia-vora mutuais c.e Crf i.25J.tO. Ver aqualquer i» ora. Cns\r& no apatia»t.icntu ao luao. irai ar com i.i*.iuclt-e Owuaa tíantos, Miguel Couto ;,oanaar.  
jgotuíóió ^ Véucó no còmeço da rua

*^ko Venrtcmoa residência com 2anla.. 2 qUH.-loj. COJtnh» bnnhllro o, ......quintal. Preço w mil cn'*-lroi. r«-1 cutiníiarll|ti«mo« 

Ità esn ampla c seleta av#-..da, sj!'.da o Cwalurtavel rcaidenci»2 pavimentoa, leutio cm uai..o: 2amplas izius, gianue quarto, boa Amaboa, eu. L.n c.ma: 4 orn-

nanclado. Autorkaç&o para rere outras Informações, dlretamen- -te com os Incorporadores, na Co- "f", %I^VÍÍ| Í?i1 ?-í"merclal Imobllíarla P*n-Amerl-| J".1"; ci",;
ca Ltda. — Rua Álvaro Alvim,! 5°m„ ,?5,.Ín( Ti37, salas noi e 803 — Edlf. Rex-1 -ü . ^ 'í

42-5287. Infor-

anoar, axja YCii; 22-2415 C, iros ue nor.te e Hindus, por 46 matron I do I'oinprlmrnto. 1 qunlpcile ."rinn, n„.r^^rr"',J •P«laaifnfi> em I dr»tn Am! i Uda.l 4 mb-erau'VmniiVire'iwmnreloTVeej* y a/^Jlorto ~ ApnTiamento, Jo JrTr.inT I veltnrta prra ronjtri'tlo do ottmo iCS. „ ,Mtl0 2 v»ri"i'[!.a°rl:on. L^inhl' ' 5'" !(I4, mU crutelrui. l'»clillo ...at a lom-i-vl vrndoni-.no a ru» c.'r..idl<lu Men- I d? >'P»Jtameatoj. jirancSs hotol, role- ,? copa-.inlnhB, l r ;r _i",,Kr com i.,Jnci>0 L'§ fre|t06, Aienldaduf. lUMl no Li;rro do rjiorin com jf'o «« "s* tin saudo: o otrdio o.tla- 1 daitOUmu wn?5 i H'111,?''0 ~ Vonrlu-io vafln. A..nltam. avilji 17, i". ,ala i.t.aala. quarto o vorand., modlca on. I MtA yaslo , tcm mo aalm 1l JR'3 » P cctl o nnmrlcan.., com ,ala, ia- i Ijo.kio'.j v.w Vhiu io tj:lr«d» , o r.clant. cornn clujacl — jo quarto,, var oa bAnho:rn.. ?in proA tot.f :A 2dol» 'inarmj. co«lnha. umrin <lo j X> tatoiTa icrrenu i1'ratar polo tel.tono jz-jisi. »"««. etc. I'-u l.too mil ,tni»o:ros Tr»ta"com •> Ar.ni^ LiC ^ 1 i-0"*10 "mplei". varanoa . Karaien. I urad« iuco s.joo o l.I i'r &r\ !oria — Rua T.vlo: - Vcndo-.o 1""'cn,Co ','r v'"» ">td|lnic oartao do "».t, 1 «»-5>l->; Inform.?f>M._«.TOS o w.io. w o«ru iw.nlai Z bnnm n . ICf .ntr.ga Imrtla". ttimo fe.Hom! Tuuri 1 r- 00 «•#- ! L iSilTm I R»» - vand.^i-rn.ani.iaTBr ",0 -» 3"*
HiÀMENGO — Vnnffõ apiir-tamento. Pronta entrega com 70por cento financiado, de salítn,living. Jardim rie inverno, salade Jantar, roujaria, copa. cor.l-nlia, quarto dc emprcg.xdo, ter-

f.u a 19-K9R? I nanclada em 20 anos. " a-pr^~Ti%'<Wrc— I m*ÇÕ=» e vendas excluslvamen-
í v.nd.ZT. nrod O 1»|I . ,ô^dr i te n* COCI7ÍRA, construtora e .

s, i incorporadora. Av. Rio Branco,; ' nc«!»h'lr- gf?„d,cIroa. InrorratçÒM 4 rua do 311 (ed. Brasilln), 7." pav. salas, do iJo ml™era í
cTerreeneomil cr use'.  _ Co.rmo 6^_mU 6U. > _ \ 714-fi, tel. 42-4008.< tentro - Vendemos apartamentos com 3 quertoa uma 5ala bsnhei- ESTACIO I>E SÀro cozinha quarto e banheiro de em- I pr»»aí» « .roa com tanque. Pr.ço • . . ruasãtãcíó d. BA —"E.ta"ã!o"de230 mK cruz tiros rendo 70 oor een- j£\to financiados a longo prazo pela !Tabela Prloa. Trata* com P. R. deAquino e Cia. Ltda a Av. Rio Bran-co _9l._fc*_andar.  _ 
Cl entro ~— Ver.le-se" no Edifício Sal-J ptn. á avenida M:m de SA, 72.apartamento para ocupaçAo" imedla-

.«A Junto A e*ta — Vendemoc
de 13,50 x 34. Detalhes cou; a Imo- I Tratar f. rua Urucualana lo-:,blliarla Oraça Aranha Ltdi. — Av. dar. sola 107.Rio Branco, ioa-5.0, ra*.a 5.a. Fone /"*i!oria — Vende-se urn apartamen-•_  j to em fina! 'Jc ccns*ruç&o comma Mashtdo Coelho — EÚivclõ ? leias, z quartos e ü"»-uals drpett

l quarto uma sala. coa. banhclrt.z.-ea de j>ervl<;o. Hreç» 210 mil cr i-rclros com financiamento. AIni. Ba:-ro*e>. 98. rala 310. Tel. 22-3133 e ..42-507? — Cury./'iTofin, Catete — Vendo casa ar.ilgãV* cotn 3 quartos, 2 aulas, damiU d.»-pendências pequeno quintal, proxlmo i - - . .  —•entrega vazia, por *.ao mil cruzeiros, i f»*Ço coberta com tanque, qua-rua do Ouvidor 103, 3o andar aala 303 — 1_~ ' ' " * *— Telefone 43-5340."7*ilórln — Vende-se apartamento dêsala. quarto, bsnholro. cozinhe,frente de rua. Preço 120 ml! cruzei-rof. com 53 por cento de financia-mento. Fone 22^âQ9p._A noite.
Ç" Mlóríâ — Entrega imediata"*— Ven-Tf do apartamento próprio para ca-aal. com peças amplas, contendo umquarto, uma rala, varanda, banheiro«podo tnoblllndo. Pretocom financiamento15 anos. Tratar peloíone__2 2-2:445.Viiorlã — Rua Candltlo Mendes, rov3T principio — Vtnde-se por 4;o.ocncruzeiros, prédio tnilgo. construídoen; terreno de 9«*4, tendo plantaaprovada para eilflrlo de aperta-

an-

Oenerat Oheerlon s?i apartamento 201. com «altia,varanda, dur.a grundea «alas, 3 bonsquirtOE. banhriro de luxo, copa, co-zlnha, quarto de criado fcanntiro dccriado. i;ar«?<»m luxuosàmente mobj-l.ada entrando plano mdlo Vitrolamaquina de lavar roupa, çeladcira mo-'°«r«a; cortinas, tapetes lustrea debalxelag de or^ta, eic. por700 m.I cruz.lrc* havendo financia-mento d« __23á mil cruzeiros, rode

sldenna, o^ra entrega l-r.ediata 3pavmentok. cnr. centro d; •»rrr-«o com2 frt:iteF. tendo de teetitda 55 e norfundos 6; metros, tendo no orlmelropavimento: ! e«np!o .iitlio c-m a/, i.*2um n-.arto W r rmn chuveiro ;-n-rujer.t: ro ?• »»ev!m<n*** * falr.a va-ronda cotn belíssima vista, copa. co-r nl.a. deioenta W C com ehuvet.ro. 7 quurtor. oara empregado:: no «•pavimento: 4 ouarto.» terraço b.*.-.hel- 1ro completo Fas na;

Botuiogo — \ ondo apartamento aa-leia, «ala. banheiro, nu. andar tli-\.»do nu Praia de Dotaiotí entrega taxSeic.nbro. Preço 115 mu cru-eiro* ccr.»uo tò mil cruzei;oa a vista c o rt„<3«iil ciutüros por mcs. Avenida h-*branco 117, j." undar aala 322.
£>oiiiüao -- Vcndêm-ae .loia* p'rei!fõsT> Junto, ou t. jiaradoi, a ma llodri.ga tíf Brito, tendo cada um Irea niar-toa, eulu, .ciaLq ; ' s nan,1ciros so-

750 crtiz^roa ,Unlu!>nlL v!-1* I »«r».]r,4S?,«?,ar,am"nl0 1164 As 18 I i^nio ao or-djo com area dj 534 me-I o «i*ia Cepindt.icita. Precu total 'jla
Rio S?aiieo 1M Uli V I' rAZ-l 0 ar* Mnrftli P0U»s troe cuadradoa, tcmbem com 2 fren. mil cruzeiros, 'wautr a rua 7 d t&Zi Kianco, &ala 12U» aele-' ^.jefpnta 43-0157 ou 43-630a.  let. tendo de 2 e lias fund05 tcmbro 132, aala .J^:. Tel. 7 Lan_ j * aranjclras •— VcncTo na rua I 10 mefrns P-eco up conjunto . . lT>otaiog6 _ Vohuo-iio' u-ii-rrtiiinC/^.rT"jCllamengo — Vende-se apurtamentoT | i?s' *5)2rlan]cn*° rte ^'00.?,0®?» Amitn^^. riu Tjr?*nr 0001 conatrugao por falia' dc flnatt'ia-X. cntrada, aula dupla, varanda, quarl {^'11 /ll 1 . Hula vial«t com aala, rV I mentor oo«., tel. para 32-94-i',to, banhelro colorldo, cozlnha, tan- hM1*, l.rM rr*ndes quartos. banMciros 1 Avyjvda P..o Uranej^n Qh_hn...andar aue. varanda d* torvlrn coinpleto ampla cozinha. ouarto « hn. i T>ota?ogo — VendofHTrua Vluva La-J j^jotnf°Co - endj r.iagn.f.co ajar-__  « dependen-l c^apieto ampla coiinlia. quarto e ba- T>cia de empresada: A rua de 8 Ao eal- í ro l,ara empresada, area de ser- tvador. 81, n.u and., apto. 401. TeJe-' v,?° e E|trar;em. Preço 330 mil cru-fone 45-2791. Entrega raplda. ' ZB'r""
l^llameugo — llua 6enador VerX — Vende-se luxuoso apartamen- • 15^3 Telcom ou „m movei, de frente. i^^Ã.a - Vende-» o-U prrnnita-re por apartamento dc aa_la e dois quartos na zona sul. A ca-

, «ro». com 200 mil Ilnanclatlo oui 13Verãu.1-01 ¦r-?'íí,TrlSír com H,:-° Cintra. A Ave-I
_Vende-«_ luxuoso apartamen- "rei Dr??-5«JÍ8, "° <knJnr' ",a!

lanieuio em edifício ua primoro&i>..cansiraçu'). recentemente cjus..aiao.de frente, entrega imediata, uVoluntários .ia Pairla com us sesul^-

com 3 quartos. 2 salas, copa, cozi-nha e banheiro; dependencía cc em-pregadas e arnjarlos embutidos nos

cerda, encantadora resldencia,constrjlna em centro de terreno de50-26. constando de duas varan-daí. quatro amplo», trea aala» ba- , tes peças d, òtimó''MÍbam3fs**v»°-nltclro -m cor lava.orlo. dopondonclaa , ttbufo isolado, ata.ldc sala. uv tdn cinprrRado n garage. Proço 650 I contlsua. tre. 6on» qua"oj, corínilimil crurolroj. com j',n mil cruzeiro», ampla, banheiro coinp.cto. quar:o ímanciaaos. Tratar comjOsvaldo San- saracarlo de cmprejaôH e grande a rer--- • serviço com tanque. Prtço CriraiviibO — xniKUn UOUlO, 5i, I." UC cum uiitiue. I'.'fO UfSquartos, fronta entregx. Tratar Ai f.7 mooerna. uoia pa- andar. 36Q.C00.00. com flnanclamento de Cr*Travctsa do Ouvldor 36 2". 5ala 3 — I J® 0 ,"crrcn"- du,as Ootafogo — Compram-se aparta-' -".ooo.oo e cntrada ue Cr* ico-ooo.caMachado. j snjag, tres dormltorloa. varnnd«n, df-! D rt- 1 informacSca com D niz. :e'.e.
piimeHco ^Vcodo otlmo apaHa^ ^^od?co»PSCin«e!r%W t«h? flSSSSSSenfe"'^ -*X mcnto 11. 40i do frcnte da rua I fentr r.fS« I «*¦> pequeno, d- preferencia do Lar gotafogo - Vendem-se as ultlmaj

. —. de Si — Vendemos um prédio com- i detic.aa A rua Cândido Mendes no 2."ta. com sAleta, grande quarto, ba- J posto de 4 apartamento d« 1 i»ala. 7. ! andar de frente, com garagem. Pre-nhelru completo e cozinha america- t quartos, cczlnht, banheiro complet- õ ?l> 270 ",,J cruzeiros financmdojna por 130 mil cruzeiros, sendo par-te A vista e o restante financiado.AutorlzaçAo para ver e outras lnfor-maçOes na Comercial Imobllíarla Pan-America Ltda., rua Álvaro Alvlm 3/,r.alas 801-2. Edifício Rex, te.-jíoat-s22-2293 _e 42-5287. • g

, . completduas lojas. Detalhev ccim a Imcbilla-ria Graça Aranha Ltda. — Av. RioBranco, 1C8-5.0, «ala 504. — Tone:42-9886.
J^ataela de SA — Vendé-se um ter-reno plano, medindo 14x30, A rua

—- ¦— 1 o. Carlos, entre os ns. joo e 117.en.ro — Vcodo & rua do Rlaehue- I informações com o Br. P.afael,lo, predica em terreno dí 40X40. i^argo da Lapa 34^no.malhor ponto comerciei e rtíldín- Triétaclo — 'vin'dí-ae o prodlo i
u lV-»«effoci° C.om A* 0alram- ' JCi Sflo Roberto n.° 247. em lellAoÁ rtíã----- — -  1 1 — uau nuuci bw »».- *••/. cm it-iotO peloby niivo, A rua México. .43. 4.® an- Pnlludlo, dia 23 de ngnsto de 194 7,da", aala 406- Tel._ 42^9950. 16.30 horas em stu escritório A rua na
Gentro — Vendo t rua Bacadura ! quitanda n.* f>7. 4.» andarCr>'ccal prydio com ótima mora-1 Anúncios detalhados no Jdia. de 4 q-jartoe. 1 tales, b.r.l-.olro, merelo da qulntrj e domingo».cozinha-, etc. Tratar com A. Ce.tram- i pistacio de 8á — Vende-je Juntosby Pilho, a rua México 148, 4.° an- I X-J ou Reparados dois prédios cem al-dar, cala 406. Tel. 42-9950. tos e baixos todos de concrrto arme.- I "W~i>Th ^' ¦_" von^H.'»," aín«*r» - ?«»«<; 4 «í» ^ÍWrA^dTlSSSt G»íend«. mag."jlco íerronof ?om. rr^s I casas velha» m»»íttnrto ibych At-let..

-4Qmil. Tratar pessoalmente com C •*-bral A rua Buenos Aires .18, 5.® an-dar, sala 210. das 9 as 11 horas •das 15_6t_ l7_horcs._/"a lorlã — Vendemos "apartamento c!VTr.-ia, 3 quarta, banhoiru cor.lnhaI püí'"erarò'lto«níiadn»"'TVix h'RS..5Í
tíiVo" com "nooUo'c?ín.?roVdom'on?S: 

| mcnt'"com&õ s?"'rfnMW^ManíladSd» e o saldo em prestações de í.oso ' do ediíleS Brneato encarregadocruictrai — Alcides dr Morais e Cia. „rs—a—nLttíi. A Avenida Rio Branco 128, lop .T Kfiaidenclas, bloco

de Oezomb.-o 134. ocupr.do Pflol 8." andar »tá" 81? í »lÔ Teli*- n-'",£,tlt0' E3rrl'orlcr' d« A:^ondlnoKe., . -r.- - - UHÍ sams 619 ® 8lr)' | Gonçalves, A Trav. do Ouvidor, 36,I 1.°. tel. <3-7600;COrT1 "DotafoRo Prédio com terreno dcJ> i.c

proprlclarlo. com boa sala. j quar—' 42-9012tos c demais dependcncias. Entreaa imediata. Preço 360 mil cruzeiros fi-í 1 .araí1Je^as —- Cc*npra-ae caaananciando parte. Ver das 14 »s 17 7, tr{s °,u Quatro quartos atéhoras. Tratar & rua do Catet» ¦>«.«- I 5;iI crurelro®. Favor tratar con-"-rinr^T7;77,~ rrnrr;--:.-^r— 1 Jorire Bastanl. Avenida Rfn r.n
403 ! .080 metros quadrados 18 x 60)

flamengo — Ap.-.rta,ncnto do trento. ^05 3 o" "dàr A p"""' »accm e do (ut'iro lime! do Pawnadox 0° pavimento, de quarto, aala. va-  ^ . -
rando, cozinha compicta e oanhel/o

casas da rua 8. J0A0 Batista 55.com 2 quartos. 2 ••alaj ampla cozi-nha e quintal; preço 100 mil entrei—ros com 50",° dc financlame.jto. Tra—tar_no local com os proprletarlou.
Botafogo — Vendemos no Ed. "Fra-

zAo", -
cozsnna compicta e oanheiro ; -r-i—u-fiijprimeira habltaçAu, pronta ontrtíaa ' T . j" ^parlamento — Ven-proprietário Vinde diretamente r.om to ! vr. dü».A rua Oago Couti-.ho. no edi-

sa^om e ao juturo timei ao Pn?m«do | — *¦<"' . « rua SAo Clemente, 4V6.f.aaqo»- — Lugar de va'orlzaçAo garantida. ° apartamento n. 701 para eatrt-tra

andar aala 1601.   /"^lõria — Entrado epenus de '0 mil ! fa„,fJPjKe?a laíídlnta, com 3 quartos,•asaagg VIcmz.Mros - Vendo opartnmento. I,l,íí'i*/ banheiro em cSr. dep.
do Co- í var,1°' b^laslma vista renda ccria de I «f- ®, a^mar*oa embutidos,

le\ 1 a-^* — tendo saleta. grande sa- ! SV WviHaíilntn a^?h' C0IÍ1 120la. quartos, banheiro coslnha. Trotar ' fjnanc.anienko. Andar alto, Avenl-com r. Nogueira 4 rua Rodrluo Bllva ! r,a , 10 ,.ínc0 107'. 2 andar, aala 1413 9 andar sala 904 tel. 42-5661. nv.i 0 18 h°ras.
resldencia com •! quartos. 3 I S"!í4^.r^S'1Lr?í?rví it«RlT<,?1.aalaa, abnhelor comp'eto, copa. cosi- ! jf" ...Y^ ' •nha, etc. Tratar com A. Catramby J u>. is. —— Pl'ho A rua México, 143 4.» andar. T arB° do 2st»»clo de SA — Vende-se| jLJ A rua Eitr»cJo de Sá, 149. prédiocom loja e sobrado, terreno de 5x30.aceita-?* oferta, f.-cillta-sn o pa^amen

casas velhas, medindo 18x50. AlcJdesde Morais a; cia. Ltda., Avenida RioBranco 125, 16°. sala 1601.
Vendem-se á rua Hermcneglldo deBarros 22 os últimos apartamentos d<

aala 406. Tel. 42-9950 Vientro — Vendo A rua da Anjeflca, Iresldencia cotn 4 quartos,'2 jaias. to.'* Tratar'com 'lodÀs'" Te? ! doK quartot. sala, banheiro"completo*,banheiro completo, copa. cczlnha cic. j 4^. 14 ^3 1#, horas j cozinha, completa, armário embutidoTratar com A. Catcamby Filho d ru-    —
Medico, 148. 4.° andar, sala 406•efone 42-9950.
Gentro — Vendo A rua Cammno. | Tel - - --lola e realdãivcla funto . A.vo- l r;i qualgui-r apartamento. Financia-
n'da Aíal Floriano lr»cal d- ótimo ! ^rendc*f"í 0 Prídlo da. rua flantos j mento da 40 mil cruzeiros para paga-comercio. Praso 500* tnll cruzeiros ~ ' Rodrirues n.- 37. Ver e tratar das í mcino cm io anos. Mala JnlormaçfiçsTratar cc-m Á*. Catramby Filho, A roa 34 *s -7 horBS aos domingos.
México. 14P, 4.» andar, sala 406. — ITel. 42-1)950.

Tel. 23-0393.T^lamengo'A. apartam

• 0 flclo Nova cintre, magnl/lco aparta-mento com 4 51 m.2, dispondo de am-Pios peças. Luxuosamente moblllado.Entrega imediata. Preço C:( 1.5&0.000,com crande facllidr.de de pagamento.tr-r,,!»   Manoel da Sousa Suntos, Miguel Cou-Y£adc-se apartamento pa- I to 51. 1.0 nndar.
LARANJEIRAS —- Casa~~grãn-de — Vende-se ou aluga-se. Tc-Ierone 25-3213.

Laranjeira» — Vende-se no 6o andardo Edifício CUmux, confortável

753 mil cruzeiro*: «660 — Dr. Salvado.

Venaerti-ae ótimos
»• apartamentos etn inicio de cans- I cri 550.000 00.truçfto com saia, saleta 3 quartoa e ! "" —1

apartamento com 3 grandes quartos.2 salas, demais dependenclas, garage.cstA vazio. Telefonar 25-4792. Preço

ho ã rua' ^ * n- rrrz;:v • zyn- : art-a de serviço com tanque. Preço 170 2 a 210, pessoalmente, das 9406. Te- | "ll cruzeiro»! No mesmo cdlflclo ven-' " - c-das_l4- as 17 horas.
V7p^n 17 * V- 2 n virffini! de-se um com tres quartos e grande TrWamengo — Apartamento A rua Tf-Camjrlno. íi!?' •,« com D. V.rg.nla quintal preço 200 mil cruzeiros. Pa- teves Júnior, vendo pronta entre-1 j. ri. £ 1^11... . T."*. nu 1 , et. ur\AHl.MHM*A VIH. » .1. P n Pnm cala*. ...

  _ quartoa e 1 'demais dependenclas situados As ruas T aranjelras — Vendem-se 2 prédiosJwÜ« Abrantes e Vlaccnde da JLi um A rua Senador Pedro Velhocruzeiro. Preço n partir de 29ü mil i n. 26. com dois pavlmentos, tendo 4cruzeiros com 33 por cento finan- quartos, duas salas, garagem e çran-ciados em li anos. Tratar com Ca- I de quintal. Outro na rua Alice, emorai a rua Buenos Aires 48. 2.° an- ! centro de grande terreno, cotn Sousadar, sala 210, pessoalmente, das 9 Melo. 25-4876.

Íiçatro 
- Vendemos A rua Conse-' Ihslro Seralva prédio de 3 pa-vimenios, em terreno de 6.85X17,25.Prpço 1 000.000 de cruzeiros. Facili-tj-so o pagamento. Tratar p-ssoal-stieate noa escrltorios de F. R. deAqulno e Cie. Ltda., av. Rio Bran-ro 01. 6.° aoidar.íp entro — Venaemoa A rua Camerlnoprédio de 2 pavlmentoa em ter-.•eno de 7.50X40 Preço de ocasi&o.prj t.çoo.ooooo Tels. 22-4063 e 32-1*58 Cia. Argos Mercantil.

€ entro — Vendemos" prédio» ánt.em terreno de 24 x 40, zona co-msrei/?] de 12 pffi'imento5. Preço dace.irifto l 400 0O0 cruzeiros — "*e-
!?fones: 22-4063 ou 32-7558. — C.'vArgos Merca ntil. ^entro — Vendemos apartamênto' dafrente A rua Washington Luiz, 3edifício Normandle, otlmo apartamen-t-o de saia, quarto, varanda, banheirocompleto e kltchnette, grande flnan-clamento do Lar Brasileiro. Tratar naílrma Construtora. A Avenida RioBranco 29. 12° andar sala 1204, tele-fone 42-3262.
€ entro — Bôa. oportunidade. Ótimoapnrtamento. Vendemos A rua doRezende, quase esquina com a -Ave-nlda Mem de SA ótimo locul, apar-tamento novo, o qual a3*lrn se divl-cie: hall, 2 quartos, espaçosa sala deJantar banheiro de luxo, copa, cozi-nha, boa area e quarto e banheirode empregado. Preço 260 mU çiuzel-ros. facllltando-ae lio mil cruzeiros«t longo prazo como ae fôra aluguel;Informações á Praça da Ropubllca 93andar, sala 202, telefone 42-1662
junto aò H.P.8.
^"iontro — Apartamerifo pronto en-\j trer.a. Hermeneglldo de Barros,apartamento de sala, dois quartos edependenclas por 175 mU cruzeiros,
Sarte financiado — Alolalo; A Av. Rioranço, 128. sala 1212. tel. 42j^2223tjpleniró —• Vendo no Edifício Nor-mandlc, apartamento de aala,«íuarto. k. e banheiro, desde 145 milcruzeiros, com 63 mil cruzeiros flnan-ciados, facllltando-ce a parte A vis-ta — Alolaio — Av. Rio Branco 128,Ml» 1212. tel. 42-2ZZ3.tjrient.ro — Vendo apartamento am-pio, ura por andar, baixo, proxl-eno da Av. Presidente Vargao, ade-tiuado para comércio óu resldencia,HAUltoa comodos. Preço 230 mil eru-üflros, com facilidades. Av. Nilo'Fe-?«nha 155. sala 227.  ¦
yStmtro vêndecn-se no edifícioV-/ Kormandie. A rua WashlgtonX.uiz,3 íanclga Paulo de Frontin), eo-quina da /v. Mem de SA, apartamen-tc« para ocupaçAo imtdiata, com sala,quart-», banheiro completo e cozinhaetnenccna a partir de 130 mil cruzei-ros,. com 50 mil cruzeiros de entra-da e o restante financiado. Autoriza-ç.Ao para ver e outras Informações, nadiretamente com os incorporadorss,ra oCmcrclal Imobllíarla Pan-Amerl-ca Ltda. Rua Álvaro Alvim, 37, salas8ÒJ-2 fESdlflcio1 Rex) — Tels.: 22-2293O 42-3287. 

/dentro — Vende-se otimo e espaçosoanartamenlo com tres amolas quartos. duas aalas, banheiro, cozinha, \a-randa e terraço A Avenida Beira Mar216. Edifício Magnus. Preço 450 milcruzeiros sendo grande parte facilita-da. Tratar com a Imobllíarla DomunL-da. A rua Senador Dantas 76 -5.°pavimento sala 1503-4.

PRAIA FORMOSA
! com os proprietários a Avenida Rioí Branco 3 34 4.u nndar sala 4Q7. Tele-fone 42-6573 aos domingos 49-1826.

Gentro 
— Andares e grupoa de salaspara escritórios comerclr.lr, vende-ae Edifício Nobnl. A Av. rranklln Roose-velt, 146 — Edifício Mercantil, rua daAssembléia, 17; Edifício Rio Pardo, AAv. Presidente Vargas. 446. Tratar naImobiliária Delamare 15. A. — AvenidaPresidente Vargas, 446 — Avenida 13d* MMo. 41. 

Gentre» — Vendemoe "doía bons apar-tamentos d? haíl. sala, quarto,varanda, banheiro e kltchnette. Pre-CO 175 mil cruzeiros cada com 45mil cruzeiros ds entrada. FaclUda-da e longo financiamento. Telefones32-7558 e 22-4063, Cia. Argos Mer-cantil. _]
fientro — Vend*e-se magnífico pre-dio com dois sobrndos e loja co-merslal, edifleado em terreno de 4.75X27.85, A rua t'a Alfandega, 169, emlelláo terça-feira 23 do corrente As16 horas em frente ao mesmo peloleiloeiro Eraanl. Vide anuncio de-talhado no "Jornal do Comercio" dehoje. .,
Gofnpro 

~ casa vazia, bem localizada,até 150 mil cruzeiros. Pago A vis-ta. Tel. 48-0236. dr.s 14 As 16 horas,inentro — Vendo-duas ótimas lojasA Av. Mem de SA, preço 400.000cruzclroa cada. Facllita-se 50# em 10anos pela Tabela Price. Detalhes comRaul Rebouçaa; A rua Gonçalves Dias,67. 2.° andar.

; 7]ilcrla — Vende-se apartamento lin-vJT damente moblllado. com bela vis-ta, composto de saleta, e»ltt, quartocom arniarlo embutido, cozinha e ba-nheiro complcto varanda com pérsia-nus. Local de grande valorização.

A . rua Pessoa de Barros — Esta--tJL cio dj SA — Vcndemot uma casacom 4 quartos. 2 salas, corlnha. ba-ri*.eiro completo. pr;ço 320 mil cru—xelror. Detalhes com a Imobiliária _ —Oraç? Aranha Ltda. Av. Rio Branco Rua Taylor 39, apto. 608103._5*»._sala_504._Pone 42-9806.  "~A tcnçAol — Entrada* dê 15 mil cru-x\.r.?lros e o mstnnte a lonro pra-to. vendo á rua Na*vtco de Freitas,139. prédio solido, três quartos, sala,corredor, bnnhelro completo, cozinhaa gAs, etc. Facilito o pagamento. VI-sltem e venham ao escrltorlo de H.Bllva. — Avenida Rio Branco, 117,aala 421. To!.: 43-53.0 — Edlllclo do".Tornai do Com«rí-ln"

üentro — Vendem-sa os dois apar-tamentos da Ladeira Mad^e deDeus ns. 29 e 41. Preço dos doisJuntos por 22Ò mil cruzeiros, faci'1-tando-se a metade cm 15 anos. Umtem dois quartos e sala; e outro 3quartoe e 'aala. Favor ver no local *c
tratar A Av. Rio Branco 109 — 3°.sala 23./"ientro -— Andares vazios e gruposda salas, vande-so facilitandoerande parte. Tenho no Indu Brasil,Clvltas, Aequltanla e Metropolitano.Favor, tratar com T. Jorge Baatanl,Av. Rio Branco 109, —' 30, sala 23 —pesloalmente.

fl entro — V*8sio« — Vendemos apar-
,v^ tamentos de frente, com 2 quar-tos e boa sala, ou de quarto e sala,e Utchnçtte e varanda. Preços e de-talhos noa escrltorios de - AscendinoGonçalves, . á Trav. do . Ouvidor, . 36,4> andar, tal. 43-7600.t^*ientro — Vende-se ,por motivo' deviagem, um magnífico apartaman-to do duAa frentes (esquina), novo,recem-construldo, vaslo. muito areja-do e alegre, com maravilhosa vista,composto de saleta de entrada, salacom varanda envldraçada. quarto comVaranda envldraçada, esplendido ba-tihelro, pequena cozinha com forgfto«Se duaa bocas • armário, dapnsitopara malas e guardados. Tanto a aalacomo o quarto sAo Independentes,próprios para alugar. Tem t.udo 11-irado, agua, luz, gAs, radio e ralefo-He. B' situado no novo pavJmentode majestoso edifício de esquina, re-ceih-construldo, servido por .tres ex-ctjlcnte& eleuvadores úe l.ixo. Preço
S95 mil cruzeiros A vista; ou. a meta-• A vista, o a outra metade flnan-ciada pelo Lar Brasileiro, pagavel
Siedtante a módica prestaçAo mensale 980 cruzeiros rtabela Pricei. De-tpals informaçSea diretamente torao o
Íroprletarlo pelo tel. 22-0153, da»0 12.30 e das 16.30 Aa 18 horas.>"ieatro • . Qitnde oj.crturidaje —\j vendemos prcx»mo Ao Teatro Mvnlclpal, de esquina, que serA con»cluldo dentro de 6 msoes, andar alto,tnulto ventilado, com g*o mj, dividi-des em oal&es c vatitarloa com gr an-de financiamento. Aleldas de Mera«s& Cia. Ltda. Avaalda R'o Frasco529. 1S.-. Ml» 1401.5r*jTí entro — Vendo A rua Nli^uco doFreitas casa com 2 quartos, 2•alas. área interna, cozinha e depen-tfenclaa, próximo A Presidente Var-C>aa. Faço qualquer negócio. O. BU-»a, Av. Presidente Vargas n. 417,B.» andar, sala 305. Fono 23-3696.tp entro — Oportunidade — Vendoapartamentoa de aala, 2 quartoa,•aleka, varandas, banheiro e cozinha
Eiuens. 10% de entrada e longo íl»cetsmento. Durval. Tal. 22-4392.

/ientro — Vende-se casa com duasyj aalas. dela quartos. sótSo e de-mala dependenclas. Preço Cr» ....120.0J).00. Tratar pelo" tel. -28-2342.WAo se atendo a Intermediários.
€astelo —, Vêndé-se ©""apartamentode sala." 3 quartos, 2 varandas edemais dependenclas, para entregaimediata. Tratar, fone 22-1880-
Gentro —- Praça Agulrrs Sorda~Baíl>ro do FAtlma), vendo apartamen-to, pronta entrega, de frente, 5° an-dar. com: entrada hall, sala*' de Jan-tar 2 quartos com vestiários, va-randas cozinha, banheiro, depsnden-cia de empregados e garagem. Preço:Cri 300.000.00. Sinal de Cr* 100.000.00. Cr* 65.ot/p.oo financiadosa longo praao e Cr9 135.000.00 acombinar, facllitando-so. In*. c| Jor-ge de Araújo, A rua México, 11, gru-po 1.301. tel. -42-3574.
Tiasteio — Vendo grupo com 5 salü"V-/ e sanltarios, vazia, com llnancla-mento 70°1°. A rua Merlco 31, 70 pa-vlmento. Tratar com Sr. Cordovll, tel.45-3776.

'.Tornei do Comercio"
A ' TUa Nibuco de Freitas, 139 —¦**. Praia FormosA — Vendemos estetjrrdlo com grande facilidade do pa-çramento de acordo ccm ao persoas dosrrndldatos, com 2 quartos, sala, e ou-trns dependenclas, precisando ds re-forma, visitas Internes por gentilezados senhores moradores e tratar coma Imobillaria Graça Aranha Ltda. —Av. • R'o F.-*nco, 108-5.°, fala 504 —FM19_42-9C86.  
A ' "a' CapItUo Sena — Pr»la >o'r-•". mora — Vendemos terreno de ei-quina medindo 28 X 27. Preço Cr*....130.000.00. Detalhes com a ImobÚia-ria Graça Aranha Ltda — Av. RioBranco, 108-5.°. s. 504. Fone 42-93B6T7"endc-«e uma "casa c| *6 quartos,v duas sala.s. cozinha, banheiro eaparelho sanitário, com grande ter-reno de lado, e nos fundos tnm ar-voredos e é todo.fhurado, no valor de650 mil cruzeiros. Ver * tratar comPedro Neto ou D. Joslna. A rua.VI-dal de Negrelros 20, Santo Cristo,das 13 As 18 horas, diariamente.•XTende-se um"üerreno A" rua do Pin^v to n. 4, entre as casas ns. 3 e 3.medindo 6m. de frente, 18.so mts. deum lado e 20.30 ms. do outro lado.Preço Cr» 25.000.00. Tratar & ruada Gamboa n. 259. com o Sr. Ro-berto.

MANGUE
Mangue — Vendem-se os prédios darua Nabuco c'.e Freitas 76. 73 c82. proxlmo da Avenida PresidenteVargas, dois quarto*, dusr aalas, dc-
fiendenclas e quintal. Facllita-se. Te-efone proprietário 2^-1272 ou 27-3571."^Tende-se a casa n."° 73 da rua Lau-V ra de Araújo. Tratar com JoaquimGonçalv-g Tosta no Banco Portuguêsdo Braall. 1

LAPA CAXETE

/"lastèlo — Vendo grupo com 4 salaaKJ de frente e aanitarios completo,vazias o equipado, para consultorlomedico ou dentário; A rua México98, financiamento de 70oln. Tratar comDr. Cordovll, 45-3771./"Sentro — Çõmpro prédio vazio nazona bancaria. Tratar A AvenidaRI o Branco ioa. 13° andar, sala 1301:/"lastélo — Compro para pronta en-v-' trega, loja com 80 metros qua-drados. Tratar A Av. Rio.Branco 10313° andar, saia 1301.Tlentro — Grupo de escrltorlo pron-ta entrega, vendo com grande fl-nanciamento — Alolaio — Av. RioBranco. 12a, ,ala_12i2._tel._42-2223.íriunira — vetfdémos a rua LeandroKj Martins, apartamento pequeno. •—
Preço 100 mtl cruzeiros com 45 mil fl-nnnclados. — Alcides da .Morais èc. Cl».Ltda./dentro ¦»- Vendo pradio de 2 pavi-V-' mentos, Isja com isom2, éobradueom 2 salas, 4 quartos e deepndenclas.Entrega Imediata. Preço 1.300.000cruzclroa. Tratar .com Alberto Pallut,A rua da Quitanda 161, 2°, aala 7./ientro — Vendê-ae urgente, motivoV/ de viagem, quatro casas vaslaseom 4o Metros de frente por 4o me-troa de fundos. Preço vantajoso, s<»mIntermediário, obaequio telefonar para32-9449.entro. Edifício Farroupilha, A ruaTaylor 39, vendo apartamento deefe frente, com varanda, quarto, cala.cozinha, banheiro, por Crft 170.000.00.Sendo Cr $30.000 00 A vista e o res-tante em prestações de 1.717 cruzei-ros mensais. Tratar com Plerre RenêCazes. A rua da Assembléia 38. aala404. Tel. ??-4141.Vlèntro — Vende-se prédio de loja e\-i' cobrado acabado de reformar,proxlmo A rua Camerlno. — Telefo-n<» 26-l**72^1 entro — Compra-se prédio de dois\J pavlmentos ou sobrado com loja.duas grandes salas, tres a quatroauartos. sobrado. deaalu«ado. da Pra-ca da Bandeira. Crua Vermelha. MalaLacerda, local residencial, até 500 cru-rclros, urgente telefone 25-6484.

ATENÇAO — Cr? 30.000,00 deentrada e o restante em presta-cões mensais de 2.150 cruzeiros.Vendemos magníficos aparta-mentos na Fraça Duque dc Ca-xlas, 37, prédio n.° 5. Edif Isa.Compondo-se os mesmos dc dois
quartos, sala, bü.nhelro completo,cozinha e boa área. Visitas in-ternas só com autorização es-crita pela Imcbiliaria Graça
Aranha I.tda. Av. Rio Branco,
108,. 5.° andar, sala 504. Telefo-
ne_42-9886."A tèriçSo — Catele — Praça DuquexVde Caxias — Vendo cparlamentoscom 2 quartos sala. banheiro .com-pleto entrada de 30 a 40 mil cru-zelros restante cm 15 anos como alu-gucl. O!avo Gama — Avenida RioBranco n. 117 4°. aníar, sala 421— Telefona 23-4923.

APARTAMENTO sem entrada.
Vende-se em solido edifício & rua
da Lapa, 31, logo depois da igrre-
ja excelentes apartamentos com
dois quartos, sala de Jantar, ba-
nheiro completo corlnha com fo-
üâo a rís. area, oom tanque —
Preço 100 mil cruzeiros e os de
fnndos 200 mil cruzeiros os de
frente, sem nenhuma entrada,apenas a comissão. Tratar â rua
Silo José, 70, loja — Telefones
82-9988 g 42-9343.
jriatete — Vèndè-se o prédio A rua dõV-/ Catete n.° 146. esoulna da rua Sll-veira Martins em lellfto pelo Palladlo,dia Í7 de agosto de 1949, As 16.30hora», no locai. Anúncios dctalharosno J. do Comercio de quintas e do-mlngoa. ipíãtete— Traapasao contrato, compraV-» da apartamento. Edifício Tltan; Arua Santo Amaro, 200/202. Pjeço apar-tamento Cr$ 55.000.00." prestaçóes Cr$800,00. andar do apartamento io.9 an-dar, pelo contrato quero Cr$ 44.000,00.Plantas e contrato em meu escrltorlo.Tratar "Ganha Pouco". Rua Fllome-na Nunes, 1.050. Tel.: 30-1867. Exp.das 8 As 15 horas e das 19 horas emdiante, domingo e feriados atendo odia todo.

/floria — Apartamento vazio, comVJT dois quartos, uma sala, banheirocompleto, cozinha, area com tanque,pequeno quintal, etc. Vendo por Cr$»70.000,00 podendo financiar Cr$ ...40.000.00 para ío anos Juros de lo3;otabela Príce. e os restantes 130-000cruzeiros com alguma facilidade.-Esteapartamento fica proxlmo ao Largoda Gloria, A rua Hermeneglldo deBarros. Tratar com os proprietáriosA Avenida Erasmo Braga. 277, aala 210.Nâo tem telefone./^floria — Vendo apartamento comVT tres quartos, uma sala, cozinha,banheiro completo, grande quintalajardinado dc fundos, devendo ficar/azlo dentro de 90 dias. Preço Cr$-90.000,00, podendo-3s financiar Cr$•10.000,00 dando-se alguma facilidadeoara o saldo restante. Este aparta-mento fica proxlmo ao Largo da Glo-ria. A rua Hermeneglldo de Barros.Tratar com os proprietários, A Ave-nlda Erasmo Braga 277, sala 210.Nfio tem telefone./*S lorla — Vendo, alugadoVT trato, por 140.000 cruzei sem con-por 140.000 cruzeiros apar-?•amento com dola quartos, uma sala,corlnha. banheiro completo, arca. etc.r»ode-se financiar Cr$ 40.000.00 paraoagaraento em 10 anos tabola Price.Juros 10°!° ao ano. Podendo-se daralguma facilidade para o saldo res-tante. Esta apartamento fica proxl-mo ao Largo- da Gloria, á rua Her-menejrlldo de Barroa. Tratar comos proprietários. A Avenida ErasmoBraça 277. aala 21 o. Nfio tem telefone."XT e nde-se os ultimo» apartamentosV para pronta entrega já com "ha-
bltc-se" a rua Cândido Mendes, 71.Grande parte financiada a 9tt em 15anos. Tratar diretamente com os pro-prietarios e construtores á Av. Chur-chill n.Q 94 6.° nndar sala 606.
Vendem-se apartamentos A r«a doCatete 4 4. edifício novo do 12andares. Tratar no mesmo no apt.603. Otlma oportunid a d?.

FLAMENGO
A partamento — Vende-se A rua Al-mirante Tamandaré — Hall, escrl-torio. 4 quartos, 2 salas, banheiro demármore, 2 varandas rnvidraçadas,dependenclas de empregadas, garagem,doposlto de malaa. Preço 600 mil cru-zelros. metade financiado. AvenidaRio Branco 183, 6ft, sala 603.A partamento — Vende-se com 3.-LJLguartos, 3 salac. cozinha comple-ta, banheiro, e demais dependenclas,A ÀV; Oüwaldo Cruz 103, 11.° anaar,8pt. 1.104, com financiam-rnto de Cr$230.000,00. Entrega Imediata.A partamento d: hall, du&s salas,xjLtres quartos tres varandas, arma-rtos «Knbutidos, cor.lnha, americana edependenclas de empregada comple-tnmente moblllado, á rua SenadorVergueiro, de frente, vende-se. Tratarna Auxiliadora Preúlal S. A. — Tra-tar A Travessa do Ouvidor 32, i.°andpr._entre 12 e i8_hora.s, "Apartamento no Fiamen-

go — Vendo com 3 salas, 3 yuar-tos, copa, cozinha, banheirocompleto, quarto e banheiro pa-ra empregada, garagem. Partefinanciada, mais detalhes: ....25-7653.

flatete — Vende-4e, Junto ao LargoKJ do Machado, o apartamento 703 darua Bento Lisboa, 159, em final decoastruçAo, com cala, quarto, baaihel-ro e cozinha americana, per 130 milcruzeiros. Tratar A rua da Arssmblela.104, sala 613 — Cia Imobiliária SulAmericana. ______ V*làtete •—- Apartamento" entrega ime-Vj diata, vendo andar alto. otimoprédio, com hall, sala quarto banhei-ro completo cozinha grande, tanquecoberto, por 70 mil cruzeiros A vistae 120 mil financiados Tab. Price."Erlc" — Av. Churchill 94, «ala S05,tel. 32-7642.

A tençílol A' rua Machado de AssisxjL 45, Flamengo — Vindo apar-tamento lateral de saleta, sala, 2quartos, banheiro completo, cozinha earea. entrego vazio, facilito pacramen-to, parte financiada — H. Sllza, Ave-nlda Rio Branco 117 sala 421. Tel.43-3840. Edifício do Jornal do Co-merelo.  ;tençAp — Flamengo — Entrada deXjL 70 mU cruzeiros ou menor, e n 7e.««-tante no prazo que melhor convier aocomprador. Vendo ótimas resldenolasde dois quartos, duas salaa, banheiro,cozinha e quintal. Vleitem aa casas 1,2 e 3 da ruà Paissandu 248, e ve-nham ao escrltorlo de H. Bllva. Avcnl-da Rio Branco 117, sala 421. Telefo-ne 43-3340. Edifício do Jornal do Comerelootnpro uma casa de luxa no Fio-mengo, negocio direto com..o pro-prietarlo. Procurar Csllna na rua doCatete 44. apt. 603. urgente.T^lamengo — Vendo urgente A ruaX Marquez de Abrantos apartamentoainda nao habitado, andar alto. trncVamplo quarto, grande sala saleta, J.de inverno banheiro, cozinha, area cltanque e quarto e privada de empre-gada. Preço 230 mil cruzeiros sendo90 mil cruzeiros A vista e 76 'mil «ru-zelroa para o ano e o restante finan-ciado pela Caixa Economlca. Vlsl-tas com Johu R. Amaral Schaefer.Rua Senador Dantas 118 sala 916. Tc-lefone 42-8305.TTUaraengo — Apartamentos — Ví-n-X. dem-se, prontos, com SOT-à flnan-ciados, da 135 mil e 275 mil -ruzcl-ros. Oavaldo de Carvalho, av. RioBranco 106-108, 4.° andar, sala_410.
1 flamengo — Vendo para pronta en-trega, apartamento em andar al-to quasl esquina com Praia do Fia-mengo, com ampla sala, 1 qurto. ar-marlo embutido, banheiro com box.cozinha, quarto e banheiro de em-pregada, area de serviço etc. Preço270 mil cruzeiros com prande finan-nlamento. Tratar com Vicente Lima;Avenida Rio Branco 173» eala 1306 —-Fone: 42-4825.

sa com saleta, dua» «alas ótimavaranda 3 quartos, banheiro, »ala dealmoço, copa, cozinha, area de servi-ço. quarto de empregado w. c. ga-raçem. Todas as peças amplas e' are-Jaaas. Preço Crs 600.000.00, sendo sopor cento financiado Delo proprieta-r*o e 50°l° facilitado. Informaçõescom Jorge de Araújo. A rua México
y.^-gr. 1301. Telefone 42-3574.
jC^lamengb — Rua Corrêa Dutra —-X Vendo apto. de frente, com sala.quarto, kitch. e banh. Preço 200.000cruzeiros, sendo 80 mil cruzeiros A vis-* * £ rcstante a combinar. H. Bitton.Avenida Nilo Peçanha, 155, sala 610.Xel.. 42-9630.  
flamengo — Otlma dpoiVunidade —Luxuosos apartamentos para entre-ga em 60 dias, com 80 por cento fl-nanctAdos em 18 anos, vcndcm-se es-plendidos com linda vista para o maraendo um por andar. Constando dêsaleta, duas salas, varanda, quatrootimos dormltorlos, rouparla, dois bá-nnelros nobres grande copa e mzlnhadois quartos de empregadas, area deserviço Preços desde 695 mil oruaet-ro». Detalhe» e visitas com a r<:r LI-mitada. Avenida Graça Aranha 416:8° andar salas 813 o 819. Telefones42-9012,e 32-7645.TCMamengo — Vênãe-se apto. pronto"» rua Machado de. Assis, 30 me-tros da praia, quarto sola corlnha ba-nheiro com box, quarto e V C. deempregada; 6.° andar, de frente ain-ca iif.o habitado, negocio sem inter-med.arlo: 230 mil cruzeiros, entradade 50 mil, restante financiado em 1.ou 20 anos, Tabíla Price. Informar_peJo_fone 37-4904.C^lamengõ — Vendo A rua Palssan-â. du, casa com 2 quartos, 2 salas,cozinha e banheiro completo, com«ntrada de serviço. G. Silva. Ave-nlda Presidente Vargas 417, 5.° an-dar, sala 505.I^lamengo — Vendem-ce apartamen-i tos á rua silveira Martins 116.apto. 901, com 2 salas, 3 quartos edependenclas, e A rua Marquês deS. Vicente 194. aptos. 101 e 303»tom sala e 2 quartos ou 3 quartos,etc., com financiamento. Ver noslocais c tratar A Av. Almirante Bar-roso 91. sala 613. Fone 32-6248."Ellamengo — Vendo, 260 jnli cruzeiíi ros, magnífico apto. terreo, frentesituado Junto A Praça José de Alen-,car, tendo saleta, sala, 3 quartos, de-pendências do empregados, ots., entre-ga Imediata. Leopoldo Zacconl. Av.Rio Branco 128. sala 1212.T^lnmengo — Vendem-se dois aparta-A. mentes de sala, 2 quartos, bannei-ro. coslnha e Area do serviço. 230 milcruzeiros, entrada dc 50 mil cruzei-ros e o resto financiado pelo própria-tarlo. Entrega Imediata. Rua S. Sal-vador 37, apto. i o 5. Informações Arua S. Salvador 35. Tel. 45-0154.íjí^lamengo —Vende-se apartamentoX pronto, não habitado, rua Macha-do de Assis 23, 6° andar de frente,quarto, sala, cozinha banheiro combox. quarto e w.c. de empregada, semIntermediário, 220 mil cruzeiros, sendo150 inil á vista oo mil pela TabelaPrice. 15 anoj. Chaves com o zelador.lTpiamengo — Vende-se amplo e CrTn-X fortavel apartamento^dcfrente, ro5o pavimento, contendo tres amplo3quartos, um salço, nrnpla varanda, se-leia, sala do jantar quarto de banhocozinha area de serviço, quarto e ba-nheiro de empregada. Entrega-se \c-zlo náo sc admitindo interni-diarloc.Marce.r visita? pelo tel. 25-6043.Y)-ala dc Botafogo — Vende-ae en-L trega Imediata, ótimo apto. com3 quartos, 2 salas, demais dep. outrocm terminação, ü Avenida Rui Bar-bosa, ccm 3 qufíto^, uuia sala de-mais dep. Preço 450 e 380 mil cruzei-roa ccm financ. Alrn. Barro.so 90. sa-ia 310. Tel. 22-Í453 0 42-5072 Ourv
Praia do Flamengo — Vendc-saapt. de luxo, andar alto, preça430 mil cruzeiros. Tratar A rua daCatete 44, apt. 60-B. Otlmo para overão.

VENDE-SE apartamento pron-to, de frente, com saleta, saia, 2quartos; cozinha, banheiro com-pleto, varanda e area- Rua Mar-quês de Abrantes. Preço 330 milcruzeiros, com 50 nor cento fl-nanciado em 15 anos. Tratar árua Álvaro Alvim, 33 c 37. sa-la 606."ITendo "no edifício Viçosa, á Avenl-v da Rui Barbosa. 266. luxuoroapartamento coin 3 salões jardim deInverno, 4 quartos. 2 banheiros com-pktc»,- copa, cozinha, dispensa' quãr-to e w. c. de empregada area, ga-rogem. preprio para embaixada ouresldencia de alto luxo. com grandsparte financiada. — Preço 1.500.000cruzeiros. Entrega imediata. Tratarcom A. Catrambl Filho. 6 rua Me.*:l-co, 148. 4.® andar, sala 406. Teleío-ne 42-9950- ^"T7"ende-sè otlmo apt. A rua Machadode Assis, 36, de quarto rala, ba-nhe'ro e kitch. Cr$ 40.000.00 de en-trada e o restante financiado em 15anos. Tratar A rua da Assembléia,104, 9° andar, sala 903. Tel. 42-3821.TTende-se r— Praia do Flamengo —Apartamento com saleta. detrada. sala. quarto, banheiro e kit-ohenete. 170 mU cruzeiros sem fl-nanciamento: negocio direto com aproprietária. Ver e tratar A Praiado Flamtngo 122. apart. 1012. 10°andar. Bloco E. das 8 As 12 horas.

T aranjelras — Vende-se umJLi rcsldonclal em terreno 21,5

T aranjelras — ÕcããTSõ ^ VêiíHõcasa de 3 quartos, sala. etc., por160 mil cruzeiros, sendo 35 mil deentrada e o resto em 15 f.nos. nfio évila e estA alugada sem contrato. Ruado Carmo 65. 4°. sala 2.  _ _um prédio21,50X43.7.0em centro de terreno. Preço 1.000.000de cruzeiros. Tratar pessoalmentecom Cabral á rua Buenos Aires 48,2.0 andar, sala 21. d»s 9 da 11 edas 15 As 17 horaa.T aranjelras — Vende-se grande pre-XJ dlo antigo, terreno de 11,50x29.Preço 670 mil cruzeiros. Tratar A ruaUrunualana 1Q4. 10 andar, sala 1Q7.T aranjelras — Vende-se A rua AU-U ce 41, o apartamento 1O3. comsala, dois quartos, banheiro comole-to, duas varandas, Area e dependen-r.lP5 de empregado, entresa-se vazio."T aranjelras — Vendo em edifício-Li de luxo. apartamento no pavl-mento >terreo ("elevado), frente derua. com 2 .aalas, 2 quartos, doislustres de cristal, «tc. Entrego va-elo. 330 mil cruzeiros e 150 mil fl-nanclados pela Caixa Economlr.a. —Fone 25-4254. Sr. Mario. Hoje.
Laranjeiras — Compro urgente apai.tamento com tres quartos, sala, sa-leta e dependenclas de empregada. Pa-go A vista até 300 mil cruzeiros. In-formar para John R. Amaral Schie-fer. Rua Senador Dantas lia sala piô.tel. 42-8300.f" aranjelras — Confortável anarta-L-* mento, vendo A rua General G1I-cério por 550 mil cruzeiros. TratarA rua do Carmo 6, salas 611 e 612.
T aranjelras — Predia em terreno da¦â-* 21.50 x 43,20, sito A rua das La-ranlelras 417, serA vendido em lellfnJudicial, terça—feira. 9 de agosto dede 1949. As 16 horas, em frente aomo pelo leJloeiro Afonso Nunes autor»-zado por alvará do MM. Sr. Dr. Juizde Direito da 3a Vara de Orfflos e Su-cessões. Cartorlo do 20 Oficio e per-tencente ao Espolio do Beatriz Morei-ra Ramalho de Souza. Mais Informa*çfies pelo .tel. 22-3111. Vide anúnciosdetalhados no "Jornal do Comercio**.

LARANJEIRAS 'findemos
apartamentos com varanda, sa-la, deis quartos, cozinha, banhei-ro, dependenclas de empregadae garagem. Preços desde 190.000criirclras. Sevial Ltda. — Ave-nlda Graça Aranha, 416, sala821 — Não informamos por te-lefone.T aranjeiras — Terreno — Vendo noXJ Jardim de Laronjeiras, começoda rua Professor Ortiz Monteiro, an-tlga Paulo Azevedo o Itlraplna, lotaplano medindo 15X30. — AbelardoMendes. Av. Nilo Peçanha, 26, ll.oand ar, _ sala 1104. _Tel. 22-3579."laranjeiras - Vende-se," vazio," pa-JU Ta entrega Imediata, o aparta-mento n.° 204, da rua General Crls-tôv&o Barcelos, 267 —Bairro JardimLaratilelras, e com sala. dois quar-tos, banheiro, cozinha o dependen-clus. Ar condicionado. Preço 300 milcruzeiros com financiamento; Ver nolocal com o porteiro sr. Antonlo. Tra-tar no Largo da Carioca, 5, sala 104,J. C. Faria.'"T aranJeira-9 — Vendo ótimo apar-1-i tamento á rua das Laranjeiras,para entrega Imediata, constando desala. 3 quartos, banheiro completo,quarto, banheiro de emnregacla, preço300 mil cruzeiros, facllita-se mais do50 per cento a combinar. Raul Re-bouças, rua Gonçalves Dias, 67, 2.®andar.
Jaranj<J no.

LARANJEIRAS
CASA — Vende-se, de cons-truçâo magnífica, em centro deterreno. Ver e tratar 6. rua To-bias flo Amaral. 101. Cosme Vc-Iho, das 14 ás 18 horas.

anjelras — Vendo ótimo torre-no. A rua Tobias do Amaral, c!11,00 de frente x 21 de fundos. Preço200 mil cruzeiro-?, facilltando-s; 50per cento a combinar. Raul Rebou-rro» Gonçalves Dias. 67. 2.° and.Y aranjeiras — 0'timo apartamento!lj A rua Pinheiro Machado, cotn 1«ala. 2 uqartos, b?.nhe!ro comcleto,cozinha, ouarto e banheiro do emnre-orada, -'«ndo ncr 230 mil cru*iiro± c«m133 mil cruzeiros financiados. RaulRebouças rua GcnçalvcA Dias. 67. 2.0andar.TJara entrof a imediata — VendemosX á rt'a das Laranjeiras, em ultimoandar, amplo apartamento lateral, comlinda vista paaoramlca. tendo sala, 3quartos, banheiro, cozinha, quarto obanheiro de empregada e area de ser-viço. Preço 330 mil cruzeiros com fl-nanciamento de 50 por cento. Còmmoveis e in-rtalaçAo. 400 mil cruzeiros.Tratar A rua da Assembléia, 104, salas613115. Tel. 42-3592fp.errcno — Vendc-so magnífico ter-rtno com 18 metros de frente, ma-ravllhoso local, pronlmo A rua CosmeVelho. Preço do ocaslfio. Fr.clllta-se.Trata-se A rua Carmo 56. 2.° andar, entrada pela Travessa, Trl. 42-8277 das10 As 12 e das 16 At 18 horas.merreno-LaranJelrn - Vende-se narua Tobias do Amaral. Junto edepois do n. 30 (Cosme Velno), umotlmo terreno, com mais «le 900 m2,apropriado para construção de casaresidencial de luxo. Informações Arua Buenos Aires, 17, 7.° and., tele-fones 23-3358 e 23-3196. Preço baseCrS 400.000.00
31erreno nas Laranjeiras — Vendo os- últimos lotes da rua Condo deAvelar, que começa A rua CardosoJúnior 161. Preços a partir de 130 mUcruzeiros. Ver e tratar a mesma rua15 sobrado. Tel. 25-0262.\7ende-se alugado sem contrato. 3* rua SAo Clem:ntç, grande prédio,com terreno de 20 x 11. Preço 1.600cruzeiros. Av. Rio Branco 173. sala1306__r^_Alve$_de Lima, tel. 42-4825.__TTende-se bonito apartamento comV grande garagem numa casa dedois apartamentos. Preço 390 tnllcruzeiros, livre para habitar. Ver etratar a rua Alice, J64. Laranjeiras.

Botafogo - Ru* Kcmalta — Ven-demos resldencia ccm terreno nafrente que pode 5-rvlr jnra conetru-çfto dc outro predio de 3 pavimento,contendo 3 quarto?. 3 ia "ir. d»*pen-denclas para empregadas Preços «50mi! cruzeiros .rendo 100 mil rtuzei-ros de entroda e ?oo mil cruzeiro»grandemente finan :.i.v»s e 350 milcruzeiros financiados etn j «ro". —Imob. CanaA. Avenida Rio Et.3rco,106-3. 12.° andar, aala 3211-3. Tele..22-2445 e 42-5559.V>otafogo — Vendemos por preço deA-* ocaslAn ótimos apartamentos desala. 2 quartos, etc. e dependenclas dcempregada, desde 280 mil cruzeiroscom l0Çe d? entrada. Tels. 32-7553 e22-4063. Cia Argos Mercantil.

Telefone 25- ' Imediata, ccm duas frcntc.s e lindavieta panorcmica, tendo llving-room,sa!n dc Jantt.r. terraço em toda avolta e trés amplos quartos, banhei-ru, cozinha, quarto e demais depcn-denclas de empregada. Preço 500 milcrurelros, com 50'J flnan=.alo5, T.-i.-tar pelo tel. 42-3692.Ootafogo — Rua Arnaldo Quintela ~-*-* Vende-se predio de aDartam^ntnn

Botafogo — Vendo para pronta ne-tregn, em edifício novo, aparta-mento de frente com ampla sala, 3ótimos quartos, banheiro, cozinha, de-pendenclas de empregada, etc. Preço:360 mil cruzeiros com financiamentoFaclllta-se a parte nAo financiadaTratar com Vicente Lima A Avda.Rio Branco 173, sala 1306. Telefone:42-4825.
Botafogo 

— Compro urgonte, aparta-mento com tres quartos, sala, &a-leta e dependenclas de empregada. Pa-go A vista aié 300 mil cruzeiros In-lormar para John R. Amaral Schae-fer. Rua Senador Dantas 118 sala )là.Tel. 42-8305.
Botafogo 

— Vendo A rua Oliveirarausto, ótimo predio com quatroquortes, 2 ealas, banheiro comploto,quintal em bem estado. Tratar comA. Catramby Filho, A rua México,143 4.« andar, sala 406. Telefone:42-9950.
Botafogo 

— Vende-se otlmo aparta-mento A rua SAo Clemente, comsala dupla quarto, cozinha e banheirocompleto e area com tanque. Tratarna Soe. Construtora e Imobllíarla P.o-lab Ltda. Rua da Quitanda 45A, !.•andar. Salas 202 e 204. Financiadopor qualquer instituto ou caixa ou pelaprópria firma
Botafogo — Vendemos palacete deluxo, de construçAo esmerada, (es-tiio Missões» proprlo para legaçâo,ou familíA de alto tratamento, comterreno de 1.500 metros quadrados,tendo de frente 56 metros, quadrados,tendo de frente 56 metros, tendo «ran-de pátio com lago on centro e murosartísticos revestimentos c| azulejos au-tentieos espanhóis e portuguôses, halle escadas em «narmore, grande livingcom lareira, sala de jantar bibliotecacom ar condicionado auatro quartos,dois banheiro de luxo. grandes erma-rios embutidos, cozinha, copa. deapen-sa. quarto de passar quarto e ba-nheiro de wnpregadas. garagem, duasvarandas, dois terraços, torreAo, comadmirAvel vista para a bala o de-mais dependenclas. Horta e grandeJardim. — Preço 2.500.000 cruzeiros— Tratar com F. R. de Aqulno e Cia.Ltda — Avenida Rio Branco n. 916° andar.
Botafoao 

— Vendenioe para proutaentrega, apartamento com quar-to, banheiro completo e cozinha ume-rlcana. Preço bas*. CrS 115.000,00com 40 mil cruzeiros financiador pelaSul America. Aceita-se oferta. Tra-tar com P. R. da Aqulno fc Cia. Ltdà.Av. Rio Branco 91. 6* andar.
Botafogo — Magnífico apartamento

para pronta ocupaçfio, com 2 aa-Ias, grandes e uma menor 4 bonsquartos, 2 banheiros eompletos em corcopa. ampla cozinha, ótima varanda,confortáveis dependenclas para empre-
&odas e garagem, proxlmo A rua Batn-lna, por 750 mil cruzeiros, pela Tabe-la Price. Rua do Ouvidor 83, 3o andarsala 303. Tel. 43-5340.T>otafogo —- Casa Vende-se uma,J3 á rua Martins Ferreira, 41, tar-reno 9,5X35, com salas dc visitas, saladc Jantar, 5 quartos, dependenclas deempregada, etc. Preço Cr$ 450.000.00.Tratar com o Sr. José no Largo deSanta Rita, 8, 1.° andar, sala 4. Tele-fone 23-4053 ou A noite pelo telefone27-9268.  
Botafogo — Yende-se por CrS 800.000,00. um edifício com 3 apar-tamentos, sendo 2 com 3 quartos, 1sala, banheiro, cozinha, etc. e um com2 salas, 3 quartos c mais dependen-cias. Faclllta-se o pagamento. TratarA rua Uruguaiana, 104, I.° andar, sa-la 107 — 43-3381.
T>otafogoA Avenl Vende-se ótimo terrenoA Avenida Pasteur, no melhor pon-to desta Avenida, medindo 15X)02.Tratar na Imobllíarla Delamare S. A.Avenida Presidente Vargas, 446*— Ave-nlda 13 de Maio, 41
Bctaíogo 

— Para entrega imediata,vendemos A rua 5. Clemente, 496,o apartamento 102 de frente, comsala dois quartos, banheiro e cozi-nha completos o arca do serviço. Pre-ço 200 mil cruzeiros, facllltando-ceparte do pagamento. Imcbiliaria SulAmcrlcôna. Rua da Assembléia, 104,salas 613i 13
Botafogo¦ " — Vende-se apartamentovazio ccm grande facilidade da
pagamento, todo pintado de novo,
podendo ser habitado na escritura desinal, com' dois bons quartos, sala,saleta, jardim <i'e Inverno banheirocompleto, cozinha quarto e depen-denclas de criados completas, areade serviço e tanque. Preço 225 milcruzeiros. Trata-se A rua Sete deSetembro, 132, sala 402 Telefone23-4793.
Botafogo 

— . Vcnde-sti esplendido
predio residencial edifleado emterreno de 3.90 * 27,80. á ru» Soro-caba, 597. ccn lellflo quarta-feira 24do corrente ás 16 horas, em frenteao mesmo oeio leiloeiro Ernanl. —

Vide anuncio detalhado no "Jornal
t-'o Comercio" de hoje.T>otafogo — Vendemos rua saoXj Clemente ótimo terreno medlnno19X100. Alcides de Morais &: Cia.Ltda. Av. Rio Branco 128, 16.® an-dar, sala 1.601.otafogo — Rua paullno Fernandesn. 10 — Vendo os últimos apar-tamentos. com uma sala, um quaito.banheiro completo e kitch, por 125 ar 11cruzeiros, facilitando para comercia-rios, IPASE. bancarlos. etc. AvenidaRio Branco 173, sobrelojü, RIndelKarter & Cia. Ltda.otafogo ~ Apartamentos ótimos,desde 150 mil cruzeiros, com 65por cento financiados. Entrada de 43mil cruzeiros e o resto durante 13anos. em prestações mensais. TratarA rua Marcillo Dias ao, i<> andar, sa-la 3, atrAs do Ministério da Guerra.com d. Iracema. Telefone 43-9236."Dotafogo ~ Vendo bom apt. dêAJ frente, vazio. A rua HunialtA 229,de boa sala varanda 2 quartos co-zlnha banheiro completo e dep. deemp. Preço 210 mil cruzeiros comfinanciamento. Detalhes com Vital Arua Buenos Alrea 44, 2.° andar, te-lefone 23-2637.

\ ende-se predio de apartamentos.por 2.100 mil cruzeiros coin íacllldauedc pagamento. Informações com aConstrutora Fróes Cruz Ltda. A ruaMéxico 45 3.° andar sala 301 telefone42-2262.
Botafogo. A* rua Voluntários da Pa^tria, 102, vende-se livre de con-trato, as ca*as da avenida com doispav;mentos, de 4 quartos. 2 salas ba-'nheiro completo cozinha despensa. ba-nheiro de empreirados c Area. Cons-,t.ruçAo nova. proxlmo r.o P^vilhAo doMourisco. Preço 325 mil cruzeiros •50°í° financ. Tratar pe".o te!. 37-4535com d. Marla Luiza^BOTAFOGO — A 10 minutosda praia, rua da Passagem. 40,casa 5, nc«ta avenida, só tem 6casas, vendo este nredio com 3quartos, uma saía, banheirocomp. cozinha, c area, corredorcom azulejos, etc. Preço 250 railcruzeiros, para visitar procurarno mesmo, o sr. Santos. Tratará rua da Assembleia, 11, sobra-do. Tel. 42-0277. Elias das 10,30âs 12 horaa. 
Gr$ 190.000,00 — Para entrega lme-diata, vendemos no tdi. Frazlo, ârua SAo Clemente, 496. apto. 303. dafrente, com ^ala, 2 quartos, banheiro acozinha completos. 80 mU cruzeirosfinanciados pela Tabela Price. Ver r.o.local e tratar na Imob. Sul America-na Ltda. A rua da Assembléia, ío-í.¦sala 615, tel. 42-8692."Orala de~Botafogo — no mil* cru- •X zelros — Vendo apartamento pe-queno, proprlo para casal, tendo, sa-leta, quartos banheiro completo c co-slnha. Entrada de 45 mil cruzeiros eo restante financiado. Tratar com F.Nogueira A rua Rodrigo Silva 18 sala904 tel. 42-5661.f.>ua Voluntários da Patrlã, esquinada rua Dona Marlana, vendo osúltimos apartamentos. Já pintados com*3 e 4 quartos etc. Informa-se coraLemos de Azevedo — Fone: 22-7221..
Terreno 

— Botafogo ~ Compra-*»terreno em zona de 4 pavlmentoa.Negocio direto e urgente. Telefonn28-2626.
Terreno em Botafogo — Vendo "cm

uma das principais rua£. de Bo—tafogo. excelente terreno de esquina,com 19,50 metros de frente. Preço350 mil cruzeiros. Facilidade de pa-gamento. Tratar Ar. do Carmo 6..salas 613 e 612, com Júlio.  ;"TTefíHe-so casa em. Botafogo com 7quartos, 3 salas, dois banheiros,etc. Faclllta-se o pagamento. Telefone -26-8093 na parte da manhA.~XTendem-se auas casas quarto, a»itt7corredor, cozJnha e coa area,frente do rua. Rua Pinheiro Gulira-"rües. Informações A rua Visconde de.Silva 1301 Aceltam-ae ofertaa.tTende-se á rua Marquez de Abrante»proxlmo A grandes construções, nredio antigo em terreno de 12 por 60.Informações pelo tel. 26-3172. P.E. F.
XTendo urgento A rua HunialtA/ apar-,V tamento de frente e esquina, comsala, saleta, 2 quartos, dependenclas,para emprogados. EstA vazio. Facili-'ta-se. Morais. Rua do Ouvidor 50, 1°-salas 4|5. •
Vende-se uma casa modesta com ta-la, quarto, cozinha, despensa. va-»rsnda. banh&lro luz, com ou sem mo- •VtfKs; % rua Macedo Sobrinho 76.casa 5. Botafogo.

URCA
A partamento na Urca — Rua Can-:XX dldo Gafré n. li — Vendemos oapartamento 1 desse edifício, de sala,.2 quartos dependenclas de empregar,,da, por Cr$ 210.000,00 e mediame en-:trada de Cr-Ç 40.000,00 o o restante.'em lo anos. prestações de Cr$ 2.246,60.Vendemos também por intermedlo deInstitutos. Trata na AruxilladoraPredial s. A. Trav. Ouvidor 32. Ioandar, entre 12 e 18 horas.TTrca — Apartamento ' para entregavJ Imediata - Vende-se: A r. IrlneuMarinho, com frente para a Av. SfioSebastlôo e vista para a baia, cons-tando de tres quarto.-?, sala, saclta,grande varanda e dependenclas "de

empregado. Preço 330 mil cruzeiros,com 240 mil cruzeiros financiados —í-'Tratar com Osvaldo Santos Parenta— Miguel Couto, 51, 1.° and.
Urrca — Compram-se apartamento*-de qualquer tamanho, mas quê'tenha financiam »nto, me^rna peque-no, de preferenc!a do Lar Brasileiro,Escrltorios da Ascendlno Gonçalves,A Traveesa do Ouvidor, 36, 4.c andar,tel. 43-7600.
UriVrca Entrega dcsocupadca —^Vendemos ótimos apartamento* env.edifício de um apto. por andar com: .2 boas salas, 3 quartos, banheiro, co--zinha, dependenclas de criados e area:.de i»ervlro, 60 por cento financiados •
o restante cm 18 nnce, Juros de 10por cento. Escrltorios de AscapdinOGonçalves. Trav. do Ouvidor, 3ò, 4.9}anrinr. tel. 43-7600. • •• uTTrca —. Vendemos ótima resldenchfc\vJ com varanda, 3 salas, 4 quartos?-2 banheiros, copa, cozinha, quarto •w.c. de criada e garagem. Terreno*medindo 12 x 25 metros, preço um ml",llifo de cruzeiros -r- Alcides de Moraise Cia. Ltda. A Avenida Rio. Branco 12316° andar, sala 16pijT T rca — Vendem-se " em conjunto - ou:U separadamente, 3 esplendido apar-tamentos. para entrega imediata. AAvenida Sfio SebastiAo 279, tendo cadaapartamento 2 quartos, sala, cozinha,banheiro e outras dependenclas. Velno local e tratar com o sr. Ricardo'Andrade, A rua do Acre 86. telefones23-3636 e 43-1300. .

GAVEA
A • rua Marquês de SAo Vicente —-C3>Gavea. Junto a esta, vendemos'ter--réno com 270in2., fr-nte de 15 me-tros com projeto aprovado para IAaptos. Detalhes com a Imob. Oraça.Aranha Ltda. Av_ Rio Branco, 108.5.°. sala 504. Fone 42^9586."A * rua Cedr0- Gávea.-Junto a"Mar*,-tVquès de S. Vicente. Vendemos t.terreno de esquina com 650m2.. pon-to residencial. Preço 200 mil -cvruz.a!»

ros. D-talhes com a Imob. GraçaAranha Ltda. Av. Rio Branco. 103, 5.*sala 504. Fone 42-9886. V.
\ * rua Pacheco LéSo: Jardim Bota-XJLnlco. Vendemos 1 lote de esqui*ha, de 15X10, detalhes com a Imob.Graça Aranha Ltda. Av. Rio Bran-co- 108, 5.°, sala 504. TeL 42-9836."
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,MUim.nWl ,a<l,„ i I.,dim I V»>I «•» modern M J.Mim »w f APARTAMKNTO — Vcate-M; <j° S? ,V "*

j\nnt«nido vcnou o* ultimo* A !%•». ; » lautco. c«u* i quarto® earn uraa- • oor pr*9© de Uicorpor*v40i Allm6, »u«:umnw. d- .
t* Jucn-ASvdAt i"» » 1* **«• P®* I 'J-*1 cniliulldoi, ' /®,M4 u! 2i'?! l'flUlll Frcltlli CopiWUIBI. .1 I »«i* SlAdtl^ r^ll.Vaviratuioi u* ».um* mnv-ruwAo t-»•<*» |»!'* ¦ j*?/* 3 J,?*,ma?°PuAo' ion' 2A-mt f<*io dlreto e ur fettle. TfUfone* quart© • a»p«Q<l»j».M lata -uutt. ,c.»u» um im Qu«MQ3 Hill pr«*jo*, •£*?""*' £lAc0 7J 00a iL! M-lSia. TmUr com o dr. Cinira.j m*« yo m i ery«iw»lots v»r*nd®. u*nh«tro ii®or« rops.ro. r^ *i JO.Jd hoi a*. 1 rt«o 70-QW era ~„?Wa*;«ia ~ tln»i»6Um«nio d® J-u mil trvttir •

JORNAL DO BRASIL — DOMINGO, 7 DE AGÔ3TO DE 1010
' í *&i'*'*b®i'® — L' u)« — Vsurtâ iwiv. )}^ wU crvMirui ®v »r

Víüíí-m um ttrreuo »»ru '«13

»mh«, nu»r!n iif C IÍÍM « UM... . ,*<«* d# «ervtçb prrço* utí-le >2u i» *»
*4iü*"»ro» «finde p%r»® Jl.untuu® n®
ur fwt Ja A<»«»nbUU *04 »•*»•* *04,
tu. »•»!«. auvtir». "XTeuçko — Apansmeinoa .'uiito

„ Lr.ME-COPACAPM»
Aw 

Jy7nidã Atfantica — V«*u®m-«® lo-
xiiíii.n âB»rl»w«noi« d»u tnlr..»«»- . „. : r% iroedlat®, com *0. pur «•» j* •£&**"ru* Jardim Botânico -cndo r>* ul. J:ua0lg fm edifício d* um par andar., ....  .. , ...o-iii-f.» I co dMÍ, i icio oco rrui.iroa. D»-

tttihr) ccen Enlr Lula. Av. Op{*
Arar.h», ..<• «.». ««•'•« —<¦••<>012 - J2-7HS -r~r-"A^uentundo-mt brevemente aaat®
»-\ p«l». prrcUo vender lindo «!>"•
t.mtnui «Se « guarto». I «lM, ««nj»»ret pítu d# frente, em edtt.clo novo
e df primoroso »cAbftmeuto. Ver e
ír.r.r Ocp. Pono .. . Ku» Joaquim
Nobuco 30» *Pt. 601. dUritmrnte d*e
10.50 em dt»lH«. Vendo »P'-de auarto, Ml*, varand». cotinh».>_i _i... .m «lAnttrii^ftn idlinteõe. Rcn»

nmo» A ru* AraucAri* 0? c.»:»»«ruçíiofdtlitlo <3. ttí> invlni ntof. 2
por andar tendo c»d* um trc» c,i:»r.
vut ocin.oi, doie saloei, bannfiru :io»
tre. casinha, quarto do eritJii * mi»»
c» servtco preço '*0 mU cruieiro» sr^nde pane financiada. Tr.var á :u*
4ta Ateemb^' )4 '*»* feleítuttllvflr»."À ' riu baiu;nuo d» Krlto. .*Rrol»n
AtioiuUo. Vpftdemo» tnti. .! A».
Xpltaelo Pfwot e Ltneu d- P.\u.a Ma-
cíiaCc * late dí 1 l,5Üí27.&0 Detalhe®
Rio Ortnco,tona_jt 2-9666.,
Irütradã" 

«J Vendo

cox x Imob. Oraçi. Aranha Ltd».¦ Av. nhfl:o em' coc%truç:.o ®dlant«d«. éJe®*"" ~ . J05. y*. «a»a 5ú4 Te-e"|d* magnífica. Copacabana. Poito^l»" ~4~venida Allãntlca — Vendo tntreia— Gávea - Terr.tno >\|mtidlata apartamento dw frente no
er.do por loo mil cruzeiran. lAta r,avimento com dua» aaiae. çonjun-ac 13,50 I 20 X ae.ro, n».a»y'"n- qu.rlo. . juirài noeadtnci».,dia. Itdo per da F.ntOQu da Oavea, prc..0 5ao mu cruael^o® com íaollldade

« li m.troí «ri'-« do mnrco <jullomc- f nu«n:l»n-.cD'.o. H. BltWn. Avenld»
trlco a. 6. Junto da iorua e da »»m j njj0 peÇanha 1S5 aala 610. Teltlouo
edifício em construção e proxlmo do ( 42.7feJ0^  Ooli Club. nocurdü Mtnde.,, Avrae* XvTnliia AtUntiuJülo Peçanha 2í>, lld andar, «ala 1104. | ATel. 22-5519. jrOatrada da Gávea — Proxlmo ao | •• ^v"' jantar, quatro quar-ti> JoA. Vendemos otlmo terreno m®" — —K*«h«ircu no-

 Ven<lo parta-
\ mento. ocupaiwlo vodo ultimo an-
-r tem dot* er.ormee terraços, aa.ao
. «rtir. ii»b d. J.nt.r, qujtro <ju»t-immm. > .u-.m-. , to, um vestiário, dou banhe Ir ca no-

dlndo s: m«tro. ee frer.t» pora » es- b.^ COj51 eotlnh», ldtj»nden-trtda, com irei de JOMm--..""t0 50 porICO oruííjroí o ir.l. -.AleWe» d«_Mo- rto fm J5 inoJ. Çr.nd. í.eUd.d. d.
p.g.niento no reitanle. .ntregando-j.
o apartamento cc*n aln*l
15*. Tem Tr.tfcr 4 l»
qiutavo SAmpalo. 71. _ apto. 301..,

J\ Udo — MU. Cfc.neid.r — Vrn-1a« m «nticga 4U«<JUt». éfruoío• 010. tom > quaila», tr. ioa i.lt,otlma varanda, banhilro de ":xo. o*-
m.u dtu. nn • jat mil crunlfo. eflnanc. Aa ehavM e<tfto em Km. par-riu o »0. tala 531. p«r» «w »law a
qualquer hera. Tel*.; 22-3«>) • ••••4?~'.c}i. doratngo .«  ."A nSiaã h. J- d« 0.t)»cabiaa - U-/V do — Vfnda»ee entrava Imediata
ótimo apto. ecra l quarto, uma «ala,
eoílnha. Mnüawe, »ar. Oit«;o etra
dM. «nj>. Preço no . Ili ral". <rrt-
rrlro* cair fluenclamento .Mm. rar-
roso. na, «ata s:o- Tels. 2{>34SJ a ..
4?.5072 — Oury.

w. _ „íêtu*, tala, quatio, p*rwi*í?w 11to cuiintu. uraruie ttuluen.o u luugu pr*.so itu«», .*luw crânio iut» • «oa »•» ?1 u.itine 11*62$#. ,

I.OPACAllANA — Veuili» |>«-|f|io#a«aba»a -
«taci.it k,.ar.«.iiknl» «um Iludi, * • i • jo

tiu.«i«o, btiJt to- !ue |\j ue-te » rua UO*Í.ÍO«U4 ¦ue fnn-e, vutr. ueli quartos, «ala. «w«r iu i*u mu^tllau», enua^a m.e .la- .

t«A'U,anuía» ou.» vamilil4i uik>rti;4u4. ».»u»n,a IMuJUui. ji.ut i.Jiuoca tir titrutui»,

> lelifüü*r p«,«üan* • Abaria*/
p rwi» • ulreu >sr.».or.-.to, ü«.lM'fi.ai.iáie.'fríviieiruiío loca. raq» h-tc.lloade neco'-'. >lmftb« a-*.a Uiwa L#»..Lfínú* M.» a alar. -i t J.'-462í.>:r.ento tie j .0 ci.- uu'i.fr#Ai»V A'luUi Hid tli4V»a cutll O (turMlfOi fcr. »*. 349,Ci-w cruwiroe, pane ii»*a

12" »r£%r. 1..1 /lu^acabaua — V»tt3e5l06 p6»to Ul *jutur ila -twi»iU4 la^o1 •¦¦•a'l*. ImojilUrla bausa, a rua May- I w.» il.ia r.vo
I ».|«i .... .™ I 2 otlmo apart ainer. to «e J a»«*a IIIW. IUti ts 10., ®ii»*a «U, Cuui J1*?., if" •«'* ?A Ij V e.ic^e-a«. ant.-v.tm'd.vkta ' Iriflt# Cum §a«a » quartos. at». »> Ue- ,i ^(ai .,,1.1 iina *i iu 11 \.i ». • ^''' -- -- ';¦' ' vfto / ¦, • »'' is *,i (j {«oi«« C..J .111*0 fLnwnrio oa aiuiirtitaoa. . luon-u iJlIu nui.loru. «u» .< n» u.j.i e |i(,na«»B«u» - m nil rtai.lro. it-. itt.v .-en ir»i^ um lardlm dt_ lovarao. 1 meflto « facllldaut. »t.a. 32-o-u • ilu.n 14 ai» 1«,.«0 JlofAa. I \.> Vemlu «part»a>ento, iltuedo t^o <iu*» .«>•, ua»s »».». rt,rr... J<p.ifu Jl l'ia i a arii t>»nNttio c.* - i2*^eJ. Cia. A?gua ^rcai.t**. am apar-» tuolhcr po»»to do p».» •» 4. tenclo cai* I;;e;o »;« ...

niia' Fr#<o it Vm •* » f<>CT fi- tUl^C-AHAaSA — \cn«len»«» t*.r.*c.Atr» pi0Aif.il a 0 Clue ueiro. sa'.a ampta. a quartoi. banbeiro cos.-! 1 ^aciy^f • .a %;: n.i*. <mf» •
ral,clam:nto, .:m^. Canal. 0U21IO aparU'lOCntj. ' uuqu?.,Ua«ndV'aftn^'sua I .e. *2-«T2
^ lopaeabaua vsi»u vend -•* r.aJa, QU4r»o. baulieiro, tail-, t;4ur d'.;tu»«ato tot. w pro- . pequttio. Qifita.rjcjUc com i. \ t-xi.t - NJodercoi t. ^ifovtavafov Otlmo apeTtininto con»_ r.s^ nha. area un acrvico rum ian-' i.j.c.arlo. ..- ¦ u.» » - u j Koguelra. a ;M* itodrlgo ailta ;e. e Jij aparrarr.entoi. venderoi eo iaIc'o•ntnda. saleta ,'•rr5£° ,*^.t , . <iun, J.iruun tic itivemu r 64to~ ' em .i&'cJ .aianetawtsto. • an&er_aala «jj< tr.. <2-5o6i. _ da /vda. N. S de copaoae^r.a apev-^Xuattii aeSiJ i f ftiuwl-1 U, Cutii Oi'jlv.<iitzs ViiU para a flopavAbau* — \«uoo pot a«o mil /'lopai^oana — iao n.u cruaelroa para 'Amtlla de cratate.eatc.V°. ;J > D*..in»ifikt f-n 1 i'raUia seri.ea.-la L'orrca. em prl- i ^ cru/.u.jj- a nuisa..icA rt.».u.inc.u Vrr.uo ptqutno apartamento vatlo, earn hall de entrid* livlas-room.doa CO?#. dle-iH tn.S?? ikaU <lrt fUlk Rioci.o tuQ. tan «;ua- pronto, novo, tdlflclo aem eievadcr. -la de Jantav j graada: Quervae cortar. mrwtm a aoettamentfi at c.ia aidlii IwwJCau. fiaul.C aC COUCC ; lro qllAPIOl ad*i <elai. ••ozlnlu. b*.* i litlmo oara renda. tendu atala. nimrLn armarlos eznbutidos. com. c^eiaha^ da.a ru* nheirudoV llidepcndecte." iit^o 6C0 mil cru- (¦ " Av;en*llr.o, Imiuqiu ala*. Ver

S 8&BS&-SararfeííiSS SS1
íSIitíT' PrKO 750 -nu com í.n.n- ria Santa clara. p»ra »»'«[' « " " i)em»U uuuiuir.i cuui a» ; «m"«nír.ga J.i chai.a «w c».
cliraento. Alm Barroeo »o. sa:a no. de ja e 93 dias. Pr««o« ê out.aa ln- niitraç6e« Murray Ltúa. — .Vy. , iUbro próximo. Preço mil crunl-
tel. Ij-5-155 e .2-507» — OCO1, lorti-.acifi ?,!t*i.,P,^*J,'5!ÍÍ5S?A li áo Maio, 2S. 5." a-ldar. Ml»! ro» coai «rand. Iln»nciarnenio. Ir».- P«to f*a.C^ L»íf AW.m.r"^:V;! 321._ Tel. SU-5UM. __A 1.50 - Vmd.;M _Mt«ja^ fcne. _ K1.,I10 BeI. T«u.: 1í-22<3 | /iopacab.na - E,«rctaapartamei

       qaario, ! armários enioutioos. cops. ccalnha,quarto ue etnp./ffado rn> Ur- banheiro e counha. Pagamento muiio i oendêr.ela» de crlsdos. ^:ea o* eerviío.. .. .... — .1 ucllltado. 1;atar diretamente corn K • íua* varands». Cor.dlç£<»e d» pt.JioguMr* á r.u Aodrlgo tíliva 10 i." \ ?*mfnto » combinar cot. <;Atrediiunuar t>».U 90< td. 42Ó361. ! cuena a pretteçft^a normais. Alcides/^opacabou* — Cuirau^ epenas d»j I Q* Moraes, iz Cl*. I-ttíi. — AvenidaVV 40 mil cruielros —- Vendo apivrea- i Branco 123. !«>.* aadar# aala 3'w*-mentoi proprlo® para pequena* famt- JiÍPAí
ét.idar, tala roa cu.u grande (in^nctamrnio' tar com o proprietário pelo teleío-ne 3A-3904.

»»!« ,t Cl». L:d.i.. Aí. Wo Branco,
lis. :c°. si.a :lc^..
V^ãTva — Vendo Otlmo terreno a r.
VT Visconde de Itaune c»m 2* me-
íros de íreoíí por io me:rcj. >>e íun-
do». Preço 450 mil cra7Mrca. fae.u-
tan4o-.«e parte a combinar. Raul Re-
bouçia. Rui Gonçalves Dle^, A7, 2 *
aedtr —
^'tarea — Vendo t rua Marque* de
nJT Sio Vicente, otlmo apartamento
<om «ala. qua;to. banheiro corroleto.
ültchnnctt» « varanda. Pr»ço \u0 rr..i
oraretros, tacilittndo-ie uma parte «n
graa^ a. ccw<b'.nar. Rua oonçeiyestas n 47, j-s. andar —- Raul Rft
bouçasjf^avea — Grande area ae j.j/i u«v-
rJ*" rroc quaorado; por 2S0 nill erasel-*eo» proxlrr.n ao Gol* Club. xloir.. Ave-
alda Rio ^-'nco lOò e 105. dal» 710-Víl^SÍ-ÍSM. V~iavea — Veõdo pa:acete no Jardim
HJT Gavai'.. iunto no Gávea Ciolf CIu-
bt. em cenv.o cie terreno arborizado« ajardinado do 2 mil m2 com va-
ranaa. 2 salôea. 3 tíovm.torlc,*, 2 .o-
nnelro». 2 quartos par.i emprejaaos,¦a.irKÇ* r^ri» 2 carros, v.sta «.eslum-
Sran.e. 2 milhões de cruzeiros. José
Bauer. Av. Presidente ftllson, i?3.
•ali Ç02. O pieço inclui t amo era os
Siovèl®.f-\ avea — Vendemos na rui» Capury
V* dois lotes com 53im2 e 79Cm2."Juntos ou stpara«'os : agua oorente.^acílite.-se o ««.{jumento. Imoolllarla- • - • " do Ouvidor 32

"A p.runirolo »aa a«l. compro pa-
A rfnndo ptrt. A .Uft» •
r.anc:ada,_ Cartaa...P.aia_rua B».8lp«_.2;

\ parteintrto «m copacaoana.
A Vendo novo, de frenta, vido4 ct
c'oi* ouarto®. arrvpla aala. banheiro,
coilDha quarto • W. C. d. «nprtfa-
da P-eço 2^0 mil crurelroa com 50
pôr «"o flntnclado a partir de M-
funda.fdra. Ti!.. 27-t:» -
com carvalho Rocha 37-7106.

A part*me~n:o ern Copeoafeana. Vvn-
/V do próximo i praia apartamento
om andar alta. de (undoi. e*n final

dluta '«tlmo apto aídar «le.ado <•-«
4 qua.tai. j aalai. J banheir a .3-
cU!t. d<m*ia dep. Pr«;qo eJD mil era-
1,-lr» 'om llntr.r. Alm. B.rroia. *íO.
rala JIC. Tel. 22-5453 i -2-tC72 —
lí^.aMa—JWiütlta — Aiata-te a
A eaail 0^1 r^aosa so. «:m r.uarto
mobütado, mâmiilca _*''Ja («<» "
mar,

^V?^c^bas^~^^"Vea3cT^uni3 
aparta- j jS°Vnl"lrS""" ««'t"r"'o "J I

-•T» a^ SSi« '•» ^ V*.««1 Quartos, saleta. banr.el.u comp.tvo * — rt1r.„u ¦•>4--!* Ce.lxa Postar 1632.
« i" SSwJS^ftw^oS -n: C'ttSSJS: .. "«4^V. I p^-iSSir-r- v«JEgpor|3«,ooo
cruSefro? com 146.300 cruoelroa, fl- { ;.»«Aa q j« teru^a flnanclameato aie^ ' V cruselrc«. b^w. t ealdencla
nmciadci am 17 anos. R-aul Rebc^j-1 mo poqueno. ce preference do Lar ; d» *

, cccn ou rm re'i»:oi-s. xfit.o- . aao^aow® ®m w '»» ^ B ^iro esCritonc« ds Aacendlao j na. pan pcqueua lara.ju, *
q« ^7-3241. *470~*mu GonvaHs. i Traveaia do OflVVdor, 3i. salas j quartos, nanhetro cample to.

Tgsm?Stteligs&umW S«K g^fSfc-rtir«r 
Sfe.;s;a;

^*jsv=j?a»fir8:!s8&.wt^s!g% rJKSSSffiSSáo pintado a «lfo e ornamenta- Jj®^1 °,**n.r»d»'«uVlat^ j «uarso* ba-I p.-e~ço «35.000 eruKlroa, mx
c5ct a gesto eom » granar» sa- nhel;0 .m cor «» txbox copa-coai-1 hjm Barroso, 9 j. aala

lias vatlos com habite-se, tendo cada. 1 1 ••-m» — Veado t ma Guatavo 8tasr.ai»«, quartos, banheiro completo a co- 1 Xj paio c^ea grande, com s qtartci,Blnha. ü restante financiados. Tratar 1 3 salas. *4 versada, copa, cozinha ba-diretamente com r. Nogueira a rua' nhelra eorapleto *. Preço 3ío rr.il «n;»Rodrigo Oliva. ig, 9* aaoar, sala 9O4, rMros >*cr. 50 per cento financladleji.tel. 4«t-S661. - • • —
Gopaca una — Vende-se graaae e »u- !«uoso apartamento acabado ccua trulr num dos melhores edlfícloe da T eme ~ Vendepara entrofa ec.tCupacAoana. Tratar com HeLlo suam» I Mj iq dias. apartamento com quarto,Av, Rio branco iOe. sala 309. Tel | aaleta. banheiro e kitebenette. ?n-;o, 42-47o;. yia»ac. C. Ccoaomlca. | : <5 mil cruzeiros, com flnaacíamen-

o.vlmfn-o.. co-jtruclo moder- T^opacabana - Veude-ie"o apar-H I " — Vende-i, outro eom varanda,pavlmen.o., ; ao«r_ | ^ meat<> w fll Avenida Copacabana Ki"!fchl. entregue em jo dlaa, com 272.000 ! 2, ??• c" P*ra" ®»presado. Pre^ocrtirelro. :lnmclado. ia ;a anoa C33i ' :®5 ..t"!*.naleia, living, tres qu*rloa, trec va- j *£;, V?««• v.J >7-7*04,rendas, copa, cozinha banheiro em | Carvalh^Rqehjt.  
cor ótimas depecdet,ela. d« i«rWco. I T m' — Aplrtamer.t.1 d» ia» ~garage, num total da 1*3 m2. Tratar! IJ Ver.de-se com 3 quartos, aala. e®~pelo telefone 37-5655 com o pro- '•***. todo decorado, armarloa «taVu-prietario. tltfos. mob!liid.-> ou nlo, 2 ampla® va-

Tratar ca. Citrer.-.by Pilho. A r-a.M-zico, ;as, aadar, ic'.ü <;è. Te-i*l£r-9 42-»95C.

/"lopícabtaa — Lerr.ecom freai Dra edifícioente também pai^ Aveni-1família 1
las. iardlm de tnrerno enviurav»-1 ana 2 vara&ci-t («.™ . W. |Cyc« 22.5.53 . <2-307; — Cnry, da AtUntlca jendo para. _iaTnma a.so

tpe^fis"^ Sp&f | SiUr^tlue^S^, ^ i«faf. «^a"p« ?^?5^
Scrundo pa vim en to: 4 quartos Inane. Aim. Berrc»o. oo* riot embutldoa. Tern dua, ulas t-6®
amplos* dots banhelros em cor,. popaCabana — Compro oa zona. 6* j ; . 510< Te:# 2l-usy e 42-5072 •-! asua quenti nJ' colcom loaca Inclwa, uma crande o\to. dez ou onze andares terreno. Cury> i z aha .a^Leada agua quente na ^co-*fm tnei-A a frcntc. ar- com 20 ou mals metres de .rente por .. rraa r.to^cida Mi- <--»m Virta fLr.ar.-

^inpro apartamento em Ccpacaoa- j rtnc*s*' banheiro em cor quarto 6e^ na-Leme. de frente, uma talíi. c?,,r'h*' i*.-e:v.e com_ ar-
Va^Sb'iSfi*^, nqr^l' toadlata niS Siri, tolneladiTliS"

2m SFo. Bui 240 red eraMlrSl ?a»2 ' 2^ fel ' dlart!i vlita so mil cruzeiros, o rtix a I jg?- J" a» ^ »»a em_aiantj.redio — Vende-M i na Sar.ta Cc*v-.

' (MTirn nri- 35 "ou "mala metros de extensio. 5^r- i f"^1marlo fmbltt.do. um twraío pn t y> tEmt)<,cl , lonl d, c;.0 tnfitre» de w iruês — Vende-se para «uíreça «;o 350 mil c.-. r.eiroí" com plrte f'-nciada Tem ha'o'tê-*e. Tratar rua Gue-

 . _ ... Abam — Ver.d-moj a 50 metro, daCacique L:da. 1 mv. do Ouvidor 32 praja d0 Arpoador, uma luxuosa re-endar tel. 23-^2?5  . *!d*nc!a em centro de terreno medindorea-Têrreno na Estrada ãa Ga- -,2x37, facilitamos parte do pagamen-et próximo ao Crav<ía Golf-Ciub . to e entregamos vasla. Detalhes com a
eriãí .-nr.s com 3 5C0m2. anua cor- I Jmoblliarla Graça Aranha i-tda.; A

fi« <-nnst-ucflO com varosu*! wua*Mm armarlM embutldo., aala b«-1 vntlio e um imqne loan t»»; jpanema ou Leblon. orerri. para .... '"Vn^i 'd-^aU~den""ittr«r ' yssgKXSSL:-V'V,V.-«a"riK
nSJlro « coalnha Prcco 155 m!I «u- do fle nrnlrlo com pedra marmo- , 05.«J_.n^E^rla_ae«e Jorn., _ I '*• Ci5t%,'°/:J}1 J,.,'*¦ Cal^'^7 r,T'.,4" m, »" lKirca eojn ftnaadunanto a .partir re PreI;() i.mo.000 erazclroi. sen- /lopacabana - Pronio para habl,tar. ; * ®i..01,V.ul.' Alm. sarrojo. 11, ..:a <iuc"" b?r/jfire cor'a: BRfftir.da-fetre. — Tela. 27-4,*0 • , .m crnzelros i Tlsta el V; vendo ou aluso apa..am.nto c# ... Tela.: * 4^-5072 — Cur- -oa A.-.a. 2 <\L *> p-fCO c

aw Sn S2*S& na entresa da,; J»°V-,urn0;tu?aV0.bunZ3an[f"m t" ntpia'^ fx. ^^SUSr'ZXV.r
1 rai R.U- Po-roila 25. chaves e o restante financlado comodoi. .i.ru'rj de lm-eri.c, ¦ V 3101 — \ends-je an-.resa .med.a- ;r) n=cn«. A.V. MI'.o Fecar.ha. 2(. »

vilii. SS etur". rai 15 anoa, pela Tabfla IHcf ¦ I balclo, rtoll. i.ala ampl.1 doi. bom ta. luauow an to Mm 5 ou»r 01. trea | ., .... Tf-.. i« 9 it ;i »
a entrSi'a de J0 mU truiel- Tratar com os lncorporadnres A' «uarta« bkubelro torn boa. coalnha, , a»!M. -,_*/• »an^.eiTO -^i^b .4"5?! j ¦}-&-*—-'Itt-Z V.ad«-aa

i?So,e °PrVS A.enldaWo Branca, 1W cr^i-
X M "Vooreirei"M m™.5S: 5Sr,:Co.,n«S«,m-.3:-:^

Mff" *> A«d.r. Vntr. » . ! 2i*V ^1^! - v7FT^T—.TT7T. °I AT¥o"«o « — V.T.Ie- e D-rt tr.tro-! com o proprletarlc' ra. Átimo spto. cc-m 3 nuertckí. .1u«a ] zabeth. 19^. apt. 702., _j kj luxuoso* aptoa., ás rua-»

Y"t avea-Terreno'JT vi— Vendemos com 3-5C0m_.rente e nascente própria, terrer.o pla>
^o. Imobiliária. Cacique Ltpa 6 Trav,do Outidor 3? 4.o andar tel. 2J_:"2^5.
V^svet Porque — Lote 1 da quadra 4«VJÍ — Estrada da Gavea ".''.2. Ven

Av. Rio Branco 103 5-ft andar sala 504.Tel. 42-938*.  •-A partaméntpsi nõi Ultimo® andares,l\ constando de: aaleta, 2 salas,pala de almoço. 4 quarto*, copa. co-xlnha. banheiro c; cox, tolllcte, dede-se este magrviflco lete cam u.-na ; zlnha. han..eiro c; cox, toxucte, ae-
«rei dê 347 r.»troi ouadra.1». trn. pendencla de empresado», area de
51 5 líeiia. lioav ^vOesUíof íun- ,ervlço._ W JrenU pa«»a amp a. edo 3 to is montanhas, florestas e mar. —
Twta-se á Av. NI*o Pfr?nh& 131. lg.tandar. 113. com o Dr. RaulinoMuiier. T*l. 42-0943.^ avM — Ver.de-se uma c.ot com 2í?01 pavlmer.tos em cima tem < quar-to», banheiro completo e em baixosaia*, 1 quarto, varanda, cozinhe ecopa e quarto para empregada, quin-tal e, garage. galinheiro e ceva de
porco. Preço 550.OCO cruzeiros, com ametade financiado. Tratar pom o Sr.Geraldo ou Abot, k Av. Rio Branco
^17. íAla 215, Ed. Jornal do Comercio.,
Tardlm Botânico" — Apartamento pa-«* ra entrega Imediata á rua Tabí-ra 49. de frente, 3 quartos, sal&o ba-aheiro, copa. cozinha, quarto de cria-da vai*nda t çarAgcm. Preço 290 milcruzeiros sír.do 22; mil cruzeiros fi-nanciaols pelo IPASE e o 1 estantet vista. Tratar d rua Ururuaiana n.*:3 7". aadzr sala 70Ü2 das ò ás 13horas. à"Tardlm Botanicor«-» gellea, vendo apartamffníoi,T.íarla An-

  pront.oentrega, desde 180 mil cruzeiros, com50'í* financiados — Aloisío — Av. RioBranco 128._sa.la_1212._tel. ^2-22223."Tardlm Botânico — Resider.cla —«¦J Vende-se em situaçio privilegia-da, magnífica e confortável reslden-cia construída em centro de terrenoajardinado, constando de tres gran-<ía varandas, quatro quartos, duas sa-Ias, garage e depender.clas para em-
pregados. Prcco SOO mil cruzeiros —
Tratar cem Osvaldo Santos Parente— Miguel Couto 51. 1-° and.""fardim •Botânico — Vende-se a rua

f.rejadae. Edifício em construçfoadiantada, em centro de terreno, ernloeal sossegado « proxlmo de condu-
çfto. Rua Si Ferreira Junto e iepolado n. 234. Construçfto na 3-a age.e para entrega em agosto de .950.Preço: Cr* 530-000.00: sendo 5C°J®financiados pela construíra e »0°.°aaslm facilitado: llnal ds 100 m'lcruzeiros e 15 prtstaçõís mensais -d«
Cr* 10.000.co. Ver c.u^truçao e oe-
pois tratar por í*vor c! J>*ge deAraújo. A rua Aíexico, 1, gr- 130a,lefont 42-3574.Ã venlda Atiantica Km prédioJ\ acabado de construir veado apar-
tamento de frente para ocupacaoImediata com auleta. doia salões,
quatro quartos, dois banheiros com-
plssos. sala dc almoço, cozinha, oe-
pendencias de empregada « garagem.Preço 770 mil cruzeiros com parva 1--
nanclada. Tratar A Av. Rio Brancon. 108- 13° andar, sala 1301. Tctexo-
3t» JI2-07S9 a. 42-0332. 
JÍ"parlamento 1.2CT3 — 6 rua HIU-

-l\. rio Gouvfta n. 26. quaaa conclui-
do. com saieta. 2 salas. 3 quartos, ba-
nhelro. cozinha e dependencias de
empregada, vrcndenioe pelo preço do
C.*5 390.000.00 com parto fmancuaa
pala Caixa Economica. Pode ser vis-
to mediante a Apresentação desteanuncio. Tratar na Auxiliadora Pre-
dial S. A. Tiav. Ouvidor 32. i° iz>
andar, entre I2__e 18 horf.s.

/ala®, pn. cepa. coz. demais dep. ga- /"topacabana — Rua Plgueiredo Ma- ; r>or»?tngo« Ferreira e .
ra«?m. Preço 565 m'.l truzeir-s cem V-/ ga'.h3«: — Vendemos ótimos. Andar elevado. Píeçoo
flrftnc. A!n. Barro:?. 11. «.a «10. | a,a,rt«r,enbaí para entrega Imediata, um talibío o «ulnheatj
T'1-"*. 2?-5<53 e 42-<3'2 — Cury l ocnr 2 salas, 3 quartos, banheiro, co- " "
i t. Atlântica — "PÕ.ÍO 1 — Ter ; :Kna ^ dependenetaa -iara .mpreea-

A de-re. entre*a Imediata, vm o: d»,. Preço éOO mil c. jreir« com
é".n"> " apto reni 4 quartos, fc nanciamento da 2c0 mil er^ze.ros. —
Jardim m°. draai drp. «a- toob. CanaS. Avenida Rio Branco,

-L-em Pr«o rf.0 ml! crcrflrc:. o';ra | ot-E. 12.» ar.dar, taiis 1211 « .2-3
finar.c. A!m Barro»". 90. ra'.a_ 310- i Te',»: 22-24<5 e 42-3S59._
Tels.j 22-5453

uroprletario. Tei _ _ ' I /Copacabana — Apartamento para en-
«' i_y trer.a imediata, com 3 amplc®" . rr-.-rinh±. banhei-

prestações tm cinco aooá ou pronto i«.m seioi pare. cuieç&o, Kranlc rar.- I r? cnnstrucfto a.tiga 1 pav^.,dade» Braill « eitrangeiro». Propoi- , J. 1 "iíl10'. ?.u.l'ií <Jeíf=dST:tas por favor na Casa Filatellca Um-i (UÍT''„T .1°$ . 4.-;f'c3,WJ• A/* p"°versai, a rua 8. José bt-A, ioja í o ^neo. iBSb^, »• 60^. r_ ^—
Copacabana 

— VenJõ ótimo apaffã- i T3°sto 2 ~~ Duvlv«er cora i Ar. Atlar.-
mento A Avenida N. E. de Copa- . Ij ' ^ G?,f'.Jhín cn~e^ «aicabana. caiu 2 lalaa. 1 oiiürrci. ba. \ ?!iirto ir (--n-'eaâda aa. nhelro completo era cOr. cozinha, çuar- I ij." xêr prSs Preço aT« 4il ?n:-

lita.se parte a combinar. Raul Rebou- I Ir1"7 B"
I cai;.tirua-OoMalvea Dia». 47. 2.° and.; TJror.ti í.-.trest. tír.o aía.ta r.a at./Copacabana — Nfto pague luvas —- t X K. S de Copacabana, 79?.. apt.Apartamento novo. v.nde-.«e pro-' r:í>, com 2 salas grande quarto, oti-xlmo ao Lido, com 3 quartos, l dupla ma caravt.-*a cozinha, banheiro. Pre-sa'.a, copa. cozinha. 2 banheiros, q:o í ro: 23 0 mil cru^elrcs, cora financ't>-r banheiro para empregada e área c* mer.to. Af. Rio Branco, *73. salt.serviço. Preço 4fc mil cruzeiros, sen- 130a. Alves it Llrr.a,__tel,_42-*llZ.do 100 mil crazs. A vista e o restante ríãlacete - Vende-se A rua. Barata*

0.-S072 -- cnry ^topacabai.a — Vende-v? ntararilho-"A venlda Atlan'.Vo#. proximo ®o X<'d» \j 10 apartamento de treate. 6°. an-
A vender mararllhoso apart.tmen-j dar. /.venlda N. <3. d« Co»»*cabana

frente, com 3 quarto.', se'a, co. a. 777 — Tratar na portaria ou te.e-
zln^ia quarto de em-ore^ada bar.hei- lone 37-50*1 — Prcco 390 crul era-
™ ?' «?ea Ur 3B0 mil rnlwlrM In- »lro. a vl«U com «ara2em. en.reSa"li'Jdo roV.-S| e telrfcme. Mals dfta- =o_.lr.a:.
lh« J«i»!«ot». Rfspo«'.a p=r» .. _ vendemoi aparta-•tfay.na portarla_.dj.i_<5.a«i,_ f x lardlao

A Indã nio habitado, * rua Alr«
xXSaldaaha. posto 5. Copacabana —
Vende-se apartamento com 3 grande*
quarfOs, duas talas, corinha. banhei-
ro. varanda, Area co mtanque, quin-

Maria Angélica n. 535 otlmo | tal, quarto e banheiro do emprega-
apartamento com paronarama para a da. por' 335 mü a^w#QnoX^agoa. com 4 quartos, l iala e j&r- j a combinar. Detalhes pe*o teieione
dim por 300 mil cruzeiros de pre- . 45:7763. ^„—íereneta ransion/irVs — Tratar a a venlda Atlantica — esquina de Prn-
rua Primeiro de Março a. 99 1*. x"Jl do JunJor — Edifício Itatiaia.andar. _ I oiuea-ie o ultimo pavimento. Aparta-"Tardlm Botânico — Vendo A rua 6a- ¦ manto da luxo com 3 «alas. 4 aorms-
al turrilno de Brito, junto í antes tprloa. 2 banheiros « dep-nítane1:a.,
do 169, macniílco terreno, completa- Trata-se A^^ua Mexleo^U^
mente plano, entre duas belas resl-denclas. Mede 11.50x27,75. Preço 320¦mil crureiros. Tratar 'om OswaldoSantos Parente — Miguel Couto,51. 1.».

87. Tel. .42-7280. Pode ser visitadocom o porteiro.

«X 240.000'cruzeiros, um bom terre-no de esquina de 18X24. Idealizado Arua Bar&o de Oliveira Ci>stro.
Iardim Botânico — Vendo prédio"daconstrução recemtermlnada. pron-ta entrega, localizado em centro daterreno ajardinado, de esquina, A ruaEngenheiro Pena Chaves antiga ruaTablra) n. ó3, c; rua Santa Heloísa,com: 2 balls; 3 salas, 4 quartos, sa-Ia de almoço, cozinha .tolilete, ba-nhelro com box. varanda, terraço,
garagem, dependencias de emprega-da; Construção perfeita, acabamentoesmerado. Preço CrS sso.ooo.oo. comrooa parte financiada e parte faclll-fada. Ver no local e depois tratar c|Jorge de Araújo, A rua México, li,grupo 1.301. tel. 42-3574:•Tardlm "Bote níco — Ve"nde-se A rua«J Alexandre Ferreira, solida resl-dencla construída etn centro ae ter-íeiio de 12 x 30 corn quatro quartos,liHias salas, hall, dois banheiros e de-mais dependencias. Preço 850 milcruzeiros, facilidade de pagamento.Tratar na Boi^a de Imóveis — Av.Ttlo Branco, 128, l-O andar. — Tele-
?one 42-5I52z' "Tardlm Botânico Apartamentos —
*1 Vendo no começo da rua Maria
Angélica, em ediíicio de 3 pavimen-tos, dois por andar, magnífico apar-lamentos, constando d& varanda, gran-ele salão 3 amplos quartos, banheiro
completo, copa. coalnha. terraço deasrviço quarto e Instalações para em-
pregadas. Preço a partir de 300 milcruzeiros. Financiados pala Caixa Eco-taomlca. Desdobro em pequenas oar-celas, a parte nfto financiada. Tra-tar com Manoel de Sousa Santos, Mi-
jgUci Couto ' 51. 1.0 andar.vl mAi m b^ranlPA  t/Ar.-.'Tardlm Botânico — ver.dem-se na«J- Praça Pio XI dois olimos lote.R detarreno por 2^0.000 a 280.O00 cruzei-xos . respectivamente. Mais iníorraaçoear>elo__teíefone com Rubens.
Jardim Botânico — Vende-se, A rua

Inglês de Sousa 196. casa em cen-tro de terreno de 11X30. todo ajar-dlnado em volta, com varanda, tres
duaxtos 2 salas, banheiro em côr.«íopa cozinha, garagem. 2 quartos pa-ra empregados e banheiro: faclUwa-se
parte pela tabela Price. Pode ser vis-
n* das: 13 horas_em diante.
V agõa — Re«-ldencla de'luxo — Ven-
3 i "de-íB A família de alto tratÁmen-
f.o, Tnf. Monteiro o&lo tel. 48-7303,denot-f das 13 horas 7~vtima casa' — Entreffa imediata —
U» íca rua Professor Saldanha, trans-vr.rsal A rua Jardim Botânico, ven-
fle-se confortável casa. finamente.•moblllada. Otlma construcfto: varan-da. hall, duas saias, cinco quartos,2 bemhelros completos, copa, cozi-
áha, deaoensa, quarto e banheiro.deempregada e garagem. Tsrreno 12 x
40. Informações pelo fone 26-5235.das 9 -ás 12 hora

~a~v7 "atla"ntl=a — Apartamento com
uTX 3 quartos, «ala. «alota, banheiro
social de luxo, quarto s banheiro de
empregado, hall. baleio, de frento.
com vista dominante para o mar,,
sito A rua Sousa Lima. 16. aparta-
mentos da numeres 504 — 604 — 804e 704. Vi*idew-se «sses ultimoa, ao
preço de 380 mil cruzeiros cada um.
da seguinte forma: sinal de *o mil
cruseiros, 145 mil cruaslros «n 15
anol, e o aaldo em 2, 3, 4 ou 5 »l'£«.
aos juros de 12°|°. poileolo amottirar
4 vontade. Trata-se do um dt,; rce-
lhores negocios atualmente i'io iô
pelo emprego de íxprtal. como pelasua localização. ?avor ver no Irei»!
com o Sr. Machado, porteiro, da» 14
ás 17 horas, e tratar com 1. -oríe
BíStanl, Av. Rio Branco 109 — 3o,
sala 23. onde estáo as ptantas, deta.
lhes, etc.-rr. Avenida N.S. d. Copacabana Vendo apartamento otlmamen-
ta situado entrada de 180 mil cruzei-
ros, restante financiado tendo 3 quar-tos, sala, cozinha, banheiro, dep. de
empregada, preço 350 mil cruzeiro».
Tratar pessoalmente no escrltorlo ao
dr Vasconcelos, A Avenida Rio Braa-
co 107 «_i0a,_i2?.andar_»a>a_1206._* rua Barata Ribeiro, Copacabana
XjLvindo entrada de 40 mil cruzei-
ro.' apartamentos restante 15 anos,
tendo íala, quarto, banheiro completo¦vltci.netto. preço 200 mil cruzeiro»•rratar pesoalmente no escrlto»io dr.
Va3cot»eelos, A Avenida Rio Branco 106
e loa, I2°_andar sala_1206.

APARTAMENTOS no Leme —
Não pasuo luvas nem aluguel.
Vendem-se todos de frente, ia
cm píntnras a entregar em 99
dias, com tres amplos quartos,
uma grande sala, banheiro com
box, cozinha, quarto e banheiro
para empregada e area de ser-
viço. Preço 450 mil cruzeiros,
sendo 50 mil cruzeiros á vista e
50 mil cruielros na entrega das
chaves e o restante financiado
em 15 anos pela Tabela Pricc.
Garagem preço separado. Tratar
com os incorporadores, a Aveni-
da Rio Branco, 109, I o andar,
sala 1. Tel. 43-179S — Não se

A Pt0- vazio. Vende-s® magnífico
1\ apto. no IJdo proprlo para ta-
milla de tratamento, constando de 4
amplos dormltorios sala do estar, aa-
la de Jantar, varanda para o mar ba-
nhelro em cor com box; copa, cozinha
Area com tanque « dep. para empre-
gada. Preço 600 mil cruzeiros sendo
metade A vista .em 15 arios pela Tabela Price poden-do tacllltar-se a parte 4 viata. Ver
A Av. Atlantica, 272, apto. 402. Cha-
vea com o porteiro ® tratar direta-
mente pslo Íom 25-7753. com o pro-
prietario

Xv. N. 3. de Copacabana. Pos-
Ato 6 — Vendo vario, entrada de
50 ml! cruatlroa. apartam-nro eom
rala. t quarto», cozlnhu, hennetro.
Preço 270 mil erureiros. restante em
10 ar.os. Tratar pessoalmente no es-
crltório do Dr. Vaaconcelot. a Ay.
Rio Branco 104 1C8, 12.» andar, aaia
n. 1.206."V-1 rua Cart-elho Mendonça, Copa-
Aeabans. vendo vario, entrada de
150 mil cruzeiros, o resto a combl-
nar, apartamento eom ealâo. 2 quar-tos. cozinha, banheiro comnleto, de-
pendencla de empregada. Preço 270
tnll cruzeiros. Tratar pessoalmenteno escritório do Dr. Vasconcelor. A
Av. Rio Branco 106-103. 12.- anaar.aala 1.206.
\ pàrtamentoa prontos — Ocupa-

JTXçAo imediata no pagamento do
ainal — Vendem^» grandes e peque-nos. nos Eoiflclos Washington, t-loi
Mendes, Mlssissipl, AraxA, Menesoal,Pouso Alto Sumaré Equador Pensil-var-ía Inc., Sabari, Atté Pilar Re-
«Idenclal Labrador Bar&o de Lagu-
ca. Sen. Vergueiro, Marlland, Abae-
té, Jordano, Igrejlnha, MontgomeryJavahé Loa Angeles Marlos Ataulfo
Paiva, etc. Tratar pessoalmente A
rui Miguel Lemos 44, 6-°. EdifícioMauA. Copacabana Imobillaria Lima
Leal — tone» 27-1318 e 27-4825. Ve-
ntham visitar os apartamentos do 9
As 19 horas. ...A partamento na At. Atlantica —
jtlL Vende-cc um com 2 «alas, 3 quar-tos • dependencias da empregados.
Tt>m financiamento d© Cri 250.000.00
pcio Instituto dc< Industriarics. e o
re^-to a vista. Tratar pelo telefone:32-5547. Ee^I vazio.
Bairro Peixoto — Vendo aparttmen-tos pronta entrega, trente cu lun-
dos de 380 mli cruzeiros a 420 —
Tratar pelo telefone 25-4860 — Dr.
Salvado.

um milhlorootle B'luxo, garagem, etc. Mio & dosum. u&uuski, -»j. -.-.a J• -r.r.s lateral com vista para ones 22-5*55 e A2-5072_-- Cuzv. I ^a-r Vende-se por 420 mil cruzeiros.— um a Sa.-ita C.ar% »•*Mr nessoalmente com T.

do :oo mil crazs. k vista e o restante -rjllacete — Vende-se A rua. Baratítlnancladoi çn 15 anos pila Tabela j }J Rl6,lro _ ,£:re-o q. s ío. IPrice. Tra.ai k Av. R.o Branco, 109, . p4virr.en.-0s: amp'as acorr.odaçõec. proaala 1. T«J. «5-1796 e 37-3<«i. ! S?iò aar» Embilxada.. clneraan. etc/Copacabana — Vendefr.ov> da N.S. da Copacaba:

CP"vende-Vê em terminada I jòr^e - Bastaxü." Avenida Rio Branco,
com < quartos, 2 sal**.. j ic9. 3g, «a".a 23. Nio se atende te;e-JTTncSipfc

, prlo para Err.b-jlxadas. cinemas, etc.,r.os r.a Aveni- ? pr4f0 seta milhões e quinhentos mlJ «Copacabano posto é. i crureirosapartamentos em construção com ?a- «,o, salaranda, Jardim de inverno, 2 salas. 3!
Avenida Rio Branco a. 183,

apto.
co 530 mil cruzeiro.'»mirante Barroso, o o.ter»! ?.2-5t;3. e 42-50Í2

*» "í»™T.>3 j f'opa^p>J ! kj raçSo_opaca^ana Terreno pa:irmiis o.-...u«>., <v. j V-/ racao — Vendo k rua InhangA 35, r^z— . ¦ . _ . . . ,_ .i.., ,. jnr.es 22-5453 42-5072 -- '-^rv  j ?irédlovve;-fto em terreno de 8.60 x 40. /Copacabana — Vendemos apartamen-| ^ ^ Roc.,a .—.3"
r,r,ta • Facilito pagamento. Manoel de Souza ^ to em terminação, em andar alto.. VíãCOFAC;VBANA — BUA Barata ^ntos Miguel Couto 5I._l.°_andar. de eaoulna, com 2 salas. 5 quartos. 2 Iibc!ro, f>68 — Vende-se, pronto j - Vpibana--"^~Na Avenida V. 3. de banheiros, cozinha. 2 quartos de em-1 Rod.lgq—S^a 3i-A._s. 2u»._

sf»r im^rfiatamente habitado (^'E Po^ro /. vende-se , pregada e gar».ge:n matniílca sltauaiio X^er.de-se aparta-.-.er.:o de aa.e qca.-

Terreno vailo de iax*i — Sut Joa-fliil-n K-bueo fvndo- n*~a r.Ui.mcru uo 6i4awo, ^ =Vu «=« J"U,"J -ft-.d, ^ oa*/,-mil cruzeiros, com grande iacllidade | P;*la do A.^oado , -o..a d.. s pa^.-
no pp. gam en to - Aleides oe Morals •**;:5.\..C' T" —
Cia. Ltda. i Avenlda Rio Branco 123 | ^g - • •— .i;o *nri«- **'*. -i#.n». merreno Cop&ca^ar.a i rua iUCiides

v> mento de frea*. .da inverno, saieta. 2 quartos, t>a-
nhelro quarto e dependências paraempregadas. Preço 260 mil cruzei-
r cs com 90 mil financiados. Imob.
Cana?., av. P-!o Branco 160-8. 12-°
ar.dar. sal.» 1211 • 1213, telefones
22-2 A45_® 42*5559.
Gooacabana 

— Entrega imediata —
Rua Kilarlo de Gouveia — Ven-

demos otimos apartamentos com bela
vista, contendo 2 talas, 3 quarto*,banheiro cozinha e dependencias paraempregada». Preoo 400 mil cruzeiroscom financiamento c'e 135 mil cru-
xeires. Imob. Canal, av. Rio Braa-
co 106-8. 12.° andar, salsa 1211 ®
1213, _telS. 22^2445 _ e 42-5559.
Copacabana 

— Entrega imediata —
Rua Paula Freitas vendemos mag- j So,nifico apartamento eom Jardim <3e —

inverno, «ala saieta l quarto ba-
aheiro cozinha. Pr^ço 230 mil era-
zeiros eom financiamento. Imob. Ca-
naâ, av. Rio Branco 106-8, 12.° an-
dar, salas 1211 • 1213, telefones
22-24 45 _e_ 4 2-55 59.

COPACABANA — Vendo ótl-
mos apartamento» acabados de
construir, com sala, quarto, ba-

e^acabado'de'Vonstrnlr, aparla-1 b^S=t.;»m 
"tr« «fP'« i fi.ItlSiSS'mento com sala, quarto, tanh^i quartos. duaa sa.a^. qu , Av.nitia Rio Branco j 303, cha-res com o porteiro'. I-iTorma-

ro. kltcn. e varan da. Ver duran- emp.. df* f/.fJ'Vo.se Sma paSe Ob- :23, anda- sala u*i. ces prto s>l. <6-07.52.
te o dia. Tratar com o sr. Fran- pessca!r.nente com T. /-lopaclbini. Venderr.es otimos apts. j "TTende-re ur.n apa.-tamento com tree
elsco. Tel- 42-3889. Bastanl, A v. fllo Branco 109. ! Vy com 2 3 e 4 quartos 1 2 e 3 sa- J * quarto3, uma sala, hall, v&rand*..
/Conacabana—H Ccn» flnar.clamento ! Sala 23- lias: vazlos a 2 metres e cutros na banhelro. cozinha. dependenclasi de ae?
C ?• -'-'oo rruzelros vendo por 123 j W^nae^bana — Vande-se esplendido | proprio Av. Atlantica: grands finan-I vlco. bar.r.elro de emnrecada. com .... . . ^Copacabana .c-uzeiros. pequeno apartamento a a, Cpartarr.ento em término de cons.

Santa Clara, tendo «sala, saieta, j ,ruçá5 á Avenida H. S. de Copacaba-Onette. banheiro completo e grar.- ; n(|_ er.ouina da rua Xavier dt Silvei-
Detalhes pelo telefone:

j /Copacabana — Poeto «¦ — Vendo
de varanda. Juros 9% a.a. mensan- ; c"oiri trcs amplos quartos, duas ss- i \_j hom apt. de fundos. constandodade de 450 cruzeiro* — Tratar 1 rua cozinha. banhelro de luxo. quar- saleta. boa aala Jardlm de inve'*-do Carmo 6. sala 6ll_e 612. to de empregado, gara^em, de frente. r.o 3 quartos copa cozinha banhel-i

G" 
"cpzeabana — Bua Strata Rtbet- ; prero 4*20 mil cruzeiros, com, grande • coni box garagtm e dep. de em?

ra — Vende-se entrega rr.!?diata. ; x;na*nciarnen'vO. Ob?equlo tratar pes- | pr.?© 350 mil cruzeiros, com flnanrnm i miarto*. ':mi sa- 
j 
goalmente com T. Jorge Bastanl, Av. t clamento. Plantas e d^talhes aessoa.Átimos aptoa. —... . ..la saleva. Outro com 3 quar.os. t

cala-*, outeo tom 4 o'J ar tos. 2 f
2 banheiros, garagem. Gj:ni'.< dtp.
Preço 320. 432 e 630 rn-.l cruz-iroa.
com fteanMamínto. Alm. Ear.-ojo«ala 3:0. Tels. 22-5453 » .'2-507Z

Cury.
/ xopacabana — Ttua \ \u!a 7*reitas— Vendem-se, ««ntreca imell^a.
i .tos. com um quarto, uma sa.a, ba-
nneteo. area. va anda. OKtro c:ra 4
Quarto® 2 salas Jardim inv. Harag-m.
Preço H.i 22) mil c.j/cj.j..
com ílnaic. .Cm. B»rrc<^. 40, »a.a
31 o. Tel ;?-'•< .3 — 42-5072_—_SA^:

5502, ven-"rjarata Ribeiro 258.13 de-sa ótlmc. apartamento com dois
quartos, com varanda envldraçada.grand® llvinx, Jardim d® Inverno, ba-nh®lro completo oom box. quarto de

/Copacabana ou Ipanema — Compra-
nhelro completo e. kittchinnct-1 trUçfi^ Apartamento"1 de "sala, um ou
te, situados no 3." pavimento, a, dois quartos, banhel.ro coslr.ha, depen-_ rec rr,._ decclô8 de empregaaa e com .inanclv

mer.to até 70?e. Vaior 220 a 2-0 mil
cruzeiros. P.espoBtaa para o -c.cfone
2 7j"7.1 Í2 S

rua Barata Ribeiro, GSS. Tem
financiamento e facilito parte.
Ver no local e tratar com Nel-
son, á rua Debret, 79, sala 607,
das íl ás ll e_14 ás 17 horas,
/^lopacaban a— Vendemos nos poa
V-/ tos 2 « 3 lindei partamentos da
sala quarto cozinhe e banheiro oom-
ntstó, a parlir de 135 mil cruztiros —
— Financiamento e facilidade pana*. parte nio financiada. ConJtruto-
ra Gomas yerrelna — Avenida Gre-
ca Aranha n. 206 — Tel.Icc 32-
e3S3.

Rio Branco 10°. 3°. sala._23_.
/Copacabana — Vendemos magniílcu
v.y apartamento A Av. Atlantica, com.
2 salas. 4 quartos, 2 banheiros, todas
as dependencias e garagem. Preço 800
mil cruzeiros. Alcides de Morais üz
Cia. — Avenida Rio Erar.ro 123. 16°,tala 1601.
/Copacabana — Rua Ayrec Saldanha— Vende-se um apartamento, comvaranda, 2 salas. 4 quartos, banheiro,cozinha e quarto para empregada. Pre-
ço 460 mil cruzeiro? sendo a parte fl-nanclada de 150 mil cruzeiros com ai-
puma facilidade. Informações com aConstrutora Prós Crua Ltda: A ruaMéxico. «3 3.° andar sala 3G1 telefo-ne 42-2262.

mente com Vital A rua Buenos Alrea4í, 2.° ar.dar./Copacabana — Vendem-M ot:m«sVJ apartamentos em inicio de cons-truçâo situados A avenida N. S d«
Copacabana, corn duas frentes, de-
fronte do Copacabana Palace. com
otlmo financiamento, com 3 quartos2 salas e demais dependencias, a par-tir de 290 mil ruzetros. Tratar pes-«oalmente com Cabral A rua BuenosAires 48, 2.° andar, sala 210. das 9is 12 e das 15 As 17 horas.

te* financiado. Ver a qualquer hora,Av. N. 5>. íe Copacabar.t, 664, apto.3os — Tjtiif.;Io Menescal.if^endo apãrtamentô com tres quartos*V sala. saieta, dependencias de em-pregada copa-cozinha, area de servi-. ço, de frente 5" e 3& andares, edifício. em construção A rua Sá Perreira jun-to e depois do 234. por 320 mil cruzei-ros coni 50 por cento de financi&men-tu pila construtora e 50 por cento ía-cilltado ern 16 prestações mensais; oupagamento a combinar. Ver no local etratar com Jorge a* Araújo, á rua Me-xico 11 gr. 1301. Tel. 42-3574.

— mento e<n andar alto, para entre-
ga imediata, luxuosamente decoradoe mcbiliado, inclusive cristais fran-

Vendo, apartamento ] cesea. belgas . taS>WM' ^orçelan»^ .

/ Xopacafctn* ~ 5»rcnta êntcega —
V_y por motivo de viagem ineape-.raâa — niraní|fer&-s»e -contrato de
compra áo apartamento <*e esquraa

nna.ro cumu.e.u . — todo Aa frento, no 2». andar com
empregado, cozinha, banherlo da em- tala 2 qu.rtós, otyp». oaMnha ba-
nreKado • tanque. Todo moblliado • nhoiro • area cccn tanque. Preço
decorado. CrS 400.000.001 4 vlata Cr$ 220 mil crruzelros — Entre3»-se as
50-000.00 ® Cr$ 350.000.00 financiados ; chaves com 120 mil cruzeiros — Rua
.m 15 anos. tabela Price. Juros lo°i° julio d. CMtilho n. 15 apartansen-Ver no local. Chaves com o Sr. Joio . to s — Posto í ou Rodrigues. Tratar tel. 27-2673. I -> Copacabana — Võãdeir:oi na Avo-7NÕpã"ca!b*ana — Vendemos aparta- • ^ rjda A.tlantlca, lindo apartamentomento de frente em 10° pavl- J de 2 selas, 3 quartos, graude va-mento desfrutando linda vista com j randa, banheiro em oor e dependen-vestlbulo sal<i varanda quatro quartos . cja5 d< empregado® per 750 mil cru-dois banheiros com . louça estranhei- aciros com financiamento e faclll-
ra « banheiro de eatprcgaOa preço ; daoe pa/ra a partf nio financiada
650 Mil cruzeiros com parte financia- i — Construtora Gomes Parreira —
da. Tratar pessoalmente nos eeorlto- ' Avenida Graça Aranna n. 20« —
rios de P. R. de Aquino e C1a. Ltda Telefone 32-6383.
á Av. Rio Branco 91 6* andar. >' ' 

Vendemos duas lojái

/Copacabana — Vendem-ae lojas para
pror.ta entrega prortimo eo Lido,

á Avenida Prado Júnior 23. onda po-
dem ser visitadas. Informac&es dela-
lhadas t rua 7 de Setembro 1*1, J.-
anC.ar. Tel. 43-1850
/-iõpacabana — Posto 4 — Perto da

avenida N. S. Copacabana e do
clne Metro vendo casas em avenida
d» 5 casa. todas diferent-s. 2 pavl-
mentos. com 3 quartos, 2 ss.ss «s-
leta banheiro cozinha A ma Dias **
Bocha 31-A. facilitando / 60 por cen-
to pagamento Tabela Pr.ce. Tele.o-
ne 37-77*0 oc 27-6040._

yen,if rui

«Il*8 • " i nheiro d« empregada. Preço 751. .....J214-—5®.1:— 2_.2.2.-^;— I cruzeiros, facllitando-so parte. Tra-^Copacabana — Vendemos ótimos ter- ta_ c0>n p K ^ Aquino òr. Cia.renos medindo 15x24 — 1«*35 t . Ltda. — Avenida Hio Branco, 91. b.°18X40 esquina. Detalhes cor.-. Imobilía- 
S?.„?íS5?««ArÍSbtndaTtl,Eaia v'c «1° i V^õpâcabana — Vend.-sa por 700 mlliSS2SÍ i l > braseiro», otlmo apartamento der-ri?Pbi_ ;—--——— | 'rcn*e. a 30 metros da praia, com va-/Copacabana — Vendemos a .0 me- , r:incja eirt ^oda frente, 3 grandes sa-KJ tros da praia um otlmo terreno de | ,2Í1> quatro quartos, dois banheiros20x54. Detalhes coro a Imobillaria 1 gPClBÍs, copa-cozinha, quarto e ba-

no Eolflc!o Moate Olimpo, arua Sá Ferreira. Junto e depoisdo n. 234 os apartamentos 202, 504e 604. por, respectivamente. 240. 250 e260 lâll crureiros com 50°i° de flaan-clamento ptia construtora e 50°0 -a-cilltado em 16 prestaçóes mensais.Têm saieta. tala ?. quartos, varanda,dependencias de empregada area doserventia copa cozinha, lateral coravista, edifício em centro de terreno.Construção ndlcntada. Inf. com Jor-
ge de Araújo á rui México 11, gr.
,1301. Tel. <^-3574.  _TCNDK-SE apto. em Conaca-
lana. Posto 2. S qc-lrto-:. 2 ?a-
Ias. área. hanfceivo social, <juar-
to de empregada, cozinha, etc.
£00.000 cruiciro3. Cartas para
80, na portaria deate jornal.
\Tendo á Avenida ?í. 3. de Copaca-V bann, magnífico apariamento com
tres quartos, duas salas. Itall, area^
denendenclao de empregados, garagem;descortina ótima vista nara-a onja.
Negocio urgente. Facilita-se. Mora.s.Rua do Ouvidor ZC. 1°. nnlaa 4|5.

/^apacabana — VenA rua InhangA'._ _   w_. 30. com 50®lade financiamento em Ediíicio em ves-puras de "habite-se". Facilita-se a
gaite A vista. Tratar A Avenida Rioranço 123, 12° andar sala 1204. Tele-fone_<2-3262.  /Copacabana — Vendemos A Ar. Xt'.v S. da Copacabana 661. os últimosapartamentos adaptáveis s escrltorloem edifício em final de construçãogrande finaciamento do Lar Brasi-feiro. Tratar na firma Construtora,* Avenida Rio Branco 128. 12° andar,sala 1204. Tel. 42-3262.

/Copacabana — Residencla — Poa-V to t — Vendo por 680 mil cruzei-ros com 468 mil financiados, enorígaimediata, moderna, 2 pavimentes, emcentro de terreno de 12x40, de-ícor-tmando linda vista, tfrndo varanda,2 salas 4 quartos sendo l duplo, ga-ragem • dipendenclas. Osv ft.tlo deCarvalho, av. Rio Branco 10&-108,4.o, sala 410. 

Copacabana .— Vendemoi aparamen-tos de uma .?ala e 3 quartos e2 salsa e j quartoe. pavimento alto,edifício d# erqutn, construçfio a ter-minar em dezembro docte ano. Preço450 mil e 550 mil crureiros, com fl-nanciamento do i. A.' P. I. — Corre-tor Joílo Silva, do Departamento Imo-mobiliário da Imprensa Oeste Ltda. —Avenida Almirante Barroso, <?o. Falas806-8. Tels.: 42-0332 C 42-6933./"Copacabana — Compro propriedade*V_/ para renda, pago A vista, prldiosaté 2 milhões. Ca^a^ e apartamentosCaixa Postal 1632.

/Copacabana — Apartamento duplex,
v> vendo com saieta. duas grandess.iTas, tres ótimos dormltorios, na-
nhelro completo, dependencias com-
nletas para empregados, area ue ser-
Slioí etc. K de fundos. Pre-,o Ort
350.000-03. podendo-se financiar c.s
220.000.00. para pagamento em 15
f.nos tabela Price Juros 10O|o ao ano.
Ver A Avendla Nossa Senhora de Co-
pacabana 492. apt. 4. das dez ás ao.,
horas diariamente. Tratar ccm o pro-
prietario no mesmo lor^l no apt. 5
ou A Avenida Erasmo Braga 277. s-.a
210. Mo tm teletone.

/Copacabana — AMorais. 1.44".

Graça Aranha Ltda.: â Av. Rio Bran-co, 103 5.® andar sala 504. Telefone42-9886.
— A" rua Prudente ds(Ipanema j, vendoepartammro, ultimo andar, dflscortl-nando linda vista para o mar, amontanha e a Lagfta, com: 2 saletascom bar. iivln?, 4 quartos. copa-cozinha, banheiro completo c; box,grande terraço * sal fio com bar.Arca ue serv. a depend. de empre-gedos e garagem. Preço: Cr5 200.00'j,00 na escritura, e Cr$ =00.000.00 financiados pelo proprle-tnrlo. Iní. c| Jorge de Araújo. A ruaf.Téxlco, li. gr. 1.301. tel. 42-357-1.

"JTiua Faro. GAvea — Vendem-se. 2
casas geminadas. Juntas ou se-

paardas, tendo cada uma 2 aalaa, 2«aüartos, cozinha, banheiro c bom
çulntal. Preço 480 mil cruzeiros peloconjunto ou 260 mil cruzeiros porcada uma. Informações pelos fones
32-6523 e 27-8597. Engenheiro Jus-tino.¦finerreno na Gavea — Vende-se um
X maravilhosamente *ituado i«a Es-
irada da Gavea, por 250 mil cruzei-•--cs. sendo parte financiada *. Ki.no
pravo.. Tratar na Av. P-es. Wilson.
198, 3 * andar.

"À partamento — Compro com TO.
/\ sala, tre* quartos, Lecn® ou Co-
pacabana, entrada 50 mil cruzeiros,
restante a combinar, pager em 120
dias. Base 340.000 crurelroa. Infor-
macóes 37-0577 OU .22-4074 — Q*m»-

Tende-se ótima residencla de cons-; v truçSo recente, para entrega lme-
ílata. Ver í Avenldi I,!neu de Pau-
5a -Machado 294 e tratar pelo telefo-
ae 26-4983. Preço 1.200.000 cruzei-
"VreneU-.e. o apartamento trrrso,
•,Y rua Jardim Botânico de ®í
dois quartos, cozinha, banne.r-
«uarto c.*e. empretade, com rqande
area privativa Entrega imediata
;n;o 250 mil çruzeiros. .com parte
£lnaoc!»da. Tratar na Auxiliadorav»red'el S. A- — Travessa o o Ou-
vidor 52 l.o andar, entre 12 . 18•horas.
S[Teadtm-ze alffur.s lotes de lerí^-

V no na Vil» Btlnearia, lado di-
rei to da Eistrada da Gavea. lotro n«
d-scira do Jofi. Terrenos planos em
rua* abertas, com otionaa construçoe««
Preço barato e facilita-se parte do•r>a?amento. Trai-ar cc-n o pro^r.eta-ílo á Avenida N. S. ds co-ncabane.776,- dias uteis, na parta da manh«

COPACABANA — Posto 6 —
Rua Francisco Sã, 38. Vendemosos nllimos apartamentos de tres
quartos e uma sala e dois quav-tos e duas salas, a partir de 325mil cruzeiros, com parte finan-
ciada, facilitando-se a parte nãofinanciada. Tratar com Severoe Vilares do Rio de Janeiro S.A. — Avenida Franklln Roose-vclt. 137, 9." andar. Tel- 32^194.V^opaeaéana — Apartamentos da~2quartos, aala, garagem e demaisdependencias, vendemos um de • fren-te, a terminar em Janeiro próximo,por 320 mil eruselros com 235 nillfinanciados pelo I.A.P.C. — CorretorJoüo Silva, do Departamento , Imobl-llario da Empresa Oeste Ltda., A Av.Almirante Barroso 90. salas 806-8.Fones 42-0332 « 42-6933.

/"Copacabana —- Vende-ae A rua Ba-V-» rata Ribeiro, proxlmo A praçaij-irzedeiO Corrêa, pequanoa aparta-mentos prontos. 140 mil cruxeiroscom 23 mil de entrada e o restanteem 10 anos, em prestações mensaisde Cr$ 1.606,90. Osvaldo de Carva-lho, aVj, Rio Branco 106-108, 4.°,
€opacabana 

— Vendemos A rua Do-mingos Ferreira, apartamento emandar terreo. ccm grande í?ala, trêsquartos e mais dependencias. Finan-ciamcnto da Caixa Economlca. Faci-lita-se a parte uáo financiada. Tratará Imobillaria Atlantica Ltda., rua doRoearloj 131-1.° andar, tel. 43-2992."]jrCopacaba"nà — Vendo otlmo aparta-mento. para pronta entrega, andaralto, de frente, prédio novo com sa-leta. grande sala. 3 quartos, varan-das e .dependencias de empregndo e
garangem do condomínio. 470 mil cru-zeiros • sendo 340 mil financiados «m15 anos. Tel. 42-7518.

/"Copacabana  Apartamento vazio,
vendo com uma saieta, uma sala,

tres quartos, cozinha, banheiro com-
nloto. dependencias de empregados. í
grande arca, etc. Prego CrS 303.000.00; i t,
tendo Cr» 200.000.00 para pagamento ,em 15 anos Juros do 10°l°Este apartamento é de fundos. Ver
â Avenida N. B. ie Copacabana 402,
apt. 2. Tratar com o proprietário no
mesmo local no apt. 3 ou * Avenida
Erasmo Brasa 277, aala ilo- Nao-tem telefone. —/Copacabana (Lido) — Vendo opsroa-

mentos do acabamento lunuoaos,
proprlos para casais, com ar2í?JÍn«
embutidos e bnhclros em ç.ír. Preços
a partir de 120.000 cruzelros faclll-
ta-se parte do pagamento. Informrrocs
A rua 7 de Setembro 141, 3.° andar.
Fone: 43-_135p_1

/•Copacabana Vendo lir.do apt. nocorts do Canta galo de

nhelro para empregada. Planta « ou-tras informações diretamente com Se-bnsti&o Barros, a raa do Carmo 6.sala ic06.

J-íõnãcõbãni — Cssa vazia no Posta
V-/ 4, vendo com 3 salas, -i quartos
Jardim o grande quintal a todas-.as
dependencias. Ótimo ponto — 43-4301.
sobrado. Jor?e; entrada de carro."/Copacabana — Vendo apartamento"O parn pronta entrega, sendo um
por andar, á rua Domingo-, Ferreira

11» andar, todo pintado a oieo

2 salas.varanda. 3 quartos, copa, cozinhabanheiro com box, garagem e dep.de emp. Pieço 500 rall cruzeiros comfinanciamento. Detulhca psssoalmen-Buencs Aires 44, 2.° andar./Cupaoaoam* - Poat «> b — Vendo.otlmo apt. de frente, ar.dar bai-xo, de saieta, 2 grandes salas, 3quartos copa cozinha 2 banheiros se-ciais garagem 9 dependencias de cm-pregada. Preço 6ú0 mil cruzeiros comfinanciamento e facillta-sr. .Detalhespjsso?.Imtjnte A. rua Buenos Aires 44,2-° andar./^üRúcaoana — Posto 6 — Vendo ur-
gente apartamento novo, vazio,

por 32,1 rnil cruzeiros, sendo 180 mila vista e o restante em 2 anos comJuros. Entrada 2 salas. 3 quartos, ba-nhelro completo, cozinha, dependen-cias de empregada ^ 3 varandís. Tra-tar á Ai. Rio Tlrjaco 10". salan. 1.30;.  ircòpa&abana. Vehde-»i<» em edifíciov-/ recsm-construido. msgnifi ca mentelocalizado, pequena e linda loja pn-ra comercio lino. Tratar com o pro-prle-tario, pelo_fone_ 22-18S0./Copacabana. Pequenos aptos. Vendo

/"Copacabana — Vence-ss por 260.000\_y cruzeiro», apartamento em pintu-raa, com sála, varanda, dois quartos,banheiro completo, cozinha, quarto «
banheiro para empregada Financia-dos 102 mil crureiros pela Caixa Eco-
nomlca, e o rstsar.te facilita-se. Ou-
tras informações diretamente com Se-
bnsti&o Barros, a rua do Carmo 6.
sala I0O6. —/Copacabana — Oportunidade — Ven-
V.' de-se k rua Santa Clara, aparta-mentos corn sala, 2 ou 3 quartos, va-
randa, quarto e instalaçfio para cr a-
dos e demais dependencias. Financia-mento de 70% pela Tabela Price, 15anos. Informar proprietário 22-8890» A
noite.
Copacabana 

— Vende-ae otlmo ter-
reno á rua Toneleros. no melhor

ponto desta rua. medindo 40.20X47.90.completamente plano e pronto paro re-ceber construçfto. Tratar na Imobilía-ria Delamare S. A. — Avenida Pre-
eldente Vargas, 446 — Avenida 13 oe
Maio, 41."/Copacabana — Edifício Itaqui —-

Vende-se o 10-° pavimento Já com"habite-se" exclusivamente de frente,no melhor ponto de Copacabana, A
rua Toncleros esquina de Otto Slmon,com varanda em toda volta do apar-tamento. numa extensfto de 30 metrosde comprimento, com hall de entra-da. garagem, living, ótima sala de
Jantar. 3 quartos, 2 banheiros sendoum de cór em louça inglesa Standard,copa, cozinha e dependencias para em-
pregados. Garagem, 3 elevadores 8chln-dler. Foro remido. Financiamento alongo prazo. Tratar na ImobillariaDelamare S. A. — Avenida PresidenteVargas, 446, sobreloja e Avenida 13de Maio. 41.

Vendera-se os ultimoa apartamentoo
do preòlo a rua Figueiredo de

Magalhíes, £5. em Ilr.al de coastru-
çáo, com parte financiada pe.a Caixu
Economlca, constando de: 3 conm
quartos, sala da estar, saia de janta..,varandas, copa, cozinha, banheiro no-
bre em cor, cora louça inglesa, w.c,social, quarto e banheiro de emprega-dos. Preços a partir de 450 mil cru-zeiros. Maiores informações dire.a-mente corn os proprietários e cons-trutores A Av. Churchill, 94, 12.° an-
dar ou _p_aloe_tels.:„22.^0299_e_ 42-03/-..
Xavier da Silveira, 97 — Vende-se

apartamento em inicio de constru-
çáo. (2.* lage). com hall. living de 21metros. 3 quartos, varanda, copa, co-zlnha, banheiro com box dependenciasde empregados e garagem, 300.000 cni-zeiros, financiados pelo I. A.facilita-se a parte nao financiada. Tra-tar diretamente cora o proprietário Dr-Louzada. Telefones 37-6167 e 22-609fe._
Zona sul —"Terreno— Vendo, trocõ

ou incorporo otlmo terreno no Le-me, de 540 m2 de área. Próprio paraconstruçfto de palacete ou pequenogrupo de apartâmetitos. Tel. 32-3823»Hermlnlo.

A partamento Copacabana —
A vende-se. d. frente, 10» andar,
linda vista para o mar. com «leta,
aala. rtola quartos, corlnha ® oannei-
ro. Pronto para habitar dentro d®
15 dle». Preço 305-mil cruzeiros com
67 mil cruzeiros financiados. ^Tratarcom Eugênio, «elo telefone 27-3768,ntá As 11 hora®. _  _

,4 partamento em Oopacahana - Ven-
X3Lde-se um mobiUado, de frente com
auarto sala, ocslnha ® banheiro —
Tratar" pelo telefone 22-6647.

^Copacabana — Apartamento prontovende-se A rua Xavier, da Silveirab íoo metros da praia, de frente comquarto, sala e varanda — 50.000 cru-zeiros, de entrada e o restante comoaluguel. Tratar pelo telefone: 42-3251,/"\opac«v%aj» .— Htii Dt.vivie: —
Kj V»vnde-ee antroça imí.c* • ta, ótl-mo com 2 quartos, g" 1 aalu, o^pa,coz. demaL» de ótima var. Picço 370mil cruxeiros financ. A m. Barroso.90. sala 310. Tels: 22-^453 e ...42-5072 — Cury

a.
primoroso. Rua' Decio VI-

lares com a grande Praça EdmundoBittencourt. Preçcs desde 145 mil cru-zeiros. sinal de 35 mil e o restantefacilitado em 5 ano.-:. Murilo AlencarA Av. Erasmo Braga, 277, sala 912.Fone 42-17E6. ' ' 
COPACABANA — Vcnde-Sfl

apartumento de luso, ds frente,
no ctíi^lcio Pouso Alto, na rua
Bulhões de Carvalho, 185, 8.
pav. apto. 801, 4 amplos quartos,

venlda K. S. de Copacabana —
A Vendo por 850 mil crusetros, en-
tr-ca imediata com entrada de 250mil cruzeiros magnífico apartamento,íom 4 quartos. 2 «alas. 2 banheirosluxo, de cor, eopa-cozln-ha 2 quarto*para emorsgadae etc Ir f. com P. T.-l-ma — 42-2324 ou 38-5340. de »e«.em dlants. ' ~A partamento Duplex. á Avenida Nos-x\.sa Senhora de Copacabana (Porte<>. Vende-ae magnífico apartamentoduolfix. em forrnn de casa construídoespecialmente para pessoa de finotrato, dispondo de: 3 grandes selas,quartos, varanda* e mai« deoendenclas
Jardim sereo medlndl 70 metros oua-drados. Lado d<\ sombra. Oarace nrn-
pria. entrega imediata. Grsnd. par-? financiada dlrétsmente. Visitas áoualquer hora. Tretar r.oin o sr. Pa-ri-lo A rua Mi'?rel Couto 27-a,202 o 20"*- Telefone 43-^vo — Do-mlngo pelo telelon® .<6-2887»

Gapacabana 
— vendo ótimo apar-tamentos, k rua Figueiredo Ma-"n>h?ei 27, aoto. 102. com duas sa-laa. tre» quartos e deoend-nciae. boavaranda, coberta. Preço de oeaslSo:280 mil crizelros A vista, íoo milcrnzelrrs. e os restantes 3 80 mil cru-zeiroa financiadas oelo prseo de cin-co anc.«. Tab^.a Price.' Ver a qual-quer hr.ra ccm o portçlro • "ratar

com o Sr. Almeida Cunha, á \v>nidaTtio Branco, Ul, 5.*, sala 505, tele-fone. 43-7:oi.
G~oo®cab®v>a — Untrega imeéi»ta —

Rua Paula Freitas — Vencemosó-r.lmos aiartrmen^.os ccm errante li-virwr, sela. 4 ouavtos. 7 b-i-helros ert^pen^endas para empregada? P*i-co' «50 r^ll cru"í'r<-»« cora finança--nento. Tmob. CanaK Avenida Rio¦Pr»nco, 106-8. 12.ft andar, se'a »íi.
Tels.: 22-2445 e 42-5539.
Vcopãesba^a . — ,F?ntre«a~imediata -—

6-*im*> srsartamento dern\%. e»J®*to. banherlo e corir^a Pre-ro lio mil erti*elros com Arianí*'*-menfo. Tmob. C»na^.. Avenida RioBranco. 106-8. 1? • tndar. sala 1211-
1 ^ *- TeT^-: 5 e 4*-a'.59.Vconsea >ana - *."\'a — "rrW.z er.-trer? - V-ndçm«* 2 j*>* omelhor' oorno ccm»-cial d» Cana.» aba-na. <*am * ur- sn-xc »•*'rr"'Zet-ry» t vr0 mil cTt'Z»i-o« com 7Ímr "<oa i*/íd.-. "rn de^ .'iücí.Taaob.' Canal,— *2-5í5V » 2Z-\A^-

l^íopacanaaa — T<ua Domingo® re*-V> reira — Vendom-se ÓUmos apto*ccm 2 quartos, l 'ala, cos. banh. de-mais dep. Outro com l quarto*:, vma«ala, cc* banheiro. P-eço 280 e 2: omil com flnanc Alm. Barroso, co.la 310. Tels.: 22-5453 e n.*-5072 -
pury^ - "/Copacabana — Rua Toneleros —

Vende-se em terminação ótimoapto. com 2 quartos, i"tna iela. sa:e-ta. dvxnals de>p. garagem. Preço 323mil cruzeiros com flnanc. Alm. Bar-ro.?©, 90, sala 310- Tel 22-5453 e ..42-5C72 — Cury 
Gupasjbana 

— Vendo apartammt»?.n* ontos, ccen 7o por cento finan-cie.dos <m 18 anos t também vendoatn co.i-itruçfio situado* no Plam^n^or ¦> C nl:r Tratar com > OH-210, l-».* an^sr, sa as 13S9 • a3:o.tel. 52-0033. /Copacabana — Vendo por 330 mil
cruzeiros magnífico apartamento oefrente no 9® pavimento; A raa SiloFerreira, primeira habltaçfto tendo:ampla varanda em toda exten3fto. outacalas conjugadas, dois. quartos, banhei-ro em oor, collnhu. quarto e privadade emnregada etc. Financiamento pe-la Tabela Price. Rosa. Av-nlda R:oBranco 106 e 1C8. sala 710. Telefo-ne 22-8392

nue ter.açy, c ¦«— •-j.ü iwu.i-i». -o— —• -¦
*niniàV~sa»ãs'"vestibulo, hall 3 .quar-, ía.eta," quarto, kltchnette e banhflro.
tos .sendo'um duplo 2 banheiros oom-1 'Acabamento _prtaoroao .^Bua VI.
plctos em círer. dependencias paraempregados garrgfim. FaclllTra-;e o
pagamento. Informaçõos a rua 7 oe
Setembro l4lt_3^ and._Td. 43-1850.'/Copacabana ~ Vendo apart. 401, á»U rua Domingos Ferreira 236. posto5, pronto pl habitar Ioda; as p:i;«.sde frente, vista p! mar. ct sa1»ta.
rrripla sala. varanda 2 quartos, e-c.w. c. p! empregada, sem quarto por310 mil cruzeiros 150 m'l eruzelrosA vista, o resto facilitado. Negocioc| proprietário. Chaves no local. —
Tel. 27-4753.VCopacãbana — Vendo duna >t'.mas
\j lojas na Avenida N. S. de topara-bana. proxlmo ao Lido. InformaçõesA rua Seta de Setembro 141 3° andar.Tel. 43-1850."/Copacabana. Compra-se A vista —
V-» spto. de 2 ou 3 quartos de fren-te, de preferencia com «aragem. at*370.000 cruzeiros. Telefonar dar. 17ás _19_horas, para 25-8479 _ neiio.
/Copacabana •— j"into Alvear. e
Kj 30 rr.fi-os da Av. Atlantica. vrn-do ou trcce por oredios cu loja-, emCopnralanp ou cer*ro. terreno de 68nor 22. preço t ml'l õf> d» cruzp'ros.DeVa hes pr- c tei 79- 643<» — Gul-marftes.

/"lopacabana — Vendo por-630.000cruzeiros para entrega em 60 diascom 50°i° financiados, magnífico apto.
com 3 otlrnos quartos, 2 boas salas,
grande varanda envldraçada, 2 ba-
nhelros, dependencias, gara.gem, etc.Sito A rua Barata Ribeiro 323. apto.
202. Ver no local e tratar pelo tele-fone 37-0369.  
/Nopacabãnã — Vendo para rendiiO ou para ocupaçfto própria, edlfl-cio na Av. N. S. de Copacabana, zo-na do Metro, 13 pavimentos com 43apartamentos e uma loja, foro remi-do, lado da .sombrav entrçga__no Jimi'**• .-ir"-*'• a u„^i,„i-no deste suo, 17 milhões de. cruzeiros,3 salas, varanda, 2 banlv.i. os . {lnanP.iamínt0 o mllhOes. Randa men-:. i O min rrn< fie ....._« <nn mii «ruuilrn*sociais, cozinha, 2 quartos de

empregada, barslieiro e W. C.
de serviço, banheiro para na-
nhístas, grande arca dc serviço
e garagrm. Preço 830 mil cru*
7rtiros. Financiamento do IAPI,
do 270 mil cruzeiros. Chaves
com o porteiro e tratar com o
proprietário pelo/Copacabana — Ventíêíncs para en-

trega Imediata, Av. N. S. de Co-
pacaoana 3^0. «:•»« Ediíicio ca l apa.-
tamento por andar, com »õro rem.ao,
esplendido aoartamento em ande*
alto co-.l 2 ãoas ..alas, tazendo con-
junto cc-:n grande varanda en\ldraça-
da., 4 grandes quartos sendo 2 com

CR3 115.000,00 — Apartamento no i varanda, todas as peças externas,
leme: preço único a vista. P"la banheiros sociais. "

-nm errende armarío embutido. Jardim

^Copacabana — Avenida Atlanttcu —
Vendo por 750 mil cruzeiros cem50 por cento de financiamento amplopoartamento de frente, anaar baixa,primeira habltacJlo. entrega imediata.

Avenida N. S. ds C.:nacab"na 723.
junto ao Cíne Metro, das 10 ás 12 ha-ras. com o dr. Pau'o. Intor.ns-fesdas 14 ás 17 horas. tel. 42-63'>0. Ave-n'da Rio Branco 103. sala 1807/Copacabana — Vendém-s» os ultimes

ensrtamentos do edifício da ruafenrlore Osvsld 179. cuaae esculnada rua Psnta Clara, sendo o*, de fren-te com sal". * miartos, ^anhei-o. e'.-zlnha n dependencias de emp^e^ada
por 325.000 crvzefros e o-* de fundas   ... ... cnm eala. 2 quartos, bnhhelro. cozi-

posto 6; constituído de: hall. quatro nha e d.-»nendenciaa dp empre-radp. nor
grandes quartos dois salÕe3. oois ba- 250 mil cruzeiros. Prontos a cerem ha-mheiros sociais, copa, cozinha, de- blfd^s. Vêr no loerl e t.r«tar nc e.1-nèndencias para empregada etc. Ro- crlto-lo do propri**TÍo e de pro-ia. Avenida Rio Branco 106 ® 103 Sa- | curador á ru« i*o Rosário 77, sa^a 502ia 710- Tel. 22-8394. j — Fone: 23-2927.

boa copa-cozinha.• ar*á*nd*a de serviço com tanque e sa-
nHa.-Io de empregada. Preço CrS ...
650.000.00 coin bom financiamento a
longo prazo Trat&r av. Rio Branco
n. 117 — S. 414 — 40 and. Tele-fone__43-5242.  -cpaca<bana — pesto 5 — Aluga-
.. se i tna Aires Saldanha 130,uu.r,.:u.-. — .apto 2ü4. uma saia rricbii.ada Pa^ato de acordo possibilidades d'1» com-[ duas' pessoas com direito a rcup» de

nrador. e~tre?a em 15 dias. Ver á, cama « hanhos quentes. Preço 1.000-- - - *-*na 723. rr.-i T-^feicíes 2.500 cru-

de Inverno, cozinha, banheiro e peoueno entrada, elugada nor l.50o cruzei-ros. Trata»* das 17 és 19 hor*5. como sr. Tcotga, telefone _. 37?06Q4. .../-1opacsb3na Otimcs apartamentosO de 2 nuartos. sala, banheiro, co-
^inha. deoendcnclas de criadas a nar-tir de 2no 010. cruzeiros, rinaneiamen- Cc

i.l provável 1P0 mil cruzeiros. Car-tas para 95442, na portaria deste
jornal. —rX lopacabana -— Vendo no posto 4

apartamentos de frente e de fun-dou. andares altos. 3 espaçosos quar-tos. 2 grandes salas, dependencias
para empresada, .garage. lado dasombra, ioro remido. Habite-se emOutubro proxlmo. Detalhes pessoal-mente. José Bauer. Av. PresioenteWilson. 198, sala 803.

IPANEMA-liEBLQN

Jdiflclo uo Lebloa — Vende-se nc«vo com 9 apartamentos, todos ala-
gados. Renda 20 mil cruzeiros mensaioarbitrados pela Prefeitura. Preço de1.800.000 cruzeiros. Rua Carlos Goio33 Maiores informações pelo. telefone27-aiòO.
\ partamento — Vendemos para er.-A trega imediata apartamento env.andar térreo, de frente, á AvenidaEpltacio Pessoa 574, cc*m sala, tres

quartas, copa cozinha e banheiro ®dependencias de empregada. Com 12«*.mil cruzeiros financiados pela CaixaEconômica. Ver eom o porteiro • etratar na Auxiliadora Predial S. X.Travessa úo Ouvidor 32, 1.° andar,entre 12 e 13 lioreb.

cruziiros, ccm refeições 2.500 cru-
jelroS; í-eferencias.
Gopaca:bena 

— -*osto 5 — Aluga-se
rua Almirante Gonçalves. 29cara nova, x 20 metros d» praia,urrv otlmo quarto com duaa Jane as.

btm mobllja.vo. com refeições. Preço
2.800 crureiros, psra casal ou duas
p:5.-.oa5 de fino trato. Pedem-^se re-
ferenclas."/Copacabana — Vesta avenida um

apartamento eorn l quarto, aaia.
barihtíro. cozinha. c| facilidade de
pagamento, e preço bom. Inf. deia-lhadas. rua Sete de Setem"or.o 163.• «sobrado). Dlarlanaenta cl
Pinto.

G o o acabar, s, apartamento para pron-ta ocur»aç5o ccm 4 quarto® g;an-de^, sala ampla ou 3 quartos e duas
salas, banheiro completo, ot.mas de-oer.denciJS. !arasre:r., proxlmo á ruaBarata P.ibelro e Domlnsos Parreira,nor 600 mil cruzeiros, parte pela Ta-
bela Prire, í rua. do Ouvidor 133. 3-a-dar sala 303. tel. 43-5340./Cope a abaria — A partir de *8^ milcrureires — Vendo otlmo? apar-
tamentos. pronto*" pxoprios para pe-ouenás famílias., conrtruçfio .o oite ha
de melhor otlmo loesl, apartamentosde: saieta. quarto e ppartamínt-:s oe:
ftlete, sala quorto banheiro amplo,
cozinha com todo o conforto inclu-stve g'lad'lra. »gua quente no.te edia Parte financiada — Informa-
cões. aó pessoalmente com F. No-gueira á rua Rodrigo Silva n. 18,9®. andar sala 904 esquina da ruaAesemoieia.
Í^opacnbana 

-— Negocio de ocasino —
J Vendo por 680 mil cruzeiros otlmaapartamento de frente na AvenidaAt.lar.tlca, andar alto, muito arejadono posto 6 tendo: hall. duas amplassalas, tres quartos dois bennelrns co-

pa, cozinha, dependencias para tmpie-pado. Garagem incluída no preço;rcrende financiamento pela Tabela PrI-ce. Ro.«a. Avenida Rio Brar.co IC6 e10«» .sala 710. Tel. 22-83*»$
Iosqttlm Nabuco — Melhor terrenodo bairro de 14X49. d'retamente c|corretor j 0 nroprI;tario: 950 mil cruzeirc®. Te-' Lsíon® 22-7300 • 42-9917.

a partamento a rua Carlos Gola, 25-CjL de sala, kitchn., banheiro e vá-randa, a partir de 90 mil cruzeiros,com facilidade ce pagamento «m 5anos e entrada de 20 mil- cruzeiros.Tratar na Auxiliadora Predial S. A.Travessa do Ouvidor, 32, I o andar,entre 12 e 15 horas. • . ¦
A partamentos de sala, dois ou treaxjL quartos e mais dependenciar.. veii-do proxlmo á Praça Gen«r».l Osprio.em prédio de apenas quatro aparta-mentos, mediante entrada de 25% •restftnte ' iinanc^ado. i xs-r.t ct.prVasconcelos á rua Araújo Porta. Ale-gre 70. gala 218. Fone 32-/065..A * Av. Visconde Albuquerque entre.ri. os ns. 324 e 413 — Lebon — Ven.demos um lote de 23X 43 ou 14X43.Preço Ci$ 1.000.00 por m2. Detalhçacom a Imobliiarla Graça Aranha Ltda.Av. Rio Branco. 103-5.®, &• £04.Fone 42-9686.  '~A ' rua General Venancio^Flore«-ri. Leblon — Vendemos um oiagniíicalete de esquina com projeto aprovadopara 12 apartamento* c com ura.fi-nanciamento Já obtido de- Cr$ .... ..550. OOO.CO na-Caixa Eionomica. me-,alado 17X22; Prcco Cr$ 620.000.00.Detalhes cora a Imobiliárias GraçaAranha Ltda. Ar. Rio Branco, 105,5.°. S. 504. Fone 42-9836.  ..
A* rv^a Ccm dos de Carvalho — Le-

blon — Vandemot terreno do hbdoda sembra medindo iox2l. Detalheicom a Imobillaria Graça Aranha Ltda.Av. Rio Branco, iCS-5.°. a. 50'4.Fone 42-9386.A~* rua Carlos GÕês — Leblon —
ü Vendemos um magnífico terrer.omedindo 19X30. Preço áz ocaeifto-Detalhes com a Imobillaria GraçaAranha Ltda. — Av. Rio Branco. 1ÇE.5.". s. 504. Fone .42-9836.A • ruã"visconde PlraJl — Ipanemar\. — Vendemos junto a e^ta vm mag-
nlfic-"» terreno com 22 metros da freti-te. Detalhas ocm a Imobillaria Gra""*Aranha ltda. - Av. Fíio Branco. 10S.5.". s. 504. Fone_4?.-ôS8ü ~\ ' rua~GodaJaz esquina da rua T:'-I\. ou ira — Leblon — Vendemos um
lote medindo !8X32 T>-mihes ccen »Tmoblliaría Grrça Arar.ha Ltda. —- Ar.
Pio "Branco. 108-5.". a. 504. — Pon®42j^923ój
Gisa 

— Ve;?de -te uai Icanema. 77aj-cimento Silva. 170- dua.q ealas.- ^ouartcís V*r ^ senrunda-díedra a bet^â.,r~,<• li 9 12 noras. - •

I
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ouvidor, jt,

Ia%nt!r<.% convpr®w«a« • T efclon — V*n^»me« tptoa. de deli
• iiêri«n»i*iv»i» <*f qualquer Um®« li quino* Ml* *ar®nd® e• ~ mu que i*utift ! d»» #m |*r#mo da eanwna ® 100 m»«

o i-hiuwio, d* premeu»» do i trsa d» pr®l® primjo em «temoro
utio, d* AMaodlna tem flruneíamtnta do IPAo*. De*®»' ' .. jh§| font ».n» —r_

t «I.IOH - V.nd.m-M «. ultimo.
Xj apartamento» tm prédio ® ter-
mln»r em ctaemhto prcalmo. A Av.
AltuMn it P.lv» e»qUill« d. Av.-
nld» VUeonde d* Albuquerque, to»
4ot d. fr.nt», com »mpl» ••».}'»!!rand», doi« otlmoi quarto® e d<

^fUÍU..., C rçaltet, 4 Tr®*e*«* dandar, v?l <3't»C0.'HPÀViSMA — Vendem-ae o* S
íililm». apartamento* do pre«ilomio Á ru» ,\»MbnenU> 811»» n."
114, coro doU quarto», »«U « de-
licmlcnola». Prtrço» a partir de
aou mil oru«-lro», rom M porccnlo llnuncUaoB. — Tr»t»r no
Jlmiro AuxlIUr d* Prwlucáo —'lr»n>a do Ouvidor, 12. »>• an-
<lar. Tel. «>-«187.V panem* — Vicntfemõ» ixn Mima'JL «partaiiufito u.vo para entrm*
jmodlat» com 2 *®.a», 3 quarioi, co-
ti* corltita e dcraala dopefldonclw —
Acaba manto da luxo t »ind® /luta pa-Xk o m»r. Preço UO mil irui.iru»,
am granda fln»nel»mrtnto de Caixa
?*>coorjnic®. Corretor Joio Ml*», ao
Departamento Imobiliário da Empre-r.t oest» Lujã. AvrnU» /.:mlr.nw>mr.-oio, «0. »»!«s «36 « «5J- i«I«o-

S»: 
42-0332 a 42-b*ny_

p»neu» -TTW» Vlerana» d« r:ra-»4 — Vende-** urjálo 'nt.#o,
/itlmo p»ri ineorpaMvífl PMÍOÇO-'u.ercial, terreno I/,50*4f 50 Aceita
i)4rto om apto. Outro 4 rua Nansi-
•netlto Sllra, com 10*50, ,?ÍT•ta recebpr cotutruvao,taetalhada, Alm. Marro», i0 »MA 313.

J2_zusi_t_*:->07z—_<£«<. —Srpãnama — Apartamentoa — ven-
jL dcm-»€ » partir de 185 mil coin
01 mil crurelroa do alnal, 28 mu n*
mcrltura t u reataate «ai
•m prcaiaçôca men»»l» de C.f 1.386..o.
ícndo uma «ala. 2 quartoa e depen-
«smclak. Osvaldo oe Car»'a.no, a*.
l*.:o Branca I0b-:0b. _4 410.*fc panem® -^Apartamento — Vendemoc
11 cm cdlítclo novo, p*r« ImedUl»rntrtgu, coin nalo, trea quartos, ba-
uhetro. cozinha quarto c privada par®emprrgaâi c demnla depentienrlaa. Fa-
diluímos parte <;o pag*m?nto c !»«•
nioj de.icimiu pm» nccoclo 4 vl.tn.Ver daa 12 A* io nora*. Ilu® Mon^e-

lam>M
d*

rt.jxntenclM. Ptrto ^VR.llíi.ínJít!vUta para montanha Kínanclam«nto
p. n I>A9Í. Tr»Ur çmn o Prio A ru® 8«naáor Danta*. >0. aalaa
16! o % 1611 ou tal. Ji-764*. ma«no
h<^«, paju m®bbà,i  - 
Eitilóa 4 mil «runlrj. —

t»mtnio n. 104 1» rj» ArlítM»;fliplndol» 9-t, !.» «nd»r Aj cdlllrln
de 1 andaree, a 100 n«tr*a aa pta«a,«ol naicento. «revido por vi.rlaa }l-nhaa de onlbti», com 3 quarto*, i*'*.varanda, banheiro. copa-eo*»nha rt<*a
da aarvlço quarto • banheiro da »»•
rr.t«d», [«nem, l.» l«jçáo. \«r
hole com o Porlelro. Tr»t»r p.Io t«-
lefona 43-Mb5. 
Ieblõn Vehdem-aa apartamentosJ prontoa. proxlmos ao Jorkey Club.
Edlflcto_novo._R'4» Artur.Ar»Hpc_4J..T^ablôn —""Vendo í partir da 150 mil
JU cruielroi. »pto». pronto., dt Ircnto
ronetando de quarto, aal®. bânhrlro,
coglnh®. Are® com t®nque o porto de
lervtço. Onlbua e bonde# /. porta. Pa-
cl!lta>ae o pagamento. Ollvlerl. Ilua
d* AJMmbléU 10., 5.* «nilar, «a.a>512 a 513. 
f eblon — Terreno — Vendemos, de
\j eiqulna, Area de 400 m?. com
plbnta ®prov®d® para 6 na/imento*
(2 ®p*rt®mentos por andar». com» li-
«ença de con*truçAo J4 P«S*- .Prej(®?30 mil crutclroí. com facllldado oe
pagamento. Corrrtor JoioDepartamento Imobiliário d® Empre-
¦a Oeste Ud». Av. Almlrar.t»roao 90, ealao B06-3. Tonea *2-0332e 42-6183.

/V>ao — Vendimui juntoe a «atuin prédio em Mfretiu «ia l,50a4*.4o<Ueutfu rum a íi»|obiila»ia urava
Al®nn® Ud®; a Av. ItlO luaiiro, io»í».« a|id®r,.a®ía Í0* ttl. 42*'#0|6.
B*

JORNAL DÒ BftAStL —
HANTA TISRItBA - V.nío P"«Itrandn «pto. I por andar, k ru» proWW*» "» liuti-. i:» ...Joaeulm MurtlllliO. * 5 mlniitoi. RdunacA^ InlormacOe» na tu a «ena-

dr hondr do I.»r»o da Csrloín. dor yiirttau _li. ca»» xn „
alugado aen* roltirâio. rom quar- Oív Comprido — Vendo aptoe.. t.tjri.
Ia 2 aulaa rrandra. 1 varandag, lv ga tnt*dinta. a rua itaptru loa.

Sardlwr» m inta í*o|!l- cnm ' I"»'1'"' «»'»• "Uni., hanh.'•lT»ndr j»rdlin r qumui. r»ci» ro |.0(lt,m »„n„ioi 1'r.to cn .to *0 por rento. ttm*t a rua un no.ooo.oo. com üo" ° unanciadoa em
Qull«nd». 89, &.*. aal» 34, «Ias 0, ,n a. miir<f, r. tl. Nllome»,
Aa II hora». «Ia iot. Tel."Tl-Upi.ndlda r.aldtnef» ^moderna d«! RU» COMPRIDO — No me-li i pavimento, em terr*no plano ii» Dior local dente bairro, vendem*i.ooom^ vaeia, venda-ie em oant® ^ ftpnrtamciito.i em prédio de U
7a'ída aüarta 1 rt&tíroí "• óor •! P»vlnirnto», conjtruijfto par* rn-
i d* empregada quarto para ® m»*»*) irega em fevereiro, com uranrten
ma dentro « for», Jardim dc inverno «nla», aolrt»s, 3 amplo» iiuartoa,
garagem e dem.i. diPindtnçlM, jar- banheiro* nobrw. vurandjn, g*- n„ n. .....dlm « quintal. Outjoa detalhe* com e(U quarto e \V. C. de em- t04, «fuan aaía*. (apn, coalnha, ba-O. froP'","l0í„.['.!l0 fo:" ,J 5 Ji 1 prceailns. ã rua Ho llln»0, ltü. iinelro e pnrf.o h.Wtrvcl terreno 11 i.nrdepofa da» 10 horaa.  . PrcK»u«». • .w» «ja • i 'irfti^r cor\ hurlco. Ilu.» do Ro.
/-icntro -"Vendo otlmo prédio K rua V<a- no lo«» tortos os «lia» a„. l0 ... u

15
fia Klguelra d. Melo *. Orlllo., A ndar»! — V.ndo urr.nn pioni», / i»aj.« -
A _ v.nd.ma. luino. a «ta. A #a,a MBItMI» 1»

V#nd»-»a e*mf V
retaniuiar

reuo alto a rua Hâo Lui» iiou*a«
na 20», uan^o lunooa p*r* a »uaoinlm-uh c n h,u cruiovà". u». n ».1® horas. Uotolitio '»*A a« 14 horaa
(la»a 

—" Venda-»e por motivo i*t> ela-
j gent, a rua Marechal jardut 14

uraiiAvaraal a rua «la Aliena com
• ata. l quartua. coaínna. oanhnro.varanda a grande jardim. »»ooe ierVI,.» .... n .1. W • dai 14 <> 1/ i>°'raa.
Jargl» do f/dri.iull.o — Vendo caea

J'k rua Dia* da Ailva n. :a eaqul-
na da rua Vluarlo Monto. doi. <|U*i-

om alkeitra Ja Pronto», p.mil wtuielio* Ilua uo Carmo n. «•:* «4tu a Pf*'.v veroa* anJar, aa a* ?. r„. garagem. »r*o!1 nòãral - V»uda«ae raaa <*.>m eo- »mpr Kinile quartJ\ brado a mal», no Itindo, ca»a In* I r i -tiha, •
e*apendente, terreno de 10 * *•' Ver N«i J" pavanenui• itilotinar ® rua Leopoldo io*», «om to» comUr. rtenra Alvarea. „ d» ler.a.o. C-n« *

in fían»rt fíullfrti* «ie^.i, ao>;i *« *4ia®,o é'm emiuf.d»-quar.ran-.deb * gran*.40 «olida i'e'.e>ia hora»nd.nt -"Vendo p^dlo *a»lo.""eomj !"5' •«•»»4». «a. .u ... :» hor«i
iy quarto», »ala, cot i.rta. quartel \^end^»»e uma c»m na Itua AMh

banho completo. quarto da <mpr . » Pujol n - pi Tratar no mu
íueno quintal etc,, alto a rua Ma* j lugar ao* domingo* —. liftijau um mentoa, tendo aaln. quarta, demale dr-

jjí-n ifn:lai, iltuado a rua Torra» Ra»
cat® 7, e aa chave» no J \ nu Õrajau "urna ca»® com mem i?6. faellll'» multo o pagamen*" an- j N tr(.j quarto», duas »4.a*, copa co» 1 t». i.eopoldo Zaconl. Av. Mo Hraom,—- ^  f 3- i .J8i aal* mi.

Gentro —, . . ,cio Ouvidor, com loj® c doía pav.mente*, terreno de s por 40. Preço
5 milhões do cruaelroe. Raul Reeiou-
taa. Rua Oonçalvei Di®»,^?.. 2.° ®nd.
iVaüt.-íerV.a"T."LtUto judicial -
O Aíonio Nun.i autorludo pjrf;rara do MM. Br. Dr. Jul« de d feito
da oa Vara Cível, vendera em lell*o
quarta-feira, ir de A*e«t» de "49. *1
16 hor®e. cm frente ao mesmo o.íi.jo
íerr.no com dues frente., «lio A Lv
d.Ira do Oaitro. lí. ,.cf7,
frente l.mnem P«'a a rua Santos 1.1-
ma, medindo ifc,C0 da fronte P°J,'3,00de eaten.âo, a pertencenle ao Iipol."
de Manuel Vieira Oou.ar'.. Uali jn«.tel. 22-3111. Vido anuncloe detalh®
doe no "jornal do Comercio"gTnía Torwa" O'tira a .«-Idencia

. - - ^ em terreno de 21 por JI. proprli
p»ra emba!xad«», ou fimllja de tr»-
tamento, vendo a rua Almt.ante A.e-
xundrino. com 4 pavimente, conítan-
do de : 2 sala», escrttorlo, o qu®rtoa.J bar.IltCoa <tMl»le tollette copa. CO-
tinha. 3 quertos para empregados,
banheiro n poívlbllldadca parn RO-*-.M/rt f>ftm Mlfl" fl*"1'

até á* 10 hora», c ao» rtomlnsoo noilaa H ás 13 linraa. Tratar A rua1
Frei Cuucca, 20. I.* loja. com oa
propilctarlog e construtores. .¦filo'Comprido' -' Venao apar.amen-iA» toa de frente, entrega Imediata, a
rua Jtap.ru iüb, com 2 quartos, aal*.
cozinna. banheiro o corlnha e depen-
dencln* de empresada. Pddem aer w-
•Itadoa. J'r<ço !20.0ud crurelru» cum
30','ó ílnanclitdoa «n» dex ano« — o.
Rloclcler — Edifício NUome* tela 1 lisfone: 22^7221.
W

— —. ra o mar, com projeto JA apro-
negro 171 e tratar na construpan „tda. .. |lo p d. F.. par* con*-
£ tua B. Jo»6 t."uadr.r .4.» 214. ,rU<jâo de uma btla resldeneU,
-rRviEMA^Vendo^ prédio» S|^d»n ^"'piroeL^ lOx

ffkVSí tíSSL*no para "m.ed!'lc,?,^te,.*p*li*' Informes com a» Admlnistr»t6csanenlo». \eiida de ocaalao. Pro ( Ltda. — Avenida 13 decure 42-1S!:;. Rcbonças de Car-, s. >ndar, sala 521 —
."ralno.  — .—..-I Tel. 32-3938.

"'I.raLOS'-—^Veníemo» itlino «n.^'^'comblnir"o"'praVa. HaoI ni-
terreno, com bellsslm* vista pa* bouça*. rua Oonçaivvo Dias, 67, 2.•

:o Comprido — Vcnilo por 1 Võ mil
•w \ crnaelros A rua Padre Mhltue-
Uno, bom prédio do dois quartos, otua
halan, cozinha o banheiro. 1 arJato
100 mil cruzelroB, C. Joppert. rua da
«ulntanda 39. 1» andar. t»la_7j'Io Comprido — Vendo barato,' prédio na rua Arlatldca Lobo. per-

do Largo, cora loj» e grande sobra-
do. ®lugadoi sem contrato de bom ponto. com Jorge 43-43pi. cobrado.  los. t)uã Bahts."Alexandrlno, 129 — ven-

„  ra- XV dem-aa apartamentoa er.» nnsl de
«11,. r.rvador novo cni-M''; i ronjtruçio. com 2 e õpara 4 paaaajelros. PrefO Í.OOO.OQO iío e damala dppfcnder*^l»®j». ço:m 30 ,H  '..iiiu-^n-i. jd n.^r ¦<. ein«m>i.tmnnt.o. Itnoblllaria Eajllfc*

PfiãT!» STVeude-as A run Abllfo, um
preJIo cum do'.« nuartr», jau, ¦>«

nhelro, corlnha e quintal. Pir lí3 mil
crutelro.. outro . om ire. quarto», •••la, etc., por 260 mil erueelros. Rua
no Carmo ;i, a" andar, aalaa B01I2.— Al.tonlo Josí Cepe.ia. lnf. peMOUfmente no eacrltprio.
S~4o OrütovUo — Vendemos prédioá rua Abr.lo rom 4 q'iarlor, etc.
por «oo entl cruseiroe com 60 por ce:i-11 í;nanciado.*.._>iTeleícne»: 22-4063,ou
32~75:s — Clar"Argo» Morcantji.
S«lia Cfiãtivao —" Otfma \l!a tendo) uma caso de frento e 5 ditai In-temei em magnlftro t:rreno vendo arua ron.neca Teles 27 e 2•>. o.n leilão

trl—1um I rtla 9 de ugosto àn 1/ horaa, no loca'Y1T0 Comprido Vendo barato, um Del0 JuiiB. mf. tel. 41-1W7.X\ prédio n® rua Arlatldcs Lobo. per- . r$\0 crftfõvAo — A rua saõ Lúlrto do. Largo, cora loja e_ grjinde jobra- I ^ a.-msasa 5K -«ndo precio <n t:r.

A»'J\ 3de ban!paqtuho
íaí apt.'i. Kniraga no »ín»l e linan-i > trea quartoa, duas »•?.«' copa cocl.-ie so'« e.n lí «nu». Iriiar eom | ,in|,. w.c . quinu; , rt».nai. dc-ficl/«elo de OuamAo Hino, a nia oo pmdenciaa. Preço i mil crutelro».Kocarlo, n. /•», l.»«•» 2, dlar;a- , Tratar Avenida Engenheiro itlchardmente, Tel. A8-S8B7.  —-—I lai. _a • rua Ar*x«. Andarei, vendo ®p®r» I ^rrnde«ac" o "preülo da rui* Mearim.
XXtamento entrada da 125 mil cru-1 y n. 2ol. firajau. centro de terr»-*
atiro», reiunti^ em t2^ •ÍÍÍI„»ÍJU . rxo> i,or .0^0 cnuelroa. Tratar no

t iaaOrl — Vensim ji a.iartaars-Uj ii,- (ttiiu t 1 lunüoa a r fvr-Ituim.n com viua.i'** »ai.. oa*, t u fi.on* gr®*.a* qu«.*u» a w («,•rn ir»eaoi lyfio ai;taçoa<# çiaro efnto» a parti/ de )iu u.U1 earn llnanrlalo»nto 0. 60"*. _ ano. p««a Taorla Pfie» Tia*r e«m f ll oe Aiuino * c\*. Lt»a f.. Rio lirancg o». 6».l'.a UsUfl — Vindo a pITUr de

»rtja-it.uari

„ vnAlfredo í T mil cruwlro» oa u.tSn*.oa aparta

de" crurelroa, íaclltt*ndo-se 40 par

ar.dar.  _  —
S* ãnt® Tere-aa — Vendo A rua A^nl-

rante Alexandrino, ótimo terrenode 10X60. próprio para reMdencla ou
edlfislo de a^artamentoo peaucno. —
Preço 300 mil cruzeiros, facllltando^e60 por cento ea; lor.ca praro. Raul
Rebouças, rua Clonçaires Dlaa, 67. 2."

SãntaTêrêã» 
- V"ülo magr.mco ap:r

talento para entregef Imedlsji, f
saleta. grarrte ítlào. Jardim da lnv«r-

YMiüft.M 10' Dara -- no, escrltorio, 2 amplos quartos, ba-me ma — V enoe-»« ap«. par "T^ebiofT^- Apartamentos para serem nhelro completo, du®f varanda®, copa.
Pronta entrega com 1 quarto. entrerie» t.n deeembro. em Sinal Uoilnha cora «rmerios emlmt.Uofi .-mfnv.inhR iiantti_..o pronto novo 21 . . Aven:<ja Ataulfo de 1 marmo-e. grande area de aervlço. quar-I

de financiamento. Imobltlarli Esplh-
nedu Ltda. — Ilua Mcslco 164 —
5e'.a» 115. B7_— Tel._42-72B0.___
T/lo ComprlHÕ — Vendo otlmo ter-
XI reno de: j;xi:i. •' rua «nula Me-
snndrlna para entrega Imediata. Prj-
ço Cr» l.iOO.COC.Of. facilira-fL- crr-ide
parte a combinar. Raul Reboucan. a
rua Gonçalves Dlaa. 67. 2.® andar."I »Í"o "Compildo — Vendo otlma re«i-li ciência: A rua Santa Alexandrina,com 2 aalac. 4 Quartos, banheiro con:-
plcto. copa. eosfnha, quarto, bânhrlro
de rropregadu e garajem. rroço Cri
650.000.00 facilita-se grande parta a
combinar. Raul Rebouças: A rua Gon-
çaiyea Pla.^, 67,. _2." nn.tar. ¦_
R-|o Comprido — Vendo bo* *»•»!-

dencla em terreno d? -:x2?

rero de ;0X50 tendo testo da. contrrto io meaea cm IdlAo pelo Jullodia ll de agosto, Ar. 16 horas, nolccr.L_Info7ma;çótA 42-3997.
SAo Crirtovao — Zona induatrial —

Vendem-se oa pequeno» prédios dcre*)d£nc!a á rua Ór. Uaudle Lflt TèU-mero 2 ca^a» I. IX e III proxlmo trua da «\lcgrla, em leílAo, pelo Eurl-co. terça-feira, 16 as 17 hor«s emírt.-nta aos mnemo^. Informoa pelo tule-fone A2'!i
Sáo Crlstõvíô •— Ca?a~ vende-se deum pavimento, com trá* bonaquartoa, tala ampla, demais dependen-cia», pequeno quintal, próxima ao

atiro», raitania om no, por 3?o.oço ri
quartoa. «ala, banheiro, eorinna, area t fnP#mo. a qualquerterraço, dep. empregada. Jsrdlm. fre- , •-— —
iar pmoalment. no eicrftor.o do dr V!LA jVaseoncelrus, A Avcnldo Rio Branco, (JjJí. e 10a,jJ*»nda.t «Ia 1206. i . . luaANDAUAI — íirande prédio Ai:, u— Ilua BarRo de Mesquita -- tuut? do:

VILA 1SABKI,
Mendea Tavarea n.* 4,13 c 15 — Vil® laabel — Ina-doa IndtUtrlarlos — Vendeinoa

Próxima a Saem Pena. Vendo'ntee prédio, co.n 2 talai. J quarioi,rnni 2 ouvi- coelnh», banheiro e Area. Preço :S0este grande prédio, com z pavi mJl crUf<írt,b ,n(ia um. Aceitamos nn-mentor, por&o hanltavel, o am- g0Ci0 pof jnstuuto». caixas, etc. De-
plns ouartos, 2 grandes snlas, • talhes con» a imobiliária o r a ç a
fopa, èorfnU.. I ^fta^ii.
empregados. Solida e ó 11 m
construção. Lugar multo areja-
do e saudavel. entrego vario cm
terreno que dá para 2 ruas. 10*
71, aendo a linha dog fundo» que
dfi para outra ru», alarga para
2G metros. Preço e para visita
com o nosso cartão, a. rua aa
Assembléia* 10. sobrado. Tele-

Isabel — Junto a Har4o dc Mra-quita — Vendeinoa com 4 quartoa, Jkula» e demula dependenclas, terrenode 8X108. Detalhe* com a ImobiliáriaOraçu Aranha Ltda.: A Av. Rio Bran-co_l00 andar aala tO'._tcl. 42-9880.
\r. 28 d? Setembro —•* Caea va»!a/\.cntrp«o a chave no alnal Preçonu :nl! cruzeiro» do entrada o o r*r-tante a pra/o. 2 bona -uartna 2 aa*Ias, ccpa, co/lnha, bai«h':lro ociinpio-

A frente, desde 2:3 n-.ll eruaelroj,
senrio 20 mil a vlatti, 95 ml* na esc.i-
tura e o restante em preataçOea men-
sais de Crt 1.32:,50. com «ala, 3 1'J»r.tos e dependenclas. Tratar * Av, R.o
Branco. 108,__calj» 1301."À ndarif — ^ênílo apto. pronto, com
A grande sola. 3 bon. quartos, sr.n-
da coalnha, dependenr.i4t de emoreja-
da sendo 35 mil cr*L's'.ros de sinal, 35

Largo 'da~ Cancela em ijoci: iprarlvel I mil na escritura e 0 »«>»•"«
por 190.000 cruielroa,( A rua do Ou- ?!28?'AlíÍ;'4S»: 2gg~i£vlúor 133. 3o andar aala 303. Telcfo-n* ti-ZjAfi. 
St.o CrltilovÃó — Àluga-se ou venda-ae prédio A rua Paula e 61lva.15. cem 3 quartoa. 3 aalaa. dcapensa,banheiro completo e mal* dependeu-ciaa, eom grande quintal que dá fundospara a ©Vinte da Boa Vista. Ver to-dcs _os dlaa. das 14 horas em diante.
S&o 

"Crlatovfto — Vênde-ae á riia Pflratlnl 321 uma avenida eom tresca;aa, tendo do!« quartos, duaa aalaae dc-nalr. depcnderrlaa. Tratar i ruaCond? da Lsopoldlna 73=). AceJta-aeoferta.  Çiíõ"-'rranclaco Xavier — Vende-se A

ms/sammmmmmmmm
if1 "tkr.icnlo de frente com : Mia. ^jf4v?*'i>'1';3*'Ni'o*eeB.Usit per ,'QrritV"Tert«i - nua jSrtinho No- com _^ial 4 rua Buenos AlrvS 44, ?.
;%!& d?ptt5^,»dSnh'?,Sa fc — Prwllo com I pavlm^U, tfr *c.\ Prtco 20 .nil cruseiros com f.- • I «,,« ritnuriinn ntirAa  Ven- 1 n*rte flnanelada pels Cslna Eco- Av *aperl otimoa apa-tamrn.Ow p- ;Sancismeato de 50 por cento. Imob. j -Li Ru® 9ilpeJllartamenwoa dendo i nomlc®, com as aegulntes acomoda- fr:nt^. em edlflcio de 3 pavlmentoa. ^ run visconde da Kit-rol. tona in-
cSaA, at. Illo Brauco :0o-8. 12.^, jc-f« Jjm in ff^^V^lroe mcn- ,ala. 3 qusttos. bsnhelro. eo- com sala 3 quartos. Janeiro cornpl,- j dtistr.al ptr^a Zranrte area paraandar, aa'.at :2:: c -215, te.cfonca i* i.fioo.000 cruaelroa com I t«nha. W.C. e quarto de cmpregada. j to. corlnha. quarto e banne..o de , RArnj:fm ou f&brlca. Pavor tratar com
* -2445 c -".2-5^59. 1300 "mil cruasiros da finhnciamento. • informaeAo no local. ... 1 emprsgada entrada dc serv.?0 .lnae- T. .torge Baatanl. Av. Rio Braaeo¦S"nanema""- * Vende-ee uigente otlrno | inform acdee coma Coostrutorarroe-. oanta" Teresa —~ "Vendem->a duaa pendenta finane.anie:i Ht-i.' t, —v-rzrm 5 n^-'m.-tos 4 nuar- Crut Ltda. -• Rua Mexico, *5, j.°. ¦ v. vfr»nte Alegre 395 ei cento. Tratar com o prop..eta.io Crfs-.ovio — Em dlrec*o « Sao
t Pr/a^?lri QtSntll. jSfwsga Imc- gis 301. Tel. 43-22C2. ! ^5A ro.-pectlvarreS por 250 mil rua 6_ampalo Vlana 332, tel. .28-1408. rranCro Xavler. na rua Viacon-S»i'-a — Pa "to financiada — Dlr'.ta- j T <*t>:o;i — RealffeaH^nTs luxe — • 3'« • mli crua-'ros. com duas aa- ! '1 j'o ComprJdo — \c;:dem-£e spa-- de da Nitarol. parte plans. Junto
^.com „5P,0P,etana - O.rcla ! hjM** 5SS | ^ ST ^^{?r.^«, "tTSi j Js»a %?'l\ SfcKS
ifp^«i-tr-v;wo. Avcni™7: j dur.o, i r&. ^s»"-:!»sss.J. Bouto otimo ppartaznenio de trea- * . h-t,-., ripomdenclaa Infor-' CJsr*ta ^erer.a —Com entrada ce. crsuj Mtrtlr.a S. A. a ru- ' di R'.o B-anco 109 — j®. eala 23.

p^?.ftdHa%.^«:; l:J D^tvs: % :a» 0
cs vl"ta pancramlca, Preco un::o 665 1 Aj relra Otlmo terrsno d* 20,2031 ^ quartos uma aaJa a drmais depta« , J.w tea im*. 00. anda. dc -al- r-.»-
iri-1 rruselicc. Visltaa com Joan 143.30 pronto para r?ccbe* con:trt:cAo. ^enclai. llnda vista ecbre a c.dade. quartos s.*o« A run itap.ru i..xo.-
a rani J5?ha*fer. Rua cenaeor u»n. j negocto dlreto com Catramby Fi- . Tratar peaaoalmeate corn 0 sr. Alvaro. macOJs pelo;- .onea ^2-s923__e__22-9.. 0
«f. na saia 016. r-i. 42-SJ05. _ ' lho. A rua Mexico. 148, 4.* ar.dtr, 1 (jns b is 12 horaa A rua Chile ?•»._ I -filio"Comprldo — Vende-se um predlo

garage a parte. Tratar 4 Av. Rio Bran
co. íofi. sala I301._""i""ndãral — Veiido epart. pronto des-
A. de 25 mil crurelroj dc sinal. 25
mil na escritura e o restante em vrer-
taçOe» mensais de Cr$ 1.074,60. Pr®^'°
da garage a parte. Tratar % Av. R.o
Branco. 108. 13° and., aala 1301.

Wua" 
vitcdM. «. rira, sala «M*. Tell 42o^;o. ' "çj:

i4 — Ver.de-íe para entrega ótl- i T ei-lor, — Rua Campas de Carra- j Op:o "anto. «rom i qua.-t&e, uma tale. \ Jj lho — Vende-;e. entrega-tmedla- íln— -a**. Prwfl i7n mü eruaelroa f» AMm* r^eld^nela d^ ? opvimen- ruiali1.,,, -w.., ^  ....   ... — _c-mala dep. Preço 370 mil cnmelro6 ta, ótima reíldencla de 2 ppvlmenc;m financiamento Ama- Ba-rcr-o. 90. ic&. com 2 aalaa, 3 quartos, coya co-
fn.a 3*o. Tel. 22-345J e ^2-5072 — J «snh® -2 banhelrc*. demais dep. Pre-irjur-r.  I co 800 ml! cruzeiros com flnaneltmen-—. u prédio rêsl^- j to. Alm. Barroso «o. a«la 310. Tel.

 pi. ...anta Teresa — Vende-3e prédio pr0prio para colégio pensfto ou¦ com duas salas, dois quartos, co- | rjUb rom grande tereno. Tratar pelo' slnha e banheiro, grande quintal. A | tel. 2S-2.34.  .. rua oriente 07. Pode s,r visto at. VAZIA — Rua Xbllnruna, 1)6.' Marechal Aruiar.Aa 11 .horas.   - •
tanta Têrèea — Venoem-ic oa do:

Venoe-ae a rua D?Cerios Sheld, pequena casa com 7cttartos. aeia e «irande quintal, comgouea Melo. Telefone 25-4876.
S&o CrlstoT.to — Terrenos e prédios ISerAo vendido», em prara d o Juiroda 2.» Vara Civil, no dia 10 de ayo»-to vindouro. Az. 14 horas, no saguãodo Edifício do Foram, na rua D. Ma-nor'. 7". os prédio? e terrenos da rua" caca 1 "

- . ia tn to. etc. rccínt2:n:nte pintada. Verfone 4v-0«77, Elias das 10,30 afr k Jl|ft GüntARa Daatoa j3-', casa 5.12 horas.  _  | Temo* no mesmo local mais duas com
\"nuaral "^""Venclo apto. pronto, de. menos um comodo u i íulto mais b®-/% a — —it ......i.a. ' rata*. Tratar A praça da Republica93, 2.° andar, sai* 2C2, telefone42-1662.

A' ItUA JOltr.E RUDGE N."133-A — VIU Isabel — Vendo
otlma residência nova, casa 7,
de sala, doL. quartos, banheiro
completo, cozinho, e boa area,com entrada lateral. Visitem porfavor a casa 6 e venham ao es-crltorlo de II. Silva. "Jornal do
ComercioM. 4 o andar, sala 421.
Tel. 43-3840.   _
A"vealda Maracanfc, proxlmo ao Es-JTX tad4o. vendo excelente morada de2 pavimento* moderno, i quartos. 2aalas o demais dependenciaa com ga-ragc.n c Jardim a frente. Tratar trua do Carmo 6 aalas 611 e 612. Pre-
SÍLJ880__mll__cru«iro3.4 partamènto - Entrega ImedUt®.
Jt\ Vendo a partir de 260 mil cruzei-ros com uma entrada de 60 mil cru-selroã e o restante financiado mag-nlíico situado A Av. 28 de Setembro318. Ver no loca!. Tratar com Lío-poldo Zaconl, ã Avenlaa Rio Branco:2a. aala 1212 "~,4 • rua Thcdoro da Silva — VendoxV boa casa com 3 quartos. 2 sa-lar, cozinha banheiro completo ler-reno de li x 27 — Preço 233 mil cru-zelroff. financio parte — • Olavo Gama— Avenida Rio Branco n. 1*7 4o. an.dar «ala 421 ¦— Tele*one 23-4923."ALDEIA CAMPTSTA — Se-nador Mttnlz Freire — Vende-se
ótima casa com saleta. áala. 4
quartos e de*pendencla*. Imobllla-ria Standard Ltda. — Rua Ro-
drigo silva. 18. 7." andar, sala
704, esouina da rua Assembléia.
Tel. 32-7C-52. Vendo ótimo

Ourj*.S »ãn;ma - Vendo meu ... -
rfc-iclal 'entrega railo-. Fácil para 2;z54;l_e_42-5072_

r_ a..«r.nin oreco 850 mil cruzeiros) T eblon — Vende-se ot.ma cas% com
^ rua Redentor 308, Ipanema, das 10' JU sala 2 quartos, cozinha, quarto
5» u hor»s. " J de banho e grande ares. s.ta A ro»'l áaVpaia —- Vendemos A rua Joana ' Joio Lira n. 1^4 —• Tratar peloa tele-
^ Anecllca e.saulna .da Avenida VI-! fones 42-3c<5 e 22-91.0. __ ______
il-a' Soíto apín.mento de (rente com | LEBtON - Casa dc luro —
vma sala. 3 quartos, banheiro cozinna yn bairro Jardim Visconde .de
quarto e *.c. de erlada. P"'°.«» Albttqucrqnr, vendemos moder-
S". Ltd"1."' .^enida RlofBr^nco"lii | nlsslma. e esplendida resldencla

andar sala 1601.,

as&Agaas«a ss XSTTS?
bú hflr%, r.l "9^ cartorio daquele «.e y

c»— ..O últimos lotes de terreno, eltuado
A rua Bario de PetropolW. Facilita . lnr.o., u.um o:se parte ao psjamento. Rua da Qa.-, Q. Silva — Avenida rrcildente j,..lzo. das :: is 17.•m4« * .nKfAtfitfL. IHIS JCfZ ' 1  IH 2TO •* M .1 ^. L',« 1. ^0^  . ." T" '

Á^M'*Afmlr?n™°Alwwdrínof' v*nd?-w! I jr^iaorm»ãy õóm o pro-
nór 400 mil cruzeiros. Obséquio ver frente para outra rua. Rua Ore*»- g"jeta..o. T^- 38-33.3-^ —
Sõ local «tratar com T. .lorge Bas- nhalRh 2? (transversal da rua l:apl- ÇjSo Crtstor&o - Vende-se estKoele-
?i?ni a- ' Rio Bran"0 109 — 3o, aa- m) Rio Comprido. Cgf <20-000.00. : O cimento de café expresso, bar *
ia ri. | Entrega Imediata. 'restaurante, situado no melhor ponto

\ "trnç»o — r.ua Ferreira Pontel,
A.vendo terreno de 13 x 30 cem
plantas Pira 4 apartamentos preço«O mil cruzeiros e ao lado. 20 * ^0
com renda dc 7O0 m'.i cnufiros.
Preço 63 mil crutelro, — O.avo c.*.
m» — Jornal do Cair.erelo aala 421
— Teltíon» 23-4923; —"A''~r;a Maxwell, Andsrai — . =ndo
XV casa vazia com 120 mil crur.el-
ros de entrada, resto a combina:,
teiido 3 quartos, sala. coulnh®. oa-
nhelro. quintal, dependeuclas cie em-
pregada. Pr, oçíso mil crutelro».
Tratar pes«oalmente no escr «orlo do
Dr. Vasconcelos. A Av. Rio Branco
ns. 106^103. 12.° andar, aala 1.206."\7«ndc-se"á rua M»iTe!l prédio o-
V pavimentos, com 3 apartamentos

d? frente; tntregando-se com l vazio
<5a 4 quartos. **'»• copa, banheiro em
ej>~ p.-e-:o cr$ íjo ooo.co. t;.c-
fone 26-1268.

GRAJAtt
A • rua Canavlelras — Grajau —

Vendemos um lote de 15x30 plano.Detalhee com a Imobiliarla O raça Ara-
nha Ltda. Av. R'o Branco 103 5.r and.
sala 504 tel. 42-Q8.86;no Grajau — Vende-

w, ooo cruzeiros, flnan-
S..W..VW-. -w por cento, tendo uma
cala, dola "quartoa. cendo um de 5.50
por 3. varanda, banheiro, cozinha.W. C. de empregado, etc .TratarA rua Urugualana 104. Io andar, aa-
la lOf. . ' fSa Orajau — Orajau — Ven-

t vi;®""líab»!, t*cr ~SiC mlf cruíalroiT —Iv Vende• .e na ru* BerAo dt II.franclico. próximo ® Praç® Barlo dtDruniond, boa cas®, 2 #®U*. J qu»r-tub, banheiro completo Jardim quintaltratar A ru® BarAo do Uom Retiro184, caia I• Alv*4. _, , 
VlU taiThel — Vende*aé J prédio o»rua Barão de Coteitlpa 148. twrrei#e sobrado. Independente, pode uer vi«-to por eapeelal favor dns inquilino*das ;o 4* l-i horaa, todo» ot dias, —
Informa-ae pelo tel. 49-JOay 9 aceltv:.e propaota.
\Tende-ae um® eas® cum ti o quarto»^du aaaalas, coainha e mala depen\desci®*: A ru® UarAo de B. Fr«ncleca484. Vila Isabel, preço ementa* e /late mil crueelroa. ktotrega-sc a casa noato jla eecrltur®.  "\7*encfiPie ôtlmã realdèncl»; á rã iiOonzag® Bastos, 424, eac® II. a®la,2 quartos, banheiro completo, coelnha® gás, bo® Area. Faclllta*se parte. Fn-trega-an vaala. Tratar no iorai cr:t\o proprietário.
Vila fsabti. Orajau' — Venáe-t.ótimo apartamento de frente, emprédio novo com hablle-se. tem boavaranda, sala, dois quartoa e quartocom banheiro de empretr®*u*. em ru®soueRSd® onde ha multa conduçSofacilita-se 50°!°. Informações A ru®Real Grandeza 28_', Botafogo. Teie-fone 26-3642.TTlla Isabel. Compro c*-a eom treaquartos no mínimo. Dou 30 milcrnzelros de entrada c io mil por mrstratar na Orcanlzaçâ-o Técnica Per.-Clal. Av. Oraça Aranha 206. B".a 90?9.° andar. fone_42-8a77j:Vrila"lsibel — "ccmpru-oc uma se-

aldencla erm tres imi quatroquartos. Favor tratar diretament*com T. Jorge Baatanl. Avenida Rio
Branco. 1S9, 3.° anüar. t,aia 23. Pe.v-
goainiente.Trilã Isabel — Vendo conjunto de 2llndae c modernac resldenclaa, aca-
cabamento dt primeira. Juntas ou se-
paradas, tendo cada uma: Aardlm, va-randa, 2 salas, quarto, dep. de en:-
pregada, etc. Em cima 3 amplos dor-mltorlos, varanda c moderno banheirocompleto. Preço de um dos prédiosMO mil eruaelro*. Paclllto o poj^men-to com entrada apenas de 207® o res-tante em 15 ano» Juros de 8C'o. Fran-cluco C. Freitas. Av. Almirante Ba:-roso 07. 5°. sala j\l.~\nia laabel — Vendo à rüã Consè-lheiro Panagua n.o 49. casa J —•
otlma resldencla para pequena faml-lia. tendi &ala, quarto, cozinha a gAa! e boa área. Preço 70 mil cruzeiro» —
sendo grande parte financiada a lon-go prato. — Francisco C. Freitas —
Av. Almirante Barroso 97, 5o andar,s al a 5:2_i"VTende-ae prcdlo a rua Daqua de Ct-> xísr Ho. vila Isabel, quatroquartos, duas «alas, d?p.mdenclas, ga»ragem baje 500 mil cruaeiros facilita-ae parte.IsabelSaenz Pena

«anta Teresa

Ipanema 
— Apartamentos — Venot»

por 23*Í5.000 cruzeiros, cl entrade. de-no.ooo cruaeiros. flnanc. do 102.OCO ei
o resto A combinar em edif. de 8 pav.A termlnor em 6 meses, no melnor
Tioilto dl ru» Vise. de riraji, proxlmoda Praça, edf. nfto devassado, exiatin-
cio um afastamento de 22ms. de fundos,
tf-r.do 3 varandas: sendô 2 de frente a* cie fundos, 3 quartos. . saU, cozinhaxnoderna, banheiro completo, quarto •« Kpendenclas de criado. Planta e maio-
sés detalhes cj José -T. Vieira. A\.Barroso 90, 6" and., s. 603. Te..
2?-904

com ótimas salas -e bons dor- q»..*-  - - - - - A1mU|mitorlos, acabamento de luxo, Z O Com tinuielamento... ru»i.Alml-, FRACA DA BANDEIRAmivurioo, bb»ui»«uc«.w »«•- .«««, - ^ntê Alexandrino. Lindo apartamen-inuirtos de banho completos, eo- guartoa sala seleta, varan-, \ • rua Bsr
rinha toda revestida de **uleJos, I d3 peçaj amplas, magnífico local., jt\ ça da Ba

Cr$ 240.000.00er.to. A rua AlnLindo apartamen-j
e movimenco. preço 80 mil cruzeiros,tubloca tres lojas * tres resldenclas.Náo paga aluguel, bom contrate. Fa-cllita-he. Melhores detalhe*. A rua

2 quartos de empregadas, etc,
Preço 1.800.000 cruzeiros facl-
lltando-se o paramento. Corre-
tor JoSo Silva, do Dcpartamrn-
to Imobiliário da Emnresa Oes-
te Ltda. Av. Alte. Barroso, 90,

Bar7»o de Iguatemy — Pra , ----- .
da Peças amplas magnmco looai. |st*:ça a» Bandeira — Vendemos um j »°br»doi,. Com o Corretgr^jaai
com W Moreira. A rua Miguel Couto, prédio com 2 atlas, 3 quartos e demais j Cfto•i_ a Jn tr*i ü-ioí»í. i ri^ní-nd^ncias. entre as ruas Joaquim i O i CrlstovAo — Vende-ae um t-rre-

salas 806-8. Tsls.42-6983.
42-0333 e

~~Võride-3e"lKTÍ"f eoion — TerrmoJLj lote, medindo 10 x 20 A rU® Oe—a- neral Artlgas, Junto e ®n*.ea «o 56n» ¦. 1*..,.. #./%m
3'nanema 

— Veüdo com entrada de cruzeiros — Tratar com
120 oill cruzeiros o saldo restan- 0 oroprleiarlo pelo tel. 3726 Pr-ro-

t de jl»q m'l cruzeiros pelo> IPASB, j polia.r.t .mt apartamento com 2 salas. Jar- | T~ebloh — Vendo ã"íapart. pronto dec"::u de inverno, 2 bona quartos, gran-. írente, Com sala, .varanda, 2 quar-t ¦ coainha e depenaenc.as dc c.iado.., banha|r0, ctitlnhs e dep. ,dc em-
preiada e terraço de serviço, sendo Cr»

panema - otínia ocasiao; Ent.e. C0>000 00 de sinal, 20 mil cruzeiros naJ. ga imediata - Vencle-re t|nngmr*ca , escrjt,jra e 0 restante em prestaçfteaj •¦ísldsncla, com' dois nr.vlmehtor., l^n^
to quatro quartos, tre* salas, ba-
rheJro, copa, cozinha, garase, e-c., e -_L—
*¦" íu,,4°-' K?.-Wrj.»j~i7<; 'codnhaj'LepíSnto| de frente, com sala. qu»r.

mensols de Crt 2.37S.70. — Tratnr &
Av. Elo Branco loa._13c and., «ala 1301.

eblon Vendo "o ultimo apart,

a ro sala 50'. Tel. 23-3045. i dependcnclas. entre as ruas Joaquim t O no com 9.000 m2 com 42 mrtros- ,rent° -mi- obs",ul° tele,°-
Undo »p.r_t,meato,,de 3^ouartos.^ 

^"" * /Vsala. dois e tres quartos, cozinhae banheiro banheiro e privada de em-
pregada vaca ern garagem coletiva,vendo no Edifício Ibltarana, na esoal-
na das ruas Marlz e Barres com Ibltu-
runa. Preço a partir de 275 mil cru-xciros com parte financiada. Infor-maçõea com o vendedor autorizado JcséSchwavtzman, d rua Buenos Aires 140.5° andar aala 501. Tel. 43-6912.

tic: i to, varanda,^banhêiro e JtÜchnete, sen- I y,.::or. Rocha, t
om o Sr.' I do 15.000 cruzeiros de .final e 15-000 26, sala "Ol^Twquartos, 2 ialaa, banheiroc •penccncias d: emi.rygados

Tei^° 30-2525. í'r-?ço lOo mil cruzeiros na escritura e o restante em
; ' -í:;.o, Aceltam"e oferus. . I presttçSes .mensais de 'Cr», 1.5SS.BÔ -
Vnanem» Vende-*., -4 roa Pa:me|.Wr a AV. Wo Branco ;os. 1 >«.»«-
A' d" Amoeco 112 b apartamentos dar, sala 1301. —¦*-
r ->a?;õ;oõ. ieparados ru d.- pre'eren- jl ebion — Vendo por
c i" cm conJi:nto, com entrada prln- Xj cruzeiros, ótima rcsldcn-ia dc p-
c'.os]-"e entrada de serviço ir.depsn-. ^ra, com 2 sal/.s. ccpa. cotinha. des-
joei;t25 e aco-nod?.t;ôe.*i para emprega-. pensa, escrltorio 3 terraços. Ja:dlmTr«tar A rur, da Aiíandega 290.; (le lnverno. 3 banheiros em co-.. tres

salas, varandas, etc.W. Moreira: A rua Mlgviel ^Cou.o, 27-A
5.0 .Qndí.r,_aala 503^ Tel.„ 23-3045.—
Santa Tereia Vend:mos A rua

Castro Bastos, otlmos apartamen-tos de 200 mil cruzeiros, com grandefacilidade de pagamento. Entrega
Imediata. Tratar na Imoblllaria ln-
vista Ltda., A Ay. Rio Branco 160 c
108. sala 1.109, das 11 As 12,50 e da>
17 ás 19 horas., tü». 32-.655 e 32-6705
ou cem Mmei_Marlnhp,<_tei._32-l220.srtonta Teresa — Casas v a si as — V-:n-

do a.'. 2 ultimas no "Bairro ,-Jar-
diin" A rua Almirants Alexandrino,
767. tipo apartamento, cem grar.de va-
trrtda, boa sela, 3 quartos, banheiro
t , -plrto, coslnh». etc. Preço 300 ml.
c zVirca. sendo parte » vista e parte^ 'nn-o •?roro. rede cer vista /«om:n-
te das 10 As 13 horas. • Tratar com

nr.ç _para_ 3219449
SAo Criltovto —• Vendo na rua daLiberdade, proxlmo ã Cancela. 3casaá eendo uma de frente e duaspsquenewi nos fundos completam oc^eindependentes. 60 vendo aa 3. Tra-tar 1 rua da Assembléia 67. 4o. Fone42-7544 ou '8—0l9l_,*QAo CrletõváoVer.de-<e pôr 80O mil cruzeiros, caea com 3 quar-

BarAo de Coteglpeterreno fle liX64. 1 rua BarAo deCoteglp*. Preço 200 mil cruzeiros.Diretamente com o proprietário, Arua ria Quitanda 66. 1.** andar. salAn. l. Fones -'.3-2893 e J8-9361. —
Atende hoje.
Gompro casa diretamente dí pro-

 prietario. modeita. frente dc rua,
que tenha entrada para carro, paraser ocupada breve. Pagamento a com-binar: oferta para 23-4523, dias uteisda? 3 ás 18 horas.  _Trila Isabel —"Terreno A V. BarAo

de Cotegloc 'onde existem oó prer-dios 594 e 602*. medindo 11X30. pia-r.o pronto a receber edlflcaç&o paraconstruçio d? realder.cia ou ediricíode apart. aer A vendido em leilAo,
quarta-feira. :o do corrente. Aa 15
horas ern frente ao mesmo, pelo lei-loeiro Afonso Nunes. Mala informe.",fone 22-3111. Vede anúncios detalha-dor. no >To:nal do Comercio."\Tlia ís*áhel — Com "entrada de 32mil cruzeiros e o restante em

/•irajau — Vende-ae um prédio novo, prestações mensais de Cr5 1 -3>6,40
Vf oronto para ser habitado, tem a| _ Vende-se por 160.00o cruzeiros,
quartos, uma B»l». varanda, entrada •— J- —-
para carro o demais dependenclasconfortáveis, tem multa ngua, terre-no de 12X40. todo murado e arboriza-do, preço 260 mil- cruzeiros. AceJtam-ae ofertas, a rua Engenho Morgina,n. 71

vi;

derhoa um lote plano do 13X5:Detalhes com a Imobiliária Graça
Arnnha LUla: à Av. nio Branco, loa
5• ° andar aala 504 tel. 42-o886_. •_
Gaaae 

— Orajau — Vendem-se duas
ótimas, com dois quartos, -duas

calas e mais dependenclas. Preço03 mil crurelroa, facllltam-ce 50 Porcento. Tabela Prire. Tratar a rua 7de Setembro 34. saia 27.

/'TraJau' — /ondo casa nova para\JT entrega imediata. Junto de abuu-dante conduçAo, peiü preço de 160mli cruzeiros, facllltando-se '70 por

loja: Tfl._/3-4ib6.^ panema -
J. comnra p-ed'o do
3P .-.gamchto imediato.Pires.

-  grandes quartos, cr.ragem tLtb'.on — Particular ¦ j. fri».*1 p^vlmen*o.27-3190. P-
tttpsn-

dcnclas de empregada. Tritar A A*e-
nMa Rio Branco 103. 13° r.nslar. «r.-
la 1. Tel». 42-0759. e 42-6332-

n nenemi--.-'r,ldnnim~com^4'-iüã> - ^"^^'"rur^os.' <1Io?. 3 aula!., c sai Con_.j'^n.,. , ^riVtlde» ílsplnola. Junto A praia.Parlamentos «-lamento nind» nSo hebltado, emyianclado;;, Je 5w0 -, 1 o-ed'3 novo dc 3 pavimentes, pron.a
SSíis»n°c?mpo,to de varanda, am.

Av. Nilo Peçanha,42-9506, das 9 As
12' .. das 14 is 18 hor&s.
ijanta Teresa.-— Vende-se terreno
O podendo eonsarulr Imediatamente,eí.tã livra, em lo-al que nao e aci-
tentado, bcllssama vista a cinco ml-
nutoa do Largo do Carioca medindo
15 x -50. Preço base 300 mil crur.el-
aos, aceítándo-se ofertas. Tratar
rua 7 Me Setembro 132, sal» «02. Te-
lefone 23-4793—int» ..Teresa — V.ndojiapartamentovatlo, com 5 auartos, sola, varnn-
da, etc. 75% financiados. A"
Brr.nco 111, 2o. »al& 210
f 3-1516 ~~~ CATUMBI_

A * rua Frei Cuneca —; Catumbl —L\ __ i . . -n,M ,.m r.rrHlnbanhei- | xVvendmos Junto a estx um Pre^°L-r"'"or--p-nttl a. i'ua d.-. *1- ; p.a ca:a. 3 espacosoa qiJsrto^,7;?--. Tratar n.. r.o>ii, " P,J i.0Vi cooa-cozlnha. ouarvu, > conv 2.saiaa,.fancier® to, _i.°.-r.aa..... ~ . ,, v'.C. de cmpregadar' en- Lnheiro. Pr'So ^S mil¦i'-^nsma — Tcrreno -- Sero. .c-nu..*, ; b-* • - ft,rvjco wrar.de area, e ga-I lhw com a Imobil.arla A
I ,m pra-a do Jul no da 4> Vara C.- j ^a 233.000 cruzeiros cm-i.trlB.: A Av. Rio Branco 108 5." andar
v-i dla •• V-e a^o-jto vindouro, ieo -esons-ir, d* 2.240 cruzsircs, , jala 504 tel. 42-9806- J ——---
T:A -bora.', iij tagu«o do Ifidlficlo do Vo anos, a'ca ass^ciadcs do iSaturn01 . — Vende-se ^om c
3'-. rum < rua M-. ice;. 2'! •, I ?* a P.X * — • Abela»do Mendes. Ave- {.V^ -prcd'.o 0-aobrads do, -vssio, ® rua
t.j s'.tuado ;va • Ssnsral Vcnanclo p^j.nha :6. :- o «nJar, MlgU'l de -Paiv® 162. pertencente ®o
yorer, Junto t antes do 118 e d.-Aan- •' .• 0*. . T«lefon«. 22-3570. j:»-.o.'.o t>e J0..6 da .Qllvo xjarr^o e

30* metro* csqulna d<j C.impot Jh„'-Ve?&em^5f'.t^i-&o t«r«a-fclra 9 d; gosto d& 1
S' cirvalbo. Ms.de 11 metrr-f.de. tes- ^A m V?- I 4" 1 a.barn* cm frente eo me-.mo

aala,ido do
no c:'.rtcr'o daquele .Tul- J'30',0 emTios; Co>:v6-*.dá*. 11" ás hora.í».

jTpahema. Vcndê-ro aptõ. de
tos .>ala

Pelo*"leiloeiro' Brnani —.Vide anun-
eles .uetalnadca no Jomal do Comer-
cl,, ,dj hoje.  ;—

ê'm s"i,r.oV." A!i»rta:nsnto», ocupe- if .ompro -cs,!» modej» ;ln"*ro? co-ti er»Sre«ra em <>0 dl es — Trata** V pclrtino - Vicente de Car.airo
— - 1 m.^yai-uente A rur. Miguel - irmos 44 ou íra jtt perto de condução . A vista>. de ?. quar- ( ^SflAr Aroulna dc N. fi. dc Ccpeéa- ou a comblnr.r - Telefonar para 43-.1 .n-nvAíi/a .  tf, Infn.n.» nnln f fl». n' [ 1  fwnn

_ U7. EstA ocupe do
«efí contrato. Trelar pelo telefone:-- Niterói. L.á.~•irpaneroa — Võnde-se para ontregi*
13L imediata o apartamento da rua
r-)u.-5.o da-Torre, 100, apto. 4. 2an-
car, de frente para a rua, com sa->- . - *•— ""arto ao e.n-

quarto Ae emprojada. ' ^ana" 1034. Nfto ae informa pelo tele-
xnx.: 3g-3ir.3-  .  . .fone -• C. 1. R.^Llma Lcr.L
Ypanema Vende-se"' bom predio^A apà'rÍ?mentos noVípane-J. rua Kedontor^237._ goti .oeupedo | JJ H,, _ Entrtlífti eom- terr»-r.o, quarto, cozinha, banheiro. Area.

com', trinque, vendem-ao .4 rua Vis-
condo de PirâJA, desde-,120. mil cru-
/eiros, com E0 por cento financia*
dos em 5 anos. — Apartamento?
ocupados, com entrega provável de 90
d',%5. Tratar pessoalmente A rua Ml-leta, sala, 2 quartos, quarU.  _ .

urerrada, todas oa depíndonclao no- Ltal0j j.» andr.r. NSo _s«fOaO 3-r , Inf.irmn nelft tlce3s"arias e garagemdas 13 aaV8 horna. —"*J'panema •— Vendemos no
-A. Caiçaras

C. I. R. LI-
SdifiGlO

Avenida B-pttaclo Pés-
informa pelo telefonema Leal. - ' 
TJua Viseonôe de Plrtjâ. - • ^ende-
CV ae otlmo apartamento novo, va-
zlo de frinte, 2.° anífcr. cctn tra»
au?.rTc3, "duaa saias, vir ar. d rs banhei-
ro de cor e demais dependencJus

dar. Tel. ;42^5152.i —•CTêsídênclaa A venda, com entrega
K».Imediata, nar. ruas Nascimento

>rua. , -v
ao-a, 18,' apartamentos com sala, ®ois
quartos, amplo banheiro, cozinha, ue-
wandenclas para empregada ..o area
J*V2çoa a partir de CrS 240.000,00 com
llnonclapierito¦' da 70o|o. Tratar na;
At'a:i Administradora ttd»., rua aa
Quitanda 1. h« andai — Tel. 42-694.5."fc—rtiov '."yênõú 2 mãlgniíleoa ooa>-

tamentos. com "2 quartos, saia.
ibanbslro coravpleto. anv.-iio cozinha.
«ro» cora tanque e '¦««»!?«« 

„.| SiVJirlbsrVimoís írnin-alh... Rol-Incluindo ga.agsm, pi..tu.a A- -. taeio Pessoa,' Davld Camnlzta, Coda-aala banheiro em ' M,;T v«l 'í «ío CoMtabsns Imob. Lima<je luxo 260 mil cruaMr&s. sendo 160 4 raB Miju-i Lemoi ^4. »n-mil cruzeiros a vista o o rsstante em ponís 27-1018 e 27-4023.Ia meses 's«r. Juros. Outro por 2.3 -nil c.-urtlroe com financit.-nento dc | w1ci-renos — Ipanema — Leblon —
»0op. Emtrega ecn 60 dlaa aproxi- i X Vandemoa: 10X21, 11*30, 14X30.
o-.adnmente. o prcclio «I» em p:n- , ,;X50l 21x34. 26*50. 29-22,
turas. Ver com o encarrestxdc A rua! 40x40 e 55X56, nas ruas Viftconae ae
Oenlrai Veoanclo piores. 401. In-, p'r*K. Viclr» couto. Prudcnti ¦ do
formações e venfla a Av. Prwloente i Morais. P-rdentor, EpIUelo Possoa,
Vargas. 149 8"» endor s-ala 2 telefone Jardim Alah, Cn ftP^ P'rv2.1\®*
S tfe " 43 r Mns com wv«oul!?n&u^
Eeabra. | jjf^j-appva, etc. C. I. R. Lima Loal.

9 4 66 — 'ermo.'"Ttaplru — Vendemos otime casa em•JL'final de -construção, com 70% defincnclamento, com 3 , quartoa, aala,
copa, cozinha. *• banheiro e grande
quintal. Na parte de baixo. Sala ouor-t,o, cozinha e banheiro e quintal in-
dependente. (Não alugamoa.) Ver Arua Navarro 236 oom o sr. Primo. —
Trotar na .COCIQH. Rua do Ouvidor
189, 1.® andar. : 
Itaplrü' 

— Rua Generaiaalvao, 16— Vende-se prédio com sala, va-

l»/rariz e Borro» — Apartamentos no-x^JLvos, ótima construçAo a terminarem setemoro, com tres quartos, &alaespaçosa, banheiro completo em louçainglesa, cozinha, quarto e banheiro
para empresada, area com tanque,vendo em rua transversal aquela. Pre-co 730.000 cruzeiros, financiamento de
b0°i°. Prazo até 15 anos. Tratar a
rua do Cnrmo h. sala 611.
T>raçã da Bandeira — Com 30 porcento ou mais de finanCimento— Vendo 2 'prédios da rua Senr-dor
Furtado, com 5 quartes. 2 salas e
tlsmals deosndçnclas. -aceito, ofertas.
A rua do Carmo 6 cala 612. onde se-
rfto prestadas InforntaçOw, Jullo.
Braça da Bandeira —• Vende-se fctl-

mo te-reno. esss. e galp&o A run
Maris e Barroa na Praça da Bandei-
ra. nroprlo pa.ra montagem de gran-.de industria n-i construç.lo de apar-
tamentos. Plínt.is e maiores informes
diretamente a Av. Churcnl.il. 94, 12.andnr, ou pelos tels. 22-0299 ou 42-Av. Rio 0375. —Telefono: xiraça de. Bandeira — Vende-so pre-JL dlo residencial cm rua tramversal
A Maria e Barroa, perto da esquina,
entrara-se vazia. Trntnr Profil Imo-
tlllarla Lta., rua da Aiíandega 68, Io
r.ndar;  Tjrãça da Bamíêlra —• Vende-se a
Jl casa . 4 cor." 3 quartos, uma sa.a,
oanhclro e coainha completos, 2 areas,

entradas. Jardim na frént^. A rua
Morais e Silva 104 por 190 Ihll cru-
xsiros. Xnf. 2f-4272. 
\Vohíe-i»e' Õ prédio da rua Par A, .20,

4 quarte-í., 2 salas, <tc. entrada» varanda ao lado, das 12 As 17 ho-
õ": •vr;lídè^se"õtlmó~ápartãmentb de fun-
— \ dr-. eloftado s*m contrato, com ?

ótimas' aalaa. 3 bons quarto.»:, com
armários, dap. completa». Preço: 290
mil cruzeiros com 80 flnanc.?dos em•[¦=> ar-f.T. Av. Rio Branro 173, sala
1306 — Aves de_Ii'ma. tel.__42-£-825.__"\7endê-ae pam e.*.t,rc"ta Imediato.

ivra ra?n cm avenida residencial
com dua- «U< e tres quartrs. —
Flr.ancla-re grtnte par.e — í-.cio-
ne 25 ""

rua Bonfim 190. Carvoarla. dlaxlamcn-te. das 8 As 16 horaa.
gio Criatovfto

tos 2 salas e cozinha em terreno d<s cento, com 2 quartos, sala, cozinha,8 x 22,50. Negocio urgente: tratar A banheiro e pequeno quintal. Ver a*" rJla Erneato de Bousa 56-A. caea vi.
p rajfaü — Vende-se apartamento\JT para casal, oom sala, pequena sa-leta, cozinha, banheiro completo, cm
1° andar e íinal de conatruçAo. Prt-
ço 100 mil cruaeiros sendo 50 mil
cruzeiros a vista e or estante eíb pres-tações mensais de S52.60 cruselros em
60 meses e 217,60 cruzeiros nos 320meses seguintes. Estuda-se possiblll-dede de financiamento total. Tratarna Organização Técnica "Pericial.
Avenida Graça Aranha 206, 9o andar,
sala 909. Tel. 42-3677. 

_  Vende-se pela me-lhor oferta um prédio A rua SAoLuiz Gonzaga 56 — com 4 quartos, 3salas, 1 saleta, duas lojas sendo queuma pode-se entregar vazia. Trata-seno mesmo.
SAo CrlstovAo — Vende-se proxlmoá Cancela duas boas casas, fren-te e fundos, podendo aer financiadametade do pagamento. Tratar A ruaSenador Dantas 20, sala .1009, tele-fone 22-4991.

ende-se 1 apartamento com dois
quartos, 2 varandas de frent*

O tipo apartamento, podendo fazer 2repidencias. Ver e tratar diretamentecom o proprietário, A rua Frollcl: nu-mero 256
v,sala banheiro cozinha e area comtanque. Preço 170 mil cruzeiros. —Grando financiamento. Rua Mourftodo Vale 234. Ver e tratar no localdiariamente das 3 As 20 horas.*"T7endem-se em SAo Cristovãó;" duasV ótimas casas, construçfio recente,terreno de 11X40, sendo uma vazia.Negocio direto, preço 300 mil cntzeJ-ros. Rua da Quitanda, 20, l.° andar,sala 104 e 105.

/"I rajad — Vende-se com grande fi-
vJT nanclamento o ultimo apartamentoacabado de construir, com saleta, sa-la, 4 quartos, copa cozinha banheiro,dep. de empregada e garage A rua
Canavlelras 718, apto. 301. Tratardiretamente com o proprietário no lo-
cal, diariamente das 8 As 11 pelo tel.
38-0879

randa, dois quartos, banheiro, cozi-
nha, quintal. Cr$- 150.000.00 sendo
Cr$ 50.000,00 A vista e o saldo em
10 anos Tabela Prlce. Trata-se A rua
México 164._sala_ 86. jTel._42-7230.__^ÍTendê-se em leilAo "do Edmundo,

V terça-.elra 23 do Asosto, As 16,30
, heras, os prédios para negocio A :uas-% I catumbi ns. 100 e 102 e residenciais.

Vênee-;« par» entre»».
. . R'   ~ Imediata,
t casa <tn avenida r?sldenciai. c|

duas selas e tres quartos, próxima
»o Instituto de EduraçSo e de co .-
duçCo Flnancla-re parte. — Teic
fone 25-5527.

SAO CKITOVAO

Preço 420 mil crujclro» e-m. «tn»n-
ciamento. Tratar n». Bolsa de , v^itl,,lIllul „D. „ 4Wt . ....A Avenida Rio Branco, 12.8. l.° .An-, ^ rUtt do chichorro 4 e 6. formando""" ' todos, esplendida esquina; poderão ser

vendidos cm conjunto ou em grupos,detalhes na aeçAo de lellõca do Mor-
nal do Comercio".Trendo-cc em leilAo do Edumi-ndo
V terça-feira 23 de Agosto, As 17horas, otlmo prcdlo para negocio, Arua Catumbi 108.

mo COMPRIDO
Aldeia Campista

pre-di

Leblon 
— Vendo lojas a 6 me.ros MjRU,i Lemos 44n 6- andar.d» Av. Ataulfo de Peive, eendo: PonJS j7-isi5 « 27-4825.cruzeiros de sinal. 15 mil cru- frièrríní-^"Leblon -"VfMi-*-35 mil  -- —Bsxros na escritura o o restante em

prestações mensal»; de Cri 2.140.40. -—
Tíatar A Av. Rio Branco, 108-13.°and., saía 1301. 
Tr eblon — Vendo apart»mento de lu-
JLl xo com 4 grandea quartos, 2 ba-
nheiros aociais, 3 aalO^s e Jardins de
Inverno em piso de mármore, copa,
cosinha . dependenclas de empregados.Para maiores detalhes Tel. 32-319Q.eblon — Grande flhanclamente --
\j Vendemos apai^amentoa va««,
de frente, em esquinaa de ruaa prm-«.".pais, com: 2 quartos, sala -spaço-
ea; cozinha banheiro dependenclas de
empregadas, area e 2 varantíAa. Es-
«rltorlos do Ascendtno Gonçawes, a
trav. do Ouvidor 36. 4.° andar, te-
lefone 43-7600.eblon — Vende-ae vazio. apto. 71.
XJ da Avenida Nlemeyer. 174, sala e
quarto de frente e com linda vista,

.cozinha e banheiro completos. Oara-
Inem. preço 150-000 crizelros. facilita-

ae o pagamento. Detalhes com o pro- I
prictarlo. Tel.: 37-9376. 1

T errem 9 — Leblonnlfleo. ':irca da *SX30
n l|-Aven'í'.

Vlee. Albuqueriué, A Vslra do cr nal,
qua?e pegado di. H^tel Lablcn Pro
Q-lCtarlol 47-3319."Vrendo prédio residencial, bem situa-
V do na rua Prudente de Morais —
íXnanemat Cora boas pcomodaqõea —
Preço 600 mil crurelroa. Tratar com
n-i»no. Fone 22-0959.
Vénde-ae apartamento aituado no

inicio da rua BarAo da Torre
com sal®. 2, qu»rtoa. cozinha e ba-
nhelro. varandas a dependenclas da
empregados. Pr-íco dux?ntos e qua-
rent® mil eruseiros. com jntrada^desessenta mil e o restante fln®ncl?rtoa
a praso de dez anos. Tabela P»|Ce.
Tratar com Vasconcelos A av. Nilo
Peçanha 217. fone 42;294?¦ •

SANTA TEWESA

Venae-^se um
nta Amirante candide

Bresfll com 3 quartes, 2 saiaa, copa,
cozinha e banheiro por 180 mli cru-
zelro- eom «o por cento finnncncios.— Tratai* ccen a Construtor» L. Mar-tins S. A. — Teletone 22-1055._V"ríclarâl —"Vendem-se dois prêllôíde resldencla * Juntos ou separado*A rua Rosa e Silva ns. 189 e 189-A,
em leilão pela maior oferta, pelo Eu-
rico, hoje, quinta-feira, 4 de agosto
ds 1949. As 17 horas, no local. In-
formaçCea_ 42-5531.
ÍlalpAo devidamente licenciado, noí Rio Comprido. Vende-se: tratar clo Rr. Jofto de Barro*. Av. Rio Bran-co 277, sala 1309. Tel. 22-6832. Ho-rarlo: da« 9_As 12 e das 16 As 18 hs.
GRANDE OPORTUNIDADE —

Avenida, com nové casas em ter-
reno íc 12 x 30 — Vende-se no
melhor penfo do Rio Comprido,
á rua D. Cecília, 1G, pela melhor
oferfo. Ver e tratar no local, no
n.° 18. :"RIO COMPRIDO — Vende-se
em linda vila. moradias com 2
quartos, 2 salas, luinheJvo com-

- ; pleto. cora maior narte. financia-
J da. de 15 anos, á rua Anntides

A tenção! Industrlala. Terreno com 2
ix crandes prédios — Vendo A rua
Senador Alenoa.r. proxlmo do Cimpo
do SAo CrLstovao. area total de 1.300
metroj quadrados, ínclllto pagnmer.^o.Venham fo escrltorio de .B. Siha., *
Avenida ilio Branco 11,. sll» 421
Edifício do Jornal do Comercio. 

A tençíio! Lcja vazia e resldencla -
A. Vendo-se i ru» General BrueêBU
São Cristovfio entrega imed.at?.ftien-
te. faclllta-se preço oe ocasifto vlsit-m
n venham ao escrltorio de II. Stiva
A Avenida Rio Branco. 117. sala 421
Tel. 43-3840, Edifício do Jornal do
Coomrclo.  —, "a* tençAol rua Condo de Leopoldina
A 740. SAo CristovAo — Vendo nes-
sh vil» ótimas re'-1íen2l",.pííf:0m'l cruzeiros, entrada de 25 m.l cru-
tèiros e o restante a longo prazo vi-
sitem e venham • ao escrltorio^ de »
Silva. 4 Avenida Rio .p-janço lir sala
421- Tel. 43-3840. Edifício do Jornal

vrréndem-se otlmos apartamentos rc-v sidenclals em edifício com 4 ®pe-nas. por 30 ou 40 mil cruzeiros dcentrada e o restani-e pela TnbelaNpri-ce, a praço de aluguel. Ver A ruaI.eonor Porto 40. Tratar A rua SAoJcsé 72. 3o andar, sala 301. dlaria-meute d£»a_16 Aí 17 horas. _ TTcnde-sft uma"casa,"A"'ruã TenenteLira. cm Madurelra. medindo oterreno 8xl8 metros e com boa xen-da. tem 3 .quartos nos fundos. TratarA rua Figueira de Melo 426-3. comsr. James.T /¦"ande-se umVcasa A rua "Couto Ma-galhfies, _444, 8. Cr>tovflo._TTendê-se A lacíãira de SAo Janua-rio 3 9, S. CristovAo, uma ct\aacom dois quartos, duas aalas, umaarea Interna com banheiro completo,copa e cosinha com grande quintal,tendo uma pequena ccsa nos fundoscom quarto. spIij. cozinha « banheiro.Ver das dez ó* 14 horas. Tratar comsr. José. tM. 23-2254.

7'i rajau — Vende-se prédio de cons-
VT truçAo moderna, de altos e baixos,
com 3 bons quartos, 2 salas, banheiro
em côr, cozinha, quarto e dep. paracriados, varanda, garagem e Jardim —
terreno de io x 27. Preço 360 mil cru-zelros. Entre3a-se vazio. Tratar A rua
Sete de Setembro 132, sala 4o2.,Tele-íone_ 23-4793...
f \ rajau" —* Vendem-se dois aparta-
vJT mentoe com dolB e tres quartos e.demais ,dependenclas. .Sobrados na Av.Engenheiro Richard 126-A o 128. EstAovazios e pintados de novo, para lme-diata moradia. Faclllta-se uma partedo pagamento em 60 mensalidades.Tratar com oa proprietários Cappuccl-ni cz Cia. A rua da Alfândega 172 tel.43-3347,

apartamentos da rua Maxvrell 350apartamentos I e II. tendo cara um
3 quartos, uma sala, oanhclro comple-to,'area, etc. visitas por fineza do?.ae-nhores Inquilinos. Trfttar pessoalmen-te A rua Chile 29. com o sr. Álvaro.das 9 ás 12 horas.Tvlla Isabel — Vendo a rua Bllvapinto otlmos apartamentos a eer
entregue em 60 dias tendo cada um:varanda, sala de Jantar com 17 me-
tros quadrados tres amplos dormito-
rios com 16 metros quadrados. 13.6012 metros quadrados de empregada, co»
zlnh.a a gas, banheiro completo e boa
area em volta. Preço 200 mil e 220mil cruzeiros. Facilito com entrada de
50 por cento e o restante a longo pra-zo. Francisco C. Freitas. Avenida Al-
mirante Barroso 97 5.' andar sala 51?^
^Ylia "Isabel — Vendo um Edifíciocom quatro apartamentos de sa-
la e tres quartos, co.m grande ter-
reno ao lado para nova construçAo.Alolsio — Av. Rio Branco, 128, sala
1212. tel. 42-2223.
\Ttnde-se o prédio de 2 pavlme.lfjw.construído em terreno de 12X30.dividido cm 2 amplos apts. de 3 quar-tos, sala, varanda, banheiro, etc. O
terreo possui garage sob pequeno apt.
para criados. Preço Cr$ 900.000,00 e en-
tregn-se vazio. Rua Engenheiro GamaLobo 105, (antiga Taplrena). Vila Isa-
beL_•\TÍTa Isabel — Financiamento de 70

por cento — Vendemos aparta-mcntOiS de frente, ccm: sala. 3 bons
quartos, (com armarlos embutidos).
grande cozinha, banheiro, dependen-cias de empregados completas e areade serviço. Preços a partir de 260 milcruzeiros e entrada a se combinar —
Escritorlos de Aecendlno Gonçalves ATravessa do Ouvidor, 36, 4.° andar,tel. 43-76C0.

Proxlmo A PraçaVende-ae importante
predío À rua Felipe CamarAo. com ?quartos, duaa «alas. cozinha, banheiro,quintal entrada ao lado. "ratar ccm0 Sr. Pinto pelo tel. 42-.531.\ fila Isabel — Vende-se urreho 11-

vre para aer construído no sinal,medindo 11 x 32. cora agua. lur e tis,proxlmo a eonduçAo. Preço 85 milcruzeiros. Tratnr A ru® 7 de Betem-oro 132. sala 402. Tel. 23-4793.
\ itabel — Vendo A ma B®'5õd- oCteglpe 333. prédio reforma-do, podendo ser habitado na.etcrltu-ra. com ters bonc quartos, duas salas,cozinha, banheiro completo quarto edependenclas de criados completos..Preço 220 mil cruzeiros. 6ó poderá,ser visitado da» 15 4e 13 horas. Tr».tar pelo telefone 23-47-93. Rua 7 doSetembro 132 aal® 402."¦t'ende-se no melhor ponto de VilaIsabel uma excelente moradia da

duas salas, tres quartos, copa e de-mais dependenclas, com quarto de em-
Íiregada, banheiro, garage e pequenoardlm na frente, pela melhor ofertana base de 380 mil cruaeiros. Cartas
para 97113. na portaria deste jornal.
V7ila isauc» - Vendo casa A rua

Teodoro da Silva 567. entregfn-do-a vsz'a cem 3 qunrtoe, 2 aalaa.varend» e demais dependenclas, emterreno de IA m x 27 m. com partefinanciada. V » tratar no local.
Ha Isabel — Vende-se no ponto de

. Cr$ 0,10. * casa IV da rua TorrecHomem, 492. c»tá v»»la,. chave» na ca-aa V. preço 70.000 cruzeiros, faeilita-ae15 mil cruaeiros. Tratar com Lopes,tel.: 43-4595. da* 14 As 16 horaa.
LINS DE VASCONCELOS

A ' rua Baroneza de Urugualana, 1B2A.— Lins de Vasconcelos — Vei>de-mos um prédio em centro de terrenod 10X00, entregamos vazias, de aala,
3 quartos, coainha, banheiro completo,
Jardim, entrada para carro. Vlíltaa no
local cm nome do Sr. Manoel e Tr®tarcom a Imobillarla Graça Aranlt® Ltda.Av. Rio Branco 108 5." andar sala 504.Telefone 42-9386^A tençfio — ""Ha Isabel — Rua Tor-A. res Homem — Vendo caaa eom 2
quartos, 2 sales cozinha, banheira,ai a etc. . entrego vaala —- Preço 150mil cruzeiros Olavo Gama — Ave-nlda pjo Brinco n. ll7 4°. andar
aal» .421 — Telefone 23-4923.A tençAo — Terreno plano de 17 z
XTL93 metTbs, wa dos Carljoa — Llnade Vasconcelos — Vendo por preço doocasiAo — Aproveitem. Venham, ao
escrltorio dc K. Bllva — Jornal doComercio, sala 421. Av. Rio Branco
177. Telefone 43-3840._

•ylla Isabel

TTende-se A xma Abílio 48 ? casa com
V 4 quartos. 2 salas, etc. em terrenodo 8X50. por 230 mfl cruzatros. A ruaCordovll, suburblo da Leopoldlna, nomelhor ponto comerciei, 3 armazenade esquina por 300 mil cruzeiros tudofacilitado com 60% Informações parao proprietário tuL_27-069?;

rajau — ApartAmenco — Vende-vj se A rua AraxA, tereo, com tres
quartos, sala, dependenclas de em-r.rcgado, Area com tanque, etc. En»
trega mlediata. Preço 125 mil cru-zolros, . p-igos em 20 anos pelo Ina-tltuto dos Comerclarlos a 125 mil cru-zalros a combinar. Imobillarla Souaa,A rua Mayrlnk Veiga 30, Io andar,sala 3-A. Telefone 43-9317./i rajau — ^fcnftèm-fie dois aparta-vT mentos, A rua Alfredu Pujol, cadaum com sala, dois quartos, etc. por280 mil cruzeiros,oa dois. Financia-mento dc 120 mil cruzeiros. Telefone38-8047rajau — Compra-se casa, até 200vT mil cruzeiros, tel. 29-3102.

rajau' — Vendem-se dois prédiosGrc

TTende-se pre*dÍ'o 25 Major Fonsecn.v Trrtrr Visconde de Inhaúma, 30,r.o jmdar.
Zona Industrial — Venfle-at ,n»jn'.-

firo terreno d» 70 x 70. 'ocnlf-
7ado em tranavers?! A rua Sfio LulcGonzaga proprio P*ra industria ouconiunto de nreáics. Preço 250 retucrurelros o metro çvac.'radc. *ae:*l-
ta-ss o na^amento Tratnr na Bolsad» Imcve's A Aver.lsa Rio Branco,128, l.o andar. T:l. 42-5152. _

_ de resldencla Juntos ou aeparados,A rua Rosa e Silva ns. 189 e 189-A,em leilAo pela molor oferta, pelo Eu-rico. segunda-feira, 15 de asosto de1949, rts 17 horas, no local. Informa-ções 42-553 '

A ' rua MatupA — Lins de Vasconce-
XjLIos, vendo otlma resldencla comvaranda, 3 quartos, saleta, aala, ba-
nhelro cozinha e quintal. EntregaImediata. Grande facilidade de paga-mento. Visitem e venham ao escrito-rio de H. 31Ua. Av. Rio Branco 17,sala 421. Telefone 43-3840 — Edifíciodo "Jornal do Comercio".

ANDARAl

1 Í.»W.j7i:: Trata-se na mesma
sr. C:sar, * *"ua' n 1C3.

' rua Conde Leopoldlna n.° 740 —
As. Cristóvão — Vendemos a cosa
n" 5, com 3 uuartos, 2 salas o -ae-
mais depcndenclaB. aceitamos 25 mil
cruzciros de entrada e o rostj.nto em
prastiçOcs Cr$ 1-344.0D
15 anos, 7lsltos Internrs por nentlle-
ia tio senhor Inquilino e tratar com a
Iitioblllarl® Graça Aranha Ltda.: A
Av. Rio Brt-nco 108 5.° andar aala 504.
Telefone 42-9886. ...~A~'-rua S. Luiz Gonzaga — S. CrJs-
jCTL tovfio — Vendemos prédio autlio
com 5 quartos. 2 aalaa e demal* no-
pendências, ret-aon de 11x115. Preço
750 rrll cru zalros. Detalhes com a
tmol.illrrltt Oraçn Are nha Ltda.: í.
Av. Rio Branco 108 5.° andar sala 504.Tel. 42-9f.3,,_   -

ATENÇÃO! — Tijuca — Ven-
do apartamentos t*rtmtos. erttrego
em S0 ílá*. á rua Professor Ga-
tl^o. 2S8-A, rita Parflcular n, 8,
nri!«cira habitação. Varartda, sa-
la. 3 quartos, cozinha, banheiro
comnl?to e aTea. Preço de oca-
«lão.' Visitam " venham ao esevi-
torio de H. Silva — Avenida Rio
Branco, 117, sala 421 — Tele-
fon„ nSUiclo "Jornal do

1 Comercio".

A ndaraí — Vende-.se casa. duaa ae-
x\.1oí, 3 quprtos. copa, cozinha, ba-nhelro complete, quarto do emnrerçir-dc, Jardim, duaa varandas, grandequlnt«l, poráo habltavel com 8 Jane-Ins. Kntrepa-ee na promessa de ven-da. Vôr e tratar no local, A rua Arau-
j oLtmc 23.  SjãndarBl — LellBo Judicial — Espo-
/\.lio de Arlindo Glbson Solido pre-dlo em dois pavlmrn*os. d- «aruín*em terreno de 10.C5 de frente. A rua
Duqbesa de Bragança oi. scrA vendido
em leilAo. pelo Eurlco, segunda-feira.29 de agosto de 1949 As 16 horar em
frente ao mesmo. Informar pelo telcfo-v. 42-953V.'\ ndaral -— Vendo raa® nova liada
/V-nÃo habitada, com saluta, s*ia 4
quartos 2 qu?rtos emp. entrada paracarro em futura rua transversal A
BarAo de Mesquita. Preço base 50omil cruzeiros, facilito, ent. Imediata.T?l. 25-4254 sr. Morais, hoje.

A ndaral — Vende-»í o prédio 16,
Jr\ da ata Arrujo L'ma, com 3 quar-toa. etc. Trô.tar no Escrltorio Tecnt-co de Enfrentaria. A rua Mlpuel Cou-
to, 2 2.". sala 7 com o sr. Pires das
9 A3*ll e_das 16 As 13 horas. _ .~A"*ridarai — Vende-se os prcáios de
An.os 221. 229 213 241 e 249 dl r.
Meira de Vasconcelos ejouina de Du-
quesa de Bratança, >. quartos .«a-
los: etc. Antlgor: 155 mil cruieiror
e»4a Tratar no E.crUorlo T-:nlco de
!5r»»enharla. A rua Mltttiel Couto, 2.*> Sn1» 7. cem Sr. Pires. Das 9 Ar
Ü e das 16 ás .18 horas.

fi rajau— Terreno — Vende-se porT 110.000 cruaeiros, locall7.ado Arua Alfredo Pujol, Junto e antes 1?metros do prédio 330, medindo 29 por31.50, trlan-jular. Tratar A rua Uru-gualona 104. in andar, sala 107.-/~lrnjad ^ Terreno na rua Cana-vX vieiras, com 12x30, servido por 5linhas de ônibus. Vende-se. plano emulto bem situado, prestando-so mm-to bem para a construçAo de edif!-cio de apnrtrmentos aou dara real-dencla individual. Tratar pelo tale-fone JS-ÜOflT^  „ 
Grajaú Casa — Rua SA Viana

54 — Vende-se vaala. entregaImediata, centro de terreno de 10X40,2 pavlmentos, com 2 salas, 3 quar-tos, garagem e dependenclas. 450 mil
cruzslros. Osvaldo de Carvalho, av.Rio Branco 106-109. 4.°. »3l» 410.

rajau — Vendesse prédio colonialT com 3 pj-tcv", cm beirocom l-ox, coainha e q e w. c de «"m-
nre^adj». eran^" Jardim de tnVetnoservindo titrhcm comr -»briço d.^ uu.o
Preço A vLUa. 360 -nll cmssios. Te-
Wrn" 38-0454.  
Í"Irajau — Vendcm~se, entregando-se

T vários, rpartr.m^ntos. com du-s
f-entr»». 2 ralas (Tnluorad"?!, 2 quar-tos, b'.nh;lro. cosl-iha 2 varandas,
r.r-a de .-er-.'iço e depc.-ito preço 75
mi: cr"seiros a viíta. cem poas«bM-dade d^ financiamento a 53 ccmbl-
nar. Inf^rmacOes fom Aacsndln'» Gon-criva?, A .Trav. do Ouvidor, 36. 4.°x^dar. tel. 43-7600. ,. 
C1nV;'»u — Ver.de- se tapletiülíH ft£T n' i em centro de ttrrsro, de
2 oavlmentoí, com entradas Indtpen-
dr.ícs Ko 1." p»v'me-*tr: v-r»nd*. fa->. 3 qv^rtoA ca-to d-e ^rlad^*. ba-eer-deni*s. N> 1 • np"'.m?nto varanda, sa-•1, r\m vin'*-» « de 1 o-xrío*.
banhe-fó: coiinh-. Ia *' cm-->rr"siJ->. e aree. O-f.irem -rri t—i
aot^ cc-^nl^to d' «a*- e «"ar-« na«arte sincrlor. Tln-nclrmerto d» 8Mno- c-nto. ^-rltoric: d- A ;^df*rn—'Ives, á T-»v. do Ouvluor, 36-
4.° endur, tel. 43-7600.

Apartamento — Ven-do á rua Justlniano da .Rocha,otlmo apartamento de varanda, dois
quartos, sala, cozinha, banheiro cmcor, quarto e banheiro de emprega-da. Alugado sem contrato. Preço:170.000 cruzeiros, sendo 50.000 cru-zelros A vista e o restante em pres-ta<;ôas de 1.385,8 cruzeiros. Tratarcom Plerre René. Cazes. Rua da As-aehbléla, 38, aala_j»04. Tel. 22-4141._
Vila' Isabel — Vendo por 135.000cruaeiros. no começo da rua RaulCardoso, a 50 metros da rua BarAode Bom Retiro, prédio estilo bungalowem centro de terreno plano de 7 x 30,com Jardim, grande. varanda, sala, 3
quartos, banheiro completo, cozinhacom gts e grande quintal. Facilitocom entrada do 45.000 cruzelroa o orestante em prestações menaala de
I.189 cruzeiros, Juros de l0'/<>, prasodc 10 anos, Tabela Prlce. — Abelar-do Mendes. Av. Nilo Peçanha, 26,II.o_ andar, sala 1104. Tel. 22-3579
Vilã Isabel ou Lins do^Vascòncelos— Compro casa pequena dou 50mil cruzeiros a vista e o restante em
prestações de 800 cruzeiros menaaes.Tratar pelo tel.l 49-0141. Antonlo.

VENDE-SÉ ca3a â riia Dona
Romana, 185, Lins de Vascon-
eclos, com duas salas, tres quar-tos, quintal, banheiro, cozinha,
jardim na frente. Trata-se &
rua Müxico, 98, subsolo —• Tele-
fone_42-8425;
Vila Iaabei — Vendo oãa® com •>

quartos, 2 salas, banheiro cozi-
nha de frente terreno de 7X43. Pre-
ço 260 mil. cruzeiros, entrada 100 mil
e o raato em preataçOea. Alves Mo-
rols tel. 42-3330 — A noite telefo-
ne 43-1908_^

A tençAo — Terrenos a 30.000 cru- ,
XV zelros com pequena entrada e o
restante ® longo prazo. Vendo A ruaBaronesa de Urugualana 57; -entrada
pelo n.° 63, Lins de Vasconcelos. Pe-
quenos lote» de 10«13. Orando faetu-dade de pagamento. Visitem e venhamao escritório de H. Silva, Avenida RioBranco .117, sala 421. Tel. 43-3840 —
Edifício do "Jornal do Comercio". .A • rua Maria Antonla, — Lins de
J.\ Vasconcelos vend^ terreno da 13 *30. Preço 110 mil cruzeiros — Tr®-tar diretamente com Olavo Gama AAvenida Rio Branco n. 117, 4*. andaraal» 421 — Telefono 23-4923 — Do-cumentes ttr. ordem. posa elraedlata.

T»7.d'io " —Vendesse p»ra entrera
Jl imediata bela resldencla cm lugaraprazível e sossegada dois pavlmentosem solida e nova construçAo no prl-melro pavimento: quarto, salas, hall:cozinha, tíesj ensp, w.c., quarto de em-
pregados quintal cimentados, no se-
üundo pavimento: quatro quartos, nau
banheiro com-Jleto luxo. standar In-
glés. etc. varandas com ladrllhos es-
trangetros. Pinfras a oleo e gra.ltex.Otlma garagem, saleta indípendente.
para escrltorio sobre a garactm. Por-
tas de ferro artísticas e escadariasde mármore. Preço 630 mli cruzeiroscom facilidade de pagamento, a combl-nar. Tratar com o sr. Teixeira, a rua
Hüarlo TMb-Iro 66. transversal A rua
SAo_CrletovAo._Praça da_Republlca._
T>raça BarAo de Drumond — Caso
JL vazia, vende-se uma, com sala, 2
quarto-., saleta, banheiro e 1 quartofora, terreno proprJo para construçãode edlfclo de & pavlmentos. InformarA rua do Rosário. 77. »»1»_502..
rinpr**fno — Vendc-sa próximo A Ave-

nlda 23 de Setembro - «u»
Gonsaga Bastos n. 388 —
II X 44 - Trl. 4S-0667 — Snr. An-
çe'o.TT11®-"fyabel — Vendo A rua Maxwth

v cr.»-a nrva cm centro de terreno,
inr-dIncfo 14X35. com 3 quartc-% duas-s'as. 2 varandas, copa oo7'nba Jar-dlm cuí^a1. carSTem b^n^*'Tn em"or doi.-ndfncl<".!! <lí emrr'gada. ccfn•i ov--to*. !•—»da toda de m-rmore
»n-.r—a Imf4|»t>. Pr»-o c"U-¦"•Iro»! Trat"T <*^m A r-trambv fi-'ho. fi rua 148, 4.° ar.da.r, sa-
la 4C6 • Tel. 42-9950.

Ã ' rua Ramos da Fonseca — Llna deX3lVasconcelos — Vendemos um pe-queno lote de 9*18 85 mil cruielro».Detalhes com a Imobillarla GraçaAranha Ltda; A Av. Rio Branco, 1085.° andar aala 504 tel. 42-9806.A partamento com aala, 2 quartoa,X\. cozinha e banheiro completo,
Suarto, banheiro de empregada orea de aervlço. vendo por 150 milcruzeiros, A rua 20 de Março n. 11,apto. 305. sendo parte financiadapela Caixa Economica. InformaçOeacom o vendedor autorizado JoséSchwartzman, A rua Buenos Aire»n. 140, sala 501. Fone 43-6912.iriasa acabada de"* construir, comvaranda, sala, quarto, cozinha ebanheiro completo, vendo por 150 milcruzciros, sendo parte financiada, Arua Caparaô 33, esta rua fica Juntodo n. 407 da rua Aquldabâ. Infor-mações com o vendedor José 8oh-wartzman, A rua Buenos Aires n. 140,sala 501- Fone 43-6912, ou 37-6053,com P. Irmã.   .( lonrorTãveia * reildêm-claa — Vendem-a_/ se com amp'0 sal&o de Jantar,3 quartes grandes. 2 v>ar®n<li 1banheiro completo, armarlos «mim-
tidos e W- C. e quarto par* em-
pregado». Negoco direto com o pro-
prietar.o; propostas poça A rua 24
de Maio 29 EstaÇAo situadas <snt re'dois birros com baatanta eonduçAo.
Fc-tíerAo ser vistas diariamente. A rua
Dona Claudinn. 149. EitAo desocupa-ao 
T^asas de 85 a 105 mil cruzelroa, eom

entrada de 30% e o restante em
10 anos. em prest»«"ô-s mensais 'ta-
hcla Pricel. Ru» Vilela Tavare» 341.Procurar o Sr. Jo$o. Para tratar A
Av. Rio Branco 109. sala 18. 
T ins" Vasconcelò» —"Terreno» —
AJ V-»ndo. Juntos ou aeparados, a
rua MaranhAo, Junto e antes do nu-
mero 319. 3 lotes eom projeto apro-
vado para uma resldencla em caaa
lote, medindo um delca 6 »«troB,
alargando para ;0*40. ^eço: 30.000cruzeiros, O restante com 6 metros,
alargando para 10.50 X 51. J?rB.£4'*28.000 cruzeiros. Rua com , lua,
telefone, etc. - Abelardo Mendes
Av. Nilo Peçanha, 2t>, ll.° andar,
sala 1104. Telefone 22^3579. —
T InV de Vasconcelos — V.nde-»»
|j bes caía em centro da terreno

arborltído. ccm í»ra(-en.famiila dc fino gosto Inforiaoç».a
oessoaK» con o proprleta^tvvüRamallio ortigí.o. 9, Joja e»« Ba»»
Brsncs!. Preço 420 mil etutelro». —
Entrega v a zla. Tel efcilL-30"3 2 8 ô-^——
T ins de Va«onceloa — Vendo por
1j -»5o mil cruzeiros com so *?cr c-r.-
to facilitado- » comblner. osa carn
a auartos. aala. copa. co7;.nha, ba-

I nhelro completo ,tí. «aratmi.. quta-I tal. Inf. P. Lima — 42-2324 OU ..
I 35-3340 de scg. int diante.
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Jardim • oi!t» i quartos no* ju»do«>•«!». pr»co tt) mil tiU'
«t#irce. au#tUM»d©-#« of«rt». Hu» Tto-
ÍI.9 Ottonl. i|), I.» andar. S
coro ixiiir. Mirconn»!.
1 idí a«' VÍK»ntHM - 5Aj itircx -«partamtnMtht, qu« ha d« "
«? vkfênda,' outra *ar*nda. binl»mocompleto •» ccr com armarlo ir»not«picc** «*taaftfc «ntr»d* dt mjthço
•o» lundoi. dfírôdsncU» ntdot. um* |»ra*rm p*r* cada *?•*:*!rnento <m eoixicjo d» 2 apa-tsmfntc**>or andar facsllta-i# ou a yltta. Ne»
£oc:o de r*r» oportuaidsde. V«r * ruaL.'u a# Vatconcelo* 197. _L,
Y In* Va*coac0loi —' Vendo" porJJ lao-ooo cru*»lro», A ru* M*rl»X.Jl*a. 44. prédio rccuado 20 metroi.mcentro d» terreno todo arborlsa-an J« ux-.ik. imío «la. > quirloi,copa, banheiro e cozinha. No» fnndo»
com uma er.trada de 2 matro» um*
pequena ca»* e 2 dspendencla». Fa-
cinto com entrada de 85-000 crurel-to* e o h*!do «m preitaçôsa memalace 991 cruzeiro#, pr**o de lo *no».¦tr« ** Tabela Prlc». Eu» ru*
começa ao ílm d* VIU!* Tavarei, dl»-
tante 3 minuto» d® toda conauçào.— Abelardo Mende». Av. Nilo P«t«-
aha, 26. Jl.° *nd*r, i*ia 1X04. T«-
Jeíon* 22-3S79.

do' Cr$ t0.000... í4 - -1.1*6.60 Cll l»i® |PA#epara funclon. publico». Cond* Xta««a»! a. mu y. I. »p. »>.Ã parlamento novo. vailo, v#nda-M
/Vpor ;*o mil cruwlr©#. fcntrada d*

V in» de Vasconcelos — Lindo» apar-
J-i tamento». vendo de conjunto todosreço • também voado a rua Para-
cual 177 ca»a l, lindo com 2 quarto»uma «ala. por 135 mil cruzeiro», tam-bjm linda caia d» 3 nuartai. um» ia,la. entrada para carro, rua Parajuai
300 mil cruzeiro». Tratar e ver comJoaquim Moreira, tem que ver combhii cart&t>. Tcl. 11-0101. P,m:lllU-t«.
Ir ins Vasconceio» — Hèatdcncl» enir»
jLá ga imediata, moderna. 2 pava.centro terreno H.50X3Í. vendo cl entra-
da carro, varnda». sala. 3 quartos, ba-
cheiro completo, copa, cotinn» 3ar-dlra, arvore» frutífera», galinheiro pi339 mil crureiro». "£KIC". av. cnui*
Chi'. 94. ». 305» Tal. 32-7642.
Iin» vã»conceíõ* — Rua Cont. Per-

j rae _ Vendo boa casa de 2 pa-?imeato^ nova, com «aleta, varanda,
aala 3 quarto» esp*ço»a cozinha ha-
r.htiro em cor e d?p. rte emp. Pr«-
ço 270 mil crureiro» com financia-ajento de 100 por cento para íuncio-
cario do Banco do Draall. Detalhes
ú rua_Bueuo«_Aires 44,_2.° andar.
Y~ lr.a do Vasconcelos — Atenção! —
JLà Casa tipo bungalow. em centro deterreno de 10*32. tendo: Jardim, va-•randa. nala. 3 quarto», cortnha a gas,banheiro e pequena ca»a nos fundos,
de: t.Ma, quarto e corlnha. Vendo
por 180 mil crureiro». com entradat*f éc mil ou menos, o restante em
íO anos. com Juros de 10 por centu.
TJanta e mal* detalhe* no escritóriodo corretor Francisco C. Freitas. Av.Almlrante Barroao 97. 5.*» sala 51V-t
Ilnt de Vasconcelos — Renda —

J Vende-se uma vila, renda anual Cri
33.000.00. com mais um prrande t«r-yeno para construir, preço 280 milcruzeiros. Imoblllaria Standard Ltda.Ttua Rodrigo Silva. 13. 7.° andar, sa-Ia 70*. esquina da rua da Assembléia.•Xel.j 32:2552.*[¦ Iss-de Vasconcelo"s, rua Cabuçu —

262; vende-se apto. em final de
eonstruçfto: 3 quarto» sala banheirocompleto: quarto e W. C. de empre-•jada. parte financiada. .Tratar hojes;o local ou na rua Miguel Couto. 2,
2.°, sala 7. Da» o ár 11 e ow 16 as
13 horas com dr. Plre-5. EscrltorloTec. de Zag.

Aat maintfico pr#du» <m c«nt»u d*terratio. otitno local, 19Mi, do.»vimeato». fr*nd« v*r*nda. i banhai*lu» garagem par* 2 auto* a rnalaUtp*nd«ncU*. Poda aer vliiudo dl*-rUment» da» 14 4» 16 hora*. Eit**em contr*to. Faclllt*-»* o p*g*man-to . vacancla do prcdlo. Tratar comUattos de Oliveira B. A. Av. Rio
Branco 114. 3 " pavlo. Dai » a> 11.39

A 'parlamento ~ Vende-»o em íráaTÜê
A comtrmJo. »llu á rua Mal. Tau-
maturso d® Atovedo 126. a 200 metro»
do lijuca Tau!» Club. &i>arlamento <!«
luso com lalela, aala, j quarto» « da-
nal» drpendenela». Favor ver no locale tratar com o tír. Joaò, 4 rua Oratl-
dâo 99. ——
A pãrtamento* — Vãilo* — V*ãdem•
A ¦«. Cr» 2.399.70 por mti. Taoa.a
l>rlce. reitante vinte por canto a com-
binar, acima Uilna oa Tljuca, com i
qu*rto». **1*. banheiro completo, coc-
nha, dependencl** empregada,( garag»,.
quintal • Jardim, ônibus • boada *
porta. Tal. 38*6637."Â parlamento na Tljuca. ?*ade-i»A com naragem, aala. tra» quarto,,uanhalro em côr a demai» depeadeo-da». Entr«iam-l« a» chave» com aentrad* tnlnlm* de CrI 60.000.00. la-form«çõe» a ru* dc* Arco* 21, coa«Tavelr*. na »apat_aria.

n.lMu — nadtoík — v.adaa mui inaanUUo toeal a rua canu»a ot ulilm». « raaleriav.lt aparta-mento». todo* de (rente, lendo i**q*
um; varanda, ampU »*U, doi* ••«»*•
Vou»* dormitório», roalnh* * i*> l *•nheiro completo, 1'rvço tio tuil rrureUro». Faeilito o p*|*metua com entrad*de 77 mU eruieiro» a o re»tant* em10 üiot Juroa de 10 por cento. »'tan-cisco C. Freitas. Avenida Alinirautellarroio .> i.« awlar «ala si»,mijuca — Compra-»* caia ata 100X reU aruaatro», ttl, 29«3|02._yvflfuca Orânía prédio, praatando-X »e para colcilo. caia d» aauue ehotel, vendo Ucocupado. 1'reto I 100mU crur.tro». Tratar com Oivaldndanto» Parente — Miguel Couto, 51.1.« and. -""Veníe-io de»oeupado, pre-dl.» reiltlenclil, com dua» aala,,tr"» quatto», coBinha banli;lro com>
pleto, grande talfco HO pOffto com de-
pendencia» da empregado. Preço de4co mil cruMlns flnancladoa so%.Tratar com O»v*ldo Manto» Parente— Miguel Couto, 51._ J.*_*nd.Tfiüjuc* — Vendo" a "Emraca oa TI-X Juca uma grande a;ea c| estudode loteamentu. aíilm como projot»oa» casaa a aerem construídas numesmo. Otlma iltuaçfto. Preço cr»1.000.000.00 terenu ue 28.cu x 3b>.llaul Rejouçaa. rua Oonçalves Dia»n. 67, 2«».

JORNAL DO BRASIL
Vetí.-i» t<tifurtav«l ra.rnyiiI aiaencla, <u*> ceatru de utlmo 'ar

reno. rum *• aeguinte* acoinod*ç<>aaS - «tioar — sala de vlaltai. hall. •••
leta. •*!•» d» almoço • d* Jantar, co
pa coilntu.. dupntia, privada --

ÜÕMWOO. 7 DE AÒàWfõ f)E 1040
rnu«í«X. v#t — Sm siuaçAo privilegiada,venao u.agnlfic^ ca»* nu controde leneoo grande, d»»ocup«da, comampU» atomodav^» « J* adaptada
par* oiaternld*o«?, ta«a 0a »*UiU, co»

dois ! <e|!ti ou gianue <*Uor4tdrio Ao l*d<i
úu*ríoa • Uanhelrô de empregado» e ga. '* "» n'4'n* ii"
ragem; :.*• andar — biblioteca »eU

rjhljuc»"

quartos a b*nh«lro- Aotao p*r* depoalto. Bomba oagua elatr.ca. Koiriit»tmeauta. Preço b*»« 8i0 mil cruseiio» nua Maria Amaila jsa, Teleloaa»»10>a- J-f| II juca — i erre li o - Veiide«»t com
1 Ua-tu na Pr«(» Tabatlnia Jun-to ao n - 51. tntrar paia rua Toula*Moicoto ata ao n.'' 2WI, Preça Jlumil cruaairo». Tratar con» Lui», Lar-mo de t». ^rantlico, 38. na "A cola-gla|'a, ^»'|iijüca — iarrtho —'" Vendo"%'tiCVã-X menta localliado lota de esouina

... I04US u* molu» dc cuuuuç&omati amplos racurso* d^nusuco» Ka*c,.|ii> >- p..jí»nu iíkw Mallafi dc nau*«A ««Iltuj, »d'.(UCi CuUiu i.t aü an>dar.  .....  V^ndo 4 rua Marld Bar-

A ' r» OtUntl. eaquiiv» da rua I AxV Padia N»»brega «a*a granda va- j A'... c*ti(pv# (> ifla* í quarto», vs. \i Mu tltlMÍW4»ttg|íw8 A«ft» l-iwu.* 2a-u//o•
w .... fmmmw .... u.eia.o p*d0> I íoéiâT e* tratar ia õrianüa?fto í>uú* ru* Ro4rigo fl.lva ift J,M a.'.{l»r rsi*SC.S «sjiMna 0e Awwn>bi»la, T«',«íor.a)}»?94S da* 9..13 horaa e.n diante.

r<rt(iu * praitaça* Ai
t,a, rwva lan-la. rosiiir.* grande quinta fn-
tred* ar* carro vetor JC mil crU'leire*. « 'K* parta fitaneisda V*r no t ulI.OUtmara^ui da

f|1iju<a ¦— Vindo 4 rua ai*.'l>> Bar-X rc.o, 15 «partsmtnto^ dt frente,com boa *sla, 3 quarta. üaiiiieUo,
4 tençÁo! Orsnde ovortunidad,» ca»*»aV cem J*.rnim. va/ar.d»rtc* counha. b*nh*H*l. t>or J!5 r *tc m.l ,9 Piedade

varanda, sala, dotabfcnhnro .grandem-i «rup#ire» 4coilnh. quarto d, çmprivada. Ji.íí jVq£i' ; , ,2? í9c,',?.0f,0.0<-*,fM!.l! í»1,1 Í«..V"! tian«»,r,ai a rua 1'aJr. .Voir.ja, ao.\ldes Cutadur* a Liclnlo Cardo.o. Verro» * t^Ula o o rcatanee em prestavôt» xenub dp Cry l.219.ÍU. l.atarcom UlítM lloch*. 4 Av. Nl'.o Peça »A 18 5.*A*A*mb:ei*. der, r*t* 555, e*q*Jin« daTfl. 32-7145 d»f 9 *s 18

t*ÇOk»,Magaça
A* tua l> i» a» .vtatw i»lUuçau oa 2»*«nv(.id4c oi.mu preu..» aa«iao iiam Uv» quaiios, a4i«, ale}/, cuni uva qu*«.w» aa^M.uUj i.0 ,tqu.„o p«,ata quur-a-io.i a n •.«>horaa, ao.loc*4. »r»f, 42049a.

| a • Aveuiaa Huuuiuaua, vendo casa*4.* V l

u 4* • "»• is., >rri— Vrnde f'}«dt)«de r w 4. | Machad^'!. o do 'l,k'i flrpw> ate., a>«, • ti landuui*y • lar <31 rriitf.ua. 4 Pra«*a d* ftepublie*.. Tcl. 4l'U»7,
¦'f.Atirm

anda?,a-. R.

irr«r. \ • ¦¦¦,

I xxcam entrada oe ^*.ouú cru*ciru», ! A tençlo! 0;lo.» oparrõã]í*?»,"gfííi: a u rc»t*nia em 10 *no4 t«»ido j qaar- j *a.ijp * par* ,atear, eoaatruir.I to*, «aja, uan.tett^, vw^l^tia. quu.^ai. I etc. ter^tno da 9 mil metros quadra**

roa. 'iratar com Anumto da CasUinoüama — Av. Jtlo Uranco, UB, salaidoa. ^r|iijuca — Vendo maravilho»» rê»13cn-X cia recein-construida. cm centrode terrenu o com i pavlmentoi. cona-tando de j saiae. 5 quartos, 2 banhei-roa completo», tollete, copa, corlnha,
quarto, banheiro oe empusada. lavan-

rntjuca — fim rua trmuwr^u -  . TJ dock Loiio, vindem-s» apartamen- | /\ •'»
to» acabado» de construir, com ue» ,'quartoa, auia, varauoa, quurto oe cm- c
pregados e demoia o(-pciu«ncr«». 1 ruiar pelo telefone ._* jSIJuca — Veii3c-íV preeL lavei próximo 4 Praça tíaenicom tres quartos, aaia, cotlnha, banbelros completo, dipeudeneia« de

.  quadra-pro<im»í1»n mtt ettaçao de Ma-
sói • • ffata vaaía c'nm"j qüaraaia o:np;a. banheiro compia

.Tratar peuofcinnni* no «icrltoua ur . .  .... _— i V ajcoiice.o.1. * ^vei,«(.a K.o .^rauco ;ot » tf»in4e? Bu'ot, proxlmo i P*br;m d»*" i iua,.12't..*ut4ar, J AuW'Macani»ac4o do Eaerelto. V*n-• A tertçao —« Vtudu granues predloã'. I demo» Juntr 1 - -i. A* .-A. ¦*. astaçlc. jo mlnuto4i
suhm918!!?!•^•*-pr°.»rlos para caia aa aaude ou or i*rran*»hertu. ga.agim duaa fa.xas datua. , r M*: .tnlrrt j -'dma aludlds, t»ca} de gr<tn<1* futu-*,rande yalinheiro. tjrreno dr 24-33. j coUglo, ao Meier e.d cantro de terre j r0 # **'ori*»c4o J4 ajieegur*da. nraJvende'ta com toaos c* pirttacej ) no Piano de 4a x I05 « '.2 x ?10^m»>-: r0 j»0 rruaelro#. f*cllH*ndn-»alromo: dormitorloa sain o« Jantar ar-' tro», ruas r^aoio Lua e Diaa da Crua, j,*rt« tio pagamento. far a K«?r*dSmarjo biblJctera rad:o-v:tro'.a grand*: Jacallto pagamenU), o^.m H. biir<t, i afto Pedro de Alcantara .4ti. con.loucaa e Uihfcres. ae.edtlra eTetric* } Avmioa tllo Mranca m. iala aji. I .. ......h.Prlgloalra, carro Or^l tipo llmouaine.

*T lna de Vetconcelcs — Vende-ae,
Junto £ rua D- Romana, otlma re-

nldencla de dole pavlmentos, com 3euartos. eala, dep. de empregada, co-*oa, cotlnha. etc. . 330 mil cruselros.
Sntres-e. teeaiata. Av. Rio Branco 1C9
2° andar, cala 14 — 23-0393, daa 10
i3 12 » dai 17 áa -.3 liorna:"X lna Vasconcelos ¦
Xi i

'MIJuct — V*ndf-*o 4 rua MoraU eX Oliva, próximo ao Colégio Militarmagnífico palacetr situado em centrod, terreno d. 1.200 mj. ap.oalinada-mente, constando de doía pavlmentos,hall. copa. eexinha, despem* banhei»ro lavatorlo o varanda e ao ?.-» p*vl-mento: saia quartos sendo dolc du-ploe, doU banheiro* da luxo e varan-da. Possui ainda na parte de fora,ccmpletamente ladepenaenta um apsrtamento com dois quartoc. sala, ba-nhslro, coaluha e varanía. sala de"A~r~7uã~Condo~dè""BÓnflm n.« 2!t coitura. dol* quarto» e ciU banhei-
A_ TMucjl — Vendemo» com certa I roí par» empregada, saraftrm para IXX— Tljuca ~ .... ZL... a\ carro». Preço 2 milhões de cruzeiro*.i'at* ccm r*. R. da Aqulno a; Cia

.nm ¦«...in., u-. | cri*doa. varanua, jarutm im irente e | cm uvmio c.i*.«u am rutMrionami^iia.bSmfVftorlM terrenn U0!* 'i'errcno de 12 x 30. Pre- eaiinhaa at rav* Rhode*. ftc. per11 Urjrn nfi i Vftft ooo oo fZcii ?° <50 mil ciucciros. Tratar ruu motivo de viagpm para o extr.rlor, —
f fita.aa u:anda oa^fo a combniar De- ' do detembro 132, sala ao?. Tolefo. Pre^o joo mil eruseiroj com grand*tilhM Am nluPReboueaa- 4 rua Oon- ne 23-3473. ilnttcga-so vasu na ea- pnrte pcia tabtia Price, rm praao aSjSn' / ? Sndar crltura. __ combinar. Ver a rua dia ilosa, 51i9»lvc* plae. 67,_2.. andar. rperreaT^a "Tljuca - Vend?T»~n'o Vila

facilidade de pagamenta as casas den.* 3. 4 e 5. tendo 1 e 2 salas. 1 e 2
quarto» e outras dependencla», visitasInterna» por Rentlleia do» lenhore»moradore» e tratar com a ImoblllariaOraça Aranha Ltda.; a Av. Rio Dran-co. 108 5.u andar **la 504. Telefone<2-9886.*" * rua Jatl — Tljuca — Vendemos3CJunto a José Hlslno, lote plano de12X29. Detalhe» com a ImoblllariaGraça Aranha Ltda.; 4 Av. Rio Bran-co. 108 5.° andar sala 504. Telefone42-9886.
Adidemo* um grande terreno plano.23X36 ou em dola lote* de 11X30 e 12por 36. Detalhes com a ImoblllariaOraça Aranha Ltda.; 4 Av. Rio Bran-co. 108 5.° andar sala 504. Telefone

±2^»3 8b.A tenç&o l — Tljuca — Vendemoa emXjL ótimas ruas deste bairro os ce-
gulnte* lote* de 12S30. 12X31. 12X30.13,50X23 e 16X60. Preço a Partir de170 mil cruielros. Detalhes com aImobiliária Graça Aranha Ltda.; AAv. Rio Branco, 108 5.® andar sala 504.Tel. 42-9886.  

APARTAMENTO proxhno ~ão
Tljuca Tênis CInb — Vende-seum acabado dc construir, comtres quartas, duas salao. copa,cozinha, etc., com mais de 50
por cento financiados a ]on;o
prato. Rua Conde de Bonfim, 491apto. 405. Informações: telefone38-8363 e aos domingos,_38=4555»A ' rua Plratlril — Tljuca — Vcn-A demos «m prédio com 2 íalas, 3quartos, copa, cozinha, banheiro equintal. Preço 33 mil cruzeiros. De-talhe* com a Imohlllarla Graça Ara-nha Ltda.; á Av. Rio Branco, 108 5.°andar, sala 504. Tel 42-9886.

¦ Vende-se ou a'u-
j gc-«e linda resldencla com 2 p;i*"i-3v.entoí e tcaragera; á rua Maria Anto-

ala 103. Preço de venda 4io mil eiu-
selros. Aluguel 2.500 cruzeiros. Cha-¦ve ro *.^5 da m*«ma rua.
Elns de Vasconcelos — Vendem-se

um belo conjunto residencial á
r -a Varia Antonla. constando ce 2
rj.edloc com 3 apartamentos, mais'apartamento Isolado e 3 prédios e\¦rJla construção recente. Preço do
conjunto: Cr$ l.800.000,CO. Informa-cões na> deta!had»j d!reta!r.enie comc proprietário á Av. Churchlll. 94.
!¦».» andar, ou pelos fones 22-0299 ou¦4 2-037 f_-"•j" In» de Vasconcelos — Oportun.dade
J_i — Vendo por :20.000 cruzeiros, ci
^.itrsd» de óO.COG crurelros « o restan-
te em prestações mensais de Cri .*.221,00. Juros e amortizações, tabela
Prlce. solido prédio moderno, em bom
«staáo oe conservação, á *';a Ft.blo
ca Lua. Junto á rua AouldanS. c| bon
rfe a poria. 4 3 minutos do* onlbua
na. :0b, 35. 84 e proxlmo de todo co-
trerclo; recuado, c! entrada para car-
ro, possibilidade de construir £arage.
.¦jardim, varanda, ampla wl^, 2 bons
quartos, cozinha a gás, banheiro a«quintal pequeno. Mais detalhes c| Jo*#
T. Vieira. Av. Alie. Barroso 93, 6*aala 608.

A tençâo — MsracanS. Junto do lar-xjL go, vende-se 4 rua Turfe Clube10 otlma casa com 2 quartos. 2 sa-Ias tendo local para guragem etc.Preço 130 mil cruzeiros. Ver no lo-cal e tratar 4 rua da Aboüção 327,Engenho de Dentro, tel. 29-1094._A ' rua do Bispo Vendo olmo "•
XA-erande prédio em centro de terrenoplano 19.70 x 93.50 com 9 quartos.£ salas, garagem, banheiro completo,depender.clas de empregados, etc. ser-ve para cltib, colégio etc. Tratar comH. Silva, 4 Avenida Rio Br?nco 117,sal* 421. Tel. 43-5840 ed. do Jornalrio Comercio.  

Ltda.. à Avenida Rio Braaco, 91. 6.®

'Pljuea'— Rua Afon*o ?in\i- do casa* de avenida, com 2 **-Ia». 2 quarto», etc. Preço 110 milcruzeiro», com so por c&nto financia-do*. Tratar pessoalmeate com K.Hltton & •». Nilo !»ecaah» líb. b.°andar, **la,6l0.Tsrreao vende-se n* ruaDelgado de Carvalho. Junto e de-
pois do n. 123, medindo 12X30, com
plantas para bela resldencla ou «dl-flclo de 3 pavlmentos, com garagem.Preço 200 mil cruselro». Tratar de-
pois do vor com Alcides G. da 3ilvaa rua do Carato 6, »*la 604, taie-foae 22-5480.

rnijucaJ- Delgs

Tljuca 
— Vendem-se os prédios a*rua Coade de Bon:im 254, casasX Vicente bom prédio com tre* I 6 e 7, 10 e :: todas com 2 pavlmen-

fjnjuca

quarto», uma a!* em terreno dc Sxi*.P.-eço de urgcncla, 220 m.l crurel-ros. Rua Teofllo Ottcní, 113, 2." sa-dar. ral4: 2. ccra Ocntll Maroondes.— V ndemos ÓUrasT rerlden-na rua Ita-plra, com 2 tais*.8 quartos e demnla dependeici&a —0'tlma sltuacao com linda vista. —Preço 650 «nlí cruzeiro». Também per-muta-aa p->r tm apartamnto ra to-ns Bul. Vlsldje de Mor»is & Cia.Ltd*. Av. R.o Branco, 12£, it ° ^*-1» 1601.mijuca - Venduno* u rua Garlbai-X d!, ótimo apartamento, com umasal*. 2 quartos, banheiro e cozinha.Alem destas peças t?m um coxho prl-vatlvo Jo apartamento. 0'-t!maô con-dlçõcs de pagamento, ccm oe^juenaentrada e preitaçõea de acordo comas pc-ulbllidades do cc*nprador. Al-cldes de Mcracs tz Cia. Ltda. Aveni-d\ Rio Branco. 128. 16-*, sala _ 1601
TIJoCA — Vende-se aparta-

mento de frente, com sala, ra-
randa envidra^ada, tres quartos,cozinha, banheiro e dependências
de empregada. Entrega imediata.
Preço 300 mil cruzeiros, com en-
trada de 60 mil crurclros e o
restante financiado a 15 ou 20
anos. Ver no local, & rua SilvaGuimarães, 46 c tratar na Pro-
lar. — Depto. Imobiliário, á rua
Sele de Setembro, 99rpuuca . Vende-se edlílcio re-X cem-conjttruldo de 6 spartamen-tos grandes, ótlnu r»i da, i rua Ro-cha Miranda, tratar oom o proprle-tarlo Manoel de Souj»a, pelois telefe-nu 3C-6714. tedes cs dia; e 22-7002,exceto rc<» dcmlagos e ft.rladOE,

tos (isent*» de recuo ou desapropria
çto conforme planta em poder doanunciante), tenao cada uma dola
quartos, duas ;aias c dependencla».Tratar com Oliveira das 8.30 ** 11e das 13 às 14,30 hora*, a rua Ma-nuel de Curvaiho, edifício do ClubNaval e funaos do Teatro Municipal.Telefone 32-7976

« A ' rua Maria Amaila vendo vazio^ a com mensalidade de i.sco cruzol-ros apartamento frente, dois por an-dar. tres quartos, sala. copa, cozinhabanheiro de luxo dois quartos empre-trada. Preço 290 mil cruzeiros com en-trada 133 mil cruzeiros. Tratar nes-soalmente escrltorlo Dr. Vasconcelos:Avenida Rio Branco 106-108 12.° andar?*la 3 206.

3"ins de Vasconcelos — Vendo separa--J dam ente por b5.000 cruzeiros, e!
«ntrada de 33.000 cruzeiros e o restan-t« em prestações mensais, á Juros de
:o°|°. pe'o sistema Tabela Price, otl-
ena» casas do urn lado sA. em bom es»tp.do de conservação, estilo moderno,em ruíi particular que começa no me-*hor ponto da rua Fablo da Luz, recen-temente calçada, toda ajardinada, debom aspecto, sossegada, podendo tntratcarro. Junto â. rua Aqulda.bi. c; bonder porta, a 3 minutos dos ônibus ir-6,34'e 85. proxlmo-do comercio, tendo<*atía casa, ampla sala, amplo quarto,•cozinha a gás, banheiro e pequenoquintal. Mais detalhes cj José T. 7iel-tra, Av. Alte. Barroso Ç0, 6o and., sala<o08. Tel. 32-9041.
Xi Vendo por 230.000 . -cruzeiros, ei«ntrada de 150.000 cruzeiros e o resto-tí combinar. so'ldo prédio de 2 pav. nomelhor ponto d* rua Lins de Vascon-celos, era terreno de-SOzns. da fundo*,
proxlmo da conduçfio; tendo em oalxo,
possibilidade de construir garage, re-cuado, c| Jardim, amplo hall, salas devisita e Jantar, copa, cozinha a gà*.bnnheiro competo, quarto e W. ,C. d»-erlado e grande quintal. Em cima: am-
pio hall, 3 quartos e banheiro comple-'to. Mais detalhes ci José T. Vieira. Av.Alte. Barroso 90, 6o and., a. 608. TeL32-9041. 

AVENIDA PAT7LO DE FONTIN, 427 — Vendo ótimos apar-lamentos, doíf quartos, sala. ba-nheiro completo, area e cozinha.Entrada dc 40 mil cruzeiros oumenos, e o restante em 15 anos.Visitem é venham ao *scritoriode H. Silva, Avenida Kfo Bran-co. 117, sala «1. Tel. 43-3840 —
Edifício .Tornai do_ComercIo.A tençflo — "indústria* — Aparta-4* «r.ento Junto Praça Saenz Pe-aa — Vendo á rua Carlos de Vas-concelos. um de írente no 2.° aavl-mento. tendo dois quartes. wuas salas,varanda, banheiro completo, quartode criados cozinha area de serviço •W. C. por 300 mU cruzeiros entregaImediata, financiados 247 mil crurel-ros. Tratar & rua da Assembléia 104,sala 904. TeL_?2-581« — frllvtrw.

AVENIDA TT.TUCA — Quilo-metro 1 — Vendem-se Juntos ouseparados, do*s lotes de terrenode 12x30. Milton Ferreira deCarvalho. Rua Evaristo da Vei-ca, 36. 17.° andar. Telefone: —
32-5757.
j^arra da Tljuca — Vende-w ter-
!5 metros de frente, facilitando opagamento. Tels. 25-447S o 23-1320com Santos./"lasa — Compra-se de 2 pavlmentosO com duas salas," 3 quartos, etc.nas proximidades de Haddock Lobo eConde de Bonfim, até a Praça SaenzPen*. — Propostas para Berpa, áruft do • Rlachuelo 44.

Tljuca 
— Comprcnwe apartamentosde qualquer tamanho, mas que te-nha financiamento, meijno pequer.o de

preferencia do Lar Brasileiro Ascendi-no Gonçalves, i Travesca do Ouvi-dor, 3fc. 4.° ander, tei._£3-7600.'mijuca — Veade-se, para prontaX entrega, apartamento em rdlflcionovo. com 3 quartos, hall, sala de
Jantar, quarto de empregada c de-mais dependenclas. Prcco 250 milcruaeiros. l.A.P.C. Tratar è. ruaEr=rlüto fia Velsi -6. 17.» pivlmen-to._Fone_ 32-5757."fTIUuca — "Vende-se esplendido pre-X dlo assobradado. edlílcado emterreno de 10,50x33. A rua Viscondede Figueiredo 63. em lelláo quinta-•feira, :i de acosto de 1949. ás lfchoras, em írente *o mesmo, pelo lei-loelro Krnanl. Vide anuncio detalha-do no "Jornal _do_Çomérclo^_ de _hoJe.rpijuca — Vendo por "áOO mil cru-X zclros ótimo terreno da 2<Jx50. &rua Conde de Bonfim, antes 20 me-tros do n. 1.224. Facilito 809c. tam-bem aceita Imóveis como parte dopagamento. Tratar diretamente á. ruado Carmo 6. sala l.oof».mijuca — Ruã Afonso Pena, emX frente*A Praça, a io minutos doCentro, vendo por 135 mil cruzei-ros, parte financiada, casa vazia, devila, com 2 salas, 2 quartos, banhei-ro, cozinha e quintal. Chaves nt»n. 85 da mesma rua.uca — Terrenos ~ Vendo A rua13 de Outubro, paralela a Condeda Bonflrn, 2 lotes planos. Juntos ouseparados medindo cada um ^12x30.

de cada: 300 mil cruzeiros, com en-trada de 50.000 cruzeiros e o saldoem io anos, Juros da 10%, TabelaPrlcs. Outro de esquina, cm ruaperpendicular á Conde de Bonfim, a200 metros da Estação da Muda, ms-dlndo 12.60x2, plano. Preço: 300 mUcruzeiros. — Abelardo Mendes. Ave-nida Nilo Peçanha, 26. 11.° andar,sala 1104. Telefono 22-3579.rnijúca —"Terreno — Vendo porX 100-000 cruzeiros, á rua RochaMiranda, junto e antes 10 metros doprédio n.° 635, e defronte do n.° 594,magnífico lote de 10 metros alargan-do para 10.50X76, dando fundos|í*ara uma futura rua. — AbelardoMendes. Av. Nilo Peçanha, 26, li.0andar, sala 1:04. Tel. 22-3579.rpijuca — Rua Afonso Pena, prontaX entrega, sala, 3 quartos e de-

rpijuca — VenuO c**a dc doi* quar„X tos. duas sala*, cozinha, banhei-ro e tanque, á rua Jorge Losslo. 65.Preço 120 mU cruzeiros, com flnan-ciamento de 34.000 cruzeiros. — S.Stocklcr — EdLflclo Niicrnex sala 705.Tel. 22-7221.rpijuca — Rua Marquês de Valen-X ça — Vendo bons apt«. de saJa,
paranda, 2 quartos boa cozinha ba-nheiro completo s dep. de cmp. Pro-ço de 155 a. 200 mil cruzeiros. 70
por cento financiados. Pode ser vistotodos os dias na parte da tarde como sr. Pedro na mesma rua n. 115.Tratar com Vital A rua Bueno* AA-res 44, 2.° andar, tel. 23-2637.rpijuca ~ Terreno — Vende-se pro-X ximo 4 Praça Saenz Pena em ruaque esti sendo aberta, a partir oe íoomU cruzeiros, com 25 por cento dcentrada e parte facilitada sem juros.Tratar á rua Buenos Aires 90, saia 511BPeçanha. rpijuca — Vendem-se lotes resldch-X ciais, desde Já, A rua HenriqueFleuiss, defronte A rua Ernasto Sona.Tratar no local, todos dias utels, como Sr. Otávio.
Tljuca 

— Venae-ae para entrega :tn«diata, proxlmo A Praça Saenz Penaluxuosa resldencla para família datratamento, com 3 salas, 4 quartoa,banheiro completo e banheiro social,copa, cozinha, garagem e dependen-cias para criados. Financiamento: Cr$500-000.00- Tratar na locadora Xactonal Ltda. Av. Rio Branco 106. 11° and.,salasi 1111 e 1113.rpijuca — Vendo i rua Alzira Bran-X düo ótimo prcdlo da 2 pavlmentosconstando de 3 quartos 2 salas, ba-nheiro. copa. cozinha, quarto de em-
pregada, garagem, ctc. Preço paranegocio urgente Cr| 360.000.00. Maisdetalhes cj o Corretor A. Barros pelotelefone 28-6094 ou Av. Rio Bran-co 120. 11°. s. 1.107.

rperreno ha Tljuca — Vende««e noX p.toreaco e .uluberrlmo Trapl-cheiro 12X30 pronto p*ra construirl ru* Henrique Fleluss Junto e de- . —
poli do prédio 395- Saltar no final ' A tençfto — \ende-ie um oarrae&o
do bonde Aguiar Pabrlcn. proxlmo a com 4 quarto»

Valquelre. Tratar n* Or8*n'jsa;4oDulce * rua noar.o Suva :j a.-anair. »it se-., T,l. J.i8.3a horaa e.n d>*nt«.

-C-SmTái. ÍV |ieiona 41-3840.. ^ publica •)*. :• ar.dar u * :o2, t«>fo-\ tençào — Terreno* plano* tsx Co- ; nti 42-U62. lunto aa ^ y q.^Vc.aur», venao tein entui.» pratu i l tthtíõl rimTívljii.' oponoíTdíSK42 -000 crutelros Tliltem A ru* 6*o i X"v Bento Hlbelrr» — Ver-demos t«flfróio, EO Um ik ru» Bouio, irf»> o. , (r.n!. i ,-:»clr>. no melhor loc.! co^10 x 42 metros, venham uo escrltorlo I ir.frclal, du*« lo.'*s com mor*di*t éd* H, rt.lv*, ed. do Jornal do Comer- grande t*rreno d« íiqjir.*, para eon«-«elo, Avenida Rio Branco 1.,, **1* 421 truçAo, iem contrato, oom netoclcjr=_X5i5iQn#_jy-384  preço 120 mil cruzeiros, f*cíllt*ntío.»íA venld* 29 de Outubro (ÉíuauibanaT /o mil crut^lroe. r.JLo ha recuo r.eriX\.— Vendo terreno plano om centro! desapropriação. Vtr r.o local á ru«do bonde Aguiar Pabrlca. proxlmo ai.x^com 4 quarto», cozinha, w.c. pln-i comercial e Industrial d* 12 x 3* me- 3i 9. esquina com a raworac* Saenz Pen*. Preço barato. O ' i,4UO e vazio, terreno medindo 10 de tros, Junto * ante» do n. 9.300. VI- Carollna Mirhado. Traur dlretam'nta
proprietário rua Caudelarla 74, ao- » í.rente. p2r 40 íunj04« 10 minuto*' *ltem *ntes d« ir *0 escrltorlo d* H. fot,"1°« Proprietário* * Preça da'O da «lUgfto « onibui tjulntlco Bo- j 811t«. Joratl do Com.rclo ial* <21.1 DuWlí* «'• •" «ndar jo:. Teltfo-Avenida Rio Branco 117, telefoc* — *p_Jbr*ao. aul* 3.¦ ¦¦- 1—3 n—a  ¦ caluva. rua Argentina Reis, ie, cha-'(•IJuca — Vendo lindo piiacel» em , ve no 22. FacMt»-,e uni pouco In-X centro d* terreno, construção ex- i formações A rua Joào Caetano. 53-F:o se-

43-3840. I ^ tençâo Terreno* vêndo" A roKter-çio Lo]i com ctfiocfcn.: f-.VD151 í« <".30 r.t»xVferr.nen., rMld.nel» . terríno ! '""V», c<™ "¦"!'le
plano do io 36 metros, veado * en- j

o"re«ínt» » lõa*o priioVere tra:.r | 10 a «."todo" mur»dõ, eoàd'iiçáõ,»UDor- ' °,utu,)r<>) X""Sr- ,atJ» 5»diretamente com o proprietário, a rua ; serve para qualquer Industria pe- escrltorlo de Silva, e_d. do
sSSniíÇíSrí'' pt0*'"::' ,J Llrso dt .««da. HreçóV «'"ml^crufelrôí"1^?!.SegjindajFe.ra. . ia 1.  llta-se metade. Tratar com Jorge, ruaAlvaio Miranda 26. — Pilar-*.

\ tençdo — Avenida Joio Ribeiro.-TXPilares, vendem-se 5 casas tipo
rpijuca — "Vendo" prédio de dois pa-X vimemos. duas salas,vimentos.

díata Tratar com Huao Cintra A q,uawrtos' /alQ- banheiro completo, co-
fe.Tk1o"B?aTco sr«r«a?.!£

Tratar corn Jorge, rua Álvaro Miranda2 5^-Pliares.
A nchleta — Vendem-sê duas casa*« de 2 quartos. 2 talas, banheiro

quartos,próxima d*

Tljuca 
— Vende-se sólido prcdlo cons-truldo em centro de terreno planode 15x50 metros no pavimento térreotendo duas salas, copa, cozinha, qutr

ccelnte. fino acabamento com duas ; e rua Pedro Alves, 240, coca'
depYndenclaií'Entrega'fniedl/uJ^Bai# j 

"jrhnçl'"—' Vonae-.e um (alpto I pUno"d«*Í9"x jr mVírõã. T,ndo"i'èc" I M°,iaH?á«11 Caattc,™ lunto'0't",' tíciS,«JO.OOO cruzeiro». Aquena entrada , [ jA_iio no centro de t.r.-eno medindo aA"n so* ."ví"^ «t« dl 
">Ví-Momíf A.u""^enoic. calçamenf» etc. facilito pa-gamer.to. H. Silva. -Jornal do Cmercio", 4». sal* 421, toieíor.»43-3840. 

A tençftò — 3 sotas .*e*!der.rfüi^ vazias podendo 1 serem *rrea«dadas otlmamente. Rua Oolaa frea"te a estaçfto de Quintino, rlctmea-te construída*, tendo uma 2 ouar«»tos. 2 salas, copa varanda banheiracompleto Jardim 2 cem eala quartoe uependenclae completa*. Pacllito opagamento em condlçòe* a combl-r.ar. Direto com H. Silva. av. RioBranco 117, i.o, i ali <21, Kleícr.»43-3840.
Atenção — SCerer — Terreno lipor f3 plano em toda sua exten-itio Junto 4 rua Dias da Cruz. pc*dendo construir Imediatamente. Kjgocio direto com H. Silva, ar. RBranco :;7, 4.°. sala 421. telefonl43-3840.A tençAo — Vendo otlma resldeãlí-CLcia Junto ao larro da Abollç!^avenida 29 de Outubro (Suburbana)n. 7.471, em oentro de terreno pia-r.o. Visitem o venham ao escritóriode H. Sll.», arenlda Rio Brenco n.117, sala 421, fone 43-3240, Edifíciodo "Jornyl do Comercio".

do costura* privada' e quarto para ; completo, cosluha e quarto de em-
quarfo," Varanda, quarto de bínho g»B»da. 'm terreno d. U i so, In-ímpregida: r.o pivlraento «uperlor: '¦ 2íit''nJ,':al.e,sA "í15?.,?,"? »'"1 V1"
completo. Fac:llfa-se o pagamento r-ír/^íf cruaeiro*. i raiar a r ruça aa KepuDix-cntrfía-.-.r o prédio desocupado. P.dr. «3 • m o (ir ™í.rUa Corrtl1 ca 13. 2' andar «Ia 232. Tel. 42-1662da Ca1cat,a_4i..P6d|Ker rWo.^ íX«nçC—Wãõ».!»—=Ca« WU a WOywU.a C-. « ciUC * — *•• i
Tltuca 

 Usina  Vende—s* casa \ ¦« 4.000 m2.; p.ana; com 44
: ^SJ*e°nStrUSÍ° aenSÔ^ \° 7«|n ponto "coSlíâíi

nTÍCcV-- W ".ir«l„S prexi. I ^'zT.J mo de multa conducSo. vendo eo- roas das 16 is 13 boriae recente construc&o. centro de . _r_. i_.. —

•TMJuca
X rua

T*

Tljuca — Vendo íjuntos ou separa-dos) á rua Alzira Brandão, pro-ximo á rua Conde Bonfim, magníficoconjunto de 3 prédios de construcftoantiga cada uma, area ds 222 m2-sendo 2 recuados 9 um de frent; coir.2 pavlmentos. Preço para negocio ur-gente. Cr$ 260.000.00 cada e Cr$ ...550.000.00. respectivamente. Mais d-í-

lida e recente construç&o. centro deterren<\ poss* imediata, com 6 quar-tcs. 3 *aIas. 2 banheiros de luxo. ga-rasem e demais dependenclas. por 350mil c-uzelros. Podendo-se facilitar —Tel. 4g-<l32.— "Vende-ae ótimo terreno &rua Gurlndlba entre oa n.°s 21 e35. tendo 12=45.Í0, J& com garag-me muralha. Trata-as pelo fone_ 36-8810
qMJuca — Conde de Bonfim — Ven-X de-ce boa casa. de erqulna. com2 salas. 3 quartos, salcta. cozinha, ba-nheiro. dependenclas empregados e bomquintal. Trata-se no escrltorlo do pro-prletarlo e seu procurador: A rua doRosário. 77. sala 502. Tel.: 23-2927.
T~errenos 

— Tljuca — Vendem-sedeis otlmos lotes i rua Santa Ca-roUna, esquina d» S5o Miguel. Tra-tar no local (obra) cc<n o sr. Lopes.
TIJTjCA — Traça Afonso Te-

na. Prcflio de 2 p:vrtmentos em
centro de terreno de 20x30, 20-
nu de 8 pavlmentos. Residênciaconfortarei, com 4 quartos e 3
salas cada pavimento. Garagem,nuartos de empregados, etc. —
Vende-se, tratar pelo telefone:28-0118. com o proprietário.mijuca — Vende-:* otlmo terrenoX com 24X15 próprio para 6 apar-tamenios, á. rua Toblaj; Moacoso. emfrente ao n. 69. onde se trata.rpijuca — Rua" dos~ArauJos~57. cs"sa

A partarrufctos —^"Vendem-aa a'par-xXtlr de 155. rnll crureiros com aa-leta. sala, 3 quartos banheiro, corl-nha e *. e.. ccm chuveiro para cria-dos. Facllita-se S0°|° e entrega-se emderembro. Ver na rua G< tullo, 193e:n Tcdos os Santos e tratar no lo-cal, das 9 As 11 horas, ou na. rua 5.José, 7Ê4. Loja. das 15 Aa 26 horaacora ar. ArauJ*. Condução: ônibus 33trens eletricos * bondes Cascadura eEng. de Dentro.A veuida £uüurbana, Cr$ 190-000.00XjL— Vende-se casa ccm sala, saleta,tres quartos, cozinha, banheiro, des-per.52. quarto de empregada, possibi-lidade de garagem: A Avenida Subur-bana 8104. Entrega imediata. Tratarcom o Dr. Osvaldo. .4 rua 10 de Mar-ço 17, 6o andar, sala 7, das 12 Aa16 heras.

Jomal do Comercio, sala 421. Aveni-da Rio Branco 117, tel. 43-3840.A tenç*o— Renda do 1.200 crureiros^.mensais — Vendo por 110 mil cru-zelros grupo de 8 boas c&aaa, ft-clllto a metade. Junto á astaç&o deNllopolla. Detalhas L Avenida RioBranco 117 sala 421. Tel. 43-384, ed.do Jornal do Comercio.A tsnçlo — Sngenho de Dentro —A. Casa 7endo entrego lme.iiat.iman-te negocio rápido baratlaslmo motl-! vo urgente, A rua Dr. Padilha 22.com bondes A porta. Junto A estaç&o.vendo tendo: 2 quartos. 2 sala-s. cosi-nha. banheiro etc. frente de ruc.bonita aparência, preço único 85 milcruzeiros. Tratar i Praça da Republl
' A-tJLí posse imediata rendemos A ruaCarlos Xarer 24 casa grande em otl-mo terreno de 11 s 40 preço <?o mUcruzeiros, facllltando-ee parte do pa-
Íamento. Ver no local com o vigia sr.Icldes e tratar L Praça da Republl-ca 83. 2" andar sala 202. Telefone42—1662. N.B. Saltar do lado ea-querdo da estação de Madureira e se-gulr a rua J0A0 iVeecte onde começa.A venlda Suburbana — Plèdaaa -A Entrega vazia, vendemos uma boacasa í rua Coronel Almeida 30. trans»versai, a rua Joio Pinheiro, tendo cnitquartos, duas salas, cotlnha banlifi/ro,estA vazia dentre de poucos dias. Pr*-ço 85 mU cruzeiros. Paelllta-se pw.te.Tratar A rua dos Andradas 26'. 2.»andar. Tel. 43-8658. Duque de Ca«xlas — nosso novo eeeritorlo A /.f»-nlda líllo Peçanha 15; 2.° audar salan. 2. Vendemos otlma rnoia-A fcençftoAd

A»JlçSo, Cr$ 160.000.00 — Tende-
uma de frente de rua com dois quar-tos, sala. cozinha, banheiro, etc., Arua Mario Carpenter 373. Tratar como Dr. Osvaldo A rua 1° de Março17. 6° andar, sala 7. daa 12 As 16 lu.A tenç&o, vazio, sinal de 45.000 cru-J\ zelros, confortável apartamentocom dois quartos, aala. cozinha, ba-nheiro .terraço tanque, fcgáo a gis.•t.c., a 30 m. da rua José Bonifácio.Detalhes com Dante, travessa dos Car-doso* '22. Cascadura, das o ás 12horas hoje e amanhã. N. B. restapart-* em prestações mensais.

dia, em JaearepaguA, em centro d*terreno 10 * 60, com varanda, dolai quartos, sala cozinha e privada. Me-ihores Informações na Organlsaç&o Al-fa; a rua dos Andrada* 26: 2.° anda*tel. 43-8658 e rua üranoa 705. 1e-iefono 30-3316.rua Oliveira de Andrade; 244 —

,? "ire'°r l. B5i;0VP^Oil5rendeSõT 4 ra» Pinheiro da Cunhitelefone 28-6094 ou Av. RIO B. an- V rf» nnn28-6094co 120. *! 1.107.
Tljuca — Terreno — Vende-se, arua Rocha Miranda. io*40. por80.000 cruzeiros. Imoblllaria Sousa,á rua Mayrlvik Veiga 30. Io andar,sala 3-A. Telefone 43-9317.ITllJuca — Terrenos — Vendem-se 2X magníficos lotes medindo 24X3*.Planos, A rua Cotinço, transversa! AConde de Bonfim. Negocio rara oca-slAo, 600 mU cruzeiros, A rua May-rlnlc Veiga 30. Io andar, sala 3-A.Telefone 43-9317.fl^ljucn — Vende-se casa de nm pa-X vlmento, com tres quartos, duassalas e demais dependenclas. Infor-maçftes pelo telefone 48-0334.

R

T tn* de Vasconcelos — Vendo por'¦Xi. 180.000 crureiros. sendo .60 milcruzeiros á vista e o restante em 10*nos, juro* de 10 por cento. Otlmobungalow, em centro de terreno delo x 32, tendo: Jardim, varsncJa. sala."ires quartos cozinha a gAs e nosSundos pequena casa de: sala, quar-to, cozinha. Francisco C. Freitas —Avenida Almirante Barroso, 97, 5.°andar^ ^ala_5l_2.  ú& Lins de" Vasconcelos edifício de6 aptos, todos com 3 quartos sa-Sr demais dep. poráo habitavel emfrente vendó-se faeilíta-se parteá; pre-dlo com 2 resídenclas vazio: novo aln-c*a n£o habitado. Vende-se entregaee lmfdlato. Preço 300 mil cruzeirosíone 28-2681. Andrade.
iTIraspassa-se o contráto do aparta-. X mento sito á rua Caiapó 71, casaA apart. 10I (Lins e Vasconcelos),rua. transversal a Dona Romana, com2.,quartoa, sala, banheiro e cozinhade 1.» qualidade, depósito de malas,duas grandes areas e dependenclas deempregada paio aluguel mensal de1.850 cruzeiros — Quem se Interessaré favor dlrlgir-se à rua Borges Mon-teiro 819 apart. 201, Meyer, ou no19.® andar do edifício do Ministérioda Guerra e-procura ro major Davi-tio, das 12 As 17 horas, diariamente.Rperreno — Vende-se 1í rua MàrláX Antonla, com 13 mts. de frente,por 30 mts. de -fundos. Junto ao pre-dlo 172. Lins de Vasconcelos, preçoCr8 -.100.000,00. Rua Urugualana, 26.Tel..: 22-2943. Batista.

f^asa vada —; Compra-se na zonaV-/ norte, com 35.000 cruzeiros deentrada- e o restante a combinar.Tratar com o ar. Pereira, & Avenida28 de Setembro 29. Tel. 48-5889/~1ampos Sales — Vendem-se 2 lotesde terreno com 1.000 m2. A ruaVicente Llclnlo. proxlmos ao Instl-tuto de Educaç£o. Rego Macedo. J.do Comercio, saia 507.
CASA — Tijnca — Compra-secasa para pequena fr.milia de

tratamento, com um minimo de
3 quartos e demais dependen-
cias, na zona compreendida da
Praça da Bandeira á Muda. —
Ofertas a Oliveira. Caixg. Postal
3141. Pagamento ã rista.

pendencias 330 mil cruzeiros. 20,."<' deentrada e o restante em 15 anos.Alolslo, Av. Rio Branco 123 sala 1212tel. 42-2223.ripijucá — Ocasião única — Vendem-X se duas ótimas residências no m«-lhor trecho da rua Conde db Bonfim,a 100 metros da Praça Saenz Pena emterreno de 16.20 x 60. c| 4 bons quar-tos e demais dependenclas. Tratar áAv. Treze de Maio 23, 21°, sala 2135.Tel. 2;-623a.

rpijuca — Compra-se uma residênciaX com 3 ou 4 quartos, etc. Pavortratar diretamente com T. Jorge Baa-tani, Av. Rio Branco 109 — 3o, sa-la 23. Só com o proprietário.filijuca — Vende-se ampla casa comX 10 quartos e demais dependenclas.própria para colégio ou hotel. Rua

/(["tençào — Compro. 4 vista, ctsa de— „w. .ende-se o apartamento 101.1 rVdols quartos, uma sala e quintal,com 3 quartos, sala cozinha tocloe j i*Tn qualquer bairro oj auburblo dacora :2 metros quadrados instalaç&o central até o Meyer. Base 100 mil cru-* " zelro?. sem Intermediários. Resposta
por favor para 94465, na portaria des-te Jornal.A rea para lotear vendo 96 mil me-.A.tros quadrados em zona servida porotlma estrada asfaltada e a 3 minutosda estacào de Paciência E. P. C. B.ramal de Ssnta Cruz. Preço 600 milcruselros. Tcl. 49-2543. De preíeren-cia depois de 20 horas. Brito.EngenRo

sanitirla completa, armario embutido,nuarto e privada para empregada.Prédio novo de 2 apartamentos, cen—tro de terreno. Aberto hoje e ema-nh&. das 9 £s 16 horas. Durante asemana._A_rua_Gonçalves L^io 18.
v n. fc. esquina do Conde de Bon-fim. otimes apartamentos, constandode sala. saleta. 3 bons quartos, copa-cozinha, banheiros em cor, quarto e•ar.c. de empresados, paragem, varan-das, etc. Maiores Informações dire-tamente com - o proprietário A Av.Churchil, 94. 12.° and. ou pelos te-lefones_ 22-0299_OU_ 42r0375.

VENTtO 05 dois nltlmcs »par-
lamentos, Já terminados, ambos
de frente 402 e 704, no Edifício
Genarlo, & rua Saboia Lima. 11.
na Tijnca, com jaragem e par-te financiada. E* favor antes de
ver, tratar â Praça Gabriel Soa-
res,_7, apto."T^-ende-se caaa vazia, construída héiV 4 anos, 2 salas. 3 quartos c dep.no bairro Ldfaiate Cortes. 26. RuaJo.ré Hlglno, 83. Preço 380 mil cru-zciros A vista. Telefonar para o pro-

j prletarlo, pela manh£: 38-6011.
i yendê-ee na Tljuca, prédio "com 3

A tençfto — Casas vazias.OLde Dentro — Entrego as chave*imediatamente. CompOem-se de dol»
quartos, sal*., cozinha com gas, banhei,ro completo, area, etc. Preço 100 milcruzeiros farlVto até 70 por cento alongo pra*o. Ver A rua Borja Reis *73com o meu encaregado Sr. Camilo.Tratar com o proprietário A Praça rt»Republica 93 2.° andar sa/la 202. '.^ele-
fone 42-1662. Junto ao H.P.B.Vende-se A

S

Delgado ije Oirvafio. «j Nào £« S^;|

A tenç&o em AnchietaJ\ ma Faustino Lins. 755 e rua Tomáe733. Kdson, casns e terrenos. Tratar arua Buenos Aires, 157. com Antomo.A réa — Loteamento —v Vende-sexjLuma, com 2 milhCes e quinhentosmil metros quadrados, no Distrito Fe-deral, com vários trens eletrlcoa dia-rios. O terreno tem uma testada de650 metros nela estrada Cesario de Me-lo. Mais informaçõoe á rua do Carmo,
pequenos apartamentos vazios ei ^ Coelho Stt*& S' J'e^e^one 42
,, ¦Drii-n /fin fiAft r.ruri»!roiií i_°^-  ^oei»u.

de a intermediário*.
Tljuca 

— Praça Saenz Pena — Ven-da-se A rua Gen. Roca 703 e 721,tres casas com 27 mts. frente 6 950m2. no centro da Praça Saenz Peça,mais 18 aparts. de vários tamanhoss preços A rua Ccnde de Bonfim 732,esquina Radmaker, separados ou depreferencia em conjunto. Tratar A ruada Alfandega 290. loja. Tel. 43-4466.*rpíjuca vendem-se iotes de terreno AX rua Henrique Fieluss, planta, tra-tar A rua Miguel Couto. 2 2.°, sala 7com sr. Pires, das 8 As 11 e das 16As 13 horas.

i Ã rua Almirante Coclcrane, 31,j no 32.
VENDE-SE á rua Conde Bon-

fim, casa antiga, com 8 quartos3 salas, 2 banheiros, etc., com
grande terreno de 11x83, os fun-
dos do terreno dá para outra r.
Facilita-se parte, preço 650 mil
cruzeiros. Fone 2Í-9590, com o
proprietário.

rnijucX pr

Compro, apaitamento, terreo, ou ca-
sa, ccen 3 quartos e demais de-oendenciaj?,' Inclusive para emprega-dos. Tljuca e adjacências. Entreguevazio. Pago 120-000 cruzeiros i vista orestante «m prestaçBea mensais acombinar. Base 250 mil cruzeit^s —

Quem tiver alruma coisa, dentro dis-to, queira escrever dando rua, nume-ro e demate detalhes para 93158, naportaria deste___JornaI.asa na Tljuca — Vendo com cinco
quartos 2 salas e demais depen-denclas tendo garagem, terreno me-dlndo *13x60: facillta—se 50°|o, pro-curem sr. Silva. A rua Rodrigo Silva

34-A. sela_ 206.

rpijuca — Vende-se o apartamentoX da rua Silva Guimarães, com 3quartos, 1 sala, quarto de empregada,com W. C. e banheiro, jardim de ln-verno, entrega-se vazio, preço 300 milcruzeiros, facilita-se 86 mil cruzeiros.Tratar com Lopes, tel.x43-4595, das 146s _i 6_ horas. — Resldencla — Vende-se,proxlmo ao largo da Segunda-Feira .luxuosa, toda pintada a oleo,centro Qe terreno de 2.10om2 comgrande chacara, própria para famíliade alto tratamento. 1.300.000 cru-zelrus. Osvaldo de Car/alho, av. RioB ranço 10 0 -1 ü 8, _4_ s al a _ 410.rpijuca — Venüp pronta entrega bomX prédio 4 quartos sala quarto debanho quarto de empregado, entradade automovel, rua Maria Amaila, ter-reno 10x50. Preço £.20 axil cruzei-ros. E outras propriedades para fa-milla de tratamento. 7 Setembro 84,2.° andar, sala 23, Alvlm.rperreno — Comprá-se em zona in-X dustrial até Rlachuelo — Bonsu-cesso. Area de 6 a 7.ooom2 — Pro-postas para Serpa. A rua do Ria-chuelo 44.

rpijuca —- Vendo casa de dois na-X vimentos com dois quartos duassalas, cozinha, banheiro uepefldenciasde empregada; á rua Jorse Lossio,36. casa 4. Preço 210 mil cruzeiro.?,ccm financiamento del47 mil cruzei-ros. S. Stockle — Edifício Nllomex,sala 7Q5. Tel. 22-7221.rpijuca — Vendo casa de dois j>avi-X mentos entrega imediata ruaJorge Lossio, 42, com tres quartos,duas salas, cozinha, banheiro e de-
pendencias de empregac.'a etc. Aschaves ertão no n.o 43 da mesma rua.Preço 280 mU cruzeiros com finan-clacnento de 70 por cento em 10 anos.S. Stoclcler. Edifício Nllomex, sala705 — Tel. 22-7221.

rperreno de esquina — Vende.-se ten-X do 15.50 de frente, para • rua Ma-Tia Antonla e 30 -metros para a ruaPadre'Roma. Prcco Cr$ 240.000.00. RuaXTrugualana. 26. Tél.: 22-2943, Batista,¦^rrende^e um lete., de terreno-com* 1.034 metros ouadnados, ou sejaterreno com entrada de 5 x 30 rmabrindo depois dos 30 m para 54 afs 17 m. com capacidade para 10 ca.sas de vila ou- prédio de apartamen-tos,- tçrreno pronto para receber cons-truçâo, situado junto ao bonde e oni-h\is de Lins de Vascocelos, bairro doxnesmo nome. A rua Ernestlna 85. Tra-tar com Flavlo A rua do Ouvidor 189.3*reçò 220.000 cruzeiros."rrende-se um lõte de vila A rua? Ernestlna 71. com 22 x 54 m. Jun-to ao onlbüs e bonde de Lins de Vas-concelos, bairro do mesmo nome. Pre-ço "200 mil cruzeiros. Tratar com Fia-yfo. A rua d> Ouvidor 189, sob.

"TTaddock Lobo — Cr$ 495.000.00 —
Jtl Lindo prédio com 2 apartamen-tos Independentes, de 3 quartos, duas
salas. 2 quartos de empregados etc.
Ha poucos metros da rua acima. Far-
clllto metade em hipoteca. Detalhescom W. Moreira. A rua Miguel Couto
27-A. 5". sala 503. Tel. 23-3045.Tlyfuda da1 Tljuca — Vende-se o pre-lTXdio: A r. Jo&o Alfredo n.® 24, comterreno de 30 por 35 metros, em lellio
pelo Palladio, dia io de agosto de
1949, ás 16 horas, rio local — Anun-cios detalhados no J. Comercio de
quintas e domingos.

Terreno 
— Vende-se de 12X31, A ruaAlberto Rangel, proxlmo da ruaSambaiba, com linda vista. Tratar pe-lo telefone 28-1216.

*lTende-se ou aluga-sè luxuoso apar-V tamento com 6 peças, comragem A rua ' Gráo Pari n. 495,apto. 202. Tratfr A rua Conde deBonfim 211. José Fone 28-4901.
^^•ndtcnos uni terreno em rua par-i ? tlcu!ar, com entrada pe'.o n.o 756da rua Pedro de. Carvalho, com cona-íruçSo de uma casa de dois aoarta-trentes Já iniciada e com alvenariado IvO pavimento já "levantada. —
Veni'a na bate de 100 mil cruzeiros,facilitando 50 por cento do pagamen-ta Tratar na Auxiliadora Prfdial S.yi. .Travessa do Ouvidor. 32, 1.° an-dar, entre 12 e 18-horaa.

TIJUCA
J A-partomentos — Vei"i*n.te a 200metros da rua Hadd"»ck Lobo c|3 ótimos quartes, gTande wla e de-mais denendencias. Tel. 23-08B6, comc proprietário.

*i,|"uda da Tljuca — Atenção aj-arta-
i.vX mentos terminados de. construir
para pronta entrega vendo A rua Amo-roso Costa 61 todos de frente .dois porandar tendo cada um tres quartoa ctl-mos, duas salsfies-yT7m M HMH MHmos. dois salões, varandas, cozlnnai cr.-
pa banheiro nobre quarto de criadose banheiro area de serviço e garagem;preços desde 320 mil cruzeiros com
grande facilidade de pagamento. Ira-tar rua da Assembléia 104 R'ua 904.
Tel. 22-5814 Silveira. Ver no local com
o nortelro.

PARTICtnLAB vende residen-
cia de 2 andares, na Trav. L11-
cio de Mendonça. 62 (situada
entre a rua São Francisco Xa-
vier e rua Lúcio de Mendonça),
pode ser vista na parte da tar-
de e tratar & Av. Atlântica. 790
afpto. 30, na parte da manha
TJredlo vãzlor Tljuca — Vende-se óti-
JL mo de cimento armado e konstru-
qSo esmerada com A quartos, duas sa-
Ias, varanda. Raragem com terraço,
quarto e banh-iro para »-mpre*ados A
rua Alberto Siqueira. Preço 780 milcruzeiros, faclllta-se o pagamento. —-
Entrega imediata; A rua do Carmo. .71,a.» andar, salas 801 e 802 — AntonioJosé Cepeda.  
Resldencla na Tljuca — Vendo pre.dlo residencial de 2 pavlmentos,composto de 2 salas, copa. cozinhavaranda e 4 quartos, terreno de 7.50X<7. Preço 250 mil cruzeiros a vista.Netoclo de rara oportunidade, »endo
a entrega do prédio imediata. Tratarcom A. Castro, a rua da Assemblela

|oi 104 salt 907. Tel. «-3C13.

merreno — Compra-se nas proxlml-X dades de Haddock Lobo e Condede Bonfim, até Praça Saenz Pena —
Propostos para Serpa, A rua do Ria-chuelo 44. >ni"juca — Vendem-3e dois otlmos aparX tamentos á ruà Haddock Lobo 191,apartamentos 603 e 605 um com sale-ta, sala, quarto, banheiro e cozinhacompleta, quarto e banheiro de emprt-gada e area com tanque, outro comgrande sala dois grandes quartos bu-nheiro e cozinha completo, quarto e ba-nheiro de empregada e area som tan
Íue. Tratar na Soe. Construtora imobillaria Prolab Ltda. A rua Qultan-da 45A 1.° andar» salas 202 o 204.Financiado por qualquer instituto oucaixa ou pela própria firma.rpijuca — Vendo por motivo ae via-X gem, duas casas,» sendo uma novaem terreno de £500 metres quadrados,podendo construir apartamentos ounovas resldencias, com linda vista eotlma para saúde. Tratar pelo teleto-ne 38-1792.

rpijuca — Vendo casa d« dois p*-X vimentos, com ir:s quartos, duassalas, cozinha e bnnhelrr. e dapen-denclas de empregada; á rua JorgeLossio. 32. Preço 210.000 cruzeiros,com flncncirmento de 147 mil cru-zeiros. S. Stockler — Kulflclo Ni-lonricx, sala 705. Tel. 22-722

\ Tende-se uma casa r.ova com 2V quartos. 2 saias, banheird com-
pleto, cozinha, varanda e grandequintal. Lugar de futuro, perto aoEstádio Municipal. Rua D. Maria 11,casa 7. Tratar pelo tel. 23-1910 —
Ramal 29."V rende-se cz"~ — azia com 2 quartos,V sala, copa, banheiro completo e
varanda, á rua JuparanA 75 e 77. es-
quina da rua Uruguai. Tratar comMartins, rua Uruguai 23, apt. 2. NAoatende pelo telefone.

A boliç&o — Vendem-se. A raa. Gla-jtJLzlou 15«, tres ótimas casas, comAgua, luz e entradas lndenendentes.Perto de toda conduç&o. Ve? e tra-tar no local, com o proprietário.A partamerites — Cascadura — Pro
prletarlo vende diretamente a 130mil cruzeiros, com pequena entradaInicial e o restante em módicas pres-tações compondo-se de sala. dois gran-des quartos, área com tanque, co-zlnha e banheiro eom gáz. Ver dlre-tamente A Travessa dos Cardosos. 52.Informações detalhadas A rua México,41, 5.° andar, sala 504. Tel. 29-5876.A rea no Suburblo da Central —

A Compro a vista, área que se pres-te para loteamento. Tratar com Ma-noel de Sousa Santos, Miguel Couto51, 1.° andar.

rpijuca inteiramente vazio, ve:i-X do o apartamento 203 á rua De-sembargador Isldro, 145. com saladupla, tres quartos banheiro comple-to de cor. quarto e W. C. para em-
pregac.'a e garagem, cm edifício semelevador e rigorosamente familiar,com acabamento de luxo. - Aceitoofertas na base de 320 mil cruzeirospara a entrega e imediata ocupação.Ver no local, entre 13 e 15 horaa eTratar A Travessa do Ouvidor 8.sala 502, das 17 às 18 horas, direta-mente. Tem parte financiada.

Vende-se pela lmportancia de Cr$ .
200.000.00. c| grande í!r.anclamen-to, otlmo apartamento, o de n. 9, cl

sala, 2 quartos e deraais dependenclasá rua Sâo Francisco Xavier 33, prox.ao Largo da Segunda-feira. Irtí. Tcl.
27-0^55."T^ende-se resldencla cc«*

* tres quartos, construção nova —
Rua Araujos, 57. casa IX •— Telefone2 #-9224..TTende-se luxuosa resldencla estilo co-
V lonial. de dois pavlmentos emcentro de terreno arborisado de 15 x
70. Pavimento terreo; gr.ands varan-da em mamiorlte, 3 salas, copa ccmarmários embutidos, coroinha, quartoe banheiro. 2o. pavimsnto; 3 quar-tos com armarlos quarto ,m^las. oa-nheiro em cor com 3 divisões —
Terraços, garagem e quarto de cria-des Preço 700 mil cruzeiros — RuaRocha Miranda n. 123 — Usina daTljuca — Tel. 38-6499.

Zng. de Dentro. Aboliçio. Ven-demos um terreno d« 11X55 com pe-
fuena casa para *<r entregue vazia,reço 85 mU cruzeiros. Tratar no lo-cal com sr. Valdemar ou na ImoblUa-ria Graça Aranha tda. Av. Rio Bran-co. 108. 5.°. saia 504. Fona 42-9836.A tençfto — 50 mil cruseiroa de en-jC\- trada. Vendemos apto. no Meyerde 2 quartos sala, cozinha, V4 6. eboa área e quarto sala; etc. Visitemna rua Camarista Meyer 445. Junto Arua Dias de Cruz. Detalhes com Imo-biliadia Graça Aranha Ltda. Av. RioBranco. 108, 5.°, sala £04. — Tela-fone 42-9886. A ' rua D. Claudina. Meyer. Vende-xxmos ótimos aptos com 2 e 3 quar-tos. sala, cozinha e banheiro com-Detalhes com a Imob. Graça AranhaLtda. Av. Rio Branco, 103 3.®, sala504. Fone 42-9886.

A tençáo — Vendo otimes residênciasXjl entrada de 35 mil cruzeiros oumenos e o restante em 5 anos ou maisas casas 318 da rua Dlor.isio Fernan-des 305 da rua Eullna Ribeiro, Euge-nho de Dentro e Meyer. Jardim, va-randa, sala, 2 quartos, banheiro co-zlnha a gás. visitem antes de vir aoescrltorlo de H. Silva, ed. do J omaldo Comercio 4® andar sala 421. Teio-fone 43-3840.A tençfto! éas* vazia — Vendo A ruaXjLCachambl 534, em centro de te?-reno plano de 11 x 33 metros, com 3quartos, sala, saleta. copa, cozinha,banheiro completo, etc. visitem, chaveuno n. 537 e venham ao escrltorlo deH. Silva, ed. Jornal do Comercio 4°andar, sala 421. Tel. 43-3840
\ tençfto! Cr$ 20.000.00 ou menos exjk.o restante em 8 anos. Vendo ascasas vazias ns. 18 e 9 A rua Goiásno n. 1.042 defronte A ««taçfto deQuintino. Visitem antes de vir. ao es-critorlo de H. Silva, ed. Jornal do Co-rnerelo. Avenida Rio Branco 117, aala421. Tel. 43-3840.A ' rua Henrique Fere ira 68.4 —.xVVendo casa entrego vazia ccân 2quartoa sala, banheiro comp'.eto, ter-reno de- 12 * 40 — Preço 63 milcruzeiros — Tratar com Olavo Ge-ma — Avenida Rio Branco n. 117. 4®.andar, sala 4.-1 — Telefone 23-4923.

A tençfto — A* rua Cantülda Ma~aV ciei n. 39 — Junto ao largo ót>Abollçáo -» vendo c*«sa antiga esr.terreno plano de 22*53 metros Vi-sltem e venham ao escrltorlo de K.Silva — Avenida Rio Branco 117,sala 421, fone 43-3840 — Edifício do"Jornal do Comirclo".  _* rua Eagiian. — Tíia VaV,Queire vtndo prédio novo de va-randa sa!a tres quarto* banheiro d©luxo cozinha, qumts!, entrada pari,carro, em terreno plano de 15 x 2?metros. Visitem. Chaves ao lado.H. Silva "Jornal do Comerclc", 4.®andar, sala 421. Tel. 43-3840.A ' ruã Goiás — Aptos. " o 1 eA102. defronte á Estaçáo da Picdn-de, sala grar.dt. quarto, banheiro co-zlnha a gás, en:rada de 20.OCO cru«»zelros e o restants em 20 anos. —Visitem e venham ao escritório d? XL.Silva — Avenida Rio Br.r.co r.7,sala 421 — B^lflcio do "Jcrnal doComercio". Tel. 43-3840
\ tençAo! Cascadura. rua IguaçuXX.— Veado tsrreno com 57 v 475 me-tros com otlma pedreira negocio deocasião, visitem e venham ao escrito-*rio de K. Silva, á Avenida R'.o 3*a-oco 117, ?a'& 42i. Tel. 33-3840, Edirl-cio do Jorrai do Comerei o.  A tençfto —Vendo am Nova IgcaçUajliLá Estrada da Posse ao lado do n.1 080, casa com 3 quartos. 2 ^alas,banheiro, lus. agua e um bom poma?íaclllta-se. Visir.em e venham ao ei-critorlo da H. Silva, ± Avenida R.oBranco 117, sa!a 421. Tel. 43-3840 —Edifício do Jornal do Comercio.A tençfto! —Terreno industrial —xlVendo terreno plar.o de esquina,2.000 metros quadrados, ímeanho CuDentro, t rua Salss Gulmaraes 34X(ümetros, agaa. luz. força, esgoto e teJj-fone. Visitem e venham ao escrltorlodt H. Silva. A Aver.lda Rio Branco 117sala 421. Tel. <3-3840 — Sdiücio doJornal do Comercio.A tençfto! por 25.000 cruzeiros de en-A trada e o destante como aluguel —'Vendo as lindas resldencias cs. 5, 6 Ve 8 novas sala, 2 quartos, ' inhelro,cozinha e area, teto de lage, tod?- tt-queadab*, rua Jofto Pinheiro 39. Junto 6estaçáo da Piedade. Visitem e venhamao escrltorlo de H. Silva, A AvenidaRio Branco 117, sala 421. Tel. 43-?840. Edifício do Jornal 6o_Çonaer«

ATençftõ — casa Comercial no En-A genhò Novo — Vendo ótima lo-
Ja prestando-se para qualquer negocio,ver e tratar na masma, A Praça En-
genho Novo, ao sair do tuncl da E.F. C. B., corn Sr. Eelio, loja de ar-marinho.A têriçfto — 43 mil cfuBsiroa — Por
^'V-etsa lmportancia vendem-se duascasas, uma em final de construção
proletarla chalet com 5 comodos emais uma cafta aos fundos com 4comodos. Negocio de unlca op.irtunl-dade. Entrega-se uma vazia em 30dles. Saltar Ricardo de Albuquerque,segui? rua Peiclra Rocha até o fim
e ver á rua Boaçu 34 e tratir como autorlzaoo por escrito a venda A
rua Buenos Aires 151 1.®» salas 6 ®
7, fone 23-0770..

rpijuca — Terreno — Vende-se; á r.X Gurlndiba, com 37,50 de curva e450 metros quadrados; otlmo paraedifício de apartamentos. Fica deíron-te aos números 33 e 51; esta rua co-meça na rua Amoroso Costa. Preço deocaslfto 250 mil cruzeiros. Tratar c|o proprietário. Conite. Alberto Coelho,tel.. 27-8300.mijuca — Haddock Lobo — Vende-X se magnífico prédio assobradado,edificaú'0 em terreno de 7 x 4/, â ruaProfessor Gablzo 146, em leilão,quarta-feira, 10 .do corrente, às lohoras, em frente ao mesmo pelo lei-loelro Ernanl. Vide anuncio detalha-do_n o "Jo r n al _d o_ Co me rei o" d ©_. h oj s.
iMJúca. Ve"ndêm-se~*2* aptos, de Jren--X te, com entrada independente ccm3 quartes, 2 salas, quarto de empre-gado, etc. Rua Almirante Gavlfto. —
Trata-s-e. fone 37-0035

rpijuca — Vendo A rua Araújo, pre-X dlo vazio com 4 quartos, 2 salae,copa, dispensa cozinha, banheiro com-pleto mais 2 quartos sala. e umgrande salfto com 80 m2, tratar comA. Catrambi Filho, á rua México,148. 8.° andar, sala 406. Telefone:42-9950. - 
TIJUCA — Amplo apartamen-to vazio, á rua Haddock Lobo,

320, 3." andar. apto. 301, esquina
da Campos Si-les. Vendo com 2
n.uartos, 2 salas, cozinha, ba-
rihciro. tudo cm tamanhos gran-des, dá frente para duas ruas
com bela ..varanda. As chaves
com o porteiro sr. Jona. finan-
cio 70 por ccnfo, por 10 aros. —
Entrega Imediata. Mais infor-
mações. á rua da Asseiribleia. 10,
sob., tcl. 42-0277. E'ias das 10 30
ás 12 horas. N. B. — Aceito
oferta na base de 280 mil cru-
íeiros.

rjiijüca — Vende~so confortável resl-JL dencla em centro de terreno da12X24, com 3 salas, 4 quartos. 2 ba-nhelros. varanda, terraço, 9 armariosembutidos, dependenclas de emprega-do Negocio direto com o proprieta-rio. Rua Tte. Vilas Boas 37.rperreno \ — Tljuca —- Vende-.^e de
8125!3o. com duas frentes, A ruaRocha Miranda, zona de 4 pavlmentos.Preço Cr$ 75-000,00. Tratar com cTel. 26-3436proprietário.rpijuca ——ViX vimentos, Vende-se casa de dois j'*-— vimentos, com duas salas, quatroquartos, garagem etc. Preço 5PC milcruzeiros. Obséquio telefonar de se-

gunda-felra em diante para 28-9767.rpijuca — Vende-se um terreno 10 xX 40; A rua Rocha Miranda Junto a ti
722 boas resldencias. 85 mil cruzeirosfacilita em parte. Tratar A ru» Al-varo Alvlm 33 e 37 8o andar sala 823.Tel. 42-5604. "Muda, vendem-

SUBURBIOS
CENTRAt

A bollçfto — Vende-se~-á rua Ferrei-
Ara Leite 62, proxlmo ao Largo da
Abolição, duas lojas com 4 portas de
aço e uma casa com dois quartos,sala e cozinha. Tratar no local das
9 ás 11 e das 13 horas em dlaute, A
rui Guarauna 161valho. Vicente .de Car-
"a nchieta — Vende-se o terreno da
XX rua Itatiaia, esquina da rua Adal-
berto Tanajura, medindo 12,50 x 55
metro3. Ver no local e tratar com o
proprietário, A rua Mayrlnk Veiga 13,
io andar. Fone_23-3099.Á boliç&o -— Vendêm-se lotes terreno
J\ A rua Figueiredo Pimentel 118.
racllltt-5» o pagamento. Ver no lo-
cal com. o ar. Amando, no Armazém
delronte. Trrtar A rua do Carmo 55.
IO sala 7. Tel. 42-1841.

\ tenç&o — Osvaldo Cruz — A 5
A minutos dt estação vende-se casacom 2 quartos, 2 salas etc. forrada
« assoalhada e pintada de novo. —
Preço 60 mil cruzeiro* com maw da
metade facilitadas. Seguir rua An-
tonlo Badajós e ver A rua Dutrae Melo 59. casa da frente. Terreno
mede mais ou menes 17X20. Ver no
local por gentileza dos inquilinos e
tratar diretamente com o proprieta-rio i rua da AboUçto 327, Zneenhode Dentro. ~*jf • rua Joaquim de Housa — Ta-
x\.riaçu' — Vendemos um late de
6X30, com agua e luz. Detalhos com
a Imoblllaria Graça Aranha Ltda.,
av. 3io Branco loa, 5.°, sala 504,fone_42-9886. __A • »*ua Leõpoldina n. 49 •- Fie-
x\dade —¦ Terreno piano de 11X10*.Vendemos um otlmo rote com agua,
luz, força esgoto e 'lalçamento. Pre-
ço 130 mil cruzclros. I>eta*.hes coma Imobillar.a Graça Aranha Ltda.,
av. Rio Branco 108, 5.° andar, sala
504, fone 42-9886.
Abolição 

— Vende-sé um etrreno u»
rua Frei Henrique, Junto ao n. 179,

d ell x 45. Tratar A rua General Cald*
well 10b. Tel. 43-7216. Sr. Asreloa ou
Mario.

'pijuca proxlmoX se dois lotes Junto ou nfio A ra-z&o de 300-000 cruzeiros cada e po-dendo ser entregues com 50.000 cru-zelros de entrada e o restante em 4anos. Barfto do Bom Retiro 1554» ca-«a I. Rocha, tel. 35-8612.

ÃTENÇAO — Vendem-se com
facUiti».ile de paR&mcnto, do!a
lotes de terreno medindo 21 me-
tros de frente, por 1K0 de pro-
fundídade, com resldencla m
centro de nm e casa de negocio
com .residenolh. no outro, em lo-
cal aprazível, dotado de^ a^ua.
Inz, liondc c ônibus na principal
avenida calçada de Jacarepafrua
á ma Geremario Dantas, 807 e
817. Ver no local. Tratar á. Av.
Almirante BaiToso, 97, _sl. 110^.

A tençh%. vazia — Otlma opcrtunl-
A. vendemo, i rua Te'xelra da
Costa Junto ao I^rgo ds Vá Lcoo.
boa c'asa e:m dois quartos duaa sa-
tal e d sanais dependenclas po-r 120 mil
cruzeiros, com grande -part? rinncia-
da. Ver 4 Estrada Marechal Ra-nste.
Ias cozlnba. varanda, granai qu-n-
769*. com o nosso encarrrgado e tratar
dlretamenw ccm oa proprj«tMloa. na
Organizaçfio Duíce, A rua RodTl-go sn-
Assembléia. Te-lrfone 32-7945. dlarla-
va 18 5» andar sato 505 erqulaia ae
mente'das S.30 4a 18 horas. N. B.

A tençâo — Engenho de Dentro cca-
x\.sl&o, com entrada a part.- d'
mil ' cruzeiros para as casas de Vila.
e 34 mil cruzeiros. p*/a "conjunto de ao Largo da AbollçAo, 4
ru» Dlalma Dutra, tendo a da i»<-UuC
varanda, dois o.uartos. fnr~ 1 •
zinha, banheiro tendo nos fundos uma
casa de sala quartò e cozsnuu. uu-
nheiro. Tratar na OrgtniiaçSo Alia: 4
rua dos Andradas 26! 2.° andar. Te-lefone 43-8658.

A tençâo —• Engenho de Dentro, —
Junto ao Largo dos Pilares —— Vendo 3 casas, entrego 2 Y&-zias, 2 quantos sala grande cozinhaduas com quarto, sala cozinha « ba-nheiro completo — Preço 180 cnll cru-aelros — Olavo Gama — Jornal dcComercio sala 421 — Telefone 23-_492_3-T "r üiTnGÕlXr^®~^27~dêírõntê—ã—ês"-¦A. taçáo de Piedade, vendo residen-cia de 2 pavimentes, 2 quartos, ba-nheiro, varanda, sala, copa cozlnna.banheiro. — Facilito entrada de <ümil oruzeiros ou menoe e o nestan-te em 10 anos ou mais. Venham aoescrltorlo da H. Silva — Jornal doComercio sala 421 — Avenida RioBranco a. 117 Telefone 43-3340-
APARTAMENTOS acabadosde construir, para habitaçãoimediata — Vendem-se á rua

Borja Reis, 255, aptos. ns. 102
e 202, com dois quartos, sala, co-zlnha. banheiro e demais depen-denclas. Preço 155 mil cruzeiros,
com 40 mil ernzeiros ã vista e o
restante em prestações mensaisde 1.650 cruzeiros, no prazo dc
10 anos (Juros incluídos). Ver
no local e tratar ã rua da AI-fandega, 300- Tel. 43-4456.A tençào! —- Vendo terreno planoxlL de 21X40. na esquina .do la-do esquerdo da rua Pinto Teles comAmaila Franco, frente par ao nascen-te, ' grande facllidado de pagamento.Visitem e venham ao escrltorlo de H.Silva. Avenida Rio Branco 117; sala421. Tel. 43-3840 — Edifício do Jor-nal do Comercio.A Ibcliçào — Vendo cEsã entregoA na escritura da promessa á ruaFereii Leite n. 212 mais detalhes pe-]Q tcxl. 49-0844.

A tençâo!, rua Jofio Plfihelro 37 —defronte A estaçáo da Piedade, •Vendo novos apartamentos 101 e 102,.lardlrn, varanda, 2 quartos amplos,banheiro, casinha e otlma arca. Er.«trada de 30 mil cruzeiros ou menos-O restante como aluguel em £> anos oi3mats. Visitem e venham ao escriotric»de H. 81l7a. A Avenida Rio Branco117, sala <21. Tel. 43-3840, Edifíciodo Jornal do Comercio.A tençâo! Avenida 29 de Outubro)(Suburbana) — Vendo terreno pl&~no de 1.200 metros Junto o depois dtsrua Padre obrega zona industrial, ne-gocio de ocasião —H. Silva, edifíciodo Jornal do Comercio, 4° andar ep.-la 421. Tel. 43-3840-A tençâo! rua Andrade Figueira 47íijljL Madurei:a — Vendo grande casu do4 quartos, 2 salas. copa, cozinha,quintal, com uma casa nos fundos d«quarto, saia, cozinha, terreno de 12:por 50 metros, faclllta-se o pagamento— Vazia. Visitem e venham ao escri-torlo de H. Silva, Avenida Rio Bran-co 117., sala 421. Tel. 43-3340. Ediíi-cio do Jornal do_Comercio.A tençâo — Venda. Renda de 38.400-TV cruzeiros anuais ou entrego vazioaproveitem a ocasião. Vendo loja •resldencla e terreno plano livre cocentro comercial o único de 19X33 ma-tro?. Av. 29 de Outubro 9.50o antigaSuburbana. Visitem e venham aos es®critorios de H. Silva. Facilito. Av.Rio Branco 117. sala 421. Tel. 43-3840 — Ed. do Jorna 1 _do_ComercioA tençâo — Casa vazia, vendo á rus.X\. Pinto de Campes 113 estaçáo de*Osvaido Cruz, causas de 2 quartos, sal&banheiro, cozinha. Em centro de ter-reno de 8 por 50 metro, planos. Chaves»no 44 — Visitem e venham uo escri-torlo de H. Silva á Av. Ftio Branco11?. sala 421. 

A lugam-se íM^Jas e um apartamen--Ta. to, i rua José de Ouelroz, ea-quina de Teresa dos Santo©, em Ben-to Ribeiro. Tratar á AvrJa* E-asmoBraga, 299, 4-° andar, sala 42, comFerreira, tel. 42-4688.
Aluga-se ótimo quarto Independen-te, com ou sem movsLs. casa de
familla de todo respeito * senhor
ou senhora, que trabalhe ff.rá. RuaAna Neri, 1884, tel. 29-0134, EstaçãoRlachuelo;A,' -£\. Iguaçu;. 273, em Cavcaiura, com
um e dois quartos, sala. demais de-
pendencias, fogâc a gá6 etc. Em prl-meira locação e por p-?ço r-rbl.raao
pela Prefeitura. Ráo se ace.'t.am ,v-
vas abL^oItamente. V«r ^o local, das
10 As 12 e das 14 às .: A_horas.

A tençâo — A* rua "Dr. Padilha, saijC\. — Engenho de Den&ro, Junto a as-taçáo — Vendo ótima resldenr.ia de a,quartos, 2 salas, banheiro, cH-inha x
gás b grar.de terreno plano com outro,írente pela rua Dona Teresa, zona ln-dustrial. Visitem e venhem ao escri-torio de H. Silva — Avenida Rio Bran*.CO 117 sela 421 — Tel. 43-3840 —Edifício do "Jornal do Comercio."

ATENÇAÓ2 — Visitem as bo-'
nltas resldencias em final da
construção, com entrada de ali-tomovej da r. Mendes de Ag^iiasr
n." 132, casas 1 e 3. Entrega lme-
diata* Entrada de 50 mil cru-
zeiros ou menos e o restante ena
15 anos. Varanda, sala, Z qnat—tos, cozinha e quintal —• H. Sil—
Ta — Avenida Rio Branco, 117,
sala 421. Tel. 43-3840 — EdiTl-
cio "Jornal do Comercio"

A Organização Alfa vende para en-
x\.trega Imediata, pr*dèo com bom
ouintal", dois quartos, duas «alas. co-
zlnha. privada antigo solido, preço 70
mil cruzeiros. Ver a qualquer rera.Rua Cesario Macrado 28 Junto A esta-
çâo de Piedade, podendo entrar peiarua Elias da Silva, onde começa ou r.
Gomes Serpa onde cruza. Tratar nolocal ou na Organização Alfa. Rua tios
Andrrdas 2b 2.° andar. Tel. 43-8658.A Organização AÍfa oferece por 70
xV.mll cruzslroa. esatllna para coar-tração de casa de comercio ou sedr
do soclcdad? ou ainda para loja o apar-tnmrnto. localizado em Modurelra ccmbondes e ônibus ã porta, mede 11 x 45.Ver ; Estrada Marechal Rangel, esqui-na com A rua Professor BurlamaquiMaiores detalhes na Organização AUa:• * • -- - - ndr. • Te-

a tençâo — JMrlto a Estação de Cas-
xVcadura — Vendo grande casa va-
sl*. en terreno.J. 24 s !1. «*
oferta na base de 300 mil cruzeiros Tratar diretamente com Ola^o
Gama — Avenida Rio Branco' n. 117,
4°. andar s.la 421 — Telefone 23-
4923.A tençfto — Engenho de Dentro em
•A Otlma rua residencial vendo ter-
reno plano de ll x 88 com estudo
para 8 apartamentos e 8 casas- Pre-
CO ljr m'l cruaeiro» — Oisetc. Olavo Gsma — Avenida Rio•Rrancn n. 117 4o. andar, sala 421 —
Tel. 23-4923. h—-a i—rua cãpltfto Macieira, Madurei-
A.r\. vendo casa vazia, por 90-000
cruzeiros, com dois quartos, duas sa-
ias, cozinha e uma seção de quartose cozinha rendendo 575 cruielros. —
Faclllta-se. Tratar pessoalmente no e*-critorlo do dr. Vasconcelos Av. Rio
Branco 1061108. 12° andar, sala 1206.

ATENÇAO! — Vendo no su-
burbio da Central, ótima, caso,
do saúde em pleno funcionamen-
to- Lucro positivo. Cartas para o
dr. Gerson. Caixa Postal 4.777.
Rio_de Janeiro.. ==___

AVENIDA 29 DE OUTUBRO,
antiga Avenida Suburbana- Pro-
ximo a Cacbambi. Vende-se um
terreno de esquina e outro pe-
gado a este. Facilita-se parte do
pagamento. Im^biliaria Standard
Ltda. - Rua Eodrlgo Silta, 18,
7." andar, sala 704. esquina da
rua da Assembléia» Tel. 33-7955»

av. 29 DE OUTUBRO, antiga
Av. Suliu.-bar.a, Pilares. Vende-
se uma vila. Renda mensal do
2.300 cruzeiros, com mais um
terreno para construção. Preço
300 mil cruneiros. Tratar n» Imo-
biliaria Standard I/tda. — Rua
Rodrigo Silva. 18, 7-" andar, sa-
la 704 — Tel. 32-7952.

"V"7 rua Marolm Madurelfa, vendo
Atentrada 85 mil cruzeiros resto em
10 anos. caaa quatro quartos, sala, co-zlnha. chuveiro, quintal terreno 10 por0 com mala duaa casas pequenas rim-A rua dos Andradas 26. 2.'

seriar começa, W i,,™ do v,,

4 ' rua. Dias da Cruz — Meyer —
A. Junto a esta —' Vendemos um pre-dlo vaslo com duas salas, dois quah-tos, copa, cozinha, banheiro completo.
Jardim garage e quarto de emprega-da. Terreno de 40 x 20. Detalhes cora
a Imoblllaria Graça Aranha I.tdft.
Avenida Hlo Branco 108 5o andar. sa.la 504. Tone «2-9886. •r-7 rua Antonio Portela 64 — Ec-
A. genho Novo — Junto a rua Ba-
rAo de Bom Retiro — Vendemos cas»
de dois pavlmentos com duns salas»cinco quartos, cozinha, garage. qu)n-tal, etc. Terreno de 11 x 55. Freçò
365 mil cruzeiros, facilitamos o n Ucruzeiros em 10 anos. Detalhes cora

o. Tratar pessoalmente nscriTono a Imoblllaria Graça Aranha •
Vasconeeloe. Avenida Rio Branco i Avenida Rio Branco ±03. anda*,

,o andar aala 120A- [ sai» 50<. Tono 42-SS8a. ..

I t



!a, MOC.Iauot trrib«ati«iroluaric, i ....d*. vftiU PrlAlhet» '"«ur. «i i.nul.ihu.rio üroç* ArautiA I td«. \vrntú* RioÜtrauco jop» i* and*r, w*la r-w-» Fone
"X*r"ni«T»«rn»iuu Ouinurae* n. :iuXV — Pludadr — \*ndemot mi IUMIJ•vi» 4 com «ala, quarto p rotlnh*, t«»ah«lro e boa arei», Preço o) ir.ll «tu-
Miro», anidn umn entrada d«> ¦ t nmcruwloon • o reitanl* rm «Un'0 aoof,Detslhn com a Imoblllarla OinçaAranh* LUla. A\tnld« lllo Dum*.) .Oi,andar, «ala *104.. Fonc.,4j-9»'8a.• à ' rua Xlfen«», junto /.o n. 11; •-
J\. B»nto Rlbrlro — i/etuleuv»* um

D#r.' V««itA • rj» bnM <u TJfito — ijulntino. t'Ati.%H ACABADAS I»E con»-| fomrro ti» miittiu srMlwnío ...
)octiu*a •— Vtudtmu* um* cm irulr. mn liabita^&o Imfdialn. I r* pacm. iue unha t«rí*rio P£ik" ^ /-* s <» '.«* m«.u a
trt• GUattOt, OU** 441 «J, COÍÍlsha, . v»ni(i«m »» .m avrulilâ 4 rua. ítíBMfUir C**M OOf íur.do», Jft, dr *»ím do'* <H'irUl •'» »' .' •
«iro e boi lundu* >utra c#,n Mil, ISÍfíS. VmImIim ^Í! y° ?*• !?5 50,1 ,<!ru?'r''?" vom * in*
IO, «le. terfiui dr ;ü ¦« rnUr- JUyrjx liei». ••*9, r.m;enn«> AC' Vrndr-r» a rju P»qjrquer, ; tr*»!* d* : . mil <fuM»!ro» «• .1 >c*-

JORNAL DO DRASIL
'••1 l.r.f.nlw 4»ua> Vj prü.1» C*

OOMTTTOO. 7 DE AdOSTO DE 104» — 17
I »-éf#p*flUê«I mtiea cor* fC|U r\ég-

UnU> fInf i.nv<u o? : 1ra AuxlludoT:«vev» oo«otrr

nmtro. com um» tala, llin quiiT- i O I Abolido, no-» . ,r»r,d.. tto, coalnha, banheiro c drm iU, Orp<ndenriA.t; trata-ea no local; r.i=-
driirnilrnrla», lnrlu»lro quintal íl>_"tL™«_£-n",:rH*'. .
prAnde. Preço 120.000 cruxclros,. no^a, junio 4 «*u«fco dp.
MMndn 30 inrt rrun-lroh A rliia e d«d«», com s quartoi, _• !?*• ^ - „,r»n. min' nhfl i'0»lnh« > ifi», !>»'» I IO"'"1'1o rratuntr rnt pjtliHOW mrn , «jutor. indtc* M»rtin.v T*l*fonc: iSitli dn Cri 1.201.30, no pr«*o de vçu.10 ano#. (IncliiMlvr Juros). Trit-! Aitmpo Crnd»»"-c üffn cmii
Utr A run da .Mfindri!», SOO — K/
Trl. 4Í-44M.~ OASÁS"\C A»AuAS DE rtin»
trufr, p«rn habltA<áo ImedlatA  _Vendem «o cm_ «venld»;. & rum ?W. «obrtdni. tom o oorutor Pir.to.

Pff>-TnurA. —
kfiu

2 5.20 CTUUflrM.r* nrvdttl HUUvKtelt ^5 it1n^ira*. K.n l«»rVtprlvitrgUno, '-um ut*r\ú« 4bun>i (taneU duruM. cllmi ífclubrf. Vf.id?-1 §f 4 modorm» rcaldeneiij, rm con», Junto ou «•parac»m^nto. àr«U»tli?>! «m 503 mU i ru*»Jro* Outro» dri».
df. cèm »r.r0o urr.no » um »Vl5So r Pr',c?, c0:",Ptlo

Mi» •
i*; voin ., UlAfU- *

nov* com daU quatio», i«U.nlnh», bunhríro r vnii. v»r*nd* «írun-
com Jur, íorçii v n«un. Inínrn: .dUrlAmrnti* n ru» tí«t» di» tfftennbro j

5Sr:m^cruielro»* nevoctaMi ••iroto**»?' I BÕrJa KoH, ,140, Engenho dc j fiu» nõrí~fm centro "d<- terrmo
Bh* Ltd». Avenida, Hlo Btnnco -cs, toi, coriniu», bAjnncl1 o *J! terreno co»n 7uo metro* quAdrido* —tr* andar, mtli ^04. Fonr >eun^ ! dpniaU dcp«naeiiciM. Frcco 140! *smu de> nr*t®; com 3 quarto# t an-A ' rua Juniiins Meycr - \»n- mil erusclros, aendo 155.000 cru ^ im coslnh*. varanda, e demais d»-p.7^ dtmoa um lote de j a x Junto j xeiro» Â vista. * o restante cm fcitrxdn asultad* * otlma cJin1c?«*

- - -- , t . 1 tf horaa.^
ITijt"i»ç)>õ d» MndurrtrVi -- i tf i rr-J r.o de h s hO- '.'fndtmo> por <qmil rruceirot. e.u/ad« uuriano Juu •to ao n. 140. fratar na OrRanttaCMiAli a . Rua dot. AttdrAdsn 26: J.» und«rtel. 4>»Hb>H. 
1Jl#Coçio""áe Qdljrvunu" oVk"i»»u»hJ Run CiaretM n. s* noa ra«acom tre» <iuirto*, dunt i*lae. ^oitnn»,oanhelro, terreno de 1 í * flp. - Hntre*dbo prcdio lis, eonix reMOJuciai. i«. j nrestacoM mcnsals lie Cr$ ....l,"0,Mr mieaiaja. »r.nr p»-.utalhta com a XmobUlaria cuaca Ara- frJ"a.cnoc® VI* • • • • | 4t»l5« com Btlto, dc pre.'srfnclk di. , gamoi mw em pouyoa am*, rrrvoaha. Ltda. Avcntda Rio Jlranco 103, J.506,50, no prato uc 10 an05,, pola 2C horar. 100 m!l crucetrc- niete.dr ^ vIvtn

A" andar. b*Ui ho*. Pone 42-9E6t>. ! (Ificlllldoc M Juro*). Tratar 4 , /^liTcodura"— A' rua Cerqueira Da'.- J Traur na OraanliacAo MU\ A rua dot______ " ¦ ¦"* rua d» Alfnndcpra, 300 ¦— Tele-1 s-/ tro 157 o :o;-A — Predtu com Ar.dradau ;/>. b." andar. Tel. «»>t.5H.

K*ira0aMlliaaa,4,. *». (uf elítru u v !t/.acho .ofta.irtv» o«(•r&£JVtS Pa'ê» fttA d>i;y íi't. tf UCCtfOA*!Tiei»l4. >i*h •* a»
ifW..wp-e . ,
IAi-Nrepagui Met" lintrVòi fie)Vtita » RcJ«> Hoit untii, «encem

i« oa m»lho.aa lotti. perto d* t^aaa4ii «-jiKig^et. i da A * »»;•»?«« u» Uira>V4«* oe .Ucarepntua u OraJau l'e«juena rntri*(ia a im«no do tompraaorr o reito em m.iflitaa pre*taboca. **e,«noramA üjaravllhoso. clima t«lut>er-rim» t lakllldadei lne|jaJa*«!.. nevtnn«*.. laiuuem um* enau iom facl»lldMde de pagamento por ido mil cru-•tron. P:>:urar o prniirietar,«>. aos• ahfttío.1 ft tarde e dyrnir.RO, uurantrtnii»> o diaDaittat . i.il,Jacn:epaK»4 QU», com prarer mot.-o-*A n\ pouco- lo'.e^ reatantra doaretrijdn» Joícainentoa.
^J"acarepí|Uá — Ottrna V*?fdencla"pV
ue-»

M are a.) ai h»*n»i V>*Ce-*e a • "tf e,'u-« C»i«uríp'. n .*» «"»» »«/,¦«• i atJL
mtaaa

10A;, a uai»14', Tr* *rÜJta
C**a* nova# em bairro no* ¦

. d» nota pa\!menio» e tm todi»ro«i/o».o, ctuai •alan. ter» quartos vt«randai. etc,. Uutaiac.V•. romplftas. |Jardim «-rarada par» auto grande tarre.no. Vendo uor <0'3 m|l • ruteim ra-olllío. Tratur «'om Caatro. IrUton*

M:urm> ",ce
IV T*?*" - Yíaío-otí^r prédio ma»iTJlderno, conatrasAu «:u elmvnto i«r- _ .. .. ¦ -
mad«, (.ii uuea rttlden^la» titdapea* | HrAvli..•• \ J '."'l • ¦
dantaj. tendo em cidll : quartoa, aaal, j jl,T ire.n*'. fl-r.v.o Vr.uur.. . >¦ w ..r -, 4|| ffuíibanheiro completo, coeloha com toggo , 1*1 '.otr*. d* :e?r«no á Estrada 1' • , ' r4utirto> %>pteto. coeloha tom f•»<Aoa gaa r quintal Preço C.*| JJQ C0C.C0.Tratar co.t» Plmeri'.el. tei. 48»7$;**,
Mayer 

•^Tttlaa da tíTua a»v - Ycr»reno 19 v 57, \onde-»e. Tratar arja Dl»» da Crua J0S, Te!. 41*5309. —
Acaltam-ie oterta*. ___ Xfèyer T \ «„do cVan" ir.od»ma va-iT| r

depeqd<
d'

iclpr»T«»meuto » vl*fiia mo Ca roí
\l ' «r~-vrnaii»l .ia. « quart: *

i r»>f'lçôt«. b* »he':o•. ArAr.da terreuo12ii crur.elro», *ce;7 fU

•rua) a D!i
pArri,me!>iiy com boa d';fire

o' r. Informado aí»U„ <v um» CK'». %»!.«.ala o Aii'.» dtcs.npjeto co-jnha,!x: í v,Qg Turwciottrtii -jku* *1»r

1 A" ' rua Ana ííerl — Uocna — vtn« 1
demofc defronte dn fütaçAo lindas^ confortAVHlâ caca a rraideneiuU,a*ua da vila Iluminada, nrboraadn,taqueadas o teto de Iab*. utu.i eala, n.\sr bannelro com- Jj..ools quartos, coclnha.pie to c uma" boa nren. i»rcço 133 trllcrroeelrou com financiamento d« ^o 'iw

mi 10 anos. Detalhes com tt Imrbl-liaria Graça Aranha J-tdA. AvenidaA Br.nro 103, Z° «ndiir. <>&!& io\.#OM 42*7886¦
t A ' 1X111 do* Ku^fl -^ocha Mtran-x\. da — Vendemos um otlmo terre-«o com 10 x 60- Dntalhea com a lmo-bUiarla Graça Aranha Ltda. Avenida*lo Branco 1C8, 5a andar, tala sq4.Tone 42-9886.t A * rua Cascmlro de Àbrcu Zo* *— ^í-J\. larea — Veudemoa aii cn.iaa 2 c 3do «ala, quarto, coblnha, entraria deZO mil crurelroa c o restante em pres-taçOes a combinar dc xcordo csai aabases dou candidatos. Drtaihcx cum aXmoblllarla Graça Aranha Ltda. Ave-Sslda Rio Branco 108, y> andar, tala^04. Fone 4?-90flt.

fone 4S-4468.Tfãmpo Grantfã •— Jirdtr.v "Arr.ericà
V/ Pai »a>se lote de 12*r.a Av. Kreco Inicio, prestaçOe» de Cri 2:0.0o.atar com o Sr. I.eonel. Rua BarAod« Ijmtcml li* c. -TT. p.-i;u tm Dra.delra. Viaiinipõ "Tjüngãlbvr'com lua. van»

de-sr urgente, preço 21 ml', cru-nelros. com quarto grande, aola. co-elnha. varanda, etc. FJca a 200 me-tros do calçarneuto da rua ViuvaCláudio e 4 minuto» do bonde e onl-bu* !". Aceito troca por um Ford 29passeio, camlonete carga, geladeira 7
pí«r. radlo'.a. maquina dc costura, pre- , anitnhfl

! ujrfto haoltavel em centro de terreno, de nn rlmn ! ijuartrj. Uu»r,sala. banheiro completo, etc. No do-rio 2 quattos, duai sales. etc. flerAvendido pela melhor oferta em let-lêo do Aqulno na sexta-feira. tíU 12do corrente, As 17 hores, no local.Int. 42-V4+3.>^ir$ 16.C00.05. sinal. A rua Araa.ia,v> Junto a esta vtndo casa com duaskales. quarto. coslnBa. w. c.. terre-no de 22 metros dc fundos, acudo orestante Cri 10.000.00 pajo* em pres-i.çfiM dí c.-t (.17.50. Dft»l(lts romDante. A iravsssa do» Cardosos :?2.Cancadura. das 9 áa 12 horas ho^e e

TOitacto do Rocha ' Caer. varia,JCi rom doai sola^, qt:a;ro nuartos, d^ap«naa. ropa. . . pletu banheiro e ftanuarlo d** empre-gada em final de reforma oomplfita.Com no por cento dc financiamento emleia anos a luros de 12 por cento. Tra-tar A Avenida Gri>ca Aranha a <-ilaSQ4P-2. Tela. 47-892 3 e 22-^170. _
Enc:ríij~ í<o^o —" Vendo* um terrenucom duat frentet. Tratar com Al-vet; A rua 24 de l.falo 3 ^bZ sobrado.Tel. 79 - m",_ dar_ \4_áa ,7 hora.1.T7*ngtfnho Novo. por "H35.oco cruzei-

tendente MagalhAe%.Va.qurtre, com !tir e*trfaltada «* itulbu*. Dlverí.oa lotdo um d* e»quln* Preço; » .,CüOcrurtlroa cada com /i.cIMdade d.i jpsaamenio. yairada Intendente Ma-gainAea. I2t/ r ru\ Uruvulenn, 11,'aobrado. com o ar. j,tllo.randa. aala. 2 quartos, banheiro * ^ v'#*.«f .,«¦ jn* j. (j, #,,,, . i_ * . l- » ..., ,casinha, depondeneta-, quintal. Preço „enií 1 _* CaraeAo «ii» Mar * I ku' é ü f"\nliif -*í íínraitAn ¦'.n no^ rrc-ftrr. fmctltto a . en«> a ru* ç.o.a^ao uo Mar.», ' a. ..1 Me 3. H.* andar .a..; C23. metade' riu der anoe. Tratar a A\de. I 5?ÍJoe?»i•PaHa íífr«PI»lÍSÍIí*5U« 4; ®<'-- ri''htL:o  ...
4ÜSS?t.ÍWIR"- ! M*,^',300* 1? Mftto ~ Vmi<io° i VI»'•«••••• 'ItriBM — Prert.o « R'<» k)fr\-,T~~bS5*"<i~«í£õ 'WíTõí «"> de , com duu4>J Prel Rampaio n." fclB. esquina da ! JM ~lv. frente», trm metros quadrados.Rua C.fn.r.I 8âv.|it, cora„t«r«no d. > '¦ Awt? tru:»r cor,-. Alvei, « -uj -« de !A,U-5.00 m. pof 33.00 m. Pallr.dto itn- h AJ^5.;Í ,? *!! ,. !1 *<-5. «obrado, pelo tel. 2?-v.;*,... . , „ * | dera em lellAo «Ha li de ctosto do t **21-°* dt rua M«.anhao. , rtBr ... A. . . j,ora.tamllla de tratamento — Ven- \«\q, às u horas no local. ort>er corotruçAo. f.e .:xjo, com - - Ti~rr/:—11 rr.-r- ! d9Crmeatrt,í\o naoem. Ba>c :io tcom Lu In SvabriVargfld. ;49 e.» ondr «ala. 2 tetc.*onootitno tsremo. p:ano pronto para re- !24-546') uc 14 ui> :a nora.s. (caquina 'com l,° oe Março*.

ou |i.rmul..l« por uutr», ra- j ^|ãr!ã^íi-Õ'r«Ta" Ca «a v»s;a Ten»-•bMWo.», nu pajandr,.». » dl|«f0n- | iTI do ,rni ,ripl0 n0„ rund-.,. r ta-c.,, tJÍ^iÍS ""l"* dr. hrlntjupao. c 0!lou'.ert»a du-
" 1 ¥ní'~-^ "Wvurr.™ gj;

: íSrtirí J°c0VT.".uX,r : Wwr - Jy»*. >«.rtlh« n;n,Tn,n.;,, rJTraô.7» T.mV» *'*120.000 crunç.io». c, r«
rí •kP» ,ò? mil cruiclía. • o rnt»nt..6x>p, poi b < inu cruzeiro», uno- ibinaria Uouja. a ru» Marrlnk Vali» JJ", tu,!?'!?.*: „in \n i'» Andar i-A Triefonii pred.o moderuo no melhor pon?!» ca1 ,n(1*r- M,a 3-A- ™«™»« 'rua rab|„ aa fj«: recuado, rntrada p|K-VWÃ'rT'f f 1 *1 n>^"Ã* carro, poantbllldede de construir gtra---\"i«o ctlmo KC jardim, varanda. 2 bon. ouarto»

hWt . . * .. , « i/il* » •  ¦ ,. || .M. ,n«i p-rlelt» or- 1 \TCJ1" ~ * "•n"- '£c »«'«• '»»Ulormil crusetroi. Trat.ir , ¦A'1-offfr.a o »o 'do o confortávelira A a; PreüdíT.te Príff,Jo A í»rr.»;n Av*t. com j*rd'mdun« .m.as. dot# quartos, banholro,cor.ln^a. quinta'., conatruido <nj gran-d« area .Ve terri..o quo rr.«-de 14.^0n* frente. 64 m-?trcB de comprlmer.-to. coni multa conduçAo A porta —em preata- i ]i^f7e7 C/'n5i.5 W)* prcstacOe.*# pa- Bãr.« 2*.0.ü00 crutilros. -- Ver me-mrtlr%ç0es, ' jj* r.f; '•n.rega Imedlatu. Vendem-ao diante rartAo do proprietário e pornnn-v. »•» com ftnA..c.nmento dv 70 o*- ^ --  —de l
*3 vila Valqucfre. Rua daa Dallas,VUa arborirAda, com lua e agun. Ter-reno plr.no c pronto ptirA edlflcar:medindo 10S30. Maiores detalhe» comMurüo Alencar. Av. Kra»mo Breca.Ih roe, vendt-se tod.i conduçAj ne I 277, aalc o\2. Tone 42-l«8e».

'A rua Lorena 19 — 1'llarea — Jvn-to a Aven'da JoAo íllbelro

fereneta Pfaff. Entresam-st as cha-ven mediante sinal, por eattr daso-cupsda. Ônibus »4. Bonde Llclnlo Car- 1
doso Poderá cer vista a qdalquer ho-ra. Tratar no Largo do Jacarerlnhoprctlmo a Pabrlca de Oarrafís na jrua de Agosto n. !. armarinho, jcom o Sr. Álvaro Prado. j
pesix em final d* loiurtruçlo,

_ j porta. pront\ entrega, r.i rua Verna i.1,1 '.,I|IU ____________  (I v '  ' » > • I MB
pus — Vende-se na rua Manuel , de MagalhAea. lindo prrdlo de ? p«-

"Vendo

-,.-nií,.. i' 70 W" , Í«ntllís« dv-> tr. -norador. Onlbu» 5SmaçntfJca»i, de l o dt> 2 pavtrientoR. ' lowr.cf.es ou bondo Jom; Bonifáciownainur ntr.- . i,??"",,™ Ír".'-:°,d' títrano, com jar- Tratar A rua do Mercado. :j. c.-u
| & 

' 
í» í \r.y-—- Vendo U.-n

. w..^1 rSSSr' .w".! 
"«"» » ^%^.roifuv.c!,i!TeU 32-904:. ; í-<ís íí«!?' ííiís ° B.«;meiito, Traiur co;n Alui 4

jTJãyar - Oportonldoda. c: enffífí Pr,,» :.0. jjjj.*j0# , „!• <££& g&aJ4 I§f3d*/6 =-^ i?lfXdt 38.000 cruxelros o o restu-.ite era rotf. Q"-' ?' ho-

ampla ealr. coalnha A gá».quintal. Mala detalhas c|ra. Av. Alte. Barroso 90 i

Ven-demo» um terreno de 11 x 43. com , ,pequena caea noa fundos. Preço dc 1 4<4 — Jacarepagu?ojiortunIdade, facilitamos o panahifn- [ f~lampo Grande

V Vende-se acabamento f n.fflmo. c' «rmbW.la 38. bn. Trl. s;-9T93.varandi1.. sair.. tr;s quarros. cozln.ta. — Vende-ee com três quartos,e" banheiro ccmplrto," cm terreno de
:;.50.x3ò. Ver ,-a» Jirc.ilmo ?!-:o.

"Junto tíã eria-to. Detalhe» com a ImsblUartn ürn-ga Aranha Ltda. Avenida R'.o Branco^00. bala -àps. Fone 42-?58a.
f'~A ' rua Ana Werl 21fc0 — Riacnue-' J!ÍL lo — Vendemos defronte a rsta-cjAo um prédio residencial, podendo omesmo transforma-se em loja. Prrço^0 mU cruzeiros, com grande íaclltca- de de pagamento. Detalhei; com a /"*ta-mpo Orar.de — \enaem-reXmobtllarla Graça Aranha Ltda. Ave- i V.^ to, ou seoar.idos, 2 lotes de terstlda Rio Branco 108, 5o und-tr, lz]z i rer.o de :s * ro ctda umli04. Fone 42-988fe.

Vs çôo —* Vendemos terreno com
3.fc90m?. A rua Artur UJos n. ".7, an-ttqa Variante, agua nascente. etc.Preço 130 mil crurelros. facillto-se
parte do pagamento. Detalhe* com aImobiliária Graça Aranha Ltda. Ave-nlda Rio Branco 103, 5" tndar, «ala«•0- Fone á2-°86fr_!

junto e
  cúvnarl. porío do bonde. Tem

;l~A ' rua CapltAo Machado—Jacar4pa- agua, ? — In!crmaç6ea pelo trte-
A. guA — Junto ao Tanque — Ven- : fone 2b-«206 ou 43-0408.-
demos um terreno de 2? x oo com | / icmhp Grande — Trans.er*-»r con-

V-/ Vltorlno 783. «m frente ao ponto! vlmentps, 2 salas 3 qusr.w banheiro i tca. per preço de rara oportunidadede bonde e estaçAo da Piedade, com, completo, copa. Jardim, owiar depen- Tratar no <f«eritorlo de J. Gonçalves•* quartos. 2 otlmaa salas, copa. dl»-] deuçlas de * mprctíoda. T. afcar A rua oo-la Rua Rodrlgro Silva, :8-b.°,pcr.sa. coatnha. banheiro e com um Barão do Dom Retiro .C4. cata 1. —| . 60fe Tp« ;:-6651.bom porAo «m terreno de 11*66. Hadf j rone^29-5583. Alves. , •racarepãBuA" — Freguesia — vendoÍ.r M«r. daa '.4 ta_ H horaí. Preço I T^njenho dr Dentro, po.- ioo ralcni-j ,J t rim F.ÚEara ..ve-nfcW, Junto oir_..c_onlí_° a'.' ! . flros, A rua Afonso Farrtlra — i <ipnol^ do prédio 264, fazendo frente\end<.te ed.f.clo novo com 6 "parta- para a rua Retiro dos Artistas, mag-mentes vazios com renda men.a. de , nj(jco& lotes dc terreno, prontos para9 mU cruzeiros, pron.a e.ntrega, facl- 1 -ç^cberem construçAo. Rua com A?ua.Uta-?ç Pr*rt' pagar.iento. i lu? c telefone. Plçarrada e com meios-lhes A ri^a Darfto do Bom Retiro. *34 > ;«ox> Terenos arborizados com arvo-caaa l. Fone 29-5583¦_A._Les._ ; rPa frutíferas a* mal* variadas. f3l-tUMdos a 100 metros da Av. Gcrema-lo Danis?, por onde passam ônibus

JasarípaguA 
— Frecue.il*  -  •terreno de 24 X 40. com duas fren- prest. mentais, Juroa 10 |". praao 10 . 1U eyer ou ln*.cdia;0as — Oompra-sá • VíUUlrfffpT «to 11.9 lTlc.aa com bom terreno uira JV_l,'1KA

280 mil cru&elres. TrataArmando Carvalha'.? na rua da As-
-duas salas, cor.lnha e demais de-

pender.clas. Terreno de esquina com 22metros d* frente para a rua Konorlo1237 e ?2 metro* para a rua ChavesPinheiro, ambe» com otlmo, calç*:ncn-to. Bonde d? Cachambl e ônibus dls-tante óo metros. ^«^0^40 mil cm-zelros. Tratar com a proprlev.aria relotel. 32-5213.Jacr.rf

Éngenho de Dentro — Vendem-*9 ,por 53 mil cruzeiro*-, casas em ,

lasa vaziaKj A rua Ouararu 17entrega. Tratar com :lefonc 42-1077

vila. tendo cada dol» quartos, uma |sala. banheiro, cozinha, etc. Iriobt- .
liaria Cardoso Ltda. Rua Urugualana I
n. -.07. andar, aala :57. Teíolone ,Vende-se j 43-8381., para pronta i Ti"1 ngenho de Dentro — Vendo otl-Ce:i. — Te- J llj ma casa com sala. tres quartos

Gasa e terrenos — Vendo a íongo
prazo, pequena entrada, com tremelKrlco, multo» ônibus para toda a

parte, agua e luz. Tratar aos domln-
gos e feriados de 9 as 3 2 horas, na ei- ____ , taçáo de Andrade Araújo, no botequimcasa antiga, jjrande facilidade ce pa- V-' trato dc terreno com 382.*c metros . errv frente A estaçAo, com Sr. Pinhel-5_eraento. Detalhes ccm a Imoblllarla I quadrados no Jardim PaiUista. l.a- I r0t Tel. 42-0381.240 ic- | -p&3cadura — Vende-se uma casa A8emento. Detalhes ccra a ImoblUarla < quadrado^»reça Aranha Ltda. Avenida Rio | tar A ru*. B\ier:o3 AiresBranco 10S, 5° andar, :;ala 504. 1'or.c 1 Ja com Silva ácgunaa-JNra42-886. i .itone Zi-M'*: |nos «uburblos dã ,

Te-
Jt»n- I,""A ' rua Ciar imundo de Melo•C\. to ao n. 753 — Piedadedensos terreno de 10,50 x 75. .Instituto. Detalhes com a ImoblUarla I For-*:

V/ rua Miguel Rangel 26?.. base 200fnit cruzeiros. Aceltam-se ofertaa.
Giasas peouer.ac nos «uourDios a» | -~1a5& para pr0uta entrega contra sl_' Central a parttr de 40 mu cru- | I, aa^ vendemor A rua Vlto- Mel-d entoe terreno de 10.50 * 75. IJüoclo | -elrot. Tratar com I.tgc ou Boa» — ! ] b' (|E1j0 de 14 dê Ualoi/com 3

Avenida Rio j -  , quarto». 2 salas, demais deponden-
i /~lar*. ra^la — Vendem-eo ^ gemlr.a- ; clr_s. InclurJve para empregada. Pre-5«* andar, cala £04. Fone \_j ,jas (je frente, tipo bungalow com ço 230-000 cruzeiros. Facllítam-se 50_____ 3 quartos, «ala e dema!« dependenclos | por cento. Tratar A rua do OuvidorOsvsldti i fon todo o conforto. Jardim e quln- j 1S9. 1.° — COCIHO.; tal. tudo ótima construçfto. A poucos • >-orohna Machodc 1.100—n...^r J. .¦nt.r^r.f.Srt no Triffjtn nn rf* ( .  ...

jgneantado 
•

vlmentos. podendo aumentar mala
1 andar, Arca de 12 x 67 ms. com es-
paço para outras construções. Fica
prox. da estação. Preço lio mil era-zelros. Av. Nilo Peçanha 155. a. 227.

Oraça Aranha Ltda.Branco los,142 9386- 
j^A ' roa yrel Bento 229 -
XY. Cruz — Vendemos pre-.., ww...-  - - c . fraldo em 1^42. rn; terreno de Ifc.ío r. i pas.«os d» conduçAo no Engenho de j esta ca.aa> preço 35.000 crurelros,,219, com sala. dois quartos, varanda, ' Dentro. Rua Ramlro Magalhães Al — em terreno que mede 17.50 x 31.90 x•oottnha banheiro completo com chu- J Apart. '.1 c 102. Aa chaves no n. 25 t x 27 60. Tratar pelo tel. 28-0645. sz-velro aletrlco. aceitamos uegooio por i apnrt. 102, lado de Dias da Crus. j pado c domlnoo ou segunda-feira ATnetloto. Detalhes com a ImoblUarla 1 /~irS 85.000,00 — Vencemos otlmo rua da Quitanda 67, 4.® andar, salaOraça Aranha Ltda. Avenida Rio , \^i terreno dc 1! "X 4;, tendo um prw '403 ~~ Zmaauel.  . .'Branco 106, 5*» audar, jala 504. Fune dto na frení». um grupo de casas itM j CXSA VAZIA — ÍSO.O^O cm-42-»88fe.  I fundos: proprlo para renda. Rua cal- ; 7CiTO» com 71*00 financiados cm a 140 mil cruzeiros fbom neg, A ' rua S. Pedro — Cascadura — l cada. na estaçAo dc Todos os tíantq*. 1 1K a» nAm v»«_ I ílllo Peçanha 155. sala 227.'!A. Junto a rua clarlmundò de Melo Traúr na organlaaçdo Alfa. nua ío. | 15 anos, pinta.da de novo > en- —gynFvjHÕ cgygjB« rua Souto - Vendemos lote:, de . Andrada^ 2b. 2." andar. Tel. -13-H>5a do com 3 quartos grandes, ;sar HdO :iu»u

í!10. x 40 locallcados defronte ao pre- /"lasa. rr.aradla e rer.da — Vendem- «.nrinTia m** vcnae-sc O cia rua Aga
dloa 123 e 213, 100 °!° financiados cm j Vy íe dUas uma com sala. 2 quartoscoslnha e outra com sala. quarto e1 cozinha. A rua Cadete Polonla 59 —

j Sampaio

e bondes a todo instante. A três qua-draa da Dstrada dc.? Três Rios. queliga JacarepaguA a OraJau, a 3 quar-telrõea do Largo da Freguesia. Aolado dr tedot os recursos doméstico*.Entrada de lo mil cruzeiro* e o rea-rante com grande facilidade de paga-mento. Manoel de Sousa Santoc, Ml-aucl Couto 51. andar.Vendo ãõ lado da! Tacarepsguai «I Hstrada dos Bandeirantes, no co-
e depender.clas. Ver a qualquer horacom o sr. Couto á rua Curupaltl 94e tratar com o tr. Almeida Cunha& av. Rio Branco 111, 5.°. aala 505,. -  -
te!. 43• 7101 ¦ Preço 1?0 ml! cruiet- | meçoi do qullomrtro 19. masnlflço el-
ro*. condições de pagamento: A vis- tio de 114.000 m.2. Entrada a o.-
ta 30 T.i; e M íestantes -,4o mil »"». em frenu a uma. cat_a_ de aapê
cruzelror. financiados pelo prazo de! Preço ,_20 mil cruzeiros
10 anos Tabela Prlce.

ESQÜT>íA - Madurara , vacare'pn^A — Vende-ar otlmo lote\cndc-SO esquina qC Estrada \ J terra na vila Valquelre, a ruaMarechal Rangel, com rua Pro-1- --- —
fCTíor Jltirlamnçue, antes do Lar-
go do \slt. Lobo. 11 x 45. Preço
65 mil cruzeioros. Tc!. 30-3316.
Sr. Álvaro.Vendo pred.o de 2 pa

"iTing. Kovo —- Vendo apart. de frenteXIt com sala. 2 e 3 quartos, em es-
quina, prox. da t^taçlo, flnanc. peloIAFI c outros Institutos. Preços: 120a 140 mil cruzeiros íbom negocio), av.

rireataçôea mensais de 52® cruzeiros, iDetalhes com a Imoblllarla Oraça j.Aranha Ltda. Avenida Rio Branco.HO*. 5° andar, sala 504. Fone 42-°38c.'• A 701 Calena — Bento R:beiro —"XjL Vendemos propriedade com cincocomodoo de frente uma caca de &*la
€03a em Ir&JA — Vendo-se por cr®

130.000.00. para entrega Imediatae com parte financiada a prazo *ungo,
quarto^ coalnha, VtcrTerrãno de ioz ^,4^ Vu."-"»"?',u41. Preço ao mil cruzeiros, facilita- 'SSn -!wios m mli eruapirni. D^taihi»m rnr.i a. constando de varanoa, 3ala, J domi.toanos 15 mli cruzeiros. Detalhes com artmoblllarla Graça Aranha Ltda. Ave-&!da Rio Branco 105, 5o andar, «tiaKQ4. Fone 42-9886

^ A ' rua Teixeira de Azevedo ;r.7 —-rfL Engenho de Dentro — Vendemosum prédio d§ esquina com terreno de;T4 x 24. Preqo 130 mil cruzeiros, comtíClnanclamento de 50Ct. Detalhes comImoblllarla Graça Aranha A"fnlra¦,»lo Branco 108, 5® andar, aala 504.ypne 42-9386.'Oofcs cac.*a5, altas, solidai, bem con-•O aervadois. bem localizadas c «om«ntrada de apenas 15 mil cruzeirosn:.pretaç6es de 600 cruueros por mês.3*rãço 55 mil cruzeiros. Vendemos astrôs ultimai da rua DJalma Dutra•407. entre Pilares e Abollçfio. E* ía—vor ver por fora e aguardar visitasftrv> Interior, combinando com a Orga-ytniraçAo Alfa", A rua dos Andradas
(T.6. 2». T«!. 43-3656. no R!o o e:«^IC»uqu« de Oaxlac. á Av. Nilo Peçanliaf'15. a*"andar.

rios, banheiro, cozinha, etc. Chaves no
prcdlo ao lado. Tratar 110 escritoriode Joaquim Santos Porente. Av. 13 <*•Maio. 37. 1°. Tel. 42-6402.

, BARAO DO BOM RETIRO —,.*Tonío á esta rua. e proxxmo ao
|>Orajau Vendemos terreno deÍM 1 19- Preço 20 mil cruzeiros.; Organização Alfa — Rua dos
f.tedradaa. 26. 2.° — Tel. 43-8658.
|.)Oangu — Aluga-se uma casa. A ruã»ÍO Cobó 790. com ? quartoa, sa-
füa, cozinha, banheiro, corredor e duasi ^arandac. Ver no local p tratar i ruaififiarlz e Barrou 85o. ?íAo co atendefylo telegone.
^JíSangu' — Vende-se ótima caaa emf»Z-> centro -de terreno toda murada,
[STia nova e com rede de esgoto. Temíroa ejuartos. sala, cozinha e demaisdependências. Ver e tratar no local,ia. rua Abaeté :09. Preço 100.000 cru-¦•aelros. Faclllta-a»^ 30°i°."O angu' — Casa vazia, vende-se por-D 80.000 cruzcirÒ3 ou traspassa-se
ioor 60.000 cruzeiros com dois quar-.cot, duaa «alas. coalnha e grande ter-• reno, A, rua da Feira ü35. Trata-se>-cíoib o Sr. Domingos, na barbearla.
/|Oangu — Vendo Junto ao EstádioJO proletèrio, os melhores lotes, com•^pequena entrada e o restante em 15
tanoe. prestações de 279 cruzeiros, po-«rjehdo tomar posse imediata. Plantas*«m Bangu & Estrada do Retiro 660ou no centro da cidade, á. rua daConcelçAo 31. 3.® andar, sala 306, comsr. Almeida. Fone: 43-7098.

Gasa 
— Ensenho dc Dentro — ven-de-se o prcdlo n. 142 da rua Da-nlel Carneiro, proxlmo A estaçf.o, emterreno de 11 x 50. c| 2 salas. 3 quar-tos, cozinha e banheiro, existindo no«fundos uma meia agua. Preço Cri ..220.000.00. Tratar r.o escritorio de .Toa-

qulm Santos Parente. Av. 13 de Mai937. Io and."piaslTadura — Casa vatla na rua C&t-v-/ queira Daltro, vendo, em centro daterreno com 3 quartoc, 2 salas, cozinha,copa, banheiro, quarto de empregadacom W. C., com entrada de auto movei.Tratar A rua Carvalho do Souza 20b,loja. Sr. Mas. Madurelra.
Casa 

— Precisando reparos, vende-sl*em centro de terreno de 210 m2-c] 2 salas, 2 quartos o demais depen*denclas h rua Maria Benjamim 103»Pilares. Base Cr$ 60.00,00. Acelta-taoferta e facilita-se atd 50°i°. Tel. —28-5694. com Rubens.

Prédio.KU bUUl U uuut W3 í»a unuu; ¦ ,. ni
]ão, banheiro, cozinha, etc. Está í Vende-se o da rua Agarlba, 34,
aberta. Visitas á rua Mario Cal- ~~ 

"Ji^eyer —- Vendo as duaa unjcaa c»-ltA^aa de vila, Juntas ou separadas, e'entrada p' carro, estilo moderno, ien-do cada una: quarto, nala, cozinha agts, banheiro complrto. grande teria-ço. taqueada e lage. Entregando vaalapelo preço de 65.000 cruzeiros, o outrapelo preço de 60.C00 cruzeiros. Mala do-talhes c, José T. Vieira. Av. Alte. Bar-roso 90. h°. g. 608. Tel. 32-9041.TV^erer — Vendo, conjunto de 2 ou•1'Amos prédios. Juntos ou separados,
, - . aolldoa e confortáveis, no melhor pon-„ - - - , M. „ . ,fftan°.1 ,a0 i lo da rua Adriano: sendo um por :23Sou,a Bantos, Miguel couio 1.0 • mll cruse]ros, cj entrada de 70.000 cru-r.elroa e o restante em prestações msnsais de 1.0*2.00 cruzeiros. Jures e amorttzaçôes. tabela Prlce e o outro por15.000 cruzeiros, c| entrada de 60.003crurelros e o restart«» pela tabela Prl-ce. Ambas cj entrada lateral. 2 quar-tos. 2 «alas. cozinha, banheiro e qulntal. Mais detalhes c. José T. Vieira,Av. Alte. Baroso 90, õ°, s. ó03. Tel," •QQ4-..

•ano,, tabela Trlêe. pelo pr.«ò do n» I iUSÜ Mní""b^"V^rMo"íí«*«- II.ÍtAUA'^l,KA ~ Vendemmll cru-etron. Vendo ollmss casa, it \ habitada r.té ;ao mll cruielrc- — f°sa* "P<> apartamento a ruaestilo moderno, em rua particular .|iii Bntrnda de oo mll crur-l-ot o"r-5to : "r- Juvllilnno t Itauba, entre oscomeça no melhor ponto, da rua CJía- a canblnir — Telftoner para ;v- ; ns. 147 a ICO com dois c írp*(i*o de Maria n. %•>}. c| 1. ; o ?, de 64j^_c_cm_»inç, Santoj. ciuartos, sala crandp rnít-ih^bom anpocto. aosesado. toda calçadaj Vf erer. Bcca "do^Mato -¦ VendíTe nhelro comnf.l'.. ». ^em paraleleplpedoe, «ctjiok «ntrat , Al terreno de 10x1% er.tr.da pela rua1 "Fs-ío" P?«Vurar Íníft? a .pls--rro, casas de um lado e&, ha um ml- 1 Pdro de Ca/valho 150. ao ludo casa' j *• tfiJc,,r,ir todos os dlna,to do ônibus e bond-. Junto A todo i XI o primeiro da rua particular. Pr»«- 1 "as as c da* 16 ás IR horasço 50.000 crurelros a vista, ratar com • o sr. Pedro- — Largo da Cario-
láSS2t-dli»_ulei5; ca, 3, 8." andar, sala S19.MrabK — >cndc-&c casa com NOVA ICiTTArit •todo conforto acabamento de ! Sem entrada e sem

iTviriS0 ãSnfta,»rS8; e,,t"Sa-:«ir de 10.000 cruzeiros, è noP í.°se varia. Facilita-se o pagamen- Distrito de Nova Iguaçu. Tratarna Tmobiliaria de Terrenos Igua-çu Ltda.. no sobrado do lado di-reito,_em _Nova__Ifruaçu."ATova Iguaçu ~ Terreno:, a longoA * pra-- * " ' -

comercio, tendo fechada de pó de pa-dra, 2 bons quartos, corredor, sala,coninha A gAs. banheiro completo ebom quintal. Ver no local e tratar c!Josú T. Vieira. Av. Alte. Barroso çe.6° ond.. s. frC8. Tel. -2-9011.

andar.

Namur 968. com 516 metros quadradossendo 12 metros dc frente por 4J mt-tros dc fundos. Preço 30 mll cruzei-ro« a vista. Tratar com ImoblllarlaDorr.us Ltda. Rua Senador Dantas 76115° pavimento, «alas 150?-4.
JacarepaguA 

— Vendo pôr 180 milcruzeiro», casa com sala. S quar-tos, etc., em centro dc terreno de12x30 com entrada para automovel, oi-tuada A rua Capitão Menezes, trans-versai a Cândido Bcnlcio. Tratar comAntonio de Castilho Gama — Av. RioBranco. 128. gala 1803.TacarepaguA — Vende-se por 220 mll«I cruzeiros, i rua 2-íarlcá. 69, csq.Cap. Meneses, proxlmo ã Praça Scca,

deraro, 270, antiga rua do Alto.
Eng. de Dentro. Tratar nelos te-
lefones 27-8890 ou 27-3030.
Gampo Gran d a — Traspassa-se con-trsto de compra dos lotes 28. 29,Q-2, do Bairro Jardim Banco Anto-Rio, na Av. Casario de Melo. « 20minutos da estaçAo. Tem agua e lua.- Te!. 46-7978 — Clcvcland.
G&mpra-«e uma casa com quarto,«ala e cozinha, até A ertaçSo deBcr.to Ribeiro. Tratar com DomingosA rua General Cald-vrell 310. das s As15 horas.
Er.g. de Dentro — Ter-ds-se otlmacasa vazia, com 2 quartos, sais,cozinha banheiro e área dc 3.3Z0, arua Luís Silva. 202, eeia ma fica narua Abolição, x 2 minutos dosbondez.—- Vende-ee AKinganho de DentroJCf: - - -

Gasa 
— Veude-sc, por motivo deviagem, com 5 comodos e umaloja vazia, por 80 mil cruzeiro», sc:»-do 50.000 A vista e o restante a com-binar. Rua Domingos Fernandes, 175.Zõta rua termina na rua ConselheiroGalvão — Madurelra.

*i sr
m

arracáo vazio — Vende-so c pas-8a-se o contrato do terreno; tra-£%r A Travessa dos Cardosos 141 —
Cascadura.ÍÍ>onsucêMo, j\r®a 19.000 m2., Cami-33 nho do ítaoca. 979, vende-so todoOU metade, base 50 cruzeiros o me-«Co quadrado com facilidade de paga-Wiento. Trotar: Ouvidor, 69-A. fala81. Fone 43-1759, das ló á« 18 - ho-iras.hraar&o do Bom Retiro — Rua Arau-'J3 Jo ÍLeitáo 86 — Vendo o ultimoapartamento de uma aala dois quar-*»s, cozinha e banheiro completo, por*125 mil cruaelroa, com grande facIJi-dado, 12 anos. Avenida Rio Branco"73, aobreojla, Rindel Kartcr & Cia.Xitda.  . • 
[*>ento RAbsiro ~ Perto da estação,•13 casa vazJa, com 4 quartos, 2 sa-ÍLas, e dependencias; vende-se por Cr$SOO.OOOiOO. Facilita-se o pagamento.3rtf.: Antonio Raposo. 301. • Piedade, vende-;toom prédio vazio ¦
i» i

Gr$ 35.000,00 — Terreno com 12 x45, fundos, á rua Ubatt 665, Se-nador CamarA, depois de Bangu', comuma modesta case. com quatro como-dos, pausa agua c luz na porta, tra-tar na mesma com Ezequfel.
Gampo Grande — Vende-se Area com160 mll metros quadrados, A ruaCesario do' Melo, em frente ao 2004,
Sreço de ocasl&o, com Sousa Melo.
_ elefone 25-4876.lampo Grande — Vende,-ce terrono> prorlmo á es-taçAo, com 5 mil cru-?:olroo de entrada c o restante cm 60meses. Preço 25 mil cruzeiros. Tra-tar na Organização Técnica Pericial.Av. Graça Aranha, 206, 9.°, sala 909íonc 42-8377.."ípentrai do Brasil — Belíssimo bun»

galow com 3 quartos, eala. cozi-nha, quintal c jardim, na EstaçAo deMoça Bonita, á rua Ibltluva 341. Pre-ço de 120 mi Icruzelros. facilitando-se grande parte. Obséquio ver nolo-cal o tratar com T. Jorge BastamAv. Rio Branco 109 — 3°. sala _23./"lasa vazia — Vende-so uma boa,com 2 amplos quartos, uma fjran-de aala, banheiro completo, cozinha,
Sode ser por caixa do pensões ou por-cular; A rua Américo da Rocha, 386•—¦ Marechal Hermes.  ''/Cascadura — Vendo um terreno deV^ . 14X23, perto do Largo do Camui-nho, no Bairro (Valquelre), á rua dosJasmlns, perto .da esquina da rua dasCamelias, com Jorge 43-4301, cobrado,das 8 As 10 horas.

rua Adolfo Bergamini 313.. 323 se
parados ou de preferencia em con-
junto, um armaaeni e cinco caaaa com
grande terreno de fundo, Area de 1.8OOm2. Tratar A rua do Alfândega 290.lojã. Tel. 43-4466." KNGÍNHO DE DENTRO —
Vcnde-fle mn terreno medindo
IA de frente por 24 de fundos,
á ru» Monteiro da Lnx, 776 —
Agua Santa. Pegar o onHras S-5
no Meyer. Tratar i rua AdolfoBergamini, M3- Com Lúcio.
Estrada Intendente Magõlhliea, 770lotes em prestações, vendem-se otúltimos 2 lotes. Tratar A rua do Ou-vidor, 69-A, sala 21. Fone 43-1759. —Das 16 ás 18 horas.
Encantado 

—"Vende-se um conjuntode 3 ca/ias, constando de tm ar-mazem e duas ' casas de xesldencio,com 2 quartos duas salae, -cozinha omal3 dependencias, á Avenida 29. doOutubro na.: 7.758, 7.762 e 7.778. ótl-mo local, proxlmo á AboliçAo. Tratarcom o dr. Campeio é. rua Alzira Bran-dáo 78. diariamente das 10 As 11 ht.**T«BtBçao do Rocha — Vendo A otlniouJCi apartamentos de oala 3 quartose dependencias, i. rua Capitulino. r.»e-ço 230 c 220. mil crueelros financia-
dos noventa por cento, prazo de 10ano3. Kegoolo para funcionários daPrefeitura do Distrito Federal. Visitae Informações com o Sr. Almeida Cu-nha, 4 Avenida Rio Branco 121, 5 "
andar sala 55. Tel. 43-7101.

/~1ampo Grande — VonCo crbbji «vj terrenos para diversos preçoo ávista e a longo prazo. Martins, dia-riament: no café Rio da Prata ladodos bondes, menca as qulntas-felraa.

) mos magnífico prédio estilo pala-cate, em centro de terreno de 11 x 7a;teto em baixo garagem. Em cima troa
Quartos duas oalas, copa cozinha bo-Zthoiro completo vazio em poucos diaaj>re$o 300 mil cruzeiros. E' proxlmoA estaçAo. Tratar na OrganlzaçAo. Al-Sá, A rua dos Andradas 261 2.° andar.Tel. '43-8658 em Duque de Caxias. A*.Nilo Peçanha 15 2.° andar aala 2.

CASAS ACABADAS DE cons-írutr, para. habitarão imediata.Tendem-se em avenida á rua
JBorJa Reis. 249, Engenho de
2>entro, codi dois quartos, sala,cósinha, banheiro e demais de-«endeneias, inclusive quintal —

.JPreço 155 mil cruxeiros, sendo
40 mO cruzeiros ã vista e o res-tante em prestações mensais doCr» 1.850,00, em 10 anos. (Inclu-Bife. Juros). Tratar ã rua daAlfandega. m Tel. 43-4456._"jTlas* .em Paulo de Frontln — Ven-•V> de-»e uma, pequema,-. próxima da9Vat«çfco;- boa oonstruçAo, Acom agua.te» e esflroto terremo com*2.620 m2.— Cartaw -í-ps.fA—3üh- -r*a-portaria- -d^ía-
MJL -
^*osa para todos, uma maravilhade 25 projetos encantadores emexposlçKo a cscolha do mais exlgen-te, .que se constroem cm quelquerSòeal. em madeira, em tijolos e emcimento armado, desde 2.125 cruzei-5ros: Foraeeem-ae plantas dos proje-tos a 15 cruzeiros. Tratar d. rua Se-nador Dantas 71, das i As 18 hor as.jí"i»sa5 — Vendo 8, .'sendo 4 em teto^J.de lage e taqueadas, proxlmo aoÍMfeyer, terreno 22X85 rua calçada,bonde e ônibus A porta, renda Cr$..25.000.00, Area livre para construirsnals de*. Preço 350.000 cruzeiros; sr.«Torba», telefone 49-3904. Dispensam-%e Intermediários e leloelroa — Acel-to oferta. 
jjTlaaeadura — Casa nova põr Í40 mllcnizeiros. com 20 mil do entradae o" resto Pago em 15 anos. com 2quartos,' «ala, banheiro completo eouintal. Rua Mendes de Aguiar 122,caaa 14. Ver * tratar na mesma.."ÕTlampo Grande — Vendo 5 lotes deI 'esquina, Juntoe ou separados. —: j?rd*tmo de bonde Preço baratissi-i mo. Com G. Silva, á Av. Presidente•Vanao 41", 5.°, saio 503. Fone Zi-2696.

/latnpo Grande — Lotes d« terre-v nos' com agua e luz proxlmos áEstaçfio. Entrada 2.500 cruzeiros aprestações ce 300 cruzeiros. Ven£o avista dois lotc3 de 10 x 49, cada 40mll cruzeiros, a dois minutos dobonde. Martins, diariamente no CaféRio da Prata, lado dos bondes.
|~1asa cora otlmo tereno — Vende-sev-/ preço a tratar no local, com agua,luz, multa agua, bonde o ônibus naporta; á Av. Suburbana 6991. EntrePilares e Abollç&o. 
Gascadura 

— Vende-so tereno de 10por47m. com agui^ e luz, rendendo715 cruzeiros. Tratar a Travessa Ca-minha 35 apt. íoi com o proprietária.Andaral,

r.ru3clro3. Facilita-se, fcel. 43-3800Ramal 797..

casa I, com sala. quarto, banheiro, connha e arca. Preço 65.000: Ba Imediata. Facilita-se parte do pa-cruzeiros. Ver de sejunoa a sex-j gamento.
ta-feira, das 8 ás 11 horas e tra-
tar á rua Sfio José, 70, loja —
Tel._42-S343._

ÉNGrÊNHO 5ÍOVO — Vendera-
se na rua Joaquim Tavora, 80,
apartamento em final dc cons-
truçío, com dois quartos, sala,
Suar 

to de empregada e demais
ependencias com 60 por cento

financiados, a -partir de 175.000
cruzeiros. Tratar na Travessa doOuvidor, 12. 1." andar. — Banco
Auxiliar da Produção — Telefo-
ne 43-8187. 

A^*eyer — Entrego vasia n». promey-J."lsa de venda. Vendo por Cr? ....".60.ooo.CO. solido prédio em otlmo ee-tado de conservação, estilo moderno,A rua Joaquim Meyer. proxlmo da tr-taçAo. com multa conduçAo er.i centrodc terreno de 9 x 60, recuado, c! Jtt-dlm, postbllldadj de entrada p| carro., -  , varanda de frente, 2 bons quartos, am-caaa moderna conatruida num terreno ; oia aala. cozinha a gAr, banheiro com-dc 360 metros quadrados, com varan- ! pleto, quarto tle emnregada « yrnndeda, 2 qur.rtos. cAla, banheiro complc- , quinta*.. Mal* detalhes r| José T VIel-to, cozinha com armarlos embutidos, ra. Av. Alte. Baroso 90, t>o •fogto a gàa c ampla varanda de in- I ^08. Tel. 32-9C41. * ''
verno com 21 metros quadrados. Entre-

Engenho do Dentro — Vendemosvila com 9 prédios em terreno de20X40 metros a rua Josó dos Reis,n. 2196, preço 200 mll cruzeiros. Te-lefone 22-4063. Cia Argos Mercantil,•fjincantaaõ — Com entrada de 36Jli mil cruzeiros, vendo os prédios darua Angelina 37* 39, 41. 43, 45. 47e 49. tenudo cada um 2 quartos, sala,banheiro, cozinha c grande quintal,sendo o restante financiado em 10anos. O prédio 49 é comercial, estãalugado sem contrato, tendo boa mo-r&aa nos íundofa. Ver a qualquer horae tnstar na rua da Quitanda 19, sala2, tel. 22-1499. Nota — domingo es-tará no local pessoa encarregada paraQualquer lnformaçAo,ÍTiuaratiba — Pedra — Reservo lotesVT no melhor local em rua3 calçadas•com agua, luz e esgoto, bonde e oní-bus e lotação a. porta, terreno planode 15x40 «t-m entrada tem Juros e^fem 6C prestações. Informações com sr.Almeida, A rua da ConceiçAo 31, 3oandar sala 30b tel. 43-7098 Sr. Al-melda,
INDUSTRIAIS — Engenho de

aguardente (fazenda) — Esta-
do do Rio — Vende-se um bem
instalado em fazenda com sede
própria, com 125 alqueires- Ex-
tensos canaviais. Tel. 25-5527.

Engenho Novo — Vende-so otlmacasa com i quartos. 2 salas, ba—nhelro. cozinha e uma grande gara-gem. Ver e tratar Á rua Araújo Lei-tAo 436, com o proprietário.XjVngenho Novo Vonde-ae A ruaJCi condessa de Belmonte, grande terreno com casas, proprlo para grandeindustrio ou garagem ou ainda paraconstruç&o de apartamentos. Plantase mais detalhès diretamente com oproprietário; A Av. Churchill, 94,12.° andar, ou pelos tels. 22-0299 ou42-0375.
Em NllopoHs — Vende-se uma caaacom dois lotes de 10x47, juntosou separado* A rua Joaquim Cardoso,72, com ônibus A porta, e 10 minutosa pó da estação. Tratar na Av. Ml-randela, 1.071, com o -Sr. Moreno.Lado esquerdo • quem vem da cidade.Facilita-se_ parte _do pagamento.
Estação de Mesquita — Vende-se ca-sa em lugar de grande eossego eotlmo clima, a 150 mts. da estaçAo,com 3 quartos, sala, banheiro com-pleto, cotinha. duas varanda» e de-mais . dopendenciac, Jardim o horta,tudo grande c em .excelente o novaconstrução, JA com laçe para sobrado,om terreno do .24x75 (18.000m2), to-do plantado com fruteiras seleciona-das. Facllita-ee parte do pagamento.Ver no local, A rua Marleta, 103, aosdomlngpa e ató As lo horas dos diasutals.

["acarepagua — Arca dc 5.200 m2.vende-se de esquina, plano, com72 metros de testada, ladeado de rl-cas resldenclas, prestando-so magni-íicamente para casa de Campo ou lo-teamento. Preço 200 mil cruzeiros, com60?ó financiados. Tratar com Osval-do Santos Parente — Miguel Couto,51, 1.° and.
ÍacarepaguA 

— Permuta-ne magníficavivenda A rua Gercmario Dantas,constando de quatro quartos, duas sa-Ias .varandas, copa, couinha, dois ba-nhelros completos, galinheiros canisviveiros quarto de empregada e demaisdependencias," por casa residencial nobairro de Santa Tereza, numa base detroca até 600 mil cruzeiros pagando-soou recebendo-se a diferença. Raul Rebouças, rua GopçalVtts Dia» 67 2.°
|acarepaguá — Rua Samuel das Ne-aJ ves, perto da r. Geremarlo Dan-tas, vendem-se quatro terrenos me-dindo 12 x 40 e um medindo 11X401a 40 mll cruzeiros cada um. Inf., comConstrutora Fróes Cruz; A r. Mexi-CO. 45, 3.°, S. 301, tel. 42-2262.

TfacãrepàguA — Vende-se confortávelaJ resldencia & rua Araguaia 635.Freguesia, com tres quartos, sala, sa-let a, copa, cozinha com fogão u*.-tra-gás e fora grande varanda cober-ta. terreno de lo 2 60. murado o plar.-tado. Preço único 150 mll cruzeiros.Tratar com o Sr. Campos. Tel. 23^42 33_.Tcarepairuá — Vende-se ca3a de finoaJ acabamento, com oito peças omais garagem, galpão. Jardim a quin-tal aroorlzado, medindo 13X68. Preçoa combinar. Candld^ Bcnlcio '< 181.Tardlm Madurelra — Vendem-se 2«J terrenos de I2x30tn. por 65.C00cruzeiros, entrada de :<o mil cruzei-ros, resto em pagamentos mensais a765 cruselros. Ver A rua "A" lotes23 e 29, em frente a Estrada Otavla-no. Tratar pelo Tel. 49-1779.

j 7J<rerer Vendo separadamente por Cr*, *• 65.000.00, cj entrada de 33 mll cru-

rua particular, que começa no melhorponto da ruo FAblo da Luz, recente-mente calçada. Janto t rua Aquldebí,C| bonoe A porto, podendo entrar car-ro. toda ajardinada, de bom avpecto,sossegada; casas de estilo moderno »motlmo estado de conservação, te.idocada uma: varanda de frente eu ctra-mlca, amplo quarto, ampla rala. co-zlnha á gAs. banheiro e pequeno qiur.-tal. Mais detalhes e{ José T. VieiraAv. Alto. Barroso 90, 6» and., s. 608.Tel. 52-9041.

"ra.carepsgui — Lotes em prestações«J do 12 por 42. o maiores, proxlmosao bonde e onli-js. a partir-de 25 m'lcruseiros com cinco mil cruzeiros deentrada e o restante em 60 presta-ções de 425 cruzeiros. Brandão, A rua24 de Maio 1.365. sob. Tel. 29-3119,ria.3 9 As 17 hor.-.s. Meyer.

JacarepaguApro terreno

JacarepaguA 
— Vende-se Junto aPraça Seca uma casa, estA va-zia. Preço 130 mil cruzeiros, 50 porcento a prazo. Tratar A rua Baro-nesa 782. Fone 1090. JacarepaguA.Freguesia — Com-

pequeno perto deconcíuçio (máximo 15X50). Informa-ções «obre local o preço para 85788,na portaria deato Jornal.~Tacarepa*guA — Freguesia — E3tra-ti da do Bananal 1.079. a 2 qua-aras distante da nova estrada a Gro-Jau. Vende-se prédio novo, ainda nãohabitado, com varanda, sala, doisquartos, quarto de banho completo ecozhifea, om terreno dc : 2 z 30 m.Acabamento de primeira, pintura Ken-tone. pisos em tacos, cer&mica bran-ca e Sfto Caetano. Instalação de gásEsso com fogão de 3 bocas. Ver aqualquer hora. Procurar chave non. 94, apt. 702, telefone 37-6275. Pre-ço 130.000 cruzeiros com 40% finan-ciados.
JacarepaguA 

— Vende-so ótima caíraem centro de terreno na Freg-ue-sia, está vazia. Informar pelo tel-sfo-no 38-8246.  TacarepaguA — Vendem-se magniTlc:3«I lotes de terreno sitos A rua Candi-do Benlclo, e A rua Capitão Menezes,antes da Praça Seca. Facilita-se 30ci°.Tratar A rua do Ro3.irlo 34, IP and.Tel. 43-7690.

TacarepaguA — • Freguesia — Ven-«I demos moderna casa de oampomoblliada ©om gosto tendo sala 3 1dormltorio, ampla varanda ao redor, 1
banheiro completo cozinha com luxuo-co fog&o americano automatleo.Fora tem caaa para empregados —
Grande terreno plano plantaao comfruteiras de varias qualidades^ boahorta, galinheiro coelheiras. EntregaImediata, preço 400 mll cruzeiros —Fcllltamcí o ^pagamento. Tratar dlre-tamente com F. R. do Aqulno. o Cia,Ltda A Av. P-lo Branco 91 6o

Gafiasa — Vendc-3e com 2 quartos,aala, varanda etc. A rua Taoua-rembõ 160 , em Magalhães Bastos. Tra-tar tel. 49-5458.?~iascadura — Vendo um prédio 3edois aoartamento8. perto do Lar-go do Camplnho a dois minutos dobonde, cozinha e banheiro de azu-lejo, portas de lustre, -170 mll cru-zelros. Telefonar para 30-1903 —Freitas•/"lasa em Todos os Santos com ralayj e dois quartos, vendo com faclll-dade.de pagamento. Tratar com Vas-concelos A rua Araújo Porto Alegre70. sala 218. Fone 32-7365.

TTiatavfio da Anchleta — Vonde-aeJCi bom prédio ediflcado em terrenode 11 x 60 a Estrada do Klo doPau, 365, pertencente ao Espolio deAntonio Rodrigues de Oliveira e Del-fina Rodrigues de Oliveira será ven-cldo em leilão terça-rfeira, 16 docorrente, as 1* horas, em frente aomesmo, pelo leiloeiro Ernanl. Videanuncio detalhado no "Jornal doComercio" de hoje."C^rigenho do Dentro — Vendo A rua-Ei José dos Reis, entre os prédiosn.o Í716 e 1740, magnífico terreno dc12 x 40, Inteiramente plano e pron-to para receber construção. Peque-na entrada o o restante com grandefacilidade de pagamento. Manoel deSousa Sontos, Miguel Couto 51, 1.°andar.' ¦  Tfpngenno de Dantro — Vendem-se•Ci duas casas, uma por 60.000 e cu-tra por 150 mll cruzeiros. Tratar Arua General Clarindo 520. E. de Den-tro. 

Çiompra e venda de prédios e £?xvrenos nos Suburblos da Central— TõO mil "^Cruzêlros. USO faòliltornto aceito intermediários, porquerendo barato, casa que o senhor po-de morar o alugar, lhe rendendo 700cruzeiros, A 10 minutos de Vaz-Lobo.Tratar com o proprietário. Rua VazLobo 242.   
/"Vompra e venda de predfõã e ter-V-/ renos nos Buburblos da Central60 mll cruzeiros o valor do terreno,boa casa, com quarto, sala etc.. A10 minutos do Largo de Vaz Lobo,não facilito, não aceito intermedia-rios, terreno de 8 x 46. Tratar hojetodo o dia com o proprietário. RuaVaz Lobo 242.
^lom-pra dõ terrenos prédios —55 mll cruzeiros •— Vendo. 3 lo-tcc Juntos, A rua Dr. Godoy 276, ao280 em Nllopolls. E* barotlsslmo.Tratar com proprietário Lemos. RuaVaz Lobo. 242. hoje todo dia./~1achambl — Vendo otlmo prédio oom'O Jardim, varanda, 1 sala, 4 quar-tos, cozinha, banheiro para empresa-dos. Terreno de 11X60. Preço, a vis-ta, de Cr$ 250.000,00 para ver dia-rlamente das 10 ás 16 horas A ruaIlonorlo. 1027. Tratar com Milton Ro-cha, A Av. Nilo Peçanha, 26, sala 701.Tel. 42-9506, das 9 áo 12 a Qts 14ds 13 hcr&o.

TTtngenho Novo —. Vendem-ao duoaJCi lojas e casa, sem contrato, A ruaSilva Prelre. terreno de 19X26, por23o: mll c-urelrosj Faclllta-se, Tmo-binaria Sousa, é. rua Mayrlnk Vel-ga 30, Io andar, aala 3-A. Telefono43-9317.Vende-se uma casaJgngenho Novo

Jacsrepagua. — Praça Seca — vopor cento do entrada e o res-tante financiado a longo proso, ven-demcw casas pronta^ em vila, com oa-la, e 2 quartos, ou sala c um quar-to, banheiro, cozinha c quintal. Ruaasfaltada o condução próxima. In-formações nos escritorio© de Ascen-dlno Gonçalves, d Travessa do Ouvi-dor, 36, 4.° - andar, tel. £3-7600.
JacarepaguA — Cm* cás» com 2apartamentos, cada: 1 sala, 2quartoc cozinha, banheiro. Jardim ogalpão, preço de 180 mil cruzei-Junto tem ainda um tei*reuo para 6casas mais 40.000 cruzeiros financia-dos cm parte. — Informações A ruaMajor Ribeiro Pinheiro n. 241 en-tra da pela rua Pinto Teles.
JacarepaguA 

— Traspassa-se o coutrato da venda de caffa nova, con-fortavel com dois quartos, sala, co*zlnha, com fogão a gAs, quatro bocasforno e oEtufa, banheiro completo emcor, com chuveiro elétrico Rei, todosrequleltos modernos, • varandas, pertode toda condução de colégios, etc., con-trato 500 mll cruzeiros financiado rra10 anos, negocio direto. Rua Comon-dador__Plnto 117. casa XX. Entregavazia. ~ " ' "¦

vazio, com 3 salas, 4 quartos, dl?pensa, i quarto d» banho completo decor. 2 varandas c quintal, porão dafrente 3X3, habitaveJ. Terreno 9 l|2x 32.70. Preço 320.000 cruzeiros. Tra-tar com o Br. Geraldo A Av. Rio Bran-co 117 aala 218, Ed. Jornal do Co-merclo.
E. Novo — Vendo os 2 últimos lotesde ' 714 2 15. por Cr$ 52.000,00.,

JacarepaguA 
— Vonde-se casa deao-cupada com 4 quartos em terre-no de 80X76 A estrada da TIJuca a.2106. proxlmo A Freguesia, base dapreço. 200 mll cruzeiros, facilitando-se uma parte. Tratar A rua da Cons-tltulção 61, sobrado, tel. 22-1518, comClarindo. 

JacarepaguA 
— Rua Nuporanga— Tanque — Vendo caaa de tresquartos, sala, banheiro e cozinha ccmultra gas, pomar casa de empregados..  terreno todo murado, preço 200 milligeiramente altos. Informações no cruzeiros facilito parte pela Tabelalocal, rua Barão de Bom Retiro, 1554, TPrice. Tratar com Eloi Pereira, Jor-casa I. — Rocha. Tel. 38-8612. * nal do Comercio 5° andar sala 509.TTinsenho Novo — Rua Alan KardevC "

JCi bairro moderno, tendo na parte ln-ferlor entrada o obrigo para auto. ta-leta-sala de Jantar, quarto e banheiro
para empregada, cozinha, Area exter-na coberta e cimentada, pequeno tor-reno nos fundos e lado; na parte «ti-perior 3 quartos e banheiro. Tratar,com o Sr. Nelson Azevedo, domingo Arua Frei Pinto 57-A. ou durante a »«•mana A rua Conselheiro Mayrlnk 242.no Jacarezlnho. das 8 As 12 horaa 01de 15 As 18 horas. Preço Cr$ 26.000,0»Pcde-so tratar pesooalmentt.

T oFõs em prestações, tnm entradado 713 cruzeiros, vendo dois emMesquita, com 86 trens oletricoa, ílcaa 15 mlnutoá da estação, restante em59 prestações de 350 cruzeiros, aemJuros, ruas abertas e JA povoada. ---
Outro lote plano do esquina a 10 ml-nutos a pé da estação, com entradade 802 cruzeiros, restante em 70 pres-tações dc 400 cruzeiros, Brandão, rua24 dc Maio, 1365, SOb. Tol. 29-3119,daa 9 as 12 ou das 14 as 17 horas,
f ino Teixeira — Vende-se lòte de 10j-J por. 25, A rua Palm Pamplona —
Junto ao posto de gasolina que faz es-quina com a rua Lino Teixeira, dota-do de agua, luz, calçamento e esgo-to. Preço 120 mll cruzeiros, facilitan-do-so .0 pagamento do 80 mil cruzei-ros a prazo longo. Tratar no escrito-rio de Joaquim Santos Parente. Av.13 de Maio 37, 1° andar. Telefone;42-6402.
Eargo do Jacaré — Vende-se por cr?110.1

¦yieyer; por :.200.ooo crvrelros —
^ft.vende-so A rua fcolina; lindoedifício, novo, com 6 aptoí; va frios —•Wonta entrega, cem renda mensalde 12 mil cruzeiros. Detalhes A ruiBarão do Bom Retiro 184 casa 1. —Fone 29-5580. Alves.~Nsyer. Tarrenos^de 12X35, plano —¦Vende-as na rua Diaj da Crus por250 mll cruzeiros, outro na rua Aza-mor, 14X60 com r:r.da 2;350 ncrr 350ml: cruzeiros, cutro nu rua Porto Ale-gre, 15X26', por ao mll. Outro emBonáuceeso, sona industrial, 33x45. —Facüito-je pagamento. Tratar A ruaBr.rao do Bom Retiro 184, «tia 1.yen: 29-556;. jtjvga.

\f'ITJL-v

__ . pagamen-to. í rua Honorlo. 822.IVTeaqulta — Vcnde-ac uma caia de•iva. 2 quartos. 2 salas, cozinha. V. c.cm terreno de 10 s 45 — Preço 40mll cruzeiros, livre c desembaraçada— Rua Dranos 296.
l^raTlíireiía ctlma" oportunidade, casaÍTAvazia, vende-se dividida em duasresldenclas cada, com uala, quarto ecozinha. Jardim orborlzado e quintal.Ver a rua Alalde, 113, apanhar a cha-ves no 113 c. 1."JI^Tesqulta — Vende-se terreno bemlfXiocaUrado por 25.C0U cruzeiros, avista, a rua da Verdade, perto daestaçAo. Tratar com Altamlro a pra-
£a Paulo de Frontln, 42. Nllopolls —tomlngo das 9 es 11 horas.

prar.o. Jardim da Posse. Imobllta-r!a Monteiro. Praça da Liberdade nu-mero 110."VTova Iguaçu — Terrenos a prazo.'^ 1 Balro Santa Terezlnh». 1 mobília-rta Monteiro. Praça da Liberdade. 110"VT"ove. Iguaçu — TerrencVa prazo —•1 ' Bairro meu Cantinl.o — ImoblUa-ria Monteiro. Praça da Liberdade nu-rnero 110.
Nova Iguaçu — Terrenos a prazo.Batrrr  ' " - -

Casa vazia nova. Otlma -v"<Tvoportunidade, com 2 quartos, se. J^| p
Bairro Sylvanle, Praga da Liber-dade. ;is.a Igua^u — Tcrrenos a praio.

ror. FVicllita-ae. Tratar com Frag.\, 1 TSJ _. ^uaT'1 — B. CaliforniaRua Uranos 395 ou tel. 29-7019. 1 , 1 »ende-ie unv, casa com 2 ouar-
jl^jarechal Hermes — Vends-'se uma j ,°,:J varanda. banhelro cj cozl-casa com 2 quartos, uma sala, co-ainha o banheiro, toda nova. a ruaIgaratA, 546. Tratar na_mesma^"T^Cadureira — Terrenos, . endo otl-i.»JLmos lotes a 46.000 cruzeiros, en-trada de io°i° e o restante em 60prestações, com ruas calçadas, agua,lua c esgotos e Jardim junto de todacondução. Tratar a rua i." dc MarçolOl-A, 4.^ and., sala 5.
\Teyer — bom prédio — Vendo vasloítJl por 150 mll cruzeiros, A rua Ma-ranháo 202, com dois quartos, f.cla,banheiro, cozinha, Jardim c quintal.Trotar diariamente pelo tel. 26-2544"Yfeyer — Vazia, 130 mll cruzeiros,lti estado otlmo. vendo, S0 mll cru-zelros A vista e 40 mil cruzeiros emprestações de Cr$ 501.80. dois quar-tos, «ala, cozinha com gás, banhei-ro. area, 3 entrados, multa agua, árua Garcia Redondo, 20, casa 17, prl-melra do lado esquerdo.
Marechal Hermes — Vonde-se umacosa com 3 quartoa. 1 sala c maisdcpendenclas, com mais 2 comodoslocalizados fora da casa que poderá«er alugados Independentes, terreno de12x50. Preço 95 mll cruzeiros, entre-ga-se a casa \azla. Mais Informaçõesa rua do Carmo, 55, l.° andar, aalai. Tel.: ¦•.:-li:4I — Coelho."V^adurcira — Vende-3c um terrenojLrl. 10 por 36. com um principio deuma casa na frente. Rua Costa Fon-beca 86. Arloato

Mbeyer — Vendemos A rjü Silva Ra-bolo, otlmo prédio construído e:nterreno medindo 22.90 x 26.70 de es-quina. Preço 340 mll cruzeiros. Alei-des ds Morais <fc Cia. Ltda., Avenida3ip Branco :23, 26°, sala 2601."iÇjfêyer — No centro comercial, ladoJ.TA do Arqulas Cordeiro. Vendem-se3 prédios com 2 sobrados com 72x53,grande Area servindo para Cinemabanco ou grande empresa. Znfoima-ções pelo tel. 29-25565"jl.f"agaíhães Biztõa Vende-se ou1" aluga-se casa nova, A rua Iba-tir.ga, 72, cccn uma sala 2 quar-toa, banheiro completo, cozinha oquintal. Ohavea' pòr favor ruaPinto dn Fonseca 104ICTeycr — Vende-se üm apartamentolvicom 2. salas, 3 quartoc, banheirocompleto, cosinha e serventia, paraempregada, na rua D. Cíaudina,. 48,apto. 201 (entrega vazloj, chaves porfavor no opto. 101 com entrada lu-dependente, faclllta-s.j 50?c.^VCarechal Hermes — Vende-se pela-*-TÍmaior oferta na r. Slrlci, 636; 2casas, com cinco comodos, cada uma;a de frente estA vazia.- Vhavcs na ca-na do3 fundos ou no r..° 441, com oar. Pinto, do mesma rua."V*"eyer — Vende-so a ultima casaaTApara pronta entrega, com luz egAs llgadoa, com tre3 quartos,, amplasala, banheiro completo, facilita-se acontribuintes de qualquer Instituto ouCaixa. Ver c tratar diariamente mea-mo aos domingos, com Nicacio, A ruaFerreira de Andrade 304, proxlmo aosônibus 33 e 34 e Jardim do Meyer.Bonde Cachambl A porta"VTova Iguaçu — Vendem-se lotes de12x30, com agua e, lua e telefonea 6 minutos a pé da estação, 10 porcento de entrada o 72 prestações semJuros. Tratar diariamente no Café Eli-te, das 8 horas em diante, com Rafaelou Barbosa — Rio: Rua do Ouvidor,45. sala 2.*jl/Teicr — Cachambl — Vendo confor-lTAtovel resldencia do construção an-tiga em terreno de 30x40 por 340 milcruBc!ro3.e outra em terreno de 10X40,composta de 2 resldenclas por 240 milcruzeiros ambas muito proxlmo a con-dução. Tratar com o sr. Brito, Arua São José 40 sobrado, tel. 42-5223.
_ 000.00 otlmo terreno de 11x30A rua Palm Pamplona, proxlmo aoprédio n. 583, cm construção. Faclll*4-«o o pagamento. Tratar no escritorio . da Joaquim Santos Parente. AV, 15 ' Suva. 18-6.°, a. 606. Tel. 32-6651.de Maio 37, 1°. Tel. 42-6402. ~

METER

TMTadurelra — Vendo terreno de .23 X1VA 42. completamcnto plano ,e otl-.

'VÍfadurelra — Venüe-áo terreno dejJJL 10x21, rua Delflna Alves, «5, comluz, agua, esgoto. Tel. :I8-1276.TÍfaTrecha: Hermes — Caaa nova em-LfAcentro de terreno, medindo 12 por30, com 3 quartos, uma sala, 3 ml-nutos da estaçAo. A rua Bolpeba, 98.por_l05_mil cruzeiros. Inf.;- 26-4272."IToça "Bonita" (Realengo) — Vende-solTJLotimo terreno de 10X45, A rua Ja-paratuba, proxlmo da escação, comagua e lua em frente. Preço 30.00cruzeiros A vista. TJl. 22-6335 — Au-çusto."VCc^quila — Pasaam-ic dois ótimosirA lotes pela melhor oferta^ por mo-eivo de viagem. Tratar A rua Mar-queza do Grizcúta. 1422.
Meyer 

— Vondo com entrada de 30mll cruzeiros prédio, alugado, comsala, 3 quartos, dependencias de cri*-dot;, Jardim 0 pequeno quintal. N.Rego Macedo. J. Comerclo_s._50?"VI"eyer — Vendo por 123 mil cruzei-J.TJL ros. terreno de 11X50, á rua Ma-ranhão, Junto e depois do 146. N.Rcgo Macedo. J. Comerc 1 o,_sala 507.'jf^eyer — Vende-s*e lindas e confor-ifAtavels resldenclas, rua D. Clau-dlna, 147 com 2 quartos, otlmasala, banheiro completo, cozinha comfogão A gAs. quarto e W. C. com chu-velro para «mpregada, completamenteIndependente. Arco e Taranda. Preço180 mll cruselros. com financiamentode 50^c. Trata-se com a SociedadeImobiliária Garrido Ltda. Travessa doOuvidor. 7, 4.° andar. Tels. 43-2200e 43-3896.
jvrsr* Vende-se um* casa

..ova com um pequeno negocio, Arua Manoel Ferreira ReLs, 396. pormotivo de ter que ausentar para ointerior entrega-se vazia, perto doonibu^

Terreno 12X30. 90 mil cruzei-roo, Íaclütam-SH 30-000 cruzeiros.Pod? ser em letras de banco a com-hir.ar. Ver no loca!. Tr?.*ar com oSr. Borba, dc 2B -3 hor*».*;.Bt.bados 6r. 14 horas e Domingos eis7 horas em diante. Rua Maria Var-?as '^6. c. P!»dt.de.¦VTova Iguaçu — Queimados — Te.*'-1 ' renos — Vendeni-se duas Arear,próprias para duas granjas, loca* íique pode haver de melhor, cm freotaA Av. Brasil, tem agua nascente, luv»eleírica. multas mangueiras dc euxer-to. preço multo barato, porque precisavender. Ver e tratar aos domingos r.oBar 2 3 de Junho ao lado direito dequem vai para estação dr Queimado».

"\f êyer — Vende-se um terreno, me-
-ItJL dlndo 12x35 mts., no melhor pon-to da rua Dias da Cruz. Tratar namcsma rua no n.° 740-A."ltfadurelra-lrojtt, * rua CoronelirJLVieira, • vendo casa cm centro deterreno dc 8x30, com 2 quartos, sala,banheiro completo nos fundos, inde-
pendente, quarto, sala o galpão. Pre-
ço 155 mll cruzeiros, financio. OlavoGama, fone 23-492y.
Tifeje» — Tendemos a rua Dias daiTAcruz, prédio novo com uma lojae um apartamento. Preço 290 mllcruzeiros. Alcides de Morais 3s Cia.Ltda. Av. Rio Branco 128, 16.° an-dar, sala 1.601.'Itfeyer — Vendo um .terreno co»
>LtX

"VTova Iguaçu — Queimados — ven-dem-se terrenos a 2.000 — 2.500— 3.000 — 2.500 e 4.000 cruzeiros adinheiro cu pequeno prazo otlmamentosituados, pessara em frente a Averu-da Brasil, cm constraçáo tem aguanascente dc primeira, luz elétrica, ct:-ma oportunidade para quem quiserser proprietário. Ver e tratar todo-s oasabaioe ç domingos no Bar 13 <39Junho, ao lado do Parque de Dvie;-sões cm Queimados."VTova Iguaçu. Pãrcicü\ãr vende" ri-!•* vista c a prestação, lotes dc izx-52 c 13X30. d:sde 14 mil cruzeiros u.-vPraça da Liberdade, em frente á e^-tação e nas ruas Honduras, Primaverae Projetada 3. Para ver c tratar pru-curar Mario Dias. acs domingos, daaS As 14 horas na Gruta Iguaçu, ms.Marechal Fioríano, 1954, ou diária-mento, A rua Nilo Peçanha, 952. Ar-masem. sem Intermediários."VJ"ilôpolía — Vendem-se 2 ca^-as,sendo uma de construção recen-te, com todo o conforto. Ver c tra-tar com o proprietário diariamentedas 7 ás 22 horas á rua Ema deAbreu 242_.
NOVA IGUÃÇÜ~^~QuõimãdõS~ Parque Vai d'Arioza. Já estáá venda este magni(iço lotea-mento. de clima admirarei, pa-norama belíssimo e perfeito sa-neanicnto. Situado no 2.° D ir. trl-to de Nova Igruaçu, próximo ãestação de Queimados e comfrente para a nova auto-estrad;:,Rio-Sáo Paulo, a vanguarda dofuturo progresso do Brasil. E'por conseguinte do Interesse duvossa exa. adquirir um ou matalotes neste progressista bairro d;:nossa princiçal rodovia e mui-to proximo á Estrada de FerruCentrai do Brasil. Os primeiro?.100 lotes serão vendidos a par-tir de 3.C00 cruzeiros ã vista, atitulo dc bonificação e propa-ganda. do que se beneficiarão oaprimeiros compradores. Ver dtratar aos domingos com o cor-retor Magalhães, no Café e BarPrimavera, em frente á estaçãodc Queimados, e nos dias úteisna Imobiliaria de TerrenosIguaçu Iitds.. em frente á esta-cão dc Nova Iguaçu.
NOVÁ IGUAÇU — Bairro-ST.S. de Fatima, vendem-se nestemagnífico bairro, otimos lotesde terrenos de diversos tama-nhos e pequenas casas a presta-ções, sem juros, com agua, luz,e condução próxima. Lotes a

partir de 8.000 cruzeiros, facili-ta-se a entrada e o restante di-vidido em 60 meses, posse ime-diata, construção livre. Plantaaprovada e registrada. Maioresdetalhes com o proprietário: •—
Manoel José da Cruz, á r. Pará,

duas frontes, zona industrial, temum barracão de madeira. Preço 85mll cruzeiros, facilito o pagamento. Tratar com Alves, A rua 24 dc Maio Manoel José da Cruz.n. 1.365, sobrado. Fone 29-3119, das. — —
14 ái —

34. Praça da Bandeira. Telefo-ne 48-5451, nos dias úteis; aosdomingos em >7ova Iguaçu, noCafé Elite, das 8 ás 17 horas. —

mamente altuado, por - preço de raraoportunidade. Tratar no escritorio deJ. Gonçalves da Oosta. Rua Rodrigo

TacarepaguA —- Vende-se nã Praça«J Seca. A rua Barão, parte calçada,duas õtlmas casas de vila tipo bun-galow com sala, dois quartos, banhei-ro e cozinha por 100 mll cruzeiros, ca-da facilltando-se 50% por cento. Tra-tar com o proprietário na mesma ruanoa» 50t
JacarepaguA — Vendem-se 2 otimoalotes planos, de 14.50X25 cada. AEstrada do Tlndlba, Junto ao n. 306,pertlnhos do Largo da Taquara. Tra-tar A rua Teofilo Ottoni 113, 4o an-dar, sala 6

Prédio — Vendo írua Basilio de Brito, casa 4, oj3 quartos amplos, quarto paraempregada, ampla cozinha a
gás, banheiro completo e area,tanque. Preço 130 mU cruzeiros.Entrada de 39 mil cruzeiros e orestante financiado por desanos. Nesta avenida só tem 4 cã-
sus. Para visitar é favor pro-curar no n.° 86, dona Marui emais informações á rua da As-semblela, 10, sob. Tel. 42-0277,Sr. Elias, das 10,30 ás 12 Jioras.MEYER — Prédio — Vendo á
rua Basilio de Brito, 84,' casa 3,
com 3 quartos amplos, sala,
quarto para empregada, amplacozinha a gás, banheiro comple-
io e area,—tancjnt. Pivço lSO mil
cruzeiros. Sntrada dc 39 e o res-
tante financiado por 10 anos.
Nesta avenida só tem 4 casas.
Para visitar é favor procurar no
n.° 86, Dona Maria e mais in-
formações á rua da Assembleia,
10. sobrado. Tel. 42-0377, Sr.
Elias, das 10,30 âs 13 horas.
I^feyer — V«ndo um terreno comi.VJLglaollo, preço de 180 mll cruzei-ros, facllita-ae o pagamento. — Tra-tar com Alves A rua 24 de Maio 1385«obrado — Telefono 29-3119, das 1417 horas

"jV^adurelra — Vendo terreno de lo xItA 40, na estrada Marechal Rangel,esquina de outra rua, prestando-se pa-ra construção de prédio de 3 pavl-mentee, por aer o mesmo em zonacomercial, Industrial e residencial. —Tratar no escritorio de J. Gonçalvesda Ooita —- Rua Rodrigo Silva, 18-6.®,0. 606. Ttl. 32-6651.Tã/jTeyer — Terreno — Vendo A ruaITApiaul, Junto e antes do n.o 364,lote de esquina, medindo 15X32. fe-chando um pouco nos fundos. Preço:70.000- cruzeiros. Outro A rua Ellzade Albuquerque, Junto e antes do nu-mero 117 e esquina de JunqueiraFreire, lote de 13 x 26, pelo preço de67.000 cruzeiros. Ainda outro Amesma rua Ellza de Albuquerque,Junto e depois de uma construçãonova, o onde existe uma palmeira, ea 34 metros antes da esquina deJunqueira Freire, com 12 x 30, pelopreço de 65.000 cruaelroa. — Abelar--dc—Mendss. - -Av.—,J?ilo ^Peçanha.-26,1 l.o andar, sala _1104. Tel. 22-3379."jlyradureira. Vendem-se prédios ãÍ.TA construir á rua Maria LoDes 546com 2 quartos sala, etc., em rua devida. planta e tratar A rua MiguelCouto. 2, Z.° sala 7 eom or. Piresdas 9 As li e du 16 As 18 horaa. —Escritorio Tec. de Engenharia.

MEYER — Vendo uma casaeom bom terreno & rua Cristia-
nla, 26. Cachambi, proxlmo árua Aristides Caire, com 4 qnar-tos, duas salas, cozinha e ba-nhsiro completo.

fã^adurelra — ^ande-se casa de vna»JLtA com quarto, sala, cozinha e gran-de terreno, entrega-se vazia, preço43.000 cruzeiros, faclllta-se o paga-mento. Informações A rua do Rosa-rio £4, sala 4, 8° andar, com o sr.Otávio, das li As 12 e dos 15 As. 19horas, diariamente.

TVreyer, CachambiXvA mento Com financia- d2 50oi°. vendo aparta-mento dc 2 cuatrca, 2 salas, banheiro,cozinha. Jardim, quintal e demris de-mais eomododlda« tendo entrada oa—ra automovel. 90 mil cruzeiros. Tra-tar persoalmentc A rua do Carmo 6.valas 611 • ai2.

TITareehal Hermes — Rua latu, pa-JjAralela A rua Dr. Gonçalvese Lima— Vendemos um lote dc terreno pia-no de 9X25. Preço 30 mll cruzeiros.Detalhes com a Imoblllarla GraçaAranha Ltda., av. Rio Branco 108,5.o. sala 504, fone 42-9886.eyer — Rua Maranhão. Bom lotede terreno será vendido pelo lei-lceiro César Leite, seffunda-felra. nde agosto do corrente. As 15 horas,«m frente ao mesmo, oor ordem doJuízo da 3.a Vara de Órfãos. O ter-reno não tem numero e fica a 17cnstroa C& rua Bocaina. •• 

m

_. ... 17 horas."TITeycr e Engenho Novo —- Vendo a:-irAguns lotes residenciais na basede 60 a 80 mil cruzeiros, planos ebem localizados. Em alguns casos fa-cllito o paagmento. Av. Nilo Peça-nha 153, cola 227.
Me;»er 

— Vendo prontar, com grran-de financiamento, casas belissi-mos e apartamentos. Tratar com Dr.Oliveira A Avenida Presidente WU-.<on, 213 13.° andar, Mias 1309 e ..2320. Tel. 52-0033""jTfêyêr — Vende-se uma pequenaJLTA casa com industria, otlmo pon-to. Tratar oom Nazar A rua Aris-tides Caire n. 322jTMTadurelra — Terreno para gara-lTA ge ou posto de gaeolina — Ven-de-se na estrada Marechal Rangel, on-tre os ns. 330 e 348, com 22 X75,por um lado e 77 metros pelo outrolado, area total da 1.672 metros qua-drados. Tratar: com o proprietário Arua Conselheiro Mayrlnlc, 290. Jaceb.
Tã^eyer — Posse imediata — Vendo,iWL perto de toda condução, otlmoprédio de construção recente, tendoJardim, saleta. sala, 3 quartos, ba-nhríro moderno, ampla, cozinha, lo-cal para geladeira © quintal mura-do Preço 165 mll cruzeiros facilitocom 65 mU cruzeiros a vista c orestante em prestações mensais der.G/b' cru^tflroh. Negocio rápido-Tratar pessoalmente com Geraldo Al-ves de Rezende A Avenida Rio Branco128. 11°. andar sala 1 ._lll.  '
Vresqulta — Rua Emílio GuadanyIrAn. 1.174, vende-se otlma casoconstruída em tereno de 12X40. com2 quartos. 2 salas, cozinha e depen-denclas. Tratar na Imoblllarla De-lamare S. A. Av. Presidente Va*-gas 446 — Av. 13 de Maio 41.

MAGNÍFICO TERRENO. —
Vende-se, proprlo para grandeindustria, hospital ou grande vl-
la, já tendo aprovada a constru-
çSo de 32 casas. 12 apartamentose duas lojas. Terreno 35 x 110,
com duas frentes, i rua Goiás,
1004 — Quintino Bocaiúva. —
Tratar & rua do Ouvidor, 69-A.
sala 23.

NOVA IGUAÇU — Vendemosexcelentes lotes de terreno coroInz, agua própria, a poucos mi-
nutos da estação, com constru-.
ção Urre, posse imediata, a par-tir de 8, 10, 16 18 e'20 mil cru-zeiros, com pequena entrada de
10 por cento, o restante a longo
prazo sem juros. Ver e tratar
com Osvaldo ou Montarroyos,das 8 ás 18 horas, diariamente,
á Av. dr. Nilo Peçanha, 45. Te-
Iefone_234,_em Nova Iguaçu. .
Nllopolls 

—• 2den ~~Tomazinho —
S. Mateus — Vendo lotes d ei4a 25 mll cruzeiros a prestaçAo semJuros a partir de 1.400 cruzeiros doentrada e 210 cruzeiros mensais, al-

guns lotes tem agua e luz a 60 me-tros. Tratar em Nllopolls. na barra—ca de frutas Junto da escada, ladoesquerdo, com ar. Valdemiro.T^Tllopolls — Perto da estação, ven-i.^1 do pela melhor oferta, otlma ca^amoderna, ainda não habitada, taquea—da o lage. 2 quartos., sala hall cozi—nha. banheiro e varanda, cm terrenode esquina de 25*25 oom muro e «ra-dll. agua e lus. Base 80 mll cruzeiros.Ver o tratar á rua EI"sou de Alva-renga esquina Otávio Ascoll ou telo—fono 43-6639. HkTora lyua-u» Urgente vende-souma casa com dois lotes com 2
quartes um»» 5*1*. cozinha o nnts-
ro. com agua o luz. força, e rede te-
lefonica. Na Estrada da Posse pro-xlmo i. Avenida Brasil. Tratar naImoblllarla de Terrenos Iguaçu Li-mltada no sobrado «ai Irente a pon-te do lado direito em Nova Iguaçu"ATova Iguaçu — Atençãol — Vendo-LN casas juntas ou separadas, desde
30 mil cruzeiros, a 55 e 60 mil cru-zelros com 60?r financiados; as casaasão de quarto, sala, cozinha; e 2 quar-tos, sala e cozinha, a 8 minutos daEstação. Com agua e luz. Tratar como sr. Freire, A Avenida 'Nilo Peçanh»23. 5» andar, sala 13, Nova Isuaçu —
Edifício Nice. -XTilopolis -7- Vendem-ae terrenos em

local JA aprovado com luz facll oagua em prestações de 335 cruzeirosentrada de 3.00o cruzeiros, podendo-  ser em duas ou três vezes. Tratar a"mareyer, vondo moderno, prédio por i Avenida Mena Barreto 289. domingos1YA 190 mll cruzeiros em terreno 10 x — Rua Major Augusto Paris 766 com
40. r. Santos TltAra. tendo 3 quartos, o corretor Rocha.
2 calas, banheiro, cozinha, etc. Tementrada' para auto. Jardim A frentee jrrande quintal otimamente locali-7ado. junto A rua Magalhães Oouto.Trater á rua do Carmo, 6, ealas 611• 612. — 

T^llopolls — Passa-se uma casa, cora.1^ dois quartos, sala, banheiro, rozl-nha, varanda, quintal com 50 metrosde comprimento, contrato 2 anos. nominlmo. (urgente); & rua Otávio Bra-.B», WJ3.^-



ÍB JORNAL DO BRASIL
¦V«* — rroiiin» * ««mioX> t.nd..» «tlmo lot. rt« trrrruo da
|9i«, pronto para aoaylruçAo «omabundanela dasua. Facilita-se psrt»Mm Juro.. Tr*I.r dlt.tam.ntei cum o
srfniuí ter - *..MÍ
JHBMflfe «Tu. .«isr^vreaisr.JW •§ irea esperadas. FaeUlIaoBtiniOi Igualmente terreno». fnUr e|

proprietário, Br. Mort» na I raça
rtPBtln H c*»* *. Nllopolll,
flÇfova' Iguaçu — Tirreno» altuadõf
U> Ba m*l* ,»ud»»,l b.lrro, Imll-toados pilo dee.-lel n. 5» (conforme
•omprovante). que garante pl*na
poiii ao oomprador, * o livra ae
•urpreses deaagradavels. Servidos por1 mraUas da íerro « 2 »nh«i d»
•nibus • a 5 minutos da variante
ÍUo-Bio Paulo I* s«r eonclutdB br,-
veinente), por onda passaria novai

viitu tlnhu dl onisu». Pr«>t«-cOei suavea o pequena entrada. En*
•arregam-se também de pequena»eoniiruçôt» a partir do 6 mil cru*
Miro». Dlrl»lr-,« a Jurlan Ramos ou
Jotò Nunes no Cafó Elite (defrontaú eitaçtoi, ou à rua Mareehal F'.o-
flano 101*. 1.0 »nd»r, <»1* >, Da

Íetnia 
cldada. 

Tora Iguaçu — Terrenos a presta-S côee nos diversos bairro* desta a
«o aleanoa da todoe, bem assim, altlos,•haearas a oasas. Ver a iravar com
•MrMn» ao Edifício Mtce. 4» andar,
•ala 7, em frente a estaçlo. T*m ele-?.dor. Tala fona 177. Inform.çO.i no*'"» 31-5349.Vfõr* Uusçu — Vende-ae l terrenoX^l com 12.000 ni2., em frente ABacio da Andrada Araújo. TraU-ia el
fr. Oonealvea fone 26-0164.
\fori Xfua~saJc —""Esquina. ComercialxN — Vendo 4 Eitrada da Poiia, aolado do prédio 3b. fazenda também
frente para A Praça Palssandu a ruaAraguaia, 2 magníficos lotes coatl-¦uos oom 1.088 m.2. Situados a 2
passos da ponte. Pequena entrada e

restante com grande facilidade de
pagamento. Manoel de Sousa Santos.
Mlgula Couto }1. 1.° andar.
Vjova Iguaçu — Terrenos, rjndemoa

lotes juntos ao Campo de Aviaçãopartir de 6 mil crureiros á vista ou

Eiqmuq 
praao. No Bairro da Luz, 4

tea por metade do valor atual a
nco praao sem juros e nos demala

kalrroí da cidade lotes com «gu» an-
sanada, lu* e rede telefônica em fren-
te aos mesmos, com grande facilidadete pagamento. Temos também sítios

ehaearas para vários preços a longo
fraae. Tratar diariamente, no Caí#fcllt. em No.» Uuatu. com Rafael ou
Barbosa, inclusive aou domingos e fe-
ttadoi. Ho Rio. dl»» utels, 4 rua do
Ouvidor 43, «obrado sala 2. Telefone«3-3604. 
Kóva Iguaçu — ótima chacara de

j .895m2. laranjal e outra» frutel-
yaa, casa nova de eampo, com sala,«uatro quartos, coslnha. W. C. a va-
randa, boa agua, lua da Light, valo-
Tlaatio acelerada, a 3 mlnutoi do

nibus e 20 do eletrlco. Para vertratar tomar o ônibus Ponto Chie »
•altar no Armazém Central, oude In-

Íorma. 
Noa dias úteis com Geraldo,lalgtdo ; rua Miguel Couto 23. Te-

tfon. 13-4733. Faclllta-s, o paga-anento. Vrov-Iguaçu — Vendo os últimos
lotes planoe da bem localltsdaTüa BRo Lula, a a minuto» da es-taçio. Desde 8 mil cruzeiros em 60fcieaea. Rua da Alfandega 99, 4.° an-dar. aat* 407.

ykTllopolls "—""lPredlo comercial, isn-
JLi do rasldencia com 3 quartos, uma¦ala, banheiro, coslnha, eo lado mal»ftma mela agua. Entreja-se tudo va-«o. Terreno d» 12.50S50. plano. Prs-
Ío 120 mil ciatsairos. Tratar & rua

rrugnalan* C4. 1* andar, aaln 107.
J^ofa Ifnjaçu — Atenção — Desno-'

1)1,dad, — Terran» — T<Ma«, *
Jt tua Mart» Variaj JuoU) B depoU

P°1»di'd«' 
— Xv«nllá dúBurÕBOB •

V#nío Cua, cuia d, IrantB. n»-
vaa a um citnid Urveno da 18 1
Dlano. TaUfonar para 1S-3J4» ou
22>7oaU dtieUn»ent« com o proprie»tarlo , n. —'r lindada — Virida-sa A rua Baraer*

mino d, campo, um prédio mo-
radia, de 3 nuartoa aal» , mal, danaiuIlfiida. preço lio i!Tprédios na avenida deade fo mil cru»
Mlrod Traiu r à tua Terei* C*»alcan-te i,4 com Sr. Carnolrp.^  .T >lcd*ada -"Vende-se 4 rua Delmlra
X apartamento com 3 Quarto», «ala.varandas 2 banheiro* • coalnna.multa condução, bondea, onibua • trem,nrrço deade ISO mil cruaelrpa, flnan-clB-ae Tratar A rua TerMB Ca-valcantl 64 com ar. Carneiro."1 Vsça Vaíauelre — Vendo um tar-
Jt leno de 12*30. a trinta metro, doonlbui, lo'« di entrada • saldo em

pretdçfiea. Traur A rua do T«a»ro17, i.» andar, da 11 w 16 horas,
Tiltdadr. Cata, fenda-1, com 1 aa>
A Iw: 3 quartoa; torreno da 11X44.Bntreça-ae ,ft*la no ato dB «anrltu-r*. Rua Xtato Dahla. 37. Tratar BBm«im*.
T>ladad. — Vindo m ,e*ulnt«e pi»-X dloa: Xavier doa Pa-VBro« i»9 B
285-A e Ce.iario Maehado 61. 4J • 65.
Tratar com Marque«a, 4 rua Conde de
Bonfim 142 •• ., ,,

PRAIA I5E ÍIÍÍYÜBA —
Vendo S comodo*. qysrto de 4*
4, corinha c banheiro. O tiras
para moradia ou Teranmo, floa
a 5D metro* d» pral», tem lo«
elétrica, terreno de 10xt5. Pre-
CO do oeasíío, 16 m!l cruielrod.
Tratar 4 ma da Praia. BID.cons.ruçfo

RbcIib — A' rua Almirante Ari Par-
retraa 477 vanda-ae casa em cau-tro de tarrtna com quatro quarioe.duaa aalas. aalata, cos.nha. bannslrocompleto. Preço IDO mil crueeiros. VI-

siia da* aa 17 horaa./iVatar aqm¦Edmundo, A rua Bale ie Bel,i-Ut«i.
e4,_aala_;,.. l,l. ._4i-3a»>... .T>ocha — Vendo por 160 mil cru-
XV Miro, A rua Pitualra, bt i ç»a»d* dol, quarto,, duoa aal.a. coainha
e banheiro tm terreno de 3 * M. ra-
clIllB-K 30 •!•, C. Joppear, rua da
OultBndB 1» andar, aala 7.
TYocha — vendasse um bom prédio na
XX rua Ana Horl, com 11.10*51.50. f »-
clllta-,. parte do pajBinento. ImoO -
liaria Standard Ltda. — Ru» Rodrl-
to Oliva, 10, 7,* andar, sala 704. aa-
quina da rua da Assembléia. Telefo-
ne: 3?-7932. .—-
SÁo Pranclsco 3tiflar — Vende-ae

otlma cua ml*, reformada *
pintada d« novo. com 7 comodo* eí-, *. mm m*aMA mv lm;»ntO

Pilares 
— Casa T**lã7Ioda em la]e. com U* . it) »

gados, 4 quartos, aala, banheiro con\;nleto. Vendo urjente. Preço no mil
cruzeiros, com entrada da 100 erv-
zciroM aa chaves 4 rua DJalma Du-Ira 439. Pone »->43Q.
Tjrtço base Cri 370.000.00. Rlachueio
X — Vende-te uma casa com tres
auarto*. duas »alaa, cotlnha. quartoe banho comnleto. garagem de 3.00
pur 5,20 com um «.partamento un oi-
ma. com sala. coalnna e banheiro, te.-
reno de «36: i rua Orar»t*t 13. Te-
lefone *8-31*8 entrega-se no ato da
escritura definitiva.Tííêaãtír^" Vende-se ou aluga-se uma
JL easa nova. com dole quartoa.cotlnha, banheiro eomnleto. .ogao a
raa area grande n*o falta age a. Bon-
tf. Piedade t onlbue 74 * porta. Ver* tratar na rua Clarlmundo de Melo
469.H Vendo uma caaa 4 rua
j>líãrêa

ãfipendenclM no me:mo p»vlcoento,alam do, t» p*rt, e*tern*. 2 Quarto»,w. c. chuveiro a 2 tanouM. Terre-
no da lixso. Preço convidativo. Ver
J t "tar A rua 8. PrancUco Xarler
31*. Mo]., dB, 14 ia 1* horas; ama-
hA » A. tf hora,. 
iampaTo, a rua Dole da Maio 47 e
S 51. T,nd.m-», duaa óttmaa cua,

Junta, ou ,.parada, com J*cl\ld»da desoo|* em 3 ano*, pela tabela Priee,
aer4o vendldaa em lell4o do Aqulno,ila melhor oferta, na quinta-feira,eorrente, 4a 17 noraa no locai.

OOMINCIO, 1 DB AOÔSTO D* 1D«»
nu igernt4V'«nde>se uma cate

309, «m U.r.clial IlarwM. Vai nuIBMC..U U«lccat Vtitf^r ^ »u* í»uamlia u. ^raja Mau».  , ^ 
\tiudeó»-ee" duae casa*, terrena paraU'ja»» l«ias, rua tnur-.»J. 3< I1>••ir*», tratar com o pto^r*«tat»o.
\/i;a* Valqueire. v»i»dt-ía i iwnnomtdloil.i 1044J. auu. e lu«, ItU-fone, onlbti» a jK,ru, por motivo der*gue.ia d«

U 00-^IS^Jr^SciTlar — Vendo o predio
O A rua Llelno C*rdoao. an,
4 ouartoa. proximo ao Lir»o do Jo-
okei Club. *ona Industrial. Tra^ar

^ níalm» Dutra. 259. com 7. quarto»,3 aala, corinha, banheiro; com terra-
no de 10x40 - Preço 183 mil cruwlroa.Entrega-ae vaalu

o i~wulntlnõ — A' rua Amai:* 111 e IJl.
. vJ vendem-ie duaa c»aaa cora dola

quartoa. duaa jalaa. etc. Preço to rallcrureiros Tratar com Edmundo, 4 rua
Sete da Setembro 84, aala 26. Tei42--M93..

Plarlo — Aaaembtel» 15. Preço 230
mil erawlroa. ——-
^Sampaio — A* rua üoés de Maio, 47
O a 31 — Vendem-ae dol* ótimo* pre-
dloe, luntoa ou separodoa, com raci-
lidada de 30^» em cinco anoa, pela Ta-
bela Prlee. enrio vendidos pela melhor
oferta era leilão do AquIno. nB quarU-feira, 11 de agonto, 4a 17 horas no ,
local. Inf. 42-3403. I
Santa Cru* -- D. Pederal —

lindo altlo medindo 6 e snflot ftl-
quelrea geometrlcoa com grande p.an-taçRo de laranjas, milho, atpim etc.
Tem boa pastaria de capim Jara-
rj4. Imgar prospero, servindo t-*m-
bem para loteamento. Tem boaa r.as-
eentea. PI*nt* a detalha, A. raa Bu-
noa Airea 44, 2.° andar, teieione
'Cfampaio — 1Buburblõ 3a Central -•
O Vendo 4 rua 24 de Maio ótimo
terreno pronto para conatruçlo e
com posse Imediata, da 24 metros da
frente por 60 de findo». Preço pormetro quadrado Cr4 600.00. Detalhes
com naul Itebouçaa, A rui aonçalreaOlaa 17, 2.« andar.—TKSiaBWÍÍS — XOT» Iffoaçu.
Boa oportunidade. Vendo Mlsil-
mo* lotes de (errenm » lonco
pnw, etn 8® me*», sem juro*.
Entrada 1.000 enuelros e pres-

V.nil.ni-». 
um* caaa, I quirl»a, I(ií*4 kgua e lu* Vende-*»

t.mbc.n um» ollclua da carplnt.lr».a rua Pr., itufino 12 Wliopoiu. .V>rn3tnt>s* doás apâltamen',1 i üe
frente a uma rs%a «te v»;.a na

rua Francisca lies* 145, proilmo,o I.wgn ilJ Abollgt» — r.açj d.-oraair.n - racir.tK-aa o p»..itenti>— Entrega-se varia • imediata. — _Traur cum o p.>on<*i«tario na Avenu uoenc*- Ttaur a í*uada «ubtiriMna n. J.J8J — OonduçAo I Ualo, Ji?.. An;b*l,
çnshus e bondes I \/ ano*-*» duaa ci»*ai en» Iianios, uma
Vende-** ou aluga"»* uma casa nota > ta «nirega vaaia. Ver 4 rua Ara-

com 3 quarto», uma **la, coainha. quarl 4a*. e outra d» esquina da rua
banheiro completo, duas varandas. u>msaga nuqu* o4«. Iraiar cum o
de»penea a «sragem casa para *m- I pioprieiarlo. itua Ang«»*oa Mu.a n."
pre/ados com uma ares re l.200m2 I ^33.Toca cerrada e plantada com arvore* *1 »«ndV-*e"" l "pnedtõ"eom 3 comodus,
ínl. rn'ertoV 'da EalrldA fu, »** ív '' * ,ua Mandonç* Uim».Ia094i peno ua estraua que usa «*» niiicaiLivo terreno dc 10ato oro-Twm>m 

s&2% SSr.ííte
.... i ru* kj.nde.n. 14, em Qulntlno. Tratar direta- \ 'c'rV" ^"«o ao .lúr.J. /a¦nante nojoe* . sr. C»ndido._u.lm, |(ru .v.aJoncto armo d. con-

Vende-se em Anc«..t.a um (cita.Ma. charuiarlo. esfé e refr.gcran.de 22*50. * rtt; F.rntuo Vieira, tJ1 em g„r,|, Hracurara o Br. WUV*.Junto no n. 763. K. /. Central c.o IlUfi j^odrlso ailva 34-A._*ala_2-A.
' ^r«dé.M-«mã—M.-a rua Car1õ>' or. l*i30 —- , . . , r-fw-wivw   -restante a longo praso. *»'*• 4is.DOO.OO e o restante em 1* anoa,

quartos, banheiro a coslnha. Mtrada m Dí#â;aç0as de CV| 644.00. Tra.arMarechal Ranrrl_J'n._cíi» „* AU*lll«dora Predial U. A. Trave.-
treVdem-ü lot.« de terreno, A 25 ,a ao ouvidor 32. Io andar, «ntr, 12

mil cruxelro*. den 15*40. cl fren- e :a boraa.t. par* Arenld. Ctaarlo de Melo. na- \ftxulem.ae dft.rr*. ciuati A ru* V.s
faltada, com lua elétrica e agua en- y colta, non PUaros. à r. Adrla-canada, distantes entre 3 e 10 minu- n #m «ro(jos santos o à rua Joãotos da estaç&o de Paciência trena de p^^eiro na pi«ude, toda» com gran-ll2 cm llz horas e ramal de Santa átl íinanciamtntí>s. Tratar 4 r. KM;Cru*. Xnforroaçôea no local com o ar. mo nraga. 299. 4." andar, aala 42,Halvador;   com ferreira, lone 42-466o.
\Tend*em-se em Nova Ijuaçu, doía pre- j *^yendém-íe "i*2 "cüaa"4 rua Banato-

Ilua_ RodrigoT7*nde-so" <
¦*rõndr-a", po7 140 mil cruaelfoa. ®n" I iin^í^lSanhe"? «'"gulníal'V trada da 30 mil eruselroa e o J 75,000.00 com entradr. d

Xavier, com aula, 2 quartos, 00'-'il. Treço Cr*de Cr»

\rendem-se em Nova Ijuaçu. dola pre- Vtendêra-«e "l2 cazaa 4 rua Banato-
Y rtlos, um de negocio e outro de mo- \ rJo 2..3 era cascadura com gran-radia, com duas bombas de gasolina Aa xmanciamento. Tratar 4 Av. *ras-

a posto de lubrlflcaçdo. faclllta-*e mo Draga: 299; 4." andar **.* 42 cja- .. .. n.iiiun Hb r1rt*nnn* A I .. ... .  .-. i.otpagamento, por motivo de doença: 4 Yezxtira.. Pone 42-46B6rua Mlnlltro Mendonça Llmn, 149. T«- -t z-ende"^,,^"!?» terreno pronto paralelon» 297. v conrtruçAo. « rua O.nei.l Dal-
TTeivSrê-se uma caba com grande f0r^i perto R. Ana *ery* TJ4

nulntal, com fr;nte o*r* duaa ru* Tarar», Perrtlr* n.» J1 (Roeu.)rua», 4 rua Ouatemala 110. Penha, gr. Aaevedo. —Tratar e.om o Or. Dias, 4 rua Adolfo I '*«réinao uma caaa cm Olinda,Bergamlnl 117. Bngenbo d« Dentro. y ,01_ ,a|B> COrlnha, varand* c sríia-"\rêndê-sã üm* cisa com um quarto <je quintal, Cri 70.000.00, }unto da as-
uma «Ma . um* coalnh». em ticio, ru* Nilo recanha -.77, . um t.r-

Meaoulto, * rua Lues- Flore, 4H6 rea0 em Raal.ncr), tem «nu* . lu*. *
Preço 30 mil crureiros. Tratar 4 rua íUa coata Boblm 27, a 10 minutos aaLuçy Piore* 285, com o ar. João estaçfco. mede 10 de frente 36X60 deA!vea_Nato.  | (undM T,i.êntíê~3e~caaA com 2 Quartoa, i u- - * I V ias demala depeadenclas, em tf»'coílah . a«r.alí rt.-pan<Jm<l.u ».tu«- 1 .• 2, c0 ní rul jpjpwirB,

vr^r. S»'Wt*.°!"u--taa pelo tel. 42^2792_Mojlíe 1 ro. Vy '
ATENDE-SE grande prédio mo- V'"" dê te. .derno e assobradado, dupondo automovel, de 2 pavlmentos, cun*truç4a

dc todo o conforto possível, em tolid., em ru* perpendicular A 24 d«
centro de grande terreno, com Maio, com 4 auartoa, 3 aalaa. '«a
entrada para carro. flnancla-»et ru* rrel Pinto 77. Tal. 48-034». M.d

Altaila 
— Tardo na At. «ruialuuf, tUmos auarta't»*ntu* de qiar»10, »4.« * u»i»«.n4r.K.as. W«ÇO ús tw*.s*.au vo mi» c.uselio*. rac.llto m*.vau* a MmiiiMfi Uiatar na rua Ha-itiauioa Urttgao 9, l - *ftnar, teU.o-nia 4>-|J4f , lí-Jij4 — C<f?*»10."a lU|*'Se oí vsnds.ae uma ca»»

/\ fom 1 eoíiiodo» a rua Jo»* d#
Alvares]* lo.. U**i*». proulmo * ,a-lacào. .......
A* ir.*•'»»"• Bliva. Junto *

depôs» do ri. 16 Mana «i* ura-ca — V*nd«moa lota* na %*.»o * #*,»»Ostalhe* con» * Imobiliária Oruç*Arann* Mia. Av. Hlu Hranco, itd. a[ 5Q4 >one 42-9flBH.
A'llfxu» Oullnãrmi Frota, Junto t

•nlll do n. >00 — Itonaucaau -
pta«lm'J da Av. nraali. vandamn. omtarr.ua d, 1I*4V, ion. laduttri*!.Preço Cra 95.000.C3 com grandí la-cllldada de pa»am«nto, como partoareitamos um automovel. Dstalnescom a lmoblllari» Oraça Aranha LI-mltada. Pone 42-98üt>4A',"""ru*~Ucg*neraçâo' — Ilonsucss»or\ —- Venden»os terreno de esquinamediado i.'.*;o, ou'ro ao lado de 14x 30, Juntos ou separados. Detalhescom a Imoblllarla Oraça Aranha LU
mltan*. Av. Rio llrancj 100 — 50 _
aala_3C4._Pone 42-9SU6. . . "A • ru* Aadlroh* — Bonau«aim —
x\.Vcniemoi um* cua» « trea nir-
racfics com uma renda de ml' cru-
afllroa. Pr.oo íoo mil cruaflros. P»-ta'.hrs com a Imoblllarla Oraça Ara-
nti* Ud*.. *r. K'.o Braaco 10». 3.".*a!& 504,_fon» 42-9896.A *' rua Andr4 Pinto —" R*«:oe —
/V Yenuemo* duaa casaa com 2 quar-to», 2 **laa banheiro completo co-alnha em terreno do 7X8. Preço lfomil cruaelros 4 vista. Detalhes comImootlUrl* araç* Ara-nha Ltd*„nio Branco loa, J.® índar, aal*304, fone_42-9886. ~A tençao ~ Ricardo"^* AlbuquerquexV.— Casa vaa ia em 30 dias ren-de-so por 33 mil eruaelros. Ver â
eatr.da Slo Bernardo 342 o tratarrua Buenoa Aires 151, 1.°, aalaa 67, eom o autorleado por escritovenda. Tal. 13-3770."venida Brasil, proximo a Manguí-.i nhos — Vendo terreno da 1.050,-.300, 3.100, 5.ÍOO e 6.300m2. Preçoamodlcr^ com facilidade. A. Lavra —
Telefone 43-6117.
\ Feia xso *míl e 300 mu metros <va-xVdre.doa proprUa ptr* loteamento —

Vendemos a margem da Rlo-1'atropoltsnor. çuilometroe 7 e 9, entre Duque deCaxlat e flnrapul, hoje Oramscno. pre-ço base 7 crusetrca por metro qu-idra-do. Tratar nos esontorloa da Alfa emDuque de Cavlaa, 4 Avenida Nilo Te-çanlia 13 2.* andar t no Rio. R'ta do»Andrada, 2t 2.« »nd»r. Tel. 43-3658.

Entrada 1.000 enuelros e pres- « «3S neol. Aceita-a. oferta.
tactea d« 200 crttjelrm. íim« do ni.roe?ò Pax d2 n0 M,7"r :0"'k
hned!a4a e constn^io Httc. Ver gfq^raf031™e5°Cc';^h.P" 

de| V.do Mato)^ nova., «tio Urr.,

Xiotea para cer vendido.» a partir>0 mil cmrsiroa entrada de 10 por•ento a o restante' pago em 5 anos.I/o tea de 13 x 35 — Oferecc-mos van-tãig^ns a quccn comprar pelo pre-
fo 

acima pois «ato s propaganda —roctirar Dentro do Bar Elite — Hcjeoml-ngo e »r. Arthur.
T^Tora~1IgMaç:a — Vtade-^e o Bltió" diBlqulnhe situada cm Austín antea(Se Queimados ecm frente para a Es-toada da PoatMiçto frodc.?etn) e Cer.t-Çral do Braill, (trem eletrlco). Area1831044 metros quadraücü ou «cjam 6alcroeiree aproximadamente. Preçc baao100 mil eruselroa. Propostas paraMonteiro Caixa Penal 471.

NOVA IGÜAÇU — Casa —
Crf 63.000,00, em 10 ano*. Centro4e terreno, ealçada em volta,
Jardim, varanda, tala, dol* quar-eo*, banheiro, corinha, tanque
eoberto e quintal. A (roa e lur —
Constxnelo colida. Inf. Castro
Prado. Tel*. Z3-Í271 e 43-1427."iWToTa Iguaçu --- Vendem-ae os ma-lhoraa terreno« na Vila Nossa be-Cvhona da Conceição, com água. luz s4 linhas de ônibus á porta, proxlmoA rarlant-e, todo» plantados. Facill-•am-se as entradas. Posse imediata,•onstruç&o livre. Tratar diariamenteú rua doa Andradas 96, 21° andar,•ala 1.101-C. Tel. 43-6690 c aos do-«nlngog no Café Elite ao lado da es»-taçflo de Novn Iguaçu, com o sr. Ma-taoel da Bilra Vfdal.*Jj"üopolla — Vende-se um terreno,de 9 x 33, na rua Diamantina, ea-quina da Ar. Mlrandela, telefone>2-6026 — Pr. Madeira.

/Sülntlno — Vende-ae uma caaa em
Vi centro de terreno, acabada de conatrttlr, nlnd* n»o hshlt.da ô ru» OU-velra Dita. 102, transversal A rua No-
puelra, entre o bonde e trem. com
Seta ouartoa. aal*. Tnranda, cop*. co-
artnha, banheiro e bom terreno. Vern tratar no local com o proprietário,t!tta_8 aa 13 hora*.
Quintino 

— Vendem-ae A rua Bal-
bina, 71. otimos predloe em final

de construção, com todo conforto,
constando de 3 ouartoa. eal*. coalnh*
e banheiro e outro» com aal», quarto,corinha e banheiro. Preçoo » Partirde 80 • ooo crurelroa com 30®»* finan-ciados pelo proprietário. Informaçftca
planta» e motores detalhes A Avenl-da Churchlll. 94 12.® andar, ou peloatelefonra_22^0299 ou 42^0375^ úlntlno Bocaiúva — Vende-ae,

?ela melhor oferta, casa medln-
do 1\X60, com 5 quartos. 2 salas, 2
banheiros, corinha, etc. Ver A rua
Vital 230. Informações pelo fona 38-
3936. —,"Avuintlno Bocaiúva — Vendo casa

. I ru operário», faça uma ti sita np
Kande loieamonto na Vila Mala. —.

«tro do primeiro tílatrlto deçta cl- w.
fito-m? 51 Q«ü-^r^..é^i.»rti»;

e tratar eom • «r- Freire. 4 At
NU# Feçanha, 21, 5.e andar. *a-
la 13. em Nova lyniçu, diaria-
mente.ft^erreno * rn* J4 d. *V»Io — cora-
X pra-Mj te*reno nesta rua, entre
Sampaio a llanguelra, medindo no
mínimo J4 metros da frente por 30
de fundos. Neadcio urgente e parapagamento A vista. Pone 28-2626- ^ _
rp-rren» em Hora tjaaíu — Ver.<.e-

L a* um de 3.000m*, a 10 c.vie.-
roa o metro quadrado. Tratar na Av.
*r«a. Wllaon. lüj. n.llr.T.

tÉRRENÕS & praio longo —
Vendem-8o ótlmamenie loeall-
aados. a 10 mlnntos do centro
da Cidade, íerridos por linhas

trada para automovel, com uma **l»._ _...Ma.. U.nSatvn .Amnla^n pdflnhft."VENDEM-SE duas casaa Ta- 3 quar IO», banh.lro completo, coílnha.
7.1 as á rua Clarlmundo de Melo, quintal com fruteira®. Jardim, todo
635. Piedade. Trata-se no local, mur.do. J»t«j-%d>r.0e°fnegocio eom o proprio, nío h* J,r1°.priV" d.« ít ls hora». Tel. -lntermedlorio, preço de ocasl&o. '
Facilita-se o pagamento.

W grande, psr 200.000 erujelroa, tem«tTcoo tie xlnanclamanto. Inr. Rua M,-
xico 148. 4.° andar, aala 403, Tone
3;-fc0fci. Br. Awiaigj».
Quintino Bocaiúva, a porcos metro»

doa bondo, « onlbu, . trena —
Vende-se casa nora com S quarto#,corinha. banheiro compl.to, eoat íar-dlm. entrada per» auto quintal, t«ndooutra nos fundo», de quarto, tala, co-
rlnha, e btnhelro. preço 370 mil «ru-relros. otlro* P»r» renda, 4 ru* do
Ouvidor «183. 3* andar aa» 303. T»-lefone 43-3340.

r êndo-ae um oote, botequim,—— —  — , i » Plcui, 16, Junto A rua C_----. dilha, 24, com 3 quartos, 2 aalaa Machado, em Bento Ribeiro, com todonos fundou, outra com 2 quartos, uma j 0 maquinario novo: maquina de cafésala, cotlnha a banheiro, terreno da eXpres-so. Wem para íabricaçAo • con-10X40. Zona Industrial. Tratar na ,,erraça0 de aorretes, uma geladeiramesma.  elétrica comercial, balança automatlea
Vende-se casa com todo conforto, e registradora, cofre a todoa oa demala

entres* Imediata, centro d. uma pertence, proprio do rame. Aluguei b*-
grande area de 2.200 m., estando lo-1 rato e bom contrato prorrogarei, boa
teedo. tem f lotea do 10 por 44, todo | freguesia. Ver e trntar no local com o
plantado, multas frutas; A rua Pau- proprietário ou informaç6ea com o1. Nerl. 174. Rcalsneo. T.l. 22-2437 3,u ga*rda-HTroa: 4 ru» M-xIco, 31.

2» «tilhn* í^nSós eletrl- com Freitas, proprietário. 4 ru» Oon- 13-. ,nd.. grupo 1354. Tel.: 22-,345de bonde, onions e petos wctri ,va> D1M16 i.._andar.  _ ouvelr*.CO* da Central, situado» a rua
Palm Pamplona, no treoho eal'
esdo, eom agua, lur, etc. Junto
ao Larro do Jacaré, medindo ca-
da lote 10x30. Vende-se no mes-
mo loenl ótim-i» emnlnas para
casas de negocio ou renda. Fre-
ços a partir de 80 rall crureiros,
podendo pagar J0 porcento a
praso longo (Tabela Vrlcc). —
Planta aprovada nela VreStnwra,
e memorial inscrito no
Geral de Imoydi do 1-* Oficio.
Tratar nu eserltorlo de Joaquim
Santos Parente. Av. 15 de Maio,
37, 1.» andar, tel. i2-840j
rflerreno — «acantado —

YSocha — Vendem-a. lunto. «u »pa-•ti radamente 3 dtlmos prédios A ruado Bocha. 131 » 141, aolldamfnt- com-truldos, em terrenos que teem am me-dia 5r.i.70 de frente e 27,70 de compn-mento. e^ccpto o ultimo que tem 20.30d? comprimento. Oa predloa teem 2 aa-Ias. 2 quartos e demais .d*pendenclaee estAo bem conservados. Fode-sa ia-cilitar o pagamento. Ver no local me-diante cartto do proprietário s porgentlleaa dos ara. moradorea. Tratar Arua do Mercado, 13. dias utels.
T>«Mengo — Vendo os ttWotoa lotesjTí d® 3 0X43 altuadoa na Vl!a Itam-bl. Preço 18 m'.l crurelroa, sendo 20
por cento de entrada e o reo**nt# em
60 prestações. Tratar domiruço no lo-cal ecm o Sr. Hello e depois de y-cunda-felra peüo tel. 23-1830.Hynusi

T o tlmo tarrano A rua Crua • Sou-,
a», entr. o. n«: J94 • 30». com fren-t. par» duaa ru*. « cora c,rí* d.
2 mil metro, nu»dr«do*, prop:lo p»r*aalpão lnduatrlal ou *y«ntd*. Trat»»
I Av.nld* Prealdenta Torg*. JOt, li*
pavimento, a.1»a 1601-1. «>n o pro-prletário. Boneo jKaealalor Ltda.

"tT.aHe-ae"1*"um» cain em ÕlTnâ*. K-1 VENDE^BÍR eaa» 4 nu* SoamnP/r„nord!!SÍÍo' i"™" a": ! Dantas, 31, 8ào Frandiieo Xa-
fredo Lu dol f. 545. Tratar A rua Frei vier, com dVM aalas» 4 qnattoi.Caneca. 105, sobrado, fona 32-0097 — corinha, banheiro, copa, qnlntaldias_uUis,_daa 8.30 áa_i7_ horas. _ j e jardim ao lado, area 14 me
Vende-ae grande terreno de erquln* tros or 22 Xr*t*-»e 4 rua Mecom duaa frentes, tendo ao centro . flR «nbsnlo»Brando . aclldo prédio. SItuatAo mog- >t£?!_S°i_*ILQ3'"0- —— w,nlflcc.. Ilua Padre Nobres», 16. Pie- "\Jeycr — C»4» eoalortüTCl.em 1»
dade, bonde de Caacadura. 1YX nal da construção. Kmraga-se am
Trende-so urna casa na Katrada do | 30 dlaa, ccao. v^and* -SJ-nao «ali-V ouarl 1.112 em JacarepagruA, com 1 grande living, aala oa
água e lua eos domingos, medindo I ta, trea20.50 x 86 m de fundos. 1 movei, oanhelro com box, Danheir0 •f yiTu r—-rr-—.¦ _l._ l «ti.rtn Hm «mnrecniia. am centro ca¦frfeHTíUSm terreno 4 rua d. Ca- gar^ »Ú
to r&re" - 55 000 cnwel"!: TrS- crua.!roa. Ver 4 ru» Joaó Bonlt.cto
tar á rua Adolfo Bergaminl 14 daa ÀtL —ttt.10 Aa 12 horas. . \7ende-M o premo 2* ru» iosé doa

aYsf.uiuiíod'«.c«r
J» aaluborrimo. " lo^a df't.ircnn, com allM' ou
medindo 15 i 65 (c.d» um). \»»>

iõm ^5gt°o°Dutr»,°?o ?õcS'rel- IÜtado.
rEanJt* c*3* d. rll* «nlra H*

A2-t—S^foTa Iguaçu — Vende-se sitio com50 * 200 mq.. duaa casas proxl-
So; 4 Ar. Brasil, onlbui na porta,st. Velha Santa Rita, 30-A, proxlmoa Ponto Chique, tratar no mesmo comAzevedo.7*VcããISõ — Granae terreno de esquinaH x 43 bondes 4 porta. Vendemos
fa 

ai tara do 782 da- Estrada Marecftalangel o esquina desta rua eom .A ruarofessor Burlamaqul. Dá para tres lo.tres apartamento* na esquina aBania quatro casas com frente para Aima Profeseor Burlamaqul. Preço deecasüo. 65 mil cruzeiros, rratar pp^ostelefones 43-865B e 30-3316. Organiza-Alfa.

Rt»chuelo. nu» 14 M*lo, rando p*-ra entrega imediata no alnal wm
Srande pzadlo com 3 quartos, 2es salas, terreno, 255 m2., telefona
e gla ligado; 2 s»l»a d. Irentí; ou»aervem também para negoolo, racill-
to , multo barato, motivo d» »l»g«míçrte 49-5225
Y>iachuelo, lado da 24 íá Maio, aota
XV tod» conduçio 4 port», por 125.1)00
cruaelros, vende-ae na rua Tilguílra
Lima apto. noío vaslo pront. entro-
ga csia 2 quartos banheiro compie-
to; coslnha a gr^s. yivclllta-a»do pagamento. Tratar 4 rua B»r«o
do Bom Retiro 184. caaa 1. Telefona
29-5580. Antônio AlWí.
TJlachüclo — Vendo prédio de doía
XV pavlmentos, A rua Ana Nerl. em
irea. de 930 m2, tendo nos tundos 23

 Jrí 800.00. a io minutos da x 2s metros, livres nara construir•ataçfto. Tratar hole.^daa 9_ As ,12_ho- um gaip&o ou grupo ae casas.. Preço
2f\iyãT3õ eiV/ «te., CriCrui* — Casa com 2 quartos,

fflerranoa env Campo Orandt, lotaa
1 a partir da 5-000 cruaelros, com
dea por cento e o restante em 60
praataçfiea d. Cr» 95.60. modlndo
750metros quadradoa. Chacaras com
3 mil rnotroa <iu»dr»do« jppr 20 M
cntMlro,. J»c»r.p»gu4 o Ilha do Oo-T.ro*dor, preço * tratar 4 ru* BtaJosé 56, Io andar, aala 11. Telaíona22-0571. chamar Karoldo.
rytarreno iadõstríal~õu ráàidsnclal -
X Vendo o unlco, ainda nSo construi-do A Travessa do Jacaré, entra os ra,-oto . 36. Junto 4 ru* Vlnra Tlju.llo,
m.dlndo a * 30. p.lo pr.co do 75.000cruealroa. todo murado, plano a V-ra"to para construir. Ver ap'loeal e tra-ta? cl Joté T. Vieira. Av. Alte. Barro-ao io, 6° and., a. 608. Tal. 32-9041.
merreno — JacarepaguA — Vende-aeX oom 14 por 26 metros, na Vila
V»lquelre, por JB.OOO cruaelros 4Tlat*. Tel.fon.a: 28-6967 ou 28-6633.

J Frfifrrenoo — Vendem-xe óÇlrao"s lòÇcs
l X residenciais no centro de Belíor-Roxo, com onibua A porta, comunl-cando .com Belfor-Nora Iguassk, comágua, lua a telefone, a partir de 30mil cruaelros. 4 vista e a prazo. Tra-tar com o Sr. Bortlno T. de I^en-donça. Praça da Republica 223, 1.°andar, daa 3 &a 1B noraa. fperreno de 8.000 má

tod» condução, eati Tarla, preta_jj i mil crj*elros, íacillto. Ver A rua I*lma
Vendem-ae casas pequenaa 3 quai» Drum0nd 94, caíR 2. Tratar com o

tos, sala, cotlnha •» mais per- proprietário. A rua Bar&o da xtapagt—a  ~ t?l Ja Am WI f .Vftl í 7A.  nt. ^Iam nM.4n

l>raa da fina tarrtn'» d« «aqui-1 |^lffHl4? •• Vsr df.M terrena Aa |)na a rua ouapofé, ilk> «om *t I V' p<ir Jt m#tros. Uiilco vaii© a« li-natr«M «.a liem* yo? ia i'inuo* c*l, »ua « raio, tata rua principiatiu rt-A " i n«» t "Ua 4 :. •'•¦ ! na ir-.tra.a Ur*íâ da fioa Iia. Trataria. 'jrAtaf rwin o j»fupr»# ; io Ciao ia 1'uuro, a rua Kiiüuxna u-. . .1 Ítr» Joíti, tala Uai a a» is no-.íalrrv Hlgltnopoiís — A ru a Ana-* pava no romeço d* AV«nl4*Juburiiaita v«nh4 bo;n prcdto ««iliuMi ido com du»» morada» «m 1 *»la »
pelo Jullo, dia 11 de *£usl«» a* |Thora*, no Icial, ínfofmavoea tt.efon4|*>t9|.
Bra« dê Pina - V#nde-*e ollmo tar-

rttiQ, por i9 ntil cruiflro« - Joio.na banca d«? Jornal», pala inanhA. _ _
Btkl da rjna, grand» facilldal* 'uo

ni»f.imento. Prtdlo varia da cor»»-truç3o moc»rna a luxuoca. mii irran-C$ «ala, dol» quarto», *a'.a de almoçocoslnha rom tviho de a boca». Ianqueoaitielro completo, em eor, quintal, «te,ilta a rua Jorge Coelho n. 39*. entra-da de iso inll cru<rlroa n prta^ pelaTabela Prlc« VUltim o prédio e tra.tem a rua Chile Zi, das 9 4»!/ hora»— Informações i»*lo tel. 220UI..
Boa" renda, v« ri.1e-V-e prex nio A Ave-nida Brasil, A rua Agu%oé. 121».Parada da Lutai, 7 ca.«ae cm terre-no da 400 metros quadrado», dividi-doa em / apto»., con» facilidade 4epaganunio. Tratar A Av. N. H. deCoparabanft, 125J-A. com «r. Zurlco.
Brar. de Tina — Cn» »ana — V«n-do-»e com facilidade lluuldaçao.murada, 7 roínodoa. A rua Plndal j?,falar com _Cerqueira.^f]ona__2J~«220.
BonVucesiô Vende-se" um barraco* rua 17 d, revtr.lro, Manstte —
C.>m Manoel ou Marmolla. Informaçõesno botequim 4B — Variante.
Brai de Pina. ru*"Ar*cíla — Vcn.louma casa com sala, 2 quartos, ra-ronda. Jardim a bom quintal em cen-tro do terreno, todo murado dc 8 * 31.Construção da i«M2 e recentemente ra-formada. Preço 130 rall crureiros. HstAalugada ssru contrato. Tratar com o
proprle t a rio peloa 32-132* ou 38-530*.

20 horas, de»mtnjfvi # feriado» o,dia todo.
C1fcx»a« — Pilado do ma ~ Vende/ 4 Ilta. d. tír.aní, 4 A.anlda Mtlofçanha, na quttdra ts, lotea a, ieli « i?, medindo cad» loaao am lei-I/.0 di» J>, 41 !(, hora» p»io JU1.IOno aeu ttrritotrio. a rua do Carm»h. *.• andat. *a|a *i|. 

fAH.V VAZIA — Vende-» uéedlíklr» ncalmilo de conslrnir»rum duls «parUmento». dc *U-raa conntruçAn e «rabamento ta-merado, prontos a «orem habita-dou, fc rua Montevidíu, 1208 —Penha, Junto 4 EitmçAo. Tratarni. local, diretamente eom o or»-
prlelarlo, hoje, da* 13 á* 17 ha.Tel. 27-8383.TVuqüã da CÍTÍÍV-XJ de torreno plano, alto á rua Ota»vio Asroll, mediudo 10 metros dafrente por ao do fundos. Onibua Aporta. Tratar k ma Kvarlsto da Vai-«a it>. 17. «andar.
Duque 

'de Caxias •— VendiT.ee bocAterreno da raqulna, medindo 1430- Onibu» perto; preço 23 nflcruaelros. faelllta-se parte de paga-mento. Tratar A rua Evarlato AaVeiga 16. 17.• andar. Vende-se

4 "renída Brasil — Vende-se. 230-000x\.cru«airos, a 100 rnatroa da Ava-nlda Brasil, ótimo terreno com duastrante, de 40*32. pronto para cona-trulr. Planta e outraa lnformaçoescom Sebastião Barroa, A rua do Car-mo t. ajil> 1006.~X venHíã""Sríi»l! — Vende-ae dtlmo-Ci. terreno 4 Ar. Braall, medindo*^,50*129,25. Tratar na ImobiliáriaDelamiro B. A., 4 Ar. Pr.aldentaVarçaa <<(, — AT. 13 de Maio 41.
A tênfiõi A* rtt* Mlfii 210. PenfiíjTX. Circular — Vendo otlma reslden-cia err. centro de terreno todo mura-Ao, Jantlm. 2 «luartc.. um» aala. ba-cheiro, coslnha e grende quintal, ondepotlcrf ear construído 4 apartamentos,'•cinta-., — VI.Item e Tenham ao ,-critorlo de H. SIWa. 4 Ai.nld* RioBranco 117, sala 421, tel. 43-3840.zrdlflclo do Jornal do Comercio.
A tar.çâo, Leopoldlnafl! — Sm. pro-XX prl.tarloa. o Corretor "Ganha

Pouco** encarrega-se de vender Imóvel*
prédios ou terrenos. V.S. davem d»calcularem que estAo sujeitos pujja-m?ntos íuaas dos terrenos, vazios te-nho grande numero de compradores,
quando dciejarem venderam n&o s:esqueçam de procurar-me que reaolvocom maior presteza aua venda, proscura-se casas vaslas compradoresno momento 6 grande. Nota: "Ganha
Pouco" sujeita-se ganhar pouco paravender muito, arj. proprietários n&oae esqueçam de dar aua preferenciaao corretor do lugar "Oanha pouco",rua Filomena Nunes 1050, tel. 30-1867Sxp. das 8 ix 13 e das 19 horas emdiante. Nota: Domingo# « feriadosatendo o dia todo.

Br,* de Pln* — Compro terreno
proxlmo de conduçfco. Informa-

ç6ea «obre local e preço para 83789*n,t prtarla doite Jornal.
Bomucessu 

— Vende-se uma casaem Higlenopollt. na ma BarboiaCordeiro 3b, ».m terreno de 12 x 30.Ajardinado com dois quartos, aala, co-alnha e demais depondenclas. por 130mil crutelroa. Zntrcga-ae vasla.
f^ôFdovll — Venciê-se um" terreno aV-' b minuto» de trens e dnibua com8X40, por 17.OCO crutelroa, tratar Arua 4 de Novembro 1M> — Ramoscom o ar. Ivo.V*laxisa — Venóe-ae uma avenidaV> com 4 caeae e um quarto eepa-rado rendendo 2.300 cruxelro», A ruaCircular de Merltl 106, a 200 mc-troa da estaçlo. Tratar ao* taba-dos pelo tel. 43-2281 e ao» domingo»
easa vaala. Brar. áe Pina. Vcrine^se uma com 2 quarto*, «ala ccrl-nha, a outra dependeneiaa, bonito Jar-dlm entrada para automovel. gafpAopara arrumaçfto, com terreno de 10.30*30. todo muraao. Ver • tratar A ruaNajá, 63. Brac de Pina. com AníbalSó domlnço. dat _f A» 13 horaa.
Gasa na Penha vã^la — Vende-secom dois quartos, uma aala co-rlnha, entrada pst* automovel —
Preço de ocasião — 2*ua Aimoré rra-mero 433. 
Gaaa 

— Vende-,, a ru» AntonloRcp>. 769. com 3 qu.rtoa. I aalaa,corinha, banheiro o telefone, entra-da para automovel, terreno de iqxlo,FacílltB-se o pagamento em Olaria.
Gasa rada — Vende-se, í rua Ba-

rlrl 4io. prédio construção mo-derna, com sala, tras quartos, va-randa, banheiro completo, corinha,Jardim , terreno par» auto. P*s*-mento 40 por cento a longo praco —
Tel. 26-1222 OU 46-1514.
G~~ordoTÜ 

— Vendem-se "lotea A vistaou facilitando o pagamento;

yTrenSda — Vende-eeTwn >ea-J\ reto de a z 30 — Telefonar Aqualquer hora para 32-836*.
BRAZ »1E FXKÃ — Vende-se A

roa Ataria n." 84, eaaa nora, rs-
ala. por 135.000 eroiclroj. Xcle-
fone 27-7778.

tencea A rua Visconde de Niterói 274, pf» 193. Hlo Compridolnformacflea n» casa I. \Teniie-a, proprlidid^"7"endc-se oasa tSTrua S&o Joio 35. V com 2 predloa em. , . -- _ -V com 3 quartos, duaa aalas, ba- I sendo o rendimento mensal d» l.COO..tiffirv da Rnrha: I /un>. nn nnn miMirnil inlorma-SS no
ende-se propriedade eax jtüsquila,
cora 2 prédios em terreno 10*44,«c**do o rendimento mensal d» 2.CO0

(base 90.000 crutelroa) Inxorma-sano
tolefona_ 47-1737_.

Vende-se prt-dío vario na rua Cla-I VENDE-SE um* conloravelrimundo de Melo. terreno 12X30.1 com quatro ÇUartOS# aUM
2 quartos. 2 salas, coz.nha e o «os^o du&E YuranOM, doli ba-«J. ^endenc.^^0 «gjjjj

nhelro completo, estaç&o da Rocha;trator na mesma rua n.° 31.

Tratar "A rua<hts 10 te 12 horaa

""Òonfuceaiõ ~ "Vendem-ae 2 caiaeX> juntas A rua Joana Pontoura' 12?sendo uma de sala. quarto, coainha.x. c. e outro com 2 quartos, sala.coainha o w. c., etc. esta estA vasla:tratar no local, Domingo, das 9 A.i16 horas e dlaa utsls pelo lei. 48-1977oom o Sr. Pereira, facillta-ce o pa-gamento.
Br»* o. Pln* - Tecít-M an Otl-mó MrrnsO com iiS27 dol« mt-nutss dA sst aç£o, por a o in<. c:* 7ci-ros, 28 ml! cruze», vj % vista, utan-te a cot!I'."\r Tratar ccm Buli'».Telefone' 32-109Ç

Duque dê Caãlaaiarea de 300 mil metro» iu»4lra«doi ororirro a estaçAo; preço bt.^ta,faelllta-se o pagamento. Melhor»» In*formações na OrgantaaçAo Aifn* A ruiilos Andradas 2fc: 2.* andar. Talrfoat^3-«fc5S ou em l?uque de Caxias, Ava-nlda Nilo Peçanha 13, 2.* andar «a.1*n. 1.TWquã "Hí 25axlaa — Vrnde-aexJ ta prospera eitaçfto, bom terrenaAlto A rua Itaeiba, medindo ]«50 melro». Preço 22 mil cruselro» cot»facilidade — Melhore» Informações n«Orrfaultnq&o Alfa. Rua dos AndraéM26*, 2." andar. Te?. 43-8638 oa «n 2>s»que d« Caxlae; Avenida Nilo Peçarma16. ?.* andar. Truque dê Caxlau — Dentre aniKêiXJ Imóvel» vendeinofl junto» A AvenidaNilo Peçanha, terreno de •¦quina.tando de trea lotea de 30 x 30 pelapreço de 30 mil eruv>etro» e no tnteiado Parque Lafalete. Tmtar na Orvanl*zaç&o Alfa. Avenida Nilo Peçanha 162.• andar em Caxla» e no Ttlo A roados Andradas 26 2.° andar. Telefona43-8658.  '
Duque de Casdaa —"Terreno a 4ficruaeJrm de entrada • preataçfteede 107 crutelroa, a 13 minuto» da ea-taç.\u. dou posse Imediata, conalm-çúo livre. Tratar a rua i.« de Marea4.n and. aala 3, dlaa utels, ao» de*mlngoa em Caxlaa, a Trav. ManuelCorreia. 69. daa a aa 16 hora», eomBlblano.istãçXõ da Penha — TandoEstaçãote 3 .4>redlos noTeo, TaBloe. O 4afrente com 3 peçss. o» demala eon*4 peças, altoe A rua Cascai», onibuaA porta. Preço para o conjunto 199mil cruaelros. Tratar oom OulmarfteaA rua Dja'ma Dutm 43l> — Telefo»na 29^6439. T7isiaçAo"'da Penha — 7eode-ee aSTJu armacem, negocio da ocadAo, estaarmarem eotA bem situado e tem *cafrffgueala, fasendo uma media de f*ft<0.000.00 mensal. Tratar com ItreJ-do. rua Plínio de Oliveira u, aobrado,apto. 202. Ponha, ou pelo tel. f0-2981.diariamente. 'Vande-se t5n£TpstaçRo da PenhaJCi boboa casa, na rua JceuratA 348.'tondo a mesma 3 quartos, t aalaa. ftcoalnhaa. 2 banheiro», tendo om oota-pleto, varanda, jardim, terreno todamurado, com agua, lua a eugoto, ta-cillta-se parte do pagamento. Ver ro

Xí. MertU ínWíwulna »m B.rào dã Aa' ra^^d^oíf.tra^?CArd?'ü-, =• r- LC0p01- I ?0b\ anart.T07 ?irtha n? neÍ0 &dlna. Tratar no local. sob., apart. 202. Penha nu pelo teL
jTlàxla, — Vonda-ae uma caaa com 1 30j20!l:. dlarlamento.   —C» aala, 2 quartoa, ra randa, coílnha, tíataçfto de Cordovll Magniflcos
o banheiro e irais 2 casas nos fun- | XJ lotea de terreno, rendo A ma Bu-dos e um quarto Independente, ter-l lhões Marcial, esquina da rua 23, me-reno da 10 x 50. com lua e água. Pre- ( dlr.do 16X40 • A rua 21 também aa-
co 220 nill cruzeiros. Rua Furquim j quina de Bulhões Marcial 14.30X40. em255 vila Centenário. | leilfco pelo JÚLIO no local dia 17 ás
fiai» — ATrold*~ Braali — VuMi " í0"1- mtorm*-». pelo teltefono -

"noa° prédio f/aUçko d* fr.nh* - ^.ad.-.. «n»
n. 26 do Caminho do Maria Angu — I XJ area d eterreno bem loecllsado-
nrotlmo á esquina da ma Pirangl. » e perto de toda conduçAo, om rua as--  • _ U. n-_.lt /Ata. I «. 1» n.nn». n... raxaSar onnitvn.uma quadra da Avenida BrasJl 'Ola-
ria), com varanda, aala, 3 dormito-rioa, banheiro completo, cozinha, etc.Tratar no eserltorlo de Joaquim San-toa Parente. Avenida 13 de Maio 37,1° andar. Tel. 42-6402.  Vende-se uma à rua Xaia

faltada, pronta para receber conatrQ-çâo. Esta área serve para garagem oudeposito d» materiais, medindo 1.477m?, nendo 20°i° de entrada a o reatan-te em 6 ano?. Ver * tratar com Qeral-do, rua Plínio de Oliveira 14, sob. apto.202. Penha, ou pelo tel. 30-Í081. dia-rlame.nte de 9 áa 12 e das 14 ás 19 ho-ras e aos domingos até Aa.is horaa.Gmun.o 491, com sala. dois quaTtoacozlnna, copa banhíiro varanda e 
quaTto do empregada. Prepo 110 tnll ramacho. Vonde-J»e terreno de 738cruzeiro». Tratar na Auxiliadora VJ" metros quadrados, 12X60X62. mia»Predial S. A. ~ Travessa do Ouvi- ,jra 123 i0ta 26. Pone 27-4339. Ae»-dor 32, 1.0 an£ar, antro 12 o 18 h». j vedo.

.... para empregada, pintora a oleo,
ende-oe uma propriedade em Me»- | histórica» flfar&gcm, tCf
quita, eom dua, caaaa em terreno reno jj x HO. Roa FlomnoiM-de 10 x 44. Tendo o rendimento men- Jacarcmagrui, primeira

se |as »
Vyêndê^ãe7~ÍE ruVÕUfcnandl J6, nma etratarpdoUl. 29-3788 — 110»
V casa própria para duas morada» Major MOTCiros, 1¥ r— xrajau —

independentes, livro e desembaraçada jQn^ Marcado.de qtiahniier ônus. entrep-so « mos- _ yttwls^ um» cara. am«. desocupada._P.cço__63 | \ rul. Llma Drumont, 5 quartoa. J
••5.1*3, eoslnlt*. banliílro, «aragem.

Barracão 
— 3.000 eru&eiros, vendomulto-bom í*iy* »*r* «taar-.o,tem Janelas, TsnesísfliM, talha tran-cêsa. PodV rtrr traníp<rtartò ê dos-montava!. Ter A rua Apla n. ill —

Vil» d» *»nh» — Tratar 4 ru» Lo-
,bo Júnior r». 193-<A — Penna com'o or. Antônio. ¦onsüceaso — Vendo-oe, em Klglç-nopòl'.., cisa cern 2 quarta,, .ala,corinha o demais éapendenclaa. »mterreno d, 11 i 1J. ajardinado, ror130 rall oru.selro* — sua BarbosaCordeiro n. 136.Vènda-ao em Bonsucea-

roa. Trata-«e no local, Ricardo do
Albuquerque.

/Ttasa. em Ramos uma na frente com /^.ramacho. por 18.000 cruzeiros —
V-» todo conforto entrada para carro j va Vendo terreno plano pronto par*,o "duas rioa fundos, molhorea ainda, j con«.ruir. 30 minutos com.onttmr da
100 mil cruseiros da entrada e 150 mil { Pra • Mauá. Tratar^no• Zdlflclo
a combinar, rua Wtndenkoli 76, das I 7" andar_jiata_7g3. xelefone_42-i>^Bfj
9 ás 12. Av. Teixeira de Castro, bloco! TTiglenopolis — Vendo — llua Pa-
33-A, apto. 301. XX checo Jordfto — Otims. re^idemcla
Vn*iaW— Vên<tt-M .m entro d. ter- "om ffracdfl varanda, dupla aala, dol,
Lí r,no uma de «quln». par» taml- nnartoa, coílnha,* banheiro «m
ili d, fino gooto. Ver e tratar du- çhurelro oletrlco, jrarido Jardim, «a-,
raute a «umàn*. I»la ir.anhü. i ru* trida para automortl toda calcada,
Atalêa. 97. Praça do Carmo, Brar. de pixlendo ser conatrulí* um* otlrca
Pluo. Ônibus 98 « 94. Preço 250.000 Zarago e «rn frente » casa poderiacruíclros «ntlo llaancladoa 55 aiU o| ter construídos 6 boa» apartamento*,iontro nràso. I Preço Cr# 220.000,00. Tratar no «»•
«oS/^ll^rvínde-.. orõSiio á~S«- orltorio de J. Oonç«iv« d» 'Oo.it*.
C°£*t7oÍ otlmo t^reno d^ 40 x 70. Ç"» "-6.'. »1* «t».
com Preso 600 mU crcuel- iiliÈlí:rps. Trntar na Bolsa dc 1 

JJlglenopolis — 2tona tndustrlal —

BarracSoso com 4 cocnodoa Ã rua 17 de
Fevereiro n. 95 tem lu* — Preço
6.500 crueelros.

rãs-d. pln* — V.nde-a. terreno
com 10 x 33, metr^ A rua OrlcA,— —i—--—.. ¦ v -j—pi.».- \ terreno 11X41. Preço 120 mil crusel- junto t antes da construçAo 473,

Vende-se, a rua Marechal Bltt*n- « Tratar i. ma do Carmo 55, .— 1 ¦  
«"í "''A» ?„WicSí; brado, coni Carvalho, t.l^j-1841

jra»; A rua Nabor do Reno, 531, Ramoa,»ntrar pela rua das Mlan6es._V>!»dade - i*redsq comerefsl de es-•1T quina alta A rua JoSo Pinheiro.W7. esquina da rua I#eopo!dina, será••Vendido em lellSo terça-feira. 16 Ce•'«gosto eorrunte, ás 16 ho-as, em fren-•de ao mesmo pelo leiloeiro AFONSO"STÜfTJBS. O prédio será vendido con-
juntamente com todo o atock de mer-cadorlas, balanças de braço com ca-
pacldade para 250 quilos, balançasTellxola, cofres, geladeira comercial<de 7 portas, motor Hoover cop* re-?•stlüa Cc mármore, maquino re-«istradora, armaç&es, balcóes etc. —

mU cruMlroa, íom íaoUldad.. Ar.
Nilo Peçanha 155, aala 227/"rSocHa Miranda — Vende-ae, terrsn»
Jlv de esquina com 20 x 20, A Praça
das Ksmeraldas, esquina da rua Dia-
mantea, .em poslçio de /esUquo para
ca«a de negocio ou posto da nftsonna.l»reço Cr» 120.000,00. Tratar no eacrt-
torio de Joaquim Santos Parente. Ar.
13 da Maio, 37, lf,
Rocha — Vcnõpmo* prédio no-

vo * para pront» octtpaçSo, «o..
apartamentosv-cada um, do dol»
quartoa e dependendo d. «mpraí»-

«isir»aor«, »rrn»çue3, umeues owc. —i tía. Praça UUaiara, 61b cíom 51D
Sdala Informações 22-3111. Vide anun-I crureiros d« entrada • o rtstaniéi «-
elos detalhados no "Jo-rnal do Co-1 nsneiado a longo praxo. informaçõeswnnrHn- I na Auxiliadora Predial S. A. — Tra-

reisa do Ouvidor, 52, 1 .o-andar, ontre-.3 e ia hora». —.
J^lachueio 

— Casa vasla — Vendo

Vendo vrn
de 20 x 100 a cinco minutos riaestação de Itaguai, primeira er.taç&odepois de Santa Crus. Tratar com oBr. Brito, á rua do J*asseio 43, Ioandar (Mcablaa). 

Terreno em Pladade — V«nde-co copi
urgência (motivo de viagem) raaOoláa Junto *o 924 — Papela em or-dem. — Preço de ocaslfto — Tratarà ru» PlrauS)» n: 18 — S. Crtstovío— Transvarcal A rua Fonseca Tellea.

fpVrferio — Compro A vlãlã comX 20 x 40 ou 40 x 25, aproximada-mente, cm lugar proxlmo a condução.Informações paio t»l. 38-7089.jfSerreno — Compro no Meycf eu lma--X dlscfiea com no mínimo 10 metrosd. frente. Tel. 43-3431 Br. Paulo, atuanhft das 12 ás 17 horas.

ca-íE, com 2 salas. 3 quartos, baanclrocompleto, cozinha em centro de ter-
reno du r.Uí. Trata-se t. rua Ouvi-
dor 68 2o. Kila 14. Camara CoelhoTel. 43-7140.

UV * >«yu **v --—  i luntu « »"»»-  .  ,Tratar A rua do Carmo 53, ao- aeis minuto» da estação, rua calçada,— " " ' "" passando agua e lus na porta, preço-«> «M i>nrr,lrni. fir.lllt&ndo 10 mil

ipreto' radio» a %«jrreno» — V. ix. quervandtr no Distrito Federal? Não• perca tempo, J. Monteiro tem com--•rador sem o Sr. pagar comlssEo, á.¦strada Marechal Rangel 953, »ob.'Todoa o» dia».
P' 

'>ledad» — Vende-so pela melhoroferta. ca»a com .4 quartos, 2 sa-
Si», banheiro e garagem. Terreno de

1 s 46 i rua Argentina Rela n 73a 3 minuto» da condução, trem onl-bu» . bonde. Trltar com o proprieta-

far. 
Plnt'0 — Telefone ;q-37i°.

ledade — Vende-se casa com 2
quartoa . 2 . aalaa, banheiro cora-

£leto, fogão a gãs. grande quintal —
intrega vasla — Telefone 49-2473 —

Su» Almeida Nogueira 5.?vlêíadê — Vende-se oasa grande de
JT boa construção em terreno d-3 836
metrea quadrados .na melhor rua lo-
eal com resldencla e renda a 2 tn\-
xiuto» do trem ônibus e bondes — In-
tormaçOes pelo tel. 29-4628

rende-se casa com sala, dois q'ior-V tos, cozinha, banheiro, quantal so
lado etc. Rua Frei Henrique 67. cosa
11 (Abolição 1 . Tratar á rua Barão deIrcuatemi 52 con? o Sr. Costa.

: Y'f^r^a o™ orure 1 ro3T Tratar'peTo teieIone 43-4350

«7B355T «m» c.a? .m ce"t« d. Z| ^."n^íun^?^:
V terrano.mY^5r« Telemaco 71; aa dependente, mais 2 quartoa bom ter-
chavea no local. Tratar 4 ru» Alb»at> | rena PW^nll.ei dia.^Tratar ^nadura. 4 rua Padre Telemaco 7u aa" ves no local. Tratar J "

5b. com P. Ollvla."TTende-se em Dento Ribeiro um lo-
V te & rua Calena da 10 por 40.90 Ricardo de Albuquerque um lote de ter QUe com quartos, aala,.  I A1» -r 1|> Nilnnnl U I H I - «nm

. 33. wvi*aa . organlsaçío Alfa, A rua dos Andrades
rend^ae um» caaa > ra* «».?"* 16. 2o *nd*r, te{. 43-365B. em Duquede Caxias, A Avenida Mio Peçanha 3 5VL—- —  _nardo 542, Rlçardo _d_e Albuquer- | do- 0a,iaa, ^ Aveuld*2° andar. , "TCerreno Vende-soA.WiUMU VÂW ,. I CUu, VÜM* * . .|.reno 4 ru» Arai de 22 * 19. Nilopolla íoranda e terreno com irvore» Xrutl- w-onãüõiiãoAvenld» João Pesao» esquina de Mu- icr»i. Preço 34 mil eruselroa. Tr*- JJ industrial, Area oom 11ria Braga de 35 s 40 e niais^uma casa. tnr eom o 8r. Leopoldo.  __ .j metroa quadrados. Preço do m2,Manearatlba 200 alqueire» c^omitricoa SfVÍSãõ dola prédio. Junto » wt»ç*o c', b0-t^nho lotea manore, d»de mat» vlrucm, cachorra e lr.umeras y M»rectal Hermes, com frente » 5.000 mi. Fone 30-4232mflriftlraa da classe. Tomazlnho cusn e|  tv*ta.r oom J. 1 -7. .. "Vcníe-ae t ru*

-^gtíadad» -- Vende-se 6, rua Fagundes
JT Varela 447 . 651. caaa com dolaapartamentos, de aala, quarto, cozinha
• quarto da banho completo, por 160
mi] crusalroa e uma caaa com 3 quar-los, 2 salas, cozinha • quarto de banho
•ompleto s mais um apartamento nos
Pindos com sala, quarto, cozinha sanhalro completo, todaa tôm gAa —
•or 250 rall cruzeiros. Faelllta-se o pa-•amanto.' Tratar eom o ar. Vieira ã
ftta do Rosário 136, l° andar ,sala 4.¥.1. 43-7217, da* 11 4. I» hora*.
T>llaiw«. Vênde-ae 2 casai num «d
JL terreno, aalfto .para Industria e Ianorsdla nos fundos, 2 salas, 2 quar- 1
«o. eoBlnb», 2 c*lx*a dagua, entradamo lado trata-se A rua Joai Bonlfa- I
ato «J-A. Pr.oo da oc»«lto.S5ridíõ~v*ilo "Meyer - Vende-ae.
JT com J quartoa, aala,. cozinha, ba-
Íihelro completo, grande quintal. In-

ormaçCea no escritório 8. José, â*ua Sousa Pranco 194, apto. 104.
ifoaclr ou José.  „ „. „VledriTde Ouãrãtlba — Vendemos
JT magníficos lotea, «em entrada . e
Rm Jurpsi próximo A praia, terreno

rtlllaalmo, posse Imediata. Tratar 4
ru» d* Quitanda 66, 1.° andar. Fone
43-289SV

por 170.000 crutelroa, A rua Silva
Reso. 2S. a 100 mero. do Largo do
Jacaré, em terreo de 44 metros de
fundos, com Jardim, 2tos, banheiro e coainha. Facilito com
entrada de 100.000 eruselroa e o re»-
tante em prestaçóes mensais de 923
cruzeiros. Tabela Prlce. Chaves no
numero 54. — Abelardo Mendes.
Av. Nilo Peçanha, 26, 11.° andar, sa-
la 1104. Telefone_22-3579:TJocha — Vendê^sé^A rua AlmiranteJLV Ari Parreira, ex-Oulmarães. pertoda eatacío, trôa apartamento» aendoum com: sala, dois quartos, banheiro
e cozinha e dola de três qu*rtoa, res-nectlvamente por 125 mil cruwlroa e
140 mil eruselroa cada facllitando-se
50</o. Tratar em dia» utels. com o
proprietário; A rua Conselheiro May-
rink. 3fe2. no Rocha, com o Sr. Coata.'fSlachüolo — Véndem-se oa prédiosXV 8 e 10 d» rua Psraeverinç* esqui-na da rua Magalhães Castro, tratar
no Ercritorlo Tec. de Eneenh»rl*. a
rua Mlsuel Couto, 2. 2.", aal* 7 eo«
ar. Pires, daa 9 A» 11 e daa 16 As
18 horas.  .... -
R~lc*rdo d. Albuquerque — vendo

terreno eom 22 * 30, por 16.000
eruselroa 4 Tlat». Ver por Hvor eom
D. Adalglaa. * ru» A!eob»ç»o terreno de D. Slnhazlnha. "Tratar
4 ru» Va* Toledo n.° 441 — «nienno
Novo» depois das_19_ horas.

rflerreno no Meyer Vende-se pelaJ. melhor oferta um lote de íl.oo xx 23,30 x 19,70, A rua Prel Fabiano,junto e depois do n.* 582. a cercade 150 m d» rua Arqulo» Cordeiro,otlmo para prédio dc apartamentosdo J pavlmentos. Baso 500 cruzeiroso mg. 'D. Lulsa — Tel. 29-3240.

terreno ã rua Nalr 30 rall cruzeiros ca-
sa e terreno A rua Bellsarlo Pena 790.
40 mil; cruzeiros. São Crlstovão, Cuaa
e terreno Ar rua Oeneral Jardim, 160
mil cruselro». Rocha Miranda casa e
mu"cr Uic ir o:™ olínrt a'^ r e" 'líiir s rtc'ter- j rúasT" °otimo terreno —'iÊ^AjíSS' | 4"at!' Presídentò Vargsa' 446 — Av.
reno 4 ?ua_Candld»:Pereira..entte os I

Monteiro — Estrada »areenai t>ras de Pinago ln. 933 K>b'*do — íSa t» Abalr*. entre o lote 623 . ei prr-cruzeiros oada uma, dlo 334 ótimo terreno de 29?. m2*frendo 2 "prédio» junto da estação de _ fUndação para ótima casa. Vrn-
V Marechal Hermes, frente para du*a tsr nl imoblllarla Delamare B. A.

Avenida Rio Branco, 128,Tel. 42-5132. Vende-se a cosa do Caminho AeItaóca 5£i eom sala, dola quartoa a_ T.. — i í.luucu 5&1 cora sai», ao» qusirav i
eHja para vecaneio — vende~a« ou dependências, tendo no» fundos Mra.arrenda-se na Praia de Muricyui ge e ^ols quartoa. Ver no local tci— Ramos de MangaraUba. uma caca | gentileza do Sr. Inquilino e tratevresidencial constando de grande va— pei0 peiefone 2B-8633^randa. 2 salat, 3 quartos, cozlnli». I Yyjgienopolls — Vende-se terreno Wbanheiro e mais 8 quartos JtjL 12x30, rua Oarabu*. Pre^po 90dente com 3 banlielros._ mil cruaelroa. Tratar A rua Aatrelatambém. 3 lotea de terreno na mea-1 .
«rnS^ÍSlafwm^NoSítS d\/"Í3 TJigienoiKilt. — A' raa arfattaií
2í 17 hiruf 4 rua Almirante Barro- XX Darke_ do Motoa,_ Jaaando «<}«!-
so_90,._7^_ andar._ sala_714. na com Ramoa de Queirós, proxlrae•w%VrtXiir 'Tirima.ZiíTimTõtí^flríaí. |4 Avenida.doa Democratleoa. Tendem,
flordovll — Vende-se ura joífl.os w* M 2 Jol#0 com 75Q ra2> oUmft éreaV/ reno de 8 x 40 com um barracao | Apar^mentos por s»r de emul-.na rua Rio Apá, Junto ao 121, I outros detalhes a preço telef»-.da rua Comandante Coelho. Tratar A | nftr 2B.3j.24 — Matos,rua General Caidwcll 186. Tel. 43-721*. I éxr
Sr. Agreloa ou Mario. Vende-ae toa í«te->27X30, A rua übirat*»TTlgionopolla
e— 

-.'i1::.1 1 XI. no com «/jov* • *u» uuicbw»asas —Yendem-^e construção rt- proXimo ao a. 62; tratar cosa Oaraldacente,- confortarls « sólidas com l telefone 30-2034.quartos, sala, hall, cozinha. banheLo Tfigiênopoli» — ^endo uraane Itxs»completo, qulntJl. etc. proxlrno a to. JH_ A TUJl Pae!ieco Jord*o Juoto a*>
t«to°^eE«UzádVa"^reço de ^casí&o! J ííÜjnj.132" ~
?ikCVe"lr^r- ?ACfemd»t'l1a?ll^g'd'i jJlEfenopoUa - Terreno, - VÕOSSi
casa II. Rua Plloroenn Nunes 906,. Ola- II ae trea na rua Alar4 i n» raa-Ia. Tratar com o ar. Teixeira, 4 rua Jambu . 1 na ru* Oblr»Un. Trata»Hilário Ribeiro 66, transversal A rua rua Llclnlo Cardoso 183. Valdenaar.São Crlstovâo. Praça da Bandeira^ %"riglenot>olla — Vende-ae otlmo teg»
7^ssa na Penha Circular — Venoe- XXreno de 12 por 30. Rua UblratA

números 127 a »31 cujos lot!4 tio d» Rangel n. 953 aobrado
10 x 50 a 10 minutos da eatacão, 20 mil cruzeiros a viata^— —-—QB „nuiu. - — mil cruzelroa. Iraji caaa cu.n dola <iuar -írendo otlmo prédio 4 ru* Calmso rturtipen»; Junto ao n. 9. eom alua •
tos, sala, cozinha, banheiro a rua Liei- y Cabral com 2 quartoa. urna aala, . 3 minutos da estação. Tel. 37-' i.. r o-. n hnm ae.im Mm r p r— .... .niwIrAi - »— — ' —

H" rSSTêBnã — vende-ae um tmrer.o
de esquin» 34 * 27 x 20 aa rua

riSraspassam-se dola terreno^ Jünlos,X 12 " x 35, oede iim. «m CampoGrande. Telefonar A noite 28-3137.,^
ffVrrenoa — Pm todos os 8antos •—
X Vendem-ae a 60 mil eruselroa otl-
moa lote* 4 rua Santos Tltara cal-
çada, com agua, luz gAs, esgoto e a
3 minutos da estação -- Tratar A
Traveasa do Ouvidor n. 17 sala 202com o st. Lopes. 
Terrenos, otimos ldtes a prestaçõesmodleaa e a longo prazo, lnclu-slve casa. Lotes deade 16 a 25 mi]cruzeiro», a s e 10 minutos da eataçãode Nllopolis, Informações no varejoem cima do viaduto da estação, como «r. Fernandes.rperrenos dentro de Campo Orande,X tendo lotes em rua calçada, comlu», agua e telefone, não custam 3. 4ou 5 mil cruzeiros mas apenas Cri300.00 por mês com pequena entradasem Juros; rua do Rosário .86, 1°Tel. 23*5301, Geraldo (unlco v»nde-dor)

nlo'Barcelos 582 'e bem asaim um ter- rir„nia. Preço 110 mil cruaelros pa- ,, {e)r8i ou no local, n-reno de 8 x 30 A rua Marquez do Ara- ra ver e tratar com TUras do Pina — Vendo casa com &MlrKh>1 aaBSel n" 'S1 -r- B^de. construção, jom ,jjmj-
UâTÀÍ' "^ende-sa t:en terreno nn Ricardo de 1

* toSj sala. A rua Salvador Pires, 108, -*T-entjo area d© 2.000 metros qua-I ____casa 3w. Tratar na casa II. .  I y drados a 10 minutoa da estação, rrzçTnnJ no parque Centenanu\rçndem-ce, vazias, na casaa ns. 23 Dronto parB> construir, desmembrados Dons tewenos no iji _
V e 30 da rua da Pedreira, proxlmo ° ° 5" jJte, d© 10 x 40, 4 vista 110 ¦** » 10 mlnutoo da CEtacsa oies,

tZtUaraeíí?: V\n.^2èeMsed,rer.Stsdf I, U g» SSSSStâZS&VÜranda; tratar no local com o proprle- cruaelros e 15 ntil cruzclros «m JJ' té 15 horas. No rio A rua do»...«II ^Vè.tacõ^ de 420 crutelroa. Para ver . °?ndar° T?l. 43-1658XTende-ae ótima ãrea de terreno 48 tratar core J. Monteiro. Estada de ^avarl — Êasso contrato100. podendo ser dividido, em 12 ^'rrrchai Ranjo! n .n «obrada. H»'»° aa'ÍS&& rfona-lndujtrl.l - Terreno 4 rua I "

30-2616.

TEKRÈNÕ era NHopoIIs 12,50*
84 — Vende-se, preço 40 mil
crazeirra. Raa Adolfo Bergaml-
nl, 73. Tratar no prédio ao la-
do «8.

arão de Javarl - ...
de terreno 800 metros quadrados

se vazia, com dois quartoa, auu» entre o 86 e íoo. Tratar rua Ibl 166,salas, duas cozinhas, varanda. gTan- Tlglenopolie — Venoo casas a **tde quintal cm bom estado de ct^serva- XT/ construídas em centro de terre»r,^°:,.FTS':o a cI?fe aÜ n° financiadas 100 por cento por Sna»tacilidade. Ver A rua Guaiba 434 | tjtutoa ou caixas, com dois quarto».Praça do Carmo. Xntrnr na rua oua- aal cozinha, banheiro com graad»rà e ruo Cacique e Bateyl atravesaat quintal por 95 mil eruselroa stnal dcGuaiba. Tratar na Organização AUu, l reserva 6 mil crurelroe ato da pro-á rua dos Andradas 26. 2." I measa de compra e 4 mil cruaelros, dl*Tel. 43-3658 ou A rua Uranoa 203. | vidldo em prestações da-230 mil cns-Tel. 30-33la.  zeiroa. Ver plantas hoje, domingo, naC)ASA VAZIA NOVA — Vcn- local, Avenida Suburbana 3039 eo«
rto-n*. A rua Pascal 291  Vilá Orlando, ônibus 93. C»nde!»rl* » CM-
K.LÍ rf,i»í i rn» Manií. «dura. oo aaltar tm. Otl Ca.tUe..Kosmo*. Tratar a rua Jttonse outro5 dla. Avenida Rio Branco ntnhor Pizarro, 13 — Fraça. ao 6aia 226. Tel. 43-9934.Carmo — Penha,   .—

& CandWarlaUQUD^i*iada Avenida bSSaraaos. par» ** 4il,.i^« I Branco, preço 220.000 cruzeiros, ía-.'.llltando metade. Tratar paio telefone"Vendo otlmo terra^

qierr.no d. lo«t> oa m.Ior — Qu.-X ro eomprar em suburblos da Cen-trai, A vista ou a prestações. Cartas

A rua Alvares de Azevedo. 307, bonde m:^troe, vende .« urgwj* rU 23-0565. Sr. Jurandlr. ——
Uclnio Cardoso ou dnibus 34, Salter no JlSto 201 ~ MeyeJ. Wna. — casa e anartamcn-LarP" do Jacarezlnho

"Õocha —• Atenção, eaaa para para 94409, na portaria deite Jornal,XV g» em 30 d», — Vendo 4 rua Oj- ou t.1. 2i-3j»a. 'neral Rodrigues, a 100 -JÍÍ riherreno A ruà Joaé íêllx. entre oataçfio, uma ampla, aoliaa e conrortaveij rocij», perto da rua,— ediflcada fcm 2urrsj\clf,Í5_w*3° "iuto'I Flaclc. " SerA vendido ao correr do itendo p. de Jardl, entrada de auto, | mfcPtelo am leilão definitivo do Aaul- •
aalas de visitas, Jantar, »lm
neto. nr»nd* h»U. espaçoao -------rio, depi de emprenada, etc. Em el-

\7>ndc-ae" toda relormada. casa va- I .'í'ívfJu mm 4 nu"ri sasoclídos^dôs Institutos
V «1», n» ru», JngAnhoj No_vo,__B0. | »m* ^ banheiro

comoleto. ^»nd® de frená acabados dê construir, á rua Lobo Ju-
Ihha a gàa. quintal, etc. raci- i esquina c0"?.-|5 ^ia material para nlor. 2255. com bondes, ônibus e lota-

íita-se até 75%, dependendo do modo grande oua^ldad e & 4 porta. Apartamentos com aala.
de paB.rnento. Chaves 4 rua Soua* | non»M-urHo. nu* 8"-n. I 2 f- '«»<" • '*>'
Barro s. 186 "

Gaxla* 
— Terreno» — Os mais pro- d carmenxlmos da Estaçfto, com ônlbus. lua ^T3^?n"^ff^_Vendproxlmo, lotea demarcados e ruas aber- TTlglenopodia veno '

tan. Preçoa desdo 0.000 cruzeiros, * XI no nj ra» Tenente Al^ Cunha.-
prazo, com grande facilidade de pa-ia-I Junto e 'depou. do n. 40,
mento. Informações 4 Avenida Rio ru» P»ch«o ordao. medindo de t»a
Branco 40. 2o andar, sala 6. Telefone 1 te 19 metros, pelo J*do direito 22» •
43-9397, em Caxias, nos domingos das I pelo outro e 23 na
B.4*412 horr-a no Café Sto. Antonlo. 17 metros t>reço 8 facilidade de p*-ã rua José Alvarenga esquina da Ave- I gamento com o pr^r.stario^ ar. 611- ,nlda Nilo Peçanha, com César. I Telra. daa 8.30 4s 11 e da. 15 4*14,3»-.-g á—,«1 ga wrln nn horas. A rua Manuel de Carvalho 7-CASA que se entrega varta no Edl[lclo do cmt) n*t*I fundoa é»máximo em 20 alas. Ver a qual-1 T8tttro Municipal. Tel. 32-7974^.1  r— —Tigienopolls." "Vendo grande "Arei

L terreno A rua Tte. Abel Cunha»quer ' hora, á rua Guaiba, 432,1 xTigieimpòiig. "Vendo "grande"Arca dana Praça do Caríno, Penha-Clr- XX terreno A rua Tte. Abel Cunha,
cular, ônibus 98 " Caiwlelaria- esquina da ^ rua^ Carnejro ,da ^Rochaj

grande quintal (16 x 25) — 65.000 \cruzeiros. Tratar na "Organi-"trende-ae uma linda casa em Madu- !V reira — 13.500 cruzeiros. Traves-
LEOPOI.PINA

2 quartos, coslnha cçm fog&o a gAaEsfto, quarto e dependenclaa de empre-
gados. Banheiro completo, casaa comrr——  sala, eozlnh». qusrto e depjndenolas

\ tençfc»! V*«* * ultlm*. coostni- d„ empresados, 4re* com tanque e
A. cio ds 6 anos. pintada de novo. qujntai, no terreo e 3 quartos, banhei-
cri 2 quarto* sala bem banheliry. I ro completo no 1.® andar. Bairro todo
SSnSS: Jardim varanda e qu'.ntrl_. | h»htt»do. Tr»t»r no local; a rua Lobo

Vjiadade"Jl . dé i

klKjf UCU. V.w v...»^.* v.i—«--» ---- .
ma: 4 amplos dormitorlos e 2 moaer-
nos banheiros completos em côr. Pre-
ço 320 mil crureiros. Facilito o paga-mento com entrada de 160 mil crusel-
ros e o reatanta a longo praso, pelaCaixa Economlca. Francisco C. Frei-
ta«. Avenida Almirante Barroso 17. Iaaala 512."Docha — Em frente a. EstaçAo —
XV vendcm-ae otlmaa casas, prontaentrega ou ocupadas, 3 quartos, sala.banheiro completo, area, etc. Ver aru» Ana Nery, 1453. chamar ras* S.tratar com Lima, A rua 7 da Betem-bro. «6. loja, 4 tarde

 ÃTendemos otlmo grupo
u u. casas construídas em terreno de
.600 metros quadrados, no qual. po-

Werto ser construídas msls casas. Al-
•Ides de Marais • Cia. Ltda. A Ave-
¦ild* Bl» .Br»nco 128. 16» andar a*-
\>reetaa-M d. um .mpregada com
JL .multa pr»tlca d. faiendas . »r-
narlnho. P»jo multo bem. C».» do
B^OTO, rua JoAo Vicente 1185. loja,
mm frente A ponte_de_Bento_Rlbelro.
nr>rãdio. A rua Bãrfto do Bom Retiro
UL tts. proxlmo A rua D.- Romana,
Faladlo venderA em lell&o dia 12 do
«orrent». 4. 1* horaji._no_local. ílr>ledade — Vendemos á rua Xloto
Dt Bahia, atqulnã de rua Sollmdes, -aorteno de 12 *29 nis. Macilltamos o | XV» estaç&o, 2 ouartot, 2 aalas, co-
•Sas«am«nto do preço. Tratar A rui do i na, corinha e banheiro, bom quintal.
ftoKrlo. 1J1, 1> andar. td. 43-2112 Tret»r oelo telefone 49-3191 ou 29—
eoa Dr. rwsuido 1353

\ras"liObo" — Vende.se para entre-» ga Imediata capa nova com gran-de sala, 2 amplos quartos e mais de-pendencias. Preço 135 mil cruaelros.k rendo 40 mil eruselroa de entrada eo restante em 6 anos Ver A rua Be-serra de Meneses 226 tratar A—  ili
fVealengo — Vendo neste popular sa-
XV burblo, junto a Rlo-S. Paulo, t a
3 minutos dá estaçAo, otimos lotes com
agua, lus, esgoto, ruaa calçadas, ter-
reno plano eom apenas uma »«eaiena
entrada e o restante em 60 prestações
podendo os Interessados procurar o Sr.
Almeida. 4 ru» d» Concelçlo «1. 3°.sala 306, esquina de Buenos Al^es. I>1.
43-7098.
J^lachuelo 

— Vende-se casa proxlmo

T7-ende-te em OiT»ldo Crur, proxlmoV A Madurelra. bom tsrrsno m«v-dindo 11X41 dt fundos, com avenida,de casa da frente. 3 caaas e 3 bar-racOes. Trrtar com d. Amalia. A ruaErnesto Lob&o 98.

sa Leopoldlna de Oliveira 50
X f ende-se em lellfto do Edmundo,

v aegunda-felra, z2 de agosto, As 17
horas, prédios para negocio, A ru*
nameaeJuSa '"d*'"«»'ffi de 1 £ ' mil "crüiliríí 

^ cZ grnnde' p.rte P"» Ta^a PrT«.| «ra* d. Pina - ,Penha Circular» -
Yr>i_ ... « «...niir. i*m nraaa a combinar,

faculdade de pagamento a preço íomo proprietário, ar. Oliveira das 8.38ás 11 e daa 13 4s 14,30 hor».. 4 ru*
;»ÕSo Koa ãm Andradas, I "'"a"*1 rmíosmô Te'atro° Munlclp»!.'2Í?. 2.® andar. Tel. 43-8658. 32-7976.

,»rn ,    --  , ? aegunaa-ieira, il ae ngosiu, ir «axtnm varanda e quiniri. habitado. Tratar no locai; a rua juoou
l?moco S»M- m*rtel° em '«"J», definitivo do Aqui- horas, prédios para nesoclo, 4 rui S^f. MtLCo Acloll. (>« enaves no S4. Júnior, 2255, com o senhor Aguiar ou
Í2S HAiJRto- na quarta-íelra 10 do corrente, gamuel Guimaríi:s 2 e 4 o priraelro ^X trivMn da rua Gonçalves na imoblllarla Delamsre S. A. - Av.1 5S.r 4» ÍZ heras no local. Inf. 42-3491 na esoulna dl rua 24 de Maio por s<nnd» travessa aa ru. ^ \

26, 2.° andar* Tel. 43-8658.  "Tlaxlai — Venci o casa nova, vasla. "yííHim" IttslenopoUs — Vendo na ruaVj com 2 guartos em terreno ds 800 LJ rrRncisro Medeiros, resldencla pa-

Bçao ironteiro a ^siaçao ao duo «-* *. romOluar Tomar onl-1 JLS LoJas cm centro comercial — Ven-cisco Xavier), pertencentes a c»pollg.« ™ ^ candela-rla' e saltar na dem-se ótimas lojaa acabados de cons-^Tende-se em leíffto do Edmundo, bus B9. na ^Bnul41w'B c.  ... I .—*- «— oi...

Oraça Aranha 416, salas 818 e 819. —Tais. 42-9012 e 32-7645."tralqueire Alnia-ee casa junto APraça — Estrada. Intendente Ma-
EslhAes 839, com 2 salas, s quartos,anhelro. eor.inha. dependencla, deempregada e quintal, a ouem fiser asobraa. Dá-aa bom contrato. Tratar non-* 891.
\yende-s. um lindo terreno com 15x 28 na rua Qulrlrlm n. 531. esq.com a rua Capltfto de Meneses (antl-ga Estrada dos Macacos), com 3 ea-aaa de madeira de uma renda de lanocruaelros. Vende-se por motivo deviagem. Tratar na rua FrelerlcoMeyer n. 31. loja. com o Sr. Carlos,d» 8 4d 10 hora».

'rrendc-sc em lelijo do Eomunao, i S" *carmõT"ver' no local e tra-
hcriSUlfô5to™ açfto^ob^5 terreno dc
U.V r°iaA Ml 4l"
'T^endHaõ^em^Sr&o "do^dmtindo, A tenç&òT_V*»o cõch 80 per oeníõ I irnãfrili^enVrêgn^daa" chãvea. dcntro

amanh" 8 4s 16,30 horas, ctlmo A llnunoltóos em 10 anos. com «-| de^o dlas^ com escritura definitiva ^terreno de espolio, medindo 50 x 33. la jraníle Wí. JSi ini.& rua Xavier curado entre os nu- nha hall « v««nda par 130 nül cru
meros 1.060 . 1.118, Marechal Her- Mire, At. Lutdtaal* 146 ip«- ÍM.
mes  _____ I tomar ônibus 38 na
XTond-j-ss iraV aegunda-íei. __16,30 horas, metade do prédio para

truir; A Estrada Bras le Pina, com«rrande comercio local, podendo ser ven-didas separadamente ou em conjunto,com resldencla no sobrado, á vontade
i to comprador. Tacilidade de pagamen-ante. esquina da Assemoltia. j to Rag fleau;ntes condições: 20% comocento | Binai ná entrega das chaves.de 90 dias, com escritura defini— _30% no prazo de 3 anos. Tabela Prl-ce. Tratar no local; A Estrada Bras dePina, 407, com o sr. Artur Aguiar, ouna Imoblllarla Delamare S. A. — Avenlda Presidente Vargaa. 446.Vende-se por S50Riliõ do Edmundo. 1 tM. ou 98 n* C.ivd«l«rl* e *lt*r no

nda-felra 22 de Aitorto (la | 1230 a* ru» JU«!or.-. v^r„?.0
negocio, A rua Ana Nerl 730, perten-ente a espolio (8. Francisco Xavier).
Vende-se um pequeno prédio com

uma barbearla e uma quitanda,com aluguel e uma moradia vaaa. —
Travessa Vlt-.Una, 278. Osvaldo Cru*.Preço 14!S m<l crureiros.
Vendem-se por 1Í0 mil cruzeiros 3nre^'.s proxlmo aos Pilares. 1prédio de 3 pavlmentos na rua Mon-te Alegre. Informar íono 32-1122. Br.Jaime.

local e tratar na Organização Duloe.4 ru» Rcdirito SHv«. li. 3.° »1» 3«.esquina de Aísemtelela. Tel. 32-7945.das 8.30 hoTas cm diante.A tençâo — Vendo na rua Senadorxjl Antonlo Carlos proxlmo de todaconduç&o. otimos apartamentos ds 2quartos, sala e mais todo conforto, a110 e 120 "Tnll cruzeiros cada, corafacilidade de pagamento a combinar.Tratar com Carvalho na rua Rama.lho OrtlgSo 9, 2.». *1» 4. telefone.43-1347 « 30-2534*

Bras de ?I5ãTmil cruzeiros, casa e terreno deesquina de 340 m.2, proprio paraconstruç&o de casas de n:goclos ou deapartamentos, situada no bairro . Kos-mos. Informações das 4 ás 3 horas d*tarde pelo tel. 23-2981.
Bra. de Pln» — Ã' rua Orlc4 69 —

Vende-se moderno prédio em ei-
mento armado, amplas acomodacSes,entrada para auto, em lellfto, pelamelhor oferta, dia 10 dc S30a*.0 As 17horas no local pelo Jullo. Iníorraa-
ÇÕes 42-3997.

metros quadrados, proco Cr$ 60.000.00 ra entrega Imediata, tendo 2 s.alaS, 9facilito parte. Rua Bauru', csq. de quart0s e outras dependenclaa e grand»b de Maio. chaves no armazém da ei- varanda, cm redor da casS. Preço 280
quina — Amadeu .— Tel. 23-3922, I raji cruzeiros, com facilidade de paga-das 14 horas em dla:.tej; | mento'. H. Dltton. Avenida Nilo Pe-.

çatlha, 155. «ala 6'.0._T.€y_42-_56!0.__T copõldina — Vende-se A rua Ura-^XJ nos. 563* casa com B- comodos, #.
/iordovll — Vende-ae. em terreno çanha. 155. sala 610. Tél;: 42-9630.»;

de 8*40, car.a ds madeira cora 2 I — ' J'— w—" * """
quartos, sala, cozinha, assoalhada um barracfto, com 3 cômodos, em ter-

reno de 850 300 mil cruzeiros partafinanciada. ... , »T eopoidlna — I«rso ía Ftrh» —
Xj N&o perca tem?o, compre ,hoí»mejmo seu lcte.de terreno vo locai,
mala lindo da P:nh», ctraterci»* T*~
fldenc'.als e proletários, tm rvar as-
faltadas s devidamente anjovpdss pe-

tudo novo. com luz e água de poço.preço 43 mil cruzeiro-, sendo 25 mil& vista e o restante em prestaçõesd» Cri 420.00. A rua Coronel Caml-silo 1.196. Trata-se corn o GanraPouco, A rua Filomena Nunes 1.050.Pone 30-1867, daa 8 ás 15 e das 19hòraa em diante. Domlngoa o íerla-dos, todo o djS. xaitaaas s a«Tia»ra'»in «u.u.m». r*-
Caaaa 

— Vendem-se no bairro al- ía p D rt>m »gua, lusesgoto,glenopolls a serem entregues em pagamento em ) sn.^s. 7«r e tratat12 meses com 2 quartos, aala, cozinha, » 0erai<jo, rua "llnio ee Cílrsíra,banheiro completo e quintal, para aa- .. a?t0. 202 — Penha, ou pelo te.o-.pocladoa de qualquer Inxtltuto ou Cal- 30-2081, dlariaments de * áO'.na » 15 mlnuíoa d» cidade, to- 19 horas . «Oi *cmltv-mendo o onibua 93 na Candelarla. aal- 12 e oe a» gtar em frente oo n. 3.059 d» Av. "SIS—.Suburbana, entrar pela Estrada Velha -r arso d» Penha .da Pavuna, a 10 metros est&o loca- JLi — Traspasso um lote dl terrraj
Uzados os terrenos da Companhia —I , tendo nm lado JA murado a na pars»Preço de 95 a 200 mil cruzrlrpa, com ue se £Cha construída, medindo in o«apenas 6-000 cruzeiros de entrada frente por 23 de fundos. Tratar c«ao restante a prestações de 650 cru- ,-.«--1^0 TQIl piinlo de 0'lvelra *.4,
relros mensais Tratar a rua Mljuel p."htí|Lp»rt. 202. ou pelo tel. 30-20*1Couto iii# 2.® and.» sala 5. Telefone •w»4"*.*wr,« í. —143-4000- Í diariamente, de 9 horaa em dlanta. ^
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B.«poWln« 
- V«n4».M t.rr.flo í. ' |>.r.r. 4. Um — V.n<t«.«» UK»

J «OMO. A VIU Anisüca r»«r « £ ca*a tora grauue (ifrlM II I Jl.#•000 rrudlrct, inin i ru* tnllloi' caid *¦ j* • Ju*. Triiií A çar*Ptnh». «oi dominiei dofl! Mntom-*# #m OlaflA rs V!»a Y)«nh» • Oa»a« vmIm • acrai. llp*
Xi C*tc»tiAh*. trsUr «o lo.*»} A rua I- bun#*'vr, #m e«ntro <U fraldoJ»n«.r, u, «um Yl.lra, l.,r.na, ' «n » Dom r..m »r-
»\4imo"* pfVfltí* - ProprtoUr.o lüft* iruflw fwbiilido». com urinei,

c» um dit#um«nt* per *5 mu copo, b»nn»lro
,«r*i3t'.ro* t * o iritarw OJliUil- Tomi»pm. fim d» *U* UM
t>rua a comnmor «indo coíwtCttWo m*.«n*s coadicô*», Preços »Ponjr
«m terreno toco murado o» jo m«» <}? *oo mM cruwlre* mw -£2JÜ?Jirtro» 4» KKMlo, Aim.do n* i.iellio; JJ<*, *•. ÇmMmWWW » *t nü?,!<würuo ca;c*d* • pr<wumo »* c»>du- fíierlcfrlos 4» Aseondlno OonçalTM,
<<*«. T«m Jaraim na fi«nt», c«*m * Trav, do Ouvidor, Jt». 4,* ondor, lo-
«outrtoo, J «aloa. o»cti«:ro, am:»».» oo» Igftm» 4WAC0» „amha 2 W. C. etc. Vtr â riu Ph • T>ípt»o Circular vttra*-#* urr.»»».n» Kudm !>. ,cjt « ir«ur p. o , X rs.» com »U, qu.rlo, conl&li» «i.l.fon. i1-.7Ci ~ ITrco isi .nU bn.inf.ro, Itrrmo d« ««». * ru» Ou.cfuwíio», -uai 7i. pt:to do Ho.pita! Clatullo

Vlltrl. O.r.l — v»oí».«« uaito com ur/mo. Mu* • lo», »
Mg. WXMttíLJMlgf. Wímím*m v»»» im porto arm etiiiro tí» lo/rmo <1*'.0 1 40 COm t «jtlftuo*. ] MU*LXK UO nul eru*«M~o* • boircuot noJ*rdUn au*n»Uor» Dr. — rtir»four .'«•}!<( — Attito ortrt». , ,VEVXJK-áfc oiimA#c««* cem 1rjUArlov, ui>, copa, codnhk, b»-utaclru eomplelo, unu. »*1* cr»n-de loua envMri>çU», «ntr»ü» y*-ra »uiomo»rl Han<l« 1.000 «ru-(elru por tnta. Kun Armcola, 3 <5.Uraí ue fliu. Tratar k rua Co-utaiidanU Connbra, 81 — Olaria,com Alfredo Uomea Freire, de

J^Urir'- V B.Tr.j> tai.nh. i* 1 ãftj.,V>Kgv/ Pidra 745, rendo bom prédio coro t4»vie 4 ru* l*irnftn<ío Mônaco 53» tr
3 moradUi dc ^ quarto», dua». ttUi I Albino. Ttl^S7~4'0*.nemaU dcpendencua em le'"" — —4

4» w hora» ptlo JÚLIOcemaíí "depèndencuV em lollfto dia j T>òr elr.eo "mil crustíro» r»n*do urn"" ' " "* *»• ,X barracào d* madeira da lat: Jane-fam. 4). )?l>.. ^\|hrla — Fredloo varloa p»ra an*v» trtfa imediata, vendo A rua Ma-
8a Rodrtfup» 2)9, Junto A Avenidaratll. 2 pradio* novo» a alndn umaterceira moradia ao fundo, eom am-
aaa aoomodacAea, em lellfto pelo JU-O, dlt 16 »• 16 horM, no ioe«l —
gMTB»:!?;- "
^Ifurla — Cua nda — Oítn q^arto, «ala, ootlnha,•lato e varanda. Prw ....... ....TO0. (&clUta>9a entrada de so milcr^ialrwi, 4 rua Lule Cimara, '.74. Ch->:% n, Junto ao Drposftc Bcrrt RabucV;,A rua Fllomena Hur.«.,« 1030. Telefo-n* 30-1867. expedlcr.ta da.v 8 *i 13

i j. DvrmcBO «¦ «• j»"*-laa, vanarlanaa. talhaa Irancaiaa — idetmonUvtl. iiuprlo por» quarto. —
Podn aer tranaportado para outro lo-eal. Xnformacflai e*m o ar. Antonlo 4rua Lobo Júnior 1931 — Panha Clr-cular.

i 'l^redto raaío — Rua Uranoa — Ven-X de*«s a antrega-er Imediatamente,, tendo trAa quartoa, aalaa. bom quln-— o»m quar- banheiro, coalnha, poda-aa adaptarbtnhalro com- . n»ra loja c comercio t lnduitria. Preto03 mil crura!- ISO.OOO cruaclroa, aceltando-aa oferta.- Tratar com o proprietário; A ma doCarmo, 71, A.« andar, talas 001 a 002,i>:qulna de Ouvidor."ftonha — vVnda-ae terreno A rua
  - — *¦ B.II.arlo P«n>. ..quina dee daa li horai em diante, domingos a Figueiredo. 252. tendo 23m. por Bellaaferladot o dia todo. ¦ *»<•«» » "*« *»or r«til*a Plaualredo

/ jíltl. -- CâJ» -ml», i.nhõ mala jV/ em bncT©a dlao flcar4 outra doatutvdoa, varia. Preço conjunto 230 mil«ruaalroa. Paclllta-ia 10 mil cruseiro**,« Tabe!a Price. Ver 4 rua VltortnoAmaral. 26. proxímo 4 eitaçAo.. Tra-tvr Oanhi Pouco. Rua Pllomrna Ku-nu 1030. Tal. 10-1067. . Atendo do-mlnaro» a ferladoa o dia todo.
^~\larU. — Vende-ab a~*ca«*"tim dárllan.o 24. do Caminho de Wa-via AngTi. a do!» patacj da AvenidaSrasll. eom i quartoa, «ala. covínha?tc. Tarn conduçAo a porta. Praco:Z30 «nll cruroa «ando 30 por centoí'nancladca. TrataT cocn A. Caíram-\»y Pinv), 4 rua irexlco. 145. 4.* ar.-«dar, pala 406. Ta!. 42-1150.'jrtportúnfdade — Vendem-aa cráaaV/ otimaa easaa com «ararem e com-
pictamanta Indepandent* ¦ uma da ou-t*n, a 3 mlnutoa da #v.afAo da Ola-ria. Ver a tratur 4 Travessa Manl*core ia. praco de ocaaito.jpãlprta — Vendo terreno 4 80 marroaVariante, medindo 10 l 48. -
Jpraço C.*4 65.000.00. Pacllltando-sa %írr.etsie. Tel. 30-2f.b. Armunda. _
j'V»r;» — Vende-se: t r. yilomena'\J Kunrs, prédio com 12 t 33 de
í.--nte com entrada para automnvelje «julntal para guardar da «jala de ítt -^wjo« e domingo o dia tod->.cnmlnhOeF casa com doln ouarto», duas ^.ncr~rirrti1*#"'I^~Vrndemoí i"~ruawaiaa e dependências. Trata-ae, com! U®^na uircuiar —• venaemoa a rua
lula: 4 Av. Marechal Plorlano, 10. ; -A Dr. Wre.nachcnk, o.lma .esldencld

P°«nd.Jnc?icíSSJr» -
mo3«V eMa Alei dei de Moral. * cia.Uda.. Av.

rio Pena e 17m por Luiaa Figueiredo,proprio para 4 iojaa a 4 apartamentos.Trata-ie com "Oanha Pouco"; à ru»Pllomena Nune. 1040. da. ¦ ài 11 .daa 19 horaa em diante. Tal. 30-1867,atando domingo» e ferladoa o dia todo.
Y>enha — Yendo um terreno comX 900 m2. com duaa frentea na ruaMarechal Jardim cem rua Iracema.Preço 100 mil crntelros; tratar eomAlves. 4 rua 24 do Maio 1.365. sob.Pone H-11H. dy 1< As >7 horaa.
Tj^enBa — SÔbra2õ vaaíoT preço Cr|
JL 130.000.00, A rua Teparoi, 46, estarua Jlea «ltuaía na altura da -na
Dlonlaio 293 Tem onibua que faa
ponto na oataçfto que paaaam na ca-nuina da rua Topero4, ônibus Vil4Orotio. Acha-.e aberto. Tratar -3a-
nha Pouco", A rua Pllomena Nunesn. :oso. Telefone 30-:as7, expeüen-to daa 8 *a 15 a das 19 horaa em dl-ante, domingos e feriados atenJo«aeo ^'r. todoipeona Circular — to mil cruaewosX — Vendo com dota quartoa. »air,
cesinha, varanda Ver a *'íx Cin ran« 169 1JT 163 e 15?. Kacll.ta «e «i-t-iaa .10 mil cnmiror. Saião TabelaPnre Ve. e tratar: O Ganna P-uc-4 rua FJ.omen» Nunes 1050, telcK'-n? 3ü-1867 expedlenta das 8 vs ü edas 19 heraa em diante, atendo te-

V/andcm-aa duaa caaaa com 2 quar-* toa a aala, coalnha, as duaa,pr©i — ~
saia
V'

proxlmo 4 Escola Chile, em Olaria,caaaa vasiaa. Tratar A rua Comandan-U,_Aür«u_i;._l«!oíoiie_JO;J01/iigarto Oaral — Com Xinanctaman-to da 60% vendo a no mil cru*selros. bons apartamentos a rua Va-lentlm Matalhau, com 2 quarto*, :salas, banheiro, coalnha ate. tendo oaterreos bom terreno. Tratar A ruado Carmo 6. saia» 611 e 612."tfyendê-ía""*uma' caülnha modesta pot12 mil cruseiro* e pa*aa-»« olota, cercado a plantado, SatradaRto-Petropolla 237», a 50 metros da•stac4o_oaajUramacho,_— L^opoldiqa,'\7*endu-aa um grupo da ~duas casaauma vaaia, mooerna, rua calçadaJardim quiutai murado, u.* 190 e 192,em frente 4 «atae4o de KantN. RuaPereira Landim. Trata-se A rua 4 deNo vera bro 89» ' *^V^ends-ac caaa com dota quartoa auas«alaa, coalnha, banheiro recuada,livre e desembaraçada, construção re-cante 4 rua André Pinto 149. Hatflos.Tratur com o proprietário Luis Caldas,A Avenida doa Democráticos 276 oucom o Dr. Teodorlco; a Avenida 13de Maio 44A aala 1305. Tel. 42-3792.Caxias terreno dc 3o x 50 e casaa Arua Nova Iguaçu 905. Preço 50 mileruselroa o inala dois lotes a rua Pre-falto Ribeiro 1141 cada um de 10 x 50e por 22.500 eruselroa.\jTande-se ama caeã reconvtruldade sala, 3 quartos, costnha, ba-nhelro completo despensa corredor. 1varanda na frente outra nos íunaoa,um barrac4o quarto coalnha, w.c., 1telhelro, terreno 9 x 43 metros; 4 ruaItapuca 60, Parada de Lucjus — Leo-poldina.

Ãru» Dr Otávio M — Inhaúma - j CJâo .'o*u d« MrrltSÍj i Chave Cor.statuinono» um termo d» llxilO. sl * Cjiavta — V«nd»m-»e raaa» o*com prédio atuiso, uú*» Inniffi, cora m g ncia dentro dr»ls cidade a p«r-induttrial granda ladltdadr «te ;>mia- tlr de »o m»i <*rus«lro» Cwiuvaii'mento. Detalhes com * ImobulirlA j tm- e c.uvt» liua rivarea íluerraQraça Aranha Uda. Arrnlaa Hlo »»• tporado, »ata 1, - íiâo Jvio--------- -  -— de Meriti

Btiaçso de Mesquita»cata cata : quartos, aaja.

at>d«r, saia 504. Fonr •

Vende-se uma casa em Caxias por25 ml! criiselros, A A7enlda Pau-lista 554, tratar com o sr. ManuelJo&o, a ío minuto» ôa eato^Ao.N^endém-se 2 prédios coih todo cot»-V íorto, Cr$ 90.000.00, pode entratcom 60 mil cruaelros, para Informar Arua Antonlo Rego 1067. Olaria.

eor.^trcçSo mHoelra, tem n&r. fundoa*rorada com renda 200 cruzeiros. Pa-r1Uta-se prfstac6ea 500 eruaMros. Ver
*. rua Cnrlrl 27. t-atar Gsnhr. pouco,a^torlrido; rua Piíomema Nunea 1050.tel. 30-1867. ^rp. daa 8 15 horase das 1« em diante, domingos e ?e-g*adoa atendo d!a todo.
j-Jlarla — Vendo por 65.000 cruael-

jprãía de Ramos

- roa. em rua calçada, frente de rua,oom Jardln. dola quartos, duna aalaa,et-zlnha e W. C. — Ver * rua Fllone-fia Nunes 286. Tratar "Ganha Pouco'A rua Pllomena Nunea 10*0 telefoneSKBÍ7- E*. das s áa 12 hof>s. 19 em cí'ante. atendo domingo, o feriado, o quina. I ca rn 'rento ao .Sílnoaj o
•üIk. torfn Ruth Fefr^lra, com irariante.
Vwlarla' ~ Apartamento gTtg Pone 30-4532. Duar'e
\J tres quartos, aala, corlnha. ba- 1 w-r-- ,!r>etro completo, entrada de serviço, ( Tjraix de
V. C. e quarto paro empregado Ver -S- . de-so <

Rio Branco 128. 16°. sala 1601.T>enhs — Vcndt-ae otlmo UrrtnoJL localizado na esquina da PraçaAmericana, com rua Bellzarlo Pena,cocn 490 m2. Prcco de oportunidade,cocn facilidade de pagamenío. Tratarna Bclsa de Imovsia — Avenida RioBranco 128. :.° andar. Tal. 42-5132.
TJrula de Ramos — Terreno vende-X se com 300 m2. Preço 60 milcruzeiros. Ponc 30-4232. Duarte AcCia. - Avenida BrasilTerreno -7- Voatla-e», de ea^

Ramos — Terreno — Ven-
r. v.. o quarto paro empregado ver; ac-sc com 300 m2. sona comer-
é rua. Lula Carnara Í80. apartaraonto , ciai. Dá frente para tres ruaa. Otl-
202. Preço 175 mil cruzeiros. Entra- ¦ »o para construir loja e apartamen-
dx de 100 mil cruzeiro», saldo em 1 tos. Preço 130 mil oru3clro3. Pane
prestações a combinar Esta rua fica ; 30-4232. Duarte & Cia.arestações a combinar Esta rua uca | wmj. Duarte as
Junto ao Deposito S»*ar8 Rebuck. Tra- . TJennx — f.5 mil cruzeiro* — Ven-tsr com o "Ganha Pouco", 4 rua Fi- ; ^o frente de rua com 2 quar-lomena Nunea 1050. das 8 As 15 e dar, ^08 ^ua? «alas, Cozinha, banheiro,19 horas em diante, domingos e feria- ! qutnta-1. Ver A rua TeperoA 44. —eioa atende-ae o_dla_torlo ' — - -- -,A
V\Tárla — Cri 140.000.C\J.. Pouco rende prédio comercial emruã calçada tem morada; ver i ruaÍFilomena Nune-» 1034. preço '.40 mil«:-urelroa. entrada de 45 mil cruselros.Tratar na mesma rue 1050. Ganha^juco. Fone: 20-2867. Exoedienír dis« As • 13 horaa, e das 19 horaa emdiante. NOTA: O comprador nncarAcorretor com:6fto' de 3 por cento

tos, duas salas, varanda, cozi
nha, jardim, quintal, banheiro
completo, copa. etc. Entrega lme-
diata. Preço 150 mil ímíelros,sendo 110 mil cruzeiros & vista e
40 mil cruzeiros a prazo. Tratar
com A. Catramby Filho, á rna
México, 148. •i " andar, sala 406.
Tel. 42-9950.

. Nota: ecta rua fica na altura doO Ganha, nredlo 2«>* da rua Dlonlaio. ônibusVila Grot&o. faz ponto na eataçáo,passa na esquina prédio." Ver *tratar Ganha Pouco, rua . PllomenaNun-s 1050, fone 30-1067. Exp. dasa 4s 15 e dae 19 horaa em diante.Domíngofl e ferladoa ó tfla todo. —
Atende-^e. . . • 

'Orala de Ramos — TerrS®7—-Ven•oorretor com.sio de 3 # por cento —• Jf de-ae, ds esquina, zona ..comer-vA^cstdo dorrungo e f«..aoo3 o dia todo^ ^ua LUjr Camara. Preço 140
filaria ~ Vendo otimo apartamento i n jj cruzeiros. Fone 30-4232. DuarteV em rua calçada, entrada Indepen- ^ cia.rtenie «egundo. , pavimento, com «>ca-! PENHA CIRCULAR — ATendo
•nhelro completo e Ária.' Vtr t. rtia n-1 ^ rnJ *1'° 33- caía
lomena Nunea 596. Facilita-se a coita- ¦ terreno de 10 X 35, eom_ Z quar-truçAo nova. Tratar na mesma rua2C30 — "Ganha Pouco", Expedientedr.s 8 ás 15 e daa 19 horaa em diante.«3smlngo e feriados atendo o dia todo.
,/^larla — Casas .vâriãa, «om dois

quartos, sala, cozinha, banheiroermpleto Ver 4 rua Dr. Nunea 124.acham-se abertas. Preços 130 e 125jn51 cruzeiros. Juntas ou «eparad^s,íunto 4 estação Tratar rio "Ganha
Pouco", 4 rua "Pllomena Nunes iosoEelefone 30-1367. Expediente 1as nr&a 15 e das 19 horas en diante, do-mlngos e feriados atende-se o d'»«v.ódo. >\larla — . Cr$ I35.tj00.00 "O GanhaPouco" vende otlmo prédio comvaranda; dois quartoa. duas salas,«em rua calçada. Ver á rua Pilo-*nena Nunea 1.030. caaa do centro. Pre-
rço 135 mil cruzeiros. Entrada 45 mil.cruzeiros. Tratar na mesma. "Ganha
Pouco". Telefone 30-1867. Nota: O com-prador pagará corretor comlssAo de 3tK»r cento. E^p. das 8 As 15 horas e dns
^9 horas cm diante. Atendo dominjfcs.<s .feriados o dia todo. T
>"vlaria - Vendo otlmo apartamentoem rua calçada, com Jardim, va-rainda, 2 quartos, sala, cozinha, ba-áahelro completo, quintal, verem a ruayilomena Nunes. 596. Facilita-se consfcruçEo novo. Tratar na mesma rua¥iu n. 1050- Ganha Pouco Expedi-ícrito dab 8 as 15 e das 19 horas emdiante. Domingos, feriados atendo otilh' todo.  __isolaria — 70 . mil" cruzeiros — Rua

Jofto Silva 24. casas 1. U. III.vendo com dois .quartos, sala cozinha•sr. - c. quintal Ju.ito Radio Mauá. Vero tratar O Ganha Pouco A rua Filo-er.ena.Nunes 1050. fone 42-1867, ex-•3-dlcnte dao 8 às 14 e das 19 horas«m dia-jte. Atendo domingos e feria-<d?s o dia todo

Vends-ae uma easa com 2 quartossala, banheiro completo a maisdependenclas, A rua O n. 23. VilaJardim da Penha. Tratar A rua Ca-rollna Machado 572, apartamento 301.Madurelra.
Vende-aê um barracão Hé peroo».para tirar do lusar,cruzeiros, A rua .Caacaiccular da Penha.
V'en3e-7é luxuosa residência acaoa-da de construir com 3 quartos. 2saias. 2 banheiros, sendo l completo,cozinha multo grande com armariosembutidos e togflo a gfts. 4 bocas evaranda em centro do terreno de 13x 30. Ver a tratar 4 rua Darkc deMat^a 247; Hlglenopolls.

:ar, por 5.000110. Clr-

X7"<ndem-se 4 aptos Juntos ou sapa-? rados com sala, 2 quartos cozinhabanheiro, área e varanda cada um, narua Eça de Queiroz: 4. Ver no loca!e tratar A rua Leopoldina Rego. 460.Br. Lcni."ITTende-ae cm lellio do Edmundo.? segunda-íolra 29 de Acosto An16.30 horaa, bom prédio de espolio, Arua Jofto Henrique 438. Cordovll

llranco joi,42-914%.* troç.o — 6'o.ihi TMM — V«nõ'*.ívm caaa tom olaria • raaidencis•m terreno alugada eom contratomadlndo mala ou m«not 4 mil inr-troa quadrados, a 3 mlnutoa da ta-taç4o. eom muitoa materiais o fer-ramantaa. Preço dc t«ido junto )bmil cruaelros. flsltar 4 eataçOo aci-ma a vtr com o sr. Daniel na o'.a>ria da eatrada do Portlnho jej etratar A rua nuctioa Alies :si, l.°.salaa 6 a 7. tel. 23-0770. N. acasa é própria.
B" arÃo"" dü Javari — Vendein-ae^dolslot-s multo proalmo da estaçAo.com Araa total de 5.600tn?., prontopara receber construção v maia dolacomerciais do esquina da Av. Comerciocom o Largo da RataçAo. Informações— 37-6681.
Gaaa viíaia --"Vende-se uma cisaTdcmadeira com r.ala, quarto, vnr^n-da, cozinha a banheiro, por 33 milcruzeiroa, A rua Antonlo Alvea. Juntoao 422 cm Coata Barro». Tratar pelotelefone 40-6491./"laaa vajííã — Rocha Mirauda — Vtn-de-ae eom dois aukrtos, saia, nran-de coalnha e demaU depmdinolas: arua daa Opalaa 27. Paellita-se u pa*çamanto.
Cuitás varia» — fC\in Me^urlo, 213.P<e\*una — Trem eletrlco. Obrascvn conclusAo entrega cm 30 dias.podfm ser vistas a qualquer hora odia. com dois quartos, ssla, coalnha,banheiro quinta., luc c agua. PreçoA vista 75 ml! cruzeiros ou A prato.CondlçOes a combinar. Procure es-crltorlo da Vila Pedro II — Tele-tonaj 2J-0194 o 23-30SJT\ft CããtlTh» — Vrnde-ae grandeJL/ area de terreno com 63 metro*de frente, proxlmo A estaçAo, preço70 mil cruzeiros, 30 por cento li-nanclado em 3 anos, A avenida Auto-movei Clube, entra oa ns. 99 e 127.Tratar com o Carneiro A rua SiloJosé 83, 3.° andar, tel. 42-2993."Tvel Ca*tulo —- Terreno" "industrial
U — Vende-ae por 480 mil cruzeiros,tendo j.200mz planos. ImobiliáriaCardoso. Rua Uruffuaiana n. :ot,1° andar, gala 107.el Cbstillo — Vende-se terreno deD',11X49. A Travessa Eduardo, Juntoe antes do n.® 23, em leilfio pelo Palia-tilo. dia 18 de agosto dc 19-19 ás 17horas no local. Anúncios detalhados noJornal do Comercio de quintas o do-mingos.TCstrada Vicente de Carvalho, rende»•i-í se 4 rua Aiera, diversos lotos dcterreno de 12x30 a 45 mil cruíclroicada lote. Tratar com n. Rei. á Av.Pres. Vargas, 446. 5.°, sala 506. Nftoatendo, pelo telefone.T^staçAo do Cavalcanti —• Vendo-Li terreno Junto A EstaçAo, A ruaLaurlndo Pilho, situado a 35 metrosdepois do prodlo 229. Preço: 30.000cruzeiros. Facilito 50 por cento. Tra-tar com Plerre René Cases, rua daAssembléia, 38, sala 404. — Telefo-ne 22-4141.
Galp&o vazio para clrnenfõ armado,oficina ou qualquer indUBtrla. —Aluga-se em terreno de 10x45, areacoberta 50 metros quadrados cm Ro-cha Miranda, também aceita-se ofer-ta para venda com facilidades. Verna Estrada do Areai, 285 em RochaMiranda e tratar nu Avenida JofioRibeiro, 380, Pilares. Linha Auxiliar,trem 11, em D. Pedro II.'TTonorlo Gurgel — otTmos lotes deXX terrenb do novo e perfeito lotea-mento, em frente A ft<taçAc, ectáosendo vendidos com enorme aceita-ção, a Cr$ 29.000,00 para pagamntoem 96 prestaçOes mensais. Não percatempol Procure o Br. Almeida no es-crltorlo do vendas bem no centro donovo loteamento — Parque Boa Es-

SÀo João ai ãsriti — l*»nar-stu% vasta, cou&iruçlo nova, comagua r lu*. com vooo conforto. Prtçnde ocaàlfto. Tratar com Mtuduca, arua, da Matrls_a*o. no.losal,
\'f'nd»"-<«i caaa com quarto. iaTa âcozinha *tr. qulntr.l do iox4o li-vre c lirr.emlmj aç.»<i.v por 5*j mil cru-sciron, alta A rua ao nu.ntdouro 115Trr.ur 4 tua Dr. Luís Hioulho .i4tRocha Miranda.

Vicente df. carvalho"—Rtta Imblaaal 316 e 216, fundos,
(Bairro tia KoamoR), vrndo es-trs Z mngnlflcoa e lindos pre-dlos sendo o da frenta uma be-li^lma rcsidencla do esmeradaconstruçtn contendo Jardim, 1sala. banheiro comnlcto, com
churcli-o elétrico, coalnha, tan-
que etc., entrada para serviço, o
{iredlo 

dos fundos com entrada
ndeprndente, com 2 quartos, 1

grande aal&o, com 20m2, ba-
nhelro, cozinha, etc., e uma
grande urca, prevo para as duas
base 200 mü cruaelros, aceito
propostas para visita. E' favor
procurar D.» Ester, ú rua Assu-
remn, 28, e tratar & rua da As-
sembleia, 10, sobrado, telefone:
42-0277, Elias on Kunrs, das 10,30
As 12 horas. 

VICENTE DE CARVALHO —
Rua Assurema, 2& (Bairro Kok-
mos) — Vendo este magnífico
prédio residencial que da paraduas moradias Independentes.
Entrego varia, o prédio da fren-
te, com unia sala, 2 quartos, cor-
redor, banheiro completo, tan-
que ladrilhado, chuveiro eletri-
co, codnha. etc., e um jardim,e varanda, e na continuação do
prédio tem mais um sal&o, dois
quartos, uma varandlnha, cosi-
nha etc., e um bom quintal com
80m2, entrada de 86 mil cru-
zclros, e o restante dc 96 mil
cruzeiros financiado pela comp
amortização mensal de Cr$ ...
1.010,00, para mais inform. a. r.
da Assembléia, 10, sobrado. Te-
lefone 42-0277. Elias, ou Nunes,
das 10,30 ás 12 horaa

p
Par*1 Vindt' • • ata c p;o-n a ra.Uik —

_  . | tarran*» da asao,a wtfMi d* !n4»psndanr.« «ss, t«no>«J*rdim. tala. 4 \*ran«.*s, q^siiu ca-alnna i»ann*ír>. quar.o ca '¦rui-rtgada# a. Agja cor.'«nta • ;us alatrla»

Vanda*savaran.õxmhã. cõm" 1 ioda a» ttr/tno.com ironta para oum . «•*. uitamao
,t 1 <ijt (j* Mt.«riqu« t«t*ac f*.Acaiwm.te oferta*, para »end«r.ns tua Araújo Po»tu A.agraia, 4.-, i4ii 44, teJ, ^4-4#>6.vníiaum» — ».-.t.m..« o»u i>redm>cotnarclair. com raaIUancla. a rua M|Jl3. ^lil. 4»**o.>9{Alcaro oa Miran-a 2B1 e 2üi. »aridu , f^etronóllb — Hairr.» Vaiparaiao -qa. o 11] i,m COUtr.M • o 311 !»J0 ,lUll 8lmB# B0||,,r — V.ndt.Jt
ntmní™ tfJuVn ín..i>?o Halo ullro* r.iln.n. ia u jmpl.t.m.nH mo-doJDoia^^atiro^ .4^4, *.n|t.u o ,novo^ com iei#íoiia. uuas aaias. Iresquartos, gaia<tam a dsmaia dspsudenVendem-aa diversa» caaaa.

Vendem-^e terrenos industriais o ra-sidenclals com facilidade de pa-gamento. Tratar ccm Teixeira A Av.Jofto Ribeiro. 885.
Vaa Lobo. lell&a Judicial — Barxa*c&o cm terreno de 10x35, sito Arua Manoel Machado, 176, pertencenteao Espolio de Euclldcs Soares Pin-to, tendo 2 quartos. 2 salas, etc., serávendido- em lellflo, segunda-feira, 8do corrente, ás 16.30 horas, em fren-te ao mesmo, pelo leiloeiro Afons* Nu-nes, autorizado por Alvará do MM. SrDr. .Juiz ds Direito da 2a Vara de Or-fios e Sucessões, 10 Oficio. Vido anun»cios detalhados no Jornal d» Comei-cio. Mala Informaçfies pelo telefone22-3111.

xvendem-«e á rua Df. Nôifiicíil 7:. peransa — cm Eonorlo ourstl. E'V entre Ramos e Bonsucesso, Juntas ° que há de melhor e de mais con-ou separadas, duas cnsas. com dois venienie;
quartos, duas saias coslnha e quar- TTonorlo Qurgel — Vendem-se cin-to de banho completo, cada uma. ! XX co lotes residencias, de 9 x 25.Preço 150 mil cruzeiros. FaclIIta-sc í proximos a cstaçfto. com 3.4S0 cru-o pagamento. Trotar com a proprie- selros de entrada e mais 26 mil cru-tarla. i rua André Cavalcanti 181.
\7ende-5c uma casa A rua lt'an, n.? 285 — Penha, na frente, tem 2salas, f quartos, cozinha e banheiro;nos fundos tem 1 sala e 3 quartos,vtr a tratar aos domingos.

zelros por més 367 cruzeiros. Pian-tas e automovei-para ver 03 me3mos.Rua BarAo do Bom Retiro 1554, ca--- I. Rocha. Tel. -8-3612.

"¥rende-sê o "prédio da Praça LopesV Ribeiro, 17, terreno de esquinacom 370 m2. Tratar com Ambroslo.38-&318.TTando proxlmo A Avenida Brasil, no? melhor ponto de Bonsucesso. otl-mo terreno de 30X55. *ona Industrial.Facilita-se. Morais? Rua do Ouvidor50, 1°. salas 4l5.

í\larla. — Vende-se uma casa a rua
Uranos, em frente ao cinema Sta.Sislèna, éom loja, moradia cl 2 quar-Cos, sala e demais dependenclas. Tra-ta-ne á rua Tilomena Nunes 1050. —

O Qanha Pouco.

"D amos — Vendem-se quatro pro-XV dlos no melhor ponto do bairro,á rua Mlsoel Ferreira ns. 35, 37.S9 e 41. juntos ou separados. Tra-tar A rua Professor Lace 143j  TI amos •—220 "mil cruzeiros — CssaAV vazia —-.Vendo casa tipo de tom-po á rua Joio Santana 113 preximoa variante, composta de taranda;
jardim, dois quartos duas ealas dois
panhelros completos, duas cozinhascom armários embutidos com azulejosparedes grandes, dois tanques de la-var roupa dois galinheiros com aguacorrente, duas entradas Independentesquarto para empregada, forro de lage.Preço 220 mil cruzeiros. Faclllta-se.Acha-ne. aberta das 8 As 17 horasdiariamente, vejam este prédio pro-ximo á praia dc banhos ae Ramos eBalneario de Ramos. Tratar no OGanha Pouco, rua Pllomena Nunes1050. fones 30-1867, expediente das8 áb 15 e das 19 horas em diante.Atendo domingo c feriadas o diatodo. .  T>amos —~Vende-se terreno de 11X45XV á rua Bavrr.lros, antre os nos.803 e 828, proxlmo á rua das Missõesera leilão pelo Pàlladlo dia 19 de sros-to de 1949 ás 17 horas-no'local. Anun-clo$ detalhados no Jornal do Comerciodo quintas e domingos. .
J^aínòV — Vendo~p3r.60 mircruzei-

®Trendo por 95.000 cruaelros, uma ca-» sa com 2 quartos, sala e cozinharua Iporanga 221. Ramos. Caminhoe com garage para automovei. Vér ad o Itararé — Ônibus Mcyer-Ramos.
Vila da Penha — Vendesse "casa

nova vazia 2 quartos l sala edependenclas. Ver á travessa Bran-dura 228, tratar A rua Orauna 21.B. Pina. Preço lio mil .cruzeiro»."^rende-se uma casa com saliv, dõísv quartos, cozinha e banheiro iom-pleto, com 6 anos de construída. Ruada Justiça 122. Vila da Penha^
Vende-ae uma casa A rua OonzagaDuque 286. Ramos, com dois quar-tos, duas salas, cosinha o mais per-tences. Tratar no local._

0onorlo Õurgel — Acaba' de sair umgrande loteamento Junto a e^taç&ocom grander facilidades de pagamento,possibilitando a garat.tla de í n íulu-ro. Nço perca tempo dlrija-se ao cs-entono do Sr. Almeida bem no centroda cidade veja a planta e reserve va-ga para visitar o loc-il, duas vezes pordia.. Guarde este anuncio e anote es-te endereço. Rua da Concelçáo 31 3.°endar sala 306. Sr. Almeida. Telefone43-7098.

"T^ende-se casa para residencla av rua ar. Satxmini Banedlto Otonirua cto* Artistas e rua Carneiro RI-beiro na EstaçAo de Maria da Gra-ça. Trata-se á rua Sete ds Outubro,88, sala_i4.*v/end2m-5e 2 prédios vazios A .ruaAlecrim: t"atar com Rei. Aveni-da Prcs. Vargas, 446. 5.°, sala 506.NAo atendo pe'.o tttlofone. Preço 270mil cruMiros financiamento do 70"I°a longo_prazo."TTtmde-se uma casa com terreno de9X40. por 150 ml! cruzeiros A ruaBrmboré 285. Del Castilho. Linna Au-xiil ar.T^ende-ac um» aica na SJcrraaa na» Açu a Grande n. 350 — Ponto deonünxs e bondis IraJA — Tratar naru4 Oliveira Alvares n. 264.

IraJAduaa vastsa. aendo uma no\a a*laga, outra com bonito acabamento;toda. d. 2 O j rjuaitoi, p.rto domercado. Prtvo a eombmar. tendo c»070 o 80 mil crusalroa a \uu. Tratarna Katrtda Monaenhor^Pallx 6lk«
IrãjA 

—" Vliarlo Oaral — L9IU0 j^-dlelal, e.pollo de u. Matilde Kaya.
prédio A rua Valentim Magalhães. 170.em terreno 9 metroa frenta por 50 mta.rxteiiA&u. autorizado por Alvará, vende-rA em lclUo. terça-íalra. 30, As 16horaa, no local. Inf.: 42-5531.
Inhaúma 

— Vende-se casa acabada
de eon.trutr, de Tamoda, aala,

3 quartoa, coslnha, banheira, ate.,
proxlmo a praça 24 de Outubro. Ira-lar pelo tal. «l-3«17 Bnr. Brasa.
Inhaúma 

— Lotes Comerciais —-ven-
do à Eilrada Velha da Pavuna.tasendo frente para a Praça 24 deoutubro, maKnlflcoa lotes comerciais,Indicados para a construçAo de lo-

Jas o apartamentoa. Paquana entradae o restanta com grande facilidadede paçamento. Manoel de Sousa úan-toa. Miguel Couto 51. l.o andar.
Inhaúma 

— VancTém-se tres casaa.sendo uma grande, de esquina, Atua Matem Bllva, 10x40. Mtioelo d.orasiáo. 150 mil cruselros. Aeeitam-ao ofertas. Imobiliária Sousa, A ruaMayrlnk Vetja 30. !• andar, aala3-A. Telefone 43-9317.
Inhaúma 

¦— Vende-se A rua Alttnga,
Junto ao pradio n. 33, otlmo ter-reno com 14 x 16, pronto a recebeiconstruçAo e Junto a esquina da Ke-trada Velha da Pavuna. Preço Cri ..55.000,00. Tratar no escritorlo de Joa-

qulm Santos Parente. Av. 13 de Maio37. 1°. Tel. 42-6<02.
Inhaúma 

— Eequlna — venete-se co®l6tnso de testada pela Estrada Ve-lha da Pavuna e I3msoo pela rua Al-tinga. Junto A Praça 24 de Outubro.Preço Cr$ 80-000.00. com facilidade da
pagamento. Tratar no escrltorio d«Joaquim Santos Parente. Av. 13 deMaio 37. 1°. Tel. 42-6402.
1' nhauma — Vendem-se, juntos ou »•-. parados, 2 magníficos lotes de ter-reno. A rua Upltanga. locallzaos juntoe depois d opredio n. 104, medindocada loto 9 x 35, distando cerca de150 metros da Praça 24 de Outubro, eiônibus e bonde A porta. Preço de caaaloto CrS 50.000.00. Tratar no escritorlode Joaquim Santos Parente. Av. 13 deMaio 37. 10. T«fl. 42-6402.
Inhaúma 

— Vendo um prédio com 3quartos, sala, cozinha, banheiro aterreno de 10x30. Preço 160 mil cru-zelros, facilita o pagamento, entregaImediata. Tratar eom Alves, A rua24 de Maio 1.365, sobrado. Pone 29-3119. das 14 Aa 17 horas.
Inhaúma 

— Vendo tres casas emterreno de 20X30. Preço 180 milcruzeiros, facilito o pagamento. Tra-tar .com Alves, A rua 24 de Maion. 1.365. sobrado. Fone 29-3119. das14 As 17 hora.-,.TraJA ~ Vende-se magnífica casaX com 3 quartos, l sala cozinha ba-nhelro completo, terreno de 12x30.entrada para cuto, pronta entrega.Preço 135 mil cruzeiros, faclllta-se opagamento. Alves Morais, tel. 42-3330— A nolte_48-1908.
IrajA 

"— Vende-se uma essa vazia— EUt/ree*. ím-MUart* oom aoiaquartos, »«la, coslnha. etc. TratarA rua Guetavo dc Andrade n. 253—Facilito parte. ¦T>avuna — Vendem-ie lotês planta-X dos de bananeiras, onlhur aporta, trem pro ximo, terreno ótimo.Preço 12 mil cruzeiros, pequena en-trada. Posse imediata. Remonte sprest«ç6es. Vsn^a ver temos conduçáográtis. Tratar com o Sr. Manoel, APraça da Bandeira, esquina de S&oOristov&o. Cnté Pará 10, todos os diasdar 1; As 14 horas.

l§ —
rrt#*Mepolls -• Veaca*sa per jftôCt®1 er.**\t*>> boa caaa lanço cuat «a-laa trta qjarMii. banhalro, roainna,dapandan laa para ampragaua. sta.Torrano da iis>a. Tratar a ru* Ora* .  JtHllanA W- Ã* J??.'«n í(i% ItiTancladoa, Ohavaa am íran • . 'prr#«opoll» Vando "um («rrâro Xit.. na purtar.a llote: J 1.1,5. na ru» Cano rrto di.taik-Tratar A ;ja da Aa»«mo,fU, .04, laias' ta da Avmida Dslfltr Morrlra. una a».

Siatroa ds esquina, bom y»>nto, comori«- Rua da Alfar.deia, i?4. sobra-do. Tal.: 4?»4>01. 'p#rfíooofú — Vanda-M linda caaa1 r«c«ni-<*onatruida, parrlalmcnt*mobliiada, am tarrano aja^lnado dal.?00 cnf. eortado por um correiosituado ern plt^rcaeo recanto n« Grsn-Ja auar*n> Infurmtt com o própria»torto peto t« afo.tr 27-4913, au no narÂngelo no Alto. soo mil crucalroa.

TTendem-se duas ótimas residencias,V sendo uma com 3 quartos, 2 salas,e demais dependenclas, outra com 2quartos, duas salas, etc., medindo oterreno 16X50- sito A rua 7Ieferlno Cos-ta, 75. EstaçAo de Cavalcanti. Tremeletrico c Ônibus A porta. Tratar pelotel.: 42-6951, das 11 ás 14 horas, diasutels.

Vendo o prédio de sala, quarto, co-ainha e demais dependenclas, construloo em terreno de 8 por 35, darua Ttbolm. 20 em Jiraz de_Pl:ta —
Preço 55.000 cruzeiros, com TeruandoDutra e Trav. do Ouvidor, 36, 4:°andar, daa lo as 12 horas.

y P'
elide-se ama cm% no estado por>or. 3.500.00 com quarto, aala.aaleCa. cozinha. banheiro, varanda,terreno dè 10X40 na Av. Maneira ísi,Vil» Boialy; tratar com o Sr. Do-mlngos. á rua General Padilha lfa.S.. CristovAo.  _ ...

Vendem-se duas caaís, á rulNabordo Rego 243. direto cOâ o pro-
pj{ eta rio — Ramos

TTonorio Ourgel, vendem-se 5~lotcsXJ.proximos a estaçSo, com 3.840m2.Entrega-se um. o restante de 26.000cruzeiros em 7 anos. Burilo do BomRetiro 1554. caaa 2. Tel. 33-8612,plantas e automovei.
Íinha Auxilltr — "Vends-se hu\ t»r-J reno »m Cosia Barroo. r.a in reiA rua D. 96. 15 minutos da eftaçfto do«nesmo nome, preço de ocasl.lo. Tra-tsr com ToAo Feilx Avenida Müitl,2921 — Vicente de Carvalha — VilaCosme.

,/\lariaVi Vendo na rue.. Guaratln-1 guetá, 4.1. duÍ3 otlmos prédios. —'
Podem aer vistos por obséquio e fa-WT sUa oíerta para os dois a dlnhel-xv, \ na ruu Ramaího Ortlgfio, 9. 2.«,
pala 4. "com Carvalho. Fone 43-1347.

Viária — Vende-se um lote de ter.V/ reno rito á rua Paranapanema415, com o x 40 otlmo'para construçãode resldencW. Ver no local por favorcom o Sr. Perlandro. Tratar com Ar-,mando A Avenida Rio Branco 122 loja.Preçó base 70 mil cruzeiros.
VY*ri* — Srà. associados de iosti-tutoç ou particulares — Vende—so«jin.vUa.com 4 casas as ultimas duascote '2 quartos.' salaj cozinha, banhei—ro coinpletp e bom quintal; Já esgo-tadas: preço 80 mli cruzeiros sinalco .reserva 5 mil. cruzeiros. situadosno Ceminho dé Maria Angu 45. pertodá Váríante c Praia de Ri-mos. Tra-ta-3e.no 51-A. com o proprietário.Plttáo* alugados sem contrato, lá es-tio desmembradas, construçAo de 4janos. ¦ ' 
Velaria — Vendo S rüã AngélicaV Mota linda casa de residencia€om 3 quartos. 2 salas,' saleta. va-sr&naà, jardim e dependenclas. Preço250 mil cruzeiros. Facilito metade acombinar. Tratar A rua Ramalho Or-tlg&o- 9;. 2.°, sala 4, tels. 43-1347 e
^0-2534' >— Carvalho.
^r\lãrla — Vendo na- rua Guaratin-

guetA:. 4Í-4Í-A. Acfito ume ofertau dinheiro, para os dois ou vendo por180- mi -Icruzelros e facilito metadea longo prazo. Tratar na rua Rama-lho ¦ OrtlgAo 9, .2.° andar, sala 4 —'Tels, 43-2347 .e 30-2534. — Carvalho.
Jíl|larja. Vênderse Junto á~ístaçáo. Arua- JLeopoldina Rego, .372, avenidacom 12 . casas, tendo cada uma: dois. _«luartos M.la, banheiro varanda, cozi- +e«aha ç quintal, dqndo ooa renda, pre- ..Ç0vl.íbò,000 cruzeiros. Tratar c| Os- rvàido Mllbeiro da Silva. Rua Butnos 1
Aires''90. sala 707. 
fiaria, -terreno a Cr| 25.ooo.oo. ven-

do um ótimb lote d 15 minutos da
ttstáçAo''& pés. terreno pronto paraconstruir com agua. lus. Tratar aAvtfSida Presidente Vareaa 446. 5o'aandar, salatf\Urlá — Vende-se terreno 16X57 eKr cisa, A rua Maria Rodrigues 26i—'Trvtar A rua Venancio Ribeiro 290k—. Engenho de Dentro, bonde Piedade,
ff^arla — Vendem-se duas casas
I^-Tji^ntM ou separadas em -terreno
^de"i2X50 4 rua Drumond 114 e-116,ut 114 tem enteada para carro. Ver«das 9 .As 12 .horaa por obséquio dosnetthprea inquilinos. Tratar com donaíídlth* A rua Álvaro Ramos 5, Bota-
fog.  ÍJ3enha-• .-Cae* — Vende-se i ruaUT' Macápuri, 167, ediricada em ter->enó tine mede 8 de largura por . 30de extensAo. I-nfcrmar com o Dr.Gomes,. A rua do Cairno, 6, 3.°, sa-Ia" 312.

XV ros, terreno de 10x50, plano, e pre-parado para receber con-struçâo. Vera rua Ruth Fern ira. Junto ao 249.Tratar: N. Rego Macedo. J; Comercio,aala 507. 
Káinoj 

— Vendem-se os dois ter-renos da rua Carvalho Moutinhoesquina da rua Araguary medindo16 x 28, mt3. Ver no local e tratarcom o proprietário. Rua MayrlnkVeiga 13. Tel. 23-3099. ilamos — Vendo duas casas, á. ruaJoáo Santana 375. por 130. milcruz'eiro3. uma com 6 comodos; outracom 4 comodos. Uma está-vazia, pro-ximo Avenida Brasil; facilita-se pa—gamento^ . , T>amos — . Vendem-se . duas casas,Xv uma com grande ' armazém e mo-radia, e. outra , nos fundos por habi-tar. Ver das 9 as 12 horas. Xizfor-maçóes pelo_,tel. 43-5696 e 43-2268. v.
T>amos — "Vende-se ótima casa va-1\ zia. A rua 4 de Novembro 44,com 3 quartos, sala. copa, • cozinha.2 varandas, dependenclas dp empre-gada e quintal. Preço unlco. 300 milcruzeiros. Facilitasse o pagamento.Acha-se aberta domingo das h itô. 12horas. . !, "íamos — Vendê-ce vila com fa ca-— Jsas Juntas ou separados, com quarto, sala' e dependenclas. Ver e tratarcom o proprietário A rua ProfessorLacê. 343, c. 1, sábado das 14 horasem diante _o domingo a qualquer hora
R"omos — ~A Cr| b5".000,00, caso com

quarto, saio, cozinho, W-C., área,vendo cada preço acima. Rua D. Isa-bel 24B, cacas -I e II. Tratar "Ganha
Poucoú. Rua Fllomèna Nunes 1050.Telefone : 30-l8b7. Exped. B és 15 edas'--19 horas em diante, domingos tferiados, atendo__o dia_ todo. "Demos —"Rua TJrariõs, no melhorXw ponto, vendo 'loja sem contratoe 3 casinhas co fundo, por 100-000cruzeiros. Terreno de 10X33. TrotarA rua do Carmo fa. salp.s_ fali e .612.rperreno~cm Caxias — Vende-se úrn

X de 10 x 4o. A rua Prsfelto Bit-
tericourt n. 7. Quadra. 5. livre e de-sembaraçado; tratar com Soares AUrusual_261._Pone jb-4682.
T"êrreno 

'—¦ liua CurunA — 3steçáo
de Cordovll 10 H0 - Vendt.se

por 45 mil cruzeiros — Tratar comAmorim dos '9 As ll a dar» 14 ás 17• VeK 22-1327.... _ _«T»5rreno'"^- Vendo á Av. AutomoveiA CHub. 242B. ccm 32,26 de tfrente.77 de ambos os lados e 35,10 oc_fun-dos. Preço 220 m!l "cruzeiros. Tratar
c<Jm__Ola7!o_ío«e 42-3724 . OU 26-737.
TTrgerite •— Venilem-se 2 ótimos ter-' renos planos ds 12X105X111X12 ca-
da um. entre A EstaçAo e a Variante,
por 70 mil cruzeiros os! dois, medem2.500m2. ou vende-se em lotes em Cft-xlos 14X25 coda um. todos, só vendo
a dinheiro A vista; Mais Informações Arua do Carmo. 55. !.• andar, sala 5.Tel.: 42-1841. Coelho, preço 70 milcruzeiros.

V" ende-se em Coxia», na rua* fre-
leito Ribeiro 275. Tarquo Lafayet-te, cinco lotes de terreno de 10X40.de esqulma. f-ondo nos fundos seis ca-sas vendendo 1.200 c;u;elrc3 meu-sals. Tel. 38-2931,  ..."tfêndem-se duas N»as A rua JoAo

> Bomarlz -177-A e 179. na estaçio
de Ramos. l>atar na mesma rua 102,
casa 19. Fadillta-se o pagamento. .
TTende-se uma casa vazia na rua

T Balra n. W, eetaçfto de Bro=
do Pina. Trata* no local. E un.
terreno 8X44 na roa Andlrá em Ola-ria. Tratar com sr. Francisco na
rua GuaratiriguetA_2jvA,^Olaria
Vende-sê*"uma casa com tres quar-tos, sala e cozinha, banheiro com
pleto e garagem e mala umas depen-dencias- nos fundos: A rua Tamiara-na. 334. Hlglenopolls
\rei-_V Cardoso 'de Morais 464.<43-5696 e 43-2268.
Zona Industrial, Bonsuceaso — Ven-

de-se -A rua 24 de Fevereiro 111,
prédio e terreno medindo 51X22. me-¦tros, A rua Proclomaçio 145, prédio e
terreno por 200.000 cruzeiros medin-
do iox22 metros.

T lnha auxiliar, estoção de Maria daJ-J Graça, lote de terreno de 13 x 38vendemos Juuto á estaçáo *erve pararesidencia ou industria por 65.000cruzeiros. facilito metade, telefonetel. 42-5312 — Simões.T lnha Auxiliar. E. F. c. B. VondõXJ terreno na rua João Lkboa, a 30mstros do cruzamento da llnhR .auxi-liar, a 200 metros da Av. Joáo RI-txíiro, medindo 56,75 de frente por 22de profundidade, livre -de foro e do-tedo da agua e luz. Maiores data-lhes com Murilo Alencar. Av. Eras-mo Braga. 277, saia _9l ._T«1._42-1786^T lnha Auxiliar. ~ Vendo' t-srreriõs.Li magníficos na Estrada Automoveidub dictaíite um quilemetro da Es-ItiçAo SAot Joáo de Mlriti e a 300 me-tros da nova .cafrad-i c.e redagem Rio-Sáo Paulo, lotes a ecmcçaT d^ 12 milcrur-e-iros 15 por oento de entrada eo restante • ç'm 00 meses acm Jures.Trato<r com Mich^lln. telcíone so-2143botequim; á ru Iblapina. 3. Olaiia.

Vende-.»e uma casa dc aala, quartoe cozinha cm Vaz Lobo á rua prof.Bulamarque, 116; terreno de loxío.Tratar depois das 17 hor« A rua Ja-corei, 448, Terra Nova.""V^ãr/Lobo — Vende-se á rua OliveiraV Figueiredo Junto ao n. 110, umterreno de 11X50- situado a 130 me-tros do Largo de Vaz Lobo. proxlmode ótimas conduções. Faclllta-se partedo pagamento. Informar A Av. RioBranco 91. 7o andar, sala 4. Fone23-5269.

T>avuna. Negocio urgente. VenaoXT nceta valorizada estaçáo 1 magnl-fico terreno 10X40, por preço de oca-«i&o. Aceito ofertas. Tratar etm in-termediarlos á rua Urugualana. 25.3.°, sala 302. Das e As 1 l_horas.
Óavuna ~ Veridê-se uma casa comX 2 quartos, cala, cozinha e W.C.,agua e luz — por 40 mil cruzeiros.Ver e tratar A rua Sargento AntonloErnesto 464 (antiga rua 8), com o pro-prletarlo.
Sáo Mateus — Vende-se uma casa \a-zia, quarto, sala e varanda, priva*dJ\, <)0 mil cruzeiros aceita-se ofer*ta. Rua General Olímpio da Fonseca14e. terreno 25 x 50. Tratar A rua AI-varo Alvlm 33 e 37 8.° andar sala C23tel. 42-5604. Pinheiro.

tua l'r*ço 3?o mil crusalroa. TraUrcom Uuaonio, pe.«* talalono 27*fi7t»3.a tç^áí^ii^nura#.
ÍjTãVropoüà 

—"Vindonioa paia tutr»-. na Imedlaib, apartamento d*fronto. com quarto, t«In, banheiroconrvpUto c hitehn.. Preço .21. ocoeruretrea. Trotar eom T. R. de Aqui-nr» As Cia, l.td*. — Avenida MioBranco. 91 6.0 andar.
pctrupõlís —""Vendo por 7o rnlfcru^X selros a vlata raaUnte flnancladuu longo prazo, moderna realdencla emcentro do turrenu A rua caalmiro osAbreu, tendo quatro quartos, duaa salaidois banheiros, varaudaté, dopendcnclaspara empregada a garagem. EstA u-sla. Preço total 350 mtl eruselroa.Cartõea para vtaltaa com John R. Ama-ral Schoefer. Rua Senodor Dantas üb.ala ut. Tel. 42-BJ05.
petropoTTa — Vends-ae magníficoX solar dentro da cidade, em centrode grande Jardim com 300 metros dctestada o 8.600 metros quadradoa, comnascente própria, tendo 4 salõea, adormltorloa, 2 banheiro*, 4 quartosde empregadoa, copa, cozinho, des-pensa, geragem a cocheira. Tratar AAv. Rio Bronco 108, 13" andar, sala1301. Tel. 42-0759 e 42-6332.

Vrndo ea«ia *cáti~*ála, quarto • co*slnha. ns Satrada de Canoas.Entrada 9.200 cruselros e 4f menaa»lldodes de 600 cruzeiros. América,fon. 37-1«li;
OTTEKOl

Goroa Orando — "Terreno — Vendiano qutlometro 74, da Xltrada Rio-Ouaratlba, magnífico tarreno com
Írande facilidade ds pagamento. Tra-sr com Maneol de Souaa fiantoa, Ml-guel Couto 51. l.o andar. V^iaaa vaala — Compro até 100 mBV cruselros sendo 50 mtl eroselroa avista. Bairros Praça da Bandeira, SiaCrlatovAo, Eatoclo, TIJuea. Rto ComprWdo. Gloria. NAo serve mo r/o. Telefo-ne 78-7548. D, Amélia.

fpãtrop"õTÍ». Vendas-sc grande ÁreaXT nas Ararss. Trator A rua Sena-dor Dantas, 71, das 11 Aa 18 horas.Preço convidativo, ocasião.
pctropolld — Qultandinlia — ProntaX entrega — Vendo por 220.000cruselros, A rua Olavo BUac, bemproxlmo do Hotel Qultandlnha, con- fortavel bungolow, construçAo do 8 Morlzanos, terreno todo aproveitarei do "
18 x 198, composto de garage. Jardimde inverno, saleta, aala, 3 quarto*, 2banheiros, aendo l completo depen-dencias de empregada, ampla cozinhaetc. Facilito 80.OCO cnuwlros em 5anos, 10#, Tabela Prlce. Informaçõescom Abelardo Mendes. Av. Nilo Pe-çanha, 26, n.o andar, sala 1104. Te-lefone 22-3579.
petropolls — Cremerte — Vende-seX terreno de 15x50 com casa velha,e agua, com abundancia, rua Mendesda Rocha 133. Jardim Caatalla no Cre-merl. Acclto Oferta, tratar A rua D.Francisco, 205, Lins de Vasconcelos,Rio de Janeiro com. D. Alcidéa.
petropolls — Araras a 500 metros daX Uniáo Industria -— Vende-se oualuga-se casa com 4 quartos, sala 2varandas, luz e agua terreno de 60X50.300 mil cruselros. Tratar pelo tele-fone 48-8661.*p'etrõpolls" — Casa mobília, situadaX a 150 metros do ponto final deônibus, IndalA. com 3 quartos, salas,etc., todo ajardinado proprio para fimde semana ou moradia; vende-*e comuma p<quena entrada de 40 mil cru-zelros, ou troca-re por terreno ouapartamento no D. Federal. Informa-ções com o Sr. Joaé. Tel. 26-2215 oudeixar recado pa ra aer procurado."petropolls — Compra-se terreno ouX casa no centro ou proximidadesem sona seca? modlftnte pagamento Avista — Oferta com detalhes para04233, na portaria deste Jornal
petropolls —^ Vende-se casa nova,X confortável, garagem, quartos deempregada, etc. Torreno 16.50 r 305.Ver A rua da Prenidencia 285, ônibusQuartel A porta. Informações no Rio.Telefone 25-2059.
petropolls (BÕncilmã) ~ Vende-seJL terreno de 50X100. A Av. CountryClub, por 80.000 cruzeiros. Facilita-ae. Tel. 43-8800. ramal 797.

Fortaeea — Rrua Duarto OalvAo —Vendo prédio vasto, varanda aala,2 quartoa « dependenclas, terreno .da10 x 30 todo murado. 130 mil erre^zelros — ruo d* Quitanda n. él.1». andar, aala 3. — Telefone 22-£988.  •' .
Tcoral — Venda-oe 1 terreno própriaX pora construçAo da resldenda, AAlamsda Barcolos, 90. Sta. Tereoa.Meà* 10X30. Preço íj.ooo cruwtroe.Facilita-o© o pagamento. Informarpelo forte 45-1302.  
Icorai 

— Vende-se o prodlo da ruaEctaclo át SA. 381, eoqulna da maMarlz • Barroo, serve para -bor<ecafé. Preço 12.000 cruzeiros. Trata*4 rua VIíw. Uruguai, 359.  . ¦
Vende-se otlmo apartamên^TcaralX to. c... com 2 quartoa, (cora armarloaembutidos), sola, copa, oozlnha. Areae dependenclas de empregada. Xnfor-moçóeo pelo tel.; 26-5360. 

Icoríi 
— Vende-oe esplendida caaade 2 pavlmentos, nova, vaela,

"VTlteroi-
1^1 vendo

"piabetá — Ramal dc Petropolls —
XT Vende-se area de 21.000m2. Jun-to-da oataçfto. prestondo-se para sitiode rscreio. cultivo ou loteamento. —Preço 45 mil cruzeiros. Tratar como proprietário, sr. Rub«nc. pelo fone22-4708. das 12 As 17 horas

com 3 quartos, 2 salas, banheiro eom-pleto, quarto e banheiro para em-pregada e grande garagem. Preço258 mil cruzeiros com financiamentode lio mil cruzeiros pela Caixa Seo-nomlca. Informações Rio A rua 5s-cudura Cobrai 49 7.0 andar, das 16ás 18 horas, ou Niterói A rua Au-relino Leal 41, fone 6840.Saco d* 8i'o Praacisee,vendo terreno de esquina, 3 frws-tes, soo metros da praia, eom lua,pronto para construir, por 40.000 cru-zelroa. Facilito 25.000 eruselroa. Ir.f.R. México 141, 4.0 sndor. sola 403,Tel. 3«-6061 Sr. AsrumpçAo ou Dr.Araújo^T^lteroi — Casa vada, vende-oo comtres quartoj, 2 salas, banheiro,cozinha, varanda e quintal, proxlmoa fabrica de Sardinha Coqueiro, emSfto Gonçalo. Preço 95.000 cruzeiros.Tratar a Av. Marechal Floriano, 172,I.® andar, aala 1 (Junto a Light) —Das 13 as 18 horas.Area —. Zona IndustrialVendo por 45.C00 cruselros. AAvenida Gouvéa, proxirao A AvenidaPaiva o Henrique age, confrontandocom a Cia. Vldreira, area de 80 x 208.própria para lndustr4^, ou sitio, exiz-tlndo uma mina de Feldspotho »grande abundancia de agua. — Abe-lardo Mendes. Ar. Nilo Poçanha. 26,II.o andar, sala 1104. Tel. 22-3579.^Kjlterol — Vendo A rua Andrãtí?J-^í Neves 146, com 2 por 80 mil cru-reiros, com 50f» financiado no prazo'a combinar, com 2 quartoa, aala, ba-nhelro, cozinha, quarto de empregada,quintal. Tratar- proprietário. Ttlefo-nes 42-3724 ou 26-7377.

íWe

PETROPOLTS — Vendemosera Paranauna, terreno de 20 al-
queira, com malta agua, pastoe mata. 50.000 cruzeiros. Norte-Sol. Roa México, 98, 3.° andar.
Sala 308. — Tels.: 43-4666 on22-6399. .

tos Dumont 590. uma caaa de doispavlmentos. com 3 quartoa tres soles,dois banheiros Jardim, garagem e de-mala deepndencias. Tratar no local ouA Avenida 15 de Novembro 299.

"T^ende-se por s mlícnizeiros, uma» casa de madeira desmontavel comquarto, sala, cozinha, W. C., «te.* pin-tada a oleo. venezianas, instálaçftoeletrico e coberta com telhas fran-cesss. Monto no local. Aceita-se. en-comendas. Metro quadrado: 450 cru-zelros. Vir e tratar a Travessa Cas-tro 24. Rocha Miranda. Entrar naEstrada Borro Vermelho, em -frenteao 211. N. B. E' só a caso. 2.* feiraem diante, a qualquer hora.

Xi Barras —- Armazém dc 6ecos emolhados — Vende-se com residenclanos fundos, aluguel 4oo cruzeiros (lo-1a a residencial. Contrato de locaçáono mínimo 5 anos. Preço 85 mil cru-xelros com parte flnanci?.da sem lu-ros. Feria mensal 55 mil cruzeiros.Tratar á rua da Quitanda 65. .7° an-dar._Tel. _22-337.9.  "ft/faria d~à Graço — Vènde-se umaJLvXtxua á rua SilvA Rosa com dois
quartos sala, varanda, banheiro, cozi-nha e Jardim — Preço :70 m. c u-aeiros ccm 50 por conto financia-dos — Trstar com a Construtora x^-Martins S. A- 4 rua México n. 11,sala 502 — Teltíane 22-10=3.

T7"endem-se tres casas Junto á esta-> çáo dc Honorlo Gurgel via Auxl-liar. por ao mil cruzeiros, 50 mil cru-zeiros á vista e o restante em presta-ções suaves, todo livre e dosembaro-çado. Ver hoje no local e 05 demaisdias á rua Eneas Galvon 242, Mcycr,eom o sr. Lopes."Vrendc-se terreno 10x50, 3 minutosV E. de Olinda, agua e luz, porCr? 40:000.00. Rua Paulo de Melopegado ao 531. Trata-se T. Sáo Ma-teus n. 87. Nilopolls.

íTlomotlnho — Vende-sc A rua LuísX Sobral, 15 lotes do terreno de 10 x50 cada, sendo dois de esquina, pertoda estaçfio e de ônibus, no melhorponto do lugar. Tem luz elétrica. Xe-goclo direto com a proprietária. Tc*lefone 28-0363. •ftierreno nü CoraçAa av lraífa —X Vende- um de esquina com 530metros quadrados Junto ao mercadobase 160 mil cruzeiros \-er e tra-tar ,rua Miajc* .Medeiros 19 fcratfáfone'29-8782. Vende-ije outro na Vilad* Penha rua S. perto do Canal10X30 base 40 mil cruzeiros.*"\Ticente do Carvalho "vende-se xtor» 168 mil cruzeiros a caso n.® 89,da rua Carajás, com 3 quartos aolaJordlm, cozinha, banheiro, grandequintal murado, <tc. E' recém con-truida e está vazia, á visto, 40.000cruzeiros, o o restante em módicasprestações. Fone 22-6795.  ¦yenciê-se a casa 561 da rua,Alecrim
lita-se

Vicente ds Carvalho — aaino Ko*-mos — Entrega vazia — Vende-se casa á ruu Tembel, com 2 qua-rtes,uma ;»ala, varanda, banheiro completo,cozinha, em terreno com quintal. —Preço 131 mil cruzeiro» .sondo ae en-trada 60 mil cruzeiros e mais 71 mil'cuzclros financiador, pela Cia. Ktv4-mee, em prjsr.ações de K0 cruzeiror.Negocio de ocp.siao. Tr.t-Kr rnm «Sr. LeSo, á ru» do Ouvidcr, C7, lo-Ja, tel. 23-1781, de 9.30 ás 17-iO nosdias úteis,

rymtL Industrial. Bonsucesso, 31x224i-A Estrada Timbo, Junto ao Rio. as-
treltando nos fundos, preço 260 mil
cruzeiros.' Ouvidor, 69-A, sala 21.
Fone 43-1759, das 16 ás 1 B__horas^
Zona industrial — Vendo oroa de ter

reno 23 mil metros auadrados e
2.200 metros quadrados galpões proxi-mo Avenida Brasil é Bonfiucesso entre--¦ çaslo. Avenida Rio Branco 117 <™a
322.  ¦ .
Zona da Leopoldina — Caminho de

Petropolls — Vende-se um "onjunto
de 12 lotes com 4.860 metros qu-xira-dos no melhor ponto, descortinando
linda vista. Otlmo para se fnser m-.a
granja. Preço A vista "íO irill v-ituei-
ros. Tratar com o Dr. . Edgar d Lace r-
da Freire t rua do Ouvidor 183 Sr.»andar sala 216. Tel. 43-5386- EstaçAo
pe aarneuruna. Antiga Rosário
ryõna"Industrla1 - 'Terreno a 70 mu
A dl AV. Brasil, pronto para recebei
construçfto, cl 2 testadas, el Area de
3.300 m2. aceitando ofertas. ERIC
Av. Chlirchll 94. S. 505. Tel. 32-7642

tina Industrial, Bonsucesso,, junto a
Avenida Brasil vende-se terreno

de 36 x 6n. Tr*ta" com Alcides O. da
Silva: á rua do Carmo 6; sala 604.
Tel. 22-5486.  g ZÕNA INDrsTHIAI, — A cn
de-5« na margem da variante
uma ao? *ra com 12 lotes me-
dinrio 4.*00 me'ros qiiadrados, no
centro Ãe cioatro mas, por ".50
mil crnselrir!. l*rgent«;
com o sr. Barros- T?J. S0-l-«7
Facülta-sé o pagamento.

l*por motivo de viagem, vende-se ter-UL-reno locolidade: Jardim Grama-ctío.v com deslumbrante vlata para aGuanabara. Dimensões 24X60. PreçoCr$ '3.500.00, mas vende-se nela me-lhor ofert*. Por obséquio telefonar pa-Ta 27-4999. -- _

UNHA' AUXUTA-R-

f 7"ende-se uma cara com 3 quartos\ uma sala, cozinha?, medindo 10de frente por 37 de rundos á ruaFurquim Mendes n. 36 em VrearloGeral, nâo tem ayua — Trator nolocai —. Preço 40 mil crtizeiroa.
Vende-*® uma ©asa -ramo no rua

Baira 249 — EstaçAo de Brazde Pi/no, trotar no local. E um ter-reno de 8 x «4 no rua AndfrA —
Tratar com o sr. Francisco á ruaOuaratmguetá a. 2 —• Estação deOlaria.

J^Jarla da Graça Vende-se umlote de terreno plano medindo 13 x29 metros na rua Domingos. d® Ma-
golháes entre -os n°s. 874 e 904 —
Tratar á rua Theodoro da Silva n.795 _ vila Isabel — Náo se atendeintermediários
XT» Estação de Honorlo Guisei com

trem eletrico i. porta.' vendo otl-mos lotes a 29 mil cruzeiros, 10% doentrada e o restante será pago em 8anos em prestações de 380 cruzeiros.Podendo construir. Com agua, luz, etcVendo tombem lindos lotes de 12X30òntre S. JoAo Meritl e Caxias, 11.000cruzeiros com pequena entrada e. res-tante.em suaveis prestações sem Juro?,com duas linhas de ônibus, diretas dacidade; agua e luz perto. Tratar como sr. A. P. Camacho. Av. Nilo Peço-nha 155. gobreloja. Tel. A2-0856.

"l^ehde-se uma casa com Ê*Lquo.rtos,> sala. cozinha e demais dependen-ck*s. água e luz. terreno lo x 40. áxua Gulraba 75. Vila Ema, Irajá. Fa-ciilta-se o pagamento. Trotai no lo-cai.

Vende-se por motivo de viagem umaboa casa com 55 comodos. a cincominutos da estaçáo, por lo mil cruzei-ros. Informar no varejo da estação.Tratar com o Sr. José Rodrigues.Barros Filho. Linha Auxiliar.

"T rendo casa com 2 quartos, sola, co-V zlnha o banheiro, situada A ruaSamim 855 — em Colégio. Trotar comMiguel ou José. Rua da Cahdelarla 95.d as 9 ás 11.30 horas.' Tel. 23-2415
Y" e»dc-se um terreno dc 10x30 àrua Claudia da Costa, distante400 metros da Estrada Monsenho*:Fellx. Preço CrS 30-000.00. Tratar naAuxillodora Predial B. A. Trov. Ou-vidor 32. 1° andar, entro 12 e 18 ho-ras.

\Tende-se 
"uma casa com dois o.uartosduas salas e cozinha em terrenode 10 por 50. Ver e tratar á rua Nu-nes de Souza 5. Entre Magno, e Turia-

çU. Preço-65 mil cruzeiros.
Vende-se pequena casa a 2 minu-tos da estaçáo de Sáo Mateus.Facilita-se parte do pagamento. Tra-tar pelo telefone 30-0358

pocha Miranda — Compra-se umXv terreno em Rocha Miranda, quetenha acua e luz, até 15.000 cruzeirosdáo-se lo mil cruzeiros de entradae o resto 200 cruzeiros por môs. Te-lefonar para o sr. Wilson, hoje eamanhá telefone 23-2793. N. B. Senâo estiver pede-se deixar recado eendereço para ser procurado. Fazem-se . casas para pobres a prestação, ti-
Jolos e telhas 13. 17 e 20 mil cruzei-ros." Peçam informações segunda-fei-ra d«s 13 ás 15 horas. A quem tiverterreno.

Vende-se ama casa com dois quai-tos. sala, cozinha; A rua Pará 270.SRo_Joáo de_Meritt. ;"~\7en'de-se uma casa com quarto sa-1 Ia c cozinha, á rua Bemarde* deOliveira, 170. Ver e trptar no localSáo Mateus. Linha Auxiliar.
RIO DOimO

m

A partir do preço baratisslmo de
10 mil cruzeiros o em prestaçõesmensais de 100 cruzeiros, sem Juros.V. S. poderá adquirir um loto de ter-

reno ou um belo sitio no pitorescoParque da Saudade. Junto á florescenteestaçáo de José Bulhões. E. de F. **io
Douro. Município de Nova Iguaçu, a
uma hora da Avenida Rio Branco,
com agua canalizada, luz e.etrlca, onl-
bus, 20 trens diários. — Tratar com
o Sr. Nolasco, uo Edifício do "Jornal
do Comercio". Avenida Rio Branco 1.17.
10 andar, sala 309,-'das 9 ás 12
ras, exceto aos sabados. Tel. '43-079?.

Kua do Ouvidor, esquino do Av. 15de Novembro, próximo á estaçAoo no melhor centro dc Petrópolls.Vendem-se ótimos lojas cora as res-
pectlvos sobrelojos. andares e. opor-tomentos. em prédio de ílno acaba-mento Já em construção. Plantas emais Informações todos os dias, in-cluslvc aos domingos
Vende-se a mais linda area de ler»ras em Petropolls a 7 qullome*tros da Av. 15 com 1.500.000 metros
quadrados; própria para loteamento;colonla do íerlas. concursos hípico*hotéis, caca de saúde, eto. Altitudemil metros, clima seco multas matascom madeira de lei, muitíssimas nes-ccntes, um grande corrego, nascendodentro das mesmas a atravessando to-do o terreno auto estrada Rio Nor-te vai cortar em toda a extenafto sadltac terras. K. B. Estas terras emmAo de grande capitalista oú compa-nhla e para dar em menos de 3 anosde 100 a 150 milhões de cruzeiroaBase 10 cruzeiros o metro quodrado.rei. 47-Ú477. Joaquim Jorge.
Vendo prédio em Petropolls, dè íínoacabamento, cora salas conjuga-das. 2 quartos, banheiro, cozinho,quarto e banheiro de empregado ogaragem. Facilidade no pagamento. Arua Vítor Meireles 79. Bairro de Cas-telaneo. Tratar c| o proprietário, AAv. Rio Branco 120, cala 710. Te!í.32-7914 e 22-0851.

^Titeroi — Vende-se l prédio poraX^l residencla. com 4 quartoa aa!n,cepa, cozinha, varanda, banheiro com-pleto banheiro para empregada pe-queno quintal. Renda de 1 ano, Cr$18.240,00. Preço 180 mil cruzeiros, trua Estaclo de SA, 383. Trotar A ruoUruguai, 559. 
Niterói. Icarai. Vendem-a* 3 pr*-dlos, para renda, novoc, renda de1 ano, 63.000 cruzeiros. Preço 600.000cruzeiros. Tratar com o proprietário,A rua Vise, de Uruguai, 559.
n1:lteroi — Vende-ae uma otlma ca-sa A rua 15 de Novembro 222.com 3 quartos, duos solos, banheiroe quintal, a 5 mlnutoa das . barcas.Tratar A rua Costa Bastos 68. comd. Antonla — Rio. DA—se a casa va-ria no ato da venda. Preço a com-binar. 
Niterói 

— Casa vazia — Vende-seuma nova, bem dividida, corú-truçAo solida e moderna com todo oconforta, para regular familla, va-randa sala de Jantar, 2 amplos quar-tos, oopa, banheiro completo c| chu-velro eletrico cozinha com armáriosa fogfto ultra-gás, quarto de empre-gada Jardim na frente. Terreno pa-ra garagem, etc. Otimo clima, mui-ta agua, multa conduçáo. Preço ra-zoavel. Nâo se atendem a intermr-diários. Ver e tratar A rua D. Julia63, esquina com a rua 22 da Novem-bro proxlmo A Alameda Sáo • Boa-ventura. Bairro Fonseco. Dias utels,das 7 As 12 horas. Hoje o dia in-teiro.

Vende-se pela met?de do preço no
quilometro 27 da Eítrada Rio-Petropolls umo area de terreno de 24mil metros, dividido pela nova Ave—nlda Brasil, tendo 200 metros pelafrente da mesma. Negocio vantajosoo de multo futuro. Tratar pelo tel.46-1353.

terezópoLis

Vicente de Carvalho — Vende-seuma casa com tres quartos, duassalas, grande quintal e muitos me-lhoramentos, condições: 80 mil cru-zelros A .vista e 125 mil cruzeiros XI-nonciodos a longo prazo, ent menso-lidadas de 1.300 cruselros. Ver e tra-Toropl, 24. Vila Kosmos. Ônibus 9aCandelarla-Vaz Lobo.

"VTlteroi — Vende-se casa nova.' »•AN quartos, copa cozinha e banhei-ro. Terreno 1«25. Bua P 89. VilaParanA. Tratar Banco Costa. Mon-
telroj'"VTlteroi — Vende-so um prédio novoil de 2 pavlmentos, cora duos; resl-dencias. tendo cada ema, 3 quortoo,sala, copo, banheiro completo e co-zinha, A rua Morlz o Barros n: 292.Bntrega-se o prédio vazio. Tratar ruaUruguai 559. ',"Vflteroi — Tonseea — Vendo; marll nlllco sitio com «l.ooomS. dua»casos, galpão, agua niAtural,- etc. —
Preço 220 mil cruzeiros. Façillta-s«o pagamento. Urgente. Rua da AI-fandega 98, 4.° andar, _flala_^40L-
Niterói 

— Vende-se" boa casa nova
de 3 quartos, sala. copa, cozinha,banheiro, tereno 14,50X25. Próximaao Centro. Faclllta-se o pagamentoaceitando terreno bem altuado, pre-ferencia Saco de S. Francisco. In-formações pelo fone 46-1758» Rio, ouNiterói 5443.

Tjricente de Carvalho — Bairro Cos-v mos. Casa vazlp. — Vende-se, nova,á rua" Carapás com 3 quartos, saiu,uma varanda, banheiro e cozinhar emterreno com quintal. Preço 170 000cfuzelros, sendo a vista 42.000 cru-zelros e o restante financiado pelaCia. Cosmos evn . preGtações de 1.280cruzeiros. Tratar com o sr. Leáo, árua do Ouvidor 87, loja. Telefone:23-1781. das 9.30 ás 17.30 horas, nosdias úteis.
PETRÓPOLIS

A tençáo — Situodo no melhor lo-JL JL cal do Surra de Teresopolls servi-do por estrada de ferro e de' roda-
Sem, em local de írande futuro, ven-emos magníficas chacaras, e lotes c|1.000 m2.. Já existindo luz eletrico,telefone, agua- enconoda, pequeno. hortei. Para mais informes, dona Ange-lisa, fohe 2748. Teresopolls ou ruado Rosário, 104. 4.® andar, telefone23^4383.A Ito de Teresopolls — Vendom-saXA-duas. casas com facilidade de pa-gamento, situadas em terreno de 22
por. 50. estando uma «m terreno da10 por 50, tendo boa varanda, umasala, tres quartos, etac. E a outraem terreno de 12X50, tendo duas sa-Ias, quatro quartos, etc., distando 3minutos a pé' da estaçAo, próximasda futura estrada .direta e em quor-teirâo todo calçado. Fotografias e In-formes com o proprietário, telefona43-1913

¦VTlteroi — Vendem oa casa grandoIN era centro do magnífico terreno.A rua Mlgual Couto. Preço 350 milcruzeiros com 50 J>or cento finan-ciados. Informações *6 com a Au-xilladora Predial 8. A. ;— Trate.:«do Ouvidor n. 32. 1*. andar.'entro12 . 18 horas.  - ¦' -
XTitoroi — /onde-ao prorüiro ao

largo do Marron •' da praia d»Icarai, um prédio novo de z pavlmen-tos com 8 quartos, 3 aalas, 3 banh^L-ros, 2 varandas copa coalnha e ga-rasem. Pr«ço 395 mü erraalnw —
Tratar no local 4 ru» Noronha Tor-rczSo n. 112 — Mlterol.

A tençáo 1 - Grande ocasião — Ven-
A de-ss uma caía na rua Engenhei-ro Mario de Carvalho .100. proximoA estação Vicente de" Carvalho, com
2 quartos 2 salos. copa. cozinha çquintal todo murado e cimentado, cl
entrada de carro e mais um comodonos fundos, o melade entrega-se .me-diatn; preço o combinar; tra*a-se nolocal. l'L"a tençte — Vendo terrenos magnl-
A. flcoc. de 12X30 a 5 minutos da
Estação' fl? S. Jofto de Msriti o pat$trde 12 mil cruzeiros 15 por cento deentrada e o restante em 60 mes^s. sem<Jurcs. Tratar diariamente pelo tele-fone 28-6734.ê com Rubem. A AvenidaNova Yorfc 18 — Bonsuceaso. 

Aéreos Belfcrt" Roxo vendem-sexVduos uma com 150 mil m2 outra,com 500 mil m2 próprias por® lotea-mentes, oc<m luz prox; ônibus etc. Tra-tor com Ccrdovll Santono. AvenidaRio Branco 117 2n solo 216 ou SáoJofto de Meritl a ruo Tavares Guer-ra 94 çbrado tel. 43-91C9.

Jofto de Meritl — Vendem-se trescasas novas, com todo conforto:tendo 2 quartos, 1 sala, "banheiro com-pleto. cozinha e quintal. Construçãode primeira. Ver e tratar A rua Arls-tidos Calre. esquino da rua Leonor.com o sr. Delfim ou á rua do Matriz290 corn o sr. Acacio. Preço de oca-Klfio. sendo_bom nogo_clçt_para rendo.
Sáo Jofto de Meritl"—-, Cosa* vazia" ~Vende-se, com todo conforto, ne-
goclo urgente. Preço 60 mil crusel-ros. Tratar á ruo do. Matriz n. 290,no local. com o proprietário.Ao Jofto dè~Mefítl —"Terrenos comftgup f luz. Vendem-ço. Preços *«•
partir de 10- mil cruzeiros. Tambémtemos áreas grandes. Tratar á ru».do Matriz 290. no local, com o pro-prletarlo."CJáo Joáo üe Meritl — Vende-seO á-ea próprio paro *ranJo, comAgua, luz, ônibus para a Praça Mauáe boa moradia, todo conforto, negó-cio urgente. Preço 150 mJl cruzeiros.Tratar A rua do Motriz 290, com oproprietário.  ¦ ¦'S1
vil Santana. Avenida Rio Brnnco,

S

Ao Jofio do Meritl — Vendem-selotes a 5 mlnvtos da Estrçfto,
com agua e l'*z. Tratar ocm Cordo-117. 2.® pndar. snla 216. ou A ruaTavares Guerra, 94. sobrado — SáoJoáo do Meritl, diariamente, domln-goff das 8 ás 20 horas. Tel. 43-9109.

A tençáo — VendemosTunto õ esta-
Açflo de Acarj', no Rio Douro, 4 r.
Itaneiro 55 casa com quatro comodos
em terreno de 10 x 40. Preço 60 mil
cruzeiros e com financiamento de .'0
por cento, é uma estaçáo antes ds Pa-
vuna. Tratar na Organização Alfa. R.
dos Andradas 26; 2.» ondar. Tçlern-
ne 43-B65 8ou rua Urunos 705. Tele-fone 30-331b• ^
Ârúa Irerê 385 — Vicente do Car-

valho — Vendemos uma casa tíe
sala. qur.rto, cozinha e mais um hor-
racáo nos fundos. Detalhes, com a
Imobiliária Graça Aranha l.tda Ave-nlda Rio Branco 108, 5" ands.r. sola
504. Fone 42-9886. ! •_"Ã r. Automovei Clube vende-ae uma
£\. casa 1 sala, 3 quartos cozlnna
fogáo uitra-gás banheiro completo,
10X46. preço 120 mil cruzeiros, ro-
cllito o pagamento, entrega -vozia na
promessa de vendo. Tratar A rua
do Carmo_55. 42-1411. Carvalho.
Gaso em Inhaúma — Vende-se o

prédio n. 113 da rua Altinüa.
ocobodo de construir, com sola, vo-
randa, 3 dormitorlos. banheiro com-
pleto, etc. Preço Cr$ 170.00.00. Tra-
tar no escritorlo de Joaquim Santos
Parente. Av. 13 de Maio, 37 — 1.tel. 42-6402.>-1asa — Vende-se á rua Cotlgl 93.
V-/ Vicente de Carvalho, sala. quar-to, cozinha. Trator telefone ' 27-3886Domingos.

A partamento — Vende-se por Cr$A 200.000.00. com facilidade de pa-gamento, ou se aluga á rua Washln-gton Luiz 822. opt. 101, com algunsmoveis, 6* comodos b garage, em pri-melro pavimento. Tratar no local como encarregado Snr. Manoel ou no Rio
pelo_teU__48-0l89, Laborotorlo . Melka.

Iüdependencla*"—~"9 minutos de Pe-
tropoüs. Vende-se casa na Estra-da da Independencia. 2161. Tratarcom o proprietário á rua Uruguaia-- 102, loja

XT quina sito - ... „n. 57. esquina da rua Leopoldina.s»rA vendido cm lelláo. 3R feira. 16
de agosto de 1949. às lè lioras. emfrente ao mesmo pelo leiloeiro AfonsoNunes. O prédio será vendido conjun-
tamente com todo stocX de mercado-rias. balança de braço com capacldo-de para 250 quilos, balança Fillzola.cofres, geladelro comercial com sete
portas, motor Hoover. copa revestida
de mármore. maquina registradora,armações, balcões, etc. Mais lnfor-moções tel. 22-3121. Vide anúncios de-
talhados no Jornal do Comercio.
Betrópolis 

— Vendò7 no'bairro In-
gelhslm, A rua Madre FranciscoPia, ot'mos lote- de terrenos pora

posse imediata. Preços a partir de
42 mil até 68 mil cruzeiros, ótima
oportunidade ^aro * construção de suo
residência d- veraneio Detnlhfs con:
Raul Rebouçoa. A ruo Gonçolves Dias
n. 67. 2.° andkr.

Sfto Joáo ds Meritl — Constantinoe Chaves — Vendem-se penu--nas áreas no centro d<* Sfto Joftor> Pavvna. pioorios pora neouenos In-dustrios e nes proximidades trrandesareas nara lot*nmentcs — Constantinoe Chames — Rua Tavare* Guerra n.sobrado sala I — Sáo Joáo deMerlti. .

'p adlo-vitrola do 11 válvulas, curtasXA' c longas, automático para 10 dls-cos, modelo 49; tipo modernlssimo, Cr$6.000.00, acclto maquina de costuracomo parte de pagamento. Ver e tra-tar á rua dos Andradas, 27. 1.° andar,de segunda-feira cm diante.rperesopolls — Vendo á rua Tocan-X tins quase esquina dc Paraguassu(rua calçada recentemente) no Alto.Preço do ocasláo xü x 50 mais oumonos — Tratar pelo telefone 25-4BfeO — Dr.. Solvaao.rperesópolls — Vende-as na GranjaX Guarani, Alto Teresópolls, ótimoterreno de 3.200 m2. Tratar na Imo-blllárla Delamare S. A., á Av. Pre-sldente Vargas 446 — AV. 13 deMaio 41.

Praia de Icarai — Kltírol — Ven-de-ae uma iotfa medindo 112 me-tros quadradoe e aub-aolo eom 46 me-tros quadradoe, tendo W. C.- ete.Preço 450 mil orxmelros com I6fl:mllcriizelros de flnancloimcnto. Iníocma--ções com a Construtora Próes CruaLtda — Rua Mexido n. 4"5, -3°. aa-dar sala 301 —-Telefone 42-2262.
renos 10x46 e 10x31 — Aceita-
se oferta na base de 90 mil cru-
zeiros. Ambos 30 mil cruzeiros
cada. Tel. 28-4084.
gaco de Sáo Francisco.

TER.ÉSOPOLIS — Senhor quese retira do Pais vende' térre-no de -30 mil metros quadrados,com vareea, nascentes, planta-
ções de hortaliças, pequena ca-sa de colono na zona da Posse.
Preço modico e facilita-se e pa-gamento- Tel. 37-3520.

Cmw vm.s — Ru» Mercúrio, 11».
Pavur.a — Trrm eletrico. Obrosem ccnclusfio, «ntrega em 30 dias.Podem ser vistas a ouolouer hera e.

dia. com dois quartos sala, cozinho,banheiro, qulntil luz e agai. Prccoá vista 75 mil cruzeiros, ou a prazo.Condições a combinar. P-ccure o es-critcrlo da Vila Pedro H — Tele-fones 23-0194 c 23-3033

T>etropolis *— "Vende-se otlmo apar-
JL tamento com habite-se com 2
salas. 3 otlmos quartos, dependenclasde empregada e garanem. Centro ae
terreno. 2 elevad^es Ottls. Preço 230mil cruzeiros, com entrada ae 60 milcruzeiros e o restante financiado. Cor-
!os; t Av. Nilo Peçanha 26 aala 011t-1. 42-5011.
Petropolls 

— Terrenos a prestoçáoá?m entrada inicial, no centro.Rua Almirante Greenghald. em frentee oo n. 123. esto rua que liga osruas Sá Eorp o Santos Dumont. Preçosdesde 60 mil cruzeiros, lote menor 540metros quodrados. em 72' prestações.Posse Imediata. Carlos á Av. Nilo Pe-
çanha^ò tala 811 tel. 42-5011."Defcropoíls — Vendo por 260' «nll

JL cruzeiros com 50 por cento fi-
nanclados a combinsr, entrego lme-diata, ótimo re^idenclo. com 3 quor-tos, saio, living m»i« dependenriasterreno de 19X93 Inf. ccm P. Lima— 42-2324 cu 38-3240, de seg. emdiante.

Hleresopclts — Vendemos para pron-X ta entrísga, magnífico, apartamen-to, á rua Oliveira Botelho, esquina deGonçalo de Castro, .tendo sal*ta, so-la com lareira,, três quartee. ccm o*--morios. banheiro em cor e demais de-pendencias de empregada Preço 325mil cruzeiros com 125 mil cruzeirosíínacíado.?. Ver rom o porteiro e tra-tar á rua da Assembléia, 105, salas613-15. Tel. 42-8b92nrlérrenò — Avenida Brasil — Vende-X se á rua Conda de Agrolongo o
loo metros m/m da Avenldo Borsil,ótimo lote de joxio, plono — 250-000cruzeiros. Oawaldo de Cervolho —Av.
Rio BranCv 16-in. s.ft ondar. snlo 410.

TEHESOPOLTS — 20 mil era-
lelros — Terrenos em novo lo-
teamenot, proximn a Varxea. em
prestações sem juros. Pequêno
sinal de entrada, o r>r*ço aci-
ma é a titulo d*, pronasanda. —'''rntpr com o Sr. Anflraí*. .Fv.*
Rnflrlfro Sílvn, 18. n.°.. sala 904
esquina de Assembleia.rperezopolis —- Ter renos — CaseotõX don Amoras • — Vendem-se ótimoslotes com piscina, cascata*, ecuo e'ms. *m ruas c^i^ad^s. A 5 minutosda EitacSo do Alto. P?cl!lta-». o -pj-
rromento. Trotar A rua da Quitandan. 3. sobreloja. sala 201. Vila Jardim> da Pen^a.

Terreno . Vende-se um, de elevaçáo, com20x74 (25 noB fundos), na. Estradado Cavaláo, a 3 minuto» de bondese ônibus, perto da praia. Está todoroçado e limpo. Tratar com o pro-prletarlo, telefone 38-1894. somentodepo.s das 20 horas. Base 75.000 cru-zeiros, podendo-se facilitar parte. —
Linda vista aberta para a bala.Vperrenos a partir "do 6 mil cruze*»X ros em preGtações de 100" cruzei-ros sem Juros, * vende-se a 40 m*- •
nutos das Borcos do Niterói, ©oraônibus e trens, sendo que . os onlbuocortom o loteamento. Tem agua, luao forço. Planta, informações e re-¦erva dos últimos lotes A.rua Bueno»Alre» ísi, l.°. salas 6 e 7*" telefo-no 23-0770. N. B.: náo è preciso darsinal no inicio. : • •'"¦perreno 40om2 plano altuado. entroL belos residencias, proxlmo praiaIcarai, serve para duaa casos ouapartamentos. Vendo por 80 milcruzeiros sem lucro, ou trooo porapartamento pronto no Rio dando dl-ferença. Tel. 49-4344 dlretamen»com_a proprietária.
Terrenos" 

"em Alcantara — Niterói.. 25 minutos das barcas, ônibus ••
bondes Alcantara a CrS 100.00 pormês. sem entrada inicial, sem Juros:metragem 20X24 e 12^40. F. M. Vos-concelos. A ruo Gonsoga Bastos 7»,casa i. ' ,rperreno no Jardim Icoral - ProntoX paro receber construção. Junto oa.
143-a, na travessa A, entre as ruasBarro» e D. Bo«6o. Trotar com o?r. Martlas. 4 rua Visconde do RioBranco 823. casa 2. Niterói. Telefo-ne 23-4569. '
Vende-se casa eom dois pavlmentos.vasio, com 4 comodos e .dtmal*
dependenclas; A ruo Goviáo Peixoto.Niterói. Ver • trotar no n. 13 .dameima rua.TTende-se 1 easa con*V ( 1 sala. ;-H. '

quartos, cozinha, corredor e • pri-vada em terreno de 10X35. Tratafno travesso 5, a. 658. Engenhoço, Ni-terol. Estado do Rio.
\Tlla Progresso — Pendotlbo —- Ven-V de-se um otlmo terreno medind®T.8onm2 no melhor ponto dest* solu-Herrlmo i^^lrro nannrama belíssimo.Informações. Tel. 23-5336.
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Venda»»»* duas fcoa* «a»»».

10 . piimiciilu. » ir»»!»»* OIJ-
¦lilo Iti.i» .»/, ttfnlt ««di kUfie», «m HO Ub.içíR Nlurol
\fir.do o prédio d* ru» Jo»é Bonita*

cio 700> próximo A praia •*¦» f1*"»•> . P.l.clo (to ln»i. "» «Um»
cuint.l. Tr«t«r n° lotai.
Sfftndtm.i» * 1«R» »• RfRMTS»
IV 3?m de Irfitt» n» A». H.iciino
•odré, ponto d» »fl»«Ao 8fcnUn*«vindo para qualquer edlflolo. comrr-
cio ou tnduitrla, por Cri 200.000.00
cada lot*. com facilidade d» Ptp. Tratar A rua Wenjamln Conatant
ni *5. com Juito. _ ... Íy«ndiíir"um"toirtr d« casa» proti-mn | prata d# Icaral, rua I »*
vtlra da Silva. Nào é >*41», OfctJ«tu»
¦ada». Preço 1S0«030 cru»«lro» •
Inform açõe» pelo t*|•_ 675?*- 5\~rsnde»»ê~~bom terreno »m
V Alta: Nova Prlburgo. 12 «iqutiro
um in»t» Urgem « 4
pa»to • lavoura. Tem 3 ctfa,i. •ÇJ*
««cm», r°d» í»wn. a5'mJi!-»A (t«ta «ela • carga. Perto da estrada n*
xodagam, por nreço barato, pagamento
• combinar. Altura 1.000 gjf"1*J ,TJOferta» para «10!. a* portaria de»ta
Jornal.TTwdim»! V r«i. rua Barlo do Ama-
I Y mui Niterói, 10 pequena»• uma comercial: dAo boa renda . Rua
«omerdal • Industrial. Fr«5O l30.00°
cruzeiro*. Rend» 20 mil cru"'í°"
Tratar a rua do Cnrmo, 8* andar,
¦alaa «oi • 802. Antonlo José Cepe-
ga. Hfto »e Informa. j>*lo ta^tlona.;

IA tençlo I Ilh» do Oorernador —
!AJardim Carioca — Vendemos o-
tra a rua Cem o lotea n.« ..o da JUft-tíra 129, o loto 21 da quadra n.® 142. o
da rua Trinta o loto 31, rur. Oito ca-
Sulnada da rua Onzo oa lote# 1 o 2

a ouadra 4. racllltamot 507# a com-
binar. Detalhe» com a Imobll. Oraça
Ar.nh» Uda: 4 AT. Rio Branco, .06
f.» andar aala ^04 tei. 42-98^6.
jyTTençáol — Terreno comercial, caqui-
!/\.na — Vendo de 12 * «0 metros,
ttnlco de»ccupado, em frente ao me*-
«ado, rua calçada, Cocotá — Ilha do
Oovernador. Visitem e venham ao es-
erltorlo de H. Silva —- Avenida Rio
IBranco 117,'iala 421. Telefone 43-3940 Edifício do "Jornal do Comerclo_._—regtletl» — USiTão Oovernador -

Vende-ao terreno com linda rlata
para 2 praia» e a 10 minutos tia
oral* f bonde da rregues a
<a-ae por automovel. Tel. 29-2*58.
~IÍ,HAS — I'*qncti — vende-
¦e no methor ponto tia ilha, pro-
xtmo ia barcas, ótimo teJTeno
de esMiuin» com 420 m2. Cedc-»e
Íilanta para construção ac três
ojaa e três apartamentos. O ti-

mo emprego dc capita!. Tratar
com Celio, pelo tcl. 22-1814.
iriba «o Òo7«rnad5r — V?nao ca»a
JL n» Avenld» Paranapuan com to-
d»i «a conduções a todo scraea.o.todo murado. 3 quartos, caia
^tc lio mil cru-elroa Sr. Amaral.
Telefone 22-0918

ilha 4o Clo*«rnador# Jardim Oiana-
A Uara • TafrtUO, veoafea, d« i*
a 3i. oilma %lala p<«»* « 'nar, rrtçv

nU uiuatUu». ^ou» jo-4I>2« Ouar»
" lílIA 

" 
DO CirtVFHNADOU —

I'rrrur»J.i — Terreno proxtmo »
i»ta llntla praia, uonto de bon-
clu e onlbu» em étlm» rua. Ven-
do ento mainllleo lole
Arca m in aüòm!. Pretoi OS mil
cruielruK. Par* mal» Iníorma-
efie*. llua da Anarmblela, 10, ao-
brado» dai 10.30 Ah 1* r!l?I
diariamente Kllai & Nune» ou
n.i ilha, & Traia da Guanabara,
1203 — Ellai. - _—,
I^lha^3o 

Oovernador — Vende-^e, a
dlnlutro ou a praia ÍUoo

no de etqulna. araa lotai
soe to direto. TriM»-« D,,Aa!.V
na. Av.nltla Aaitut» Senrero, 41. Ml.

OU 28<aS4/ —. 
I" Utlk do* Oorernador — Jardim Ca-

rloca — Vendo bom lerr.no d«
12x32 Pr*ço 30 mil erujselroa. Tra-
tir- oon Vital 4 rua nueno» Alre,
44, J. andar,„tel. 23-2637.  —'Tlha~dV"Oovcmador — Jardim ou»-
A nabara — Terreno juntei a praia,
vendo dou magníficos lotei. «'"•>»-
mente locallMdos. «Itoj á rua 21. ''»
praia da nica, medindo o 1". 1* m»-
trop de* frente. 4t.50 dt tundor. e o

12 metroí de frente, 51.20 «le utn
lado. 44.40 do outro e 1640 da linha
doa fundo». Grande facilidade de pa-
gamenio. rreço e 5lanU. çosi o pre-
nrletarlo. 8r. OUtclra, dai 5,30 u
?1 a daa ": áe 19.33 horaa, na rua
Manoel fie Corvolno. Edltlclo do Çlu»Naval, fundos do Teatro Municipal. ••
Telefone, 32-7976.  ^
Ylha do Òovernaúor — Vande-aa pre-

dlo moderno e confortável frenta
a prata, condu;ío 4 porta com J ouar.
tos, 2 calas. copa. coalnha, fogão ul-
tra-irA«, banheiro completo, Jardim da
frente, doi ladoi, naragem, linda Ta-
randft com frente par; o «ar i »
2 quartos d» 4*4 cada um. Terreno
de 12X34, estl valsa. Estrada do Den-
dé, 793«__ ...*lhá do OovernuQor — Jardim oua

I A J«rtam«aU — V.nJ, »m f >n» doU' /TL quarto um» «ala. «u«ilo para.mprei«da, com 1 banl,«lro>. crand.varanda, asragsm ainda nao habita-«o «m «dlfido rtc.meunuruldo, fi-nanclsdoi facilitando o r««tants.Tratar p»lo Ml, *4-16*1. APierto.
A* rua ""Cotuelhelr© Mayrink —

Casambu — Junto a entrada da
, Parque — Vendemos uma confortável
I Uvenda com dois pavimentes, com 4' quarto» 2 salas copa coslnha banhei*! ro completo, duaa varandss • de-

pendeiirlaa de enipregada, terreno de
34x2,50. I'reco 100 mil crunlro., !»•
cr.lU-o aceitado como p«rU do pa.canr.entu um apartermnU em Copa-

| cabani. In:ormn0'« no local com o
i sr. Domtncos Melo no flotai (l.urla! nu na Inioblitarla Or»ç» Aranli»
! Ud»,. av. Rio ilraaco 153. J,°. «I»
I 304, fone 42-9886. _  

BaTatlKlrao 
— v.nduno» mafnlfleo .

jrar.de terreno d. nnulna 4 runI Profeior Ilurlamaqul co.n a juradoI Manchai Itangel (8J. onde panam o>. bonde.» e oulbua, otlmo para ioia» •
: apartamentos u x 45 metro». 1 ratarna Ornanlsaçio Alfa. i. rua dos An-dradai 2b. 2* andar tel. 43-íiU.

JORNAL DO BRASIL — tíOMTNOO, t DE AGOSTO DS 1049

1 CWUUP g«-MV*W
Xlha do Governador — Ribeira —

Vende-»e o Edifício Correia. Nego-
elo de oeallAo. Ver e tratar no local
a qualquer hora. Rua Fernandes a&
Fonseca 80. Junto com a nova padaria• confeitaria Araújo."_n,HA DO GOVERNADOR.
Vazias — Vendo junto á Fre-
^aesla. a % minutos da praia,
íom pequena entrada c o ren-
tante a combinar, com 3 e tres
quartos, sala, cozinha e banhei-
to completo, jardim e varanda e
grande qnintat. A partir de 95
mil eniicti oo. Tratar com o oro-
prietarlo, á Av. Presidente Var-
íísls. 417, 5.° andar, «ala 505. Te-
lefone 23-5696 ou 23-3352.
Ilha do Governador —Vcnde-ae um

magnífico lole 10*47. na Pmla da
Bica, (Jardim Guanabara*. A rua Alas-
ka. Junto ao n. 65. proxlmo da praia.Preço cr» 45.000.00. Trotar com o pro-
Tprletarlo. Tel.: 23-6072, dee 14 ás
1 b horab.•ilha do Governador — Terrenos
,1 Vendem-ue doía com frente pe-reo mn, na Praia d» rreiueala e Prata
do Bario. Tr^.t^r na Praia da Oua-
yiihara. .Ml (Freguesia).
jlhu do Governado"?

ma ao \jrvvhuhuví . . nabara — Ótimo loto com 17X47,
vende-se por preço de ocajlio. rra-
tar 4 Avenida Graça Aranha 19, «ala
504-13.2. Tel.. 42-8925 .__22^9170^

ILHA DO GOVERNADOR —
Jardim Guanabara — Vendemos
ótimos lotes de terreno cm varias
ruas desse bairro, inelusiTe nas
jâ dotadas de a (tua, lu*, telefo-
ne e ônibus. Preços a partir de
50 mil cruzeiros, sendo alfnns er
sarto do pagamento facilitada —
Ribeiro ou Buy — Rua Sete ds
Setembro, 141, 3.* andar- Tele-
fone 43-0777, e na Ilha, i ru»
XjçA. 113 — Tel. 2*0 — Gorer-
nador.
I!hã <o Oorernador — Vendo doía

lotei na Bitrada do Deníí. per-
to da praia e luiar d. multo futuro,
pela pavimenteçao da <vtr5^a. o»
lotM .«tio juntos podendo ser Ten-
dldos ae^arades. Preço de cada um
40 mil cruzeiros reccbíndo met-.oe
t vista e o restarat» em preata^ôc*,sitio ou automóvel. Trfcíar com D.«,
A rua Figueira de Melo, 44, telefone
2S-0337

IUM <Ot * ¦«"». _*"• -Tjarrãcôes de luxo, tipo chalet, des*
Jt> de 9 m? para peauena umlU»»,armar em qualquer local em menos de
24 horas, vende-»e o material oomple-to oom poria e dua. Janelai, de.daCr# 2.307,50, plantas do» nossos pro-Jetoi a Cr» 13.00. nua Senador Psn-

: ta. 71, daa li às 1» horas.i /Compro Casa em eantr*# de terreno,
intime* pequeno, cosn dol* ou tres

quartos, sala. etc. .m qualquer balr-ro ou auburulo sté Engenho do Den-tro. Entrada de Cr| eo.ooo.oo a saldo
a combinar. Ofertas an Sr. Ferreira
pelo tel. 22-8^41 oa a D. Janlna. Te-íafone_ 22-7666.  _ „iriompro casa â vlrta, até Meyer,
Kj com 2 quartos, sala o quintal,até 200 mil orutelroa. Dou como par-t« pagamento ot'.mo prédio moderno,ainda r.So hr.bltado. cm grande ter-tv.o de .squlna perto ía ostaçlo emNllopolls. tendo oferta da locação deCri 1,000.00. Detalhes 40-6639 — Br.Albino./"1ompra-se uma oti» resldsnclai em\J centro de terreno com mínimo 10metros de frente na base de Cr» ....loo.ooo.oo nas sonas Ttjucs. vila
Isabel, oraiau1. . Jtaddock La-ranjelrai. A quem Interessar, cartas
para Paulo Vasconcelos, na AvenidaMem de 84 34 ou pelo tel. 22-1354.terreo.

msrrtnos — vendem-se com lua1 acua na rua par onde fassin lisote, a p.tur >1, J *00 (uwtn, VM
e tr*ur cum Lafa>eie, Juuto e as»»u»a«ia o.aria, na sstaçao ue v)ueimauu»,vieiric" i>. , .
nttlafiSa 4HW —Compra-#» um1 apariameuto eom tres qusrtw»,uma s.U. «to. D4-,e ta inU cruoiruso. «nltada • o re.lo a coavoiuar.üftlrro Olorla. •'lamenio Laranjeira».
."LSM»-.!'». ima_do. Oov.rn.itor. .
\fcndo p.edio» e ternno» em dlveraos
V bstrros e para todí. os RIMj ¦-
Para ver t tiatar eom J. Montsl«o.4 Islrsd» Mar.cliài liaua<l T33 «o-brado _______ ..  .....
Venrfê^se resIBenela, sntrêfa ime-

dlata, em tona eomeretal e In-
dustrtal, aiande terreno. 3 ou tuuartos, sala», copa, coetnha, gara-«sm a dependenclss. Tratar eom o8r. Santos, a Av. araja Aranha 81.9.^_andar,_salew909._Fine 42-a936«
Vende-st umiTessk reformada, com

3 qus:to», 2 iislev Wtlnhs, b-.«
ansiro com W. O. e otlmo quintal, en-
trega-»e vaala por 130 rnJl or.uaci-
ros — Tratar com a proprietária A
rua Uruguai n. 127 casa 1Q ~ TI-
lues — Telefone 3B-9701 — rcclll-la->e parte do pagamento.
V"'ên3eVso ca>a" grade com i pa-v.mrntos >> pcí«o no Ctntro -
Proxlmo 4 Praça ds fiandeira em
terreno com 363 metros quadrado» porpreço de ocanlào — Terreno em no-tsfoiro e cosa coen irandi ter-eno 4
rua Dois de rev.relro — Tratar comDr. castroTpl3.íone 23-1934. 
Vende-se,""pôr . motivo de viagem,

otlmo sitio em Rio Uonlto, com
67.300m2, com uma casa sede, duaade colonos com 3.000 pé» de bsnanet-ras e varias arvores frutíferas. Do-mala informações pelos tels. 42-8923o 22-9170.
\raxlã — Vando uma casa com dois
V quartos, snla, vaala, parto doLarzo do Camplnho. a dois minutosdo bonde, eo mil crurelros. Facilita-se. Tel. 30*1903_r- Freltae^

i» uj  Terrenos, ven-
j*_ d*mo5 os ultimes lotes no« melho-
ses pra'as, eom toda a conduçSo ft
norta Fntrsdi dc 10 ou 20T» e o
resto a comb'nar. Inf. e vendi»:: Rua
M!x'.co 148. 4.» andar, sala 403. ron?
37-6061. Sr. Asmmpçfto_qu Dr. Araújo.
Ilha do Governador — V?nde-sc no

Jardim Guanabara, o lotes 5 da
ònadra 76. Aceltn-se oferta. Tratar 2.
fflra pelos telefones 43-9800 ou 29-
3 Sn 2 — B»rnardlno.  
Xlha do Governador — 30 mil cru-
X zelTos. Vendo terrenos, preços dc
T?*a ocnsifio. tendo cada 12X30, faclll-
tn-rios 50% a lonco praso «m i«ros.
Tratar diretamente com o sr. Anarn.-
d» A rua Rodrigo Silva 38 9.® andar

904 esq. de Assembléia.
TÍha do Governa-dor — Vendem-se na
JL melhor rra ccm todos os melhora-
xnffntos, ônibus e bonde A porta. 2
lot:s de 12 x 30 ca<3a um, na Av. P^-
rantsjuan quase ©squlna ^Tarqufis ao
i^uriíioa. Xnfonna^Oe."? na mwmi Ave-'atda n.o 1905, com Fr?nclsco Gomes.Tratar no Rio peito tel. 47-0479 com
Pr. Moura. das_8 á« li heras.
Ilha do Governador. Casa. Vendo ot!»

ma ¦ casa p^a veraneio ou resl-dencla, 4 ma Cambul 260. mobilinda< constando de varanda, sala, 2 qunr-tos òona cozinha e banheiro. Terreno
<Je 10X50 tendo nos fundos morn<Jl»tiara «mpYejrado. Jardim multas fru-
ielras e agua cm abundancla. poço. 2
bombas, sendo uma eletrlca, 2 caixasd- cimento, tudo mu'to bem eonser-•7ado Dod,?ndo-se facilitar o pagamen-to. Preço 190 mil cruzeiros, chavasiior obseoulo com d. Ial4, na casa vi-
r'nha. Murilo Alencar. Av. Erasmo
3raga, 277, sala 912. Fone 42-1786^.
Ilha do .Governador — Vendem-se

dois magníficos lotes, um de 10
por 30, na Frecuczls, ni rua Marau
nerto de Cambul, toda condução a
porta e outro na Estrada do DendC
t5o\isa Melo. Telefone 25-487b.

Ilha do Governador — «Jardim Gua-
nabara. a Ocpacsfcann. da Ilha,

vendo cu& com tres quartos, # rala,
quarto do empregada, do!- oanne.ros
e grande varar.d», «-m centro de ter-
reno e com Jardim, própria para re:l-
dencla e veenelo distante nienas ae
200 metro» da praia, cvm todo con-
forto. Preço 300 rr.ü crurelroí rece-
bendo metsde a vlsts, e a restante
em prestaçíti a combinar ein terre-
nos bem situados, sitio ou atttotucvel.
Tratar cem .Dias, 4 rua Figueira do
Mtflo. 444. tel. 28-8097j
Ilha do Governador — A' rua Vis-

tula ex-rua 57, no Ouarabú vendo
confortável restdencla com duas salas
2 cuartos. banheiro e coilnna, em ter-
reno de 10X40. Tratar 4 rua do Car-
mo 6. salas 611_o_61?^Tlha do Governador — Vendo duas
I. cafas. Juntaa ou separadas, 4 T.z-
trad» do Caçula, 786, cora dele quar-tos e uma cala e mais dependenclas,
novas e psra entreça lir.-:dlata. per-da praia' e de toda ccnduçío. Preço
das duas 2J0 mil cruzeiros, -<endo 140
e 120 mil crurelros ^sparadas. Rr-
cebo metade a vista e o restante com
facilidade do paeamento ou em terre-
nos. sitio ou automuyeb Tratar cçm
Dias, 4 rca Figueira de Me.o, 444, te-
H^fone 28-S097.
Tardim Guanabara — ílha do Goj... ' VanH.-cK tfirrffiin Tnf.

€onvpro 
— Zcna tul, ootre o« po>-tos 3 o 7. apart. de frente eomvaranda, 1 íala 2 quarto», etc. Binai100 mil eruselros restante em pre*-taçfies mensais de no maxiroo Crf

2.000.00. Cartas para 93369. na por-tarla d«t. lornal.V*1asa õu apartamento Dou 60 mil
V-/ cruselros de entrada e o Testantea combinar. Tratar a rua 7 de Selem-bro 219 com a Interessada. Telefone43-4381. \

i:t. Compro ao Rio Comprido —
Tlluca, Praça da Bandeira ou ad-

Jacenclas no mínimo com 2 salas. 3
quartos quintal garagem ou local PIconstrui-la. Assunto urgente e direta-
mente com o proprietário, pagamentoA vista, fone 42-3996, ir. Alberto, das
13 As 17 horas.
Gltrõlaõdla 

— Passo contrato de oti-
mo lote n**ta estaçflo por Cri ..

6.500 em prestações a combinar. Tra-
tar na Organlxaçfto Tucnlca Pericial
4 Av. Oraça Aranha 206 andarcila W. Tel. 42- 8877.

COMPRAS E VENDAS
SÍTIOS E FAZENDAS
À guas-Claraa — 5.» distrito de Pe-

XXtrópolls — Sitio, aranja. coiç 5alqueires, boa casa de morada, bomclima — 60o n»s. de altura, Inr.tala-
çAo para 1.000 aallnhas, tendo atual-mente oco: pocilga . est4bulo, 4 ca-sas de colonos, multas arvores frutl-feras, tanto serve para . veraneio arenda. Preço 300 mil eruselros. facl-llta-ae. Informa-se pelo telefone: —
27-8334.

fUf. *CI. ' ' .
í-lompr»-se para entreia Imediata,
V-/ ct^a nequ-sna para casal, em ter-
reno onde possa entrar carro e bom
quintal, em Tilns de Vasconcelos. Meter(lado de Dlns da Crur.1. Vlle.TIJuca e Orajau. Ofertas e condlçoes
para o telefone 49-2959.
Gonpra-se apartamento de noa

cor.struçfto, com 2 quartos, sala.
banheiro e cotlnha, para imediata
ocupaç&o,. nos bairros de Copacabana,P^iamenço ou Botafogo. Ofertas com

~k rco«"tio — Vende-se pôr 22 mfl
xa.cruzeiro uma granja a beira do
rio. com cerca de 12 mil metros qua-drados e distante 4 Kms da e«Uc*o.Tratar das 14 As 17 horas com Car-los 4 Av. Nilo Pecanài 155 .ala 424tel. 22-8297 

BELTSálMA propriedade dc
veraneio em Patjr do Aiferes —
Vendemos ou aceitamos troca
por imóvel no Rio. E' perto da
Estação, a nossa propriedade —
Varanda em toda voltaf estilo
moderno, 4 dormltorios, grandesala, copa, cotlnha, banlwird,
etc. Grande terreno todo ajar-
dinado, cuidado e plantado, com
chiqueiro, galinheiro, etc. Agua
a lux. Proprietário: Álvaro da
Silva. Rua dos Andradas, 26. 2-°
andar. Tel. 43-8658 e rua Uranos
n/| 705, Tel^ 3.0-3316.
Ghácaras a 40 minuto* do Centro.

Preços a partir de 13 mil crurel-ros, 207Í de entrada e 145 crurelros
por mês. Conduçfto grátis, para vl-
sltar. Tratar com Osny. pelo fone 32-3231. das 8,30 ás 12 horas.

x-iEiilCiiSVpreço para a Caixa Postal .4838.

\Tha do Governador — Vcndc-se ott«
.1 mo terreno, 10,50 x 35,00 na Es-
trada da Caçula, Jardim Carioca, proxlmo da praia de Cocotá. Tel. 29-0816
Ílha do * Governador — Vende-se

casa desocupada com dois quartos e mais dependenclas, base de preco 160 mil cruzeiros, facllltando-se
parte do pagamento, 4 estrada da
Caçula 605, proximo da Assistência.Tratar 4 rua da Constituição 61, «o-
toradò, fone" 22-1513 com Clarlndo.

JHIUUU UUUMBU-.»vernador — Vende-se terreno.me-
dlndo cerca de 800 m2. " 2cruzelror., sendo metade. A vista e o
restante cm 80 prestações mensais,
sem Juros. Ribeiro ou ltuy, rua Sete
de Setembro, 141« 3.°. íono 43-0777 «
Tna Ilha rua Uç4, 113, lone Oo-.er-
nador 280. ;—' . -TÃKTDIM GUANABARA —
Vendemos diversos lotes de ter-
renos muito bem situados, por
preço» razoavcls, também acei-
tamos opções para revenuas nao
só no Jardim Guanabara, como
em outras partes da Illia. Tra-
tar à Avenida Rio Braneo, 143,
4,° andar, sala 14». com José A-
R. Mendonça e Hermes Borges
aos domingos, no local (Jardim
Guanabara), i Praça Eduardo
Cotchlnp, 294 e Avenida Du-
zentos. 55.
T>aquet4 — Vendo-se uma das mais
J: Undus propriedades com 130 me-
tro» do praia e area de 6.300 ni3, ca-
sa cm perfeito estado com 9 dormi-
torlos, 2 salas, 4 banhe.ros, dep^"-
denclas para «mprecadoa etc Paisa-
aem deslumbrante, -eum» ado*a\el. —
Serve para família de tratamento, es
tudlo cinematográfico, colonla.de lo
ria. 1 mllh&o e 500 mil cruzeiro». —
José Bauer. Av. Presidenta Wilson
108. sala B03.T)aquetA — Vende-se, a 2 minutos
JL das Barcas, casa com saleta, sala,
2 quartos, cozinha, banheiro comple
to. jardim e quintal, por 200 mil
cruzeiros, facilitando o P^amento.Tratar com o t»r. \ alter. A Trava*»
ca dos Pescadores 19. Paqueta.tT>ãquet4 — Terreno — Vende-se, a
.L 2 minutos das Barcas, con 380
metros quadrados, por 120 mil cru-
zelros, facllitando-se o pagamento.Tratar com o Sr. Valter, A Traves-
ca dos Pescadores 19. Paquetâ.
T> a quita —" Vende-se õ connecldb

|."u>«,vii • Va«d#*i»a Ca*#mjrl: de Atkrsu, ramal dt Campo», a
í.JO h^rs» d» mo, ewn *2 j^uoíro*mu inata vnsoni. pa»ia • l%» ura.l»ua sedo duas cavai d« colonr*. ca*
enetlr««. «<»' Sllua-. n. p»ri. «Ia
irrra a prculma 4 E»'.içio, lutudt*ao qualquer r*tg^clo *i* pormu*a no
nio nu Nlt.ro!, Tratar na mi'.a d.Im.fwii — Avonlda Riu Branco. l?í.«.o andar, T#1 47-313J
I/aiindlnha" com 00 «IquürM. T«mmorad.a • ca»a» psra colono»,boa agua, peitaria, lavoura, »»n«t >
; mil P*» ds raf* mandioca pita lmil raco* d" fn-lnha, onrals « bana-11.11, Animal, d. s.rvlto. pireA., «»-itnhaa, tudo bem tratai* >. Ps NltirldtA <sd<» i horK» da automovol. Ila»-:lOOOÍO cruaelro». Arflta-»»» 50 porcen'o «m trrreno no» ku^urbloi do(tio. 1 rat.r A rua do Omldo-, •,<> •
Cs:'.or!o r*«iinfl«l. flr. Itaolo», das*.4 a» *3 hora». 
|7»«rtní» -- vér.l»-«« «m PtralDa doL1 6il, terdo ::j gi:m«trl-1?0 mil pèi dc café, 130 c •v,a«*
d* gsd-> lu*. loiça teletone, et*. Pr^rocinco mllhuM 4, cru.-tlro>. Intorma-rftfi fone»: 27-70M t 23.3034.iriajinaã — Vendo no 4.. ai.trltn• L' de Ansra dc« Jlelo», conjunto d«raiendas com cerca (le mil atoutl-res aeometrlcoa. boa casa moblilaoa,f.n mil bananeiras, multa madura do
lei, imersos rios, sendo um naveja-vf.í, multas nascentes. Um milhão tíocruvelros. José Bauer. Av. Prestden-e WHion, 108, jiala 80^.
I^ãsendòla a 2 qullometros da nova' Tllo E4o Paulo, aafaltad». fltlV,'?'5P0 metros, distante 80 Kl. do lllo.
Clima adorável. Local multo apraslvel.Terreno íertll de vanea. cortado porrlaeho. que se preita para crlaç4o dsmarrecoe. e, casa r.ova dr 6 eomodosem pequena elevaç4o al^m de eaaanara família dn empregados. Lu* daLlgth. O terreno pode variar de l a10 alqueires conforme detejo do com-
prador. Orande financiamento. Tro-
prletarla B. A. Av. Nilo Pccsnha, 26sala 811 Tel;__42-50U.
Fazenda em Rerênde — Vende

facilidade de pagamento. 500 «1-
quelres ueometrloos, multa mata. ex-
celent*» pastagens, clima europeii. Ca-ehoelraj par* captaçfto dc 300 R. P.
Aljllrn íado e benfeitorias. Ollma pa-ra crlftcfto de gado de raça. 3 mil
cruzeiros por alouelra, José. Telefo-nes 47-0?37 . 42-5011. Caixa Postal4.738 r- RI®-

111110 Mm (Ul, Mtn par» irinl*.em H oonçAla, a Oiaml vrsda-• j, flua Ji 4o P»«»o* Ml. Nltftel.
StÜo anf NU»»"» — Vanne-si um. ftn

Paciência, diltants das llaresi aominutos ds automn»el, meduido íj o/•»oml com tua» otlma» essas, agia en-irnatía, flstr»eldtde. 4.U00 br.nsn^,r*Ai4 urodualndu horta, pafto e msta.uKiln nascente abunda- te. TrsU? arus Alvares d» Aievsdo 711 Telefona6109.  ^ ! i ,,
SUin* • Cwnpo Orsnde — Vendo

om 35.172 mrir^» quadrado», ler-oro iil»»r.o df ótima qualldada parahcrlsilça» ete. bom rara aítlo d« re.freio, t.ndo 7 caalniisa mudiit»» delünlr. I .h>« 'oin «'jaa enrsnírts!nr q.*.a*e na ptrta eitrart* s-.Ja.ta-du com conduv^o * 4 quilômetro* daríttçio — Preço 15j mil crB'e;ros.ÍJillrt c<*n 10.090 metrorf quadr»1o«.n.arnlfie» to.Ktrsfía, tgrrer.o todo¦l'»!H.»d.> rein frutdlraa d.vor**» p*u-duatndoi ca*lnba s'mp'eA nuva comi ramodos, eitA vaz'» lioa ngua ne
uoço vert nt<» di»ta mil »n.ti«>» difstrada a'.'altada e ds condução —
Cr.-t lOC.Ofl.CO —* Telefone 814 ou u.Au^mto Vs»coneelft* 32a n»»ls localqua,oufvT hc.ru s dia.
SltJo"*"em*tíBcra~PemlH'a 

---Tem ioí>mil metru* quedradon multa rn^ta,agua de na«c?nte olta, pomar. Jardim,horta, utlma esfu de csmpn com duasvarandas ?alr« grande, trea quarto',quarto de banho completo com igua
quente e fria. boa coslnha. fora q.tartode emprenada e tanquo lavagem;afastada fica a casa do empregado; lurda Ltaht. 'j.'0 metros de altitude, es-trada de rudtgem na frente. 15 mlnu-to» a pé do eataçii. Tenho fotogra-fias. rreço loo nll cruíelros. Trctercom o proprlettrlo. Rua Vlseonde deBania Cru» 145 cata 10. EngenhoNovo

Sm. 
— n«u »umirMuma p«tau>t, tias rn<unibu* ds t«uci» ds Maré,v«igem * mo;roí, Af.ua naiesnt#ilo. Praço ;o «ul icmislro». a uma.-.ora r *«nte minuUi* tio it u. i ratara rua *i'e<jiUo Oiuni *>5, I.* andar, «—

?'elsfone 4|«;^ii.
Sítios Ji" com lenda, im ruas ds lninsiro» tis largura, con 

- Junto tf f|fq'vi*no aparlaic»i«to — aajnui mh
Elri iV».•» ds I t«>ra do r^wiasabUiuads pns-i«fin.u», sps;-am«ove nr.<»t>t!!s<W wsiurtnt* a.,.» _ n.^, a ,!>>•«>.^„.Ja4» aopiMttfa p**ooa 'ls<fal« f«raUll*i psra 98111, ns porti... ..Jtl Jr»rr,a'.T)*ii»'k» um spsrtsrnenta mb ár.ai quarto», «ala • mais dipsad«.nciai. no Ccntrt. Tratar pslo klsfoos32-lllí

ris

jr.i^oi.,rt?.3.,T?.^»sr&:i;! p»n. d.««» w.nhi «.
Us so local, a *0 minutoa da Av. Itto *¦ o prattle;, as .otc. Tsnbo s de«»itranco '.o.r'i dspol» ds Oampo Orun- J> satrsr tm g.itsBdiasanu com f«r-
,j«, nistrllu I'eueisl, prejos us ais ou pe»,»u* -jus quiira f*»er d's
110 mil cru*siro». Areas ae ?0*?00 trlbuHAo ds seu* prodatos « rsest»'-

4.758 — RIO.
1"7HÍ.nSiTê6m 10. »lQuolre» íeorr.e- tricôs, vende-»© no Município deR.tendc, por 1 000 OCO de crurelroscom lovouro, gatío e cmss de co.o-rrw. Tratir c:m Corla/ll anUna-Av. Rio Branco. 117, 2.° andar, aa.i
216. faeVlta-se o pagsmentu. Te>ne para 43-9109.
pãxenda na Itlo-Bahia - A j hora*
ne

Tlha do Governador. Vendo 1 terre-
X no com 15X26 a beira da linha do
bonde para Freguesia. Prcco 4.300
cruzeiros facKlta 30 mil. In/ormnr A
jus México 148 4.° sala 403. Teucío-
üe' 32-6061. Br. Assunção.^ rL5iA D"o"Governador —
Freguesia — Vendo grande pre-
dic# paiacetado com 2 pavimen-
tos a 50 mrtros da praia, rua
Aplaçaba, 49, com grandes co-
modos, varanda de Inverno, »a-
Ias, quartos, 2 banheiro, copas,
«rocinha despensa etc. entrego
vazio. Preço 600 anil cruzeiros.
Facilito 50 por cento c o reatan-
te em dez prestações. Ver no
cal a tratar á rua da Assembleia
10, sobrado. Tel 42-0277, Elias
& Nunes, ou na ilha. Praia da
Guanabara, 1203 — Nune». —iiTha~do governador —
Freguesia —- Prédio vazio, a rua
Magno Martins, 157, a Z00 me-
tros da praia, vendo este belissi-
jmo e confortável prédio com 3
quartos, uma sala, banheiro
completo, cozinha, varanda, jar-
dim, em centro de terreno de
10x50 construção recente e mo-
dema, mala inform. A rua da
Assembleia, 10, sob. Elias, tele-
fone 42-0277, das 10,30 ãs 12 ho-
ras. Preço 250 mil cruzeiros, tem
um financiamento da Caixa
Economlca de 75 mil cruzeiros,
na Ilha â Praia da Guanabara,
1203 — Nunes. 

ILHA-DO GOVERNADOR —
Taná — Prédio vazio, k rua Eu-
tlqulo Soledade, 180 — Vendo
cite prédio dentro de um mag-
nlfleo terreno de 17x51. Preço
131 mil cruzeiros, este preço so
para o valor do terreno, para
mala inform., à rua da Assem-
Mela, 10 sobrado, tel. 42-0277.
Elias, das 10,30 ás 12 lioras, ou
na Ilha & Praia da Guanabara,
1203. com Nunes. " ILHA-DO-GOVERNADOR —
Freguesia — Terreno, esq. mag-
nlfico lote plano, bonde a P»«a
n 50 metros da praia, rua Anla-

rSn. de comendador Bas-,
Íòí co^is,50x33. Preço 150 mil
eruielros. Inf. n?. Au,5x *
da Guanabara, 1203. Nunes, ou
& rua da Assembleia, 10, sobra-
do. Tel. 43-0277,JEllas.—ffiHXDO GOVERNAS-Í>R-
Terrenos — Vendem-se lotcs e^-
snerelals o residenciais, a JMí*eu em prestações sem Jnros^
ra todo preço, com pequenaa en

situados em ruas
irrrontas para construção. FOde
ler visto sem eomjw^mkso. Tra-
.tar com o »r. José Auçusto' Avenida R!o Branco, 173. 4.
SMtda?, gala, 403 — TcL 22 1843

iqueia — v«üuc-»c u 
jl "Bairro SalvadorM, compreendendo1 lojas de solida construção, A Praço
Bom Jesus, centro comercial da Una,
todas alugadas a llrma.n comerciais,
dando ótima renda, podendo construir
a apartamentos sobre as mesmas, con-
forme planta oxlstente para esse fim.
Preço 530 mil cruzeiros. Inrormações
A rua do Ouvidor, 133. 2° andar, sala
203. Ver e tratar no local com
proprietário. "Taõuêtà — Vendo-se boa casa comkaMlialrrt

íriorrroro casa do tres quartos e era-
Kj mais dtpendtncfs» s«:w«m, na
Tli'JC». Gra.su Botafoío, Telefonar•para 2C-2000, para qualquer Intor-
maçSo.  
Gatas a pre*staç6es sem Juros, fase-

mos no »eu terreno, em nossosou onde comprar. de»d® "*n mil cru--íjiros. com vArlas modalidades naentre da « nra/o para entrera da ca -
sa. CondfeSo normal, 10 **or cento A
vista nara flrmsr e receber o con-trato •« 8 por esnto em 10 m«5ses p^-ra receber a casa e a promessa cevenda. Condições varlivels. 200 cri-relros para !n*,crlç5o e o r^sto caentre da em ouantos meses tratar an?«s do contrato e depois nara rece-ber a casa, Boa*. modalidades paraen-í?*nlnhn'r seu filho, com tr.rupo aneolher at,4 10 anos. Depois da cn-trerca da casa a amortlsaçfio será de1 e melo por cento do valor total.Tntár pelo fone 36-93M. atí As 11horas. '  ... _
Gompra-se casa até 100 tr.fl crutel-

ro*. mesm nreclsando d» conser-tos. em terreno mais ou menos de 12
por 30 metro», proxlmo de qualouerfstaçio ati íJnn-enho de Dentro. In-ticlos te!?. s?-7445 e 42-7336

COFOÀ GB.ANDTÍ — Km "en-
cantador ríMjanto para ve?:aiir.lo,
cllrna s;ili'h»rrlTno. >icr'<i fln En-
tíi<j5.o, Vf7otlmo fprretto d?

fl!r»?n5o ^riv^^^J^.da, c/
r71 m», de are» (lo'" 27. cli cinn.-

?A — lotffamcntp $*¦ Tmobl-
linrla Coroa Grand-i Umltada).T>r?ro 73 mil firnwiros & vir!»
e o restante fnrn furas, em 23
pr.^çt2**Õ"B 530
sai?. Aceitam-*» T-r.»-rnclos trtefot? rs .^0-377P f» 4G-?-44T.
/>c-m'7re no F^tííâo do Rio faculta

f "s-rn bententorlos a mal.-r e*-
t?n.*o d* te—s. ?o?s!«l ?or 50. 100e 21*0 m}l cru-neiros. Detalhes ? ra
L. R'lva. — Caixa Postl 486l — Riooe Janeiro^   saía 2 quartes e òcrlnha

tudo em*>lo coberto d® t-lhas. em
bom tstsdo V\ mil orníeiros terrenoosí9. Ac-"lto terreno bem loesílj^-dotem escritura mis detalhes com Ro-bortto te?. ?6-2495, até 12 hora» edepois das 17

COMPRO casa vazia, com 1«alas e tres ouartos ou nm'». ?a-
la a crnafvo quartos — Tifooa,
Anrfarff. Gralan, Vila Isabel —
?üt mil crnTciros. Pagamento no
ütn da «seritura. Informíçõis.
ho.1*, T?elo tclefnnc 2ftH5f57, das

I 11 fts 17 horas. A partir fia Dftnii-
I »>hü. cartas com tc^o1* deta-

itics para a "Radio Globo" — "A.
Hora da Boa Vontade" — Alzlro
Zarnr.

Ghacara.-r-"Quêrehdo 
vender »ua cha-cira. nao perca tempo. Procure osr. Pinto que tem sempre fregueseapara sítios o chacaras e nio lhe cobracomissão. Rua Araújo Porto Alegra,56. 5.° ondar. sala 595&, 5.* naunr, »ai» jy.irihacaras no qullometro 10 da Es-V/ trada Rlo-petropolls a 40 mlnu-to* do Centro, a partir de 12.600 cru-selros — prestações dc lio «".ruzil-ros por mêt. entrada de 20 ca-mlonete grátis pura visita. Telefo-ne 22-1327 com Amorlm. 

r dois quartos, duas talas, banheiro,
cozinha e quantal, a 20 minutos da
prla. A rua Manoel de Macedo 153.
Tratar A praia Joseó Bonifácio 149,
com o engenheiro. 
P" ãõüêtS — Vendo uma casa oom »

quartoB, 2 salas banhflro coslnha
qusrlo de empregada, varanda, eto.
Tím grande quintal. Tratar peüo te-
lefone 37-5984. —^
\Tende-se uma Doa caia, construção
V do 5 anos, A rua Marquôs d»4 Mu-
rltlba. 621. Oocotâ. Oovernador, perto
do bonde o da praia, c| 3 quartos,
prandes, «ala do jantar espaçosa, cc
ilnha . banheiro c| chuveiro, agua en-
canada, varanda na fronte e noa lun-
dos, em melo de arvoredos, ««.enclo
absoluto, em torreno de 14 x 123 ras-
condo até 9, entregando-so vaala na
oscrltura. Podo aer vista a qualquer
hora. Preço por combinar cm
direto s| Intermediário, lratar por
carta para 94391, na portaria des^e
A Tende-se na Hha do Governador,
V em local de grande valorliaçfio,

casa tm centro de terreno cora abun-
dancla de agua multas arvo.es frutl-
feras econduçKo. Informar pelo tele-
fone 23-4740.

DIVERSOS
A omanlMílo Alt» ven«. « «

A. de Por» balrro r«trle», o'lmo»
lotes ae terreno a çart.r de 15 mil cuà-
iclros. Melhore» lnform»çS««_ ¦'» ot»
ganluaçAo Alfa. Rua dos Andradas 26.
2.» andar. Tel. 43-8658. Em Ca*iaa,
Avcnld» Nilo Peçanh» 15. «»t» '• •»
pelo tel. 30-3316r_._ 30-3310» ...j. ¦

A tençSo — Par» Ib» õo 5ill —- Hua
A-Comsndador Verneck. ÍW&tio da
fonte, com 2 quarto,s sala, saieta
varanda, esgoto. íjj» lu* "TfJtiarhtla.)
mil cruíelros — FfCllltoJ "o"srafta^— lavo Oami — Arenld» Rio Bran-
co n. 117 4". »nd»r S»la 4Í1 — Te-
lefone 23-4923f."A ¦ rua Taturana 137 — Vendo eaja

de 2 quartos, saia. banr.elrò, va-
Fanda. ínti.da pra carro — Terreno
de 8 x 40 — Preço l-io mil cruael-
ro. — Entrego vaal» — Tratar dl-
retamente —• Olavo Gama
nlda Rio Branco n. 117, 4*. aüuar
sala 421 — Telafone_»3:4«3._itincSÕ^^Otlmos lotes daTerrenos

» partir d» 10 mil cruselroí, »
curto e longos praxos. Para capi.a-
listas, ocasião própria s para o po-
bre uma resldencla confortável,^ pa-
quena entrada tomarl posse im.dla-
tamente. Condução dlarla o grátisvisitar os lotes em Madurelra,
C»mpo Grande, cantas. Aurora Niterói,
Maricá . ontroa terrenos a beira m»r.
Guard» este anuncio «r. veranista que
multo lhe servir* « «eri multo ntii
para comprar » vender ai vosao prn.
prledades. Mais InformacCes 4 rua
do Carmo n. 55, 1° andar, sala 5 —
Telefone 42-1841. cem o Coelho.

/"lòmpra-se uma casa do dolf quar-\J tos. sala cozinha, oequeno terre-no, .quintal dou 10 mil crurelros deslnsl e o restante em prestações acombinar. Cartas para F. d« Oliveira;A r. Paranaplacaba, 15 — Piedade —— Pede-se vagia.
I" taípava — atasnlflca propriedade,ccm casa modcrnlaslma, 2 salas,
3 cuartos. outi-ss denendenclas. «a-rarom. piscina. Jardins. »ram?doaarea de 40.500 metres quadrados —T3et.alh.es « fotografias cocn o Dr.Salvado — Telefone 25-4860 por 750mil cruzeiros.Ta var' — Vendemos na Tist. Chau-tl ml"rô. a 150 metros da ertacfto,magnífica arca do 2 450m2. nroorlauara conrtruçfto de ca«a de oampo.Preço: Cri 70.000.00 Tratar com 1".n. d» A-oitian & Cia. r.tda. — Av
Rio Branco 91. 6« andar,

üls de Porá — Vende-sè ótima pro-
prledade mesmo no Centro, Av. 7

de Setembro, com instalações para fa-
brlca, com grande terreno,, medindo
13.50 x 54. todo plano, com galp&o,eto. — Entrcgn-se vaala. Preço 300mil cruzeiros. Aceltando-se ofertas —
Tratar nesta capital 4 rua 1 do S.-tembro 132. sala 402. Tel. J3-4793._
HTarlci — Vendo em marivllhos»iVlorala lindos lotes, com grandefacilidade de pagamento, sem entra-da e sem Juros, posse Imediata. Cll-
ma do Cabo Frio e abundancla de
pelx». Tratar 4 rua da quitanda 66,1.® andar. Fone 43.-2818. TtyTacuco — Estado do "Rio — vea-
ifide-se terreno dentro da localidade
48-62. Tratar com Dr. Pedro Veiga N
Meyor. Rua 24 da Maio 383. Tel. —
29-1451." NOVA AÜRSRA — Terrenos
a prestação, sem entrada e sem
Juros — Bairro BSo Jorge, em
frente h cstaçSo, no ramal de
Xerem, proltimo & Belford Roso
e Nova Istfaçu. Pagamento em
60 prestações suavels. Valorlta-
c5o 'rapida. Condução barata. —
Tonstruçâo fácil. Tratar com F.
R. de Aquino & Cia. Ltda. Av.
Rio Branco. 01, 6.» andar.

/"Ihacara — Vende-se na entrada Rio\J Peropolls km. 28, em frente aobar Tlco-tlco, arca de 6.500 m2, todocercado, plantado, tudo produslndo,casa com 2 quartos, sala, cozinha, ba-nhelro completo, agua, quente e fria,fozào a kks Esso, Geladeira gás Esco,toda -moblllada cm sucupira maclsa;5 galinheiro, casa de empregado, ga-ragem, 2 motores, luz o arrue fnclrtparte do pagamento, para melhoresinformações, tratar 4 rua do Ouvidor,n. 164, l«° and. Tel. 23-6240, ar.Guerino.
Chacaras o lotes com 15X50 a 25minutos da Praça Maua pela Va-rlante, otlmo para casa de campo al .200 cruielros de entrada e presta-ções de 142 cruzeiros. Tratar a ruai." do Março, lol-A, 4.» and. «ala snos dias utels. " CENTRO COMERCIAL — Lei-
lúo úo grande prédio com ampla
l»ja, sobrado e pequena vila nos
fundos, á rua Senador Pompeu,
200. Proximo a gare D. Pedro II.
alugado oom contrato a termi-
nar em março de 1949. Terreno
fie 0,70 x 32,SO- Carneiro ven-
derá amanhã, segunda-feira, 8
do corrente, &a 16 horas em fren-
to ao mesmo. Informações pelotelefone 42-2993."ÍTIstaçáo dê Anchleta — V'énd'e-sositio com prédio, grande terrenode 3 frentes, com 44 por 100 metros,A E3trada do Rio do Pau 374, per-tcncentc ao Espolio de Antonlo Ro-drlgues da Oliveira e Delflna Rodrl-gues de Oliveira, sorA vendido eralell&o na terça-feira, 16 de agostode 1949, ás. 16 horas, em frente aomeSmo, pelo leiloeiro Ernanl. Videanuncio detalhado no "Jornal do Co-márcio" de hoje.

rrtra Frlburgo, bolo e próspero muni--i-i clplo, 3 horas desta Capital, climasaluberrlino — Vendo sitio de 22 milmetros quadrados, pomar, bosque etc.por 50 mil cruzeiros. Outro do 9 al-quelres 50 mil encallptos ató 2 anospomar, otlma resldencla, alta quedad'Agua etc. Uma fazenda com grandecultura dc café e multas benfeitoriaspor 190 mil cruzeiros. Informações ofotograíius com Junqueira, á rua Eu-clldes da Cunha 78. Sfto Crlstov&o.
Estrada de ciuariulba arèa com i<ometros quadrados kl. 17, onlbua Aporta, otlmo area para loteamento oupequena granja venae-se, aeeltando-se apartamento para permuta. Maisinformações A Travessa uo uuvxdjr 7sala 301.
Ipazenaa 

— Vendc-sa sm Bananal —' Sâo Paulo — Junto A rodovia PioiàAo Paulo, ótima íazsnda com 76 r.l-quelres gcometrlcoa de exoelentes ter-ras em pasto cercado còm 260 cabe-ças de excepcional gado vacum, rui-inals de sela o moinho de íubA. Me-gocio urgente.. Trator polo telefono29-3915 com o Sr. Rodrigues.
Easenda Santa Rllã —. Vende-oèesta excelente propriedade em Ba-nanai — SÜo Paulo, com 40 cabeçasdo. otlmo gado leiteiro e 54 alqueiresgeometrlcos de ótimas terras.' Tra-tar pelo fone 29-3915, com o sr. 'Ro-
drlgues. YT^azendlnda — Miguel Pereira — Ven-I X? de-se com doze alqueires ou 600mil metros quadrados aproximadamen-te com pastos, vargens e nascentes,ôtimamente localizada Junto da es-trada para Vassouras. Preço 160.000cruzeiros. Tratar com o proprietário,sr. Rubens, pelo toloíono 22-4708, nosdias utels, das 12 As 17 horas.
Jj^azenda 

— Arrenda-£e còm 2

1^a*enda na ltlo-Bah!a — A 3 hora*J? de automovel. vendo um- pe^ue-ne faz-nda com Otlma e med^rne ro-sidencla, agua !ue • telefon:, pro-orlo, 4 quartos, uma sala. cops ccrl-hha dlspenca 2 banheiros «*ndo umpara emprevada« lareira, írrand* va-randa e Jardim a \-olta. Possui aln-d 2 outras eius modenjas e eom ty-das as Instalações o sp >cham slu^a-das, uma psr 300 cruzeiros © outrs.*>or 350 cruzeiros, um armarem do2 pertas» a be!ra da Rlo-Dahia. 15alqueire* de t?rra, 1 ca:as de colo-nos, banheiro d? carrapatlcida, tfur-ra! para (raro. 3 jalinhelros. grandecanavial. ?5 vacas eaníclals vm tou-ro holandês, 2 burros ds earric-. 2carroça* 1 carreta, ue!na própriamolnh" de fu^>^. la-go e grand» horta,^ara fornecimento da verduras á cl-dade dí Porto Novo. Rct-r?*o r qua!-aurr e^cl^reclm^nto* * a respeito, pro-curer o Er. Carr.lho. á rua do Ou-vldor, 183, ?a!s 404. dt* 14 As *.7 ho-rrt.s. Tel. 43-5338. Preço SOO ml! cru»4iros.  _ . ranjs, — Orsnde nportunld»-te -
3T V-a4"m-se maínlflcss. no Esta.do Rio, servidas por e?t?ad?s d*f-rro e de rodagem, com ao.OPOm'. a

partir d-? 10 mil cruzeiros, ccm *rnn-de facilidade no pagamento, a 'ongo
prazo, sem Juro», posse imellira. —
Terras ótimas, dotadas de bo^s ngua-
flts e sujeites a g-snds valorizaçãoem breve futuro. Por suas dimen-sõ-s, essas granjas faclim*nte se pa-gar&o por sl mesmas. Plantando, porexemolo, bananeiras da terra, cuqurí-
ro anfto, eucaliptos, etc -ii forman-do avlarios, tudo multo facll e ape-
nas a 700 metros da •»stsç4o, e aa
mu!tlp*.Icar5o rapidamente o capitalapüeadq. Consulte, sem c*>mprom'sso,a proprletarla, Coci-dade lmobJ'.'arIaContlnrnt&l Ul»„ A rua GonçalvesDias 33, _s»la 301,_tel". 42-371 
franja" —" Vendem-se alguns do\JT Jardim das Acacias, no qulloií»-tro 40 da Rio Sáo Paulo, com 20 x
130. Rapida valorização .A presta-ções, sem entrada, sem Juros Tratarcom Almeida, das 9 ás 14 horas.diariamente. Tel. 26-9067_ Tacarepaguá —~ Vendc-so sitio comal 8.000 metros. Junto ao Retiro dosArlUtas. Prcco 80 mil cruzeiros. Tra-tar com o ar. Lourenço, pelo fone2?-20l7. Domingo só ae atende atéA's 12' horas.
Jacarepaguã 

— Vende-se altlo 13 mil
metros quadrados boa casa, garagetelefone, duas frentes, floresta \arie-dade dc fruteiras. Rua Edsar Vornek490. Tel. 27-1645. Preço 550 mil ctu-zelros

r<OYO. 
Sítio 

— Arerná»-» otlmo, proprlo.Instalsçto avlarlo, desanco, «ipequena ca?a. eo'.rada a^fnltada eIluminada. Mendanh, Campo Ornde,rnlbus a po-t». Tel. 25-5630. ar.a are 1a. dc« 12.30 ás 14 horas. _
STHr=r\- Vr.do a 800 metrôs de Mor-' sins. ü. F. c. B-, altitude 500 me-tros, clima pe-o e nalubcrrlmo, area70 rnll r.i2. grando parto planv mui-tis fruteiran, boa horta, pasto cer-rrxrto, 2 laeos, cultura de peixes, cria-rRo de patos, lua da Usht. boa casattu resldencla, bem moblllada. casa
pr.ra hospedes, agua de nascente .eu-canada. Otlma estrada dd rodagemA porta. 420 mil crusetroa. racilito.José Bauer. Av. Presidente Wilson.108. «ala 803.

inbinra*. tem «iircuu »» « u.«»».»-¦ w• ¦rAtna nesve ano Entrada» ue 7ü •l*
o t»*t*niQ rm 60 ilranuao. II.24 ua Mtlo. SOi'. Tal, 29-JUV,Uu« 9 aa ;2 hora». Mejer.fJ3.:ooã-s» c*i »eude-*fc «ltio por ca-

X «a apartamento ou tsrre.^o; »roJacarepngaa, na Eitrada do Pau Ter-
ro. tíitio fü. Judss Tadsu defronte• o Camj.o d« iroci.b»ll, poatuindoovima cuia coo» 3 quartos, 2 ta.aa,
deptuíenuas da err.pregada, com oti-ma varanda clrcundndo c*»n, otc. —
O sit.o ii«n ccrc ne 17.C00 metro»
quadr»--. — Pr.to M mil cruíelros— Faclllia-ae — Melhores informa-
ções c«.m o proprietário pc.o ttlelone28-3745. fpereaópõlta — Vcndt-ae lindo sitioX próprio para veraneio, ou «pltn-dld» fatenda mlito, Juntos eu «»p«-radamente. Resldencla moderna econfortável, completamente Instalada,
Jardim, pomar, cochelras, garagem e
quartos do empregador. 8<ts caiasde colonos com o» re»pcctl7oa mora-
dorc». Abundância do igua e ,r«ndequantidade de madeira, nado vacum
e animais d, sela. Du alqueires t'0-métricos para o sitio ou 45 para a fa-renda. Faclllta-se o pagamento. —
Malorea informes co mo proprietário,
pelo fone 38-6863.
\Tende-se slílõ dentro da cidade deNor» Iguaçu com 470 mil metros
quadrados cosa de cinco quartos dois
porões habltavel», lua, agua, telefone,casac de colono» e pedreira licenciada.N. B. Parte deste sitio aerve paralotear, 3 minutos a pá da estaç&o. Rua
p»ulo de rrontin 323. Tral.r no local.
\7enHc-se um sitio com pequena casalugar saudarei com Balda ptra o
Orajau. pela Estrada Pau Perro e tresRloc com agua e luz: area de terrjno
10.3CC. Rua Joaquim Pinheiro 361 —
Jacarepaguá.

jjçuiHut ou oumu utsopjt qus 10 aiap-.'.o oo loial. i«i. W-J292, miimo uy
B>aa60*»t urn «parinineMio cora que-tru romodos • alguus movuls, fcs-»4 10 mil cruseiro^; & rua Cardsal r».t3eb<ii.t!Ao Línre iin apartamento ;o? .Bairro de Pailma. Aluguel í.iao c»u-zalro*. ^' )reciTã'i» aHQTãr uma'aal«ta d» rían-ta na Av. Prctldenta Vargas, on-tre Praça u c Uruguaiana, ou mgarparu colocaçAo do uma tabe!tta C*propaganda «leito;»:. R?cado yaraMoacyr. Tal, «a-j\o*t.

>uuiü otas otlma' aaTã nta C-. - vilões tipo apartamento, «ala.quarto, ooalnha, A rua Rtachuelo im.aala a. Palar oom d. Hcrmeneglldiino íooal d»» t A» li hora».
|.>: e. 1 tíüla*salaa ou UB (Vir*JL u* a sala para doía rapaz»* #ol.t.lro*, em cde família no Cac-tro. Lovs^ie telefon*. Tratar co.u aar. Pereira, diariamente dai u á«t 17l>ora«. T.u 42-0345.
Braça Tiradente» (centro) — Csiilestrangeiro, sem filho», prectsa ociquarto, preierencla com retalçós». ger-to da Praça Tlradsnt»». Corrasjva«»»,.r:a qualquer hora, a Praça Tlraito-fs 27. bar.
Bassa-io um apartamento com umdormitório Chlpandalle compl:>o;tratar pelo te!. 32-1336. Centro.

Sitio 
— Vendo cm Banquete, »ona

de Frlburpo. sitio com quo?e 11alqueire» flunlnens».?. boa casa de re-sldencla, 2 cenas de colono, armazém,cachoeira, galinheiro moderno. 5 nas-rentes, agua encenada, extensas var-reas, lavoura, . cafesal, lugar pltores-ro, topografia boa, 630 metros de al-tltudo. 100 mil cniaolros. Josí ,J5ai>er.Av. Presidente Wl?son. 1P0. st»r* C03.
Sitio 

— Vendo ein~br.m Jardim, Es-
tado do Rio. sona de Frlburgo.otlmo clima, altitude ROO metros. 16alqueires fluminenses, casa do mora-dia 0 de colonps. boa agua, çafesul.plantaçáo de srro*. feijfto, milho. 1vaca dando 0 litro» de leite por dia,3 animais de sela, arreladcs, porcos,5 alqueires de mata, multas frute*-ras. cachoeira com ccm metros de al-tura. 120 mil cruzeiros. José Bauer.Av. Presidente Wilson. 198. salft «33.Wltlos e fasendãs — 5® Dlrtrlto de

O Petropolls, vendo tazendinha de
a alquelrns, mata. «?ua dlverrcs nis-centes mil né> de trutna selesIonadijJmoinho de fubá past de moratfla 3 decolonos conduç&o á ports, aUitude600 metros, bis» 2ao mil cruíelros. tl-tio com 1 alqueire e melo, agua proorla. riacho, mota. Junto A estrada,lus e"c4rlca, a lo minutos do oulbuavendo ou ?¦roço por casa e*r> Casias.bsse 65 míl cruzílros. Outra fazen-illnha em Alberto Torres, com 15 al-
quelre.v mata. casas de colonos, boa:nastAgens. altitude 450 metros a 4 qul-'ometros da estação e do or.lbuf, otlmaf.trada. grande lago em frente, base^00 mil cruzeiros, temos conduç&o —Informações. pe!o tel. 43-4232 ou combarbos».. tel. 30-3<90. _"ípltlo —Vendemos pequeno stlo naÇ<ltio —vendemos, pequeno suo na
O F-s^açáo d- Joaquim Tavora antes(«a Palz da Serra, E. Terro. Rio Pe-trr>r?!!5 13 x ?o. preeo otlrpo 8..0C0cfuselros, faclüto metade plantas eescritura á rua Mcxlco 148, 9o andarsVa o05 — Slmes.   
Sítios 

— RÍ"o Bonito — Clima óttmoMulta con^uçfio. ums hora. e15 mlautos da viagem. Vendo dois.sendo \im com 2*.200 ai2 e outroeoa» 4S.-Ç00 TT.2. M*U e pastos. Pre-ro ao mil c 40 ml! -cr^zslro*. infor-mamões pelo fone 32-5213. Mmc. VI-vo->i.
Sitio 

— Fatí do Aiferes — "Man
guiriha — Junto A fazenda Man-galarnra.. Lugar aprazível. V?ndemo»um lindo bunga'ow com 2 quartos,2 salas, banheiro Jardim varandanascente terreno de 5CX100. Preço120 mil cruzeiros. Detalhes com afmoblüarla Graça Aranha Ltda., av.Rio Branco 108, 5.°, *ala 504, fone42-9086. ' ¦ _J ;.'v 

Sitio nó'Estado do Rio — P3t"r6po!lscom boa c?sa e demais Insta-laçdes. 8.ooom2 á razõo de 350.000

jaorcpnKun.T^cndc-so metade cie urn a chac<»rade verdura* com routto ogrláo.toda plantada, vende nns feiras, temcarro par» tr»xs?3:te das verduro.TratA.sc com o proprlo na Estradodo Pari lob-A — Ira|l.."\Tende-S3 terreno dc l4.O0Om'<. oti
mo clima. Município d. Vassouras,magnífica rlc!a frente pa ra. os.radade ferro c do Todagem. próximo a Es-taçfio. atravessando por um corrogo.Preço 80 mil cruzeiros «endo 20% avista e o restante em incnsftildívder, d-

Cr3 1.500.00. Tratar com o pronrle-tarlo sr. Carlos, Av. Auiusto Eevero.88 apt. 9:._NfcO_»J atende por telefone.
Võnde-xo üm »itío" lodo plantado de

laranjelraa d» toda qualldad» aoutras frutas mal», tem boa aguoc t«m lar* e uma casa com cincoeomodos. aluguel 800 cruzeiros, porano • mesmo penado a estaçfto d»Inhoalba» Rua da Capela 861. —
Dl«tvlto_Federal.  
¥ endeuse uma bsnfeltorla cti um sl-tio com ousa para morar e bas-tantea plantaçõe», perto da praia. AEstrada Catruz 103, Pedra ds Uua-ratloa.. D. Federal.  _ _
Vcnce-ic um rítlo em B-wngú a ruaAg!ala .i. 32 antiga SnndA co*".i•i mu pòs de iamnja, 200 aon-catciros, 200 mangueiras multa, pro-auçr.o dc xuxu • — Ssrvs ps.acrcio — Perto dastaçAo^_X>cnüo po: ;ao"mil cruzc:rc«. t.*n üAlelxo. ?a alqueires de terras co«bertst de Ie.".ha ccm cnu toscauma hera e meia do Rio ptla EstradaF. Tt»reío!opts ^ duo& do Rio e Ni-t!rol por excelente estrada de auvo-movei. Tratar âs terç«e e flestas-fei-rai, dr. Marlno á rua do Carmo n.9. 11°. andar.
Venqe-se íauenda, 60 alqueires tra-balhavel» por trator. 6 pastos,queda dagua. cercado de 6 ajqueires para porces, 8.000 bananeiras, lduas heras de Niterói, salubre por370 mil cruzeiro» — Informações pe-lo tel. 27-07.4 T^eitUe-ss um ba tom 8 oi-V quelres gecmrtrioo* dc terras pro-prlas. Lug.iT a.to e aau<i?.vtl ai b..irenda A 2 horas d-sta Cidade, de au-trmovol. Preço 200 mil cru.a:lros.Cartas para 335 na ^ort^r.a deste

ANÚNCIOS

(Continuação da 4." pág.)
ALUGLK1 ÜF. «íASAí

F. COMODOS

N°.ova Iguaçu — Aceito áreas lotea-*-¦« das para venda a prestações. En-enrrego-me de compra e venda do^.reas para loteamento. Possuo lotes alongo prazo com pequena entrada. —
Serviço geral de corretagem, admlnis-traçfto, contabilidade o nas repartiçõesnublicas. ECA (Escrltorlo de Contabl-lidado o Administração). Rua Maré-chal Florlano 7019, sobrado, sala 3 ocom Carvalho, tel. 410.

cor-Avenida
h®'"- _ _ . ... _ - » v^lentro — AÍuga-a» pavimentoQlt.o em Campo Orande. Mendanha. rido quasl na esquina da A\O Vende-se área de 32.000 m2., ngua RÍO Branco — Prédio novo, A ruaoroprla, conitruçfio no valor de 150 | ouvidor 104, 7.° andar,mil cruzeiros, 350 giiltnhis T.eshorn».- /sêntrõ-:^"ÃTuõPse apartamento dono 2.0 ano d? pqôtura, crlaçfio de Pór- I 5al«ta sala, 2 quartos, varanda,
S& ^ Hfòfeí hss cruíelrosU—
cucaüptui. Todo -cercado com arome -----—j-jj=—p.-fgfarpado. Tratar p:ssoa'mente, nerro- /dentro — Alugnm-ae, a av. presi
cio vantajoso. Rua Silo Francisco Sa- dente Vargas. em r",âs
vlí«r 102 tamente construído, magníficas saias
Qitiv¦ juütõ-rdíiütr¦•tím-r.írftaí: w* °y. T"die Junto de duas fabricas, tem boa AjJujno ^ cj'ftí Ltda. Av. Rio Bran-estrada. Preço oe ocas!lio.. Jratar Bom 14 M t # mndar. Pone 2J-1C30._o dono A rua Machado Coelho 103. 8 -vSTnelandía __"sãía, aluga-se, lndcSoares.  pendente, luxuosamente mobília-
Sltío 

— Mendes ~ Cinco Lagoa. ria * senhora ou moça que trabalheVende-se com 24 mil metros qut- íorâ. Fone 22-0581.  drados, possuindo magnífica casa ae j-^enfro ^-^Traspassa-Be um ápurta-resldencla ccm ttiu salas. Ires qusr- mcnt0 toao ele móbUiado, de satoa e demais dep-nde». o.as e luz oe auarto banheiro, cozinha o va-trlca. Otlma estrada de rodarem do »• « t,rj50 ri:ni dos moveis 30 milRio a trens eletrlço»'. Preço 165.000 "SSlíos Tratar com o ar. Oliveiracruzeiro», facilitando-sc par»e do pa- . füUe 23-4053, durante o dia. egamento. Tratcr ccm Eugênio, pelo £ noite, e aos domingos para 27-9268,.elefone 27-8768 até As 11 ° hora». I 0 apartamento tem telefone, radio,
STtlõ"~"Pcdro—dõ""Rlõ"—^"Voniie"» louc»«. 

trenande cozinha, etc.
com 270 mil metros quadrados, rientro -- Aluga-se um apar-amento

ótimas nascentes próprias, magnífica VJ de sala jScas» de resldencla, instalações para completo, coslnha . varanda. asse
aviario. ctc. Distante um qul.ometro apartamento 3orá alugado todo «e
dà EÍtíad» Unlfio c Industria em çt- moblllado Inclusive trens le -corlnh»
olenc.lda estrada í.*o rodagem. Tratar louças, lelefone e radio. Aluguei 3
com Eugênio, pelo telefone 17-8768, mil cruzeiros. Tratar com o Br Oll-
^r*s 11 hora5' Pr'CO 650 CtU-| do SanU EIU a ^ anãar. saU ®
(Sitio — Demetrio Rlbiiro, Mum- I HoJe,^_R>_^JAlu""ipirtamènt«o õsS. clplo d« Vassouras, 00.000 mi. ireate ricamente moblllado, comNascentes, mata pasto, casa de coiu- . auarto banheiro varanda e co-no por 32 cnll cruzeiros á vista e 36. »injja para casal ou senhor de finomU cruzeiros em 45 meses, »affi|lu- tlut0 Pn,u Washington Luiz n.» 3ros. Tel. 43-8800. rama 1 382 —_Palxfl°¦ ap4Xtamento nu ii.° andar procu-
Sitio 

— Noí-a Iguaçu — Vends-ae um ^ da4 10 horíli| em diante fonemoblllado dando renda. facllitA-se | 2b'llAZ.  

reçó de ocasl&o — Itatiaia, ex-Cam-
po Belo. Estado do Rio, porto deRezende. E. F. C. B. — Vende-se umacasa perto da estaçAo, com entregaimediata por CrS 80.000.00, com 2 sa-Ias, 4 quartos, cozinha, banheiro com-

pleto, tem agua e luz eletrlca, terre-no todo plantado, mede 27 x 140. Trn-tar pelo tel. 27-8528.
TJlatoti — Bltlo — Venae-se m»g-X nlfico, proximo A Estrada Rala daSerra, duas casas, garagem, curraistodo plantado, dando renda. 65X200.160 mil cruzolros, entrego imediata.Imoblllarla Sousa, A rua MayrlnkVeiga 30, Io andar, nala 3-A. Telefo-ne 43-9317.ltíos — Vendem-se em Niterói, BalrS: |1U3  V BtlUBUl-OB tut tn«u*u», WOII-to de P2ndotlba, um ou mais hec.tares de terra a 20 minutos das Bar-cas,. otlmo clima, bastante mato agua,minérios, feldspato e quartzo. Imor-mações com o proprietário á rua No-ronna Tarrezáo 112 — Niterói

1'fcreei»a-fle arrendar terreno com 30
r ou 190 mil ^com »gUB, dentro *> Distrito Pí-
deral. Telefonar par» 32-1124.
tis » quem Interessar, torreno de
1 S70 m2.t em Miguel Pereira, por
5.200 cruzeiros, prestações que JApa-
ruei. Custo do terreno 11.400 cruzei-
ros a 161 cruzeiros mensais. Falar com
Ivan, tel. 23^686^
T>arque S. Jorgo O Parque 8.
1 Jorae está tirado «o ledo .d»malcr Estrada do BresIl que í a^ Va-
rlante — Rio S&o Paulo. Lote» a
longo praao sem Juro» — Vendedo-
res eneíusIvB» — Constantlno e Cha-
ves — nua Tavares Guerra n. 150
sobrado sala 1 — S*o Me~rltj/>uer vender sua easa ou terreno pro-V?c cure-me hoje não trabalho a co-
^t>,süo método íacll para vender, ra-
pldo sua cara ou terreno. Lemos. H*-
trada Marechal Rangel 863. Vazs Lobo.

,-t—. - boas-a." casas com agua cncanada, ambasmobllladaa, bom lugar para tratar deveraneio, plantaçfio de bananal Pastopara 80 cabeÇs dc gado. Lugar saúda-vel, sem febre, situado A beira mar;no Município de Mangadatlaa 4 ho-ras do Rio. Não ha falta de opera-rios. Cartas para 92770. na portariadeste Jornal, ou fona Rlo:_42-2034.
F" azendTnha — Vendo porto "de Men-des, ná Serra do Mar, com grandecasa moblllada, tendo luz da Llght,agua encanada, oharete cavalo de montarla carroça casa para empregado.Preço 280 mil cru»elros ou troço porprédio ou terreno na TIJuca. Informarcom Carvalho ou Lafayette. Rua Ra-malho Ortlg.o 9 2.° andar sala 4.irarlburgo — Vende-»o otlmo altloJC perto de Meng, frente nora a es-trada de rodagem com 8.000 irí • ca-sa nova ainda n&o habitada. Preço120 mil cruzeiros. Negocio direta comproprietário, Dr. Humberto na ruaAlvares tTé Azevedo, 230, Niterói, teL5011. Negocio urgente. "Clazenda ou sitio — Procura-se ar-
J? rendar, com opç&o de compra,entre Mangaratiba e Angra dos ReisArea mlnlm» de M> alqueire» geom«-tricôs, mesmo sem benfeitoria», mas
plana e proximo do mar. .Ofertascom detalhe» para Barbo»a. Telefone43-7054.

Sitio 
— Compro até 60 mil cruzei-ros, tendo casa modesta, agua

própria, 2 a 3 alqueires, distante atétre» horas. Conduçfto perto e rodagem.Cartas para 85.928 na portaria des-te Jornal, 
SUlo »m Areai, proximo a Petro-

polis, 2 horas e mela do Rio,altitude 500 metro», 240 mil metros
quadrados, luz, telefone e rodagem,proximo. Preço 90 mil cru»elros. —
Telefone 29-3931 - Alfredo.
Sltío r— Vendo em 8. Gonçalo —

Estado do Rio, á estrada Colo-bandé proximo ás Águas MineraisSáo Gonçalo, com mais de 3 alquel-res gometrlcot, 253.719m2 de ótimasterras cm varzeas e pequenas ceva-
ções, 'Sede confortável, dividida cmnove eomodos, banheiro, com agua,engenho do farinha, cochelras e dl-versas outras benfeitorias grande•plantaçáo de laranjas em produç&o,plantações de aipim, bata doce, canao outras. miudesas, pastes cercados,aguadas, matos etc. Preço base 450mil cruzeiros. Maiores detalhes comC. M. Coelho A avenida Graça Ara-nha 206, 4.° andax, Rio, telefone22-1885."õãtíõ — Campo Oraua^ — Vendo,
O com 65.7l6m2, terreno de belaconformação, alto ccm vista para to-do3 OsS lados, ótimo para quem dese-
Jo construir roslits^*- paro recreioetc. ê magnífico pa»a aviario e ogri-cultura .e até para l>teaenento, tem
boa agua de poço. en.íedrado tpltono alto do terreno, casebre para em-
pregado, arvores Iratlteru», a lu» ele-trlca está a 18J metxo.; do sitio,, a
junto A Estrada Blo Silo Paulo. 280
mil cruzeiros. Pode-£.« facilitar rm
2 ou 3 pagamentos. Tal. 834, ou rua
Auguato Vasconcelos, 32A, nuste locai
* aualduer hora.
ÇiltJo vendo 7 alqueires sede nova

CENTHO

»v. .»» * JÜO . UI l»'IV.
Quarto um moreTs, dtTmã pêfctlc."banho* quanies • trlefoor, alugo sóa cwa! oua trabalhe fora, 1.8C0 cru-zelro.-. Rdlantados. Av. Gomes Fr»!-re :*ç. 2.** ancar.  _____/Quarto — "AÍõga-ee mr&UTã2o *?ríca»a de família de maaimo rt*pe'.-to e assein. a scnbcr nas mesmas c&n-uições. Trocam-se referencia»; 4 rvjiWM-.nlCEton Luís 72, sob. Esp. Co 8e-nado.
/yiã*w ~ XTúja-sê cspãçõío * to^ frente, no Centro, a um eu m«'.a..tiheiro dLstintos e d» resp-jnsab;.liibdc. Kej.idex.cla confortável de ír.~ml!'* d»* tí.dc o raipelto. a 6 minutesde bctide do Lergo cU Carioca. Jzií.pelo Tei.. -2. 0662. — Centro.

«ÍüAhxõ seSí móveis" --
1'rccisa-se, no Centro ou imtdt»--
çôps. onde ten na telefone, atóDGí) cruzeiros. Condições a. com-
binar. Chamar 43-838ji — Mariados Prazcre: ./Quarto proximo a Carioca — Cavn-lheiro cede a outro, idoneo, mafcl-liado, café, banhos quentes, relativaliberdade. C.-x 1.203,03. Rua Ul»a d.Barres, 39. ap:o. 3.
Quarto 

mobillãdo — A.üga-tt cm
ca^a de família de respeito. A ca-ssl que trabalne fora, Dao-se * p«-dem-se_r<ferenclas.-_R-.-_R.i8chualo1_24«_.

(TXuáVto —"Aiügam-se 2 quarto» paravc 3 ou * rap&ías, moblllado?. emr.a.a ds f»ml:u. Praça Asulrre Csrda
16. apt. 103 — Fátima./-vuarto — Aluga-se um quarto, paraW ca.-sl d.-<-..-ntc. em apnrlamer.to rio

íaçoes. B.ooomz a razao ac ísü.uuui jptastclo — Aluga-»* quarto -nobliia-
cruzeiros. Parte financiada. 80 me- do oom telefon* privativo a umtros pela Estrada Rio-Petropo.Js. —. genhor de tratamento — TelefoneP.ocha. ¦ Tel. 33-3612, das 8-ás' 13 32-4708horas. 1 —

urn cttall ú rua Rlaehutlo, apt.ser visto depois das v horaü.
V \üartõ" — Aluga ío sem moveis, a
v» um movo solteiro, caer. de canal
fsem filhos. Pedem-sc referencias. Av.
Henrique V*Íadares._36._terreo.
/"Quarto r-em moveis, com telefone —•

Aluga-&e em cwn de casal, paras"enhcr cu rapazes. Av. Gomes Prelre
HO. terreo.

QUARTO — De frente, cor.-
fortavel. Independente, mnlto
arejado. sossegado, moblllado, e|
roupa ile cama, â £ minuto® do
Largo da Carioca. Aiago para 1
rapazes. 600 eniieiros cada ra-
par. bondes á porta. Telefone:
32-1709.  
/\uarto — Aluga-se em casa d»
V& mllla. com moveis, sem peneio,a um ou dois rapazes do comercio,
únicos Inquilinos, pedem-se referec-
cias. Rua Monte Alegre 64. apto. 4.
terreo — Fatlma. _,Ouarto moblllada — Aluga—se eom

café pela manhá. a senhora ou
T e ds preferencia que trxba-
liií tora. Tel. 42-1436 — Esplanaoa
do Castelo. ._

QUARTO independente, pro-
cura-se no Centro, com relativa
liberdade. Carta» para 91967, na
portaria deste jornal./Quarto - Aluga-se no Oefütro, par-,ví to da Cinelandla, a pessoa «ju*
tranalhe fora. trocam-s. referencia..
Cartas pr.ra 9841*. na portaria dwt*
lornal. — 
S~a:a*s 

— cnnelan tia — ."Juga-*e asa-
pio e Iluminado conjunto ou a»-

la grande nj edltlolo Metropolitano.Alvaaro Alvlm, 31, eroço 1001. Tr»-
tar no local.

,1U — num i»u»vu — ¦ - —
O moblllado dando renda. i"acllltA-8e J 26-1142^o pagamento. Informações pelo tele- ,^üiut' — lkran*pas*a-&e *parfone 26-7389. nns dias utels.  \_> ^ de quárto grande com vsran-
Sitio 

— Caxias — Vende-se no Balr- emfi>ut!<ica. deposito po-ro das Saudades, com benfelto- ra malas, cozinha, banheiro, com
rlao, 2 resldenclas magníficas, laran- m0vei*. Aluguel 350 cruzeiros o ta-
jal, frutas de conde, mangueiras, far- xaj#. Aceita-se oiertas Carta* paratura de agua, medindo 4 alqueire». — | esta portaria sob numero 97397.Trflf nt* A flln P. nrlrleo Bllva. 18, 6.® I "m i_. n.AvIma m
.iai, iruvas ae tuwuu, uiouRucuao, . xa^.' accíiu-sctura de agua, medindo 4 alqueire». — I esta portaria, sob numero 97397.Tratar á rua Rodrigo Silva, 18, 6.° ___ Apartamento proxi— -5-.n.d..A*.!?. .,^P1 -TT —-m- cinelandla — Cavalheiro de res-
Sitio 

— Querendo vender seu sitio  _.
n£o 1ílo - Querendo vender seu sitio e~ fino Traio procuranao perca tempo. ProcQre o »»,.| « idênticas condlç&cs, paraPinto, que tem _scm^Mre_ freguesea psxra S0t,^0 seu apartamento. Cartas< pa-sítios- e chacaras. \enda lmedlat\ e 1 333, na portaria deste jornal.sem comlssáo. Tratar A rua Araújo Por- I —— _ >« .._> r,i nlTurR-xr oti-to Alegre. 56. 5.° andar, sala 59. ÍTm casa um . aluga 1* ° .'cfllío cT^azenda — Pequena fãÊEn"-' *-< mo quarto moblllado ou n&o »
i^a ti» a1oueires fluminenses, I senhor de respeito ou a casal que

nas to nar a 4 rezes boa vargem mui- trabalhe fora, sendo unioo inquilino,
ta água, um moinho de fubd, renda PMem-se M"lornal P"a
de café de -15 mil cruzeiros anuais. 95950,__na portaria __deste_jornai.vista panoramica que abrande • mais TTtUiflcio Civltas — Rua México 21
d3 100 quüometros. altitude 600 metros, 1 XIj — Aluga-se o ótimo conjunto 801ônibus Carmo-rriburgo á porta. Pre- com- quatro grahdes salas o sanlta-no 160 mil cruzeiros. Informações com rios privativos. Chaves ' na portariaSilvio Teixeira Goulart, á rua Plrati- _ Tratar com o proprietário, lei.
nl, 381 S5o crlstovao. Domingo o dia | 37-2269. l±í>.

s

I »"*Iuut. '¦Clozendas o Armarinho»• .-mtenu»,   - "ftua Tor
X* res de Oliveira em otlmo ponto,proximo a rua Clarlmundo de Melo.Vende-se uma bem afreguezada, lojade fazenda e armarinho, con» contra-to dc 7 anos. com direito a retorra»,com acomodações para familla. Alu-
guel 180 cruzeiro» e Impostos. Base
para venda 220.000 cruselro». Mal»
detalhe» com o Sr. Campo». A Av.
Rio Branco. 108, 3.° «adar, tala J04.Tel. 42-gB86. ...»-ríiazcnda 4,30 hora» do Rio. Grando" sede, »elA caao» d* colono*, agua
corrente « lu* própria, mata, maxjul-
n» b»nfeltorl»«, »rrot . milho. -
VenEo hoja, Barboaa. Tel. 3ft-Wtij'"Caíenía, eom J09 alqttílrei giomp.-JL tricôs, vendem-se otlma» terra»
em Bastos de Mato», eom toda pelaestrada de rodagem de Niterói a Cam-¦oos, preço convidativo. Rua Senador
DantEJ. 71, da» 11 4» 18 horas.

UO venuo yj moderna, 2 salas 3 quarto», i v*-
randa» copa, banheiro completo coai-
nl:a dependenclas de empregada 2
fontes captadas pomar i|:taU|5e«
completas para 2 «nll avea. ot-mo cll-
m» .paiol ranchos, chiqueiro 5 casas
colonos, mclnllo para tubi lua elstrl-
ca, teleíone 8 vacas com cri» enar-
reltc, í cavalos, mota. 2 quilometrosd» ildade. faclllta-se o pagamento-fc Preço 260 rrül cruzeiro» — Telefo-
narínar» 49-1789 — Llms."T^itlos — Campo Grande — Vendem-
O se os seguintes: Sitio com 138

mil metros quadrados, tendo mag-
nifltía resldencla de 11 coittodo» con-
fortAvels. com í«ü» encanada. terre-
no plano, alto, todo plantaoo _ com
laranjeiras e outras fruteiras, dando
renda 50 mil crurelros anuais: a lu,
está quase na Porta, tem cara par»empregado e outras benfeitorias, ót -
ma estrada eom luz, dista 3 e m-lo
Quilômetro* *o estaçfto. 550 m» cru-
aelros, senão 1Í0 millongo prazo. Sitio com 137*$00ra2,
terreno em elevaçio para os . fundos,
tendo duas eísas modestas locallca-
da» em local que ae descortina l.ndo
panorama, Agua de nascente encana-
da para a casa vindo do alto do sl-
tio e mal» outras aguas aproveltA-
vel» para eaptá-las, ótima estrada
com lu» elétrica, dieta de bondes, lo-
tacSes o onlbut, 1.100 metroí . » 4
quilometros da estaçáo. 460 m^,.cru"
zelros. Informações pelo fone 854 ou
rua ' Augusto Vasconcelos 324, _ neste
local, a qualquer hora * dia

ru, 381 »ao uristovao. uoniiuso 3/-2Z67. I,
todo e da» 19 ás 21 horas, no» dias T^Atima — Apartamento no Centro,utel»^  • , Jt; passa-ao o contrato, de 2 anos,
Sitio 

— Vendo dentro do cidade de com 2 quartos, enorme aala de Jan-Bom Jardim, Estado tío Rio. to- atr com Jardim do lnvsrr.o, snla de
na de Frlburgo, Otlmo clima, altitude estar, varanda, banheiro completo com
600 metrô?, vendo granja com area 14 box, cozinho grande, despansu, quartomil m2, otlma casa. agua corrente, e sanitário de empregada, area com
uz eletrlca, apetrechos para aviario, tanque, está todo moblllado a decoradoncubadelra americana, fruteira», etc. só se passa a quem ficar oom os mo-250 mil cruzeiros, .losô Bauer. Av. Vels, inUtil oferecer lüvas, é motivoPresidente Wilson. 108, sala 3113. _ _ I de viagem, faclllta-t. parto do pa-fVftto Dlstritò Federal — Por motl- gamento. Aluguel 2.000 cruzeiro», —

vo que explicarei ao comprador: I Praça Almirante Jaceguay 61, 5.° an-.«ti* frtfín rtiant.!íflo. pom avlarlo dar, apart. 501. S1O vo que explicarei ao comprador: Praça Almirante jaceguaj
um slfo todo plantado, com aviario dar, apart. 501. 
lndustrialisado, dando boa renda e f*\ratifico com 5 mil cruzeiros,
outr»3 benfeitoria.*, casas, piscina V3T quem ceder um pequeno espaço
etc. tudo a ratão de 15 cruzeiros o n0 centro, para colocar um balcao
metro quadrado facilito o pagamen- e um mostruárlo para conserto do
to: boa estrada de rodsírem bondes, canetas, só serve terreo. Cartís paraônibus, luz e telefone. Rua .do Rosa- 94534 pará portaria deste Jornal, ou
rio, 86, !•? andar. Nfto atendo pelo I caixa Postal 4698.t.i.fnn. rs«r*iiin I —¦ anlcura"— Um saláo de movlmen-

Senhor 
— Cliefe de OrirnnlJaçfto,

nesta Capital precisa alucar, .jn
apartamento modesto, de casal ou úi
pessoa só, 1 quarto ou sala, momna-
do com roupa de cama limpeza, ba-
nhos quentes, uso do telefone, lu-»
lorça pr.ra pequeno aparelho ao xaaio
e café pela manhá. Sal nos dias utela
úteis ás 9 horas, a regressa As 20
horas. Aluguel até 700 cruzelroa, 6
pe;joa sóbria c de bons costumes. *,
oferece qualquer inlormaçáo qua o
tocador -:«rta5 para i9«5 xa
portaria deste__Jomal.riãía no "centro — Alugo mobiüaoo
O com telefone, maquina d» oacrovar.
consorvaçao etc. Aluguel Cr$ 1.000.00,
e 3 meses em deposito. Tratar com Ca-
valcantl. av. Marechal Florlano 21.
20 andar. Tcl. 29-3494.
Su.a' 

— Rua UrúgUftlana, «squlna da
rua Ouvidor, do frente, aluguel CrO

300,00. Traspasa-«o com alguna mo-
veis, Cr$ 9.500.00. Telefonar 27-3783.
Sala de frente excelente, aaprtamera-

to do casal distinto, aluga-** a ae-nhora de certa idade, trabalhando fora— Única inquilina Troca-se referen-
cios. Rua do Rlachu.lo 340. Telefone
32-0808.  .... 
Q ala " com 40m2., para qualquer **-
O mo comercial ou Industrial ou
mesmo para peniáo de refeições avul-
sas. Aluguel 1.500 cruíelros. Con-dlções a combinar A rua dos Arco»,
21, com_Tayelra.  . 
cãia com "150 m2.. em sobrado ao
VO centro, aluga-se para qualquernegocio aluguel 1.500 cruíelros, «er-ve também para industria ou pensãode refeições avulsas. Condições com-
binar A rua dos Arcos 21 cnm Ta-
veira.  
Sobrado 

nõ centro. Travpaasa-8* *
contrato d>; otlmo sobrado na «l-

dade. para qualquer ramo comerciai
ou Industrial, aluguel modlco. Con-
dições a combinar A rua do» Arcos
21 com Taveira.
S*a.a"a» Avenida — Aluga-se gran-

de sala. próxima á Praça Maua
zona portuarla, servindo para escrl-
torlo do despachante, agencia de na-
vecacâo. representações, etc. Tratar ns»
Avenida Rio Branco 20, 9o andar
sala 902."CJala dõ frente com balcáo, aluga-».-
O som moveis, om apartamento do
distinta família, a uma pessoa só, do
alto trato e que trabaine fora. Exigem-
se referencias. Avenida Henrlquo Va-
ladares, tei.: 32-5673.
Cjalã de frente — Aiuga-so cm caeu
O do família a um senhor de respel-
to. Ladeira João Homem 20. Praça
Maui^*^jàla com . pensáo — Aiuga-se paraO 3 moças decentes ou casal quepo«sa dar boaa referencias, perto da
rua do Ouvidor. Tratar na Av. Pre-
sldcnte WiL-oli 113_loJa.  _
Sali-— 

Preciso de uma pessoa ho-
nesta que queira assoclar-sa co-

mico no aluguel da mtima, A sala 6
crande. tem duas porta», podendo «er
dividida. Pica no Centro, e n&o tem
luvas. Serve para qualquer negocio.
Carta* para 91222, na portaria diste
Jornal; :—j—-rrtraapassa-se apartamento eom tra»
JL quartos e outra» dependenelac,
grande varanda. Aluguel 3.500 cru-
zelros. Avenida MarecW C»mar»e271— Apart. 1104. Esplanada do ca»-

TtelIraoi:iisa-te contrato a» spartammto,
moveis, geladeira, por motivo d.

viagem. Tratar depol» da» 10 nora».
Praça JoAo Pe»»oa 9. apt. 801.

telefone. OeraMo ——«  H^anicura -r Em aal
S~ ílílo». chacaras. week-end, em Nova X>J.tò na Cinelandla) Iguaçu — Estamos vendendo Áreas % quem tenha algurLiuiua, uüiabDiuo! ...| atxio u» uuiauwiuti, aluga-»o mesa
O Iguaçu — Estamos vendendo áreas % quem tenha alguma freguesia n
plantadas ou sem plantaçáo, a partir I queira trabalhar por ccnta própria,de Cri 10.000.00 ídea mil cruzeiros*, I ou noutras condições a combmar. —
servidos por otlma estrada de roda- Tratar hoje até ás 13 horas ou ama-
sem com Unhn de onl&us dentro da nh4 depol» dai 12 hora, com Ta-
fazenda, variando entre 2.000,00 « I vara».5.000,00 m2. cada aitio: o preço I Tfífagé Hotel — Praça Maua, 17cepclonalmènte barato: pequena èntra- - - -•I-.-S .... A* nr&rn um 1cêpclbnalmènte barato: pequen» entra- I 1Y1 (Bem proximo ao ponto terminalda Inicial e 40 meses dt prato «em doa ^bus do lnterlorl. ilugam-se con-
Juros. Informações com D. Matilde. fortaVèÍa quartos, com mobiliário mo-
pelo tel. 27-7690 ou A' Av. fírasm.o Bra- dernb. camas com colchão d® molas,
ga 255. 12°, sala 1202-_A. Tel._42^907*. K\aheirO e agua corrente. Preços mo-—li V. »- dicos.
Sitio S. Goriçaçlço — Vende-se lindo

altlo com casa grande com Va-
raada na frente e çua da caseiro
sltuido a margem d», rua Qe.ullo
Vargas onde passam os onibtu, 10-
tações e bondes para o Rodo de Sáó
Oonçalo. Terreno de 20X90 • com uma
baixada para verdura:, agua nasoen-
to . elevando-«e p»ra cs fundos com
multM arvores frutlfcrts e local pa-ra erlaç&o d, galinhas. Preço 120 mil
cruzeiros, acellsndo-s« permuta por
prédio ou apartamento no Rio vol—
tando-6e a diferença. Negocio urgin—
t». Crrtas psra 93192. na portariadeste Jornal.

aicos.T)reelaa-Be «le sala da frente sem
X mbvel». de preferencia no Centro,até 500 cruzeiros, parA canal sem «-lhos uue trabalha ÍOra. Tratar eom
D. Silvia, pelo fona...32-5978.
Braça p»rl, — Q.nrto «Itga-sa rl-

camente mobilado, cai apartamen-
to d» pessot só, par» um cavalheiro
ou senhor» dtstlnia. Pino trato, quetrabalha fora. Tel. 42-0?4 0.
Preciso um sobrado nó Centro, tfe

preferencia com grande sa!&o para
fins comerciais, aluguel e condições
a combinar. lei. 48-1991. cr. Meio,

IÇa alOCTU rc»'»» '' y  ,
TTm casai «cm filhos, de»eja ura ^uar-U to no Centro, aem novela, aem
pennüo, aluguel até 500 cruzeiro». Te-
efone: 22-8257 —JgJgjLItfc —

Tragas — Alugam-se para rapoe».
Cama . mesa por 600 orutelroí.

com direito aos domingo# ajantarado— Rua Imperatriz Leopoldlna 14, aob.
(Prafn Tlradentet) ¦ •tragai em pensão familiar — a!u-

gam-»e para rapas do todo rw-
peito c moça que trabalhe fora. P.ua
htiüirfk Aires. 204, «obrado^ —agaj — Al;tgtm-s« vagaa eonffer-

v tavei* em pensão mineira, reoem-
montada. RefelçSes v»r«dat « ««;
dias; A rua da Con»tltulçao, 33, 2.
"TTãSa* — rm pensio mineira, alu-

gam-s» otlma» v»g»« jmda frént*. Garantem-** ótima* jef»l-eõts, a rapazes; A rua Buenos Aires,'31. 2." ard»r. ——'-fraga~^"Xlug»-«e p»r» moça d» tr»vo
que trabalhe fora, »m apartaram-

to de todo conforto; A rua Monte Ala-
orie 29. terreo. preço 250 ernxeiroa."T^aga — Aluga-se com ou aem pen»

s&o, em casa de um casal a moça
solteira oue trabalhe fora. Traveas*
coronel Jullto 7, lim da ru» ís Con»
celção.

U!.
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v»«* - AlU3*-»t Um* p*ffc ri?»».
j»ntir c«lé ntèuM,>ui a u nn ».*c i fUMilu»,é f>ll Vliv '»v1t do IDo BfíUítí .6-

"cgfACIO 
UE SA

( 4 luía-if quarto moblllado, h «***l
u V<]e iitttHtiiriiiu «jur trabalhe l«»r«: Aru« flouts Ncvri, »0. aplo. JJ5. Tfle-ron» òf'íios - t:*ueio ó* ha, 

A luu» »« o«inâ islã usute, co»n mo*
jf\ »rl» que Uabslhr for» ou« nenhor tlf tratmnmto, * rua Joa»
quIm Pilhar#» isj, ftplu. ?01 - £»»*•
çjo dr há Vfi f IrhUr no local. _ ,c\t» de ppqtMn* f*-
J\ mllla, um quarto moblllado t. umcmal q\!« tr&balhi fura e que dft »*
«uai refírem-lia, * rua P*w»o.» fl»
IfUrro». M — EttaClo. ds__f^. ....» \~luja-se um q»:arto aetn moieli *»n
UiLi-Ma de família. * um rapar ou *«*-
tehor qua trabalhe fora. Rua Mala l.a-
ccrda )t — Zítado de 8». Preço 4S0
c r urflro».*A*partãmento — Aluga*»© um com
JrV otlma sala. ia!fl«. corredor, corl-
ft»a c tfar.heiro. Av. Metn de 84 72.
qpart. ?i), da* 14jls^lóJioraa.
I 4 lUgk-M unia vagi a inoçi que tra-

balhe fora em ca?.* de família c|
«novel». A rua peiaoa de Marro» 51 —
Btotielo
fÁ luç*-se uma ioja par* úrpoMto ou
xYotlcln». v«r f <ral«r á rua B.ra.calo Ferra» ?4.
I i~luga-ie um rronda unia indepen-
jTVdentr-, em de família, para*noça ou ca«al que trabsl.ie *or«. temdireito a íazer pequena* refelçõrr,Rua Aníbal Benevolo jio terreo, e>q.da Avenida Salvador dt Bi — E»taclo.
rX~uicB.sc vaga a moça, em casa de
illamIHii — 6*o Carlol. 74 — Es-taelo de Sá.,T-staclo — Trocs-se apurtomento de'S~J frente com 2 quarto*, aaln. etc.
Aluguel antigo por casa ou aparta-sr.ento nus mesmas condições em qual-quer bairro, menos nos zuburtiios —
Tratar A rua do Teatro )K
E"ataclo 

— Passa-se apartamento com
três grandes dormltorlos. Ji»la e

demais dependenclas. mobiliário com-oleto. es»i'o Colonial mexlcaro era«Urdo novo. Base 30 roll cruzeiros.Negocio imediato, por motivo de for-
ça maior. Exigem-se sinal e fladoríú'oneo. Rua Sfio Cláudio. 41, Apto.
102 — Descer á rua Kaddoek Lobo.a entrar Zamenhcf. Ônibus ns. J04,10». :ii_e 15.r|7iitac2t>. Km essa dê farnTllt cfs tra-
.l!i iamento. aluga-se 1 quarto i se-tnhor cu rapixtes. pedem-re referenciasri rua_Samr>alo_Fcrra3, 62.T>a«sa-rç um apartamento <Jt três-JT quartos e demais depeodenclat,aluguel 2.000 crurelroi. Ver e tratar
A rui Sâo Csaudlo 4J, apto. 302.das 3 éi 11 horas. Estado.'.ar*.o menlUsdo - Aluga-rs um

de tundo. cctn Ja.ne!a pira urna
. em apto. de casal aer.i filhos,a uni rapar de boas raferenclas, ou aum «-nlior da máximo respeito. Rua

£0I-"H Neve5^ 20• apto. 201 ¦_ySuano mõoilíado -- Aluga-se % ca-ral que trabalhe fora. ii rua Via-
c I?*sa dc Pirf-«4«u:iga 4 — Salva-dr: de S4 — Eatacio.

quarto inobliltdo a Uuaa£Xui*i*à ou cuil aun lo-<« cuu» i'if* «iU ti»o( *n» ca»* u« im-
p«U4». 4 fU» ÍIViCM ila»40*, U2*A.*átíl#.  . ir.Jidi ull rt« fr.nt. mo-iV iiiiudi, cviu ttrraço #m oiMno
pouto « cavâin*liw c.t«anU» — Av«-tilda Autfuato tntvaro da, «pto, 21 •Piave >'*ru.
Aiui*a>a« utn quâilü com peusao eu»ca*4 umillai para caaal; 4 ru»OaiitUíNmaro 4 vjCaiaie. Tel^2 >• 4444. ¦.
A^jATiaíuthui pequeuo'"— acsiucio, no Caielv. Telefone, raulo,aeUueira. local utiniu e aoeaagado, ao-intuito i'**M>a oe duo IraVo e re«pon-¦ ¦l>lllit«u,4 Carla» |i»r» 0U4U, n«
iiuiiarta^jueaUt jornal. - „
\ luge-ie P*f* aanliõr de tr*U«/V mroto uma tala rnobUlada. Caiacr tratamruio. Prdrm-so relerenuiaa.Ktia Marquesa de tíaolos 24. Largo doMachaoo.  „

Gatff • — Troca-se Apartamento no-
vo <1« i.:09 crunlroa. Qutrto,«a.a. aacta. arca ctvn ianque, ba-n»ie»ro. coltvlta grande, e uma eu-t aoa por outro Qualquer tama-nho. Tei^s.-Ul^.

/"1a te ti — 6'tlmo quarto para ca», ai,\J cora refeições de primeira. Ktlgem-se referencias. Ambiente estritamente(amlIUr. Te).: J5-5H0. Ru» do U»t«-tf. ?)!,_)•• nndar.f tateie — vagas com õtlmaa refeições.\j também um quarto para solteiro,ambiente familiar, «iclgem-ae referen-ela». Tellfone ií-5180. Rua do Cat«-te. 233 — i.» andar.  •
7~~\ atete — Aparte meu to — Aluja-ae naV Gloria, sem luva*, com sala, quar-to e kit., aluguel 1.500 cru&elros coramoveis. Informar segunda-feira, á r.BvarUto da Veiga 16 13» andar .ala1501A das 9 ás 12 horas e daa 14 As 17horas. N4o ae Informa pelo tmefone.
€'ateie 

- Aluga-se á Praça José ife/ Alencar, quarto moblllado, c« magua corrente, para casal. Preço l.soocruselroc. Rua Conde Baapendl bi./"Intete — Aluga-sn i Praça José deAlencar, quarto moblllado. comagua corrente, para solteiro, preço «joõ
cruzeiros. Rua Conde Daependl o4.
Ciatete 

— Senhora só procura moça' do comercio para morar ao mes-mo quarto em pequeno apartamento.Tel. 4? -i ?41 
Gtatete 

— Aluga-ae otlmo quarto pa-' ra uma pessoa só em apartamentolimpo e sossegada de senhora só, mo-blllado com roupa de cama. banboaquentes, pegado ao banheiro. Informa-ÇÕCJ_tfl 4^-068?.
Gatete 

— A' " rua Slivelra Martla».:ió. apto. 40*. — Aluffa-se ífn ca-sa de família, um otlmo e espaçosoquarto moblllado ou náo, com umaou duas refeições clsrlas. a casal semfilhos ou a cavalheiro distinto quetrahalhe fora. Trocam-ae redferenclas.Tel. 25-3807.
Gatett iquarto» — Aiun-ae i«mmoveis a senhor ou dois reparesde respeito. Aluffuel 600 cruwlro» —
Tel. 23-10C9.
('latete 

— Em eata de família minai-j ra —¦ Alugam-se quartos e vagaa
para moças de tratamento. Amblen-te rigorosamente familiar. Refeiçõesfartas e sadias, a partir de ;o boras.ExJgein-se referencias. Tratar com D."• r —-— c,xjgein*.

^Vinrt* — Alugii-i 5 pare dol* rapa- yair. A rua Dole de Desembro 123zes ou senhores do comercio, com >-^at<te — Passa-se um otlmo aparta-
?to'óÇí,4"vcr Cè t:aPta? com contrato, ?u«to_ íran-
de Sá,_44  
Q~uarto 

— Aluga-se a rtpat distln-
to de fino trato, sem moveis.

Rua Sousa1 Neves 10. epto. 201. — s-
técio__de §?•.. Pedem-se referencias. _
4Tiala dê frente.'- espaçosa, lndepen-
C) dnete. moblliada. com ou sem
p.rsáo — Alu?a-se a pessoa de rej-
pel*o ou a casal que trabalhe fora
Náo tem telefone, a rua JarA 122,
?omeça na Avenida Salva dor de _S4."PRAIA 

FORMOSA
| * lugü--e um quarto em causa de um

ca^al. p-ra um ser.hor. Hua PedroAives ::s, caja 4. sobrado — Praiay ormuaa.*"Ã tugam-sc auürtoi moolllados e Ci-m
pensão para rapases. ilanguc. Ave

nlüa. Presidente Vargas.' " 
MANGUE

Em casa de família mineira alaga-
S9 vaga moblliada, em quarto are-lado dt 2 pessoas com pensão, a ra-

jpazes do ccmerclo por 700 cruzsiros>nensa!i. Casa tipo anto. encerada cl
anuita agua, e a 5 minui.es do *ntro
da cidade. R'ia Benedito H.po.ito;
159-A perto õa Preça li. —• leleto-
Cfc 32-4515.

l^VPA CATETfc

dt sala, saleta, sala de estar. etc. —
Aluguel 2.500 cruzeiros todo mobília-do, e decorado, preço 50.000 crueei-res Facilita-se parte. Ver e tratará Praça Duque de Caxiaa, 8. aparta-mento toi.
Ciatete. Aluga-se era apto. Junto aoJ Lr.rgo do Machado, 1 quarto dearca. a pessoa que trabalhe fora. tffi-b'ente familiar. Trocam-se refertn-cias. Fone _25-84CQ.
Ciatete 

— Aluga-ce quarto mobília-i do com roupa de cajna e cafõ
pela manhi, a rapas solteiro ou ee-nhor. Aluguel 1.300 eruielro». Tele-fone 25-5203.

A luga-se ótima it.a d» frenta ps*1\ ra família, im p«n«4o familiar,counha da primetra ordem, eundu*Ul.euiAa - [ ml li eui p mil aim;p
14o 

4 poria, proxuno oa praia, llu»
^Uffwüu m. Ul.A iuia*»< tm cÂsa de famlUa, ai.ipls

XViala d. Oa.-t.a. cuiu ilua. <eeada>,u.m moiilliaíia .» um ou oou raua.se» decentc», com reíereneliu, por criI.OOC.IO a ru* liou de Des«mjro
jlo, ÜsmtOfu
\ u.tta»,IMo - riam.nto Cara-
J\ lluliu JUIlr.to. iuo'ura iodo, n»>me&mas eondlçóoa. para motuar umutfõuttio ipartaminto, com »ioeraa».eSarlu pata na portaria de,.

Aliuga-ae uma aaía~rlcemente motiP
/V liada com roupa de cama fina t
cala p«l» manha, .m apariaro.nto d,um tenhor a um cavalheiro de finotraio e que trabalhe fora, 4 rua Con»r d, na,p«nal II apto. 14 Praça Jo,«, Alencar, xao te trata pelo tel.-fone,A luta-,, ampla nla a moça quaXV trabalhe tora . queira paiar me-tade do jjujuel joo cruíelroi. A ruap.u.andu, >44.~A~Túgara-«e 2 «alas de frente, com
xV,araoda . pequena saleta. «endouma de eaaulrm dando um bom dor-mltorlo pdae jar eOm ou im mo-MIM. para caiai distinto ou Sr... comdireito a coslnhar, querendo pode fl-car com banheiro prlvatlro, no me-
lhor lu«ar do n«men»o. Cartaa para9L951 na portaria deete Jornal.luga-se confortarei apartamento de

|.'iant>0|o — K. Edlflrla n.ttd.tirla,I por motivo da mudauça, pa*»A>»eurgeiHimenlt 0 contrato de d»t» ann*df mafUÍTlro apartamento moblllado... ntaroi ... T^_curn direito a placlna. i*t>d« arr ocupado lm«dlaiam«ute. Aluguei s.tOu crui«ir<«*. Atenlda Rui Harboia Me. apto709, procuiar n\ chave» e tratar no909. Tel. 2S«4l-19.Ie9lam«ngõ ~ Alúga*»* apAÍiautenloI. pequeno, «in cm»a ne família, parapttruoat. Uo tratamento, rom ou a«m r»»*fetçoea e um quurto para 2 praaoa».AvenUit OaiulMO Cru», x.ti. Telefone¦ .
IJ^Umrnco 

- Aluga-a»- »m apártãman*to confortável, tala moblliada. combonitas vlatas, a ravalli^lro distinto, doalto tratamento, multo silencio e *mHoa rua Marquês de Abrantes, 19'., npar-lamento gol.Y>lamengo Aluga-ae ótima êãiã7J moblliada, com boa rrfric4o emapartamento de família de multo rea-
peito, a catai ou a 7 raparei educa-doa <* com referende.»; obséquio te-lefone: 25-9849.

/"\uarto • A'.ua*-íe a moça ul»tintav( t|u« quatra morar com outia na»u.esma» <*ouditõct, »r« «.ata de famt*Ha. ambiente dtfttluto bom >,im» eliriiw vi»i*. te». ;
Íaranjeira» 

- AÍUgaU)*l{"S «Jdnfor»i tavau quartun, a cata loi r »pa •
ao» d* ílito trato, com v«ran3a >lefrente, itua na» Laranjelrai
\r«!ga >i:-i ai«rti*in«nto «V p"-v qjrns família a;usa-«' • um*moca qie d# ;• .rrenete» Telefone• i>)iihva q'J*ps rU. ris# nx»_iO»* feiras

Uum4lt4
quarto* cot{

tapas#»
* filho*.

h

-• Aluge jiótima» %tovel», i>4 11'nmo

Vr"ag* eouf ou »*;» refelçóea, * Tr| ] 4(í.;/j4* • '»).00 e C'r| »00>0u em r^*»«*enela ue família ua irtaAmer.to; cede teum quarto cerrea. para doía rapatetde c<iui*açAo e o m« Inu- r#»peltoTel. 2«t-i4i2 laranjeira».
BOTAFOtiO

flamengo -r Aluga-ae quarto a peacoaJl de tratamento que trabalhe fora.Unlco inquilino. Preço 1.000 crusclr».Fone 4W099.

__Irente. á rua Senador Vergueiro
147. Informaeóos com o porteiro.* luga-se — Apnrtamento com 3 quar-x\ toe. does salas de frente e *ara-¦rm. Nflo babltado. Rua Marques de
Abrant** ,Be- *.• andar — Aceltam-ae
propostas. Cartas para 89744, na por-tarla deste Jornal.
4 luga-se apartamento cora 2 aalaa,

Jl\. 3 quartos, etc. Tratar 4 rua S4o
Salvador. 84. com o porteiro.A \uga-se um"quarto a casal sem n-
x\.lhM ou moça. eomente quem tra-brJhe fora. Troeem-se referencias. —
Rua Senador Correia. 37 — Flamengo.
^^rugara-se urp quarto e ujna vega

com refeições para cavalheirosRua Conde de Baapendl n. 42 —
Flamengo.

4 luga-se um qaarto mohllíado com
Aeaté pela manhA. o banhoi quen-te., a oaaal dlatlnto quo trabalhe ro-
ra. como únicos Inquilinos, exlgem-sereferenolas. Informações 4 rua Palsan-du 228. apto. 505.iTTuge-se confortarei qaarto tnobl-
Aliado, de frente para o mar em
casa familiar. * rapazes ou senhorde respeito. Praia do Flamengo. 300,
apto. 701. J." andar. Ver e tratar ateAs 12 horas.A* luga-se em confortável aparta-
.A.mer.to otlrao quarto a duas mi-
aca. de respeito ou oaia! que tra-
balhe fora. com ou eim movela. Tio-
canv-se referencias, Uoicas lnqu 11-
aos. Ver e tratar 4 r*Ja Almirante
Tamandaré 45, apt. 102. 10-° andar,
a4o se__atende pelo teletoae.

A lugo a senhor de responaabllldase,A unlco inquilino, magnífico quartode frente, na Praia do Flamengo,
ricamente moblllado, roupa de cama.
banhos quentes, telefona, com entrada
Independente, em apartamento de ab-
soluto sonego, prédio aovo, ecpeclal pa-ra mradla de proflalonal. Pedem-se re-
ferenejas. Telefonar hoje e amanh4,
25-5256.  .*A caõãT 3ê tratamento alugo-»e
x\ otlmo quarto ou sala com va-
randa, bem moblllados. em conforta-vel apartamento no Flamengo. Rua
Senador Vergueiro. 128, 4.® andar, —
apto. 404luga-se por. 8B0 cruzeiros, quartoA moblllado com roupa do eama t
café, em apartamento no Flamengo,
exclusivamente para uma tnoc* .ou
senhora que trabalhe fora. Telefone
35-8810

_o_ _ uin quarto rlcam^.ats mo-
ublliado a um senhor de fino tra-

t&môíito ou a um casal que trabalhe
íora ae preferencia a estrangeiro, C3-
tete, rua Santo Amaro 20, 3o ar.aar
»pto*. 41, cas 7 ás 11 horas, todos os
dias. A~lugam-se vagas em quarto com
.Í\.pensúo e roupa lavada, comida es-
pcc.ctl, em casa de família ae re3pel-
Vo, a rapazes ou senhores de respeito.
Rua Joaquim Bllva 122__^— Lapa.
\ 4 lugant-se saia e quarto, cop pen-rJ\sío e com a?ua corrente, a casai
.de tratamento, ^ens&o Homa, a rua*CanoÍaq_Meuaea 32-  

j a luga-se um quarto para casal ou'jnLdols rapazen distintos, agua cor-
rente, movelti novos, otlma pensão.Outro quarto duplo de frente para•lamllia ou 3 rapazes. Pensão Catetc,
irua do Catete_346^

partamentb —
XjL.com sala três quaitoi. cozlun.
ta.mcil-o completo, pequena arca com
tanque e varunua, a quem ficar com
« mobília de quarto ou com todos os•inoveis. Vér c tratar depois das 10
ijoras. á rua Silveira Muvt»ns 164 —
Apart. 306.;  ."""«i. luga-se um quart ) mobl.lado em
J\. apart-amento. Hua Santa Crlstl--
na k% aptj_304,_ tratar com ji. .Dirce,iuga-se vacjü, cm casa ue tumiHd. o
JrV rapa2 do comercio. Hua do Catett-

252, souiaoo.; a íuga-oc um auarto moblllado. com
JrV banheiro e cntra Ja iaúepeuae:ii.o,rappz que tri.ua.ne xor.A n or a ü e_P e r t e a çe_ 33. apt-
, a" íuüa-se uuia Vb.ga com moveis, pa-•TVra moça que trabalhe !ora. Exl-
ueaise reierencias. a rua Fedro Ame-ylco 155-A. 'lei. 25-8312.lugam-se oiuaa» \agaa em (íalas
Jr\. areladaa, casa de família, para ra-
pj.es cd comercio. Rua Bento Lisboa
0.2 — Catete

CATF.TE — Loja — Alnía-so
ama grande loja dc esquina no
melhor ponto do Catefce. Contra-
to de 5 anos. Tratar á roa do
Catei e, 196.7^1 atete — Alug--se nm quarto pararapaz; L rua do Catete 247, ca-as. *. ¦
Gatete 

-- Casal finamente educado,
gratifica bem pelo tTaspasae deapartamento situado no Catete ou -Fia-mento. com 2 quartos e de aluguel até1.500 cruselros. _Tel.j_ 45-2414.

Gitèté 
— A" moça""de fino trato —

Aluga-ie em apto. novo uma 7aga
com pensfto completa, fone 45-09*»o. _
Em casa de família francesa, pro-xlmo bondes Bento Lisboa, edifl-
cio novo, todo conforto, café de ma-
nhá. telefone, etc., aluga-se pequenoquarto para rapas distinto. Teléfone45-3621 domingo _e_ dias seguintes.
Em modesta casa de faínilia, aluga-

se Um quarto modestamente m«-blllado, para um rapaz solteiro, 4 R.
Bento Lisboa n.« 21, Catete. Exlgem-sereferencias.

A luga-se utn a vaga a ura rapes. —
A. Praia do Flamengo, 122, aparta-
mm to 515.
Aluga-se 

nm quarto moblllado em
apartamento recem con.truldo. a

um senhor df tino tratamento. Rua
S. Salvador 84. apto. 803"a ruxa-ew eapiewu^s-» apartamento
ixrm suituooo tdKlelo jeoe-cons-truioo c«m 2 quartos salas Jaroim ae
Inverno, 4 gran-des dormltocios ccm
armerloe enrtJUtldos, 2 banheiros »o«
etala em cot srrnat «opa e ccílnna !
quartos de empreçda e demais «-
pendência.. Alwuel 5 mil eruielroj
Detalhe» com o Sr. Alberto fone 4-
9012 e 52-76*5Ã laça-se quarto oe rrente a cae*)
XjL ou cavalheiro em cau;e de famíliarua Silveira Martins, 164 apartemen-to 706 — Flamengo. % 

utn eenhõr de trataT^fcamerneoí ti

pftaraengo — Quarto íukuoanmenteF moblllado com roupa de cama, café,banhos quentes, etc. Aluga-se em apar*lamento de família estrangeira, uni-co Inquilino, a peisoa de respeito, Cr(1,200.00, Rua Dois de Desembro 125.apait. J2. T.l. 11-JJf.í.X^lamengõ — Alugà-ao a sêHhora dei todo o respeito, em apartamento,4 rua Patisandu', aala moblliada comcafé pela manh4 e banho*, quentes.Tel. 25-3617.¦pilam e n gõ ^ Àluia-aè õm aparta-X1 to noto .um grande quarto defrente aetn mobília para duas mocasou casal sem filhos, que trabalhafora. Tel. 25-3479.  TTNamcngo — Em conforta ver apar-JF tamento novo, aluga-se quarto defrente bem moblllado a pessoas derespeito com ou nem pensfto. Te-lefone cm transferencia e outro defundos pequeno com banheiro atic-xo por /co crutelros. Avtnlda Os-valdo Crus 46. apto. 202. 2" andar.TJMarcengo — Aluga-se em casa dêX família, a casal ou senhor detratamento, Otlmo e espaçoio quartomoblllado. com penRáo, patsadlo de1.» ordem, ambiente' de luxo. opor-tunlaade excepcional. Inforaxaçõcípelo fone 25-9455.

4 luca-ae uma «ala de requlne a ca-í\ ar: d« tratam<r.to .a-em fil^o^, a»l«

A»uua caral ser,
que ti«ahaltita fora ou » ;enmírt* d* reapallu. otiii.o quettomr nom i«<rraçn t muita «nu*, «mlablem-' fKUitllar « muno ..o*.>rg4ao,ia.*A uu«a pi*ai>oaa, COfU uanhoà («ueii*t<l«i<«nt. toie, i.lmoço t jantar50o cruiriro». I'ara unia |ir*rea j.tõuru/elrca »• 'iit caie « aUnu?ti ou Jaifpr.sauA i.isjj i-iu/erifjt, tiuai,/OQ cr»iií*iru» T4l*fone paraijua U»mbin# i4.»»».iaf.-go "Aluga-ic uni b««n qu•»>-to da fretiU, i.fnrtite a ,»a* <«ai

que dém riferenela*. aoo nruialro»Taafoitajr para 2bo}:i, aU as '? l.a
Botafogo —* AlufA>n>ae doll pequ.^3

var, t»n,I pessoas.

\Fagjii 
• »;»! <14 ) m r«f#lt'Ae a >ua srnhoraa t aenhurct edu» ,fUtifs. f d« iUA.lU.1lO f• ¦ if'iQ , \ 11 1.

| muti nt. <? \* * of.t- . 41 - j
I J^ona~"8ul -™ llotafoffi Aluga

quern fl»*ar coot oa tnovrii, i-onipoi!a jda * 'i imt'i" tftlw . varanda, area iI »» drmala dep^ndenclaf a rua Mutt Ikt Harrelo »i' Mala ltt/orniac0ca pelo I! lone 26. ifc:.

A
\
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üttCA
Botafogo - Aiufitin-ae doll pequ.*- »a*af»ff»aM»^-^--iJr»a*x.'-saiassMa A v At'.fnt!<*.« 944 - rotto 5 li2 —noa r cscelemea apart-«n\enioi j A luya-ae otlmo quarto «ie frenf* a ! A A! <ij!i-*io o! quarto de frea-Magnífica e io^aegaqa t ia, í!1lfu';o -TV caaal que trabalhe foia. perto iJ% te, coufugado, moblllado, pa.ra ca»i%novo rei. í Praia Vermelha Pode>*e da.- almo* o.; rasai com filboa em r".;a. da fa-

Ms mui. pr»». it-r» * uquatio quar**= '•'« e.i. y>»ar;o de empresado• •í.tfí»',.» , t» «rio «Hir'MPrefeitura para• ii j>iirta!ik deatg jornal.t;a •• .r » granir, qu-irlrTpa-^nann, n r;a iMiruurto 00r«rela '•> apto. a o?, a moço'» ou ra-paief -urn ou refeiçr.en.A 'uin 't*n apa*rtam«oto", A~" vh>loneletoa eaqulna de Hilário àmGouveia, 1 quartos, í talas, Jard^n»•ia Inwrno t>inheiro, quarto de ca»;»regfld>, <t«: ir.irta.'> para 9í>2?2 na
j j>ofl4£ta doatr join«i.' A v 'Atlenticá 941 - 1'otFo*\ Aí uni-•>" o! mo

oientaç4o saa.a a ru* Param4õ-;0J4 Bola ogo, Irooaon-aerendas.
telrtrfe»

1 ¦ 1. . n 1 -. —, — ..— - . — _» ..... „imo-I BOTAFOGO — AlDRil-ap um» | ro ou Jantar, cu-n li. Caiai «tranjel-

•se em casa íe família£\. magnífica sala com entradapendente, com ou sem movela. para
A lutaiA. mAg

um ou oola cavalheiros. Rua Conde defrajl 9 — Botafogo.  _~A quartos em casa ât fajA mmllla, absoluto respeito, caaa, 01rapar.™, telefone 26*77/4, a rua boro-çuoa 17? — Botalogo."XTuga-se um "quarto^com ou semx\. moveis, a um» moça uue traoa-tl.e fora, 4 rua da Atauu;*j 92 —Botafogo.  A luga-ã* un. Quaru* ueat mobília'-a\.do com tooo o coivforto esfépela manh4 e banhos quente e frio,«ua da PaLmcira, 93 apto. 405 — le-lefone 26j^fa32.

"C*lamengo~
X: ge.-a« va PênsSõ francesa, ãiu-ge.-an vaga a rapa» do comércio,com dtüna pensAo ou aó Jantar. RuaS. Salvador 43^
No Flamengo, aluga-se bom quartode frente bem mobtlledo, comcafé, roupa de cama, refeições com-pletas, banhos ouentes, a casal oucavalheiro de tratamento. Av. Os-valdo Crus Ab, apto. 302. 8.° andar.

PRAIA DO" FLAMENGO —
Loja — Aluga-se ótimo local
para agencia dc banco, casa dcantomoreta, rádios e geladeirasartigos de propaganda, anttgni-dades. drogaria ou outro ramode luxo. Informações, Dr. Lau-ro. Rua Senador Dantas, 45-Bsala 407, das 8 ás 11 e das 17 ác19 horas.
pewa-s»- o contrato do um aparta-XT mento com pouca mobUla pormotivo de viagem Imediata — Vere tratar 4 Praça Duque t'e Caxias,8. apto. 207

A luga-se quarto mobinaoo em apa«X"Y. tamento a caaal ou a duas senho-rat» que trabalhem fora, ambiente fa-mlllar; 4 rua Marquês de Abrantes
L^b-ÍPli—lOuJ.-A luga-se em casa de família umxV.quarto para dois rapazes dbitln-tos. 4 rua 860 Clemente 260, casa 1.Botafofo.A luga-se quarto para casal ou ra-,/Vpa»!, com refelçôee. Rua Marquesde Abrantes «»5 — Ba_Lafo|£.

/"Xuartos a :oo metros da Praia doFlamengo com casa limpa e as-.a. alugam-se quatro vagas pararapazes e uma para moça. RuaFerreira Viana 34_;
QuH 1_ pendente, com ou sem moveis,alugam-se na Praia do Flamengo, 4rua Ferreira Viana 34.rto — Aluga-se otlmo, bem mo-uro com roupa e café, em apt.Qm:Ce cascl, unlco Inquilino, somente arapaz € respeito. Rua Silveira Mar-Uns - Tel. 25-9256.
Quarto 

ricamente moblllado. paracavalhlelro de responsabilidade,ern apartamento de pessoa só, noFlamengo, aluguel 1.0O0 cruzeiros. —
Telefone 45-399b.
Eua S, Salvador 21 -* Hotel Fatlma.dispõe de bons quartos para casale solteiros, com café pela manhã apreços mocllcos. Ambiente rlgorosamen-te familiar.

/~llorla — Alugo quarto finamente
U moblllado c:m banheiro anexo,
telefone, limpeza e varanda mobília-
da, a senhor de responsabilidade, em
apart&ciento de pesioa ~à, .pelo aiu-
gul de 1.200 crur.elros. Yeieíonar co-
mtnte das 10 hores 4s 16, para o te-
lefone 45-3613.

mento, «m apartamento socegatio
aluga-* trm quarto moblllado com
roaupa de cacna e oaf altiflroel 1.000erueelros ver á rira Marquee do Pa-<ratA 28 a»partaumento 102 teiefc»e 4S3261.
TTCãmrngü — 4|uerto iãS^êntfãíSêJP aluga-«e oo<m ou sem mct^els —
roupa a« oarea calè bannos quentes,«omenta a cavalheiro ou moça quetrabalhe fora. Pedem-»e referencias.Preço 850 cru«lrcs measalb. telefone46-1Q79 OU.48-9520

Sala de frente moblliada. banheiroao lado, serviço, telefone para re-sldencla de casal ou dois senhores dls-tintos, casa pequena de família detratamento. rua S. Salvador 34.Traga em sala de frente de dõls lu-V gares, aluga-se para urn rapardistinto que t»abalhe fora. Localtranqüilo 4 rua Dois de Dezembro, 113sobrado. Pedem-se referencias.V*71ndsor Hoteí ~ Rua AlmiranteVV Tamandaré n. 20 — rlamenfto —
Alugam-se bons quartos para casal,com café pela n anhA.

G" lorla — Alusa-.e t ru» Cândido-Mendes, apartamento moblllado.cem sala, varanda, quarto, banheiro
e cozinha. Aluguel 2-200 cruselros.Informações 4 Avenida Rio Branco
128, 16a andar, sala 160VSlórla — Aluga-se em casa da fa-
IjT mllla de todo respeito 1 bom quar-to para rrtoça ou senhora, que traba-lhe fora. 4 rua Cândido Mendes 195Apart. .201.

. ru*z, Catete^

a luga.-bc um quarto 4 rua "TSjfõr,
Üi.103. aptu. 303. ao subir as óita-• <i>tj ao lano esquerdo.  ^'uga-se unia sala ricamente mobl-*
-Ti. liada com roupa de cama fina e
c. pela manh4 .em apartamento de
uni 5.nhor a um cavalheiro de finotraio e que trao<*-ihe fora, á rua Cíon-
du de Baependl 12 apto. 34 Praça Josécie Alencar. N&o se trata pelo tele-ípr.e
rA~'luga-sc confortável quarto mobl-
U"\-llndo, calé de manha, a dois ca-vaihelros distintos ou casal que tra-
balhe [ora. i rua do Catete 247, C3sa' !._Te!._25j:1058.„A liigà-so uma sala com agua cor-
J\ rente, n-.oblllada, otlmo passadlo.X)-ra família ou tres senhores, uervem-
Be releições avulsas msnsals e mar-' i-nltas. desü! as 10.30 horas, carte ri-
taaas por C.'3 250.00. Peusào Barcelos,
ú. rua Buarqua de Macedo n. 58.

Cl aragem ou porão para pequeno de-
I poslto no Catete ou Imedlajâes.

hecesslto de uin para elujar. re.ero-
n a r para" 30-4225. -. Sr. Moreira.,
Iapa 

— Quarto , — Aluga-se • de
J frente, sem mobília, com cafe

pela manhã, em casa de ¦ flmllla, para¦5 rapazes ou um casal que trabalhe
tora: á rua Manflel Carneiro, ,22-A.Btnto Ribeiro a casal «em Jllttos ou
Dfto-c* e psdem-se ^referencias. ."'iCoça"^ Em apt. de «enhõra-- »d
JltI aluga-se salà njcftilUada. a - wcça
de alto tratamento que xrabaTbe fo^a,
Bar&o de Ouaratlba 7li pt. 11, 4e*

r
Braça Duque de Caxias i». apt?. 4K— Aluga-se moblllado. com díV-
anos de contrato e flador. alaguei¦\ mil crueelras. Procurar Osvaido no
èndejeço
Biása-sw.^, —r- jGloria, com grande tsala, saleta.

'rfiamengo —" Aluga-stJT em quarto lndeper uma vaga
quarto Independente, 4 ruaBento__Llsboa_96, 1.» andar, apto. 6.

S^lVmengo ATugam-ae lojas pãra. qualquer negocio. Rua Conde deB b epen dl 5?.

A luga-ee uma vaga em quarto ã/V um rapas. Tratar 4 rua Marquêsde Abrantes a. 191. ap. 103. Bola-fogo.A luga-se em cac? de família dex"\.tr ata mento amplo quarto semmoveis com refclçõet esmeradas a ca-sal ou pequena família. Acelta-s«criança. Preço 2.JOO cruselros. —
Pedem-se referencias. Prorlmo Ku-malti. Multa oonduçio. Telefone26-4195.A luga-te uma ooa sala de frente.J\- moblllaoa. para casal ou senho-rei de tratamento, a rua Voluntáriosda_Patrla_2?4.

parlamento Aluga-se otlmo,x\.com 3 quartos. 1 sala de Jantar,I saleta, banheiro em cor completo,quarto e w. c. de empregada, boavaranda, pronto para habitar. Ver4 rua S4o Clemente 158, edifício Ba-rto de Lucena, chaves cora o por-telro. Tratar iono 49-5800, sr. Pe-drcKlugam-se em casa de poucas pes-.fY soar. adultas, duas vagas parauma moça e um cavalheiro, que dêemKeíePenclas. 300 crurelros mensais.Nào falta água e tem telefone. RuaGeneral Severlano óo, casa 4. Bota-fogo. ^

cana com 2 kiiIiii, 3 quartos. 2varandas, hunliclro completo,cozinha, quarto dr empregada c
VV. C., e uma espaçow Are» cl-mentada. Tratar pelo telefone:2(t-C545. das 9 ás 12 horas.
Botafogo 

—'Apartamento — Aluga-se uin, 4 rua Voluntários da Ps-trla 139. apartamento t02, conatru-ç4o terminada de fino gooto, tendoquatro quartos, dois salOei, duls da-nhelro* rui cor. copa, coslnna. Jardimde Inferno, dois quarto» de criado»e banheiro, 4rea de aervlço e gara-
«••m. Sô para família de tratamento,'ratar 4 rua da Assembléia i0i. sala904. Telefone 21*3814. Silveira
Botafogo 

— Apto."de frente, varan-da, sala Jantar, 2 dormltorio» ba-nhelro completo; cozinha dep. emp.;tanque terraço etc. Moblllado a ri-
for com mobília colonial etc., nova c|Ingerle; cama e mesa r utensílios demesa e cozinha e geladeira PhUcoà pés; louçaria quadros finos cortl-nas. etc. Família com ótimas condi-ções de saudo aluga por 8 mesfs im-
preterlvelmente. Alugtw; j mil cruzei-ros. Flador ldoneo. Entrega imedlt-ta. Diretamente com o admlnlttraoorcorretor Revello. México, 3, sala 170117|® andar. NAo tem Juras nem con-chavos. Fone 32-6367..
Botafogo. Aluga-se "uma vaga paramoço educado, de rfspelto. quetrabalhe fora, 4 rua Marquês Abran-tes; 191_apto^ 304;_pertlnho_da_prala.Oota*fogo — Casai sem ÍIlhosT procura.!_• pequena casa ou apartamento ouaceita-se traspasse. rondlçôrs a com-blne.r, entre os bairros dc S4o Cristo-v4o a Ipanema. Favor telefonar para26-8493. sr. Nelson, até As 12 horas,todo* os dias.

A luga-se magnífico quarto de fren-2\- te moblllado a persoa só paraviver como em família Com roupade cama e café peia manhi 1.400cruzeiros, sem Isso 1.200 cruzeiros.Rüa Marquês de Abnntes 191, apt.901, quass esquina da prata de Bo-tafogo. N4o se trata por telefone.A luga-se ótimo quarto em casa dejt\. família de fino trato, á rua Mar-quês de Olinda 31. Botafogo. Fone46-2405.A luga-se uni quarto em casa deXjL família, para moças que traba-lhem no comércio. Fone 46-2630. —BotafogoA luga-se, com ou sem moveis, aXX casal, moça ou senhora que tra-balhe fora. um espaçoso e bem are-Jado quarto, em ambiente puramentefamiliar; á rua Maria Eugenia 31.BotafogoA luga-se um quarto em apartamen-xl to multo sossegado, sendo unlcoinquilino, sem moveis e /em pens4o.dé-se direito a cozinhar e lavar. Pre-ferencla a duas senhoras ou casal.-Exigem-se refeiencias. Tel. 46-2059,á rua Voluntários da Patria. perto daPraia.A lugam-se em casa de família res-^Vpeltavei otlmos quartos para rapa-zes ae boa posiç&o social e educaçãoelevada. Referencias. Praia de Bota-fogo 458. Ver das 10 4s 1S .horas.luga-se em

11 ot afogo — Aluga-,e ím quarto13 moblllado. com cafe e rouna decama; á rua Volunatrloa da Patria.1 li. casa

Pedem.ae referenciai FV.or tel - ,fonar para Zf i.27. com Mme. He- • /.Ijena.
A part.mentoí ~ Üff* - Ãniiiím-f \ ^e oilir.oA anarumentoff com lindavUla pari% a liuanabara. rte um oudolc quartos, living, banheiro, corl*nh.* e dcrmder.claa pnra criaria. Alu-guels ."'.ooo t i,s00 crure.ro-j. Ver 4Avenida Boo SeoaulAo n " n. r trn-Ur A AV. Wlo Branco, l S4. h." andar.
\ luga-se na 1)rea, AvêuTna Joho' £vmtJLAUea 82 apartamento 6 i.m quartorom vlata para o nar a pjMinan dereçnHlo e s*ndo unlco Iqulllno, ct.sumulto *o isey a d a.

r<\SS A-SF. Cnm nUtorWaçÃõdo pronrictario, apartamento naUrca, rom 2 quartos, sala, quar-to c banheiro do cmprcgacia, aquem ficar cora o* moveis novalor de 30 mil rrutelros. Alu-guel antlro. Cartas para 94811,na portaria deste Jornal.¦QBtfrto — Aluga-se excelente, cmcasa de família, moblliado e romToi.pt de cama a uma ou a duas pei-sãos que trabalhem for. 4 rua CiaiUoBacelar. 9, 1.» andar. Praia Vermelha— Urca.
U"rcb — AJuga-ae quarto ern ãpar-tamento familiar, com ou sem re.feiv&es, a um senhor, dol* rauasesou casul qu? t.-abaíhe fora. ÚnicosInquilinos. Tratar p-'o t<i 1. 46-3619.
ÜToa  A~uga-ie quarto em pr~áiâeipaçoso moblllado. a casal, ou ?pessoas que trabalhem fora. Av. SfioSeb.-LstlAo a°, apto. 101, tel. 4fc-oi40^TTrca — Casei eem filhos~de.se.ja aluigar urgento, eat3 ou apartamentocom ou sem moveis, sendo aluguel an-tlgo. paga alguma melhora. Favor as-crever para 93505, na portaria, destajornal.

mllla. com ou sem retelçõai.uriainnn^o qa t.onie, andar aíCõim quarto, sala. toninha a ba-.i f.ru compra->• em Copacabana,iiuf.wô lou mil cruzeiros 4 vista —fartas para 90ôr7, Da pnrtarla daetajornal. A UKA-eê em palaceie confortaval./jLumn grande sala de frpnte. mobl-liada e com otlmaa refrlçõer, a caaald* tratameuto; trocam-se referencias.Rua Paula Frelta» 28 -- Posto 3.
Aiuga-an" 

"quarto dê frente, mõíf-Iludo, preço Cr» J.5CI-00; 4 \vt~nlda Atlu-;KlCrf, com pasuadio de 1*.it casal^ distinto. _T«-!. 57-^:92.
\ luga-Tse quaitó moblliado com pen—x» .fco. a ca.'.a' dlitlnto. Preço Crf3.000.00: A rua Hilário de Gourela33.. a pari. 30? _Tei ^37^91^2.A "vcnlda Atlantlca — Aiuga-«a umXScquarto, com ou a<m reftilpftaa pa-ra 2 ruoça^ ou 2 rapate* ou caJtltem_fllhos Fone_37-548:." A luga-J-e um "quarto mobOMo a txV nioça^ ou rapaaos. Ver o tratara rua Rnul Poir.péla 30# Copacabana.Postxj_6.  luga-se um bom quarto para ouac

pessoas dlstlntac e uro pequenoquarto para uma pessoa. Ver e tratara rua Domingos Ferreira 20, apto. 102— Copacabar-t*. om casa deito cem no-velr. a um cavalheiro da fino trato,com dirtlto a banhos quentes a te-lefone, 4 rua Siqueira Campos 194-A,apt. 10,. Copacabati».

Botafogo ou Oavea — Preciso alugar
pequena casa ou apartamento dealuguel antigo máximo 600 cruzeiros;gratifico ou compro moveis. Telefone27^53j43.

Botafogo 
— Aluga-se uma eala ri-camenta moblliada com banheiroanexo, para senhor distinto, telefone26-1092.

Botafogo 
— Aluga-se um quartomuito bem moblllado para pessoaque trabalhe fora. T/l. 46-1206. Ruadas Palmeiras, 93. apt. 606.

Botafogo 
— Aluga-sé, moblllado, oapartamento 202 do Ed. fléo Clt-mente, a rua Davi Camplsta 1C3, comtres quartos, hall, living var.xndas,copa, cozinha, banheiro com box. de-

pendenclas para empregada e garaçe.Ver no local com o porteiro Osmar.Tratar á rua Buenos Aires 66-A, 4oandar, das 15 ás 18 horas. Teleío-ne 43-5061¦
Botafogo 

— Alugam-sa 2 pequenose espleniidos apartamentos; ótimo
ponto. Rua pitoresca e nova. Cartaspara 85956. na portaria deste Jornal
Botafogo — Aluga-ee em apartamen-to confortável duas vagas corerefeições e roupa de eama, para duasmocas. Tratar pel* tel. 45-3085.
Botafogo — Sm rua transversal avoluntários c"a Patria, aluga-seespaçoso quarto por 800 cruzeiros —
Tel. 26-1547."Dótafogo" — Èm resldencla faznlllar-L-* aluga-se a um ou dois senhoresdistintos que trabalhem fora umconfortável quarto sem moveis n;rua Conde de Iraj4 68-A, apt. 101
T>otafogo — Aluga-se otlma sala-»-* moblliada a pessoa distinta t detodo respeito que trabalhe fora, emapartamento de pequena família derespeito, com uso do telefone e ba-nhos quentes. Exlgem-se referencias.Tel. 26-5174-

GAVEA
A luga-re coníortavs'mente mobília-¦tV da. pequena <*asa de 2 pavlmentoscom 3 quartos. ?. salas, 2 banheiros,2 varandas, cooa, cozinha, dependen-cias do emp.egada. jardim e garagemao lado do Jockcy Ciub Brasileiro. Av.Epltacio Pessoa 2736, Ponte de Tahuas.Jardim Bctanlco, Ga-, «n*. Tel. 43-5519.Sr. Mario.A luga-se quarto a casal, ern apar-a.V tamento de família de vjdo res-peito. &xlgem-se referencias. — Jar-dlm Botânico. Tel. 26-Ó528

A

A u^a-se um quarto eiiT\. família Ct tratameuti

4 luga-se um quarto ivetõ" moblllado¦T3l pp.ra um casal com pensAo 4 ruaSiqueira Campos 13. tel. 37-7771.jjerto da pra:a.
Avenlua Atlantlca n.® — Alu-. gem-^e uma vaga para cavalbel-ro que trabalhe fora, por *50 cruzei-ros c um quarto moblllado parkcasa! ou senhora em c%sa de fami-11a. cctt ou sem rcrfelçâo. 'cm apjurtanisnto sem lu-rua Leopoldo Mlguez 107,cpt. 201. Tratar á av. íí. S. de Co-
pacabana 551, com o sr. Henri.
\ partamento — Aluga-se pôr motl-.l\ vo «le viagem, sala, quarto, eozi-eha e banheiro. Ver e tratar 4 ruaOtávio Hugson 16. apt 303.

A luga-iej£Y vas L

Jardim Botânico Apartamentos_ com grande sala e tres quartos,mais dependenclas completas, serviçode empresadas — Alugam-se por3-000 cruzeiros mensais, sem luvas eaem moveis. Ver 4 Praça Pio XI. ?.Edifício novo, e entrega imediata.
Jockey Club — Gavea — Quarto cor?.refelçõec, em casa de casal eemfilhos, ldoneo, alugamos quarto comou sem mobília, dimensões 3X3. so-mente ccm refeições. 4 casa! sem fl-lhos ou a duas rr.oçae distintas, trl-via! variado, únicos inquilinos, casamodesta e coafortavel. 2.500 cruzei-ros. Telefone 27-5380 Praça SantosDumont. 118. sobrado — Oavea.
pequeno apartamento —'otrti auvã»JL e rem moveis, aluva-se na Gdvea,per tres meies e meio. a qnem deram-pla garartlcs de desocuper-lo ítr.-do êsse prazo. Tone 25-A970.
Pronta entrega — Alugo ou vendo,financiado 100°;" pelo IPA6E, ruaEngenheiro Pena Chaves 4<3. apto. *01.transversal a Lopes Quintas, JardimBotânico, 3 quartos, sala, banheiro,cozinha, quarto e banheiro de empre-gada. 2 terraços. Ver no local, hojea qualquer hora. Tratar tel. 42-3291.

LEME-COPACABANA

A luga-se confortável quarto 6m e*-jtV sa estrangeira, banheiro privatl-vo. garagem, telefone, café pela ma-nhá, a cavalheiro distinto. DnlcoInquilino. Kua Santa Clara n. 327.apto. 2 ¦ Tel 37-5777. C opa cabana.V"luga*-se saía bem moblliada parajt\. casal com fihos. com ótimas re-feições, em cara de família. RuaSanta Clara 172. Fone 47-0517. Co-uacabana
Al liga-se amplo quarto para caaalou duas pessoas cctn refeições;â rua Anchleta : Leme.
xa.enor2is quarto, com varanda, comou sem moveis, nassxdlo esmerado.Ru*. Barata Ribeiro 71e, apt. 302,tel. 47-2663 A luga-sê ótimo quarto para cataiXjLou duas moças de responsablll-dade, com refeições, em casa de fa-milia nortista, 4 Av. Atlantlca, Le-me. Tratar pelo i o ne 37-6992.A luga-sê em resitíencíÃ estrifimec--Ta. te familiar, aala d^ frente commobília e refeições a família dê tra-tamento Rua Figueiredo Magalhies o.101, proxlmo a Barata Ribeiro —Posto

Botafogo 
— Em confortável eparta-mento de família mineira alugam-se vagas pare. moças distintas. Tro-cam-se referendes. Praia de Botafo-

go 114, apt. 203.

LARANJEIRAS
A luga-se um espaçoso quarto so-

XjLbriamente moblllado em casa deíamilla. Rua das T^aranjelras 210.aatj. lll?. li.» andar.

"mtmgo — Aluga-se em casa fran-

A juga-sc quariu uuuilla.ao, com oa-
XXnhos quentes e telefone; 4 rua
General GlJcerlo 440 apt.402, JardimLaranjeiras. Tel. 25>9909.
A- luga-sê quarto luxuosamente mobl-

liado a pessoa ou casal que traoa-
lhe fora. Ambiente rigorosamente fa-miliar. Pedem-se referencias, 4 ruaí '««a."esplêndida sela de Ircnte, I gi"laÇ;lraiVl»V'lio.'"" Êdülcío Zaca.>na«p«Bj.enf.. bqn .mobtUada;- e para | t"aí. àot. 130I.~A~íuga-5e um bom quarto com ou
xjLsem

tfA de tratamentoquarto mobUSado com roupa decama e café. Rua Voluntários da Pa-tria 134, casa 5. Botafogo.A Tugam-se sem luvas e sem moveisxV. apartamentos de luxo. com grandesala, tres quartos, otlmo banheiro,tendo cozinha e W. C. para empregi-da. também agua quente, quarto paraempregada. Preço 3.000 cruzeiros pormês. Ver diretamente na Praça Pio XIn^ 2. Jardim Corcovado.A luga-se ura bom quarto, arejadoixe limpo, a rapaz que trabalhe foraem ca3a de respeito e sossego. —Rua 85o Clemente 174. ..sob.

rapazes de responsabilidadeConde de Baependl. «_s:m moveis, * rapazes que traba-lhem fora, á rua Alice 28 — Laran-f^lamongo — Aluga-se moblliado 1 1JT quarto a eesal «ua trabalhe íóra ^ Juua-Bt i rua silveira Martins 156;ou a uma pessoa de tratamento no Aapl0< 2ü4, um quarto moblllado,apartamento da rua Buarqua de Ma- com dlrelt0 a telefone e banhos quen-cedo 31- Apart. 201t_2.—annar. ^ tes> a d0is rapazes. Preço 1.000 cru-T^íamengo — Em. , apartamento 4a zeir0,J. família de respeito, aluga-se quar- to moblliado a moça ou a senhoraque trabalhe fora. Telefone 45-0262.
I A luga-se amplo quarto sem morei6,
x\.em apartamento de multo sossego,4 rua das Laranjeiras 210, apt. 607.Edifício Zacatecas^TTIlameiBu — Aluga-se bom quartoJ? par» duaa moças que trabalhem 4 luga-se quarto moblllado etn ca,a

fora; «fe apartamento de funcionaria .ZY estrangeira unlco inquilino só a
publica, com direito a banhos quen- pejrca que .trabalhe lora. Outras
tes diários e ferros elétricos e caf« condições a combinar — Trocam-se
bela manhi. Cr» 650.00 cada uma; referencias. Respostas para 98192 na
rua Correia Dutra 56, apart. 30. portaria deste jorna.

apãrtã^ " A luga-se um quarto arejado. mobl-

Aluga-ie uma ótima vaga mobília-da em quarto Independente, na R.Álvaro Ramos n.® 117, Botafogo, ondereside apenas um estudante o qual>rocura um *apaz distinto para a re-: erlda.JPalar_com o Sr._Nllo."À luga-se" casa" nova toda moblliada,J\. com quarto. 2 salas, garagem, ba-fjxtavel etc., perto do Humait6 con-trato longo, podendo sublocar ou dar
pensáo por 4.000 cruzeiros, a quemcomprar os moveis, 70 peças, inclu-tive padeira de porta magica, lou-
ças alumlnlos e cristais por 50 milcruzeiros. Cartas para 96540, na por-taria_deste Jornal.~A luga-se grande e confortável apu-

sento com 3 quartos 2 salas quar-to de empregada e área de 24 mil m2.todo moblliado. inclusive lustres oe
cristal radio vitrola, tapetes e Usiefo-ae. Var cora Fernando. Av. Pasteur
163 e tratar i Av. íks. Vargas 87/
Joalheiia

>aása-se apartamtlrto de frente -ria
— Gloria, com grande tsala, saléta.
2- amplos qtiartoí. banheiro completo,
boa eoslnha, O.jpendenclas de criada
com drea de Serviço. Negocio ufgente.
Cartas para 90790, na portaria deste
Jornal,

" A-lusa-^e em casa de distinta fa-
LcULintlia à rua Silveira Martins n.
76-A, casa XX, um quarto para dois' rapazes áò comercio — Pcdim-se re-
gerencias

Salas 
—' Àluga-se A rua do Catete

nas proximidades do palácio.' boaa,
salas para nrofessores. Tratar 4 - ruafM Catete 183- • -

Vgiji 
—' -Alusya-ae a rapas at fleo

trato. Fone 25-1233- -

lia. a casai "de. ÍMtamento semlhos CMrt • 1.500.00. Cartas para £j±?
^li.^na portaria 'deste, Jornal.  i luga-se sala para àote-—í-mentro —• Trasoassa-se o contra- I x\. com café 4 rua das LaranJeiraSi

to dé um apart^iento de um s6 iio.^ 10.» andar. apto. 1001 - Tele-
pavimento co 9o andar, composto de fone.45-0300.

Quartos e 3 salas, a quem comprar A luga-.s uma vaga para moça que
175 • moveis; melhores ,informações, 4 jflL trabalhe fora, com ou sem pen-
rua Senhor <Jos_íasso« 31._1°. Ü2- a&o, » que dê referencias. Rua Pe-"tJYlamengo — Quarto ifrande de fren- relra da Silva 98, Laranjeiras.
po te. multo bem moblliado. aluga-se A "pròeritos — Alugum-ífl moblllado
eom roupa de cama, banhos quentes I com agua corTente ee café pelae café. completo pela •maínhâ.v Único manhã, a casais e cavalheiros de
thquUlnp. 1.900 cruneiros. .Telefonei tralamento; 4 rna das Laranjeiras
25-7026.' '  I n;_3J0

flamengo
X^lamen&ÉL^- "^Lojas Alugam-se ara- 1 . luga-se um <juartoJ? pias lojas,, para LA.para um jsenhor oude ..negocio, *ceTta-se proposta para ^ c0mer<.l0 « rua_PlnJ

\ lúga-sc Í quarto moblllado a ra-
4. paz solteiro em casa de família,

ú tua Hertner.egíldo de Barros, 42 —
SOJ. - Gloria. A luga-se uma 'wáMk de trente, graa-
Jrl. de e outra paqtt^na. com vista
bo'jre a baia má «oveis, a casal
«em filhos ou um ou dois cai^lhel-
ros, que trabalhem fora; 4 rüa Taylor
112. entre Santa Teresa_e_Glorla.~A luga-se otlmo quarto moblllado e
.A com pensfto a 2 rapazes de res-
peito.' Rua Correia Dutra 156, Ca-
tete

A luga-se,-no Flamengo, otlma «ala-
dormltorio, com grande varanda, de
frente, luxuosamente moblliada,. com
banhos e café. a cavalheiro que dê
referencias ou a caaal distinto ..Qjjetrabalhe lora. Ser&o únicos Inqulll-nos. Fone 25-6961. ...~A luga-sê urba casa, no flamengo,
A. par» íamilla de tratamento ou con-
6Ulado, Tratar pelo tel.: 25-1674. Exl-
gern-se referencias,

~A lusa-se otlma vaga num qúartoJrV para dois. Rua Tavares Bastos*9. Catete. A luga-!>e um quarto com Agua cor-
J\.rente, pnra casal. Pens&o famj-liar, com ótima comida, perto doCentro e du praia. Rua CandldnMendes 15. Olòrla.  ¦: ¦"

APARTAMENTO moblllado no
Catete, trasp'assa-sc, sem lavas.
Negocio urgente. Tel. 3^-0191._

i A luga-se um otlmo quarto mobília-'wc\.do. a cavalheiro quo trabalhe nocomercio; A rua Corrêa Dutra, 97. ..! A~luga-se sala 1 Rua Benjamim.J\ Com tant 36 ' Catete. .com dl-relto ao uso da cozinha. Ver no lo-cal e tratar á Av. Rio Branco, 117,eala 308. das 14_ás i6_horas."A luga-se A rua Silveira Martins 84,
A ótima sala de frente sem refeiçõescom ou sem mobília, para casal ou
dois cavalheiros de tratamento.

Aluga-se num bom apartamento 4®todo o conlorto, um quarto . parauro senhor ou dois rapates moblllado.tratar no local; á rua Presidente. Car-
los de Campos, 7-A, 4.° andar, apto.
5. Tel.: 25-3791.A lugam-se otlmis vaga,, a 400
x\.cruzeiros, para moças que traba-
lhem fora e uma ampla sala de
frente á_rua_Benadpr_yergueiro 169.

A iügã-se ótima sala moblliada, con
.A. todo o conforto',-a -cavalheiro. dl«^
tinto, a rua Artur Bernardw 9. ria-
meugçK

com t>anhelro. ou dots rapazesde .negocio, aceita-se. I Ho comercio á rua Pinheiro Macnaóodivls&o. .Vér A, rua i Conde de Baepen-  Tratar á nia Ferreira Viiana, 26.dl 59. Tratar pelo fcelefone_2W488._ 1. ¦ 
tUamenfo — Passa-se otimo^jiparta- APARTAMENTO — Aluga-se
Us mdeonií g?índferse,lquart0o° varanàtí confortável em Laranjeiras, eom
coJlnha, banheiro completo e depen- 3 amplos quartos, 2 salàs, hall,
dencias para empregados. Ver- a rüa banheiro, cozinha, quarto cie
Marquês de.Abrantes 147, apartamen- e reBada a qaem comprar os

o^UltóTc^Trô^a1"» 
"Sot-" AlUEt^l°rdeeZ^^rnwl-
Mélo^ 42-9970, Sr.Trccam-»e referencia*. Rua Marquesa Carneiro,de Santos. 3b — Largo do Maslxado. Wl:

~A lugam-ae dois <juai:toa rlcamen-
/V te mobllladoü - a mocas ou rapa-
les 1 Praia do Flamengo 122, aptu
802.' bloco 3. das 7 As 12 horas.
\ Tugs-se uma aala luxuosamente

xV moblliada. com todo conforto pa.ra um .senhor de alto t*ato, — Praia,
do ftanw^ • . 386. apto. 102 — Teve-
fone 45-2199. 

AÉIxGAM-SE qnartos «ora. li»-
nho e caie pela manhã e telefone
á rraia do Bassel, 108- Preços
exocpclonafcs para moradores —-
Tratar com o gerente

i A lugam-se dois quartos moblllados
JrV. em apartamento ambiente familiar
6endo um quarto nos fundos com en-
trnda independente, banheiro ao la-
«!o. Rua ilarquez de Abrantes 191 apar
tamento 1003. PT luga-se 1 otlmo quarto mobília-
J\.do. a cavalheiro que trabalhe no
comercio. & rua Correa_Putra._97• __luga-se uma ótima vaga em apar-
IA tamento. a moça que trabalhelora._A rua do Catete -14. apt. 601*
PA íuga-se em apt. de ra«al um
l/V.quarto moblllado. roupa.de cama,
m. rapazes, moças ou casal aue tra-
talhe fora. Pessoas de respeito. Pe-
dem-»e referencias. Rua do Catete
i>0.: apt. . 302'. _2.o_andar.IA lu«ta-se um nmrto cm d« f*-
Xi.nl!!». sowerte par. mpnz do co-•nercio ou estudantis. Rua do Catete
3. sobrado.

A luga-se em opártamento bom quar-
A to moblliado se mrefeiçêts. a ae-
nhora ou moça" qne trabalhe fora; • t
rua Bar&o d oPlamengo n. 24, apar-
tamento 701. Tal. 2Í-B172. ~A luga-se a cavalheiro de responsa'
xVbllldade. quarto bem moblllado. eraapartamento de pessoas de fino trato,
Unlco Inquilino, café Pela manha, ba-
nhos quentes. Rua Almirante. Taman-daré, 53, apartamento 42, 2.° elevador.Tel.: 45-1752. ' " " ' ' '• ' '

A luga-se um quarto para moça queA trabalhe fora. á rua SenadorCorreia 66, apart. 102, esquina Pais;sandu."I luga-se a um senhor ou rapao
x\. responsabilidade. uma salafrente em apartamento de . rarailia,com moveis e roupa de cama. Tele-fone 25-1,286. Realengo

A luga-se 1 quarto com ou sem mo
A reis. em apartamento novo no
ultimo andar e de t«do respeito. RuaMarquês de Abrantes 191. 11° andarapto. í.ioia lüga-se era casa de ramllla, ótimas
A vi*** nnre rapar»s. de resp^lço fn<i> tr^balh-m fora. P;dem-se referen-cias. Rua Palssandu* 209. Flamengo
TOM Í5-S630. 

A luga-se ótima sala, muito bem moo!-
A. liada, com pens&o, a casai de fino
trato, em resldencla de todo o confor-
to; á Avenida Sâo Sebastião, 308. Te-
lelone: 26-1576 — Urca.tma sala de Irente, mobl-

de Santos. 3b — Lar<o _do^Ma;naao. | -v~pj,.tatr,entu livre dentro de 2 meBotafogo — Aluga-se ^Y.sea aluga-se nns Laranjeiras comrim ln-rn «m I » D, |_1  « Kántinlrnx
"T^lamengo
Jc' iera edifício e apto. de .luxo, ^m j 8tt|a 5 quartos, cozinha, 2
quarto Com. todas as comodidades. Cr? quarto ne empregada com banheiro
1.200,00. Tel.: 25-5499. também e pequena area. Absolutamen-

iaraengo — Otlmo quarto aaoblUado te novo. Telefone para 22-5564.
.com roupa de cama e banho quen- V-iosme Veino —• Aluga-se aparta-

te, aluga-se, em casa de família a se- t%?nto moblllado, com saletat
nhor de respeito exlglndo-se referc.n- ga]a 2 quartos e demais dependen-cias mil cruzeiros. Cartas para a por- c.aB <_c]0 aluguel mensal de 3.000tarla deste Jornal a 96453. J cruzeiros, sem luvas. Vei^ segunda- ^ .w . | m u&CUUOl ou... .
flamengo. — Aluga-se uma sala de jeira, das 9 ás 17 horas. Rua Ibltala
U irente ou um quarto moblllados, a | n. uj, apto. 302, Junto 4 estação
um ou dois senhores de respeito. Rua do Coreovado.BUvelra Martins 2B. Tel. 45-0622 ou aracjtiras _ Aluga-se em aparta-

a^arfaSenir^So^" gratamente.peito,. a casal ou senhora qiie. traba- J - «ranlelras  Em casa apalaceta-Ihe for». Tel. 25-2U6.__Ut;ico_mqulllno: 1 T. 3"amilla de todo o respel-Xj^lamengo — Aluga-se a pessoa de _ Álugam-se dois quartos de fren-X- alto tratamento, quarto com ba- c(jm oU sem moVel$. roupa de ca-nhelro privativo, moveis 'j*10'» 1 mí4 refelçfles a combinar, café, ba-chão de. molas. Unlco inquilino. Tel. I .Qg quente3, telefone, a casais ou ra25-6023. paxes de fino trato, chama-se aten-
XPlamèngo — Aluga-se uma ótima So para rapazes de Embaixadas e
JP sala moblliada. com pensfio com- _ue nfto tenham aqui família, pois
pléta, a casal, ou tres pessoas, moças 1 0 tratamento e o ambiente é dos
ou rapazes era casa de todo o respeito, I mais distintos. Telefonar para 22-1189a rua Senador Vergueiro 1"73_.  ou tratar á rua Moura Brasil 15, es-"È^íamengo — Aluga-se uma ótima sa- mina da rua Pinheiro Machado.¦T la sem moveis com ou sem rafei» y aranjelraõ — Aluga-se uma vaga«cm VT aranjelraõ .ções. para casal ou duas pessoas ido- |j em qu,rt0 de irente. em aparta-neas., em aP*rtàme2Í°mr??^?Ho TrS mento, com moveis e refeições, â ruainquilinos, no J^argo do tachado. Tra- } Portela. Tratar pelo telefonetar á rua Senador Vergueiro 173. g*ya"59.-Tet._Z?-3515. V aranjelras — Alugam-se em apar-amengo — Procura-se apartsmeii- Um5Ell0 d0 CBtai d0|s otlmos quar-com quarto. tos de frente, sendo um moblllado em cruzei- JJtll0> 2 banheirog anexes, refeições

Botafogo — Em apartamento defamília mineira alugam-se vagasexclusivamente para moças distintas,exigem-se referencias. Praia de Bo-tafogo_U4,__apt._203.
Botafogo 

— Permuta-se <tn aparta-mento amplo, cora 2 quartos saladeoendenclas, telefone. cujo aluguelé de 1.630 cruzeiros, com ou sem mo-vels. por outro, de alugu'1 mais ba-rato nas »aegiiintes zonas: Tljuca,Grajau, podendo ser casa pequena. —
Telefonar para 46-0927.

A luga-se em Copacabana otlmoJTjL quarto em apartamento, bem mo-blllado cora café pela manhà roupade cama, a cavalheiro de fino trato.multa agua e c<»iduç£o. Tel. 37-6095.A luga-se em 'resldencla familiar otl-A mo aposento com refeições; á ruaFrancisco Otavlano 59, tel. «27-3160.Posto 6. Copacabana.
A luga-se apartamento de frente comJ\. sala grande, saleta, kltchnete e ba-nhelra. Aluguel Cr$ 1.725,00. Tratar árua Sá Ferreira 215. apart. 304, sa-bado das 15 ás 13 horas, e domingodas 14 ás 17 horas,

Botafogo 
— Quarto moblliado paracasal ou cavalheiro de respeito,casa de família com ou sem pen-sfio, á rua Huraaltá 258. Telefone: —•

26-2667.
Botafogo: Aluga-se um quarto a

 rapaz ou scrhoi. casa de famíliade treti-mento Rua Fernandes Gul-maràps 68.
Botafogo 

— Aluga-«e excelente quar-to a caasl com reeflções ou a se-nhor só em casa recem-construlda. árua Voluntários da Patria 169f. Te'lefone 46-2653.

A luga-se umax\.l! "liada; á rua Senador Vergueiro, 72.
Jelt:_25j:5999.'A luga-se em Botafogo, apto. com 4
J\. quartos. 2 /alas grandes banhei-
ro completo, prazo 6 mese3 sem lu-
vaa, deposito 3 meses, aluguel 3.200
cruzeiros, fone 46-0653. Negocio ur-
pcnte_motlvo_viagcm,"A partamento terreo ou caaa — Pre-
x\.ciso alugar prazo u;n ano,^ balr-
ro Botafogo, com 2 luarsoo, saia^co-
alnha banheiro o area, tel para
42-3724 OtávioA lugàm-se vagas para moças, cora
xV-café e roupa 'de cama, banhos,
lavar alguma roupa querendo, 500 e
600 cruztlros. Ambiente seleto e ta-
miliar. Rua Marquês de Abrantes,
191» apartamento 1103, décimo prl-melro andar. Flamengo. .....

A lugam-se otiraos quartos, entrada
A independente para rapaies ou para
casal sem lllhos. Praia de Botalogo
58, apart. 41. »Tcl. 25-1970.a luga-se êm Botafogo, proxlmo
A praia, apartamento bem moblllado
constando d esala, quarto, banheiro e
cozinha, com cortinas, tapetes, roupa
de cama e mesa, louça, talheres e ba-
teria de cozinha. Aluguel Cri 2.500,00
Náo se vendem moveis nem se aceitam
luvas. Tel. 27-5848 ..9U_2fc5g?A"*A luBO à rua Marques de ADrante»
A198, otlmos quartos e vagas cora
refeições a rapazes, moças e casais.
Ambiente selecionado. Ótimo passadloPreços mínimos.luga-se só a moça ou senhora que

trabalho tora um quarto mobl-
liado, caté pela manlií., roupa de cama,
náo em casa de senhora só, sem outros
inquilinos. D&o-se e exlgem-se releren-
cias. Rua Sâo Manuel ia. casa 1. —
Botafogo.""a~luga-se cm casa de íamilla de res-
J\- peito, uma sala de frente com
sacada a casal que trabalhe tora —
Tratar á rua Voluntários da Patria

188a lugam-se. êm Botafogo, ótlmus
xjLquartos para caasl e solteiros, e
vagas, com ou sem pensfio. Teleío-
nar para 47-3811, com o Sr. Ar-
mando.

"Dotafogo — Apartamento de um ca--£> sal aluga-se um quarto grande.,ricamente moblllado a casal com cafeo refeições, único inquilino. Ver e tra-tar á rua General £everiano 100 —-
Apartamento 206.
B~otaroga 

— Alugam-se em casa de
família mineira vagas com ou semrefeições, a moças distintas, ambientede máximo respeito, á rua Conde deIrajá 17. esquina de Sfio ClementeTel. 26-0079"Ootafogo — Aluga-se um modesto-O quarto moblllado, para rapaz quetrabalho lora. Aluguel Cr$ 330^00. Pe-dem-se referencias, a rua Humaltá229. apt. 1001. Tel. 26-77.10.

Botafogo 
— Aluga—se em casa de

família um pequeno quarto a umsenhor ou um rapaz; á rua TeresaGulmar&es n. 95. Tel. 26-0532.
/"lasa grande, em Botafogo, completa-\*J mente reformada, aluga-se própriapara laboratorlo ou deposito. Tem ga-ragera, aluguel 5.000 cruzeiros. Não temluvas. Cartas para 90644, na portariadeste Jornal,
£lasa grande ou pequena ¦ Procura-— se para alugar, bairro Botafogo,faz-se todas as obras, mesmo conde-nada pela Saúde Publica. Quem tiver
queira telefonar para 26-2603, como sr. Lopes, construtor.
Em apartamento — Aluga-se um pe-

queno quarto com pens&o a rapaz
ou moça que trabalhe fora, e uma va-
ga a um rapaz modesto, fornece-se
também pensfio á domicilio, preçosmodlcos: á rua Marquês de Abrantes
191. apt. 303, OU Pelo tel. 47-0270.
Em palaceto recem-lnstalado. — Alu-

ga-se confortável apartamentocomposto de dois quartos, banheirocompleto de cor, ampla ^varanda, comreleições,Botafogo.
Em ampla resldencla,. qercada-; de'
— jardins, aluga-se um quarto paracasal, íaclllta-se pequena cozinha e la-vagem, náo tem moveis. Ver e tratar,á rua Visconde de Silva, 125 — Bo-tafogo. Nfto sb atende pelo telefone.
Em apartamento novo aluga-se um

quarto moblliado, para senhora quetrabalhe fora, A rua Real Grandeza 75apto. 301 — Botafogo. Tel. 26-0725Aluguel 600 cruzeiros."TrumaltA — 2asa vazia — Aluga-seJrl.com 3 quartos. .2 salas, banheiro,copa. cozinha, pequeno Jardim, quar-to o banheiro de empregado. BaseCr$ 4.000,00. Aceita-se oferta pelotel. 37-4467
Moça distinta, comerciaria, procuracompanheira para o seu quarto lin
damente moblllado, com cafe e refel-
ções sadia*, por 900 cruzeiros. Vitorioda Costa 34 — Humaltá. Fone 46-1364

~A luga-se e measa de família gran
X?Lde sala de frente pelo prazo de
cinco meses, com ou sem mobília.
Tratar á rua D. Marlana 187. Bu-
tafogo.

TptãmíJT to Ww  ,nete. D&o-se luvas até 5.000 ui.t>ii  ros e comnram-se alguns. n3°v*J*; esmeradas á casal "ou pessoas Ido-gsel até FOO mil ertuelroj e loeallia- ; Rua General alieerij 407. apar-çáo no Flamengo. tamento 501. Ônibus 115 à porta. Te-te e Glória. Telefonar para Rabeslca l(.fon8 45-1458. fone 43-8525 T aranjelras — Aluga-se confortávelTTIlamengo —¦ Em confortável apar- apartamento ótimamente situado,í tamento. ca.a de Jf™JUa "JJ»''.1''*- paT.s família de tratamento, tendo trêsaluga-se quarto marnlllco moblliado u to banheiro de còr e demais de-"Vi CMU ^.^'Vínrimô dl nraU pendentes amplas; l rua Soares Ca-
fo^°ueío'r poVtai^ríuã &S taíítíPt°. 001. Chaves no aparta-

apto- 403> tambCm '"1 Quarto bom moblliado. grando e ven--=^7- ' «n«r« — Aluara-se auarto êm Vl tllado. com bastante agua — com
F «nírtira^to rí-a r*?.l d° tino Un sem refelc6es. Ced.-se em reslden-

""A luga-se um espaçoso quarto mo-
J\. blllado, com refeições, a dois ra-
pazes, por 750 cruzeiros cada. Rua*6; Joio Batista 41. Botafogo.luga-se Sõm aposento, a aervnor

T _ ou 2 rapazes distinto ocm refe
•remolas, unlco inqullin»o 20 minuto
do centJro íon» 26-1952^
T>btafogo — Aíu^ã-se em cat« de
I> tratamento otlano sala de frente
conjugada, a um qurto multo, gran-de s:rve para uma família ds 6 pes-aoas e quarto separado com moveis ou
sem ccm reíelçYo tel. 46-3621.
Botafogo 

— "Aluga-se ótimo quartode frente em rua transversal A
praia, em cr»sa de todo respeito, a
moça ou senhora que trabalhe fora.
Mais informações pelo fone 26-3905.850 cruzeiros.
Botafogo 

— Aluga-^se para ramlllade tratamento, uma sala rica-
mente mob«llfidn, crrrnte. com
ot!mn pensáo; á raa D. Maxlaua 13S,
grande Jardim

/Quarto — Aluga-se a pessoas do co-
merclo, ã rua Visconde de Silva,61. nfio se trata pelo telefone.

f\uarto — Aluga-se um medindo 6xa,•4 em casa de íamilla de respeito, pa-rü moças de tratamento. Não pode la-var nem cozinhar. Ver e tratar á ruaVoluntários da Patria, 399 — Botafogo.
Quarto 

— Aluga-se á rua Marquês
de Abrantes. 110. tratar das 8 ás

12 horas.'"Qua Sfio Clemente, 137, apto. 702JL*» Alugamos asplendldo e conforta-v*l apartamento ricamente .no-n'llado
com uma entrada, sa'a de espera, bl-bllotcca. salas de visita e jantar, va-
randa tres qurtos, dois banheiros sociais copa, cozinha, varanda ."'e strviço luartes e demais dependenclasde empregídos. Informaçõ«s e cnaío-res wétr.Vhcs com l/cwndes As Sons,t,tda. ¦— Administradores de Bens.Avenida Presidente Vargas, 290 —
Tel. 43-6922.

\ luga-se otlmo e amplo quarto pa-A ra uma ou duas moças que tra-balhem fora. moblllado. Av. N. S. deCopacabana 6. aps.rt. 1.002. Telefo-na 37-9435. Edifício Lf.me.
Avenida N. S~. de Copacabana —

Posto 6 — Aluga-se em casa deuma senhora estrangeira um quartobem moblllado com banho quente ecafé pela manhá. á senhora ou casalque trabalhe fora; favor telefonarpara 27-3294.A partamento — Copacabana. Tras-xV passa-se ótimo apartamento com 2
Suartos, sala, banheiro, cozinha, navda. N. S. de Copacabana 533. Apar-tamento 506. ricamente moblliado —
Preço dos moveis 30.000 cruzeiros —
Tratar pelo telefone 47-2138.

A iuga-se<c\. estar,

A luga-se ótimo quarto moblliado..fV-cora conforto, a pessoa de respon-sabllldade. Tem telefone. Rua BarataRibeiro. 716, apto. 401..
A luga-se um quarto moblllado e boa

JrV. cozinha, para casal óu dois sol-telros, banhos quentes, multa agua.arrumadelra ete. Crt ;.200.00; á ruaSanta Clara 253 Tel. 37-1141A luga-se quartu moblllado com-tJL pensào a casal. Ver ã rua VI-Vü.ros de Castro 72, apto. 103. LidoPosta 2. Copacabana." ATuga-se um confortável quarto amoça em apartamento de casalso, á rua Ministro Viveiros de Cas-trotro 119, apto. 404. Perto do Lido." AV. ATLANTICA N.° 1000 —
Aluga-se no posto 6. magnífico
apto. de frente, cm primeira lo-
cação, com living; room, sala de
jantar, 3 amplos quartos, 2 ba-
nheiros e dependencias de em-
pregados. Aluguel 5.500 cruzeiros
Informes com Rubens, pelo tele-
fone 42-1314.

A lugam-se 2 quartos Juntos ou se-
parados, moblllados com roupa de

cama e refeições, em caaa de família,com todo conforto. Copacabana Posto
5 — Ônibus á porta. Telefone para:27-9188.
Aluga-se, posto 2 — Um excelente

quarto de frente, unlco Inquilino,
a cavalheiro de fino trato, com ou
sem refeições. Informações pelo tele-
fone 37-0425. Copacabana,

A vealda íT. 8. Copacabana 533 —XX Aluga-se o apartamento S01, tocomoblliado, com tala, quarto, salet». Sticbenete e banheiro. Aluguel 3 rnllcruzeiros. Sem luvas. Chaves com ozelador. Tratar pelos tels. 22-4334 «37-6405.A iüga-£ft um quarto moblllado, comx3. entrada Independente, perto dapraia ou a dois rapazes, com eafépela manhã. Unlco Inquilino. Ver •tratar á Av. Princesa Isabal a. 3»,apto. 101.A lugam-se otlmos quartos dô fren-j-\-te proxlmo ao Lido, mobllladosou náo, nara rapaz, senhor ou casalsem filhos, com ou «em refeições —Ronald de Carvalho 95, 2.0 andarApart. 5. IA luifa-se otijsa sela de frente, oombalcões, bem moblliada, a senhorde tratamento, cesa de família, Juntoá Av. Atlantlca. Copacabana. Tel.27-6326.A partamento — Aluga-se para mo-xV. radia, consultorio, escritorios, etc.Rua Bolívar 61. apartamento 303, es-quina da Avenida Copascabana. Vere tratar com o encarregado Br. oJsê.-se no Leme, conjunto sala d*grande quarto, cozinha, ba-nhelro, tudo moblllado, grande area,entrada lndep^idente. andar terreo.Inf. pelo telerone 37-3043. Káo há lu-vas.
A luga-se, em Copacabana, otlmo-fciL quarto moblliado, sem pensáo»próximo ao banheiro, a rapaz moçoquo trabalhe tora, unlco inquilino.Da-se café pela manhá. Tratar pelotelefoue 37-7460. Pedem-se referen-cias.A luga-se otlmo "apartamento ítaa--£jl mente moblliado, duas salas, doisquartos, duas varandas envl-draçadai,uma com vista para o mar e tocas uüdemais dependencias. Aluguel mensal:4.500 cruzeiros, a rua Domingos Per-relra 149. apart. 1003, as enave* Lmesma rua 210. Apart. 301. onde **trata.  A luga-se quarto "moblllado. com pen-xisáo. para cac^il. Aceita-se crian-ca, a Rua Viveiros de Castro 72 - 103-Posto 2 — Lido Copacabana, Teleío-nes 37-1784 — 37-5110.
Ã~uiga-se o aparuirnento 206 da raax\.Declo Vilares 360. Ver hoje nolocal e tratar seg^inda-felra pelo te-lefone 27-^585^A'lugo"á Av. N. S. de Copacabana,x\.lindo apto. de frente com talefo-ne g;Jade»ra, radio, completamentemoblllado, 2 quartos 2 salas banhei-ro compieto. cozinha dep. de erapre-

gada aluguel 5 ruil cruzeiros. — Nâotem luvas nem vendo moveis. Qultan-dV66,_l.^_F°ae 43-2898.
/VÍug^*e um bom quarto para ra-

Xv.paz solteiro, A Avenida Atlantlca554, apto. 33. Telefone 37-8820.
A luga-se em Copacabana, Posto 2.

J\. ótimo quarto, moblllado, a pessoasdistintas que trabalhem fora e umavaga a moço do comercio. Telefone:37-5634.
A lugam-se um quarto a casal ou va-

xVgas a rapazes ou moços sem refe*-cõcs. Preço ao auarto C'r$ 800,00. RuaGeneral GUcerio, 445, apto. 1.003. ônl-bus lis.

A luga-se pequenoAi epartamento de
— — amplo quarto, banheiro completo a
garagem, em grande apart. de farai-
lia distinta. Edlílcio de luxo. Bua Ba-
rat_a_R!belrj>_ 7.16,_açart._702
A lugo ou compro, no centro comer-

J\. ciai de Copacabana, conjunto de
duas ou tres salas para Instalação
de consultorio. Indenizo benfeitorias
ou moveis razoa vela. Resposta para91533, na portaria deste_Jornal.nf"luga-se grande sala moblliada e
A. com otlmo passadlo para casal ou
cavalheiros de tratamento. Av. N. S.
Copacabana 967, apart. 202

A partamento - Ãv N. b. ci Co-
A pacabana 583. passa-so prjeurarMonteiro • Pc tar? .. 
A luga-se apartamento no posto z,

x\.com grande sala. 2 grandes quar-tos, grande varanda e quarto do em-
pregada, cozinha •» bl nhelro com mo-vcls ou sem moveis Tratar pelo tele-fone 37-4120. das ±4 às 17 horas.

A luga-se otlrao quarto a dois passosA da praia, unlco inquilino, só a
senhor, tel. 37-8802. rua Siqueira Caro-
pos 10, casa 2

A luga-se, posto 5 — Copacabana,
J\.apartamento de saleta, salfto, Jar-dlm de Inverno, tres quartos, banhei-
ro nobre, sala de almoço, dependen-
chis de empregados, ricamente mobl-
liado, tapetes, cortinas, etc. — Rua
Aires Saldanha 72, apartamento 203
sem luvas
Á"luga-se" otlmo quarto moblliado,

A^casal distinto ou duas pessoa» quetrabalhem fora. Ver e tratar a 1 ia
Bolívar 106, apto. 202

A luga-se sala de frente, moblliada,
xVagua corrente e refeições; á Ave-

Aluga-se vaga Juntamente com outra
pessoa, era ótimo cuarto dc apar-tamento novo. situado á Avenida N. S.de Copacabana, Junto a Colombo, amoça ou senhora que trabalhe fora.Tem telefone, banhos quentes, roupasde cama, etc. Preço a combinar, comou sem refeições pelo tel.: 47-3316.A lug*-*e Quartc. IndepentJenteCX com banheiro. Tratar depois dse12 horas pelo telefone 37-94ó2j_"Avenida Atlantlca - Em caaa es-•Al trangelra, cede-se um bom quar-to moblllado .pura senhor ldoneo, pa-ra descanso e banho de mar. Horase condições a combinar. Cartas para37181. na pcrtarla deste jornal.- ,

nlda S. de Copacabana. 1075.
A lugam-se quartos para casal e va-

•x\.gas para solteiro com refeições. AAvenida N. S. de Copacabana 690.Telefone 37-8577

Sala grande — Aluga-se para, dois
ou tres pessoas com ótima» re-feições tendi Jardim quintal po-dendo lavar; á rua D. Marlana 185Bota fogo^

Sala nos fundos para oflolna de ra-
dlos, preciso. b**lrro de Botafogo— Fone: 26-7079. DJalma. ^rperreno de 18*61 — Vendo ti rvã

Jl B-»mb«na, uoin T«»jll?dedefie ps^pmento. Pre7o 1 mil* o 'e-rureiros. Tnit.» A r"a «"»«'•>to Alegre. 70. aala 218. íone 32-7865.

A luga-se ótimo apartamento aca-
Abado de construir, com quatroquartos, duas salas conjugadas, dois
banheiros Ingleses em côr espaçosavaranda, cozinha dependenclas de em-nretrada etc. Rua Paula Freitas blapartamento 204, bloro B chaves no
local com o sr. Avelino. Tratar pelotel. 37-6810 cu 43-4745. com o ar.
Bastos.^  a~luga^sê üm apartamento na Ave-
A nl.la Nossa Senhora dc Copp.cp.-
bana n. 7°l. chaves com o edmnls-
trador: tratar pever qualquer hor

A partamento a Avenida Atlanttca,A. n. 444, aluga-se com sala, qua-tro quartos, banheiro completo azul,
cozinha etc., linda vista para o mar.Ver com o porteiro. Tratar pelo te-lefone 37-7339.venid» Atlantlca js — Alugn-s.

quarto moblllado n banheiro In-
dependente. Frente oara o mar. 6?-
tuaçilo privilegiada. Trarar com o
porteiro.   . —
Av. Atlantlca — Fm apt. confor-

tavel do duas pess»as aljya-ss
aposento bem moblllado com coicnao
de molas, ròupa de cama, a pçuoade fino trato c que trabalne l***-
Tel. 37-9014.A casal de tratamento ou doi» ra-
XTL pares — Aluga-se bonito quartocom todo o conforto, inclusive r? I-
rõe3 finas, se interessar, em Hera
montado apartamento üe fani.lia -
nelra, poucas pessoas, sem crianças,
e apartamento amplo, proxlmo ao LI-
do, com' maravilhosa vista sobre o
mar. Preço barato e mais detalhes
pessoalmente. Respostas para 96646,
tri portaria dcste_ Jornal._  "Vingo iindo apartamento com entra-
JT3L.da, amplo quarto, magnífica va-
randa, banheiro completo, pequena co-
linha, de frente, 1.800 crureiroj. K«-
dor ou deposito. Ver á rua Santa Cia-
ra 142. Tratar A rua da Quitanda 66,
10 andar. Tel. 43-2898 e hoje pelo te-
lefone 38-9361.A partamento sócia, moça dando am-
x\.plfts referencias, deseja socla pa-ra seu apartamento moblliado. a ae-
nhora só ou moça. Base 1.500 cru-
7.eiros mensais. — Copacabana, Posto
2. Tel. 37-6827."A luga-se na Avenida Copacabana,
A ot'n  —  mo qiwrto ou vaga com Tia"-*

O eimms- para n mar. Moblllado e sem penslo."'intlr o"a t-1 ™-ii2i? pode a moça de tino trato. Edlílcio novo.
lalouei¦ hSfí? I IaIorma;ô:; pelo UL J7-67J6.
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2 C00 lifusclrv)» Inclu.aúo jôavâ. —
Te um qu-rto «rn *parta-
jfk íTicnto CK. coai.-íbjna. :om
Sr!i maJihÜ. Ptattienola «nhor

r»m»tro. Próximo A ,-Pr'UT«ií4;-!õ«n*ç6fj 4 partir d« lu>Je. - Telwo.»o
47-Í775. —

ALUGA-SE apartamenUi riOTO

",s-, S. dc CO'v/ «pAvumenio • A». ... -
.uCAjana i;i, -p. ..:oí. dc íroav.-,.«do 0* #'iinu:*, .•«jc<m«cauiiiulüw,tjw »v..ts. ri>iv0«». *»!»• iuuíi: toi. tu;r*vJ çuvlirttv5»"0, *'*4lV
UOÍ eaibUbluOfc. ccBiuUfc, oâauçlro,»re*. aepeotlcncl« uç
garactui. Aju<uei Cr# 4.^00.00. ver
com o tacarruftuo. ¦».
Í^op«CAb3n&. 

Pojta 3. T:nnJver4Ai
^ o pruxlmo »i p.*^U, 4üt». uovo - | ramlil

a..." i.« .cvaçao. ».w. «r«aw acaba::iioiua UnvaaUuü, rccuuuncavíi c*«;a
c.a.&ui nw ua a-lteuo c4pr.cno*o. r««-

e&t.nteutos o.co, o;njuicattfÇ»o yesio

/-lopaoabina — Aluiam.M fio!» «UM» i^ Ml JuiiU» ao »:pai«4o» a «»»al ,«tiuto caiu ptttilo 4 »*• W- o. a«
CopACAptn* lit. . -i*<up»4.a.,tn» — AlUi'a40-n J «uarloi
vv juntut ou ••P4iâdüi, mooiUtdQ. c, |rTlWMi :in..t i va.-UOM. para wa<
ou noia pauoa». «to em u« uiuiu-Unleo iniuliiao. Wu*.1V4/ aj, %n_ír«n;í .Hoxy. _
/-lóiAeaõao. — Aium-M um «uid»ru*4meui« moWUaüo com biunel*
fa ar,«ia, a liallj: JUilnw unlco in>
qtiUln». A ru* Ma» iiroro» d« CMlto .iji». ,>pi- ,/ iup4c4o»ria — Aiuift-l» •pèrt»mto^

to de «juar'0. eoslutí* • b»nntlfo.
E>1b«-i» liado: Idoaoo. v«i
tá.- 4 rui Mutitro fr*nc»iwO üi^éí*
Vi. »pi. 107. Bairro Pitxuto.
eop»c4Í»»u«.'po»v» 

i — A.u*4-«e um
otimo quarto num amoitat.» pu#

limoait familiar. c«n roo?» £« eamtekíê i onniio» auoate». Preço C.*
..C-0 00. Informaçoia po»o te.«fona

* «m« - Malivo lrani!«r*nc!a pio.| IPANEMA V; A, ";» i«nttoiu «la um d.
Pííeiailo 4íu;4 pequiní» apa'U*i Pai — Ctn patoefcl# muwi •ÍS" | b»m ». »-•*manto mo^.lua^, . r.u l.«.i-»o 1 foríp.ríl. ou famlll.l ílatlnli». alu- , ,l0 .utua. ca.a . iu« i

paio i«:. ,»pai.. »t'. «m o p«n».ij.| „.|B trande quarto cum íMW*| «m.io»; n
«Ia. para ranal «•» !«•»« rj.yito.' /. ...ua-,« un . • '•»
com AU.n:ia refílçèc». Nu • ; i}.í.';u;Af.*„,Hr u ,uriiaio. Tel. SÍ-33I2.. _ _ _Tpaic.,;» - X^Uga-JJ qu5rw wToüllI»-
J. ao, proxlmo 4 prvia. com c«d
Ki; ®MLSo

4*0.00, » CM.V4lht.iO que lu.*, | | paiutn» — Atuga-ie fin «dlnclo
Ye,. «'iw.., IX 4C»budo <\* construir, m»(«itlfieo
Eo»to""2 

— Aluga*#0 qu4rto com mo- apartamento com J quarvc»,b;ií4 • a«m cutA a um unho? de | mal» Cc;»en'ie;iciM • iria^ast- «ua. tf a
todo raipolto. Alüiuol Cr» ioo.oo. Ka- vlmt.nto oUv», IJ7,_ apt. jo_.
vor te.aíon«r J7«003?<

pil ALUOA-a!icr.int«c Aira,
r?,! N««W*<uo iri>IüVaü »

: I»J» (ranrte r
qu^iir. i TIV

l)ciU » *•
1 dt 2r».;t*. bem «nohlUaíJo, im ca-

ia âcjuefaós», a naliar *11 tra.4mt»a-to. Tftfíor.# .i/-J7o7. .
P

VII

uto a, /.». At-.ntl.ia út>. aiquina
Btu«a Lima .fc. a>i Aluna-ii- AcaVaniicfa utMM

ouwspc: Treuf<, c«iumrui

wlo v»'or do lançamento, coro ,u. tuuu:i<uce i«ra 5, ^ oa-
duas wla», tres nuarUíi. banhei- ouíí. itnaw.lving. oo» sa • d* Jantar
ro completo. totUlette. < ?'uV'^«p."t: coá^bwbnnhciro emnrcgaidoi o garagr-m., ^;oY4an> 3 ÜOWU c0lil pratei ira ctVçj- 4 roa Hilário dc Gouveia.; iait;UJÜ,a, arsiurio» etobua.do*, tanque - -——c—  maep..iutut;.91. apto. 100J. Informações pelo i uaragtm fj KâM tem ou. ue ^mprega^a. - .vlugue*telefone 27-o4»7.  , crutiro»; toni.ato 24 cne*ca. —
j^luga^H! con*orta*eÍ I rlaaor iuanru. caaves e taüOUCiimoD-o^í s#m o\7vel8 a jwquer.í faml- . airatamoitte com o aoüJiniktraacr^la ou caral erm refelçôíi ccmp.etsA sQrrc.o? ítevr.lo icomo de coswume).
õm retldencla oarttcular n mits .m J £eJU lUVts ne!B couchavoi, MeXacO
wenor p! uma pezrot. Telotrvt. dia- , . SilJi j/qí, í7." anoar. —
piamente para — Copacaba- j at ^mt>36/; JOrem náo

quhitao por uttilQM íobaô <st4 loca

fSopacababa — ír#cl»a»Mv> quarto com reíelçôea ern casa ca•,milia dlettnta unicoa inQUlUnofc. pa-
ra caiai odueaío e dlatlato com
da " aano.. Fa»or «alar pelo tolo-
WípíHtiina - Aiuca-so om joarioL do '"cni,«"rqJí«1.'>'»Vae:Xhdo:

fora. Te\. 27»3iS3i^_
 "Quarta msSIUado. a

duea moça» aua trabalham fora, —
em caaa de caiai de reipelto. Peaem
í.mrafaranclaa' Tal IJ-tit.. Informa-
çflai nor favor neate_tglarone;

1 yüi trVb.»,» fóra. m_».I.t»itinAkvil RLitl -m QUklque t\Á deTal. 2mata*
jpfopaeabaaa 

~ >iUfa-»t o aparta*
VJ manto 703 C

Info
mãcb.ft ; Cbil' — Empre»* Urajl f.ra
cip Imaveí? LtJi. Av. Cliurcliil*» lo*'t
U.ft andar. t*!. 3i-7>44.
E;-.ar.«mi 

cu Lebion —* Prcdia-se Ce
apaitam:rta ca i ou

ou.rr». banheiro, kllohnnet- ^:,^I.tu/t..,-,mplo"-r.aSrw
JL* a caett! ou pesaoa que trabalha fo-
ra. Onlco tnnullino.j troçam-" iwfc-

TjiOCUra-fcCi uma ooa mo-.a de truta-
.1 mento. para companheira do uir-to moLInado j com puuto. m «muiente /AinJilar. a«ia d«'atavo Sampaio,"li" Lemei. cui D. Udla. Tc!.
Boato o — *»'ocii-ae *pa/tameato d»

¦aleta. quarto, banheiro, kltchnnet-tc e var4nd4. por outio maior mlruiaodoU quartos. riele:onar uai 10 *a 14

nhw ...  Pauto. _ „
C*íâtumbi. Alugai» em ciaa <!•

» DJ.lt*. 1 çu*t'kO pequena. * Uin .a»
ioit.it1-. d- (»i'i»to r«»p;;tc, a rua

Íoi4 <>i Aieucaj, ao úe preieieuc a co-
me;cta;t« . ...... - -

Luii
\ lJK4--« u.t»4 fA,a je

4"VmooiU»'lat Pi»# (te*Te frei. ta
e;uCrHtovA .'iç*-ic u.it» C4>» Vaitiâ, .'om 'J t

l\ quarto», Uitit .a!a, co,.4. u.» —"irei»»
ntu COMl'K»IJO

quarttiHiÜ*f UA A.Ugu .it.r.iuuui
^lucair.-4« a a,urlim:ato>, »

Ca rua Paula Prelta» fel
tom a ala, a quarto». 2
pletoa em cftr, coalnha 'ãJJei»
de empresada, ver no local a Infor-
maertes ne!o tele'one 38-7477-j^r ' ' 't;.. Aitt»a «a i

| S*»COPACABANA — Quarto,
mtnto — alugo casai OU aennur IIIIU

13? erT«l??»' por UMA comorwvcl. o'tlmo pwsa-
3.500 cruse!rot por oulzo — U10i jnf. 2o-1318. - —„,i«».-!fi tei®. a„.iii.M auaric a *e-

piamente paraaa.rVSram-se duea csntortivelt reel
.A denclar mobilladas em centro de
jardim com grande tarreno o>. »»n-
d cm-acAluguelvâma' eJr.torma-se com o  i ,ojíio.. — ,?one: 27-06^9.  1 {^, ^^ora por 900 cruzeiro* ou a caral
I A pàrtamento e=i Copioabana 1.20c cruzeiro» com moveu, Joa-»A.Alufa-»e. dc (rentt, moblllado. Ce; quentes e teleíone. Ladeira ia»
quarto, sala. cozinha e banheiro. — uajAraà 94 apartamento 60b. leisio-
Tratar pelo fone 22-Ò647. | nc J7-029&.•'V^aanãmZnto — copacabaaa —•; ",0pac»iu*na — Aluga-se pequeno apar

Gratifico f.om £ mil <raz?lro». a ^ tamento mobLlado do»s meact. -e»
quem ire arranjar <im de salv ( lottnllt pu!a_j,-hribl.o. t>anhel:o e á.tsnnc^.e. r.té ._.0Q , ^opacabana — Posto 2 — Aiuga-se

ruselrc» d; alucaet. ie.ernr.a. pa.- tm BpliricmenVo ae família c»u;an-
Dora._47-'.fcE3..
Ç\ partamento. «  l*&\t — Tra.t-fe.c«
Jy <e cim o eonsengnwilo do ?n>-
»-'«-U7lo um a "lartam^nV: de frente
Çcm qurto. saia la-^nda. ba»hr;ro
t-.rr.oltU: e coi n*na
os m:rel; que o guarasase^n. r.o-ar
eel. 37-3230.   
f"A venlda " Atlântica - Proxlmo ao
!/\ Lido - Alusa-se h:lla=lrro quar-
to a um ou ^olí, rajans demcbr.md; co:n oupa Ce
czrrA ban'iOA ouenUanhi com ou s*n retttftes **
•?artaipenta dt fam'lla n.nclra ?-niAtlanti?a .90 apto

2clra uma sala luxuosanjeate -noDilia-
ua cora todo coiuorio * um cavalheiro
tiue trabaln- lora. Iiuorxaçoc!. tt.» l»
aciiib^d»:© pelo tcl. ^./-tiO') aa» 9 a*
.4 noras.
/Copacabana. - Aluga-se grande qunr-
Kj bO, .noui.jado oa uuo. c»u ap-iH-
....n.o d-* i4uii»la distinta, cojo Ql-
rjiio a garagera e oan.it>» quentesl.üüO c.asciius37

horas oara 47-0902.iTlãsaa-»» contrato ae tpartameiuo
& com;io»;o de hall. iraat.» »:la.
quarto, oanhiiro. coalnha e vaxan-a. ,Tratar A Aveaiu4 N. 6. dt Ott»-cab4n4 /j_., upto.^jo®.
páu4<«e " um apartamento compo»»
X to de quarto saia banheiro c;m-
p.eto kllchiuUi. e varanda. Aluguel
oSO cruzeiro». Tratar A av. N. 8.
de Copacabana ^1102» apt. 92.
fjjTataa-vtti * »en" uopaca-bAna o tira o
K apartamento Ce funao» conten-
do um quarto, uma aata banntiro,cuilnno. ooin te.-:aço. no quarto an-,
da.*. Alugue! antigo 29o w;uxe»roa.
Somer.u» a quccn ílcar com todo o
mobiliário peio preço de oi mil cru-
retrós. O proprietário íaz novo cor.-
trato. Cartas para 92329 na portariad&ite Jornal.7Yuartn •— Aluga-»e cm apartamentoU 4 Avenida Atlanilca 762. apto. 10)~ para moça do preierencla eatran«el-ra. Tel. 27-4304•
/"vuarto — Bastante eepaçoao. dev* frente, á Avenida Atlantica, alu-

tu*
Ma:o'.4 Cj — .t'-J C'c.i:iv.",du ''•(»
4i->. oai.hiiru. cotiniia.

a: ia e t»aqu». p.o:-o..-05 atuúU^.; ttài ,nos nie.mo*. hí^i, .» ./
;as e domingo, 10 ài 12 hc.s»»" lú/ft-J-. aa.a""di» ;reato uwtn pe.»-

A.e^ru.^a iuaas.rV pu* •: qus.vo>)j ècnl, íná^nte, <t ra•úem-ie rele.t..
a..t-.e

•w . 1_ tiii»tm.u aa ca&ea ha. prado, _6nibu» .^4 A-A tuja-*e em cas* ds família do ..a
-rVtsme

ut Alià N:rt 24it.a»i-i uc iut. »ui»..;.o» »t;.i llUto»,•ía. Ulu^utu-a» dcl» un.iiloi q'i.rto»w ...júgauos, com banheiro ane^o. —
re.eie.iwl-? Uua Itress

t.fl qur 1 •ft 1. f ou ifn»»t>rCh^mar Aft.no tran r Constitute
V iuga-io ct-.-noX\ 3 :it. deCIS O'l c&t!li Itxlora. Cxlifem-te

Barctiaâ

LcptS, C3 •— atoctutovao. | t rtú»""V,r}" an» • »«. *!(•. T»a!J u&rWpequor.a com chuveiro anexo tob-, Jt',.»»•L i ....... .. ..... n»A(lmn a.» . . * "* •"* —• —

no d« frsut* tf.tjinto. u duas mo»ho. que trabalhesrf nçjo« Alegueiíu* Cn«.<' Ciar»*.a• - • A-

Tpanaina' — Alunam-a. aa caata r.s
JL 241 e 243, Ca rua UarAo C« Jajua-
rlbe, tendo cada um«. 3 quarto». 1 «•
la, dependenclt» empreRada. etc. Tra-
tar na meama rua no n.® 230 ou teia-
fone:_27-8064

sennormanha, 4 ruanumero 291.
, TPinnma —~"l»rJcieT-Ve "ilugar" doii ; \ luja-»* uma aa'.a de fvente e mo
1 X oiartoi ccro rotetcbec <m ctsa Aaitiadj,. para u.n .^asil que tra

de Ismllla disllnta, unlco» ir.iuttU ' bathe fore oj a urn eava.helro. lei
nns. para casal edurado e dlst.nia ( 28-9i.07__--^illo__Co:nprldo. , _ -~,rripom fiihn de <> mm. Favor uatar ! a luoa-ab em uenelo excluslvamente

'lui aluga.ae sem moveis, proxlmo íu
w .ikio Cit 34o CrlstovAo, em a;.art»-

, , moíito novo. SS a um rr.pit aa.eacoí o de boa» referencias. Alu.-.uel 130 '
BarVo cU Uapijli)! "g^àtuil 

*
! d iüarto — ÁTuga-io moblllado, a ru«.

. . V{ Jupira.it _tpMni.ip.o_ da m Or«.

V«úga-se esplendido quarto »'u re»aldrncla particular de pequena fa-mhsi .« urna zer.hora distinta Rua
yç -1133  A luga-sc um quarto moolltadc perrV.000 cruzeiro» para um», ou 'lua»

,, , tshora-. u.ilco Inquilino, com refiren.Cias IdonfAs: 1 iua uarAo ds 3ío» Ft*- . Pí'o tcle.0..o , llr„ Tratar nalo tal. 48-3?tt. 
?0ljâi7.-T, üta í A iuga-se quarto s* moç^ ou se^jo-
(*\uarto — A«ugs-s nü Ca.npo de SAo j J\r^ Uf tr»bftlhe fora. porto daVt CrlstovAo para aennor ae --®Pe- • rrtQa Saenr Tans. com banho» qtjar.-? o. que trabalhe tora. tratar peio tc- c»jé peij. manlii. rua Pa/elraafonc 28-8306_
/-\ub7To amplo --- | Nnne* 32. .

Viopõcabana — Alusa-se a sennor
V-/ dn tratamanto enorme quarto com
varanda, moblllado a comi penaâo aa.
ir.erada. Rua Barata Ribolro 716, apt.
302 —¦ Tei. 471663. •
/Copacabana. Poãto 3. Aluga-ae um
Li quarto, a moça «« tratamento que  
trabalhe fora^fo.w 47-JB64.| g,.„ mobll|ado para duas ou tréa pu-/-lopaeabana. A:ufa-aa - bom quarto ;oa(_ rone; 27.4377.Vj de frente, moblllado. perto do LU 
do a caaal, com otiins» refeições em
,l\o da piquena família, uni» ta-
quIUno. nua Duvtvler; 1!: apto. <c<. ;Pone 37-6S28. . ¦ , ¦ ¦—- Ií^iosaca^n*' — Aluga-se amplo e.... «AAsnturfo com1

4 Miartõ em Copucabana — Em um
quarto de uma moça fotaenadatrtbaiha fora, aluga-se uma vagi

pu.aoutra nas mesmae condições oua ur.a íennora. Atuguel aarattsslmo.# í^tv-ot- — ——1 embora sendo cm Copacabana, powlri-confortável quarto moblllado com teresta-ae mata pela companhia. Tra-
boa vista e banheiro Junto em I rar 4 Av. N. S. i«* Copacabana 4^0.
tamento novo, » peaaoas que dèm. aabado depol* das 14 heras, dom.a.ao
referiuüla». Paia-ae trancís. Alu- atí üj, joras. .. ;
guei 300 cruaalroe. Lateira doe Ta { Auarlo — Aluga-ae perto do Cepa-
baiaraa 196._apta^. 202- —¦¦¦.•¦—r-i IcZ cabana Palace, com direito a ba«
/tópacabana — Aluga-ae quarto de ( # quentes s café, a »enhor dlatln-
V> frente, com varanda em aparta- | iu uu« trabalhe fora. Tratar pelo te-
mento novo. a rapaiea ou moça» que t ,ç.one ,, 25<0 trabalhe fora e que dê referencias, ira- ^-vuafl0 mobiliado. com ótima penaâo,UT4Btia|i-c!U-jI^«?.h-.-.. n„triã! «í aluga-se para duaa pessoas.soltei/"topacabána — Aluja-ae um 2 J««í r^- de tratamento; á rua uustavoiU moblllado. com refelçOea ,4 rua. Sampalo# 158> Leaie Donde 3 e ôn^uswivitAirfido Magalhà»», J09^ ! nn a nnrta.

•ja.do.em j ' 
Ã"Tjei.i« otlaio quartoiaaa <«tamento do casa» srm filho», ali- pSr>i j '*pxs»* ou casai

ijn.jt a outro caa.l nis miraa» con- lr».,llh, (ora t -ui Jorjo acdcealÇíe» « V',"V ^üi Telielra Ju- *h Vi:a tsaoel.•«?»«, «iSS'3 iiía? aio Jasuarlo. "ÁX.nãmiãMp-rTSi^. «a. A^l-100 — Rio Comprido. I ií„í \í. aoto. 204 Slo Januario. A nrt»rr.ento - A:u*a-« na
\ luga-se um bom quarto. AWJjdo Jg^ue 26 « 30 • oondes 53 « 58 A da Pau'.a - sevea. 67. spUs. 102.A e arandí, a caaal ou 2 moça» dtc- n Ju Mirac.ini. do OoleqSo Militar.... .  .1 IV.  n>»,:',r> I .llJt bn ¦ , ,, ¦ II m-,. . . . -. - , .Mia "TA .4 •

~io tei.lone 15-50Í0.  _ A.familiar doía quarto., juntos ou
fôinêma 

—Aluga-»e para entregt* r.eparsd-»a. moblllado». com refalcoii.' Itredlata, o apartamento da rua otlmo paitadlo t variado. Avrolda
BarAo" da Torre, 108, apto. 4. 2." an- | Paula de Prontln 467, condaçAo u
dar. de frente para a rua. com aa- porta.teta, aala. 2 quartos, quarto da em- j Um quarto para cavalhel-
presaCa, todas a^ depindencias ne- ja^ r0 a0 em Ca»a de reepnlto, com 1
cesaárlaa o «sracem. Vcndem-ae mo- QU lcm Pen,io. B,,a A£e,tao Llmuvela no valor do 10.000 cruzeiros — —
Pode «er visto da» 13 «a 16 horua —
A;uKuel_?i?oo_crurelroa
Ipaliem» 

— General Osório — Alu-
ga-te bom quarto para cossl com

direito a lavar e eoslnhar. Vir e tra-
tar A rua Vlaconde de Piraja 142 —*
Apart._l302J
Ipanema 

— Aiuga-se sala, quarto,banheiro e cozinha americana,completamente Indepcncente, cm ca- XA-Soitoiro, em cara ae mmu», r-^: - """õVdrerruiho
aa do família do .tratamento; X rua , n,rlo a. itopiclpt r.."_at._ i ?,lc>. — Pedre^m^__;...^___ 1 ^  Visconde de_PlraJA, 422. ¦ "a ;Ug»-iò otlmo. apto. a rua Ssrfio Crifitovio — ^"8om J cor-í A parumentõ — Aluçu-je cm  sé ilu« ! ,A.dt itanaalaa. 21 apto. 10». com O quwto» «m Wefone. ama cor jy , Mtbâto dt construir, com 7*-¦ • - rente e alguns mo%e.s. prop.ta» ?»¦ . . ,alaf demais d-pei*den-wiftnar trr. narticular ou para. depo- q-a.to.. ., . * ,

tintas que irauamcm : friatovAo — Alun«.-ae oum* i torn nm- ..unw, »»«», " r . _rcom direito a cafe t bauhos qu;ntca. W ou se_ nenaio .1 rua < e.*.iprtsad^, ir.dependfnte, et'^4 wr.a*.>» casu de famllla de todo rcapelto. , C3 alo crutovio W. Tel. 40-3uii. i r:o:i'.o ?>:¦- h.i'oltar. .Uu«ual 2106.Alugutl 1.200 cruielros pcrto dt toda do Slo criatovao »e ,o t ia. , tta conJusio. no largo do Rio Compn- _ do. Tel. ss-?s;7. I >1-°. Cr.».o/lo - Aluga « uma as , |u...,. . ouarto granCe a J ou"Tiugi.aa um quarto só'^ para rapar I T^„_0C0^.h5?*r Rua°Fauíto ^^Bar-! A^rapawe Voltelros". Tratar d?poisxVsolteiro, em cara de lamUa. P-U*!'**? . . pídréculho daí =• tiorr». t rui de Melo ajSfto rra-.cljrc*
Ypanema •- Pessoa sô aluga a oeanoi ^d€ Iiapsglpa, 21 apto. 101. comi. de tratamento. Otlmo quarto mool- , s;p-u:nteE ocoinodaçoeí,: 2 quartos*<ado. A rua Farroe de Amoedo li», £aj» ds Jantar, J ~
apt. 4. _ — I ti d.* «sntra-iA.
yToicn — Aluja-^e. n\ rua Diao j zip\lít grande área, • dep. üe emp. |11 p-rrelra, «m apartamento, grande «ala de frente om vaonda, ma
bl'.la nova., a uma »r.nhora ou casal,
sem
palVVine"jj^8j2,„d»i_.a. *s rii_horas._

SKSTr.1 Vl»íte?IVaí" lecionar ^ particular ou para depo-
¦ tWdW-^í '~r diuí 17 horas em diante pa^*,

Aluguel.2-430.. crusflios._"4 lugã-ío quarto a ca.í=.A mento que trabalhe fora. Rua do

iUtO.-iltAÇÒSS —

130_a. porta.
Gopacabana 

— aiub»-oc ««. h«-*- i /Quarto — Atuga-soto em apartamento de casai y to tt cftsai gCm fi;senhor «u e da. rospe.to com roupa ik raspolto. comH»» can?a e moves. Exlgem-se rexeren -ntc. u: coxuo:cias. Tel ._37.-0i.96 ! Kí; ãú»tavõ" Sampa.o, 124. aparta
V^epacacam» — Aiuga-s*. a Avenloa men:o 102, Leme.
^ «•. 8. do Copacabana w. apar-¦'

confortável quar»lios ou a 2 ra-ou sem refei-to e respeito.
Leme

p„ a rÜLrtiZ' \j N. s. ae copas»"»"* «""•'jj.l r*\uarto — Aluga-ae em linda ca»», xj reo moDiuaaa, com & qumw», o»-/"lopaeabana — gç.cüa-ie apart:a . meal« 602. Otrmo QUsrto. jrindt j Q famtlt» de trauroento. Otlmo ; i. c„-inha. benhclro. ad a çaaal. Te-•w .iiinto a'.e o potlo 3. 2«uar.'°?' • com varanda! mojlllado. dando-se, d.-. "jJ Qe trl.ate, moblllado, para ca- letonc: 27-3355. oas 3 is .18 .hpras._•Vu«;Ç? _°_4;2l. ^1 relto.a? caM »?»„»»»?,* •I*.b*¥áf i JS>dendo fornecei retelçOea. Ver i. j -^ebíon - Alusa-re uma loja vajla.
«"tepacaoaua — Aiuga-te eni Edlfl-
V> o luxuoso, acabado ci.e construi?

,j..ilco apartamento, com 3 quai-
t-s 2 salas, varanda c demai:. cepsr.-

rií- ias. Rua üjmlngos Ferreira 20.

crianças, qus trabalha fora. — Bispo. 1J6. Tcl.: 2E-8702.o .300 oruielros. Informaeee» ; lÚRÍfra-iã""daa"i vagis c,X lugafn-te duas vagas com mov
CJt. refeições, a dois rapazes distinto»

ra 23-6703. Augusto^
I. destrata- Ols "Cristovào — Alucem-;e 1 rua

O Conde de Leopoldini. 211. utrt.
?araçem com terreno, servindo P,ara
pequena Industria, e 1 quarto. Tia-iveij«is Je pequena incuttna. e i qu

nt«. iT eSíõn — Aluga-se magnífica rasl- ,)c famiita ri.j multo reipelto. | rprasp^ase- ... jr tocaJU dencia. com duas salas, cinco Tratsr a ru* Arlstldr» Lobo. 164, apto. , J ao 5c,rtn?™ "
quartos, sendo dois com entrada in- jq? — Rio Comprldo._ j çio do apartamento 209
dependente, dol» banheiros completos. I ^V-jfâZâT-iõ'vagas para moças t, rapa- 1 rio do Vale 15 <3ao C. .lependente. doi» nannciro* comi"^ -»• a ívh:r:i.aranda. copa. coalnha. dependenclas trabalhe foru: a
^'pííSSfífliioM'. p"o teiefò: u.sno. !?, Telefone: 2.-67Ct.
ne 47-3133. I * n ia-se

A rua Mou-stov&o». com-
ã" rua " do • posto de »a'.a, dois quartos, cotinha,a rua ao | gl(üw,r0t , p,'aranda! ejtrta

Eeblon 
— Aluga-se essa, andar ter-

reo moblllada. com 2 quartos, sa-

601 N6o *e atende per teleíone.
^.'«^ojjarato.  1V—..." ^pccaba,rí - Quarto - Al-g4-<*

uma "afra, a ^c;« ou 4<a:or»
g.0. e.u c«ja f." fam. a t-.iío.-.e 3#-
5:^pcnõ*5ã~"T^ ^íT"cásã do • .»m.iu"w siuw-í" um cuarto mobüíaco pers
ea.-.M. com tinas ^Oc:. E* a-e-ac
xete-re^clis.__Trz<tar _tti. i -o.-mo.
y*ippaeRbaría-T.-pme Caiat -stran-
\-/ r^lrc. alugs confortAveí c,uarto.
eom'todo '.'xo, vista para o m:*.r. —
JTone 37-1**46tjrtar.a - CopaeitNana — Aluga-se, no™~i PÓ-.IO i-faldência ir. '.uto, pró-» ir.a i' p*a'-a, moblllada. composta
<*a 5 quxrtos' ? salas. hall. 2 baniu-U
rcs. copa cozinha, quarto a banhei-
yo de ?Tnpre.gaca. varsnda. quintalc-jr? jardim e garagem. Tratar com
T. R de A quino S: Cia. Ltda. Ar.
r'o Branco 91 6." andar. Fone 23-
1830.

quentes.2/-2Ç0Wi. 1.300 cruzeiros- Tel. a"ai, podendo fornecei rerelçoes. ver a , j"ebÍon  .
rua Costante Ramoa.._162. posto 4. ; corn s portes, no melhor ponto aa— . ¦ - 1 " . .n i> n i. 1 Ali  . I - A •. I .. nl/f, iIa P'i!tíV 1 9éi1 .

Aluga -zs pequenoap?.r;a»n*.rnto **n3 mcvefs ou lu-
v a 5. Cníarmaçôas priy telefone47->74?. Lola? • sub-solo -

.'.ugaro-s® uo Sdlílclo Surubi. à*v ?? S. de Copacabana n. l 032.
Tratar cou F. R. dn Aqulnu <&i Cia.
Ttda. Av. Fio Branco 91. 6.° andar,
yone 23-1830.

jT^r-'? acs^jca». —
apartamento

T/^opaeabeaav-t A.ugam-s?

ciiclas. Rua üjmlngos  vIniormaçõíS ; Eb.i Empresa B<a-
alleira u- Imove.s Ltoa. Av. jÇliur-ch li, 10<. li.0 audaz, tel. >2-7^44." COPACABANA — .\lugam-3C
apartam*, i» tos tm nrlracira. loca-
rio, á rua Barata Kiociro, «oS,
com saU, quarto, banheiro com-
ulcto e Aittclinette, situados no
U." pavãmánto. Ver no local e
tratar coui Nelson, á ru.a Ve-
brcí, 7B, s-ila 60V, das 0 às 11 e
14 4s H horas.
..-O-Jicabina — Alusa-se no Lido,
O ;.paçosa sa.a d: -.rente, e qua.-to. -aiado, com granue varanda, rica-
mente mob.ilaóa. .Ver < 'ratar i .ua
Rona*d c.e Carvaiho 29-B, apt. 10*.
iC.. 37-0514.  
Copacabana 

— Fosto 4 A.ugo
cr.ia com 3 quartos, 3 talas e oe-

.. . i depenuenclus, Inteiramente reíe*-
mada. _Tc.. 27-ÓC40. --_rrír
Copacabana 

— Atuga-aa 4?artam-n-
to Ilnamenie moblllado . com 2

..^urto; e possuindo garage.c non oo. Ver hoje da.» 14 As 18 ho.a..
íiua Bulhões da Carvalho. 163, apa*-
tamento 504

popaciban» — "HJÍI 
f' JífnlA Ves" i QUpequeniT taníífla ou J*rap*ze». mo- I v"e'f"c" tratar'no local.

— ""lí!01-.®!! a eaiafgque trabà- blllado pos»o è. Copacabana. Tratar 'r íHIcn — AÍuga-se apartamento mo
Kí"ls ffl* \em filhos 4 rua Siqueira pelo trlSK^OSíO. ! JL blllado. com telefone «ala&tr«a
íumÍM jiR Tal 3V-4701.  /Quarto - Copacabana — Aluga-se quartos, garagem e demali' depend-n----5.^: ^ raia «ia ! C-í mnSMinHA narA raoaz solteiro ou í mias. Rua Rainha Gullhermlna

em a;.artamento de ra-
X4 -nílla nortista, um 6t*mo quarr.oi,..i moveis, com ou sem rrfelçoes. •
pa-a casal, moças ou rapazes q ie ,t;aoelhem fora. Trat%r A rua SantaAlexandrina 225, apto. 102. — Rio ; fperreno em S

ds serviço, com lub e «sua
passn-se com ou um moveis. A.u-
Kuel 1 200 cruzeiros Ver a tratar
tortos os dias rta!> 30.30 âs 32 ho-
r-as no endereço^acima.

c:as. Rua Saralt 12. apto. 202. traes-
ve-ta! i rua Oonsaga Ilaf.os. Sem
luvas, Tratfr f Praça Tlradente. j-..
Jtestoura-nt^ftex^com o Sr^Aea<*.!o

\';uga-se sala : quarto, -r?ndíndo
J\ os moveis; terr. gis e lu?; A rua
dos Artistas 85. Maracaui. A<u & 4t
10_horos._PoJe_:svar_e _cozínnar.1 arapem Vila Isabel — AiUg»»-- garagem, para 12
carros, dc edlliclo 1 rua V rconde tf.
Abaetí. pro?:lmo so Bouievard. Ira.ar
pelo »el. 38-72'?  „
I~lns 

"de Vasconcelos — aiaçana-se
-rf otlmos quarto? independentes aca-

bados de .-on^truír: i r xt Cabucu iss.
Apanhar UT chaves ao n. '.50. Telefin»
23-74;a

coriiéntimrr.tõ . /~1 arapem em
a- tl SC uma v::ça

G\uarto ~ Áiúga-íe ua em .-asa ia
i família a moças ou senhoras que

A luga-sc it\. telro, ui
muradoComprido. ,  - ." " »-sc um qutrto para rapaz aoi- Crl»tovdo_993:>

moblllado. *m casa de faml- I —
as-se. Tratir i rua

ANDARAI tft. com penafto. moblllada

apartamento dt  -
dar. com sala, saie»a. varnda. quar
to. banheiro de côr completo.
nba c' festo de 4 bocas e tanque,
moblllado ou a ou?m ficar corn os
movei». Inclusive tapete . ciVl»ÇorUnaa
qua o guarnece; á rui. BulhÔ.s Car
íaSlo 173. ap. 501. Chaves com o
portulro Cunha. .,, --
/-loracabana po^to íTrr.el) ^Aloja-V-> se em apartamento novo âe cas-l
um pequeno quarto mpblllado com re-
feições. A rua lnhangA_30,_ap^_602:
/looacabana, posto 2 e melo — Alu-

I />v —
cri?:-"U"i Sl°'h«ífcéxiin^ i ^So^?hlA,uSrairf|
li ^VÍo^íenVlmabTho7a « ^VTõãacWãnS "~Traspa»sa-«e ótimo r , fit0 e que mi

»n»rt»mento de (rente no 5° »n- 7 lros. Avenida Atfi. 47-0239. Leblon.

lia, sito i Avenida Paulo ds frontln 
3?2. Rio Comprido. Cr$_500.00.  | ——

.^Mí;! A®m^Ms..er-e :->»»¦, rM,vu%re«oelto: A Avenida Paulo de Frontin ! J.«f«LjJ®1 jUaior 6*2-A. Andarai. orexi- a de. com 3Rio Co»-»prldo.^__   mo a rua Uruguai

trabalium for ± a rua Jor>c iludge ò".Ttlefcrc, iS-37òfa.
Senítorã têuco unu casa com toe.o o

conforto, alub":i umr. stla de íven-ou nào, aViscondeum quarto para ppa. ou ' P^a ^ R;» v;io
ttr. casa dp família, com , Çe Karia. ^ _ —z

r*. eltoVquV trabalhe "foro. 500 cru- I Li at0r the Bcach — large .boj-joom7Aras. Avenida Ataulío de Paiva 1351; and living-room wlth Bath
l» f ,auu WMW-.. -.w.  --
Num edifício recem-conitruldo.1^) num CU4..-4W .v-~«- — v«i«'*iuía-ae um apartamento de saia.

quarto, cozinha, banhalro. informa-
çôes e chaves . com_o_porteiro.
|Yua-Barota Rlbs'ro, sss, aoto. iOS.

Alugamos este apartamento Ce
sala qusrto. banhoiro comp.eto e
cosichc. Informaç&es «. rnulore? ce-

netta and garage. Telefonej_ 2706S8
T eblon — Vendo por *J00 mil cru-
lJ relrofi uma garr.ge de^ 80 m3, com
pequeno apartamento, racitita-se o
paeair.e.nto, Ollvlerl. Rua da .Assem-bl él a, 104, 8>°.__s alas_ 512_a_ 5151
Otlmo quarto — Aluga-ee um a p&&-•oa de respeito, mobiliado com 1

* 4r°rua.a Vlscondea d. p"hl" |-- _i l Tnanam-i T>raca ,|\ jc5 a yjpa^e*. em CaS', yêr e tratar A rua

quarto com
direito ã rnsi
para 43^3714,_P.S Dina. 

AI<UGA-SR um nu^TTO ron "4 pàrtamento no ;mrvrV»íà<ia situalofla. Telefonar' Amel-a Iscníl» nluga-se . fe/üíf" - «ropretada.A-.laral — 4m prl-

Pàrmuta-*ft casa gras-
quartos 2 saUe e dep.

por outra, ou í-pto. pequeno d« SiU-
?\iel anü.go; rcom l quar e d-ps.;

i\ 1frente. com magníficas acomodaçoes,—*" "* «j»""~'V*i«.* constando de uma sala, tres quartos,A luyzm-ie duas vagas , quarto de empregada^ coalnha.tintos e um qvart-o Indíomdente.a "m atnhor de rerpilto. c?xlg!ín-i9referenrlas. R-a Sta. Alx^ndrlna.105. gó s atend" d^o?o das n hom."."/>usrto mVoilldo " para se mor cu

uhèfro completo' em çí,r. armários em-
btitldos etc. a rua oarl .2. &P-- 301-
Chaves no n. 203 Tra.ar â rua Bue-
r.os Aires 77. 3U andar, corn o S.
Guilherme^.

  na
Praça dn Bandeira, õu ad}B':c:-.rias até
ponto dt Seção em Vila Isabn. —
V* = r »* tratar u rua D. Sulr.iira, 3i oe
ít-guuda-felra c:n otí-tits. Negocio d -
re^o ccn o proprietário.~viTa"Ti-aoêT - Aiv-VJ-he cm caba de

iamllla confortável sala de *ren^
te. com er.:.- aua lr.ilepind;u«e, ufim• •• ' ou dais rapazes

apartamento novo d. ca-!
tír-é. eom "«JSSea ê, siSLWa.' 72. apirfmento í,. Ipanema praça n
ÔÍSSSiÜt^víSrE |.T- Telefone i lt?nírJj.»_»6o r i'ànhe"ro~^'Vmore3ada .oulnml vprcs'u.nxe varg-». § rí ^^ ttt.ico irvmlltno • *fSio Comprido — Cm apartamento j e tratar ccm o proprietário, â rima- M. na Trav. Pio Comprido 2'J. ,«-Pt. ¦ jUParãn& 48. apto. 101. Alugu  .... . m'a i-rrmn-i . . .. ..,...i.n,.

/Copacabana, po:\ } cra—a^ em »pa.— - . ^5—, , »dl- core da manhl. üt.;co lrvquUt;
rua Naacvmento Silva, 444 apar

"^piopacabana VoDacíbaaa" — íosto'S — Aluga-se

3,-a-ll)':. Pedem-se ie-ere.._çlas_.—__
Viopac-ao^na ~ Aluga-se casa *»raiJ"
VJ de vasia. Trata-se no local cem
os proprietários. A rua^usa Llma_f7.
jrtopacaòana — Posto b — Em ap r-
L, tamento familiar alugam-se dois
hnns ouartos da frente, Juntos ou st
parados, cem comunlcaçAo .otlmamen-
to moblllado, banheiro S™»''™-®®eafó pela manhl, a ;casal ou cava
lheiro que Cèm referencia». Infor
niaçues »'elos telcioucs 4.-2.j0 ou
27-4414. . .  . — —
«COPACABANA — loja. Alu-
ea-se á rua Barata Ribeiro, bo»,
em excelente ponto comercial,
loja dc 300 m2., com X apto. prl-

,, vativo e grande área descoberta.
- Ver a qualquer mora. Tratar c

casal ou pessoa «õ. de fino trato. Rua
Iuhang4 30 aplo.r_tp».
/-Copacabana — Em confortável

apartamento. Junto A praia, alu-
ea-aa um ou dois quartos moDl.ladoa
com ou sem refeições a pe»»oa» de
tratamento. Tel. 27-1327

Aluga-se 1 quarto,
para solteiro independer-te. em ca-

pi de f^mllU com ou sem refeições,
A rua Francisco SA 32-A_j—_IjOja.

opa cubana Po.-.tn • — Aluga-ae
\-/ confortável quarto, bem moeill»-
&o, em ca»a de família, bioi pr;al-ma a praia, a doii rapazes de fino
tratamento ou duas mocas que tra-
balhsm fora. T«l. 37-82?'.. _ **"COPACABANA — Rui Br.rn»n
Jvibciro, 49 — Alu?a-se nrertio
ri» flols tia\1m?ntos. completa-
jnenfe reform^íot com 3 nuar-
tos, 2 salas. eop-\ ecziiha. qu-r-
to dc emrre.rrada, s?lcta, ms-
pensa e £nrvi,*o. vV^r se^nnda-
íclra. d?S 1* ás 15 horas, tratar
!P^ ^anro PAercanMl ele >iit«to!
5. Á. á rua l.<l_dc Marco. 2D.
/"lopaclíbana. Apto. com 3 ouartea,

2 salas. prec'sa-sf alugar._ Reacos
ta* para 87172, ns"°COPA<ÍAHAríA 5 w_
Fm r^rf^línci** de família. Mu-1 . (òpacacau» —  --- .

om.mxlo ruart^ n3-.b«la- Ç -^a-se a casal
6.> mrs èpsal. com rrfpl-.íSes. — nl.jra si de. to-o o re.pe ..
«TonlniSo 4 t>or*a e mn'f.o r,-n.

»*"» praia. Rua D.^alma XJi'
ytch. 184.

"C^m Copacabana —Aluga-se um quar-
Jj to com movei# de «stllo..a um se-
nhor distinto qu moça independente.
Mais informações pelo telefone. 47-0270 POStO 4.rP't. de caaal distinto, aluca-se

Aluga-se mobiliado, a ra-bem situado edifício, otlmo | /^u^rto — .—o ..
ponto comercial. Informações e maio-, (J pas que trabalhe í°ra «JXf0 rrirei detalhes com I.owndes ti Sona, b0jS referenc.ts. preço 420 '
Ltda - AdmlnLatradores do -Mns _ | uiros. a «J».*S!2?»U d° «"ais.
Avenida presidente Vargas 210 — 1022. casa i._jESPc-m-»-_ .

E " eu* nas mesmas conílçõsa, um
espaçoso quarto com varanda e linda
vista paia o mar, refelçôea de trUIal
fino, banhos quentes e t^efone. Tra-
tar à Av. Copacabana 1182 — Copa
cabana^  ' ¦ - r—írr*n3m"apart. de iuno Sã .peasoa sina
Ju AV. Atlantica — Aluga-se amplo
quarto mobiliado eom oaf<& pela ma-
nhA a um senhor que trabalhe foça.
unlco inquilino. Tel. 47-3670. posto
ÍJvãmUU dt rotpontabiudaae ProcuraJt/ apartamento corn 4
»ala». dependencia», bem mc^iliado.
em Copacabana. Eilí»-ae ejande cou-
fnrto. Informações para ü- lolanda

Te!. 43-6922.   - ícs—
Troca-Í. aip»rtaai«5B em Cotpca**-

na poíto 2. «iu'íuel ant-zo, por
cs «a na Gs^ea c yrr. algum terreno
•luguel até 2 mil cruzeiros. Tratar
rwslo tel. 37-0896. 
rf^raspassa-ae apartamento de quarto,1 sala, corlnha « demais dependen-
elas i Ladolra dos Tabajaras 334 '?ar.
tamento 302. Chaves no apartamsnto
201 com Aluguel barato. j

IPANEMA.MRT.ON 

SANTA TEKKSA

n'mô 2 quartos, facilito troca portro r.o centro. Amfco» alugue atit.go.
Oi'erta. paro 23-4523. dias ute^. das

101. <*om 2 quartos. 1 ra'a. crzinha. j 4.030 cruzeiros.  g á.s 12 . noras. —fc.ir.hf^o, ounrto e banhc'-o ds em- "4'luca-se, ém casa de casal, vaga wT"a Isabel — Alusa-se otlmo «;usr-
Prv:1,?:'j c?í" A moblllada fomente a moça W* | %V (á arejado. era apirtamtr.to mo-KobiMody. Ajn„t.«l .t c-aat c.n.rt . traBalhe fira. » de bom comparta- biH.d0. a cata! ou.senhoro.t. Tratar d?s 0 A? 12 somente-hoje,
jj^lc Comprido -iWjlga-se um qua:-

A lusa-ae era primeira locaçio apart , •
As-101. rua Barão de Pftvopolls |?'o545, muito proximo da I^argo da Fran- J^V p
ea. Otlmo clima. A 20 minutos do bon-
de do Largo da Carioca. 3 amplos

to mobiliado para dot* raoad-.ies mores ou« »'-«K->lhf»m fo"'*.. Pft-
d-m-*» rrferencla». Tratar A rua Arís-

I-obo 3h —' Tcl. 23-7670_.
Comprido — Alusa-se um am-

trabalhe f^ra e de bom comparta- blllado —  - „ .r.i*nto pode lavar e pawar. 210 cru-, oa]HC íora; i rua Vir onde de a-u.a¦ —..f— «•- ¦ btb5, 273. apart*. 202.zSíros. 'Praça Verdun. Teleíone 38'' £0.

casa

"Vn^araí •• lerreno — Aluga-se
x\. ótimo terrsno, á r. Leopoldo. s=r-
vindo para d. póslto. pequena lndus-,w —... «ria QU gararem. com lus*. e água.

pio ouarto com dut.3 Isnens eni | II)formai«e ptlo tone 33-7.170i do família de todo respe.to a 2 . attií;a".SF «ma, confortável
quartos, grande living, varanda, copa.
coslcha, banheiro comp eto e depen-
tíencias empregadas. Vernotocxl. Tra-
tar A rua do Carmo 5. 2o andar, com
o Sr. Perez. Neaocjo dlreto. 

Ã luga-se ãmplõ quarto para 2 ou
A. 3 pessoas, pedem-se^ re^ereuelas,

Ãlu^a-se o aparta-
íto 201 üo prédio da rua Kl-

prilltn da Costa aaa. tratar no local.
TTiii Isabei\ m«»t<

_ __ confortável
ÍKrpyárSrSlbrjr^ci»: \ ca» de S *«&***. a tamilla
poa d» Pa. 1Í4. ' de tratamento, com 4 quartos. 2

 i .salas, duas varandas, banheiro, I
l-RAÇA DA BANDEIRA J telefone, entrada para

\'ua Tsaoet — Ãiüga-sj quarto, r-ala
V o corlnha. banhalro csmple-.o. arca

etc. completamente independente, cem
flador. Chaves A rua leodoro daSr. Araújo. _

LINS HE VASCONCELOS
iarto a casai »em

ÃVueã:»e quarto moMlladoj»„eaiaI õutra. sãejendenclas. "Rua 
_En- «».'%.*wÍTt^Va»-

cairo, quarto para, empregada_e ^laja-»e 
boa-, qu

Aluga-se um quarto moblllado com.( a cinco minutos do Centro
pensAo a casal. Rua Visconde de. uc_ ^onde da Çarloca. T:

PlraJA 514. Ipanema. \ d. julia á rua Joaquim
numero 261.

com 3 ouartea. <»'"» nualõücr mora. Tratar c (jrDírVüm carro. Rua Rodolfo Dan-

! andar;SSala V§«.MTèS: &m\
I cu 22-6399. —¦- ua — Quarto tr.oljlllaao

./topa caba ua. — A rapas que p%*-&
\j dar rtterencias, aluga-6« ôtlma
vagai em quarto de irence. ver e
r.ratar a rua MlnWro V.vairos de
Csetro, 41, apto. 601.' COPACABANA — Em aparta-
toiento novo, de pequena tamilla,
isito á Avenida No3sa Senhora
de Copacabana, Posio aluga-
©e ótimo quarto âe frente, com
vista para o mar, a casal, duas
asnhoras oy mocas. Dá-sa pre-
ícrencla a quem alspuzcr de mo-
Teis. informações, diariamente,
3>elo_tel._ 37-6991.

í?'-efe-èncla:. Cartas para 85904. na
portaria deste Jornal, com endereço,
P^™a"ana"ATÍ?ínr^Ju^
O to moblllado em casa de íamlua
de todo respeito a moça distinta, que
trabalhe fora. Pedem-se roferenc.as
_ Tel. 37-OSQSiTÃõõücãbãna — Aluga-se em aparta
vhem&SMBida praia,
rJr5uT Mllu^Lemo? Ü7W >ndar.
Copacabana*—"ÜS^úxuoso aparta-
C mento de família dlatlnta — Alu-
ní-sa um otlmo quarto moblllado,
«m ou sem refeições, a um ou dois
senhores, 4 rua Barata Ribeiro 716-

'Telefone 37-437 3^

"pt'o7_ on';. Telefone 27.-96}^,

Triopaçabana — Poste.O quarto mobiliadoatanhA. - Único iriqu

/iOOpapabana — 1'amilia estrangeiraVO aluga para um senhor, um .lindoauarto mobiliado, com varanda, da
a.-ente. Pedom-se referencias; a Ave-
uida N. 8. de Copaoaoana 99, apar-
tamento 301. , COPACABANA — Prooura-se
para alugar apartamento, tres
inuartos, uma ou duas salas. Le-
anç, ato posto 4 Gratifico. —
'iratar SJ-USa.V^opaoAbana — Poato 4 — Casa Pe"U iamllla de tratamento, aluga a
casai, quarto moblllao Chipaadale c|
refeições e banhos quentes; A rua
plaida_ Rocha 31.
ji ;»opâcabaua —- Atuga-se otlmo quarvu

mobiliado a casal ou pessoas que
trabalhem tora. Ver o tratar a Aveni-
da N. C. Copacabana 817. _ ~~p0=t0 6 — Aluga-sedo com oaifr pelanqulUno. Telefone
27-4604., _-i_ . ..." COPACABANA — Rua Tone-
Üeros, 173 — Aluffa-sc tormlda-
vcl prédio de dois pâvimentos.
totalmente reformado, com cln-
aa quartos, sala, saleta, escrito-
iriOi quarto de empregada, ba-
nhelro, cona, cozinha, "dispensa
«j servlç. Completamente mobl-
Ha do inclusive geladeira de seis•ais. Ver segunda-feira das 10
às 1.3 horas. Tratar na Seção
Predial do Banco Mercantil de
Niterói S. A. — Rua 1." de Mar-
co, 29.
g Copacabana --- Aluga-sa amplo quar-

to mobiliado, boa vista, bem are-
lado. de preferencia a 2 rapazes. Cr?«500.00. Trocara-se referencias. La-
de.ra dos Taualiras 196. apartamen-
to 2o2. proxlmo_nia _Siqueira_campos.rf^opacaoana — procura-se ap»irta-
ILs meatò, 2 8 5 quartos, de aluguel
k..ílgo. compram-se xo-jels. c."tuj
lira Cartalho. á rua D.-. Bataml-
V~topacabana — Pamilia quê »e reti-

ra alug»1 seu amplo apartamento
Bonstando de 3 dorraltorloa com arma-
xlos embutido», duat amplas salas, 2
IbanboiroB e demais acomodações para
íamilia de trato, assim como vende to-
doa oa moveis. Inclusive plano e gela-
delra Prado Júnior 10. apt. 1.101-
Vlepacabau» - Ãíõçã-it um «dlflcro

recem-conatmldo. masnlllçamente
íoealieado, pequena t linda loja para
comercio 'fino. Tratar com o proprle-tarlo_pelo_teU_.22.ia5P — .¦ -">iõpa«abana. £ui casa da família

í.transelra. alura-s« uma bonja'^a de frente, mollllaàa. ,P>«»»g*ou duas pessoas, com mela oensâo.
D. Mariana 27-2376. —
/~<opacabtna7 Alusa-se 1 0"»*? ^frente luxuosamente • mobi.laço ci
ti-nhflro antxo, a cavalhe.ro distln-
?5fcom ou "em ".«ág. '»«. ^•mánhfc A rua Barata R.belro, 716 apt.
3ÒÍ. ToS» 47-2362 ._Tím_rar«g»m."Copacabana — Quarto de frente --
C AJuga-se «m apartamento fsm.jiar
eom uanhelre e telefono anexo com
Su sem refelcsea. oroprlo bjt, í««
ou duaa peasoaa de boas ,r*^v. t. ViVer e tratar unicamente das U JÍR J4horas, á rua Duvivier. 50, apto. 701.

"Tlop^íbMa - Aluga-se. em apar-
L tamento de pesaoa só, cava
ih3iro do brato, quarto de frente
confortável, mobiliado,

andar. Tel. 23-1830. -—riaractni — AlUZa-e e em casa o
G família na rua Jlaquem NatiuM
posto t » Chor ou «rnhcwa rn-'ponsabiWftoe carta*
portaria deate Jornal^ —-,ava-

para 11034 D&

XÍcbmc." por 3.000 cfuselros rnea- ' mento iSam liberdade)
r\-3als o apartamento n.° 302» da Bandeira jqm±—ap^—-u^.
rua Barlo de Petrcpolla n.= 545 (Lar- > \ meam-se em casa de tamiua av
ro do Franç? em Sta. Tereza). Ver e respeito dois quartos
tratar no locel, ou pelo Íone^32-0á4.2i separados, com pensáo, Pa*£ ff,?

eom entrada e varanda ao lado. a 9S^^h-«íri,^.-rrapas ou a senhor distinto, A rua Pe-
liclo do» santos 9, cnsa 2» Santa Te-

p aragem — A'.uga-se vaga
(jr gem por 330 crujelros, em copa-
cabana. poato 5. ItiformaçSos tel. 4{-
0409, (fica entre Miguel Lemos e DJal-
ma ülrlch) J > —
Hotel Roxy — Aluga-ie para ramilis

e cavalheiros, quartos _conforta-vels com oafé pela WM>W tlu "c. 1 3Lponto da Praia, Avenida N» o. o®
Cooac abana 956^_J>gato4 _ —-rnaF-^PSÍto 1 - Quarto moona-
I í do oom roupa de cama,

em apartamento luxucso. junto a
pTala- em U .andar, wandas, <m
&ds «u» banheiro anexo c entrada
ájiid<ÇíèinJc'fcjvte,, po<iiendo_ utíl«ar_^ ^<>--

toa ou separado* com frente para av.
Atlantica a cagalj ou pewoaa de *«*"
peito. Pone 37-3643.

BJ o, 3 a" . -T I
iuga-se em Ipanema apartamento |
moblllado para casal ou pess» só.

confortável e agradável. Rua .rante Saddoçlg- de SA_243,_^apart._>3011"A^üga-se úfea vagjiVpara rapas em
11 casa de família com pensSo, A rua
i.^.Ao da Torre 394, t^i. 47-3403 —
Ipanema.  ¦"4 lügám-se amplos quartos com ou
xVsem moveis ótimas. re»e!çôas p&ra
casal ou pessoas de altu tratamento,
í rua Raul Rtdfem 23. Travessa da
rua Prudente de Morais. Tel. 27-5694.

A luga-eo bonito quarto para casal  __ 
A. luxuosamente moblllado com Cl- sonhoras de rerpalto. com ou s«n— pensão, condução- 3 porta. !ui Ai-

mirante Alexandrino — Saa.a Tere-
ta. Cartas para 98451* na portirla
deste jornal. — _"4'iuga-se otlmo quarto mobiliado,
A. entrada Independente, a J mlnu-
tos do Centro, preço modlco. Rua
Joaquim Coutlnho 139, tal. 42-6454.

A lutfam-se otimo» quarto» para ca-
ü-sal ou solteiros, com direito a
pensüo; á rua procresso, 166 — San-
ta Teresa. ———,~4—lusa"-s» confortável quarto do fren-L\ . 1,11(0A* ?nnHn

i »t3t canfortavel oe sennora so, umco j-enheiro Gama Lobo. o4b, ar.u- r.mc*eios
^a^ciim I fe"SSJS?i xavfer1"4'Te"'e"s-0847. Ka rua Tapirema. Saltar na 'An -STSgZiJ uiida c.« (Em» "ascm-.-

Murtlaho -if^sTTtiih qiiarto' moblllado—a 2S de Betembro. ponto de me?ao. A celos). oca, sal2. aoU quartos.¦ A senhor ou senhora de lino trata- - run Viscondc de Abac-i „„arm o« emwaaa, baapelro c.m-
Pra?a da jardimté, aluçucl sem luvas, a combi- | pieto. c«lnha, vuíao .

nâr. Ver no local. Tratar pelo, quem fica- com todos o»Jg»ov«a ccr_
OO 0"IM 1

AJk.jUAUwauiMt»»vi.  T--celentos refeições, era casa de íami-
li» dc multo respeito, em frente
Praia; A Avenida vieira Souto 176
Ipanema.,

liclo do» Santos 9,resa. Telefone 22-3730.4 lusra-^se" otimo quarto em aparta-
A monto de casal, a uma ou duas

Vouisa t eme — Áiusa>se a a>arwv co m»
cnaiu.-c»'«>. ? ta?«ío- I X-à 15 em avartamento d» caaal ;*°l®de cama. banho, quentes e telefo \ q<J|rl0 ^ n-.nt. moblllado
na. Preço 1.30(7 cruselroe. Trata direito a .um amplo aalAo tonnos

a"partamentos no Lebion — Alugam--
A se com 2 quartos, sala. saleta
varanda, cozinha, banheiro e area Cl
tanquo. Aluguel 2.S50 ¦SSf"''®*-ÍJkI
aala. V«r 4 rua Carlos ,361s 33, apar-
tamoutos 201 e 301 o 'ratar 4 Ave-
nlda Atlantlca_l.072... apart;_502.~A"partamento no Leblon —
A. st com 1 quarto, sala. cozinha t
banheiro. Aluguel 2.000 cruzei» os
mensais, 4 tua Carlos OOls 33 apar-
tamento 102; tratar A Av. Atlantica
"V l5 ja-« 

rlquor'fu bem moblUaao S
A cavalheiro, de «no trato em casa
de todo conforto .ConduçAo 4 po.ta
e perto da praia. Rua Prudente de
Morais 1.3B7. Ipanema.

A'luga-^e em residência conforta-
vrl, ampla sala de íi"ente, no ao-

brado, C'j.n ir oveis, ccm ou sem P-jJ1*«ao, a w3i.ai ou pessoas de respeito,
d-ico mooicr e local com multai con-
iluçio. Rua Visconde de Cairu 35. an-
tiga rui dotí Bandeirantes — P.aça
qq' Cande. a.

telefone 29-8782._

^4 "lut'a-se r.::ma saia independente,
i\.pa-.o c?."iil que trabolhe^Iora. 4

A' tc com Area bem moblllado tendo
direito a banhos, Q^entc5n2..caíl p„e,1,^manhA, a casal sem filhos, e que u¦trabalhem fora. Vér e tratar á rua. -
Paula Matos i5B-b._Apart._J01

 Pruça da Bandeira,
A ^liga-se uma vaga para rapaz sém

A comida, rua Lúcio do Mendonça,
£9, começa na rua Mariz e Bar roa.
Exigem-6ô reierencias. Praça da Ban-
^rfuga-se com refeições; A rua Movais
A. e Silva 90. um otlmo quarto alto
bem arejado com duas Jane.as -- Al i-
gam-se também uma vaga a rapuz d^
tratamento. Pedem-se referencias. Nfco
Fe r tende pelo telefone. Praça da Ban-
delra.

A ndaral — Aluga-M 1 íig» de  .......  ..A. quarto, moblllada, a um rapas que ; onious, auss de oondes e » oito mi
trabalhe fóra, srntlo só 2 no quarto, i —.*• "" "»««.
Aluguel 220 cruzeiros, em casa de Ia-
milia de todo respeito e asseio, ^
Rua Paula Brito 686, casa 5, final do
bonde_70 — AndaraJ__LeopoldO;"V ndaral — AlU3a"m-s"e otlmos apartA-

mentos com quatro quartos, sala,
saleta, banheiro, .:ozinha, quarto e na-
nhelro de empregada, a partir de CrS
23.000.00. Ver diariamente A rua Arau-
Io Lima 169. e ti atar com o Sr. Gul-
maráes, á rua lonelelros 32, apt. 2.
Copacabana. ndariil — Senhora de respeito alu-
J\. ga um quarto a moça ou senhora
que trabalhe fora; A rua Bafao de S-
Francisco, 142, casa 3.

nas. etc. nc valor oe íO-uOO cru-
zsiros. .\iugucl minisr.3 mensal 1.403
cruzeiros. Tel. 49-4961. Seis *lnhas J*6onious, auas d..¦Afetos da ponta do Mejrer.k iusja-sp um quarto Independente,
iVetn caia de Iamllla d- tratamento,a casai c.i peiAoa que triba.he íora,
e:;'ge-sc e.erencias, » rud AquldabAih7 — Lins de Vasconcelos,iuga-ie junto a rua Dona ítoff.a-

e»n dpartamsnto de caft&l de
funcionários. 1.» loeaçto, air.plo e are-
Jado quarto e 1 pessoa ou casaí com
c-íó e banhos quentes. Aluguel bara
to. ar. Souza 28-2110. a tarde.

confortável casa A rua
Lins de Vasconcelos, i89. com 6

7pX5. i

p01 o__telZ.2P4JL: quentes e oozmaa aiu*u«i s
/lopacabana -• PosW * casal V**0* r{j otimo quarto de Irente moblhado^ | p^ito lone^-37-5643.nil eavalhelro que trab&lri r->- auarto», 1fora. Trocam-se referencia. ar ® t l.*'"? S^oàVetãs e dependuncia»tratar 4 Av R»lnh» Sletabettt «0. JJ ^^•^.^ilma-ae moolllado Aap.tçu_^pi'_t' -e no poato rua Gustavo 84mpttio, 200. .Tratar
Copacabana —. . S. um "11" ar- Rodrlituea, porteiro.-,3 l|2, aala Independente de um J, Posto 5 _ Aluga-se em otimuapartamento, a casal sem filhoo» I joeai »«quena loja em edifício no-v^tambem KiS„íílCi?-%oS;. ^edem^ I 7ST » tràtK^a a.çfo d. Adm,„,.tra.

çAo do Banoo Imobiliária Rio Niterói
S. A. Av. Erasmo Braga. 155-A.'1 oja em Copacabana — Aluga-ae ea-

arto. ™°b'»'";bV.Sa%ír%pV."'402 I «r.^ritlrX líS^ímo^blllarto Rii"/unto;_ao Metrol. Preço Cr» t.000.00 |mensais. k\,,'àaIV» «m

Tratar pelo 'íalíone 37-7043se referencia»

Trirn confortável rosidencia de farol-
Hi lia de tratamento, alugam-se quar-»
toa moblllados com rofolçSaa para ca-   . fiais 0 solteiros, pedem-ae referencias,

A luga-aa grande quarto com terra- ^ rlja Monte Alegre 301. Santa Te-
xV. ço, bem moblllada, em casa de
famula estrangeira. P»ra jenhera qui
trabalhe fora, rua visconde de Pira-
JA 76» apartamento 202. Telofona
"^Huga-se um quarto de sobrado, mo-
xtL biliado, A um rapaz ou 2 rapasea,
em casa de família de todo o
to o aoísego, A rua Visconde Pirajafone 27-5134

se reieronciag. y L.TLL_ 1
/Copacabana — Aluga-ae 3T«nh»a ou

moça que trabalhe
quarto, mobiliado. Unlca inquilina.. . •« íi r*An.r.ghpnil 777. »Dv.

l 2 — Inanema. Fone 27-5134~T~Tuga-ae ura quarto próximo a
i\ «rala, para casal, um «enhor ou
dua» moçae que trabalhem 'or**
Tratar A rua Rita Ludoit a. 32.
anto. 101. Leblon.

TTotel Bela-Vlsta — Rigorosamente fa-
H. mlllar. a 10 minuto» do Centro d*
cidade. Lugar saudavel e ótima mesa.
alugam-», quartos para caiai» com
agua corrente o ban arejados, a rua
Mau A, 5 —Santa Teresa. Telefone.42-9346

A luiact-M dua» caia» de madeira
A com ônibus A porta. 4.f»-
ralba. Tratar coort o sr. Lamar-ine,
á rua Marechal rioriano, 21.26 —
Nova Iguaçu.

y^.V^Zêabana — Quarto — Aluga-M. I 'T ojã — ÃlUB8-âe eni Copacabana,
Cj SSfblliado a pesaoa sõ ou*caaal Li multo bem situada no Poato 4.

37-4233 ¦¦ ^Mmjnistrftíiores de Bena — Aveniua
^^35 » Mm. - ^!Í!Ü
moras'que trabalhem fora. Pedem-so Y"oj4 cem glrau nova; alugo ou ven-
SíSSnrl".: tS: 37..íafc I Ll do toda ca», qutntal arborl».-SL——" Po»io 5 — Âluga-aa I do, . etc., na rua ata. Clara 141 .—

A luea-ae arejado quart° moblllado,
x\.a pesaoa que trabalhe fora. am-
biento de respeito e sossego, 4 rua
Visconde de PlraJA -82» casa 3» Ipa-
nema. Telefone 27-1112_

T)assa-se um apartamento em San-
ir ta Teresa, A rua Almirante Ale-
xadrlno 151. apto. 104. no JLargo do
OulmarAes, com tres, quartos, aendoum de empregada, sala, banheiro, co-
zlnha a um grande quintal com n-ibi-
taçAo independente, aluguel antigo,Tratar no endereoo acima

"A luga-se apartamento pequeno no
A Leblon. Tel. 27-3614.^"A luga-se l quarto em casa de fa-
XXmllla de todo rospelto a moça ou
a senhora com ou sem refeiçAo. Rua
General Venancio Flores 360 — Le-
blon.

>^onacabana — Posto 5 -r aiu»»-»» ao, etc., na ru»
C nu&rto somente ' sonhor de res- Copacabana. Ver e
?onaabllldad.. Telefonar_e»rt_27_--3002J. | ®

a tratai ao* fundos
_oato ^-AVüi.m. T^mf^TO-uggSê-üm bom quarto

£SSSSs|^sco. inquilinos e allrnenMçao^d^ prt- | Tel.^ j7-231^.meira òrílem * Praça Demetrio Ri- *| ido — Aluga-»n em edifício a
beiro 19, situada na *aldã JLi do dt construir, ,a^ar}.t^®0oCNovo. ««niiinft da Av. Prado JunlQL— oiu^do, com linda vista para o - -

(50PAÓA6ANA — ATOwm-HW cjwifcjf««SlSáffli. ame-apartamentos à ". íii.»'. Aluguel cr» 2.aoo.6o Tretar
beiro n»6 868, acabados de cons- rua nona]et de Carvalno 35, apt.

íâ^para írtiardar malas de todos L^lo .atorl^-or^»ro - 
^a;os inquilinos e banheiro geral •**ll ga|a8, tres quarto» e dependenelas de

cada pavimento, para emprega- amttrBgada. Chava» na portaria.
dos. A-er a qnalqner hora. Trator -»«»« — copèeabaoa — Jrooa-aecom Noric Sul — Roa México n. JLj apartamento na av, Atlantica
BR sala SOS. Teis. 43-4666 OI) com 3 quartoa. laia . demais depan-
SS-eSlo danclaa. aluguel ? mH eruaalro». por££T?y°p« r.-'1-¦ oasa eom quintal em qualquer balr-

COPACABANA -w Aluga-^e» fQ tratar depois das 9 horas pelo
sem luvas, amplo apartamento tel.«o»e 37.3716.
em edifício novo, 4 rqa PortJn- \roca~túnclon.irl., loltçira,
gos Ferreira, 188, apto.^462_ «— | 1?X. di
Festo 4), com 3 sala»
tos, grande varanda,
quarto, empregado, i aproaimacamenie jou .«"•"'"¦j ej'.'
das%c^rhotM?!!!po I aívss%ss?«ipJnwns&.iss

"á "barbos mientia.

T iuga-se com o consentimento do
proprietário, apartamento de fun-

dos da rua Nascimento Silva, tem
12 quartoi grandes, d, 2oro2, uma aa-
la cozinha, banheiro e duas Áreas,
com tanque. Aluguel 1.500 cruseiros
e 25.000 cruseiros para as pintura»,
que foram feita» f cortina». Cartas
na portaria deste Jornal para 95826,
com o endereço onde trabalha.^"X^uga-se ótimo quarto do frente,
A com duas Janelas. P°ra «enhor ou
oaael que trabalhe iora. & rua Nas-
cimento Silva 276. Apart. 4. Tele-
fone 47-3568. ———A luga-se üm quarto em casa o®
A família, A rua General Urqulia
a. 168, apto. 30i._Labica.

A lugam-se quartos com pensAo na
A baee de 2.500 cruseiros para ca-
sats ou senhores de tratameú-o. Tp*
lelone «7-0495. 4 rua Ooanei Carael-

C1"' aiV^flTeblon — Aluga-a. jnagnPfioa residência em centro de ter-
reno ajardinado, com 2 araP'" "»"
Ias. 3 quartos. 3 banheiros, coxinns.
dependência» para empregada, espa-
çoso terraço e 8»T«g=«. Tratar com
F. R, de Aqulno & Cia. Ltda. Av.
Rio Branco 91. 6.» andar. Fone 23-
1830. Aluga-se no Leblon

VNiiarto — Aluga-se para cavalheirovai em apartamento de casal; único
Inquilino. 'Tratar á rua Drugualan 74l° ndar D. Rasne. —- Santa Tefgsa."í^ãnta Tareeet, perto do Curvele —
O Aluga-se casa residencial a quemficar com os moveis no valor de 60
mil cruzeiros, aluguel 200 cruzeiros
com um bom terreno anexo, bonita
vista. Tratar na Profil. Rua da Ai-fttndaga 68. I.°.  —
cj"ínta"TeT_sa — Alu0a-se magnlílc.
O gala e otlmo quarto, separada-
mente moblllados. co«n cate. »m
caaa de família de todo respeito «
em ambiente sossegado, a casal aem
filhos ou senhoras. Pcv.em-^e e oao-
ae reterencla». Flca_ifiu.tt7 .Pfoxlmjao Vista Alearre — Fineza telefonai

' A luga-se um quarto espaçoso, arei»-
A. do, independente, por 350 cruaul-
St, em casa de família de respeito,
exclusivamente a moça de bons cos
tumes que trabalhe fora; A odlo Boamorte 211. Praça da Bandeira.
TSasal sem tllhos aluga como únicos
V Inquilinos a outro çaeal ou s^nho.
res de fino trato ouc trabalhem fo.a
duas amplas peças de frenteem ambiente de máximo respeito e
Ms»ego loçalifdc multa oondujío. pro-
xlmo ao Instituto dp Educação, alu«Uftl
Í200 cruzeiros. Cartas para a por-arla
deste Jornal a 89507^  ,JÕiãsãrprecisa quarto sem moveis até
C 500 cruzeiros, entre Gí°r,IaQ-^,?ra"
cada Bandeira^ TeleJone_2?-9241.—.
SsGBANDE loja ha rua Mari2i c
Barros, prestando-se pn.ra ven-
das do automóveis ou Br"líe co-
merclo. Tratar na rua Mariz e
Barros, 774. —-'TÍriçã^Ha^Bandeira — Aiuga-^e uma
t linda aala de frente, ricamenf
SebÍÒUdp»aCOmumtep5r V^ra°n|
-' Jn Donríflll-Íl

"A luga-so ótimo quarto com entrada
xjL independente, em casa de Xami-
Ua de todo respeito, n rapas ou a
senhor que trabalhe fora. Pedem-sereferencias. Rua Leopoldo 199, casa_ 7.~A ndaral ótino quarto,A em caaa da famlHa, a um ou doía
rapazes ou mocas q'*6 trabalhem to-
ra. Rua irruguai. 5"«. final do oni-
bus 29. 1——A luga-se um quarto para rapaa ou
J\. senhor, dA-se café pela manha.
Ver o tratar A rua Araripe Júnior
n. 62-A. no Aandarat.

A luga-Jxa-Llnouartoò, uimj o—.—- .üependenclus. podendo £õr vista so
hoje.
Aluga-se na rua Uns <i« Va^once-

Ict, llnfiú apartamento novo. pa-
ra caaal tem fUhoa, com Sala, quar-
to, banheiro completo, cozinha a¦
com grande Jardim e pccr.ar. Dota-
lhes rua BarAo do Bom Retiro. .84.
caia 1. Tel. 29^55B0_-_ AlVffirôfSS"V"iusa->se caia com quarto eaia «
A coalnha lníapedertís. 4 rua. Arau-
Jo Jjsitáo 1035 ca$a £2-^ Une o«
VaeconceLoa.
/"tasal com um liíHo ajuKi .

Aluga-se mobiliado, pelo prazo de T,
a 2 anos, apartamento de frente,

20 andar, no bairro do Orajau, com 3
nuartos, sendo um do empregada, saia
do Jantar, sala de visitas, e depen-
dcnclas. Aluguel do 2.500 cruzeiros,
pagamento adiantado o sem luvas.
Trata-se & Av. Eng. P.lchartl 92. casa
3. Grajau.A luga-se otimo quarto mobiliado pa»
jA ra rapaz ou moça que trabalho fo-
ra. Rua Borda do Mato 134 vparta-
mento 202. Orajau  . _J.A luga-se grande quarto de frente,
iTJLCom pensAo o garagem, a casai

na portaria acm ¦  distinto, no melhor local do aralau.-p-rr-ri-gTrv _ Aluga-se em em casa de família de respeito. Te-
Pr?«a de famlHa modesta uma vaga lefone 43-3377. Trocam-se Informaçóe»..caaa d _«.vx » h#nhnq nueu- a iuga->se otimo quarto a casal ften

A sem filho», que trabalhe fora

V^i seu apartamento. „c°adi<}õe» a
combinar, a rua Grão Pari 491, apt.
303, 3° andar.x"in5 -- Aluga-se confortável a to-

9 j VO apartamento, com dolt quar-
tos, bela silo, cozinha, banheiro com-
pleto, quarto íe empregada a W.. c.
nor 98u cruzeiros mensais Buvjrega
imediata. Aceltam-se proptíStaa. —
Tel. 37- 6 mf p cnxfp parmíp *7

, Tratar no Becu do Bragança 3/ —
rV"nir."aplrtwnanto'de frente] fgí

T ojas — Aluffacn-sã aa do prédio di
JlJ rua BarSo de Mesquita. 509, w-
quina de José Híglno. Juntas ou se-
taaradas. Tratar A rua do Çatete_24g.

para »->54i. — —_
C?anta Teresa — Aluga-se sala da
O frente, entrada Independente a um
moço ou a um lenbor só que trabalhe
diariamente e faça aa suas *21^.
fora. Ru a Áurea 64. _Te]^_2 2 - 89C,7^_
ÕantfTeresa — Aluga-se quarto de
fc) frente, bem moblllado, a pessoa
de raiponaab'lldad.e em casa de se-
nhora da respeito. Tratar terça-feira,
tel. 32-3?04.  .. t. -
Santa" Teresa — Alugara-í.e. 2 bona

quarto» a mocas ou rapazes que
trabalhem fora. Rua Joaquim Murtl-
ei anta Têre;» — Quarto inoblnaao —
B Local aprailvel para descanço —
Aluga-ae. Tel. 35-8457_._

com café pela manhi o banhos queu
te», a moça honesta que trabalhe fora.
E' para morar com Pessoa da_ faml
lia. NAo se atende pelo telefone. Rua
S. CrlstovAo 174. 7=vüãrto bem moblllado aluga-se par»
vai i ou 2 senhores únicos
podendo ser também para Çasal, que
trabalhe fora, Ambiente famlllar. pre-
co i tOO cruzeiros. Teixeira Soares -7
Ia. Apart. 301, junto 4 Praça da Ban-

uarto — Aluga-se cm casa do ta-
Q mllia, a um aenhor só ^ou a um

t *v-5iteiro. qu trabalhe lora, »
-u., Vaqulrn PaVres n. 440. »o-
brado. Praça_da_Bandelrai'ÒuaPari 120 — AluBa-seBraiulo
K quarto de .frente, .^a senhora rt.

A. J». BCCO lliiiua, •com ou sem pensão; A rua Barao
ds Mesquita 1091-B — Apto. 302 —
Grajau.

T ins de Vasconcelos — Aiuga-se wa-
JL/ sa com dois quartos, duas «ai»»,
banheiro completo, cozinha, quarto ®
banheiro da empregada, bom.quintal.
Jardim e varanda, A rua Frncsfclna
n. 60. Tratar na mesma, da» 15 as
17 horas.T lns de Vasconcelos — Aluga-se ura
8 a quarto pequtno a pessoa de res»
peito que trabalhe lora. Aluguel 350
cruzeiros. Tratar A rua Caiapó 71.
casa H. apt. 201
/quarto — Aluga-ae um mobiliado.
vi a casal ou a senhor eô. ím apar.
tiunento. Tratar A ru-. Zlzl. 26-A, apto.
201 — (Lins de VasconcelosK"tíjuca

4 V4ga-ae quarto independente, e d#
A frente cem sacada e varanda.—
Traatr A rua BarAo de Bom Retuo,
1630. i.° andar flrajsu,
ííiralau — 3aaal sem filhos
VT trabalha lora. aluga quarto

moran- Tpitwrna
» em luxuoso apwrwrr-ento em X quartos., * uu»;-1 uoDBoabana, era hotel fsmliiar. pro- | elas ^ frarairem. Frimeira locavaw wu-

>mnh eura companhelra em identlcas coadu infant 2i»l705.  .'?&%k*SSS!l\ !«", P"? "I^dlrom a.'...?;,'n««„5; , 
'J^55m»~-~ A'u«a-a. em~^r~deI I f.Miiia nnt moblllado, com

Santa 
Teresa — Ãluga-se em casa

de tratamento umcom vista apraaiyel. .Almirante Ale»
xandrlno, 340, apto. S.S. 201. das 9
ás n hora». —-nnrõca-se magnífico apartamento ae
JL frente em edifício .moderno de 3
Savimentos 

4 rua Paula Matos, com
grandea quarto» de frente e area.

sala da Jantar, saleta. eoiln.ia, das-
pensa banheiro completo e arcacom
tanque para lavar roupa? —• Aluguel

CVrU'-S" ."moít^e & p°"
Irlbalhe fora. Tsl._37-5949.__  I te—

^r"Alüga-se apartamento, fíATTTMBIsaia e cutras dt-ptndenr

bSndl0»" A POTt'"'N&õ têm cozinha nem
tanque.

que
.....  . O com

banheiro anexo e direito a btnhoa
auentea e a fazer o café da manna
2 senhera ou senhortta. Exc.Mtva-
mente fMniliar. Rua Rosa e Silva,
20 apto. 104 YCrv.S2~,mente das 15 as 20 ho»«-s dc hoje,
ou a partir tf. srgunda-felra >té
sexta-feira, das 19 ás^21 ho^_as^

' a lugam-»e otlma aala o quarto a c».
A. sal ou tres pessoas da trawamento
em caaa confortável com otlmaj re-
feições, banhos quentes, casa de iam*"
lia .Rua Visconde Figueiredo 49. —
~i"íuga-sa um quarto completamente
A Independente, a um cavalheiro de
respeito. Pedem-se referencias, ta.
formações pelo telefone 28-2849, Ti-
Juça.luga-se um quarto em casa de
Afaroiuã de* tnitamento. =¦ senho-
ra de todo o respeito. Sem moveis e
sem pensAo. Trocam-se rcfe.enclas. a
rua Carlos de Vasconcelos 98, Praça
Saenz Pena

GRA JAÜ - »^.7l0r: APd\rt3TljSça, 
-p.ra?

T'p?»çãad" Sândeir^^ndo" dó",
nhSro "complêt,. S^a d»itnlenefc dê
»mnreirados. todo ele ricamente mobl-
H"3 S» nSASu Certas
Tratar -elo teleíone 26-9229. ,com o
sr. Jalnft daa 7 ia 9 e daa 19 is 21
¦\Taga~de quarto, aluga-ae — Senho-
V ra aó e de bons costumei, daieja

alugar a outra senhora nas mesmas
rondicOoa e que trabalhe 'íra. mocUiha
é favor n»o se ..nrtentar. aten le riaa
9 ás 17 horas, oonaes A porta. Rua
M».ria e Barros. 6?^_B0brado. 

8AO CBTÍÕVAO

2 quartos independentes, oom t^íosí. compo.toagua corrente, para rapazes, a la d0}s eraa<jes quartos "om
rua Grajau. 315. — Ver^e tratar — —
no local aos domingos, dias utels
após, às 20 livras.

S. aH'-poucos P«,D, ^ d. pralaa ¦^d.^r^eonfSrt.víi
mfnSÍL°'—' multa agJa. Jlua Siqueira Campos 262

J. família um ouarto café pela manhS, a peaao»» ''«tra.
tamento que trabalhe fora. exigindo»
*e referencias. Tratar pelo ^elefonsko referencias27-8076.Vpjvnêma — Aluga-se lindo quarto du-
.1 nio .Io trent. moblllado a cava-
lheiro do comercio, A rua BarAo da
Torre 620. --

A luga-se quarto a pessoa »ó, qu#
jA.trabalhe fora, em apartamento ae
caaal. aando unlco Inquilino. Bua 'tapl.
ru'. 230. apto. 207. fundoa.

A lute ouarto "moblllado, eom ou sem
A-pènsio, para um eu dois cavalhel-
?os d. fino trato. Rua Navarro S2,
apto. íol — icaplru. "~A"luga»*T jm quarto bom, a casal
A que trablüe fora. Hua Itaplru 62-
Apto. 301.

1 lu3a-se um quarlo «m »oar»a-
A mento familiar, nara casal qua
trubalhe forai 4 Praia Argentina 33,
apta^ 103 • 8. CrlstovAo^"~A"luga-»ê quarto independente a um
x\.ou dol» raparas, em casa de fa-»
milia. A rua 8. Januario_523J_

A. luga-s'ríLoM s-

7^ rãjaix' — Apartamento novo. alu»
IjT ca-se com dois quartos, n» fala,cozinha, banheiro oamplsto.^banheiro para Çmpre^ada Aluguel, Cr$
1.500,00 mensais, cartas p-rana portaria deste_Jornal. W"rijãu'~~~Aluga-S3 condlclonalmen»
Cr te um prédio ' novo, primeira lo-
caoao, tem 4 quarto», 1 sala, "Çrito-
rio varanda, abrigo para carro e 0 •
mat» dependenelas confortável», ac^-
tam-ae ofertas e referencias. Rua En»
ccnhelro Mórslng._71. ——V^TaJau' — Alu-xa-se um» casa a rua
\JT Emllia Sampaio 72. c 3 quarto»,
duai sala», dol» banheiros, garaserocom doli quartos em cima. copa. C0.
zlnha c,<m varanda e Jard^aa. a cuem
ficar com os moveis, sal» de Jantar,
nala de visita colonial, cortinas, oa-
delta» de varanda de lonto. Ver e t.a-
tar na mesma resjdencla. Preço a
comblnrr

•sc um quarto a uma p?nhora• . P?rr^or qua
Info—^ac^cs A rua £Ao Crlstováo, 1027~ vwa^.aic«ro)»

de
sala, dois grandes quartos :» "V
randa, banheiro de luxo,com direito a gAa. lua e
Dou preferencia a psssoa *1^® 6'J-
balhe fora e a quemcortinas por a.ooo cruzeiros Ve^__e
tratar A rua Rocha Miranda 183,
(fim das linha» do õn.bus 111 e bonde
TIJuca). Telefonar marcando bor-.
Tel. 38-4096-  —~A~!üga-sc quarto amplo, com penaao.
A a casal sem filho: i rua Dr Sa; ••
6amini, 89. TIJuca. Pedem_-s.c_referenç}r.s

A luga-se em cata da famil.a 4 rua
A General Boca 239. um quarto para»olteiro, entrad» independente. Bonde
64 a porta --- TIJuca.a luga-se a moço distinto em com-
Apenbla de outro que .Jf .reside na
4 anos. bom quarto rooMllado e çomó*lma" nensfto, tm caaa confortável, a
rua Alzlra_Brandâo_25tJ?em—teleí0Pe*lugaro-te 3~vaga» a moça» ou a
XX 5t*-horas qA'e trabnlhem fora. A
rt'a Conde d•Bonfim 260. ,"t lug.-.-sn-parte de um* oasa a" fa-
A. mllia distinta. Exi*em-«e re**-

VsWáu Aluga-se em aprrtamen- r!nclls Rul Doll.ío de Çarr»n>aG ta de senhow só. 1 quarto, unlço 40. ]irEO da Scaunda-Felra. TljuC»-
lnnu'V.no, «¦ senhor fa! de respon.-ao.-. —i^a.se xlra quarto era casa de fami-»
lidada. 6 linhas de onibns^zona Nor--, Ua a i ou 2 swahores^que^traba-ta. T;l. 42-3*90. a- f a à TUa> HaddorK L0

I u""áT 17 horas n<" | Mlgçm-i. referencias. TUuca.
lüga-se \im quarto íou 2 sanb,^— - .â rua Haddoclc Lobo 132-

( axlgcm-ii

s



14 lugi.M U'p que rto d»"
,4^ ,tiorri*, e*fê pi >a SIASl
jft,urrio. Vfr r tratar na iU

quarto c©.*» ou »tminftl, banho,lU A a. I,\quUi« íu rua o»ti.»» "» fct|M8u».f«M«»•- TMIU4.rríu*»"*® uni qu»-*lO par* CSaa» C«
(í"u traiu, («• t0B4b'-. * M» «•«I-

çÔCk Vabft Uja»  ¦ mi i ¦,i'
\"fiíg* 

•« c»»» »* TIJuca parlo d a
Pr.*-4 6»en* IV»», a.uguil .*00

?.<u«efrot;, ron« : qual toe. 2r>¦*« iro completo, cw• » quem ficar.o»n o1» molde d» "*'* * quarto. novalor dr tft.000 rruieiro*. IraUr com
jv Marla._J»l. i.4Íuga-ee otlmo quarto * e-;*. com
iA p«B»*o. iu«»r b«m arej.da e
ae reftiroes aviüte» r entrada infle-
pandeníf. * ru» Bom Paator 1*5. ooo-
O * Atu l**r-FábHc», Tijuco ¦_ _ .......... ,*A"Túga~te um quarto espaçoio & un»A.ou dou muçoa ao comercio com
* I Ecm mobília. ,ra_ »pnrt«minlo f »6.«• um cMal. nua Condo d* Honllm

caia ?1 *)'l R • _9j ,1^H?*.:.,.- ...
jT"luj#-te "* um moço ettudanta ou
4*. do comercio, parte d c l Quartondrpendrrue, na íljua»;. .•JjJf
p?o*âo, ca">a do família dr tratanjcn-
To. Fopt- *B'fa4B2. , . _ -,,i—, ¦¦ ¦ ¦

\ iuga-aa oUuio quarto moblliado a
J\ casnl dUllálo «rni tllhoi • qu.¦trabalhe fora, trocam-«e refereac.aj,
A rua Campot Bale» 24. apartamenjo
*0». poce «ei vUto naa 12 as •»
Jr.o-»5. -—-alugam-te ótimas \agas par* 2 ou
4.V j rapaie» que trabalhem fora,
r»dem-í'» referencias. Tratar com
<1, .lulta á ru* Haddock Lobo Jla,
«obrado.luga w* quarto para*'V ilibo*. com ou *rm
«i?udo. tambcn*., forncc

Isn» i»», 4» U"to cantarlo • •••«!•4 - Aiwi* *• um quarij cuí4 r«/t«-
Iora a 4uia rapaiM ou duas «iiuça» —

lu« Vls«®rtdt Pl|u«iri0jlj)f. Hjura.
H.dao,-» lobo. it>S»n>

eii> («mllUr r multo#,rp'.a sa.4 coro varsuda, comportai.-do uo a.ttirno quatro pituoas, a
vAlhiiit* idontu* • educadts. T«t-
fones 4a-„«2*» o 43-yjíOO, I
H.iiüóík iMBa Aicnld» J"«ulo <¦* ron.tit - ramUla ae traUtuea- » Ancn»ei
t« t tr»ii,Uo «IU£» u n» i»l* o« (rea- ir»wr
to, rntrada m»irpsi»denta, moDiiliOA,a nenhor ou rapas dutlnto d® r.»mpro*
i»a* IQOn«lil»au. tii[orin»«0«» pilo t«-l*iono 4a»ò>3C.

A parlamento - fw«a **- o Mfltfaé\ io d» um com irands #a»«. ti*»»
quaiiot, toiml.a • ifimiU tnstalaçoei* quem Hear vou» ««• me- tu p*»» ••iétil ciuitirw, V«." rwf tn?'lia Kets III. A|»»rt. iOi. Alufusf 1.109cru.e.io». Onibua /4, ,t;, 4J a bu..qe

J5J
qüaHos,S.íutU —

JbRKAL DO BRAHTÍj
AnrUisa — ÀJwfa* cua.to» *• um* «ais

a a a (i#.u«u dl
pjpdi4^isi, i»or efaífíFÇ* Ir*
lar A f».rad«% ífi utiii. wN- «J* ratuna. no oauiuisit. vem o t»r. Ca.*a>

rxJMTNOO, 7 DK AUÕStO DE 1040
. a íuia-M rata «.and# < »m i 4 j. «

, 1 i\ (o ru.o^ »iu • qrand* qu',«,a, a* | ' » ai
s»

i ltt«a,nu l.-L OUUI,»! ' • WPU»•a.a. ooiUA/ta t .n*ts ut«com aku*. i^t» quinta

so.
Alut*^ 

v/faa ; ara .aparei^ ptrwdc toda i«.oAo» A ruaIVta.ao de 6^ rf»I»8U

aaa4A\t!. é rua JtíWi'i4,';iitU taquara • ja«;*r«*Ipsil^A. S«. cs>í»íiU «iaa t )i-ra». ! * *
raslttitiBia «út »*• | ¦

O dur^i.s, alugue anilâu. 4
arloi * a*Uçfcu, tow 1 qur

to oM >
|a*a ti .T oor.f Art

/o e«*al mico
f,*a f>oa*.tn(o» CabraljACJrspavUa. u^oxlmon, r-U u» comf* v'em rio lí»a»a-*. em ti: M.

Inq 11*
•' ti»4aA "cal*

g X.- . UUH.IA »0C a/».n-

«•í.n*rstu dt 0"'binar

rt.íSock Lobo :»> — Tílm»-!. um
IX quarto c uma sala para casalFm psitnAo de reipolto. Coiu ponto do
bonof e Ônibus A porta.TTauaoc* l«bo ~ quarto cor.i ca-i 1 fetçOes é a*traordlnario« pocruMlroa. nom«nt« para moçanhora que trabalhe loia. Ambientode respeito, exlnlr.do-t»e referencia/jboa fosmaçAo mursl._Kone_a8^833a ,
T ajit . —.CüT.".a TTu. luddoo»IJ l^obo, c&qLulna da rua Manaei |Ultío, no tdlfu-lo Sáo BoS».tl*o, |ni.|i)lhc« lcj. e»;rco.» Tr.Ur.pt.otelcfor.e 27- J5s!l0-»«_r.Art-r._=.I)r>;t Sien» Pcnv • Alug.-J"
,L quarto oranoe, para ura cae

"«."Mcí Ma #.;aç"ò de, A 4ttfa-it um salfcj, psra qua.quer.. a ruo Mseslba 25'' ver »'^\ .4ato, *1 sua Acspu n." ,«•'» int
i; miama sô Ve elutsndo pjr » Marselia» iltfgies. ' « n » .ooai e t a

« §- * jr;f j* r"u"'
. aiuna"§»" n.èanuH.""* ) ".tp'H'r»' i»n »*i*o y?m. * • iíT"""

a VU00r.de do ftto Branco i«>", i"\ dias dllerjnlM. lf»t*r no '-**}•
JU n»o r«Minh.t. ' inb. M*na»- Uo l.jpirtt* Umbaiid» * ío« u.. .o

raTlba nerto da praia. A»coll JMiit Nllopoll*. Hr¦
í Ij.r.t, tj.il:»",. 4Dârt0 * rfcTfl! ' c» c-jro nu.rto, ..lk . ti-

Ad? rsVuetto com r»íelçôes. caíé ds! A tmha. Alugue» 4C0 c.u^lro*. a
Í7X r «S lUinin. toío conta,-1 outm *dl»iii»r : e30 o.-urtlroa p.r.

ut.isíwe,. '.»n, quero Mft.b ua menvi 4AI(uauKc. * e .1 n 4?« at % ..4tr,*oau-i **na,t>-YnQ *»i». , w..s viifi/a» em uiante. _ _ .
Ct»»A_ .V4dfu-61 zaría, nu.*», r/ 4.UIU a AÀldUrtt.a, t.u

/ \'4 ar tu ,»«4.*no Indepsndont', .'-ntovi* . •,:«.> i!» n«f ii« nrns.o.
p»r motivo íie v'sçe •• ¦

I1KNSI l I sntl — MiiS lin »r
miiiforlavrla n;»-trtiinifn,.o%
b.Hlns ti * i i»n?»triili çoai varirtU*
fotiduçrto na r qtiiu.i. \ t »».t r.
CIciiKMireaii. . t lr«l r tia tv.
líiutchíll. 01. 11.*' auIa lio:».

Itsoca

Çr.m
VU.trem eletrico 1! eu.it do»a quar.u'.i*, btiin«.ro. uoriiinu ue tío5) paví»insnVo^ a,;u* • balku. Aiucu.i . #00cru/ctro.. informar rua c. aitaío <«aVeigv» 10 U" ai.nar <«a.a 4J3ÍÁ. i<..ott» mfor.nA pc.o taiqfúnc,* lisa -.—3

quem tlesf e®»*» o* mjvnU, V,b')}^ di*. ;1,*0 Ás hora* i hMfttian Aur »ta / »u* . AV. Ams/u"•' Veleanti 11? —_Meyer. 
/ VuArto m&SJIIado Àáujs-te p:ira.«».,.S'ors, co n ro»e"in:lat id ":ji
como unlcu lurutWno. por «CO eruseel-
r.H. ti* ru. iu.-ío Itorn lu-.lrj,t ritar tielo ;e'.., . 
/\u'atío* -"AUita-ie no Hnjenno >•»"> o
Vi irrio 'l. ru. »t ''e ll«to, tm I< da fitntttA. * w tnW*t *sba',he"u

| ion«uc . > - Vu.i.i luui . «• » aa-ie \\U\A loja I 1. . M «1 •
pio. COUI ooa UVAI.I'», prupr;>4 \>•»*q»ei..' inu i n.» •..» «*r». • •da *c«»mri» re ;*o, /O./.bãU. • ""AI.BI.I... <|Usirlo» no\j independer'»!», com rontortu u u
pija rAVÀJK 1c rr.ps.tu, por ' ? tsclros. ftUK li'.ei\in». Chaves.o dr. rin.o.,lo, uni pr.-r, A't!ga-»e~r.a V -j. Cosmo».A. trsds MAtlurelrg-Píithu. novafira. A *.», 4»i jrrdlrt. quín*.4i aais,

l>"U! \ lf
4 \. , :rrt, j d*. n^l.'o.d -\ ;a .r 'p-i.o te . • • »J C. ¦
A 

-,.,»,., i . tu » um conjun*j t. . ,t.i eaq^lna, tar.J
r. a ;u..i ur.an Ind^peQoent*. a'.u-
n iri ) c.'ua:lt'ori. coskCu.*drr»íio «'onr.
hJfi!-"*» d<'f'P9fts•• • 'í.*it*r !>1 eatra»i;a M-.íseiiuor fei'.Xjbi2. *."»ÍA.

o pòr:o ~ * AJúga-s. a-riacs i;t n .* ar. 1 qusrtoa e r.*,i/.i«aaa ;»o>* A;uaa»jij s qutrios,....._ oua ?4 Oj 1 »»r (trn.*ont< noa not stu^ucis. 4 tun I *¦' aals, cci.nlia, bauhel'O, Ja*(.IiiI ft i p\or\ 1 u'i# t.'ana ikt ! Ji''din. uu'.n.a. 'iSli, 2 quartna cci- .jcirniir .cihj am ccniro ui Brant.*- iou ; wl 1-5 4*1 tar n Amabo'.u, tel. 47- otawu AncoU Kllopoha, t:. il.t.t- quln»*'. s 4;ave»ia (. .t'.. Ba. 23 <•;$ 3iW'0. *^•-,'^?1' n'u. b?nnclro cnmp.a- . a.ug'ie. 1.130 ' ( j.no * tiRr.ilo :rento para a RataTanu ce- | Walo. vrAUr o. *mauu.i», - ^ j C:n Vofr.astnnu, 4 , r.un-i o» ua para- car: •, r-sra na port?...a restc ,Vl|tftro•.. Info.me .* * rua dos Ar- ^ n-nv da Mat-ls* :;03. Trata-se na"5 qu»rUM,mnU.auuUA 
¦=;, rBTO f'm * w«t«. J ' tetr- 4IUIM.» pS • {S.Ju"™ ^uiraihto - riiii-« W... oom li

jM|RfilhosPaparaf uma ou' duss mo- ; .300 cr'usalros. Ver Corajho 'a a Harla fV1;0pc0i!\,F,*or* aS"1 c*l*x9t onolfars n.- quena fsr.UUa, ^ ' j C* de doiv ^u,^® fctl<Vl Hannrt A quartos, sis. vsrsnda e demals
Wit!? 5J?:! rruTO: !J«Sll?o?4i %aC*K^o%^o °??i 

.S& i EiiFiEuH 
':7,; -o? ~. 

HriIFcK#.4I2£s?^rollna Mscl>edo_577._apto. :04. _ , r ulCa-3e u:.t quar.o a aeriKora ju ca- , _ 4ll0| dM a Aa ;d l4o.as uj* f2?«a SmS Jornal. < Akit - Al7r«A-Vr^(f«irp^""r7f- !

^! SHlpfiHi jw *Ptor-333'— »m ' um fllho 01 do'.s. A.uguel 300 c.u- 4 juift-ie bosTojs c now ap*rw;iei.- , e ulguiwi nuvc.j, tuuo pe.o J iJto I XL-VSJ'r»rir»r'i -n^Te ' tSnta At cnnetc. flea dcpol.1 do alto, ¦tfllU?
Eraca flnenr. Pena A.uga-it um | rf,ro> m«Dis!« e 5 mese* to A Avenida Vlnte e Nove de On. valor. \er e travar a ru». Airarlo OuSurtfos da Centtal -- Ora.! a'uin. i Tratnr A rua Buenos Aires 351. i.° nRa^.r?,CJ0 ~ A] ,11 A JJ SSmft <S?quarto, a uma oenhorn «J./» «¦- 10. Rua Dr. aon;alvp» t/.ma .,7. . r0 anttsn. Euburbana 3023. Tratar ! Mqueies i70. V^t Lobo. . O polnj chsvei -ro*o* 1 andar. flultt.t 6 e 7. Telefone 23-0770 Telle*, nu Kota^o de Coelho ds.
merada educagAo. lu;ormav<>cn, te.- , u Ansnl.^MtrechJ^Uermea^  no local. 1 / iaaa - Alugi^e nov». 'indepondji-.. tnl. TelefonS? « ~ A chavc ^ encontra detron- Kocha, » ^ur°. niaI todo

, I 38-8433,. I * a iuST:oe"ac5i lures apsrtsmenio -jrrujsm^ duaa caste rovos, no nieT U to. Traveia Laftltte. 64 -• Oltn- | os B%nto». oti iweala«flei. Telefonar I te nt 0;iclnacom_g^K JTjoi^nUno, | eado • ot bus JS?.

:»s: :b silz4€15&i! stlSSsss i4 uaniM. ».» ' /.TBen- 
' IJ' . JJ. Am.tlco ntMlll.o.. .1 a. ^mnSiS^"o'"fo"cc0M". ! 5: SJHC!'*?.®/ *nb"."" «u"'-"¦-"l K^:nu."viwn:i dr C.r-.J.i ' Jn'.1 ."^htlJs MraViw, l.t.

licsstlssiovels, ou oepo.'Ho ou rnwmo pars | Hcg cnaa de taml; r«r^«a na-& ' nhelro comp'.eto, quarto c banlietro de - belro _—...... ¦ , ¦ • .'O.OCO.OO para obras ou movels. v'.sfa. O'ltros dfjalhes_25-^?5I.  m«»roa ouadrodos ^ds are* coMrta. ka-^elra t favor nfeo «• apresenti:jutcsnvyel 'medio ?_u. A '-viruirla dwte Jontal. * emprepada e quintal, na IsUcio de JTlujam-se ouaa cars.i no/ra. a n.» j r4?1 ou aparwmcnto de 2 quar- J >prsspssso urgsnte. por tuo.lvo de j;n£r#Mri.„j ^ to dtafl. Ver e tratar RUa Copaiba 1S7. Vila Korr503. VI-Jo-» Hlglno, J74. re^.ta-oaoa. ; h, ./09. £ t0 dta.-Sa- niaehuelo — por outro menor em qunl; , Adarlmundo de M?lo K p:eiAl5 to*, gis e.raa'.a dcpondencia.-,: aLutfuel .1. vlsKem. confortavfl apsrtamento t rua |3erenove do Oatubro 30, Bon- crntf dr carvalho.~TiTTsa :e pr- d» uma loja, em caV.ro ?« podendo JUer batrro. Tratar com Francisco, ^; ver e :r^ar no local oendo uma com , ftM' n*u crarejroa. d3 F.ng. de Dentro \ de ;tqu!na com bond- na porta. A fllcreu„0. proximo a Variants, com 0 .A rua tr*r.; »!¦:«*> * Haddock I obo. ."eMuJs1P® J—'M0 "e^isolroS rua do Cstete a*.A. fundos.  tres comodo^ e a outra A .ado cum-. ~hTtk balxo< ptrt0 dc conducio. Car-; raa, can'.nd* 5. apt. 20:. Bocha. ten- p... j%\?0. PETK6PCLIBInfor^iRcrteB pelo te.efone 48-^:o->. /Quarto aluga--o por e *X"riga-se ^ftlbpolis. casas acabaoan • 1st para 84373, na portarta, dP4te,d() tr^a qUnrtos uma sala corlnha e ¦inf'!alanopol<»/—¦•Aluga-io maffnlflco    ¦ "Kium..
4 Tu ga^*. e"~um q. ia ¦' o a rapar. ou is- i H li m"«A.crm fcp.01 Kddoc! Lobo A de eonsiruSr; 4 ma-i Dr. Godot yTluga-sr, aala. quarto e co^nna r |-n , Jornal.  demals dependencies. UobllladeseU H apartf mento. com ? quartos, asla.

Anhor. em ca«a <ie famUia de tcdo var e cMln jr. R.ia HaddocK # Marques Canarlo 295 o 307! iV\ada agua e ur.. Balrro V»u 1 j «asa — Aluga-se em Santa C\u u. , de Jaater Colonial legt^wa,, dor mil^o- c ,-lnh&, banhelro. quintal, fog Ro aseaoelLo Pcde-se r^fer'nclas. Rua | A.3|«5*i— r—-~~.l —Z tratar com o Dr. Dutra .tel. 42-8fc2f? bo. Trave-ea Pinto B^ndelra 8 esta C0R1 .jpo np»rthmento.. Tratar d I rlo Meileeno Rus.lco, •uai*e vi-.. rua TTblrstan <62. apto. *01. node—Jim a casa com a quar- rua flea na rua \a* Loro S73. OnS- rua senador Dantas, 71, de 11 as 18 I nle'.. relr",rt p!m*' de motel, i
-MiBha. ha- bus Candelarla-vsg Lobo 03. ' horas.

Muda. I OtU»"»'
;"\'~iuga'-se. enJ"\ re.^pelto u._que trabalhe lóca.

i luga-f-eX \ Quarto

"¦*7 T";~ 4_—. ... 1 ser visitado diariamente d&.\ *.fc ás 10imbtini Colonial, etc. A.ugu?l X..403 v.ora3. Tratar ro?n Duvlvler A; Cia.,

• A luça-sc cm caca e famill# um qu»r-
4l\ to mobiliário para duaa mo^aá ou
«1oi? rapareE qu* irabalhpm fore. pr^'r.o 2^0 crurelroa cadf nua HaddoeV
£.ibo 4;«A apartamíntu l/. rerr/to.
Ttl: m-ia<fc. THuc.

Tratar no local ou—xz—?.m!Ufc—umlFone: 38-5024 c«» dt t.mlUA, uni A|„s,.„ . cal tm
W lhoe. ou duo. troça, com P"W|o-i-m moveis, em caea de respeito e
cinVorlo. ~ Barlo d. It.p.jlpe, 117— TIJuca. —.- uarto Ipd.ptnéentf e moaeíto. »lu-

pa-ie a rapa» de rospejto,^ com

n'«lro*'comp'*tó''dcpfnd-nc!aj "dt ™. 1 "jTltifa-jio uma r;;» r.n oiíarto a ca- tSlúw caias em Jt. H.miej, a:uaara- I c:i:r-lrcv Tratar amtuni com ciosa Airiro" Atolm 3'.. 14» andnr.
Drenada, grande quintal e todo_ mu- j s\ t*] o rapasw tunc.onarlojs. tam- \J ** COm nala. quarto, cozinha e | Ads!la

•f.p cmtom pensão 4 fitai _ de
tratamento, a .uo Ho d doe» l.obo "i 2/,
yqbrsdo.

^nr- ! Jaco-.p»J'>H^ DomlnpoSs traiar ao^.r. Cj^tno. na T.ntu- 5"'
iun sobre.dõ d&Jdldo em , di O.lnda. E, F. C. B. Das 9 &.t | cruzeiros. Procurar C.cber Á —- *- *"4—

• A luga-se um qwtrto rrobíllario para,'.A rapa? »o'trtro. «• rua Orilgual.
c. if.c-A. c« s» :. 1

X luga-b* l ot!"mo"ê erorrne ia*âo de
4"A. frente cem ' ín*adfi e cornple-t«mf»nte Independente, sen moveu, a
íamllls de trato, «ssiin como tamber
aiiaara-fí otlmos qu?rlo& com ou sem
nove!' * com caf* pr'a manhe. Ex1-
ffem-se absolutas rer-renclsR. N. B.:
txiluslvamsnte por mot.vo de dc.can-
ío absolutamente n-;oessario da cora
ria' .:&«¦* prei-ntsmertc jo jí a.uc?
ae*r) pensáo. Rua Campor Ga.eo, 81.
Tljura.A luga-y aua»*to modes'o. para re-

pai que trabalhe, for*. prnxiTO j

Q' |íR.ir _ *. i '.V-1* »» " • -
pcnsAo. sen novéis. — Barfto dc Ita-
pacloe. 447 — Tljuc*. —..—
/-quarto — Aluge-ee em casa de fa-
Kl rrllla. aem moveis e com c.a^é P«ra
Sar.h». a casal sem tr.hos que tr».
bjlhe fort OJ 2 p.:aoa« A rua D.u-

hora*.""VTúira-ae tun sobrado dividido em d- O.lnds
l\ escritórios. A rua Ntcolau RodrU 1.7 horas.  — —
tucs 1.81? em Nlldpolls. Tratar em | iuga-j-e ». cn-al que traba.he fóre.
Nova Iguaçu. Ru* Afarechal Florlano ..Ja r qMarto. Rua Figueira n.® 10_ t i«* ' ^ri»nr.lii<,n Xarier.n. 7-154. Francisco Xavier.

FUnl <9.| IW.U_VU w w r- ¦
/">;iarto Aluga-so proximo A Fra-
Vi. -.1 Ssens rena. em ap.rtdmsnto"r^ . cotr, todo o conforto, otlmo
ou rto para casal ou tres pesooae.»• 0 rrurelros. e quatro v*gas a mo-
eis por :r0 cru?.e!-o.j HAo tem de-
poslto pago adiantado. A rua sarj
o .?. apa-tamento >ot, eata rua co-
meç^ na rua Gonr.aga Bactos. pertoria "ua BarAo de Mesquita.
7í"ü>.rto - Aluç.-se, proilmo « Pra-

. ra Saenr Pena, perto da run St-
rie Mesquita, um outro quarto.cassl de preferen-

"Tluga-sõ caas caalM com 2 quar- urca cara. com quari».
í\ tos. fala. rorJnha. banheiro com- i'\.3ela e rorlnha. grande quinta!oleto e quintal. Ver A rua Afarumoi Pom frutelmn. ro ponto do bonde
n. ?2. Tratar k rua Bocaina o
Boca do Mato

ro ponto
r$£\;s,p»;u:.£ "mò^, d;v,tj -z hor"-
r.;'o fitado Proíur. o «enhor TVi- . gl.taçío Moça Bonita. — Troca-.e um»

ua í mlneror. a Rua Ferreira Leite 133, ! sLJ cwft no Andarai. proalmo ao Ora-i AbollcAo. 1 íau. com bonde e ônibus na porta, . ~-- r— l —. " 7" l tendo dois quartos, duc* aa!«s, cocl-"y^iuga^-se tres sala* independentes , a lugam-se ? ^eças em cr** de fa-i nhfc t^nhelro e ftrea pelo aluguel de4a para c^nsultorlo medico, dentla- | j,\ rr.lUa pedem-» referencias. A r. j ç«r| 300.00. por outra nesta ejtaçAo qurta. atiles dtt rorte eV>. Fm, ^ujar de] Mendes da Aguiar. 120. casa :l. L&*- tenha_ grande quintal. Te". 53-9733.

Xlaiam-.. 2 ..«oéoa íe frente » | fejCo
£\ casal sem filho» Tratar A
Dois de Mato 471.

com D. Zllda.ir-ande movimento comercial por cl- c^durs 
m% do Clne-T» atro Roullt!?i_ S«í ' !»«»"-»• «««« casas novas, comi «Hg^Sfio !Toto — Xfuct-se aparta-de 700 a 350 crurrtros, somente com u^.dol8 quartoi, uma sala, varanda. JM, ® „ QU.rt0. hftl. C0ÍJ.contrato sem qualquer outra \ çotínha. banbelro e «ar nl1®- banheiro completo, dependencUwn?ra»;Ao. Ver A rua Arqulas Cordeiro ( lopolts. h um minuto «fla ».J d- empregada a rua Sou*a Parros lis596. sobrado. T-rtar com s. I*»c f tratar à rua Comendador Soares eb<ÍPt0 hoje dr.s n ás 16 horta, - - *'• o . ;10T. durante todos os dl.s ow p-lo d)arl>m!nt'„ daG .

teleTonf 43-ÍI-.Í». da., .S As TJ horas. --------_Alucuel mil crurelros. Contrato ej ^J.»raçcm

raspasse-se ao «aisie. . 4»^
1. dlo. com 4? quarto? c 7 loja.i.

font.-ato de 5 A"0-., esti oeuptxio
cor» ume- habitação colet.va, átimo
para w ada*ptado um notei. ATenwa
B'.r> Branco 18?. fc.*. «ala 60^.

TSõrfti.nrêA
higi-je uma lojs rira | portas de . prleiarlo.

A lugam-so quartos para rapa» oomAo» sem movei», tujar multo Ml1-davel e sossesado: A vua BarAo dapptropollM. 153. bondo Batrwl* A porta.
ALUGA-SE em rfcterorpõlig,

sparlnmentoR com dolis qtmrto»,
grande llvlnr» coça, « eoniiha,
varanda, arca ^oulntal t> çara-.
gcm. Tratar domingo entre 13e 14 lior.is. TcJ. 47-^620. Segim-
da-feira. entre 37 c 18 horaa» te-
lefonc 22-3954."iaía cm Petropollo — Caaal estrar.-J ge:ro • procura ca^a para wttdl»todo o ano Resposta ps4*a 86557. naportaria deste Jornal.
Ciaaá" e*n petropolte }— AIu#s-«» cl/ ou í«m rooveta. Vara&d*. «ala. >
quartos ro^lnh* com ultraffés, ba-„ - — —„— completo e dej>endenclaa x>e.reboraíoi àpartamentoe no mesmo t ^pr^ado. Rua General Rojjíon n."prcdlo. garagem, 'etc.; A rua, uolraci 2^1-A —. Ponte do Fêmea. Ver e tra-i n. '•?. proprloa para. bar. «ecos e j ioc«:.molhados, oultanda. . farmaeta. aeou-etc. Tratar no local cotr. o pro- |jeiropomi

máximo conforto, A 'rua Cblracl 522,com uma »ala .tres quartos, cdr.lnha
para gAs Raso. banheiro completo com
box. quarto o privada para" emprega-da. vsranda. grande, terraço, entradade serviço Independente, -caixas parnllio. et.-. K. B. — Otlmo pare. ouemtiver p-cdlo comercio ua porta, ônibusn. 9*.: saltar no n. 3.e?9 da AvenidaSuburbana, sssulr a Fatraoa Velhada Pavtina. onde >ff cruram as ruas a
300 nu tora. Tratar no local com o"proprietário.Alugam-setTTÍieno.L.1 bnrat

•nopolis Loja»

! FU'4 lug- — - - . , —A oco ree*raconstrulda c 1 apar.r.- j rj^glo'>uP°:li . . .mento na esquina ds r. Conde de Agro. O. dois quartos, sala e demais de
.onRo co™ rJh- G^uatemaia — Tratar
ao lado n. ?n: — Penha.

cinema ou telefonar para « ar.
Mo 1O-04l9_e 49-4 ?4 6-_i luga-se grehde" cuarto a ca?al que* . . .. a ,anSnra

631 — Telefone ;

i f'ador.
pen.,0 '-.500 en,- iSESS?"T?aUr> A l»Ea-.e otlma ea» rora «T, | 

•gj*" »-j•*"* "X%uT S?i Ootubto: «.SJ0. apart, ^oo - | fA?Sa?#M-l^.. vir A raa Menal AluiariS-quartTTeS I
eets rua Vo- ' <3uJn»Jng^ocaju:a. arrpto 43?' em Nilopolls 0 tratar A J cs:a de famllla de respelto A rua

Bastos. - O. I A1!!?-?* SttSSS. "KlfiSto cm, de rua Santani 114. casa 36 e pelo le- ; Jeronlnto, Pln^i 505, dlitantj do tw-

ãsáía saen, Ptna. TtVwr: i6-0"..l ,.m •n>4l>. , ttmd2s o As !? horas. ! vçj8 aluguel com~K lusa-sê um quarto de frente, een :rtrot) • quttro .Lj\.n\ose's. com peusAo, • casal dt ; Cprn pérsio, *>00 cruaefros.
íino trato, *m andar superfor e am-: apartamento 30*
pio. preílo "-errado de Jardim^ A ^ru* na rua Goneaga
Conde de Bonfim
p-.OQCO."A lu?am-ie qua-to1, Í)IJ t ÇfTmui , tajm - l»a CDUII" u. u<» 1  I \a71a" ' m -p.a r;"a HadocV Loto. rõS trata-re noa' SAo. a um casnl de preferencia que . dctn epRrtamentos novo?. Ato dc banho an:xo. tudo compW >

: trabalf. tora. por 1.500 00 f 1 vagas, A 1»?*"$® Sf," "p^0 birB0 rtos PI- Emente lndepenrten;r. podendo la-.ar I oJ» - AJug—  - penaAo por 500 crusel- rXnAo t^m m m. r.o »Rt com e cottnhar. a senhora de me'.a idade.' .JU quina, scrvII. apto. >02. e:ta rua lares, eonduçio a porta ^ratar com <Suíh(lInb, y.f, cirtas oara «?óin. do. >e,T moreo

® ! A Tupa-se um quarto a casal qwa tra-dJÇ_16-.as__117_tl.ora». J\ t>n„lr forl ou f rapes solteiro:Alug*-se uma grande! ^ rua fmblaça, e.. apto. 20*. — ^ "a
Kostr.os.

Ãlúga-se casa com
,._n. sala e demais de-Ver íábadoj o domingos,

Apartantento — A-u-H, ?a-ro no edifício novo com sala,
quarto banheiro o corlnha. 5 mtno.tor'do. Centro a p^. Informa^Osa: tele-fotie "7-290Ó.

JT para carro particular, nao sc slJ-
Aluga-se apartamento e loja recente

construída e rnf « de K07erbro
à7. Ramos. onlbu« o bonde A porra.Tratar no local.

Alistra.  I 4 * SBI .^Hnr%~Và Unlro! Icíone 13-8339. aas ;b ea tv noi
... j / yTe.fto - Aluga-se proximo ã Praça j jj^lPno" DAo-ef e' pedem-«<* re?e- | f.^uel Q°° """!ro9- Contrato
la.ãT^S» »»- i lot Saena Pena. perlo de Barío de | r"J"ía? Tel. 4S-M47. S»o Tranclsco ti «dor. Jar.aVepaguã AÍüga-ee casa de 2 jquarsrs uma £s'.a, banheiro corri- i

pnrtmaenío ~—¦ Ramos — krraspa«-

t senhor, cvm pen$*o.1 Mesqu'*a. um ótimo quarto com peti- i V-rle---- trata-ic noa; SAo. a um casol de preferencia que |
• luga-ne " quarto " granoe com qua».! xVt -

 5«, ;a locaçAo. sem luvas, aaja¦» quartos e demais riependenclaa. Alu-
  _ , juel Cr$ 1.300.00- Ver A rua Rooerto

nlia.' * nia Joaquim PinHetro, ;»o3 na', silva ?54, apart._l02.Freguctcla.  ,  j ^íugã-sc"ápartamento grande r con- j ra|ç^ 558. Ponto para qnalquer |

r?SíntS5Sr.Be«r Blb°oíro?«°. I tHt?5pólü - Casa — AJusa-.a, èõm
rvír^! . ™^ ir' k~--ür\'iT- ! ' » quartos. ta'.n. co^nha, baoí.lro.TTIptenopolls —- Aluga se 4 roa A j ?Tando varand8 cm volta da caca.H. rA 134. dois apartamentoo.^ ac ; jarrt!n1 Pr0peila borta. ro melhor cll-bados de construi,, com mA. informações,. 37-290Ó.dois nuartos espaçosos, corlnha, oa- , — 
nt""ro para empregada, otlmo acaba-J • reTRUI ULlb — Al"!® ^
mento. Parte alta do bairro, linda j ca8s çrartde. proirlma na eSW-v.ata. Onlius 93, saltar no »n. \05° '^o no eoleirlfi de Slon. lnfor-d». Avenida suburbana. Tratar no lu- , macáo Pelo tel. 27-12X0.ch! rias As : , ?o> horas*.

XSJXB-fctt ramos - -ÃTu-l
jtam-w duas e ura terraço com j n,a 15~"dependencfas. • "no centro, pro47 tnrtros quadrados, ejn frente j n;!a_yir& descanrô. Tel. 4996. 
ã Estação, à rua. Cardoso de Mo " ~

" A *lu!«fa-áa apartamento com moveis, j a moce« com -•A ??;. -,-rKs "'-1 a- a drenais ro-.. Rua Eorv. II. apto.j -..-i " *fcf> r-M-el^OR começa na rua Gonaag-  . - .í-r-dí-elJ! » « ' • «y/JI d. Barão de Mesoulta D. Altlro. Pilares.« rua Mercw». T.,:'.t&o. *.?. an.o. joz. 4 IUtíclock Lçbo.

— 'Aluga-se leja \a«lii. r> ea- I A fortaVelT^Ver e tratar A rua Ro- J!rve para qualquer ne?o- [ colfo GalvAo, 3". HlglenopoMa — Bon- 1
nola. com cgua. lur e fo- sucesso._

TERESOrOLTS

"" I /"luãrto — Arejado." proximo i Pra-| , vjoa-se um óllmo quarto, com
i ça Saènc Pena. aluga-se a tuw ; J\ entrada Independente " *«««»«-

A luga-4r confortável sa!J\ a casa', podendo lavar e coatnhar , 815.ilá dê frente , Ver e tratar no local. A rua Júpiter, j Deito. a urr.a senhora ou duas mo-Mesquita ,— | ,.as quç trabalhem fora. Preço 600 cru-n.._ Al D. n.n, 1«O ru IB I

...V.. ~.~| , put.r. ju ——do o cor-forto, contrato d? 5 anos. , -Ã"jüp'a-õe em casa de casal ae res

\ ".usa-se quarto mobll.aeo em | 3C„h0r i* respeito ou num a senhora • u fun-ienírl».r\ confortável de snr.o.a ;r'- H'.". • oue trabalhe fora. em apartamento!, ,,, Engenho Norco IrqnlUno. T-o,-,m..e re.e-e-.'!".1 d , e>M, d, fc rua Costa Jma. Mim»* rua «çmaeli» Xavier. - ™^ Aprrt w. começo, da_.rua A^t.ôl. ^ídeoend,

funclo-j 7o~a" pessoa# *de"finõ "trato. RÚV ÒãV- ' "f oja — Traspacsa-ie loja .com ótl- ; ÍClros. "RÜãr Álvaro Ramos, 209. caaa i.i- v»-. - —" 1 f.i -Rua Bela Via- i ^ar. ft*8. Pilares.No_Io_. A~ 1uga-se"uma casa com tres qua--
ma raorad'3, em local de Grande | Trocam-se referencias

íon- _43-0547"lüfra^se otimo ou a
  casa, com tres ^

Alu?a-se para ca-| jrapja._ em ^QuelmsJns^ 'Jdo,T--nla: no n.o 19

progresso medtndo 7(>.iom?. com
helro varsne,*., quintal - Su., D. ; Tpia.'®» : ^"oUvS^ElUc lT'^resa 21 — Engenho de Dentro | _ Adelino ca "'í'0- Fundes com d * o Sr. Adelino, i*ado da* Flores.

"casa em Nova Igua-
quartos, sala. et-:.Tratar na Pra-2° andar, Mer

neg-ocio. Ver das 7 á< 17 horas.
0'larta 

— (Fcârõ "E-nectoi, rui So'-rnla Kunes 25-9. Bem prédio paramoradia, J-era vendido polo lciioej-ro César Leite na terça:feira, o oe
Agosto de :<?4° Aa 13 hora: em fronteao mesmo, par ordem do Jul2o da I*V«ira de Pamir.a,

ITirlburgo Procu*o caia pequena

to e^ aparia- j ^jaia ou quarto —
J:x mento de pequena fam_l:ta_ piroxi-, ^ B8i .de mr.xlmo respeJto. pedem-se gio»'" 'uma ho'ra do Rlo. com oulnlttha7 *" ! ICever — Grande predto perto co | A luga-se um quarto cu.r*o A Priia Saenz Pena. a cn^-.a• oi. referencia?. Hua ItacuruqA. 74, proximo e;c»ric03 a cada hora. A Granja . um. cara a J|j.lard'm aluxa-s* no Meyer gran- • x\ to novo, em/ca^a de famllla, ao peteoas de fino tra o_quc traba-1 f c ^ ^e_Bonflra, ?2 mlnu^oa da estQcfto. Os propr»j- A'?aaa^Se^ fl^oa A r^D- /as- dl ir dlJ* p?op5 o para Yabrlca com "doIs senhores de respelto. em Bon
[b-m fora^Tr2t,.r- 4S-l7^ , w3l~prol,m(l da rua Urugual. lu- tarlcs moram. na "lesm'. ern oa.n ^rmlj^ fUboa. a rua D.. Fas °e m clmi. j g. aalas q. ! sucesso. Tratar A rua Cardoso d

A '.uga-se uma grand" -.ala oc f tr» ^ 6flube.rrimo e c:n resldencla casa. Agua d..ma e a^l_*Pte• ___ i^A. ¦ ¦ .. , 1 k..,;.,, rorinha varanda. Em bal*o I Morals 209. com D___Arljnda• —A-c, s'tuadn na rjjea. A ru<5 D. . df caas1 dlstin'o. aluga-ae uma am- Aluguel mil crueelros me:naahA luga-ne rasa em JacarepaguA. j sa,^Q ; ' ,aU g># 2 quarto.'.. etc.: a lugam-sc duas aalaa de^rente. Jun
Drlflha 43.- pars uma o-lrln-i de *J" pu sala d» frente com duas bbcr- bom 'Jador l*" r!Tw*J*ai' aern P{|. • _9ul.!}.J.L5A^  Rrand< quintal, todo rcformsdo. Alu- | A. tas ou separndas. Torradas « ta
f»'-te ou af-lar d- "oatua. fj-nro | dRB a aenhoraa ou niocaa que tra- alto. n»So t#l 43-^-47.1 A hlEa-.-e caaa com sala. I quartos j £^1 5 fntl cruaelrcs. Cartas nssta . queadaa, multo granriea. sjervem a

, na portarla dej- .

c. ^-\Unda — Alugam-se duas caaas aca-I badas de construir com aala. dois
quartos, coclnha, banheiro completo,e*3. á rua Meio Sampaio 713 c 715,Tratar r.a Padaria Olinda, em frenteum ! a estaçfto. exigem-se ?.ô flador.

refelçfeo dç Jantar e dlrcJto a tcle-fone Fone 38-74~9.Tratar pelo fone 49-4512 com
Vieira Gomee. .  _ ' A lucn-se utr. quarto "-r. ca.^«» dt
r\família para rapazes que traoa-

íh-.ra fora A rua Campos 5?al«s 23." A lugam-P" otlmos sai.íes dptí
/X comercial.*-.. Rua
#^'!uw»-»ê^ir"quKtorianto^á( üo Ceatro. nua
.. V separados com genato m r > __ Aluga-se a I ra- I arame dé Via; com entrada de auto

I O peres oú a «sal que trabalhe Io- movei, a 10I Blnutos. da es.açko, lo^o
vSi a "maçai/ perto a um

ala de frente rnúlfõ ampla com
entrada Independente — Aluga-se

para raparea ou casal, com ou aemnio\els. ot'm* pensAo. roupa de cama,
Had*loc.'c Lobo | banhos quentes p lunch. Rua PardalMallet lé, tel. Iè-:27-,. a 15 minutosRua transversal à Afonso

eín Csrnpo Orande. A, Ei-, ^^WlloSi arande quintal. Jardim tra-/X trada de CarobA 49a. no rrecno, ta(,& varanda a quem ficar coni mo-da Estrada RI0-8&0 Paulo, uma cha- ( Vft,g e qUaT.0- rm Marechalcara com agua encenada ei lu«, ou-. HermC5t pertlnho da eçtaçS-s. Aluga-¦ua casa com "'J: | :e tambem sO com a »a'.a. rtepend- oavaranda. XV. C. e qu a rto fo r ap ara ofprta Fone 49.^000. E favor nio te-empregada, galinheiro. Inicio ce um ?4r . ..— — —
pequeno avlarlo, tendo umas cerj .-a-
beçaa de aves, laranjeiras, mur.guel-ras, cajueiros.. Jaquelras c mais pesde Jruta dc conde, tqdo cercado de

çiencia nova.valho _70 ¦* A lugam-so v.\ga. - .
j .. P-aça Saena Pena. f 2S0. crur.e..os.
rovn pe~5i\o 100 cruzeiros. Rua Sarl
r 12 i jarte.mmto 302. est«v rua co-
r^«—t na rua Gonzaga Pastos, perto'< *rui BarAo dc Mesquita.~ a~\\ Paulo de~ Frcntiu — Sala da
J\. fre"to. Indepcndenta c rroblllada

/fii-f-.-se a ranpz ou senhor cie com-
brovada" Hrneidàde. ambiente familiar
c ce tratamento. Tel. 43-h523."Ã lii^a-sê" um quarto para casai cem

r.iOve's, com pensáo; A rua. Ajuiar
15. TIJuca. " A"Tu%a"se otimo quarto Independeu**
J-\ cem excelente pensão, em .reslden-
cia familiar proximo ã Pra?a Saenz
Pena, a casais sem filhos ou a duaa
pessoas idoneos. Tel. ^8^04i_4.

A íusa.se ou vende-se com entraoa
Ix É> deu nilí crurelros em Prottssor
Oablzo. prédio novo com 3 quartos,
eaia. banheiro completo, W. C. de em-
vircgada, varanda, pagamento mensai
úe 2.500 cruzeiros, fone 23-2927. das
lü_jás 15 Jioras. ho.le e amannA.-a lugã-sc um "bom "quãj-to para ra-
a\ pazec dlatfntos, «em reteiçto. —
XJ«'dcm-sc relerencias. A rua Conde
dê _eonílm_100.. TIJuca.-A iusa-fe parte cio uma casa a fa-
AmJUa distinta Exigom-se • reíe-
rencias; A rua Delgado df Car\ ilno.
<0 -- Largo da Segunda-feira. —
TUuca.¦~A"Íügtt-sa 1 quarto a pessoas de tra-
J\ to em ambiente rlBorosar.iClito ta-
tnlllar. A rua BnrAa ^ Itapaglpe 573Apartr. 2O2. proximo A rua Aguiar— Vir das 7 is 11 horas.

redaç&o para 91514te Jornal.  
Miguel Pereira -- Aluga-ae boa casa

em grande terreno com 2 fogões
a gAs e lenha, boas nascentes, grande
galinheiro de tela. cevos, cochelra, etc.-

dAo 23- TIJuca.
"CJala — Aliigã-se uma, Indcprndên- | A Itlgo-so um quarto de ir ente a um
S te e de , frente. Rua Alzira Bran-; A senlior^ou dois ^rap^^Aluguel~7TT. Telefone 49-2936srte .

querto, Independente, a casal si
filhos, rstrada do Quelmacc, 167 —¦
Pento Ribeiro.

"rpljuca - C«ã g Sl&to Wi» parte' de uma casM-aalaJ- ma rssldsncla com tcuo conf. r- /\ • n«r,4»nt«* a casalto e ainda nAo habitada, cocn 4 quar_ ^*• queruo,
toa, 2 salas e demais tieper.dencfas e
garagem. Alugue', 3.700 cruzeiros — 
Chaves na Avenida Nilo Peçanna n. » luga-sa uma casa de sala. 2 quar-:35. «ala feto. J\ toa. coalnha. etc.: entrada ao Ia-
rpljuca — Alu?o ótimo quarto ou do, quintal.^ ete^. tem*bonde.
1 Rr.lp. de trente em crr.« de J-- 1 L' 'f onlbús. acelta-sc_o_terta.r.iilia. bondes e ônibus a porta, nua |- gUarto" ê"~coalnh'a em Ben-condi d. Bontlm 957. Telefone - ; A to RlbcIro s casal s=m tllhos ou
Tro".a-se ípto. na Tijuco, aiusuel »n- que 'J'p^ssoalmínto^corn^ü
X tigo, por outro nas mesmas condi- | fone 48 b2 33 ^ P^a Major Suckowções. na zona Sul. Tratar pelo telefono i •  Triagem (somente pela ma-"38-7826.  : '
rjpijuca — ÃTu3a-se um quarto sem
X movxeis a casal, rapas ou moças
oue traba'hem fora. Tratar pelo tele-
fone 38-7333. ver á rua Conde de Bon-
fim 1235. apart. 103.

nhA»

fonar'quem nAo ectlver em condiçOes. toda mobtllada. Aluguel 600 cruzeiros,~A luga-3» uma sala com entrada m-j a quem comprar moveis e benfeitorias
A.dep-ndente para uma ou duaa — Trator r.o Rio, a Avenida r.apl-
moças õu rapeaes que trabf.liMn foi» ehelro «KJgrto. *
por poo crua-Iros mensais na rua Tr.1 , Atem ^na_~ Mbo.Pinto 32. estação do ?locha. ! T^/Teaqult.a —• Rua Feliclano Sodré.! iVln. 1025 fundos, aluga-se para ca-A luqa-se um espaçoso quarto em ca- 8#1 comodon tipo apto. q. W;c. o.
Asa de família, para casal sem ft- kchnt., tanque. Trata-se com Virgílio
lhos. Rua Dias da Crur. 130. Mcyer. ,

i l^enTia — Aluga-se um quarto para jde i X rapazes ou um casal que trabalhefora. ambiente exclusivamente familiaralto A rua Jarurutan 920. apto. 102. —
Tratar com SebastlAo. OnlbU3 33 e 98.fioltar na bomba de gasolina "Meca".

Quarto grando de frente, moblliado,
*luga-se A dois rapazes distintos,•n> senhor ou casal educado que tra_ ...  — A., rfar e. f . Prt

té
para escola, nua uirauvu <•*."» .«.ntlga
rua 23, Parada de Lucas. Lcopoldlna."/CTuga-se um ótimo quarto, em casa ,.ui 3C„,lw.  — --
JT\ d- família, a senhor que trabalhe ballicm fora. Av. dos Dsmocrat.cos
no comercio. Avenida Roma. S r^q. sob. — Bonsucesso.~A~luga-se uma casa de quarto, sa^a, VSuarto — Aluga-se um A rua Gua-
A coslnha. fogS.o ultra gA». quarto; temala, na Circular d» Penha a
de banho completo, quintal a QU»-"ficar com os moveis.__Ay. paris 462.
casa 1. Bonsucessolocal. Ver a tratar no

A "luga-se pelo período de um ano.
jr\.crsa vn?4a. com 4 quortos. sala,banheiro completo a demais dependen-cias, na Plodade. a um minuto - dostrena, bondes e ônibus. Tratar hojocom o proprietário A rua Golas 1188,em_Qulnt-lno Bocaiúva.A luga-s"ê" um otlmo • povo aparta-
x\.mento com 2 quartos, sala 'bem
grandes>. cozinha e banheiro comple-fo: quarto c banheiro aeparado paraempresadas. Pode «cr visto a qualquermomento, A rua Dláa da Crus n. 73,apto. 201. Tratar A rua BarAo deMesquita 712-A.

~T~ÍUBa-se em casa sossegada e de res-
x\. peito, um quarto moblliado, a se-
nhora ou caValnclro distinto que tra-
boihe fora. Tem telefone. Avenida No-
va York. 24, casa 7. ultima casa do
laio esquerdo — Bonsucesso.,

casal ou senhora com filha que tra-
balhe fora. Tratar A rua Antonlo
Rego ?60, casa 3. Olaria. Quem nAo
ostlver nas condições acima a favor
nAo se apresentar

A luga-se uma boa sala de frente ã
-í\ linha de 6nlbu« casoJ sem

em pinturas1 efonar para 32-5434.
jyjeyer 

— Apartamento

A luga-se apart. pequeno, Cr$ sOo.06,casal que trabalhe fora. nfto tenha

ri^ijuca — Alugam-se em casa de fa-
L milla sossegada amplos e arejados

quartos cora ' ou sem moveis, a • cava-
lVielros educados t ldon:o!, e vaga»,
nas mesmas condições: A rua KaddocKLobo ^60.-proximo A rua Aflnso Pena.Tela. 45-2300 e 48-0925-

—Z-, , rilhos. Av. II de Outubro. Tratar no
\ lugam-se otlmos aparfamentos, c, , 95F5. Quintino, ao lado do bonde

A-fíts, de couí truçS.o moderna,^ com , Ca3cadur^. dois ou tres quar-o^^deoendenclas dé A lügara-se duas casinhas quarto, ea-banheiro compieto^ outubro 4.045 A-la e coslnha, a caaal Bsm filhos.^ itua Catumbi 68. bonde Madurelra-Penha. Tratar no local.

A lugàm-#»e vagi» a moçac que tra-
J\ balhfm fora. rua Fellx da CunhaTIJuca.

A lago um mod-sto * barato quartoJTli etn porAo de de família d»

rpraspissar«e uma casa grand* comJ 4 quartos, 2 salas cozinha gran-de banheiro, quintal e uma caleta. na
TUuca proximo ao Estado de Ba,
por um apto. de 2 quartos; 2 aa.as:
no centro ou em Copacabana ate o
posto 2. Tratar coro Nllton 'pelo t«-
lelone 22-6473J_das_7...As 9 horas;
riMluca *— Alúga-sa otlmo quarto parai- .'casal distinto ou cavalheiro de
respeito com ou Fem psnsAo. Tratar
A rua BarAo de Merqulta 15sj._
VptJuca — cíjuaro — Aluga-se um

1 bom quarto om ca3a de família.  ... -aa*1 n<1A

C.11 TT"A luga-se uma casa com moveis de
A sala «te Jantar à rua Conde Je Re-
lende 1AÍ, antlRa rua 23. .®crl? IJ!.
beiro. Descendo a ponie 6 do lado dl

>if  Aluga-se.
4.1 * com tres' grandes quartos, duas
salas, duas varandas, cozinha e na-
nhelro d'! luxo, 1.800 crurelros, ver 4
rua Baslllo de Brito 113. — Ca-
chambl "'ia   --

quartos e demais dependen-
"adurelra — Passo uma casa com
três quartos e demais dependen-

cias, proximo a eataçAo. Negocio no-
nesto. Tratar sábado e dom\ngo, a
Travessa Santos, 23, lesta rua comiça
na rua Joào Vicente, • 3991^

apto. 5. ,
TV«"êyi.- — Aluga-se a casa em cen-
lVltro de terreno, A rua Parreira de
quartos!' cozinha°Mmlfógf.o i gás ba-i í^nos, i rua 5lra varfánte 377 ~
ük.u. .AmniatQ etc., estando ainda Bonsucesso. Estrada Variante^

Para informações, to- ~ a luga-se uma casa A rua Marco
/V Polo n. 100. Vila Jardim da Pe-
nha. com 2 quartos, sala, cozmna,
banheiro completo, com Agua, luz,
construção nova. Ver a qualquer ho-
ra, as chaves na mesma rua no nu-
mero 108. com D. Zulelca. Tratar A
rua Araújo Lima 129, casa 4. An-
daral

/Xuarto "independente, aluga-ao a
Vx um ou dois senhores do respeito
nli senhoras que trabalhem fora. —
Aluguel 350 cruzeiros, tres meses cm
deposito: A rua Ferreira Prança 1<2.
Cordovll. Onlbua e trens á porta. E.
P. Leopoldina.

p^ra alugar. Cartas Pír.a a m:-nhft caixa poa:al 13(fl — r.Io. • •
Pelropol;* — C^-sã motofilada —

Trr.spasaa-e» urna à rua Moee'6,226, Ã«-m garagem. Chaves A Ar;enl-da Plabanha. 734 — Informações pe-lo telefone 25-05Q2.
T* eresópolls — Traspassa-se um be»

Uíslmo apartamento, com 3 quar-tos. um grande salão, banheiro d»cor. cozinha com fogão a gAs, wo-billado, Junto com ateller bem loi-talado, no r?:itro mais comercial daVarzea. Tratar com o Sr. Paulo. AAv. 13 dr? Maio 23, J." andaV, iialtn.-. 305. das 11 ãs 15 bpraa.
riseresopolus — Varada — Tenho ótl-1. ma casa completamente mobília-ria. nr- rua Xingu. 239, o posw alugarat« dezembro' Incluso, tem tres quar-tet,, caia, cczfcnha. banheiro n TRrar.-riac cn-.dxaçadas e bom quintal. —
Proço do aluguel com oa moveis a
pert^nccá pelos -4 m*â<s dozo -mil
cruzeiros. Tratar urg-ante por motl-ro da viagem, pele* tCaó.: 43-2475 ou27-5341.rvierefcopõfia — Aluga-se na \an»ea,.1. A rua Coronel Borger. 159, casa mo-blllada com 3 quartqs. Urine com la-relra, 2 banheiros completos,, varanda
com bar, telefona e geladeira. Depen-denclas para empregados em separado.Chaves no local ou á Av, Delfim Mo-relra 1.559. com SebastlAo. •

Kamos 
— Aluiram-«e apartamentos

n070S, dc frente preço 1.20o cru-
teLros. a Rua Paranho» n.° 400, cha-vos n.° 419

Araujoj. 66.
— Vt." —-  -- .. . DUIII UUOl.u w... ,o:!o respeito a rapas so.telro Q'-« i rsspeitc>, a ssnhora nu casal queraDa»e fera. Sr. R:naio. Hua dos tjibv.líe fora, por Cri (,00.00 ™en*.ls

com direito, a catt pela rranhA. NSo
tem moveis. Tratar A vua C-.lofli de
Vasconcelos n. 23. proximo A Praça
Saens Pana.nnljuca — Aluga-se uma boa saia
1 com uma linda varanda, própria
para casal e uma filha Ç°Ç.a', *"}
caca de família., com refeições, à rua
TtacurussA 77. nnijuca — Sala proximo A rua Juru-

"a- luga-r« em *asa Ce f^rnllla. dota
J\ quartos ccmunlcaveis para casal
um filho, qur troúalSí ''ul
Antônio Baslllo, *39 - TIJuca. Pe-¦dam-s-3- referencia^. 

i A luga-se ótima sala de fronte para
laVcssal de tratamento, com ou sem
moveis c refeições, era ua&a de um
oasal. Otlmo passadlo. Rua Harao
de Mesquita 523-A. Fone 30-7831. —
TIJuca. A luga-se quarto para ra<pà» ou um
ví/V. senhor, á i\ Haddock. Lobo, 113
P>dem-so roferenclas.

A lugar se em, resldencla nova um
iV quarto mobliiado com roupa de ca-
ma café pela manhA. refeições e ba-
nhos quentes a duas moças ou senhoras
que trabalhem fora, casa de respeito
e poucas pessoas, bairro de Ca^-cadura
tem multa condução perto, 1-500 pra-zelros cada uma. Mais infoim-.çoes
cartas para 38922. na porta.la de3te
jornal. --3-A lugam-se as lojas 10-A e 10-B da
xV. rua Gonzaga Bastos esquina, de
Ba-Ho de Mesquita. Ver no local c
trata- com Mi?'*^ A rua Coraçáo de
Marlã 105 — MÇer.  "A tenç&o — Aluga--?, uma casa aca- * Jiu;a-*o uma «»'» no» ibo ciusei-
xjL bada de construir, com 3 quartos, ro5 com carta, de fiança, a quem. - auprtótar z mil. cruzeiros para tor-

minar a mesma, A rua 9, 62, em K.os-
mas ,ramal de Sta. Crus.
Aluga-sé uma casa etn IrajA, rua

Jo&o Stashado, 275, por 1.500
cruzeiros. Extge.m-sa carta da ziaa-
oa. ' ——--—

A luga-se um quarto, na rua oaa-
A tro Aivcs. 144, apto. 14 — Meyer.
Telefone 29-3073.

A luga-se X quarto pera uma se-a\ nhora, ou para guardar moveij».A rua do Rocha 18 — EstaçAo doRocha.
APARTAMENTO — Preciso. Z

quartos, sala, quarto de criada,
no mínimo. Só serve • entre
Meyer e Engenho de Dentro e
Boca do Mato. Telefonar dorain-
go ou segunda-feira, de 8 ás 11
horas — Assis.A~luga-«e eus* com 3 quartos com
JtV grande area própria para indus-
trles ou avlarlo6, moradia em santaCrua. Tratar rua Senador Dantas,
71, de 11 ás 18 horas.

TITeyer — Aluga-aa ca*sa de 2 pavl-
iW. mentos. com tres quartos, duas oa-
ais, duas varandas, copa, cozinha c|
equipamento, dois banheiros, dois sa-
ntarioa, tanque, quarto para malas,
armarios embutidos e grande quintal.A quem comprar moveis no valor de
12 mil cruzeiros. Rua Quaiagull 2,7 —
Jardim Conde Faria.

'A lugam-se duas lojas com moradas,
J\~ com gás, som luvas. Avenida dosDemocráticos 619-A lugam-se 2 casa8 para pequenasJ\ famílias, rua Ipojuca 408. Penha,
chaves no n.» 413. Informações pelotel. 49-3416A*íügá-òe um quarto em casa de fa-
A milla, para caaal de respeito eu
rapas. Rua Bulhões Marcial 759. VI-
garlo Geral.A íuga-s« uma casa a casal aem li-
xVlhos. quarto sala e cozinha, A rualoojuca 192. Penha; onlbua Vila Gro-

MEYF.R — Aluga-se casa com tio, casa de fundos.
dois quartos, sala, corlpba. ba-1 i luga-se um «obrado com 2 quar-
nhelro, area e varanda, aluguel i-V.tos,. sala. varanda o demals de-
«00 cruzeiros a quem comprar .M j pend»clSJ,;.
moreis. Rua Coronel Cota, li, j noa Ni0 tem m0Veis:sobrado. Fica do lado de Dias aa -v-lugam-ae 2 otlmos quartos, para
Crus. .j J\.senhores solteiros «f_de multo, res-" "eyer — Casa ou apartamento —1

rrirãspãsii-se ZÍDno apartãmento oni
X Ramos, moblliado, por 25 mil
cruzeiros, com 3 quartos, 2 salas, etc.,amplo c arejado: aluguel 1.500 cru-
r.elros. Cartas com todas as indica-efles para 51, na portaria desta
jornal.  . TTrgcnte — Preclsam-se dois quarto,
U corlnha, banheiro Independente:aluguel 800 eruzelros, nos bairros ca
Oliòr'... Bonsucesso, Ramos e. Penna-Circular. Cartas por favor para rua
Cintra. Penho-Clrcular, 245. com D
Kmlllnha.VTcndem-BB ou amgam^se dois apar-

V tamentos na Praça de Bonsucesso,
para Informar. Rua Antonlo Rego 1057.
Olaria.

NITERÓI
Á luga-se 1 salAo com 120 metrosJ\quadrados para qualquer ramo do >negocio. Rua BàP JoAo n.° 161, aschaves defronte com o alfaiate »o •

160. Tratar no Banco Mercantil, Arua da ConcalçAo 53.

sala. coalnha, banheiro compl.to e
varanda, agua A vontade, a lua Já foi
requlrlda; A rua GastAo da Cunha, 145
(Vila Valqueire), distante 5 minutos
de ônibus de Oaccadura. a chave ae
encontra- no local, aluguel mil cruzei-
ros, também se pode Informar com o
ar. Ferreira; á Estrada Intendente Ma-
galhies, B96-A - <Praça ValqueIre) e
para tratar comde Setembro, 425, fundos, das 14 horas
em diante,

\ luga-se ürn ãrnplo _. auarto sem'jljlmoveis para casal ou dois rapa-
»es e um para rapaz ou senhor com
refeições. Rua Conde c.e Bonjjen__59.
Í ta^a ou apartamento, preciso para^ alugar sor:ve €'m qualquer bairro,
ou. subúrbio perto de conduçAo, qual-«juetr tamanho, tenho urgcncia ê ta-
^ror telcifcnar para Dona Odete, fone<43-9370 de oiígunda-relra • em diante.
<te' 9 as 12 e 14 ás 18 noras

X guál. em prédio centro <*e gran-
de Jardim, lugar mu to saudivel e
em rèsldencia dç casal distinto, alu-
ga-se grande sala de. frente, a duas
ou trás senhora.» ou moças -que tra-
balhem fora, cora café. banhos e
telefone, podendo-se combinar rerei-. %IV em uol^   __
q&o d# jantar. Informa-se pelo fone ds.«jcer A Estrada Intendente Maga-

~X"luga-sc dá-se ou paga-se até Cr$
xV500,00. a uma moça do boa apa-
rencla. para tomar conta de uma casa
pequena, de uma pessoa, por motivo
de viagem. Rua Crlsantemos. 114, Vila
Valquefre, tomar ônibus da Cooperatl-
va em baixo da ^ponte de Cascadura

A lusa-sê una leia. Ver e tratar 4
xV Avenida SuPurbana, 9125 — caa-.

38-7479.mijuea r Alugam-sa quartos com
J refeições para casais e vagas paramoças. Rua S. Francisco. Xavier 262.

f"1a«a na TUuca —""Preciso' de casa.
ou apartamento amplos, -2 salao,

5 quartos pelo menos, alem de depen-dencia para empregados. Garage. *ao-derno quarto de banho. Família de II-no tratamento: telefone: 28-1/38¦*7Ím cãsa ue easai de respeito a:u-
ga-se a moço so. que trabalhe fo-

ira, otlmo quarto sem moveis por 360
crunelros Avenida Paulo Prontim 338próximo de Haddock ^^o * ''
JCi peito aluga-se um quarto comacasSo-para- -r.as&A. Tel. - 42-1222»^ ^•-fc^m casa de família, para casal ou'JZl solteiros Ias), quarto arejado, llm-
po. com ou aem moveis, com refeições,banhos quentes, telefone Inclusive. A«asa é vistosa e ambiente seleto, verA rua Severlno BrandAo. 18. telefone:aa-7643. começo BarAo de Mesquita.lado Colégio Militar, preço a combinar.
!tlm casa de família de respeito àlu-

ga-se um otlmo quarto moblliadoa. senhor ou «enhora ou duas moças,oue trabalhem fora, tem direito a la-«rar e banhos quentes. Ver A rua Con-ite de Bonfim 1235. apto. 303_-,

rflljuca — Apartamento - Amgt-s»
X por 650 cruzeiros (aluguel antj-
po) magnífico apartamento acabado
de pintar, com tres amplos . quartos(llirados . por arcos>. grande saia.
banheiro, cozinha e Area c°rn tanque:
Dou preferencia a quem .indenlaaras obras e pinturas num total de
20 000 cruaelros. - Ver e tratar A . rua
Rocha Miranda 188 (fim das Unhas
dos ônibus 111 a bonde TIJuca) —•
Telefonar para marcando hora para
38-4096. Vende-se também Dor 200•mil. cruzeiros

lhAcs. 741.A luga-se pequena casa no Encnn-
Atado. Tem 2 salas, 2 quartos, co-
elnha. banheiro simples e boa área
para'quintal ou Jardim. (NAo é na
Frente da rua). Alusuel 1.200 cruze!-
ros. Faço contrato por prazo a_com-
binar. Exige-se bom flador. Tratar
hoje, sabado, na rua Barat-a Ribeiro
373-A (Copacabana) . e ver no _ local
com o porteiro na rua Gene-al Clarin-
do 768. (Só no domingo depois das 15
horas).

npDucã — Aluga-.e Otlmo e.tiorto de
X frerite a casal eem filhos e um ou-
tro independente de fundos, a casai
com filhos, com sadias *&*&&&&

A luga-se uma casa com dois quar-A. tos, sala, coalnha e banheiro com-
ploto, forrada e taqueadao: aluguelI 400
crluzeiros, com fiador; a quem ficar
com os moveis por 14 mil cruzeiros;
Faz-se negocio. som os moveis, a rua
Aparecida 86 ~ Nllopolls.

Ã lugam-se por /ao cruze
f\.úes salões Independentes, com. . — Vicente

^TÍilí^—'otlmo qll£.rto cio ircu.,.
xV com ou sem mcbllla, com pcnjiM
t cawl sem fllhoí pttt, 1.300 etO»>*M-
tem telefone, á rua Àltlra Vüdi> o,
7 ..-.uma rifl 24 de Maio ~ Sjgv^.oj
Aluza-wi ua cuarto * senuo*

respeito tratar se«unda-«elra run.
Gualdo Pimenttl 40 apartamen-o 20*— M;ye:

3)lLQratlflM-ae bem. Tololonur paraJí-6ó25_—_Arlno. —__"XTovã Iguaçu — Alugo casa de dois
quartos, uma sala. vanda, etc., a

quem emprestar 5.000^ cruzeiros. Ver
e tratar a rua Plínio C.as_ado_332.
xrov* Iguaçu — AluffB-sc ótima ca-
IN éa mo-jillada. 3 quartos, sa.a, ta-
queados, cozinha, . copa, banhe.ro
completo 2 varandas agua encanada,
Jardim, pomar. Sem luvas, 1.500 cru-
zeirc3 mansaiu. Onibua: José Bulhões
e Parque E^toril até armazetn 3 Co-
raçõee, ali lndlcárAo casa a 100 me»
tros, todos os dias —...Boa..luc' r""vfova Iguaçu — Rua Clara de
-Oi Araújo 44b — Aluga-se ou vende-
ae uma casa com dois quartos, sala,
cozinha v. c., lua eletrlcs. - ônibus
A porta. Para ver no local com d.
Maria e para tratar á rua Venceslau
Bras 215, estaçfio de ás qum-tas e domingos

UNHA AUXILIAR

Aíluga-ce 
uma ©asa com dois qnar-

tos» sala, coalnha e demais de-
pendências, em Rotíha Miranda. Tra-
tar na Estrada do Areai, 207 — Tu-

peito, sendo que 1 é independente, á
rua Carneiro da Rocha, 8. apto, 201.
Hlglenopolls."A íúgã-iê em apto. dt familla dls-
A. tinta A Av. Nova Iorque, um
au&rto e banheiro independentes a
senhora ou senhor distintos que tra-
ba.hem fora, pulcm-HO referencias. —
Tratar á.rua/Luis Ferreira. _15. Pe*7
tò da Av. Brasil, pe.ode .^gunda-fclra em diante. Tc.e.one
43-3997j_ — Bonsucesso

í i açu. —lúga-se uma casa com 2 quartos,
¦iXsala, iopa . coslnha.. banheiro
completo chuveiro eletrico. Jardim cl
entrada para carro, alugue 800 cru-
xslros & quem ficar com moveis do|-
mltorlo completo o aala de lai\í'"rempls objetos, pelo seu JustoRua Frahclaco . Coutlnho. 145. Maria
da Graça. Linha Auxiliar

~A"luga-ae metade de uma casa#a ca-
Asai em filhos com luz agua en-
canada. Rua Toneleros. 16 fim aa ™a
Flavlo. Estaç&o Duqua de Caxias. Est-
do Rio.

¦vfilõpolts — Aluga-se uma casa
IN com nois quartos uma «ala. ço-linha, banheiro completo, varanda
area coberta, com uitragás, a rua
Terealnha 2úó. Aluguel 1.000 cruzei-
ros. Tratar á rua Francisco Eugc-
nio 324. Tel. 2B-1772,   ' i T>asna-se contrf.to de ótima real-

A Uií-te nu Msyer em apartamen- 1 y dcncla com 3 quartos, sala. co-
A to novo metade mesmo a casal cj i Elnha banheiro completo, em frente
v.ma filha que dê referenc.as, ver a ^ EcCaçào de Olinda. Av
ría Anqulas Cordelrc, 464 .aparta-., Almeida, 472. \er e tratar com

"AlÜKÍ^õê cm Bonsucesso, grande
A quarto de frente em apartamen-
to de poucas pessoas, a casai que
trabalhe fora ou a duas ou tre» mo-
SS"d?"iSp!lto. Tratar em Ramoa
A rua Araguarl 350,. apto. 20z
D. Rosa

A lugam-se duas casai Ã rua Ma-
A reaudes Leite 316, em 8. Mateus.
Tratar*com Ezequlel, no ponto de au-
tomoveis em Vila llerltl, r..- parto da
tarde.""A luga-se um quartoJ\.tr - - 

oifiatcs « Jantar base 2.500_cruaciros. *f>assa-se quarto e sala a
ÃTüga~sc r.o Meyer e:psç030 apar- , l comprar os moveis, rtugwA •'?"

Am8onto a casal cu_2 rapanea.^e | «njjjrtro.^, Tratur _4

IKlm casa de famUla distinta, aluga-
Jui se ura bom.quarto com refeições-
tara casal de tratamento. Informaçõeselo tel. -.*3-2110.

A lugam-se por /oo cruzeiros, 2 gran-com iiuioe,; «vfta rfrfnrV A. úes salões Independentes, "nm rn-
feições, JiAb tem mofeis. Rua Haddoclc alnha e hanheiro. á EstradaLobo iShT - - ' -  , -ria-narvalho-A94.---fundos -Ml~~TRASPA8SA-SE o contrato fle -
uma casa á rua Haddosk Lodo,
eom qnatro quartos, aala, saleta,
rarasem e demais dependencias.
Tratar i> rua do Maloaor SI •
Sr. Lulr.

TRABPASSA-SE uma cana ç'quatro quartos, uma sala. saleta.
garagem ® demais dependencias,
á rua Haddock Lobo. Tratar com
o sr. Luís. 1 rua do Matoso,_3j_."XTagas — Alugam-se em casa de fa-

V milla. a rapazes respeitadores. A
Rua Conde de Bonfim 605-— TIJuca.

ái-Carvalho--494.- fundos Madurelra-_Penha; ônibus Candelarla Vez Looo A
porta, para qualquer negocio, deposuo
ou oficina, com resldencla anexa. —
Ver no local das 17.30 As 18 hora3 —
Tratar com Antenor, tel. 23-0730 ou
JacarepaguA 227

"À Tuca-se um comodo a caaal qua
A trabalhe fora, preço 300 c^*e*"
ros. Rua qularé 170* Braa _de_Pina."A íuga-sê' uma casa com quarto, sa-
_Â_la cozinha, varanda, quintal
bastante agua e IUZ'A!"®"5ls ver êA quem ficar com os moseis. ver
tratar á rua Cajulpe 75, casa 1, com
o sr. Alfredo — Bonsucesso.^

i"luga-se"um quarto moblllído para
A um casal èe Idade o sem filhos
com direito a coalnhar;. a ruu .Jonto-
vldéu 345. Penha.
A" luga-se quarto grinde em casa de

família, a casal sem filhos ou a
a rapaass. Bba Joaquim Eodrljues
2/f2. — Parada de Lucas. Ônibus 120
A porí

 oasal sem
filhos ou a duas pessoas que tra-

balhem fora. Aluguel a combinar.
Tendo luz, agua «a vontade e bannei-
ro completo, A rua Netuno 148, fun-
dos. Pavuna.~TERRENO — Aluga-se para
industria, medindo 2i0 metros
quadrados, á rua Maria Passos,
841. Estação de Cavalcanti, on-
de se trata —~A~lugãin-3e. 3 casa», 1 quarto, sala,
xV. cozinha, á Travessa Inácio Serra
n ° 3?7. Botequim, Estação Tomaxl-
nho. Linha' Auxiliar. g—J~À luga-sa uma os.sa quarto saia t
A cozinha, a l casal sern f ilhos dan-
do referencias; Ar Estrada V.cente Ca*
valho, 1600. ——"A luga-se uma casa uova, espaçosa,
Aperto de toda conduçSo, com agua
e luz. a quem emprestar Cr$
Passo promissórias desta lmportanr.a.
dando todas as naralltlas. Ver e tra-
tar A Travessa Nogueira, 77. (cohieça
na rua Sergipe) — S. JoAo dc Meritl.
Aluguel 600 cruzeiros.

A lugam-TO quartos moblllãdõô com
x\.-periaé.o a casais, podem ter fl-lhos, á rua Comendador Quelroa. t»S.Canto do Rio. Niterói, fone 6736.

jl íuga-ifã umR ca«a ira • ce-nbro d»
A. terreno arborizado om 5 qna^- ,tos, 2 salas, copa. coalnha, ba-
nheirp completo, garagem. Cem íáfl
Eoso. V«r e tratar 4 Trav. Sio Te-
nciano 20 — Fonseca, trancversel 0
rua S&o Januarlo — Wlterol. iA lugiii-.pe ura otiano pred-o ccen Jt
A. salas 4 qu*wrto«garagem quintaj etc. A rua Dr. Ooto»
vlo Carneiro 1:5 loar.-vl.
Ycaral — Aluga-«e salf. rlcameaMl
X moblllada a casal ou senhor 09
comercio. 2 quadras d a pr ai a. Inf
ra ações á rua Tavares da Macedo 90»t»i. soas. Itlterol. -'ifcaral. sem movei, e Mm luva» -»
JL Aluga-ae apartamento com tres
quartos, sala, coalnha, duaa varas-
das, dois banholroe «te.. Junte ^ £
Írala, agua em abundancla, a rua

oâoulm Tavori 236, apt.. 301.
to 3o Rio. Ônibus 1. 2. 3 0 3. LO».
çAo "Canto do P-io", bondos S&o ^an*clsco-Canto do Rio, á Avenida 7 d«
Setembro e Circular. Ver

i retamente com o proprietário, «abado.
I das 14 ás 18 horas e domingo, das 9' *4 n a das 14 ás .17 horas. _— ;Tcarai- — Mlterot — Alugam-se »oru)

1 o arejados quartos com ou «pi
pens&o. Preços razoavels. Rua Dr. HUo.
Pecanha 12;

.do
tar na Praia^GragoatÂ 171, aluguel
XTltcrol —' Aluga-ne primeira locaria
N sobrado com ' .I"1;,1;"' J.r -r-1'ros, cozinha, etc. a b«.ei ,"ta7* na Praia GragoatA 171, a
7 .rni^elroa nor mts.  ,tÃItTlterol — 'Aluga-se loja em predl»
iN novo no centro comercia). »em
itira*. Rua José Clemente 4e. NllaTol.
TVT"erol - Aluga-so casa nõvãggm»
JN tres quarto4, cogja. coalnha •
vnihairn A rua, F n. 89, Vila Para-
nA". Tratar rio Banco Costa Mon-
tniro.

7-^.jr"Vnè»r.íw.ia« com oac'é banhos | torlno. 421. loja
? noo cruxèi-os 2 meces adiantados i -piedade y Aluga-se casa tipo apar-

Ca:"^ 464 
Si» rua

Á,teaUwS 1 iWni costl "oUo"% trotar. ma j , To local,Xa. cog.nna J>aon Tra- do Carmo, 6 sa.a iOOo. -a füKa-se um -— ->  -
?MÍa7°llo: Mate-M 93 cm Ntlopoll»: TpaMa-.« com autorliãçll~"do pro-! Ápazes que' HU
Ktado doB... ! JJ prletarlo^contraU^de^^anos^dc, Jambu^O.

"S liigá-se um quarto panr r»Pa»
A.solteiro. Rua Imblaça 311. Tra-

luga-se sala * ¦ qiíãfto grandex\-frente,---2 b?x -q:\aTfeos.jpara t-
lia ou caraes do comercio A rua
Frenclsco Xavier 838.
^JJ^luga-se nos 'Pilares quarto

A luga-se uma porta em uma IUjã
J\. nova, A rua CoraçAo ria Ma ri a
184-B, Merer."À 'Ú8«i-se uma ótima loja na Ave-
jf\n:da Geremario Dantas 39-A. Ja-earepagua. Largo do Tanque.

GALPAO na Praça Saem Pe-
saa, de cimento armado, novo,
prestando-se para oficina capa-
cidade para 25 carros. Aluga-se

Tratar na Agencia Melo. Rua
Mariz e Barros. 774.
Sotel Regina Celiõ ~ íTüiim-ae

quartos mobillados. moveis, novos
6m palacete de luxo no centro de umelo jardim. Elevador Otla e garagem.Preços casal , 150 cruzeiros, soltel-o

S3 
cruzeiros por dia com refeições,lua Dezombargador Tsidro 135 — Pra-a Sacra Pena — Tel. 4S-fc1?L

"Tragas Alugam-se a moção, pertoV da PraçA, Gaenz Pena. vagas 2?0
cruzeiros, com . penílo 500 crurelros
Rua Sary. 12* aoartamento 302. .estarua começa na. rua Gonzacra Bastoa.
perto de BarAo dc Mesquita. — D.
Alslraí ' - • " ' ;.

SUBÚRBIOS"CENTRM.

.^! I coYnha e banhelro Rua C,- !Bio rolVna—ila-rhado -572. .part. _504. Ml-J. AlMffiti*!*-,' duveira (quase cm frente A estagaolj I ver c trat?r A r. Amast.r.g 255 » »____——- I f« mm riols 1 n» rv.rCOVil. —

"X"luga-se um apartamento com oois
A. quartos cina sa^S' banheiro, co-
zinha, despensa, v.a7":1ía'frn|5r
ouintal e sara sem. Ver.etratar
rua Geneslo de Barro. ¦Del Oaatllho — Linha Au^Ular. —

A lugnm-se ^ 3 comodoa na rua Ber-
A nardino Telaelra, 507, Eocm, U-
nha Auxiliar,

TÍTlterol — Praia d. Icaral, 29. »p«o.
JN 301. aluga-se, transfere-se ou rano-
ra-so . contrato do grande apto. fron
te para o mar. cora 5 quartos, etc.
Aluguel Crí 2.800.00, vazio, sem mo-
vcls, sem luvas. Ver no local. Chav^
com o sr. Hello, em cima. Tratar a.
Avenida Rio Branco, 114, 14.® atldar,
eala 142-A. Tel.: 32-7455, dlarlameo-
te. D. Almerlnda.

Apartamento ^fli *¦

. ^ sa de família c:m lus e telKoaí P ounrtos. sa.a ÇOílnba e barbei.o
i mora ou casal, modrsto com reín- completo. Ver i U->r â-tlrua

a traem trabalhe fora, alu-1 cana s:. apto. 101 - Ca-jambi -
guei e de posltolor.» 49-C478. —i  ^.. «aiãgu21 e deposito lom 49-L-»iw. • ———ííi*.
^ Iuga-se' o apartamento 202 Ami.J Q^SSSÍK
fV^So Xãvür: ""'"=ar eser.vanlnha, preelsa-e,

A luga-se vsga a um esbudants de-
x\cente. Rua Borges Monteiro 333— Enjenho d. Dentro.

luga-se uma o*tlma aala com en-
. trada Independente. í rua Dr. Bu-

IhÕes, Engenho de Dentro, a senho-
ra ou sanuor de respeito ^ue ^lhem fora. Detalhes pelo_te,^_28^928.A luga-se um quarto de frente mo-
A billado em casa dc casal a duas
moças ou uma senhora çonr» d.rrito a
banhos e café pela manhA. Todas con-
duçôes a porta. Aluguel '00 cruzei-
ros; NAo se atende por teleíone. tra-
tar ma ?4 do Melo 901 xpartamento
101. Engenho Movo."A venlda Klemeyer. JacarepaguA. Rio
XtL SAo Paulo ou Flo-Petropoils Ca-
s^l sem filhou; deseia alugar casa. si-
tlT cu ohacara com ou rein moveis.
Tr.mbtrn serve outro lugar. Favor es-

. rrrver para S35C4, na portaria d;;te
t Jo;aftl.

tâSgtt W&oa;,e&UC2.«
&scr,ã i.ESi»ícom ousmarto- Tcl°"
acima indicado. . fone 29-6439. x L-n.. .. —,t-— i.iSuarto — Aluga-se um,- em apto.A.ugsm-so a duas com dlrtlto a banhos quen

CTjTcãíã^pêq-uen» na ma
454 — Caxias Par-

que Lafayete.
A liisa-ssjj.JÜLCabo Frio n.°

Boca do Mato —--  q, novo. com u»rai«.u o. ««»....w«famílias, dola conjuntos, Indepen- j r cw\ aUe trabalhe forates entre si. um de 3 quartos e -• £«nhor ou senhora que d(dentes entre — — -outro de duas salas, com direito
toda serventia. Informações até âs

ou depois das 16 hor?s, A rua
Maranhllo 92. apartamento .201.Í^Tãsa^para alugar rni JacarépaguA —

Ot'ma oportunidade — Alug<a-seuma boa casa 'recentemente construi-
da. com quarto, sala. corlnha e ba-
nn«!r'„ lnsta«ac;Ao de agua e luz uma

a um c-nhor ou senhora que <¦* r;f«-
rencias. Ver e tratar a rua Canlndé.
53, apto- 101, S&o Francisco Xavier
/vüãrtõ — .Aluga-se no suubrbloâã

Central a lima ou riuas meças de
T -rencla modlstas, em ótimas con-
dirões*. Mais detalhes na rua do Ma-
toso n. 7. A Praça da Bandeira, tra-
tar eom Nos ais.

A iuga-se quarto de frente e«n apar-
Atarnento de ca.-al a senhora aue
trabalhe fora. Trata- á Avenida T-l
y.eira de Castro, 167-A — S-. z.--

B'"Ònsuc555 
- Xlíigi^r^m~qüártõ

.c'o fr:nte em apartamento no.o
d." um cacal a meço; ou meças ou
cáíal oue trebalhe fera Avenida Pa-
ris 364 apartamento_ 101:
í"-> o ti* cei^fo ~ Aluga va a 2 sonho-
Jt> r;s rrsprlt-.velr'. ótimo, qu.rto.nrorCmo as conduções. Avenida r«o\a

ork. 141.

 TSlo — Aluga-se]
»- [íòártamento com 2 auartos. uma
n?^a."2 area* coberta-'?., podendo serem
utillsadae como quartoí. cor;n!,a ai-
nhelro completo, nío falta asua. a
rua Sararento Fernandes Pontes
auto. ?01 estação Pavuna, (t-r<m e*e-
f-lco n> t-.l ou ônibus MauA-Siot„n _ j. \kp-'H Ver no looal. edifício
&&¦ vls^com o Sr. Carvalho. Alu-
?.,..l vencido de sco crçzíljo. num-
sal/», contrato de um ano. *1
ts.- na secAo Imoblllarla do
A'lífnça do Rio de Janeiro. Rua SAo
Jofé. esquina da rua do Carmo, d*«
12 As 16 horas,'

"XTiteroi — Perto da praia — Pamt- •
IN lia viajando para a Europa. cede
casa — (Livlng-room, 2. dormltonos,
banheiro completo, Jardim çom vlsta
sobre a bala). Pronta .Píquem comprar os moveis inclusise PJJ
no 1|2. cauda. Aluguel antigo. Respos-
ta para a Caixa Postal 4324.
/->uartos mobillados com pensão, no
iri Gragoatá-Hotel em ambl.nU tt- ,
miliar com refeições sadias e variadas
localizado A beira-mar.COS, Praia de GragoatA .29 —Itlterol.
Telefon* 5732/  ¦aartos .— Alugam-sa ótimos quar-

tos em casa de famiU^ parto da
praia, i rua Comendador «melroa 50.
Icaral'. Canto do Rio. Niterói. |

ILHAS

rríJA-— Em casa de uma casal «em... *¦— n.fartA APT17 ITlO—

Oonsucêsso --" A*uga-se uma cesa
_L> fn-r» dola uuartos, sala. coi.nna

grande caixa dágua de 1 /Quarto — Aluga-se a cavalheiro em
i Sn va mm «•*'-ür nltfto Menesc." - _ , -

!1 (Bui E;r£a tli Oambci i7, caca 4. j po..e. «

r. com dois quartos, .banheiro. A rua Joana Fontou.a 129,
tratar no local, domingo das 9 As
i& hores. —T>i}tisu>'Câao ¦ • Aluga—se uma caia oe
tj frente, com. direito a depe,?,uCrÍcl«Mi» *.eleíone. a um caix»l sem tilhoS| ou
senhora sozinha, por Dia cra-o^ofi- — * Ji.ll aa- .j mcnóaia, a rua, Adall

u fllhns alu«a-se um quarto sem mo
vela. con^ entrada tedeiieede»*». "g
banselro ane-o. a um ou dois cava
ll-elros distintos. Rua Oliveira Alia
res 141. anto. 102. —
T^asaa-se uma casa. com mosels
r sa'a, alu"ti»l anti-o. Trator í. ru;
ÃntoHo de Fr-ltas. 7n. em

Alugara-Te" duos casa. juir-biUrjAf—cara, A rua Amapurus 371, as-a
rua 6 continuação da rua Oap«nema
(Tana). Ilha do Governador. Ver »o
sabado e domingo. * •

A lugam-so na Ribeira dois confor-
A tavel« quartos conjugado». Jusuo-samente mobillodoa, com todo coruor
tS! i casal quo trabalhe for. em e»-.
sa de senhora viuva. D&o-eo . pe
dem-se referencias.1.800 cruzeiros. .AT-.Ir0cl-Branc ' '
8>, sala 83. -Tel: 32-588».
ffe" ao Governador _ Aluga-se-um

I1U quarto^tn oblifadõ. Independente, a
casal sem tllhos ou moças.
ria praia. Junto aos bondes. Tiata.
pelo telefon? 46-060°• R}0, j , .
|>aq'jetá — Aluga-se ,-acaoao. <1.
JL construir., com 2. 9uarto*« ?n3„i?í'

i^cíoliLM-LIla Aa_Oraça * W*Cl alas - Alagam-se p.ra "rals s m A,|^M®e inc.o _ cllRrlv,4 - «Sa
O nn-e. '""mV «bÍÍÍ do cwirtnador. aquém «ear.com «
c OU.»rto. no Bdlflete. Bo.a \ls.» ;. •» ; oo ,<-¦> ,„trP.. T-7-ar * Ave-auartos nq   >r. Automove' Clbvt í.4'0. ej< Pa.
na. Tratar com o porteiro, s:
valho.

Car- ' rAda° R'o 'avanço 120, 6." s.ndar, na-
, Ia S97-A.  - ' •



2*
Ilha do O0**lH«40r — Alu«l»'»r W:n»

cai% iom conforto. n% Freiuail»,
¦*m luva» e com contraio «if l ano*
« QUfC) «tr.prc o*"* n 104} erut«Jiroi
Carta» para 1SC?6jornal

<-,•»,I M»ran#«Uo. ««ru MAM, pio-cura uffint» apartemaato v»«
tio par» i*> ao eorrent# ou ; da

11 rui cniu.n», lembro. pr#f«r«nc» .*•«» •«£. jn-cs .iõrWrla <jmu» dar alto Aluguel éU 2; SOOrc». Talrfonar domingo ate n 10 no.
rot ou «aguiute-fetra dia inteiro —

chamar tf. Cario»..
eUM Troca-va v*A\ no 4' rua Ouitavo Clama. ««quina c-

S~.ahar» <6 4. fino trato, p,»,n«omulto bem, pad» *a pança» dabom nnilminlo, <iu, «otUm d» ant.mau « tanham ea»a com quintal, quelha o»dam parta da me«m* ou apo-
a.nto, ond, lh, II)I permitido t.r :carhorrinh** do grana* «tlmaçao

jõrnal do brásíL — domtnqo, i de aoosto Dr. io%v —-•

Acdta tambíro tra»v»,«<. ou alua», i v.ita para » a»,nld» — '
eompr» em r» «m waigvnr entendi- j uaa anir. 16.10mento dtftde que tenha quintal e ra- üacrüõrJo — Prédio au

A lu«a-j» tottj •«. •P»V*m"U',°. .II tlaVdlno Plmentcl, «1» dk- mol servo ijualiu.r bílrro «ií UlíHJ\ <nifn.i moblllado, contUnuo d» «a nronri.tirlo, 1 qu,ruM, J >»• carta, uritlltci pari»K J-PuV.!2kJ»?.'!S'', »na . d I a n t ido la*. eoilnha, copa, banheiro^ complr
cur<ot> nomeitlcJi * conàuçAo proxl-tno» Servo qualquer bairro ató Meyer.
Curta» urgente» para 97020, na po.ta-ri» de/tc Jornal« .'.V.V":VnrnbliVr T5Xluifu,l 10 P°r Jm apariamimt« c* !Z»A* " ijeiiliora modiua com umfilho ra-

1 uuiruitiroi 0«rt»» P»r* e.sas *»nd«ir», p»ra bal,"*- \«r « t.a.a. no procur» easa, «p,rtmmi<5io p.'-
,o 'n". loc»l. .... , -— nui-no on de um« «.» rtejeon-

«»»»'

feton» rr.nclKQ

0J ..ni P.n.âo, em »p.ru.| 1J-;"iV-j.íóo- Vra. • Tm».""jíyvrj - RíilíoV-pVti Pcn». nio"»ila ; Air.rrlca." "Tia íráncle — .Mü^a-se a d-iai ou
trea peiioae distinta», r.om otl*

ma» rcfelçõuK furta» e vanada». em
MeJ5~»Tui«r um »"pimSwÍM 11» , eM, ,,„s itm jardim o qulntil^po-rona sul. " —.

i^a ouunio i .iBuni n ovpU.
r»»il"A°.|,Or «W MMBIW. »ffl' ?Jgmi,"B»Ã0..

"Xiü|»m-«o tn apartamento dc | J)"" ° ".'"'''dw li"«s ou compro' ScJTdo^Tivàr"' aífúmà" roupa. TelefoAdUtlnt^J •mPte!„J«4®Lfia2! S5uSfí.oJ.Ú. Wlrtowr »M» J»-»TW

Eie.itcri» 
— Aiuf a*»a va«a te- »

lefcn». Tratar com Utr.a, da»m li a rua da to;utttu!ç&o i) «*andar. ... . |
I^tcrliono 

— A1ui«-i» parte <ie du»i
!i #.Rla» no melhor ponto da Ctn*-tandla multo b«m mohlllado, oam. Tejaíone 22-

 wai.acrlíorlo — Prêet»o aíutar l ou 1
Kndar bal»n, no <iuartelrv>!

Anemoléta. Avenida. Alfandesa, Andri-dai, :« do Março. Jors». Te!.«a 12 hora*.
triiplanoda do íiítílo — Aluíam «c
IZi aale^ para e»crllo.*too romírdal»
em edifício novo. quatro elevadores,banheiro completo. Tratar no nancuImobiliário, floçto dr Admlnlitraçfcí.Av. Krasmo Brafja, 153-A.
I~ji»crltorlo 

— TWSZêf om cru?oJ de duaa bons *a'ex cooi «anlt«i-
rio proprto. i A»>3n»ú* PreiHantaVrrcea, 4tfc. !7.o andar. Tratar ce.íronic no n." í09. 16° «n<1«r. Bar.-

Firma construtora

r A wnçáo — Maquíoaa ftínter. de cn» J• bordar parfelta# e farenti-( 4a# ouso asvo por pr»Ç3 d» o^a.
NAo fa^a »u* oonpra «em %t«l- [i tar nofia ca^a a rua 4o Saneio 24-a• .da. utulcto _

De 15 anoa, conoetto«dlsslma, ««fito a
/éncf?» engenheiro, para ílcar no lugar dc um quc se j Aveqida a.tii»»der de^ta aoj.

Cnpital de Cr* 500.000,00 , A pmOTí r«t...i*.lco d. cunwto, aav " , ,â't I A melhor marca a.nr:'i.:aii<t. d«* j m ,
por 44 ctn. cot.i «ícadel^a eittrlca.retira dor motivo de doença _. r— .

a Cr? 1.000.00.00. Cartas para 020J0, na portaria déste
jornal.

Industria Leve

Séeso Cr$ 200,000,00

Maquinar — V«r.d*-4« uena r-v í.soo«ruitiroí, outri d* & gaveta» purí.Wj crwie.ro»; uma u r ; £»quer»rt» 4.O00 «TJ^iro» uma n * i% j.tooífUMlin. a rut Almtratíte Ari r»rreura» s. Si, apartamento z02 — Jtof.haaotúa OJlniaric Vlt aquinu Je lavar rouv*<> Veode-ioiH 4 vl&ta pela .T.eir.or ofer*.^ not-V>olnt sc.i*. uso, '-apacldad» de i qul*tos. Dai» ? £aU viuselru . Tclefoua
Sãcla»." mã^ffladõr dê tempo, lamnada | "\| ã*quTna d# cc*tuxbobina daide açfur^nça,, etc.., tudo por 14,000 a»I.moderna» ro»« para frente,- , . p«raem botn est»<1v vende-po; 2ureirot. Ru». 5ou»% Cru* 125,££U.;iro" , jJSiljft. viagem. 17-not.

ÁTFNÇAO — Preulio eomprar ! mil.' ciu
altum.it muniitnas esquerdas —! —,—,—-— „—^18-2, papo bom preço, tenho ur- IVIS^mÍ* . 1 r£?uni- '• ~
prncla. Te!t*íonuir para "8-03G0, i Vende-i

A " particular compro uma' ou" duu»£\ maquinai de co»tur* Cnçc:* ou
utna completarcanu nova^ncalxotftdal. c»pa«-ldt«o» t libras, —

Preço 6.300 cruirtros. Tratar a ru»Júlio de Cattlihos \Ci, apt. t>.\Tlnas do eacTexer. "usadai" & "r«P

Kdes vsrladas. a casa* ou peasoas too- , yvriMr, Tel. 45*!46b• apartamenio n»
Vlura-»e 1 quarto-em apart. Tt »e- •^ J.C.n crtuero..
A. nhora »d. untco Inqulllno. tons ^a.-&3r-*J%tf>~im * um senhor 't.^. de re»pon- 1 \ho-tr 5.0C0 e^*«hole da* «>, LJ de apto. ou caai

Senhora «3, ceda itlma ,ala a ca- co Kxcilslor' Lida. — Or.fi, «e tn
velhelro de r^spRnsabüIdaílfl. are- contrum av chav*

sona »ul. aluguel j xa #0 benhelro. Cartnc par «2709, na ,Telefonar pnr» | BOrtirla deste Jornal

iabllldade. Trl. 4J-J4JP.Al 12 e nos demal* dia» ou.
í? hora», chamar d. Vanus_.

1*X-' rua Sousa Barro» 178 aluga
IrVt

.'pT-1 fPyZii* 
• cruST?^.=-cfiVTp j

¦ íkmKor
qve dtl re-

ocrltórlo — Vendo mobiltado pe!oJL^ Justo ^alor, edifício novo. Alu-
quel 540 erunetroi. Vêr eon o »r. Cer.Io», telador, A rua Lear.dro Martin»" 7, »ala J06•

íu» ww .. yo aluaa-»e uma | ri*'-  i apena» venaemo» o» movem iu«o» oiur. Quarto de frente, a um ae- | Ei cio da Q%n *, fV-.rocu-ae apartamento na Tljuca de , onr»e d0s mesmos. Aluguel barato Jun.rldojo^  "? ,Caíi«iv1?M. ; i uma ,ala . » quarto,....Hiiu.l an- in a Av.nlda¦ Rio Brao», i rua d<
m caício d ""i * .,i38, aluga-se uma | n*i_

sociedade com outroatnento. Caí- lõjerltorio no Caatílo — Qrupo de¦ Hl j sala,. traspLssa-,e teln luva,i apenas vendemos os movei» todo» -• _• ali.o.i.l Kavatn <11

Pfait, para u;na pequrna oucina <1*coatura. Tenho urnincla, puto bom ... .-.„rilin»« mnnr.... m»tmn iff rwfnr, *¦eon»trujaa» com garaTicia o» run-
Aceita.se para tomar a dlregfto, facillta-se !«»*«• &L,&t

lHcro de Cr? 15.000.00 mensals, tendo representantes. ^nrHr- i. rf .rr-Tem dlversas capitals dos btadM. Carta com telefone, , ^"exiv^caor'0^a^'', SHSSt* ^S""a~ora n»para 927G0, na portarla d£stc Jornal i a\ pia« *,ud< com tods, „ facin- i, pj r

 

-, — ¦ -  I **r**•, iimhi-.n fa*. srocAa. Timasm «.*ic.cir qj oc
SÓCIO — CRS 250.000,00

tíâáfi. ve;iue a preitaçftpt »ua^e». rádios, eu-ceraüeiras. bicicletas de toda» a? mar-ca* Tíio compre sem no» íaxer umavlista. Rua Oueno »Alre& i°. Ca-
portaria tí*rt« Jor-

nhor Idoso-,k A parlamento * caaa — 
!A rio de um apartamento prcilmo w-im easa ao I m"aloí »u>a Haddoek Uot». com quatro quar- s»->e Brande jala e quarto com cn : Telt,on(, ja.6505.
ío, da" «a-.ií. quarto d? «roprefado, t.-ada independente. Junto» ou repara-
quintal • aluguei antigo, troca vpj • d o Tel. 3 B -J>8__— =;!77n'r«
caaa ccm no mínimo. « mesmas de- , -r^nj reaidencla confortave. axnV.eote
^ndenelaa. T«l. ,8-8286. ' lli »ir.!l-.ar a'.uw« «tnhor de tn.-

: 4 luga-»e otlmo quarto do frente mo- to me n to apo?«ato moblllado, café pe-
jc\.b!ltado. proxlmo do centro a um i m manni unlco ltwonilUrjo.
uenhor d, rejeito ou dol» rap««s j Mr, • oé j na ponarla derte^Jom»^
que trabalhem fora café nela manna. todo conforto, alupa- • YT^" «a£ÍI~Utw^rfc vm qwto atee taieíone. preço 80° cruxel.o,. Tratar rt0 de rlr,ez d,»tlnto. U Cni«irr, r.o entro A Bo-
^?I° Mi uili.j. uma vaca cem moveis cu «emi mo- . titoso. Te.effwwir p?»_?'--_ó:75.veia. Pedem-ae refercnclM. ^Prero . *rna I»abel"ê Maracanã, preclto aiti*

500 crutíiroa: 4 rua Marquea oe < \ 9Ar ctvsu ou apartamento de a'u-A'->rantf». ..*<»"-Li_apto1_405J ( ;rucl ftntiB0 com tre? ou quatro peca».
Ciratlflca-se 

com mil cruzeiros * ; 7cl üg-8153. chtmar Rafael.T qu<»rn arranjar um comodo onda_ . M. fln,MIIAr

r~,— i l flST i.dem.í? re/erêncla» Uma sala e * quartos, aluguel an- to 4 Avenida Rio Branco. A rua do— Proprleta- balht_tora. Ped»ni-.f_r£^rfncj_»i | oll,ro q, |}Uai dlm.niio. ou Mítico 1«. 1." andar, ala ,90^ento proxlmo wjim ca,a de pequena rami.ia ai» m*,orK cm o^patabona ou Ipanema. -rjiicríüTflo — Aluga-se pr.rte. co
ESIdireito

comempregado

Maquina 3'ng»i\ bobina r%dor.da.«erva para alfaiate, e.oacr o bor-dar. vtnde-r.e por dois tnü «ruseiroí,ífaraatld» por 2 anos, á rua S^tarJod* gh. sr..... _ as vusia. Jtu» ou
Aceita-se sócio para colégio de grande freqüência | leton,

e de conceito firmado, mantendo todos OS cursos sob ln5- | ^ naÇdí eoaturt.Ppreferencia 'sSífr 
j lfJL pé. 780 cruselroc. 880. 1.200

pCVào permanente. O colégio iica situado em prospero | ru^ d.^panWr bP«J4«J« US?#p<SSSSSW«.plíffl&! bobl~'Ma^a- de cr.to, 553 cruaolroe. da
•  , _ I USO. ICUIIU UíftCHVi». ® *»' I

bairro, a 10 minutos do Centro. Retirada mensal acima | 'or teieionar para ^-4884. _1 , ¥oi;aj«gua Baãyna, w
........ ,» . — ¦ m UIICIIU 7. —TTma senhora viuva. a'emA. procura | mfRn individual em prédio moderno.

U uma pequena ca»a por preço antl- servido por elevador. Alufjuel 400 cru-
bo Carta para 93583, r.R portaria des- retro». Rua Teofllo Ottont 113, ^
te Jornal. ! andar, aela 6. Telefone 43-9999.
Y~Trcã oú Botafogo — Preciso alugar " ~
U apartamento, sala, dol» ou tres">-5516.

y«io rei. znr-r
I A lusa-se quarto de frente, moblllado
LA.com pen.ílo t banhoa ouente,. por
2.Í00 cruzeiros. Tratar pelo tolefonesa»si?q — Mme. Oomea.
| A lutt-it um quarto srandr. Inde-
^Vpendente. em casa de família. In-
Sfor.r.ações pelo tel. 26-793Oj.._______A ^tTga-ae grande eaít moblllada e'JVcoir. refeições a í rapaies, educa-
S?il«o,'nrte'mí,nu,e<,mde.. '^W.Âr ^ÍIt.f.ca-,e ,com _Crè^l!.ooo,»o.telefone para 7í 19849.

po», lavar t coalnhar. em qualquer . . rõ nini
bairro, mesmo suburblo. para um ca- ¦ o*"*!-»_ . 1 _ .... ^ia^ltlA A?sal e um meniuo.«C-096a.

Telefonar p»--ra : ESCRITÓRIOS

l"i"moç'a de respeito que trabalhe fo-
Ar», nluca-ce quarto niob1Uado.com
Toupa de cama. café pela manna. e
Jantar. Telefone para I2-1H5. cha-
mar Norma^a partam ento — Pree'*a-8e de um'.^\.íituado na tona Sul. que tenna
tjta ou dois quartos - demais dspen-
deawla». Aluguel até 1-000 crurri-
?os. Dá-se uma radlo-vitrola marca"Phlllpps no valor de 13 mil cruiel-
tos. de poucos meses de uso. em ve»
Se dar a, luvas. Cims pava 92.36S,
r.a portaria de^te Jcmai." \ partamento — Compro moveis, ao-
«ÁrYna Sul. urgente. CartaK para A

Sergipe 2ru* ot,3>j<t *¦ .... ilusa-se um quarto moblllado parafVmoça ou casal em casa de família.
«•x!gem-se_ referencias, sendo único .n-IA*»xlg-..
quillno. Tel. 37-:027.. i lugo ou vendo* casa de campo a'A. beira do Lf.go da Fazenda Cal-
cera. no qullometro 76 da.íiswrada Rio
S. Paulo, altitude 550 metros, com va-
randa. sala, dol, dormltorlos banhei-
ro completo, e cozinha. Luz eleirica.
Ttntar pe'.o telefone SZ-S^lb."Xluga-se êm apartamento de faml-
* V Ha um otlmo quarto para ca^al
íue trabalhe fóra. se.-n moveis, coir.
f^naao Tel. 37-1490-A luga-se um quarto grande, moe.-'J\ltado. para casal ou duaR moças.
Yrateir pelo fone ?8-é649^
;TlorM» — Senhora \-ltiva ccm
J\filva que «atuda e trabalha fora,
rsrccura euarto oroximo ao Cer.tro. ... .A ai, ra«n" ("ftri

arranjar apto. de aala. quar-to. coslnha e banheiro, no Castelo. Cl-
nalandla, Glorl, ou Flamengo. Tenhourgência. Telefonar por favor para25-3380.ir*i ratifico a quem rne alugar ca»a
vJT ou apartamento, na zona norte ou
aul, servindo suburblo de»de que e^ja
proxlmo a condução. Dou flodor ru de-
poslto e referencia». Por favor cha-
mar o 3r. Luir pelo tel. 4^-f>256 das
9 4» 12 e das 14 *s 18 horas, segue-da-felra. 
p ratiflea-se cem 5 mil cruzílro» a
vJt quem aranjar ca»a ou apartamen-to aluguel antigo, com quarto, saia,banheiro, cozinha: do Meyer até a
aona sul. Cartas para 85974, na por-tar!a deste Jornal. —_Vi ratifica-se 4 quem Informar um
VJTquarlo para alugar nos bairros do
centro. Praia Kormoía. santo Cristo.
Praç* da Bandeira, saúde Vila Isauel
ou S&o Francisco Xavier, para duas
senhoras podendo lave r a oertnnar.
Telefonar dias utels para .o Sr. Bar-Snua. Tel. 23-53f>2. daa 7 a» if> noras.~jr\ ratlflca-se com 20 mil cruzeiro* a
VjT riuem Indl.-ar u-i robrado no cen-
tro ou lmedlacòer. Cartas pnra. a per-faria derte Jornal a 95460

A Vifla-sé-"" uma" pequena »aia de
Xa-f:ente. ccm dlrtlto a sala de es-
pera, para ascrltorlo ou qualquer ne-
atocio que seja limpo, no Lcrgo da
Lapa. 37."A lugam-ae trea aolus Jndependente»
^Vpara consultorlo .ní^lno. dent»«-
ta, aula» de rorte, etc. F.m lugar de
grands movimento comercial por cima
do c'.r."-Tiatro Ronllerv. ílur-iel d«
700 a SM cruzeiro*. !.nn*nte com
contrato nem qualquer outra remu-
neraçfeo. Ver A rua Aroula» Cordel-, ro 596. sobrado. Tratar r.om o ar.

quem aranjar caaa ou apartamen-1 l7!ac no cinema ou te ofchar para

E«planada 
— *lufa-s, j«!a cot. prlvativo Interno, pelo arbitramentoda P. D. F., A Avenida Frankllu Roo-*evv !t. 126, 8 ° pavt. Tratar no Ban-ro Aur.'l»r A\ Produção S. A. —

Travai¦ w do Ourllor, 12 Telrfone:23-2220. 
Salã*"p"ara entorto — Pnas-i-se uma

rmpla e arejada com aanitarlo< ir.-
dopetVnte. em scí>reioJa. no me'bor
ponto i9 clíade. proedmo da Avenida•xlo alunsoí d* •-.403 emrelror.Pr^.errnclo a quom compra uma ma-
quina. Remlrrton modelo 17. estado denova e um bur^aux d- 7 «raptas por¦5.000 cruseiros. Cartas pora 95T24 ca
portaria deste Jornal.

pento cadela

rrCrÍB6.MoTorFartãS"p«a aM»».*'na" poíiaria áêste I
jornal. M„de | Ê™° o, me\«fldad" 5u.v«aagua. Chamar por^íavor Fernando ca j t stncio de Ba, 37."SÓCIO — OPORTUNIDADE RARA obr». fone 30»3422. —... MAQUINA '8INGER — s£f

Preciso de uni com capital mínimo dc Cr$ 60.000,00, para ga-j r?omna pa.-& esja com mo-o. Ma.ei.i a K1Jtt sem consultar Be--.Hrafin nftr mim firma, deata nraca para aer ven-j 15 em P"Ielt0,.ní^íííéiros — Teie" niorelra. Rua da Conceição, 1<.-se. preço 2.800 crureiros. Teie. j TeU,; jS-1202 e 43-1612._iss;| s.^?r.o s
mercadoria sert devolvido o_r»tente do capitei.¦ I üõfosmflcã-ãlê»mercauuna ovm . .-w — — - - • rjrni a «vil ni "fofograflca alemã. ob. i;4,
a pesaoa posi,% auseiitnr-su por 30 Capital. Dou _e jXIJo _ íUt.TB c0.tir,.
refercncltu'. Quem «Ao estiver em cüntllçftei é favor nfto se a.rfe- meí>' x k
sentar Cartus para 255. na_portaHli_deate jomah 1 700 cruzeiros.

7~l7ãtifica-se com 10 mil cruzeiros a
vT quem arranjar casa ou aparta-
mento pequeno, pelo aluguel £a-'J>o.dentro da eataçfio 28 e 4G. Tratar
pelos fone» aQ-A486 e 28-e93ó-

sr. NllO 49-0419 — 48-454»,.

WHttüca-se a quem arranlar uma icir(>s tasanSo oficial. TratarVT casa de um ou dois quarto6 ci de- — - — - - — """"
mais dependencla». em qualouer oa.r-i ro ou suburblo». Aluguel até C:5 .. -

? m esta c.> pe'sõ« »ô ou casal, con-. j fõo.õõ. "Telefone pura Fernando. 36-cínba. Patra-ee ^00 cru- 
Sratlflca-M com 20.000 crurelros a

quem Indicar uma ce.»a com gara-
direito a cczinba. Patra-ee ^00 cru- ' 5059.tiirc». Tel-efons.- para 42^409. dae
ai"àã" -.6* horãsV "chamar Mlrtcy. |(j,„  _ra firma eomercíil ou , «a *SB
A'sir^w s1.alas de fr cn te^com reservado. íó: T^.t«fo««ltor!o deportto w
trUfí-la D* rlce Trstar por obseoulo XJ pequena .ndustr.a Aluga-se
comY V-.le na sala 2.113. do mes- arn^?j porilo. ¦
bela codlffcom _mo edlí'.c'o.
TA luga-se uma vaga para rapaz em
!50k2quarto de tres, pre?o 751 crmel-
ros. T?lefor.ar_para 25-026».
7*A lúga-se' um pé do cscada e um
uíjLpíqueno quarto oara díposlt". —
Atende-se pelo fone 32-09'/8 caa 14
üs ;s_Horas, amanhi.fi"luga-se" pequeno quarto moblllado,
.A. para moia ou rapaz solteiro, em
ceaa de família de tratamento. Tratar\3c'to te!efone 38-388SA lugã-se um apartamento de quar-
jHLto grande c banheiro completo —
Tratar pelo teWone ?8-?-888.
! A luga-se otlmo quarto de frente,
J\ conjugado, para 2 ou 3 pessoas, a
cinco minutos do Centro por qualquerbonde da Carioca. Tratar com d. Ju-lia. A rua Joaquim Murtlnho 261
Ãtlm 127. tel. 28-0597.

A lugam-te amplas e arejadas sala^il. para escrltorlos comercial» e ofl-
clnas do ourlvels. proteticoc. dentls-
ta?. etc., todas com Instalação «anl-
tarl» privativa e bico de qtíí. aluga-
s* também grand* loja com cerca de
20-3 metros quadrados Ineluírre fobre-
lola, aluguel» íixaüos pela Prefeitura,nio tem luvas nem moveis,**4 rua doLavredlo. 180. prox. da Lapa. Tratarna saia ?o:. da. li áei 3B horas.

A lúga-»o uma otlmía vaga para* \ oessoa de recpir.sabUldode no
melhor ponto da av. Rio Branca
loé. sala 512. tem telefone. Tratarda»_10 ás :2 e das 14 A« :? horas.

AtiTJGA-SE otlnia saía" fie frèn-
te, no melhor ponto do Castelo,
& ma México. Alu mel 730 cru-
com F. P- Velara 4 Faro Filho.
Avenldi". Almirante Barroso. 30,
11." anfla^-, 5al* 1106 — Telefones
42-5412 e 42-5231.

Salas para escrltdrJo — Aluga-se no |7." andar do Edifício Santa M6- jnica. 1 Rja dos Andradas 96. Ver icom o encarregado. Sr. Raimundo.

SÓCIO — BâR E RESTAURANTE
Aceita-se. com pratica c capital para desenvolvimento de easa

de primeira ordem, local cada vci melhor, no centro comercial.
Sr. Costa — Casa Carlos Costa — Kua Acre n. 81. Nao se atende
por telefone.

— fllms-pak — Preço
— Tel. 37-0377.

Lamlnadcr 38 '.]2 ema. comprimia-to de rolos usado. Vendc-ae por:.5C0 crur«lrcs. Aceltarc-se ofertas.Rua do Llv ram ento £ 5 - A.^TCaqulna de costurar c bordar ce co-
ltl bina redonda de fechar em otlmo?stado. vende-se por 2 mil cruzeiros.Rua Haddocfc Lobo 3ftn.

Sala para ereritorio — Vaga. Aiu-
ga-se uma 4 rua Rodrigo silva 18.sala 602, moblllada com maquina et»lofone. Br.ae 650 cruzelrcs.

Sala 
— Preclsã-se alugar uma noCentro a de aluguel r^oavel. Da-se preferencia sl tiver telefone. Tra-tar com Vilar pelo telefone -18-8153.,

Sala 
— Escrltorlo Otlmo. aluga-sen pessoa Idônea, com ou sem mo-vels, de 1.500 a outra de 2.500 cruzei-ros. Vor o tratar 4 Avenida Rio Bran-co. 114, 14.° andar, sala 142-A. Dia-rlamenvo <!a» 10.30 :¦> horas, D.Almerlr.da. sala da frente.

S"'ala para escritório. Aluga-»e amplasala n."' 404-D comodo sanitarlo.do grupo 404 do bloco D do Edifíciocivita.».. 4 rua MíxIco. 31, chaves nasala 4Q4-B. /alfaiataria) . Tratar narua Progrfwo: 125; apto. 3. fiantaTeresa fone 32-3548.
g'"iaia 

— nua Uruguaiana esquina an) rua Ouvidor de frente para cacri-torlo passa-se com alguns moveis, 9 '500
cruzeiros aluguel mensal ^00 crurcl-ros. Tel. 27-3783

A luga-se uma aala no edlflcto BorPa.A. Gato 4 Avenida Presidente Auto-
n',o Cario, 207. Aluguel de 1.265 cru.
rc-iros. Tratar na Auxiliadora Prer.lalS. A. Travessa dc Ouvidor 32 l.® an-
dar entre \2 e 18 horag.

Sala para escrltorlo, Êdiflcio Clvltas— Alu^a-se por 975 cruzeiro» etaxa5. uma ea',a no grupo 1402, á rua
México. 31. 24.° andar. Ver no locale tratar das 14 4s 17 bnra-v com Car-ios. d Avenida Nilo Peçanha, 153, sala42A. Tel. 22-8297.

SÓCIO — CRS 100.000,00
Assoclo-me a firma honesta e em franca prosperidade que ne-

cesslte de pcsaoa dc Inteira confiança, capacldadc de trabalho e co-
nliec.'dora de todo serviço Interno e externo. A firma que nao cs ti-
vi»p pm tal*- condicóes perderá tempo sc me escrc\cr. N&o me zjao~
Sifc
êm outra qualquer IgS^cgttTwri 22olln^Sort&U?i deste Jornal.

"niXHEIRO
a rua Ecu.sa Barro'. 17S — Vende-

urV se uma gu*rniçAo part. quarto,ricamente traoaihada a mão a veiu-
do c fio .de ouro.

íi^aquina Singer com motor t f»iro\a.?J. completamente nova. vende-ee ur
/lente. Rua Professor Gabizo rA apar-<amcnto íct. Terreo"T>iÇaqu'.na de costura — Vendei uma.IfJl marce Vibratória, perfeita commotor eletrlco pouco uso. por 2.003cruzeiros. 4 rua Ribeiro GuimarAes." 14. _ xMAQUINAS — Vendem-se 1

b- "|a,Taqulüa Singer ou Pfaff^ partjcu-— , Í.TX Ur comp-a de particular, circomaquinas, per» oficina de camlaac.| meamo precisando consertos, pago o: Justo valor. Rogo a fineza telefonar, para 25-0514. Tranclsci ou delx.tr1 recados.  • *\f*Aqulna de costura com 3 gavetas' aVI. em bom estado por 1.70o cruzei-! ros. vende-se urgente; A ruu Sousa.Cruz. 183. Apart. 2C — Ar. d arai.
Registradora natlonal reglstranSoCr$ 99.990 — Vende-ee e ummlnho de caíí marca Brasil; umaco.-tadeira de írior. 2 balanças Fe-—zola; i rua Fôrnandcs da Cunha 209*Vigário Geral.

torno mecânico, maquina, de fn-
rar, esmeril e rnrolador de bo-

À JUROS "mínimos, empresto
sob hipoteca de prédios, terre-
nos, ou para construir, adianto
dinheiro para impostos certi-
does. Solução rapida. Rua do
Ouvidor, 50, 1.° andar, salas 4 e
5. Sr. Morais. Tel. 33-3870.

mil

luga-se um quarto moblllado a nm
rtpaa com café: 4 rua S. Valen-

A luga-se otlmo quarto grande bem
moblllado a caiai ou rapaaes. Rua

e. Valentim 127. Tel. 28-0597.
A lugo apartamento ou ca»a mínimo

? quartos no perímetro urbano. —
Compro movei» ou benfeitorias, cha-
tr.ar Arilton. pelo tel. 25-2614. *~4 luga-se um quarto a rapas coltel-
tí\ ro de boa aparência. Informações
Selo telefone 49-5208, chamat Olda.

X/foça Ce família, pede auacto eu
ÍTa vaga e>m caca de todo 'wpílto, d4
preferencia na Cidade com ou ztm.¦i,Ti.üo. Per favor Zulmlra. :"Hfjrcruro vü apartamento na sona
X Sul, ccm 2 ou 4 quartos. ^*a'a e
dspradenc.as. até 3.ÍC0 cruzeiros *
quem estiver lnterejsido na minha
òrcnrledade de cm, 'm Pefropolla.
íyrem situada com 3 quarto» sala dur
Dli , depwidenclaj com nodirnaslrvtaiaçdas de luz e üitra-gds, mobl-
liada em valor de 230 tuíl cruzeiros.
Pagarei a diferença da troca. Tra«er
oelo tel. 32-3400.TjrôêíSTTírTíma" casa ou a^arismer.-
JL to para altisar «rv« quchroertameni-.o, em quarquer bairromiburblo, sjerto de ccnduçAo, tr-ndo
urgtrrclft, é favor telefonar para Do-
r.a Odtí-e. lona 43-9370 dc sttur.oa-
feira em diante de 9 As 12 e <« ^418 hora». r^Or^ciea-se apartamento para caoai,
JT com um ou dolc quartos, iem lu-
va», aona Sul, pretferencla: Botaío-
yo. Telefonar para 26-3582

Ad'luga-se vaga em .'um escrltorlo com
jreito a telefone, sito 4 rua da

Quitanda 65- 3.° andar. Tratar com o
Sr. Paulo Ramos no local das 9 ás IIhoras e_da_s_! i_i1hora^._4' quem tiver telefone, ee)a qual.A. for a estaçfio — Cede-se ema
vaga de graça, em bem montado es-
critorio no melhor local do Castelo,
com a» condições de trazer o mesmo
para o seu uso e do anunciante. Res-
po«\as por favor pata 96645, na por-ta ri a_d e» t?J ornai.~A luga-se uma aaia com telefone,
x\.mobl!iada. com moveis de aço eatapetada. Ver e tratar 4 rua Mexi-
co 148, sala 201, dr. Lln8. Depoisdas 17 horas. D4-se preferencia a ad-vogado.

S~ alas para oacrltorlo — Aluga-seum grupo de tres balas, dol» ba-
nhelros privativos. Servido por treselevadores, á rua do Acre 47, 3o an-dar. Tenorlo. Tel. 37-9919 e 43-9952.
Qalas para eicriioríoru ado» Andradas,

- AiUgo na9b. Tratarpelo tel. 22-8061."Cjalas para eecrltorio Alugo na
O Avenida Presidente Wilson. Tra-tar pelo tel. 22-8061.

~Ã""tençao! — Hipoteca de 400
cruzeiros, preciso para resldenclahi> ]«xo cm Ipanema. Valor de crv. •

1.350-000,00. Detalhes . Pe55°ainJ<ijlcna imoblllaila Ornça Aranha Ltda.
Av. Rio Branco 103, 5o anda., saia
50<- Tel. 42-9886•
Clapltal para"hlpotéca — Aceitamos

/ e colocamos qualquer importancia
com ótima garnnttl hipotecaria, pre-dlos urbnes bem situados e vai--ndo
sempro o dobro da lmportar.cic em-
prestada. E' este o melhor e mais se-
curo emprego de capital. Renda 11-
qulda de 12% ao ano. pacamertomensal. Xnformacues .detalhadas nos
escrltorlos d- Aseendlno Gor.ral.es,
A Travessa Ouvidor 3b — 4.° anaar.
Fone: •$3-7600.

S~51a? para escrltorlo — AiugiT na
rua Santa Luzia. Tratar pelo te-lefone 22-3061.

alas para escrltorlo — TÍIugo na
Avenida Marechal Camara,Tratar pelo tel. ' 22-8061

SaUia para escrltorlo Alugo nã
Avenida Presidente Vargas, 446.Tratar pelo tel. 22-8061.

r-inrm rr» h 300.01) — Precisa-se para ' binas, tudo seml-novo. Preço de
S venças de aves o ovos cm feiras- . ocasião., Tratar com sr. BrUo, a
nvres. uetirada dc 2.500 cruzeiros. j^jQ Branco, 108, sala 104.Negocio honesto. Otlma oportunidade. r—

Remlngton 
— Vende—»e uma em

perfeito ertado de nova proprit.
Eara escrltorlo, com garantia, preçoaratlssimo. d ru» Adolfo Bprçamlnl52, no Engenho de Dentro. Casa d6tamilia.
gü

Tratar" hoje com Sju:ra 37, Pleciade a rua tít.mi-

~Ã"TUROS de 9 e 10 por cento,
empresto sob hipoteca de pre-
dios, de 30 a 900 mil cruzeiros.
Adianto dinheiro para^. certidões
e impostos. Rua Teofilo Otoni
113, 2." andar, sala 2, com Gen-
til Marcondes.

Socto 
— Aeelta-s» um para uma

tir.turarla com morada, tem con-
trato de 5 anos: a rua S. VrancLsco
Xavier 916 — Tinturaria Gloria ao
Brasil.
Soclo. Preri«a-S6 um para pen:4o,dc refeições avulsas, em Instala-
ç&o. ótima ponto. Tratar com Tavel-
ra, 4 rua dos Arcos, 21.
Socio, discos •— Admite-se um 10-

cio para o ramo de compra evenda de disco» novos e usaaos. Ne-trocio multo rendoso e seguro, queexige pequeno capital. Local de facllrolocaçio. Cartas para 1656 na porta-ri a deste Jornal.
Soclo, eletricidade — Admite-se um

socio para uma seçio ae eeltrl-cidade linstalaçôe». etc.). Ja inicia-mos a propaganda entre cs nossosfregueses. Ambiente técnico. Pouco
capital. Cartas para 1655 na porta-ria deste 1 ornal_. —
Soclo 

— Tenho pequena Industria le-
galizada de produtos alimentícios

registrados, preciso soclo serio, ativo
que disponha escrltorlo com te'efone e
algum capital. Nesocio rendoso com
grande perspectiva. Produtos Já conhe-
cidos e acreditados. Cartas para 93653na portaria deste Jornal. 

¦jií «quina fotográfica Voltiander 6u- j rps Rua Arlstides Lcilip.-r Beasa. ultimo tipo lente .>0.7547 nui Masul Heliar 1. 3 .5, telemetro. boüa. ']

rluga-se ótimo quarto em aparta-
hTjl mento a um senhor de tratamento.Tratar pelo tel. 48-2625, para melho-
re» entendimentos, pedem-se referen-cia».
^^luga-ee otlmo quarto a um cava-— lhelro. Tel. 33-0404.

A luga-sê êm apartamento ae pe-A queria família, confortável quar-to moblllado com café e somente Jan-tar a moça que trabalhe fora. Pertodo centro. Preço eó no local. Tele-ione 28-5205.  
A lugo casa vazia e moclllada no

ia. casambú. Minas, perto das azuaa
sn 1 r,erala. Tratar pelo tel. 38-318...~~ÍTlugam-se, em apartamento de
jíVpessoa só, dois quartos, a casal,«duau: moça» du dois rapaaea, com
Ysfelc&o. Fone O-9702. "^"luga-se a um senhor ldoneo um'jr\.quarto moblllado, a dois cava-lhelro» distinto» que dêem referets-«Ias, clima ótimo. Telefonar, por fa-vor, para . 32-6984.
j*"VTuga-s8 quarto moblllado, a umaJTXou d

Tjaaaa-so casa própria para renda,X só com todos os movei», águacorrente em todos os quartos. Cartaspara 96.3e7. na portaria deate Jornal.
TJroclfla-sé um quarto para casal sem
JL filhos, que poasa cozinhar e la-var, aluguel até 350 cruzeiro». Tela-fonar, depois das 9 horas, amannA,para 37-5140lOrocura-«e apto. casa na zona aul.X Base Cr» 3.000,00. Telefone: 25-5499 — Pe. José.

lou duas moças que trabalhemíora, café pela manh& e banho quenr¦fce, com ou sem refeições. Fone 25-WJS.T>arrac&o com lua — D4-»e a casal
em troca de uervlços domésticos,cozinhar e lavar, podendo o maridotrabalhar fóra. Rua Monteiro da Lus.46 — Engonho Co Dentro — Agua-

qanta,r~1a»al, com um filho de 8 mewa, ea-
V-* trangelro, precl»a-«e um quarto,banheiro « com direito a corlnhar
moblllado ou nâo, aluguel mil. cruzei-705, bairro: Centro, Flamengo ou Bo-
tafogog. Tratar tel. 32-2449, com Sr.Geller.  .

COMPRO casa com um mini-
mo de 3 quartos e 2 salas, de-
mais dependenoias e bom quin-tal, na zona compreendida da
Praça da Bandeira, i Praça Ba-
rio de Drumond e Muda. Ofer-
ias i sreiler, rua Pereira Nunes,
79, ob tel. 48-1094. Pagamento
4 vista.

^Orocura-se quarto pequeno, Indepen^X dente, b^m ansjado e com aguacorrente, até 600 crusetros, S'm aguacorrente interna é Inútil. Cartas orra 919 SS, na portaria deste Jornal.Tjrectsa-se um quarto, claro, aem
X moveis, nâo muito grande, paraum senhor, em caaa de família mo-desta, de respeito e »oB«ego, preçomulto razoavel, imediações de Mariae Barros (do preferencia.. Vila Isa-bel. Cartas ou telograma urgentes,4 Antonlo Tlnoco, á. rua Conde deBonfim 109.

A iuga-se metade de tuna saía em
/"V. csorltorlo comercial. Tratcr 4andar,Avenida 13 cs Maio. 23. 9.*rala 923 — Sdlflclo Parle.

A Cuga-»e sr»Ta para eicrltorlo no
A edifício 3So Borja. a 800 cruzei-
rcs. a quem ccmprar alguns moveu
indfcç>«isavels relativamente oarato.
Preço 10 mil eruzelroi. Tratar 4 Ar.
Rio Branco. 777, *t/go._l'.07

íuga-ae parte de escritório a se-
jCXnhor de comércio, com direito a
moveis, telefone e roçados transml-tido». Otlmo ponto. Rua Evarls^o da
Veiga 16, 11.» andar, sala 1.10.-A,das 12 ã» 17 horas._Segunda-feira.~A~rngam-«9 2 gabl»«tes" separades
J\. para oscrltorlo, representaçfies do
po»ito ae pequena cticm- '
4 rva Buenos Ayra» 216 8oja vuncfoe.

ou varias saias, <m"T"íugam-!e lMX. "sobrado na rua do Catete prosi-mo ao palaclo para ln-dustria ou co-
merclo. Carta8 para 93730 ne per-tarla deste jornal. A luga-se 4 Avenida Graça Aranha.
A uma sala para escrltorlo. Alu-
guel 800 cruzeiros. Cartas para 93433na portaria deste Jornal;

C~~tr» 2.000.000.00 particular deseja
j colocar ,m parcelas de 30 mil

cruzeiros aos Juros ds lO^o mais so-
mente rona sul, dlretamcnto do Inte-
ressado Calaa Postal 16a2.

D1NHEIKÒ " — Promissórias
«ala para escrltorlo, a.uga-s. uma até 2 anos de F»ZO. *?Pe°ae™Ç
O i. rua dos Mercadores 12. i.« an- \ da natureza da operaçao. des conto de duplicatas canções,

warrants, juros de apólices, nl-
potecas, linanclamentos de cons-
tração, compra e venda de pre-j  inwnn Atf ftf A mfnrma-

Soclo 
— Freclsa-se ativo e esforça-

do para pequena Industria ali-
mentida de pudim e frutas em po
para refresco», estabelecida perto do
Rio. Artigos Ja ccnhccldo3 e de aceí-taçio no mcrcaoo. Còndlções a com-binar, dando-»- preferencia a quemJá tem escitorlo proprlo con» teie-
fone. Certas para Industria Lollta —-
Caixa Pc.wa- 45.3b — Rio.

dar. com direito a luz e telefone.Tratar com o Sr. Sousa, na sala 1^
ala a em luvaa — Aluguel antigo,

O Cr$ 830,00, dá para duas firma»
por estar dividida em duas. Ver 4
Av. Churchill li. 3°. «ala 304. na
portaria. Queiroz.
Vaga em escrltorlo no Oentro, com

imasa o telefone, prédio mod&r-
no, aluga-se a uma pessoa Alu-
guel 350 nill cruze.ros. Rua Teofllo
Ottonl, 11/, 4.° andar, «ala, 4 — Sr.
Francisco.

çóes: O. Cosme á rua do Mer-
cado 39, 1.® andar, sala 4, das
12 ás 17 horas. Telefone 43-4979.

ANIMAIS
/-tachorrlnho Peilnsc. preto, vende-
KJ se, 4 rua Visconde de Santa Isa-
i-el 1 rb,
040 

"policial "Vende-se ura legici-
mo com cinco meses, receni-

cuqsado de Portugal. Ver a tratar
A rua Tangara 554. Bonsucesso,
subir pela rua Piancó.

T)assa-se üm quarto mdopendente,X com agua corrente, medidor de luz
proprlo, aluguel antigo de 130 cruael-ros, autorisaç&o do proprietário aquem comprar os moveic que o guar-n»ce pelo Jusrto valor ae 7.500 cru-zalros. Esta localisado na Av. Paulode Frontin proxlmo ao Hadoclc Lobo.Cartas para 98270 na portaria destejornal
Breeisa-se alugar casa com 2 quar-tos, sala e cozinha, aluguel in-ferlor a 600 cruzeiros, em qualquerbalrro^Fai-Be reforma até 10.000 cru-zelro». Troco referencias, dou íiador.capitalista ou comerciante ldoneo. .Ne-goclo honesto. Cartas para 90022, naortoria de6te Jornal.~ rocura-se para alugar casa em cen-port.
F

A luga-se boa sala no melhor lo-
-CXcal do Oast«lo para escritório de
ramo limpo ,e honesto com direito amoveis telefone sala d» espera luz
e boy podendo trabalhar dia e noite,caso queira. Preço barato. NSo haluvas. Resposta para 96644 na por-tarla desto jcrnal./dentro — Grupo seleta, ) ampla»O salas, sanltdrlo, vendo no Edifício
Civltaa, frente para a rua México,
por 330 mil cruzeiros, com errandefinanciamento. Eric. Av. Churchilln. 94, sala 505. Fone 32-7642.Vi entro — Sala» paira escrltorlo —
V Aluaam-se A rua Mavrlnk Veiga,em edifJclo recentemente construído,magnífica» salas para escritório co-mercía! ou consultório médico. Tra-tar com F. R. de Aqulno Se Cia.Ltda. Av. Rio Branco 91, 6.» andar.Fone 23-1830.

__ tro de terreno, de 4, 5 ou mais co-modos, construção antiga ou moderna,entro Rio Comprido, Estaclo, HaddoekLobo. Gratlílca-se telefonar das 6 ás13 horas -— 29-8340. Sr. Alexandre.

/-tasa • moblllada — Code-»e por pra-10 determinado, a uma senhorabó. em troca de serviços e pens&o de•tantar para uma pessoa só. Exigem-ãe referencia*. Cartas com detalhespessoais Inclusive idade, para 93064,ma portaria deste jornal.

Proclsa-se j^lugar uma sala ou par-te sem moveis, para profis»4o 11-beral com pouco movimento, em Edl-flclo que abr,a aos feriados e doraln-gos. Cartas para 88916 na portariagaste jornal.*preclsa-»e apto. para alugar que n&oX seja longe, podendo comprar al-guns movei» ou gratificar. Telefonarpara 32-8479 e pedir para chamar Ml-guel.

/"1a»ãl modesto procura quarto lnde-
3-/ pendents com direito a cozinha,Junto de conduç&o, só serve Unha te-leíonica 29*. tenho telefone, dou afcartlclpaçáo do mesmo. N4o dou lu-va», nem compro movei». Cartas paraVieira. Av. j, «t Outubro. 8361. —Pledad».Y^aoa — Preciso at# o Meyer, de pre-ferencla com dois pavlmentos quetenha quintal, comoro alguns moveisou Indenizo obras. Favor telefonar pa->a 32-2732. 
jf~1asal sem filhos, procura um quar-to modesto, que possa lavar e co-linhar até duaentos a trezentos cruzei-ro». é favor telefonar 25-2732.rtasal minsiro ccm um íi'.hc d: actõ
yj anos. deseja 1 quarto com Janeladireito a lavar, ^ de preferenc'a na»laranjeiras: Catete eu Flamengo: comeu sem pensfio, com cafô. chamar d.lolanda quarto 14. Tone 25-7036. das8 fa u noras.Jptaua —» Preciso alugar. Gratifico c\uma radlo-vltrola automatlea, no-va, no vfJor de 7.000 eruzelros. Tel»-gone 28-5970.írtasa na zona Sul — Desejo alugarnos bairros de Copacabana, Ipa-nona ou Leblon. com 3 quarto» • do-mais dependencla». Inclusive garaga.Gratifico pela Indicação, compro mo-vels ou mando executar reformas. —
Procurar por Jacinto. Av. Marechal3P5oriano 37. (Casa Superbal).

CASA — Gratifico com 10 milernxeiros a traem me ceder, quetenha pelo menos: 2 quartos e
sala « cozinha, etc. Só serve até
a Penh*. Alurmel rs>íO<vve!. Pe-co t-I-fonar para 32-2594, D.'
Wagdalena.

"Dreclso alugai- caaa com tres quar-X. to», etc., centro de terreno emVila Isabel, Tljuca, Santa Teresa.Grajau'. Posso comprar moveis até6 mil cruzeiros. Cartas para 94410,na portaria deste Jornal e telefone25-3365.
Preclaa-se um apartamento de tres

quartos, l sala e demal» depcn-úenclas. Recebem-»» oferta» pelo te-lefone 38-9805.
procuro casa para pequena pens&oX familiar, com ô ou 8 quartos,em Botafogo, Flamengo, Catete ouHaddoek Lobo e Conde Bonfim. Porfavor telefonar 28-1975.

Gentro 
— Salas para escrltorlo —

Alugam-se ótimas e arejadas sa-la» 4 Av. Presidente Vargas, em edvflclos recem-constmtdos, próximo» aAv. Rio Branco. Tratar com F. R.de Aqulno & Cia. Ltda. Av. RioBranco 91. 6.° andar. Fona 23-1830
Gentro — Ãluga-s© o ultimo xhipode salas em zona central, com 3calas e sanitário, para escritório oo-merclal ou consultório médico. Tra-tar com F. RD. de Aquino Ss Cia.Ltda. Av. Rio Branco 91, 6.® andar.Fone 23-1830.
Centro 

—- Aluga-se. um otlmo quar-to anexo ao banheiro, em casade casal sem filhos, com ou sem movels, alugue leom pens4o 1.500 cru-zelro», unlco Inquilino, a casal ou aduas senhoras ou rapaze», bairro deCatumbi, á rua do Chlchorro. Tele-fone 32-8893
Gentro 

— Aluga-se, no ffd. Debrettgrupo de tre» salas • sanitarlo».Informações na Imoblllarla AtlantlcaLtda.. rua do Rosário 131, 1.° andar,43-2992.

achorro policial ~ Vende-se um
especll para vigia com urgência

niotlvo de viagem, 4 rua Barão de
Itapaglne 343. ca»a 10^
XJ^ox-Terrier — Vendem-se filhotes
JD mestiços com dois meses de Ida-
de a 85 cruzeiros cada e uma cacnor-
rinha Fox-Terrler com 15 meses, por180 cruzeiros. Rua Crus e faouzan. 431. Encantado. Tel. 49-5332.

Dinheiro 
— Empresto lO-OOO at2

60.000 cruzeiros a quem tenha au-
tomovel particular. Solução no me»-mo dia. Telefonar para 27-5243. Com
Roberto.

DINHEIRO — Empréstimos c,
solução imediata. Financiamcn-
tos e hipotecas a prazo curto. —
Casa Bancaria Barroso S. A. —
Rua Buenos Aires, 48, 5.° andar.
Expediente das 12 ás 1S horas.
jjlnhelro~ Mcdlco, proprietário de

 quatro casas, rendendo por mês
1.700 cruzeiros, precisa urgente 35.000
cruzeiros para nova construç4o anexa.
Dá os mesmos como garantia, ou bom
automovel do ano 1940, períelto íun-
clonamento. Paga mensalmente 1.000acrescidos Juros normais, cartas para96229, na portaria deste Jornal

S—^lo.a 
— Lojá Copacabana Posto V— Procura com pequeno capital,estando atualmente com modas. Serve

para perfumaria, relojoaria etc. Otl-
mo ponto, maiores detalhes pelo rele-
fone 47-3842.

eger — Vende-se unsa com 3 ga—_ vetas, lancadelra em cima emperíclao estado, preço 500 cruzeiros;ã .rua rio Ouvidor 164, Ia andar.
SINGER a prazo e á "vista —

Entradas a partir de 600 cruzei- Lobo, 134 —
 . Mafra e Ir-

oua,e sexn uso. Vcloecldade â:é -íoo mão. Bondes Sta. Alexandrina
tamanho 6l9. O melhor aparelho pa- e Estrela, a porta.ra amador. Preço de ocasião. Ave- 'iritagcr J. B. de cosei »»ra frente «nlda Presidente Antonlo Carlos 201 ^ par? tra:. cinco gavetas, vende-salas 305—A e B. Tel. 32-7446. | ãf; garantida por preço de rara oca-ivcaqulna Zlg-Zag — Vende-se faz »i*o,_á_rua _Estaclo_de Sá,__37.irlzlg Iig. presa rendas, «sela, TROCAS de maquinas Singer,
aP jSl; Mácha°doU c<Í!h0 63 P | Bemoreira. Rua ? da Conceição,
Ti/raqulna u-15 — Vende-se em pe»- I 17. Tels.. 4^12Ç^ e_4Ja-l614-_
ÍVI feito estado e uma 152*2. ultl- j rporno mecânico iSouth Bend) ao
mo tipo para couro, como peças pa-1 X 71 cms com motor trlfaslco e
ri bancadas. Rua Machado Coelho placas etc. Vende-se por è.500 cru-n. 63. 1 z«lros ou aceita-se troca por um
Tt/Taqulna de bordar automatlea pa- malcr voltando-se a diferença. Ru»,
XTX ra pequena Industria caserla | do Livramento 55-A daa__S_ás_U_h^
(qualquer pessoa poda trabalhar naj fiiiposraíla — Vende-se com as so-
mesma) para vestidos, blusas, etc. _L guintes maquinas, Junta-s ou s«~Vende-se. 4 rna do Catete 209 loja. peradas: 1 de Impressão manual. Xcom Samuel.  dita a p>dal, 1 guilhotina manual. 1
TVTotor éíetrlco — Vende-se um de pl.:otar, estante com 20 caixa;
lYlrelll de l HP em perfeito estado.! composto e numeradores. Prfço. Cr»
com bar.co de serra. Iníormações i| 33.000.00,.^Rua da Eelaç&o. .. aob.,
rua jpfguelra-.de Melo 429. | .«esquina de_i^vraqio)_:_
TVTaquina de escrever — Vifloor 1.200 cruaeíros. uma

Mil

Vende-se | mrator-Caterpillar — Vende-se urc
ia otlma i tipo D-7. todo equipado, com la-

Bemlní;ton."de mesa. em pertelto es- rr.lna e guícho ouplo ver no arma-

quina para talliarlm e pasteis, ,jei 43-0462.jm para llhozes de mesa. novas. | >^-an*sformador novo, de 220 to:io
120 caixinhas de penas para escrever I ,4 _ 500 w. vende-se porde 3 tipos a Cri 10.00 e a granel. 1 ' " 50Q cruzeiro». Procurar á. rua Viarmaçáo dc 2 tambores com motor | de do p,i0 Branco 51. sob., cosaMarclll. para tirar ferrugem e polir - d ^nlta das 22 horas em diante.t ar costa to. tudo perfeito, ^b&ratissw -Vyjãde^s^umãTmaqulna direita Sln-

V g»r i Pfaff e uma Zig-2ag cona
motores Industriais e grande quan.í-
dade de ternos de homem e senhora^
Ru a do Laviadlo 125. sobrado.

mo por falta de lugar. Aceito oferto.Tel. 26-2496 até 12 e depois das 17horas.'flyTaqulna Singer de costura e bordar1Y1 com motor e farol ultimo tipoJ. B. com 5 gavitas. vende-se ae
ocasião; 4 rua Pereira Nunes 247 —
Aldeia Camplsta.

CrS 100.000,00
Alugo uma ou a mínimo dois quartosmesmo no suburblo da Central até

Cascadura, fazendo hipoteca da mes-ma na base acima com juros correspondente ao aluguel, em tempos a com-
binar. Cartas para 90498 na portariadeste Jornal.

'fi/raquina imprensora Devldson —
lVJ.Vende-se uma. á rua do Camerl-no 06. loja.

HIPOTECASHóo faça nenhuma tranraçlo »«n
enfadar, sem compromisso, a» condi-
çóea qu-e apresento. Trata.r no escrt-torlo do Dr. Vasconcelos, AvenidaRio Branco 106 e loa 12.6 andar ia-la 1.206.

O ato Angorá e cachorro Pequine» —
U Vendem-se legítimos, i rua Condode Bonílm^j790-B apto. 4."Oelo~de arame — Vende-ao uma «a-
X dei a com 5 meses. Tel. 49-1568.
TJequlneses — Vendo dois machosJL malhados, multo llndo3, com doiso melo meses de Idade. Tratar noBeco do» Ferreiro» 12, aobraao. —
Praça 15 de Novembro.

endem-se Cachorrlnhc» Fox-Tor-
rler, 4 rua Haddoclc Lobo 212.

ende-se peklnez legitimo cora ano
e melo, Cr$ 1.000.00. Telefone

38-2971.
endem-se cachorros pequeno (Ba5-set) pretos. Rua Tlmotéo da Cos-ta 121, Leblon. Telefone 27-6174.

\7"ende-se um lindo casal de cacnor-
V rlnhos bassét Juntos ou sepaiu-do», filho» de pai premiado, 4 ruaEngenheiro Abel 53. Tranveraal 4Haddoclc Lobo.
Vendem-se 10 vacas hoiandezas ti-

rando 70 litros de leite por dia, com
uma localidade e moradia, em frente
á estação do Engenho da Rainha,
qualquer hora. Tratar com Nllton.

Dinheiro 
— Tem-se para «murestar

sobre hipotecas, bem locaiizada»,em narcelas até 300.000 cruzeiros.
Sigilo e seriedade. Abel Pinto, 4 ave-
nlda Rio Branco 134, 5o andar, «a-
la 505.
Dinheiro 

— Emprasta-se sob garan-tia da alugueis e ad:ninljtra-KCImóveis cobrar.ao pequena comissão,Administrado e Imoblllarla Santa RI-ta Ltda. á rua Tcoíllo Ottonl 113, 4oandar sala 6.

3ÓGI0
Comercio atacado, j4 fonetonendo& dois anes. precisa-se para desen-volver de capital minomo de 200 stllcrua:iros. Dl-i« e exlgem-se todasas referencias Av. Franklln Roos«-vclt n.° 115 2.° sala 2 t 3 dae lò As13 horas

"jVTaqulna de cinema aonorr. de 16lflmilímetros, nova. com multo pou-ço uso; preço de ocasião. Ver e tra-tar 4 rua Conde de Bonfim 170. sr.Joüo_.   'TVfaqulna Slngor J. A. vende-seXVXuma em perfeito funcionamento.Rua José Maria 182. Penna.Vf a quina de escrever —^Wnde-se
l'J.»m perfeito estado por 1.600 cru-teiro_s. Rua Washington Luiz. 64.
Motor para maquina dê costura,com reostato. novo, americano.Vende-se por 650 cruzeiro». Rua Was-hlngton Luiz, 84.

CAPITALISTA
Com 10 Omil cruzeiros para substi-tulr soclo que se retira, firma dlstri-buldora de filmes e de representaçõesaceita, dando retirada mentaL Cartasdiretamente para Caixa Postal 3297.Rio de Janelrc.

Tpviahelro — Empresta-se aob-e reci-
U bes do aluguel de casas ou •ilpot-:-•caA, adianta-se para papeis e legaliòA—
çúei U3 prédios ou inventários, a -ua
Medina 9, Meyer, sr. Abel, láo atenoe
pali telelone. juros da lei.

DINHEIRO — Tem-se pl com-
prar cautelas da Caixa Economi-
ca, de jóias, mercadorias. Com-
pramos pelos melhores preços. -
Solução rapida. Av. Rio Branco
128, 15.". Sala 1514.

mpresta-se ãt? 8ÕÕ mil cruzeiros,
sobre Imóveis, bem localizados —

ar. Alflnlto. Telefone_48-_4229.'pripoteca -- Particular empresta deXX 200 a 300 mil cruzeiro» sob prédio»bem locailíados, na zona Sul, de pre-ferencla, soluçáo rapida. Tel. 37-1225,atô aa 10 horas.

COELHOSDas melhores raças para reproduçãoe laboratorlos para carne para pelese pêlo», entregas rapldas a domiciliocunllcultura Brasileira. Rua Monte-vídeo 746. Penha. Telefone 30-4575.
RED IRISH SETTER

Vende-se c&o pai» premiados B. K.C. e K. C. P.. pronto para exposiçãoum ano de idado e pedrlgreô. RuaAraujos 111. casa 3. Telefone 28-8462.

w,uarto -T- Preclsa-ae um para casal
w no Centro ou proximidade», alu-guel modlco, chamar Casslo, tel. 43'8428, somente nos dlaa úteis./Quarto com pensfto — Casal sem fi-lhoa procura bom quarto are] ado,cü.,1 pens4o, em casa de família derespeilo. Cartas com detalhes para93&51. na portaria deste jcrnal.

Quarto. Aluga-se 1 independente a_ moças ou «ínhora» de respeito po<dendo lavar. Int.: 29-3348.
pvuarto Cavalheiro distinto desejavai um no centro ou Imediações mo-blllado. Ofertas para 92054, na por-tarla deste Jornal.em"~ca»a do perao só — Se-nhor de reaponaabUidade prec.sade um com banheiro anexo. Cartas
para 97458 na portaria deste Jornal.¦filo Comprido, Haddock~Lobo~e Est*-IV cio de S4, procuro cas aou aparta-mento pequeno e de aluguel antigo. —Gratifico a quem me indicar. Telefone48-8153 e chamar Rafael.

•T^rrPcasa de-família, 4 rua dae La-LE4 ranjelra». 28. aluora-.re i miartocom a«ua corrent* e janela de frente;a casal on 2 pessoas, exlgem-se refe-yenoJag, fone 23-3044^

Gentro 
— Alugam-se duas sala» pa-ra escrltorlo, preço barato infor-maçOes; 4 r. Sete de Setembro, 163,com o Corretor Pinto. 

Gentro 
— Alugarn-se aala» para es-orltorlo no 18° andar da Av. Pre-sldente Vargas 446. Trata-se no 5.°andar do me»mo edifício, sala 504.

Escrltorlo — Aluga-se confortável earejada sala exclusivamente parafins comercial» em prédio moderno,Bervldo por três elevadore». exigem-ce e dáo-se "amplas referencia». Tratardiretamente entro 9 e u hora» e 17ás 30 hora», na sala m, da rua Bu*-nos Aires 90, 7o andar.
scritorlo no Centro ~ Aluga-seuma ótima vaga no melhor pon-to da Av. Rio P..ranco 106, aala 812,tem telefone. Tratar, pessoalmente,para fln» comerciais, da» 10 4s 12 edas 14 4» 16 horas, autratar na salan. 810, com o Sr. Martin».

Edifício Darke — Alugam-se duassala» com lavatórlo. Av. 13 deMaio 23, 3.* andar, sala 334, das 164» 17 horas.

Rapas solteiro morando em caaa defamília aluga uma vaga »m seuquarto, a outro nas mesmas condi-çOes. Preço Crt 200.00 mental».
penhor a de casa montada deseja' f a-O zer negocio eom outra, aendo só,e que tenha pratlea dé pens4o, e sai-ba cozinhar. Tem quarto com cozinhae abundância dagua. Tombem possoalugar. Informa-se; 25-9849.
Sala Preel»a-»e para deposito' dematerial medico com entrada ln-dependente em andar terreo que »epossa dispor de telefone. Tratar como Dr. Antonlo

Engenheiro procura pequena sala ouvaga em escrltorlo, para ocupardurante pouco tempo por dia. Favortelefonar para 46-1730."íTtsplanada do Castelo -- Vaga emJCi escrltorlo 4 Avenida PresidenteWilson 210, sala 1309, com telefone,mesa, maquinas, atendendo-se reca-dos telefonleos aluga-se por 500 cru-zelros mensal». Ver e tratar no local.

Sócio

Indústria
Soclo que deseja se retirar ven-de sua parte no valor de duzen-tos mil cruzeiros numa Industrialucrativa em franco progresso(produção toda vendida), retira-da mensal três mli cruzeiros (po-dendo ser aumentada) e mais umterço sobre 03 lucros. Cartas para96.492, na portaria dests Jornal.

•Vfaqulna» de escreve ra orazo sem1'Xílador. Bicicletas Fhlltps. Ma-qumas de costura .enceradeiras e ra-dlos. Aceltam-se trocas. Pedro Oa-brlel. Rua Buenos Aires 134. 1°. Te-lefone 43-7954."jVTaqulna de cozer e bordar, ooaendolVLpara frente o para traz, em otlmoestado. Vende-se uma; i rua Vis-conde de Itamaratl 94. a_p. íffl.'jVTaqulna de ajõur —"Vende-sê uma•Al singer com motor em parfeltoestado. Preço de oc3Siáo. Com Valdir.Rua México 3l._l4° andar, sj 1402-B^
MAQUINA" de Cinema Pathé.

Vende-se uma completa em per-feito estado de conservação, por
preço de ocasião. Ver e tratar á
rua dos Andradas, 96, 11.° an»
dar, sala 1105,_com Alvim.J
T\/r4qulna""de costura"*"Pfaff — Ven-
1VX de-se, moderno de luxo, 5 gave-tas. de coser e bordar, com a calxi-
nha do ferros, quase nova Motivoviagem. Ver 4 rua Senador Nabuco200. casa 3. fraça 7

Tudo

para
o seu
melhor
amigo

Lindas mantas para o írlo, colei-ras de couro, de metal, tlpcs espe.ciais para exposiç&o, guias e peiteraíspara toda» aa raças em varias co-res, mordaças, fortifloattte.s Vlgordog,Rex Oleo, Vermlclda Fox. âabõas Fox,Deíso, Polvo-Fox maquinas Oster pa-ra cortar petos fino e grosso, «letil-cas o manuais, secador eletrlco Eolispara pelo, pentes de metal, escovas,bolas de borracha, seringa» reterlna-rias, livros sobre cies, revista "Nos-
sos C4e»H, unlca no genero. Visite a»Casas Hermanny, 4 rua OonçalvesDias. 50 e Senador Dantas, 14, loja.

CANIL TAB0RPenslo para cAes. Vendem-se filho-tes dinamarqueses e aetter Irlande»Rua Indiana Telefone 23-5492.

ipoteca preciso 200 mil cruzeiros
dando em garantia, otimo prédio,com seis apartamentos, no Meyer, pa-go Juros 12% diretamente a parti-cular sem intermediários. Cartas para95.484 na portaria deste jornal.Tfipotfcca -• tfreaiau üe 200.000 aXX^50.000 cruzeiros. Dou em garan-tia solido prédio 4 rua do Riachue-lo, zona du 11 pavlmentos, avalia-üu em 600.000 cruzeiros. Liarantias

Sessoais absolutas. Pago 12°l" a\ a*«
qulao». lnf. John R. Amaral Schae-fer, á rua Senador Dantas 118, sala916, tel. 3305. TTipoteca — Particular empresta 80XJ. a 150 mil cruzeiros, juros de lei,

prazo a combinar. Carta para 94163,na portaria deste Jornal.

DINHEIRO
Soclo preciso para materiais de construçao, que seja chauffeur e praticade negcclo, tenho 2 cominhóes e boaíreguezla. também vendo os camlnhóescom freguezia ou sem ela .negocio se-rio. Tratar á rua Serquelra Daltro 313.Casccdura.

Hipotecas
Procure ver nossas condições

sem compromisso anr.es de fazer
qualquer negócio. Juros mínimoscom direito a amortizar ot* U-
quidar em qualquer tempo. —
Adianto dinheiro para reeulari-
zar documentos. — A. CORTEZ— Rua da Quitanda n. 87. 2 °
andar. Tel. 23-6359.

HTaqulnas dé escrever ae ocaaiáo pir-ItjL tatels vendem-se um Unínrwcd
por 950 cruzeiros", uma Remmgton mo-delo 5 tie luxo por 1.950 crueeins c 1Hermes Baby por 1.700 cruzslros; ao-rantidas aceitando trocas r-ara ^acill-
tar. Rua Leandro Martin» 94 1.° aiid.
T\.faqulna Singer cóm 3 gavetaslfXBorda e costura, em otlmo esta-do. vendo, preço 2 mil cruzeiros. Vere tratar rua Potengi, 68. casa 2. Estarua começa na rua Bom Pastor —
Tljuca;   
1\,raqulnas de costura de pedal eJltJL oletrlcas — Enceradeira», aspira-dores, torradore», fogões e ferros ele-tricôs. Liquidaç4o. Rua Santa Luzia,7aa. 19.° andar, esq. da Avenida

\ 7ende-se maquina Remlngton de mo—
e» por 1.500 cruzeiros. Bom «ta-

do Rua Cachambl 299 apartamento
201. Tel. 49-4186.'"\~7ende-se máquina Zlg-Zag, (Pfaíi.

n.o ni), estado nova. por P*eç®convidativo á rua do Catete n.
Io.1a cc<n Samuel.
Vendo barato uma otiuia maquin®

de escrever Remington. Semi-
portátil, estado nova. Sr- Cruz.
27-3919^"\7ende-se uma maquina de e»creverr.

i rua Haddocl: Lobo 290. apar-
tamento_^301." , -¦prende-se um motor G. S. 1140 «r

com reslstencia precisando repa-
ro na mesma. 4 rut Adolfo Ba-rga—
mlnl_22_. -j-'T7ende-se uma otlma maquina

escrever, com tambor de oficio •
uma estante podendo ier vendida»
separadas. Crt 3.700.00. Rua Svarla-
to da Veiga J6. U° andar, »' V.\SÍ" *
das 12 As__17_ horas.^gnndí^felra.
V' ende-se turbina íranels — F.ntra-

da 12 po\. Salda 10 pol. 200 litros
por segundo. G-raduaçao manua^,
mancais de escora. Tratar 4 jrua £o
Rosarlo__i 04._4e. __cl_o _sr-Citt€lo. _
Vende-se 

"maquina de escrever Un-
dcrvrood em estado nova. Ver •

tratar dss 14 ás 17 hora». 4 Avenlfia
13 de Maio _44t*^ sala. _1.£0!..

V' endem-se~urgéníe, pera desocupar
lugar: 1 motor eletrlco 1 l!2 Sle-

Jien: í motor 15 HP 3 fases Brôon
Bove-1; l bombíi Sulser; 1 balançü
de ferro de 750 Ss. 1 be".an;a do pre-cisão caixa de vidro. 1 prensa cor--
mesa e caixa para copiador, 1 Çar-dex cora 8 gavetas **com tampa ae fechar, 1 Sestante d«
Marinha, i balança com pejoi. I(bomba grande para escuar poço*. Ou
troca-se por maquina Sln?er, maqui-na fotograflca moderna ou objeto»a propor. De manhá cu a noite paraar. Armando. 27j-9740."rTende-se unia otlma serra de fita,paro carpinteiro. Ver e tratar A
rua Aguapé, 89. Parada de Lucas. —
Leopoldlna. "TTende-se^um dinãmo estrangeiro24 KP. Tratar i rua rran-cisco Eugênio^135^.
Yende-se uína ma*quina d» eeriflr

meias, nova. Ver e tratar; 4 r.

i\yr4qulnas — Vendem-se maquinas1YX desde 650 cruzeiros; de pé desde900 cruzeiros; Llnger de m4o desde1.200 cruzeiros; de pé desde 1.800 cru-
zelros; para bordar desde 2.700 cru-zelros, a rua Aníbal Benevolo 132, es-
quina de Salvador dé S4.

Francisco Eugênio. 135._

TlTaqulna <1TX coluna,de furar até 25 mm., com

IRISH SETTER RED.
CADELAS — 3 MESES

Vendem-se com pedigree do B. K. C., por Cr$ 1.600,00.
Telefonar dias úteis para 15-3142.

'padaria em Caxias — Vende-se ouJL admlte-se ura soclo com 50% ~r
Preço total 750.000 cruzeiros. Faclll-ta-se parte do pagamento. Contratos anos. Aluguel 800 cruzeiros, com re-sldenciu. Iníorma-sb com Mario Rela4 Praça Duque de TJaxias 21, 1.° and.apart. i04._T»lefone__25_-0770:'"OarHcular empresta a Juros de 10 eJL 12 ao ano sob hipoteca da prédiosbem localizado» em qualquer bairro,desde 200 m!l cruzeiros-até- 2 -m!lh5es,
tratar diretamente pelo tel. 26-2544.•preciso de soclo que possua 500 mlíX cruzslros, para explorar uma Sm-preza de 1*. ordem, com posslblllda-de» de lucros extraordinários, sem ris-co de perda do capital empregado.Cartas para 97.105, na portaria des-te _ jornal.
Soclo Pr Precisa-se para imoblllarlae para trabalhar com compra ven-da, construções e corretagens d« lmo-vels. Mesmo com pequeno capital —
Procurar o ar. Araújo, 4 rua BuenosAires 131, 1.® andar, salas 6 e 7,das 10 às 13 e da» 16 4s4i8.30 ho-ras. N.B.: — Escrltorlo bem Instala-lado com duas salas, com aluguel dede íoO cruzeiro» cada.
Soclo 

— Admite-se um socio comCr$ 15.00.00 a Cr$ 200.000.00 coraretirada Inicial de CrS 2.000,00, nego-cio J4 Iniciado compra e v-nda deautomovels. Cartas para 92841 naportaria deste Jornal.

S0CI0
Acülta-»e em negocio de bar um &o-cio para substituir outro que se retirapor nao ser do ramo. Negocio rendo-so. de ocasláo a cora facilidade de pa-mento. Tratar na Avenida PresidenteVargas 446 18» andas, saia 1801. diasutels até ás 12 horas. O bar é decent3.em Copactoana e tem 9 anos de con-trato.

SÚCIC
Admlte-se para desenvolver Industriade calçado era funcionamento n&o énecessário grande capital mas 6im quetenha capacidade para admlnlstra-latotal ou parcialmente. Cartas para88906. n portaria deste jornal.

^VTende-se uma maquina d» e»cre-ver Mercedes, em perfeito esta-do, por l. 600 cruzeiros, e uma L. Ç-Smlth, por 2 mil cruzeiro», própriapara escola ou escrltorlo; 4 r. aa
Assembléia, 7. sob.  ,
V~" endõ ótima maquina de escrever

Portátil Remlngton, nova, bom ta-
manho; á rua Barão Bom Retiro 1.455-Ene. NOVO. Tel. 33-4341.VTende-se uma maquina para faftri-

caçáo de pregos marca "Alpha"
3. com pouco uso, de ns. 10 a 20.Ver e tratar 4 Trav. D. Marciana "3X

— Botafogo - Tel. 46-0712j_
motor ou manual. — Vende-se por1.250 cruzeiro». — F. Aranda. RuaTeofllo Otonl. 117, 4-° andar, sala_4.ll/|Jãquina fotograflca — Vende-se
ItL uma Rollelcord Il.«, do ultimotipo, nova, com lente Zelss f. 3o, ve-locldade até 1/500, estojo do couro,3 filtro», para sol e lente de aproxl-maçâo. 4.800 cruzeiros. Rua Huraal-t4. 187. apto. 4. Tel. 26-9618.TtyTaqulna de costura Singer ¦— Ven-lVXse uma estilo gabinete modernacom motor e faról com todos os fer-ros para bordar, quasi nova preço deocasião motivo de viagem. Ver 4 ruaTeodoro_da_Sllva 227. Vila Igabel.lifaquina de coslüra — Por motivo-ItJL de mudança, vende-se iima, de
pé, para uso proprlo. Preço 1.000cruzeiros. Rua Corrêa Dutra, 46.apartamento 45. Tratar das 9 ás 14hora», cora Madame Llno Barbosa.

'TTende-se uma moenda de cana, comV motor em estado de nova. Tratará rua Haddoclc Lobo, 217, cata ai.*— "'ende-se máquina 61nger portam
J. a. com motor e farol « uma de

pé com 5 gaveta^ ja de particular*'-uiar ~"

Tratar na rua do Carmo 6. 12® andarsala 1207. Telefone 42-8881. com Fer-liando Royo.

SOCIO — Precisa-se pl con-snltorio e laboratorio de prótese,capital 65 mli cruzeiros,, retira-da mensal 4 mil cruzeiros. NSo
precisa ser profissional. Tratar
i rua St2. liürfa, 713, 4.° audar
sala 401.

MÁQUINA de aJour, vende-so
á vista e a prato com prestaçõesrazoavefs de pagamento. Ver e-tratar-&-nüt-Ar!st!aes-3Lobo>.-lS^HITOTECAS~ Empresto ~\300~ nnl"cruzeiros-i»ob -bi* |- w—3-—pcteca de prédios. Prazo curto ou A.Taquina fotograflca — Vendeselongo. Juros de lei. Rapida solução. ítJLuma Vogtlander Bissa lente H2-- ata  J" - * -  «-

Yeni  — . .J. a. com motor e farol « uma de
pé com 5 gaveta» Ja de particularpara particular. Rua Sorocaba, 279.Telefone 20-1418.
\ Tende-se uma maquina de escreverV "Continental", estado de nova,
earro A, por 4.000 cruzeiro» 4 vista.N&o se faz negocio com revendedor.Ver e tratar 4 rua Buenos Aires 12^2® andar, saia 3. 
Yende-se maquina de calcular Efi>

ne»t, e duas de esorever portattlÇRemlngton e Royal .Preço do ocaílio;
i r. da Assembléia, 7. sob.
XTende-se um macaco hydraulieo, 10V toneladas, para garage; estadodo novo. 4.500 cruzeiros. Tratar: Ru»Bar&o de Itapaglpe. 325.

SoGIO — CR$ 150,000,00
Acelta-Ee um para fabricação daartigo eletrlco de baquellte de utlllda-de domiciliar, ou vendo a patente.Escrever para 93820. na portaria des-te jornai

liar J.5,5 velocidade 400 d.s. cosn te-lecnet.ro conjugado e um fotometroG. E. por preço convidativo ~ Ave-nlda Francisco Bl&alho n. 389

SéOlO CAPITALISTA
Com capital de 650 mli cruzeiros pldesenvolver industria pesada. J4 ins-talada há alguns anos. Tem prédiopróprio no Centro. Procura—e. Cartaspara 98397 r.a nortirla deste jornal.

SóCTo
Procura-se soclo com um capital d»100 a 150 mil cruzeiros, para a expio-raçflo de um artigo patenteado' degrar.de utilidade e absolutamente des-conhecido. Cartas para 92719 na por-tarla <?e:te Jornal .

MAQUINAR HJVERSAS
A lugam-ss maquina» de escrever 4rua e* Concelçto 146. lcjà. Tele-XO^C 43-J91S.

*»rotor a explos&o — Vonde-eo um,ItX 3 H. P., para puxar agua de poço,equipado, gastando um litro de gaso-Una em 2 horas. Ver 4 rua AlmiranteAri Parreira», 55. apto. loi. Rocha,antiga Oulniarâe»,"J\/H"aquinas — Uma de escrever, daItA 120 espaço», Undarwood, e outrade somar Dalton — Vendera-»© paradesocupar lugar. Vér 4 rua da Al-fandega 130, 1® andar, sala 2. das 10das 16 horas em diante.
^quinas para bordar, a cadelacordão — Vcnde-so quatro cabeçasem bom estado. Tratar 4 rua Guara-pu 133. esta rua começa na EstradaBrar de Pina 1033. Praça do Carmo.^Jt/Tzqulna para particular — Vende-selTXuma de pé usada, mis perfeita,urgente, á rua Prinoesa Leopolalna 591.Magalhães Bastos.as de somar e calcular ele-

""rrende-se maquina para1 levar arou-pa Thor 60 cicolos nova. pompedLourelro,_134,_açt._lool.
X7ende-se uma maquina Singer coca-V-5 javttasRv.a_Migtwl.-Couto__na.T_mero 117, 1.® andar.   __
Vende-se por preço muito barat»

uma maquina para coser e bor-
dar. Está completamente nova. Ru»Santo Crismo. 97, 2.o andar^
Vende-»a'~otlma máquina Registra-

dora marca National, registrandoem cruzeiros. £.90, quaae nova. Preço.
3.800 cruzeiro». Rua André Cava!-c an tl .22.
Vende-se uctva maquin» de bordar au-

tomatlea (qvalquer P«3oa podetrabalhar) executando múltiplos tfa-halhos r»ara todo» os fin». 4 m» d»Catete n. 209. loja co mSamuel. ,"irende-se unva maquina do sapatetíro n. 4410 _19 — Alegrl» Rua Inhandul n.

trlcas e manuais. Vnedcm-se comgarantiu dc funcionamento. Novas ereformadas. Casa Universal, é rua Se-otsor dos ?assos 70. Xoja. ,

Vende-se motor de popa Jobson 15H.P. por 4.000 cruzeiros, ovfromoderno !(. H.P. 6.000 cruselro., «n-cha de cedro nova, quatro metro» po?5.000 cruzeiros. Largo da Carioca 9.sala 519. 5» andar."\7*ende-se uma maquina Singer, 31*18»industrial, completa. Rua Fédr«Alve». 95. sob.TTende-se uma patenete a motor,em perfeito estado. Preço 2.500Tuzelrôs ou faz-se troca por moto*rlcleta, dando-se volta. Tratar O vaS
i ms JoSo Wl» 93. SsStai.

I
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v4|,ulii oml«i riilJi ( lu'S vilvu).- * merle* tu Americano (5 v*l,nl»,) cat — llendiniento de fa* — Reiidlmento de <ti _ KemUmento det» m nivff»3» 
core* |on«M 7 vilvuU* 8 vilvulaj, 0 vilvuian

" 10,1 it larantlut »t« o final do p*K*raenlo, e e«m diielto tont reform* feral fratultamente no final do pafamento. — S6 e J8, AVKNTOA TASSOS, 3« e 3H — 1EIS. 4J.2431 e 43-8780 — £SrCKAN()A DE BARIIOS COSTA Ji CIA.
   "  "*" "* T~ ' .IT" TJlino" — Vendc-ie ursanta urn pta. j |>adlo Plillco da 7 vairjliu. qatu mi mi"trtndtm-i# g . % mnqjirw .•tsi-, _ K i IT no. corn cejao He metnl. corda*. Jv iem a»o para automovel Trcco [groiio. d« : t-.-*? tint* tupl* ^—<<3 fVl I W# IV erutadiu. trn peoais. 33 ootwi. «*•, ;,joo crute!-os. 4 ruu 24 de Mhio ;4i. A — ^ __ _X>ancka»rt, com ir1 | u<lo novo, Vtr o triur f cnfa 7 ...._ A Q 85 C kl F\ A D> A !P% IreTjO;4lM. —— ' BiWRMh bMiB Hi Bll I ¦ IS - _-*ii ...... 4* Mjpm^Iu 4ji^——Ta , fjadlo vltroU — Particular, vendo ifek J\ fc (Hi 1 J IjL J\ ¦ J 1 ®JSf^endc-ft© unu"**ifu' . i'» ir» ¦ i *wP I Wu 9HB Un I Ql Ifljy v^* tt, Vende-iie WoctlnghouAf dp rtP % liano ilemAo —• Veonf^f pur 18 1 £\, ^orr alto valvulat. oii'ln'. cur» "¦ » ^ 9 m * j

; Tua J!niilR|ll is. ™ l» 'StfSl! O RADIO LABOR ATOKIO LENZ esti aeeltando ins. «
Pi in 7cT, Im* Av, d«^fl Democraitcc* 640, coui j[ffver,0 cHn)nn«undo»» In^ernicdlftrlot. vorCfn,trat*r*0i ?u» d.fo| cr,?io ,le alunos para os cursos de Ticnlco de Kidjo, i

,Ve"o"n Zl mSo »»..rB«! ° "r- c"d'MJ- fcK~lK. ",USdT« ; dc Mccdnlco de Rddlo e de TrStlco de R.idlo j
fomtun""1*0 

T' •°'-"J°' '*'°." TIHTB 
BSFALTICR TAfclCEDTAM CE co'tur"di!°« sV"aorc"-iiro/ P1 «",eo 'v.ntfo.M o con* j Complcto Instrumental dc prectsio para uso dos !

V "ml w/ulnf™ IMPERMEABIUSANTI . COrljER! AM'JL J>!. tivo° Samnalo 303.' apto. I " alunos — AMBIENTE REAL DE OFICINA j
J« «TSSKu«; IMPERMEABIUSANTI V 

P^^r,piVu.SSPX feyang? Asslsta a «ma aula sem compromise on sollclte In- 
U t'lS^V rabil.V'Tr»t"r " ra» <1m Puro prote^o do lerro con- Or -jawifts •«««». Pi?i.bo5lV.t'1PodVrd«lw \\~ .UnuffllBfor.'.0."1mlnuinKTS forma?6cs pelo telefone 23-2035 — RTDA MA'YRINX I

».. .PL. .»>¦ tt..tem»S«m.e#b»..«B ™ 2iSS.~ MBfc 
741 &r VTIGA. 18-A — 5.° ANDAlt— Vende-j« uHi m*quinu; cimento. *—^ ' ^ PIANO ~ Vcnde-se PleyeX Viatno — V nnde>so com ondat curttn I IAi PJali a. in, ult!a;o^_tlpo P>ra »• Wolff, cordas cruwidas, tres pe- XV c lonca* junto corn vitroia nor•prcgar rendat, cordontt. cnuiiar otc g-—tflilfc ' ij|Wftw dais, ceno dc metal, teclado d#i 1.200 eiusetroe cetA por favor. Rua mmmammmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmammmmmmBmammMmmmmmmmm [oUmo estado 0 p:eco de oc»t«*o, A IP SniSflm irr2nrfli» ^nnnrld&de — Benedlto Hlpo!tto 237, CaM. m .rua do Cateta 209. foja. com 8 m Sut«eonJtru^6ea»crforanJ- KaW p.,. mdonlo Pals 13 — Casca- T>»dlo — Vende-se por 700 eruceiron I .. _ _ _f/ll-Zag — V onde«a« uma mAq'uina "I i| IH - R Jj] I Si1* ^ on ° a 5* asca | XV pegando o ettranftelro com ond.19 #*¦ i°| §^#*1

eca*Uo*fA rua lio'Catete Pn.0 209?°IojS io mala darivels. com a »o- I Jlilt Jtfllf I "PIANOS novos e usados. 4"Tls- VeVhoJa e°araanhS?"R.° Laura*d^Aruu ivl 111 ¦ I \J 1 ¦ ^
com Bawuei.  M; IrSW< ta f 20 meacs, apto., 8.000 cru- Jo 48.  Jj* ' . . --COMPRESSOR 

ATLAS ; ^ p„,e{io w asfal. \ 4 hC f A h A MfiVfKDIESEL OL ofcrctc cont*. o perlco ' wSbDHBH Maqulnas dc costura Gloria. of;ofo"roarschlpfna»lo. 2 mts.5 " dr H UL vnU U A l \U V UjVenaE-«f nm com;.renor > *r A. T0L ofer«e, contra o peTlso iwaquiuos ur w™'* -piano fcwway. 3 pcdils. copu met»r, u,0, por » maior ottrcu. moiivo dc i
Atl.i Dluel. Km estado novo re»(rl»- in: Usadas X cordtii cruz»d«i, as I'J'/Sd" rJi 1311 or,,;ns' 61, tilretaniento Importation da AUmanlia, Franca e Tcheco-E,-l
a-j«ca 5a do'" "tagVoJ <!e*cimprM»»o permanent* <1, ferrogem em ' QOALQtJER T1PO t,l0 ratnto. coanplctamtntt"' ao- T>-d!o" Elctrola priicor^riBnJi: tlpo lovaqula, dos afamados fabrlcantes ItOSjLEVt. BKCHSTEIN. GA-j
com acuio::os. Isiormar coil'. OiSrrn I rfT" Atendemos chatnadoa a do- rou. Prc?o ocartio. Hui Ksiiclo de XV npariamcnto, oniat curta. r Ion- VEAU, ALBERT FAHR, C'HALX.N e STEINWAV, tnodelot pe-
^3r<lal- .bras de tcrro e eouaervBtSo —r-r7*T' y mlelllo. Tela. 32-3800 —7^~k SSSnlM* S^'.PSI,1,800 cruielros- KUI1 ml Ca" queno», tlpo "Crapeaux Hlenon", 1/4 dc cnuda e 1/2 cauda. Vcndas
Maquina dc lavar copos. fTT** ' 32-7987 RUcu?t:.s e loncM. muii'o born t \>a'. Tjidfo^trou, po.r« > n t~pli flio-liTl: * Vista e a Iongo praio. I'rejos baratl3simos. Fa?a-nos uma ¦slslta

vlrirne oar rafa'. dt obrai em eoncreto. 1 '**' 't RUA ESTACIO DE SA, 37 r,;to. vcnde.se por 900 crui-iros. Bua XV vnivnilas. o'.lio maglco 3 altoj r«- hoje mesmo. Casa J. MEDINA, cspeclalljarla tio ramo de PIANOS.Iicaras. Yiaros, garrmaj. Mo_Cr''|0vJo Unt«. undo J <U> U ptfw***•<>« RUA CHILE N. 27, loja lunoos, proximo a Avenida Rio Branco«4« -j >adio — Vende-se urn, por cr» ssc.oo falz&s ac onda* com automat.co mil- -
^ v A< matarlols fl lomMemot a mflo do obra i 1 T A 1% I" XV 5 vajvulas. corn trdnsformaoor. dando 12 discos de todos 01 tamanhca m** « » a ft-jk anmrLava exxerellza giar.de. oaaatJtfBd#. Vonderncs 01 maranais o ?om»s» a m r\ -j- #-%¦-% p marca "Koemo6M: 4 rua Barfio de l*ua- vendo nor 3^ mil cruzeiros e um rnenor A O k %rr« A Jijr |ehlcaras. copoi a hora. Unira no ffc- |\A I I I I I Lr 102 — Prnga da Bandelra. Acol- pftra clraa de mesa, por 750 erurelro* L =» H B ZHl 1> r«ro. Ver A rua Marqufe d« Abrantet i ^ t MAf!1 * It I 1 J I IJ |\ I t(> ofertas. negoclo de rara ocaaiAo. acelto ofer-Casi cos Expostoi a ulttnw pa|ay4 v FABRICA1MOS* LONAS E PASTAS BETL- I I V/ I w IV «¦ T>adlo vltrola — Linda c&ixa tlpo tas. Rua Barfto d: Iguatemi. 101, 40- \r;. 1, j lnvrt KaMi.'.-Smn p_C in nftll ftft A«*ai•obre extere!.^a<:or. para to-a 1 ouca. \crArTrr^ PrTTROS , it apartamcnto autoenat'.co lo discos i brado^Jf^a9a__da_Bandetra^.  YltrOia QC iDXO, bariltlSSlIIIO, tro lU.UvU,UU. ACCI-4,-jip.ea. _pratlca arte ilt.la5®;,Tb«:J MINOSAS — TINTAS ASFALTICAS—FlLTKOw, TrlfMlcoa e tnocofaslcoe ao/o» • . ,QP 12 poiesadas. 7 valvulas gran- T>&dlo Eletrola com 8 vaivulas. tlpo X7 QA AlmlranVA R««.IndustrTa brasl.elra. Rua L-lz B r» ' »\iprPMP\VFlQ IV7IIV1SADOR DE "V1ADEI-, uradoj. Maqulnas operatrUcs para volume otlmo som, maravllha em XV aparcamento. NSo 6 automatlca. td*SC OlCrtA* IClCIOne 4Z*"dUZ> AveUlCla Alinir&ntC uEr*

S>osa..39t, 1:1^28.,;^. LMPERMEAVEIS — IMUN1SAW» «*• .a.\L»tav oflcinae. o maqulnas para madeira. curU, autoralar.te 12 polega- Cr$ ?.fe0&.oo. Rua Nerl Plnhelro ot. Afll CA1

atrlVSXS: "* femw SSSH«^ P,SCOS CLASSICOS
d. bebidas, Mwtaa* <a«; Kn|HRfffn|| Autoclaves Industrials 5Ur»3Slssp^i SDS^ir^ar* gyjytf'liciBii,

. „?etta?rsr«.i IMUMiLBBI «»..¦¦«,«.»«.... ~ saaaa':: vssssssj*" Maiftum-
BSF%i3b?tiPS2B iMPntsn de 

'iiHimirtii 
teckcq-gcmercibl SaUSTmruSS; Rv.'.%vSSS.'SiSpSS *szaUB)attorn.—

K=JW&i - — * «. • - «¦ — • a1*" SE-^aSi-p ^SM« 3^5SZ|~= J-W-pany. corn a respectlva xarcpelra. a r; i-r A N /OC DCDDCC5IMTA MTCC M A MAfllllNA ^INRER 4.500 cruzelrso. Rua Mala Lacerda n. cruzeiro^. x* ende«se uma radio vltrola Junta- Q de vende-se por 13.600con/usada dlretamente com a inaqul-1 AL-Ul I AlvlCJb KurKtbtlN I/\[N I tj |N/\b HlAI|UlflA dinUCn 105 — Egtaclo. Tjadlo PWloo 43L oadaa cu.fae V rnente um espelho de antlguldade cruzeiros. Garantldo. Rua 24 de Malotte. de arrolhar (capsuia metallca). . a ^ „n1rl, », „ -,s r^rra, ta- T>adlo-vltsola — Vende-se uma. com JV longac. com sals vaivulas, em pelo preso de 7.800 cruzeiros pc«o to- &1Q catu 27. sampalo. das 7 d* 11.30com copacldade de 75 u 120 garralaa q D A D E S DO NTER OR duTt^a ?e ccuws 3^tcl?os cSm K automatic© para 10 e 12 polega- perfelto estado. Vepde-.e per I. ^fonar somente a quem lnteressar. Te- horas.
por mlnuto. VwlL-'rvu/C.O U \J I I >l I t rs. I w rs. ^fl8, ?.a h P com pcuco uao. das. radio de ondas cartas e longaE. cruzeiros. Rua Vat de Toledo bo, lcione 37-09,v. hi TVS I? kl/%\/r\+ c) ^CPflft^Rovfieffl lnc -11 II I  I TraSir D'lo tslelone 49-2223 com If. com 10 vaivulas e olho maglco, movel — E- Noyo. —  XTende-ss piano tlpo apartments. PI FYF I — NOVO? ft5f utros no*  a _^ lu?ra "tllo coJonlay. 3.00o cruzeiros e acel- Tjadlo Philips Holand^s — Vende-se V Fabrlcantes: Connors Brothers. » *-"¦ « t-— I ^ ? WDm tapaclcade de 3.000 ntros p aajL a | g A mx jr MLlt ' £a|||UA nc ajic£ tam-se ofertat. a um radio Phllco. XV um de 10 valvules tomada para e!e Nova York. Ver a rua Gencrai Ur- « ^ a rAA f\f\df*— Dels satu-ado"" do fabrlcanie C ^ A I f If r I I fi_ £A K 8 JS tm MAUUsNA Dfe CArE com volume automatlco. <) vaivulas. trola e alto falante sup ementar. an- qulza 245. apartamento 202. Leb^on. U «^IJfJ Mil
The Tlq°fd Carbonic* Company.com V* I l& l\ i I In fci U\ " \0 Yc>nd"-« da conheclda marca Ma- 3.000 cruzeiros e aceltam-se ofertas. t*na Interna tod« as falxas transfer- A_qualquer_horD, 7^UU,UU |
rapacldade de ;.5oo lltros por hora n 1 « c? m,.aU na-cha eletrlce, de dlvcrsos f.pos. Praqa Joio Pestoa o. loja, com o sr. mador TJnlversa.. som mgnineo pro- ,*rende-se um piano marcs Henry-j Vendo. a particular, excelente pnra,caaa um. , „ , . #, Com lamina e Scraper em perfeito estado de fun- fcs e iSdas. owantwa, - V«a- Jgflo-  , ^ ?ij?aPVraeco d? o-TiSo ?or 2 700 c 'l -V Hers por motlvo de mudanca. proIongado estudo. cepo de metal la-
tomatlca^1Labe!er% do^'tabricante clonarucnto, venue-se. Tratar a rua Araujo Pdrto Alegre ««a JS 7^5 Z"*- gg&.^g? »«««. c.ua a. beu?.f J
Sd.Jd. Wa ?raiu?VaSS:! 1-° 56. 2_l°.J?LaL_22 c 29• " ^ILMADOR'irM/MH S eletrala a^mat.ca par. JS^r^SJSi Tc2,&?T££ i

^I'flRW ¦|i|-ri1 1 1 ¦(iSSS~a~tckir 
in PIANO ALEMAO;

aTlfl'llJlilnSi W 
"  ji eiincp InMfX  ffiSSI ATENCAO Vendo superior, per?e!*o. quase ica^

| SERRA FRAHG^SA ¦IKl'lil glly»l*l|fi|kM |{ ; SUPER I Llns de Vaseconcelos. I inh:'aurn^'raVC5Sa' '-os-a -3 (fj)^ 
\ c^usada^^nltt^ ^nult^b^n ^oua*^De 43X45 em perlelto e^taio. Cal- JgSHR > toS^'lco^cm2 Mta'tto* noi?"1Vende-se ^ofa'anteV deposit" Rrdl°~n070 ds 5 ,alvu;if '"om tr,.rJ" §1||B JI jfiifflHI Zenha it. Tljuca. proximo i prion

^IENlA.3m,ri  in illiin"i ii f wrnrilwiTl in !l singer da Bsndelrs T',c!5- IsIBHhIl alili piano aleiviao
^Ss ot tamanhos. 'r'odas felton para I Compra pogo clteiowa "tor — tlpo colonial em iacarandi vmfo p ,d,0.ePie trola aatomatlco para 10 ^ar«^0WB3IO B -I }± 135' CAUDAwir luz ein slUos ou fazendas movl-! I "fflL ¥ ( 11 i A aSL j I ¦ 11 Ik« ra 111• HB 1' Vendo conse.«o e reformo. A7enidt p0r xnotlvo de forca malor por ape- |-/ . , noi«»irada« eorr / ^ " viXUI/ii
iac a agua. Rua Moncorvo Fllho 23. • | ] .\IJ d iff- S llH t L® Pi 1 tla : Salvador d> && 80. Telefone_32jil551 naa 3.goo cruzeiros (yportunidade vaivulas ondas curtae e lonRas.* JI Vende-ze do mals conJeitWco^br.-;com ISllaeo.  ilf?Tl IwYlj ft Ti HO ^1T llAUg jmfflfc ! SINGER V nl" T „qu T" rrtoa L.'vr-^'So VeniJ^ela' m."h" ofert" I AT^ili ^ IhT J& cante tel. 22-4oaa 

S01DA EL2TR10A »-"•¦»°«na, - vendea-g. por 4 
ru> d0 »"_?'rf_B 

SfJllA.010 FvADIO-VITROLA i
Z—M I RX'S^S cr- S^SJLiJ d. A *MWV MEXICANA jvachwn-ze para osEstados. F. Arru- j BflRffl^WniUiai^MBugBMMW^»t'r#l,ftaiTrill,lMl|,|KP!gOTMga8BaaBW| clo^ J^-^^quase esciJiaa da ru» xelros — Vende-se ou troca-se por_r&- LT! ^p-- ¦-. T-~ C_'° _., - j-.——^=. AA JKHiiliA ADTOMATICA CR$ 3.800.00 |da. Rua Teolllo Otonl 117. 4U wndar. ——-—-—-—— — C mitnlc-o  dj0 ou geiadelra. de particular. Rua Hleste de vaivulas. vende Ee am ¦n^VTl JF Possantisslmo aparelho de oadas¦ala 4. Rio ce Janeiro k A 0 I g 1^8 A (o foto°*ra.flCa Dulce 1635. Nllopolls. — Telefone J- amerlcano. com .^ul-o pouco uso #^l| M I cartas e longas com verdtdelro son d*l

MAQUINA DE ESGHEVER MAQU I HAS ^ i».^r ^?eSt^stVd?. Ven1de-ierpo.-'l2 nS «u- ESCREVER — SOMAR — C.ALCULAR "d'4 H'^F^nim'Volo^pJr'dflt m'l ^>/tica """ooo'-'crurefrMVe 'cotoAli P_e Famflia 
prcclsa comprar com Ph'lcO \reiros. Telefone 45-3052 jjao venda, nso comprc, nao troque scm consoltar os presos t ?5inhenfos c?u3elro°' Rua lanto automatlco para :o e 12 poiesadas rp°" discos a. z.. C0"Py° urgencia, bom piano, mesmo xvaulO-VltrOia. ItiIaICO ^ J

IJlQUINAS DE COSTURA da Casa Naclona!. Os melhores da WW. AmiroJ^a^4.5,.,tc,»I.^a»7, ^ooo^ru^lro^ ^ua^rtar Bernar- precisando reparos. NeE6cio_ di-
? .£°3FrSii?la,S"e rtmo'c^ de-' RL" D0 OU ln ft 4 " !>OBRADO - FONE 43 INSTRUSIENTOS DE MUSICA "Dadlo General Hetrle, poftaW. on" ^^^^^o'com^ailo i'hSSS 32-0723. a aualaner hora. ^affda^SSfuSSaS^ tSEJH

qucbrades^ Telefone 5a-2930. E? B i "R" ATENCAO- - Pianos - Aca- SI ^ ™ """" ¦ A k I i% W^S?" f^f r- \
MAQUINA FOTOGRAFICA MOTOR DESJTZ bamosde recebetltod^ mode- SKT^' \$$HZ D| A'kl^C ^S^a^S^nSVolstlander. Superb coin com obje- los com arma^ao de metal e CO.- co d.ve.jas oonaJdtulM. pira montir uma radio vltrola. tern W* K Mjk lX| 1 tetnente Importada 11 valtulas Tartosj

EXAGTA l!i,9 a oleo Diesel, mmto economico, com garrata. iratar a pia5a> COm a garantia da Casa .|^> oovl ,Rro ao MACH4do 8 RADIO-VITROLA "
rua Pedro Alves n.° 210-A. Garson. _ Rna gmgnaiana V „m ^ito Thore^para ». viscondc da Penha) IV^TlNrTHOTISF"'d°y- !!1  m?rVa,Uadb?,ceana«cJodn0Ls'n0e IKSSS!2SSL.-j

TSMUfflA DE CHANFRAR NOVAS RECONSTRUIDAS I A no5o°'niuxo00 «««.'"£?: iUfc^-fes estranSSlr««. pelos tcenores pre- ferjneto; v«<^aSRjCsffjggS?liij
GORTES rvSSia* 637 v;r^vsrss; ^ SSmSTT^BUS"; s^«s4r»^?

Vende-se uma no estado por -preco 1 XwTd7oH^6""prazo^sem flador ou a l?®?10 *"fVe°d®T" °af Pedro 5om?ngues n0800apCtoU.Wi028.' Do^ prc^os. Antes: Rua do Ouvidor Eon.lm 970 apt«>. 11 cel. 38-4^3. ^

Torno mecanico ^^B|i I B&M *& =sws| IJ?*;,S iff 2.500 ci-uzeiros, ^S8i por ^re^° barefcitsimo tel 28-9305.' ^
fie luxo, tlpomD^coin^ore »pt0- 301 - ® ill Hi PIANO ALEMAO i

"SSSSnS! Jole?adasac?iaaauntomatlco para V»» 
''^{^""ove"pVe5o 

Miill 'Idfetr'um.' tSt marn^d
MAQUINAS DE ESCREVER — SOMAR 1 c°ariocii.FEtria 

'do^Holcl''"anenasflfdUs 
de'psofgusiro^a ^,Ave°,>a Atlautlca pSaw*^*^*o'SS«»StU^^"o^{'

 I os mals afamados modelos I marcas para eseritorio e por- 1 ¦ um n,v„ _ dEibdr. 10AM mta even- Consertamos qualquer
Maquina de Yll-ar chapa I tatels, vendemos com gr,mde vantasem, 4 vista e a prazo I A'SStosSrS?d."o£**.. Tra- ^°e traterT™a°»S^ do. STU'SS^pSi«4*%i TSU,\,^?, j

BUA DA ASSEMBI^ 58 - 1.. ANDAR de soon W^OM-XeLgg-ZTgg^- f
R^^tu^,^dar-.em: V al^ or^da.^te^do 

A T E N C A O ST J^3||OS !
MlQUIMAS F0T0GR£FTGASI| ao 5^ k »- f "o"dli H 

M P 2J A 
»*»MV»T t

(«"•) I fip , a pronfa entrega is-riar.-Ass ~ CO M P Ru kotos
^sg^sap.'ss sajsMtssMS f&ESngwsns1*. i PIANO f^vssusi "OTA

l» borag I rua s&o Jos^ Q3 .oja. 120 I'alxos, 7 reglstros de tecla- W^Ioa™nws ^as mf^ Jroca Casa Av. lsconde de Albuquerque 20B. ¦ ¦ Nacionais e estrangeiroa. Ven-J
A I > CowJIBtttO 03ff3 do, 1 de baixos e Meio^ vende discos. Vaivulas. blclcle- ^ylnQe .B UTaeait Um"Piano =51111? I IDrCWTC TaW 11 ft"300 das a praxo sem fiador. Ingl«sses^
A B^ta de queixo, mstrumento para pro- t maquina de costura, geiadeira. \T^" S-ro nrTro unico 1a 16 mil UKUtn t- 18 T. ZZ-UJ77 C alemaes, em Iindos modelos,?

, Safari Bi^llSLl GtdililianSlR ^mtura fissTonal. cor preta.^Pretjo 9.000 etc'.^A rua^o Mato»o_30. Tel. 4&-92S5 J^^f/os. ^So P»5°ace?taoferta.6 ra" VIWbn11- com garantia absoluta. na Casa ^
Compro raaquinas de ^o^u^ioa ACORDEOES

costura Waff ou Singer deS&Q ^e'27h°LorFuses'
•^¦"arrr Cf$ 1.920,00 »=« len^or^Vco00?^. SveSda^KSelsanflo retormas e um- hftr"o. Tel. 3a-so89. viia Isabel. n. 936. casa 7.  fAAillftfflA 111 A MA Josc- S
bem compramos cautelas. TSfffSS COM PRO PlAFiO fnm a^M — ffiHiO
iTTio Tenda sua mT- insfslacocs Elelricas Imperio Ltda. v-v^-»~ ^ra partlcn!ar' •— lonsenos Kaa,03
pra. ^ao ^ — Rua Beneditinos, 1.° — Tel. 23-5274 TVpoiito de sabfio e Oflclna do San.iau,SS ft de beiwa do«- * cordas cruzadas tres pedals, te- mo precisan<lo reparos. Pago a Conserto hoje- Philips, Te!e-J
rnVX:eI comnramos (Casa especializada em compressores) gjadio 

- ¦=~s g ggjfuSkS - amirteanS. PCoJ»to|
ta, tamb6m compramos pc5o o compareclniento da pesaoa que Sjgj®}, ® x?vler n.0 4a7.' c?sa 7. K»nla, 14 — Largo Humaltd. da gem telefonar para 48-0241. em casa. Tel. 23-2793. WUaoa.
m^quitias esquerdas 18-2 — I .. ¦> RADIOS e radios-eletrolas -frende-ee Dor motlvo da vlascm urn flOMPRO 1 PIANO ¦¦ | . I
atendemos r&pido pelo te- f-¦-»- Sld0 venIll<i0, tenho um outro negoplo Qucm quizer comprar 1 radio-Vj- V radio de onze valvulat, jmericano Me,mo precUiando da reparos. nSo £ 161/ 01 U Sif v „o nocn rv« tb" w T A <ie eeu Intsresse. trola de qnalquer. marca. e de montado em1 bela. oalxa.de Jabrtoajio rog6t,i& pr8So. Pago maia que qual- ».•¦•¦ W-«r i
lefone ^8-0360 H to T 1 ^ r ¦ 1 T -|7ietrola O. E. — Vondo-;e Lladli- qnalquer cstllo, ao melhor pre?o 1°i21,r.- . t.^dr, Initaladf) c^uer outro. Telefone 43-33H9.  _ , I f
ATE 3 006 SO KU 1 A i 1 VA pe°dem^£^S|g^ rS^4W5"eRt^0,rad^%hT- toca^Uscos rvlctordnovo.rft as COM PRO UM e Ra d t O S'

 ,1 Zenlthh°(ameH?ai no)^hiPye 
R«n- "n^r-iooo?^^* 

PIANO: PAGA-SENOATO ll'l "iMuM1  ?rVa?l!^..0MoSta:eRua8Ban?S- glfe'^Tele™" ^.""Uj/tMa-dS- Y^u?a°r Tgar"'^'.^' nte «
em demonstragSo, W^\Htlira?n'a-'tipo alpaca, comgr ^seb^eS fadnstriSS ^ M->n^;AleBre, gg MESM OVELHO

T fflfl • Estereotipia completa, 6*-bvlal?ulh3. mSm.{iSS «»v»»wde P"""> P1°T"' Tel. 49-2879 
motor Siemens de 22 ftl"SMaeio.0,B?aande 'atomoe? ale- taulcosl.' Gar-ad (UueUc). Mo- a "iTTh lif* T PIANO ALEMAO 'aw m&o. venoe-se tudo. Ver t rua Li- vels de todos OS stilos; Chipen- A I Kb M|K All Vende-se. fabrlcante Spaeth, era otl- _ 1
P., ebave tnfastea, etft raipe, 2/^Bra»_de_Plna.. ' u= rL '^0l colonial mcder- #% I Ell^AV »o estada capo • »m«.«ao de metal. B&« Fr^SgHli,^wn yfrasffiS W»MB.Wlt-Witfe*:>?ti T" inguafone — frecloa-se um, •» !5 tin VMaA re- cor uoguelr. tlpo apartamento 8.700 Mfflli ll| ) M|H !•,, ,VgH H|U,rilM\M«r '*' •< 18 i M • Preco excepcional. inel6s e UM em Irancti. em per- | no, para, anaptat&o do VOSBO ra ermelro.. Vtr na rua do Benado 17^.: |HHIIHIn (rrego ex fgt0 c5Udo. Tratar 4 rua iblturuna. | dio ou transforma?ft«iem possan A Jb H ¦ MfAM T»r Aivn 1 /I r»F. rATTT)A I } "flBKiaifc

JKI/ \mK2iT jv. prcclso tambem de llvros e die- je radio'Vitrola. Vend as a vteta !¦¦¦ ft ¦ HH |flfl A lAiN U X/4 UIj l;AUUa JMnvllllln I *2
S31 nffiBI . fe£_3SE».ii.2 COJ cm francts e lnglts.  _ Drazo seci flador. Perfelto m ¦¦¦¦¦JU8I De co. castanho. otlma pcm. par. Bm| l!fi I—VBR J cl* l K p xttt env /"\rgao harmonium vende-se ura otl- Jl «rth * Hlrer&n do H B ¦ WW Mr B classlco ou casa de dlversSes Cr$ |^Sj|jlll|H . ff

,nforma«°«* «°m ° Sr- NILSON O mo pre;o dc ocasmo. Rua 8enador BaUlBWIi B 1111 U?'
IT Av. Presidents Vorgq,. 446-A - RIO 6^oo' 

SS! Av^em^e"Si. t2l 4^M3°d t  Piano VelllO e maquina f
Maqninas de costcra — Qnalqner •  - -. Praia de ano crlstovto ai3, bonde de nova »Hal & rua do Catete4V dg WlT A IT ft ti?°S"precoUneTPdrfitaneta. vou°a§Uin: |

COSTURA ESCREVER ELKTRICA p^ss~tsnir-rsr, por ,.w «r Ra^P,F"^s B IflAH W' trflu wn „l(,nt!r# I" ^ ifctlUbtrlaiS.Atcnae-se "77 ——- _Ve^d^-.re~maquTna"de^escrcver"eietTi-- Ir^cepatiaTrnn— f p—m - fp vuiaH-tiiuco—leix'Mr-ondkg—curas—4£-^ p "; FeirffiltO-ServlQC dagarailtiSCpelo telefone 32-3900 ~ Esta- 3 maqulnas Portatels. Sendo uma Ca Eliot Fischer Underwood preco rara banco e Isoladores. at6 4a ll horay j lh maglco. Motlvo de vlagem HarmOIllUm — KOlOS assistencia tecnica. — Compre»clo de Sa n. 57. Tel. 32-3900. Vecta e outra O. B. com motor. Av. ocasift0. Rua do Rosarlo 145. sobrado. 0u amanh& dla todo. Rua Barfto de Uf„^n*te. PreCo 14300 cruzeiros; i r. a JTT „fnT,1tlfinFT rmra Alia »e-iTTTTCrrAT? Salvador de si so. ivuateml 114. casa si - Pra5a da 3^c^;4arto,5 77, ^ 203, telcXo- A \9 t% Pianolas inarcas afamadas para. oua »ef XUJXijAK a a Escrever IJOrtatll Bandelra.. ne 43-9597 W ^^11 M U v «rtA«« nnr 7 Asn p-useiros kk- guranya. Nos temos modern05
Para carregar !o baterias. Trifwl- M ^ /II J | H ^ Vende-se maquina de escrever por- plani?~ son^rldld e^ex^efente T? ^'dl0 Para automovel Ford, 1948. Si Si V <# 7 7 taate fechada com* mualcaa ssq; enwei- modelos de B. C. A.. Philips,eos e monofaelcos. Maquina opeiatrl- jyj J J 3 8 J J I LrJ tatll coin pouco uso. Ocaslflo. Rua do f ^otlma sonorldade excelente, P»_ J.\. motrola automatlco. voude-se; ros, piQno ingl&s. 3.^50 crutelros. oiimnic Philco C Undo mos-

«eBa praso Pesos' melhores precos da ' I U l| U I II U °' Pago jielhor por ,er para iso n"'s'°1"" "5"'uuario'de radios pequtnw ultt*
SJf^teye'r1 Telltones Sisi*eUC4S- Operatrlzea e para madeira. MaQUina Singer jP'.stuao, esKangelro^cor "de aca- R*cmatlc?, para dUcos de 10'• 12 {^m^^.o^nao^paro^Ne- LiquidaCaO de piailOS niamente ohegados. que vende-
6617. Durval.  v.»,a e a prazo pelo* melhores pre- ----- M«ft - Ab ju. 4 rua Camarlsta Meyer, Junto ao po'.egadas; possante aparelho com 3 mesmo jreclsanao reparos. Ne M, X? rnrrios mos a longo prazo. CASA OLO-"SINGER 

DE COSER ^"C^S^feV"" =¦ d" maile'ra' SSSS fiSSTO \°?oo%£& IT BIA - 
,Rfua stfc^4 W2T34

L«S? .^rneSiffi^ •-?«. tela. ^ !«g ^ I P®™]™ ^ S3?-W 1 22 «»• ^ 86 - TeIrf°neS 3J-9444 ' 42'4834
Rua do Rorarlo J14S. sobrado. Durval. ia t gn.ut.mc^o- ——— "

— , ' "• *

%¦' •: •; ; • v v, • ;• ...!x.:'^ • . .. . ^a-. . j.  ;..., -¦ ¦¦'!-^.l. ¦• ;u :A •._. ..., '- •.. ^. ...,  . . .¦¦..¦ ¦ .•¦v.. - v.  •

REDÍIT0R ES DE VEL0C1D AD E

r.SAUERiFíLHOSLTDA.
ÍÍTJ\', FÍtodEiBA^I>E:; IWttp*, 313;

Tel. 23-9800

JORNAL DO BRAfla. — DOMINOO. 7 DE AOOSTO DE 10«v

EMERSON 6 ráhula», onda, cm ia, • loa-
«a* — Rendimento de,0 válvula»

CSPEKANÇA DE DARIIOS COSTA 4i CIA
K vilvul *•% ttnfcriedtth.

I Caixa <le madeira
Com

MOTOR
Vende-*e Woctlnglioutf de fi ítP— *220 volta —• 1.430 RPM. nau-do. em perfeito e*ti\do. Tratar na

Av. doa Democraiicoa 640. como bT. Cardoso.
O RADIO LABORATÓRIO LENZ está aceitando ins.
crlçio «le alunos para os cursos de Técnico de Rdd|o,

de Mecânico de Rádio e de Prático de Rádio
Completo Instrumental de precls&o para uso dos- alunos — AMBIENTE REAL DE OFICINA
Assista a uma aula sem compromisso ou solicite In-
formações pelo telefone 23-2G35 — RUA MAYRINX

VTIGA, 18-A — 5.° ANDAlt

TIHTfl RSFALTICft
IMPERMIABILISANTI

Faro proteção do lerro con-
tia a ferrugem, e obrai em
cimento.

Chegaram Pianos

14 DE CAUDA NOVOS

fco mala darávcla. com a •»-

frxrn proteçáo que ASFAL-
TOL oferece, contra o perigo Máquinas de costura

usadas
QUALQUER TIPO

Atendemos chamado» a do-
mlelllo. Tela. 32-3800 e

32-7987
RUA ESTACIO DE 8A, S7

permanente da ferragem era

obras de ferro e eouacrraçio

Vendemos o» materiais o fornecemos a mfio do obra

MOTORES
CAPE-HART

FABRICAMOS; LONAS E PASTAS BETü-
MINOSAS — TINTAS ASFALTICAS — FELTROS
LMPERMEAVEIS — IMUN1SAD0S DE MADE1-,
BAS. ETC.

EMPRÊSR DE PI?nESEHT8CÒES IÉCH!CO-CCfí!RClflt
Av. Salvador de Sá, 6 — íalp3o 13. TcL: 32^3626 - Rio

ACEITAMOS REPRESENTANTES NAS
CIDADES DO INTERIOR

PLEYEL - NOVO
CrS 9.500,00

Com lamina e Scraper em perfeito estado de fun-
clonamcnto, vende-se. Tratar à rua Araújo Pôrto Alegre
n.° 56, 2.°, salas 22 c 29.

PIANO ALEMÃO
Vendo superior, períelto. quase sea^

uso. 2 pjdr.ls. c:po de metal, corda*,
cruzadas, bonito o multo bom. Coub.|
Senha 51, Tljuca, proxlmo d. praçaSaer.a Pena.

PIANO ALEMÃO
1/4 DE CAUDA

Vende-se do mais cor.*eirWào'*^ibr.-•cante tel. 22-40R?. .
RÁDIO-VITROLA |

MEXICANA iADTOMATICA CR$ 3.800.00 {Possantisslmo aparelho de oadaacurtas e longas com verdadeiro son d*lorsio. movei com discoteca automatl-vco para 10 e 12 polegada.'., á. rua £»4o?Cario-'' 50 ait\ 204. j
Rádio-vitrola Philco jUltimo tipo 1949, 10 valvulas 3 fal-Xzas ondar,. pick-up automatlco para 12(discos, todos os tamanhos. es:á cova<e £<*n uso, ainda com garantia tot^l \aceito ofertas, fce!. 23-5^59. I

Rádio-Vitrola R. C. A.J
Sem uso nova e com garantia, recenítemente Importada 11 valvulas varias»ondas e pick-up automatlco, 12 d'.s-,cos. Vende-se por preço m"»ilto Inferior'ao <!o custo. tel. 37-5432.  j

RADIO-VITROLA f
WESTIN GHOU SE

Oficial da Marinha, motivado trano-jferencla vende um 100% original 11$valvulas som maravilhoso garantia !a-»,brien camblador pira 12 discos. est»t5com-pietamente nova. Rua Conde de 4Bonfim 970 apt*. 1! tel. 38-4233. y
Rádic-Eletroía R. C. A4Vende-se uma linda « maravllhoo«3por preço baretiísimo tel 28-9305.

PIANO ALEMXO \Vende-sa C. Bechsteln. linda sono-^ridade Berlim, teclado de marfim, eè-»po de metal e cordas cruzadas, porjpreço de ocaslfio urgente. Rua Chile,,27. fundos, proxlmo a Avenida Rio]Branco e rua S&o José. 4

ESCREVER — SOMAR — CALCULAR
Não venda, não compre, não truque sem consultar os preços

da Casa Nacional. Os melhores da praça.
RUA DO OUVIDOR, 43 - SOBRADO — FONE 43-7767

Família precisa comprar comurgência, bom piano, mesmo
precisando reparos. Negócio di-reto e ã vista. Telefonar para32-0723. a qualqner hora.

Vende-se um, em perfeito funcionamento, 55 HP.,
à óleo Diesel, muito econômico, com garrafa. Tratar à
rua Pedro Alves n.° 210-A. LARGO DO MACHADO, 8

(Edifício Visconde da Fenha)
De cauda e armário, dos mc-Mores tabneantes nacionais e

estrangeiros, pelos menores pre-«jos. Não compre o seu planosem conhecer o nosos stock e
preços. Antes: Rua do Ouvidor
n. 81 - 1.® andar. Agora: Largo
do Machado, 8, esq. Catete. '

NOYAS

MÁQUINAS DE ESCREVER — SOMAR
os mais afamados modelos e marcas para escritório e por1

táteis, vendemos com grande vantagem, i vista e a prazo
RUA DA ASSEMBLÉIA, 58 — 1.° ANDAR

Consertamos qualquer
marca cm sua casa —
WILSOM — Tel. 23-2793.

APARTAMENTOS DE CAUDA:E ARMARIO I
Nacionais e estrangeiros. Ven-'das a prazo sem fiador. Ingleses]e alemães, em lindos modelos,com garantia absoluta, na Casa'J. MEDINA, especializada nó ra-|

mo. Preços de ocasião. Verifl-
que hoje mesmo, á rua Chilen. 27, Loja Fundos, próximo áAvenida Rio Branco e roa SãoJosé.

i^pr^°gpip. Conjunto pava
pintura

' desde
Cr$ i.920,oo

Instalações Elétricas império Ltda.
21 — Rua Beneditinos, 1.° — Tel. 23-5274

(Casa especializada em compressores)

ACORDEÕESVende-so um iiuper galante 120 bal-zos 16 registros e um Scandattl l<obaixas. 21 registros ambos novos —Rua Santana 107. com sr. Luz.

Compro máquinas de
costura Pfaff ou Singer e
outras marcas, mesmo pre-
cisando reformas e tam-¦bém compramos cautelas.
Pagamos no ato da com-
pra. Não venda sua má-
quina sem ver nossa ofer
ta, também compramos
máquinas esquerdas 18-2 —
atendemos rápido pelo te-
lefone 28-0360.

Consertos — Rádio

ROTATIVA

PAGA-SE NO ATO Frankenthal, perfeita,
em demonstração,

¦ Estereotlpia completa,
motòr Siemens de 22 H.
P., chave trifãsica, etc.
Preço excepcional.

ATENÇÃO

Informações com e Sr. NILSON
Av. Presidente Vargas, 446-A — RIO

Máquinas de costura — Qualquertipo, Não importa o estado, mes-mo industriais. Atcncie-se ráp 1 d•>
pelo telefone 32-3900 — Está-
do de Sá n. 37. Tel. 32-3900.

TUNGARPara carregar !o baterias. Tnfe^sl-eos e monofa8ico5. Maquina operatrl-Sses. motoros etc. Vendem-se ã vista« a praso pelos melhores preços dapraça. Rua Tenente Oldpard Sapucaia«í5. Meyer. Telefones 42-1551 e 49-bé»17. Durval.
SINGER DE COSERVende-se com pouco uso. maquinaüinger de coser e borlar! Ocaslfi.o —

Rua do Rosário 145. sobrado.

ESCREVER ELÉTRICA" Vends-fe maquina "de escrever eíeVn-^ca Eilot Flscher Underwood preço raraocasião. Rua do Rosário 145. sobrado.
Escrever portátilVende-se maquina de escrever por-tatll com pouco uso. Ocasião, Rua coRosário 145. sobrado.
Máquina Singer

Para coser e bordar, de mio e de04 Preço barato Vindas «arantlda»
Verlüquero os oomos preços, i roaNúncio 24-A quaie «Mjuina da ruía Constituição.

COSTURA - -Feríeito-servlçc da~sarantla e,
assistência técnica. — Compre)
marcas afamadas para sua se-
gurança. Nós temos modernos
modelos de R. C. A., PhUips,
Olimpic, Philco e lindo mos-
truario de rádios pequtnos ulti-
mamente chegados, que vende*
mos a longo prazo. CASA OLO-
RIA — Rua Sete de Setembro
86 — Telefones 32-9444 e 42-4834

3 maqiiinao Portáteis. Sendo umaVecta e outra O. B. com motor. Av.Salvador de 61 80.

Onera trizes e para madeira. A*vi«ia e a prazo pelos melhores pre-ços da praça. Tornos, Plalnas. Pu-radeiras. Carregadores para baterias,etc. Rua Tte. Oldegard Sapucaia 45— Meyer, tela. 42-1551 , 43-6617 —
Durval.

Rua Rcg ente Feljó n. 69-A. Rádios, chassis, dlais e materiais para rádios.
Rrfstieo. Chinaudefle. Temos caixas pequenas, caixua para rádios dc diversos modelos. SILVA

EUA REGENTE FEIJÔ N. 69-A. TEL. 43-3730 — SILVA OD GOMES. Temos grande stock de catais para rádios e radiolas. Temos caixas tipo CmonlaT,

Pj



/ir
d» tllo.

!E^*vfl«da um •">P" aiiolado <"om ®
mcm t IturSauv, V prem*. uro* mt-i mioulnt UlldfriüOd,

eol.r, r.tlr.ndo««« II
A cadeira* ® um aparelho raulo >1*
troU poruttl. Tudo em oltmo e«U-

JírEfêáaí—íèml.T 
"mõBlltorto «•

u»k

V«oíit-.. um» mebllla a» •»!» J« 
'

jantar M|»JÜu£üm .i.®
Xy.n3.-ii" uiu»' ...» «» •
V mal. um*» l»V« J«<l®i-r uteiro». Ver ifgunda»f«lra, a qual* (
òuirXV.. A rj,"> Cal.tr U*. j=*¦—™ '»m» «v .olt.lro, comod.- (m**tt d# fab«c»nrv i"*¦—-u*. !Mfjt /
VenaucainUelto,

UfiSic*». «>m .».«•••• Jfi.»S& wr».«••W.Í^ÍKLV»* "f"'i
juoto ou, »!»<»dV?,rto seguinte: no/iiL.
eom ll P*ça» de Imbuii

»HL «iíffi domln.

•nte, « coniundo I 49.497; Uua Jacinto *!_. MW5(u.utorío Chlpendale - r»iidÍM»'por mõitvo d» viagem um»buli *< cedro;i **U y B4i- ,i0 jantar ronj tampo» et»P'-"íiísssf-^toíi! »* ..M, *ru» sijri» £<*»?•:"dormitório" com-
55»» *V «r "á IV V1!1» rn'Ai ~f Yirrio" dumin- pjJio^piír» moc*, fi« laqué *rr-
fFVroS.^roS^v.n^ss frSA.
«nlbn, »<.,"lSarticuUr ?<
* jasrt». II lOinenu».
Cm&Slàào *V,r'5Sr»ti» 4 ru» rrilbom uuao. ver «»' «m.nhoabl.uo lia. »l<t0
ÍSor motivo de viwem.
Jr lU«lma mobília d* cadeira •m"*1-
C* .eatllo ln*l*s de 1? P€ÇIW!|%®1«
fínwoi de vidro. b"r "l*
eldíirJ. de couro lavrado cora pou-
55 uao . em perfeito »«t«lo jor p'1a-
co irruorlo c'c B.ooo eruielro». ver»
5,i/.r Droçoata, Ttr*.Mmlr.nte Gome» rercira 8 —

., rtklíTf peça* «viíIsm. tudo em |• otimo estado. Fone_25-3M...
I ,\T"«nde*»r l Joiro de poltrona» pare .
I V qualquer Um, preço ioa Joaquim Painarea, 154. c» 10- ,

JORNAT. DÕ BRABlL — DOMfKQO. 7 t)Y. AOOBTO Ü"B 1949
SALA DE JANTAR | V'"'

A ruar.M.»cio de.JM. —i i•vrenaí-»* p»r* aeiocupir luger _!
larJW.ftá*».*
«SíHim-T lindo" -«

V «tllo lnc'e\ ou um me.lc.no »m-
bos novo*, completo» «i0,ch''!„'V^ ?ím«I>reço convidativo. ?.u* _8a ^que?dâ *138, apto. 604. Elevador A ^queraa

5ni5ir=-vi5anMTÈ fc-OT7«g/\uarto deVV completo, lmue.do, '-rrr;estado novo. t>or motivo do u*cm peroba.
4«m"intõrmiç6i»' de
«u>! IntormwOe»?pal» aai'j?4Sj-
Vvu^Tto" conipleio dç o peç»»7T«lheir" 1 do » imbui», ollmo f"Jll01>.P"r'i(!* m l cruifiro*. eala ae

"TTendf-ie
V aoto. com 6 pe?icrurclrnh. A rua na*

1QÍ, apto»_l
ecüs, cuita 1.800arAo do ltapüí>p«

^,T»r vende j ' mlf crutelro». »»'
imitir maricá estilo mrxlcnno ruMI-
Vo u ptçft»? otlmo .atado >.'.00 cru-
êciros. Tel ¦ 37^03 —

IÍENASCF.NCA - Vendo I 11 n-
Ao conjunto dc I dormjtorlo Rt

com 11 peça.»

XTindf-sê ftiuumM poltronaa e ca-
V delraa estofadna uiadaa. — Te.

lefnne 47-p?M- , _ _„|mt
V pn»drV" e»eo°cup»r iur»r. um dormi-

o' com i Peí»»A.PY» J»!!W WSS

ANTES DE COMPRAR SEUS
MOVEIS FAÇA-NOS UMA VISITA

SAI-A DE JANTAR RÚSTICA. Cri *¦ 500.00
DORMITORIO RÚSTICO. Cr$ 4.000,00

VÁRIOS E8TIL08 — FABRICAÇAO GARANTIDA
REFRIGERADORES. VENTILADORES E RÁDIOS

Q. E - FACILITAMOS ü rAOAMENTÜ
RUA FREI CANECA N.° «

COLCHÕES
RUA TOEI CANECA 44 — TEL. 37-3200

tiMiuJ». trttui tU>oIM011.
Cê- I

V«nda.»t not*- •»IU« M«kle»no Co- fietfl^dfM domleu.o. lorntcimv* »•
tontal, mcllvo de viawm "•* IV quaildade ,v n\.\
tar A rut I»«lla#rdo Tav«f» 111 an *, aa; u^«» t P6'1**/', *'r 10). f(aranjflr«*. tel ro ne 4U*0''->i Haudoek l.ouu. ,.t .Ju h ,
ratfo d" M« 11 r !•*» M *A l' nofM»! fVrleirfas • domlclllo o* prlmtira.ail A fie IAUTAR t 1\ reataareiite. fjmto. .*0 rru-

Oor.t\*Yijvío um* u*<*oa ent 6»lw* estadod* oon»frVáCAo rom flove paç»:. pre^o3 oí>o oru el.*o*. V*r e tratar * r.i« \l»na 141. <n»nhà r nualquer ho;n.

I «flroi. no» Bl;»rio de_

MÓVEIS
Vande.se nor motivo d»

A
AÇÃO ENXRK AMlGOg

^ji0 Lu;o" ácTVonmento d#
todos q'»r compraram ?n

GELADEIRAS
rbllco, nova, encalxolada, Riruntl* nnr»

iiiion, de luxo. Freexoomatlc unnds, funcionando hem
Vendem-se — Telefone 48-2221

m Udade_em janjcr».^... VrüKfrof114 |^l»tr»lux V»nrt»-(ie. noi». •»» , ,,,, ,m:U> ... rotir»4o «. ru»n* IJ pradA, ria margo. tel. **-íj '• '0 Conretçao, •» **nh« u-v brtív
¦ p«rtióúü(. auSn. . «I. «idpTítoK — j P'r,{[!j3n^ qo ".rniilor? qtía por .«¦SVm 10 ml. V.""" Uvo do «f»o liüvrí" íxtr»'.».' í» !.">«t por tr^fona, trair * A%. l>. «. ^^"1:,^ no 6-í-i% llrará è n»eem de

9 «minou dr um* foladelra eletrlca. j wmtp de maplil. , —... ¦-•rtenrente a C»rK»i» Amero de lau.a. i^fíctvõíu»" • Enreradelm. Te-ndf-no

ColchAe» crln» •
AJmofadfU de paltia d« «eoa
Colchêrn dn crlnn fina 
Colchão dc ce»rlnB 
Colchdo dc corttça ........
ColchAo de crlnn fnlmnl ..
Almofndiw do eortlça. 

Crf 150.00Cri 4ft,00Crf 180.00Crd nôo.ooCrí :180.00CrÇ 420.00CrS 45,00

Casa LUIZ PINTO
BEKOH&ÀM-SB. colohwm para O MESMO DIA - jm:ND|-
SE A PEDIDOÊ) DO INTERIOR — VENDEM-SE A_Kiluuu r.™

COLCHOEIRO

«Lcençãr com 11 Peças, um» dt»pr(.. 5. te
T3f, Jlí lantar Chlpcndnlc, com conde tt»un»_._
« t>cc«. l RropoeítofadoMa-1.
M tà^tk-â rua do CaUlc. j ^pend.l, 

cony.
WMMWi\ guardaamõveiscítí; —> - - •>-

•n a mero 66.

gu«1
quarto de casa":

puçiui dc imbui».
Ver na Av. H. o dr Çop»enbnn» 7l

'L 7„x, COm ,,r. Oencslo. na portaria. ,(Wfj.3 ura Jg—gjj— -^ggTfieo do-.-mlíõrlo p»r»
Saia de Jantar com ^ 1 « rUB . * rmde-a.. 

perfeito cstad° v"? ÍoRrt jgi V castl eom guarn!ç6earr.rlo» de v.tconcelon l,.. Apan. erora»do ''lto.de «ncoraen .

Pissa-sga 
««afefeijfe i casal.

oc.no, Tel_e_fo!.riP.r»ntiv v_..a. 4,1004^«arte dft tr.anhfc.f«ftn*cabaoa 56 >. ap'
güií» de je-.tnr' - V^Hde-.o per :.oco
O crutelros uma com 10 P«" ,»,mb» S». Tr»ur » rua. Bajad* 2'-
* nmrUmento 101. Tel^SL.25.U..——^

de Jantar estilo C0J°n1®;;
v5 com nove P®,''5'! T™ pirla linr-
52 Mtl°TS, ; .ntrar n» .ru^TrolIclc. .

ctettde do preço, aapto.
1°'-^ B?"j

147. com—oportelr^•gJHTdTSSStií - Vende-!t dr lmbult

09.Uel._J! 5^0332-Thde-se mobílie

— T»l»fnnB  -"!\Têndêni-í» por preço de 4
c»mi: Pftteiuc e mil» «g" 5",™"d, madelr». tod.t «"«'g,'

tas ou .-eparadai *¦ ^Atlantic».
Xfcn3^í uma .ala de Jantar d' U

p.çav folheada dn Imhula. rr
estado de nova. vende-se tarnbern, tm:
quarto corra ? peçae folheadas.
a ru» Farme d. Anoedft_ng.-_—__-trende-.o um» sala dr ianTâT^Upe

moderna, com :: P"";.*1°*ervada. por motivo de vl-*sert"0 -t>_
tar Campo de Sào Crietovio loa. Te-
IftfOpe 28-0143_. —-r^«Tende-se um conjunto d§ sala e

Jantar folheada em Perfeito "
tado. Ter e 'ratarei, rua Paraíba feOi.
terreo. Pr»ca d» Bandeira^ ——•^vTíHde-se .ala de Jaot»r eomple».

usada, em otimo eet.do-. a r. Co-
rAçáo Maria. 33S — Merer.

IjTELEF. V 42'3000

RIACHUELO.134

PMJ

mm 
[

I »w^£^viia eSIQH', R

^ uKEHBjPjM" ^ I^I

TOMADA E ENTREGA A DOMICILIO
PREÇOS MÓDICOS aa

©esar227..ZjVi de Jantar cSlõnlãT. com j! pe-
ÍS cas — Vende-se. Sem uso. de otl-
Sf» íabrlcaç&o. Preço d. ocariio. »
rua HadtiQC^ Lobo n. ISj

3 iõçnc no eítllo, "ovelt ^lenoa^
lrYrt»"Cp^rM|Í°r ' Ho»
t)omingo& Ferreira. 6. apto. 1. iei.
37-9093 •

TTWÍ«-J» um dormltorlo comple.o
V para solteiro e uma sala de Jan-

tar completa, amboa 'o"""*®»- jere tratar a rua. Honorlo 1«3»
chambl. Me.y«r. ————Tende-se uma. sala íi Tãntir J -

lheada com pequeno neo.
.ifianulm Mever 5». —__
^"rende-M um guarda- vcatldoe.

lustre de eala de J9®tar.Vmalas. Rua Machado d» Assis >5.
a pto. ?02.

umduae

'S-out«%:o"lr5orWÍ«iroV0em06tlJ

a«r£vsaec.^tr^.d»!Tdl 25-32?3- ver nos dias utela da.

^1»la5de jantar — Venae-se tipoi mo-
O demo folheado,, .estado: de_ nova.
Crt 6-0G0.00. .4ver. 226. Avenida Joáo Luís Al-

'ala de jantar — vende-se uma e.-
apartamento rústico. «""».*

cac^lras estofadas, em per/eltiloS
?oS-"t.dÕaer°4 7»peVe""irãnd7 Snom
SP£h.n?SVÊatVela Sf B!o^S3!Eflgg.L-
o ala de Jantar irma na-
S ÍSSS* sgssr»SSuw á* Viagem;Ver e tratar á rua Frei Caneça_8.
í^ala de Jant.nr ie Imbuía, 'olneada'K5 do»* "*'»« venae-se po.. Cr?
3-000.00,

a particular uma linde. •
V moderna mobília de aala de J
tar de grande valor. íabJcaç!Io Lau
viírrVi-TTirtb Trata-se na rua Vieira"sSo Crlrtovto. com Cons-
-vrende-sa uma poltrona, em ^rfeltoV estado, a. particular, á Av. Rainha
wiyjibeth 43. apto. 404^
Hrende-se pêía melhor oferta uma

mobília de quarto para menina
eE cedro compensado, laqueada em
cor azul. com oito p»?ças. á, r. Aimi-
rante Alexandrino 356, »P»- S-601-
Santa Teresa. -j—Tende-se uma eama de criança ae

imbuía 150 I 70, com irades: a
r Savler da Silveira 12. apt._3_L_

móveis :

Cessa Espirito Santo

Móveis de todos os estilos, feitos

com madeira de leh — Preços sem

competidor. Rua Haddoefe Lofeo» 18»

por tfief—, ,eaba^n 109 «pt

Dê corôôrlo ao

seu lar
MOVEIS SO' NA CASASAMPAIORua Hluchuelo. 8 • 7Tcl. U12-0077

Dormltoric» tolhendo» d« 4,
ç, B, 10 e 11 i>cçm de 1.300
a 5.600 cruzeirod.Dormltorloa rustlc» dc 4, 6.
8, 10 e 11 peçaü, cio 3.000 a
7.SOO crui^froa.Dormltorloa Chlpendale, d»
4, 6, 8. 10 e 11 peíaa. de 8.000
a ia.000 cr usei ros.Saiu* de Jautar fo'hnadaa,
de 8. B. 10, 11 e 13 peçan, de
2.SOO a 5..XH) cruíelroa.

Saltvü rustlcHfl Chlpendalo
o Colonial do -i.500 a 10.000
cruzeiros.Salas do almoço; copa 011
Jantar em madeira de let. a
2.300 cruzeiros.Escritórios — Buroaux d.
1)00 a 1.000 cruzelroa: E^tan-
tes porta d« correr de 400 a
1.000 cruzeiros.JÇacrltorloe Chlpendale 7.000
cruzelroa. Eacrltorlou Comer-
ciais de 3.000 a 4.000 cru-
zelroe.Grande quantidade de mo-
vels avulsos, g.-reatldos, ms-
6»^. crlataiclre^, cadeira»*, otc.

Colch6cs dc 50 a 50(1 cm-
uelrOB. Refurraam-«o colcbôea
de 100 a 350 crur.elro».Trocam-ae movela antigos
por modernos.rrsiTE nossa jsxposiçao

NEGÓCIO
RAZOÁVEL

Vendem-se 15 srupo» «tof»dos.
tudo bom. em conjunto ou «parados.

Rua Bar Ao d. Itapaglpf. 601?.

ÇkO09 durante o 'n--
Pertinho do i.«u*i d?Paca no1-* «*jrperlpnt'!.iw*U longp?adrlra p«r«""Wrf»,c6'v

I'J i mm rerde*«*oin iwuco uan »>-•«mwlhor o; t r n. if 1. 4^«bjj^x,j0)j ^ e'.'Li_
• n Wn'e(fiiiflrM e *i»plradoreL dc p0, t ftr»n*icrina pain j ur ae.emoro ae ^ n\aTCJ,fc aeneral rietrle vioor-O ItJ cAei de casus, ,endrm-v> g-,tQde*• i j- . ~i 1 Mailt* Imnortecfto ^'vta. Vendo ba- calaAe^, mmanho gtsaot.*, #&tSo qua-A »;Ao entre am.gos na o*.*qu»na «io ratl«s->\rr«os. Uarantl^ d» um ano. \er" prontot em prim*i'0, etn 24 hor^t, /x ru-revei' UudefAOOU. que devu ,r.tA. rt TUa a»nt.% CJiara zu Apar- A juj. casa e morf» no quo A ieu.r: peiu eitracuo aa i-Jier.a »«• Uln#,n.0 fc. copanaban*. Tel. 37-4fe*»/. cada «-i»lr*o gigan'^ 'omplfto, d4 para: uer^i d« ¦ ac Hra train..- rVia o"u^:VbicaiT Coimo- f^irr uma caua chal.tlnho npr, .ui«-• .laa u»r* hoje, peio ur.tp»tali«, ... • J. 1 *"• 0J"Tl°d"v n,.», d».. neanu. precu d.. ^ou a l.ioti eru«l.i —, —i— . 1 po.tta. oo.o. , t«»«'-•* P»*» a* I0, cda caixao. le.anuo amda mu!-

COMPRAS-B VENDAS 1 ^.. ^1junV tX* p. ego-, rntorof, rlpd? e acompa»
Hl\ ERSAS TTV^o .i 8k.' — .eade-ts um Junx UJU caixc)lj. n»-nw par* fh.»«" por- * --- - —r e H'ui. com t>t* bocat^e to.na tJl c jAtie«n.. Oaf.c uma oinharla •

i nnra on Ejla-! economlco ctn fifttado novo. V«r A rua ^ ra_a 5UA ronfortave; rer.ldeur'a, de-! A jUndu pari M WW t^qjo da Bilva 227. .Vila..Isabel. ^ dl> pronta vulera u.n dmhelr/o,
, £\ d°* Uuldw ve.ida *.ig.U»W^ i^.JgldaVr«ra-.tarto de nova. ^ ptffl. I r Utt riara boj. rend... eja orde tor.niovctfc de aa.a, radio c*1"" JJ r|JJ' t .pnrte.5f. no- C:% ©.OCO.OC: i rua Venham esamtiur it. b«is qua. dude oalaj. c artlgci «m p^^caua. TeixeirA P-lbe?ro ::s. Jundos. durar.- , madeira, toda npare.haoa. Dera tedicos. Aveniua N. »S. de copacaja- u puji Marls «- Ba.-roc, 69?. 'felc-

ftH. 9'J1). apio,_;o4. —a—I——» i -* ir a mit t A lncrlesii nartindo »1 tone :28-3738.n«a. fj /» «y-«.  . .... ,
A.kVende-Ie A ruÍ"auiluo Pernanoei - Tn^íatèrra, deseja vender al*uni | ]\[oC. Botaloiiu. Tel. 26-/167.^ i artigos de prata, quadros r mo- oca,lllo ,a ob SrsV Pintores — Vendem-se va< i bj]ja antigas. Para marmr no-j maQui:ia i>V rlot Vioj de ercad»» em es-»du rA pa„a vê.|os. farornovo e em diveraoa tamanhos. Ve
tratar com o flr. Álvaro a rua
Laranjeiras 397

,-armraio cm ótimo rstaro tde mao, vendo por preço etum cofre con» «egredo u umamaquina ae lavar roupa c uum gela»telefonar ruir* de « pés Nu-k. Junus ou ií-""colonlo negada» 7,
"TêSIa.? para 25-3098." Rua Almirante' girada., * r

Laranjeiras 39". i Taniandarê, 20» apto. .iL-j-av "\|"ata« véná¦Xoãaõãaõra «Í5 pãrã banheiro, wogio - Vende-.e a *4». esmaltado àl;anA mire» cotnospollt» no citado Oc JC b-nr.-o - moderno, com três Bo ,-utomatlco..vend5r.a.c | ç»« eJ»™.,P»/ '*ASla. I M produto. Vende-se.

vendem-aa uaadaa.ono,„38-6499. olnbõ de marteiôs. par* qua'quer
Machado "lie" Ajslfl. I fjf produto. Vende-se. Jv. Pcvlro n,

| Jfi. . Fonç .1h- .730'.UO'- o. -?ulna C19 cosvura »nuu»w.»«»i ¦, rno eei»uu, • «.

nraalo •!» ».t»D-tifc oo.t. erpe.ho -t v., »/, s. de c0?5Caba:ia. «i7. a r' 1 B-v?,tcr Me6QUUa' °?t
c^oVCdnedV" aff'SaraU^^ "io* 1 

^b^^^poias - Vendue ^defr^~sl^U de^f. cortada.
com CmuKt1ca '•L.tfpo" Stver^obJ^I F ^nto com *»•<»£«>• e 

jS'lSKd. arW ..ama__g.lad.lra t.»*iS.lS!S\ 2S- gffi?A.oaS5o. S5? BarYo Se ObA. ttpa r o^ur. ^ n«.
"parelhó oé^ Jantar^

Cx pcr»
xV^TATaBima fabrlcaçAo japonesa de jHtnfti da guerr*. lindo dsseaho: 7-1 ( leladelra
Vendo po» 2.2C0 cruselroj.Cru/.. Te». £7-3°ij».

lr.me. i
tênçfto Snrs. Oufív<eacovllha c Uva u*ada. pagovara" nalores esclarecimento, procure | praça Saent pena,

j.lno. a rui» Sáo líartinho 12 ca^a u. Vitiad?lra ííorge — . .(íltacto dc S»'. Aos Oomlngoi ití nci.,0 . n,u)U> nem estado oo-« •-1 horaa e aos dia» do aemana aò . cartscT','seAo, vende-cc »>or tela n L e
1? ;a horta.  ouinhcnt^ oruselroa. Rua Sen»'""*

 . pato:..  para pequenas faml.ia*. parc<Jea tleperoba refratarla k «g'ja. com umaporta, duas J«n"la&* v^r'0rrr-5e d*sdadB7,50, at, plantas doí no.-: o;, prole-t05 a 15.00- Rua Senador Dox,tas, 71,
8 horas.oa' donãa de casas ventfêm-aêUnhos. percal. toalha?.

, . colchão .etc., r preço de atacido. álea-ieíadeLra íiorge de acte P" motor j de-;e ^ domicilio. Tal.

ernlo uma com pouco 1
outra nova. Tel. 26-.*»^16^J

Vende-se CroJler dr ^
com porta tnaglca e gaveta jn&-a legumes, em pe-felto funciona- j dc 11 ás 1 aCompro' J-jento, preço barato. Vor e. tratar A: -jwtotvas ou\j?o bí»m. I ,-iCarlos de Vasconcelos 101 casa .. ( cretonea.

depois ilor :3 horas.    „~ÃTêncfcõ":"Chuve 1 rot cieirlcoo. tna:a- vc.-gjglrr> n. il* 5apirta,tnçnto_is0^..
J\ ladoá em suh. rcsidencla a -íSO evu- —

MOVEIS

\Tende-se uma aala de Jantar com
V doze peças, um grupo para aala d®

visita, com tres peças; a r. Grajau.
2.19. tel. 38-3278-ènde-se dormitorlo de aolfcelro, tem

sucupira maciça, em otimo es-

d°-~ S"?S Arfstfdês°Esplnola 11.

14Jár do Jantar eompletamenw nova,
S5 vendo por falta de lugar, por Cr»

.í?a, Crvt"Srtg""-

•Leblon.

tado, tel. 26-8093,nhá. aomente pela ma-

1203.
IjStir^rYintar rústica com pouco
la^^or^o S^S^ ^. ">?. B-

I «Copacabana. 109. apto- i-
! g«-5;1S;Òr mSvo^.1mudança
*TonelerosB ' Cop.éaWna
Sjala . Chlpendale de luxo, sem uso.
o 12 peças, custou 15.000 crUZ®ir®*
w moflvo de força maior, vende-se,
Kf» maior oferta, A rua Chaves Fa-
»i. tin — SAo f.rtstovfio. „ i«yrtryT?íinalal — frende-ge

"TTende-sp um guarda vestido, unia
penteadeira, uma cama de casal,

uma mesa de cabeceira • um buffet
de sucupira maciça, tel. 26-8093» de
manhã. — ——-""\7 ende-se um Jogo para consultorlo

precisando reparos e um carrinho
de criança. Av. 29 de Outubro, 2318,
nerto de Vieira Fazenda.
V" 

* ende-se um"luxuo&o dormitorlo an-
tlgo francês, com sete peças, mais

um reloglo derurado Lute X\. íele.o-
ne 37-9377

PODCO LCCRO — GKAwtíES VENDA8
g?io. de Jantar, estilo "Colonial" com 13 peças ..
Sala de Jantar, estilo "Inglês" com 13 ttecas 
Sala de jantar, estilo "Mexicano com 12 peças* ...a
Dormitório, estilo "Inglês" com 11 peças 
Dormitório, estilo "Norinando" com 11 peças
Dormitório estilo "Mexicano" com 10 peça* 
Grupo estofado com 3 peças 
Escritório com „ "pAGÃãiiííXÔ**

Rh do Cetete n. 133 — Telefone 25-3223

Cr$ t. 500,00
Jr$ 7.500,00

Cr$ 4.600,00
Cr$ 8.300,00
CrS 8.500,00Cr$ 6.000JX)Cr$ 3.500,00
Cr$ 2.000,00

SALA DE JANTAR
Estilo Colot«ial — Vende-se

ru» Leonidla , 116 —L R amoB.
MÓ V EI S

LEÃO DOS MARES
Coloniais. Rnstleos e Fanta-

sla — Os mais belos originais e
resistentes. Oferecemos aj me-
lhores vantagens e Tendemos
sempre por menos. Dormitorlos.
Cr? 1.200,00; Sala dr Jantar, a
Cri 1.500.00.

teiror. eoro cerUfíeado de garantiadp ? a.noe. pedidos diários a J• Oll
veira, Av. Mareche.l Florlaso i3. • •
«aIakJol._Tei.. :j:5»«c.to ____ ,  -

. . ..Jadetr» — L»onard ao 4 Pe'' nra-RA OOJ aparelho portátil — I VT Vendese no estsdo; preço para
1 SEdE SSi %Pm perf.it« «tado,! de^.r^lugv-, nua V^ralao o. |

nmnrirt nata ufflü. neouena sala. | c;ade!ra p".etr1:a, ve^de-ce uma deA rufc Raul ;abhna. Preço cs
.futelros, boje e.té j:. 1? ."jo-diariamente, d«poti.—riaa_20_'ir.* — ' • è P^s-

TÇftpielagcm • Vcnde-re grupo ge-í li ra; Rua 
ProJí?tor«>!arc

ador Marelll do .40 amo^rerRua Prel Caneca 278. com Poirlagos.
/*1elade(ra G. Hl. — venle-ae umn -- TJrc.j;wre3 j6 IM ""o ' aoporo

demR com 5 p^-*. iux 'nierna
t-ol»- automatlco. economlca. em cita^
do nova. Motivo dc viagem. Ver á, rJtTc?<>doro da Silva 227. j ¦

ÍUdílra O. H. -• yende-se tuna mo-1 r ^ „,tl(> , Kor.tm.. m.' | po-taçâo d«reff. '>"<10 rruuo íiaríro.Ver e tratar i rua C.a. CTjtta. 222,ò -
Por motivo dc ;1avejrSlf

pronrio para uma pe^"5,°aI r\cladelra eletrlja, verCarta eom pre<:o e mais cieia ;1Tgçn*t
lhe* para 3860". na portaria doa- | z>amv*t!í, J17. Cojacabi
le Jornal"A rntarlo^^^endíS-» ? armário. ra«_c_d aj!.!
A-de m«tí. d« luio. tudo cnvldra- —
çado t Iluminado, com .ua JJÜJJ5Íte para uma eipoüíçío de ''
noa. a rua do Catetç._feJ._joJa.-— —"»"S?n*ador norliortal ° * II tem
I\ condensador oojetiva Za«)f •'[ -
de-se rua do Rosário 170, — andar.
TT^frãaõr STêHrõTü* ê uma Snct-
A radelra americana, vendo Junto... «»nArdo nor °ou cruT.el.oa caaa
um:"ocasião. Rua V do Marco. 101-A
;o andar. saii_^._ ——B\LCIIES. vitrinas, diraoes,
espelhos, armações. Vendem-se
á rua Frei Caneca,_ll.— - '-^"vende-se uma ——-

— Vendi-eeuma boa ç-ladelra ar b nes, en:estado no.o e uma maquine de cot-turr. Elnger, com 5 gavetas: a A~erd-da Teixeira d« Caitro. ; o-i — Bon-^ucesBQ. 
P" arTlcular , en'de íèlc co'.?Rai c.»rass.!. braucai ntquet. Mpo 1ngle!í.flnn qualidade a 200 cr.icei^oc ce.dn.-"ista 2í0 crureiroc. Tí-

Particular vende dolr rõSertores iêca-&' d» r.*-"eio. proprlo parfc colvas ou donas de casa a ^r»o crurel-oecada. azul c rosa. «io novos. Taleío->5-6 vende-se urFara desocupar íugar.
 mesa de cozinha grande com ban-

Pi-ÍTTdíTírílítFiHr^Venóo uma de
ianr^6"i^ii I SSJSfJSSS?^

rU:rOOMES.PREIBE.„Sl_| t»p. :'{a»i «o d - " " ' "

SALA DE JANTAR 
lín, r>r»mi*nfi «ulncho conju-1 Cx <

MOVEIS CASTIÇO
Acobomento Perfeito — Absoluta garantio

SIS ALGXJNS DOS NOSSOS PREÇOS:
Sala de Jantar rústica Mexicana, c/11 peças
Sala de Jantar Colonial, com 12 peças 
Sala de Jantar Chipendaie, eom 12 peças ...
Dormitorlo rastico Mexicano, coin 10 peças ••
Dormitorlo Chlpendale, com 11 pfeças 
Rua do Catete, 164 — Em frente ao Palácio

Cri 4.200,00
CrÇ 7.500,00
CrS 6.800,00
Cr? 5.200,00
Cr$ 8.800,00

JACARAÍIDA" JIACIÇO
Obra de encomerída com 12 pe-ras feitas à. mào. CrS 20.000.00.

Ver á rua Bolívar 7, apt. 9. até
as 14 horac. — Copacabana.

/"ipladelra General ETlectHr
Ví uova. sem ueo. vende-ae por me-
r.Oá de ? mil cTuaelroo qur o preçode cusro Tel. 38-2648. daa 1& no- jrasem diante.  
/"1 «ladeiras — De 8, 9 e 11 P?J •
Vi maqulrac lavar roupa dt ÇO«u-«•plradore-, enceradeiras, liqulfl-

rei. Liquidação. Bua Santa Lu-
r\n~ ifio 19 ° and., -sq. da Avenida, queta. e uma cama turma na^a soltr'!-—' —; dn 7 péa', 1 ro. estado novo Tudo 200 cruzeiro*- Tel. 3^-95 35.   PRATOS, paredes, antigos,

r.asMcafs, com maog? Cristof!'Ç:
mesa. encostar, maqueíerie, t\ua'énde á Praia,açto. 403. Ver

.... vila Isabel. 1 pçla manhã e a tarde, depois do
adelra Americana <5e t p^a. mar- ]Ç horas».

ca Universal, otlma aparência_^e tS^i.tola."Colt a -"Vendo uma qür

7^1 eladelra 'A'estlngnouae
\JT de Iuío. em estado de nova. ven-
de-se por motivo de retirada para^ o \
tr.tTlor. i rua Feli* da Cunha .K. ,P-lncIplo de Conde Bonfim.

no da Rocha. 78 •
T, ,» neaueno '{Ulncbo conju- U ti unlverta.. otlma aparenc.d . r>v;ol.-. Colt Vendo unia gurTel 20-3832. depois daa 1' bom runc'onamento: vende—e. Cr? | ^ n0Va chama- Sr Klbelro: tel: Tel" 29 333 ' | o.oOC.OO; á rua Pompeu Loureiro. :.P..s-,oC, p.do'» da: 20 horas. Kc,'e >Qualquer hora."Oalança Oayton — venae-se uma

13 em perfeito estado. Proprla çaral comercial. Pe.a. ali 25 quilos.casa comercialInformações An. 429. rua Figueira do Melo

OTTRÓ. PRATA. JoiAti. EXC;

Brilhantesum alfinete cm co. por T.500 cruzeiros, e um anel
multo original, com um brilhante de
um quilate . oitenta, de cor. com

i algum defeito, por J.600 crutelros.
Tratar á rua Almeida Nogueira. 44.
casa 5 — Piedade. Ou -1 rua 13 de
Maio n.o 44-A, .'.o andar, da. 8 as
10 horas — Hermlnio^
ijrUhanteo — Vende-se um par. Jun-
Jtí tos ou separados, de sete quua- tes cada. Ver e tratar á rua Buenos [ gas, _33a7

lãlcâo mostruarlo ie uma queda, de
L> 3mxl.2omxom.75, revestido de
mármore estrangeiro. 1UI 'luor.scen-

X)pensa* para copiar — Ch-gcu nevo
I. .«ortimenfco das afamadas prensaa

Copacabana^ —— .
/•Geladeira — Vende-^e, por motivo |
VJI de viagem, uma O.E., 8,1 pí*.    nova, recebida o m*s paasado, encon- Marumby. df todos c: tamanhos, *trando-se ainda encalxotaOa. ira:a. j rja Tcofl-l0 ottoni :?0. Casa dor Coà Avenida Gomes Freire,_/  -r„
i^lêiadelra "Guarani" do botar gelo) ^Geladeira 

-Guarani ao ««'
Vende-se por 3S0 crui-lros. em , U p„«fnfin rip nova. á rua José Hlglno. V

§•[¦ 
de jantar colonial

uma completa, grande d»^ luio.
teor dez mil crurelros. Vendem-se tam

liem dota armários ^para • — '128.

Mala de jantar náo é folheada, es-
"\ira muito hon!fc'i ' __ileta — Vonde-oe bara-

Marechal Cantuarla 178tl i sim o, á ruaapto. 1 — Urca.
T7m dormitório di íãêWantlâ com-

pensado, desmontavel, es.ilo *u«
Uco d..U Pecas, telefonar para Mm..
Wi*hne'ôer 37-0l3_^_¦ f^entej- vende-se .ala- d.. Jaular

! Vosconcèlos 59, apt. -v. • .
r«Tende-se um durmltorlo rústico me-

ll V ileano com ó peças e 1 sala de
lantar do mesmo estilo, completa, tu-
do ern perfeito estado: preço de oca-
Slío: â rua Frei ç.ni-ca 310. terreo.
*freride-»o uni grupo eatotado com S
jV peças, para desocupar lugar, á rua
JLrauiO Pena .;3, teh 28^4277_1__

>7-448.4^.

"iTTÕr motlyõ de mudança, vende-aa
uma cala de Jantar completa; pre-

ço Crf_«.500.00._Av._Atlantlca,_594._
Vende-se uma poltrona-cama, Dra-

go. em perfeito estado. Ver e tra-
tar A Av. Presidente Vargas,_2172.
TTende-so grupo estofado proprlo

para sala de espera, eom b peçaa.
Telefonar para 28-8765.
fTende-se linda cama do criança.

estilo Chlppendale, laqueada e
em perfeito estado de
Preço: 1.SOO cruzeiros. Ver a rua
Bolívar n.° 7, apartamento 13. Teie-
\rendé^se2?3mobllla d. quarto pari

casal. Tratar 4 rua Cândido
Mendes, 3», apto. 308, 3.". BdUlclo
Arlnbal — Gloria.  fsnuTn"TTende-se , guarda-vestido 1,50X1,10

novo, simples. Rua do Catete, XI,
apto. 22. xTendem-se. tudo oa separado, em

otimo estado de conservação, uma
cima para c»sal, um guarda-casacas,(olheadoo a mbula, e um srande ber
ço coro. grades marca Patente. Ver
a rua do Catete,_214, casa_21..
Vende-se dormitorlo comum com. 3

peças. Preço de ocasiao. Trata.

Móveis a preços de ocasião

Por motiYO de mudança, particular rende belos mó-
veis para sala de jantar, dormitório, hall c varanda. Pre-
cos de ocasião, facilitando-se o pagamento. Telefonar
para 48-3094.

móveis cromâdos
Para Consultorios. Hospitais, Casas de Saúde, Dentistas, Am-

hnlfttorlõs Sal&o de Cabeleireiros, Etcrltorlos Modernos, etc. Dl-
retamente da fabrica, a preços reduzidos. "INDUSTRIA METAL-
CROM" — av. Almirante Barroso n.° 91 — sala 710 — telefone
22-2690. Orçamentos e catalogo® sem compromisso.

Alre». 56, 3.°.Valter. sala 302. com o Sr.
uro _ compra-*© ouro velho res-

toa de coroas e pontes. Pa#a-se
bom preço —— Yalentim. Tcieíon®42-407:.

OURO
Compre-se. pagando o melhor pre-

ço, «a Joalherla 1 Traveasa do Ou-
vldor n. 6.

¦1 eladelra C-. E. - Venfle-se.
T em. pe?

C1 eladelra  r "I ccladelra G.V . tipo Mascote, _ I nn n m.ra * r» Pn

" 7n 1 tp maquina ainda com aarantia ven- e«tndo de nova. é. rua_ Jo
Vendem-oe 3. rendo maqu ocailAo: Tavor te- i-,n cçs» 31. lei. 38-.820.

70 pontos, bra_n- ^tonar segíinoa-felra para 30-135S «r.' ¦ • • - »
Gabriel.  —. . _BARBEIROS r Cabeleireiros-
Instalações completas dc Çstan^-tecimentos desta especialidade,
reforma, conserta, troça e com-
pra material usado. Facilita-se
o pagamento. Cadeira Campa-
nlle Ltda. Av. Presidente *ar-

Tel. 32-4844.

adros a oleo -- Pa'zag!C^a '.talls-
aceita encc-meudas do quadros. ^ oieo com as dimensões. de.rde :?s. *

, i 100X73 por preços d&sde Cr$ íoo.op?.???•! cr* i.nrm.no V.B. Tem em seui.TCem perfeito ^estado. Tel. 26-60P0. ¦ J^t^^v^^quadros que podem
f 1 eladelra G.E. — Partícula:' vand; . visít>5< of. ouadros aáo_ entr«s;ie» »?m.

JâlAS USADÃS
Compro de ouro platina e brJaw-rtt^fl

pago o máximo, nua 7 de Setembro
231 aala 4 tel. 43-8795.

com Ivan. Telefone..23^2.68bjL_^t'Tên3e-sfc peía""metíde 
"do custo um

V dormitorlo rústico com
motivo casamento deefelto. Bua
Catumbl 4?-A — Tel. 22-369^

Vendem-se quatro mesas com pedra .
mármore, próprias para botequim,

á, rua Jardim Botânico 143-A. Teio-
fone 26-8525.T:Tende-.r.e mobília de casa. fabrlra-

t çáo americana. Tel. 27-1445. Ge-
neral Urqulze. 198 — Lei)lwu__-yT-endM. moveis de

Vendo sala de jantar folheada, com-
pleta. com 12 peças, bem conser-r w-ia desocupar lugar, pela me-

fy.

hnr 6fe"ta Náo se at«.^de P°r_tele-fone. Rua Santa Pa^ri/.Z,J«»?o5^-. ta CKQ'flf't — SSo-Orlytovao.

. * nKS -- Oferece moveis de
V ocasl&o* uma/ penteadeira fMhea-

«oueiro com estrado ^a P^UO^nl
í;lor ->,n . 530 cruzeiros: três camas
S»EP.S.W.««Í"aoe™í
hé°~w 

"r-pãsstrro^iB
isolas por 650 cruzeiros; uma polt.o—
g^ferbaS^P?rorba2^r"^^:
^Í^WsT Sm'd|umarda0^CSs 

' pequ^mi íMuêado por 285 cruzeiros; um
adem peroba clara com urande espelho
*2rli^bl por um gavetáo por 6o0 c-u-
rí ^M1 um lóem estilo colonial com. 3
Snírnnè nor 3.200 cruzeiros. Diversas
Ê?e?M df cabeceira desde 50 cruzeiros
ifloas cadeiras de balenço paraSor 110 e 135 cruaeiros; uma vitrina
(pintura oleo flores Por ^O crnzclroS;
|r.,n« para centro redonda e quaara
rii POT l55 e 190 cruzeiros. Pentea-
tíelra^estllo rústico alta com e-spelho
teor 530 cruzeiros; dois bufetta £°J**®5.TSm por 440 e 480 cruzeiros. Recorte
Srte Anuncio visitem a OKS, 4 Av.nl-
da presidente Vargas 920. perto da
fTrénd.-rc um» mobília de sala dè
t V jantar estilo colonial com 12ÍPJ-
nsús e um grupo com 5 peças astofa-
&5V3. Ver diariamente até ás 12 horas,
d rua Palsandui_48_ apto.__77.—VENDE-SE dormitorlo de ca-
fesü, Cblpeudále, motivo viagem
A roa Mariz e Baros, 86J .

•\7endo urgente dormitorlo e aaia,
completos, de estilo rústico ra-

dlola colonial, cama Drago ventlla-
dor, tudo com 2 meaes de uso. jçelat-*rca parte do custo. Tratar n0_5^„®
Elite, Largo doKclaco Oliveira — Tel,_2'H13I«—
XTende-se uma mobília de 5ua.r^.casal completo tolheeda d«15n^'íc®
e um Jogo de sala estofado, 1 rua Pro
fe«<nr GablZO. 218,

cscritorio pe-
T iB melhor oferta, junto ou sepa-

radamente, 2 bureau com cadeiras gi-ratorlas, 1 maquina dt escrever Royal
oom meia, i cofre, uma estante. —-
Tratar á. rua .1.® de Março, 101-A,5.® andar, sala 1. 
Vende-te pequena sala de Jantar de

peroba, 1.500 cruzeiros; crlstalelra,
guarda louça; mesa, seis cadeiras, mals
guarda vestido e uma penteadeira* Tal.
43-1599. Francisco.  /'\7endem-se uma mesa com 5 ca-

V deiras, 1 solé e 2 cadeiras de
braços, estilo antigo, forrados de pa-lhlnha. Ver e tratar a rua Barào
de Icarat 34 — Flamengo.

Móveis — Oportuni-
dade

Femilla que volt* p| Fraça. Vendetodos os moreis barattsslmos pela me-lhor oferta sábado e -domingo, aaia de
jantar e camas etc. Rua Copalba 157Vila Roamos. Vicente Carvalho.

RF.LOGIO-PULSCIRA PARA
SENHORA, DE OURO

18 K.
Particular compra um que e.Jã de

conceituada marca 'auiça em t'«aoo
novo. esmerado acabamento e de per-feito funcionamento. Oferto por oose-
qnlo par» 9746Í. na portaria deste^ornal

Barco" 
— Compro barco para espor-

te. pescaria, com ou «em motor.1 re]efonar paraT>aíc&o — Vende-ae um, de ma dei-
B ra, com tampo de aço
e uma armação artística de madeira
romnensada, por 1.200 cruaelros. P£®~
ço Sbafxo0 doP cuato. Tratar pelo te-
letone 43-924Q._ -——-r——irvVomba para agu*. com motor fle
Jt> 113 H.P. elevação 22 metros, au-
cçfto 7 metros com 3 me8C® ^rJrpeàestado de nova. Vende-ae Por.barato, ver e tratar 4 rua Monte Ale-
gre 43. ap. 3. tel. 32-0292- boje. ao-
pois de 9 horas."ífõnecãa para vitrln»s — Vendem-
JL> m tres com Joso de braço sen-
do urra com perna movei. Preço ..e:
«as"sÒ: 4 Avenida N. S de Cop.ca-
bana 1004-A — Ca3H_Haf ipos a • J..Carroças diversas, arrelos, iodados,

motorea para dentista, armações,
balcóes, cofres, caixas registradoras,
mesas com pedra maxmore, cadeiras,
«carradelrac, vendem-se a rua Jose
dos Reis oi — Eng. de Dentro^

'.dura. Rua Conda de Bonfim,Tel. 28- 4439. Sr. Ze''nl_

Importação direta Preços abalro da
tab"lo. Ver e tratar á A^enlda Kto
Branco 103. 2.» andar sala 11-
n«a 43-8512 OU rua Santa Ciar* <<<.
apartamento ò. Copacabana, telefone
37-469T.
C~ Geladeira de 6 pés da General Zl?r-

J trlc. com garantia ainda de um
ano. Vende-ae por 5.000 cruzelroa. A
rua Miguel Lemos, 106 — Apar.a-
mento 801- T?i?toní —f\ eladelra Norge de j l|2 P^s — \ on-
i T de-.ie em perfeito estado com mo-
tor novo e garantido. Ver i rua Ca.-
los Gols 107, apto. 301 — IjebJon. Te»
lefono 47-3523. proeço_4.500 cruzeiros.

Komances de Miguel _2evecco — Com-
pro avulsos ou coleção complsta. A

TLia_Sáo ojsé 38- Telefore :__42-455. .npapête persa — Vende-se um anil-
X go estado novo. Cores suaves.

2 ó0*i.ó5 • Preço 13 mil cruzelroe —
l\*dtar relo tel. 25-3625, depois íai
12 horaa. ...
hríélhSi Cr» 1,20 - Calbro met. 2.53— Tijolos mil 200 cruiwlros. Pos-
to na ubra, tijolos furados 20X20. mil
7S0 cruzeiros, ripas metro 0j70, areia,
macadames, saibro e t?d°5._5;mn}p*"
tcrlals para construções, vendem-6e^
Preço barato, entrega-se era qualque.
lugar onde possa Ir caminhões, uc-
posltoa: rua Iblaplna 137-117. Esta-V?.o entre Penha e Olaria, bonda'enha a porta, ônibus 3o. 37. 30

"x rendesse uma sala de Jantar com-
pietamente follieada a,in4S}í' ®ÍJ

bom estado preço ra^oavel. Tratar 4
rua Souaa Dantas 33, Sao Francisco
Xavier. —j:\7"ende-se mobília de aala de jantar

â rnf Bastos. 329. 
Vende-ae 

um dormitorlo de^ casal
com 5 peças, folheadas, preço Cri

7 200 c0. Rua l«eite Ijcal n. 4. ca-a
ir. liarãnlelras - Telefone 45-1682,~\Tende-pe guarda-roupa, fino, gran-

de. Tratar ô. rua Barfi.o de Ipa-
nema 115. apto. 202-
tTende-Bs um bem conservano guar-

da-casaco de peroba com «nada

Vende-se um dormitorlo e uma a a-
la do jantar, folheada, comple-

ta, com pouco tempo de uso. Ver e
tratar á rua Caminho do Ca^e-a 27— Cavalcante.. •\Tende-se flnlsilxaa sala de Jantar
V de Jacarandá trabalha a m4o pe-la metade do preço que custou á rua

oOmea Carneiro 161 apt 403.

A'Tende-se uma mobília de quarto pa-
ra casal em perfeito estado de con-

Tel. 25-0193 dao 8 io 10
X Tende-se moL— --

pleta moderna em estado novo. R*
Magalh&es Conto SJ apartamento xol-

¦\7"ende-8e mobília da sala de JantarV em otimo estado, com urgência.Preço baratlsslmo. — Tel. 25-890-1.
DORMITÓRIOVende-sce um de imbuía folheadobem conservado moclO peças tratar

na rua Barfto de Ubâ 51 terreo com ost. Artur Araújo.
DIVAN DE MOLAS
Para. solteiro, couro, marfim, péaestilo novo. Vendo por 400 cruzei-ros. Avenida Henrlquo Valladares 98.apto. 53

SALA DE JANTAR
COLONIALParticular vende com urgência pormotivo dp embarque, uma riquíssimasala de Jantar, completa, estilo colo--J- em lacaranda

Ypnae-so 
u»»»» *»•—'— — i nlal. toda trabalhad_ __ -

a*> casal por^2.500 cruzeiros; um com bar em legitimo cristal com ca-r.®_F^r— «hi« nnr ?.Çfl0 cruxel-1 deiraa e poltronas em couro lavrado.Preço 7.500 cruzeiros. Pouquíssimo -.r t.M|n «n rua l. aflp.

ènde-se. sala do Jantar com 8 ca-
i,«* delras, meaa e buffet, á, Tua TI-
tnoteo da Costa 121, apart. 101. Le-

"«de-», de particular para parti-

-TTende-se um», mobília Ce' cjua-rlo
V a+ rasai nor 2.500 cruzeiros; uro .

e«r?torSr?m «tllo por 2.500 cruiei-| deiraa e poltronas em
mu (mesa estante tadelra para lei
tura ^ cadeira) um armarlo para
rrUnca 500 cruxelToa e uma íela
delra de auatro pfa P«r 4.000 cruiel-
roa tudo em bom estai o. Ver a rua
Haddock Lobo. 217. casa 17 dao 14
As 17 horas¦vende-.» um dormitorlo completo,

1 com de. peças de Imbuía cm b.m
««m casal. Preço 3 mu c._uestado, para casal. Pre1.- -

rciros. Tratar & rua Santa Ana, 1-7.
£ttzC.o.

uso. Ver hoje domingo na rua Gene-
ral Canabarro 327. Telefone 28-6425.Em frento ao Colégio Militar.

— endem-se um dormitorlo rolfieado
completo e um dormitorlo rústico

cl guardà-rowa, 1 comoda duas me-
slnhas cabeceiras, 3 ..8t'?„i®1TJ'0.íl3 Atroa moveis no Ouarda-S!on-Mo\els, a
rua Rlachuelo. 134. .———

cüTar um bureau com 7 gavetas. -frtSde-sc um Sommler Iara casal. P"
•lta-ae oferta,. 4 rua Monte Alegre j y Cr$ i.50õ,oo. Tratar Ladgra da

Gloria, 12, apart. 10. Tel. gyò4.o.aslsígã 32-075j,_.
HTende-se uma mobília de sala de
|V" Jantar com doje peças, folheada.
r»raet"a-.de°
Wrenic-t* rma mobília ae 3ãl& de
M r»odaveOrm410rír"éberP»;SGrajan.

Mobília de sala de
jantarVendo mobília de imbuía em ctlmai

condições, estilo inglês, com bu.tct,crlstalelra mesa « ofto cadeiras, e umaladeira economlca. tamanho médioVer « tratar na rua Almirante uomesv»-»relr?. 21. aoto. 14. Urca. das 9 as
11 e das 13 ás 16 horas. Dlariamen-
te

Dê eonSôrto

a seu lar
Movei - baratos nó na

CASA SAMPAIO
Rua Frei Cancca, S

Telefono 32-4S4Í
Dormltorlos folheados de 4»

At $ e 10 peça* de 1.200 a
5.500 cruzeiros. Outros tipos
rústicos de 3.000 a 4.500
rtjzclros. Salas dc Jantar fo-

lheadas com 10 peças de
1.800 a 3.500 cruzeiros. Ou-
tros tipos rústicos. Chlpenda-
le e Colonial, 12 peças de
4. >0 a 8 000 cruzeiros 5a-
ias de almoço e copa com 6
pe a por 3.300 cruzeiros.
Grttpos estofados de 450 a
i.rou cruzeiros Bureaux dc
500, a 1.500 cruzeiros. Estan-
tes dlrcrsn tlnos le 400 a
3.000 cruzeiro». Escritório
Colonial por 4.500 cruzeiro*.
Colchões de 50 a 500 cruzei-
ros. Grande quantidade de
moveis avulsos.
ANl liOS POR MODERNOS'IROOAM-SE V OVEIS

COMPRAM-SE — VENDEM-SE —
TROCAM-SE

CAUTELAS - OURO E
JÓIAS

COMPRAM-SE PAGANDO O MK-
LHOR PREÇO DA PRAÇA NA

,T OAX.HERIA
TRAVESSA OUVIDOR N. 6

PAPEIS DE CASAMENTOS
Civil e nellglo-só,' mesmo semcertidão de ida-

de. do acordo com » 'el' íMOTA — Praça da Republica n., 1.
eobrado, esquina da Rua dos Invali-
d"S. Tel. 22-8333

CASAMENTOS

C"dà"marca~Condor em estado novo
por outra pequena paraVentie-se também alguns livros de me-
diclna e um estojo de desenho K.ern
grande. Tel. 27-5563.  _

r rosto e banho de fina Qualldad.e Jogos completos .atende-se a domi-
Clllo. Tel. 23-1586. .

TT.T0t,0 usado, vendo l peti»»-

G" ãilSIras e tropicais vendem-se em
corter, com 2,30 cada desde Cr*..

M0, 180. 200. 220- 240 e 350. cada
corte. Rua Senhor dos Passoa 283
lojV-1ompra-se projetor sonoro _dc _«1-\y mes de lo mim. t
42-8660. com Maurício,
VSiititVa» selua Universal — Vau-
\j de-se em cinco álbuns. Ver e t»,a-
tar hoje, à. rua Vilela, I

nés, luz interna funcionando bem
vende-se por .3.800 cruzeiros. —
Ver e tratar á Estrada de Bati-
ta Marinha, 5, apto. 101. Fim do 
bonde Gavea. no Jote, nor preço muito bara-
/-lélaOetra de gelo — Vond.-í. um» Tratar hoje, á rua, \iscori-
g 

-rSUSS"SAÍ. fe-ie S. Vicente, 106. Só até

Vendc-^ma de^ p/s. usada | T g.^-a^by.™-y-r^a-Preço 4.000 cruzeiros. Tratar | ^ sa)tar nf rus nguelra.de Melo
segUIida-felra, até as_12 horas, 03 c entrar na rua Frollck. Trat».
pelo fone 26-9935.  hol®.
/Véüdélra eíetrolux -- 'end.-s. ba
VJT ratlssirao. estado d« n"a'-i!'rtí1™
ter comprado maior, i. rua FarnecO
n." 67 tel. 23-5523.-/TSiidílírG.E. -| Vende-se uma de
VjTWa pis. modelo antigo funclonan-
do períentamente por Crt VT4l^J,0'°JV4r o tratar á rua Éleutérlo Mò^ 194

"Carteiras Cer:i-¦Passapor-/Casamentos
^ diCB fôfíiSS»10-0'WurallaaíOe»,l\l. Safa" i SWueira. t|Av Mara.
chal Floriano 13. Io andar te.. 23
^R40. Diariamente '

MOBÍLIA DE LAQUÊ
PARA CRIANÇA

Particular vende uma composta dearmario e cama cam grade, em bomestado. Rua Barata Ribeiro 533. casa
1£, Copacaban.

/Casamentos • civil e religioso ainda
quo sem certidões de nasJ;

Registros de nascimento atraaados, car-
telras de identidade e certldôea .eto.
Trata-so com Gomes. Praça Tiradenteo
9 i.o andar^ - 2—
Cl a^am en tos. Cartas de chamada,

) certificado do reservista, passa-
portes, legallsaç&o e ptrmanenala de
estrangeiros. Camargo. Rua do Ria
rhiiRlo. 195. sobrado. T'j1-S3Z^.°0lffr^-
i-lasamentos, civil e religioso, fartei-L rua de identidade. Questões traba-
iviintaK escritas comerciais, etc. R?*a
CwoHna MeSer 44. Meyer com " no-
rlano.

/-lasa do família, oferece a casal ou
L a duas pessoas de tratamento, otl-
mas refeições a domiclllo iRua Vis
conde Flguelreoo, 49 — TIJuca. 
/-ii5r~de—família fornece pens&o a
(j domicilio e na mesa. Rua, Bar&o
da Torre n. 394. Ipanema, telefone
47-3403. —fornecem-se refeições

Lar xiujc, ..—- —
casa i. Oaa 12 4s 17 horas
Clomprcssor 

uaia pintura, vende-3©
/ falar na rua Senador DoJitas 2u.

50 andar, sala 506. [lei. 32-6226;
/Cadeira para engraxate, vendem-sc
V> duas, em bom estado: ver e tra-
tar COO! o Sr. Cicero, a rua iuclldes
218 Magalhães Bastos. ."/Chuveiro elétrico M. M. a 370 cr^~
\~t 7.eiros, com maxima garantia de
cinco anoa, inclusive resisteneta. ía-
brlca; ã r. doe Inválidos. 149 tele-
fone 22-1311. —
/Colrcs — Vendem-oe cofres de to-

dos os tamanhos, moveia de escrl-
Twílo arquivos de aço e prensas, a
rua Veofilo Ottoni,. 120.
/Cofres — Compramos cofrea, movei*
L de eecrltorlo, arquivos do aço, e
u..it)8a8 para copiar, â xua Xcolllo
Ottolll, 120^_TBi. 43-4548, ___—
earrlnft" 

de criança — Particular
vende um, marca "Condor" «ou-

zlvel a tamanho monor, na estado,
por cr» 380.00^_TeL_73Carroça do lpé, com agulha dc ele-

sonoro oc casa "3 "olaria, ou 2Pel° teIe'
Propostas I ^i?^E^-vVnde^-uS^

^clóliamento"0 P«Ç0a"c^ 'íloo^J.
Tratar á rua Augusto Nunes, 22. ao-
dos os Santos tel. 49-0527.1'avares 275, dos o3 Santos tel  
>71 eladelra G. E. auaae nova mo-
ajT/ derna venc.'e-ae por 5.000 cruxel-
ros. Motivo de mudança; á rua re-
rtira Nunes 247 — Aldeia_Camg)ista.
/Celadelra e'letrica "Goldspot', da
ix Sears Roebrucli — ^ cnduc1"I«
derna, 4 pés, luz interna, ohlmo fun-
clonamento, barato. Motivo vla8cm.
Ver 4 rua Senador Nabuco 208, cav.a
3• Praça Sete. -/Geladeira — Vende-.e uma geladel-
VT ra "Westlnghouse", com 15 pés cu-
bicos, em perfeito estado de conserva-
çâo, própria para laboratorio ou co-
mercio. Preço 12 mil cruzeiros. Ur i
tratar ã rua Camulrano 124 — Bota-
fogo. Tel. 26-i556. —
Incrível 

— Calçados finos, para ho-
mens. senhoras e crianças, daa

melhores fabricas do BrasJ, por pre-
ços tão baixos, oue vocc não acredl-
rará, sem certlficar-ao desta verda-

Rua 7 <ie Setembro, 44» 'fundos.

T"—oalhas 
— riosto. banho. Jogos com-

pletoa, nas mais lindas corer.
Torradorec, fogões ç ferros eletrlcofi,
liqüidificadores. Liquidação, a
Santa Luzia 7^°- 19" andar.
rnorno msc2.nlco — Vendo um uo/o
A. com motor de -I: RP- 1 fI:rt|°*ces. á rua Gonraga Baotos 233, >sr.
mreme 'eíetrlcõ~iiiõnêl —. Vendèm-s»
X dois com vários acvessorlos o ot;«

mo table/lo. Teleton«_27-3011.
^Yendcm-ce cintos suspensorios pias—
V ticos importados genuinamente

americanos a preço 'at>tajp?0jpara co-
merclantes atacaolstas varejistas, no
Lareo da Carioca 5. sala ^19. 5o an-
dar. Prlmus Importadora. F.stojo to.«
letvk plástico:^"rêndem-so um vapete de sala fie jan

V tar, um Tesouro da Juventuoe com.
estante. Maquina de costura S.nge?
inglesa com motor. Tel. 47-0^57. Dias
u'-ris das 8 âs 12 boras.

Entrada pela Camlsarla. —
Eívrõs didáticos em francé^ e in-

glès — Preciso pãra^^eiaslno ^det -<arroca de ipê, com ui"Q — ; jl-á gies — t íci-iau " ~~~r_
O saterro. Otlma para qualquer ne- curso glnaslal. Preciso ^mbem de!lin-
goclo Com arrelos. Pintada a oleo. | „ua,one c m Inglês e Francts. Tra-

GRUPO ESTOFADO
Vende-se um dc fino acabamento c|

apenas 15 dias de uso., de tecido de
superior qualidade, pelo p-eço «e 7
mil cruzeiros. Telefone 2.W.10b

enae-so. urgente por «otivo ne
viagem uma sala de Ja"tar a"

tnon^el estilo americano por 2.500
ie um grupo para varanda
ÉSíSêaf* de vermelho por 300 cru-
fc?ro«. ver t rua Canavieira. 649 -

aJaUi.—Tende-se uma mobília de quarw
SST casal, estalo colonial, com u: Avenida Portugal 218. vrca.

_ VerChia 556,
... com„ tratar aapto. 1. Mejcr

ènde-se úm~dòrmltorlo de casal em
perfeito estado de conserviç&o -

Preço Cr$ 2.000.00. Tratar 4 rua BSo
T.nig Gonzaga 150. casa 8.
TTende-se um dormitorlo com 5 pe-

ças e uma sala de Jan .ar com . 0
necas todos folheados, em perfeito OJ-
tíd" preço 45.000 oru«lro.. N«?oclo
urgente. Rua ltamarae4 67. Cachambl.
•* r^nde-se um dormitorlo completo »4

Decas). de criança, laqueado *m
cTemPe por'preço de ocasllo Ver . tra-
tar na rua Senador Corrêa 44. Fia
menço. Tel. 25-498.- __'"TTendem-se uma aaia rústica mexi^
V canãT com 1,80. nova. por 6.000

rênit-lr dormitorlo Chlpendale, com Çruielros, e um cnirei-"Si ' Pecas,, com/re^ meses J.- Tcl Tratar 4 rua Quatro is Novembro
n. itO' P.amcfli.. . .

SOFÁ-CAMAPara casal, cinco semanas de uso.
Vende-se a preço de omi.sI&o. Aveni-da Atlântica :>20. apto. 81. Telefone17-6520.

MÓVEIS
Casa Rlachuelo
Chlpendale, Rústico e Colonial. O

preço do dia é; sala rústica com 10
peças, 3.900 cruzeiros; dormitorlo
fantasia, 1.900 cruzeiros. Especial!-
dade em moveis maciços a prsçoa ra-
zoavels.RO A RUCHÒBLO jtf .0 199

SALA DE JANTAR
Vende-se uma luxuosa sala de Jan*tar estlio. chlpendalle. completa, com. . „i Ki»(A IIIirim IplÇ.-

GRUPO ESTOFADO
Vonde-r.e um - grupo estofado 'sofá

e 2 poltronas.' tipo embaixador, con-
fortavcl. em bom estado, para deso-
cupar-lugar. Ver c tratar na rua Re-
dentor 218. apto. 101 — Ipanema.

MOBÍLIA PARA GASAL
Estilo "Chependals"

Vende-se uma moollla para quartods casal, completamente nova, com io
peças, em lmouia e e-tllo Chlpeodal .
ver e tratar â raa Henrique Morlze
103. Gralau*.

'ínornocem-se releiçoes a domicilie
V em marmitas térmicas. Tratar t

ru* Anchleta 26 — Leme^_^ —-
TCÕrnece—se pens&o ã domicilio, ca-
1 sa de família dc todo tratamento.
Iuforma-.se pelo tel. 2o-9394.
I7*ornccemos 

ótimas reflçôos a, domi-
? cillo. menu fino c varladlsslmo.

preparado com gêneros de l.« qua
Udldade. Alimentação sfl. e farta. In
formações e pedido pelos fones 37-8j38

M°U oça3'com apartamento, da penslo !
a moças, comida farta e ^rla-— —~«oi e diaria.

Celsfone 33-0823
Vlofre Vila Nova d. Gala venae-se
L um tamanho medlo com 4
de segredo em aerle de grande ^"®8U—rança e a prova de fogo. preço bara—
to VcVr & rua Teodoro da Silva
227 perto de Pereira Nunes.—
/Cabêleireiroa", costurclrao, vende-se
L< maquina Permanontc americana
base 4.000 cruzeiros, ps eco na praça
12.000 cruzeiros; ralo-violeta alemáo,
preço 1.000 cruzeiros; manequirn des-.

tar na rua Iblturuna 37 
L~ ancha Chryscraft, vendo por 25

mil cruzelroa ou troco por Jeep em
boas condições. Vendo por n&o en-
tender de motorÈs. Tratar á rua San
ta Lusla Ssí 7». sala 702, .c;unda-
teira, Sr. Cezar

Vendem-se pela meluor oferta, um
alamblque de aguardente, uma

moenda, quatro oornas de
tação, trea toneis, sendo um de 8-OM
mios c 2 d. 3 mu litros: uma bomba
com encanamento de 1 : um m^nho
de fub4, uma serra circular, uma be-
neficiadora de arroz, uma transmlsn&o cora 3 metros e dois motores Ma-
relll, sendo um de 7 llZ BP. e outro
de 3 HP. Ver e tratar com Alfredo,
A rua Santa Cruzr 4.061. Santíssimo.-\7cndem-se três prateleiras novas,

próprias para deposito. Preço de
ocasião. Ver i Avenida Qomcu Frei-
re '¦ sala 407. pela manha.
H f ende-ee material usado 4 portas a

4 janelas, com os respectlvoe por-
tigos e outras madeiras. Rua Golaz nu-
mero 133.¦xr ende-se

*l"Vêmollç3,o casa „ .ll se a demollç&o de um prédio no
Gralau. deixando o terreno limpo
Telefono 38-8436. " Pl'a'^do^
Enceradeira 

eletrlca Eíetrolux vende-
ae uma em perfeito estado de con-

nervaçao preço 2 mil cruzeiros. KUu
Haddock Lobo 380.

da, por 15 dias ou mensal
Telefone 25-6712¦a/farmitas
1V1 lio

1? peça", de imbulo maciça lote!'
muiente nova. Pelo preço excepciona
de ll mil cruzeiros. Telefone 25-7105

Sofá-cama da molas
Vende-se pela metade do preço, ea-

tnao novo. Rua do Passeio 56. apto.
105.

ÜívTTs
Por motivo de viagem. Venao ldormitorlo de casal — Rua Pereira

Almeida

Fornece-oê domlcl-
15 cruzeiros por pessoa,firta c variada, cozinha de primei-" tratar â Avenida H. S. de Co-

pscabana_109I_apUK_203i  —
Tlrocurd — Rapaz estrangeiro, d.re-
r tor de uma fabrica. procura
pensão de primeira, no centro, para
almoço e Janta-, Cartas para 92.337,
na nrtarla deste Jornal

y^splngardas inglesas 1 cal. 12 cm.
Jtli 7o pombelra por 4.500 cruzeiros,
uma cal. 12 cm 70 5 tiros o uma cal
20 cm 70. 2 anos. Llquloam-se por
motivo de viagem. Telefono: 43-2638— Acaclo.
Edredona 

— Vendem-se, aceitam-se
reformas, preços modlcos, borda-

dos, plisses, solell eto,— O Bordador
do Catete — Rua do Catete 184, cob.
Fone 25-"22_l_i.

. ustre de lur, nuorescente para teto
i J _ Vende-se com 8 tampadas de
15 v. aceita-se oferta, á Av.e"l
Branco 1E3. 6° andar sala_6pl. :—.
Eãncha 

— Vende-se Chls-Craft, mo-
tor de popa 22.5H.P. Evlnnide, tu-

do novo. Ver no Carioca latch Club
com o sur. Marinho. Tratar com No-
guelra tel. 43-6689.  .
T uatro cristal — Vendo dois aendo
Lum I luzes outro 6 luzes, por
preço de OCBS,iAo*_^c iítn n?DJalma, Correia Dutra, M, apto. 36.
Tels. ^5-4486 e 25-6261. 
T ancha-carga — Vende-se uma para
1j 20 toneladas. Motor ÍOOKP.. oleo
cru*, perfeito estado. Cr» 250.000,00.
Tfil. 23-4860« 
T"ãpidaç&0 — Vende-ae equipo com-
JL pleto para lapidação. Ver «jtta-
tar á rua do Ouvidor 187. 1® a,^dar.
Diariamente com os ars. J036 ou ií-
res, d83 10 12 horaa. 
T avauderla"á. 15- — Vende-se uma
.Li em perfeito estado, por 1.500
cruzelroa. Informações pelo telefone
26-4797.

um cofre, tamanho re-
guiar, i. <•"» da Passagem 119."t Tendem-se., em perfeito estado, duas
armações de peroba, com 2 metros

de comprimento, 60 de largura « 1,20
de altura, e um baleio de 3,60 ae
comprimento, 60 de largura e um me-
trod e altura. Ver e tratar ó. rua
fifto Crlstov&o 811.

rendem-se um cofre Vila Nova, uma
cair.a registradora. 3 ,baí'Ç" d»

peroba, pedra mármore, 3 balanças,
Armacíío e mais utensílios. Preço oa-
rato. em liquiflaçêo, A rua Conde d»
Boniim 871, com Oliveira. Teieio
ne 38-0757."TTende-se casaco do lontra preto,> manequim 54 ou 56, sem
3.500 cruZelrog Tulefone para 37-2691.~-iftnde-se uma copa d. bot«rllra

geladeira e armação; á rua San-
ta Luzia 376-

"SECRETARIA
Vende-se uma, com tampo de r,í:o.

cinco gavetas, nova. Rua Gonç.wes
Ula: S5 1" andsr, 

TÍins&o Vera — Refelçées A mesa. co-
Ir ilnha de 1« ordem. Almoço ejio-
tar. pratos variados. Preços especiais
por mês. Fornecem-se marmitas á do-
mlcllio, na hora certa. Rua Buenos Ai-
res 190. 1° andar. Tel. 43-055b._—mm
P"ãnTfi.õ~Tãmillar 

& 5 minutos ua C.-
n-iandla fornece refeições avulsaa

e a domicilio alimentação sadia e va-
fiada." refel-ões a mesa 10 crur.elros
rua Francisco Muratorl 22. telefone
32-2746. esquina da __rua__Rlacuelo.
T>~ereiçÕes a domicilio, rorntee-se em
Jtt marmltú comida Teria e varia-
da: tratar com Dra. Mercedes. A.'.
Presidenta Vargar, 2481, cob,

Enceradeiras 
Elítrolux õü Fpel

prazo, sem flador. desde 200 cru-
aeiroa mensais. Bicicletas. ",a^ul"^a
cie escrever, radlosâ maquinas «le cos-
tura. Aceltam-se troças. Pedro Ç-a-brlel.4 Rua Buenos Airea 184. lu. "o
lefone 4 3-7954

^Jatcrial de química,' xcagentes, «mui-
estug.^ni. — 37-7569.

tas peças de vidro, proprlo p^iradante. Cr» 2.700.00. Motivo via-

TTitrina» — Vendem-ee dua. o.601
o.to otlma. para Joalherlae lTeço

de ocasi&o. Ver e tratar A Avenida
Mem de Sà 215B.  . —-
Yende-ae 

uma geladeira
pis, precisando pequeno, reparo».

Preço 3.500 cruzeiros. A "«rr»
chal cantuarla , ]?a-A. Orca,
x Tende-se material pira montarem

de uma fundlç&o. T™tar ,a AV.
29 de Outubro 7.702, com Altam-o
Trindade.

"rrlnceradeíra^ Vende-st uma General
JCi Wet-lc, eomercial grande c| ga-
rautla de 2 anos. preço 3 mil cruzei-
ros. Ouvidor I60._2.^i_telj_j>62o8.._.
Enceradeira e aspirador F.lectro-Lux

vendem-se as duas peças Jun„asou separadas a l • 5°0 cruzeiros cada
uma. Otimo ev-tado. A, rua Domicio
da Gama 2 2. Had d o ck Looo. 
E" nceradíiras. asnl-adores. geladel-ras. maquinas de lavar roupa, de
costura liqüidificador?*, fogões, tor-
rAdores e ferros eletricos. Liquidação,
a rua Saata í/3i 1?.? anu*

estudante. —
Í»/Taqulnas para faaer caié expresso dc
Meoador da maior e ma.s concel-
tuada fabrica do Brasil, produtos, da
.famada marca "Recorde-, a começar
de 50. 80, 100 e 150 Chlcaras para
cada ver. vitrinas para balcões, copa»,
etc., estufas pl pasteis, bolinhos ba
calhau. etc. Tabuleiros esmaltados ele-
tricôs para cachorro quente, etc. B*-
tedelras. expremedores laranja com
mn»nr V6 H. P. e todos os demais ar-
ttqos pi cafés e bares, vendas a vista
ou" prazo lonço sendo que para pro-
orletarlos de cafés e bares as condi-
cfts cSo de maiores facilidade». Rua
Vise. Rio Branco, 36, 1° andar. Tel.
22-4491» Pxox. à Praça Tlradeutta, —

-Ifende-.e uma geladeira ^yest'°*

unfc°o 4.000 cniteiroe- Rua Barío.
d>» Inanema 7t. Tel^a^glTg.
^Tende-se:- jejadeira O. e. 4 p« ®
V maquina de lavar roupa poque-
na ambaa em otimo «tado e por pre-
ço de ocasião. Ver e tratar a rua Pai-
o&ndu 14b. aala r com o sr Borba
pela manhl tm A noite. H&o atend,
telefone. —
Vende-se uma enceradeira e um es-

nlrador Eíetrolux. Rua paullno Per
wandes 60. Botafogo. Tel. 26-7169. ,"VENDE-SE geladeira eom hal-
câo frigorífico, pela melhor ofer-
ta- Tratir. rdq telefone cO-OiH*
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.S&RVIR A TODOS

PIANOS

RADIO PHILCO
Oablnete. grande potência. Vende»**4 rua Stnador vprauctro as. apto. 101— Preço do ocaaiAo ou troca-ea comradio rte automóvel.

MODAS
Grande sortimcnto de armário, apartamento e cauda, em cores claras • 1 4 cademla de» Cort» e C>

. , _ -• «.• j /^ACA/^AD r* reçôo da Mm«, .íogi
jacaranda. Pelos menores preços da praça, com garantia da CASA uAR- —
SON. — Rua Uruguaiana, 107 < 109.

Compro um piano 
— Telefone 29-0259

Pajramcnto à vista, mesmo precisando reparos. Dis-
penso intermediários. Atendo hoje e amanhá —

CONSERTO em RÁDIOS

José Soares, ex-técnico da S/A Philips do Brasil
e Paul J. Chrlstoph & Cia., faz qualquer serviço em
Rádios europeu e americano, pequenos reparos a do-
micillo, em qualquer bairro. Orçamentos de CrS 15,00
— Oficina: R. Riachuelo, 217 - terreo - Tcls. 32-1161
e 43-2351.

RADKOM
IMPORTADA

MODELO 1949 m.5 MIL E 6 MIL CRUZEIROSChlpentíile cf» luxo « outra», tenhonovas paia transformação dc nego»cio • com todas as garantias, custoreal 15 mtl crureiroj, vindo multoabaixo do custo, oportunidade. RuaUruguaiana 11. 2.* andar (por ciamda aapatarla

RÁDIOS
Valvulaa e consertos em giraiAGENCIA PHILIPS-PHILCOI R. 7 Setembro. 38- Tel. 2S-3132

Costura - Dl-fogueira. Maqui-na» a dUpõalçào da» aluna» pa.*aaperfeiçoamento. Aulas diurna: e no-turnaa. Rua Fellico doa flanio». 5.1>1. j2*627q — Ms tr 1 cula» abertat."TcõVum-ae encoiriêndãa para enxo-
AjLva's, bordado» a mio. Trabalho
perfeito nua UUi íorr.lra n. o.H,apartamento joi. Leb,on. * teiic de costura ricamente 'lista

nu peçii. n« uso, oe ottm*, àv. casal, com 6 prça> de eatllo
:V Looo n Ui ' "• 1 ruillco. Tratar a ruat Zlzl, 2G-A—* Lins.íabrlcai,Kaddock Lobo n

Dormitório eiúu »«tt peça» ara im» —,, r——i—»bula ma-;ç», :.ooo craiesrot.l \| ~.enC9»ae aala de jãntsrcadeiras, *jndo ama glratoriv.l *'1 ruulca c rad.o-vltrola. Tratar é.

A

BOLSAS PASTAS CONSERTOS ^! Dv^,#r-0-chlp,ní-l' :" — vende-se i quarto
Só na "A BOLSA FINA" — ISolus, cintos de todo» os roo- ' "

delus. crocodilo, camurça e de outro» materiais. Recebem-se cuco-
mrnrtus e consertos. Tlnfem-se. Artigos para presente. "A BOl.SA
FINA". Ilua Miguel Couto S9. sobrado, Fabrica (antiga rua doa
Ourives). Telefone •13-331V, ^  ~B0LSASr 

PASTAS - CONSERTOS !
Sí na "A BOLSA FINA" — Boliae. cintos de todos os mo-

deloi Crrcodllo. camurcr. e de outrix. materlah. Recebem-se enco-
comendas e consertos. Tlngem-se. Artigo* para presente. "A BOL-
SA FINA". Rua Miguel Couto 30. sobrado, Fabrica (antiga rua.

V 10 LIK 0
Vende-se. Informações pelo telefone25-9510

CONSERTOS PE RÁDIOS E ÂPÉREUfS

DE ELETRICIDADE MÉDICA

Freços rríócíicps — Rapivies — Segurança
Técnicos selecionados

Moderna aparelhagem eletrônica
C. E. M. A.

Telefone : 32-51S6

ÀGGRDEQN — 80 BAIXOS
Vendo-te t?m e»n otlma» eondicõ«sA n:a 7rancslco de St 61. apto. 203.Conacebr.na.

€§iipr@ PIANO

PIAHÕ — enT 4.250,00
Vende-*e par« eitudon Inicieis fombar.co, nrsço fixo. ver hoje e amanhfc.A__rua Santana 103. ao l_pr«tendente.

TOQUE PIÃM0 DE 0UVIR0
Ea no 3 boleros. 1 tango. 1 valiae 1 samba. Rua Santar.a 107. Hvtn-

~ 
éTíftfO Uwõ

—á3. pefiâl*. rcrffai «^nitada.» ee-ao demeia'.. sob^íb*. Hua S4oF-^nçlRco X-vier 511 apt". 101, -ele-'c?e 'O-^SCO.
mWhWhóI Ghech rteln. tres r?eials. F3 nota-« teI cIa::o 6e inarfin-». e-¦••'•k.Vend?-.:? por 15.noo crusíelros, verA sCa:-reJro 66J. pt «J

lado. com resldencla,Rio Drenco. Dase CrS 90.000.00. Jn'lormações: T&ls. 26j^552ò 1 Ji-'oWQ."A cjlum-iB Iciüoj lob quãiquer !i-JtJl 5urlno, execução elegante e per*Kornerem-se tollete» com ena-
Etj « aceitam-se vestidos de noiva.fm«. Feres Rua Haddocfc Looo J04.cata 9 A.__Tcl. 23-0953.
B" ofd»íel:» » mto par« trtbalhosílno» espccla"im«*nte mo.iüYr^.maa.Aceito encomenda*. Tel. '.2-sí^c 
Boríun-»» a mio. Mm p;rít!ç6o.J otfci de lsngcrle, blusas, em
qualquer tipo. Rua Ouro Fino. 120.em frente A Estrada Vicente d- Car-va'ho. Ontliuj ia — Cacl»larla-VaiLobo. __ «•lojiurt .ra — Acell - coitur»r Vei-tido» e raupae do crlançae. A rua
Costa Mendei o* Ramos

« Avíniu1 d°i Ourives). Telefone 43-3377.

tre» .    3C.0 fliureiros. uni «;olchAo de IA por |iCO c.-jsatroa. Rua Costa Battce 31»,t^to í>-2ot» bonde Paula Mato*..na carioc».T\°rnTÍFòr.o co.*np'.úto, com 10 peít»,XJ ütlrr.o estado, de oficia; trauaff-rido do r<to. Príço A-200 c;u*elrosRua fialvartor Plrai lò. Maver. Hua} ji-ftransversal a rua Coraçio de Mar»t. ifj.At:nd6«se somenteAa :2 horas x particular e Até

Gevach 
- Vcndr-fí uma, e.n eatade.

novo. per 1-juo crurt-iroe. mane-
qulm <8. Trara-s?. por cbs<qui-> nacasa Orandela. rua 7 de Setembro.

Ciasaco <Jn peiw — Vend»-;^ umJ argenlée. ettado novo modílo ai\d-d;mo. Pre?o unlco 4 mil crimelro*.Rua Marqurçn d«* Santos 3, apto. 4— t«argo do Machado._

Corte e Alta Costura
Aprenda, com absoluta garantia, podendo ficar habilitada a

executar a proflssAo satisfatoriamente com a professora Maria
Mattos.
RUA SA FERREIRA 21». APTO, i - TEL. 27-717K - COPACABANA

Escola de Corte e Alta Costura
Mme. NAIR LUZ

S - PRAÇA TIRADENTES N. 9, SOBRADO
Método pratico, rápido, diploma alunas cm 30 dias. dti acordo

com o programa do Departamento de Educaçfto. Mme. NAIR
avi a cjue está fazendo um desconto de 30 % á candidata que ae
matricular att o fim do tnés corrente. Tel. 12-8905. — Praça
Tlradentcs n. 9, sobrado. Entrar pelo retratista.

"r\ormíti5no"corr. sais peça», «ela cosnI-» 9 peçes, folhoadoc. abaulados. bo-nltos moveis. N&o chegaram s ser rft-ilradot da. caaa de movetí, motivo terdesfeito o ccmpromlaso. Vendem-sa ur-
Eente por 4.700 eruteiros. Aventdit 6u*urbana 7397-b. Telefone 29-5575. cha-mar o ar. Slmon pedir para mostraraz rroveis do noivo aVIter.TÃormltorto laqueado — Vtndo paraJL/ menina até 16 anoj. com 3 pa-ças, em edtado r.ovo. Preço h»*». 1.500crutelro». Tratar pelo telefone; —32-J909. _ ~ DORMITÓRIOS, silas de lãn-tar e peças avulsas. Vendca-ieA rua Frçl Canjeca, II.
Be particular a particular — Ver.-de-te mobília de sala d» Jantarcom 10 peças o um Jogo aatofado cor-.3 peçat preço 1.700 cruzeiros, t ruado Lavradlo 139. lft and ar.ormltorlo rufttleo mexicano com ií

rua «sot Andradaa !#».• andur —Apart íbo:. Procurar dona Oarn;coíegimda-frlra. ôblllã de quarto para caaar^fa"queada com seta peças por 2.50&ru*eiroe .Ver a ru»% Joar.a Aujelic». ?ü, apto. 201- Ipanema.  
Lffõbllla& 3e "quí.7tõ~— VenHem-sedjí-s ótimas mobília» de quarto.

: irr
: M"0,

sendo urnatmbul d* casal com 10compensada, »n eutado peça».novo.

Gopacabana 
— Moça chegada doVorte. executa com perfelçAo bor-dados a miio Aceita qualquer enco-menria. Tratar A rua Ronald d? C.\r-valho 70. apartamento 73,n* 37*J&54.

Martha ZebelineVende-^e un par anulto bonito, sóa particular, far-se veatldo «ob medi-da. aceita fazenda. Rua Regente F>1-jó 0B. sobrado.
NOIVAS!

Bordados nos mais fino* estilos pa-

OPORTUNIDADE ÚNICA
Toalhas para banqueteLindas tcalhas gran-tô bordaao ma-V.trúo Cí,m 2 m2 s 50 a 12 JfUa.rdi-nipo.N desde 650 crustires. Chi desrte2co cruztlros — Llndls!linaa de lsnnocom crlvos de Nortt. de 2 m? por 10' J 9 C<ra r.m Q4 o trur», eu ao •v-nmn c.i-  •• - comenda*, finas. Tratar i r*«a Barata i pento dt crur. medindo 3•*' A.m^lda das cruueiros De pcrcal m2 1.6S3toda Rienellvu

. n..,|, «^-.nlsm» ala I "^"ostÚMlra" 'afiir exccuta com"" ptr-, ^bMro 5SÍ rom a :Vso crauroá.' AãrovettVm! porv.no.-,r>m r.j.II, mecanismo o» V . je);o acabamínio. vestidos rport. Trêarinã r>r üniwi  pouco* dl.a. Av. r:o Branco. 514 IVV&SriDD Dk "01 VA andar «ala I42-A dlarlanunt; das 11' horas áa 19 heras. Dona Aimairlnda.

ps"cço espegSai, de Qualquer feHfg^pgpBlflftS —
márç&t pfgsBsqml® cie rs??a- .
r&s ou refwjjina, & qtz&lquep fsere. —
TeSefowe 43"£3B2-

Vj feito . desde S0 cmi^lros e outrae Informa-çôes. pelo fone 20-1497 — Rio Com- lprldo. :
Gr.pa Argenfíê. vende-"se pequena emestado d: nova. Telefone 22-1606. j1 » -.ilida. I
Glortè e cosiarta — Costura-se so» j> medfdi e ensina-se corte. Telefo jne 32-3B67.! Viorta-se e pbí em prova.

1 \J blusas. sn!ns e Jn?ros

Vende-re lindo e baratlsslmo fom;?0-4--'véu da renda9r,89 e sapato. Telefone 37- : VESTIDOS — COSTUMESI A tenhora quer costume feito po-| «x-alate esfe»cis?«sta oai um molde; preços modtcos Av. Oraça Aranha a.°1 i 93." andar. E Inconlldente».

D°,peça; para caiai. Vande-»e emlado novo. Rr.a do Lavradlo 122 ca-fa is.

EMSSNO E CONSERTO DE RÁDIOS
Oferecemos «ma otimn oportunidade cos funclonarloi

publico*, vendedore?, et?. O senhor açora poderá estudar pela
!nE!ihi eu de tarde. Matrículas abertas. Aproveite seu tempo.
Aulas d3 comcrío, montagens, etc.

OItEL — ltUJi DA LAPA. 13 - 1.» ANDAR — TEL. 22-B974
Consertos de rádios com absoluta garantia — Preços

modieos — Serviço criterioso
Nota — Temos uma grande novidade para oa radlo-tecnt-

coa e estudantes de radio. Procure-noa sem compromlaao.

Não deixe seu rádio ir para a oficina
Osmar F. Fltançfi, ex-lecnico de Paul ,T. Chrlstoph e Jorge

T. AbõaUa. o consertará sem tirar cc sua residência. Montará sn3
vitrola cu seu radio. Aceita encomenda de firmas comerciais. Te*-
lefone 29-5143.

N. 0. — Serviço honesto e gnrantifio.

piWífvos
CHEGARAM LUXUOSOS ALEMÃES DE

APARTAMENTO — ARMARiO —
1 /2 CAUDA — 1/4 CAUDA

A maior importação de após guerra
Recebemos 50 luxuosos planos de origem alemá, techeco-eslo-

Vaca, inglesa e francesa, dos mais conceituados fabricantes do mundo,'oelcs melhores preços da nraca. Exposição e venda 21a ASSEMBLÉIA
SíUSICAL, a partir" de hoje. i"aclllta-se o pagamento a longo prazo.— RUA DA ASSEMBIjBIA. 6] —¦•3." andar. — Edlilclo Indu-Brasll.
Aceitamos agentes e pedidos para qualquer Estado do Brasil.

Ca:a d? ron',.tnçã",. preços mollcos.Rua Santana 107 for.e 3100.

iCSMPll

1 PIANO

224032
Pagamanto t vista, mesmo qu- ne-ir. . — Wft . Mii..rta At*

vestidos.Un'rerle a
pregos "moílcos. Atende-se antes d<ia

I 14 horfs e depois das 17 horas —
P.via Senador Alencar 224. casa >,I An'bu* ?0 

; /"1õrtó~», »lt* costura — Ensino pelokj sístemt pratico e comprcensiv*.lnd'v!c!ual? a 20 cruzeiros a
hora. Rua SSo Clemente 1?.4, ea-

ACADEMIA DK CORTK
E COSTURA

Alalvina Kahane
Cur. . c.mpleto de 1.2 t J iwiew..

ouro direito ao livro O SistemaRetangular • Conceao «iulomas(LICEU LIT PORTUatTtel
Rua Senador Dantas n. 118

TTL 22-5601
Filial: Pinto Figueiredo n.° 5€.Telefone 28-6756.

MQDISTA
Executa-se qualquer figurino,vestidos esporte, toülftc e linge-rie fino. Rua Sousa Barros, 186,

sob. Eng. Novo.

Glntãa p?.ra sennora* — Nova cria-
çió  J" *— ln?.l de Mme. Peres. re- idut "?om certeza 20 centímetro» nas;medloa* de qualquer senhora re-o- |lhe * barriga a corrlg# os quadla.Kua RaddocS Loao 3C4. casa 9-A - .Te: ^8-0955

CAMISAS SOB MEDIDA
Consertes de colarinhos
Camiseira eximia, aceita íeltíot de

?obca. blusõej. pijamas e qualquer con"\,f:odl8ta""confecciona vfstidos "pêíõs 1 ^ecçüo "dV^ríxo^ ^pâra homens. Mode-ifXflgurlnoíi modírnos c! perfolçio e ; ;os modernitsl-noi. Facendas nacionais

W a ri0 cruzeiros,lefone 22-580?.
pr.f.lMme. Lages. Te-

cessite conserto. K60 faço questão dei dos. Corta", alinhava e prova. T?le-
marca nem do praço. Te!. «-.0|2  ?'»« 2?-390°.;.I."í-Ira Ita-vnjgrtm »-A.—^ —: | i" anda**, antiga Senador Dantas, cha-

\ mar Luíts.
MODISTA — Executa costuras?íaravil5ioso piano

Blufisnsr V4 da csada
Cr$ 30.000,00

SS notas, cepo de metal teclado damarfim, cor acaju. Vendo-so urgen»Ite. Rua Rodrigo Silva 18. .0° andar.
I e?oulna de Assembléia

„ modernos  ,Wi> ...   -cMucru a, começar df? :;o rruzelros o, e entrangeiras. Executa quaisquer con-
f-ltto. en',r*PC4s çanldas. Pone 32-0292 certos de colarinhos, com absoluta ga-— D. Matr.de — CentrOj  | rantla. Rua Voluntários da patna 34.

odisu ic chapeua-íctlta .elormas no centro'ò z*
na sul.
C3MTAS — SÕÜTÜM —

tflODELADORES
Especlo'Uta /as com çrande parlei-çao. maülots sob medida. Copacabanaa rua Ministro Viveiros de Castro 153«,p:o. 1. Mme. Mars^rlda. Telefono

Tr"odJ»ta conÍ2CCÍona qualquer flgurl-Í7Í.no preços modlcos at?nde ch-*~-a-

Alfaiate de senhorasContramestre modeliste.. tendo tra-balhado nos melhores casas da ruo.Barão de Itapetlnlnga e rua Marconl,em Sâo Paulo, achate á clisposlç&o dosdamas cariocas. Tenho lindo.; mode-los para tailleur. manteaux. com golase mo.ngay, exclusivas, especialidade emamngas Japonesas. Reglan. etc. Aceitodas em 24 horas. Sr. Nelson, rua Crusfeitlos ds vestidos. Entrego encomen-das em 24 horas. Sr. Nelson rua VrusLima !o — Tel. 2j-4J6S — Flamengo.
ATELIER - Copacabana

Vendo, Hixuosamente Instalado e lo-caliaado no meihor ponto da Av. N.S fie Copacabana.B*re de negocio Cr$ 75.030.00.Cartas para 89.692. na portariadeste Jornal..

Escrltorloac quarto de caaal • di«versos — Vende-ae aomente paraparticular, motivo de rlagem, quartaaimples p^ra casal, com / peças. 2oícntonoE uma maquina dr> escrever1 r!log:o de ouro. p%ra homem, um iáVupo estofado preoleando reforma, iA rua Prof. Eurico Rabelo, 12. AntigaDerbl Club.
ilritorio po; 2-000 cruaclroa e ou-

tro por J.ooo cruitlroa^ ra 6tl-mu estado, vende-se para desocuparlugar, á rua do Catet» 13S, eobrado.Teielone 25-3IJJ. Ver na dljj uteladas_$ i» 13 horas.
E" scrítorlo: bureau com 7 gaveta»,estante « uma poltrona giratorloem ótimo ssiaío. venüe-se por Crf3.000.00. Acelta.sa ofena. L rua Ibl-turuna 55. apt. 101. Tal._28j;4ój^0^T7*emlTIa que se retira ver.de todos
JC os moveis que guamecem sue casa.dormltorlo a sala de Jantar conole-to? de estilo raatteo. radlo.Tltrolacolonial, aparelho de ché. café e beloe Jantar, tudo em porcelana, pela me-tade do custo ou. msslhor oferta. Tra-vessa Leopoldlna de Oliveira 283 —
Kstacâo de Madureita.
FarníTla quê c# retira vende todos

os moveis quo guarnecem sua ca-
sa. dormitório t sala de Jantar com-
platos dc- estilo rústico, radlo-vlt.-o-la colonial, aparelho de chA. café ebolo e Jantar, tudo cm porcelana, ps-la metade do culto ou melhor o.erta.
Travessa Leopoldlna da Oliveira 232— Estaç&o da Macurelra.— Vandem-ee

para senhoras, a preços modieos n-iín.
vestidos.a 70 cruzeiros, saias a Espartilho OU IBedaiadõ!"A.  -  — _.,A . fiM. m a ^' —45 cruzeiros e blusas. Tratar na. 8&o duas peças que afinam a, cm-rua do Senado, 84. Tel. 22-15391 tura e^préSTram" a*"sllhucta modernachamar Mine. Lita._ 1 

P J Á sí 0
Vendo por 18 mil cruzei for. tnarcu j *

alemã. FÍm do bonde Laranselraa. — !Rua Leltio da Cunha !6. apto. l. ter-reo. Edifício S&o Luiz.
domlclüo ^Tel2  »ara arande busto - Casa

lia" mulher, para Uso precisa de urat
boa coleteUa — Procurem a Mme.

SEU- RÁDIO
PAROU?

TFXS. 26-1387 — 33-3010
Em seu próprio domicilio,

consertamos qualquer mar-a
com garantia de 12 meses Or-
çamentos cratis RADIO BO-
TAFQr.O — Fundado em 1933

j^jpodJsta paulista regresou com gran-
uo zviu Ui — i_--—Soutiens para grande busto — °,a,5?r.  . DIA ni-.nm 11AMme. Sara. Avenida Rio Branco 114.

j andar., das 9.30.ll horas e.df"

ATENÇÃO — Compram-se
moveis, dormitorios, salas de
jantar, casas completas e pecasavulsas, paga-se bem. — Tele-
fone 48-1230. José.

Tn^ãbricaçfto própriaX dormitório folheado a Imbuía, to.tio de peroba, aabulado, de qualidadeexcepcional, luvuoso. cora S peçer. dce,.900 por 3.500 cruzeiros, e dormi-tório de ótima qualidade, moderno,com-4 peças, de 2-600 por 1.900 cru-selroc. Linda saia de jantar com pie-ta. de 1 peças, de 4.&00 por 3.300cruzeiros á vista. Negócio urgente,
por motivo de transferencia dc ne-
góclo. Tratar ã rua Cardoco do Mo-rals 506-A. Bacio.-.. -  >irupo de sala — Vendo motivo via-
VJT çem. grupo de palhinha com 3
pecac Luiz XVI. com almotadas deveíudo soltas. Telefone 2S-C045.

rupo estofado por Cr} i-SOC.oo a
KX outro por 3-500 cruzeiros, cm óti-mo estado, veftae-ae para desocupar:ucar. Rua do cateta 133. iobraau.Telefone 25-3223. Ver nos dias utteis,das è às 18 horts.

quasa sem uio. t outra para quartodj moça ou menina, em lindo laquéatui. com f.e:e peça» o nat metmaacondlçôer v«r t trata? r.a rua Lu-cio da .'.fandonça 21, casa 3, hoje»das 9 Aik 14 hora». N4o ao atendatí elo teia fone -
Moderno e novo arniarltT aipeclaipara ateKer, da 2.50 de coaiprl-rr.ento por do'.í metro- de alto. comtres íorttí. oito gavetas e etPflhu de»cristal interne todo em raideln de»lei. peroba, cór natural encarado»preço real 12 mil cruzeiro», vendo Dor8-0C0 cruzcilros. Tr.l. 37-26Í3 — Te-lefonar aegunda-felra. 
MobJlta oe quarto —'"Vende-is'umbem perfeito estado, 4. rua flene,-ral Roca 377, casa IS. apto. 102 —O estilo e colonial americano, airasucupira.

MOVEIS — Particular Tendacom nrgenclo, com çrande pre-Jnlio, | riquíssimo dormitorlu decasal completo, estilo Chipenda-le, todo trabalhado rm alto relc-
ío, 1 sala de Jantar, completa,estilo ChipcmUle, com bar cm
legitimo cristal com cadeiras <e
poltronas em couro lavrado, uva
çrupo de 3 peças com mesteUa.de centro, estilo colonial e 1
grupo de sofá de 3 peças cm le-
vitimo noutlé, coro airootadas
soltas, cor grená cm setlm fran-
cês. Motivo inesperado de era-
barqur, pouquíssimo uso. Ve?
hoje, i roa General Canabavro,
327. Tel. 28-fiUõ, cm frente ao
Colégio Militar.  '¦VYõveís — Capas para msjITl?», pn-lfXra grupos estotados e elmplea»tfcldo para cortinas a pr?ços d^ nca-
s'.4o. Telefone 43-6759. ?.ua Ger.eralCUdrell 165."ilyfovela — .Vende-se um dormltorioi.vJL Colonial mexicano com n p-— a-,' e uma sala de Jantar do estilo cor.s-tendo dft 12 p.ças crlttalclrc ccr.ividros de cristal, uma maquina do
costura Plalf com 5 gavetzs s ums,
geladeira elétrica, preço b'-rato pofmotivo de viagem urgente. Ver ã ru*
Senador N abuco _203 _cas a _ 3 .^Praça 7.¦\roT8is avuisoa .antigo» • "Armam»
iTXCrt 800.00, camiselro 403 cruzei-
roa. cama 400 cruzeiros, ir.ezlnha oocabeceira 100 cruteiros. penteudclra300 cruzeiros, banqueta 100 vruxel-ros: A rua do Catete 1,<3. sobrado. Tc-lefone 25-3223. Ver nos dia» úteis dag3 &s 18 horas-TITõyels — Dormltorio « sala de j»n-lfltar folhsidoj. vendem-se por mo-tlvo de viagem- Trata-s* d rua Fer---Ir. Pontes \ii. Tratar no l-Kal.

A tençfco — Compram-seA rios, salas da Jantar,

g~yrupo êxcêíents. para escrlíario" to
U 7" andar do Zd. Pr. Wilson 1 Av. Fnr.utn Boojevel*. 194 «m 3 aaJ.e.dermsto-1 sajeta e demal^ d<.pend«*eiaa e ser-qualquer J ventias sem luvas nam moveis. Tel.

tipo e maquinas da' costura paga- j Moreira 25-1773 ptla aanh&."—  — , —^ r—I—^ r" •— para «alaü'bsã. Rua Frei Caneca 310, ou te-I 
^rupõ estufada de luxolefone 22-4884 ' grande com

"de"
almofadaç solta»

de variedade ainda ao preço an- is 18 horas. Telefone 22-7091. Jun.tlço de Cr» J30.00. Esmerado posto. í. ; t0 ao j0rnal fio Brasil.Av._N._8._de_Copacabana 27 apt._6Q.
Modlsta 

"estrangeira. encarrega-sede fazer vestidos. costumes, SOUTIENS
manteaux. pelos últimos .figurinos, írv.a Barão do Flamengo 22, aparta-
mento 1 oOj. 2" elevador."lufodlsta «m Copacabana executaxTi qualquer modelo com fino go3to.Telefonar para 37-6300. M. Maga-lh&es.

Soutien pa^.r grande busto, com ei-
pecinlidadc. com Mme. Sara. A.veni-da Rio Branco 114.to Jornal do Brasjl 4» andar. Junto

Pianos LUX a MOVEIS
DIVERSOS ES-HliOS

VINDAS A VISTA B A PRAZO
Fábrica 1 AV. 28 DE SETEMBRO N. 357

TELEFONE ; 38-3228

MÂBmS E MATERIAL
A PREÇOS DE ATACADO

DESCONTOS PARA PROFI3SIONAXS
AUo-íalivit» G-12, Kola pesado  Cr» • 660,00
Alto-íiviante J-12, Rola, 12 polegadas  OrO 480,0^
Chassi 10 vaivulns chapa forte  yi'8 w,oii*
Toca *4*6006 automático, americano  Cr# '09»v9
Toca-Oíscúí' automático Web.itcr.
Toca.difico^ automático PhilipsToca-cincos automático Thorens
Toca-d accs automático Thorens de 2 lados........

Válvula/5 com desconto
Calx^i pare radio.'Movoí tara Radlo-Bletrola desde.Move*. Colonial desdeMoveW Cliipendale de luxo....'  _ .Kyilios ultimo» modelos das maiores marcas PHILIPS, R. C. A.,
PÜtuCO ZÊNITH. TELEVCX, á qualidade igual, fazemos questão de
ser a casa mais oarateira da praça. Consulte-nos: WILLI-RADIO
JÜTDA. 84 Av. Mcm de SA Tel. 42-6*30 e filial ii rua do Catete

RÁDIÕS PÂRA AUTOMÓVEIS
Ondas curtas e longas, adaptáveis a tôdaí as marcas o mo-

«Jelos, especialmente «.utomóveis europeus. Preços populares.
MESBLA S/A.

Depto. de Rádio — Ruo do Passeio, 48/54

Cr$ 1.450,00Cr3 1,450,00Cr5 1.850,00Cr$ 3.800,00
Cr$ 95,00Cr3 780,00Crç 1.500,00Cr$ 4.500,00

Atenção

PIAMOS

Desde tr$ 8.000,00
Maravilhosos plano» Vt da cauda e

V» cauda e armarios doa conceitua-
dos fabricantes Bluthner, PUyel, Bd.
Saller, Stelnway, Essenfelder. etc.
N£o comprem cem primeiro ver o
nosso stock e preços sem competi-
dores. Maxlma garantia. Rua Rodri-
go Silva 1«3 li0° andar, tel. 22-4?092,
eaq. Assembléia.

Alta costura. PreçosPinto Guodes 76,apt. 2. TIJuca.*<Jdl!t& Aceita vestidos borda
Modlsta 

—
modlcos. Rua

M" dos e outras costuras, çreços mo-
dicos e marima perfeição. Mme. HiC»ni. fí'4 Voluntaros da líttia 169 —
Tel. 46-26?»

cilOTltDTõiWsPara grr.vldcz. operados, eftomagost rins caldos omoplatas. modelos apxo-vados pelos melhores médicos e cin-
tas am geral com Mme, Caja. Avenl-
da Rio Brr.nso HJ. f lindar. fe!e-
fone 22-7091 — C^.sa Mme. Sara. jun-to ao Jornal do Brasil

ATENÇÃO — Compro moveis um grande quadro a olso de rosas"J„ YJ 14 ««, Am ! vurnelhas. um de criaandallaa amare-rala de Recl-jantar, peças avulsas de estilo ou
nâo, também compro uma ma-
quina de costura, chamar Sousa
peio tel. 28-0360.r-„et:da — Mobiliário emuricano in-
JK. cluindo Jogo de eala (madeira cia-
ra) geladeira, aparelhos elétricos e
míscelaneos. Rua Sa::ta Clara 27 —
Apart. 801.
4"AcVô — Compram-so e vendem-so

moveis usados, antigos e moder-
nos, e tuco c;uc representa valor.
Paga-ae bt-m Rua Frei Caneca 160.Fone 22-4779.

T%/fo4?s — Academia de corte « ços»lYJLtura. curso trn seis msses, sU-
t-ma pratico, aulqs diurnas e notur-
nas. As alunas com um crês cortam
na fazenda e dois passam para o
atelier de aperfeiçoamento. Rua Cor-fôa Dutra n. 60 3°. andar, telefona
25-6712.
T*/Todlota — Aceita qualquer costu-
1V1 ra. corta e alinhava e faa pro-va. A freguesa leva, só passar na ma-
quina, costuram também vestidos a.
100 e 150 cruzeiros — Telefone
25-6712.

CORTE E COSTURA
Ensino fácil sem calculoa. Auias dl-

urnas • noturnas. Professora farVSííis-J. Ru» Marquòs ri, Favani 41.apto. 803. Flamengo.

Pianos alemães
Vende-sc, das melhores mar-

c&s, todos com cepo de metal,
cordas cruzadas, com 88 notas,
três pedais, teclado de marfim
legítimo, ótima sonoridade, com
a maxlma garantia. A' vista e a
prazo. Ver à rua Riachuelo. 217»
terreo.

CAMISAS E CONSERTOS
Osvaldlna é especialista e fai «dias-

dlda Já. trabalhou para na melhores
casas da cidade. Vae busoarlio. Telefone 20-9725 donüci-

Costuras para crlançat
Paxem-se cortúras p| crianças e mo.

clnhas. pveçoJ modlcos, jund,.l« idomicílio. Telííonar par» 33-l»5.

"A tcnçdo — Dormltorio rústico me-
ÍX xicr.no, com ó p«?as por 4.300
crurelros: sai-ts de Jaiv.ar cum 10 pe-ffcs per 3 600 cruzeiros. Rua Uranos
817 e 917 — Telefone?: 30-2831 e 30-
1 eit, -- Eataçio de Ramos

Ias, uma paisagem da pr_„ .....le, com bonitos coqueiro, a algunsmenores da motivos variados a pre-ços de ocasllo. Rua 3enador Ver-
j^uelrc 107, apto. 203. Tal 45-0424.

GRUPOS esiofanos, vendem-
se, trocam-se on reformam-se
moveis estofados. At. Frcsldeit-
te Vargas, 2SC8.
p rupo estofado — Vende^oe um «ra
UTseda çrenat completamenta novo.^er e tratar A rua Abade Ramoa 32.apartamento 101.  movei a — hleoB laiã-

V/fbdlsti» para aènhoras é" crianças —
iVXExecuta-se modelo pelo fleurlno.
Prcço3 modlcos. Rua Oenoral Polido-ro 30A apartamento 6. Tel. 26-3728.Mme. Rosai.
Pequena calcinai ãcelta-se enco-

mendes de qualquer costura, en-
tre^a rapida, é favor telefonar para
26-7071 — —Yolanda.
T>onto de cru» — Executam-se com
A parfeiçfi.0 quaisquer sarvlços, como
blusas, vestidos, lançlQs, etc. Preçcs
modlcos. Tratar paio tel, 48-5733

anhora êspêcíãlizada ém coutiens
executa lindos modelos a 15cru-

zelrçs o toltlo e tem otlmo modelo d«
calça-clnta com fecho éclalr. Atenao
pelo telefone 42-562S, á tarde, a ruadft Relaç&o. 7

TOT0SVondí-ae um radio Vitrola de » vai-
vulas auto-falant» de 12 pelejadasautorntlro oom' mudnça de discos «
um radio da 6 valvulos nmbo. com-
plotamente novos ccm garantias, tep?
do apena.5 iq dias de uso, por mouvo
de viajem i rua Uruguai 261.

URGENTE
Precls&m-se contra-mc|S» "relras e ajudantes com priw»ea de ofl-

clna de alta coitura., quam nào os-
tiver em condições ô favor n^o se
tpresentar. Paga-se bem. 30-7954.Para trabalhor em Copacabana.
IÃTELIER DE COSTURA

Paasa-as um atoller de costura Instaslado em boa sala de frente em edifício
üo granáo movimento. Junto a Aveni-da Rio Eranco. Tratar cpm o ar. OU-
velra das 8.30 ás 10.30 o das 13 as
J4.30 horas na rua Manoel da Carva-
ího. fundos do Teatro Municipal c fun-
dos do Clube Naval 1

4 tençào — Dormitorios novos, io-
J\. lheidos a imbuía eipeiho internode 4 peças per l.òOO cruzeiros oa k
peças por 3-200 cruzeiros salas ce
Jantar de 10 peças por 3 mil cruzeiros— Oi Uranos n. 317 o 917 — Teleío-nar para 30-23S1 e 30-1839 — Esta-
çâo de Ramos. 

rmavio para roupas — Vende-ee um.
tamanUo grande, iinhas modernas,folheado de Jacarandá. Informações pe-lo tel.: 23-1399. —„A tençâo Vende-se um undo dor-

A mltorio com 10 psças. 3 de quatropeças e dois de 6 peças, uma sala de
jantar com 11 poças, estilo mexicano.
1 grupo cl 3 peças. 10 guarda veitl-
dos. camas a colch&o e mesas, paraentrega das chaves. Rua Santana 83idefronte A Igreja

T ampeóaa • movela —
JLi peóos da auapensio • de mesa,maravilhoso lustre de criatal Bacs-rat com 6 luae*, diato de bronaa, ca-delra de balanço, mesa redenda com1,30 rnesa de abrir para 8 pessoas,poltronas, cadelrat. comodaa, arpa-  - -«-t mobília fían-' Pr»l*

"í/fovele Bipèr de occslílo, cama-ar-
iVJLmarlo numa só peça. vende-se. í
rua da Alfândega 1C9. Tel. 23-2B74.
71 foveis usados por preçcs de oca*
ifi-Elto — Dormltorio por Cri 
3.000.00. outro por 4.OCO cruzeiros;sala de Jantar por 3.0C0 cruzeiros,
outra por 4.5GC cruzeiros. Fi?r..c-
rio por 2-COO cruzeiros, outro par ^.5j0
cruzslroa. Grupo t?ftoíado por *. .?co
cruzelroa. outro por 3.530 cruze.ris.a* solteiro em c-.ptoré nrrr*
eclchf.o ãe molas, por 2.30?rua do Catete 133. sobrado. Tclejo-
ne 25-3223. Var nos d.as úteis d-u
s ís 15 horas.  _"VíTcvels de aala, antigo* a modesto-,
j>l vendo por prteo >»*r?to. r»ir% <> •-
soeupar lugar. Rua Dlpsls. 147. ap^.
202.   -—MOVÊtS biratissl^os nor mo- .
tivo de demolição. ^onritoHor t>,
casal e solteiro. saKs ^o
e rrande ouantidadp de
como se.lc.rn: çuarda vrVvf.rr,
coaria easucss, t-ajnas.
elástica*, crtstaleiras.
malas para viagem, eolr^õ-s **
crlna e rarilm. carot ca«al e
telro. almofadan de psinn e «I-
gnãío. «eformsm-s^ co'.cbõeíi a
prceos modlcos para o rr*r*Tn«>
dia e muitos outros artlfr"* serre
competidor. Av. "•:'7r'lL:
Ml». Casa dü Sllra. Ttleíone:
4S-5T3T. võncom-

1 eartalra com tampa. 3
1 aofi a -i poltronas de .5J14'-ulna de escrever Un**

^j-ovcla' 5»l«

rloa para

Reforma de pianos
Faz-se, todo e qualquer serviço em cauda e armá-

rio, pequenos reparos e imunização contra cupim, afina-
çfies a domicilio, etc. — Preços módicos, serviços garan-
«dos. Oficina: Rua Riachuelo, 211 - Terreo. — Tele-
fones : 32-1161 e 43-2351. _

RADIOLA1949 — CRf 4.500,00
fende-se nova. com garantia ainda, com 8 valvulas, ondas

cortas e longas, automatico para 10 discos grandes on pequenos,
com agulha permanente. Rua Ferreira Fontes n. 3» apto. 101.
Esquina de BarSo de Mesquita. Ônibus 105. 107, 109, 115 e 12.
Grafou

RÁDIO-VITROLA 
"PHILCO" -1949

Acabamos de receber dos Estados XJnldos, 11 valvjolas, pic*-up
discos' comuns e para discos "long playing * de mlnutos de

(8 music as 6m cada disco de' 10"1.' Untco exlstente no-.-1- rfn c»it vnlor. A Vista Oil a Drazol —-

Não gaste
Dinheiro

Compre as peças que eu arma-
rei seu radiorvitrolá pof apenas
Cr$ 400,00 — Nâo perca tempo,
telefone hoje — Tel. 49-2614 —»
Sr. Fernando.

ânhorá dispondo oe uma boa sala,
quarto' do prova, todo moterial

par» oficina, Inclusive maquinas Sln-
ner do coBtura e industriais oe bor-
dar, deseja associar-se a u:n^_P°d^"
ta de finas conlcrçCes que tenha al-
guma freguesia. Telefonar pa.a 25
3365, chamar D. Qlaa. • •
mrjcó — Executam-aa com períelçio1 pullovers, sueter» o enxovais para
bebe. Preços modieos. — Telefonar
para 4a-573_8
\*ende-se um Edredon novo.

pelo telefone 28-6^49.
Tratar

AULAS DE RADIO
No Méiar

Particular leciona em pequenos tur-nos ã rua Frederico Meyer 14. sala.304. Todas as noites, domingos pelamanha. Provisoriamente a rua 100-llna 268. casa 3.

¦\T0Stldos feitlos «m ire, dias vai
V buscar e provar feitlo, 200 oru-

zefroB, vindo na oficina 150 crjin%fy
ros. Mme. yolanda. T®1 • - Z9.^ylRua Marechal Cantuarla 143, apar
tamento 2. Urca. ,,—"xrestldos prontos,• faculta-se o pa-V gamento. Rua Pedro Américo, 16
apt. 3o4. Fona 25-6697

para«Iutsc&o

RÁDIO-VITROLACnTPEXDALE' Tendo wn», esn estado novo. com gaíant!» d» loja, com 9 va**
rWfc». trooador de, d'-ros para Í0 discos grandes on pequenos, com
'agulha permanente, d» afamag* jnarca "Elmaot". Bn» Gon*»s»

SSsstse a-531o VÜ3 Ssaíísi,

RSDÍ0-VITR0LAS A PRAZO
Tipo apartamento 8 valvulas. manual,

3 mil oruzelròs. tipo apartamento 3valvulas automatlco 3.800 oruselro».tipo cbipendalle 8 valvulas automat ç,5.500 cruzeiros, tipo coonlal 9 valvulas
automatica 5.900 oruaelros tlpo rústica
9 valvulas automatica 7.900 c.uzeiroa— Todas novas de grande sonorlda-de com çej-antla de um ano. negocioserio de grande oportunidade. Rua
Barbosa da, Sliva 15. fundos —r Esta-

mmmmm—

""TTende-se magnífico vêsTldo de noi-
va, com veo e grinalda, vestido de

setlm e renda, por 1*500 cr^fr"^'
telefonar para 37-2691, d» segunda-
feira emjdlante.  
TTeatldos de crianças, de 3 a 8

anos. executa-se a preços modi-
COS. Rua Senador Euaeblo, 15, apar-
tamento 101. Tlamíngo, transversal
i A7. Osveldrv Cruz. — D. ^eonor.até 10.30 e das 18_ horas emjllante^

VESTIDO DE NOIVA — Vcn-
de-se um Undo, usado somente
uma vez, manequins 42/44. Krsa
Raltsta' das Neves. 20. -r- TüJe-
fone 48-8286.

T RIC 0 T
Eüc-forneceQora das principais ®asaf

do Rio. aceitam-se encomendas pararccem-naacidos o crianças até^ 2 anoi.
Chamar . Mme. Fonseca, Telefones ••
28-1727 e 48-4239."CORTE 

SEM CÁLCULOS
Professora reg. ensina corte costura

sem cálculos só emmoldes, informações pelo telefone 37-

Escola «le Copte
e Costura— de —
MME. CARVALHO

Registrada e Fiscalizada
Ensino pratico e garantidoConcede diploma

Aulas diurnas e noturnas
R. CORAÇAO DE MARIA, 92
-ÃTO^ffETORif-

ATEWÇAO — Compram-se mo
veln de sala de jantar, dormi-
torlos e pesas avulsas- Paea-se
bem. Tel. 33*3976.

ALUGAM-SE moveis moder-
nos. Preço» modieos. Rua Frei
Caneca, 9, fundos.

ATENÇÃO — Desejam vender
seua moveis por bom Pre9°,e, Pa"
gamento imediato? E so telefo-
nar para 43-5767, á Aveiuda
rrcsideiite Vaigas, 8219.

A ntes do comprar seus grupos eMo-
Ok fados procurem o Davld xxú Tape-caria Progresso. Avenida Presidente
Vargas 2213. Atende a chamados pe.otsl. 43-1793. David.

 . jUpL _ .... r. 2casa de meda:h£o. Adquiram ado Flgmango 6. Tei. 25-5137.  _'T etll&o seita—íelra, dia 12. É 14
XJ horas, o leiloeiro Pacheco raall-zará no seu arma»em A rua do La-vradlo 152. leliio «o íorrer do »ar-talo «ala dt Jantar, donnltorios ar-
marlos, moveis para escrltolro lou-
ças cristal*, Jolas e tudo mala quoconstar no catalogo a ser publicador.o Jornal do Comercio de sexta-fcl-ra. In for. Teel. 22-9625.—CUIZ XV — Vendo - lindo
dormltorio maciço, com 10 peças
e sala de jantar com 12 peçes.
Trabalho dc fino gosto e acaba-
mento esmerado. Av. Presidente
Vargas, 2360.   "TUIZ" XV — 'Vêndõ_}unto on
separado, uma rica sala de jan-
tar, com 14 peças t l dormltorio
do mesino estilo, com 10 peças.
Moveis garantido» e tods maci-
coa, e ainda 1 gruço estofado,
estilo Inglês, almotadas soltas,
com 3 peças. Av. Princesa Isa-
bel. SS. Leme. —-..//eyer - Vende-se ume. mobül» uo
ÍVL sala de Jantar com 10 pecas o 1
de q"U£.rto com 5 peço» e uma biclcie-
ta alemi por motivo da lliM Ver a
tratar à Avenida 29 de Outubro 5711todos os dias a qualquer hora

rneaae,
««wood-t twaSor'grande, ««»«•«
tudo por 4.oca crucelros. — Te.e.o-
ne S7-ÍM*. 5ell_mr.nh.V_¦XiroTtíi --- Particular venie 1 E^ar-
i»i da-roupa, 1 cômoda t 2 J>«a/ ca-
bccelrM. «Jtr.o Çhiperülale. Ojaslío —
General crfstovio Barcoiot. »»7. Jar-
dlm Laranjeiras. Tratar ^ox o porte.»Antonio.  . i_, rx—^Zr wotivor

St rlMteta. ..veçde-}» 9"?5"!"iCfovels cr» «,ot,o,MiViie viastera. veade-L. . -
aclrr.a, 1 dormltorio do .mbuli t.a jbsihf.ds com 7 poças. 1 mesa elast.ca,
com qaatro cadeira» fsrrad-a. - pol ,trona alemA forrada ds couro. ! rou-j
mlar (molaa oe aço) com tres almo-"d"o. "ratar ! rua Dias ?crrelrai
a. 581, ap. 364. Iioblon. 5 *

arãiíS ae jantar, excílen-
M to, completa, modelo moiicano .
nepoclo de ocaalio, vende-se i rua,-
Miguel Lemos 7, apt. 101 — Copaca- j,

oMlla abuisa, maquia de Ifva? i
roupa, fosso do ires bocas. me-|

8a de dwsenho, uma bicicleta. etc. ^ jVendem-se urgente, * rua ooata *« t
relra 121. —í.-=t«
MSveü' 

— particular por motlvu .
inesperado Ce viajem, vende corai

grande prejuízo um rlqu.slmo dom.í»a*n 11 peças. estUo Kuw^ito;
Mexicano? • uma sala com 12 P®Ç4® \lBnirT n>.in«nd»il2. com bar cm _ .ec*tl"e3tl"oristã?0com"'cadeíras e í,?1J?aon5Scouro lavrado; custou direto qa

Belo aofa çama tipo luxo, tres luga-
res, com estrado de aço, guar.-necldo de molas aspirai e Uua3 pol-tronas, uma meslnha, tudo com ma-

delra de lei maciça, estofamento em
veludo <le seda BrenA, estampado com
pletainento novo, particular vende pa-ra sala de visitai ou escrttorlo. Pre-
ço base 2.800 cruzeiros. Ver a tratara rua Cardoso de Moraes, 510 c. 43,Junto a estação de Ramos, melhoresinformações, tel. 30-3250, Lopes porfavor

"(Ifoveis de estilo colonial e cnipenua-
lVXle liquidam-se por conta da fabrl-
ca. Avenida Presidente Vargas 2213.Tapeçaria Progresso. —*\",roveis — Vende-so de ocasião, vm
ItI dormltorio com 10 peças, poucouso e uma sala de jantar tipo aparta»
mento. Ver aegunda-felra 4 ™^,Taya"
rea Bastos 5 apartamento 32. Esquina
de Bento Lisboa. Nfio se atende portelefone.

mo cristal
da fabrica e 20 dlis 24.500 crura.roi. t
Vendem-se cm conjunto aps-.i<s po*.
17.000 cruaelros ou sapa.ada—en«e ^dormltorio por 1 mil cruzeiros. . Jsala por 8.000 crunlrc». Avculoa
2«> de Outubro 7397, apto. -0-.
Tel. 29-5575. Vende-se, mo-

tivo de viagem, somente a_par<j^/jobllla laquead» :í

"COPACABANA

CÓRTE E COSTURA
\nrenda pelo método da Argentina

_ confeccionar «U5 proprlo. v.stldo».
jn,çi|. mnido _e «oí,™o. Trjtji,

revendedores
completos , % 2, & P"?"mínimos. Mme. Zay»- R"a Sampaio
Ferraz 48. Eataclo de 8a. reierone

Gontador registrado — Aceito qual-quer serviço d® contabilidade 7Carvalho, C. R. E. 157. No Rio paiotel. 22-5930, em Niterói, A. B0SC0__196.
flonipro 1 armarlo ou armaç&o exn
V-' forma de armarlo. de fessor me.s-
i.;o velho, fone 22-6263. Das 9 as iahoras, ar. Sllvlno_.V^qmpram-se e vendem-se moveis,v-' sala dc Jantc-r, domltórios e mo-vele avulsos a Casa Reis ã rua JoquunPalhares 45 tel. <85311

"IV/|"ovei3 — Venoe-se por motivo de
lYi viagem, a particular ouarto e sa-
la complotos. Base 10 mil cruteiros.
N&o atende-se por telefone. Tratar a
Avenida N. S. de Copacabana 209,
apartamento 502. ..... .
TfAoollta colonial em perfeuo eat.ao,
iti.com 11 peças, vende-se pars. de.iravessa socupRr lugar, por preço de ocasião.1 Tel. 25-5137.oveis — Vendem-se um cablae com

8 ás" lõ horas." Rua Leopoldo Mleue»107. npto. 802
Rola a.13 par* l-l-h iRola J-12 para 2.6.F.6

Cr$600.00
xvoia omxe. y»»o» s..u.. .-  400-00
Rola 8 polegadas salda simples 2^0.00
Rola e" salda 2.6.P.6 Rola 6 Vi" I.P.6. ..i....... 160.00
Magnovox 15" polegadas J-6L.6 compo 1.000 v-720,00Magnavoí 12" eampo 1,6?9.salda para 2*6*?*6  .320.00Magnavo* « campo !-«oosalda 1.4.T.6  188'®0
philipa Iman perman 8" po-leeadas ku.ou
RVÁ JOAQUIM PALHARES lOl-LOJA

Sstacio da 54 Tel» 48-7435

MODISTA
Fazemr^e com a maior porfelçflo O

raplde». vestidos de senhoras . rrlin.
ças a outras contecçeí çonslneíw »
preços módicos. Rua P-Jre Tldefoaso
penalba 54 a®*°- ^ ""
rua Tenente Costa.

Mme. ÃRATJJO

CASÃCODE PELES
Vendíi-sa um belíssimo casaco mar-

ron. ultimo mod elo comprido e sem ujjo
Carvalho" 213. ^0^5»^^ Ü

Pusãí — Sáias — Vestidos
Fabricante veride aa mais linda* »

saias por precoa ao alcanva ds todoct•Jorrlge o corpo e executa com
\t*9. os mal» lindas Rodeios! Tem
Mtcqua e acelt» eacomeadaí - VM-
sidos aport « tol.íKt
Fali eu* o exccutAdaa por alfaiate, pe
p-osiio « Atell'er. De Ducal J>les«rv«os «eus preçcs antes de executar
?4 « .w. Rio Branco, 114 14.»
aala H2-A tel. 32-7455 p:rtat do^ «t;
nai do Brasil d?s :-0 "
heras.

eama paro bolteiro ,toda eu, capto-
né com colch&o de molas, em óti-V..o estado, vende-se por 2.30U cru-selros para desocupar lugar, á rua doCatete 133 sobrado. Tel. 25*3225. Verno sdlas utels das 8_as_18_J?oras.Tíormltorlo — Vende-so do Imbuía-a—' multo bonito, queso novo, dtsmon-tavel, com 10 peças; preço de oca-sifto 3.500 cruzeiros. AV. 28 do Se-tembro 341.

ML espelho o uma cadeira de mola.
Largo da Carioca 5, sala 206.

J.YX 11VO OO Vl&toiu. ~tlcuiar. com duas cama» de solteiro.,
uma penteadeira, um guarda-roupa .
uma meslnha, á rua Professor 3url- (.. nahclo 12. antiga Derby Ciub._
H/rovels — Vende-ia diretamente d»;
IVI fabrica, dormitorios, aala colo-l
nlals, chlpendale. aceitam-se enco.l
mendas para o. interior. _Rua ^Doas.)Pedro MaacarenhasTel. 32-1933 17. Catumbi —;

¦vfoveis — Particular. Tenoe uma ca-
l\Lma patente de solteiro, de Imiula
enxergáo duplo molas era volto, pas de
metal, em bom estado t outros,
d<! ccasiio. Ver hoje das as 13
hora-* á rua Kadocic Lobo 140, fundosem f: ente a bomba de gaaoilna
ÍITovels — Partleular vende ou twea
J.vJLas seguintes peças: um porta cha-
peus. uma penteadeira e uma eama_ _eecasa'!. " i'" A*v"j n i d a" "Gomes Freireandar. Tel. 22-0045

TTirõtívo de viagem — Vende-se
IVLparticular um dormltorio compie-I
to com 10 peças, pouco usado, um 1
radio De Wald, um ver-tllador-aque-í.
cedor e ura snoclcer. Ver e tratar 4?
rua Gustavo Rledel 409, apt. 203, .
Eng de Dentro.  |"nVuvels — Sat* íe Jantar. IMerati.,.
IVIdi — Vende-to auarda Moveis;
Ltiütolscfc. Rua do Riachuelo, 91. e Mdormltorio de rno-;a, de Imbuía. /-Oportunidade — Vende-se uma met» jV-r tipo console cora tampo giratório,
5 cadeiras ei palü* e um movei par.j
aala, tudo rústico, era sucupira. Teu»
47-0019.  T=T77r'tlma ooaslfco moveis paraO' rios Escrivaninhas, estantes»]
poltronas, cofre etc. Vende-». I-ruujS. alfândega 109. Telefone—23;?e7_S.i.

"MOVEIS — Família vende 1
belíssima e esculturas» sala de

?0 horas As 19

BLUSAS pontos de crüz
- CR$ 75,00

D°,
 .... ! Jantar, completa, estilo Cltlpen-ormltorlo estilo mexicano de ca- tipo manuellon cor casta-sal. sala completa do mesmo es- ; nh" escuro com bar tipo cate-

de° ótíma^faorlcaçfco em peroba, ce- dral e cadeiras e P°J^"nsf i?®dro e imbuía, n&o cnegual a usar peio \ couro trabalhado a mão, l aor*
motive de ter desfeito o noivado, pre» . rajtorio de casal estilo Chipenda»
ç» do tudo para desocupar lusar C.J | venfle.5c junto oti separado.
tratar0 4 Estrada Braa de Pina 21-B. | Completamente novo, motivo de
fundos, com o Sr. Gilberto. ' retirada. Ver ho.ie a rua das La-
rvormitorio estilo inglês com u pe- { ranjeiras. 102. 2.° andar, aparta-
JJoas. de pouco uso. vende-se Bor; nto 201. Tol. 45-1795, Perto
sisMSFBr«S!

da Alíanoega inv. ac;p*u**«—
T>or enotlvo de \1a^em u;6enW, vendai
r a particular excolenteídormlto.lodo madeira maciça em «stUo feltoj
,ob «ncomtnda tendo »vena« ura anol
do uso, constante d. ? •iSíS^ftistal ido Inclusive tampos de vldro-crlstai,^
custou á vista Cr$ 26-000.00. entreB®.
ir Jla'u-n isbrl&io
sLas?'-^fe«Misiros — Negocio do rira 0P°rtutvJds-;
de — Ver e tratar * «ia Oapl»t.»n»;
dc Abreu n 10 — Botafogo — 5o-
mente dejaol»_da5j.;_t.oras.,Tããrtlcular vantíe um bureau com J .

.«»«« SS? His^o •;

Santos, proximo aocbado. Tel. 25-5591.
Comunica que mudou-se P*ja *.*2,>'

Franlclin Rooaevelt 1J8 sala 205. gobre- _
loja. a Mme. Araújo I 55. "SS"iSS' llTTÍ"l>l> 1*5-A. I STi ruT"ào"cãtote 13).steUer com lu*uor»s Iniuiaçoes con. , fa w »OTí» í'sl. í5-3j:3U üa, uUl!

1 TVfove:i — v«nde-s. um
iVIU vv a,mirnr*n" not y ooo cruzairòs 6 ou- rio e sala de Jantar compltto
1 blusa 'tro por 4.000 cruzeiros em ótimo de Imbuía folheada, inclusive uma

motivo de viagem.
"Tjfcor'-«nctlvo d« vlas*ni, ventlc-ie
Ir mobilia cor .%oecaa. toda com tampos da• Vidro . • .
trea cadeiras do mesmo eatUo e uns
Uuet. s * J- Pr«5» "-Of0
tos. também vend-e-se pela ra«' ^oferta tudo em perfeito aatedo d»

asatá* á 5.0004 casa cruaei:I. j pacaoana. 4
| raesot 303.

I
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¦«ir«naim-M div.uu pon« d» *t°
iV ui4U»», oamptilM <r*n «»Uwo no»
iv»: 4 ru. cjtumhl, >»,metro» d* lahardlne d*
|V (abrir, Nnv» Amerlc., «r
com um míiro d. l.mur» WWIW
sara MUéííl • «l««» » " cruselros

metro Tsl. _>j_gIsH . -
tfJSiíite.» i vlirnui'V iranrtf» par* deiocupar lu«»r.
?T^«m^5iilu»» uia« dt »r»m« í*t"
V «nlsado .lê o,JS«0,'0. P't» portão pequeno; cem cruifiro» o
,,r um canil <1. vlmf para vlaarm d.
íftfhorro peoueno. cem c™**»''!'' Jttu* netuuo )20, Meyor. Donde» 54
VySdo"«'pórla rai-v«m. no»a. >»J-
, V ite madeira lei. «om íerrBK,e.n8
_ Informa.», pelo_telcfone. 4 W'r.
KftniVúsel»d«ir* tletrle» por J.JOO

Veiwlw. Tel^Ul'610^ __
^Tendem*:» objetos p»r* lavauderl*
|V mel»» barri». oranehM. ate.
d rua Marquês d» Rapucal 19, ea
-R — praci 11.... —— - —

<it> Trota ;4rende-a« um oureau com cadeira e
lV »ets eitantej envldraçada» para
livro i. Infor m aj6e , _ p r 1 o_te 1. _4 7 rj.Wi•«ranaa-i»um armario de cotinna.
iV grande laquea^o POr 350 crUMj-•»o« 6 mais uma mesa po. 130 c,a
selrot Ver à Avenida N. B. de Copa-
«abana. 5S3. apto. SO». » «ualquor
hora."VENDEMOS jrupos de salas
«ara escrltorlo c consultorio, c(
£»rte 

financiada e posse imedla-
». Tratar i Av. Graça Aranha

19, rrcmo 504, *ala T)-2. Tdcío-
«« 48-8925JLMjnO. *c"rft*a5 dõ~Brasil — Particular vende
i V total ou parcialmente, cerca de
300 postais novos, cora vistase»eo.hl-
iu d. varias cidade» do norte. do
sul. bem eomo coleções de 5*..*/-panfleto" ''Jornal de-noite Ilustrada". Snl Am"1" •
«te. Oportunidade. Preço de .casião.
Tel. 42-0588."""VENDEM-SE bons quadros a
eleo de flores, figuras, paisagens
a naturera morta, cont lindos
molduras «stllo LuixXV, jpre-
Íos 

multo raroavels e dlretamen-
s do próprio antor, ni» Senador

Verpuelro. 107. apto. 203. Tele-
fone 45-0-424. "TTende-se uma bctonelra, l guinche,
f V . outros materiais asados. porra
ntr. bom estado de Jí.1?"
ÍOM 43-7460 e 42-63j.__£?m_MJ^an1

Tende-se um» geladeira comprada a.
|Y dias. marca Goldspotpor Crt
7.985.00 por motivo de viagem, xei.
26-8624

Clinica de Fisioterapia Espetialiiada

do Professor Francisco Eiras
(Fundada rm 1027)

OAnOANTA — NAIU/i — OUVIDOS
AM1GDALAS: tratamrnto fklotrniplrn (srrn o^r««ta)»Pr.

qurnan ou Rrandr» amlüdala» chrlii» de pu«) prln rULOURAÇAO
inodrrna (no*» aparelhaicemli fulica» do alia trnsíko p»ra '««»•;
na<;io iln foro «cm drlxar rlmlrli libro*» ou retratll. (Canuyt
Stewartl. Edifício OUEON. Tflefono 2U-0023 — Clnrlandla.

Em 2 e 3 dias
Or. T. ROCHA

4 W »4W»W*W mmmkimmB——MM——

BEMTÜB-UM^S 
Americanas

za—~ H-niuia. «neolalltadb*. corrigindo o« dcrclto* do ro»to. Dentei tr»nxp»rcnteii no modelo de .in.r.lo com a ftalono
segurança absoluta. M»delaiem felt» P°:ind70UsJ1^lUc^prriV,,d";, partido" cm 3 DIAS. DENTADlillAH QUEBRADAS 7 SEM l-KESSAO 7 l URAM OS UEN-
mia do cliente. Consertos de dentadura» cm 00 ,nl" Íl-OBIANO N. 210. Telefone 23-J059; e RUA t.OIT.S DE SOUSA .V I ci^ulna da ru.i S»Q
TES7 ^rra^a^a Brtnilelra. Vfaii vl.iilut" da E. F. C. B. - Tc.efone 48-1570. Don,»„K„a , feri.,,s 8 12 hor.,>

CIRURGIA PLÁSTICA
DR. FAUSTO CAMPOS

Diplomado peliui Faculdade» do Rio de .! n n o 1 r o t Pa ria. ^a -
tica das Clinica» t> lloap. do Pnrla, í,erllm«

CIRURGIA ESTETICA REPARADORA E P^ASTICA
Corrccfto clrurcica aem dor daa rugna do ruoto, olhcw. testa

a mento. Plaatlca dos eelos. orelhas e nnria.e menio. TO DA pELI5 E CADEIOS
Tratamento da pele: Acne (e-iplnhas), JISS^/oub

rugni. etc. Tratamento dns cicatrizes de eaplnha-i, cabelos (que-
Ir' AoÂMMiAncrcm^ícÂXODE BEijEZA mme. camtob
,to,gn5 anrtar. Tel. 22-1701, da» 18 As 10 hen-ai,

Consultas Cr$ 20,00 marcada CrS 50,00 DR. EUDAS
Doenças Interna». Utero. Ovarlo*. Inflamações. «cmorraRins. He-
morroldas. Anns. Reto. Intestinos. ColIks. E^ma^ H d». Tra-

tamento sem dor e sem operaçfto. .uUrjlJcurtf1f:
MADUREIRA — Estr. do TorteU 45. 1. 10'
das 13,30 ás 18 horas. Clnelandla — Rua Evarlsto da Veiga 10.

Dr, Lauro Sodíé Filho
Dos hospitais de Paris. Berlim, Hamburgo. Viena e t^usaca# —

Da Pollelinica Geral do Rio d6 __
NARIZ, GARGANTA E OUVIDOS

Tratamento <ias amigdalas (métodos Bler «
Broncoesofagoscopla — Eletroclrurgla — Asma bronqulal.

CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA
D3 tace e busto - Manifestações anormais da pele: varljM. d:a-

pilaçio doe pelos do rosto, tumores. 'errugas. tatuagens. . tc.
tnlírmiciDADE MEDICA: Ondas curtas, r. ultra-vloietas, e^?.

Odeon. sala 624 (Pr. Getullo.Vargas 2). das 13
ás 15 horas, tel. 22-3420. Ed Roxy salas lOl-iOS Av. Copa
cabana S45i. das 7 ós 10.30 e das 16 ás 21 horas. tel. 47-3118
Residência: Av. N. S. Copacabana. 959. Tel. 37-9459. Ed R*-l

rif. 8ll»lo nomeio Moreira — Ad
vocacla civil, comercial t trana-

thlita. Ulrolio if ,,lt!?£Slín' SR'.Inventario, desqulte, de«>ejf>, eae-
nitl»<u., lalenci* upies. Xnionio Car.oa 20/, *ala 304-c
íCastr.o). Tel. J2-774Z. Uah Io

hora».  ' .. . — 
Sr. A. P. Machado — Advogado —

Causai', cíveis e cnaiordau. Rua
D. Manoel._iSJIundu11 ._1 «1. «'MM,1 _16 (tundu6)._Tí

ADVOGADO
Pedro Allonao Çm"„5íÍ THf(onàdo Carmo 60. 2 . andar. Telelona

42-6411 Ç 45-2963. das 10 A* 12 O das
li. As 1S horas

DENTISTAS
A lut^a-so consultorlo dentário com

A equipo nas tardes dos dias ,mP"7"
ou dia todo. Edlllclo carioca. Ialto
da Carioca 5, 2o andar, sala Jlu.
Tratar* nos dlás psres oú pelo teleíoae
28-4454. com o Dr. Fablano.

A luKa-aè consultorlo dentário bem
JjL equipado, aparellioa R.ltter, ás
tardei, em dlaa pares. Avenida Rio
Branco. Tratar peio tel. 22j617_7:—~A~ luga-se consultono dentário, no
A. Edifício Darke, Avenida 13 de
Maio :!. !0, sala 503. is segunda»,
quartas e «extas-felras o dia todo.
Trater nos outros dias.

ARTÍGÜS DENTÁRIOS em
geral e equlpos diversos, facUI-
ta-sc o pagamento. — CADEIRA
CAMFANILE LTDA. Av. Presl-
dmte Vavgas. 3357. Tel. 32»4844.: — 'i ¦> á nit.

APRENDAM PRÓTESE DENTARIA
NO liABORATORlO WII.KERSON

Ganhem Cr$ 10.000,00 nesta profissão
Preparam-se candidatos para o» proxlmos exames na F«-

culdade de Odontologia. Curso rápido bem orientado « com-
preenslvo de Dentaduras, Roach, Acrílicos, etc. Aulas diurnas
e noturnas. Mensalidade, Cr? 200,00. Largo da Carioca n. 5,
90 gala 919 — Ed. Carioca — Rio.

dentes escurecidos?
lascados ou separados ?

ftm seus dentes poderio ter outra ver a còr e aspecto ¦•mate
oom a eonfecçáo de coroas de Jaqueta em ACRYNANFX (E8MAL-
tf. ARTIFICIAL), sem desvltaliza-los. Estética 100 %.

DR. CARLOS SOUZA
Especializado nos Estados Unidos

Consultorlo: Av. Almirante Barroso n. 2, 12." andar sal». 1.3W
Terças, quintas e sabados: 13 ás 19 horas

I -f rindr^». para d.-iocupar lugarV enmultnrlo dentário, ver na (dentaria. Rua Srua Tranco; i; *.jrullo porteJro, a partir ú*

ÓTICA INGLESA
Dentária

Rtformamo* nonaultorlCM rien-tarlos aceitando como pnrte dos
pagamentos ns peças usnrta^.Mantemoft variado sortlmentode peçaü uaadaa. caldeira Trimnsdt» um plst&o, estado nova 5.000crur.«lrc».Equipo fiígal novo. tipo luxo,com compressor Cr8 37.000.0»),Equipo tipo Rltter. modelo de
luxo Cr» 18.500.00.

10 ícw.iss Curj^

36-86
iVa

'eride-se ora motor americano P°*~
i t sante para lancha. Ver í rua Ban-

i?a. Parada de Lucas. —
prendem-se um rarro e ms

V ça. cora todo e^lniTnanto trtóa-
^ SS,

^uem^^nteressar*tst 101. ou porte tratar no Donao
S condutor s?. Hh» do povegador"XTende-se nn:a coleçio de moedas¦V brasileiras e estranKetris l^ata,

tslau*l e cobre. Rua Comandante
C*lha n? — Tel. 30-;;.^

lugo consultorlo dentário ã ruaxA.zico n. 31. 13°. andar, cala
1301 com equipo telefone, auxiliar.
Ralos X. Tres dtas a escolher. -
Tratar no local diar.amente dac 14
horas em diante.ras em mame. —_—, rA*"lusa-sí» consultorlo dentário. as
jfv tardes de 2», e 6* letras, em
frente i estação de Todos os Santos— Tratar pelo tel. 22-6177. 

a luga-se consultorlo dentário, JEdi-
Atlclo Darke, 16° andar sala íòao.
à Avenida 13 de Maio 23. três ma-
r.hfts tçrças, quintas e sabados. aju-
guel barato. Prótese c Ralos X. na
mesma sala

¦írende-so on troco aparelho cinema-
V tosraílco da 16 JU?J!Th em a. sonoros e aceasorios Para®7^
bK" no interior a para un .uto-
movei. Intereso P"ra carro ÍOpal K»
Yen- ou outro. Informações pelo teler
lone 42-^84. ar. Franlc. das 11 horil
em diante

 Vias urinaria»
— Ginecologia —

m w Distúrbios sexuais
Sffilts — BT.ENORRAGIA- Cura rapida. Quitanda, 20 — 2." íhdar.
Das 9 ás 12 e das 14 ás 19 horas. Telefone 22-30ol.
Dr. Júlio Macedo

DR. J. BRAGA
RIÉDICO HOMOEOPATHA

4v„ 18 de Maio n.° 23, 1.° andar, salas 736 e 737
Telefone 38-6476 — Residência)

"ARTIGOS DENTÁRIOS cm
geral, vendas á. vista e a prazo.
Slr.ier Dental Ltda. Rua Alcln-
do Guanabara, 17. Cinelandia.
Edifício Teatro Regina — Tele-
fone_22-0621_e 32-2171. i
Gconsultorlo 

dentário, vende-se cm
no centro, com luxuosa sala de |esuer*. Preço do ocaslfto. Tratar com- Edmundo na Otlca Inglesa

. |>iuiill*n U4che» TortURUa
| IJ r. iBiierh. T»! M

DfCeuho wrqu.l«<onico • CÜrít» • •>rn%»
pli-io nul«f. mdlviuuau ."ui non arupo». Tel. a^»i>t*»<f  | ^FeolaT^c. de""Con .* Nforüifõ"^'" f"laUI Ij csMrada — Cuno dc Admlitlo ln^»i t(*nslM», em ger:ii - Primário (çr»tla>1 — liarltlog. — Taqulsrafla t Lü^jaeíI — Kua .loiiqulm Mfyer 104. Tel.<206 — Co_nferan'.se diplomas.

E.Vscniã Preparatorut de CÍTdéTãi <&J Afronautlca. F.scola MJlltar, Cola—
3lo Militar NnvrtrarSo Aer«a. Telefona*diars.íieute, das 8 1<Qpara J7-S253,1C horas.
EípanhoT inriuílvf os prluclpaíamodismos hlsp

H*o ».<r7 IO.UUV.W.Visite nowsa aeçfto de peçasRUA 7 DE SETEMBRO. 170""Atenção. 
Srs. Dentistas i

A Dental Júpiter lançou a sua ftll-al em Caxias. Preços da Clrtnde. RuaJoaé de Alvarenga 465. esquina de Ni-lo Peçanha. Cixlae.

CINELANDIA: Praça
Mahatma Ghandl, 3, sala
1207 — Tel. 22-7945.
« COPACABANA: Ave-

nlda N. S. de Copacaba-
na, 656, sobreloja. Telefo-
ne 37-9155.
St NITERÓI: Rua José
Clemente, 45. Te. 5788.

PETRÓPOLTS: Ave-
tilda 15 de Novembro.
124-A. Tel. 4869.

MADUREIRA : Estra-
da da Portela, 45 - 1.° and.

NAO FAÇA suas compras sem primeiro verificar «s pregos
e a qualidade dos produtos que lhe oferece a

ÜERMANNY DENTAL!

HERMANMY

DENTAL
A maior e mais antiga, casa
do ramo, que ha 94 anos vem
prestando seus serviços á,
Odontologia do Brasil. Aten-
de prontamente aos Srs. Den-
tlstao do Interior, pelo ser-
viço de Reembolso Postal, por
intermédio de sua Matriz, á
rua Gonçalves Dias, 50, 1."
andar — Rio de Janeiro.

DENTADURAS
QUEBRADAS

Caitam os dentes 7 NAo têm
pressão ? Brtdge:» partidos? Cen-
surtamos em 90 minutos — Rua
Visconde do Rio Branco n 37
esquina de Ocmes Freire. — Te-
lefone 42-5191

Dentaduras Modernas
Técnica americana e européia
rapidez, conforto, estética e efl- ;ciência.
DR. BREVIGLIERI]
Rua do Catete. 182, sobrado. —i
Diariamente das 8 às 21 horas I

1 — Consertos rápidos cm qualquer
dentadura.

"%7ende^sa carro berço marca "Con-
V dor", com colchío. Bati «wo a.
erlança é forte e sadia, custou 95Ô
cruzeiros, vende-se por 380. Ve.r eJln-
tar a rua Manuel Leitáo, 16. H-a
doek Lobo_- —r-
Vende-so berço tipo -patente estado

novo. tr-tnr a rua Caplstrano da
4breu. 10 iXotafogo>.S[7"ende-se um balcão de madeira 2<c-

vo. uma dlvis&o de madeira nobi-
tia e uma prensa para dUDllcata. ver
e tratar á rua Costa Ferreira :37. —
gRUd*. ,—
Vende-se utn ótimo xob&o a iras,

em perfeito estado de Jynrtcma.-tr-nto. Ver e trftar a rua Silvio Ro-
a, ero. 1B — Centro."T Tende-se lavadeira elétrica quasev us por preço abaixo do custo.
T^^on^r r>»ra 26-7466. 
Trende-se uma geladeira para gelo.

msri Nev^. é. rua do Rlachuelos,sSrado. Tel. 32-0516.

Drsu PAULINE V. DA COSTA
(MEDICA)

SoDociallata em moléstias de senhoras s crianças . Exames pre-
nupcial « pre-natal. Tratamento dos dls„urb.os da pub-rdade e me
nopausa. Consultas ás 3aí.. 4.as e 6.as feiras te 14 17 horas.
Hora marcada na parte da manhã. Rua Urugualana 142, 1. andar.
Tel. 23-5616.

Ç ar. 'IIU.1UV' -..a-—.onsultorio dentário — • Aluga-ae ss
terças, quintas e sabados, as

T-rdcs. no Meyer. á rua 24 du Maio
n. 7.*33. entrada pela rua Para-
gual. Vende-se

das* 15~™as' 19

.Cl. <IJ-UU1U.

DOENÇAS DA PELE E S1FIL1S
Tratamento eficaz e rápido, pelos Raios X (Radioterapla). dos

Eezemas das pernas, agudos ou cronlcos, e dos Ecremas parasita- |
rios das mãos on dos pés (Micoses). Pruridos rebeldes. Acnes (cs-
pinhas da face). Câncer da pele.

Dr. i. MiramIa Jisnior
R. URUGUAIANA. 12-A. 3." andar. Diariamente, das 14 ás 18 horas

Telefones: 22-6902 « 32-6417

G" onsultorio dentário — 
modesto para desocupar lugar,

rua Matoso, 34. sob. *'• " "
horas. —
Gonsultorio dentário — Centro, alu-

ga-se um com equipo, etc, 3 ma-
nhás, dias pares. Maiores intdrmes
pelo telefone 43-0827. Domingo das
10.30__aS_13 hor_2s 
Gonsultorio dentário — Aluga-se as

t-rdes de terças, quintas e saba-
dos, i r. Had. Lobo 79. aluguel 500cruzclros. Tratar amanhl A tarde ou Iterça-feira pela manha."|~vinhelro — Dlsponho de sel6 mil i
-L' cruzeiros e desejo empregar em .negocio lucrativo accltam-se propos-tas para 92.231, na portaria deste
Jornal.  T>inhelro — Procuro pessoa er.perl-
XJ ente no comercio, masmo sem ca-
pitai, para empregar seis mil cruzei-ros. que eu dlsponho em empreendi-mento ou ldeia que seja conveniente.Cartas para 92.230. na portaria des-te Jornal.
Bentlsta 

— Dá-se sociedade em cli-
nica de multo futuro. Indlspen-savel referencias a instrumental cli-nico. tel. 29-5391.

Senhores DENTISTAS

DentalPeçanha
¦é a vossa casa !

MATERIAL) DA ACREDITADA MARCA S. S. WHITE,
COMFLr "IMENTO

_ ' BROCAS — F- --ÃO E ANGCI/
Dúzia, Cr$ 19,50. Preço "reclame"

PALADON, SEMPRE PALADON
Caixa original, CrS 19,00

EDIFÍCIO DARKE — AV. 13 DE MAIO f. 23-4. ANDA*
SALAS 604/5 — TEL. 32-7881

\ r indecn-se um compressor azado a
V geladeira para açougue ou depo-«,^3 já gelo ou pa:a o que convier,

a -ua^do Sftnado. 119 — Açougue-
\^enuc-se um motor trllaslco do 3v cavalos, aleniào. praco 1.500 cru-
i- . js. ver á Avenida dos Democra-. 3 818. Telefone 30-3010. ^

eu-e-sa por xalta de espaço óti-

VIAS UKINARIAS

DR. k. ACKERMAHN

V n-.i geladeira O. E. !4 pis cubl-
c servindo para qualquer ílm co-
r. a; ciai ou para grande família,
y-¦¦'•-j 16 mil cruzeiros. Tel. 2?-241_4.¦vrí-ncis-te geladeira "Neve" de luxo,

V tamanho grande. 2 portas a geloí-rasto minimo) «nas com sistema de
ar :ond'.c:*ir.3do. Estado novo Pre-
ço un'co 50o cruzeiros (cuítou 1.200
cr4^c'ros.) Ver á rua Dom Fedrito n.
401 apartamento 102 (principio do
liC i>!on*> f 5 15 ^oras.

RINS, BEXIGA
PRÓSTATA

GINECOLOGIA
OVARIOS í

BLENORRAGIA - rRATAMENTO RÁPIDO ÜTERO
DÊB1L1DAD E SEXUAL

Aparelhagem completa para dlagnose e tratamento das dnen.
——— jÍL órfãos cènlto-uri-irlos Exames dc laboratorjo para -on
trôle de cura Trata pelos processos empregados nas clinicas de
NSva VoX Berlim Vicia e Paris Das 13 g 19 horas. - RJA
fiRTJfrTTATANA N 24 Telcfo.ip ?2-2411 —

Dentistas"rio dentárioParsa-se um consulto-  o e outro com labora-torlo de prótese. Em otlmos pontosdo Catete. Já tem clientela. Motivode viagem. Aceita-se oferta. Telefo-ne 25-9477 ou 25-3552.

"v^ende-se mala do viagem, tipo ar-marlo: á r. Buarque do Macedo,
69. apt._l02."x/enáe-se uma geladeira eletrica desete pés. marca Westlnghouso. ver
e tratar: A r. Francisco_Eugenlo,135_."\/cnc'o carro berço, cm bom estado.ver e tratar; â r. D*. Isabel. 203— R?mo3. tel. 30-3057. _ TTenue-se Frlgidaire de quarto pés1 e rnzio, em perfeito funclonamen-to. reço: 5 000 cruzeiros. — Telefo-Sie 47-0=37. ...~XTindc-i-e uma geladeira em perfeJ-> to funcionamento; ver e tratar á
rua Viveiros do Castro, 110, apt. 22,das__14 âs 16 horas. *^vendê-sb um ioglõ ã gas marca'rienato" em bom estado, com4 bocas. Preço de ocasião, 800 cru-jeh-os. Trr.tar domingo ató ás 11 ho-Tc.r, ou fiOoUnda-felra na rua Mearlm,21* — Gr p.jãrt.

Slnéouín BucSi 12 x 40
Yrmde?£e por 3 mil cruzeiros, hojndoTiurRO até ás 12 horas. Na rua Con-si?lhti:o Zaconl "24. de a manhS. emtí:a?ic5 na rua Ramalho Ortigáo 32. 1°•ndar.

I SHSSSüi&i
oSísair SPEE&

IProf.gigEP^v.R'°BBftatD.Sa-^°i^:

Medico 
— Dispondo diariamente uc

3 horas pela naanhá aceita propos-ta para trabalhar em lnstltu.çao par-tleulares. Cartas para 93520, na por-tarla deste jornal.'l\Tédico - Oferece seus serviços á
.jLtJL empresas e firmas particulares

GELADEIRA CROSLEY
Vendo urgente com 6 pés em perfei-to e*tado de funcionamento. ótimaaparência. Preço 4 mil cruzeiros —

Te'. 27-8050.
Geladeira Westinghouse

Venda-se nova enquadrada. 7 pés —
Checada dos Estados Unidos. Recebe-ee oferta atxiixo da tabela. Rua Go-temburgo 380. S4o Crlstováo. Telefone28-4778.

BALANÇASVende-se decimais, e automatlces»©condlclo-n4idas. Garantids vendas a
prsao. HllmontoV48( 6-.fFO M MM
prazo Hamilton Melo — Rua Gener^a' -Caldxrel. 217 - Fona 32-3156.

indkatíor Profissions1
MÉDICOS

Alugo consultorlo medico dlaa intei-ros, 3 manhàs, 3 tardes, dias ai-
ternados ou todas rs'noites. Alugo tam-bem a sala vazia. Ponto excelente paraclinica. Rua do Catete 182, sob. Tra-tar com o dentista.

jltjl empresas e ntmoo iiti u»,»..no Distrito Federal, mediante acordo
prévio. Cartas para 93297, na porta-ria deste Jornal. 

endc-sc consultorlo ^Inontado em
* suburblo da Central. Ótimo paracomeçar clinica. Preço 20.000 cruzei-

ros Tratar á Estrada Coronel Rangel
452, sobrado. Largo do Camplnho.
Ven se uma sala de Jantar colo-

nlal pesada. Tel. 38-5205.

BE. SPfflOSA ROTiRr
Doenças Sexuais e Urinárias
Xiavagem Endoscóplca da^ Vesí-
cuia — Eclectro Ressecção dos

Tumore da Próstata —
13 às 19 horas

RUA SENADOR DANTAS, 45-B"TUMORES 
E CAKGER

latos X e Radin

Dr. von PolSioger da

Grara
EXAMES PERIÓDICOS. EM
TODAS AS IDADES. PARA

PREVENÇÃO CONTRA O
CÂNCER

Observação no Memorial Hospl-
tal de Câncer — Nova York

O preço es*!: ao alcance de tô
das is classes sociais

98, ASSEMBLÉIA, 98
EDIFÍCIO KANITZ

FONES: 37-2413 E 22-1S58
As 16 horas — Marcar a hora

Üi José do Albuquerque
Membro efetivo da Sociedade de

Sexolonia de Paris
Doenças Sexuais dn Homem —

ftua do Kosar!o. 98 Oas 10 ás 18.
Káios X — Vendo apa-

relho portátilDe r?.103 P, PiiilljK. cem cfia.tsk'. pe-
ças acessorios .citado novo. tratar pe-lo tel. 43-0017 e 23-20^4. preço 16 mil

Dentistas 
— Pessoa que pretende ir

para S. Paulo permuta seu con-sultorlo de prótese e outro consulto-rio sem laboratorlo por outro nestacapital paulista ou passa-se. Tratar
pelo telefone 25-3552. Já tera clinica.Aceita-se_oferta.
Dentista 

~~Vende-se motor de gabi-net?, com peça de máo Dorio,cus^idcira de ponte, prensa para co-roa*s. caixa de press&o século XX, e,mais peças para desocupar lugar. Ruatío* Anaradzs 46. 
Dentista 

— Consultorlo vende-se alu-
ga-re ou da-se comlss&o em B&oCrlstovfto. Penha, Nova Iguaçu e Ben-to Ribeiro, todos com clinica feita.Fp.3ilita-?e o pagamento. Tratar comLuiz Ferraz. Tel. 43-3327

Srs. Dentistas. Prescrevam , em seus próximas. casos U
"Dentaduras Wilkerson

N&o há possibilidade de perder a fixação, mesmo em bocas
«ilícita* a reabsorpc.o, ou de conformação péssima.

Dispensa reembasamentos constantes e o uso de pós fix^c«res.
Exclusividade do Laboratorlo Wilkerson para todo o Brasil,

garantida pela Patente 32-. 179. Ed. Carioca, 9. , sala 919
Largo da Carioca, 5 — Klo.

Srs. Dentistas e Protéticos

Denta!Peçanha

DENTADURAS
ANATÔMICAS
COMO SE FOSSEM OS SEUS

PROPRIOS DENTES
DENTADURAS
QUEBRADAS

Sem press&o? Brldges par-tidos? Consertam-se

EM 90 MINUTOS
Dr. Souza Ribeiro

Avenida Marechal Florlano I• Peixoto n. 1 — Tel. 43-8137 I
(esq. de Miguel Couto, ao M
lado da Igreja de Sta. Rita) H

Crianças - Dentista
Dr.« M. Rosária Cosentlno TavaresAv. Rio Branco. 183. 9.* andar, sala 903Terças, quintas e sábados. Das 14 às

horas. Tel. 23-0577 (Edlllclo Soe.Sul Rlo-Grandense»

é a vossa casa !
"DENTA

yxêHtntã ^ Ótima oportunidade aJL/ cientista recem-formada, uou con-sultorlo pzra dentista fazer clin.ca emótimo ponto, com enfermeira e todomat:rlal, apenas terá que ficar noconsultorlo. as terças quintas e sabr-dos até ás 10 horas da noite. Motivodesenvolvimento da nrotese e orgnnl-2'üçSo de Raios X Cartas para 90j12na portr.rla deste Jornal.
Dentista 

— Sou colega e necessito de
tratamento de canal de 2 dantes;tenho consultorlo completo e auxiliar,dou preferencia á noits, ou sábados

em igualdade de condições. Teleíone:22-07iJ0, das 12.30 ás 13.30 horas, dia-riamente.

BAIXARAM OS PREÇOS DOS DENTES
PEARL C. M. DA JUSTI"

Boca de 6  £r| 48,90
Boca dc 8  • • PS* ®6'00

Independente dos nossos descontos habituais
EDIFÍCIO DARKE — AV. 13 DE MAIO N. 2-3 - 6." ANDAR

SALAS 601/5 — TEL. 32-7881

cruzeiros.

?,

VÍ31GS EEÍ GERAL
Clinica medica e qualquer caso do

desespero. Rua Álvaro A.v*m 31 o
andar, saio 502. Cinelandia. «-Cas.
quintas e «abaaos. das .2 ás 15 noras,
telefone «-1166. e diariamente em
Cascadura á rua Silva Gomes 13. d».s
8 ás 11 horas. Telefone 29-9133. d*.
Ermeraldo Ferreira Ar.uoll

ME D ISCO
Aluga-^e con:ultorlo. íom 3 amplas

áalas. as tarç^s. quintas e sabados de-
pois das 15 horas. Na Esplanada do
Castelo. Tratar peto telefone 22-8796segunda-feira depois das 9 horas.

Dentlst.\, dispondo de horas vagas
aceita serviços. Telefonar para•«6-0671. Eunco. i•pventista — Vende-se cadeira porta-U tll Delta, com cuspldelra, motor

SGAI, armr.rio Carloc?., coluna de ma-
delra com base metálica, "meslnha au-
xiliar com braço articulado, refletorBrton. Tudo novo e a preço modico.
Tratar á rua da Assembléia 72, 7."andar com Leonardo Martins das 12ás li horas.

DENTISTAS e iproteticos, ven-
dem-se consultorlo e laboratorio
de prótese, cm prestações de 3
mil cruzeiros mensais, também
se admite um socio com o capi-

Senhores DENTISTAS

De nfalPeçanha

é a vossa casa !

Dc 15 em 15 dias a vossa casa vende determinados
artigos de grande aceitação por preços especialisslmos.
Edifício Darke — Av. 13 de Maio, 23, 6.° andar, salas
G04 e 6C5 — Tel. S2-7881.

Srs. Dentistas

DentolPeçanha
é a vossa casa !

EQUIPO "SSAI" — CR$ 770,00
Com pequena entrada e CrÇ 770,00 mensais, v. s. pode adquirir
.... a rniTTPn RfiAI. "nrenlho da industria

_.jpnno-americ»not —m
Metoáo lacll, rápido t eflclentís.Aulat j»nrtlcu'.Brps. Prof^nor espa-nhol. Tel....>7-07.6/.
E' ituBante dp engenharia expllci*M*(ernatlca. Física, Química «ncfcrltlva. Tfflefonar para 27»493f«
E* até? Ntarguíte», pfoi. "át planeiteoria, sofejo e harmonia dlplo-nuÜa pela E N. de Musica, prapa-tk para exames. 4 rua Conde dfc Dou-fim 791; temo. Tel. ja-4927.
Ensina-se ínglftt «""Ü^mlo a prlncí*.

pinntes e taqulgrafila, eis tem*"Marci". Método direto t eflel«nte-Pr»?ros modlcos. Rua 0'ampot Sa.es,
19. Tel. 2S-09fc7. D. re«C'.».._ 
Ipxpilca-se"matèmattca a alunos

ginásios. Informaçôer. pe!o telf--
fone ;".;ó0f/. diariamente, das 13 áe
17_h_oras
Ij*nsino s*Jí>erlor. (Latim. Llter e 7*1^^ lolog*.! Portes. Hiitorin antlgn,Arqueol *• Ep.grafiai a «&cundar'.«
iTort. Ir.gièr, francê», HUt. o F-
torofla>, leciona prr»f. educa,;'io cu-rop*'«, escritor not»vM. mw.To df»varias associaçdes liter. o cicütl!. CrU100 e 50 crjzelras. Aoeit-a, cm vez di»
pagamrr.to, uma sa'eta lndopendmts
para dar outras aulas. Proí. A. Rou-
s-i. Av. Mar. Florlano, 235. Teleíone4 j-QálO T7*.«pannol — Aprenrti ccrr espsnno*-l-^ lit nata, rpgistrada, faz fcradu-coes. Telefonfe 2p-3i?o. ... 
Eipanhol 

— Fale "em pou-co tempo,
com hábil profes-or argentino —

AuU5 particulares a dcmicilio, n»*ncademla ou no colégio. Método fac'J,rápido e eficiente — Informações pele»teirfon* ?7-32ó0 —.Clinica. 
tlançés — Professo pirfsi^ns». re-
JP glstrado na França e no Brasil.Ensino muito rápido em turma- de

i 4 ou 5 possuas. Resultado garantido.
| Teiejone 26-1334'"TVancés — P^cf. nato ensina a alô-

i; no.s atratadoè. aceita traduções.Chamar ou deixar recado pura o prof*Alfredo, diariamente; teí. 45-224:. ^
Francês 

—"Prof. nato, prepara in-
d'vidualmente, para qualquer fim.Edifício do Jorna'. ao Comerc.o fali.

218. 2.f andar. Tel. 23-lft,l8. F"oí. Pa-
trlck Tosscy.
I~T*rancôs 

Pror^CÍrTí^i. nata. form. pela Universidade, en-
sina met. dlreio. Principiantes e adian-tados. Inf. • Mme. Alice — 38-9593.
Tpranefs ¦ Injfío irotessuis
Jl francesa nata. diplomada pe«*Universidade, ensina a principiantesf adiantados pelo método direto,
conversaçâ-j. lníormaçôes pnlo tese-
fore 33-^593 -- Mme._Alice.
Hiída 

— Professora dfplomada e pa-ciente, leciona piano, violino. b=n..
doiim, vioiào teoria e foiíejo. em
casa do aluno. Chamar £9-082*. 2.6
feira de 15 as 13 horas ou dfixar re-
caaos diariamente. Tnelí» falido para medico», quiml-cos .engenheiros. etc. Sornento
escutar e copiar. Professor registra*
do e educado na Inglaterra e Amern
ca. Noite e dia. Tljtice. P.ua ?.Jsr.
tlns Pena 15 esquina da Praça Afon-
so Pena. Fone 28-235o.
rnglés falado par médicos, químicos,engenheiros, etc. Só^iente cs:uta»
e copiar. Professor registrado e edu-
cado na Inglaterra e America. Noite
e Dia. TIJuca. Rua Martins Psna 13
esquina de Praça Afonso P:na. Fone

3-2^56.  - r
Tnglesa — Ex-profe3sora da Eccola.
1 Berlitz ensina seu idioma em
conversação com base. preços modicos— Rua Andrade Pertence 5ü. apar-
tamento í5. 3" andar. Catete. —
TeL 25-43Q7. Mlss Annle.
Xnglés, francês, alemão, português.Ensina professora com 22 anos da
pratica no Brasil — Granialica. lKe-rotura. conversação - juivoes em casa.
de familia e á rua Marlz e Barros 7jo
(terero) - Tel. 23-88.30 — Praça dn
Bandeira. Tr.glès para tocos os fina. Ensina
k profesior nato. a preço modico.Resultado c pronuncia Impecável,

! garantldcs. Tel. 42-2765._ _ i -n-nglês — Prol. eJucado em Colesio
„! Jl Americano prepara para carres-
11 pondentes aptos a bons ordenados —•

Conversação pronuncia americana, as»
suntos t-ícnicos, etc. Aulas á noite.
Tel. 49-1344. —
Ingíes" 

— Prof., londrino, com lon-
ga pratica, leciona o seu Idioma

em sua casa. Preço modicos; a rua
Correia Dutra, 56. 6.° andar — Fia-
mengo. tel. 45-2329.
Tnglés — Procura-se professora nas

Droxlmldades de Botafogo. Tele-
fone 46^1730-  
Xuglés 

— Método direto, professorar.-.per.iallzad38-9619
jnglés

DENTADURAS

AMERKANA!
Com os famosos dentes
translúcidos usados pelos

artistas de cinema

Dr. Syívío Primo

Dr. Louriva! Menezes

Dr. A!cípe de Oliveira
especialistas

Rua ua Carioca, 55
1.° andar

maior orgranização para
dentaduras do Rio

PRÓTESE
Dra. Juditi G. Silva. Clrural&o Den-

tU'ta. sxccuta qualquer servlço dejcll- 4--^uíh.;jranèísnioa e prótese dentar.as, extrações I . . -nsina a"ran dor, pontes moveis e fixas sistema te ensjna _a
de Roach dentaduras anatômica.? * a-
clllta-;« o pagammto. Consultorlo e
laboratorlo. Rua Buenos Aires lod í
andar. Por cima da_Drog.»J 1 a_Pa^eco¦ y ãtin .F
DENTADURAS — SISTEMA i n^ a^li/unós Atrasados e a adultos.

segnnda-felra dspois das 9 horas. ^.^^^"umUndo EQUIPO SGAI,
üsõrãTqrio no meyer 8S&X ... ... .. „A'NALI3ES CLÍNICOSExames de urina, fezes, escarro, san-
gue .etc. Tubagem duodenal. vacinasaufogenas. transfusão de sangue. R.ua
Arquias Cordeiro 291. sobrado das 8ás 18 horas. A' noite pelo telefone29-3035

\ lugu vaga em consultorlo medico
J\ completamente novo, ,para qual-iu-r especiaüuaue. Preço modico cmireate a Cinelandia, com telefone e«níermeira. Tratar pelo tel. 26-8573» aqua.quer hora inclusive a noite e nodomingo. «onsultorio medico, vaga ou sal» —

precisa-se nos suburoios da Cen-trai ou Leopoldlna ."xeieíonar48-6156 — Dr. Moura.*?~ionsultorio medico — Aluga-se vagaera um muito bem instalado á ruado Carm on. o. saia 607. esq. do Sáujosô. Enfermeira e telefone. Crç...300,00JUlUU',m lonsultorlo medico — Aluga-se comboa sola de espera, enfermeira eteleíone, daà 14 ás 18 horas, 2.»s, 4.»se ó^s-teiras, por 600 cruzeiros. Pra-ca Floraano 55. 6.° andar. apto. 10.í'one 22-5865. Edif. Fontes. Cinelan-dia. iSó__tra_balham__dols_ médicos)
Vlonsultorlo medico na Cinelandia.
V; Bem instalado, aluga-se 2.*s 4."s• 6."s-fclras das 16 ás 19 horas, na
*ua Alcindo Guanabara, 17-21, sala
1405. Tratar 2.«-&ira das 14 ás 15
lioras, ou 3.«-íeira, das 16 horas em
diante. Fone_ 22-5516^  
Jj^íõnãulUírio niedico Alugase no

Edifício Darke á Avenida 13 de
Maio 23, a tarde e pela manhã por
SOO e 300 cruzeiros; tres vezes na sc-
mana. Tel. 27-6371.

Clínica especializada
só para senhoras, do

Dr. Octavio de Andrade
Hemorragias uterinas, regras atra-aadas ou adiantadas, inflamação dos

ovarlos frieza sexual, sem operaçãoe sem'dôr. Rua da Assembléia 115.
2«» andar, das 13 ás 17 horas. Tele-
fones 22-1591 o 27-3759. — Tambématendo com hora marcada.

ConsySfas Diárias;
DR. MJIZ LIBA BITTEN-

COURT, especialsta em
moléstias dos

olhos —ouvidos!
GARGANTA, NARIZ

j Com prática dos hospitais de
Níva York e Boston

Das 10 ás 12 sem compromis- L
| so para exames e orçamentos!aos tratamentos 1

Das 10 ás 13 horas pagasFaz o tratamento da
CATARATA sem operação

I nos casos indicados .
Rua Buenos Aires, 158 (entreAndradas e UrUKuaiana)

Cinelandia.
Tventlstas — Vêhde-se uma coluna
U ci'ir motor 8BW. lustre de 4 glf-oos mesa auxiliar cuspidclra de fen-
tí, por 10.000 *ruzeiro3. um ''"-'e ce
luA f^u 1.500 cruzeiros, notor Sgíi
3.000 cruzeiros; compressor com tan-
que 3.000 cruzeiros, motor- tranjís nbanca, 2.000 cruzeiros; cuspldelra de
fonte 650 cruzeiros, mesa com oraço
de parede 350 cruzeiros. Esteriliaadormovei 2.000 cruzeiros. Negastocoploamericano 100 cruzeiros. Motir de pe-dal 750 cruzeiros. Slnger Dent'1 Ltda.
a rua Alcindo Guanabva 17121, 12® <na-dar. Tels. 22-0621 e_32'-2171_.¦ — '| nu ir.nflA nin
jgjqulpo Rltter — Vendo, rua México
¦ ^uiyu41. 19.° andar, tel. 22-5728.nica Irmãos Qulntela Cli-

/Gabinete dentárioIjt i  Alugam-se as
xji" segundas, quartas e sextas-feirasdas 7 ás 12 horas. Avenida Rio Bran-
co 90, 1° andar. Aquino^

ferece-se protetlco para modelagem
de Roach entre colegas. Preço a

combinar. Tol. 46-1203 64 amunhàdas 8 ás 11 horas. Chamar Jacl Resonde.T>rotetico, vende-se um torno marca
X Eletror.eronl novo de 1|B H.P. por2.000 cruzeiros. Procurar D. Amélia,á Avenida Marechal Florlano 105 so-brado, aos sabados e domingos até ás12 horas.

orgulho da industria

EDIFÍCIO DARKE — AV. 13 DE MAIO N. 23 - 6.® ANDAR ¦
SALAS 604 E 605

Telefone 32-7881

Tratem seus dentes

ORGANIZAÇÃO MÉDICO-DENTÁRIA'
RENASCENÇA

E PAGUEM EM
10 MESES

Extrações a  Cr$ 25,00
Radiografias a 
Dentaduras modernos com
ORÇAMENTOS GRÁTIS

DIREÇÃO TÉCNICA DO DR. A. COZER
Informações sem compromisso na Seção Odontologlca

Av. Rio Branco, 114 — 4." and. —Sala 44

Tratar pelo telefona
Professora" fêciõnãT a prin^^ ciplante e adiantados, conversa-ráo, método direto. ''?5es por sema-

na 150 cruzeiros per mês. Te.efone
3 7-8697. . — professor paclen-ens'na a domicilio do aluno.Tel. 25-1333. Prof._.Hubertq.T atim — Aulas a domír.lllo — Carlos
XJ — Telefone 26-6081."ãtln .Françês." Alemão, cuísõ

AHGL0AMER18AK0
Bem boboda palatina a sua dentadu-

ra não segura, ou pretende fazer uma
mas teme o insucesso Procure este
especialista neste modernlssimo siste-
ma que reolverá o seu caso. a conten-SÍ7 com soluta garantia. Se os seus
dentes são tortos ou encavalados. po-nha-os nos moldes e translúcidos sem
afetar a sua vitalidade, por nrocessos
modernos, dr. Satubal com curso nos
EE.TTU. .Concultorio rua México 148
sala 605.

DENTISTA — RAIOS X
Vende-se movei de luxo. completa-

mente novo. sem uso. ultima peça a
ser vendida, podendo ser examinadaminuciosamente. Rua do Ouvidor 183
5> andar, sala 508. Te.efone 43-5078.
menos as terças-feiras. Prcço_eigacl?j.'

Art. 91, vastloula;. Resultado ga^>rantldo. Vai a domicilio. Tel. 47-069Ó.¦J ãtlm o iranceã — alunos scüi me-1 i dia e sem base aulas Individuais.Cursos ginaslal e clássico. Iclefone-
28-1430.
fVfatematlea — Proressor competen-
ÍtX te aceita alunos particulares do

ginaslal e cientifico. Prepara tam-bem candidatos aos proximos concur-sos e vestibulares. Laranjeiras e rua
Haddocb . o'.c, 360. Teieiones 45-2JOO40-C925

COLÉGIO, iCURSOS e
PROFESSORES

A ulas de português — Multo pra-
XjL tlcas para qualquer nível, com
aritmética, em pequena» turmas, no
Largo de São Francisco ou indlvl-
duaib. Procurar o dr. Barreto, tels.
43-2196 e 23-5410 — Ria do Teatro

l.o andar.

DR. MANFREDO B. DA
FONSECA

Doenças dos intestinos .anus e reto.Varlzes, ulceras, tratamento das he-morrcldes sem operação nos casos in-dlcados. Rua 24 de Maio 807, 3° an-dar. Das 14 ás 18 horas, tel. 29-5108.
Dr. Brandino Corrêa
Moléstia do aparelho genito-urina-rio do homem e da mulher. Rua doCarmo 49. Io andar, das 13 ás 17horas

DR. OSWALDO LEITE
Impotência

Rua Rodrigo Silva 42. 4» andarsegundas, quartas o sextas-feiras das14 ás 17 horas.

Bbroma do Ofero
TRATAMENTO PODENDO
EVITAR A OPERAÇÃO

Pelos Raios X e RÃDIUM
cessando rapidamente as gran-des hemorragias — DR. VON
DOELLINGER DA GRAÇA —
Assembléia, 98 (Kanitz), ás 16
horas. Tels. 27-3218 e 22-2298 —
Hora marcada.

Í.Í  'Tjrotetlco, com 20 anos de tiroclnlo,
JL especialista cm Roach e dentadu-ras, procura oficina no centro, mon-tada; Junto a dentista que dê bonstrabalhos por peça. Cartas para 96638na portaria deste Jornal.

ANÁLISES MÉDICAS
Vendem-se geladeira  mlcroscoplo.balcão, centrifugados etc. A rua An-dré Cavalcanti 77. apto. 101. Telefono32-1607.

ADVOGADOS

ana.T>ioneultorlo medico bem Instalado c|*0 quatro salas, aluga-se vaga pa-2a manhã e pela tarde; á r. México,-- andar, fone 32-6550.11. 17/A/» °"un', W -< -• .
^/"lonsujvorlo medico — Das 13 as
^ 16 horas. dia& pares. Aluguel mo-
dlcj. Rua Mcxliç _31ju.apt._20L.!Jf"ionsultorio medico. Aluga-se das 12

ás 15 horas. Ver e tratar á Av.y.lo Branco. 257. salas 309 ou 308..
/"Sonsultlrlo medico aluga-se compi»-

,ÍV> to, no melhor ponto da cidade,
®m 1» andar. Edifício Carioca, Imrgo•da Carioca 5, com tres salas. Alugo'As segundas, quartas e sextas-feirasdas 17 ás 19 horas!. as terças, quintas8 sabados ra&nhô. T?l. 15-1313»

Consultas Cr$ 26,00
Ondas curtas. (Tltra-Violeta. etc.
OLHOS — OUVIDOS
GARGANTA, NARIZ

HORA MARCADA - CR» 70,00TELEFONE 22-3655
DR. FORTUNATO

(Rew-m-chcaado doi:Estados Onldos) tR HUA DA CARIOCA. 6. 4.0 andar IB ")as 13 As 18 horas diarlamente j

ADVOGADO — Dr. Jose de
Oliveira Kua Sales Guimarães.
22-A . Tel. 29-0897. Eng. de Den-
tro (lado da rua Fiaui), dcsqul-
tes, inventários e causas em gc-ral. Consulte-o. rvr. Francisco Alves Duarte, advo-
U gaoa — Aceita causas civis, co-merC.ais, trabalhistas e criminais. R.do Roserlo 113-A. 4.° andar, sala 404,tels. 43-3534 e 25-4878. das 10 ás 12e das 16 ás 18 horas. T-vr. João Chaloub Filho, advngado.
AJ Contratos, cobranças, desqultes,despejes, inventários, etc. Consultas
grrtis. Avenida Rio Branco 1C9. 2.°andar, sr.la 10, düs iu us 12 e aob
16 ás 13 lioras. Teleíone, 43-7638.-

erotese dentaria — Adquira uma
profissão independente e rendosa.Inscreva-se no unlco curso teorlco e

pratico. Diurno e noturno. Aulas in-dividuals para aperfeiçoamento dedentistas e protéticos. Informações:rua da Carioca n. 6. 4o andar. Tc-lefone 22-4774 e 27-2366.írvuadro Rltter — Vende-se para de-
socupar lugar. Preço baratlsslmo.nformacões* pelo tel. 42-6803.

R~ãlõi"x"G.E. (C.D.X. dentário) —
Vende-se um novo por trinta e

cinco mil cruzeiros e um usado porvinte e cinco mil cruzeiros ambos mo-
vels. Trata-se com o dr. Durval PintoSouto, á rua da Assembléia 104, 6o an-dar, 6ala 602V>aio X — Tenho ótimo ponto cllni-.XV ca. camara escura, etc. desejo co-
lega com aparelho e que queira assu-
mlr e desenvolver o serviço. Cartas
para 90312. na_portarla deste Jornal.-•gjrs'. Dentistas — Ai Ceras Colante
O e de Articulação "Magltot" são os
produtos recomendados pelo saudosomestre Coelho e Sousa. São pncon-I tradas na Dental e Júpiter e demaiscasas do ramo."drs. Dentistas, prótese dentaria, ser-

viço rápido e garantido, dentadu- ,
ra a Cr$ 80.00. Travessa Costa Men-des. 24. Tel. 30-4432."TTende-se ou aceita-se soclo emV consultorlo com equipo Sgal Ralos
X, etc., Instalação de luxo. Ponto de
trrands movimento. Bn«r He ven^a
Cr$ 120.000.oo. Rua do Rlachuelo
n. 199-A. 50b. ...

Vrande-s» cadeira Prlmus com dois
plstões ultimo mod., com 6 meses

de uso, motor de parede, um quadro |Rltter completo, esterillzador Pelton
de mesa, refletor R'Uav.auatro globos, cuspldelra, mesa com¦braç», porta dstrltos. ar;:i^.-.'j i iluxo com tampo de aço Inoxidável |e um armario vitrina. Tudo por ?2
mil cruzeiros. Avenida Gomes rrel-
re n. 154; — .
\Tende-ao consultorlo dentário. Co-

luna Labras, cadeira Primus com
cuspldelra americana, armario, me-1
sinha de ferro com esterillzador, lus-
Iro de 1 slobos. refletor de paredee letrelro luminoso. Tudo em estado
novo. Var e tratar á rua Antunes
Maciel, 25 — S. Crlstovão•\7"end'em-se peças" de um consultorlo
V dentário desmontado, para deso-
cupar lugar. Ver no Edlficlp Carioca,
4.0 andar, sala 411, diariamente.

DR. ALDO CUNHA
Cirurgia dentaria para nervosos e

cardíacos* Raios X chapas para cor-
reção de fisionomia e boa mast.gação.
pontes fixas e aparelhos do Roach.
Auxiliara*: dra. Aríete Bentenmuller
de Medeiros, dr. Felipe Abumabmon
e dr. Hello Cunha á rua dos And*a-
das 15. Io. 2o e 3B andares.

Dentaduras
DR. LÜCIDIO D2 CASTROPaladon, dentes translúcidos.

Imitação perfeita dos dentes na-
turals. bridges, coroas e pivotos.Rua Visconde do Rio Branco, 37Telefone <12-5*"°''

0-lt

MASTIGUE
A SUA VONTADC

PORQUE¦¦ WXl>SOK'8 I
BÜH

'Â cademlco do medicina prepara alu—
^í\.nos para o proximo exame de ad-
miss&o aos ginásios e dá aula» paraadultos. Tratar com Davi pelo tele-
fone 25-7084.

itiV"atematlea superior — Matemática
1V1 financeira, geometria analítica,trigonometrla, calculo lnfinitesimal,
programa de todas as escolas superior
res. Rua do Riachuelo 27, apt. 78 —¦
Tel. 42-6863.. ^-OOOJ.
TlXatematlca — Aulas parilciiiares »
1VI alunos de qualquer serie de glna-slo ou colégio. Oosequlo tratar coaa
Hello telefonando para_25-.9296jl_

eficientes de latim, inglês,
A francês, para os cursos glnoslal,
colegial. Art. 91. Convwsaçào eom
professora formada pela Faculdade
de Filosofia na Buropa:_Tel._47-1874.

ulas de Inglês para todos os Tlns.
J\. exames, concursos, etc. •— Jaime
Duarte; á rua Corrêa Dutra 143 —
Catete, tel. 45-1517.  —"A ulas — Aluga-se sala moblllada.
x\.Esplanada do Castelo. Informa-se
pelo telefone 25-0302.o teleíone* A ulas de planos, violino, bandolim.
A teoria e solfejo. ProfeS«ora dlplo-
mada. ensina á Avenidasobrado. Tel. 43-1404. Mensallda-
de 80 cruzeiros

W.

FIXA COM SEGURANÇA I
CONFORTO AS DENTADURAS

OU SI >¦ "Q ¦~~A lêmão, professor nato, 30 anos ae
magistério no Rio, dá aulas

vlduals, traduções, corespondencia
merclal, colaboração cientifica. —-
Rua Riachuelo 27, apto. 78. Telefone
42-6863. ^ . .A ulas para primário e admlssao.
Jt\. ao Ginásio. Mensalidade bO ciu-
TClros. Telefonar para 2 5^3 o 

a ulas. de Watematica e Português
X3L por professora muito pratica, es-

c.lalliada em aulas, para senhoras.
Vaí a casa do aluno. Rua do Uru-
gual 155. Tel. 38-3100WoWlV BM "tá* 'tíonzaga, i rua
li André Pinto 193. Ramos, precisa-se uma professora para lecionar Cur-
so primário. /Turãõ rápido pratico comercial, no-
Li turno, em 4 meies, contabilidade,
aritmética. correspondência, orienta-
cões fiscais e economlco-flnanceiras --
Inscrições com o sr. Viana, á
da Rio Branoo 117; 4** on.dar, sala 405
Telefone diariamente

Ti/r atematlea e desenhos — Pro**
iVl feasor dâ aulas particulares, para,

ginaslal, oientlflco e concursos —
ProfT Valentim; á r. Uruguai. 293, to-
lefone 38-8693.'jtVãtêmatica — rlslca, química, aça«
lTJLdemlco de Engenharia dá aulaa
em horário o combinar. Tratar pelotel. 45-5703, com__o_Sr. Benjamim^•m rary - Proíessofa de danças de
Jxl sal&o. Aulas individuais. Curso
de Aperfeiçoamento e para princlpl-antes. Aulas dlurnao e noturnas. Te»
lefones 37-9592 e 37-1651 — Copaca-
hana.iC/Tatematlca — Explica-se em Copa-
ltieabana. Lido. Tel. 37-S376."Órofessora de violino diplomada pr«-
J: para alunos para qualiue: çons-r-vatorlo. Exame vesMbalar, Ecco*a Na-
clonai de Musica, om ,ícv"fL"rZMme. Correia, rua Delgado de Carva-
lho 22  Hadock_Lobq._"Órofessora — precisa-se de uma ener-
X gica e oompetenta para lecionar.
Geografia o Historia do Brasil nutn
curso de admissão. Tratar a rua Dias
da Cruz llé.. Merer.
T>roíessora de violão leciona por mu-
JL filca ou a domicilio solo acompanha
mento e canto ao violão, por musica
ou de ouvido, preparam-se alunos com
poucos meses, á Avenida Gomes Freira
3 0? e piratlnlneca 30 apto. 202 — Ga-
Gavra. Tel. 27-2182^_.._"PROFESSORA maestrina. dl-
plomada pela Escola N. de Mu-
sica, 'eciona teoria, solfejo, n*r- _
monia. nlano, etc. Escola modcr-
na, ensino rápido. Tel. 28j;852,w._
TJrofessora — Precisa-se que exerça
Jc também funçllo de ™de ensinar a crianças de um °rfai a"
to. E- lndlspensr.vei quo a mWJJSÍ*:-
nha boa aparência e. seja paceinte.
Trntar á rua Cândido Benlclo 156
Jacarepaguá.

Institutos e Sindicatos
Dr. Generoso d« Oliveira, clrurgliodentista, com consultorlo luxuosaraen-te instalado ro Edifício .Teatro Regina,á rua Alcindo Guanabara n° 17121,

12° andar .*ala 1203, Cinelandia ofere-ce reus serviços profissionais a essa
, A^coclação de classe, que interessar., Tratr.- pcr-orlmentc, !nl. pilo telc-ous
i Z7-0C21, Ciiamar As 2»s 4«s 4 6*S ítl^

ras <bs- ü' ás 18.30 Horas.-

erone —/^lurso de dactllografla, sistema ln-
V-/ dlvldual e a domicilio, dispõe-se
de uma hora. das 17i30 ás 18,30 ho-
ras de segunda-feira, preço a com-
binar e de mane«ra módica. Cartas
A Francisco da Costa Camelo. Cal-
xa Postal 5333xa Postai 5333. —
Gursos noturnos, exclusivamente pa-

ra adultos. Primário. AdemissSo,
Art; 91 e Datilografia. Diariamente,das 18 ás 22 horas, menos ans sAha-dor.. Mensa11d"<ifs ;,n de td-
doa. Não hã ta^a. /Rua j elxclr^ Soa-
res. 100. Praça da Bandeira. Telefo-
ne 38-0323. Instituto Corrêa Paes.

Professora com multa PrB^®a' '
clona prlmarlw e admissão. Vai

» domicilio Tel. 25-6737 — Profes-
sora Conceição
j>roressora ae musica e canto or-

fêonlco dfplomada e registrada
M E. leciona plano, teoria, solfejo
e ditado rítmico. Prepara E-N.^M.
curso rápido e «arantldo. Em caua
o a domicilio. Preços modicos. Tel.
Tnírãfessõrã do Conservatório leclo-
JL na com malta paciência a senho-
ras e crianças plano, teoria e sol-
fejo em casa a domicilio e em colfr-
jrlo onde faclUto plano para estudo.
Tel. 48-6403.T>rofãssõr'a competente, ensina
í oartlcular o porlusuía pratico »
estrangeiros e demais *c-lanças e adultos, mesmo iuosos
Tel. 52-6461". '



JORNAL DO DRAÍ3TL — DOMINOO, 7 DI5 AOÔSTO DE 1648 — 29

Aliança Inglesa
¦ Principiantes — Módioi e Adiantados I

RUA URUGUAI ANA, tt« « 110. I.* e 2.* andara ¦
(entrada pelo 114) (Anexo ao Instituto C. Braatll ¦

AOS PAIS (ADMISSÃO)
O Inatltuto da Clenclna a Lítraa, atendando ao aptlo de pali e

responsáveis, moradores nas eircunvlzlnhanQiwi do instituto, par* <1U*
erlasatmoa uma turma de Curso de Admias&o ao Colégio Pedro XX.
Knatltuto de Educaç&o, etc., etc., rcaolvemoa atendí-lo» porquantoIniciaremos im 10 dostè in£s o Curso a cjuo tanto nos foi solicitado,
* At. Rio Branco, 130. 10." nndar. «ala* 1083 a 1030 — Amoc1rç*o
4o* Impregnada no Comercio — Tel. 43-7300.
ASSOCIAÇÃO CRISTA FEMININA

DO RIO DE JANEIRO
ATlNtDA FRANKLIN ROOSEVELT, R4 - 16,« ANDA»

TELS. 42-5358 - 42-6780
Departamentos ile Ensino e Artlello»

Cursos noturnos e diurnos
PsoIBllislls — Estenocrnfla Marti e Grees (Talros Idiomas) —
?orti|nêi — Francês — Inglês — Espanhol — Aritmética — De-
eermçõei do Interiores — Desenho — Corte e costura — C ha pena
— Eíteno-dactUoprafa-eorresponilente — Curso de Admlssio —
Contabilidade — Canto — Ballet — Plano — Teoria masloat —

Curso sobro musica folclórica brasileira

. COLÉGIO
gana se um colégio primário em otlmo local, eoie ampla fa-

«Hdade de adaptação para ginásio, possuindo todo • material ne-
sessarlo para esse fim.

Negocio de ocaslfto. Motivo: mudança para • Interior. ,
Informações pelo fone 29-0605, todos 03 dias, inclnstre he)e.

Chamar o sr. Basto».
CONCURSOS E GINÁSIO (ART. 91)
JBCRITÜRARIOS — Para Ministérios Mllltarca, 1API, IP ASE, DABP

com 3 proftaaorea do DASP e provas pedagógicas.ARTIGO 91 — em 1 e 3 anos — com os melhores resultados noa ultt-mas exames no Colégio Pedro II — Cr* 100,00.
DETETIVE — aulas orientadas por 2 comissários professores, queministraram no ultimo concurso em 1043 — Cr» 100,00.ADM2SSAO — Aulas diarlns, curso rápido e bem orientado.
PRIMÁRIO PARA ADULTOS — Turmas só para moçns e moços, preçoe
populares, «em Jôla — CrS 60,00 o Cr$ 80,00.INOLB3 e PORTUCTJE3 — Em turmas e particulares — Crt 100,00.CORSO CARIOCA — Av. Rio Branco, 147, 2.° andar — Tel. 42-1144

9T

CANDIDATOS AO :

ARTIGO

ESCOLAS MILITARES
N&o percam sm ano de estudos! Recuperem o tempo perdidocom as vantagens que lhes oferece o

INSTITUTO DEODORO
(DlreçSo de ex-professorra de estabelecimentos

militares de ensino)
1." Distribuição mensal e gratuita dos llrras necessários aoCurso mediante o "livro do mês".
2.* Aulas extraordlnarlas gratuitas para os novos ahmoa.3.* Isenção de jota até o dia 10 de agosto.
4.* Abatimento de 40 % para moças (artigo II).Mensalidades:
ARTIGO SI em 2 anos Cr? 110,00ARTIGO 91 em 1 ano CrS 130,00ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES Cr$ 208,00ESCOLA PREPARATÓRIA DE AERONAUTICA. Cr» 200,00COLÉGIO MILITAR Cr$ 200,00ESCOLA NAVAL CrS 259,00ESCOLA DE AERONAUTICA (Curso Superior) .. Cr» 250,00Praça da Republica n. 197 — Tel. 43-9391
—SSIS5rísts: 

G. E.
CR$ 1.650,00

jguras no Instituto de Ciências e Letras, que está preparando can-tíWatos àquela autarquia. Iru'onr.r.çüc3 pelo tal. 42-7386. Av. RioBranco, 120 — 10.» — Salas 1.032/36. — Assoclaç&o dos Emprega-d06 no Comercio.

INGLÊS POPULAR
Aolla roupa ptrt la.ar »,r nu»,n tê ramita d» homtm, A r«a_ tiniu» Jjs. Ora, í, l*!n».
SC.ii Hola, .lui» «roo. de c.•tet rmdkiAt, «amtr dlntitrk pala_  _ „>u- I to meacla, c»iça» listada*. terno» da

Mensalidade d0 oruaelroa — In*- i íraqu» no rlter para bailai, aaia-
crfçdaa: Trsveua do Ouvidor, 38, a.» — Tel. 33.3044 — Tambémtaqulgrafla Inglesa.

Inaugurado por profauoras norU-smiricanos. Com 1.000 pMa- I /\.... nmIIm, «»m.r «intlark p«lt-vra» tacnlcsmeuie oaoolhldaa falar* e eerravrr». r«cll e acessível. Du-; io mtKU, c.Ijai li.ud».. l,i—
raclo do curso baaleo 0 meses,

SEIS MESES - INGLÊS

rnen.oa btnquetr o outro* procoi mu*rilfjf»» ,_nua^l»«nadcr Dant*a 75.,A"pliaa-ie ptnlclllna*" a " ioda ' hora':A r*paa habilitado oferte* «eu» atr*YICOI. Tal. 48*7911. 0r. jo»a.
(lÁRUEIROH — Para riíór-"mar suas eadelras ou o seu salftotelefonem por faro. porá 43-34(0e deixe rorados para Veioao. —

Em seis meses r. s. poder* aprender a fular e escrever. Mctudoesscneialmeuto pratico e com otlmoa rMUltadna. Vrnlin ouvir n (alaro AMERICANO. Turmas de B alunos. CrS 100.00 mcnaaU. Proínaaor  inSRN — Av. Oalogeras, 0 — S.a andar — Sala no — Eiplatiailt do: Htrvlço rápido e garantido, Pre-castelo. Diariamente dai 6 ia 10,co e dr.s 14 horas cm dinntr. ços baratos. Compra a venda damaterial usado.itolnaconf aliados com «votar parí
Taquigrafia Inglesa

OcrMnla (Shorthand)O f«t tucesno, «lindando PEl.O MÉTODO MELHORn COM PROFESSOR CREDENCIADOMétodo: OnEOa, o mais moderno e pratico, que em poucosanoa suplantou todos oa demala alatemsa noa üs-tados Unidos, achantlo-se hoje adotado em 00% —
praticamente a totalidade — das Faculdades deComercio daquele pala.Professor: KOSINSKI. de largo tlroolnlo na meteria, taqul-
grafo proílaalonal durante multoa anos. emfado cm concurso internacional promovido peloorgSo o/tcíat do método Gregg nos fitados Unidos:'The Orcgg Wrlter".AVEHIDA PAULO DE TOONTIN. 407 — TEL. 48-4098

outraa ccrlinoulai, aceltam-i: inro-inundai. Tfmntni ft* aniJna como con-I («lln-io.. Tratar <k ru» Darfo da «•-itaglpa b7S, • 207 oa paio te'.rfon<

APARTAMENTO

para alugar
Avenida AUantlra. Posto 4 —

Copacabana. Entrada, aal&o,
grande varanda, nala de Jantar,It quartos de dormir, tudo de

T'4" I ..a»"í",Q«ml'ííí,rt0Cíí,notamina, sala c.e Iianlio com- I n*,obtitar:o 30 fc'.i crufifw, iti«» u, ,pieis, llngerle com grande* ar-j tos t.!, jj.f.orj. _marloK, copa, cotlnlia, quarto de ; CASA ATACADISTAempregada com chuvolro, xará* 1 V«n4o r.o Centro» c»bt aSAcnduit c% (! tcnaroí nlímentlrio* <cin nir.li .1» :'0

CARROÇA CHARRETEY»n4o de m«1«* 4t t<\n\ Mniloearaio »rrf»«n « m»n>4. i»**ana. v.r etra*tr eem uísftie, Rj:r«.f.» A* Olaria 4t Qjilrnt.dx • »l<lrtflo »d.
Casa pára laboratório 

~
Procura-rv «.vm» paquen* ,n» r>n*/«l. para JsuiV.acfio de UUpr*tn»:ourodutoe farma^utJçn. Tra»ar peloelfh, 4»l\03H1 a <5.378?.

Contrato da apartainonto »

CELULÓIDE
IKi:xri.onvu

Clicgamin 01 de tw. • ~
ío - ao — 35 — ao — íoo— 100 <¦ a mm em lamlnas.15, ÜENADO, 15 (Loja)

L» ra.am.nto., Iiatlaadoi. anlt.r.srioa j gem. Em perfeito estado. Tele- ' J*n*

paglpe ap:. 292 oa paio teitren*fj" U ijoiiii" artlaticoa —"Hnalnam-it eornD perfelçAo e rapidaa. Acoltum*a« an-oeemnda,. Ttl. Orajau. ^"riataíatc enccra3òf*Võmpetént« todaconfiança fan ltm-dl reío-raapa ptntpasa geral, tem carteiraronclaa. tel. 3B»359b.i^lontadbr Inscrito"no C.K.C., oíõre-ci»«»e para «t?r!taa aruLiat ou tra-balhar por hora. no pirlodo 4a manhAou à noite. Aiende pelos tele. 48*7H^4e z:-S060, Ramal 14j. — Artur ca-'¦alcantl.

Taquigrafia
(APRENDIZADO H APERFEIÇOAMENTO)Para o seu APRENDIZADO ou APERFEIÇOAMENTO de trcjotora-FIA (qualquer sistema), matrlcule-sc no

Centro Taquigráfiico Brasileiro
fundado especialmente para o preparo de taqulgtafos, comerciais e
parlamentares. — As melhores clasalílcaçSes nos ultlmoa concursos
públicos e as centensa de taqulgrafoo por nòs preparados, em íun-
ç&o no comercio e em quase todas as Casas Legislativas do Pais, de-monstram a Incontestável eflelenela o houcâtldado do nosao ensino,

noee» e aalgacíoi orl«Inala, etulnamLI «e a aeeltam-ie encomendai, énal-nam«M ílorea de parrelho * raaaela*gem, á rua JJuarquo da Maotdo 31,¦Ptoi-302._Tj,l.__43-3:20.  __T\oüraçfo e prãteaçto — 0»nho?xJ ouropeu, raeem-chegado da Suteaonde ai íamlllarleou com oi ma!»modernos proccaaos em douraçio aprateaçào. açoita eaeomendae daserviços de cha, cafó, talheres, re-lojtos e adornos em geral. Dirigir-» paio ttl. J/-090», entre V a 14horas,
jjntudanto da medicina, aplica ãa-treptomlclna. penlcullna e qualquertipo de InJeçAo Intra-muscular, a qual-quer hora do dia ou da noite. Telefo-nar para 48-1079. chamar Meyer.Xjlaiem-sa copia* a maquina, i oro-X1 2eiros, por folha. Tratar pelotel. 32-S296. Ivan.Vparmacopla ot^Formufitrío larmaeeu- J? tico do Charnovls. comprit-ae me»-—Turmaa eeleclonadaa para as velocidades rfc: 30, 50, 70, 00, 100 o I mo usado. Rua Lobo Júnior 9i,3-A.de 110 a 130 p. p. m| Atondemos aos lntcre3sndos em qualquer ho- " rarlo. pela manha, á tarde ou A noite. Dlreçfto do prof. PAULO GON-

XALVES 
— Praça Florlano. 58 — 11.» — Grupo 0, ou rua Álvarolvlm. 37— 6.» andar — Sala 30 — Clnelandla.

fonar parn 42-710(1, das 9 12t das 18 &a 16,30 horas.
AMifêffiorÈHfzir-

Caldeira tipo Marítima
. 2m7ox2m5i com jtnu da aqueclmea.to. tuhuieçAj quis« nova. fn?orma> - Paulo. Telefone 4fi'

BRÍTÃDÓR Mo-T.rooi neva. por nreçot bhrto». VItome Uri». Praça d» Republica \«
BALCÃO ESTUFAVendo em perfeito e/tado, uma wn-padeira de aço inox!úe?eJ co« l,8úmetroa 4i Itrj-.-ra par I..'0 .0.43 dt prorumdade, com reilitenclacíetrlca dupla e vidros, todo «m valia,tratar com o ir. Joaquim peloa te'*.? 73-P3IT3,

anon de ntlvUarta na pra-«. Vamlendo laproxltnadn 4f> flm'! criir.e!rfttí mensn'>. icom grande -rniarym, fi anot d^ «-ín-trato .alufttfl bnrr.tn. Tratar -wn a Itt. Ale»>lad«a t,l. «-3M7." 
COBAIASCompro qualquer quantidade grande i. Mçurnat, Ru» >tor :^v:dtu n»o r,nh»

CAUTELAS

2j;P3fl3.
BARREIRA

D* CaUa, compro até :cc°i® do pa-nhor, A rua da Quitanda j», e%la !com Salgado.
CALISTAS PEDIOURlS-ISapeclnlIdade cm un'ias eneraTadas.Tratamento sem dor. Sal Ho' Esí. Rua 7de Setembro eí, 10 and.

Balcão - Vitrina
e.Ycudo dois. próprias pana
qualquer negoelo do luso, (odoa
ile metal cromado — Una Ma-
xlco, 74-1).
DOCUMENTOS Tinsííffií:Ca^ementoi. c.irttlraa. cirtirieadoa,csr;ldo.*a, procurações, aaturallato^aa.paaaapürtr.t. Prelflíura. Reca^adorla.etr.. Tratar com J. Olquelra. A At.Ma:ech*l Florluno il, ;• aalar, tela-fone ; 5- '?4o.  

DESPEJOS EM MASSACm cjjo ce V. n. »ir intimado, ora-curo de*nr.ra. consultar o adv<»-gaJo Dr. Ciriiaclcco Yalle. ra T*raça T.-radenias «o s* andar das 17 Ju 19"r.orsj. que %o;urionf.rA _'"m dftfesa de Tosaa cavsa. TORSO Mi»
Chuveiro Elétrico M. M. TOíMTra «n mm».. .h«on,t. ..r.nit. ucruai I u — utiucnit

Procora para arrendar oo sim-
Slar de bom saibro, retiro toda pro-ucAo, procurar Baror, ou Orlando ,te-l.fon, M-ioas ou it-nvi.

BARCOA remo »erre para colccar motor,var a» late Club <it Rotos.
BICARB0NATO DE SÍDÍÕVendem -aetado otimu,polo teí. 38-371»

500 kgs. americano, eu-sacaria perfeita. Tratar

Erofessora dlplomad, com grandetlroclnlo. aceita alunos dos cur-sou primário .admlssfto e ginasiai.Ourso especalllsado do Português.Aulas a domicilio._Teli__26*-448i.
PROFESSORA de plano, teo-ria, solfejo e ditados rítmicos.Diplomada pela Escola Nacionalde Mnslca, leciona em casa oavai a domicilio. Tel. 47-2842.

Fofeaaor de portugúêa e materna-tloa aceita candidatos a ginásiose Colégio Militar, etn turmas ou ln-dlrldiMlmente. Rua Bento Lisboa n.131, proxlmo ao Laroo do Machado— Telefone 25-1868. chamando dr.Heitor,_apó5_Ae 17 hroas.tíTrofeisora registrada leciona LatimJL e Portuguêa a alunos de ginásio,colégio ou faculdade. Telefone 27-5300. depois das 13 horas, exceto sa-badoa e domingos,

1Gostsnrso piira Fiscal do
Instituto do Açúcar e do Álcool
Preparo rápido e intensivo das matérias do con-

curso por professores especializados em
FISCALIZAÇÃO TKIBUTARIA DE USINAS

Turmas pela manhã e k noite
Matrículas abertas

At. Rio Branco, 114, 14.°

professora de plano, diplomada, comX longa pratica ensina piano teoriasolfejo em cana ou a domicilio; facl-llta-se o plano para estudos: á ruaSanta Amélia 19. Matoso — HaddockLobo.  _T>?ofe8Sora registrada, leciona. RuaX Real Orandeza, 6. Curso de cortea eostura. Método pratico a rápido,ao alcance _d# _todoj.  _"pTrotêsiora —~ Precisa-se rejlitrada|JL para 1.® ano primário*. Turma datarda. Rua Prudente de Morais, 101.--- Ipanema.*firúfessora "3a plano — diplomadaX pela E. N. M. multo paciente le~clona' a adultos a crianças desde cln-co anos. Preço por aula 30 cruzeiros.TcU_3J^12.|t,."prof., definitivamente registrado emX Ciências Naturais oferece seusserviços aos colégios particulares, tel.38-9961 — Prof. Walter.
Órofessor de matomatlea aceita mu-JL nos para os cursos glnaslal e cl-entlflco. Tratar pelo telefone 38-9236chamar prof. Jcsé.

CORSO RflfíR -
andar

"peiBoa particular paciente ensinaX corte e costura pisando lições
feios figurinos, para que a aluna seorna competente a executar qual-quer modelo. Tel. 28-3464. Ester,"professor da latim, francês • ln-X qlÃs. Tel. 23-2356."pròfa., multo, pratica ensina, portu-X sruôs e matamatlea, em aulas par-tleulares. Aceita alunos dos Cursos
?rlmarlo, admlásfto e glnaslal, tele-. one 48-3362.T>rof«., PrlmàrTH Normalista regls-X f.rnda, lrclona a domicilio. Infor-raaçôca pelo tel. 29-3148. das 12 As18 horas, Aa terçai e quintas e aa-! bados.
professora do corte a costura —X Cleoulce -- ofereça «eua serviçospara lecionar a domicilio por preçontodlco._ Fone 25-3327"professor" particular d» Português,X Francês. Matematlca, Irtxlês cLatim, expllcador eficiente, com va-rios anos de pratica na orlentaçfiode alunos dos melhores colégios S.Bento, 8. Jósé. Militar, etc.) dispõede horas. Preços modlcos. — AfonaoPena — Tijuca. Telefone 48-5010.otocleleta — Vcnde-so uma

Dactilografia

em 1 mês

Cr$ 120,00
(a HORAS DE AULAS DIARIAS)
Garantimos o curso completo em
30 rllníi apenns. por método pro-prlo, inclusive ensino de tubslas.
trabalhos de carbono, etc. 12' a
unlca escola que mantém maqul-1nas novas, Rumlngton 17 (ultimomodelo), usadas noe concursos do
DASP. Curso comum. Cr® 25,00.
Matrs. absrtas. Instituto Brasllel-
ro do Comercio. Rua Gonçalves
Dias, 70. 2.» andar (csq. Ouvidor).

Penha Circular."GUARDA livros compet«ntt —
com 29 anos, multa pratica, boa.redação, falando francês e ln-
giês, procura estabelecimento p[trabalhar na parte da tarde, nabase de 2.500 a 3 mil ornteirosmensais. Respostas para 87877,na_ portaria deste Jornal.
Lustrador competente — Pfêcisa-siem casa da moveif, á AvenidaAmaro Cavalcanti 2001. — Zngeaüoüa Dentro.  
Envagem de poltronas —Tlíõ rr.cn-dem forrar ceus movela estofados.Mandem lavar o estofo a seco, emaua própria caca. Qualquer que sej»o tecido ficará completamente novo,tu Mo n a K'4i£. — Bispo.  'f"nustrador, arma\;6es", impãlSãcíeT,Xj consertos ds moveis. BctufadorLamurtlnc eucarrega-se. Tela. 32-5752~ 36-6153 — e 28-5H3."*j')lritor com carteira do fltiií Àr-X tps executa qualquer serviço dapintura em prédios ou apartamento*,com a máxima perfeição, e d*-ae re-fermeias. _Tel._ 43-9233 — Oséae."Olnturas e "reformas" — Bsecútarr.-X ee com perfel^io. Tal. 32-64CC.Preçcs modicoa. Orçameut-o« cem com-promlsso.l)ts»«K otlma frégueala cie pio, 1X rua das Laranjeira* 366. Tratarno local, com Jeroalmo Vieira da 6;l-va, *o& domingos 4 rua do Klachue-lo 429, 1.» loju."pinturas — Allso eimãHa ou laquê... Jl Osvaldo encarréga-se por emprcl-111 CS tada_ ou^ administração. Jftecadoa pa-Taquigrafia cm 1

Garantimos o curso cnmpltto em 30 <- •
dias apenas, por metodo fácil, adapta, p-ntor. Procura \ o
vel a qualquer idioma, em aulas ln- telefone 38-8565,
dlviduafs. Matrículas abertas. Instltu- "pijamas, camisas, cuecasto Brasileiro de Comercio, a rua Qon- j £T tipo esporte
çalves Olas ?S, 2° andar .esquina  
da rua do Ouvidor. Tel. 42-583-5.

orlano Costa ,i»3o

CURSO DE ENFERMAGEMFUNDAÇAO CLARA BASBAUMRUA DA PASSAGE^Í, 00Aulaa teóricas e praticas por otimos proíesaores, com excolentematerial, num ambiente cientifico.Inncrlçõcs abertas para as ultimas vagaa na turma a lnlclar-aaem 15 de agosto.

Dactilografia

4 CR$ 15,00 AMSAIS
e onrao rápido em um mês. Curso ' de aperfeiçoamento etabcl.Tn. 70 maquinas inteiramente novas. Modelar organi-
taçío para adültos. INSTITUTO COMERCIAL BRASIL —
Rua llrugualana ns. 114 e 116 (entrada pelo 114), 1.° e t.°andares. (Esquina do Rosário),

DACTILOGRAFIA
1.* mensalidade Cr$ 100,00
I.* mensalidade om diante  Cr$ 60,00
Aulas dlarias, em maquinas novas, com diplomaoo flxu do curso
Aoi matriculados até o dia 15 será oferecido na

curso GRATUITO DE TAQUIGRAFIA

} ]T>reclsa^8e professor (a)* plano cen-A tro da cidade, mil ctuzclros poraulas de 7, ás 10 da manha.mês,J'a
. si  portaria deste Jornal
dias terças, quartas, quintas, sextasabados. Cartas para 83952, na
Precisa-se professor fã) para In-glfcs e francês no centro da cl-dade, mil crutelros por mês, aulaadaa 7 ás 10 horae, terças, quartas,quintas, sextas e sábados. Cartasparà 0S0f>3, na portaria deate Jornal"professor de matematlca, «nslna~àX aluno* do* cursos glnaslal e cl-entlflco. Revô o programa em pouca.?aulaa .Método pratico é eficiente. —-Tel. 27-5483.rolessora 3" plano — Aulas indl-vlduals; ensino rápido; procurarMme. Teiler. Fone 37-3841.

!.• ANDAR,
INSTITUTO TAQUIGRÁFICO
\R, EDIFÍCIO REX — RUA ALVARO At

CINELANDIA
AI.VIM 37

FMm . ..... . .. .. ...Y^rbfésíora dc plano diplomada pelaX Eacola Nacional dè Musica dA su-Ias pelo programa oficial. Inlciaç&omusical parâ adultos e crianças djide4 anos. Rua Senador Furtado 51 apar-tamento íoi. Tèl. 38-2984. Praça daBandeira.

IH6LH
ESCOLA WILBROW
8. AlCíMDO OUAMABARA 17/ZM.0

Tt!.. 4J-1U0

blusâes, Paxem-Bo com per-iciçao' e rapides a preços favoravels,a rua Bar&o de Mesquita 32, sobrado.Tel. 28-5273"por Cr$ 20,00 consertos de colarl-1 ahos. Camisas sob medida Cr$50,00. Entrega raplda. Travessa doOuvidor 10. 2.° andar, sala l.

BANHABanha americana de porco parlaal-ma. Vende-Jt« mínimo 50 latas, oríçiamulto convidativo;, entrega lmsd<'ata.rifcr & Cia. Ltda. Ar. Rio Brinco120 sala 1114.
BARCO & VELA Ê A MOTORCr$ 10,00 — Vendo com caüine emótimas coüdlçoc». var ne Club Qu.nna-bara, Praia de Botafogo. fLm. o: tele-fone 4K-3870 ar. Lourival.

Barraca lixa IluminadaDe doces, írJtas, pastel.t, acleadi-ahos pipocas «tc., v<mdc-s« por 15mil cruzeiros em Mova Iguaçu* aolado da Igreja de Santo Antonio. Pacl-llta-se. Trata/ hoje dia todo coro sr.Lopes no locol.
BINÓCULO ZEISSVendo-íe « maquina fotografloa Jcr.-tos ou separações. Ocasião, A rua doKctarlo íaa aobrado.  

Bombas MarsIH e BarnstVendemos á vista t a prato ptraelevar agua a qualqaer i*ltura. Krapro-ca Paulicca f.td?. To*., para 43-3G36,na ma Euenoe Aires 136. Ia andar.
BINÓCULO FfflSMlfíCOTende-sa urn Tx30 novo, coni flitroas para-tol, preço 2.500 crurclr<». Te-lefone 28-3488,

BÚSSOLAVenda-se uma. a pusoa as late-ressou .pode vir bavjar pela ofçrt* «nafea. Rua Gonçalves Plae 80 iaandar.
BEMPOSTAVende-se sitio i. 3 horas do Rio,rrente para rodagem. Preço a tra-tar. Telefono 37-&706, segunda-feira.

A 37o cruzeiros, absoluta garanti:por cinco anos, Inclusive reslstencla,fabrica t rua dos Inválidos I4t.
CAUTELAS!>* Caixa fconoralca até íoo" • depenhor, 4 rua da Quitanda 39, J»,sala 21. cl Oalçado.
CELULÓIDECeUuiolde americano todas ascorwe Kro^suros. matéria plartlca, pa-ra fabricação de bolyu, cintos etc.Pronta entrega, preços multo convl-datlvo.*;. riger A Cia. Ltda. Av. RioBranco 120 sala 1114.

CAMINHÃO — 1931Chas3ls, Tord, otn perfeito estado d*funcionamento, ao preço de 13 mil cruzelro*. Ver etratar com Joí4 Llno narua da Aleçrla 838.
CÓPIAS EM GERAL

EM 24 HORASmlmeoçrhíadas helto-ampliaçAo .dfiei^-.osPotostdticasíloas. reduçJVo . . . . . tri»duç&«*. A Copiadora. Rua da Qul-tanda 87 l* andar tel. J3-3155 e 22-52S1I.
CADEIRAS JACARAND^"Vendo nar adesor.upar lugar 4 es-delrae a*tílo portufmês. cm tacarandA.c| assento e banco.? em cola cinzetadapelo tel. 43.8338.

Cimento
Cr? 42,00 — Saco de S0 quilos.Tcls.: 22-7275 e 22-4343.

CINEMAVende-se u:n projetor itaim. so-noro, marca B3l! âi Haxrell Pllmsound179. Lampada 750 w.. objetiva 2", corncapacidade para 2.000' do film. Alto-falante do 12". Avlaptador pera mi-crofoue ou toca-dlscos. Preço de oc»-sl&o. Tratar com o Sr. Jorge, daa 10ás 16 horas fhoje), a rua 8flo Frau-cisco X&vler 169. casa 15

Mece?íltr.mo» s?and« deposite. nol. Botarogo em diante .entaiMllmtm*toa com C. Ouadea t«l. 42-4070 «ar.detalhai, daa 9 la 12 noras. 
DÍNAMO — VENDÉ-ÍÊAuto Lalte, 40 a.*rp. A fxmdoa Tnvalldos 115 fu-Adoj.
Dívidas incobrávcis

Qtier receher ou vender ? Trocar»eacrltórlo tCcnlco eapeclalltado. Ru%Oonçr.lvcu Dlna n.® 84, aalaa flto/JGl.Telefone 43-0771.
DEMOLIÇÕESRua Jorce Rudga W c Teof.le ene.nl 202 materiais usados paracupar lugar. Tem de tutJo para «onc-truçOea e barraçô»».
DEMOLIÇÕES

Vendem-te uma frente «m ansaçisc.cã ferro dos prédios da rua aao Jo»491 a 93 e vigas o portas d» a<?o gra»-dei. portô*í. canos. fog6:.. vergalhSes.telhar,, tudo barato e muito.! outrosmAterlals. Avenida Presidente Vargaa:.92o a 2046. rua Catumbl 109 — Com-pro caiai para demolições. Telefo»ne 32-:ae6. „
DEPÓSITO DE BEBIDASVende-re por preço rasoavel, omtitm*do legalizado naa repartlçOas coot*

potentes, com diversas mareas regia*tradae, otlmo negocio para quem ©•-nheçu o ramo. Informações com • ar.Antonio pelo teletone 32-0610.

CHUVEIROS ELÉTRICOS
Instalados em sua reildencla. comgaranti* de dois anos a 480 cruzeiros.Pedido* diários a J. Oliveira, á Ave-nlda Marechal Florlano 13, Io, sala201^T>L 23-3840

Bar a RestauranteVende-se na principal rua de NovaIguaçu, perto da Prefeitura local,tratar & rua Primeiro de Março %3° andar, aala 2, com o ar. Freitas.Tolcfone 23-0127.

CANDIDATOS AS ESCOLAS
MILITARES

Dr. Medeiros — "Edifício 6&0 Borja"12.° andar, sala 1202, 2.«s.. 4.«a. e sex-ta-fclras, faz lnspeç&o saúde previa,tratamento, deflclencla psso e altura,opera varlcoccle, flmoso hldrocele ahérnia que Incapacitam.

Admissão
Novas turmas, pela manhft, tarde e

noite, para menores e adultos. Inicio
das aulaa l.° do agosto.INSTITUTO COMERCIAL BRASIL
Rua Urugualana, 114, l.° e 2.° ands

(prox. á Rosário)

Eínturaa de casas cõmercüls e re-sidenclalo. Desenho*.; plantas de- |corações e reformas em geral, tratar icom J. Carlos Filho, do Sindicato dosDesenhistas, das 17 ás 19 horas. Te-lsfono 4Z-91B2, t 47-0867. diirla-mente.  
Quer pintar süã casa? não precisa

preocupar-se tanto 6 só telefonarpara José Correia, qus será atendido.Telefone ..49-1919.
Sr. Jo&o "Gomes, caso n&o tenhaviajado á Petropolls. com o cons-trutor. conforme soubemos, compare—
ça á rua_Argentina_86._ 6.. Januario.rpelêíone—' Tenho"ã" faço combinaçãoX para receber recados para tcreel-ros. mediante pequena remuneração,tenho também o ercrltorlo, para me-lhores entendimentos fona 12-0292.miposrafia Vlenenie — Entrega "cat-
X tfies de vllstas e carimbos de bor-racha dentro da 24 horas, fotoscoplaspequenos serviços tipogr; ricos aa-

Bar e Restaurante
Vende-se um era Bento Ribeiro,em bom ponto, fazendo bom negocio,motivo ausência do proprietário. In-formações com o sr. Freitas, a ruaPrimeiro de Março. 9, 5o andar, aala2. Telefone 23-0127.

BOLOS ARTÍSTICOSXxecutam-se com perfelç&o,qualquer festa. Muitos modelos,nu-se a confeltar: 27-4189, chamarHelena.
Íiaransl-

BALAS CONFEITADASFaço as mais lindas. Aeelto enco-mendas e também ensino a confeltar.Rua Sete de Setembro» 92, 1.* andar,aala 7. Tal.: 22-7899.

COMPRA-SE TUDOMoveis avulsos, maquina de costura,biblcletaa e roupas dc homem. Tudoque represente valor. Chamar Ange-lo. Tel. 42-6665-
GAMISASConsertam-fe c confeccionam caml-aa» e cuecas. Apanha-r.e s entrega-saa domicilio. Telefone 26-6843. rua Me-Xlco 148. sala 602.

COMPRESSORDo tanque com motor. novo. da 150llbraj por 5.900 cruzeiros á vlita 011a prazo aem fiador. Motomac Ltda.Avenida Presidente Vargas 1149.
CAMINHÃO A FRETE

Preciso alguns para eervlço efetivo.Tratar Av. RJo Branco 20 33 pav.

Binéeula Zeiss, legitime
— 8 x 40

Tends-se por I.200 cruzeiros. TarA rua Karquts da Valença 37. apto.i. Tijuca
BOM NEGÓCIO

Vende-se íirma de representações,. e export., sem dividas, impôs-tregam-se no mesmo dia. Aceitam-ae • jmp. _   ....encomendas. Quem apresentar este . (os em dia, bem Instalada, otlmo pon-anuncio terá 5°|° de dosconto, no bal- J |0 castelo, alguma mercadoria, pre-câo_A Avenida Graça Aranh.«_206-A. rTlracIüçGe.; lnglí», portuiutj. par»X qualquer fim, executam-se. Jay-me Duarte; á rua Corrôa Dutra, 143— Catete. tel. 45-1517.

EXPLICAD0RAPrecisa-se para menino, aluno da1« serie pinaslal em sua residcncia emIpanema, para geografia. historia.Portuguêa. matematlca. francôs e la-tlm. proferindo-se quèb também le-elone a língua lnglósa. Telefone 27-3744. daa 14 As 16 horas

Ensino Profissional Feminino
Vende-se por motivo que se explicará ao pretenden

te, conceituada escola que funciona ha mais de 20 anos.
Próprio para senhora. Cr$ 350 mil renda, 12.000 cru-
selros mensais. Cartas para 82866, na portaria dêste
jornal.

1profes5ora primaria — Preclaa-se noX Colégio Santos Dumont. 'Rua Ca-dete Polônia 122 — Sampalo.Tfjrofessóra de plano — Leciona emX domicilio ou em sua resldencla Arua Barão de Bom Retiro 1554, c. 3— Vila Isabel. Fone 38-4818.
Senhorjnlíá profassora boliviana dl-

plom-ada, ensina eapánhcl a pes-soas adu'tas e crianças. Pode-ae pe-dir uma demonítráçfio pratica de seumétodo Vai a domicilio ou á Fa-culdade, Tel. 37-5386.
rpaquigrâfla MÃRTI —' áem mestreX e empouco t é m p o . Numerososexercícios selecionados do prof. RaulSilva, á venda na Livraria Alves, árua do Ouvidor, 166, ou aulas com oautor. Fone 25-2938.
TTYófiniíFa italiano diplomada cem» mala d» 30 anos de magistério tcom metodo eficiente e rápido lec'o-na em casa. e garante aos aluno» to-car em poucos meses. Tel. 28-6737.

uiw.1, 

Estude sem 
pagar

a* • senhor tem vontade de progredir, possui os co-
Bheclmentos elementares suficientes e tem possíbilida-
Sm de vir a ser ELETROTÉCNICO, nós lhe daremos
a oportunidade de estudar GRAUITAMENTE, forne-
cer-lhe-emos material de estudo e o iniciaremos em qntá
das mais lucrativas profissões do momento.

Informações: — Rua México 41, 10.° andar — Grupo
1003 — De 9 às 12 e de 14 às 20 horas.

WB-
IfiiP*

Escola 
"VELOXit

(VONDAOA EM 11111
RUA DO TEATRO 5 — 1* AND.

(Janto m Ur;o de 8S« Francisco»
DACTTLOGEAnA TAQUIGRAFIA E PRATICA COMERCIALW- Corso -VELOX- DE DACTILOOÍRAFIA EM 89 DIASInteressa-se pela colocação dos seus alunosOMlIexem-tM» diplomas cie taquigrafos a dBctilogrsIw . ¦

INGLÊS
Ensina por tiíatodo moderno efacll, professora inglesa, na sua••esidencla — Copaoabana — RuaDuvivler, 99. apt. 15 — Telefo-ne 37-1263.

INGLÊSSnilnam proféuoros estrangeiras dl-plomadas e reãtttradas. olivetfa Baer,rua Álvaro Alvlm Í4 8® andar ajjt*.1. Tel. 22-0495.

INTERHAT0
Para menino do cureo primário e ad-micsfio. Rua Araguaia 394. Ja;arepa-gud e rua Sfto Luiz Gonzaga n° 604.— 35.0 Crlgtov&o.
6ÃHHÉ CR$ 12.000,00

MENSAISMas faça antes o curso rápido pa-ra desenhista d3 publicidade. Profes-sor diplomado prepara e orienta qual-quer pessoa a essa rcçdosslssima car-relra. Duraçfto do Curso 3 meces --Informações na Avenida Graça Aranha81. 12° and ar. ProfFrcd
INGLÊS — Cl§ 60,00

Por môs aceita alunas para praticartodoa os dias das 14 as 22 horas, ruaMaria Amclia 24. Tijuca. Oscar.
Cr$ 50,00 por mês ¦ Inglês

Aprende-se 4 vezes mais rapldamen-te em turmas de 4 a 5 pessoas, profdiplomado atende todo o dia. Tam-bi»m aulas noturnas. Edifício Darkerua 13 dc Maio 20° andar, sal a2025.
INGLÊS PRATICOProfessor inglês ensina seu Idiomaerfl aulas- -articularei. Chamar MrWllilom. Telefone 27-5020. o rua Aiil-bal Mendonça 6b. Ipanema

Professora primariaPrecisa-se uma para o Abrico Fran-cisco de Paula, á rua Senador Nabuco34. Vila Isabel, tratar com Dona Mcr-garida pelo tel. 3C-0540, até ás 10noras,
PROFESSORA DE PIANO
Diplomada pela E. N. de Musica,leciona piano, teoria e solfejo. Preçosmodlcos. Teletone 27-0042. D: m.anhfíou d noite.

PROFESSOR (A)Preciso pana primeiras letras cm. co»lonla agrícola, perto desta Capital. —Tratar pelo ief. 26-3964.
Português • Literatura—JÍce*!sa>«e . p?ura _ fnxvm.pte-auperlor ha xona sul. Oartac para2242 na portaria deate jornal.

Português

Matemática
Corso pratica, ais 6

tpenu, por professores espcela-
lindo*. Aulas dlnrnss • notar-
nu, mensalidade 80 crotclros —
Matrienlas abertas. — Instltnto
Brasileiro de Comercio. — Ruà
Gonçalves Dias, 15, i.' andar
(esq. de Onvldor). Tel. 42-5835.

INSTITUTO BRASIL-

ESTADOS UNIDOS

(ursos de Inglês

Acham-se reabertas as
matrículas para todas

ãs~Yéríes
Rua México, 90, 10.° —

Tel. 22-6013

LUSTEADORES8EBA8TIAO S OLIVEIRASxecuta todo o serviço de moveis,armações, comerciais e esquadria. RotaKvarktó da Velrra 121 tel. 427228.
ACOílDEONVende-se com 120 baixos com poucouso de procedencla italiana. Preço darara ocaal&o. Rua do Rosário 145.sobradoj
ALUGA-SEUma casa cora 3 quartos, 1 aala,etc., em frente à estaç&o E. F. C. B.,em Rio das Florca (Estado do Rio),rjara veraneio ou negócio. AltitudeS>40 metros, clima superior. Aluguel400 cruzeiros. Informações: IVefone38-7449 — Rio.  

ALUMÍNIO "CHALEIRA"
POLIDODiretamente da Fabrica. Vendemosvarejo Av. Antonio^ Carlos Í0T ao-* varejo Av. Antonio Co

ALUGAM-SE
Dois otimos apartamentos em primeira mio, sendo um de frenta, andartérreo, com uma eala, dois ouartos banhelro. copa coalnna, area ae serviçoe dcpendencias de empregados. E outrolateral com sala. quarto banheiro earea de serviço. Podem ser vistos narua Maria Angellca*756 apts. 101 e103. Jardim Botânico. Tratar com o sr.Flavlo Av. N. 8. de Copacabana 8.apt° 1002. Lema. — N&o se atende pa-lo telefone.
ARMARINHO — VAREJO

ZONA ATACADOAtacadista procura pe^oa liabil co-nheoedora. do ram opara abrir seçãode varejo no melhor ponto. Base 60%nos lucros .capital « retirada a com-blnár. Falar pesíoalmento dfpols das17 horas «om ar. Alberto A rua Senhordos Passo? 133-B. .
Apartamento, com garagem

Cr$ 3.000,00Aluga-se um magnífico apartamentoa ma Bãtala 44 com dois quartos uma«ala. quarto para empregada e maiice^endencias, ver no local. Tratar noBanco Financial Nôvo Mundo 8. A. Seçfio d; Administração de Zmovels .Ruaao Ouvidor ns. 71 e 73.

ço do custo, sem luvaa. Cartas para93795, na portaria deste Jornal.
CIMENTO

MAU A'
Quotas, trocas, etc., pronta ra-trega. Av. Rio Branco, -18, Bala90B — Tel. 43-7573. 

CR$ 1.600.000,00Proprietário de tereno em Copacbana, com planta para construçfio <trinta apartamentos,
_ —  .... - . ca-lanta para construção deamentos, procura soclodispondo" da quantia acima para pos-Proprietário de terreno em Copüca-nlo. Negocio oferecendo solida garan-tia a lucro. Telefonar para 25-3563.

CAIXAS DÁGUAEm cimento armado. Todas aa mo-dtdas. Fabrica. Telefone 29-8985.
COMPRESSOR DE ARVende-se para desocupar lugar, aer-ve para pintura, motor monofaaico,capacidade 70 libras, cm perfeito es-tado. Ver & rua Cirne Mala 142, so-brado. Meyer.

CAUTELAS
Compramos da Caixa Eco-nflmlca, Ce Jóias, máquina deescrever e objetos de valor. —

Atendemos a domicilio. Paga-mento Imediato e absoluta dis-criçâo. Rua 1.° de Março. 110 —
1.° andar, sala 2, com JOEL. Te-lefone 23-5462. , ,

C0LCH0EIRG
Reformam-Ge colch&es a domiciliapreço modlco. chamar Arlindo pelotelefone 30-2040.

DOCESBolo» artísticos par» certzaftniu.fur-sa com perfeição. Fona M-lTIi.D. Cm 111 a.
DESENHOS

Zsecuiüm-ao deeenhoa d« arqultelu-ra, detalhes, instalações elctricae e hl-<lraullcaa, clichês, desenhos de propa*«ancia, etc. Cart.\a para Caixa Postalnumero 5.254.
DEPÓSITO — BOTAFOGOAluga-se uma boa garagem, com asdimensões do 3,20X6 mts. e 4 metro»de altura, para deposito de materialnáo lnflamavel. Informações pelo tela-fone 26-Q715, das 8 Ai 12 horas.
EMPILHADÈIRA ELÉTRICA"Venc*p~sc uma em estado nova —%Empilha até 4.5 metros. Ver a Ata*nid* "aburban* 104. Qalp&o n* JJ.Tratar nu rua México 45. s*la UôJ.Telefone 42-8368. rr. Rur»

ÉSCRITORIOS EM S. PAULOAluga-ae ou vende-se, edifício aea-bado de construir, co centro, conjun-to de 5 salas de frente. Plantas a lo-formações no Rio, tel.: 37-0044.
ECONOMIZAI QÃSA Cri 20.00 podela ter vossos fogCe»limpos, pintados, retirada a fumaça,consertado escapamento, graduadea,garantindo economia. Tel.: 32-547J. —Chamar Miranda.

ESPADADs Comendador. Vende-s» urtz 24»-diasa vIqqe. da Italia. Tel. 26-2475,

CÃRVP~C0QUECr| 500.00 a tonelada tel. 18-2591,A rua Benedito Otonl 02. A. CoataMendes Cia. Ltda.

Colchões
Encarrega-se do fabrico e re-

forma de colchões, para o mex-
mo dia, por preços sem competi-
dor. Mandr.mos mostrnàrlos c
domicilio. Fone: 43-0603 Fabrl-
ca: Roa Santana n. 100.

CIMENTO"
80 quilos — Cr$ 43,00

Folonês, Inglês e Alemão

VgrgaSSiies
3/16 Cr$ 5,30
1/4 Cr$ 4,50
5/16 Cr5 4,10
3/8 CrS 4,30
1/2 CrS 4,10
5/8 CrS 3,80

"IRMÃOS COSTA"
Tel. 42-5372

nVA DO REZENDE, 21 — B/409

ELETROLUXVeudem-ae enceradeira cora dor do cera, estado novo e um aspl-rador. Ocasiio. Rua Regente FslJén.° 72-A.
ESTUFA

Vende-sa uma de cobre, «ywrlawn.to uniforme, externo através esmUade oleo, espaço utll 16.000 ml, e omdessecador à cloreto de cálcio, dia-metro Interno, 18 centímetros. Xnfox»maçOes tel. 28-6870.
EST0FAD0RExecuta-se qualquer serviços Co «fetoiador, novos ou usados. Atenda-Ma comlclllo. tel. 48-9632. Carlos.

ESCARRADEIRÂ M. M.Aprovado pela S. P. um tipo par*aua casa, um preço para cada üpa*Fabrica A ru a doa Inválidos 14?-
ESPINGARDA DE CAÇAVende-se uma Oeco. oa libro 16. CemMsgalh&es, Av. Srasmo Bragaaala 801. tel. 42-5333 

ESCRITAS AVULSAS
Aceito a partir de Cr5 300,09mensais. Dirceu N. Freire. Con-tador. Rua do Ouvidor, n.° 183,

2.° andar, sala 216. Tel. 43-5ã86,das 10 ás 13 e das 16 ás 17 horaa.

CASTELO
(SOBRK-LOJA)Aluga-se. No melhor ponto do Baltwro. Aluguel Cr$ 5.100.00 como decostume nem luvas, nem conchavos.Corretor Revello. México 3. s|i.70L17° and. Tel. 32-6367. 

C0LCH0EIR0
Paz, reforma colchões, estofa qual-quer grupo. Leva o mcstruerlo emqualquer parte. — Chamar Franciscopelo telefone 29-5670,

MANICUItAS
Tlfaalcure s psdicura sô para se-i.TXnhoras. MSos Cr$ 15,00; nêa, Cr»25,00. Jurema. Atando a -lómlclllo.Tel. 26-6746. T>recisa-se de uma boa manlcura;X paga-se bem. Náo ac aceitaaprendiz, 4 rua Conde da Bonfim299, sob. . Fone 48-2007.

ANÚNCIOS DIVERSOS
A tençao — Boloa artísticos para*\. casamentos, anlvorsarlo» e ba-tlSftdos. Tsl. 37-4242, chamar Ce*'ítalas   . . desmonte da barreiras -A terroxV rFaço a metros ou de empreitada,tenho grande quantidade de terra.Tratar com Flgueroa. Tel. 29-3191

Aparas de Sabão de CSeoMagníficas aparai do aablo dt Côco•Jotaallva" em pacotei da 5 quilos, —
TcleSon, 49-5070.

AREIALProcuro do Rio ou dt terreno com-
Sro concessfto ou faço ^ so«ledadt.larros ou, Orlando 29^19^0 ou_49-ajlfl.itos ou, Orlando 2a-1526_ ou.49-22

MEL DE CONTADOR
Vende-se um .montado <*n ouro,platina . bons brilhantes, mol-rnose pO^-se na medida, ae praeisar. Vera rua Pedro I n® 7 Pôrtafla com ogr. Mala.

AVISO IMPORTANTE
Documentos em giraiCasamentos! oartèira, certificadoscertificados, procurações naturallsa-çõea. passaportes. Prefeitura, Reoabe-doria, etc. Tratar com J. Siqueira,á Avenida Mareuhal Floriano 13, Ioandar. Tel. 23-3840.

Chuveiro Elétrico
TermoPratico economlco, garantido, tipoolho mágico, instala-se na sua rer-i-dencla sem despesa ssm compromissode compra, pedidos pelo tel. 46-3507.

I CAUTELAS
OURO VELHO E JÓIASUSADASCompra Pasa bem, com o

Sr. Nader. — Rua do Ouvidor
n. 107, 1.* andar, sala 1. Fone
43-0447. Absoluta seriedade e st-

-CONSTRUÇÕES-

ASPIRADOR DE PÕ
Completo, novo. tecn uao — Ven-A«-M 4 rua Senulor Vtnmelro H apt».toa, pfcco d. oe«U».
APRENDA FOTOGRAFIABela independente aprendendo fofce-grafia, proflsslo multo lucrativa •como esporte interessante informa*çõe-s com Pi tombo tel. 88-5M4.

ARREI0S

Construções refôrmas. pinturas niofaçam sem conaultar Alelxo pelo tale-fone 23-8884, 
CIMENTO POLONÊS

Vendo para entrega Imediata pelomenor preço da praça. Alexandre, tele-fone 43-3495.

Colchoeâro
Profissional a domicilio, fabrica ereforma colcháo na sua residencla,

para o mesmo dia. N&o mistura ca-
plm. Preço inferior a qualquer loja.Recados para 20-4665' — SANTOS.

Coloque

DINHEIRO

EM HIPOTECAS
Dinheiro em coíres prejudica avida economlca daa naçõea. —

Movlmente-o. Empregando-o emhipotecas do prédios, terão 12%de juros. Nâo ha apllcaçSo de ca-
pitai mais segura. Procure o tee-nlco em negoclos Imobiliários —
Corretor Antonio José Cepeda,
que informa gratuitamente e sem
compromV o. Escrltorlo: Rua do
Carmo n.u 71, oitavo andar, sa-
Ias 801 e 802, esquina de Ouvidor.

CARTÕES DE
—V 

I ST I T A
a pequenos impressos eih 24 ho-
ras. Copias ao mlmeograío e à
maquina. Rua Sfto José 66-A, loja.

CABOS DE AÇO ALMA DE
CANHAMO AMERICANO

Vendo cat>oa de 5IO" àxlO" Plow BteelVire Rope" Córtô qualq^ier qxiantldade-ma Teofilo Otonl 184 1® &n<Ur.
Conjunto do duas tslas

sendo uma ladrllhada
Própria para pequeno laboratorlo o-uoficina ou mesmo -deposito, Aluga-s«eu Sobrado de esquina eom tres ruasimportantes no Centro. Inf. A rua «loAcre 120 ar. Abreu,

UsadoBi estado novo, montaria» tra-çào, peças avulsas barato. Rua Gane-ral Pedra 150- <

CALISTACarvalho extrai calos a desincravaunnus A rua Álvaro Al vim 37 7° andarsala 73. Tel. 32-5110 ramal 7S.

CAPAS E
ESTOFADOS
Executam-se com perfeição
— Tel. 25-2193. Dc Gloria.

Certificados - Certidões
Casamentos - Carteiras

Emprsgue bem seu oapitalICilopolls — Vendo neste importantet prospero Município, esplendida areade 7 mil e 500m2.. conjunto de 13lotes na melhor locallzaçao. outra dt4 milm2. o mais um lindo terreno dt12,50X100. isto é, l.250m2. Servempara qualquer fim. Trem tletrico tônibus. Telefonar Gr. José 43-0234,daa 14 As 17 horaa.

Enceradeiras

Nós temos diversas marcas: Va-
trio, Epel, Valita, City-Lux e ou-
tras, desde Cr$ 1.950,00, dos úl-
tlmos modelos, que vendemos a

orazo, com garanti?

Casa Glória
Rua Sete de Setembro, 86, qua-
se esquina da Avenida — T»-

leíones 42-4834 e 22-9444
ESCRITÓRIO DE
CONTABILIDADEVende-se com boa clientela •

boa renda mensal. Sô Interessanegocio com pessoa quo passa dar
referencias. Cartas pára 89.061",
na portaria deste Jornal.

Escritório de Advocacia
DO

Dr. Milton J. R. Mnller
Causas cíveis, comerciais, fcr*ba-

lhlstos « criminais.Advogados assistentes :
Dr. Mario de Oliveira Monteiro

Dr. Agnaldo F. de Almeida
Av. Nilo Peçanlm, 151 - li&Mg
dar -_eala. 1W — Tel. 4a-0W

FUMES 120
Reclame 3 por  Cr9 23.00
Copia  Çr$ 0,70
Ampliação 6x9..•••••• Cr» l.ow
Ampliação postal.. •... Crd 3,20

SERVIÇO GARANTIDO FM24 HORAS
Procurações, Passaportes, Natu-rallzações, Registro de diplomas,Marcas o patentes, Prefeitura, Re- ;cebedorla, etc. Tratar com J. Si-

quMra. á Av. Marechal norlp.no: OíSiCS#n.° 13 — l.o andar — Tel. 23-3840, idiariamente. At. FranXlln Eooestíit, 139 _

II

Taquigrafia Ingiesa

(Shorthand)OcrMnta o iru mcesso, ettudando PKl.O MBTODO MF.LUORr com PKOrtssan ciiedenciadoMetodo: QIlEao, o mala mod«rno e pratlco, que em poucon•nos (uplnntou todos oa demnla ilr.trmu no* r,s-
tkdo, Unldoa, aehando-an hoje udotado em 00% —
vratlcamento a totalld&de — Uas Faculdades deComarclo daquele pain.Frofeaaor: KOSINSKI. de largo tlroclnlo na materia, taqul-
grafo prollaalonal durante multoa unoo. e j>rr-miado em conourno intcrnaclonal pramovido pe/oorofio o/icial do metodo Gregg nos tstados Untdoj:"The Oregg Writer".AVEHIDA PAULO DE FRONTIN, 407 — TEL. 48-4098

CELULOIDE

Chc(tmm oi de tvi • ~
10 — 20 — 35 — 80 — 100— 100 e a nun em lamina*.15, tiENADO, 15 (Lcja)



50 jotosaIj do mrahtvi wmtttoo. 7 rrt: agosto de 194®

EMPREGOS DIVERSOS
(CONTIXCAÇAO DA_1.^_PAOINA)_

AUXILIAR - VIAJANTE
l aboratório conceituado precisa dc elemento Inte- j

ligente e honesto, com redaçfco própria, para corrcapon-
dèncla, azendo de ret em quando, viagens de Inspe-
cão. Extgem-se referência*. Cartas para 86529. na por-
tarla dêste Jornal, Indicando Idade, estado civil, os tr6s
último* empregos © o tempo de permanência cm cada

ASSISTENTE
MMbln S A. admita rapa® bem aparentado. rrcervlat*. com

tnstruç&o secundaria, boa experler.cia comercial e dc wcrltorlo
em aervtcca relativo® h acompanhamento de pedidos, emual.tgeni,
faturamento, deapachoa, fretea, arffuros de mèrcadorlas, etc. —
Candidatar-se na Seç&o do Pessoal, à rua do Paíselo, 48/54*

SITUAÇÃO DE FUTURO
Antlgn * protfresblvA firma pi*eclaa, em vlita de anu grande

desenvolvimento, pecioa* do corat«r, trabalhadora* e ambtc!o>ur,
que possam depoía do período de adaptaçAo ocupar lustarr* de
chefln ou do gercncla de Sucuraula. Exoelentea oportunldRdM tanto
no» Èicrltortoa como na parte comercial. Preferencia a quemconheça lnglfca. Máximo «Igllo, Carta» com tudo» oe dotalhe.
para na.30B, na portaria diwto Jornal.

Geladeiras
NOS TEMOS »»AKA EN-

XnF.GA IMEDIATA
MODELOS 1949

Auxiliar de Escritório
Preclsa-tc de uma moça para aerviços gerais de escritorio, 'que

mlba dactlloRrnfla. Pode ser principiante Inteligente eom boa Ton-
tade. Ordenado a combinar. Apreaentar-se á rua. Santa Luzia
B. 285. ^ala 405.  

Aumente seu ordenado sem sair de casa
ias horas vagas, em qualquer cidade, para pessoas que queiram
ganhar renda mensal permanente de 2.000 a b.000 cruzeiros. Enrle
c BCu nome e endereço para receber gratla complemento* com 100
planos e Ilustrações referente/; ao serviço. Envie carta registrada ane-
tando Cr$ 3,00 para despesas do Correio, A Caixa Postal 5.08o

Auxiliar do Contabilidade
Preclia-se um ccmpetente eom boi*-;conhecimentos dc contabilidade. Car-tas par* Labor»torlM Krinoi 8. A. —-

Rua Senador Alancar 109, indicandoIdjuie. pfetentõei a referencia»,
AUXILIAR — ACESSÓRIOS

— AUTOMÓVEISPr*clt»-«e dc pessoa de re*ponta&ili-dada com conhecimentos dc Uturamento de balcAo, serviço de atoe* <• cal-culo de mercadoria* d« Importação.Lugar de futuro, é favor r.Ao *e apre-rcr.tar quem náo pouulr ob conheci-merr.os exibidos. Carta* com pret«J«-•6rs d« salarloa para D3883 na portariadeste_Joj-nk'. . 
ATENÇÃO, SENHORITAS ! i
Importante compa.-Uua pr*:ua de-- lenr

Braf» 337 3*

Rio.

Alto Colocação
ORDENADO DE CBS 3.000,00 E COMISSÕES

Para serviço externo de fácil e elegante execução, ereden-
ciada firma desta praça admite 5 senhores ou rapazes maiores
de II anos, os quais dècm boas referencias e sejam apreien-
tavels.

Possibilidades de ganhar 8.000 a 8.000 erateiro» mensais,
desde que sejam ativos. Dá-se assistência pratica nos primeiros
dias.

X. B. — N&o se trata de serviço de escritorio nem em-
prego publico. A situação é excelente. O trabalho, porem,
apesar de suave, exige dedicação e ausência de dcsldia.

Para outros informes, cartas, por favor, a 07.258, na por-
tarla deste Jornal.

VENDEDOR (A)Pre:i:*-it para vender artlCJ dt ta-Cll saída .paga-za bo% eomlsiio. '*ra- comercio, sala 323,
ViS. 

Jornal <13 hora.-;.
DlDOR ^TIPOGRAFIA}PracUa-ae com fre^uerla própria,paga-se boa co.r.luAo, -preco* >«mconcorrentes. Tratar K»i. Jornr»! vo Co-mareio sala 333 até á% 13 horas.

I A nilF A nnn I móveis ou esquadrias
LAUUCAI/vK »»•«• >n°v
l.ulilí. •»«

móvel» do

fabrica, ImUUíU na «nn»triai <ía Aaua«. com v.timnn maqut
a DUCO HOUÍelraa e ! "*« P*r* movei» de a tjiudrlat Ven-

oualauir Mitllo lu»- '"»'-aniW g p««.in,r.io, orlmmL „.a. lt« . oportuniaaííc. tamoem »rr#nr<w« r.en;traçfte» c en«ra:n«nto no móvel» j 4lo Vtr h ;Uk p,oroa domicilio. C*A£lA PAUXO Rua . Alvv» |«nao>, *r 4u'.loArlstldas Kplnola, 101. tcl. 77-OXO-~ 
L'EI'0 A""

Caiia V. com objetiva K.«ntr ar;l1:1,5, • eitojo, i»reço d.aoo crua*iro».C a-a Cioúev, Ria Hueiif» A ire* 143.
LOJA — CENTRO

Tra«parea-«f contrato. ar*a CO n»!t,*UaiB,t/boda tal. 3fl.nrg.
LIMPEZA DA PELE

ORÚANIZAÇ&O ÜE.VENDAS
E REPRESENTAÇÕESAce.tan»-.'r rtpreicntAçô»» de nuat-

| 
Pintam-se

a domicilio
A PISTOLAGrladelraj. movcla de ferro eumudelra. arquivo», cofres e qual.quer artljto Chnmor ar. Lulr.TOla 233»&013.

REFORMAS' ÚE PRÍDlOS
Plnturaa. coherturaa, madelramento _ • ImpermAbPltívçòee. Herviçoe Raran-01 J |U!0 pira H20I. na portaria dl>t«, t<joa. pirtna lataltaatfa, com asertU-iSI54L  r!o a rua Miguel Couto n. 111. »°

| quer priüufu de p,'cí«rjncia o» da .r- .*-onhoelda quulMa 1e, poMUlmoi corpo
j de vendedores ^eleclnnudo* c e^ciente, lgarante-, e ^rannc «aída. Propo.*.ta> por

Motoro Ar3ent!r.o, atiaí«-i. r»m- |icllío, cuamar D. Z.y p«.o |oem a dom:-'<1.13,5.

tnoçai para preencherem ra-gac. Tratar pcjíaoalmente da« 17 ás 10horeji A Av. Eraamo '
andar ^ala 31C.

Vendedor

Pracista
pJWSBÇS «poní e'outras" j & pr"tt/0 .-iaíaítlaTe-gaTdi s~£S$|^«JSuSri JSÍSS de" Arau-em geral. _Xrtlgo multo conhecido | Pu^„ M,.a segurança, compro mar- j" JJ" 54.

Koigo com fechadura no trinco,Kolvlnator, Phllco, Ijconard,son, Weitlnghouse de 4 — É- 8 — 10 e 11 pés cub. Vendud

Esorlvaninha comercial
Particular vende um» em otimo e»-taoo^ tel. 33«400(l.~ 

LOJA NO CENTRO
Aluga-ve usr.a na Praça aa U*pti-

, Wlca cem luvas -paio aluguel de fl.ooo'¦P""ir°«.-Tra^a;j>.,.o,tal.
• ™*t| LITROS VAZIOS E LATAS

Compramos sempre,

ADMINISTRADOROfercce-59 para faaenda. conbeca-dor <lo criação dc «ado. conairuçao «organização em geral pratico, Veten-narlo dsr.do boa referencias. Cartas
par. 03734 r.a portaria H»a loronl.
ASSISTENTE DIRE-
TOR TESOUREIRO

Importante e tradicional ílrma
brasileira oferece lugar de futuro
para pessoa capaz, de idoneidade
comprovada e de solldos conhe-
clmentoa dc Contabilidade, Plnan-
çns e de Inglês. Fornecer todos os
detalhes sobre experlencla, bem
como pretensões e referencias para06.370, na portaria deste Jornal.Asseguramos toda a reserva.

CORRETORES
Par* agenciar colocação letrelrof no?idade em vctrlnas, lampadus ílourej-

centes, espelhos de bares. rM.aurantcobarbearlai. farmaclas, emprezas oni-bus gtc. Rua da Concelç lo 148 *. 3.
CORRESPONDENTE

Oferece-ee em português, com am-
pios conhecimentos de Inglês e' J
e excelente pratica de contabilidade
mercantil . Industrial. Boas referen-
cias. Ordenado pretendido Crt
2.500.00. Propostas para 9465 n
tarla deste Jornal ou pelo -
íooo. chamar Portela.

na porèleíono 25-

CORRESPONDENTE EM INGLÊS
T*rocura~3c correspondente cm inglês, português, competente,

conhecendo serviços de escritório de Cia. Importadora.
Escrever para 88969. na portaria deste jornal, dando pretensões.

Cargo de responsabilidade"ETiernento brasileiro, com 37 anos de Idade, casado, falando
diversas Idiomas, com iarga experlcncla comercial, deseja entrar
em contato cora firma de 1.* ordem para ocupar lugar da ge-
rente, chefe de vendas ou assistente administrativo, garantindo
excelente resultado.Experlcncla adquirida -era Companhia* de grande renome,
como General Motors, International Palnt Sc Compasltlon, aears
Roebuck & Co. — Cia. National de Maquinas Registradoras.

Conhece o Brasil Inteiro, onde desfruta de boas amizades
e conhecimentos. , _ .Cartas por obséquio, para o Ca»xa Poetai 3954 —— Rio de

. Jaj.elro.

COLOCAÇÃO
Em grance com^r.hia Pecclsa-ae de

pessoas apresentavels e dctura. para ocupar lutror dccom 3 a 4 mil cruzeiros mensal.
Av. Presidente Vargas 41t-A anaar,rala a 307 e 308,

DESENHISTA
Preclsa-sc desenhista moço com T>r«-tica em <leta'.hec de concreto ívnr.o^o

a.pr«.?entar-sc das 15 ás 17 horas. Av.
Rio Branco 109 3" ar.dar snla 37. 6 fa-
ror nao as opresíntar quem nao estt-
ver err. condlçSeí, peilem-s« referen-
cte-

CONTADOR
SUcrltorlo de contabilidade, com bom.numero de escritas avul-

ftas. precisa de contador para trabalhar a seu serviço. Bom orde-
nado e com boas possibilidades de desenvolvimento. Cartas com rc-
íerenclas e condições pretendida^ para 69. na portaria deste jornal.

CONTRAMESTRE
A PRÍNCIPE DE GALLES — rua Gonçalves Dias "" — pre-

elsa. de um otimo contramestre, com bastante pratica, desemba-
raço e que saiba cortar "tailieurs** sob medida, "manteaux" e
ealças para senhora, devendo na ocasião ser submetido a um rlgo-
roso teste. Excusado apresentar-se quem não prc7ncher as condi-
ções acima. Paga-se bem.' Apresentar-se munido de referencias e
documentos ao sr. Adolfo, á rna Bnenos Aires n. 111.

GERENTE COM

PARTICIPAÇÃO

DACTILÓGRAFA
Príciia-sc, maior e com alwoluta

p.-atlca para cscrltorlo de repre;«nta-
e8e:. Rua B-^^r.os Aires lo 1» anga^

Estenégrafa em Inglês
Kuropái culta, natural'.:} 3a, com

ampla pratica, falando laj!t«. Wrtu-
guê?. alemão e francês e tenuo ooaa
noções do Italiano, oferece-sa «ara
serviços avulsos ou emprego dc Aelo
expediente. Respostas para 9418-T>ort»rla jornal.
Eletricista para automoveis

Precl£a-.íe á Av. Democráticos 635.
Tratar hoje das 8 ás 12 horas

n:i praça. E' necessurlo pessoa Ido.tioa e que conheça o ramo. 66ateiideremos a quem estiver emcondições conforme o anuncio e
que dò rofarencias. Cartas para87.394. na portaria daate Jornal.

FICA NOVO
SEU I

TAPETE

afamudas em casa especia-llzad-t.

Casa Glória
Rua Sete de Setembro, 86, quaseesquina da Avenida — Telefones42-4834 e 22-9444

LAVA¦ CONSERTA

COPACABANA
Icentro • Tijnca

I 28-1326
P0RD 1931

Tende-s« upia camionette para 1.3WJkL em otlmo estado. Rua do Bispo
FÍSICA E QUÍMICAProfesor, dispondo horas vacas. ÂcHta alunas para aulas particulares. —

GELADEIRA PHILCO
Vendo-se por motivo de viagem Imarca Phllco. sete pei, super de luxo.com dois meaea d« uio. ver e tratar &raa MagalhAea Couto 14 casa 1 apt®.101 com o sr. Florlano. Mcyer,

GALPÕES
Vendem-sc calp6es lr.t^rtrlals a

Kiucos qullometros do Centro, «em
çllldade de pagamento. Tratar comTeixeira Av. Jofto Ribeiro 8B5.

GELADEIRA G. E.
Vendo uma motivo de viagem, de 7pô« c Vi pouco uso. preço 10 mil cru-z-lroR. Rua Professor Eurlco Rubello.12. Antiga Perby Clube

MAQUINA

Telefonar para 35-2511._
"EM GUARDA"

Z>«cd« 2 crur/elroa. O. C. M. Tende, àrua Xlato Bphla 26 Pledada

Fabricam-se jóias
A Fabrica de Jolas "Esscr Ltda",t avenida Presidente Vargas 2139,l.o andar, tel. 43-4176, vende: umreloglo com pulseira de ouro 18 k.garantido para senhora por 1.500cruzeiros 1 anel do ouro e platina ebrilhante para aenhora por 450 cru-selros, 1 reloglo de ouro, para ho-mem, 18 quilates, garantido, por °so

cruzeiros; aneia de grau desde 803cruzeiros. Conserta-se e faz-se sobencomenda qualquer Joia de ouro ouplatina. Fabrlcam-se Jolas em geral,especialmente colare* ds ouro, parabons preços. Preço especial para de-posltos e revendedorna. 
Faqneiros de prata, etc.
Vendo português, com 148 peças,sendo algumas dourada* a oura c 3bandejas, tambem trabalhadas, oca-aluo. tel. 48-1001.

GELADEIRA 6. E.Cr| 2-500.00Vendo uma modelo CA-1X3. defeltuo-aa. 37-7780. OU 27^6040^
GELADEIRA E

DE LAVARPor motivo de vintém vendcm-iepor proços convidativos, l geladeiraGE. tipo antigo c uma. maquina dc la-var tipo moderno. Tratar nos diasutcls pela manh& á rua Senador Na-huco 311.

_54.
Largo dia Fonlínha

LOJA
Passo contrato de ótima :oJa, Vere tratar com o 8r. Azevodo á ruaAblancarl 112. proxlmo ao Largo.

LOJA
Aluga-ae em zona comercia! « indua-trlal com 7X40. Proxlmo do Ccn-tro. contrato de 5 ano». Tratar narua Sete de Setembro 88. das 14 aa15.30 hor«f. Nfto te atende pelo tele-fone.

OFICINA DE OURIVESVen1e-àe uma otimamente Initaladano ceniro da «Idade, por nao aer o ¦aau propr.r-tario Uo oficio. Curta» pa* Iru 0594S. na portaria d cata Jornal. I
óculos 50% mais baratosOtlca N. 3. Ap^r^Clda. Ruu Hueno®Alro* 174, lu andar. oculo& do todoi 04reitloü, pe!o rr,cr.orjjpreco;.

OFICIAIS DE OURIVESAluitu oancaa de ourives, na esqut-, na esquina de ouvidor com av. Rio' Branco 111, «ala 600. Tratar: Pinto ,qualquer , Lopes, depois aas 12 ns. Tel. «^-'«boi. iOCASIÃO — VENDE-SE !Um Jogo de tapetes chineses para '
quarto, medindo um 1.83x0.01 e dois |1.4:2x0.72. Kcloglo cuco auteutloo e doU ,lustre» do ferro batido azinna^aco. iTelelonar na parte da mannA para37»383fl.

ar.dar. salaBraga Tel. 43-4703, Sr. Altla*
R E F R A TARI0 S

U. N. A. R.
Barro, cimento, tijolos dee tipo,turma tijolos eapeelau

LINHA FORÇA
CABO FORÇA ISOLADO C00Vendem-se uus 600 mil dc cabo 000isolado uaado em bom estado, al-

{[umna cantoneiras de ferro com lao-adores e postes do concreto armado.Ver na rua Alera 631. Vicente de Car-valho. Tratar A rua México 45 12°. an-dar, telefone a?-1307. eom Annlba..

Oficina MetalúrgicaVende-ao uma com as seguintesmAqulnaa: 3 prensas excêntricas de23, 15 e 5 toneladas: 1 pequena piai-na llmadora, tôrno mecânico, teaou-rto a pedal, furadelra de mesa. com-
Íircscor do ar e bancadas. A loja tem5 metroa de fundo por 5 de frente,• uma sobreloja do mesmo tamanho.Preço Cr$ 150.000,00. Ver & rua 8A0Carlos n.° 35 (Estáclo)

LIVROS — COMPRO
Compro livros em bibliotecas e avul-sos sobre todos os assuntos e qualquerHngua. Telefone 22-7975,

GELADEIRA CROSLEYVendo por 10 mil cruzeiros com 7pés. Comprada em Janeiro com 5 anosdc garantia da Mesbla. Telefone ....20-1998.

Gás

Gerente — Tipografia
Senhor tendo uma relativa freguesia

welta o referido corco em qiiaWilçrcasa ordenado a combinar, deo'ils ca
experlcncla. Carta« para 38303 na por-tarla deate Jornal.
Gerente ou chefe escritório

Senhor com suficientes conhecimen-
tos e larso tlroclnlo comercia! deseja
oportunidade em firma idônea, em
cargo de responsabilidade e sob con-
dlçfles compatíveis com as suas hablll-
taçOes. Cartoa para 95965, na porta.iadeste Jornal.

FOGOS JUNINOS
V«xxle-se grande partida, preço 11-qutdae&o chamar Demosthenes tíie-fone 39-1052.

FÁBRICA

Gaste pouco
cora Cr$ 10,00

GASISTA CASTRO
14 anos de prática
da Cia. do Gás

Tel. 28-2558
Com Cr, 10.00 T. 8 teri l« !»•

rio limpo, sero e«apamentos e reiu-
lado com um novo proceaso de ar
que diminuirá garantidamente do 30
a HO o!o de «eonomia nas cantas. —
Tel 28-2558, CA3TRO iom 14 anoa
de pratica da Cia. dc GAs, reformafegões. aqueccaores e instalações, de
g.fs Atendo todos os bairrosAt. bsir. aparelhada para

hérnia
ofiel.esse fim.

LOJAS — CENTRO
Trospasia-se no melhor trecho darua Urugualana. loja e sobrado outrana rua Ancembleia e ainda outra naAv. Rio Branco. C. .Toopert A ruada Quitanda 5». 1* andar sala 1.

LOJÍNHA — CENTRO
JUusa-se na Oalerla da Aasoclaçâodos Empregados do Comerelo. pequenalojlnha de 1,50x5 «omente pam ar-tigos de luxo. C. Jopert á rua da Qul-tanda 59. 1" qndar sala_7.
LOUÇA PARA PINTURA

Pratos cl 18.23 « 33 cent. Jarras bis-eoltelras etc., vldradaa e cm biscoito
próprias para pintura artística. Qa«feria Da Vlcenzl, 4 rua 24 de Maio

LONAS
Vetvde»-«e em pedaços <tn perfeitoestado, i rua General Pc<ira 1OT.
MOINHOS PARA TINTA

Vendem-ae dolo de 3 cilindros. —
Ver a raa Inabu* 87,

Fundas americanas e nacionais detodas as qualidades. Casa Santos. —•
Rua da Coucclçfto 39, esquina de Bue-
lios Aires.

MOTIVO DE~ MUDANÇA
Preciso vender com urgência gela-deira Crosley S pés. radio, disco?, to-

torlo antigo, ferro eletrlco, 1 anel To-
ca dloscas, serviço Jantar e chfi. ora-
pazlo e anel Turmalina com ouro o
outros objetes. Rua Rita Ludoif .71,apt°. 301.
Madeiras — maqvinas
Temos maquinas para madeiras, pa-ra amadores e profissionais, por pre-ços baratos. Motomac Ltda. Aven»daPresidente Várgas 1149 ou na s*i-alA praça da Republica 199

PARA POSTO DE GASOLINA
Vendem-se 5 Áreas de 5.000m2., comforça e telefone, servindo para fabrl-caa, na Estr. Rlo-Petropolls. 30 mlnu-tos da Praça Mau& — Rocha: 38-3612,das o às i3..hor_as e à noltc^ 

lã PISTOLA WÃLTER PP.
CAL. 7,65

Crf 3.000.00PISTOLA WALTEB PMt,
CAL. 7,65

Cr$ 2.500,00PISTOLA SAVAG, CAL. 7,6S
Cr? 2.500,00PISTOLA WALTER, TIRO

ALVO, CAL. 22, LONG KIF.
Cr$ 3.500,00

REVOLVER SMITH Se
WESSON, CAL. 32, LONG

Cr? 2.300,00
REVOLVER TANK. CAL. 32,

LONGCr$ 1.500,00RIFLE 30 x 30
CrJ 4.600,00

ESPINGARDA FRANCHOT
CAL. 28 MOCHA

Cr? 4.000,00
ESPINGARDA L. C. SMITH,

CAL. 12
Cr$ 3.500,00

ESPINGARDA BRAUNING,
CAL. 12, COM POLE CHOK

Cr$ 3.500,00
Rua Visconde do Rio Brnaco, 47,

Sala 

qualqua'  ala sarachaminé, tijolos alumlnotioa e aíllco-alumlnoaos d. qualquer tipo, laje. .lajeotas e pedras para construç&o tfafornos para vidros. Departamento deV.nilo» — Avenida Presidenta wllaoaandar, sala 13.

RÁDIOS
CONSERTOS A DOMICILIOTel. JB-30Ó2, Radio Tupi atKlde «ar.

qualquer bilrro. mandando conaartara domicilio. lierrlços garantido» porl ano. Faxem-tfe orçamento^ a domi-
I clllo. A'-ende-se hoje.

ROUPAS USADAS
DE HOMENS

Compram-se, pagam-»»»
bem. Não venda sem mi-
nha oferta. Telefone pmw

22-4435

Roupas Usadas
N&o Jogue fora. Venda a um*,

casa séria, que lhe pague o Justo
valor. A Tlnturaria Aliança. --
Rua Visconde do Rio Branco, ia
— Tel. 22-5551. Paga-se por um
costume até Crt 400.00.

Metalúrgica, fundlçflo e galvonoplas-tia bom montada e em franco d«cn-voivimento. Passa-se, arrenda-se
GALPÃO

_Traspassa-se o contrato de cinco

Sm firma comercial de grande movimento, no ramo de Dea-
fachos, Comercio e Representações, oferece-se oportunidade para 3
moços ou senhores ilwea o cargo acima com futuros certos, para
pessoas esforçadas, c|ue possam assumir a gerencia nas seguintes
praças do Estado de Minas Gerais: Caratlnga.. Governador Valadares
c Tcofilo Otonl, lntegralizando a importancia de Cr$ 15.000,00, com
contrato de partlcipaç&o nos lucros e ótima retirada xnetisal. Quem
estiver cm condições apresentar sua proposta urgente, reíorenclas
® o último emprego, em carta para 97^394, na portaria deste Jornal.

Médico com longa prát ica no ramo de pró-
paganda farmacêutica procura colocação
como

Ch@fe de Propaganda
para laboratório.
Resposta para CAIXA POSTAL 2333 — Rio

INGUBAD0R
Preci3a-se um eom -bastante praticaEstrada da Caíundé, 2162 Taquara. —

J»carepoiçudi__ I—--- ~ 
MOÇA — F0T0C0PIA

Precisa-ae com boaa referencias e boa
aparência. Tratar _c| Sr. Ivan. Casa
Mont-31anc. Av.r.. 126. Pranklin Roosevelt

MOÇOS E MOÇAS
Precisa-se para serviço lacll e bem

rêmuneratlo. Procurar 6r. Pav&o. Bus
da Quitanda 195, 2o andar, sala 8. se-
gunda-feira, das 13. As 15 horas.

MOÇO
Representante de ótimas fabrlcao es-

trangelras procura um rapas Intellgen-
te e ativo, com alguma pratica de to-
mar pedidos de importações. Cartas
detalhadas, Indicando roterenclas o
pretensões para 89762, na portaria des-
te jornal.

vendeiíe. Carta.? pari 3012 na »ort*- | a«o». poaueno aluguel, com parte doria deite Jornal. terreno descoberto, prcprlo para on-m—« -. ; pina. Tratar v. rua Carmo Neto *62.
Fabrica de bebidas  —- -

Vende-se instalada em ponto centfal.com diversas marcas, munto concei-tuadaa, Inclusive refrigerantes, maislnformaaôss tel. 28-8501, das 9 A? 13e das 17 ás 18 horas, chamar D. El.?a.
FOTÓGRAFOSTodos os produtos químicos exigi- ldos para a boa execução de vosso/?obras, aos menores preços do Rio.s&o encontrados na Casa Wolff. árua do Lavradlo 126. Telefones 32-1669. 32-4165 e 32-6120.

FARMÁCIAVende-se «ma em bom local. TratarA rua Calogera 23 das 8 ás 10 horas,e das 16 ás 17.30 horas Náo atende-sepelo telefone.

OFICIAIS SERRALHEIROS
E CALDEIREIROS

Prc-ctsa-se Ans. 153 j 154. rua Sacadura Cabral

p RACISTAS

Grande Cia. procura dois bons elementos
bem relacionados na praça, para atividade em
seu; Departamento de Vendas, dando preferên
cia a quem já tenha trabalhado com rádios, re-
frigeradores ou máquinas. Condições vantajosas.
Apresentar-se ao Sr. Villas, à rua Álvaro Àlvim
n. 31 — 16.° andar, de 9 às 11 e das 14 às 17
horas.

PRECISAM-SE
Rapaiies e moças para trabalharem

na praça em uma nova organizaçao
paulista, n&o é titulo. Dou boa eu-
mlssüo s ajuda de. custo. Tratar se-
gunda-felra, das 8 -horas »m diante,
com o Sr. Gerson. & rua do Acre 39,
}Q andar.

STENO-DACTILÓGRAFAPrecha-se uma steno-dactilo^rafa.Tratar á Ar. Graça Aranha 327 8»,andar salas 801 e 803 ccrn o ar. Plerre
Serviços escritório avulsos

Para serviços de escritorio em geral,
principalmente correspondência, ofere-ce-se pessoa competente. Base 20 cru-zelros por hora ou outras condições a
combinar. Cartas para 95964, na por-tarla deste Jornal,

FRI6IDAIRE
Utandard 61j2 pés, 2 meses de nso»- 8.700 cruzeiros. Tcl¦ 48-8251.

FABRICA DE CALÇADO
MANUAL

Vende-se ou admlte-se um soclo.Tambem ae pode alugar, está em fun-clonamento .e com otlma freguesia.Cartas para' 89457, na portraia desteJornal,

Indústria com residência
Vendem-se artefatos galallte, poden-do iniciar loso artigos de madeira,brinquedos, etc. Força Instalada, lo.?r.le resldencla otlma» Cr$ 200.00. Tra-tar a rua Barüio do Bom Retiro 1271,e| Caetano.
INSTITUTO DE BELEZA
Ka Clnelandla — Aluga-se ótima sa-la para massagens, saldo movimento,ótima oportunidade. Tratar pelo tele-fone 42-2363, hoje até ás 13 horas, ouamanhft, depois daa 12 horas,

MOER CANA — MAQUINAS
Temos por preço? baratos. MotomacLtda. Praça da Republica 199. Ven-das A vista <íu a prazo sem flador. _
MOEDAS — MEDALHAS

Compra brasileiras e estrangeiras de
qualquer metal em colcç-fles e avulsas.Rua Medico 146. sala 602..

JAGUAR — I i/2 LITRO
Vende-se em estado novo com 3.000

quilômetros rodados, 70 anil cruzeiros,tel. 28-7078.

FÁBRICA — DEPÓSITO
Pasra-se prédio, dois pavlmentos, c!1% ra2, cobertos cada um .aluguei1.000 cruzeiros. Rua Regente Feljó\eVisconde do Rio Branco. Tem escritó-rio independente.- Cartas para 93814 naportaria deste Jornal.

FORD
Tande-se um de 39. quatro portas,tljí» luxo com estelrlnhcs estado geralbem. Ver e tratar com o proprletauohoje das 9 As 15 horas na rua TorrasHomem 148,

FARMÁCIA
Largo da Fontinha

»' Procuro socio para abrir uma, oti-mo po*nto. Ver e tratar cj sr. AwvedoA rua Ablancarí 112 proxlmo ao Largo.

JAYME FILHO
Executa projetos de residenclas ç>e-

%r*5

MALA ARMÁRIO
Grande. 5 gavetas. 12 cabldes. Par-

tlculor ventíe telefone 42-5230.
Loja na rua Urufuaiana
Passa-se otlma loja no centro bemmovimentada cc^u bom contrato por500 mil cruzeiro.». A raa Uruguaiana140

REFRIGERANTES
Maquina completa Nachold, para «B-

chcr. «aiellcar e tampar, vende-se: *
rua Amaldo Quintela, 40. Telefona.
26-2859.

REM0SAN ATLETA
Vende-se um. era pertelto «atada. —

Preço Cr$ 600,00. Tr&tar pelo tele.o-
ne 49-3094.

PORTAS DE GRADES
DE ENROLAR

V«ndem-M barato. Bua dos Andra->das n. 84.
PADARIA EM CAXIAS

Vende-se, otlmo negocio para quementenda dfr assunto. Instalações mo-
dernas. Forno franefes. Movimento
aproximado de 00.000 cruzeiros meu-
sais. Contrato longo. Ca:nlonnette
nova para atender a freguei-la. Ou-
tros detalhes aqui no Rio, com ri-
guelredo. Telefone 23-5670. Das 19
Tioras em diante. Faclllta-ae o pa-gamento.

P0NTIAC — 1949
Vende-se um do 4 portas, o quilo-metro, base dc 115.000 cruzeiros. Te-

lefone 25-8563, diariamente, das 12,30ás 13 horas.

REFORMAS DE CAMISAS
Punhos, peito e colarinhos. Pateraot

novos. Náo t Preciso V. S. dar pano.Feltlo de novas, sob medida. Preços me-
dlcos e perfeiç&o. Rua do Catete, >04— Sobrado.

SELOS — MOEDAS
Compro vendo, troco Fllatellca Uai-

7ersal rua São Jo3é 66-A. loja.
REFORMAS DE PRÉDIOS

EM GERAL
3xecuta-se qualquer serrlço âe e«nt»

truc&o. preço modlco .chamar sr. Age-
nor Duarte, tel. 43»718b.
SERRA DE FITA

VOLANTE 0,80

t;a da ItcDUblica 199
SÉL0S — COMPRO

Particular compra coleção de stócs
do Brasil. Tel. 28-52E9, P,Aoaulo.

Produtos farmacêuticos
Vendem-se licenciados e marcas re-

gistrada^. com 10 anos de praça —
Regulador uterlno. Tônico Ant.-Ane-mico e Pomada para feridas c Eczç-mas. Base 25 mil cruzeiros cada um.Detalhes para a CMxa Postal n° 1.638.Rio.

NIQUELAD0RES
Produtos qulmlr.os para nlquelagem.cromagem. oouraçào prateaçáo etc. —•

Procure comprar sempre mils baratoos melhores artigos, procurando aCasa Wolff á rua do Lavradlo n° 126.Tel clones S^-lót» 32-4165 e 32-6120

 Edifícios de apartamentos.Jonstrulndo casas -pequenos em qunl-quer suburblo. certoca caixa dágua emuroò dí1 concreto, tudo a oreçss nc-dlcos. tel. 38-0240. Atende diariamente.
J0GKEY CLUB

Ve«de-se titvjo a particular breveÍartlc. 25-6332,
LOJA HO CENTRO

Traspar-ia-se boa lo*a perto da Ave-nida. contrato novo a lazer. Cartaspara 81. na portaria deste Jornal paraser procurado.

FIRMA NEGOCIA-SE

TÉCNICO

PARA CONTABILIDADE DE CUSTOS, Fl-
CHARIOS E ESTATÍSTICA (ramo de máqui-
nas e materiais de construção) procura-se
FUNCIONÁRIO DE RESPONSABILIDADE.
REALMENTE QUALIFICADO. Ofertas deta-
Ihãdas, indicando lugares;ocupados e preten-
sões, para 94.740, na portaria dêste Jornal.

Bcnhor com 36 ano.s ex-tecnlco de
grande companhia "com muitos anos deexperiência em transmissão, recepçãoeletricidade c mecanlca, dando refe-renclas de capacidade. Aceita carsonesta Ca-oltal ou fora do E«tado. Car-tas por favor para 93499 na portaria'deste Jornal,

I VENDEDORESA comissão para aguardentes doNorte e outros produtos. Tratar narvA do Rosário

Em sala na Rua do Rosário com te-lefone ou admita «oclo pessoa idôneaCartas para 97330 na portaria destaJornal.
FILME VIRGEM 16 M/M
Vende-se pequena quantidade, pan-cromatlco, tipo Weston 24. cm rolosde 100 pés. Avenida 13 do Maio 23.7° andar, sala "709. Edifício JDarke. •

F 070 CÓPIAS
. Fazemos em pq&icoa minutosenquanto, v. s. espera

. Somente na' MONT-BLANCAv. Pranklin ^Roosevelt, 126 —
Perto dos Ministérios.

VENDEDOR (A)Precisa-se multo bem relacionadoia) com a industria farmacêutica lo-cal. Prefere-se que Já trabalhe par.ioutras firmas. Propostas com 'odos osesclarecimentos pessoais e técnicos pa-ra 98417 na portaria dete Jornal.

LOJA
Pequena e 1.° andar — Passa-se naClnelandla, serve para qualquer ramode negocio, especialmente para modas,peles, calçado, camlsaria. alfaiatariaou outro qualquer ramo. Cartas para91237,_u portarla__ deste_Jornal. 

LIVROS USADOS
Compra-sc biblioteca ou. qual-

quer quantidade. Paga-se bem e
atende-sc a domicilio. Telefone
22-1080, com José."LOJA 

- (ENTRO
Passa-se contrato do 5 anos, comtelefone, toda ladrllhada, servindo

para qualquer negocio. — Tratar28-4020. Sefjimda-fclra, 42-2234,

Farmácia à venda
Vende-se uma na cidade de BomJesus do Itabapoana, E. do Rio, d-tuada no melhor ponto, com uma ven-da mensal media de 40.000 cruzei-ros á vista. Preço 300.000 cruzeiros.Negocio urgente. Para maiores infor-mações escrever para a Caixa Postal20. naquela cidade.

VIAJANTES

SERVIÇO DE IMPORTAÇAO
E EXPORTAÇÃO

Pessoa capaz, conhecedora de todos os serviços de
fmpprtação e exportação, vendas, comércio em geral —
CEXIM FIBAN, cálculos de custo, coleta de preços, ta-
rifa àlfandegaria, idiômas inglês, francês e espanhol,
demais trabalhos de escritório — oferece-se para tra-
balhar somente meio dia — Salário mínimo CrS 2.000,00
mensais. Carta para 92554, na portaria dêste jornal.

Casa atacadista de especiarias e pa-pels de embrulhos precisa, para as-ao-nas da Central do Brasil, Estados doRio e Minas, com comiss&o sobre aavendas. Exigem-se referencias. Rei-
posta do proprlo punho, para 9707a,na portaria desta Jornal.

VENDEDORESPreclsam-se para artigo de fácileceltaçfto a domicilio. Travessa doOuvidor 8 gala 201.

PRECISA-SE DE SERVENTES
PEDREIROS E CARPINTEIROS

Ma obra à rua Capitão Felix, atrás do
prédio n. 88 — São Cristovão.

Vendedor — Oportunidade
Industria com artigos de grande àceltaçâo admite mais um com zor.a nossuourbios. Ajuda de custas de acordocom a produção. Excelente comls*&oos atuais percebem cerca de 3.000 cru.zelros. Inútil apresentar-se os interes-sai os em ganhar sem trabalhar. Car-ta* para 02683 na portaria deste Jor-nal. com detalhe^ do interessado..

GELADEIRA G. E., 8 PÉS
(LUXO)Vervdo. sem uso, uma geladalra por11.500 cruzei ros. tel.. 30-5253.

GRATIFICO
25 a 30 mil cruzeirosA quem ceder ou transmitir casa oú

Sartamento no Centro ou muito pro-Tio. 3 ou 3 quartos, só serve comoentarto, aluguel antigo e vario, tele-fone 32-7333 e 23-4522 &r. Barros. Ur-gente,

MAQUINA DÉ CILINDRO
Tipografia -pequena e de facíl mar-

geaçáo. para «rvlços comercta.s, —
Vende-se A rua Pereira Landln 135,fundas, E&taç&o de Ramos. 

MALAS PARA AVI&0
Ofande llquidaç&o total de fnllíia-ré« ce malas com otlmo acabamento

para todas ás viagens Inclusive novo
tipo de mala* com cabldes, muito le-
res para avião. Conserta-se e refor-ma-se d rua do Lavradlo 131 esquinada rua dos Arcos tel. 42-3834 e 43-
5188.

PINTURAS (E)Refòrmas em geral em prédios,apartamentos c cm moveis de aço,no depósito e residência. Rua MiguelFernandes n.° 150. Telefone *9-6 «05.Mestre pintor Soares.
PRENSA PARA COPIAR

Vende-se uma, com mesa dup*.a. <-m
perfeito estado. Rua Gonçalves Dií«s60 1° andar.

SOBRADO VAZIO
Sá rua <lo Catete proxlmo fio *a>-

cio. — Alugmu-se todo ou. salas e..t
reparado, para Industria ou çoraerç o.
Cartas para 05729 r.a portalla íes.a
J o rnai. «¦=?=¦=

SERZID0R pVÍZlVfL2íâo use roupa raagada. mande «er-
st-Ia a preços modlcoa. Ar. Graç»
aranha lt. 3" andar, a-ila J03. J. M
eonfldentea. 

Sócio (a) — Loja
Senhora idônea com boaa referencias

comerciais, com confecções em
Faorlca de artigos fluos, aluga metade
ac ioj*. ou pequeno espaço com vltri-
na ou pequeno balcRo. Combina-aa
qualquer margem de uesoc.o den.ro ao
uma margem 'usta e conscienciosa,
sondo que deseja 1 varejo para mo-
das, Dlusas finas, etc. Sô quero *ona
compreendendo Avenida, GooçaUes
Dias, 7 tíetemoro, etc. tíó quem esti-
ver em cnndlçòes. Resposta com en-
dereço e telefone pára 96632, na pó?-
tarla deste Jornal.

PEQUENA CASA — CENTRO
Vende-se com 2 quartos, .rala e de-mais dep. Travessa S. Carlos 10 a 10

minutos da Cidade. Preço 85 mil cru-zelros. Trr.tar á rua 3ào José 38 Car-los Ribeiro.

Máquina Singer
Vendem-se uma J. A., estado novo

e outra PFAFF. Juntas ou separadas.Ocaslfto. Rua Regente FelJo_n.^_7Z^A.
MAQUINAS DE COSER

Em prestações d< 230 cruzeiros commódica entrada. Marca de reputaçãouniversal com 10 anos de garantia.Moderno gabinete de 5 gavetas, Av.
Nilo Teçanha 12 4° andar salas 410 e
413 ttls. 32-7558 e 32-4063. Cia. Argos
Mercantil.

PORTA PARA PEQUENO
NEGÓCIO

Aluga-ae entrada de íobrado «n
ponto único comercial, parada de bon-oe e ônibus na porta. Podendo ooio-car duas vitrinas laterais na parte de
fora e . instalar escritório no cobrado.Prédio de esquina corri tres ruas im-
poria-nt.es no Centro. Trata-se A ru*Ac» lflfl com A-Preu.

"SELEÇÕES"

MINÉRIOS

Lustres

de CRISTAL
Vendem-se de 5, 6, 8 e 10 velas,
ornados de lindos pingentes e
correntes de Bacarat. Verdadei-
ra maravilha, para pessoas de
fino e apurado gosto. Pela ter-
ça parte do valor. Urgente. —
Bua da Assembléia n. 51, 3."
andar, grupo 302. aberto das 8
ás 19 horas, esquina da rua da
Quitanda.

LOJA
Aluga-se uma loja grande com f»anos de contrato em zona industrial

perto da Av. Brasil á rua Barreirosn° 104 entrar pela Av. Teixeira deCastro,

GARAGEM POSTO 6

VENDEDORES DE VINHOS
PrecL«am-se para trabalhar no Can-tro e atrburblos, mesmo tendo outrasocupações. Rua dos Inválidos 171-A,

VIGIA
Precisa-se um com pratica para serviço noturno. Cartas declarando id\de.nacionalidade a pontos de referenciai,

para 99015 na portaria úefte Jornal.

VENDEDOR
Tara casa de rádios, eletrolas, etc., precisa-se, com multa pra-

tlca de vendas a particulares em qualquer bairro.
Ordenado e comissão ou só comissão.
Tratar 4 Avenida Presidente Wilson n. 310, salas 1.S13 e 1.513.

VENDEDORA
Balcão

Procuramos moça de mui-
to boa aparência, ativa e com
pratica em vendas de Discos.
Candidatar-se na rua do
Pasaelo. 48/54. Seção do Pes-
soai, entre 9 e 11 horas.

Aluga-re uma vaga no Edifício Igre-Jinha. AV. Tív B. Copacabana- 1577 ".—
Tratar pelo tel. 27»8697.
Grande loja para drogariaTraspasr*-se no melhor e mais me-rimentado ponto do Rio, com Jorge.Tel .43.4301. Sobrado.

GELADEIRAVende-se uma G. E., Gifilan, quatropés. e meio, motor aberto, em parlei-to funcionamento, para desocupar lu-gar. Aceita-se oferta. Ver *rua Luiz Zancheta 83. ctratar á
GELADEIRA G. E.Venda-se uma de 7 pés em perfeitoestado. Telefone 27-8111.

GELADEIRAVende-se Wertlnghoiie. de quatropéa, para desocupar lugar. Praia doFlamengo 314 apt°. 32.
GELADEIRAKelvlnator funcionamento perfeitoe gabinete em otlmo estado, vendo por5.800 cruzeiros. Av. 28 de Setembro334.
HIPOTECASParticular, empresta pequenas lm-obre prédios r "

i — Vasquefc.portanclas sobre "prédios "bem cituados.Tel.: 45-3955

LOJAS — FLAMENGO
Aceitam-se propostas para a loca-

Ção de duas ótimas lolas, Juntas ouseparadamente. Têm subsolo. Bem lo-callzada rua comercial. Edifício emfinal de construção. Tel. 25-6717, das10 Ab 14 horas.

Proprietários de grandes Jazidas de
minérios de ferro hcmatlta, canga,
tlntaa diversas, mangunfls, mármore
de 1*, talco compacto e lamelar, areia
Branca, grafite e quartzite; faz-se
contrato de fornecimento em gran-do escala, com financiamento ou ven-
oe-se quaisquer das Jazidas. ProxlmoA E. F. C. B. (bitola larga). Tratar
diretamente sem intermediário, com
o diretor comercial, Valdomlro Mar-
tins Ferreira, A rua Toblas Barreto
129. Gameleira. Belo Horizonte.

MATO
Vende-»o fazenda de 300. alqueires,tendo metade mato, estartdo a 14 qui-lometros da nova Rlo-Sáo Paulo, a

outra metade pasto formado. Presta-bc para reflorestamento de eucaliptosou pintelros. Base 1.800.000, cruzei-ros, com muita facilidade. Carlos,Avenida Nilo -Peçanha 26. sala 811.Tclnfone 42-5011. Caixa Postal 4738
MATÉRIAS PLÁSTICAS

Para .qualquer fim industrial, es-
peciallsta contrata com pessoas ido-neas ensinamento preparação sem ins-knlações. Cartas para 98290, na por-tarla d este J ornai.

MOEDAS — MEDALHAS
Compro, vendo, troco. Filatella Uni-versai. Rua S&o José 66-A. IoJa. .
MARQUETES E LETRAS

DE MADEIRA
Executa-se. preços modlcos. — Quel-ra escrever para Caixa Postal n/> 5.254,

MARACANA

PONTO ÚNICO
PARA E5CRrrORTO OU CÔNSUL-TORIOAlugam-se quatro salas no primeiroandar, todas ^om sacao-as de frente,
grande vüta para rua e vice versa,
prédio de esquina com tres ruas «n-
portantes. Uruguaiana. Marechal Fio-rlano e Acre. Ponto de bonde e oni-
dus na entrada do prirdto. Migar de
grande movimento durante o dia «
passagem forçada de muitos pedestres,Trata-se na rua do Acrc 1-0 com
Abreu.
Persianas — Consertam-so

22-8666
Veneslanas americanas, colocam-senovas • retorma-so a pintura, a pre-

ços modicos.
PENSÃO

Fornecem-se fl. mesa e & domicilio,
ótimas refeições, farta e variada, cozi-
nha de Ia. Aos domingos almoço e Jan-tar, celas e minutas a toda a hora
ao dia. Praça Tlradentes 44. Telefone
22-9138.

PADARIA
Vende-se a parte de um soclo nos

suburblo do Meyer. Trata-se segunda-feira, á rua Senhor dos Passos 130,sobrado, sala da frente, com o Sr. An-
tonlo Pinto.

Do Tteadcrs Dlseit. Vendo uma «o.í-
ç5o. íaltando n-penas os números um
e ouatro. P=lo preço de 1.000 crujelros.
Tel. amanhã, para o BarOx,* —

Sócio ou interessado
«Raa em pleno funcionamento, ao

centro, aceita pessoa relacionada pa-
ra maior movimento, n&o precisa ca-
pitai, basta conhecimento, u em ais-
tema de vendas a praio. Ramo a.-
falatarla. Carta» para 93, na portar"la deste Jornal ou tel. 22-3696.
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Esteno-dactllografo. correspondente,
com anos de idade, pratico em
serviços gerais de escritorio, oferece
os seus trabalhos, diariamente, _deslo ás 12 horas. Cartas para T.
reto. Caixa Postal 5>7fa. Bar-

SAPATARIA
íío cenlBo — Vende-se com alguma

facilidade de pagamento, possuindocontrato e boa freguesia, por se tra-
tar de varejo antigo. Também «o
transfere o contrato com a casa va-
Ela. somente servindo para explora-
çfto do mesmo ramo. Tratar com •
ar. Raul, pelo telefone 43-1799. 

S. LÕURENÇO — CASA
Aluga-se ou arrenda-se perto dafonte, com moveis e todos os utensílios.Tratar pelo tel. 28-3936.
SALA PARA ESCRITORIO
Aluga-se com direito a telefone e íljri

pcza. Tratar ccoi D. Elzabefch Av.rranklln Roosevelt 84. apt'\ 1003.  ,

PADARIASTraspassa-se o contrato de uma
grande loja ou aceita-se um soclo com
pratica para abertura da mesma. Tra-tar á rua Bar&o dc iGuateml 120. Tel.
28-2111.

SALAS NO

CASTELO
Aluga-se grupo de 3 salas, sa-

leta, entrada e banheiro, com
área de 100 mJJ, no 4.° pavimen-
to da rua Debret, 23. Ver e tra-
tar pelos tels. 37-2827 e 37-6932.

TUBOS DE LATA0
Oe condensador usados, perfeitos ce318 e 314 â rua General Pedra 169.

Vende-se casemira azui-marlnho ma-racanR, a Cr? 190.00 metro. Rua Be-nhor doa Passos 283. loja. ,

PEDICUR0
Precisa-se em Instituto de Beleza, na

Clnelandla para trabalhar por conta
própria, ou noutras condições a com-binar. Tratar hoje até ás 13 horas, ouamanhfi, depois das 1Z horas, comTavarea. I

LIN0TIP0S" Vendemife Ttres maquinas- iinotipoem perlelto estado de funcionamento,cendo 3 modelos, 8me 1 modelo 5, como respectivo equipamento completo. —
Negocio para pagamento A vista. Entrega imediata. Cartas para 89C31 nmportaria deste jornai

LOJA NO CENTRO
Grande loja própria para grande drocaria, pouto mais movimentado ooRio, tel. 43-4301 sobrado. — Jorge

LUSTRE DE CRISTAL
Vendem-se 3 sendo 1 com 13 Iuzpae outro com 6, muito bonitas tsm rnan

Sas e .pingentes .prontos em .«cpara-os. ocasi&o tel. 48-1901. 
LOJA NO LIDO

ATuga-ie por 6.000 cruzeiros mensaisumaloja na Av. N. 6. de Copacabana95, esquina de Prado Júnior, para co-mercio, limpo, a quem se encarregardas obras necesasrias e adapt-\çlo çagaragem, exlstsnte no local, em »oJa.ver no local e tratar na Av. lio Bran-co 128 12" andar sala 1204 tel. 42-3313.
LOJASAlugam-se ótimas lojas novas á ruaUniversidade 40. para ver etratar comMlgusl á rua Luís de Camões 14, 011

j A rua Benjamin Conataat 14 apt°. 701.

Materiais para construção
Vendem-sc esquadrias e portas usa-das do prédio em reforma por preçode ocasi&o A rua Senador Muniz Frei-re 53, Aldeia Camplsta coin o ar. Er-nanl.  _

NEGÓCIO DE OCASIAD
Preço Cr$ 220.000,00

Vende-se. A rua BarAo dc Mcsqui-ta n.° 147 casa IX com 2 sa.'as, 2quartos, arta banheiro, ooai.nhu e
mais v.m bom terreno ao lado iaamexodo a referida casa e que ttafrenta ora Praça Hilda. A um pontode bonde da Praça Sanes Pena e Al-mirante OrccUnner. Ver e tratar lio-
ja r.o local daa 8 A«. 12 h»rnB oij te-efonar para 48-3064 — Arqulbaldo.
NEGÓCIO SEGURO

DE TINTURARIA
Vendem-se 76 quotas nominais novalor de mil cruzeiros cada uma, daTlnturaria Parisiense. Apresenta-se ba-lanço e balancetes. Pagamento a vis-ta. Telefonar para 37-1159. D. Elza.

OBRA RARA
Vende-se ocasl&o. Os Quatros evangelhos ediç&o riquíssima, encadernadaem couro, plrogravada e ouro come.stampas novo e perfeito. Ver na ora-

ça 15 de Novembro 38 cora sr. Viei-ra.
0 NOVO ALFAIATE

Reforma, vira do ave-so e recortaroupa, aceita feitiso a pregos modl-cos. Rua dos Inválidos 173, sobrado,tel. 43-0954.

PONTAS DE VERGALHÕESCompra-se de todas as bitolas, pa-ga-se bem. Tel. 43-6247. das 13 Aé, 17nora-s.
PIPAS

(Vacas Leiteiras)
Fabricam-se em ferro estanhado,aço inoxidável, diretamente na fa-bnca A rua Frei Caneca 87, te.efone32-5656.
PÉROLAS CULTIVADAS

Vendo 3 bonitos colares de porolas «|falcho. Inf. pelo tel. 49-1508. Ocasiãourgente
PROJETOR 16 M/M

Vende-se* l Kadascope por preço deocasl&o. Avenida 13 de Maio 23» 7°andar, sala 709. Edifício Darke.
PROJETOR

Vende-se Paillard para filmes de8,9 112 e 18 m|ra, mudo, com com cai-xa. Preço 7.000 cruzeiros. Custa, atual-mente 9.500 cruzeiros. Faz-se demaistoaçâo. Estrada de Santa Marinha B.apt". 101, fim do_bonde_Gavea,

TIPOGRAFIA — AMADOR
Tende-se pequena maquina srrafle*plana, cilíndrico e manual nlquelado,tipo Mimeografo, com tlnteiro Imprimotinta e registra cores automatleo. •

Suadro 38x38 ctm. preço 4.500 cruzeiroj,ua Riachuelo 339, sobrado, das 10 6012 horas.
TUBOS GALVANIZADOS

Em varias bitolas. conexBw, canoa
de chumbo, torneiras, cobre estrangei-ro. enxadas americanas etc. Vendem-ee, Lem^ruber ás Cia. Ltda. Rua . Frei
Caneca 15.

LavanderiasTinturarias o
A Caaa Wolff. é rua do Lavradlon« 126. mantém uma seç&o especialara tinturarias e lavanderias. Anl-*odos os produtos do

ramo. aos .menorw^preços^da^J?raçaTinas, ácidos e todos os produtos domo. aos menores .preços da prr—entregues a domicilio. Telefones
nMtffií ESTAÇÃO 49

Preclsa-^e pela melhor
go:lo urgente. Cartas pai*. 2165. n*
portaria deste Jornal.

PRAIA DE MURIQUI
Vendo pequena casa perto da Igrejaem terreno de 71)2x30 entrada 25 milcruzeiros e o restante com ce com-binar. Inf. pelo tel. 38-0426 com oar. Adauto,

TEATRO DE BONECOS
UuteroManttsslmoa espetac.uaos deFantoches IGulgnol) a domicilio, emaniversários e lestas, programas ln-fentis o juvenis. Telefones 37-5153 c27-5954.

TELHALIT
Telha impermeabilizada, leve on-

dulada. própria para cobertura d»
galp&o. telhelro. gahlnheltro, eto. me-dindo 1X0.60 aos preçospraça, para entrega imediata —• Fone
32-6120 ou 32-1660. único rcpraoentan-te e distribuidor. E. H. Wolff. Ruado Lavradto 126.

TIPOGRAFIA
Compra-se uma maquina de lm»

pressáo a pedal, formato oficia, comou sem tlnteiro, nova ou em otlmo
estado. DA-se como parte do pagamento. uma maquina de impressAo manual.Muito leve. formato oficio e em.uer-feito estado. Procurar ar. Orlando 4rua do Rosário 151 1» andar «al» 4.tel. 43-4685.

PEDICUR0
Reg. no Dep. Nac. de 8. PJNlca.Só de 10 até 18 horas Calos, ore»vos, esponjas,* parasitas, unhas encra»vadas. verruge, plantar Joanet*. ar-dencla, massagens Ídolos e gararuidoRui Gonçalves Dias 30-A Junto a C.Colombo sala 43, tel* .42-9661» AníbalP. nodrlgu»-

Alto Colocogoo
ORDENADO DE CltS S. 000,00 E COMISSOES

Para servico externo de facll e elegante executio, ereden-
ciada flrma desta pra^a admlte 5 senhores on rapaies malorcs
de SI anos, os quais diem boas referencing e sejam apreien-
tavels.

P«sibllldade5 de ganhar 8.000 a 8.000 eruitirtw mensals,
desde que sejam ativos. DA-se assistencia pratlca nos prlmeiros
dias.

X. B. — Sio se trata de nervi?o de eserllorio nem em-
prego publico. A sltun?ao e excelcnte. O trabalho, porem,
apesar de suave, exige dcdicavio e auscneia de desldia.

Para outros informes, cartas, por favor, a 07.250, na por-
tarla deste jornal.



JOHNAt, DO BRABIl. — DOMINDO, ^ DE ACJOSTO D® 10*. 91 -

Adquira já o TERRENO
Para a ronatruçAo d» «u* cau proletária. Oíereoemoa magnlfj-

em lotes em prwtaçôrs suaves. K»tnç«lo cio Paciência -- Ramal da
üanta Crus. Auuu. lua • flO tiriw diário*. nua Arautos Cordeiro 80(J,

Maycr. Tel. 4U-CMU0, U.u H m IB horM..ml» 13.

Apartamento acabado de construir,

para habitação imediata
Tendo A rim Dor)» nels 345, »pt. 103, com 3 quartoi, 1 «ala,

•minha, banheiro e deinnla depondcncla\ Inclusive quintal. Preço
165 mil crurnlros, amido 40 mil cruzeiros A visto o o restants em
pmtACfiui menan'» de Cr» 1.731,70, no praro de 10 nnos (Juro# ln-•lultloa». Tratar A rua da Alfnndccn 300 — Tcl. 43-44Ü0.

APARTAMENTOTendo um novo no ííMflclo vornun*dle « Àvínida Mftii <:«r BA. /ala. quai-Io roslntia. ótima initalaoAo lanita*ria • varanda. Tom 6) inil cruseiro*financiamento tm 15 anoi em presta*—  i. Negocio diretoTelefone somenUlajiara js-9321

BANCO DE CRÉDITO

PESSOAL S.A.

Departamento Imobiliário
RUA BUENOS AIRES N.° 55

HADDOCK LOBO
Rua-Haddock Lobo, 191

Vendemos os últimos apartamentos
de construção esmerada desde 
Cr$ 245.000,00 até Cr$ 375.000,00. Si-
nal de 10 % — na entrega das chaves 10 %
e o restante 80%, financiado, juros do
10% a. a., tabela Price. Os aportamon-
toa serão entregues em outubro próximo.

S. FRANCISCO XAVIER

Junto ao Colégio Militar — Em rua
recentemente aberta, iniciamos a constru-
ção do Edifício Cl BRASIL n. Z. Oferece
mos alguns apartamentos restantes. Mati-
nífica oportunidade.

LARANJEIRAS
No melhor ponto da rua das Laran-

jeiras ainda dispomos de 3 apartamentos
de frente, com financiamento de 15 anos.
Grandes facilidades.

rocinha. folima iittüláçAo «ai
çfte» *dí òJÔ rnTtalfõ»r Negocio "direto
com o proprietáriono» dlai uifla para |S-932l.
ÃREA DE TERRENO

PARA LOTEAMENTOCompra i» grande ou nequena na-tocio direto. Avenida Ni!o Peçanha*8.D. l" audir. sola 110. telefona Jl»/J94. Mipianxda do Chateio., daa 9 âJ12 r das 14 a« 10 hora».
APÁnTAMlNfO PEQUENO

— OENTROVendo-se á Avenida Mem de Sá 247,proprlo mara resldencia ou consulto-rio. com (tela quarto*, uma «ala, ba-nhelro completo, cozinha e torraçode aorvlço com tanque. rinanclamea-to c!e 60 por conto a lonso prato,fcntreza em to dlua. Tratar com lia-faei ou Adolfo, A Avenida ErasmoDra«a 233. «ai» 804._Xel. 42-,m4:_"APARTAMENTO 
VAZIO

Vende-io magnífico apartamento,entrega Imedlutao, uma. «ala, s quar-toa amplos, varanda, banheiro paraempregado. Preço barato, parte fl-nanciada, parte facilitada, pro.dmo AestaçAo de Engenho de Dentro. Tra-tar A rua do Carmo 56. 2" anaar,lentrada pela travessa). Tel, 42-3277,das io As I2 t dn» 16 As 10 horas.
ÁREA — 20.000 — NOVA

IGUAÇOVENDE-SECom duas frentes do rua, otimo pa»ra industria, Junto a nova estrada Va-riante, a 10 minutoa da estuçAo. Tem
firojeto pronto para loteamento de 4otes. Tratar com o proprietário. Tele-fone 30*0346, preço para base Cr| ..IB.oo m2.

APARTAMENTOVendem-se cm Copacabana de salaquarto, banheiro e cozinha, â rua Al-rw Saldanha .Tratar com o proprleta-rio pelo tei. 45-3300. 
APARTAMENTO

GASTÃO MACIEL
AV. RIO BRANCO UT, 5.» AND, 8. BIt/lí (KD. "JORNAL

DO COMEHCIO" — TEI.H.: «3-7518 - 4MU3 - 41-860»
VENDE:

COPACABANA
AV. A11.ANTICA — Apartamento 13.* andar, t por andar,' " obllla'

Suartoa, 3 banheiro*, gurugem; moblllado ouüO.oo ou Cr( 900.u00.oo; laclllta-,e o paga-
com a a ajas, J qunto: C.» l.Oíio.UOmonto.AV. ATLANTICA — Prédio em melo d* eomtruç&o, 0.»andar, írenio; 3 aala». I quar toa. 3 banheiro», garagem; OrteS0.000,oo com financiamento * facilidade de pagamento da
parte n..o financiada.AV, PKINC&JA ISABEX. — Prédio melo de conatruçAo,p.o andar, frente; entrada, «ala, 3 quartoa, banheiro, etc.,Cr» 4S0.000.oo, com financiamento,
BOTAFOGO

RUA VITORIO DA COSTA — Apartamento térreo frente;aala, 3 quurtoe, etc, Or» J80.000.oo, com financiamento. Pronta.entrega.RUA MARQUES DE ABRANTES — Andar alto, frente;entrada, laia, 3 quartoa, J. Inverno, ate. e garagem; Cr»460.000.oo, com grande financiamento. Pronta entrega.
FLAMENGO

RUA SENADOR VTSaaUXIRO — Terreo, fundo* — grandeliving, 4 quartoa, 3 banheiros, garagem; Cr» 450.000,ou com60% financiamento.RUA 8ENADOR VERGUEIRO — 9.° andar, frente — 2aalaa, 3 quartoa — Cr» 800.000,oo. com facilidade de paga-monto. Pronta entrega.
LARANJEIRAS

RUA PitES. CARLOS DE OAMFO0 — Grande living » «
Siartoi, banheiro, etc., garagem. Cr» 370.000,oo. com ilnan-amento. Pronta entrega.
GLÓRIA

AV. AUOUSTO SEVERO — Orande apartamento, 9.» aa-dar, 3 salas, 6 quartos, 3 banhelroe; Cr» OOO.OOO.oo, com fa-cilidade Uo pagamento.
JARDIM BOTÂNICO

OTIMO TERRENO 4 rua Maria Angélica, mediado 13x31;Cr» 300.000.oo.

GOPACABANA

II

11

Vendo apartamento grande no me-lhor ponto de Copacabana, ultimo an-dar com terraço proprlo ou faço trocapor casa situada entra Tijuca e Praçada Bandeira, teletonar para 37-0309.•r. Alberto, preço 85U mil cruzeiros. —Aoalto casa até 450 mil crutciros. 
APARTAMENTO CENTRO
Vendo um com grande quarto, ealetabanheiro ccmp!;to. coredor. cozinhaamericana. Bairro Fatim.v Tratar Av.Era/mo Brat;a 277 10° andar sala 1C0S.Preço 130 mil cruzeiros A vista. Ne-rocio direto. Pr. MacieL

Electrolyx á Cr$ 200,00 por mês
ENCERADEIRAS E ASPIRADORES DE Pó

Vendemos abaixo da tabela, à vista ou a longo praxo, com 2 anot
de garantia. Importadora o Exportadora Wilson Manta Ltda. —- Ave-

! nida Presidente Vargas n. 446 — 5." andar, sala 501 Edifício "Bane*
Delamaro".

ÕTÍMÃ OPORTUNIDADE

(EM COPACABANA)
Por motivo de viagem, transfere-se uma moderna IndAatrla de dimm

mentidas com varejo anexo. Bom contrato. Truiar com o Sr. Roberto à AvenlS*
Rio Branco, 108 - 13.° andar - sala 1303 — A qualquer hora.

GRANJA

Treas industriaisVendem-se ótimas p!anas com facf-lldadc de pagamento. Tratar com Tel-xelra Av. Joào Ribeiro SOS.
BARÃO DE JAVÃRi

Vende-se um ótimo terreno no Lar-«o da rstaçAo. zona comercial, moiln-ao 13 de frente por 54 dt fundos tr«-ter na run Antonlo Bínto n* 149 ter-roo, tsl. 48-4013

CASA-TUUCA
• Vende-se por 950 mil crnielros, sendo 500 mU financiados,

enarxilflca residência para família de tratamento, em centro do
terreno de 20 x 41,. tendo varanda, 3 salas, hall, copa, rlespcnsa,
cozinha, 1 quarto etc. no 1." pavimento e 4 quartos, etc. no
t)B.vlmento. Garagem para 2 carros, adega, quartos para empre-
K! ?tc - Tratar com ANTONIO DE CASTILHO GAMA, Av.
Klo Branco, 128, sala 1603.

Casa 
- 

Av. Suburbana 6991

Vende-se com 11 metros de frente e 44
de fundos, no melhor ponto, entre Pilares e
Abolição. Negócio direto. Não se aceitam tn-
fermediários. Tratar pelo tel. 2(5-58o8.

"BARÃO "DE 
JAVARI

Vende-se por preço de oca.*ino, ott-mo tarrer.o plano cie lõxfiO m. a cincominutos da artaçAo tcl. 32-4903.
Belo Horizonte — Edi-

fício Santa Maria
EUifi:lo Santa Maria. Vendo o ter-reno com direito ao plano de constru-

ç&o. Planta, cprovada. Área de 3.275m2-. com 30 metro sde frente A ruada Bahia, a um quartelrAo da AvenidaAl ouso Pena. Area a ser construídacom 2.200 m2. abrangendo hotel, cl-nema. apartamentos, escrltorlos lojasetc. Informações com sr. Ivan Alve.*..A rua Tome d? Souza 443. teiefone2-5513. Bolo Horizonte. Mmae.
CASA

Vende-se â rua Allan Kardec, In-
genno Novo, Bairro Moderno, tendo
na parte Inferior entrada e abrigo
para auto, saleta-sala de Jantar, um
quarto » banheiro nara emprogda,cozinha, Area externa coberta e cl-rnentada, pequeno terreno nos fundoae lado: na parte superior 3 quartos• banheiro. Tratar com o ar. Nelson
Azevedo, domingo, A rua Frei Pinto57-A, ou durante a semana A ruaConselheiro Mayrlnk 242, no Jacaré-zinho, das 8 As 12 ou das 15 as 18horas. Preço 2o0.000 crUMlros. Pb-de-se tratar pessoalmente

Vendo na Estrada Rlo-Sao Paulo belíssima granja, caaa estilocolonial, b quartoa, com ngu& corrente, 3 banheiros aociaia. salfto, ca-
pola, copa, cozinha, dep. de emp., 2 casaa de colonos, charrete, 2 ani-mala, vacaa, apiarios, galinhas, patos, cocheir&s, galinheiros, 3.000
pés de arvores Xrutiferas. Preço 680 mil cruzelrpo, podendo financiar
ou facilitar 80%. Tel. 37-8821. daa 10 A» 13 e das 18 ás 20. — Juracy.

CASA
Vendeis ou iraapassa-** uma boacasa nova, com 3 quartos um» «ala,quarto de banho completo eozlnna ra-rand«i. tod* murada e gradeada. Arua liacumbira 331 Vicente Cirvallio.Bairro da Ko mo.-., ônibus 04-08, boti-de Penha e Madurelra.

GRANDES DESCONTOS PARA

O MÊS DE AGOSTO !

MADUREIRA
Ótimos lotes proxlmoc da csta;&o, com &gua encanada, «goto.

Preço» a partir do Cr» 43.000.00. sendo lOíi do entrada • o res-
tante em 60 prestaçSeo pela Tabela Prlce.Visitas e Informações A rua da Candelarla n. 10 — 4." andar —
Sala 3 — Tel. 43-7475, com Dorgtval.

NOVA IGUAÇÚ
Vendemos excelentes lotes de terrenos a poucos minutos da ®s-

taçSo, com conatruç&o llwe, posse Imediata, a partir de 12, 13, 14,
15, 16 mil cruzeiros, com entrada ds 10% e o restante em 60 pres-tações «em Juros. Vca e tratar no Bar e Sorveterla Guarani, Rua Bcr-
nardino d3 Melo. 1.033, lado esquerdo de quem sobe, Constantlno
Andrade ou Raul.

PROCURA-SE COMPRAR OU ALUGAR
Galpão de 4G0 a $00tn2 cobertos

com área livre que permita acréscimo dc conatruç&o, com força
motriz ligada (mim 100 A), de preferencia em zona da E. F. Central
do Brasil. Negocio direto. Ofertas detalhadns a E. J. David &s Cia.
Ltda.. Caixa PostBl l. 143 — Rio de Janeiro.

PRÉDIO - ALUGA-SE
OTIMO PARA INDUSTRIA, COMERCIO OU DEPOSITO

Construç&o nova, 2 pavimente*, Area total 340 m3. Instalaç&ei
completas. Ver à rua Curuzu 41 (Sáo Crlstovfio). Aluguel 6.000
cruzeiros e contrato a combinar. Tratar com o proprietário pelotelefone 45-38S0. daa 10 èi 31 e das 12 ás 14 horas.

DEMOLIÇÕESVendem-se todos oa materiais de de-moliçôes da Prefeitura. Avenida Pra>ildente Vargas 1920 u 2046 o :0Jv a1999; rua Catumbi 109. tudo barato ecompro casaa para dcmollçtiea. pagobem. dou todas as garantias. Tal. —37,-1866. Deposito Catumbi.
EM ANDRADE ARAÚJOUnha Auxiliar, uma pequena chata-ra .medindo fiOmx.OOm. com agua «luz â 3 minuto.? da «staç&o com frentepara duas ruas, podenao «cr loteadara empregado, tem 13 cabeçaa do gadocora confortável rwidancla e casa pa«leiteiro e só vende <l« porteira fcena-da. Preço A xista *i00 mil cruzeiros. —Sm Nllopolls — Um «ru.)o de ft casa.sconfortáveis, multo proxhno a. estaçAo,Preço à vista por 400 mil cruzeiros. —Km NllopolLs — Uma loja com 'À pavi-mentoj a resldencia r.os fundos comindependência do 2" pavimento e resUdpenclA nos fundos com Independênciado 2o pavimento. Preço 400 tnll cru-•elro». — Nova Iguaçu' — Torrenoscom agua e luz de 10.500 cruzeirosa 17.60o cruzeiros a longo prazo acm Juro». Casas de ^els peças por 70 mileruzeiros em 72 ma*es sem Juroa com20r® de entrada posse lmeolata. Umbor de esquina, com dependencia pt-ra família, otimo ponto contrato a ter-minar em 1952 *ttn direito a reformapreço 150 mil cruzeiros, facllita-re opagamento. Uma caia porá famíliaCe alto tratamento com garagem, quarto para empregada, «i 4 minutoa dae»taçAo A vista 210 mil cruzeiros, —Uma casa com é peças a 10 minutosda estaçfto A vl ta 90 «nll cruzeiros, —Uma chaciraa de laranja me-dindo 112 imli m2, multo boa asua. local tpra- !tivel o saudável, proxlmo A linha dcônibus, preço Cr$ 5,00 o m3. — Uma 1

charrete em estado de nova. preço *combinar. — Uma camlonetc 20, otl- ;ma maquina, carroçaria nova. A, rlsta •
Xor 14 mil cruzeifos. Informações na ,ifaltaria Santos, A rua Marechal Fio- '
riano numero 1.008, em Nova Iguaçu'. |das 12 áa 16 horaa e domingos dn* 8Aa 15 horas, com o sr. Pedro J. Santo;.

IBIGUÍVendemos lotes Juntos rs PraiaBraTa, a mais linda do ramal, faei-litando o pagamento. Imoblllarla Ama-pA. Av. Preslcente Antonlo Carlos 201saia 204. tel. 42-8530.
INDÜSTRIARIOSCASAS — 100% FrNANCtADAS — JA-CAREPAGUASinal de 3.000 cruselros « o restanteem prestações mensais drpois da en-trega das chaves, preço 150 mil cru-zelros. Centro de çranae terreno frente

fara á rua Cândido Benlcio. Junto araça Seca. Tratar Á rua do Romário34. 1" andar tei. 43-7C90.

Dormttorlo Rostlco para casal, com 4 poçosDormltorio Rústico para casal, com 6 pegasDormltorlo Rústico para casnl, com 10 poçasDormltorio Chepondale para casal, com 4 peças..,.Dormltorid Chlppcndnle para casal, com 6 peça*...,Dormltorio Chlppendale para cas*l, com 10 peços4,.Sala de Jantar Rústica, com 12 peçonSala do Jantar Chlppendale, com 13 peças.Oonlal Pox* "Sala de Jantar CoU Português, com 13 peças.

(kl I.Mt.jfOr» 4.SMJMCr» 0.900,00Ort 0.600,0#Ort 7.600,0#Cr» S.800,00Cr* 7.7.00,00Or» 7.300,0»Crf 0.600,00Temos grandes variedades dc peças avulsas para apartamentosRUA DO CATETE, 215 — TEL. 25-3487

HOTEL
Venda em Caxambu. Sol de Minas, com 64 a partam,,>i« «

quartos — Todo o equipamento — Lucro vantajoso — Entre**
Imediata — Facilito o pagamento. Mal* detalhe* com R. SILVA.
Avenida Rio Branco n. 117, aala 421, teL 43-1840. — F.dlflele"Jornal do Comercio".

PROPRIETÁRIOS de

AREAS de TERRENOS

Procura-se casa no

ALTO DA BOA VISTA
Ou arredores para residência, poder»-

do-»0 permutar por apartamento em Copa.
cabana. Cartas para a Caixa Postal 5310.

CASAS DE VILA
Rua Gago Coutlnho, com entrada entre os ns. 4 e 6. Vendem-íe

61fersas casas pelo preço de Cr9 46,000,00, coni «0 ,o dc en'trada ® o
restante em prestações mensais do Cr3 506,90, pela Tabela Price,
prazo de 10 anoi. Tratar com a Sociedade Comercial e Imoblllarla
Vitoria Ltda., 6. rua México 45, 11.» andar, sala 1.103 — Tel. 42-8368,
ar. Ruy, na parte da manha.

OPORTUNIDADEKng. especializado cm loteamento oferece oportunidade a pro-
prletarloa de terrenos sites no D. Federal ou E&t. do Rio. que no
momento nâo possam arcar com obras a ílm de valorizà-los, de
íazer por sua conta os estudos, plautas a as vendas necessários, sem
despesa alguma para os sro. proprietários, recebondo em troca lotes
ou como se combinar, podendo também adiantar alffum dinheiro

JACARÈPAGUÁ
{ESTRADA DO RIO GRANDE)Vonde-«e sitio todo cultivado, com48.000 m3. Benfeitorias: 3 casas pe-quenas. sendo uma nova, ainda nftohabitada, garagem, curral de pedrae cimento, luz elétrica, água e.nca-nada, trator "CAT", aradoa. utensí-lios diversos, choc&delra elétrica para300 ovos, criadelça para 300 pintos,3 vacas com crie, l touro "GIR" eoutras benfeitorias. Tratar pcio tele-fone 37-4914.

CAB0-FRI0

FAZENDA MONTE ALEGRE

Vende-sc, ótimameote íocalixada, a
2 quilômetros do centro da cidade, servida
por estrada de rodagem e pela estrada de
ferro Maricá-Niterói, com 100 alqueires de
terra, em pastos e capoeirões, com várias
divisões, dispondo de muitas benfeitorias,
—— como sejam: boa casa de morada, casa
para administrador, galinheiros, cocheiras,
etc. Fax parte da venda cêrca de 120 gado
vacum; 20 éguas, 5 cavalos e 1 jumento.
Preço: Cr$ 750.000,00. Informações em
Cabo Frio, com o Dr. Hilton Massa, à rua
Erico Coelho n. 23 e no Rio, no escritório
de Joaquim Santos Parente, à Avenida 1 3
de Maio n. 37—1.° andar. Tel. 42-6402.

(ASAS NOVAS m JACARÈPAGUÁ
Vendem-se casas em íinal de construção, com varanda, sala.

8 quartos, cozinha, banheiro completo, com grande quintal, em
terreno de 10,50 x 36,00, todo mnrado. Ver n qualquer hora, & rua
JTeronlmo Pinto n. 444 (Jacarcpaptiá).

CASA VAZIA
Vende-se casa vazia, toda reforma»da. na rua Engenho Novo 80. quaseem frente á estaç&o do Sampaio, cora3 quartos, 2 sala^, banheiro completo,cozinha a gas, quintal, etc. Vende-se com facilidade de pagamento até75Çr. Chaves na rua Soasa Uarvos 18b— Fermacla.

Casa em
PETRÓFOLIS

Vende-se no melhor cilma da
cidade, com 3 quartos, sala co-zinha, ban-heiro, grande varandaem volta da casa em terreno de
IS x 40, tendo ainda terreno nosfundos para construção de uma
casa com frente para rua calçada.Informações : tei. 3*7-2006.

LARGO DO JACARÉ —

2215errou I V.rvi.-s. TdMlm, «aul-e demarcações. Tratar a noite com o dr. Joié pelo tel. ZQ-«2lo, ou rua Paim Pamplona, «m írenie

PERMUTA - SÃO PAULO-RIO
Locaçüo de casa, tipo apartamento, proxlmo à Ar. Fan-

lista, eom sala, 2 quartos, sendo nm duplo, cozinha, banheiro
completo, etc., facilidades dc telefone e jardim, permuta-se
por apartamento na rona sul. Fax-»e e exlje-se contrato.
Tratar urgente pelo tcl. 45-3421. ou Sâo Paulo: 1-7229.

RELÓGIOS— SUÍÇOS
Recebemos pulse ir».-, folheadas para horaena, roloslos Olgantea

1S rubis. Roskopf, bolso 45 cruuelro». relogloa senhora todos tipo*.
Despertadores, cucos de madeira de lei, grande aortlmento de blju-
terlas tipo joalhelro. Somente por atacado. Edifício Carioca. Largo
da Carioca, 5, 6.° andar, sala 603. Rio. IMPORTADORA DE PRO»
DUTOS BÜIÇOS.  _
TERRENO — RUA PEDRO

ALVES
V«nde-ae por 3B0 mil cruaeiros. ier-reno de 7X60 4 rua Pedro Alvas n°107. desempedido. pronto para edifl-car. projeto pronto. Pagamento acombinar. Tratar & rua México 45.12° andar, cora Annibal. Telefone 42-9307.

deixar recado para ser procurado.

Sitio para Aviário ou Renda
Vende-se ou faz-se qualquer troca, ótimo,

em Campo Grande, pela melhor oferta, na Estro-
da do Minho, esquina da rua Irajula. Tratar na
Agência Chevrolet de Nova Iguaçu.

ao porte de gasolina com S0 metros emcurva pelas duas ruas 402.00m2 pre-

CASA
Á!uga-se

Confortável resldencia de fino aca-bamento. toda mobiliada com moveisflnor., geladeira G. E.. hall, 2 «alas,4 quarto*, copa, cozinha, garagem,efce. Arbitramento da P. D. F. 5.000cruzeirou. Ver A rua Gustavo Sampaion?, "Leme, rtaz 13 ás 18 horas. Tra»tar á Av. Kresmo Brat;a 255, U.° —
, Construtora Tecnolar Ltda.
| CASA DE CAMPO

Vende-se em Mendes (5 Lagoas*,i com do!s quartos, sala o mal» de-
pendenetas. Terreno ?.000m2, preço120 mil cruzeiros, Jfacllltando-ie b0• por cento. Qtrauch. 43-6732»

CHAGARAi Precisa-se soclo que saiba traba-lhar, terreno otimo com 3.000in2.Muita açua e verdura plantada, al-^uada na estaç&o de Parada de I«u-cas, motivo de r.e aceitar um soclo
por não ter pratica. Preço da meta-de 30 mil cruzeiros. Informações hojedas 14 ás hora3 e dias utels das
17 As 21 horas, 4 rua das Missõesn. 163. Estação do Ramos.

CASA RESIDENCIAL
Vende-se, em centro de terreno, de-sccupada, com quatro quartos, duassalas, salota, mais dependencias, comrefujo para automóvel, local saudavelnntre Haddoclc Lobo e Rio Comprido.Chaves e tratar á rua Alberto Si-

queira 18. Tijuca.

CASÂ-Vende 
-se

Vcnde-ae uma casa com 5 comodos, tendo nos fundo?
mais 4 casas indapendentes, refadendo Cr? 1.025,00 mensais
Preço total: Cr? 120.000,00. Tratar com o proprietário, &
rua Buenos Aires n. 251, sobrado (segunda-feira).

Cl$ 350.000,00
I) to ponho de dois bons prédios, na melhor rua da Tijuca, eom

toda condução á porta. Prcciso da importancia acima, sob hipo-
teca. Pago boa comissão e bons Juros. Os prédios estão av&üados
en» Crf 750.000,00. Foram completamente reformados e dão renda
superior a Crf 6.000,00 mensais. Cartas para 423, na portaria.deste
Jornal.' • "

CASAS PARA EMPREGADOS DA LÍSHT

Demais contribuites da Caixa A. P.
pôr Iniciativa dos SINDICATOS DE EMPREGADOS DA LIGIT.T,

aer&o construídas cacas de varanda, sala, 2 quartos, banheiro, cozi-
nha e tanque externo èm ároa coberta, no bairro de "Vila-Carric-
Terrabrasil", em Senador Camará. uma estaoilo depois do Bangu,
pelo preço do OrS 83.000,00.' A mensalidade será de Cr3 020.00 aproxl-
xnadamente,. e descontada em folha, desde o dia cm que o con-
trlbuinte tomar posse do Imóvel. E* a oportunidade para os tra-
balhadores acima e demais contribuintes cia Caixa A. P., consegui-
rem a lnecrlç&o da casa própria, sem caução e sem despesas..

Inscrição, e. mala detalhes:1 — Sede do Sindicato de Carrls — Rua Mala Lacerda, 46, ou
* — Redaçfto de "Unlio Sindical" — Rua México, 41 — 16.®

findar — Sala 1.603.

CASA OU APARTAMENTO
(TÉRREO)Meyer — Compra-se & vista, com40.000 cruzeiros de sinal e o restan-te pelo Banco da Prefeitura, no ml-nlmo 2 quartos, uma sala e deraal»dependencias. Entresue vazia. Tratarna Organização Técnica "Pericial", AAvenida Graça Aranha 206, 9o an-dar, sola 9O9. Telefone 42^8877j

CASA OU APARTAMENTO
(TÉRREO)Tijuca — Compra-se K vista, com4O.000 cruzeiros de _slnal e o res-tante pelo Banco da Prefeitura, nomínimo 2 quartos, uma sala e demaisdependencias. Entregue vazia. Tra-tar na Organização Técnica "Perl-

ciai". Avenida Graça Aranha .200, 9°andar, saia 909. 'Telefone 42-8877.
CASASVendo próximas do centro da cl-dade, à rua Costa Barros ns. 33,33 e 35. Facilito. Tel. 38-3310.

Seu cantinho

em Petrópolis

Edifício A r c a d i a

Praça B. Pedro IX
AO LADO DA CASA D'ÂNGELO
Lojas, desde Cr$ 105.000,00
Grupos de safas, desde Cr$ 117.000,00
Apartamentos desde Cr$ 250.000,00

FACILIDADES E FINANCIAMENTOS
Informa çôes:

Rua do Rosário, 111 — 7.* pavimente
TELEFONE 43-5548

1

Ço 300 mil cruzeiro , facilitando-** upagamento d* 140 -mil cruzeiros á pra-ZO lo --
qukn37. 1" andar,
zo longo. Tratar no cscrltorlo <le .«oa-anto» Parente Av. 13

LOTE DE MADEIRAVendo por 3 mil cruzeiros um lotode tábuas assoalho, novas caibros ebarrotes de peróba. Dôo para fater3 boas casas. No Cine Palácio Vi-

TERRENOS EM

TERESÓPOLIS
Yendem-se dois lotes de

25 x 60, na Granja Gua-
rany, com frente para o
Lago Yacy, a Cr$ 50.000,00
cada um. Informações com
a Cia. Construtora Peder-
nciras S. A. — Av. Graça
Aranha 226, 5.® pav. — Te-
lefone 42-6127. 

TERNOS DESDE 150,
Unho, casllmra ou tropical, â mado Lavradlo 13. loja.
Títulos de Capitalização
Compram-se com mais <Je 18 men-aalldades pagas. Cyrus. Edifiol#Odeon, sala 709.

TAMANQUEIROSLona usadas e tiras d« pano, novas
«ira debmar. Tudo a quilo. Rua Bar&oe Mesquita,

Trabalhadores do Brasil
Vocd tem terreno e n&o pode cons-truir? Procure o endereço abaixo queconstruímos sua casinha com sala.quarto, cozinha e banheiro cm apenas30 dias. Sendo que a conatruç&o flc*-rá por Crt 20.000,00 com uma entradao o restante em prestaçGea mensais.Diariamente i rua da Cons:ltuiçáo, 31,3.® andar, sala JíUb, com o Sr. Almeida.Tel.: 43-7093.

Preclsa-M dum bom msrgesáor;Avenida Vi»na de ?3fe.

MIGUEL PEREIRA
Vendo Juntos ou reparados trealotes de terrenos prontos para rece&c-construção, com agua, luz e lelefone.tâ porta, situados entre a «staç&o e onotei Sumerville, á rua Sáo Frau-cisco, aervem para excelente chacara.com mais de 2.000 m2, aceito oferta.Inclusive troca por automovel, base35 mil cruzeiros. Negocio dirsto com oproprietário sr. Co.:ta. Inf. pel^s t»'c-fones 48-9418 ou 33-2070 ramil 107,

Nova Iguaçu — Terrenos

- 
TERRENO — URCA

Tende-se um tereno situado A ra«
Sio Sebastião, preço de wialio. pw-curar Dr. Samuel tel. 43-M9J, das •

Ac 12 horaa.
Terreno — Petrópolis

Ko Blngen, vendo otimo, parte a dl-
nheiro e restante llnanciaúo a longo
prazo. Troco também por automovel.
Rua Machado Coelho, 174, tel. 32-3300.
Geraldo,

Boa ooortunidade! Vendo beli.*slmoslotes de* terrenos a longo prazo, «u80 meses, sem Juros. Entrada 1.000 cru-Mlros. Prestações dc 200 «ruzílnjs. aoPa>re Imediata e construç&o livre. Ver , pe!o telefone 28-8310.e tratar co«n o sr- Freire á Av. Nilo ^ Peçanha 33, 5° andar /.ala 13, em Ko- 1va Iguaçu*, diariamente |

TERRENO INDUSTRIAL
Vendo trea ótimos lotes planos e ll«

vres de recuo, perfazendo uma siqui-
na quadrada de 1065 m2-, proxlmo ao
Dcrlmetro urbano, sona mais preitri-da para industria, só pelo preço J.0'*}de 350 mil cruxeiros • facilito P*rtedo pagamento. Tratar cora o proprio

6TIMA PROPRIEDADE
EM KIGUEL PEREIRA

Tande-se era Miguel Pereira, resl-dencla de veraneio, eitl Pedra, rwen-temente construída, estilo colonial, <1fl quartoa e quatro 3alas. agua corren-te em todas as dependencias, terreno
plantado de arvores frutíferas e ecr-cado a muro * arame farpado, agua
nascente, garagem o resldencia paraempregado, próxima a estação oaE. T. C. B. pela importancia de 600¦mil cruzeiros, pagamento á vista ou
em Aç&es da Divida Publica, ou emtitule** da Cia. Siderúrgica Nacional,plantas » informações com sr. Oul-
marães á rua Uruguaiana 104 sala 40i,
tel. H3-9337. Negocio direto.

Terrenos etn Vila Meriti, a partir
de £r$ 10.000,00

Façam, o quanto antas, ¦ uma . visita ao "PORQXJB JOSE' BONI-
IP\CIO", a poucos instantes • do Centro, cortado pela Estrada
riante Rlo-S&o Faulo, em grande parte habitado, onde lhes ore-
rocemos otimos lotes do 15 x 35, e maiores, Juntos às estações de
Merltl o Pavuna, com todos os recursos. á mfto. Entrada a com-
binar, prestações suaves, sem Juros, e posse imediata para logo
construir. Tratar, diariamente, A Av. Rio Branco, 183, D.° andar, sala
006. Ao3 domingos, no local, Junto A Ponte da Variante e oficinas
do Departamento de Estradas, com o sr. A. Oeker.

"ÓTIMO 
NEGÓCIO

Vendo um Ediriclo de apartamentos,
proxlmo ao Instituto de Eaucaçfio, ten-do 3 pavimentos. com 10 apartamen-tos e 3 lojas, dando uma renda doliquido. Preço dois milhões e cernem 11cruzeiros. Tratar á rua67, 4o andar das 9 ás 1116 horas.

Terreno perto
do Cáis do Porto

Vende-se grande área ou lotes <to
3.0UÜ m2 a b.000 m2. Pica bem pro-xlmo da Variante. Falar comRocha, pelo telefone 25-6796,

TERRENO — REALEN80
Negocio urgente. Vendo toaratiasimo

em otlma «ltuacio. oportuno i>or «t«r
oeneflclado ccwi um casebre de tema
francesas a raadeiramenio novo. •
arvores frutífera*. Geraldo, telefone43-3262.

As^embie; das 14
PRÉDIO

Vende-se á rua Mala Laoerda n® W
odelido ser. visto das 15 as 18 horas.ratar pelo telefono 27-7636.

CASAS — TERRENOS-Vendem-se «u Petropolis, Jacarepa-guá, Icarai c Penha. Tratar á Ay. Al-mirante Barro:o 72 3® andar telefone32-7SR3 com Araújo

ZONA INDUSTRIAL

¦3.080m2 — Cr$ 60,00 por m2
Vendo & rua Sanatorlo, entre oa predloe 'Ha e 803, magnífica

área de 44 i 7U. Indicada para qualquer Industria. Acesso preferível- - uai principia na Estrada Marechal Ran-•  j.-.- nara tt cidadeMANOEL DE
SOUSA SANTOS. Miguel Couto. 51, 1.° andar.

area ao ** * «u, t""'* ? _ . .pela rua Ollvla Mala, a qual principia na Estrada Marech
gel (em frente á Estaçio de Magno), gonduç&o direta P»ra
a todo o instante. Grande facilidade tte pagamento. — MAM

Prédio residencial
Vende-se «m Jacarepaguá á Estradado Guarl 972 na Freguesia, com 3

quartos. 1 sala. cozinha e banheirocompleto, tendo nos fundos pequenamoradia que rende 500 cruzeiros men-sais. Negocio direto com o proprleta-rio. Preço 200 mil cruzeiros. Tratai
no lo-al acima.

Terrenot — S. Joio áo
Merití, Agostino Porto

e Coolho da Rocha
Agua, lua, ônibus § trens oletrleoa.

Construção imediata. A partir de Cr»
130,00 mensais. Ver e tratar com Sr.
Aníbal. Tel. i:-9B67, dlarlament. â»s
3.^0 a» 13 bor»».

TIPOGRAFIA

Tapetes

oriCINÃ ESTEFANO
A mais antiga do ramo

R PEDRO AMÉRICO, 4®,
TEL. 25-6643

Lavagem e consertos
tapetes e móveis eatofados.

Forram-fffl apartamen-
tos com passadeira*. Orça-
mentos aem compromia-
so. Facllita-se o paeameis-
to. Telefone 25-8S4S.

URGENTE
Orattfl»-ee bero % eu.» awuma sala cora direito « outotal. 8erre

qualquer condicdo e local. Paga-ae bemv-
Cartas por obséquio para 92229, naiQrtaria deste Jornal.

O «oatrato dt uma loja eom aabxa-
do no centro da cidade com 7 aaoa a».
contrato por motivo dt Yiagtm «m
rua multo movimentada, aluguel aa-
t!g«>, serve para qualquer ratno de ne-

Terrenos a longo prazoEstação Honorio Ourgel — Constru-
çõeg populares, parceladas ou em alta
escala. Casas de madeira, tijolos e
concreto. Construtora H. Jemer Ltda.
(ir. Rio Branco 114, 11°, •»!* 142-A.
Tel. 32-7455. das 10 as 19 ha.

gosio. Mais informações, cartas para>1671, na portaria desta jornaL
TUBOS GALVANIZADO*

USADOS

VargM 3103 tratar tcl. ?3-S71»;
TANQUES DEPÓSITOS

Bm ferro «tinhido. »coalumínio etc., I»br!c»ra-eete ns fabrica. Rua Frei Caneca S7^
tal. 33-8686.

RENDA
Vila Isabel.. Vendo uma vila á rua

8. Francisco Xavier com 6 casas do
3 pavs. 3 quartos, dois banheiros co-
zinha dep. de empregada, e 3 lojas, e
Brande apt°. em cima tudo em conere-
to arm.do, preço Cr» 1.200.000,.00.aluguel antigo. Av. Rio Branco 117,3® andar sala 332.

TERRENOS
Telefonando para Kovaes 48-0883,

poderá adquirir um bom terreno emHonorio Gairgel por 39 mil cruzeiros,entrada de 3.400 cruzeiros e prestaçõesds 387 cruzeiros. Estes lotes-sáo pianosc- agua. rede de agula plUTlals esgoto®meios fios e etc. *

CABO FRIO
Vendem-se otimos terrenos a longo

prazo na orla da praia Tratar pessoal-mente com Cabral á rua Buenos .Aires_ 3° and..., da» 18 às 17 hora».
COMPRO ZONA SUL

CASA VAZIA
Jacsrepaguá

Vende-se uma boa co.ça com rcraodsterreno á rua Caicó 416, bondes r.atsoulna. Tr:;tar com Diamantino á ruaAlexandre Makenzle 40 tel. 43-1879.

DESEJA CONSTRUIR ?
Conrtrnimos em qualquer bairro por qnalqaer projeto e com

facilidade de pagamento. Temo» projetos de CASAS de tijolo a
partir de Cr$ 20.000,00.

I Também vendemos lerrenoj em várias localidades do Elo e Es-
Caí® do Rio. Se V. S. desejar vender ou comprar uma CASA'procure-nos. Rua Evaristo da Veiga, 16 - Xlfi andar, sala 1.108,
«om o Sr. Antonlo,

COPACABANA
Vende-se pelo preço de 440 mil cru-zolros o apartamento á rua FigueiredoMagalhães 73, apt®. 202. fundos, com3 quarto.'. 1 sala grande. Jardim deinverno, quarto de empregada e gara-gern, financiamento de 240 mli cru-zetros. facllltando-se o oagamento <.o•rettante jnf. tel. 36-7477.

CASA NOVA PRONTA
BonsucsssoVende-se á rua Altlnga 113. Junto á

praça de Inhaúma, casa nova com 3quartos, varanda, banhetro. e cozinha.
Srande Jardim e quintal, todo mura-o. Bondes, trem e ônibus proxlmoPreço 160 mil cruzeiros, facilitandoparte a prazo. Ver no local e tratarcom dr. Anibal á rua México 45. 12°ondar. telefono 42*9307.

Area com 60 mil m2, ofertas para05441 na portaria deste jornal.
CASA

Vendo 3 em terreno de 10*40 na Es-trada Vicente dc Carvalho, bom ne-kocIo com o sr. Rio. Mareohal Hermes406 OU 39-8178.
CASA OU APARTAMENTO

(TÉRREO)Grajau — Compra-se a vista, com40 mil cruzeiros de sinal t o restan-te pelo Banco da Prefeitura, no ml-
nimo 2 quartos, uma sala e demais
dependencias. Entregue vaala. Tra-tar na Organlzaçáo Técnica Pe/i-ciai", á Avenida Graça Aranha 206,9® andar, sala 909. Tel. 42-0077. •

CASA EM COPACA-
BANA

Vende-se otlma casa, de dois
pavimentos, construção de fino
acabamento para pronta, entre-
Sa, 

oom facilidade de pagamen-o. Vende-se 4 rua Toneleros n.*
217 — Copacabana.

Casa em Bento Ribeiro,
entrega-se vazia, preço

Cr$ 85.000,00Vende-se otlma casa, conztruçáo no-va, - em—terresne- de \0*60^. com duassalas, 2 quartos, cozinha, banheiro egarage, duas caixas dágua, com ca-
pacldade para 5.000 litros. Para me-lborea detalhe» é íovor telefonar para43-6965, falar com Menezes flolarlmou pessoalmente 'á Travessa do Co-mcrclo, 16, 1." andar.
Casa velha — Botafogo

Compra-se de preferôncla com umsó pavimento ou com poráo habltá-vel; podendo também ser 3 casas pe-quenas. Juntas. Em terreno com omínimo do 10 metros, de frente. Em
qualquer rua transversal á 0. Cie-mente ou Voluntários da Pátria, ouainda ató a entrada dos túneis no-vos. Escrever com detalhes para aCaixa Poetai n.o 513 — 6r. AlexandreSilva.

SEGURADO DO IPASE
Vende-se apartamento por 150 • mil

cruzeiros em final de construçáo. t<®r-
reo. de frente, na rua Dias da Rochaem Copacabana, com financiamento.Tratar J. do Comercio sala 507. t?le-fone 43-0571.
Sítio — Oportunidade
Vende-se com área de- 15.000 m3.

ótima case *6da mobllmua, casa uo
empregado. Agua própria. Grande
pomar. Na melhor zona de veraneioa 3 horas do Rio. Preço excepcionalCr3 100.000,00. Trata-so pelo t-Jle-
fone 42-7224.

CASA EM SAMPAIO
Veafie.se uma eonJortavel casa com8.000x36,50, á rua Pais de Andrade 31.rv>de ser vista. Tratar pelo telefone35-8713. Cs^a Grande em perfeito es-tado.

DUAS CASAS
Vandem-se duas novas, uma deso*cupada e outra ocupada .ambas A ruaBurlo di Bom Retiro. Tratar pelotel. 50-3183.

Sítio no quilômetro 52 —
Rio-São Paulo

Vende-*e um pequeno sitio com 5 mil
metros quadrados .tentto no me.i«no
uma casa de construçfio recente com3 quartos, 1 sala, banheiro .completo,cozinha eíc. Preço 150 mil crure.rM,
outras lnrormaçoes com o sr. Oliveira
no Largo de Santa Rita n° 5J Io annar.-ala 4. Telefone 23-4053 ou para 37-
0208. Faclllta-5e grande parte do pa-
Bamento ou »ce:ta-5e automovel como

Terreno na zona industrial
Vende-;e otimo terreno a 30 me-

tros aproximadamente da Av. t Brasil,
porto de Inhaúma, e a 200 metrosaproximadamente da estaçfio de
sucesso, com frente para as duas Princlpals avenidas. Nova York e Maxwell
area pouco superior a 3.000 m2, com fl
casas construídas podendo servir paraescritórios, ac:ltsm-so propomos par-te do terreno ou total, tratar pelo tei-
íono 43-2000 com sr. Rodolplio.

VAZ LOBO — VENDE-SE
A' rua Oliveira Figueiredo, Junto ao

n* 110, um terreno 11x50, sltüado a130 metros do Largo de Vaz Lobo. pro-simo de ótimas conduções. laclllta-j.e
parte do pagamento. Tratar a Av; Rio
Branco 91 7» andar sala 4. TelefoneU3.5S69
ZÕHA PORTUÁRIA"

E INDUSTRIAL
Alugam-se ou vendem-se grandes ar-

mazens proprlos para Industria ou co-mercio, com 3.000 m2. do construçãorecente e bem solida, e com instala-
çao d força. CompÕc-se de 2 blocos,
senão o d airente de 3 pavimentos com
reilitencla par» 3.000 ka. por :nJ. ser-vido por um elevador de car«ra auto-
maf.co com capacidade para 3.J'0 as.
O bloco dos fundos ô de 3 pavimeuvo ,tendo -para seu acesso uma entradaampla e uma grando arca ccm partecoberta. Os pavimentos pedem .ser a)u-
gados Junto.s ou separada com com-
pleta Indcpendencia um dos outros. -
Tratar á rua Acre Cl sobrado eomar. Alberto das U' 4j 17 horai. NH°i»e atende pelo telefone.

TRATOR
T.ndo otimo d. fabrtcaeio lj|t«».

forca 6 H. P., equipado com arado, grad. de dentes. g?nd« d. dl««. caHlfm.dores e sulco, cultivadro de nexada» o
porta-terarmentas. Kst« trator « ««»•'
;aTel para qualquer Industria. Conso.

TESOURlO MECÂNICO
rnm «tado noto, com motor da » IW

chave de proteção .capacidade de 4®
toneladas, munido de porta punçao •
navalha. At. Pedro P 101.

Preciso da um comercial, «erre «UM
quar linha. Telefonar para CaleMi
para marear hora. 23*3040.

VENDE-SE
Uma casa em Maga-

lhães Bastos. Tratar
pelo tel. 38-7826.

TEATRO MUNICIPAL
Vendem-.«e 1 camarote para tempo-rada Lírica. Tratar tel. 37-7215..
Tipografia — Cartucho»
Executamos com rapidez e nerfelçáotodo e qualquer tipo de cartuchos paradoces, perfumaria artigos farmaceuti.cos em Bcral etc., e lervlços tlpcgrafl.cos. Teljfonar para 40-9413 ou escrc-••er para Cartonageci Carioca Ltda. —

. -tua Teixeira Soares 45. Praça da Ban-1 telra.

Vende-se
1 OELAOEIBA WESTBIGHOUÍ»k péa, perfeito íimclonamento. var •
tratar á rua Tlmoteo da Costa 107.
1 DORMTTORIO . . em bom eetado. Ver e tratar no auaj»
da-Moveis L. J. Plnfc. rua Bar&o oi
Torre 635, com o sr José.1 GRUPO E MOVEIS AVULSO®Ver e tratar no local acima.

CALANDRáVIRADEIRArara «Sajia de 1.0» d» l.r?ura m&.
cadência alemi e americana. Jenama»m para d«ocupar lugar. At. Paír»
Segundo 191.

VENDE-SE
Para desocupar lugar, um aooaüjf

de malas, com 3 almofadae,ma de criança e uma cadeira-cama
Drago. Rua Otaviano Hudson 7.
paeabana. Telefone 37-3943»

Vida Cara ?

AUMENTE A RENDA ,
Tenho «empre boa aplloaçta pai*

pouco ou multo capital, eob otlma
garantia de predios (em hipotecas)»
N&o há emprego de capitai mala ee-
guro. juroa d« 12% . praio.a eom-
binar. Nilo laçam negocio, direto.
Procurem • teenteo em negocloí
Imobiliários. Iniormaç6es gratla ua
compromisso. ANTONIO J06E' CS»
PEDA — Rua do Carme 71, oltav#
andar, aalaa BOI a 602. Oo BlsU.
cato doa Corretores de ImoTels.



ARMAIEN 6LE0S BLUE RIBBON \^" Xk \k \ L %\
Para depdsito ou lndustrla, no melhor ponto de taif"dS™0i0iS^iiockf ver'no°hoSo A k ., -4 \HL \ •

fits Crlst6v&o, 600 metros do Ciis do P&rto, com Agua, ^yf*0 *¦ "rrVtLrV!* "uV&'jitco is. $
|V« e f6r«a. alugam-se. Tel. 48-7622. »'» »¦». ™"«» \ 

\\ lkHMr

AOS SRS. INDUSTRIAL E ATACADISTAS 
AS C°MPANHIIASr^t^^ 

%% SUKSmM
REPRESENTACOES E CORRiTAGENS ^

Ac5te™« ?n.lVu«r mercad.ru Tend.Tel nesU prata. Dhp^ [L^M^piKSSiA. 'cJ& S& ^HBDIW ----^3¦ i itf tnm r--l" de vendedores. BENKOS LTDA. Arenlda 13 de pa* * "Vrsh*. n> portarla dctte jornnl. | ^¦HWk I
E.,M5"»d.'s»i. 919. Tel. «-W6. '"APART A MEN TO™ . 4 mi p ki ^ X A Em cat a de famllla de ftlto trata- M l] || I f ^ ¦ I HOJE1 TRtS FOXCO&S 1*•>;». A | I- M f A II mento, aluBit-&e a pesaoa qu* traba- ¦ LJ I I L ^ I * a - *• n h«,., iI t I ^ )he fora. um apartamento Independen- W III k 1 g | A» 14. 17 • as »1 horaj

-ta^i a aiADTC te e moblllado. com 1 <um» quarto |H 1 ¦* ^ I 1 1 J| .-Mraoww <v*w a mtka P!Dkm clA4 ZONA NO.R1 banhelro completo. Exlgcm-se refercn- M,,,Jl • fLi|#R 41£ £* ,, j _r&n afnstadM l>®r BO9S0 claa. Tel.: 37-sob4. W'V3,480 localldadw nfco numcradnji
on defeitos do sen carro lerfto Aiaroi pw adiia nc I1!/1! i fJI l»M Ga-aia  cr8 25,00pessoal competente ARMA Dfe CA^A Wl iW W.ll'iffl." ?onT * ''  r! "*™

A ¦ ITATtrKllfA ALENCAR Vendo umn, calibre 22. camara 70. ('Jillfl117*1:1\W Arquibar.cadaa  Cr$ 40,00
AUTUI EWPI1^^ T/ftP na scgunda-felrH, na Caca \ ale. Cade!r«a do rink — nurue-L..  Laniemelro — Pintora — Rernlagens — S*Was — Rua da Qultanda. si. c*daa  Cr$ 70,00

Araortecedores— Scrvlgos gerais de torno A QUEM IHTERESSAR ZAAfV/M MS? • c^deir&n especial* — ~u-

ANDRADE & GIESELER LTDA. iSSS?l^^w.e.,lSS,t«i £ff?£r/i<?&ws ' ««»» «soiwi
Ron Scnador Alenear n. 7# —

¦f *100 mttrw d°c"n'"'dc, 
, r% 

.

ADA D T A KA E N T 'nuVDo1!.' D«Tmb?S; «. . r.0 COLTSPU, d.t :o *9 IB hor.» o
ff ¦¦ ¦ 3 08 — Caiele. * 19 boras em dliuite, aomeato no

. .n^LSf uffl contrato de apartMwnto com 13 maiu. 1 Mis, A11^i*!A UaiahaH MAl^ UMA f OOLV6CU. Has matinAes, o% menorej
WESrSfiri*. WMO completo ^ujrto 

de 
jmpr^.d. 

com Alt^ldlC VOrOnOll figOPftP/TZj4 I " 12 "m iM°™ ""
Pajot.tflto..,t!,n, WfTTKCC* I OlSRATfl fl ARQUIBANCAD.\8.

d^B *, ia hofMg aluguel Cr» 800,00.  ?5£r»'»- "-JSS. e^SK,l 
/^\ _ _5P W| contumffs de cuklmlra o brim i teltlo •aSHaHaSHBHBfcSSHSSSSSSSA I t* N I ^ A II But d» Alfancleg* 3to. »obr»do. J ,-j. - 4,

I fc i~ ARAME F&RPAD0 Hi l Cl Hf Ml h J ¦ . y aCi d r^B . ¦
. ™ w- ^-^..¦g.-'.'vrr,; ,.,,, KUiMiV 11Itlllfl I[¦*1
St'^s,"eSm%5KU«¦!"»»"»>¦ **>"™ ae%°ss«"ar^aaB: k^»-»ll«KCTlia«l9VO croro r ^ c£ qualQuer Rua Buenosllliermedi&riofl. Estaeio ac ——. Aires 90. 6° aadar, oala tOa. Telefo-
^ne 43-4303.

AULAS DE RADIO  M ^

Anartamento SSwS CIMENTO-CR$41,50¦ * Wl I m. Vni ¦ ¦ slno a calcuJar (l> ampllflcadores c* nniln«( artiro BOTO» eiaeae "A", "E" e "C"; f2> transfor- Alcm&o, Dyckcrroff. aacoa pcrfeltos de 50 qniios, arngo uoro

AVENIDA RUIBARBOSA SSSrS —
_ Jiiiki. Am Tim tim* Todao Aj nolteo. DoinlnBo: pel a. ma- saia 509, telefonc 43-8060.

TTRA-SE otlmo apartamento cm ediliclo de uffl per nhi provosoriomcnte, i rua laollna —— _ - j^T
»„dar \Sraosamente moblllado e decorado. eonrtando de ,. ^3. ca5a 3. rAkilDD A CP TUHft
hSu. 3 saloes. 4 quartos, grande raranda sobre a ba^a, g»- Aprenda a jOgar XadrOI CUMl KA'Jt I UUV
ragem e demal? dependenclRS.com o oco horas, Aulas praUcaa para nir.boi os at- Antlguldades. porcelanas, maqtitaM de costura, do
demo. Bode ser visto hoje e amanha, das la as -M „ aomlcillo. informacSM para caiculpj. iavar voupas, onceradclraa, aaplradores, veutUadorM. proje- ,
l»f»™iando-M previamento na rna Chile n. 25 (Medina calia Poatal ,132. Stp.s do clncma. crlstals. pratarlaa. talhcres, Unhos. 1bwdadoa, -ta1- Vmic_-c cm Caxlao.;prow U mil

s«ao dados iodos os detalhes. AOS EX-EM PREG AD OS SK/°Plv,turaTe' ca^as com&etas e outroe. - Tel. 32,6414 - „,«lrM. gratar * rua 4 do NbV,=,br.
DOS CASINOS da5 ]0 aii 13  ~ ... 

" , 
•fc--^—Preclsa-se um socio que dlsponba ' "" ^"""4=5

Compra'Se TUDO ConsbttCflO
uorrtrarlnmJS hln6cllIO, ryiAfiiTtnflS. motor«3, g€- Vende-ae uma pe'.a melhor oferta J* XT flm m. A

i^deirM, ventiWores, prateria, tamew pS^an^, -upe- 4^?^' lXm^onceTvada?0TeielonS1: Covalcanti de Albuquerque, firma mdi- * sigf /fiM/tM llnhos bordados, pinturas. antiguldato, etc Casas comp,etas. 28-044q. marcando bora ^ra ver. n* lrtJw
er: Te6tJo. Paga bem. Aa 7fiei C0MPR0 vidual, aparelhada para executar qualquer cons- il

T#lCTOflCS 5 4JmOAv e  J Casa. 3 quart-os. denial dependen- S«»•*«•!#• #•#»«*«• MJ—~~ : IT ! c!m. nuraeeni. Tltuca. Gralau. Bota- fr||g-fif| rifrfllffimio iliMffllllillffi SUGS IHStala^OCS 1/•jTTTTi 1 ir IN r I 1 f> I A f* I I A IV *0*o. Telefonw para 23.2000. para rrUCQO, BACWUiBnuw —

GON VERSIVEL JAOUAR"r^aaanMi—.«.»«b..».«.««*?_ Veudem-se eecadores novoa e usados, mCHtO. Rua PetTOCOChinO 11. 84 — Vila 1*0081. *V^9^L
; Compro um de 2V2 ou 3 Vz litres, modelo 48. 30-0442 Procurar Ribeiro. m^n
Fovor enviar ofertas para a Coixa Postal 4.713, ^gSZUBSgSo. rne:. z5: Tel. WWi. rwcuwriuwi I

Sfesta capital.  Brlanpasde alto tratamento f
—— . Benhora Tluva. desciando ocupar oeu A ft* M

CASA — Preciso Alugar fiSSffia Cr$ 480.000.00. ,  < „,,01,inc. escolares. Tambem leclona piano. Pre- 'iKWOBi^l i ' ' ¦ iff j'Na zona sul, de acabamento de luxo, com 4 quartos, ,03 a combinar. Aventda Denim mo- »
g ..I,., •» h,niiPirn, snr.iais. garagem. etc. — Informa- 1!'%,^; apt°-:o-- Tclctone- 27'!>6:" Vendc-sc cafe, bar c restaurants em pen- -yr
;^es pelo telefone 37-3394. C0RTINAS to central de Campo Grande, oHmamente

C I I'l TAC ?2 D A I ' I Q R D f te1 de^c"3rUnas&e decoracfies em ge - I aparelhado, lux fluoreseente, grande 
"stock" I 

^ j 1<ara HAll — varasda
CONSUL I AS 

JjKAI.13, 
3UDHC a KSM«Sr*X"«WB IJimrrnilftrin, «hKMl.<»Hf«. - copa, bic.

IM6VEIS E SEGUROS EM GERAL 
fOMmSmt || w«r cm - «« hh» I « ^~. Joio W. de Can-alho, oo.-retor ollclal de imorols e ssguroS em Vondcra.3t a56cs ordlnarlas e prt- A£- a I • ^E#1"xeral. com escrltorlo a rua do Ouvldor. 183, sala 404 — Tel. 43-5338, ter(!nclB!3 da Companhla Cervejarla It. 45"A — 1-0 J 0 ^

Ktendc daa 14 4a 17 horas, a todaa aa peasoas que desejarsm con- jjohcmiR dc petropolls; i Praca Tlra- Jif
aultaa sobro admlnlatra?ao, avaltag&es, hlpotecas, compras e vsndas dentts. 85 — L,o]a- ————«—•§•

10 Compro i geiadeira eie- 
c Aluaam-se em Miouel Pereira fWLM "%¦ 44 s 

apart&mentoa, predlos novos e antlgos. tnca, 1 maqUUia de COS- V^QSuS . MIUgaiTl bC Clll IYI»y M«l A &/ wTOffi 30 x 1.00
r A k| r PCQI AN A R 1 O tura, de escrever, ence- f^fos^^e^fs o7lenha,squatro quartos, 11.40 X 2.00
CONCt^IUNAKIU nto, piano, cofw, ^ *f¦»••••? ¦

KITCH E.NETTE ,salased®^riosmo* proximog^a°TonaTjai^a^HR'£cSsoA7-MHeiro8'x ;""
•fe 

Instituigao cultural procura pessoa habili- «5aa™SS . ESOUADRIAS DESDE Tapeles ooutie - ui rio.iu«
^tbda que apresente fianca, para servi^o de Cha levar para o interior.. Telefone ¦. , . Artigos para Praia — chapens, qa 360,00Hguu H««K, B'f 28-2843. Sr. Dntra. 1QA AA a LiETRn chapins de sol, bolsas tlra-colo, l.» X l.»U  , !.
tpefrescos. O iVlii 1 SV\^ cestas em todos os estUos em pa- 1.80 x. 2.30 »®5,00
X- Condisoes a combinar pessoa I mente. Entre- ^Ompr(im-S@ Tacos 

para par3«, e todos i serfkos de madeira. IJocurem n», J«wr^ a0 X 2.70 S3»,00

IS*.RouposUsados Jfe- f 
|7 

h0^, 
A^.fAi .e-rAg -"Lcrs SrnSt f^'F-hado £ra , Abatjour de Vidro americano com cupola en- g

A D IT A I l\T A\ oentB valor. Atende-se a doml- aim0c0 das 12 as 14 horas. N. B. — Construsoes por admlnlstra- viesada e vclndo  »3>o«

tV 

ill #\ m I v . I *9, c,,"°'.«JcIefonar para ° ''' «ao c conta propria Xravessetro ventilado 40.x 60 195,00
Preciso, de, Cr$ 2.000.000,00 (dots mlihSes de cruzeiros), pelo Oa93a> rrnnA nCnAkinA HAD A fAljCTDIir Aft ^Galerias de extensao com vareta e argolas

«, de 2 anos. pagando 12% de Juros aoi ano com earantia hi- TelefOfie 43-9Z32 FFRIfD RCUUNUU FAKlV LUIIjIKUvAU \Jm a« 1.40    22,80
jtOtecSrlo ein predios no'centro; no valor dc_7 mllhoes de cruielros. Vi1 Matara*zo artieo fino 16,90
AOTONIQ PE CASTI1/HO GAM A. At. Bio Branco.,128, saU 1603. l/4 — 4,70; 5/16 — 4,60;3/s — 4,20/ VoS dealgod^o c/140. 2»,50

GAS A DE SAUDE 4,10; Ts --3,90; 3/4^—3,80; 1 --3,60. Voll de s6da c/1.40.  32,00
m.Lf K ;; J «y U|HBR!M Arome farpodo MOTTO A^O Noo estica n.m C re tones estampados c/1.40

Yendo no subdrbio da Central em pleno funclona- |kambeia e aauenta boi de wrdadc. Apenat 23 Damascos de 
»ento, lucro positivo. Cartas para o Dr. Gerson. Caixa I nuilos com 400 metres CHATUFE. Tel. 48-7622. passadelras dc oleado lngWs 9'80

CI C WAI T A P Af E UMA INWNIDADE DE OUTROS ARTIGOS..,
BBHBW—t !• E T V k IV Variedade em ber?os para recem- g% Wt K PRECOS '

I % TEATRO MUNICIPAL |™»JLmbs«.os
lEHFOBiDA LlRICi O Fl C IAL KECESSARIOS PARA ADECORA^AO DO SEU LA*

>¦ Cancesslonirio: L. Laurent Mariosa — Snperintendente Oeral: Dr. Ary Menna Barreto B| DOTG Qf ¦ 
I

^1 'JA1C i_ 1JS L.,„. CkJ PON TO I ¦ Conserve sua geladeira sempre nova, cploeando-a nnma baso, I CI D'^3 t VI ¦ "",
i 
'¦ . rIOJE —- Domingo, OS 16 Horas EM PONTO ¦ de madeira com carretllha, para faemtar » Umpe*a da mesmse r__ JL crTPMRRO N O 1961." VKSPERAI. DE ASSFNATURA ¦ do sua copa. Ver a Av. N. S. de Copaeabana, 998 — Fone .47 -740 RUA SETE DE SET£NI>HII R« 1'°

^ A M i. A mm V» ¦ — Gliberto. (JUNTO A PRAgA TIRADENTES)

Vo«^mesmM arUstas da 1.' recila I F ^ U O T6 S C S H t 6 S stock'c .aricdad^m^omo" m P A V") t* A C 0 || f* Q Q Q 6 S
Frftaa e Camarotes — Cr$ 800,00; Poltronas" — Cr$ 170,00 (Selo a parte) TEMOS PARA PRONTA ENTREGA: """"" " . §\ , , „, nrnrgas DEjviAis LOCAiiXDADES estao esgotadas ¦ » . 20watts  Cr? 22.oo - paBRICA?&» W?5pWA- 7*F. Com escriWrio Instaiado em Jnle de Fora. procwa-

i. ¦jsuportcs para iampadaa, brancos, par  Crss.oo pREQ03 PflRftTOQftSftS B01S« se rtfpresentaS6e3 para a mesma cldade e a clrcnnvizl-
m TE*?A-FEIRA, 9, b. 21 hor., EM TONTO w ww »e»S^SS,SS,*,,• ..oroankacao helaoto de refRE-

¦».***!* »A ¦A.BKAMEA »E GAIA ¦ L„„a« «  O'tcTCI 
M' % 

«6 - Jul, d. E.»

I W E R T H E R i ORLANDO LAZZARINI & CIA CASAJLUK -fyBOS 
GALVANIZADOS 

- CIMEHTO
"¦ 1 ¦ Rua AlcindoGuanabara ns. 17/21 — 11. and. fAbricai —parafosos —

IBB Opera em 4 atos de MASSENET . HI  CINELANDIA   AV. 28 DE SeTEMBftO. 19  AwaiWO Carnado
HOTEL FAZEKDA .04^• 

C°e P

™aoI BOA ESPERANCA Foiranon<HFPMFT0ffl^TASA
«| BttHETES A' VENDA, HOJE: Frlias e Camarotes (esgotados naassinatura),^ H mendeS - ESTADO IK) KIO UVRQS USADOS 16^996115 ll LKIVI LI U UU JI H J.M.

fl " - «?1 
m

\m ,  dab. Desconto especial paxa a temporada que so lnlclB. mfpoaWQ^ domicUlo. Tel. 43-H885. Com Jose. TeM.: 43-1W5 - 43-€74« iCU
1nla Evaristo da Vclga, lti^- 17.° andar — Tel. 3«-57o7. —-- --- —

\&& ~ *"

APROVEITHM BSTA RARISSIMA OPORTTXNTD.VDE,SO' VBZ POR ANO
RUA DA CARIOCA

Junto 6 Pra$a Tlradentea

Compra-se TUDO
 Mn/^uin minirlnflK. motores. K€-

tadelras, ventiladores, prata ria, tatoerej porei
tes. llnhos. bordados, pinturas, antigüidades,

JORNAL DO BRASIL — POMWOÕ. t tiE AOOStO DU 1Ô4D

LUSTRES DE CRISTAL

Aproveite, compro já o seu lustre dc cristal europeu por

preço ínfimo, diretamente Jablonccka Krystaleno — Tcheco-

Eslováquia. Preços para reysndedores, facilita-se o pagamonto.
Depósito o exposição á

Rua Barata Ribeiro, 14- Á— Loja
TÚNEL NOVO

ARMAZÉNS
Para depósito ou Indústria, no melhor ponto de

(Bto Crtstóvào, 600 metros do Cáis do Pôrto, com água,
Inc e força, alugam-se. Tel. 48-7622.

ÃÕSSRS.INDUSTRIAIS EATACADISTAS
REPRESENTAÇÕES E CORRETAGENS

Anitamoe qualquer mercadoria rendaTel nesta praça. Dhp»-
vendedores BENTCOS X-TDA. Aven.da 18 de

Halo a. 23, 9" andar, sala 919. Tel. 42-M76.
— 

ÃT E N Ç Ã 0 !
ZONA NORTE

R defeitos do seu carro aerfco afaitadoí p®r aosso
pessoal competente

AUTOTÉCNICA ALENCAR
- Lanternelro — Pintura — Reralacens -
Amortecedores — Serviços *e»l» »« 't^n°_ -

ANDRADE & GIESELER LTDA.
Rua Senador Alencar n. 7# —¦ ^ ^f'6?33

.' A 100 metros do Campo de Sio Cristo vi 
^ãpXrtamento

^ "r^u^e^cr» 800.00,

JP
' 

^ÍSPETACUIOS

_) 
Jl4elJ 

wom
-< e à NOITE àt *1 kc

AOS 8ARA0ISTAS —
ÓLEOS BLUE RIBB0M

Vendemos abaixo do cuito o rwtante do notao itock. Ver no nosiodeposito á Avenida Suburbano 104. -*
OBlpao 5. Tratar r.a rua México 4b.11® andar, anla 1103. Telefone ...4:-ej6ê.
AS COMPANHIAS

CONSTRUTORAS
Por 800 crueeiros. mensais, lenallzo

para uma conatrutora. obrat, na P.D.F. «Aguaa. Eigotos. Llght.) e «te.Maalma rapldei noa processos. Carta»
para Q2bb3. na portaria dette jornal.

APARTAMENTO
Em ca«a de família de alto trata-tnento, aluga-se a pessoa que traba-lhe lora. um apartamento Indepenaen-te e moblllado, com 1 (um» quarto ebanheiro completo. Exlgcm-ac refercn-claa. Tel.: 27»S0fa4

ARMA DE CAÇA
Vendo uma. calibro 22, câmara 70.Ver na segunda-feira, na Caca Vale.Rua da Qultanda,__81

ATENÇÃO

fcrs: ssfiTní «Í
30» crurelro». Tratar no proprio local, das 8 ás 20 horas. XSo
Ihtermediarios. Eataeio de Sá.

A QUEM INTERESSAR
Um Mato Oros.-,o — Município» de"Dourado e Ponta Porfc", áress de ter-ras desde 5C0 atè 20 000 hectares, ma-tar, hervas. nwitas e campo, ladeados

por rios navcgavels. clima frio, apro-
prladoc para colonlzaçAo, llmltanúo-secom a Colonla Federal de Dourados.— Álvaro Silva. Rua Dois Detembro,108 — Catete.

há

»^ss:

nora THÉ3 TTJNÇOES !

LUSTRES DE CRISTAL
DE 26 DAS MELHORES FABRICAS IUROPIIAS PARA TODO O
BRASIL, Lançamento sensacional da novos modelos, em puro
cristal. Próprios para pequenos.apartamentos e grandes ml-
dências. — Distribuidor exclusivo : NILO RIBEIRO.

VENDAS A VAREJO POR PREÇO DE ATACADO
FACILITA-SE O PAGAMENTO

Não comprem som visitar nossa exposição onde eneon-
trarão técnkos para qualquer orientação.

EXPOSIÇÃO DAS 8 ÀS 22 HORAS (
DEPÓSITO E EXPOSIÇÃO

GALERIA SÃO PEDRO

Av. Princesa Isabel 126-D

Alfaiate Voronoif
Faa do terno velho novo, virando

pelo avesso. Também consertam-ss ereformam-ee roupas. "Executam-se
costumes de caslmlra c brlm a feltluRua da Alfandega 260. sobrado.

espgr/ícâizas
p/ie/t e>a<?/)/vt?0 w

; MAIÍ, UMA

4fÓ*U

Apa rtamento

AVENIDA RUI BARBOSA

ALUGA-SE oUmo apartamento cm e<Jiflcl° d* PZ
andar, luxuosamente moblllado e decorado. constendo de
h-l, 3 salões. 4 quartos, grande Taranda sobre a bala, ga

e^demalí dependenclas, eom ftdo o conforte mo-
derno. Pode ser visto hoje e amajtAa, das lo às 

(Medinãtaformando-se previarcente na r^»ChUe n. .
& Cia.), onde serão dados todos os detalhes.

ARAME FARPADO
Belga, galvanizado fio 13-i|2 rolosde 25 quilos, 300 metros de comprt-mento, quilo Crt 6,50 — Vende-se

qualquer quantidade. Rua BuenosAires 90. 6o andar, oala tOa. Teleío-PC 43-4303.
AULAS DE RÍDÍÕ

Deaeja aperfeiçoar seus conheci-mentos? Procure pessoa competentee que disponha de aparelhagem. En-sino a calcular <:> ampllflcadoresclasse "A", "K" o "C"; (2) transfor-madorca força, modulaç&o, driver esalda: (3) profetos dc tranir.alsso-res. Rua Frederico Meyer "4, r-ala 304Todaa Aa noites. Domingos pela ma-nhâ, provosorlamcnte, á, rua laollnan. 263. casa 3

\i u. i* 17 • 4, 21 horu
comprem; oom aíjtecedbhcia
3.ÍB0 localidades n»o numtr,diu

 Cr» 2^.30
Arquibancadas  Cr$ 40,00
C«d,!r« do rlnlc — nume-70,00
Cadeira* especial* — ITu-jnerada?  Cri 100,00
Camarotes (4 pcasoBjO  Cr| soo,00(Impoyto Incluso)

BUhetefl k venda na Galeria doJ
Empregados no Comercio, loja 22. •
r.o COLT6EU, dit 10 &' 1B lioraj o
iiav 19 horas em diante, somento no
COLY6TO. Nas matinées, o» menores
fie 12 anca têm desconto ae sò% nas
OBT.AIO a ARQÜIBANCADA8.

37-1200

COMPRA-SE TUDO]
ROUPAS USADAS
AAáQUtN AS Df E5CRHVtR E D£ COSTURAJ
RÁDIOS. \t>ITTLAOORES, ENCtRACEI-CAS E TUDO QUS «EPRESEHTE VALOR. |ATENDE-SE A COMICO.IO

t«. MOISÉS
TELEF. 43-7180

TÚNEL NOVO 37-3428

CONSTRUÇOESConstruções, retormaa. P'"'"'",
projetos, estudos, urbanlração, arrua-
mento, medições o engenharia em
geral. Xko resolva a seu caso nem
primeiro consultar & rua CA^ndld^^r-..-i^n- "<"-n5»rntorn . Rua Buenos
Aires n.® 80, 0.» andar, eala 311-c.

Contador Profissional
aceita escritas avulsas e traba-
lhos corcernentea A. profissão. —
Recados até 12 lioras para

Mk — °Q-2202

Joalheria BESDIN
Continuando corn a sua grande venda de aniversario, extd ofc~
recendo aos seus inúmeros fregúcacs, joiaj, colar es, atieU; «fio
pau, rclotrioj, dejperíadorea e um jrronde uortlmcnto de roZojtoa

de mua e Cucai, por ¦preços nunca viatoi
Msdalhaa do ouro a partir de
Pulaciraa de aço para rcloglo
Rcloglo de pulao para homem, desde
Despertadores garaiitldoa, desdeRelógio para homem ,aco, 13 rubld
Heloglo para senhora, íolheado a ouro
Relogio para homem, folheado, 15 rubisCronoçrrafos folheados, de 17 rubisCronografca de ouro, t7 rubis

CriCr$CrçCr*CriCr»Cr#Cr 5

20,0025,0060,0065,002 J 0,00:J43,00286.00635,00
PREÇOS ASSIM ?

C.-$ 1.150,00

Só na Joalheria Besdin
Qtns 35* CMA

N.° 85

CIMENTO-CR$ 41,50
Alemão, DycUcrroff. sacos perfeitos de 5# quilos, artigo norTO,

a retirar do cais imediatamente, qualquer qoantidade.^
Tratar com o sr. Cabral, rua da Quitanda n. 18a, 5. andar,

sala 509, telefone 43-8060.

Br.' Teótló. Pasa bem.
Telefones :

Aprenda a jogar Xadrez
Aulas praticas para ambos os se-sos a domicilio. Informações paraCaUa Postal 4132.
AOS EX-ÉMPREGAD0S

DOS CASIN0S
Precisa-se um 6odo que disponhade 40 mil cruzeiros. Negocio lucra-tivo no genero. Informações — Carsaapara 90, na portaria deste Jornal.

CARR00INHÁ DE PIPOCA
Vende-se uma pela melhor ofertacompleta, pintura nova. montada eustriciculo bem conservada. Telefonei¦para 28-044Q. marcando hora 'para ver.

43-7820 e 43-2854

COMPRA-SE TUDO
Antigüidades, porcelanas, maquinas do costura, dc' íc-

calcular lavar roupas, enceradeiras, aspiradores, ventilador^, proje
ciiicrna, StUtalB? pratarlaa. talheres, ltohoa.

peles, pinturas e casas completas e outros. — Tel. 33-bii* üiisiu,
das 10 ás 13 horas dias utels.

. ...ixiHUtll I IÜ0
Cum diploma rtglstrado. oferecepa-

ra dar nome a Farmacla ou a Ijabora-
torlo. CartAs para 36483 na porta„.aceste jovnal. .

FARMACIA

FARMACIA AM0RIM
°=r1^gSR0Z -N° 492'

Precisa-se um rapaz trabalhador •..ti..n e qualquer serviço ce
f6raia::a. tncvjjlre manipulacSoj —
... ocm.

FARMÁCIA-
yéade-íe om Caxlw. prew 1< mil

cruielroa. Tratar á rua 4 do Novembro32. — Ramos.  ,

conversível jaguar

Compro um de 2 Vi ou 3Vz litros, modelo48.
Favor enviar ofertas para a Caixa Postal 4.713,
¦pêsta capital.

COMPRO
! Casa. 3 quartos. dema:s dependeu-das. garagem. TIJuca. Gralau. Bota-
| fogo. Telefonar para 23.2000. paraccalquer Informaçfto.

CASA - Preciso Alugar
Na zona sul, de acabamento de luxo, com 4 quartos,*3 salas, 3 banheiros sociais, garagem, etc. — Informa-

çfles pelo teleíone 27-3394.

CABELEIREIROS
Vendem-se eecaaores novos e usados,

marca — líelenen — Curtls e Ficher e
Vóga, suíços, novos. Negocio oe oca-kí&o. Tratar Monteiro, telefone: 25-756Q. Rua Santo Amaro. 14.

Construção
A. Cavalcanti de Albuquerque, firma mdi-

vidual, aparelhada para executar qualquer cons-

trucão, executando diretamente suas instalações

e industriais, aceita projetos para oferecer orça»

mento. Rua Petroeochino n. 84 — Vila Isabel.

Tel. 30-0442. Procurar Ribeiro.

CONSULTAS GRÁTIS SÔBRE

IMÓVEIS E SEGUROS EM GERAL

ítende, doa 14 ás 17 horas, a todaa aa pessoas que desejarem con-
eultas sobre administração, avaliações, hipotecas, compras e vendas
<le Imóveis, c quaisquer papeis que se relacionem çom imóveis,
lunio 4 Prefeitura do Distrito Federal, Inclusive arbitramento de
apartamentos, prédios novos o antigos. •

Crianças de alto tratamento
Senhora viuva, desejando ocupar seutempo aceita cm seu confortável apto.crianças de *- a 10 anos, internos ouexternos, Incumbindo-se dos afaseresescolares. Também leciona piano. Pre-

ços a combinar. Avenida Delfim Mo-
reira, 662, apto. 205. Telefone: 27-6854— Leblon.

CONCESSIONÁRIO

¦KITCH ENETT EH

CORTINAS
Particular, aceita fazenda para con-fecção de cortinas e decorações eni ge-ral. Atende-3e chamados para a nonasul. Preços modicos. Peçam orçamen-tos sem compromisso. Tel.: 26-7231.
CERVEJARIA BOHEMIA

Vcndem-ae ações ordlnarias e pre-ferenclals da Companhia CervejariaBohemia de Petropolls; á Praça Tira-dentes, 85 — Loja.

Cr$ 48o.ooo.oo

Vende-sc café, bar e restaurante em pon-
to central de Campo Grande, ótimamente
aparelhado, lux fluorescente, grande stoek
de mercadorias, aluguel antigo.

Tratar com Praxedes — Rua México
n. 45-A — Loja.

LOJA TIRA TEIMA

Registrada no D. N . P. I.
RUA DUVIVIER. 51 -A — LOJA

Lido — Copacabana — Telefone 37-4656
RÁDIOS E ELETRICIDADE: Tende-se, compra-se, troea-se.

monta-t>c, adapta-te, Instala-se e eonserta-se qualquer espeeie oa
marca de rádios on de aatomoveis, transmissores, receptores, ra-
diolos, vitrolas, microfones, alto-falantes, geladeiras, enceradeiras,
aspiradores de pó, ferros de engomar, fogões, ventiladores, ele.
Atende-se a qualquer chamado para estado e orçamento,'sem com-
proxnisso.LOJA PE ARTIGOS ELETRICQS TIRA TEIMA LTDA.

Lojas-Flamengo
Alugam-se para qualquer gênero de negócio — Kna

Conde de Baependl n.® 59. Tratar pelo tel. 27-7488.

LOJA NO CENTRO
Firma Idônea,- com" loja ecpaçoea em' ponto magnífico para aees-

sovioe do automoreis, bicicletas, rádios, geladeiras e material ele-
tricô em geral. Aoeltam-se mercadorias deata classe em consignação
ou de ourra forma a combinar. Dáo-se referencias."Cartas para 08.364, na portaria deste Jornal.

cm rana da índia eitt
todos 03 estilos e para todas as

_aõ A<ara tíALL — VARANDA
- COPA, ETC.

QUE 
PREÇOSI

Tapeies de Ü pana sala de visitas

I

|£- Instituição cultural procura pessoa habili-
Ifpda que apresente fiança, para serviço de chá e
«©frescos 1

Condições a combinar pessoalmente. Entre-
Vistas, segunda-feira, 8, à Avenida Graça Ara-
nha n. 327 — 12° andar, sala 1.209, das 15 às

hors.

Compro 1 geladeira elé-
trica, 1 máquina de cos-
tura, de escrever, ence-
radeira, piano, cofre,
salas e dormitórios mo-

demos
Senhor chegado de Minas

compra uma peça dc cada, paralevar para o interior. Telefone28-2843. Sr. Dutra.

CAPITALISTAS

Compram-s©
Roupas Usadas
Máquina de escrever c dc cos-

tnrar, ventiladores, enceradei-ras, rádios e tudo qne repre-
sente valor. Atende-se a domi-

clllo. Telefonar para o Sr.
Preciso,de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), pelo £5RÍMV 013a)•raro de 3 anos, pagando 12% de Juros ao ano com garantia ht- | eleronc 1J-/OZ

JWtecârio ein prédios no "centro; no valor dc 7 milhões de cruxelros.
idJíTONIO DE- CASTILHO GAMA. Av. Rio" Branco,, 128, saia 1603.

CASA DE SAÚDE
Tendo no subúrbio da Central em pleno funciona-

Mento, lucro positivo. Cartas para o Dr.'Gerson. Caixa' Postal 4.777 — Rio. "

i t TEATRO MUNICIPAL I
TEMPORADA LÍRICA OFICIAI
Concessionário : L. Lanrent Marlosa — Superintendente Geral: Dr. Ary Menna Barreto

'ti ; 
HOJE —- Domingo, às 16r horas EM PONTÓ
1.» VKSPERAL DE ASSINATURA

CA R M E N
H com os mesmos artistas da 1.* recita

Fritas e Camarotes — Cr» 800,00; Poltronas — Cr» 170,00 (Selo & parte)
AS DEMAIS LOCALIDADES ESTÃO ESGOTADAS

TERÇA-FEIRA, 9, às Í1 hòras EM PONTO
8.» RECITA DA ASSINATURA DE GALA

W E R T H E R
ópera em 4 atos de MASSENET

TAGLIAVINI — PIA TA8SINARI —.DIVA PLERANTI — PAULO FORTES — ^INO
CRIMI — GUILHERME DAMIANO — ANTONIO LEMBO . Maestros do Coro: SAN-

TIAGO GUERRA. Regisseur: CARLOS MARCHESE.
Regente: EMIDIO TIERI

BILHETES A' VENDA, HOJE: Friias e Camarotes (esgotados na assinatura) 1 JPol-,
tronas — Cr» 200,00; Balcões nobres A e B — Cr» 200,00; Idem C e D — Cr$ 160,00;
Idem ontras filas - Cr»140,00;Balcões A. B e C - Cr» 120,00; Idem outras f.Ias -
Cr» 100,00. Galerias A e B — Cr$ 70,00; Idem outras filas — Cr» 55,00 (Selo a parte).

Casos: Alugam-se em Miguel Pereira
Com grande terreno, boas nascentes, grande galinheiro, cevaa

para porcos, cochelra, etc., 3 fogões, gàs o lenha,
sala, varanda, copa, cozinha e banheiro completo, toda i^bUiada,
alueuel CrS 600,000, a quem comprar os moveis e benfeitorias,^ no
valor de CrS 28.000,00. Tratar no Rio na Av. Traplchelroa, 4T, ap„. 4,
próximo da Praça Afonao Pena. H. Lobo. 

ESQUADRIAS DESDE

Cr$ 180,00 oMETRO
Tacos para paredes e todos os serviços de madeira. Procurem a

Rodapés — Caixões para portas — —Marcos — AHzares
FABRICA DE ESQUADRIAS SANTA TERESINHA, a rua Can-
dido Benicio n. 1.013, no Campinho, que esta em condlçocs de
atender prontamente qualquer encomenda. Escritorlo a rua rri-
melro de Março n. 33, sobrado ,sala 4. Tel. 23-4219.
almoço das 12 ás 14 horas. N, B. — Construçoes por administra-
ção e conta própria  

FERRO REDONDO PARA CONSTRUÇÃO
i/4 — 4,70; 5/16 — 4,60; 3/s — 4,20;

1/3 _ 4,10; s/s —¦ 3,90; % — 3,80; 1 — 3,60.
Arame farpado MOTTO AÇO Nâo estica nem
bombeia e agüenta boi de verdade. Apenas 2-

quilos com 400 metros. CHATUFE. Tel. 48-7622.

ELE VOLTARA'

I Junto ao Clne Ramas — 30-2281 — Consertos ,.garani,idcw.

Estrados para Geladeiras
, Conserve sua geladeira sempre nova, colocando-a numa b*so

de madeira com carretllha, para facilitar a Umpera da mesma » |
de s™ copa. .Ver á Av. N. S. de Copacabana, 998 - Fone :47-3740

| — Gilberto.

Fluorescentes

Dimenuiet
1.35 * 3.00...,
1.85 x 2.40....
2.W * 3.M....

Tapetes aveludados
40 s 80
50 x 1.00...

1.40 x 2.00...
1.60 x 2.30...
2.00 x 3.00...

Cr$
599.50
879,00

1.280,00

40,00
«0,00

365,00
479,00
780,00

Artigos- para Praia — chapéus,
chapéus de sol, bolsas.'tira-colo,
cestas em todos os estilos em pa-
lha, Junco, ete., resistentes ao

sol e â água

Tapetes Boude — U Florida
1.20 x 1.80..
1.80 x 2.30.,
1.80 X 2.70.,
2.00 x- 3:00.

360,00
493,00
535,00
720,00

Os mais lindos e resistentes car-
rtnhos e tadelrinhas para bebês.
Variedade em berços para recem-

nascidos.

Abatjoúr de vidro americano com cupola en-
viesada e veludo."

Travesseiro ventilado 40.x 60
Galerias de extensão com vareta e ar golas

até 1.40.
Voil Matarazzo, artigo fino  a
Voil de algodão ç/1.40.
Voil de séda c/1.40.....'
Crctoncs estampados c/l.40...#••••••••••••«
Damascos de sêda.c/1.30
Passadeiras dc oleado inglês 

E UMA INFINIDADE DE OÜXROS ARTIGOS.

99,50
195,00

22,80
16,90
29,50
32,00
19,80
79,00
9,80

QUE preços;

VA AMANHA MESMO ESCOIHER OS ARTIGOS
NECESSÁRIOS PARA A DECORAÇAO DO SEU LAR

TEMOS PARA PRONTA ENTREGA:
Reatores americanos, 20 watts 

(Suportes para lampàdas, brancos, par 
Starters F. S. 2 - F. S. 4 

I Lampadas de 14, 15 e 20  • •
| Lâmpadas de 30 

V^^o-POR 
-ATACÍdO

ORLÁNDO LAZZARINI & CIA.
Rua Aleindo Guanabara ns. 17/21 — 11.° and.CINELANDIA

Cr» 22.00
Cr5 8,00
CrS 6,00
CrS 18,00
Cr$ 28,00

HOTEL FAZENDA

BOA ESPERANÇA
MENDES — ESTADO DO KIO

l Passe suas ferias ou "v/eek-end" em ambiente de casa de campo,
com o^>nfortb e serviços de grande hotel. Altitude de MO metro;.
A 2 30 horas do Rio. do trem òu de áUtomovel, por excelentes estra-

I das.'Desconto especial para a temporada que 50 inicia InIorsaaS6.s.
| j rua EvarlstO da Veiga, 10 r— 17.° andar Tel. 3«-57o7.

--—"«,'ibr;ix", grande
stock e variedades bem como em

. úiá ue vimf
-PABRICAÇÍI) PfiÓPWA-

PREÇOS Pflflft TOPAS ft5 B01S*S .
ATENDEMOS PEDIIXB DO IHTWWH.

REMETEMOS CATÃ1DG03

CASA FLOR
PRAÇA TIRAOENTES.SOFABRICAI
AV. 28 DE SETEMBRO. 19

* ' EM SÃO PAULO: $
PRAÇA DOS ESPORTES, 104 *

Ta peç a r ia^^H

RUA SETE DE SETEMBRO N.° 196
(JUNTO A PRAÇA TIRADENTES)

Representações
f Com escritório instalado em Jule de fora. proc°\r^"
Ise representações para a mesma cidade e a circnnviiu-

|nha Carta para «ORGANIZAÇAO HELANTO DE REPRK-
I SENTAÇOES'^^^aix^Posta^i^47^--^fuÍJ^ac^oraj

"LiVRÕSlMDlS

Compra-sc qualquer quantlda-Pa»a-se bem e atende-se s
domicilio, Tel. 43-2885. Com Josc.

TUBÕSGALVANIZADOS 
- CIMENTO

 PARAFOSOS - ¦
¦ Conexões — Arame £avpado ¦

IMPORTADORA

Matriz:
Avenida Marechal Floriano, 15

Tels.: 4S-1925 - «S-fiT4«
Filial:

Kna Teorilo Ottoml, 1W
Ta 43-117#

LUSTRES DE CRISTAL

Aproveite, eompro ja o seu lustre de erlstol europeu por

preco infimo, diretamente Jablonceka Krystaleno — Teheeo-

Eslovaquia. Prejos para revsndedores, faeilita-se o pagamento.
Deposito e exposijao a

Rua Barata Ribeiro, 14 - A— Loja
TUNEL NOVO |

LUSTRES DE CRISTAL
DE 26 DAS MELHORES FABRICAS EUROPIIAS PARA TODO O
BRASIL. Lan$amento sensacional da novos modelos, em puro
crista!. Proprios para poquenoe-apartamsntos e grandes resi-
dencias. — Distribuidor axdusivo : NILO RIBEIRO.

VENDAS A VAREJO POR PRE^O DE ATACADO
FACILITA-SE O PAGAMENTO

Nao comprem tem visitor nossa exposicao onde eneon-
trorfio teenkos para quolquer orientaffto.

EXPOS ICAO DAS 8 AS 22 HORAS (
DEPOSITO E EXPOSICAO

GALERIA SAO PEDRO

Av. Princesa Isabel 126-D

37-1200 TUNEL NOVO 37-3428



blema do pelroleo! Jrabalhos forcados na Russia ! 
Car,as aoJ funcl&iirioi da fazenda INDOSTRIA NAtlON,

* (Da ). Lliusc da Res. do Lx.> RCSpondendo a unit lntcrpe-1 hi elusive trabalhci for<ju<lo no | TcrinJnava » eronlea prometldn,. ncentuada crlno economlca-finan- | At AO D0\No dlm-urw. porem. pronunoludj , , . niirkbournc mi L cleatcrco. J'ambem dlrcmos nlgo. nrromule uo utinntn referring A ! celrn cm t|uc no debate o nrnsll. *
m, rttci da aislnntura don com.ru- ao er- nmeiownn., f quo Ji antertormcnt# mimtive- i mulhtr lift funafto puWIc.t, qunn-l Purece-mc que todits nr. pennon.)ton nnrn n ™miru?to da grande pnrlnmento, o sr. McNcil f<w a, mils c que 6 absolutamcnto cho- do ful Interpelndn por alto fun- i do bom aenso nfto aqredltiim em
! "n m!,'';,Sriie v Pp°?2S" sceuintc deelaracfto: ennte pnra qunlqucr pessoa qui clonArlo, on. omlssftn nmts Ml- crises de aemelhnnte ..specie, Mlfe gablneU 5§ Flwil Adm?nl2tr»tl°lV}° o. N. seguinvc ooBmr»v««. mesmo i-cmotamento prnso como nluterlo. e iollcltuda por uugestha ' mam. apenai. nn coiiaequeiictau da «c dlr?« '..An rto xuwPSS5lmomb» "Estamos constantcmcntc cm-1 nrts, a tnber, que por decreto carta dc nlgitns colegHB. futta do patrlotlimo, a auaenolado Undo- p cn
^Svideiuemente c. o n p nfto Ponhados em procurer tornar^o- arbHvhrio. pet«oas sio icmovl- Vojo-me for?ada a udlar a pu- honoatldade e n lnaaelavel nmbl- — noa tarde s.- Major D«.e-t,m ?e iiallolucfto' do Droblcma nheoldos A mcdlda quo as desco- das dc suas rcsldcnolas e de suas bllca«ft<> esperada o aubatltul-lR cAo do alguns poucos dos nosoou Java nnber o pi cm que" efta aiMf t»rwo^ PC? brlmos, os fatos na Russia So- ocupa?6es c condonadas ao tra- peins despretcnctosas conaldera- homeno publico*. probl-ma dos colohSo."efclto do presaften exterlorcs. fa- Vl6tlch e noa liaises satelltej. balho foi'pado, ou n trabalhos 96011 que Idea ler. ! O Presldciue Eurico OacpnrDu- — noa tards, n.-. Coroncl ojtuu I•/cnao ko. o qur nflo pocie delxnr Drelaro tambem. uuc ao m?;i- forcados no cxllio. na Ruisli. 1 o ntunl dctcntor dc nm cargo I tra, no mcu modo do vcr, icrnda- almpleamcnte dcjanlmado. ' 1

i dc tazer. K' pen a. mo tcmoo quc nfto nos atl^arc* Sovldtlca. Eilft espeele ac pro-I <lo clc5lj\qijr, no itprese»tnr-mo ' <lo aobsjns provas do rnro crltfrio A jiqulil^Ao dos colchOes 6'
i E' 'nonlvel auo o oBf.P o-.f- mos, nem 110s compromctercmo=, ppgonda, csta C3pe;ls dn tilvOl- j <,funlvn,i. conKnitubuCca pelaultl- j o de magistral prudencla .no.-, Impojlvel. Oj precoa tornados.Inn Vin a nm4 nnllMoi dp mdaroridacip " . •. " mB cronica dominical, lndngou no I grnndea momentos dj aolucdosra- elevam o orcamcnto actma de
UoiicnemL Eomiomlco dns no iuoM°nto orwiente ffitfmoa ®E?&0 • «Stamos constontomento I n(lo Bcria capaz de migorlr idclni j dlcaln. E. no decorrcr do quotl- j rio'.nM pouilbllldadca. Paga-»c

In V n M!re..nirC«rt« men. cm preo^ipadas com Los Hidden- ompcsihados em reaHsar". I utola r.o, proMcmw Ugados & dlan^ multa. »"8*t0ja de bjdla ¦»,,»«« ' P« urn
i <it/n surerm» cm culo tcmarlo XI* f«c «m#» nf^fnm nfis'ios onmrpffn— cutxvcl oorn .Renso« Uma dno mute 1 Que ac piigo¦ r ntv

; Rtira ««»c Z qSM^ce" ^ ^ cldadfto" brltnle^e que —-  ---¦ n »»'™"tca « qu mrellzmentr, -p
; ncatcH A prodU5fto doo combuutl- estamos' prescntcmentc cstu- s '.;V v v tnlvcz nfto^'.lie «erA dado reallzar oiitfto a citiiUar a tn-
j ^e liavcrla dc oc decldir a exunii* ^\i^^a>Jcrlatifo'^^ftdol^r<>*'ymlnlstratlva. Tcniii^ at^ul mc.smo^no Quartcl.

j 
clnreccrdc uma^jez por tod^aH^ce^. o sr. BJackboume: "Posso di- 

^, 

torcm ^transferklOB para o^ Interior f{eu^dadceil!Sclff scr^^queawio

bUh f°Algunu necostiJLada-,, cm cujo I contlnul;*por" fayo-^ Compl&1"^aC'

notadamcmc ^lo ponto de c^la^recer^UJil pouco^sobrc^o forrchT^bofia lplatoIOes1 c^de^par^ pots^a ^b^a^^v C d ^nha'

actn.01^todarm!,lrc11 de?xar'"cfomlnar l°rCS^™a rHfllff! isonho da cldadc roaravllhosa, rc- fleam bem^clma°dcP^o"^
I pclats vontadc>s cxcesslvamentc na- Mctica e na rjuropa unenui cuar&o apavoradoa... aaa dlsponlbllldadcs. S?rA necca-ulonallptr.n. Mantcm aeua pontos ^ aM u,WrM1. Quo lmensa economla para oa aarlo npelar para...
J de vlata dc tendcncla liberal em EiL'to i«A cofrcs publlcoat ~~ Imposslvel, lio momcnlo, sr.rfiacfto ao capital estrangelro. poocna cia. muita. rxoss*o Sc. por uma lneaperada ressur- Major. Ou fazemos com os rc-Anulou ac ncgoclataa das dlatlla- rado amfgo c subr>ccrct.ari<D rca-; rel^&o du realldade patrla, of> ce- cursos atuals ou... Bern, fare-1 rla«. Aiendcu at£ cm parte, aoo lizou alguni excelcnwc trabalno nadorea, deputados e maglatrados mon ° "umero que pudcrmoa...quc rcclnmam a &0IU9&0 do probls- ner.se assiinto, e em verdade, so .i. bc contentaaaem cm cauhar o nc- —- Apenas 81 c fleam faltandoma pelo aproveitamento honeato as exigenclafc dos afazeres pav- 'fv>ccsaarlo k subslstencia tal oa dc- 23o» atalhou o Major, com umdas noseas rochas plro-betumlno- ] amen tares e alguns outros de |mala braallelroa o nfio arrancaa- Sesto de contrarledade que o Co-doni^Uc^ impe^ra^

! ncn^rddoqUc8trSn«e™S' CoTdl?^ Codigo da Administrate) Soy 16- Dcatc prfmelro jjekso. dependc sem coloca^&o, om qSqff mer-'! eSta que t preclso aaber satlsfazer. Ilea a respelto do trabalho for- marcha vltotrloaa em demanda do cado, para &eus produtos. En-' mesmo no caso de uma guerra em cado, por onde se verA que ha glorlo^o porvlr dc um Braall, que, tretanto. nAo balxam os prcjoj! colabora^ao com oc Estadoa Unl- varios graU3 de trabalho forgado, VmA Y}sta muit0 comum em Camiri • seoaradorcs ilr ira^ rm "° womento 6 o glgante-aleljao, d3 tecidos... penaou cm voal dos, pole ac sabe temerem eates I Lma ireia muuo c01"""1 camiri. beparaaorcs uc ga3 cm de cabe(;a cnorme: ao capitals; dc alta o Comandantc.
I haja e3casaes de aeus proprlos re- ¦ ¦ ¦ Mena Iloresta tropical corpo deformado, dc brayoa fran- — Pcrd&o, meu Coronel, ata-
| cursos para plena «atiafa<;&o do a • ctnos e do pernaa c p6s parall- ^hou o Caplt&o Aciclo quc sn-i aeu prourlo consume, cm tal emer- M ¦ % _ p ¦ AH I 19 w eados, por falta dc vitamlnas cs- trara. a chamado do Fiscal, .osi
^•p^de-eo. , depUrar A l||CfAr|f| (|A 0816*0160 DOIlVlOnON^.. « que c cap.U.a M1que o quc fez e recomeya a tazer gT% iHllfllrl BW «¦ W MVIM WBWW W lwlBW|sim cmprccados e a boa orlenta- Pcfccm eBts slogan iuc nao 6ft Alcmanha, c o quc sc preparam, tarfto da a^ricultura alnda. orirrp- apllcavel ao caso dc alta dc pre-

fe 18.000.000 de He. em eoncessoes pefroliferas no ano de 1928 %«SS. 'in&au, ,teaniotrta de petroleo slntetlco, a flm de P® ™°' * %B^gK|a Pr_™u?®° um rcaultado lmodlato, clamamatee^urar sua plena autonorala em £ ^ Qnos dGRois< eom q »Lei OrganicO do Petroleo" Q Bolivia iniciaVO Q pUaflata aS flih« doa anul ^ ^Tdc"qu^nL™ Sm'
exploracao e industrializacao do precioso mineral em seu territdrio • p^eAde/porquecSa baaixoumo fa°dop™f'im°deUcviur°o'CmMhS-a-

TiUii'Canario - Enviado especial do JORNAL DO BRASILi I^^onaandon^'Sffi:pSS£!J& para^compra^^amb^L"11^ "d°-
 Como Jfli csclsrecl uo avtigo do do que eu, contemplava o fo- Est a polltlca nefasta de deava- „,,„a,^„mcsI1!,0 tcI"P°- d8

1 . ip ««• -• f T ' —2ZT anterior, em 1922 o gov era o bo- so a consumlr a preclosa rubla- lorlzaS4o da moefo produzlu lu- »e _apagand° .
; \ Ilvlann Ilrmava um contrato com ceal cms e^pantantoaos aos Industrials : era mills joyem• ¦ f einvoanhla amc-lenna Rich- Devo «cr pop denials destltulda e prejulzca tremendos ao rwto oct= an°s 00 que Verbaeren. e

- ' BOLIVIA 1^,, ™. da lntellgencla peculiar aoa que diNa^io. embora-tlvessem frequentado am-
y t  niond Le\ ering. „??! 5.^ nos governaram. Acho tudo dema- Mas. clce meamos nfto escaps- ^.os ? coliglo Salnt-Barbe, cm

f —  . i ^ escala tJto.ooo.ooc> ™ bo, um lwwonnecimento prsiimi- Qiacj0 almples e andaram a mega- r^o d£s auas funestaa conaequen- Gaud, nunca tlnham tido a pes-• i liar em parte cla zona sub-ailu»— rautir auo exlatem nroblemaa tAo clas... albllidade dc conhecer-sc all.
| i . 1 1 1 lla« lntrlncados que n§o aerao resol- Ainda agora, a perda dos mer- Mas um parentesco de ra^a c de
I » «»u* , . j, 1&21 a 3o^vja (jxta. a "Lei .vidos pelac geracCes atuale... Se- cados ejrterno? em que tlnhum r®spbrlto exiatla .vislvelmentc cntru

. r. V / \ . o reran lea do Petroleo". que ori- r& verdade, meu DeusV conseguldo penetrar durante aquclea dols filhos do Escaut —'1^ —  entava c cfclareclo como deve- Vamos ao segundo topico a que Sierra, tem como uma das .au- o rlo que se •confunde, quasfs ao
j' v' Y rl9 c/>r e*:-'»',utada a exoloracao aludl actma: a carta dos comtm- sas cxatamente o alto custo dc aair dc Antu6rpla, com o mar do

console. • fi ,• / ••• • ' j. i nhelroa. . ?ua: PJodUQfto, devido i. situasao Nord. E a poesla do autor do•*, . _ , j t ; -t » 1 •«_ il , precioso pereuntam-mc se acredlto auo ln*1&clonarla por claa aesenca- HSerres chaudes'Vcra aos olhosdoQu? a experfencla nos teniia I t < mineral em seu territorio. Um 0 ^o^ mSlsUo conaiRa a har- deada. n&o podendo-competir com redator da Art Modane "seme-
servldo, s«4 o uiUco. Mns?lo,.. , . .  X ano apos &|promulga5ao da Lei. TOonioea remodela?fto moril. men- lhant0'4 onda que sobs com arnas a verdade 6 que temot ne- rf- . WUrfh w . i ; a Richmond Leering Co. trans- e material-da Fazenda. parses onde o baLtb cu-to ^ar^nv- mare, lambe a praia, so retlra.
csssia'ade grltantc da criaga<> de . • y icrlu &eu contrato & Standard o dr^ Gulllierme'da Sllvelrapos- pr?v?o8 volta .a subir em-baianceamentos
um orgdc superior dc controls . -J . .-x 4 . ¦ • Oil Co., a qual por sua vez fez aui Uma lnvejavei eapacidade de um terr" A situacAo d2 lnfi^lo «^aves. em cariclaa aasetlnaxlas ao-
com a finalldade de, ^ ' novo contrato com o governo de trabalho, 6 eulto, dotado de ofl- SSicindo o unico r«m«dit5 cnJ tore as areias» ES deacoorc e' ga-

(% moneta- - ' ! La Pas. O .contrato estipulava ciente espirlto organlzador.- Temoa sanha com lcntaa c delica-i^uiar o me.caao mon^« i ^ i  que seriam concedldas a.Stan- a proya.real na monumental obra gflo. a quelma do excesso de ?a.® alurldes a'agua transparen-' , ... \ i • dard Oil Co., um lSllhao'.de liec- quo reprcaenta hojc a Fabrlca de mocr'a, cs, pre^os contlnuarao aconcentrar as ie..erras mo- •• ?. * i ¦, tares nos Denartamentos de San- Bangu. A16m do male 6 um me- aublr e, dentro em breve com Entre ou^raj po-s.as da coleta-
Iietarlas do p&ls, ! \ x . • . \\ Tarifa T chuoultaca dlco''do renome. O Ministerlo re- lirlfaa aduanelras ou sem elaa, Verbaeren cltava aquola que,inspecionar, permansnte- ; SS. O8""" e"uc - >:; ticinrin ' ifefiSftartrK r>s Wivplfns clama alta3 doses de penlclllna. a malor parte de ncosas Indus- comena _ asslm. _mente, as bancos, para que \ ¦' '.'y -OT fi" de out^c-; conce^'sionarios nue r>oi- • Em 6Ua3 maos esculSplcas deve t.-las nao auportara a concorren- J-Ion ame «• J ° J1
os credltcs e 05 meios de i SZ V./'im / (f nf-L' i ser esta cautelosamente apllca- cla da estrangelra, nem no raer- , , [itrangeo^est»1ain rie acor- ¦ ' ?TT . i• 1 venturagJA tlr^sem regalias .nas da.__ .. cado Interno. A 1 horizon de mes regards,
Km « iSTile So- i i 1 v" i zonaa em ques^ao; a companhla Talvez.aa toxlnas que geraram 3b. nfto 6 mals nsgoclo, do Exaucez mes rives eparsao com o lojume a- 11=3^ , 11VA . . rw^'ii f ' americana entre outras cxigen- 0 mau estar generallzado orlun- ponto de vista de prescs, por Entre les levres dc vos angescla-- . ,, . „ . 1- M;l . /">-• f—« .cias contratuals so obrigana do daa lntoxlcacdes dos nilcroblos essmpjo, usar caslma naclont.1 Prolundamentc admlrativo. eleexercer \1guanola a^ira p^- »i|JI ——r-r perfllrar um po;o por ano em la deslruldos,. venham a ser ell- lugar da estrangelra... falava Ji da "Jovem gloria" dera que sui3 operates &be- U» V. . g si£§f : * 7 cada 50.000 He de concessao, minadas. Quandc as colsas Vio aa apro- Maeterlincte, conqulatada,' dtela.dwjam aos temios das !e!s deverla no liais 11 «i Alnda nao fol publlcado o dlac- xlmando deste ponto, os Indus- "sum ruldo" — e 1sso acontecla.

({ •%• ' VoWMi ] ¦ de sua oroduSao bruta nos^o c^«ado. Talvoo n<SqtKl- trials comeijam a^ grltar pedlnOo irnilto antes de que Mlrbeau dessefix a." as taxas maximai pa- ill  ¦ • ——1*1 r rim* o RiirprpRH #1* nm n. enra. m- noi a ces^ alorlza^ao da mc-da, sou tiro dc plstola — e conclula.
ra depositor e emprestimoa, Uwf Sr 'i prVFT^ <pom a promulga^ao da nwa plda_ para depolB. noa delxar via- &eI? 5" lembrarem de que este _ -Quando das fllas eal um t£o
controlar Os emprestlmes \\]\ I { , ^§f) . Lsl Orgaaica clo Petroleo e com iumt>rar, atr&vis da perlcla .pro- tirHhantc paladlno, ve-so reilo-

r.~. ^Cr". (wrr^nerira JiJi !¦ ' ylnda aa Standard O.i. tevc fissional as causas do lnsldloso • momentaneo no mercajo rescer a csperanca .cm moeda estranfeetra. m I, inlclo uma louca e-deaenireada a ° 1 externo, com grande sacrljlclo Depols deste artigo, uma verda-
Tal, organismo liidispensavel, ll'LJ  I, . .. correrla cm podldos <je conces- Heata ainda que os seus auxllia- „°„p°,0o *„p2« 8JJ! ?clra anilzade so estabelecsu na-

m^saetsisme. #T j. 
1 —j¦—r —~n 

a-aaesjaswc surwaprss&rs *&J5&JgL&

ra^5S85iC» I 
«¦ „... aagj^ai asar*"

A*' <ofasub«ttin» „ , .• . —— rmmm ¦. iivm mmsmmkmvmim mi—wxkm&Msszzm ^ ~ ssisi verhaeren°que tinha convidadoFas, Xeo.leamente justiflcaAJ«l. ra-. P-^ •fcaeiromarj fm ' >* 1 <¦ x ^$1 Maeterlinck a uma manlfestacioaundaria C;n dar um goipe d- •ll? literarla em honra de alcrum ve--  j mortc no princlpio federatlvo { Jlj) » V . > . lho. Lemonier ou Plcard. tendo-
Aciunula-sc dinlielro. xnobii1- Ul^|^e' 5^^u?nui°te^a^n 

ulll --gW—, 
*" , gaaBaaw^^ lhe^rogado dc^tomara palavra,

nas economias vda colctividaae, | 
' 

C) que ha a ft«er, em no^so ^japa da Bolivia,'onde esU localizada a laixa jwstrolifera subandina. * "Meu caro Verhaeren — Sim, de-fufldindo-as em vultosa^ quan- -pais, para moralizar as "Sooic- v . certo, estarei, sem duvida entre
cias, canaliv^ando-as, a medicla dades Anonimas c valorizar — ; ; vocSs e serel fellz de encontrar-

do .necessario, a quern disponha a^&o cPos "Bancos", tornanao-os TIN 1 |>1 I I I A f" F A A'kl A til A- r.-.-r-- ^ ^ | rne at. Recelo .sdmente de nAo
de GAP ACID ADF. DE TR-ABA- instltutos uteis k coietividade, I U A K A I H I 1 I" h I I 1 EM I I Ivl >-lA .*L-- g j poder preatar-vos neata ocarfl&oto-
LHO e ESPmrrO DE ACAO. tar era ts.o important®, • que s6 I IT U IJ >4 I I I U L LV^VJI^bvJI^I I :' dos 08 servlcoe que desejaria e

Tal emprcendimento faz por uma lntsrusa ^ vigor05a carripa- 1 % ' 1 ¦# l 1 ¦¦ 1 1 w "¦* "• neceasitariam, porque sou e^ serel

^entsmente^demcera'uco, qu.'. ss preltigtadas c amparadas- pelo "ndustrla"?^?^'^'^^^ et?p°as inl?b" "avimcp'dL d'^civ'Snza- > , a'i0"''£rne's ^^°..era lCOnta a ml_
<:«jomteam SOCIEDADES ANO- poder publico, ssritt capaz de nelro, de Sfto Paulo e de alguns Qfio; haja vista o progresso dos BM8| ., . . , . • anVTto™vo»"ct«nn*8 u^XMAS. que -se lormam para tracer novamente a It per&lda, outros astados da XTnUo. o vulto noasos principals Estados e de mtos" .
u'lm determUiado^de^ prcvocarem noi lxpmeM.^no^GcreniO, e, aU, *nw- "-"verdade ^que.^multo nos falta *'' * "S ' Mas ' o segundo billiote partl-
quezas ou slmplesiliente para paisl obr?s°d'e^TOrto^e'as'no'ssas ostra- nltura do a<flantamento que tanto ' ¦, tempo em que Dondolot faala
somecerem rcoursos a empreen- „ ,la, nada , coasesui. das de rodagem, nfto 6 de boa lo- almejamos. .. o retrato,.aobro o jfundo do vc-
dimentbs a serom desenvolr.acn „a Klca c judlcloso crltorlo, acolmar- .¦ A1 estao, porem, para conflrma- awp^iafciy^&maiiwlhea caaas flamengas. do cocrltcr
sjsr tcrccirce. . n¦ ¦ se do presulcoso ou pouco dado ao sao do nosso modo de ver o ji •$?*«£, »*«l aftLVABfili alnda arraigado cm Gand.

Nests caso oriaHi-ss os BAN- trabalno o novo brasllelro. notavel .movlmento de nossas In- Da sua cldade natal, quando pu-
o PR3CEITO DO DIA ' osrtas Aocontrarlo, modestla & parte, dustrlas; a grande expansfto do g|dHwWHH£@^3l§MijH^^BfiinMNHsPB9HHBMHHHHHSHHBSH&&8Sv!M Wlcou "PelMas et MtUsande" Mac-

Otminuer ,;o« oases nresu- possoas preclsam llmpar os ou- somoa um povo de trabalhadores, nosso comerclo. tanto Interno co- ;terlinck escrevla ao poeta doa
S Kftf .Ji- vldM. de tempos omtemp^'para dotados de grande aptldfto para mo de lmportacio e oxporta5&o; 1 "Solrs", a 14 de n o v e m b r o aosne-ne, ent.etanto, que taw.-or- o Sulo dc cfc Ws todos os mlsterea o atlvldadoa. In- Importance de nossas rides de ^ 1892:gadiaaQpes temiam r^cur^os VI7 tal Umpeza n&o deve sor felta com ca'dsavels lutadores por.tudo quan- vla<;&o lerrca e marltlma; _o desen- Meu caro Verbaeren — Nfto sol

gorosqs, Iinan?as colldas c adml- estilctes. grampos ou palltoa. os to diz respelto ao progresso. em volylmento constants da nossa wmimmse vocft leu "T6te d'or" de Pauln.lstracocs. enpazes, para cumpl'i- quals, alcm do perlgo de terlr geral, ao adlantamento do Pals; agrlcultura e da nossa pecuaria, Claudel... Para mlm, <5 uma dasrem a ampla e lndlspensavel timpano, d&o • ensejo a series In- vi^ftoaerea^' as°^noSs?a tnfnas'de mals extraordlnarlas obras do ano;
nTCe^dade™eirtmdamenteif0 tfo OT^ouvidSVVeconV" w>' 'm^co ^s^m bons exemplos que nos y6m ouro^de^carvfto de pedr;a^deman- t^e*»e«S^rt0-' 1388 ' U™* •

^S'nTOUSTOlASiae drgSos. — SNES. Nos quatrocentos anoa de nossa ^naod°c^^°ufta0sE^J.r0as'8°° ter^o^V .esoreyer ' um novo
v. j.tBRiClC). ' ; tores de trabalho lntellgeiite e pro- j p r!T1 o' publfciir 

m m" ;i

pais das "Soeiedades Aiionimas" i I !r I! I r U I IMINI \ I IT A I I VI »; drlo °de10|lorla? a Companhla 'fil- '-jil envla-me um certo nu-
«. dOj "Bancca". V.w| ^ I IW^LL rAvl III llj I l\n I I I V ' derurgla Naclonal, de Volta Se- mero de llstas de subscrlfOes.

Kin nosso pais, in'ellamcnte, ¦ :l. donda, em franca e crescentc pros- Pode ser que vocft tera oportu-
tai nfto se 66. — Vcc6 tcm renarado nas no- iiue voc£ eempro rep etc: O ver- perldade. ... nldade de colocar algumaa dos-

; As "Sociedades Anonimn-s" que tlclas de dosfalques do dlnhelros dadelro controle , deve^s^^nde- gr^ame°n'Contra nfis dlmUiuin saj listaa ^ lnteressar a Art

1 Ment^^^etemiinadas^riqu'e- danadm|nlstrn^> ^jubllca? 
rato'e3 §^dtervi;o^^«reld« por. t»|- Asslm Maeterltack

Ttjjro, crimmosos, vlngandOj/ape- XKa,Irar'reobtl5&o do qulna T^talstr^v.a^em'funclo- te?lr»4avplSf^ ^Ele^u^ajudA-lo^o convldou a
;.nas,,as que se rormam por.lnl- manias fates compromete a' ad- namento, para peroeber mals fa- aDunaancia, para pn»="" HBUM^partlclpar da generosa lnlclatlva.eiativa. de reduzidos "grupos" ou mlnlscragao pemntc a oplnlfto pu- cllmente- sues falhas e prevent 5,,,^^ um povo de gastadores, Esse ato n&o • fol tldo em contaM -"amliias" e, princlba!mente, as bllca Vocft nSo acha? na repetl5«jo^ —do pcrdularlos.- Com raras exp®. :. todo por Deua ao escrltor que
.que £« destinam 4 cria^ao de — ®f'»Jue chama vocS op-- — -Iato »J^«inm?e»ona^ castamos mals do que pode- Q sailor "Sao Salvador" que pertenceu ao saudoso eel; Clemente de Araujo Castro • 4oi cons- enteou na etcmldade? '.. .

-SrSL,'* a? . truldo „« e^e^s da cldade baiana de Santa Maria da Vitorl, .
co-avel a ue-exist el povo, de,contribuinte, de homem vis ou^ mj.Il_ta«s qiu^ nuo, dos-esbanjamentos. Mui- ^ riDAMA Hft IPRANrKfA j linck licou sempre unldo a Ver-gOw*avei que existeI da rua. da conflanpa dos tas vezes gastamo3 vinte, quando O DRAMA DU 5^ f RANLIjVU. . haeren peloe la$cs cs mala eoti-XJma. verda<ieira "prolifera- — Sim mas isto nAo con^ nistroe? Oenerala b. igadelros al- devlanioa despender apenas dcz. ——: I doe e cordials.eao" de-bancos surgiu com tal... Voq6 vem novamenwe com ni-ran tee, ou dlreto.ea civis ac Aaslm 6, que a despeito do assi- Fol por isao quc, tendo recebido
^X^tcd™ eles « l^nlt^Tc^^bom'tue S°!I1^conhe!o,quc a, suas „b- 'e^Sm/r- "KT «|A I

m ^ers»?J»i5sa'?fc jyi Q, C1CL3.Q6 Q© 0a.ZGll?0Ilhaai sido seus; nomes, s<5 &e In- sa superficial, quasc que nfto ee rem nfto s5o de molde a tornar mos uma naijfto do gento pobro. wr.Hion^to nor a favor doteressavam pelas op=rag6es do 6ente... Todavfa a mlnoria so lnso'.uvel o problema fiscal en- e1 relatlvamente pequeno o mon- De Clorlvaldo de Aran lo Castro -E~?. ?SivS,.?STtlpo comerclal. isto 6. empres- con/orma com lsto e a maqulna carado. tante do nosaas reservas finance!- we Clorlvaldo de Aran J,» castro p°eta Ms lon«lo. ™ndSi
timos a prazos curtos e juros vai andando... — Nfto procede o argumento ras. oomparado ao volume aprecla- Finalmeiite.-.. ¦ hoj© vamos dir. talldlo Luz. Rcscali Bit,la.- e hobcos'leitorcs a tawrem conosco ^,,®Jc'?2®KfflSRSs®nSdS
altos e nenhum pelas imobill~ ° funcionarlo ou outro qual- con-ente e que um controls com vei dos noaaos negoclos; sendo as- um ..c.est jlni" na "vlagem" -iue poeti Almalda Gome*, alom do uma espeele de vlag^m nium ta- c J"®!"8"®-'-
modes multo mals nece^arias <l>icr detenbor de autorldade pu- tels eilgenclas possa mellndra-r 8az reduzldo o numero das nossas 48tam(M cmprccndcndo pelo rlo cmlnente geo-rafo Jojge Zarur, pete maglco por aquola regl6o. K a >ado, pe^ sua patMa e ^ia ci"E ar^ls mns auc cdmrn «»°». yla de SMW? JulSa"« pro- alguem com no?fo exata de ree- grandes fortunes e podendo eo *• rr,™c;sco O:ntenM de mUha- que nos tem sldo multo Ltil. To- Ss3lm ostamos procedendo o com vUlzapfto ocldentsl. .oe dols gran-Ulteis ao pais, man que eajsem _r(et,jri0 d:i funpfio que exerce. ponsabllldade funcional ou per- COntar a dedo os nossos multlml- "• ,i~ r,t.i0 nn acomna- uurtres nessoas tlveram in-a-ido oxlto des escrltores belgns troenram on-
prazM jruils dilatados c. Jv.ro* gonsidera-°e aolma de auspeltas; furbar o ahdamento de serv^os Uonarlos. nfjL Wa s^saclmtai av?n- o^-WnTdad^de noTdeS^Mr que P C —_ tro cles sues obras a proporyfto
fe-SS' de no vos Ban- S™J° &?'dlrlSld03 °U Tom^co' StaifT SSFeSZ 

c^U^a^^en-anta^ "c^ Sa^^Pp?emlI™nW m°orreu.
J^01^ iStecloni5tea auTt 

" - M^osSs'iias con3tdera?6es prlJlc^^eSeT^^com USaitS SSn^lSnoS^aml^^'SiS^e: Wltura, pod.rmi ^nc%%CVe^ Sfj.Sf'o" ™?dS ^am'homenagem 2om ' o® a^enl
^ ^^4x5^1^^: aeus^furwilonarlos ou^-alta^paten- 5TP^SS»5uX«eneontrar estava no nome com rantc a 0pini50 publics. tes milltares tenliam a eplderme nha clnco. gasta ools o guarda o Jurlstas d. Ca..oj, Varjd-o o quando mtclamcs eBta perlc d- no confortevel salio do vapor em'due se deverfara apelidar. ma.-! _ Nes°e particular vo«S entra menos senslvel d« quo co de tres. - jornalistao: Povoas da Cerquelra, reportaRens so-bre aquelylo ac^a- que estamos ylajando, o Hal- MabUjc d8 Po!,chcTm.

Ifcaetou que foeacm toawMtas as com argumentca tejm.lcoi», ooUa cA. — P. «... ' hr ¦^ourinho Jorge Lacerda, Darlo Alonso, Ar-1 mo? lnteressan,to convldarmos ca <ContlaU» n. t' p4*lnw V W««e «• lon.cneyill*

,-f .
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do petróleo | Trabalhos forcados na Rússia!(artas 
aoJ ,unc,onárioJ da fazenda

(Da Clnjse da ílca. do Ex.>
O petroloo esteve novamente cm

foco. no tues de Julho.
No dlncurto. porem, pronunciadono ato da assinatura doa contra-

Ò» chefes da campanha imolo- ' tos nnra a construçAo da grandenaltsta apresentaram um momo- itintllarla, refero-se ele a prospe-rlal ao Congresso o organlsmram vfto quu técnicos do C. N. P. ea-
uma expalçAo • Monteiro Lobato",1'"o medido pnra a Induotrlallza-
na Camnra Munlolnal. vfto do Xlato de Tremombi.na Cantara Municipal.\ Standard OU. do Bra-ill, docla- Evidentemente o C. N. r. nAo
rou bavor nldo Impedida rio lnl- U'IU le na miUiçAo do problema«Mar a reapecttva refinação cm nos- por tal processo, e vai apenua, porÜO Pala. por conta própria e tom efeito do presaftes exteriores, fa-
onua para o Governo, l\a cerca do ! '/enao «o, o que nAo pode delsnr
«ulnr.o anos. plr.no também quun-jdc lazer. K' pena.Io estaria dlA)oata a empenhar-se
lia pesquiso, de nossos mananciais, E' possível que o C.tl.P. ente-

Ja. aguardando na conclusfrcs cio

Concelcio Jard'n)
Respondendo a uniu lntcrpe-j Itioluslvc trabalho forçado no j Terminava a crônica prometida., acentuada crlno eoonomlca-flnan-

in.Sft Hn niirkboumc nn L desterro, rambom dl remo*» algo, arremate ao assunto referente A cclra cm que «o debate o Iirasll.inçao ao fr. «lacsoournc, n|,fquo ji nnteiionnente mantive- j mulher na (ungíiu puMIca. qunn- Purcce-mc que todaa as pessoa.)Parlamento, o sr. McNell fc/. ajmos c que é absolutamente cho- do fui interpelada por nlto fun- de bom sentto nAo ocrcditain om
seguinte declaraçfto: cante pnra qualquer pessoa quemesmo remotamente pense comoEstamos constantemente cm-l nAs, a tnbcr, qno por decreto
ponhados cm procurar tornar co-
nliecldos A medida que os deíco-
brlnios, os fatos na Rússia So-
viótlcK e noa países satelltej.
Drclaro, também, que. ao m?;i-
mo tempo que nilo nes a tirar o-
mos, nem nos comprometeremos,
a uma política de reciprocldada

íiifi, rv cíi i/\>* . *|».w V«*'V* vwv
arbitrário. pet«oas «io removidas de suas rcsldencias e de suas
ocupações c condenadas ao Ira-

clonArlo, cm comlaafto nnato Ml- crises de semelhante ospecle. Aílrnlutórlo. c solicitada por uugeutlva ¦ ínam, apenas, an conseqüências ducarta do alKUna colegas. | falta do patriotismo, a ausência deVejo-me forçada a adiar a nu- i honestidade e a lnsaclavel ambl-bllcaçAo esperada e substltul-la | çAo do alguns poucos dos nossospelas despretenctosashalho forçado, ou a trabalhos! çõe« cjuc ides ler.
forçados no exílio, na Rússia

concldera- > hoincnu públicos.O Presidente Eurtco ClacparDu-

feputando, o terrltorlo brasileiro, p.conomlco e Social das i no momento presente, ílcamosa esse rc/spclto. aos mais ricos do , N. ^ se rewnjr mefl( cmmundo, Quer. porem, ce deem haj- succesu, cm cujo temarlo íl-tante^ garantias ao capital estran- , j,,,rn 0 c~ainc daa questõea concer-UaClO- n.ninu A iirnrttii<An rlrin rnmlmir.l.gelrv. a assoclar-sc com oii «U neutea A produçAo doa combuatl-vels sintéticos. Sc assim nAo íos*O «onador lf.T,-«!n?»i,tn'!í.v«ri1, i "e liavorla do oc decidir a exann-divulgou seu dlscu.so, feito no so- fundo a oucatão, para a cv>'.dallclo político a, que pertence, cm cihrecer dc uma vez por todaa, semprol da Industria "acionai.dMpo- tãrdnnça. Haveria dc a ventilart-oleo sintético. Denuucla ha.cr I todos os pontos dc vista, lr.-v Governo uruguaio passado sua , téressanteo para o Brasil, economl-vMftniipin rctnt.nl nnrn inAoi; df: unifi • . . .... - i <¦>. *_ e?x ..refinaria estatal para mAoa do umaempresa privada. Da curso a umadeclaraçAo do Sr. Osvaldo Aranha«obre proposições, cujo destino desconnece, feitas por seu Jntermcdio

co. técnico e mllltarmcnte. Só ac-
Blm poderemos sair das condutasbaseada* em meros palpites.Seja como for, conforta .roni-
tatar que ha progressos no assun-•to Governo Getullo Vargas, por j t notadamente do ponto de vi?.-vm tocnlco americano, informa ; ln* trior„] e político. O Governocjue o referido técnico estudara. Htn1clPU a grita da oplntao publl-na loco •, o aproveitamento do . contra ccrta6 m8„obras escuihb,hosao mau carvão para fabricar | „ todavia, oc deixar dominarprodutos do petroloo. O lJcputado j lpB yontadeB excessivamente na-JO:. Raul P.la publica pequeno c , {,lona„r.lr„ Mantém «eus pontoseonoeltuojo artigo no "Diário oe,rte v)Bta rte teudencla liberal emNòtlcW aobre a nossa política do j rriaçRt, n0 capital estrangeiro,precioso combustível. . Anulou as negociata» das dlstlla•Vem destas, houve ainda outra

tyAnllestações dignas de menção e
£té bem mais importantes, entro

hB quais uma noticia divulgada
pela U. P. Diz ela haverem em-
presas de Leuna. na AlemanhaOriental, reiniciado a produçãoem grande escala de gasolina sin-
tetlca. com um rendimento médio
mensal de quinze milhões dc ll-tros. O interesse desta noticia c

rlaa. Atendeu até cm parte, aos
que reclamam a soluçAo do proble- ,ma pelo aproveitamento honesto
das nossas rochas piro-betumino-«as, cumprindo lembrar que na
mexa redonda dó carvdo. ha pou-co realizada, cogitou-se de bem o
aproveitar produzir petroleo e de-
rlvados.

Kez-ae evidentemente algo. Mas.
múltiplo o visível j Ele se ha dc I multo, pouco, mesmo nada. quanto
#=êntlr bem desde que se pense nn ! ao concernento aoa interesses da
guerra fria, na prolbiçfto anglo- defesa nacional dc aue multo «e
vimerteana desça Industria na A;r- ! fala, sem Jamais considerar do que
manha Ocidental, c no fato de tem que Isto consiste: -— ter quan-
sorem a Rússia c a Rumania, vli*.tnhas da Alemanha Orienta!

to H.ntea c quanto satlefaça o pe-troleo dc que carecemos, sem de<
grandes produtoras dc petroleo Ge I pender do estrangeiro. Condlç&o
poço ' estR <lue 6 preciso saber satisfazer,

Entre os fatos, porem, de que mesmo no caso dc uma guerra em
nos ocupamos, sem duvida, os mais colaboração corn oc Estados uni-
dlg303 de ponderação. acham-se ' dos, pois se sabe temerem estes
contidos nas ultimas manifesta- | haja escassez de seus proprlos re-
«;0es publicas do Presidente do C. • cursos para plena aatisfaçAo do
k. P.: •• a Introdução ao seu re- | aeu próprio consumo, cm tal erner-
latòrlo concernente ao anu de , goncltfíJ-J48; e o discurso feito para sole- j Mas. progrlde-ce. F. do esperar
utear a assinatura doò contratos j que o que fez e recomeça a tazer
relativos a construção da dlstllaria ^ Alemanha, e o que se preparam,
ao DlBirlto Federal. como é sabido, os Estados unidos

A Introdução ao relatorlo nflo , para fazer, montando uma maus-
refere de modo algum ao pe- ! trla de petroleo sintético, a fim ae

troleo sintético, embora o Presi- assegurar sua plena autonomia em
«íente do C. N. P. em aeu dlscur- : caso de guerra, acabe por nos lm-
lo ao Chefe do Estído, feito an- ; pressionar e por em atividade: ues-
terlormente na Bahia. houvesse I la dlreçfto nossos fortes lnsUnv.s
anunciado que csse orgão técnico
ia cogitar do assunto.

preocupados com esses lnciden-
tos que afetam nossos emprega-
dou e cldadftos britânicos e queestamos' presentemente estu-dando qual seria a atuaç&o efe-
tlva que poderíamos adotar".

O sr. BJackboume: "Posso dl-
aer áeide Jà que absolutamente
nfto procurava recriminar meu
hor.rano amigo ? Em verdade,.ainda bem recentemente defen-jdi o prlmelm ministro pelas eu-lunas do "Times", mas pode-ria ele nos fazer o obséquio delias esclarecer um pouco sobre oassunto ? Pode ele dar-uos al-
guma Informação a respeito dotrabalho forçado na União So-vietica e na Europa Oriental' i

O sr. McNelll: "De certo eu
poderia dar muita. Nosso hon-
lado amigo e subsecretário rca-
lizou algum excelente trabalho
nesse assunto, e em verdade, sóas exigenclais dos afazeres par-lamentares e algur.s outros de
ordem domestica o impediram de
estar nesta hora em Genebra,
onde o assunto estA sendo dls-
cutldo. Eu poderia talvez adiati-
tar que no referido debate em
Genebra, apresentaremos do-
cumentação irrefutável a rcspel-
to do trabalho forçado na Rus-
sia Soviética. Apresentaremos
documentação trazida de Mos-
cou mesmo. Entregaremos á. me-
sa e ofereceremos em tradução o
Codigo da Administração Sovlé-
tica a respeito do trabalho for-
çado. por onde se verá, que ha
vários grau3 de trabalho forçado,

 . O atual detentor dc um cargo ! tra, no meu modo do ver, lemda-Soviética. Eita cspecic dc pro-I do destaque, ao apresentnr-mo ' do sobejas provas de raro critério
niirnnri» osti eine-l~ rin rtlvftl-1 efuolvas congratulações polaultl-io dc magistral prudencla.no.-,p. gnnaa, asta espe^j- ao üiiui mfl crolllcft Jomlnleol, Indagou ^o I grandes momentos dj soluções ra-gaçao .estamos constantemcnt- nfto seria capaz do sugerir Idclas j dlcaia. E, no docorrer do quotl-' utcln fk03 problemas ligados A dlano, multas sugestões do indls- i hoje duas vezes maisempenhados em realizar"

elevam o orçamento acima dénossas po.uilbllldadcs. Paga-se
por umcutivel bom senso. Uma das mais I colcliAo do que se pngava ha

INDÚSTRIA NACIONAL, INFLAÇÃO, ELE-

VACAO DOS PREÇOS...
Coronel Olymplo Mouráo Filho

O Comandante, antrnnrla no, ooncorrenclií da Industria estran-g.iblnete do Klacal AdmlnUtrntl- gclru.vo, a cate »« dirige, comprimo»;'! — Concluo, do que V. ucabatando: ds me explicar, que os indud-— Boa tarde, cr. Major. Deso- - trlals deviam preferir . ueflaciíoJava oaber o pi cm que eata a, a continuar nesta sltuacr.o daproblema dos colchocs. ) «ludibrio Instável, retr icou o—- noa tarrle, o.-. Coronel, estuu Comandante,simplesmente desanimado. 1 — Pc.-.oliamcnií.A aquisição dos colchões ô! - Perfeitamente, sr. Coronriimpcalvel, Oj preços tomados, Enquanto nfto se Xlaar isto pado

interessantes c que, infelizmente,talvez nfto Ulé «era dado realizaró a da mudança da capital ad-mlnlstrativa.No dia em que os ministériosforem transferidos para o Interiordo Pais, a volumosa c Infindávelcaudal dc candidatos a empregos
públicos cerA detida na própria

., . uuo wuinanaar.spa aeAlguns necessitadas, em cujo ; contlnul por favor,numero estarei, partirão oubmis -sos c dóceis

riez anaj por uma cama putente,da melhor qualidade.Paasel, então, a estudar a ta-brleaçAo aqui mesmo no quartel.Temes cinco estofadores c .-oi-choolrca entre os recrutas. A d:-flculdade Inicial serí. a questãoda Instrução...— Esta, resolverei, nr. Majorressalvando a responsabilidadedoa Comandantes ds Companhia

mlmetlcos. Vamos progredindo,[ê o que mais interesea.

O QUE NOS FALTA - É FÉ
Eng. Faulo Costa

"Ond" fala o ouro. caia i tf primeiras medidas para trar.car
£áo'\ diz o provérbio grego re- a "fome-milagrosa" da imla-
ixitldo, em. admtraveis versos,: çáo, para alastrar-s-s o pânico
por um dos poetas lusitanos. entre tais institutos, criados com

"Este rende munidas forta- ] facilidades inexplicáveis e vi-
llczas, i vendo sem o menor controle;

#¦*3 traidores c falso; os anil-Igos;
Este a mais nobres ias la-

<yu? a experiência nos teniia
cervido, será o único consolo,
mas a verdade é que temos nc-Izer vilczas, | ,íg<ic ^tante da criação de

S! entrega capitães aoj in;- — *-
Imlgcs;

Ests corrompe vlrglr-ais pu-tremas,
Sem temer ds honra ou fa-

Ima alguns perigos;Está deprava, às vezes, as
Lcienclas,

<"*s juízos cegando e as cons- i
Lcienclas".¦ Não ó, portanto, dc hoje o pe-

ngo que representa o ouro, —
vem de séculos!

Felizmente, porém, ele so, nao
basta para produzir, c ncucjsa-
rio o acnnon!

\o dlnlieiro aciuriulado. cha-
ma-se CAPITAI, e ao homem I
cm açãÁ>, TRABALHO.

A3 ¦ T£laç6ss entre ambes .sc jíasem por intermédio do SALA-¦:RIO. Ha sempre conflito quan-I
do" se verifica, entre cies, um

um orgüo superior dc controle,
com a finalidade dé,

regular o mercado moneta-
no, s.
concentrar as reservas mo-

netarla-s do psls,inspecionar. permanente-mente, os bancos, para queos credites e os meios de
pagamento estejam dc açor-
ao com o volume de nego-
cias.exercer vigilância ativa pa/-ra que suas operações ctoe-
dí-çam aos termos das leis
V,fixar as taxas maximas pa-ra depositas e empréstimos,controlar os empréstimos
cm moeda estrangeira.

Tal organismo indispensável,ÜO se Y«ru4««. -'V? . —r- "v, não deve. entretanto, • usurparíiesequidbrlo Se o saliirli° é ba-g fun(,ô,s d0 nem ter a ft-;<o, ha oo11'1'"» c0"t.', n l-Eívi^ i'nalidadé dc controlar a emiss&o«v quando alto, conta o Uaba de t,tu!c_ dJt olvida publica, pormti' .... I isio aue, íima'prerrogativa des-Acumular;-toie..o e « i teoricamente justificável, re-rar a açao do homem,. co.isatui .
o problema da PRODUÇÃO.

Acumula-se 
"düihelro, 

mobüi-! flüs" regersubmetendo a União

Uma vhta muito comum em Camiri : separadores dc gá3 em
'lena floresta tropical

Â história do petróleo boliviano

18.000.000 de Hc. em concessões petrolíferas no ano de 1928
E, três anos depois, com o "Lei Orgânica do Petróleo" a Bolívia iniciava a

exploração e industrialização do precioso minerai em seu território
T.uir^Canazio — Enviado especial do JORNAL DO BRASIL

Como Jft esclareci 110 artigo
anterior, em 1922 o governo bc-
Uviano firmava um contrato com
a companhia americana Rich-
mond Levering. que levou a ca-
bo, um reconhecimento preliml-liar em parte da zona sub-andí-
21a.• Em 1921. a 3oiivia dita a "Lei
Organlca do Petroleo". que cri-
entava c esclarecia como deve-
ria ser executada a exploração
c iudustrialiaação do precioso
mineral em seu terrltorio. Um
ano após á promulgação da Lei,
a. Ricfimond Levsring Co. trans-
feriu seu contrato á Standard
Oil Co., a qual por sua vez fez
novo contrato com o governo de
La pas. O contrato estipulava
que seriam concedidas a .Stan-
d ar d Oil Co., um milhão.de hec-
tares nos Departamentos de San-ta Cruz, Tarija e Chuquisaca,ficando respeitadas as (íireitosde outres concessionários que porventura já tivessem regalias naszonas em questão; a companhiaamericana entre outras exigen-
.cias contratuais so obrigaria a
paríurar um poço por ano cm
cada 50.000 He de concessão, edeveria entregar ao pais 11 íede sua produção bruta.

Com a promulgação da novaLsl Orgânica do Petroleo. e coma vinda da Standard Oil. teve
inicio uma lóuca e -desenfreada
correria em podidos <je conces-

A granfinada o todos os que, ftforça de bons plstolôes o de par-cos conhecimentos, abandonaramseuu Estados natais em busca dosonho da cidade maravilhosa, rc-cuarAo apavorados...
Que Imensa economia para oscofres públicos!Sc, por uma Inesperada #ressur-

relçAo da realidade patrla, os se-nadores, deputados e maglatradossc contentassem em ganhar o nc-ccsaarlo à subsistência tal os dc-mais brasileiros o náo arrancas-sem, ao-tesouro, groesos subsídios,sob o pretexto de despesas eleito-rals c facadas políticas, cómcnteos verdadeiros patriotas aspira-riam ao acesso do Palaclo Tira-dentes e ã Côrte da Justiça. Ou-tras tantas fontes de reserva paraa necessarla aplicação na abando-nada agricultura, na crlaçAo dosanlmala do utilidade imediata ou.ainda nos meios da alfabetlsaçáodo nosso povo.Deste primeiro passo, depende amarcha vltotrlosa em demanda do
glorioso porvir dc um Brasil, que,no momento 6 o glgante-aleljâo,de cabeça enorme: ao capitais; dccorpo deformado, dc braços fran-Etnos e do pernas e pés parall-cados. por falta dc vitaminas cs-scnclal6.Verdade 6 que os capitais as-sim empregados e a boa orienta-tação da agricultura ainda corre-liam o risco do nosso pobre café!Devido A abundancla da'produçãofoi para a fogueira! Os novos ca-
pltallstas seriam filhos dos antl-
gos... Jamais chegucl a com-
preender porque nunca baixou o

Bem, meu Comandante,mesmo fabricando anui, com-prando somente o pano c a linha,pois a ilbra vegetal pode ocrcolhida nos campo® o nossos ch-mtnhôes Irão busca-las, os preço&totala ficam bem acima dc noj-aas disponibilidades. SerA necea-sarlo apelar para...Impossível, }jo momento, sr.Major. Ou fazemos com os rc-cursos atuais ou... Bem. fare-mos o numero que pudermos...—; Apenas 81 e ficam faltando230, atalhou o Major, com umgesto de contrarledade que o Co-mandante não viu ou fingiu áoVir...O major trabalhava demasia-damente nos últimos mesestava positivamente cansado.K dizem que

coremos todos c, se continuar oritmo em que iw coisas vem an-dando, cm pouco tempo nem ocr. podcrA dormir cm colchãona sua cosa...O Ma ir olhou pnra o CapitãoAcacio, coçou a cabeça com olapls e não pôde deixar dorir A Idéia dc vôr o Coronel dor»mlndo em cima do Jornais...

MAETERLINCK
E VERHAEREN

DOIS BILHETES INÉDITOS
DE MAETERLINCK

Acredlta-ee geralmente, c fs ver-dade até certo ponto, que foi umnrtlgo dc Mlrbeau, publicado noFigaro do 34 dc agosto de 1890.a fazer conhecer subitamenteMaeterltnck aos literatos franco-oe.s c belgas.Este cnvJAra um dor. trintaexemplares da Prtnceasa Maleinca Mallarmé, quo o deu a ler aMlrbeau, dando assim motivo" aofnmoso artigo: "NAo sei nada deM. Maurlce Maeterltnck.NAo sei de ondo ele é e como é.Se é velho ou Jovem, rico oupobre, não sei nada, sei sómento
poderia" mdus?rla de "IfcidoTI i ^Cle "m íelt° Uma obra-Prl"
os entendidos em economia afir-mam que o aumento dc produ-çAo baixa os preços.Ora. toda gente sabe que nos-sa industria de tecidos C3tá emfranca crise de superprodução,sem colocação, em qualquer mer-cado, para seus produtos. En-tretanto, não baixam os prcçoid 3 tecidos... pensou cm voaalta o Comandante.— Perdão, meu Coronel, ata-lhou o Capitão AcAclo que sn

ma"Mas o que st; esqueço multo,naquele verão do 1890, ha um anoEmlle Verhaeren tinha apresenta-do o Jovem poeta dc Gand aopublico dc "L'Art Moderno", emque, no numero dc 21 de Julhotíe 1889 — por .ocasião da festanacional belga — anunclãra nea-tes termos "I-es serres chaudes":"Eis um livro de versos quo me-reco ser saudado. Versos, alm, con-formo as peças sobre os quais ostrara. a chamado do Piscai, , osj antJgos ritmos ainda flutuam, co-entendidos nío afirmam tal colaa. O3 não entendidos é que re-petem este slogan iue não éapllcavel ao caso dc alta dc pre-ços por inflação.Nossos Industriais, visando sôum resultado imediato, clamampeia política dc preçcs altos, amais errada de quantas cj^istem.Foi por isto que o governo pas-sado, a fim do evitar o melhora-

i dundaria em dar uni golpe dsI morte no principio federativo

eando-se as múltiplas e .psqu
nas economias sda coletividade,
íundir.do-as cm" vultosas quan-
üas, canalizando-as, á medida

do necessário, a quem disponha
de CAPACIDADE DE TRABA-
X.HO è ESPIRITO DE AÇAO.

Tal empreendimento ce fa.z por
íntermedio dc organizações ju-
ridicò^socials, de carater eml-
nentsmente democrático, qus ss
c'enomlnam SOCIEDADES ANO-
;;XMAS. que . sr formam para o
u'tm determinado de provocaremdesenvolvimento ds certas ri-
quezas ou simplesmente para
somecerem recursos a empreen-
dimentos a. serem . desenvolvidos
pir tercclrcfi.

Neste caso, criam-se os BAN-
COS*.Em qualquer das casos presu-sne-se, entretanto, que tais o.—
Battiaaçftes tenham recursos vl-
gorósqs, finanças sólidas o adml-
n,Istraç.oas. capazes, para cumpri-
rem a ampla e indispensável
obra de fomento, atendendo às
necessidades rtindamentats a'o
pais, no CAMPO, nas CIDADES,nas INDUSTRIAS c no CO-V. I.IERíCIO.

Tais são as 'finalidades prin-jl-
pais das "Sociedades Anônimas"«, do.s "Bancas".

. Em nosso pais, infellaments,
tal n&o se dè.

; As "Sociedades Anonimtis" quese Interessam f>elo desenvolvi-
mento de determinadas rlque-

.Bàs,. têm constituído, muitas ve-
jzas, desoladores fracassos, nfio
| raro, criminosos, vingando, ape-'nas., as que se formam por ,lni-elatlvq. de reduados "grupos" ou-famílias" e, principalmente, as
.que se destinam á criação de! "Bancos", porque ouro continua
b ser a melhor "mercadoria" ne-
gó::avel que existe!

Uma verdadeira "prolifera-
çao" de-bancos surgiu com o
dinheiro abündants que tivemos
na lnflaçfto, todos eles, entre-
tanto, por mais sugestivo que tu-
ffíh&m sido seus nomes, só se ln-
teressavam pelas operações do
tipo ..comercial, isto é. empres-
timos a prazos curtos c jurosaltos e nenhum pelas Imobill•
soçôes multo mais necessarias e
luteis ao pais, mas que exigem
prazos mais dilatados c Juros%iais reduzidos.

A instálaçio de r.ovos Ban-
cos foi t&o Intensa, na ímls
«iguda fase inflacionlsta, que a
maior dificuldade que pareciamencontrar estava no nome com'que se deveriam apelidar, mas

(fcaetou que foesem tomadas as

... ic ps Estadca a sua tuteia.

BOLrlYlA
KSCA1A til0.000.000

QrKWML&<t

¥ Qawrt* cm*

Ow#!'1

fjfâ Ceraaubnlina
iRCemomar.»

preço do café, quando, tantas, ve- | mento do cambio emitiu" a rodozes, pensando nos mais pobres aln- ! para comprar cambiais.

soes, em que 03 p=ticionarloseram grar.ties companhias, ps-
(Continua íjq 2ft. vágina)

do do que eu. contemplava o fo-
go a consumir a preciosa rubia-ceai •Devo ser por demais destituídada intellgencla peculiar aoa quenos governaram. Acho tudo dema-alado almples e andaram a mega-rautir que existem problemas táoIntrincados que não serão resol-.vidos pelaG gerações atuais... Se-rá verdade, meu Deus?Vamos ao segundo toplco a quealudi acima: a carta dos compa-nhelros. .Perguntam-me se acredito ;quoo novo ministro consiga. a har-monlosa remodelação moral, men-tal o material -da .Fazenda.O dr* Guilherme da Silveira pos-sul uma invejável capacidade 'dé
trabalho, é culto,. dotado de • ofi-ciente espirito organizador. Ternosa prova real na monumental obra
que representa hoje a Fabrica deBangu. Além do mala é um me-dico de rènome. O Ministério re-clama alta3 doses de penlclllna.Em suas mãos esculapicas deveser esta cautelosamente aplica-da.. .. • ;. • . - .Talvez,as toxinas que geraramo mau. estar generalizado, orlun-do daa intoxicações doe microbiosdestruídos,. venham a ser ell-minadas.Ainda não foi publicado o diag-nostSco esperado. Talvez nos quei-ra dar a surpresa de uma cura ra-
plda, para depois. no3 deixar vis-lumbrar, através da perícia, pro-fisalonal, as causas do lnsidlosomal.Resta ainda que os seus auxilia-re3 venham a compreender a rea-

Esta política nefasta de de3Va-lorlzaçáo da moecVi produziu lu-eras espantantosos aos industriaise prejuízos tremendos ao restodi Nação.Mas, eles meámos nfto escapa-rão das suas funestas conaequen-cias...Ainda agora, a perda dos mer-ca doa externos em que tinhumconseguido penetrar durante aguerra, tem como uma das .au-sas exatamente o alto cu3to dcsua produção, devido A situaçãoinflaclonarla por eles desenca-deada, não podendo ^competir comos preços aa Industria dc òutro3
países onde o baixo custo garantipreços comòdos.Ora, se o governo não puzerum terr*i A situaçAo de Inflação,aplicando o unlco remedlo co-nhecido e. eficaz. Isto é, a defla-
çfio, a queima do excesso dcmoaía, cs. preços continuarãoBUbir e, dentro em breve, comtarifas aduaneiras ou sem elas,a maior parte de nessas lndU3-trlas não suportará a concorreu-cia da estrangeira, nem no -*ier-
cado interno.Já não é mais negocio, fio

mo vestidos que estão para catr.Poesia, sobretudo, pe!o avançoresoluto daquelec. os mais bonl-tos, que pairam sobre o pais vago,mtBterloso e sedutor aa arte no-va em que a verificação claeslcanão 6 mais senão uma lenda.E desto passado e deste futuroha no livro uma mistura, com al-ternancias que fazem descansar eacariciam o espirito contempora-neo ávido dc outras coisas e lm-
pregnado, ao mesmo tempo, deformas que vão se apagando".Maeterllnck"era mais Jovemsete anos do que Verhaeren, eembora tivessem freqüentado am-bos o colégio Salnt-Barbe, emGand. nunca tinham tido a pes-slbllldade de conhecer-se ali.Mas um parentesco de raça e deespirito existia visivelmente entroaqueles dois filhos do Escaut —
o rio que se confunde, quasís aosair de Antuérpia, com o mar doNord. E a poesia do autor do"Serres chaudes" . era aos olhos doredator da- Art Moácrne "aeme-
lhante á onda que sObo com amare, lambe a- praia, so retira,volta «a aubir em- balanceamentossuaves, em caricfas assetlnadas so-bre as areias, as descoure e ga-nha, ganha com lentas c delica-das aluvlões d'agua transparen-to:*.Entre outras poesias da coleta-nea, Verhaeren citava aquela quecomeça assim:"Mon âme a jo1 jt ses mains

fétrangecA 1'horlzon de mes regardb,Exaucez mes rêves éparsua nau u IXÍU ia iiEgu>;iu uu "ponto de vista de preçcs, por Entre les lévres dc vos anges".exemplo, usar casima naclom.1cm lugar da estrangeira...Quandc as coisas Vão ss apro-xlmando deste ponto, os lndus-•trials começam a gritar pedindonova desvalorização da mceda,sem oe lembrarem de que estenefando expediente só lhe3 dá

Profundamente admirativo, elefalava Já da "Jovem gloria" deMaeterllnck, coxiqulstada,' dizia,"som ruído" — e Isso aconteciamuito antes de que Mirbeau desseseu tiro dc pistola — e concluía:— "Quando das filas eal um táobrilhante paladino, vé-se reflo-alivio momentâneo no mcrcaoo' rescer a esperança".r» /«rim trmnflí» ancrlf í»ln .. .. . <•externo^ com grande sacrifíciodo povo e por pouco tempo, por-que a altá de preços que a áea-valorização provoca, coloca delidade p3lçologlca da -pratica da | novo os produtos 'om condições• (Continua na 2°. pàçir.a) írYV>Gssiveís de suportar uma l(

O c;ic ha a fazer, em no:so•pais, para moralizar as "Socic-
dades Anônimas" e valorizar a
aç£o cTas "Bancas", tornando-os
Institutos utels á coletividade, A
tarefa t5.o importante,- que só
uma intensa c vigorosa campa-
nha educativa, em que tomem
parte tc<3as as classes sociais,
prestigiadas c amparadas- pelo
poder publico, ssria capaz detrazer novamente- a fi perdida,nos hpmens, no Governo, e, até,
na capacidade de nosso próprio
pais 1

Pon dal, nada se consegui-

Mapa da Bolívia, onde está localizada a faixa petrolífera subandina

TRABALHO E ECONOMIA

O PRECEITO DO DIA -— Cortas
pessoas precisam limpar os òu-vidos, de t.empos om tempoe, paraevitar o acúmulo de céra. Mastal limpeza nAo deve ser feita comestiletes, grampos ou palitos, os
quais, além do perigo de ferir otlmpano. dão • ensejo a sérias ín-fecções. Quando tiver que . limparos ouvidos, recorra a um médicoespecializado em doenças dêssc3órgãos. — SNES.

•Tomando como ponto de parti-da os nossos consideráveis parquesindustriais, como os do Rio de Ja-
nelro, de Sfio Paulo e de algunsoutros Estados da União, o vulto
no nosso comercio Interno e es-terno, a nossa vlação ferrea, o nos-so movimento marítimo, as nossasobras dc portos e as nosaas estra-
das de rodagem, não é de boa lo-,
glea e JudlciOBO critério, acolmar-se do preguiçoso ou pouco dado ao
trabalho o povo brasileiro.Ao contrario, modéstia A parte,somos um povo de trabalhadores,dotados de grande aptldAo paratodos os misteres e atividades, ln-
crfhsavels lutadores por-tudo quan-to dias respeito ao progresso, em
geral, ao adiantamento do Pais;
acompanhando de perto, quanto
possível, dentro das nossas for-
âas, os bons exemplos que nos vême fora.Nos quatrocentos ano3 de nossa

CONTROLE ADMINISTRATIVO
Você tem reuarado r.as no-tlclas de dc-sfalquês do dlnhelrose materiais nos diversos setores

da administração publica?Tenho. São fatos que se re-
produzem oom írequencla. JA não
6 de admirar. '

Mm, a repbtiç&o de seme-
lhantos fa-tes compromete a ad-mlnlstraçãõ perante a oplniáo pu-blica. Você. não acha?Mas. o que chama você opi-nião publica? .. .Ora essa, é a opinião do
povo, de,contribuinte, de homemda rua.Sim. mas isto nAo con^ta!... Votjô vem novamente oom
as suas teorias sobre contròle.Já é mania... Todos ea.bem queno mecanismo publico, entre nós,
.controle é mera formal id-ade, col-sa superficial, quase que não ee
6ente... Todavia a minoria seconforma com isto e a maquinavai andando...O funcionário ou outro qual-quer detentor de autoridade pu-"blica, via de regra. Julga-se pro-prietario da função que exerce.Considera-se acima de suspeitas:
goza dc confiança pessoal de seuschefes Deixem-no tranqüilo, elesabe o que faz...Mas, essas b\vxs consideraçõesnão Invalidam a minha observa-
Vão sobro a responsabilidade pe-rante a opinião publica.Nesse particular vocô entracom argumentos técnico?, coUji

que você sempro repete: O ver-aadeiro controle , deve ser inde-
pendente ds. direçAo e execução
doi servlço3, exercido» por - psa-soai especializado, rigorosamentereorutatío, agindo lnopinadamen-te, de modo a surpreender a ma-
quina administrativa em funclo-
namento, para peroeber mais fa-
cilmente suas falhas e prevenirna repetição.Isto Já nSo Impressiona.Corno- pode você pensar emflsoaltoar altos funcionários ei-vis ou militares que desfrutamda confiança dos respectivos ml-
nisftros? Generais, brigadeiros, al-
mirantes, ou diretores civis de
Serviço?Reconheço que as suas ob-serv%ções têm algum peso sob o
ponto de vista psioologico, po-rem não são de moldé a tornar
ihsoluvel o problema fiscal en-carado.N&o procede o argumento
corrente e que um contrõle comtais exlgencias possa mellndraralguém com noção exata de res-
ponsabllldade funcional ou per-turbar o andamento de serviços
honestamente dirigidos ou exe-
cu-tados.Na França, onde está, em
pratica desde 1-802, com resulta-doa positi vos não nos consta queseus funcionários ou altas pateh-tes militares tenham a epidermemenos sensível de quo co deei. — F. J.,

indepondencia política muito nostemos esforçado por alcançar asetapas mais avançadas da civiliza-
ção; haja viota o progresso dosnossos principais Estados e desuas belas capitais.Verdade é que, muito nos faltaainda iazer para nos colocarmos naaltura do adiantamento que tantoalmejamos.Al estão, porem, para confirma-
ção do nosso modo de ver o jánotável movimento do nosaas ln-dustrlas; a grande expansão donosso comercio', tanto interno co-mo de Importação e exportação; aimportancia de nossas rèdes devlação ferrea: e marítima; o ,de33n-volvlmento constante' da nossaagricultura e da nossa pecuária;a marcha JA promissora- da nossavlação aerea, as nossas minas deouro, de carvão do pedra, de man-
ganez; o petroleo da Bahia, aUsina do Chumbo da Ribeira, noRio do Peixe, e muitos outros se-tores de trabalho Inteligente e pro-veltoso de nosso povo. E para co-roar o nosso acerto, como um pa-drão de gloria, a Companhia Si-derurgla Nacional, de Volta Re-donda, em franca e crescente proa-perldade.Uma coisa, entretanto, depõe
grandemente contra nós, dlminuindo-nos aòs olhos das outras na-
ções, a ausência de espirito deeconomia, a despreocupação do fu-
fcuro, do dia de amanhã, no guar-dar pacientemente, quando na
abundancla, para proveito na ho-ra das dificuldades.Somos, um povo de gastadores,dc perdulários- Com raras expe-
ções, gastamos mais do que pode-mos. Temos.a embriaguez dos gas-tos suntuarios, o prazer do super-fluo, dos - esbanjamentos. Mui-tas vezes gastamos vinte, quandodevíamos despender apenas dez.Assim é, que a despeito do assi-
nalado desènvolvimento Industrial,agrícola, • mineralogico o comer-ciai do nosso Pais, de todo o nos-so intenso o constante labor, co-mos uma nação de gente pobre.E' relativamente pequeno o mon-tante de nossas reservas financoi-
ras, comparado ao volume aprecia-vel dos nossos negoclos; sendo as-
saz reduzido o numero das nossas
grandes fortunas e podendo ce
contar a dedo os nossos multiml-llonarlos.E' que sabemos, ao certo, traba-
lhar com afinco e perseverança,mas não sabemos viver oom parei-monia,*" economicamente. NAo tc-
mos. neste particular, a sabedoria
do povo francês, que quando ga-nha cinco, gasta dois o guardatrea. **Ujurkiho

«nu
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vapor "São Salvador" que pertenceu ao saudoso cel. Clemente de Araújo Castro • £ol tons-
truido nos estaleiros da cidade baiana/ de Santa Maria da Vitória K

O DRAMA DO S, FRANCISCO. . .

Na cidade de

Finalmente.um "c'esfc flnl" na "viagem" íueestamos empreendendo pelo rio
S. Francisco. Centenas de milha-
res dc leitores estAo nos acompa-
nhando nesta sensacional aven-
tura. Assim c que, dentre os quenos estilo honrando com a tua
leitura, podamos destacar os se-
guintes: A eximia pianista Maria
Gomes, ° srtea. Nella Fernandes,

hoje va.mo3 dar. talldio Luz. RescaJa Blttar e o" ' " * poeti Almeida. Gomeè, alem do
eminente geografo Jorge ZarUr,
qua nos tem sido muito ftil. To-
das estas Ilustres pessoas tiveram
oportunidade de nos declarar queacharam interessante e muito orl-
giuai a maneira pela qual esta-
mes escrevendo sol:re o Rio Sfto
Francisco. pol.s que, conforme Jké do conhecimento de todos,

o juristas dr Carlos VarJAo, oi quando iniciamos esta serie ^ dc
Jornalistas: Povoas ds Cerquejra, reportagens sobre aquele rio, acha-
Jorge Lacerda, Dario Alonso, Ar-1 11105 Interessando convidarmos ca

De Clorlvaldo de Araújo Castro
noscos1 leitores a faâorém conosco
uma especic de viagem ruum ta-
pete mágico por aquela região. J3
assim estamos procedendo c com
grande exito.

Todcs os componentes ds nessa
comitiva estão eircantadjo com
a viagem. Pudera, se - realmente
não «.stivessem. Um verdadeiro"show." ce realiza todas as noites
no confortável salão do" vapor em
que estamos viajando, o "Hal-

<£ontinú& na Z»9, pigina^

Depois deste artigo, uma verda-
delra amizade sc eatabeleccu na-fcuralmente entre cs dois poetao.Dois bilhetes, ainda Inéditos, dosua correspondência, bastam pai-aetstemunha-lo.O primeiro tem a data de 1891.Verhaeren que tinha convidado
Maeterllnck a uma manifestaçãoliterarla em honra de algum ve-lho» Lemonièr ou Plcard. tendo-lhe .rogado de tomar a palavra,iTUÉrn a seguinte breve e aml-
ft^vel resposta:"Meu caro Verhaeren — Sim, de-certo, estarei, sem duvida entre
vocês e serei feliz de encontrar-rne al. Receio.sómente de nAo
poder prestar-vos nesta ocasião to-
dos os serviços que desejaria e
necessitariam^ porque sou e serei,
provavelmente sempre o mais lá-
mentavel dos oradores; mas me
acolherels tendo em ,conta a ml-nha boa vontade.A perto -voa cordialmente Eíímãos".•Mas o segundo bilhete parti-cularmente é interessante, datado
do tempo .em que Dondolot faziaretrato, • sobro o fundo de vc-
lhas casas flamengas, do escritorainda arraigado em Gand.Dà sua cidade natal, quando pu-blicou "Pelléaa et Mélisande" Mac-terlinck eEcrevla uo poeta dos"Soirs", a 14 de novembro ao1892:Meu caro Verhaeren — Não aclse você leu "Tôte dfor" de PaulClaudel... Para mim, ô uma dasmais extraordlnarlas obras do ano;lnfòrme, decerto, mas a cada ins-tante genial.Ora, Claudel ,quo é. multo pobre,terminou de escrever um novodrama, "La ville', e nAo tem meies
para fazê-lo publicar.Um de seus amigos, CamilJeMonclalr, envia-me um certo nu-mero de listas de Bubscrlções.Pode ser que você'terá oportu-
nldade de colocar alguma® dos-sas listas cu de Interessar a ArtModerne á subscrição".Assim Maeterllnck foi um dos
primeiros admiradores do poecahoje universalmente celebre, en-tão obscuro e pobre.Ele quis aJudA-lo o convidou a
participar da generosa iniciativa.
Esse ato n&o • foi tido em contatodo por Deus ao escritor aueentrou na eternidade?

Quais tenham sido suas ulterio-
res relações com ClaudeJ. Maeter-
llnck ficou sempre unido a Ver-liaeren pelos laços os mais boU-
doe e cordiais.Foi por isso que, tendo recebido
dèle. om 1893,',"Les campagnes hal-
luclnantea". o empenhou —-' sua

j correspondência prova-o — a en-
vlar aquele volume a Mlrbeau,

predisposto por ele a favor do
poeta visionário.Até a primeira guerra mundial
e inclusive,' em quo lutaram lado
a lado, pela sua patrla e pela cl-
vlllzaçAo ocidental, oe dois gran-des escritores belgas trocaram en-
tro cies suas obras á proporção
que as publicavam. E quando Ver-
haercn prematuramente morreu,
Maeterllnck foi dos que lhe pres-taram homenagem com o acen-to de uma dor profunda, de umaamizade verdadeiramente Irater-
nal.

V Mabille de Ponchcvill*
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navegavel at6Maria que fica
qullometrosImportanteVila de

que, nfto obstante ser
rauiio pequena, e urn grande ,
porto de embarque de madeiras, |algodfio e cereals. Contlnuando a ;depcer. a 634 qullometros chega-1
se & cldade da Barra do Rio Grnn- •

I de. que € importante nor ter sido
| o ber$o do vlsconde de Cotegipe,

tal. attnge 80 metros de nj Os Governadorcs Milton Campoo 1 de Bonlfac'o d- Mj-s: _
taboleiro central, tendo al um vio otavlo Mangabelra t£m atraldo noroes llustres. A cldade da Bar-
laast&nte largo, permltlndo franca- *r>f4aE flS simoatias com o louva- ra flea situ«-vda A. margem enquer»" pessagem. de qualquer na- Vstum^ Pafece^me 

°que 
go- £ ^o Rio Grande, um Importan-

VlA excelencla desse projeto, "me- Bahla^proporclona feltamente navegavel num espa-
dtante Ss5o. sera onus para nns Gerals c! Bahta proporclona de ^ lBguaSt at6 a cldade de
o tesouro naclonal e sem exclusl- Barrelras. Depots da cldade da demption", de Cesar Frank, e
vldade". 6 evldente. preoeupavoes lnerentes a. ccrtos Barra, a 996 qullometros de Plra- ,Vitw

A ldelft do tunel. ligando o Bio j chefes da Fazenda. pora, encontra-se a cldade deChl- "Mane Magdeleme , de Masse
6 Capital Flumlnense. 6 "prat,l:a- i Certo (. tioioroeo e hurnllhante que-Chlque. a terra do crlstal de net¦ Os romanticos franceses
mente lrreallzavel" — como nps os mcno3 arortunadoe, v6r rocha qua durante a guerra este- encontram em Edouard Colon-

i SSSL^JffS& 
S—r; ne um m^prete brilhante, que. . h

I^Un'Vns ^ des™ P°r venturavlessem a *o-
cola Naval. Cobre o "redo da perdem, ooltadoe, duaa, tr6s prestlgl060 chele politico e Indus- resolve transfer.,-se para 0 \ art[slica_ jlvia, se interessanam pe^as
Guanabara uma Irregular camada vezeS) at£ sela tardea lntelras trial que multo trabalhou pela Chatelet, com (i denomniagflo mesmas.
dc arela. medlndo mats dc dea me- & eSpera de uma audiGncia, 6em- reglfio sanfranciscana. Hoje em ^g «ASsoctatio7i Artistlque", que » Beatriz leal Guiinar&es Br» loglco, que proltferandotroa de altura — e creiBcencio «i.on» prometlda e Jamais obtlda. dia o sou nome 4 lembrado com concessOes por toda parte, sem

SSS?.::-: j.'5-wsg iaw".-w ssswaeAo atlnglr-te a crosta g:rani deo. NA CACHOEIBA DO SO- to peVrollna. cldacle de 5.000 ha- l^ntendido" a respeic-o dc nego- sltua?ao nnanceira, o que rsa
^Ificou^c que nfi 0- E cumpre lembrar o prego daa BRADINHO bltantes, 6 a porta para o Nor- dagoes sobre a possivel compra ^yav n HnTm dlreito o'jposslvel *!« tunel na passagena c a hora perdlda no , deste em razao das suas rodovlaa. carne do Uruguai pelo Kxer- intercsses a oue tinna aireito o,

•mente um P5^®t,0 „a gcria traleto. A quUometros de Plrapo- ferrovlas e, tambern, do seu aero- cjt0 Estados Unidos fora govemo da JBollvla, de
Guanabara, pois 0^rn os es- *• « i vorn main vm- cncoxitra-se a cachoelra de So- p0rto comerclal, com movlmento fransformado pelos dois gover- com os estatutos da Lsi do PC- --- - - raso de se qu--•unlca base para con- Seria prelerivcl 6 bradlnho que tem uma media de rcguiar< como riao ha ponte no pm **uma oportunidade para troleo Com o tlecorrer do tem- do se dava tiiiha

teES =5¥tiss
constru?8o, dfcda-nos jtello out0rga a ConBtltul?6o do que Ix- vldade media 6 de 0m, 48 por qui- d cldades ea faz por barcob b,^leilc'° ,?a ProsPenda Oil Go:' " terras a. tava um mlnimo dc cinco me-
que». aCOn- 'rlti-ia com vfis promeosas. lometro. vcla. dois povos lh6es do hectares dfiipgftl* n&o dfemorayagmais,
2?®P5i a' o«a todo 'e aua:- Qs cncerrogados de Udar com EM JOAZEIRO As cldades gemeas sRo tambem  qim-  apenas 300.000. „0ls M Eollvla os recursos. em
quer projeto dessa naturcza — „ publico, tanto contlmioB quan- rmalmente «hcgamos a eidadb f-Si™5 pCUBed"adc 1011^0.' com . Quando a StajKlard Oil. Co. qucstio clo Wlcfn",
terrestre ou illdraullca 6 lna- *n otlclals- de gablnete deverlam 1C joazelro qtte 6 o ponto terrnU .*ma Keia catedral* possul gina- FKlimlllnilflo 0S rflil" oulSgOll & Bolivia, eilcontrou-S8 a lioje, sao ^ I:todSlvel. j 6Cr selecloiiados pelo^ exame m«- Sai de nossa vlagem. D; um la- 0 ISSSSIdli iiSUlTllUanao as> rem ^0m urn imenso territorio ae ^qs cstudos renltmdos pel"Faaer obra dc . dlc0 do Iunol.ona^f£,H„ do, na marsem dlrclta, flea Joa- *, frelr0S e pacireB. No coes Culturais llltera- po.silbilidades petrollfcras, que companliia amencana ftandaicl8<©pl8ava o iluatrfi Engsnnelro pa ^cla costumelra atitude de urba zelro ^,<io outro lado Petio- _®tro ia(i0 joazelro ao possul es- * ieeundo palavras de seu eeoio- oil. terniinaram errv 1933, vendo
ftrlclo, i fazer obra nec<es. ¦ nidade o, sobretudo, pelo senso j(na qu0 pertence a Pernambuco. , prlmarlas, mas vlstosos ecll- llieilCanaS Euiranio Steblnger, era com- como campo de a?5o uma enor-
preenchendo wonomlca e tnan- d ^Babludade democfatlca. Mas... onosso lnconfundlyel ««« Pm™0nlci« e protcstantea dc So da Oali- mp area sutandtoa que vai
Selramcntei toda«i as bum «n<rt£ f, am!g°,<J Jo^eZartrvninosta- |^8mc^tono8B 8Urgem por en- vpm2 E SEIS ESTUDANTES V!ffootSS, argentinaaW
adWtWlEpor dentro da camada ^tas"u^'cldadc,-. cTm Jr. ouWos .Toazel- ^nvoWm.nto, fcte^n-itorlo « rio Beni, ^Huente^Aina-granltlca submarlna da bala.da .'.wri a nalavra, pole, o Zarur: oraucstras t Harmonicas. Ambas ^ osPAEA ES- estiva praticamente Virgom e 30nas, AO norte da Bolivia,
ouanabam, na extens5o do. qua- rM^^Q YUUJYtL ' fyoaseiro e Petrolina — Eatns ^qcidades tGm luz elctrlca o al- ^VnAT?. pIi dI/ pAISES somente se tiiiha iddias gerais Os traballios te^a^S«^oa«£
tro a. elnco qullomctroa no ml xlflades gemean, comum total de gulnas ruIU) pavlmentadas. mas TUDAK. sobre suas condi<;6es geologlcus, ser claasiflcadcs em quateo^a

MiiH" S2 sorra.e »ro Afqu.^e,. da banda do
desce"0 ^umA%oTo.d?XXn^... ^"/f^ de/e'erva. e tec- corpc¦

aiSwrlos -olUtares. S fl6r da. terra..,. rla. correlate Mima. Sua Jnfluen- 
°l . tado, Unidos para que possam ranl apenas parte da zona suB~ tonicsi ;lnterM dos depmtM, cw lruasnt=°Fab .

. miciai to- B6la rias pedras, cla tamoem ahrange o sert&o do —• estudar em 10 poises latlno-ame- anljlna. Nesses estudos prclimi-1 pols das provos de sorwagens.
°® ?Ur J^r. nL abandonar a iorma remanaos, Jul do Plaui e do Teste do. Golfts. Esquecerido Ulil deplo- ricanos. no proximo ano acade- nares nao se cogtlara dos tra- | Dcsconhcce-se no entanto, se „pela dan?a cU dou 0 cavaco,?am a ^ uma segue camlnho ¦ Desenvolveram-se como centros mico aue dentro em breve ser& j. rjetalhes i foram estudados as possibllida nesdc o tempo de menlno,

?J.£fr«a atravfe™fum tunei rmnodomar... o^r e a uarl\ Pnavel raVel malentendldO 1;lloiado. Xmrflatamcntr., amda «rn 1022, des de horizontcs profundus nas Sc eU desse p'ra danjarlno,
p« dentro laS.a que cobre, . TeCentC I As Bolsa de Estudos ofereci- a'standard Oil meteu rnios al estruturas Pr°™deWKikos xio'errT mlm ^de^famllla,Jundo do mar, pee^doMLfiW Tl proBeoEu'lndo, ponto de cruzamento de duas ve. - UNIDOS E O das pelo Utapartamento de Esta- obra, e contratou os services do dades_ de ss ¦O lo llAo rtCgCUCVa.dentro d° granlto daCroEts. cu t cascateand0, ' {has. estradas InterloreB, o caml- ?TSTT^TAy reAFTRMA UMA do foram autorizadas pelo Con- geologos unlversalmente COT he- cm estriitu.a^ut<nentes a fa;3l,s meU pal fol "cuera",¦bala. Isso constltulrla um ab. cascaieiKaft'endo, nho por terra" vlndo da Bahla, UBUGUAX "e310 dos Estaidos Unidos de cidos/ entre fcles o supra-ctUdo anticlinal, a possibilidade em ee foi .Wlxeira" 1

2SS fss&s&s. mMMl -oZ. HOTtaston 
e weaks -16es

¥T?^E: SVa T&to. 
:%SM 

Standard Oil Outvas musicas a,canfara«Esaas rochac nfio afto de cemtes- iKual & vlda. maram-se estaa .cldades em cen- em outros setores, as tradicionals Argentina, GhQe, ^lombia, Cos Cjn fiUa a fim de que os estudo g«ral| era porque xwav nde vogat da lavra d« maefitrojtura ttnlforme e s&o cobe.tas pe- auc tal como ele, tros de. transport ee de comerclo. reiag5es cordials exlstentes entre ta Rica.Cuba, estudos lossem reallzados. A zo- natenteado aos seus dirl^nt|es de ^oa poipa, Asa la Pacheco, Jost
a a agua do mar que, lnflltrando- tambem' nos brota. Joazelro 6 a esta<j&o terminal da ^0js paises. nlcana, Mexico, Peru e Uruguai, ries^onhecidfc, estradas de i e ticnicos, que uma das maiores Nune8f pauiino Sacramento, Nico-
r„sit|ss|rs-«s jssfeffi® 2™s»- gy.a«ag«-Aie5a: riy4«r» tajsn&tgps**

Srt».rf — r .sarsa smar 
* 
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Petrarca 

MaranMo _.n^n. 
» ag,^.^A« ^

trata d^ seu carro
dimlBulr t. «ua velocldade, avan- vft sUTgir inespera a^en 0 P® temente re«lstrades. A37*T*7 GdS&Of ¦ '

venldo « ten*, dtalnuUo a «- bltua a redualr a wloeidade do dentes de translto. Km estradas. jjj| 
suifeem Ineeperada-. uma v!bS« cnmnietamerU destai-1 mtnut* jW» a^ na° v-UittiW: ,"'dlve'dVr""
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HOSSAS COMUNICAÇÕES COM NITERÓI O DRAMA D0q

A TONTE "GUANABARA" OU VUUr I * 
Con«i,.u<.çdo da 1.» P«o

Aglta-ae. mnlit um» vr*. a solu-
Cfto do problema fina fAelItdftdMi de
comuntcncAen entre o Rio o Ntt®- 1
rol, que ee desenvolvem de modo
co***lderavel. tl tA^E* uma multo vkIIii» (uiputâo
mdlftda por deacnao da Rrande*a e
do alcance cívico, econonilco e rol-
lltnr do problema em npreco.

Anesar de sua lmportancln P^ra
o Branll, eaaa* comunlcnc^" *©ni
nldo conatantemente motivo pnra
comnllcacftea multo aerlas na vl-
du do Dlatrlto Federal o do Ei-
t.ado d» Rio... E* um crlmo -on-
trn o Brasil demnllr niontanhaa o
derrnmn-lns na nuanaburn »m«-
çando-« »1o enUmlm^nto^.. Os
morro» do Benado. do Cantelo e
otorn o Santo Anfonln. nn '•••ca-
«j«« etc., atirado* na aunnabara,
constituem verdadeiro* atendo*!
Inicialmente. luVou-i>e qu». como
noa K«t.adoa Ttnlrtoa. a mruior ao-
luc^o '«ria, tilvfr. o tvmrl, ll^an-
do o Rio a Niterói. M->' o caso
b-íMIeIro (¦ •dtfWWttf
e"o«'proletados por Ltndav o Cnr-
tos Sfitnnain — noa ouala nnda Tal-
tava nara re^lvr e«tn ciuostfo
caducaram I Foram denols vetadas
pe'o Presidenta Artur B"»rnarde? hs
prooostas fe'*n< ness- «enMdn -inr
Aldov-ando Hreca. "JÃ nnaurla
época" transitavam nela ""ara-
toara durante um ano mala o* .^5
mtlb^ea de na-na^e«roa. na« Bar-
ca^ Ferrv. entre o R«o e Niterói.

o distinto ex-oflclat da Armada
c notável engenheiro Civil Lula de
Maio Marauea. deoola de estudar
lonea e minuciosamente !•"'<• prí-
tolema — pobre todoa o» «eus as-
pecto» — compreendeu que n com-
trucSo de um tuncl sub-rinrlno era
pratlcc e economicamente um erro
i— ce n"o Jmnosalvet — "absoluta-
tnmte irurtrattcavel".Conhecamoa L\il» de Melo Mar-
ciues na "Eacola Naval, em 188B.
Acabara de formar-Ke aoós um cur-
so brilhante. Era o chefe da sua
turma! Asslatl és esnerlendas do
submarino nor ele Inventado na-
auela ocaalflo. Vl-o colher cxlto
5i-»nlflco de-ise navio na piscina
da Ilha das Enxadas. Tirou donols
o dloloma de enccnhelro civil,
comprovando na Escola Polltecnl-
ca uma cultura e talento lnvulfca-
res. Seria hole um do» nos?os
mais notáveis Almlrintes. mas nre-
Jerlu a carreira civil e no» deixou
saudoeoa. O tempo n&c» o íez arre-
tecer o entusiasmo por tudo
quanto Interessa á. ciência e ao
^ O Presidente Getullo Vargat
mandou submeter a estudos aa
propostas de Melo Marques e ou-
traa que surcçlram posteriormente.
Bubmetldns a concorrência puhll-
ca O Ministério da Vlaçflo em
loneo relatorlo destacou as exce-
lentes oualldades e posslbllldadea
dos trabalhos apresentadOB pelo
ex-otlclal da Armnda, que foram
OPSlm classificados em primeiro lu-
car. por constituírem a melhor
proposta", na frase ílnal do des-
pacho prealdenclal de 31-1-3».

Melo Marques fizera estudos
exaustivos - Beologlcos_ c hldrg-

f«R0 exluldo a«or» e multo m«-
no» no futuro...

Muito» outro» «rRUmentc Po-
derlamos aduílr. quo "«ur""}
paru nfa*tar a Jdíl» Jj® S'"*'submarino ligando o Wo a NIte
rol. Ir*o tem nldo dcraonitrailo
em terrlv*!» acidente», atrt ™
túnel» Norte-Americano» — i jwo
acontece» no moderno Hollaiifl,
que foi afinal Interditado ao nu-
bllco por causa «Ia exnlos&o de
iiim tambor de amoníaco quo
fez Inúmeras vitima» o danoj
sacrificando a oua aegurança
material.

B» no meaino tempo uni fiTan-
de erro comparar túnel» «ub-
fluviais — onde o fundo do rio
(• compacto, denso e qua»e lm-
permeável, com obra Igual em
nossa bala, que é de agua «a ga
da e tem um fundo granulo»o

PERFIS MUSICAIS

Edouord Colonne
fod". No que •>-> rMlIwiu ""J''"1
por exemplo, o jurlntn Oarlo» V»r-
(Ho «companhido ao p.ano i>or
Marlft Oome», o*nto'.l «que a \t-
in* t> bonita oanç&o »rrt«noJiv que
dln unslm:

Nilo h», 6 gente,,« n»f
lAjar como <ite do sertão»
Nfto a, ó jjeute. à nftn
laiar como ceAQ do tertAo.

Já ». »cordeonl»t«, Nrtl» 1'cr'
nande» interpretou no seii aio.-
deon» a can«?Ao mexlcanr. ln.tlUü
litda "Maria Bonita" ,

Acuerdato do Acajmlco
de aquelaa noches
Maria Bonita...

Algumas ilnn principal» frtl-
clatlvati (In ar ir Jrancrsa porte-
sc dlzar tjuo então centralizadas
no» nomes 'In pnsdrtoup.
Edouard CÕIonne c Charles 1.a-
mouraux, o.i fundadores dxs
Ires sociedades stn/onleas i/ue
sc tornaram dat mais famosas
em teda a Europa. Sendo Pus-
deloup o primeiro a organizar
esse centro de divulguçâg or-
r/uestrul. gínera <iuc naquela
época era cultivado apenas
através da Saclcdadc da Con-
certos da Orquestra do Con-
scrvalário de Paris, /unclada cm
1828 por iniciativa de Chcruhini
e cujos concertos eram exclu-

abraçar, d.
pontes, como está proposto ao
Congresso no Projeto de lei 1025
du 40 pelo Ilustre deputado ar.
Aníbal Duarte de Oliveira e »ubs-
crlto por muitos outros brllhan-
tc.1 deputados e Julgado "a me-
lhor proposta" pelo competente
Ministério da Vlaç&o.

A ponto carioca, do Rio a Ni-
terol. será semelhante a 258 ou-
tras citadas pelo grande Enge-
nhelro Americano dr. D. B.
Stelnman, em seu "Tratado Teo-
rico e Pratico de Pontes Peneis .
Na oplnlíio do ensenhelro nme-
rlcano Olc Slngstad. Profes-
sor de Fundações da Unlverslda-

E o poeta Almeida Oomra rec -
tou bonito» versos do sua autoria

„ vv.„  nndo oportunidade de conMr a
semir.uldo — o que, por todas hlBtorla de uma velha peixão que sivo3 dc seus assinantes. O ver•
a» razões apresentada» — «'g teve elo na Bahia, amor estercpie dar!cir0 entusiasmo do publicoa abandonar semelhante projeto m dia... fol-ec... Mss o poova .i^iau^í» tintn rinr. a abraçar, ds preferencia, as nunca 0 caqueceu. Vojam fò: | pela musica sinfônica data

1871. quando Edouard Colonne
Nada mal», entro nó», Marina,, /un(lou n0 Teatr0 odeon, "Lc
cumpro o destino doloroso i| Concert NattonaV. em colabo-

[triste, ração com o musico c puo'1-
De nunca maio te vor. ' cista Hartmann. Stusiclsta dc
Quem diria que o no«° J»™ grandc, mMtos Jol Colonne,
Rapidamente ce tomasse es-j como Charles Lamoureux, pri-

[curo I melro vtoUno da orquestra da
Pudesse tfto depressa fenece. I Q^cra (lc par/s. conquistando

Quando o Almeida Gomes acn-j na direção dos Concertos Sin-
bou de recitar os seus bonito»' /únicos a glória c a /ama que o
versos, o Jornalista Rcscala Bltt^r . , tiraramficou tio entusiasmado, que fez | imortalizaram.'7- i xr#«#«ffsi7 Ao RnrdentLX. ondeNatural de Bordcaux.sor do Fundações da univeraiaa- | e8pecie d© prrleçfto, um ver-

ífeS'® do! veio ao mundo em 23 .te julhocapeclalistas em vias aui
neas. conforme allrmou aqui
mesmo no Rio — t absolutavien-
te impraticável a con-itruçâo de um
túnel submarino ligando essas
duas capitais brasileiras.

O Professor Llngstad, foi quemconstruiu o Holland Túnel, 11-
gando Ne^v Jersey, nos Estados
Unidos e vários outros túneis
fluviais: Lincoln, Queena JJld"; um luecr onde podia chorartov/n. Brooklyn Battery. Butter- j um unjTCrso jnt«lro para o rn-^u

tando a» seguintes
e»<TÍtor Holdcrlln:••— Quando eu pensava eatar s:/b
a tua sombra; quando estava pre-ao a ti como uma flor, sentia ba~
ttr teu coraçfto em cada rumor
que vibrava em meu peito estro-
mecldo de ternura. Quando alnria
estava cheio de desejos c ilusões,
como tu. em tl encontrava «ein-

dc 1838. mani/estou muito cedo
sua vocação musical, matrl-
culando-sc no Conservatório dc
Paris, fazendo um curso brl-
IHuntissimo c obtendo os pri-
meiros prêmios de violino e
harmonia.

Com 20 anos, dominando comtov/n. BrooKiyn üaticry. duuwoi universo inteiro para o mruimik Narrones Channei, ?n£e amor. Meu cor ar*, o volta-sc ainda, técnica segura o seu. tnstrumen-
Brooklyn e Staten isiand, e as- j a Q Como se o sol escutai-' to, entrou na Orquestra da
?M íaan«orlTde. g «M^mVo^el» Opera como prUneiro vioUno

A soluçfio mais pratica e eco- j á primavera". j ocipando e,.iC posto ddrante
nomlca 6 evidentemente a ponte j conforme est&o vendo, a nosBa nove anos. Toma parte em se-— pcncll — semlrlglda, conyindo vlagcm ftendo muito anima- ffU/rfü num Quarteto fundadouma pronta soluçSp por parte do dBDpols noites, como! rnmmir«ir noCongresso Nacional, pondo termo dl6Semos, o sal&o do "Heifcd"., vor Charles Lamoureux,
ao martírio do po* > fluminense BB transforma numa autentica!e do comercio entre as duss rio- "bolte". !
rcscentes cidades brasileiras. • u »

 I E agora depois deste parente-
, , , \ sis. que muito serviu para refrea- |

Carias aos funcionários toresi vamos continuar a nossa;
narração ou melhor, a nossa via- jgem pelo S&o Franctsco.No domingo passado ficamos nacidade de Bom Jesus da Lapa, naoé verdade? Hoje vamos conhecer

se celebrizou depois com o "Cott-
errts Colonne".

Este e a Sociedade dos Con-
certs Lamoureux, em seguida
fundada, constituem os viaiom
res centros da musica sinfônica
dc Paris. A nova geração da
compositores franceses cncon-
Irou nesses regentes dois itofrt-
tieis divulgadores de suas obras,
assim como as de outros pies-
Ires até então quase dcsconhe.-
cidos, como Berlios, qilg Colon-
ne elevou d consagração publi-
ca, apresentando o melhor de
sua produção — "A. Sinfonia
Fantástica". "L'Enf anoe du
Christ", "Romeo et Juliettc", o
"Rcquicm*\ "Lello" c "Danaçáo
dc Fausto" /oram repetidas soo
a regência de Colonne com
grande êxito, sendo que esta
ultima teve mais de 200 exe-
cuçõcs sob sua batuta. A opera j"Sanson et Dalila". que levou
muitos anos sem que nenhum
diretor de teatro parisiense re-
solvesse viont&mla, foi lançada
cm concertos por Colonne, no
Ciatclct, assim como César
Frank, naquele tempo pouco
divulgado, teve uma de suas
maiores obras, o Oratório "Les
Reatitudcs". executado peta
primeira vez dc uma maneira
completa nos Concerta Colon-
ne. Outros compositores, como
MasseneU Bizet, Lalo, etc. fite-
ram parte dos concertos desse
mestre da regência, Foi iam-
bem Colonne maestro o/lcial
da Exposição de Paris, chefe da.
orquestra da Opera, tendo oca-
sido dc ali dirigir soberbos es-
petácnios. como c "premiàre"
d, "Walkirias". .de Wagner,
acontecimento que ficou gra-

Muterlal atômico
pura as Repúblicas

Americanas
O RIM «O. ENTWB OS PAÍSES
aaJOS CrKNTlfiTAH i:,r:.-rcni"< \M

KiVroPCKJ RAJCTDATTVOS PA-
li -.rüADOM NOS ESTADOSUN1TX>.S

Aprovada a prorrogação

da Lei dô Inquêli^afo

WiinhltiBtoii (UUl.SI — O Brn-
Kll. ArgítiUlIO. Colômbia e Peru
r.stfco entre *.'l pai^ert cujas
cientista» receb.vum U-òtopo^. r.«-
dtoattvois íabrloadoa ium Fwtttdvs
Unidos, d?.-'le 1017. em mus la-
boratorlo* enpeolallíados.

Clxile. Otibn. Cluatemila. Mexi- 101Rco o Uruguai foram qualificado» | *r__!
entre oh oito países ctu»* recoberAo
carregamentos <ls materiais ra-
dloatlvo» para o ri.-KenvoIvlmrn-
to de fiuna pesqulans cientificas.

A ComiwAo d/> Energia Atoml-
ca revelou quo um t».n,nl de 7.013
carregumentM de laútopos radio-
ativo*, fabricado» nos laboratorio»
dos Estados Unido», foi enviado
Aa lnstltutv&ctt « p«qulsatlore«nos Estado» Unidos o nos Í1 p-<!

Of Jornuis iioticiuram que u
| projciu «ia prBiTOEnçfl" foi nprovadu. Mupnr r,e, porifttUo, que«leve O II1PS1U0 ftilbi: <1

prcitilenclal. Kiuratnnto, lv*o. iiflu ooorrcrà. O projnto leve Inl-I cio uo Qonndo e, aprovado iicn-íc nr^ilo do ConRrosso, IrA li C.i-
; innrn dos Deputndos, ttentloiidoI ao disposto no artigo t^3 dn C Ii.i-lltulçtto.i A prorrogaçAo do dcorcto-lcl' n." 0.601), dc "0 de ftROsUi ilo

¦tiUir; li .i dificuldade tai.t<niiiiiir du !,<• resolver o problemaquanto ua it.i fc«; protelar a suasoluçilo IOlste*to Economlco, pu-«inas 47 h numero &0, Juhidf iiiiiH".Essts malefícios npi,(uir de co*nheeldOA, náo itm. n<> cntaniofore.i necwwarla para Impertlt
quii venta i» demaRogl». que bauj
bempre na mesimi tcclfi.Poiiod Importa qui: a 1^>1 gelaJncoMtltuclona), :i prorrogaçnolticvonientarí. os d04ajunte«; rol aprovada no Seimdo e certa-trnudos por eísus leis dc emer-

([(•nclii os qunlg g&dí «'Stimlo lu-
cldamcnte aponta Eduardo Uu-vivler: "a) a agravaçfto do pro-blcma da liabltKÇ&o pela cr«,-centc carência dc Imóveis de lo-
caçlo; L>> ii eli\aviSo exageradac sub-reptlcla dc alguns alugueis;c) a estagnação cie outros, emmulto menor detrimento de ca-
pltallstus do que de viuvas, or-
(fios e outras peftgObá, que fr£

regomento de lc^topos estáveis
n&o-radloatlvoa, num tctal de
750. foi também enviado.

O» l só topos radioativos envia*
dos aos países . qualificados ne
dostlaam, prlnclpnlmentc. nos la-
boratoríoa de estudos b*.olo?Iccs e
para serem usados na medicina.

A Comtssfto informou que dsa-
de o '.nicto do Programa Estran-• gelro de Distribuição, em betem-

| bro de 10-17, 6ÔB carregamentos d«^

gravados com a clausula de Inn-
Ucnabllidade, e de ordens e Ins-
tltulçòes de caridade e asslsten-
cia, que tèm os seus serviços ba-
seados na renda predial; d) i«
industria das sublocaçõcs c a co-
brnnça de luvas; e) a consequen-
te evosio do imposto predialdos Municípios c do imposto dc
retida da Unifto; I > a sobreonr-
S» dos serviços nssistcnclais peloEstado e de trióutos sobre os

mente na CamaruAieiiam que a funçlto soclnid.» propriedade afsint o exiu\>,tentando demonstrar que o nu-mero de Inquilinos é maior do
que o de proprietários, tmpondo,
Êortanto, o sacrifício da minoria,le falo, o numero dc inquilinos<• maior do que o do proprleta-rios. üaa verdade Já foi procla-mada singela mente por Rlpertem termos claros: o numero devotantes Inquilinos 6 maior do
que o numero de votantes pro^prietarlo;..Contudo, uma coisa deve serdita. O numero de votantes ln-
qulllnos é menor do que o dovotantes que serão prejudicadosc que constitui a grande coletl-vidade, que será atingida pelcKmalefícios da prorrogaçílo- No
grupo de prejudicados podemoüacrescentar, ainda, as que dese-
Jam e não podem constituir fa-«v« (!)¦> n Aí« ,11 f ai. , pn maim r.1. rlmnterla'6 radioativos, dos "altos I que trabalham honestamente; | inllia por nao encontrarem cata

g) a parali7«i<;fto das industrias, para locação,
e atividades dc construção civil. | Em vez de Incrementarem as
com a também conseqüente dl- construções civis, favorecendo o
miisuição da rer.da tributaria; crescimento da pequena, proprle-
ln o aumento das construções | dade, prop6em-sc, em holocaus-

forno*»" atomlcoo, 0o Laboratorio
Nacional dc Oak ll'.d?c, ern Ten-
nesuee, foram enviados para os
pe.-íquisadores do> seguintes pai-JC.«: Brasil. Argíntlnu, Austrália,
Bolgica, Canadá, Colcmblo, D!na-
marca, Finlândia, França, IMau-
dia. Italla. Holands. Neva Zclan-
dia. Noruega, peru, Espanha, Sue-
cia, Suiça, Tu:-quia, Unlio Sul
Africana c Reino Unido.

PUBLICAÇÕES

primarias ou seja. das favclaí,
com perigo iminente para a or-
deni e sr.ude publicar,; ii desva-
lorlzacio do um grande patrimo-nio social constituído pelas habi-
tações que. por motivo de baixo
preço de sua locaçáo, náo &e
bc-neflclam com as neeesíarlas á

to h demagogia, a contlnuaçáo do
tatuo-quo".Augusto dc Mello Franco

RIO MAGAZINE — Acaba
sair o numero do mfcs dc Julhodesta conhecida revista mensal.
Destacamos do texto: a recepção

 , «o corpo diplomático no Itamara-
„_-i. „rí|.»»ro, varl- i tl: o cliA em beneficio da Caca S.vado nos anais arzt**icos pa nntista da La«zoa. realizado

O PRECEITO do DIA — A tu-bereulose pulmonar pode aer to-talmentc silenciosa, evoluir somdar sinais, ou dA-los tfto dlfarça-dos que o dosnte nfto se apercetj*»Tar | da moléstia. Nòsses casoa. est&oll}"ia8 lesões mu! justiças que se vernlcam c da« tadas, só descobertas no examo
falta crescente de habitações; | pelos ralos X. Faça examinar os
kl o dcsestimulo do esDlrlto de I pulmões, pelos ralos X, ao monos
economia e da Iniciativa parti- I duas vezes 110 ano. — SNES.

sua conservação; j* o mal-estar. (ju rfioléatia. Nèsses casoa.social, resultante de tod;>s as ln-jag icsôes mudas, dificilmente no-

da Fazenda

qual também fazia parte esse
grande diretor dc orquestra.

Dispondo também de excc-
lentes qualidades de' regente,
Colonne sonha organizar uma
Sociedade dc Concertos, com a
qual proporcionasse ao publico
franccs um maior contato com

o trecho principal do grande rio. j as grandes sinfonias dos mes-
Vamos zarpar? j /rcs franceses c dos outros cirDepois da cidade do Bom Je-. . nneiinrpi internado'sus vamos encontrar na margem febres compositores tnternacw

esquerda a barra do rio Corrente.nais. Assim funda, em loil, no
no quilômetro 634. Este rio tem Teatro Odcon, O "Concert Na-a descarga de 804 metro cúbicos! SáÃ«m,»n« nraani-por segundo e é navegavel até a; tional . Os pioçjrainas oiga

„ ,Q „ffn«o ae m*o, "U.u ¦—  — • . I cidade de Santa Maria que fica! ZBdos com o maior capricho
S nenutado Aníbal Duarte de ! dos ministros e chefes. Que amigos situada a 133 qullometros da íoz. j ntracm imediatamente o pu-— Droleto que foi subs- , da onça! Deveriam meditar na | Depois- deste Importante afluen- atraem imea.ata/«e» t, h
SVto nor cento e cinc.oenta c cinco , verdade Jámais aasáz repetida: o j te vamos encontrar a Vila de Sl- ; blico que, ate então, catava
Sob mais brilhantes Rerircrientnntes | povo é quem, à custa de pcsadls- tio do Mato que. nSo obstante ser I ma<s familiarizado com os es-

cienses, tanto como o maravl-
lhoso "Tristáo e Isolda". sob a
direção dc Charles Lamoureux.
e o "Crepusculo dos Deuses", na
regência de Messager. Estas
operas vagnerlanas foram ma-

Joto Batista da Lagoa, realizado
no Copacabana: desfile de modas
no Csnadã; recopçôos nas reslclen-
cias dos srs. E. G. Fontes c A.
Baguelra Leal. A ara. Otávio d»
Bousa Dantas pousou para os mo

O 
"MAXIXE

A distinta e prezada esccrltora • sa iodos sitos cm prédios terrecu
d. Marlsa Lira, cultora eximia dc • dc rotula c Janelas, cm grande nu-

SilnVrtn rnf« ' DC Paris com cr.- i nosso folclore, ped!u-mo alguns mero.do môs. Dc Pari», coa vcrbetes a respeito de.=ea coreo-; i-soes grcmlos eram uniformes:ort« i ,  I nn»iinnin^o o "identidade" pelo. combandelrolaii * de papel multicor.» ;.muíS??a»üc^« S & 3. "«r^.! adomo^sfmplorlo Ua3 salas.

Continuação da 1.» pap.
verdadeira democracia tal o sr. Or-
lando Gelll o laz.

Quantas vezes bons ministros e- o— i excelentes chefes sáo vitimas dasda nossa Bala; eatudos l murolha8 quo a incapacidade degráficos — aa Ui»»« --t---- j murainas quo a íncapaciciaoe ae
ostes que depois serviram ac onte certos oficlals de gabinete levan-ao jjrojeto de Lei 143 Nit,erol • ta para aegregá-los do povotte Guanabara do Rio a W .eiri 8Hu 6em Eerem ele8, nuxlllares~19P"e agosto de 1M8. oelo cml- Ide gabinete, os don^da pe»»oa a  1 U^l nutri» rl

VistrZr^Um^eniokas pelos i
maestros franceses. Em 1S97 ^'•/^«Swa'.atelvV du 

"ol virá para estimulo dc mais segu-

rios mais brilhantes Renresentantes povo _ 
da Nacfto naanela Cnra do Con- «tmos Impostos, lhes paga ou ele-
eresso Nacional, e, após ser devi- vados proventos doa ambicionados
«lamente estudado pelas comissões carg0s.
técnicas da Camara — mereceu a
aaelhor acolhida."íssa ponte, traçada com v.ran-
rte beleza, de aspecto jnonumen-
tal, r.tlnge RO Biotros de rjltura no
tabolelro central, tendo al um Tio
bastante largo. permttl Hlo rranca
snente a pessagem de qualquer na
Vl^V excelencla desse projeto, "JJJ®"
diante concessão, sem ônus Parn
o tesouro nacional e sem exc,lusi-
Vl Aadldè'laéáo tunc'?'usando .0 Blo j chefes "dá Fazenda,
â Capital Fluminense, é 'pratlja- 1 Certo> é doloroso e humilhante
mente lrreallzavel —_ como n » a OB menos afortunados, vêr
dizia então, apóa labor osou est entrar nos gabinetes sómentc »e-
dos. o emlnenle Dr Carios o _ a deputados, 
tre°d^°Mecanlca loual nn. Es- capitalistas...
Mia Naval. Cobre o rundo da
Ouanabara uma Irregular camada
r\t> areia medindo mais dc dez me
troadeáuura _ e crescendo cons-
tantemente com os .^tr5"°s fí" dfcondenada a secar no fim ae

ca jrlflcou-sc oue nfto será

Por que nüo restabelecem o de-
mocrático uso das audiências pu-blicas?

Os Governadores Milton Campoo
e Otávio Mangabelra têm atraído
todas as simpatias com o louva-
vel costume. Parece-me que go-
vernar Estados da extens&o de Mi-
nas Gerais e Bahia proporcionaa mesma eoma dc ocupações
preocupações inerêntes

muito pequena, e um í?ranoe . MéA'1ne T/rí„0c p "hallct*" En-porto de embarque de madeiras, petaculos líricos e oauei3 . un
algodão e cereais. Continuando a . trando em contato com esse ,
descer, a 634 qullometros chega- nutro nênero elevado da arte :á cidade da Barra do Rio Gran- j u" , " * Umdni~

. que é importante por ter sido musical, acolhe com cnt.islas^aede. ,o berço do visconde de Coteglpe,
de Bonlfac'o d-nomes Ilustres. A cidade da Bar-
ra fica situada d margem esquer-
da do Rio Grande, um lmportan-
te afluente do S&o Francisco, per-feltamente navegável num ftsna-
co de 47 léguas, até a cidade de

mo os concertos de Colon,-
ne, que, cheio de estimulo,
prossegue ilesse grande empre-
endimento. Entre as obras que
inicialmente apresenta com
maior êxito se incluem "Re-

dirigiu também Colonne uma
série de concertos no "IVou-
veaux Theatre" e levou sua or-
questra em excursão á Ingla-
ierra. Rússia, Portugal e aos
Estados Unidos.

Um ano antes de morrer exi-
biu, pela primeira vez, para o
publico francês uma das obras
mais brilhantes da. escola mo-
derna — a "Rapsódia Espanho-
la". de Ravel. Dotado de porte
elegante, de traços finos, com
suar barba loura, ele se impunha
aos seus músicos e comunicava
ao auditório o entusiasmo que
ele experimentava. Trabalhou
muito esse operoso musico c foi
um dos principais divulgadores
da musica de seu pais. deixan-
do ao morrer, em Paris, a 28 dc
março de 1910. a "Sociedade
dos Concerts Colomie", que se

iaboraVes dos srs. Herman Lima. | ros pe^qulsadorç».i„"..,. nminu.,r .Tarbas Andréa. O "maxixe" aurglu na 1
Floresta de Miranda, Roberto Coe- i tensa da "Cidade Nova
lbo. Júlio Moura. Cr.rloE Mafra de I nome Minava, a

zona ex>n eu
principio, os

modestos grêmio* dançantes, qua-

A HISTÓRIA DO PETR0UE0 BOLIVIANO
Continuação da 1.* pnff.

quenas empresas e muitos aven-
tureiros. Compravam-£e, ven-
diam-se e revendiam-se conce-s-
s&eü de "terras petrolíferas", da
noite para o dia, e a especula- pUr0 a palavra' "obstáculo",
çúo galgava alturas astraes. os; qs Kn.ro3 populosos ficavam
mais variados truques eram u»s- longe, as adversldades da natu-
dos para iludir os novos preten-j reza erain tremendas, havia
dentes a RockfeLers, basoanao i c0mpjeta escassez de asua em
dizer que até^ pedidos de conce-^- j cer^ épocas do ano, e prolon-

tenas de qullometros dos cordi
lheiras andinas a alturas que
concorrem para debilitar a von-
tade mais persistente, se bem
que no dicionário cTos homens
que lidam com petróleo. nSo íi-

certos 1 Barreiras. Depois da cidade da | demption", de César Frank, ecertos _ oor onllametros de Pira-

militares e

r>rissivel estabelecer defintiva-
mente um projetoi._de túnel na
Guanabara, "pois Kr'"
xmlca base para tal obra. °s es
•tudos por fim. realizados, con
duzlràm á convicção de que a
Sfantu da estabilidade da sua
construção, dizia-nos MeUo Maj-
ques a oua -base sólida , na
acepç&o técnica do termo, e con-
dlçáo sem a qual todo eju_^-
quer projeto dessa, natureza
terrestre, ou hldraulica — é lna-
^"Paaer obra de engenharia,
Mblsava o Ilustra Engenheiro pa-
ftrlclo, é fazer obra necessária
preenchendo eccraomlca e flnan-
celramente todas as anas flnali-
(S»dea. — Isto ri&o so rçallza eom

Perdem, coitados, duas, três e
ás vezes, até seis tardes inteiras
a espera de uma audiência, sem-
pre prometida e Jamais obtida.

A saúde e o tempo eio os uni-
cos bens que possuem 05 humll-
des.

E cumpre lembrar o preço das
passagens o a hora perdida no
trajeto.

Seria preferível e bem mais hu-
mano negar á massa, (alcunha do
povo) numa atitude audacloaa-
mente sincera, os direitos que lhe
outorga a Constituição do que lr-
rltà-la com v&s promessas.

Os encarregados de lidar com
o publico, tanto continuo» quan-
to oficiais de gabinete deveriam
ser selecionados pelo exame mê-
dlco do funcionamento do ligado,
pela costumeira atitude de urba-
nldade e, sobretudo, pelo senso
da responsabilidade dèmocf&tica.

j Barra, a 996 qullometros de Pira
pora, encontra-se a cidade de Chi-
que-Chique. a terra do cristal de
rocha que durante a suerra este-
ve em grande evidencia. Depois
do Chlque-Chtque vem Pilão-Ar-cado, terra do saudoso coronel
Franfclln Uns de Albuquerque,
prestigioso chefe político e lndua-
trial que muito trabalhou pelaregião sanfranclacana. Hoje em
dia o seu nome é lembrado com
respeito e admiração. E com mui-
ta Justiça.

NA CACHOEIRA DO SO-
BRADINHO

"Marie Magdelelne", de Masse-
net¦ Os românticos franceses
encontram em Edouard CoZon-
ne um interprete brilhante, que,
após alguns concertos no Odeon,
resolve transferir-se para o
Chatelet, com a denominação
de "Assodatiou Arlistlque". que

«ões foram feitos e negociados,
uo Departamento S-e Potosl, on-
tte haveria dc tudo, menos pe-
troleo.

Em 1H28, existiam concessões
num total de 18.000.000 de Hc.»

, onde a Standard OU Co. possuíatornou célebre até nossos dias, , men03 ,je x.1)00.000, negociando
entregue d batuta da Gabriel
Plemêj que continuou a dir igi-
la com o mesmo entusiasmo
sucedido na direção por Paul
Paray, que, até hoje, se encon-
tra á frente dessa organização
artística.

Beatriz leal Guimarães

-çun túnel por dentro da camada
«ranltlca submarina da baia da
ouanabam, na extens&o do qua-
tro a elnco qullometros. no ml-
almo. Conforme sabiamente afir-
liava O notável Engenheiro, o pro-
blema, em equação só pode ser
Bolucionado, Integral e econômica-
mente, com uma ponte-pencll,
Sioe termos admitidos pelos Ml-
nteterlos iillltares.

Oe autores da idéia inicial fo-
~am forçados a abandonar a
pretefis&o da construçiio de uma
via ferrea através de um túnel
por dentro da areia que cobre o
Jun d o do mar, passando dai para
dentro do granlto da Crosta cia¦bala. Isso constituiria um ao-
«urdo poli» a base solida desse•túnel'teria — .4 a E mil aietros
de extensão — onde lhe faltaria
a necessaria estabilidade.

Easa perfuração não seria pos-
Hlvel atenta a constituição geo-
lo~lca das Tochas eruptlvas.
Emos rochas não são de contes-
tura uniforme o s&o cobertas po-
Ua agua do mar que, infiltrando-
Km pelo camada arenosa, atinge
» crosta granltlca e nela penetra.
Alem disso, o tubo de açu do
túnel propriamente dito nao
<3eve ter mais de nove metros de
diâmetro interno e isso nüo lhe
jpermitirla, a capacldad© de tra^

CURSO VOLOVEL
O rionasceno altoda serra.».E O fiodcsceA flór da. terra.. .Bóla nas pedras,íorma remansoa,segue caminhorumo do mar...
Desce penhascos,desfilàdelros,vai prossegulndo,* cascateando,Bempre correndo^cncaehoeirando,fluindo sempre,sem descansar... -
Jórra em seu leito
turbilhonante,agua volúvel,onda lnoonotante,— IgUal & vida.
que tal como pie,também noa brota,
avulta e cresce,segue sua róta, -
retas e curvas,.— desaparece...

Fetrarca .Maranhão

À 1.322 qullometros de Plrapo-
ra, encontra-se a cachoeira de So-
bradinho que tem uma media de
5,5 qullometros de extensüo no
braço principal e a queda total de
Sm, 64 na estiagem. A sua decll-
vidade media é de Orn, 48 por quUíometro.

EM JOÀZEIRO
Finalmente «hegamos á cldad»

de Joazeiro qtte é o ponto terml*.
nal de nossa viagem. De um la»
do, na margem direita, fica Joa-
zelro ^do outro lado Petro-
lina, que pertence a Pernambuco,
Mas... o nosso Inconfundível
amigo, d Jorge Zarflr, vnl nos fa-
lar, cofti o ^brilhantismo de sem-
pre sobre' eStas duas cidades. Com
a palavra; pois, o Zarur:"Joazeiro e Petrolina — Estas
«idades gemea», com um total de
17.000 pessoas, estão' localizadas
no melo da caatinga. SSo um
emporlo das iSonas mais secas da
Bacia e mesmo alem da Bacia.
Bua Influencia chega até alem de
Cabrobó. rio abaixo e até Januo-
ria. corrente acima. Sua lnfluen-
cia tamoem abrange o sert&o do
sul do Piauí e do leste de Goiás.
Desenvolveram-se como centros
comerciais no ponto mais proxl-mo entre o mar e a parte nave-
gavel do Medlo 8. Francisco e no
ponto de cruzamento de duas ve-
lhas estradas interiores, o caml-
nho por terra" vindo da Bahia,
que, atravessando o Piauí,'chega ao
Maranhão e a via fluvial que, vln-
do de Minas Gerais, atinge o oci-
dente pernambucano e vai mes-
too alim. ¦¦ .Desde que a produção dc Joa-
«elro e Petrolina decaiu, transfor-• maram-se estas cidades em cen-
tros de .transporte e de comercio.
Joazeiro é a estação terminal .da
navegação do S6o Francisco Me-
dio e ponta de trilhos da estra-
<ja vinda de'Salvador. E'.sede da
Companhia Baiana de Kavegação,
e outras companhias al possuemarmazéns e agencias. A cidade

faltam estaleiros para o reparo de
barcos, mas possui um bom por-to. Petrolina, cidade de 5.000 ha-
bltantes, é a porta para o Nor-
deste em razão das suas rodovias,
ferrovias e, também, do seu aero-
porto comercial, com movimento
regular. Como não hã ponte no
rio. tem al 745 metros (3,451') c
nem fcrry-boat a vapor ou a ga-sollna, a comunicação entre aa
duas cidades se íaz por barcos a
vc,tt- ¦ .As cidades gemeas são também
centros cultural3 do sertão. Pe-
trollna é sede de bispado, com
uma bela catedral; possui gina-
pios para meninas o meninos dl-
rígidos por freiras e padres. No
outro lado, Joazeiro aó possui es-
colas primarias, mas vistosos edl-
flcioa maçonleos e protestantes e
Igrejas católicas surgem por en-
tre ou tf os da cidade. Em Joazel-
ro ha um grande cinema e trôs
orquestras filarmônicas. Ambas
as cidades tCm luz eletrtea o al-
guinas ruas pavimentadas, mas
nenhuma tem agua encanada e
esgoto; a agua é tirada do rio.
A maior parto da alimentação ve-
getal 6 obtida das .culturas de va-
zante e dô vale do rio Salitre .

Foi um sonho... minha gente...
«T»

amizade existente entre os dois
países, o recente "deplorável ma-
lentendido" a respeito dc nego-
ciações sobre a possível compra
de carne do Uruguai pelo Exer-
cito dos Estados Unidos lora
transformado pelos dois gover-
nos em "uma oportunidade para
um comum acordo em prol da
Intensificação dos esforços em
beneficio da prosperidade dos
dois povos".

anoa depois mais 1.000.000 de
Hc., o que foi uma decepção
para CSs concessionários, que peu-
savam que a Standard Qll. coni-
praria todas suas terras, ou que
outras companhias americanas
qus por ventura viessem a Bo-
jlvia, se interagiriam pejaa
mesmas.Er» loglco,

gadas chuvas em outras, a zona
era impaludada, os mosquitos
uma verdadeira praga etc.

As maquinarias, as torres de
perfuração, em suma o mate-
rlal pesado, necessário a estes
empreendimentos foi desmonta-
do em sous minlmos detalhes,
sendo levado em lombo do anl-
mais. As tubulações, tão neces-
sarias para as sondagens, foram
arrastadas pelos Andes a fora,
por parelhas de mulas.

Todas estas Informações me
foram d&dss pelo atual geologode Yacimentos Petrolíferos Fis-
caies Bolivianos, Eng. André Vn-

. que proliferando I tcrdlaster, que trabalhou longos
concessões por toda. par«.e, sc'n | an0>., com a standard Oil Oo.,aplicaçlo pratica alguma, fica-1 na 3c]ivla.
vam seus responsáveis em ma. ..r-.melra torre de perfura-sltuaçüo financeira, o que resul- très anos paratava na falta de pagamento dos eâo lww que^ LrabalhosInteresses a oue tiiüia direito o j ser taitalada,^^^^pen-
governo da SollTia, de acordo eram ob^g e auan-^ T oi n/« T3p.

Esquecendo um "deplo-

ravel malentendido"
recente

OS ESTADOS UNIDOS E O
URUGUAI REAFIRMA UMA
ANTIGA E FORTE AMIZADE

Washington. (IJSIS) — O Cru-
guai e os listados Unidos estão
determinados a " exercer todos os
esforços" para intensificar, no
campo economlco assim como
em outros setores, as tradicionais
relações cordiais existentes entre
os dois países.Esta determinação foi revelada
por uma declaração, simultanea-
mente divulgada nesta capital e
em Montevldeu. , , , , „ .

A declaração diz que, devido a soíla.

Estimulando as rela-
ções culturais intera-

mericanas
VINTE E SEIS ESTUDANTES

SUPERIORES NORTE-AME-
RICANOS RECEBERAM BOL-

SA DE ESTUDOS PARA ES-
TUDAR EM DEZ PAÍSES
LATINO-AMERICANOS
¦VVariiinçton (USIS) — Vinte

e seLs estudantes superiores iior-
té-americanos receberam Bolsas
de Estudos do governo dos Es-
tadoi Unidos para que possam
estudar em 10 países latino-ame-
rlcanos, no proximo ano acade-
mico oue dentro em breve será
iniciado.

As Bolsa de Estudos ofereci-
das pelo Departamento de Esta-
do foram autorizadas pelo Con-
gresio dos Estaidos Unidos de
acordo com uma convenj&o que
visa estimular a.s relações cul-
turais inter-amerioanas.

Os estudantes escolhidos vêm
de 11 Estados e do Distrito de
Columbia e estudarão no Brasil,
Argentina, Chile, Colombia. Cos-
ta Rica, Cuba, -Republica Domi-
nlcana, México, Peru' e Uruguai,
onde farão, estudos especializados
de ciência política, economia,
literatura, agricultura, industria,
antropologia, sociologia c íilo-

sos"devido a imprevistos, e quan
do se dava o caso de_se
brar uma peça, que nio
sobressalentes, a mesma para
ser encomendada e reposta gas-
tava um mínimo de cinco me
sts ouando nâo demorava mate,
Soik na Bolívia os recursos, em
questio cie oficinas mecamcas,
ainda hoje,, são bem _çrecarlo.^

com os estatutos da Lei do Pe-
troleo. Com o d«o-"rer do tem-
po ,quase todas as concessões
foram caducadas, e a Standard
Oil Co., reduzia seus dois ml-
ll-i&es do hectares de terras, a-
apenas 300.000.

Quando a Standard Oil Co.
eiiegou á Bolívia, encontrou-se
com um imenso territorio de qs estudos reaiizados _
possibilidades petrolíferas, que companhia americana Stanüara
segundo palavras de seu geoio- i oil, terminaram em 1933, wnao
co Eugênio stebinger, era com- como campo de açaô uma _enor
paravel ao do Estado da ÇaU- me area subandlna quo va
fornia, antes de «eu gigantesco, desde a fr°nteli-a aigentina au
desenvolvimento. Eote território o rio Beni, subafluente^Ama
estava praticamente virgom e

cruzadas no teto, entro bolos
plngnntcs do meemo pp.pcl» la-deando os então classlcor, lampeõandc tipo belgü, "encamifladoa" par^a luz incondescente dc atieros<>—no. E3setj cluhs, em niaiorfa clan-destino®, cultivavam danças la-scl-vas que, depois, adoto ram o nomedas casas òm quo eram pratica-daa.Os "convidados do sereno", qu*>conseguiam espionar, da rua. beradepressa fizeram a propaganda e
a dança do "maxixe" alastrou-soe ganhou forca do cidade, espa-lhada por cluVxs de destaque, "ca-
barets" e tes.tros, chegando a aj'
cançar salões dc elite, um tanto
discreta nns evoluções e nos mo—
nelos.Pouco a pouco inetodlxou-ce a.
adoção, para o que muito con-
tribulu a musica do acnero, sem-
pre insinuante, afastando-se ocj
passos dc exagero, como o "des-
caldo", o "parafuso", o "perereco™,
rebarbativoa, como o "maxixe"
danrado dê Joelbos, que ceiebrl»
zou' a bailarina "Bugrlnha", po-
pular em café-concerto.Tornado publico o folguedo, r.
disciplina estabeleceu regras aoo
clubs nrlmitlTos. para dar um ar
dc "gente seria": os excessos da
primeira faae forauí banidos; ou
modestos -sul&cs" dos antigos gre-
mlo3 estabeleceram regras rlgoro-
sas. Um mestre-sala, com um mo-
1)10 de íltas no ombro esquerdo,
fiscalizava as danças, colocado no
centro do salão, a vigiar oo pares
dançantes; estes volteavam Juntoás paredes, deixando o centro do
saldo vazio, para eflclenola da íts-
callzaç&o. Quando um par, entu-
slosmado. deixava a periferia a
aventurava-se a voltear no centro,
o mestre-sala, sempre cortez, apro-
ximava-se e chamava os dançan—
tes ao lugar permitido:"Tenha paciência, somente
em derredor do quadrilátero."Sc um par dançante chegava r
Indiscreto aconchego. 14 la o mea-
tre, com a ordem soprada em sur-
dina: "Desafasta."

Na revista teatral do Bastos ri-
gre e João Foca, "O Maxixe", en«
slnava-se a dança por musica

"O cavalheiro segura
A "cavalheira" com Jeito,Pouco abaixo da cintura
E vai "chamando ela" ao peitt,351a, a cara, toda terna,"Gruda" na cara do "meco
E, depois, perna com pernaCaem os dois no "pcrereco".

"onas, ao norte da Bolívia." Os tratoattios realizados podem
ser classificados em quatro ca-
tegorias: a) reconhecimentos
preliminares; b) recorüiecimen-
t03 de detalhes; c) determina-

„ ção das estruturas: d) trabalhos
iSiecimerito,* mas que abrange- j de apreciação de reservas e teo-
ram apenas parte da zona sub- tônica Interna dos de^sitos dc
andina. Nesses estudos preliml-1 pois das provas de i0"daAeiu"
aares n&o se cogitara dos tra- j Desconhece-se no entanto, se
á-vaJhos dí» detalhes. foram estudadas ss pOaSiolUua

Imediatamente, arada em 1022, des de horizontes profundos jw»

soménte. se tiniha idéias gerais
sobre suas condições geológicas,
apesar de que os trabalhos da
[pioneira compa.nhia Richmond
Levering tinham sido de primei-•ra oníem nos estudos ae reoo-

Na verdade mais valia a musl-
ca, de que multas composições íl-
zorani época e ainda correm mun-
do. Duque, no "Luna-Farc , a4
Paris, consagrou a musica e exav
tou a dança, criando o maxixe
estilizado".Uma das musicas tipleas arnoa
provoca: o "Fandanguassu', do
maestro Arqulmedes, da banda ao

tec-1 Corpo do Bombeiros, numero d«' franco sucesso, com versos de Au-
gusto Fabregas:

a Standard Oi! meteu mios a
obra, e contratou os serviços de
geologos universalmente conhe-
cidos, entre eles o supra-citado
©téblnger, Harrington e Weaks

Seria multo longo expor a se-
rie de dificuldades e contratem-
pos que os engenheiros e opera-
rios d'a Standard Oil topavam
cm sua frente, a fim de que os
estudos lossem rea-Uzados. A zo-
na era desconhecida, estradas de
acesso não existiam, e para se-
rem alcançados os pontos inl-
ciais da falxa SUb-andina, tor-
nava-se necessário vencer cen-

estruturas provadas, as posslb;li-
dades de se encontrar depósitos
cm estruturas diferentes do tipo
antlcllfíâl; a possibilidade em se
aohar lcnçoes na chamada zo-
na "pé dc montanha", e outros
problemas correlatos.

Mas, a verdade é a seguinte:
to a Standard Oil Co. gasi/ou
onze longos e duros anos nc-ste
estudo geral, era porque ficava
uatente-ado aos seus dirigentes
e técnicos, que uma das maiores
reservas de petroleo da America
do sul, se situava na- Bolívia.

Faltava pouco para estourar
a fratriclda luta do Chaco.

"Pela dança eu dou o cavaco,
Desde o tempo de menino,
Se eu desse p'ra dançarino.
JA tinha feito carreira.Isso em mim é de família,
E a prole náo degenera, ^Nas valsas meu pai foi "cuera 9
Minha avó foi "maxlxelra" l
Hole ató mesmo oro salões
De multo espavento,Bem claro se provaQue o domínio deste Invento
Nfto a só "Cidade Nova".

Outras musicas alcançarait
grande voga, da lavra de maestroí
de boa polpa, Assis Pacheco, Jos<
Nunes. Paullno Sacramento, Nlco.
llno Mllano, Costa Júnior, e, ei
tentarmos uma resenha estatistl-
ca, perderemos a conta. Bani

e rar pelo inesper a d o!
._ _ . vonriA e\ tnftTwfinto critico nara

Um motorista, dirigindo o seu ]
carro por uma das ruas da ci-
«jade, nota & frente um grupo
de crianças que brincam na
calçada, felizes e despreocupadas.
Sabendo como sâo as crianças,
o motorista prudente trata de
(diminuir a. sua velocidade, avan-
çando cautelosamente.

Ao se acercar das crianças,
«mia delas se precipita de re-
pente em írente do carro I O
motorista, porém, se aclia pre-
yenido e tendo diminuído a ve-
Joddade, pode brecar o carro em
«empo de 6alvar uma vida, que

é a alegria de um lar e uma
esperança para a nação.

Imagine-se, porám, que o mo-
torista ao se aproximar das cri-
anças, não tenha tomado a pre?
caução de moderar a marcha do
seu carro e, no momento em Que
vê surgir Inesperadamente o pe-
•queno vulto â. sua frente, vert-
fica, tarde demais, de pada va-
lerem os esforços empregados
para parar em tempo de evitar
uma desgraça t

Um motorista que não se ha-
bltua a reduzir a velocidade do
seu veiculo em face das even-

j tualldades e imprevistos, esoe-

V,
rando o momento critico para
faz6-lo. é um motorista que, de
um momento para outro, pode
sacrificar uma vida preciosa.
Em muitos casos é ele próprio a
vitima da sua falta, de menta-
lldade preventiva! Inúmeros ca-
sos dessa natureza sâo frequen-
temente reelstrados.

Um motorista do tipo aqui to-
callzado, também n&o diminuirá
a marcha do seu carro nas pas-
sagena de nível e nas curvas e
será, o causador de muitos aci-
dentes de transito. Nas estradas.
nSo poderá, tfto pouco, parar err
teaiDO de evitar colisões com os

A vida ja e tao curta
Por isso seja prçdLentc/ ^
m.o a façaamãa irais corte
Por cavsa deLViji^c1aeptej_

As crianças de Plymouth, na Inglaterra,
são treinadas a dirigir com segurança

automóveis de brinquedo em
- parques especiais.

/eleulos q^e surgem Inesperada- . uma v!s&o completamente deslm
mente dos caminhos latei*a;s e; pedida.
jo.1 cruaamentos, de que nao tsm | Esperar velo inespeiaiio e

minuir «emore * velocidade do & frente está. absolutamente II- :r-~ - •U11~ Ir-,, ce dirige, auando não 1 vre, constitui um preceito que , lhantec» <l£ve
®-1 àe'cst& seguto de "que 0 caminho . todo motorista que zela pela sua j 

mente!
vida e pela vida dos seus seme- ter sempre em
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Charles <u,Ru#i® f1418, i v'd'r" SV " " is Sai- iip jwn, t("u. .;nj.jn o» reitoimulhcrtfi cntollcna, para n f.i.- dc-jMft nas praias. t<5n. contr- tu e;c5la4; dc cecinoniln. tloinea-1 Snnto OJielo. KS / I mlUrt Duranfe urn din Vuwiro, v.:\Av'. r,s'¦ ' ' """ram nr-rv,.. ai- r.-. Vort".M, »ba."u?varao da famU.a c da r? .gtfto. buldo a aumeiitar a «upcvflc»a.J- . c rin genij tudo 0 quc ten- j Dcsde quando Ilcnedlto :CV. '"»V'[ ,• v\<nmv rrmn maiti nevo *tMU p-rOai. pouco aa-1 ' •' -an » Ai^o!!m. nacrifiraia t'Ap6.^ ter (olio urn b'tve h!«- dade. a mundanidade. a ^ensua- a fnvorecer a lnsti-ucao c tJ cm 1017. supnmiu a uongrcga- fa,,s uma ioin\ « , ua cU1 aaoitmr o.i hnbiiantc.s un-i '\v.; ' i,0Vf c,i i P"rt» d » cJrnjyt.ro por un; «olda*t<;rioo da (unda^fto c da desen- j Udacic da tnoaldadc. A.» relators formacfto da mulhcr para o go- C»^o do Index, cc».a lol inuoipt)- Gfwvc d - conuenaQfto: o quo e; quela i*egtau ricaram admirnd06 inao. . h0tiri^ueo.| tio poiMN'u. e.™ reveralro <5<»
voirlmctuo cia U. C. I., o Papa I que no.-, chegam dfta resides mait> verno da cara. para o aprcsta-1 rada A flo Santo Olirio. do iclia. nao atrav.V. do maRlstenoj runHatm qua oh floi'oa dt; uc\y, , }:>u : ^ u A'onao| nw:\ au : nu mn Cr.z tevsntee
dLsfi?: jd! versos, nfiAinalam aquclas ovr- men to da propria rcsidencl^, | qual C prcicito o HonUtisc, e que j mdinnrlo, mas por meio do car* braacca ao r.manhecor. t'.nbc-iu a? maniaiuca M uln lo'i vi ° -l! !!r,!nnJv: nm P,ro! d:V -idopeacJcr.*"Aijora. dilotas fllhaa .exnml- ; sides como eentros do relaxamen- para o euldado e a educa^&o dos i ouupa o primciro luyar entrc a.s t; s pontifieias. • u**aado verrnclho cacuro. i tarc'.i cic Diop'o Alvnreb corrfen u"" I u i• 

"J«V ' a l»rcJu 0 cor:~
memos mais do perto o no^o av- ro rcligio^o e moral da mccida- fllhos: tudo o que serve a pre- j Congregates romanap, com a j d froneeses e os ttallanos .sao| Um cxamo miuueieso moion \ o que passou a Hlstorla com o iSHS o front s? V? M-r ^cm men to pois muito davomos fa- de. parag&o nao somente flslologica, tareta dc preaidir & viglloncia e. 0i, que mats frequcntcmcnte ro-1 qu^ aos c:-u»taia dc novo, e^tavam i nomo 6? caramuru. a Matrix rial dea»e tcmnlo id/Sr.-, i nr 1?r.cr e muito a Tgreja espera cio • Mas. em primciro lugar. e res- maa ainoa mais espiritua* e so-; a tutcla aa 16 c dos bona coo- vam atlnpidor. pelo Tndex: atd miaturados minifies rio larvae in- C;>ncei«;fto da Praia c tambem I lavrado p..' Cnciftno'vavso incanmvel ze'o. ooneavel a dhfoluefto dos casa- cUl, para o casamento. NRo cs-. tumes. .... ' 1DH6. forsm 055 os autores fran- finltament© pcquenas do c6r aver- i digna da tnaior atcxiQao. I oi *:u coata cm 173; ' baiano <\* vi".

eks:.; savsj snm r£as; y~-V sz#**. •> iswws-Kr.-arsif!
cori'o rclas m.cuzts ccnai^oc- • c.a. , ' observkcAo e, hole, tan to mais'ou mcnos dc uma pratica rcll- >u cos, - os norte-americanos, 1 wnnam ccrtamente da tcr.-a.da famlila e da Jovem gera«?ao. Nao suoeriamos porque o Tire-' 0p0rtima pela circunstancla oe Kiosa ou dc uma c-xcgc^c dogma- cglnclo, 1 ru -so e 1 Hirco. Um p/ovfite contando tif.es vor. .

5&bldo que a guerra tam uma j ja devcria servir-se de todas as . £.uc na ju3tisslma estlma da acao tica. I Alguns foram condenados com nfc^ cx-r«mamenta fines ro: en- :?
rrranie parte de rcapons.-bllida- suas forgas pura a aalvacao da Rpostolica no mundo poderia As Uom um senso dc atcnta opor- a formula "Opera omnia" (todas j a "In labo-ratorlo para ser :
rf: nlcso tucio. E.a 6 particular- i fantlUa e da moc.aadc. E Por vczes insinuar-se, apenas, per- tunidade que o caracterlza, o tt. j as obras>. outros por um s6 U- | cxammaao. jzSL'• '•
;nentd rcspraisavel da vlo'cnta e isso eia conna parucuiarmenie ceptlvel, uma sombra de natura- Oficio, cclm as recentcs mcdi- J vro, outros com a formula "Om-1 Nos meios ctontiXicos dc Lon- ifuncita separacfio d« miihdes de ; na.s. "}mncrcs e inaLsi cristas, i^jno que tiraria brllho A be- das, fa/, scntir alnda a sua pre-, r.es fabulae amatorlae ou "Ope-, drcs nAo deram cr^dico a cssa chu- 1 V ^• conjures e de familiar e da ties- ; >oces tern t.aDainaaoi muito lean c no valor fecundo aeeito senca no centro da vlda moral rn de omnis philosonbiea". va de inaatod. e no &eu trabaiho

dS toUmCraVeJS UabUa" l « Ur."ejVtmos wi- |ufM dS «v^ ^ \
^did^'T"^0 r^S O apostolado J Igreja hojo. ^ »»»"; fe' » W,. #

••jro.unda. Dave sar prosurada cnc0lltrarla um apoto eficaz da, obras dc caridadc, na escola, no laminar c julgar if luz no don- Quem. por mottvo de estudo e i xos? encontrou tamb?m ^a^e^ M' j±: -A '?V '¦ .no que, em tarmo ?2rnl. 6 qua-j IgrCja. auxllio ao xnlntoterio saceniotal, ex®:r ^0Jruaf CfttoJlca. de profis-foo. deve ler livros eon- i ve Vcnnelhada; qS? clS dc' ¦ *' i • • v'l-5 $|T ".•j.cado materialismo. na nega-1 Confiariamos a Voces o quc, nasi missoes. Cube, portanto, as QUem emanou pclo primelvo denados node r»bt.er a outoriza-j um o?:ame mlcroseOpico *rftve!ou •rao on. pe]o rncncxa, no deseuiao i hi dois nnos, n6s dissemos aos miilheres assegurar oara em pois decreto dc ecu sura a im- cSo. on do3 Blspos ou da Sede j que o colo.-ldo da neve era devido 1 $*"* -J. illl^^innr, T« no despreco de tudo o que 6 j Homens da Acao Catolica: "A wnrocja«6es necessaiias. esror^an-1 ^^"^AiSaffire VI. ! Apostolica. ja uma aub^ncla granulosa var- .. .VrciigiSo, eristia nismo. submiss&o Igreja Catolica sustenta flrme- «o-se par a desperta-lcs. E c°- ^ D : entfio cerca dc 4.2001 Se nas eseolas os programas, meiha deserita j>e-:oj# ao.bio« como! x^aautJB^L- *^«5r»iS8MSS3lftSy —"T "
n D?us c 6 sua lei, vida futura mente as cxigencias da justiga nhecidc. j6, o beneflco eleito «iue ^SJaforam emanadas. j exigem a leUura de rvechos oit | vcsftc^ rod uz! aos A, cxprcssfto |c eterna. J sccialM. . elas exercem, de varias formas & wSsinterSieram os de obras cond-nadas, hn cm tal m»u a!ai?ic ou »jcm c£ulas . ' y^Jpa^.1Como com ball to pestifero o Entrc essas exigenclas, 6 a de bre as proprias familias. : pas para reordenar metodo3 e I caso uma dlspensa impliclta j ch^.es da cclorada. '
materlajlsmo produz os sea-, ma- • promover as necessaiias habita- 2> Se reconhecermos toda a critcrlos. formulas e processus, I eenflnndo no criterio discriclo-| ° fencm«.«o n..o c ucv.dede. S». I »
lefteos frutos no casamcnto, na ; para o povo. Antes de tudo, j imporiancla de uma s& polltica como, por exemplo, Alexan- nnl do ensinante pela escolha de• Jd r.o iv &ecu:o de noeia era. .. r* »tam'iio c nos 1 evens. ( para os que querera constlfcuir j social para a salvagao aa fami-i dre Vlt, que substituiu um uni- leltura*? que nPo pre^idjquem a um grande estadiata ronuno es- '^f l

K pode-ie dire- imanimc o' uma /amilia ou estao para a i ua c da mceidade criste. todavla I co elenco alfabctico A tripHceS educ?»ego moral e rcllglosa dos crevendo sobre os anais da repu- y|jgB8RP8B8^@W® . W j I * i
V.-co de one a moralidadc dc ! eonstltuir. Poderia conceber-se cja ainda nAo 6 senAo uai elc- subdlvlsAo em herejes, catolicos i estndantes. b..ca rcmana. eita. quaee cm ca- 'i :• ,r^ . . .
t/mt^ moeidade nS em confcinuo I uniJ} Providencia social mais ur-,mento prciiminar. | c anonimos antes adotada: ino- Ao anlov cond«nario e cons?n: eta m'.n-u chuvos exiraord'ncriaa; W5' gj •'
V'cainVento E nao somtnite da Rente ? Ao contra;io, a familia nas! vacio que se manteve inaltera-! Mda uma r^ratacao. oue sera j chura de janwe. de enrca'.e. de gj %*..¦
iuventude nr^ cidrd^s — tam- Quanto e coiiStrange-aor ver classes soc:almen:c elevadas nao Ida na publicagao dos sucesslvos; fornada pnWica pnr um romM-; gi^d^pcclra. dc obza^ ||r 'laautuui n»o ',1: , L m0Q05 que, na idadc em, que a devaria s«r (nomo e na rpnUcin-i nieac'^ oficl^l dn «anto OMMol , Cliina - e^se lmper.o In-
StlKMhSrt e robuita ?aturcza. mals rfcla®s>; e^e.:3r j de) igualmentc e talvez mais. ex-1 A condenasio explieita ve.-iii- , nos "Actas Apostolicae SsdI.-;". s"a ' fwjPiSiwr ' ;
compollfura,' a d2gra'da?ao mo-1 a falta de°habilto^!?ecoTito,p«- Jm|ln^^»K^(«oi^lmpn.malS J5? • 5 a"8e raras J'e2es; ra.r,8cs 4®.'}** No palacio do Santo Oficlo chuvas de°ljma sto frequ«at«.-. 4ra: « pouco Inferior; enquanto I Vo^ de oue^nMta^&iervante el- !L3« :P naente. mcnos tureza polltica ovi de po smica. t„br,,ham psssoas entre as mais; i^o po.-qiw cs ventcs qrc m-to- -ifc .-r..- fjio oue impel0 na ridade ao icvo1 o\t>e nfin'ii mnrnimfvp c • afortunadas. • religiosa. i.iduzem condenar p^udentcs. cultas c agudas dai marn nm montanha? xiLy cent:- f 4';' KHK3 • - «aani <<<*> • {JBa hos o-ar/Tcs o'oteve Uvrc en- ' Snfraoup^em neoplasmo para a familia nomhialmente um llvro, especial-; n, rJ!m3oe a Igreja: a celi^a \ niiamantc c-rrcgado 5 de poelr*. ffl. I hB v>l\i Wt¦tPa p.ar>.rc.s oot„\e »..e tn enfraque-em. l como para,a moeidade 6 0 desa- mente quando em torno ao W»-1 orKSUZatSva. e 0 comissnriado. Fieou mesmo provado qu« i dev.. 1 ??B8t 1 if Wjf >; i Mpt . ¦ ef ^lento da fc e do mcdo de Deus, tor r.e ndverte um ambientc em; C0n^ag0 ha seculos. a um do- do « e&sa pulvcri»?^5o constants ! BSHlJ?H&f* r *' » *'kisiW.F•D C Ml A K oa p,le?.?,de «e da c°nssiencia, c que uma doutrlna ou um cos- mi„iC!,no. All n llvro incriml-: d& arwJe.-a que o, c:iinsi« vAo il
D^RlCrllOfsPj g Jjr If n a #¦ l» , inflllaratao 00 materialismo tumc tenham maior possibilJ- "d wm feflado a consulto- conseguem ebtor laea t»o pwa i «»» h l\W « fc 1 mais snmei.te no penaamento e' dade de difundlr-sc. Nesscs I ' " 0„. c:lcIa um enl|ia sri, quanto os Jasx>:i«se;. cs quala, h?- ¦ p?

P irfPIAC »¦ 1 ^ , no jiilzo, cotno tajiioDm na pra;:-1 oasos a presenga _do Santo Ofi- _Kr^epr documcnlado. Pe os "de »?«•* • v»
f fi If Off" I ^A<?#?tfiV'ca aa vlaa> alnda c nao pou-. cio e atenta c imediata e da , , . cnnCordam em cdhsl- ?-• .M# P^-tc; t&r. u-.a a?m-s- *i
VWVnCmW S3B/»*V l\V/w p" Que qucrem ter c permane- frequcntc a fria Incxorabllidade J.; , 0'llvro porlsoso. o lulsta- • •'rs 0 n-'"1 P"-"- 1

Mario «cette ccr crentes fieis. ' dc um decreto represanta 0 uni- mM1to vem conforldo ao Conss- As chuvas de fego nao sic ou-
| Contra cale m?.l nfio ha sc tAo co mclo dc admoesta?ilo aos va- ii10 Ge>-al do S. Oficlo. composto u-a celea-eeaito o-fenomeuo &*"Sr'ViBlP' ~ 1 I um^ rcmedlo: tirmeza oe tt da« humanos amcaqadoa. ^ . de eardefis. ^ • 4«mado cljuv-md e' t!":Sara«d'"^ ' -y H

• casao'moral 
gerbfn wmbsm^na, nal-soclaHsmo coniesava a sua ran. <lw vderlf^™r"s0^esp^®"rte' >te ^croid^. os qua'.s chegando .-.

ilk mhos uma tt Jnconcusia. vasta e nefasta obra; na Alcma-|^r omem do . apn. aeooi «l ^ dc r_ . . -yjaeffiSafe^-V' "
WSL . !J Firmeza dc fc. Portanto. tie- aha. foram decrctadas ?s coil- gPI°\fS#^crdS?" fora «« inr.smam pclo a'.rito r - 8
Wwk-. ¦ A -V o nbuma supsrficlalldadc, nenhu- . r'ona^oes scverlssimos dos ten- Site nrocc«w sccreto pruden- J^n Jnir,,' ^'r, mH1 V^'-j

A* ' ' ;"a,t?rma scm contcudo, nen. rlcos 'dSlnaztario. Alfred R^scm- ' „Pp"i"cSo: SSWSmSWSmmm^M^ -JMmmMStL:*
"crp e Ernst Bergmaun, prccl-; crIam rmR tomo dn S. Ofirlo. I r0aafilM ^ qu ^a, c"Vimiv...qflc  ' "

v'^i»§l§**£']0§ Iv8g8i n ,in?,r 3-Ja 0 .vando os perieos our aquelas uma singular Pfmosfara one im- p«dra*. Todos esse* X«nonwnc.« furula:.or IVmo ci»- Sou.*a. »u ; ... n . c}»;«••?. sjd iaptdR/.'k&ws>t&' . nas., laanilias cristas, a part*r uo teorlas represent a vam para a cl- j nrosslona catolicos e nao cato- . tSm si do rr. •jnclon.'.cics na% b:«to- c;a capeia di proprte- .• m '.nd'caiiva lnscrigSo -?or«
..Urucifixo e das Imogens sagra-1 ,.Miy«r50 humana e crist-8. • licos. r\a*> ant.gas c modc-nas. dac.c part.cu.ar u\ familia Ca-, mem o sono etcrno, entro outrandas, devem ser, certamente, '*uza^ao numrturt ... vairame o- Albuquerque. j paraonatidades Uustrcs o Condemantioos na maxima honra. Mu.:a gente. aU mesmo *ao;ca Mats tarda, no parioio de I7rju de BagnuoLi -- o bravo que co-

ra^^SsSiiE' ' Mas eles tem sen verdadoiro i . ; {' c.cn;.s.^s, ao menelonarom cj- • a 17G3 toi raconsiruida. toman- J mandon as fon;as baianua :;aji ' tS^lSteSl 4H1 sentido somenre se baseados so*. J<n& /rJ/Q f ff M/Uff?r"as', :ui° d.° ? f^^f° .do «randc tenmlo qv,^ o.ieragdes d- expulaSo doe holan-•x" • bre uma Intima e solida fe, no. 0%C5$ £»C3S ffi» W vbr* Co u ?-Va, V-'/ a ef?,s a*^lL?*a' a*. Nomina pel v sua ra:'.- d_.\ser. m 16?5. e alnda Bernard^
aB lccnt.ro da qual se cncontram aa otS^'ou» ra imnnS djw.dndc e bale»a u.- suas inoao do Padr.

wHrffn y1"" 111 frfflMiTil erancles ve/dadea reUjlo^as Vtt pad u ni?t)ATVn ni?: que. quaso semp.e «ao prcounclo nhasj a ampja zona em que se Antonio Vw.ra.
. -W Quill imfrno 'Talor^Tten^Doi VII  SOB E DfcBAlAU Ufi tie 

Jgum ^nw.meato cstr.m:io . crg.:r. Toda ela tie marmo.-e , Tguaimen.e -n,. ha mail
% *'"*** WmWrnSBSm ^empi°' ? 3B?nf»meoto ^ oni"! Com mate frcqu^.cia nra uaa-,enslna: "Tudo o que vos coaaui 5ir«flf TiSo laso SwldSf&b6 Mra48'^" "Tdlflctwi -"cirdfa.'"^s MMM?. ¦¦¦< i pl-^?®n5a 0 ^omcm ! da pclos nosaos escrltores do pas- j ^Si^'nSrwwrnn! dc super.st:cao. Senvpre houve e congcncr;^: a-- dims torres da fa- i Chile, principal via .jc- s-ilvado-
W ;v;/ s. ' 51- crente, qual incompara- sado a iocur»"io prcposltlva "de*; «!» ?JS?o iodc havC;* c~os fencm^nos ts- chada foram construidjw oe mo-1 a dc Sar.U. Ant-onlo da Barra a'

lllfliMi ' 'fin,a para a eoucafao dos balxo de". que enoerrava n m!:'" i oil ?omo ton™ lj! trantois. A SlcUta c n Italia mo- do enviesarto, fora dn esquadr a, Matria dp Sant-> -Mitonio. a "da
;v ^8""% *»»*; "M ¦ « , , _ , nm slgnlflcacSo da simples pala- 5»?,Sn ^erandezafS a Sla^atada' rl^.lonaJ rcccoem. mvi'.ta.s vez^.i, <1.- sorts que os ungulos d< eo- Santa Ana. a ao Pr.sso com sua*-«Ji 1 ° exemplo dos pals! Quem nio vrlnha "sob". F.sta Blnonimia to - oecorn. a grandez.a e a Mttisuo .. ,0y, a f0rre)i ,|0 nuvons eccats, af luna fleam voltados pf.-a a frc:i- Ijrga e.= :nd»r:a em (r^ue a cic .conhecs a sua inSubstltuivel ell- verlflcava, na mor parte, quer no : fe vossas fcoroas. sojg debalxo des- urelas do sato»r» pe'.as ior- t-. j Qt.W MistertoS a do Pilar a

D ..ec..e .... tempo dos "Barredores de ruas e cuvbeiros dc carroV i ?acia! ° rogo $S pal e da mike aantido especial que as proposl-. »« .."m cm virlra ou- I "ates atmpaferlcas o meemo fa- , E o visitants a| per io m aa-' f'- Penhn. , da Ssjde. a d«'s.
^ "jg? • 0' I Junto com os fllhoa, a. conscien- cftes exprlmlam prlmltlvamenle.; '»'• J- ass._i11 cm \ar.os 011 ,0 p.odl,3 por(Sro roAte ram. ra!rar tania;i rguqu'uu, prcclo3a« Miu-uel. a d-. Barroquinba e a dnA Historia dos Herois e doa Go-¦ trabulhav, i claro. c aufertr dl-1 cia. fidelldade na santiflcacao quer nos senttdos translatos. que "ns' '"gai.t, ,• qua - ( u. . nlcntH, no suj da F,.anc.,, p,!r.c;. £i!m poder )„Isar 0e firotito tal Boquelrto. A Matrla rio Senhor-rernantes quase Jd se actia toda uhelro dc seus esforcos honestos.' das festas, a respeitoia lingua- rcpresentam uma natural evolu-, =« " T:",,';. j'", ! palmettte quando sop:-a o terr'.vcl a coiifusflo tie belesas que se e»- ; do Bonfiai, la para os lados r!../elta ou pelo mcnos tratjada em I mas deiftro desta face utllitAria, gem quando se trata da religi5.o semantlca nao somentc de.>-; -J * ' 5.roco. o qual vindo do dc&^erto. tabelece ante on ol'oos qual dos-' It-apaglpc, s:tuada no cimo iia.llnhae t&o ostenslvas e segnras; votaya-se no beneflclo publico, e da Igreja, placldez e diligen- *»» , ParticulaaB relaclonals mas,nu" ¦ . BB . „d I parece qua--c scmpre. salpicar o sss templos 6 o mats auntuoso ou Pfqueno outciro, /• um dos tem-OUB p trabaiho dos tempos con- I ajudando a assear a cldadc, tiran. cia, honesta, leal, irrepreenfivel '™ lcrJ .fc tort" ? 'J,n" b.So de" V "sob" erani usndas1 S "• qu"; f!,M cscuro d0 modo. to- que melhor Hie fala ao aefflSdoBEj0* de malor aHueneta popular.alstlrS. apenas em usar da.impar- do-lhe a« sujidades e protegendo conduta de vlda gUlsWco dc um determlnndo idl°-1 « e <»oo eram usaows do p£lrtlcu,ari artlatlco. A segulr ve a igreja n""nte todas as horas do diaCialldade para apurar em deflni- da poeira os transeuiitcs. Quan- a^ lHstrucfto reliftiosa d« fi- ma' NSo, queI0' l,ori!m' r I11'i Jucr ™ Vltira ' ..r Im dti" . "'¦ ma  L. fieis proeuram a nave famosatlvo fundamentos de verldicas I tas vesies. cm povoa<r6es grandes ,h^i 5 rei.glo^a dos 11 que a i0;Up;io apenas c>:istira. qu" em^Vlelra,. quer^ em ouwg , ¦ .n«. i. para ofereccr suas orardes a Eeua •'interpretaeCes e sentencas. E' c pequenas. falta um Mitrupl Ro- I «?»* j Pols bastarla uma leltura dos mo- alitor^, uma. ueiajs «e ua\a com I I I M I A Pt A CT A C g o Jmplorar as srracas divinas \uma tarefa de eruditos. de cultu- berto para prcstar-lhe colaboracfio I M3^fnn?^ n!|^S Primelros anos, numentos llterarlos para que a £ P^ra slSnm^o t-anslata' V L IPl I L A U A I A t C I. clf.vo^o polo Senhor do Bonflmra que se enraiza nas clenclas e esbofar um serviijo quc se tor-' n 'n™«« opIniSo pcrdesse todo o seu fun-1 »-" •'»0 • A,_-S.nj; CHAVOS, ESPJNHA35 VERRUGAS, PELOf, MAMCHAL ruov? 9 domlna era todos os espirltos nacon/erldorns dos tltulos nobrcs dc narla depots encargo oflclal! O tempo que se Uve^e, Cil.ao. do dc verdade. Mas o que procuro e austrata.da pr post ao. A_ s.i l; TRATAMENTO DOS CABELOS — CIRURQIA PLA^TICA 8 i Bahla. Scqiindo sc d^„ a tma-filstorlador, de eocioiogo, dc an- E r;,ic e:.pressoes de reconnect. : Perdido. dlficllmente poderia ser e desejo fique aqui acentuado i SH.., ®?r®, tlla- iv.vs^dfE num DR PART OR AT RlTPTn nff ffi*noA / S gcm d0 or«BO data quase da erp-tropologo c outros nao menos ru- memo merecera o sr. Antonio Do- recuperado, e o que cntao se se- ¦ que "debalxo de" cntrava em mo- ..'ijM "m „Vb DlL S0USA I1 5«o do tcroplo. e foi doada porttlantes. mingos Pinto que onur.clava por1 meara nas suas almas, dlficll-1 dos do expressfto em que hoje, de-1 benador Dantas, 45, 8." andar. Tel. 42-521)1, das 15/is 18 hs. 8 iim oflclal ¦ portuguSs, naufra'goAos espirltos mals rnstelros e vol tas de 1870. a sua JEnipt-c.ta tie mente poderia ser mate cance-1 eonsoante as tendencies moder- ,i , , T 7... % h  ¦' " "mi   H n- um navio de bandeira lusa.

M^lc,082s Ees.tai4 Vm ',l-1 Ccn-o.- dc Aluiuct. a rui Santo lado totalmente. nas. empregariamos. slmplesmen-1 galxo|fio Prgcxto da fe e «lo, , "¦'m11?'™1 Salvando-se rle. cumprtra o vototar modeato^ deabotado do per- Amaro n.« 1. confronte A csteefio : Nlsso conslste o vosso promis- U«. "sob ¦ Ta,nto u!"a" com<? sfles^Wa 326? As mraniM nSa-1 i3> Bw B BZ kA S? O A h\fl '2 £%H /3 ' t5"" "" r-1":»c''1tn dc afllgflo, emqulrir as vldas comuns du gente dos trllhos urbanoS de Caxangft, sof cucesso, mass cristas, mas tra forma salran, das penas dos ®°es. u, o2B). As mommas pala ffC jC BS* g O S%'JA H3IJ d 8 £?, Iuta contra o mar. Trouxe de«em noma e sen. dourados: a quc. •• um grando melhoramcnto de Umbem a vossa reapoivab i- escrltores. wrtautoi De passagem, K?™ se acha® repetldas a pftgl-1 M >.tt> MaHm M V KB#^ A B «*' , , . Setubal a lmagem, que e tden-
f,° lado dos privllcgiados pelo aa- que se ^essentia esta capital, a dade reapon..amu diremos Rtd que com a Sas 38 do> tomo II.,.., .. .debalxo, g rCSititiatlC a assnsxir'n it« ': ':1 A *«- £= r™« nn igrejlher. pela pos Cao e pelo poder. que se aeha estabelecido em to. r,e _ a p.,,!rac,-m mnr., d. sua Vforma apocopada "so" era cla do ^exto da 16 c zclo i;-?or6m, OKU, UU ItHHSiHSe, 0 0a£0?»IK.ti CSC d0 mesmo f.tulo. na patria-construlu tambem, levando o sou; aas as capitals da Europu c corte mdeMdel UrS°s empregos na lingua ar™* • S2u® ,i?e?exu« de ret o'iS? « lenlliHmdO. da Austria-Kur.QVra, € sr;c matrr.pequeno tljolo, k gulsa doa devo- do Rio dc Janeiro"! ??» ? ? , * ca portugu^sa. Na Cronica de D. i ^ ° r c nni. £ ^ ' v Ainda como reminiscent* datos bumildes portadora dc suas o eotabeleclmento tlnhn as me- i , ® „fa' jP?P3r,anc'a '^u,®; ®i"I Jofto I. o Ja suave Fernao X.oi.ea j e ~r,1..' ,,?JM" -HI™ i SCgUndQ U3V1 ttFtsgOde ,SLflWOCIOTS", (t?®3«Mtia«0 i 6'',OC!1 c010"1"11. eneontramrse eradadtvaa para o levantamento de i lhores "victorias, calcches, etc. e' bora, compreandida nos pontes nos oferecc o segulnte exemplo.! P^.V"!.'05 JSSStJiS ";,h ,iT, „ , „ , , ,, , ^ " ' ~ ¦ uastaga, cidades vclhas do Bras!!nm santuario. bem asslm muito bonlta caval*."'.aclma explicados, merece uma dentre outros. multos: "... e co- : *>ll»-fa inqu^T P^mos sob. Quando^Mundo clvil^do ada-| Tudo. no entanto,. esta prevt.no : ncradameni e dc- Estados de Mi-Meu ultimo llvro "Arruar" nao ! rta". E o sr. Domlngos ofcrecla 1 especial consider a? Ao. meo a?erca delia |ribeira|. de eso ! P;«';>"';P u® . Bernaroe. e A-ra,. ba dc rclcmorar os trngicos olas para o caso em que falhe o primei- ; mw Uerals e R-ihiri varios orato-se pressumlu nunca de finallda- sua labels de pre<ros: , Outrora a mae de f unilia •>«»« vardes frctxos" (p. 219). aoon^m o mmnio modo de exprra-, que antecederam a 1» Grande ro golpe, o, agpra. mediante-aB tna-t rlos publicns, Junto ao- quala ade diforcnte da dn rcflctir esse Carros nara vlaannn L... 1 Si "lae oe l.unma, N llvro dc Esooo ou "FabulA- ' sno' •• •?** deter-tc alguni t^mpo, Guer. a, e quando ha acentuado trugoes rcccbldas. cabc o proa.se-1 nonula^do local sp rennl'i n tar-trabaiho do povo na formacao do dentro dos limltcs da cl- QUanao \ia anareeer nos filhos j Po -tugu^s" lemos uns exem- i n.a P^tria sob jpretcxto d .• nego-j interesce por todos aqueles eplso- j gulmetito da emornltada sinistra : do* ao badalar da Avc-Mrla pa-Keclfe, uma "historia dbmestlca" d^le (pente do Chora 05 Prlmwcs «ntorn8s da adoles- S&'diita eaVcSe! em que "sob" ^ domesWcogf. (N. Ploreata. 1. ;dios que como quo se proton- | ao segundo cumpHce. tambem bos- raVtevar o nemnm^nto ao c«uPeda cidade, sem o autor pretender j Mcnir.o, ponte do Man- «n a« aumenta^a a sua VI- e ..so.. (tambdm grafado "sso") j AirPVe}^rt°*,«^C- i 5?w»S?r»?C5iaF5?C^S°inll,ai Ti 6r,ins" ; nl0, CGtudant.p, da mesma idadc I t,.?rco entrc- os dedos, r?cltar ora-invadir. as est eras cicntlXicas guinho, largo de Santo gllancia e OS se\is cuidados para gc al tern am: "....Tazla cm hum i 1:1^1 iM-r? n/l^* wfrnrinnnr'^'J ^Rniin aripo J3U" i 9u(e. Pre'-'eciente. de nome Oa- v-^s nos santcs prcdilctos. Saoalhelas. tfto consclo ele c dc que Amaro. 2.0 chafartz da , proteger a sua inocencla, para malo de so hua fremosa vprdu- ! j*^ *£$ r'<os -„., Ar^'j%'j. ^"d'» R nossos wHhai:ites von- biridI Pnnclp. natural de Grahovo: nlchos escavados nas parefics ex-mat do mundo atual assenta run imperial c Fora de ' tort.aiecer as suas vlrtudes, na ra" (XLVI p. 43). 16 B' 44f>>- Em outia ocan.ao tor- trades chllenos, cuja autorla e de Pnnclp dclinea a tra^edla para o terlores d^ c<sas rc'ldcnciais deemigrantlo parte nas, lnvaaOea: as Portaa — prlmeira lmra. 48000! crise da tdade, scntia acalmar Na Cronica do Infante Santo; "Ar5eI"°® Ort'^^f^Sfnw"! Sado^" Hnmraerr'mlth' dc Bel- , camlnho do pen urso real mas aspceto simples, com a 'frentc
territorials, as ldeologicas. as de as que se seguirem  1JOOO suas preocupafoes ero ve-los se D. Fernando, Fr. ,Inau Alvares cs- ^1%, r,,hi-Vi °o ^?r i , » Tffi, f ^erdlnandn modifica o gerr'.nente dcfendlda por peque-competencia; E nno se irla. asslmi Carros para fora da c:-s:i i manterem fiels as suas obriga- crevo logo a pdglnas a e 3: qn5 S min Sf' n' u.r! . '!3 de lunho e d^ra ,i^ ' rifiwir =J.° P1"0-"1,"1"5'00111"- l!ara na porta de vidro c que, no tem-

° ,fn" dr ate 05 logarcs Chacon. - goes reilgiosas, & santificas8o dos "...sob rcyerenga do qual (dom^,® !-,B F-qul crc'° aer ° sUfl rt'n*/nud,Jc^ J. historlfcda ServK- ; h&fltni ,ir'.a VVJ"J"trT.s'.i<,'J p';1' ersm alumiados por bruxo-" t.;omiss6es""os antfgos cbamavam lemcd^Ta^g^ ^de^Afoga- aomingos e das festas. £>f™Sfavor |0tonto1°oi£^sa°pMa ' Nostempo| nyals ou menos mo- Em 28 dc'junho d? 1380 .ocorreu a : dado o oflclal forldo. Wlgblp fiSa Sfr* Em^'saiyido'r^'^onl^acom Pitorcsco de "cuxerlmen- dm oont'a da T-csruni ?n- Hoje a observancta do precelto v.|r adiante com minha olr-a" ; dornos, vamos 'asslstlndo a uma batalha de.!;Kqrsovo, e, em nonao- impacicntc. e, asslm, Ja ufto sube des--E anti'os Stos". - cruzlFhada d lSB ! festivo nao e mais exagero garan- ?lr em outro tmpo consegul'daa ™sfrISfio no emprfigo de "debaixo quencia com .ela, foi derrubado o que fazcr e nem que deels&o J™ni,?r°^ rcli-iSsi mas' de fe'cftoEnquanto os historladores aa ji dos Aflttos 1?^ hora .. . 5$ tir para conduta moral dos Jo- bo'o' poderlo do3 mburM."su 
u v d<r _ em lugarcs onde, cm outras o lmperlo medieval sendof 28-.de tomar. Entra um ins,ante p!,ra ! sui.,jr,tcri" ° conaid^ado unlfb'dsbru^am. sacriflcando a vista, so- As que se seguirem 1* vens. Essa protura da rellgiao Em certos modos de cxpressao i 05. cscritoras nao lie^tta- )|inl1(? oe 1913 foi o dla da o.e.i- beberlcnr qualquer cob:a cm unv- 0m todo o r^rri-or'o naelonalbre OS document™ do ortografia C^rL parados lugaVes Apt! ? de moral 6muito signUicativa po?"n, uotamifcerfa t^dta«a «» ^ 2™ de'SS^MnSl o^ilSSfl 1 ^lonUnVse "Cruz^ do Pascoal"'arrevezada e dc callgrafla a ad- eucos, Montelro. Ollnda, Var- Se aqueles dols sentlmentos sail de esp.-clallzar uma forma |>repo^ i Dc'n- a^rt^nVwi ?nJ,,r?n n^nn^lf lunho de 1914 exmodi'n o i j," 1 S rVnt^rnm tS'nft n '? : e r°- construido em (Ins do de-

trospYctlvo"0font.es mS™aTlsto- Torn e^flitoT'a'l ^hw"8"' 0? vePmiidade0™^ Uma tadivi3i" ?^^'^tr^^0is?ole^porKl "V"0! doixou de existlr cm de Seiajevo, coiisldorado g>mo o [do drama ao autor aeste nrtlgo.'"'" | SStroH^n^ralti fea^WuaT
SufiMMhii sl SemldAa. houve sempre =|e. » ^".s'ofS0 S*e8ds«M SSSSf qu? a" | « £K|i"i
^»toe r^art-re^?^ ^da^tSS ^ 6 P^ ^ a vida leligiosa ^ fc ™S0 ?es»» J&do^^.T^dW^ J S^^o^Sa^qSflSl^ !
tiuma simples notlcia. num banal Todos esses earro»s'aiuca e^a sa e solida, martelava tam- ^?,re5^a' l P°" x;tX. mormcnte pelo contacto com mln/orm" decrctou publlcamentn tc so dlrige pclo passeio que Jadela rUSl«? e,,brarJ"
aviso, num curto motlvo de inte- radS??om 'Slit! JiffdrS ill bem a consciencia pessoal c po- ;a^lQ!CS°,uL°i " ^ ? ft lingua francesa (°) Nem de rcu desagrado para com Tito e o o rio. O cochclro do veiculo nno ?l,a^?f:1/(ds /1'r0c€denclarcsso pessoall .. Se as paglnas |arAo aTem do'fcempo^mal? UtJSa- tala?" ..so f?Mmont5 deJ t?C i ^^tanto, pensamos clas- govcrno lugoslavo. | esta afelto aqueles lugarcs e. de- | StbSfd3 Sednf townd-SPmgraves da Historia nos empolgam Carros para casamenta?. ba- Tambem aqul lia Ulil SO reme- g0-Q gfllartiam". ° 5!f'ca' ial Jino giippV ° rclnado dc Francisco Jo?6 o j Lma dai ruas Plat^rais-Cl nh'Mrm I um 8rRdll de fcrro. Ao alton?los amblentea dos palacios, pe- fclaados. ou outras solennidades, dio. Porlm nao somente peculiar no ?;?j PJ'8J f nn ti^ li^un nortu" ! uma verd^deira tragedla Vamlljar. : ]hc pr|f'n j,Uc conUniti nelo m-'ino ! cles"a coluna esta o oratorio comTos quadros das batalhas, pclos eob ajuste especial. E preciso que as criangas aes- ^t-llo vlcirino. que tambem us a- i ^,Af ^-e a.antisa lingua poitu-,qiie teve tres conarl0« dlstintos: ! rnminhrl ! -iuatro faces abertas e env'dra-liberdade. pelos Caleches com dois cria- de SCUs primeiros anos tenham da antes e depots do grande c I Quer6(:aro. Maycrling c Serajevo. i "nqNnntS s" pr^^^ tuardando cm scu inte-mar«irios da ffr. pela marcha em dos alueados por mfts diante de seu espii'ito OS manda- 8umo orador 6 a expressfto "de- Do ci110 ocorreu em cstc ultimo, rxuidar do* rtirccao dc^cm* a car- rIor pcqnena lmagem de N. S.
X otmKi Jmn fm" dlsposl^o do alugador ... 200? mentos de Deus e sejam acostu- baixo do nome". Nas llnhas dcdl- t?Jtamos partlcula: aqui 0cupam0-n03 na presente cronica. ; ruagem (dn0R outron'"momeiuos. ' do PIIar- A alturrt «°tal da co-»eios c repulsas. uma local de im- \itorlas ou carros aber- mados a cumprl-los. cadas ao Lcltor, llnhas que ser- j * r,.,niifin ,,..1.--.. , Na primavera de 1914 o araui- ' E' isto suficlentc Dara oue Prin- i lnna 6' de aproximadamcnte Lr£s
siiiularidade do"urn^Mto cTde t0^nn^ eondicoes 15°5 A moeidade hodierna e, n&o vem coino de prologo ao v. 1 dos a. nUdo Be. a. a Lmjue Pranclsco Fcrdlnando. na I ctp empunhe o revolver 0 fuc^ I 1fctrcs. scndo quc "cerca dc olten-
u*n dMeto cxnliraH^n ?fp nmn Inr L n «np, menos da de outros tempos pas- "Sermaes", cm que fala das hups I*) Veje-ac "Apfindice", n.u >. qualidade de Inspetor do Exercito ; dois dlsparos consccutlvos,. Uma ta cen-timetros port-ncem ao
ca rt^mri iimnnHPo Sinn 55JJVJ. sados' ciisposta a agir correr.a- . Obras mal impress as ou traduzt- 'imperial e Real, decldiu bomc.'ia- das balas aloja-rc cenelramcntc i oratorio. Esse monumento, nc
O a lie foi nnfrora 11m nir-ro inn« «n««5Vr in^ mcilte e a servir a Deus, mas e > das quer em Portugal, ou r.o ex- APCNDICB ' rrear com a .«;ua pre«ent?a. umas na coluna vertebral do arqul-du-j sua doce singelesa, na sua ca*
teresse In'timo trans^ornia-se na do do 100$ mensais 10.« de aba- preclso educa-la ao cumprimemo tcrlor, eie escrevc: "E n&o era a manobras miUtares, dc carater re- 1 que e a outra alcanna a arqul-du- 1 prlchosa constru<?ao c bem um
atualdad. Z irn riPiriPitn peM S 5, i^nnid nfim(nfrn!! .„n^0 das suas obrigacoes morals. 1 menor dellas a corrupQao com que, 1. d. Duartc, na "F.nsynan<?a d« gional, na Bosnia, e que tin ham quosa. no abdomen princip 6 se . ' testemunho eloquent© da f6 que
mavel nnra Stiidn^Snrtni „„ «i«h« 1™ 1,?^" Oponham & ambic&o de luxo e!andfto est&pados aobaxo do m:o , b?in cavalgar" 1105 mostra a arte como principal objetivo um ata- I guro imediatamente t, muit-os dos insplron Pascoal Marques, devo-

S,?ln?- rKSn ?,«« «« « em S*n reclamo parti- do orazer a since?idadP P 1|1 nome." E mals adiante: "... cj de lldar com a lanpa: | que sirrulado a Servla. No dia 23 • espectadorcs antes atonltos o ca- to fervoropo da Vlrgcm do Pilar,
ra 2n Mtn iriS° U,+ P^i a contagem ao tempo P. » d de ino- d0U3 xomas antecedentes impres- "E... qucro dal alguas ensvna- de Junho. pela raanhft, dirlglu- murram. Dc manelra nervosa, gri- A cldadc 60 Salvador 6 toda
nm fippuln- Aviso de qua^e iS" A morldadp rt-vp nnvamm*. 803 debaxo do meo nome...'. No cas e sorn e.^tas Do trazer alan<?a ne. com a esposa, a duquesa dc I ta que as balas foram dUrparadas asslm, cvocadora do suaves re-tim secuio.., mlnn^a d^laiando que .-e encar- a^mociaaae Owiie no^amen-e me5mo lugar da obra de Vieira somaao, na perna. ao collo, re- Hoemberg. ao edlficlo da Edllida- ; precipitadamente. quo nao lez bam cordac;6es. quc traduasm a sin-O abaixo asslnaclo encarresa- tr/nior ac 611~ os*a estampado o Privilegio Real gella, c encotrar c6 eUa. feryr ro- de de Serajevo. Quando Ja se en- :a poutaria, c que acreditava haver 1 ccrldade de scu povo e que tantose de barrer e nguar as ruas a2ra ° maxo rnv.cn- irenpar as prnagoes. em es'.ilo que espelha, como to- bre mdo, rsmessala bem (ed. Ro- contrava a mclo eaminho, em di- s6 ferldo o marechal Potiopak. go- • bem fazem aos espirltos sentldesta cidade por pre<jo common ? am!i tL>.c # w,, . . i>ao aeve aeontecer que ela seja dos os documontos Juridicos c t o- laudiana, Lisbon. 1843, p. 65). F.' re?&o ao campo das manobras, | vernador da Bosnia. Pouco depols, | mentals.do; as pes3oar» que qulserem rin BV^fi Hnil Kiho oe peso aos progenltores com exi- rais, uma-linguagem tradlcional e freqilente. na mesma obra, cxpres- uma bomba h langada contra p j um armeiro de Vieha, que se eh-j ¦»—«»o-—contratar podem dirlgir-so ,°° 5rfc"®' ~PJ® i.aI genclas que estes nfio estfto em tem, nfto poucas vfezes, um saber soo como rfc:.<;oobrnco ou sobre c. cavruagem imperial, sem quc ou- contrava no local do atentado. exa- .rua Nova n.° 35. ^ nfo/oMs *• owifLi" ^ondigoes dc satisfazer. arcalco. onde lomos: "... nem mdo. Esta linguagem, que nos dd j tras nia'ores consequcncias adve- ! minando o revolver utillzado por O IlraSll eill DrilTieil'OMiguel Antonio Roberto. r: °,® *5'£ I n L,,25r?vii Eduquem a moeidade, ajustan- mandaio vlr de fora do Reyno (o cert a impressfto de ser lore a da. | nham. alem aos fcrimentos produ- | Princip. assegurava que esse du- 1

vans maie n fnHrt „m ?JL."~ im«U do-a quando uma palavra escla- Hvto dos SevmOea), sobnena de nP.o serla seguida ou abonada pe-1 zldos em um oflclal da escolta, o I plo golpe mortal era um caso in- • JUffar
r,6" da Tlmoeza nublVca do dls^ nS ca^?Ha"s"da kirona e na CO-- reccdora, um conselho, como guia perdimento dos volume;-." | tas qulnhentlatas. ; tencnte-coronel Merisay. o autor crlvei dc falta do sortc. do arqul- COMg rrMFRAnrm nwTat,t. o.MVce* KclJl,,^ I. S 'tpin ,10 EH ftrn , sSo UECKSarlos. Antonio Pcrelra de Flgueiredo, • 2. A expressfto "=ob pena" per- do atentado 6 um tipografo bw- duquc. e quc o melhor uUredor ''c. co^VS^52r'. -,25MicniM AntnninSS)nifirta Kao ejqueoam DOrem oue ,,m em produ^uO qua sc acha no v. J.V mauoceu ati hoje na linguagem . nlo. de denenove anos. Cabrlnovlc Mundo seria a eeu vcr. naqucla ' '\Y® r.9™^,Miguel Antonio Roberto querla carros de aluguel. "aowquesam pwem, que um.t da3 ^.M(,mVlas de litteratura Por-; escvita o faladW que tcve essa atuac&o dlante de distanciS incapaz de repeti.-io... NOS ESTADOS UNIDOS

ea0 do crater p rta mnml Z„" tugueza" (Llsboa. 1793) nos abo- ! 3,,Note-se, .o.qut, de passagem, I orders emanadas de um complo A Ouerra — a vida de mllhOes do ! \v»«Wnirfni< riT'^T';', _ n„-MrfeaBBBmBk. f-eS " Este? rlev-m n&! ° sefuinte trecho: "Dcbalxoj que tambem era usada polos qui- I terrorlsta urdido em um cabarfc de ' homens - tluha sldo Umcada com ! ,WwMn^iy .(parajg^- Du
¦: io re-n4tS harl T- ® m, n!^SS-0S do nome de Povo sc entendem nhcntlstas a forma "com cor.de",! Bolgrado. —  »sh-nples Jogo-dr- -cararou

IS" ?FaPr|™>P®ra M|jW^i°iidaa>.-b. todos m Membros da Bcpubllca, tabuf&o nem sempre reglstrada   , roa". tendo a casualldade agldo I IMS. ogBrasil comprou mals apa
ff fi&njgx1 em ^ excep^ao daquelles qu? a go-! nos l£xleo3 portugufe=es. Conto, "" com muito malor dcstrer.a que o relhos & industria de avioes par-nwB /* fe suomete a Deus e reconbe??* vernfto... Debalxo do nome de al6m de multos outros excmplas,| llhaj, e lbe pa^sou carta do tas- pronrio assassino... ticulares que qualquer 0U1T0 paisKal H| ~gZ^£ES3E!^£3Q^^k&sSB^BBOI^3BSSBBSEz- *pepndlcional valor de seus man- piebe, estreitamente tornado, so cscrcve: "Nuno da Cuuha esc an -! salagem... com condi^&o qu^. | Mas Fcrdlnando estava positive- do mundo.

HdllU aaJ5lenl0&- se entende aquella parte da Re-; dalizado de Manoel de Macedo i nunca main elle nem seus her- mente jurado naquele fatailssimo | Um relatorio sobre as exporta-— W HMi MMB . F^£a 0 mcredulo, para ncgaao pOblica, que dtnpida de toda a; commeter negocio t&o important®.! delroa fi^en:em ail! fortaleza al- , "8 de Junho! Na ectacfto fcrrovia- ; c6e; de avi6es particulares pelosWM^W BH hI MB IB BBK J| BEIl^gWfc de Deus, nfto pode e:dstir ai- cultura de letras. toda se occnpa: e arrlpcado sem lbe dar conta. ojguma" (Couto, dec. IV, I, p. 103). ria dc Serajevo. onde devcria em- | Estados Unidos, segudo a Air-
^ Bfl BaW tmS ffi B BUS ¦ MBS HP' HB guem verdaaeiro, justo e orde- nos mis teres mais abjectos e mals mnndou prender, com cor de dl- \ 6. Os pre-qulnhentistas usavam barcar do rcgre?so a \iena. outros craft Indutrles Association ofB QHmB Bh W jyiMS ¦ IMla BW nada autoridade, porque "nfto sOrdldos dolla." (p. 9). i zer. oue o fasla pera a'orandar j outrossim a expressSo "com tal conjurados o aguardayam... America, mostra que 54 dos 27Tmm& n BinVra ¦ EE HlHBI Cxiste verdade se nio a emanada t- llnhas depols: "E debaixo El Rci de Ormuz." ^Dec. IV, II,! que", e com basta.ite frsqliencia, ,Com efclto, naque.a data, ha- ; apareih0S de quatro lugares, ou

por Deus". deste nome entendi^o elles nfto' parte If)) • (com cAr de - com , em sentido sinonimo ao da forma via de ser muito dlfl'5.1 ao nobrl- | menos exportados durante o pri-. JzL ^ Todas esoas.s&o, certamente so .do secuio de Augusto hum Cl- o {.retexto de). "C6r" guarda a - "com condig&o dr (que)". As duaa «l*o,ue Pranclsco Jose sa.r mde- j melr0 semestre dc 1949, foramverdades elementarcs. Mas elas eero. hum Vlrgillo, hum Tito LI- algnmcacfto de "aparSncia, des- eram. portanto. a,^tanadas Pelo. es-, n das dlf..rentes toc.,.as que lhe d0 pclo Brasil. O Can*-AWWr*. orecisamente sfio as mai^? rsnnp. Vlo" (p. 23). A paglna6 25. le- culpa" (Cf. Morals). crltores dessa 6p.">ca, e hoje alnda prepara\am. » pm cpnindn hiMr com.SB cldas No entanto o sinnmSntn mos: ".. .debalxo dSs precau56es 4. E' lnutll dizer que "sob color temos reminlscSncla de "com tal; Porserem menorcsde vinte c,4 vem em segundo lugar. com

M/§^TW EH "»"«*• ss^a.'sffiafi-aas: SS.Swas« SHMSSS*^Conthiuem ^aStrah»lhnr escolher, a' locu?ao preposltiva b. 5. Para que melhor* flque apon- hlstOrico da forma 'sob modlda'\! P|tua, com uma especle dc pe- comprador da industria•
ftftM Iota nn« mm a »|aii&a 0. .JS%vS? ? ' oimplea "sob". Estft fora de qual- tado fisse particular, chamarcl que se introduziu no portugues nitencla • JJf-J ,in nn americana de avioe^ partlcula-

1810 8SI pr@$ts$0@s c ra, vis§,° quer estatlstica, logo se vft, o gru- atencSo para que nSo hd, antes pela lnfluSncia da linguagem dos j desciam ao ^a.Jab°Y^° ^ ^j\la. res, com um total de 145 apar^-
(ff iifMrPi? Mt a bm dos objetivos visados. a salvac&o p0 expressCes feitas consa- da malor (oois 3empre a houve) alfaiates franceses. quando des-. la flca\am. tNuo puder-.ni, todavi jj10S adquiridos.

GfrGr * 3H8¥8fi S@iU G^fF3B3 J}° caJament» cjlstfto, da famj- gradas pelo uso, como as J& apon- lnflufincla francesa. mais ou me- bancaram os lngleses na arte da a^f'5^rao^rremateda^ 0 relatono 6 baseado cm nu-19^ oeaavstt *»»!«¦ bmaiama ila e da moeidade. fadM »SOb calor", "sob pena" nos no s6c. XIX, exemplos de "sob feitura daa vestimentas, em nosso que^elesihavlam P^ocado, e lsto meros de n0Ye companhlas: Ae-
rflMPaiiHiA RFP9SI SIF FaflPfflKPMSIIMFUTIlC um poyo em que OS casamentos outras. condlg&o". Barros e Couto asslm Pals. — E. B. 5?rS^ ^?tanio mlstcriosas nos ronca. Beech. Bellanca. Cessna,l*UtiirftRnia u&rlnK. Ur. BlMrnbbMU!feT!£nlUa e a familia 5« dlssolvem com fa- Se hoje escrevSssemos. fa-lo-ia- como tambem outros quinlientis- 1 ?i£rn! hp iqir dpitm da d-1sho Ereoupe, Luscom'j>e, Piper, Ey?n
tii RIO RRfiMCO 111-R ° * TFI^ . 19.1119 cilidade 6 nm D^vo de^tlnado mos assim: "sob esta condJ$fto". tas usam sempre "com condi^ao": • cito a edit;fto de Lisbon (Rejia Of- come ,o ae , praaa. e Tavlorcrait,Bf. ni u on HUU, Jll - 4^-J912 ao tiontr&rio tie Vleira, quo noa "O Governador lha concedeo [a iicina Typograrica) ano c;e 17/8. de ruercxiEicnataa, perto oe iraga. e
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SALVAÇÃO DA FAMÍLIA

BASE DO RENASCIMENTO CRISTÃO
DISCURSO DO SANTO PADRE ÀS MULHERES CATÓLICAS

FLAGRANTES DA BOA 1TRRA

CHUVAS E NBVTtí tffimVANUAS- Por u.n tCtt^rama da feuc.-. ..m bjkuijs ano., p «- Ití:t i< produziu /"? t*.strnnho f. v.o- |inrno numa io^úlidadoaaquv-lo uauj.Ourame um dia liit^U», uneve òv\\\ cos.-.ar, pynini. pouco An- itca de auolti^cc-r o.*» habilantrA da- iquola regl&o ficaram udmlradofc d" !con*tatnr quí? oh flocos de ncw,brancos no amanhecer, tiniw.n a4tornado vermelho escuro.
Um exame mláucioso w.c.c.. jque aos crUítais de neve. estavam imleturadoj milhões do larvas in-f:a!tament<' pequenas de c6r aver- 1molhada. Os inseres ropousavtvmligeiramente n.Vore a nove. o que Isignificava que devUim ter caído. •do céu, com cs flcccs. o nAo p. o |vinham certamente da tcr.-a.Um p.-ovôte contendo €ííos ver-mes extremamente fines fo: en- |vlado a um toborâtorio para ser !examinado.
Nw melofi cUntiflcos dc Lon- 1dres nílo dera/m crédito a essa chu-va de insetos, e no se-u trabalho '

sebre mctecrologla — u;n dos maiscompletos sobre o assunto o igrande cientista Kaemta íuz men- :
ç&o a quedas do neve vermelha e 1até verde nos Alpea e Pirlncu».

-Va bia do Baííln. o explorador |liods encontrou também uma ne- •ve avertnelhade. q.ie depois da !um exame microscópico revelou 1
que o colorido da neve era devido 1
a uma substancia granulosa ver- ímolha descrita pelo a sn-bics comovegoteis rorluzíâos A cxpressfto ;mais simplc ou '-•¦ejem células !cheias da t^Uti colorada.O fcncmcr.0 nio ó novidade. i

Já r.o IV século dc nossa era.um grande estadista romano cs-crevendo sobre o.% anais da repu-bllca romana, cita. quas-e cm ca-o.» página» chuvas exrraordhicrlas;chuva de sangue, de enxo.Vo. degiz. de pedra, d^ cinzas ei"..Na China - èsse império ir.-feliz quase todo "despid j de suaantiga vegetoxj.lo silvestre — a achuvas de lama são frequentc.-i. eisso porque cs ventes que se fo**-marn nai montanha? .'Ao centi-nuamente carregados de poalra.Ficou mesmo provado que f devi- ido n er.sa pulvcri7»?^âo constar.ta !
da atmorfera que o? chineses nílo ¦
conseguem obter laca tio pura |quanto os Japoneses. c& quais, h?- ;bitando um pais cercado f'e cgu"»ocr teda perto, tom uma a:m:?-fera muito mala pura.As chuvas de fego náo sio ou-tra coisa &cn(\o o fenomeno — 1; >-J.r bem determinado, vulgarme/jtochamado chuva dc estréias coden-tes — devido a grande numerodc o?tcroldcs. os quais chegando atocar o turbilhão do nossa atmos-fora, se inflamam pelo atrito cmuita? vezes, depois dc Iluminaro espaço, caem cm maior ou mo-nr.r numero íobre a terra, o quoconstitui as quedas cu chuvas dcpedras. Todos cases f-eiiomenostêm sido imncion.rcíc* na% li;sto-rias antigas e modernas.

Multa Ronte, ató mesmo cáoicat» cientistas, ao mencionarem os-sas chuvas extraordinárias. nãodeixam do atribuir a elas algumafunesta influência. Dizem ele-,que. quase sempre sáo prenunciode algum acontecimento estranho.*. m?:cr parto drs vezes desagra-davcl. Tudo isso não pasva. porémdc superstição. Sempre houve chá dc haver oícss fenem^nos ts-tranhos. A Sicilla c a Italia mo-rldlonal rcccbem, muitas vezes,sob a forma de nuvens fecas, as*«relas le^cdaa do Sahnra pelas cor-rentes atmosféricas. O mesmo Ta-to se produz, porém mais rara-mente, no sul da Fiança, princ:-palmcnte quando sopra o terrívelsiroco, o qual vindo do decerto,parece qua.çe somore. salpicar océu. que fica escuro de modo to- ido particular.

fundador Tome d*- Swuza. o r::i1023 era uma capela d; própria-dado particular cia família Ca-vai cante do Albuquerque.Mais tarde, no período dc 1730a 17G5, foi reconstruída, toman-do a feição do grande templo queainda hoje óomlna pei«. suà . ran-<nc?idade c beleza d^ suas li-nhas. a ar.ipia zona em que seergue. Toda ela ó de mármore
português, o apresenta uma p:;r-titularidade rara nos edifícioscongcncres: as duas torres da ía-chada foram construídas de mo-do enviesado, fora da esquadria,dc sorte que os ângulos da co-luna ficam voltados para a fren-

c:i.ucn'.>. N-» chão. san lapidesc m indicativa insc~lçáoi ior-mem o sono eterno, entro' outraspersonalidades Uustre3, o Condo• de Bagnuolo — o bravo que co-mandou as forijns baianas nasoperações d- expulsão dos holan-doses m 1625. o ainda BernardoVielr^ lia vasco, lrraao do PadreAntonio Vieira.Tguaimentc antigos, ha maisas s:gulr.tea igrejas da Mlse-rlcordia, que se ergue na ruaChile, principal via" de. Salvador,a dc Santo Antonio da Barra, aMatriz dc Santo Antonio, a doSanta Aua. a do Passo com sualarga escadaria em frente, a dosQulnz? Mistério?, a rio Pilar, ada Penha, i da Ssude. a do's.Miguel, a dn Barronulnha o a dor.o-|uclr,',n. \ Matriz do Senhordo Bonfim, lá para os lados d*Uapagipc, situada no cimo dapequeno ouieiro, í jim dos tem-pios de maior afluência popular.Durante todas as horas do diaos fieis procuram a nave famosapara oferecer suas orações a Deu.io implorar as graças'divinas. Adevoçfto polo Senhor do Bonfimdomina em todos os espirites caBahia. Segundo se dl/., a ima-gem do orago data quase da erp-ç.lo do templo, c foi doada porum oficiai • português, naufragono u-11 navio de bandeira lusa.Salvando-sc cie. cumprira o votofeito no momento do aflição, emluta contra o mar. Trouxe doSetúbal a Imagem, que é Iden-ti^a á ou? se venera na igrejado mesmo titulo. na patria-:mitcr.Ainda como rcminlscencia daépoca colonial, encontram-se eravarias cidades velhas do Brasil,notadamonto dos Estados de Mi-nas Gerais e Bahia, vários orat?>-rios públicos, junto aos quais apopulação local se reunia á tar-d", ao badalar da Ave-Maria, pa-r.i elevar o pensamento ao céu o,terço entre- os dedos, recitar ora-vões aos santos prediletos. Sãonichos escavados nas paredes e.t-tsrlores de casas residenciais, deaspecto simples, com a frentogcrr'.nente defendida por peque-na porta de vidro c que, no tem-po, eram alumlados por bruxo-leant.es candeias alimentadas aazeite. Ilm Salvador sc conservaum desses antigos pontos dereunião religiosa, mas de feiçãosui-generis, considerado únicocm todo o territorio nacional.Danomtnà-se "Cruz do Poscoal"o foi construído em fins do «se-culo 18 por Pascoal Marques, nocentro de uma rua que atual-monte faz parto do Distrito d»Santo Antonio Alem do Carmo.E' uma coluna do alvenaria rc»vestida do azulejos asues e bran-cos. desenhados, ds procedenclaportuguesa, pousada sobre peque-na base de pedra circundada poru.n gradll de ferro. Ao altodessa coluna está o oratorlo, comquatro faccs abertos o onvidra-çadas, guardando cm seu inte-dor pequena'imagem do N. S.cio Pilar. A altura total da co-luna é de aproximadamente trêsmetros, sendo que 'cerca de oiten-ta centímetros i>ort2ncem aooratorlo. Esse monumento, ncsua docc singelesa, na sua ca-prtehosr» construção é bem umtestemunho eloqüente da fé queinspirou Pascoal Marques, devo-to fervororo da Virgem do Pilar.A cidade ío Salvador é todaassim, cvocadora de suaves re-cordações. que traduzem a sin-ccrldadô de seu povo e que tantobem fazem aos espíritos sentimentais.

Notas soltas de linguagem 
j

VII — SOB E DEBAIXO DE 

E o visitante se penio em aa-mirar tantas relíquias preciosa*,sem poder Julgar dc pronto, tala confusão de bolosas que se en-tabelece auto os olhos qual des-ses templos é o mais suntuoso ouque melhor lhe fala ao sentidoartístico. A seguir vô a igrejac^x\wiirtaaa^^8wajBHe/rx^.KigMBjjuwy.

CRAVOS, ESPINHAS, VERRUGAS, PELOS. MAMCHAL. RUO.ÍSTRATAMENTO DOS CABELOS - CIRURGIA PLA3TICADR. CARLOS ALBERTO DE SOUSA '
Senador Dantas, 45, 8." andar. Tcl. 42-521)1, rias lõ^ãs 18 hs.

RELEMBRANDO 1914

O Brasil em primeiro
Jugar

COMO COMPRADOR DEAVIÕES PARTICULARESIsOS ESTADOS UNIDOS
Washington, (ÚSÍSJ — Du--ractc- -o-prímei-ro ~semestre pte'1P49, o Brasil comprou mais apa-rellios á industria de aviões par-tleulares que qualquer outro paisdo mundo.Um relatorio sobre as exporta-

çõe; de aviões particulares pelosEstados Unidos, segudo a Air-craft Indutries As:oclation of
America, mostra que 54 dos 27T
aparelhos de quatro lugares, oumenos, exportados durante o pri-meiro semestre do .1949, foram
comprados pelo Brasil. O Cana-
c'á vem em segundo lugar, com
51 avlSes.As Republicas Americanas fo-
ram, em conjunto, o melhor
comprador da Industria norte-
americana de aviões partícula-res, com um total de 145 apare-
lhos adquiridos.O relatorio é baseado em nu-
meros de nove companhias: Ae-
ronca. Beech. Bellanca. Cessna,
Ercoupe, Luscombi; Iriper, H5'í3
e Tayiorcraít.

Ilha], e lhe passou carta do Tas-salagem... com condição que.nunca maio elle nem seus hsr-delro.s fizco:em ali l fortaleza al*
guma" (Couto, dec. IV, I, p. 103).6. Os pre-quinhentistas usavamoutrosslm a expressão "com tal
que", e com bastante freqüência,em sentido sinônimo ao da forma"com condição d» »;que)". As duaseram. portanto, abonadas peloí es-
crltores dessa ép.">ca, e hoje aindatemos remlniscêncla de "com tal
que" na locução conjuntiva con-
oesslva "contanto que".7. Deixo para ou ;ra ocasião o
histórico da forma 'sob medida",
que sc Introduziu no português
pela Influência da linguagem dos
alfaiates franceses, quando des-
bancaram os Ingleses na arte da
feitura das vestimentas, em nosso
Pais. —- E. B.

• Cito ft editjAo de I.Lsbo.i (Re?ia Of-
íicina Typograíica) ono c;e 17/8.

Dmiico lie Cn'dlto Kcul
ili- .Minus Grrals S. \.
.'-•ifccntii a not dt oon*
Av. Hlo Itran.'o, n.° 11 ii

«»wnmvit»CTK—mn 11—¦iinaiaiiiiwwivt .*
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10 Imag"n'a<la, O. Niaccdo, 52 ^»®3| ..ill. A$§ 1 ^!^TiIi*¥iInsI CAPIT6LIO — Sessfies passatem11 Alplna, S. Ferrelra, 51 ^^.____.|§^g|(Liwy iifuni Novldadca -- Ourtosldadeo
" tTbatana,' XS,'  43  CINEAC-TRIANON — Novldades

5o pa„o _ Rio Grande do But H* A H A \/» AM /* P 1 i T A 2SM"i|^5^~ , .— 1.600 " metros — Handicap — %Z> fig. ^ 'ss* 4*? &=:Pk CINEMINIIA DO LSI.IE — Vane- MOirB0.000 cruzeiros — As 15.15 horas Si " A>Ba" " , . _ „„. dades bri.—Betting. , K»- ENIGMA IN'. Z, DE EASDOLFHO M. SEnNA uipaaiO — Estatua viva, com NAci
.1—1 Looping. J. Carvalho, . 57 Laura Solarl e Fosco Glacnettl. | OLIN" Carnavalesca,  Si Horarlo: 14 — 16 — 18 — -0 r.m3 Sonada, O. Macedo, ... *0 rt 2a ^ora:;. ODEI3 Plonelro, S. Camara, -.48 l| METRO-COP ACAB ANA E TI.JUCA me1—4 Palmar, R. Olguln, ... 48  sherloclc assustado, com Ann oLII'Nero. F. Irlgoyen  59 , ~Rutherford e Red Skelton. ORI1Peuwa, R. Latorre,  i?B / .r-niinr- ODEON — S. LUIZ — RIAN — CA- e cavaioiroIncollto S. Ferrelra, .. 49 , <TV / rnT4rKAL/C O, \ yr> RIOCA — MONTE CASTELO — PARA TODOS

Haramun. J. Vldal  48 _ Vj^1 &//. ICARAI - O rastro da bruxa parISICNSE — run* IJIHUUIXUS j
" Literal, P. Coelho .... 43 jr VJ ^<rfSKy* tT vermelha, com Call Rusncl e . maras ,*,1 r, camlnlxo' Prtcisa-ise do .bons vendedores. Di- |ft—6 Paltna, G. Fernandes, . 55 / ,V > I? 1*-^ Q John Wayne e Adele Mata. Ho- paLACiO — Atawnii d°' hor re_ 1 30 boa comlcs&o c «Juda ':s custo. ,10 Hesperia. N/C  43 f Sgi1 ? 3 Sfc. ^ rar o- 14 — 16 — 18 - 20 e palacIO-VITORIA - ^»110r re %°ratar * rtta Baota ^4 a.° 145-A tao !

11 Mwrocos. XX  43 / «'>s. 22 horas cruta e o maroto voltou , , da ,gre3a Cora«ao do Maria), i
12 Champion, A. Rlbas, .. 52 / •oT Ar^- T> PALACIO — BOXY — AMERICA ' PARAlSO — (Jm rosto do muuier , ^sier.   |" Laturno, J. Vltorlno, ... 48 / > Ai; 4 S jW> _ PALACE — A taverna do ca-, e O cavnleiro *®r*?®^'?o • Viaiailte  fCCldOS4-1.3 Italm. 6. yll6a,  56 / A'--i $r\ <C. mlnho. com Ida Luplm e Cornel PATHS: — ° ^^S'ltao I pinna' grosclttu preolcr. do un> quoHulha, L. Lelghton, ... 52 / ^ jf" rf\ Wilde. Horarlo: 14 — 16 — 18— PIjAZA — <¦ unhoi de couhesn oa Estados de Mlnas « Rio.
14 Palmelra, E. Castillo, .... I <S. I ? .. 20 e 22 horan. PENHA — Danga lnacaijaaa e Bsl^em-so roier.S.ncias. Cartas iiaro o
15 HerfeOj   .5' r J a- I. W--I PATlifi — PARA TODOS — PBE-j nha negra , n.£ 8a. Mil. portaria .leate Jos>»k"" rsaht'ori .-••¦ 49 . ,<52® a •- • . = hr"S SIDENTE — O dlabo branco, PIEDADE — O toque magico VonflsifflTW a romiSSaO6« pareo Grande Premlo •' 1 fS W$ 9 ¦ . ITf® com toette Bar.k e P.or^ano Eras-! PIRAJA' -- Quaao no cv.u Vtna-ttOAes 3. Cjnus&rt.w

Brasll — 3.000 metros —-^Cr® 1 \ ifSfe I °zl Horarlo: 14 - 16 - 18 - | POLITZAMA - | condeaaa P<?-S«?rMftfro'
r.000.000,00 — 4a 16,10 horas \ W_ ilpl  -_J 20 e 22 horas. I ""c'® „ punhoa d" campe&o halrros e tuburblos. Rcrnr-Tic'iv', r te-
t* %laco. O. UllOa. ..... \ W " W /, f 

^V-

I \ %%S—l< gtei'tftMffi.—" sri|— 1' Z 7.v•tWKV-fsssfc.g.- mrJfsr-^sst= I \lanAoSMiC li SECRETARYB Carrasco, P. Vaz_. ...... bO X </> ^=^33^55^ &w / COLONIAL — MASCOTE — Pu» Tiertcnco !| If POniri Si B? teP E& 831 '" Multiple, W. Andrade, 59 , ?'ss< O - rr s^t\. i nhos de campeio, com Audrey ra'mOS — A nolto arm olhos t S S W lUwWV. WJ . - — nortant Company, a shorthand tjpist •
8-8 Saravan, L. Blgonl  59 ^ \ . Toter e Robert. , a Ararfha ncgra | Wanted, by important f 6ccrc-

a TSoiesa F? irigoyen,'! 1 5° >^*e*o-«0«®>' 
' 

1 Rex - Paiavras de mulher e VocS EI^N _ 0 ra=tr0 da brum vor-; | preCISAMOS PARA in Enslish with fair knowledge of Portuguese, tor
9 petrllla. T. Eaplno, ... 57 u—; vxa'ORlAl--CA Fornnr'na, com LI- R(julien — A luz 6 para todos S ARTIGOS DE FABRIC A fi tarinl duties. , , ., - .» e-merietice and**H Teddy.'A. BartooaJ ... 59 I If j IStrSf w'-6 w^-'lS^SO Ttawna^o camlnho S| Barbantes " cfa Paf fl|: ar 

^ppl,cations witoif nil ^ f ^penence^
1 { COKOEITOS HORIZOI^TAIS *S>»c®S - O U ^ 

,1 7° pareo — Pernambuco Dorothy LamOur o Johix Hall. s,0 CARLOS — Furnoao 0 0 **• "»¦>"/• —— ——— /r
80 600''cruzeiros tt * ~ Cidacie da turquia viatica 6 - Alvorota. BAIRROS cnsrOVM - Deus me i peza em gelral 

Z^nt^PPUtTS DflCf S!6CSrflT«2¦ _ -a,'^ Russia 0 — Despldos. 10— General cspanhol. 12 — 0 ,p^s;?.Tr _ o rastro da bruxaig Avenida Passes, 25, 1. B 0 %B" ™
Jl—1 Perverso, F. Irigoyen, . ®?L^anspira ABOLICAO — Duas garotas a um SANTA CECILia — Contrabando | — Sr. Laurindo a /CTr>irln Presidents AntOniO® S«/nerreJ • •' 52 ' CONCEITOS VERTICAXS S,T/Has aimaa perdldas e Arauha negra || PreCISO-Se O .Avenida _ -nr
. 1 Serra Dagua, O. Macedo. 50 j. _ jovem gentil, valdoso. 2 — Xdolo entre OS firabes. 3 — Ar- America — Taverna cio camlnho SANTA HELENA - Flores do p6 r «rlnc r, 907  1 2. andar, Sola 1 . ZUZ . I rdiar
*~i Iractnhlf'o: Roaa, .... 52 * 

^BtaslV 4 4 AfelQ&o. 5 - (antO Esti de acordo - ^SJericano - Aatucla de uma STAB - Punhoa dej=ampo&o VEHDED0R CarlOSn. ZU/
•' • • 7-SSSSSr' N^O.' - « Pre^I^ino-lndlca^XtaaoatvT^ Artv_lem,vPlural,.H A asXOR?AA— Pxiuhos de oa^p=ii= TTSneP!h1nte . --.. daS 12 OS 1 3 horos. ipa. B» ^ 

'
 ^&'£k/CSOn1-.::::: ®0 k™alidade nltea da_= BENTO^^nBElUOlX—5 

Escrava^do T^aco^ Taraan, ohomora 
/ K k S Fl iTl R F S '

' Corrcspondencla e colaboragfto para SYLYIO AL\ES. HISVETOSOS V 
feN U E U W 1\ ^

iiiirriraKSfcT-r- » „ 'aiaallll| 
temor^6 

^ ^ V^Segunda oportunidn.de . to-ator'fo? I PREC8SAM SS A RISA MEXICO N . 11- —

¦M. MB H B m |« 1 m I 
Ci»ttT ° rR#tro 

^ ^ »«at iq o AKDAR GRUPO 1.902.8B flB n>«H rrawrl nnD Ssa 3 OENTENARIO — Murolhas hu- vrrORIA — A fornarlno.. j i.,d!eando rfferj-".; p»ra •M22/. na | y. ASVW/AIH, frj|
¦ I M II 11 m Bag m 5M I COLONIAL - PutlhoG de campc&o NOSXEATPvOS | ,mmCTB!g!ma^' "VK I

DtMUKtlKA p^r-MSliS VElDEDORi-iAMOCONSTRUC®
IP RH ¦¦¦ W ^ 09 1 

«aI-%'."2o1Jcomp. 
a^°comed.a.^i5-'-20 e: 

inHu.trin da Droro, Drocura vendedores bem rela- i

Vende as metres maquinas de costura, pelos menores °Sara 1 
? 

I cionados'Ko a Empresos 
^r^^^Seadd^|l' 5 J

prosos e melhores conduces, para pagomento em prestog6es com ^oi! !- I

Jentrega 

irnediata. Motores eletricos suicos, amencanos e naao- | ig'f il11 capacidade. Escrever, dando reierenaas idade ¦ 
J-

no's! per pre5os boixos. Rua Luiz de Ca^ «. Tclefone dcs. poro C-200. no porta,., deste lend. J

^3-1633 e rua da Conceicao n. 17. Tel. 43-U j ds ^ 'L—

Q^FRADf

"W1ÃÕ -10A>0 PRECISAMOS PARA
ARTIGOS DE FABRICA
Barbantes — Côra para
assoalho — Soda caus
tica — ArtJjros de lim-

peza cm geral
Avenida Passos, 25, 1.°

— Sr. Laurindo

VILA J3ABEL — O proacrltoVITORIA — A fornarlna. .
NOS TEATROS j

MUNICIPAL — "Ctrmen", opera, jác 16 horáB.
GLORIA — "Os mal casados . co-

media, As 16 — :!0 e 22 horac.
BERRADOR — "Oi çrejos eram

assim", comodia, As 15 — -0 e'42 horas. 'REGINA — "O sorrlco do Çlocon-da", comedia, ás 16 c 'j0.4d hoíaé.
RIVAL — "Minha prima potonc-ea", comodla. ás 16 — 20 e 2'- ns.
PENIX —- "Sonho de xxiút. noite

d" verão", comodlâ, is 10 horas.
RECREIO — "Está com tudo e

uíq está prosa", ravlcta, ás lo
— 20 d 22 horas.

CARLOS GOMES -- "Frenesi , co-¦ media, 4o 15 e 21 horas.
JARDEL — "Olha a bo;U , rcvls-

xa, às 20 o 22 horas

DE Itfttf -—

tübf

JORNAL DO BRASIL — DOMINGO, 7 DE AGOSTO

SM^RüGOS diversas

JOCKEY CLUB

A CORRIDA

B R ASI L EI RO

DE HOJE

(CONTINtAÇAO 1).\ >.* 8E«'AO)

AGENTEAc*u roll*

E C08RADQR EMBALADüa
cf»or»n-... Tare o-jtarj V.106J

rtprt»«nt»çOti o
Cii r.sa nrí 7»^'^ l'rtr.a?/,!!r,polis e Tt«fi lltos.¦ n» y>rt»rm ^ÇJlSi?- r- -
Auxiliar do contabilidade

p-*: n;t'.totlc i cem*' ," '<
euMlto iie um «»» rju» connlcataltamtnto oi iívrv «Iw, «*•»tí-lTó. r rtof <»arü «»q u. n» parti-i rU Jornftl. com at necoi

Com ,'.ntlc» de fmhcis.vn • e«.
xrUR par» tQffrto w rcr». *'TlBVcifH Jacurt. Qb'fi — Fn>PUUi» * r-'
vo. Quem nfi • *'• ' habilitação u UvuivvypreMntnr-ie.

Prrcí»»'#^ conhr«,.i hrtn o ramo do
nonurtb Udndc. cf>m b^tn ordanutlo * comlwft*
a iraballudora <:a;idldia<i devo to: h.kintiv
dü ciru na rutaenrin do gnrento, fieapoitíta c
na pnrtnri» Uff*t® jornal.

laue , t

yü= Funcionários

Ò 
"Grande

v tec i me n to

Prêmio Brasil" e o 
"Swíiepstake" constituem o maior acon- A«xuí»rJd« aônfiSlIldádè'1Upn riprloi fiSr I CIIIIU ti l-L.,1.; nn(mn^l'n vrtc',««.»t com ' W CÜUvUul UJ

da semana — Heliaco, em pareiha com Jabuti, entren.aia u^,.»*»***• .Apr<, rt1r*y

adversários de grande valor APRENDIZES

dft« de-no HlpO'

Batamos cm plena tardo do
Orando Pramio brasil < do Stvcc
pstake, oi maiores aconteclmen-
to» dá turf carioca, c, que. dl-
ante, do numero d^ concorrentes
<la importante prova de atnanhA,
dei - antever o record
anal* festas reallcadao
dromo Brasileiro. n--.<» -m'O Grande Prcmfo Brasil, em
#rfi5 mil metros o com ti do.a-
ç&o de um mllhko dc cruzeiro. |ao ganhador, reunirá cm,.'.'J""'
mo a elite dos parelhelroa
$e noaso turf. como Hellaco. u*frií"s&TBipete do Sicccpstakcf em
h^hicom Jabuti, Nogoyá,
StanguwC Eperlan. Carrasco
.Tíuitlplo, Saravan. vencedor cr.e
ano ao Grande Prêmio São P*11*'
lõ Apuvo, Tlrolcsa, Pctrllla. Nlm-
ici. Teddy. Cld e Guarás.

Completam o esplendldo pro
g.-aaia « pareoa sob" deuoml^
aiaçõea (í«Gerais, Parani

4-;l Meliante, O. Fornariífs,
12 fio?.amho J. Mesquita,'• riKi Verde, XX" Llbello. J. Portllho, ..
Eis os nossoe

PALPITES

ô° i Mevedl fal conduzido pelo Joc-
5!í koy Salomfto Ferreira.
321 Damos, a seRvilr, o resultado
62 da corrida, realizada on*em c

I com partidas bm rmuiare»;
l ol.lOcreO mt p ch rp hmrd dar

1° nireo — t.40d metros —
I Scarrács. 55 nullos CP. trl«0T«n>,
i em Io: Invlctus. 3Í> quilos (b. (

Mezarçsl, em 2°: Islete, utii.J»
I (üoiamfio Bntlota)nX"AX

Janeiro, W(iui 3
Srto Paulo, Jtlo

«rondi do sul' e pernamliijco.
A deguir publicamos detalha-

ifiament« o programa:
10 oareo —— Rio Janeiro —

c 600 metros — 50.00o cruzeiros
JL ás 12.20 horas.

1 Donalrosa, J. Vitorlnó,
3 Al Arussa, J- Araújo, ...

N. Looses, Ot. Relchcl, .
Ubatana. P. Vaz, 

9—s Camerino. P. Coelho. ..
8 Alvor. J. Portllho, ....
7 Lumen, W. Andrade. ..
3 H. Prlncc. F. Irlspyen,

ík—9 Coran, Om. Reichel, ..
:0 Igassaba, N/C. 
11 Guelfo, S. Ferreira, ...
13 Peplto, R. LatorTes Ouanumbl. D. Ferr«l:aK

4-i3 Comen<íi\dor, S. P. Riu.
li Saquarema, E. Castluo." Leste, L. Mezaros'• Llparl, L. Rlgoni* Lôrca J. Mesquita

cm 3°.
Tampo: 05"4 3.
Poulc de Scarface. Cri 7.50.]

Supia 14. com Invlctus. 35 nru-l
r.c\rcxej, placós: 13, 14 c ~~.ü0 cru- .
Z°Ganh| por ilo'.s conioí. Do
ao n°, quatro corpos.

Nfto correram Nlco e Impacto.
2» p.lr-o ¦ 1.400 metros —

Bum Hur. 34 quilos (Salomdo
TVrrolnO. em 1°: Dona «tdla,
31151 quilos (C. Morono), em
Faloaz, 3'2 quilos (A. Araújo),
cm 3o.Tempo: GO'4 3.

Pouie de Ban Hur. 160 cruzet-1 vos. dupla 23, com Dona StelIa,
] 70 cruzeiros, placCs:i ü0 cruzeiros.Ganho pôr focinlio.

7? pareôJ . 400 metro*
Minai. Oerels •-

45.0c0 cruzeiros
— ás 12,55 horaa. Ks-
i—l Iturbl. O. Roca. " D. Fradlque. L. Hlgon'.,

S Bororé, J. Vltorlno, ...
3 Urublxaba, J. Aratijo,

8-4 Taruman, E. Castillo, .
5 Jaeuaribe, R. Latorre. .

. 6 Intrépido. D. -Ferreira,
• Istsr C. Moreno, ......

g—7 Atrevido, J. Tlnoco. ..." Jallsco. O. Macedo, ...
8 Itamojl, A. Ribas
3 Rosário, F. Irlgoyen. ..•• F-scaláo. V. Irlgoyen. ..

4-10 Lord Polar. N/C" Fiel AihlKO, y/C. ¦¦¦¦¦¦
11 Místico. R. Freitas F'.
12 Lamego, F. Coelho, ... 5G'¦ Egito, P. Vaz  JO

Donalrosa - Llparl - Quanmbl
I.anwgo — Atrevido — Iturbl
Javanís — Froalal — Marfim
Mygftla - Cabana — Sagrmor;
Palmar - Carnavalesca- ^Çro ;

CARRASCO SARAVAN HELIACO
lIcuT-- Bozambo - Perverso

A CORRIDA DE OHTEM
Magnífica « animadíssima n

sflbnfina de ontem no Hipodro-
mo da Oavoft, tendo a assisti-la
us turílstai cariocas, paulistas c
d-"» outros Estudos.

Scaríace, sob a tllreçSO do Joc-1
key Francisco Irlgoyen, foi o prl-
meiro vencedor da • corrida, tenao;
em segundo Invlctus, com L. t
Mezaros c Islete, com Salustiano
Batista, em terceiro.

Scarface, apresentado em »m- í 30 c mcio
pecavel forma , pe*o treinaeij. r.iwmm:Juan Zunlffa. pcrtcnce ao sr. dr.
Nelson Scabra, seu criador. {

No 2° parco foi ganhador, em
renhida luta final, o cavalo.Ben
Hur. com o jockey Salon..io. »•-
vrando pequena diferença sobr-
Dona Stella, com o aprendiz G.
MFaloaz foi 3o. a um corpo «

! meio de Dona StsUa.
O 3o pareô registrou um cm-

pate ent"fi Ronda Ir'
c juparaná IO. UUoal, CÉegaaüo
em 3o. a dois corpos. Jabotica-
ba. montada pelo JocKey . ene
^"Vío 4o parco venceu Irrequieto,
montado por j. Portllho. raUan-
do uma poulc dc 293 cruzeiros.

Nacar foi segundo, a dois co.-
pos. batendo por snu turno I.eu.. .

Sob aplau«0K cntuairistlcos da
multldAo'o ca' alo Blg Red cruzou

energicamente conduzi- j

cruzeiros, placte: 17. 15» « 18 cru»
zclroe. „c 1

Oanlio por um corpo. Do -
ao 3", foeínho.

i S&o corrarain: Baceria, Maraca-I tl Jatv, Marclllo nina, Mcjor,
i Fanopy, Madrugftdor<>. Ar.otlnr.,

Jaliaco, Icatu e Fra Diavolo.
7" psreo — 1.600 'tetros —

Starayn, 54 quilos (F. Jrlgoycni,
em Io: Malandro. AH quilo» (J;
Araulo), em "3°: Galhardia, 3'j
quilos (J. Vldr.l), em 0".

Tempo: 03".
Poul? dc Starayn, 34 cru»e.roi.

1'rtrlaa .rò de funcionários von-
ifiloie*. Úxlüem-r.c rcffrêr.oins. i

; ?T.»ar «o« . Sr. Mor»^»¦ £. Francisco 212.  1 i\r 11,20 c das 4 as 1» iiorah. v
1 At. .Vim. Üuroso. 72 - 3." «'"lar. |

í
dupla 21 com Malandro, 49 cru- | wJ2tT.~efur cónlítç» « toi.hu orzelros, placéfi: 16. 34 o 34 i tífP&.^j»uraçao mercantil escre\
zaircc. msquir.a para c«c?ltorlo dc i.rma rr-

Do T' ao 3°.. ctr.le. CarUj üe iiroprln nunlio copi
rcíercnclas pretcnsócs etc. para u-.oo
na oortsrla deste jornal.

Auxiliar para escritório
iritlcr. tlu «ervlço. _de_ correi

i\ r i* ;t»rAo cie
ÃPARÉÍ.HADOR

— SERRARIA ;
Pr..l<a-«5. 1 .-J» Coita Ferreira ia. j(Tra*eu* dftâ Partilhas' _ 

; ÃÜXILÍAR ÜE ESCRITÓRIO ,l "Laljorc.t?r:o p:e^i?a ce moço 'a» ,evcr.?vn b-ai * maquln*. rti'» Va-nara.» t
rc, n" 31-A. Tljucr- dJJ 11 1

i »» i2 ho?j/. 1
Auxiliar áe Contabilidade

rreci'a-se um auxiliar p*J<i conta-tanhn pratica

43, 24.53
Do 2o ae

FARMACÊUTICO
Pe1e-»« ro1oc«r rem peotieno o • r>!t j • ¦

.•m o*..r o cün"i» Ei. dü ri.o, Tele/oneu*rn Ptica 43.0350.
INSilTUTOS, r-MPRÊSAS

Oü COMPAHHÍAS
L'm íP-.hor ¦ rtP( -'fntadu, oor.\ lon."',t

pr»".c;. dc ourar;;. <ie jrr-nur movi-
menti» ofrraje ot, *.'w* fcrviços. Aprp-rrntí documentos u.ic prov,x. a«a laonelriadp. Cnr«:-.ft. proponas par.» ».
fartado. Rua M «rtmfta do Paraua <0,
nu". 40'J te'.. 1)238.

Ganho por ca"ocr,a1 dois corpo3.í Nio correram Tamandtré, Purj.
Bongy, Carlos Magnos, Dlolan e

I Ariro. „ ^i 8° pareô —- l.BoO metroa —
Maravedl, 33 quilos ISalomflo

1 Ferreira). em l"5: Iiilarlon, cC
í quilos (F. Irlgoyeul. cm H".
I Dantor., 56 quiios (O. Ü116..).

cm 3°.Tempo: 91 3;S.
Poule dc Maravedl, 33 cruzei-

ros. dupla 23, com Hllarlon 40
cruzeiros, piacés: 10, 10 e 10 . ru-j
zeires. _ n.Ganho por dolt corpos. Do a°j
ao 3o, um corpo.Náo correram: Mac Arthur, -or-|
toar.. F1 Galeon. Bel Aml e Plgra^

Pista de grama leve.
Movimento ger.-.l do apostas:

;0.364.220 cruzeiros.Concursos: 896.093 crUMlroo.
Total: — 11.262.215 cruzeircs.

Com pr*pondcnclr. t quc cfteja qu.tes cotr: «ervlço militar. Precisa-co na rur. 31.- jvfc Jardim ? ;
i AUXILIAR DE ESCRiTCRIO
I Com conhecimentos de cont^billda- i
¦ de. Provura-íc na (rua dos Inválidos |!?¦?. <° andar, tunda

365306 |5G :56565656565236565656.•56 Düy
38! 4a«u

Náo correram: Eclético. ..olo,:
Ilcllcòn Arab--, Katurrlta, Iníoi-
mador. Bumbo e Diamantino. •

a" pareô — 1.400 metros —
Ronda. 56 quilos (F. Irlgoyen),
cm 1°: JuparanS. 30 quilos O. |
U'!óa». em Io. empatada. Jabo-
tlcàba, 5G quilos (R. Mtorre),
cm 3°.Tempo: 85"G:3.

Poulc de Ronda. 15 eruzcirok.
de Juparanft, 40 cruzeiros, dupla
12, 24 crU7.alroj, placés: 14. 33
c 50 minc-trc*.Empate. O 3o a dois corpo».

NÃo correram Edopuva e Mini.
esta retirada prlo sorvlço rcttrl-
rio.

•1° parco — 1.400 metros 
Vrr^auisto, 53 . auUos (J. Por- dora, Azotlna, Icatu, Jaiisco,
lilhol em 1"; Nacar. ;>H quilos Diavolo, Tamandarí. Pury. F.oii-
(I, Rlgoni), cm S"; Lc?r 33 «Ul- Ks, Carlos Magno, Dlolan. Ar..ó,

lios (O. üllôa),gm 3».
Tempo: 00"3;5.

Aprendiz dc mecânico , «
Prcc!.#a-*e. menor. Rua Pedro Kr- | •:

nerto 13. —"COSTUREIRA 
À MAQUINA

LAVANDERIA
Vends-re uma em oltmo ponto <3a

70111 ou'.. B:i« 200 mil iTuirirojoartax ;»ara ll-Q. na portaria de?te" 
MOÇOS E HnçAT

Menores — Procuram-ab P»"a fabrt-
ca. r.aa dos lr.vtilld'js ;2J, 2" andar,fundos.

Mestre de obra
Prectsa-se, comparecer no escrito-rio, «t Avenida Rio Branco .5 lAclindar, aa!a 1402. das ii As 12 fco-

APONTADOR DE OBRA
com pratica, prcrlfa-nc para obra no Estado do IIlo (perto da ('a.-
pilai Federal).

Ofertas, com todos »íí iIctslhcH »* foto " n 4, para 111, na por~
tarla deste Jornal,

CAPOTE! RO
1'rcctsa-sc com prAüuu ilc consertos rtc ícchaíur»* rc

mudiinçus ilc vidros dc automóveis, Procurar o sr. Oinl/;,
s\ Av. Osvaldo Cruü n.° "3 - Flamengo — Mcsblu S/A.~CORRÊfÕRES(ÃS) 

DE PUÍLICIBADE
r.tlllota <-<m. Ilnls pcrlniliclH. precisa t. relacionados no comcr-

elo rm Rrral e ilols .lunlo h cltitsc ntcrtluo-ilctitiirta. ri.tno «ri-
çlnal. n har,e tle comissão, que pcrniiíe renda di-irii'..

C.irins para 94.717. na portaria di".'.<~ Jornal.

Correspondente 
-- 

Daciilógraío

Companhia industriai th granóc movimen-
to necessita pessoa habilitado c que escreva com
desembaraço. Cartas mencionando pretensões,

-Ripara a Caixa Postal n. 722^ _ 

DIVERSAS
N\s.o tomoram parte na corrida

os 38 animais seguintes: Nlco.
Impacto. Eclético. Eolo, (Iéllcon.:
Clrabe Katurrlta. informador,,
Bumbo, Diamantino. Edopuva,
Téddy. PaiJna, Eperlan, Heréo,
cína, M&raeatl, Jaty, nr

Preclsa-íc uma boa coaturetrk a mv
quina. Apr«entar-BC rr.m todo- ns do-
cumentos, t rua Sete de i-etemoro
o. i78_,_33brado._ __ 
CÕRRÊSPONDEMTE

— DACTiLÓGRAFO
Parr. corrcipondencli comercial err

frnncíti e laelti. QUí t,r)a bo;n dnc-
Uloirrafo. N"a parte da mann.i ou a
tarde. Cartas Indicando idnoe e pre-
tensfies liiira 2a0.. na porUrls. deste
jornal.

MOTORISTA AMADOR D. F.
Oferere-se un». para levar automo-rei a c'.«» Paulo, com pratica cie es-trnd;»s. Recados, tci. 42-3i>:6, comCarlos.

CONTADOR
Devidamente registrado, com bastante prAtica e. 6ti-

! mas referências. Dispõe dc meio dia. ou talvez do tempo
intcsral. Telefone 30-4018 — Chamar Edmundo.

CO N T ADOR

CONTADORESoscrivns avulsas.

MOÇOi Companhia pre.M a um ba tr.ntr aw' v.» com '.>Od lnstruçAo, cabendo ocrc-• a maquina, parr. 5erv:ço>> c!e rs-' ^.-itorlo e rua. Respostas para «1. r.a
destf Jornal._ _ * "OPORTUNIDADE

' Firma comercial, dUpondo de loja ]cm rua transversal A Tl.tddocl; Libo. [; ucoitA propostas para manter cor.nlq- J, nnçAo c cxposlçào tle tecidos, modas' ou miudezas, mediante co-.nlr.san a"- jLrç veudaa ou outro aejoclo. Infor-

Idõncd c competcntej aceita escritas avulsa*', gran-
des ou pequenas, mesmo atrasadas c fai também qual-
quer serviço dc despachante.

Enlciicler-sc com o ar. Ribeiro ;ts scguiuiab', quartai
e sexta-feiras de 0,30 ãs II horas. Tel. 42-8866.

Co:nlS£&o sobre servi* : iunç6c£ rom PalcâOs 4J-5".Í)?.

Síác Arthur, Tortosa. El Cialeoj.
Bcl Amle. Pigra e Milu. esta rc-
tirada pelo serviço veterinário.

Mancou gravemente quancoltlmo pltreo da cor-
DO 2°;

disputava o ultimo pavida de ontem o cavalo
do d£l°o S^os-^O™'Uliõk.i Poüie" ae Irrequieto. 393 cru
UvrandS pcscoco para o cavalo zclros, * jTr/e H-cri'-Maestro, que decidiu a sua colo-, cruzeiros, placés. 20, 12 eu c.u
canio no olho mecânico, quo rs-1 a:elrcs.
velou a diferença dc mela cabeça j Ganho por dois co.pos
sobre Suaraz. Bonita a disputa ao 3". um corptK ,
dessa carreira, ou seja o 5* Parco, ^.«0 . í

laureou.se Munt.j em ,J«i Maestro 50|Í2 quilos (E., Iga«aba.gl» Jabolt4
íbis, 3" páreo: " -

 _ çA_ __,_íítar rot õrgani2açSo Técnica "Pe-
rlclDl". Avenida Qraça Aranhabo andar, sala T.'?.

CARRE0ÂDÓR
Prccl-iA-se para o serviço d? limou

do programa6o pareô

v. de entrega*, que possu» todor
oc documentofi cm ordem. Tratar se-

Zdmuni. gunda-í«;ra ni Casa Belrl?. Rua Um-
 o 1» pareô da siallül! cor"!

vida de hoje. será rggHztdO iü;
12,20 horas. á& »$ I TeSftdo preefiSfsé na.rim Monicnc-

Forfaits atè or.tem^ a^taru ^ j aro ?i. Ipanema
CARPINTEIRO

Induzido por Luiz Lelgliton, cn- OftstlllQ), ™
tendo a 2a colocação a Jaguaré-, Tempo : 147 4,5..^.^.it * r* t Prtiila df R!íí Rl

DACTiLÓGRAFO

Prccisam-se agentes
Distribuidora e Vcndaaorc». por cor.-tH propm par» as principais prawsl ». andar, diariamente.— i rio Fals. que conheyam o ramo de p.o-1; lutes alimentício'- c« pudim r fruta cmpO para refrcscos. OV.ma oportunt-tf- 1 dadt pam quem dceja Ranhat ál- jnheíro. cprtar, nrira Indu.strla Pudim. |Cal^a Poytcj <.0E6._n.io. ¦ 1

Rapaz para limpeza C de boa aparência
recadosPrecl3a-se cm salAo dp cabeleireirorje senroraa, rua Rodolfo Dantf.áv..n 07-A.

Mais um novo lotclarncnlo lançado pela Companh.!» 1'arqn..
da Varzca do Carmo. 2.003 lotes e 500 chácaras, a 30 minutos «,a
praça MsuiA. todo com rnas prontas, grande facilidade <e ÇondL.-
r.ão ale o local. Para visitar o local, damos car.no-.uiettes. as 3 b.
14 horU dtaíaVeijg e domingo, com um almoço no lecal. Ótima
¦ omissão. Tratar com Cordovil santatia, AvcnnJu Calpgeras n. 1.,

3® narêo — Paraná — 1.C00
tnetros — 50.000 cruzeiros —_ts
13.35 horas.
1—1 Frontal, D. ferreira. ..

3 Irlsh Star J- Mesquita,
Jac-assu, L. Mezaros, ..
íbis, N/C

2—5 2iunlo. T. Esplno
6 Alabarcas, E. Castillo. .¦7 Win Post. R. Latorre, ." B. Woogle A. Araújo,

8—^8 Omar., J. Vidal, ......
3 Draga. J. Portllho

10 V, Ot. Reichel
:1 Javanés, O. Ullôa" Jéca, L. Gonzaiez

4-12 Mondar. O. Mattcuccl. .. .
13 Marfim, L. Rlgoni, ...
14 Jabotlá, N/C
!5 Darkness, R. Freitas F°." Itatiaia, W. Andrade,
40 pareô — S3.0 Paulo — 1.800

ínstros — 100.00o cruzeiros —
Handlôap — 14,25 horas, ^n.
1- 1 Mygala, P. Vaz,...."Llparl. XX" Bonne Amle, Salustlano." Negrusa, L. Rlgoni, ...
i—2 Pobre Nena, E. Castillo,

Ságramor, R. Olguln, ..
Carnavalesca, J. Mesq.** Professora, J. Carvalho.

S—5 Fucha, E. Silva
Exqulslta; Om. rtelchel,
Hesperia, J. Vidal, ...
Abafa, O.- Rosa. " Hastapura, P. Coelho, .

4—9 Cabana, O. Ullôa ....
10 Imaginada, O. Macedo,
11 Alpina, S. Ferreira, ..f V, N/C. " Obatana, XX, 
50 pareô — Rio Grande do Sul

— 1.600 "metros" — Handlcáp •—
B0.000 cruzeiros — As 15.15 horas
—B ettlng.
.1—1 Loopmg. J. Carvalho. ." Carnavalesca, Sonada, O. Macedo, ...

Pioneiro, S. Camara, ..-4 Palmar, R. Olguln, ...
Nero, F. Irlgoyen
Peuwa, R. Latorre.
Insollto, S. Ferreira, ..
Haramun, J. Vidal" Literal P. Coelho

ft—ft Pallna, G. Fernandes, .
10 Hesperia, N/C
11 Marrocos. XX12 Champion, A. Ribas, .." Laturno, J. Vltorino, ...

4-13 Italm, O. Ullôa.. >• Hulha, L. Ijelghton, ...
14 Palmeira, E. Castillo, .... £515 HeréOj  ^"" Uanton  - • • ¦ 49
fio pareô — Grande Prêmio

rrasll 
— 3.000 metros .— .Cr®

,000.000,00 — ás 18,10 horas —
Betti10 ¦' ^t—I Hellaco, O. Ullôa. ..... J9Jabuti, L. Gonzalez, ... 57

2 Nogoyá, O. Matteuccl,
8—3 Manguarl, J. Portllho, .

4 Eperlan, J. P. Artlgas,
B Càrrasco, P. Vaz" Múltiplo, W. Andrade,

8—8 Saravan, L. Rlgoni
Apuvo, N/C. 
Ttrolesa, F. Irlgoyen, ..
Pctrllla, T. Esplno, ...

é-10 NlmrOd, L. Bcnltez, ...' 11 Teddy. A. Barüooa, ...
13 Cld. O. Rosa, »» Guaraz, J. carvalho, .
7® pareô Pernambuco

51.600 paetro6 — às 17 boraa
80.600 cruzeiros —

»«u°^n"o aprendiz C. "ÍS>rtn>, 1 PÕUÍsl de Blg Red, 18 cruael- j Hesperia
íi mecânico Brown ros, dupla 13. com Maestro. 2^; Grande Prêmiodo olho li e 35 cruzeiros. Donremy e Alpina~| Ganho por pescoço. ; pareô

Btarava triunfou em bom ostl- NSo correram Teddy, Pall."
Io no •>" pareô, sob a direção de | Eperlan e Hcrío.
F. IriEoyen. defendendo-se ad- i G° pareô — •
miravelmente do ataque finai de | Maná., «6 quilos rrt-x«wMalandro, -ue-lhe ftaotl á ca a.| err. Io: Jaguaré-assu, uO.53 quilose0i 30 a'rtols corpos d«; (Ç- Morenur^ rm 2°. - Brown Boy,

n0A«í,°,.^aTnn 7Srma comercial preci.«a ftilmo dac. „ r, í.riua vun:i.i.,»iparco; Apu'.0, 110 í uiosrraío com bonstio Brasil; Luetzov/,! francês e Ingiôs.
SERVENTE

ultiruo | 204. 3o andar, s^la 30i as 11.30 li orai.

200(L. metro;» -
Lelghtoni

Galiiardl.Malandro. ,,O 8o e ultimo pareô, realizado
-quando escurecia, íoi g"anho por
Mavedl, seguido, dc Kiiarion e
Danton.

56 quilosem 3°.Tcrnnor 79"41».
Poule de Maná

dupla

(ignacio de Souza)

45 cruzeiro*
com Jaguaré-assu,

56 ;

— Recebemos ontem Equi, eu:- ;! çfio enaal c semanal, e Boletim
. da Gíit:ea. numero cspe:lal deili-1

cadú ao Granrle Prêmio Brcstl.¦ A interessante publicação, que
diariamente noticia todos o*:
acontecia ntos do curf. vem lm-,
nresso em magnlftco papel. *ra-
zendo vasto noticiário, prestando
tambsm expressiva homenagem!
ao sr. dr. João Borges Filho,
aos proprietários e profissionaisdo turf. . _ I— De Sio Paulo chegou on^em
o loclcsv Luiz Gonzaies. que pi-
lotará Jabuti no Grande Frem.o
Brasil. _ , .. Informou ontem o Boletim
da Gavca o seguinte:

Marclllo Dias o Iníormador
não correrão. O Stud Book Bra-1
silelru, consultado pela Comissão
de Corridas, manifestou-se contra |
a apresentação dos mesmos em
PUl" Ambos estavam impedidos
de deixar Pernambuco para cor-
rerem em outros hlpodromos,
medida tomada pela sociedade
turUsta local em beneficio ao
turf do Estado. Marcilio iJias
corre em Madalena com o ..omo
de Dandy e Iníormador o o
Vasalo, "eritek" absoluto no pl-
toresco prado. .— A diretoria do Jocfcey Club
Brasileiro oferecerá amanhã um
jantar aos cronistas do .'ur;
oaullstano, em que tomarão par-
te os seus colegas cariocas.

rrtnh..,lmcil*0' a" Proclsa-Jc pari icrvtços ilc Itmpí- |conhe.t.mçntos oe g- tntrejas. qut po.<>.u.i '.oao- o» ,Rua -'ie..c., A..e5j d0CllmfcntM cm ordem. Trata.- «eguu-da-íei-a na Casa belri^. Pu* "OriiKUiit- |na 3.
Apresentar-se \

DactâlógjpaÊa
Fatuvlsta

SERVENTE

Procura-se que tinha boa
aparência, instrução média e
desembaraço na maquina,
para serviços de faturamento.
Candldatar-sc á rua do Pas-
selo 48/54 — Seção do Pes-
soai.

Frcciaa-sc. para trabalhar cm mu- 1il delras b materiais de. construção. — 1* Rua Costa Ferreira 93 (Iravessa das!Partilhar).  !
Secretária particular

ESTENÓGRAFA

Ofereço niíus serviços de íecreiariaparticular. Tenho 27 ar.os de Idadeotlma aparência taqulgrafa com pe.-fel-to conhecimento de Inglês. Dou refe-renclas. b?.«o ordenado 3500 cruzei-ro:;. telefonar jwra 2J-5530 -ou respon-der para à Caixa Poftal 3.96b.
Vendedor — Tipografia

Prcclsa-r.e dc um- bom vendedorTmrlÉ-; oortURuês — Procura-se com | conhecedor do ramo do lipoitafia, à.
exnerlen^ia deescritorlo. Favor es-- í rua Teixeira Soares n.u 45 (Praça da

i crever d^náo todos o.s pormcr.ores '5- Bandeira 1. Telefone 43-3473^
1 eluslve pretenv-OíS ptra M«S4 na porta VFgaFDP"Iria deste Jornal. — |

ENCARREGADO DE BALGAO' orande fabrica de calçado;; prensaum bom encarregado de balcão. Pa-
ga-se bem e por peça Tratar dlaria-
mente 4 rua Ana Oulmaries 70. Te-
jetone_23-0?<7. Bocha.^

BERINOIA DE HOTEL
Casal recentemente chegado do Sul

de Mltus. o:erece-:e como. choarrt3a-no aercncla. ae um hot:l ou pen ao
mesmo no Interior. O marido com lon-
ca pratica de chefe de coa.nha e gc-
rente de hotrls e peatís». Respostas
para Joio. tel. 33-0217. Rua Laura de

¦ Araújo fl-A

Preclsa-se um competente pr.ra avenda de conservas o bebida:. Ajudade custai e cctnls£áo, ôrocurar 0 sr.Rele das 16 is 18 horas pelo te'.e.'ona42-0331.
VENDEDOR PR&OüSTA

Precisa-se para o ramo do maqul-nas de escrttorlit, arquivos, cofres, pa-pelaria, etc. Instaladora RrasUetrade ContrOlc. -A rua Regente Fel-
jó 69-C.

SQLDAQQH A OXIGÜÍIO
Precisa-se um bom «oldador a o*t-

íçenio que solde com perfeição. Tratar
a rua Jorge Rudge 120-A .

CARTAZ DO §tA

PALAVRAS CRUZADAS
ENIGMA ii. 2, DE RANDOLFHO M. SENNA

Betting. Ka
1—1 Perverso, F. Irlgoyen, •

a Zodíaco. S. Ferreira, ..
3 Luetzow, N/C

9—4 Serra Dagua, O. Macedo,
3 Praclnha, O. Rosa, ....
8 Eiqulalta, Om. Reichel,
7'Donremr. N/C

È—8 Helas, L. Rlgoni
. . 9 Alpina, N/C.   

10 Abafa, E. Castillo, ..." Marshall, N. Motta, ...

CONCEITOS

CAPITÓLIO — Secsões passatempo
Novidades -- Curiosidades —

Desenhos — Comédias
CINEAC-TRIANON — Nov.dades —

Variedades — Curiosidades —
Comedir.

MASCOTE — Punhos de campeão
MARÀCANA — Duus lhe pague
MODELO — Arco do tr.umo
MODERNO — Cisne negro . _
MODERNO - (Centro - 

J do
mni * Ganancia dosemrcuu^

PARAÍSO — Um rosto ao
e O cavaleiro vermelho

HORIZONTAIS
.fileira. 4 — Cidade da Turquia Asiática. 6 — Alvorota.

0 — Despidos. 10 — General espanhol. 12 —

- Ar-
6 —

8 — Rio da Rússia
! I'Transpira. CONCEITOS VERTICAIS ^ ^ -
50 1 _ jovem gentil, vaidoso. 2 — ídolo entre os árabes. 3 -

hmfrò do Brasil 4 — Aíelçáo. 5 — (ant.) Está, de acordo.
ClIprcC latlro lndic, ,PvoxJnção. 7 - Art. íem,, Plural. 11 - A
58 individualidade metafísica da pessoa.
30 .
32' Correspondência e colaboração para SYI.YIO ALVES

Dc«ennos — Comecuas, ctc. • ,rmi c u-miuuua
CINEMINHA DO LSME — Varia- MONTE CASTELO
dades bruxa vcrmelha_

IMPÈSIO — Estatua viva, com naCIOTÍALLaura Solarl e Fosco Glacnettl. I OLIMPL?Horário: 14 — 18 — 18 —
o 22 hora::.

METRO-COPACABAÍÍA E TIJUCA
. sherloclc assustado, com Ann
Kutherford e Red Skelton.

ODEON — S. LUIZ — RI AN — CA-
IlIOCA — MONTE CASTELO —
ICARAI — O rastro da bruxa
vermelha, com Call Rusncl e
John V/ayne e Adelc Mara
rar.o: 14 — 16—18

PALACIO -r- ROXY — AMERICA PALACE — A taverna do ca-
minho, com Ida Lupim e Cornei
WUde. Horário: 14 — 16 — 18 —
20 o 22 horas. |

PATlífi — PARA TODOS —- PRE- ;
SIDENTE — O diabo branco,
com Anette Ba-.k e F.ossano Br az-

zi Horário: 14 — 16 — 18 —j
20 e 22 horas. |

PARISIENSE — O pirata dos sete ;
mares, com Mauren 0'Hara e
Paul Henreld. Horário: 14 — 10
— 18 — 20 e 22 horas.

PLAZA — ASTORIA — OLINDA —
RITZ — STAR — PRIMOR —-
COLONIAL — MASCOTE — PU-
nhos de campeão, com Audrey
Toter e Robert.

REX — Palavras de mulher e Você
l me pertence.VITORIA — A Fornarlna, com Ll-

na Baarova e Walter Lazsaro.
Horário: 14 — 16 — 18 — 20
o 22 horas.SAO CARLOS — O furacão, com
Dorothy Lamóur o John Hall.

BAIRROS

O rastro da

VENDEDOR
Precisa-se uns com prail ? 1 •; vendadc ace2£orlos e maquinas texteis noDistrito Federa! e Estados do Rio. — jCartas detalhadas, dando c;:oerlenciar"*e'r£nc!as etc. -in Caixa Pontal n° 1af.lb. R:o de Janeiro. j
Vendadores — Farmácias

Prcrí?.a-.ce com pratica. Fixo ou ácomlsião. ronrü Leopoldinrt. Sf.o Cri*- ,tovlto e Centre. Rua Bsrja CastrouXQ andar, praça Qulnr.e ne Novembro.
VÉflDEDOR?reclsa-re com bons conhecimentosnc.?ta praça, boa apresentação ativoç hmbi:!o*;o. para vender, e fa^er pro-par;3uda de artigos de ftrand? consumoLUKar de futuro para o candidata que

os!» de- trabalDar « melhorar .tle v'dr— Eslstem-fo referencias. Tratar daa
lí, 33 horas. Rua Buenos Aires iò1" c ndar.

DACTILÓGRAFO S
Grande companhia precisa cura bastante piática,

joa aparência com curso secundário, idnilc ae -C a
25 anos. Ordenado inicial: Cr? 13.000,00 Cartas com rc-
fcrências, para 92596, na portaria dfcste jorr.aK

DACTTL ógráfa
Frecisa-se dc uma, com conhecimentos tarais d»

escritório. Cartas com referências c pretensões, para
09094, na portaria deste jornal.

Dactilógraf os

Suavisem o seu trabalho utilizando urr.
"COPY RIGHT" americano,. Peça uma demons-
tração sem compromisso, a ATLAS. Telefone
22-3569. •:

estõfàdores
Precisa-se de oficiais e meio-oficiais compe-

tentes, em importante esíabeleclmento . Paga-se
'bem. Praia de Botafogo n. 360. Falar com o

5r. DUARTE.

TMBÀLADOR
Prcclsa-se de rapaz com pratica, para fazer embrulhos dc ar-

tãsl1 CASTRO ARAÚJO -rua Ouvidor 168, 5.MQÍO.

Engenheiro de Obros
desenvolvendo vasto nroErrama

portaria deste jornal
„ - aJJUU» ivrwt<TMi5«wumg

Encarregado para Fábrica de Pré-moSdados em

Concreto - Tubos e Marmorite
Preciso cempefente pata fábrica sifuada

uma hera do Rio. — Dá-se alojamento e condu-

çâo os 2as . e sábados. Tratar a Av R;o Branco

n. 20 — 2.° pavimento.
MÁ^UIMA ©E ,~ 

CILIHDBO AUTOMÁTICA .

precisa-se profissional competente, horário njarn®.
Favor enviar enderêço e pretensões, para 96o6., P
taria dôste jornal. -¦

MECÂNICOS DE GELÂDEIRÂS

SiGRETARY

1" rs |rsárs35t52;
n.° 80997.

proçrama de
com

Vendedor — Picklcs
Paulista

Precisa-se um venSedor. tenhaconhecimentos em arti^oõ fino.? e co-I mestivet*. oara trabalhar no ccntro —
! Exivem-s? referencia". Trat?r a rua

Júlio _Ribclro 113._Bon;uccsso. 
vendf.dok.es de

BISCOITOS

SentençaUm trono por um
emor e Vitimas do Jogo

ODEON — O rastro da bruxa \er-
OLINDA — Punhos de campe&o
ORIENTE - Aconteceu assim. M

branco
PARISIENSE - Pirata dos sete 

jt.A^Pvn A tn-verna do caminho Preclsa-ae cie .bons vendedores. DáPALACIO ' T1 c;>»hor re- ' se boa comissão e ajuda c.e custo.
PALACIO-VITORIA — yen»or 1 Tratar k rua Santa n.o 145-A .laocruta.e o maroto voltou ; lado daMéler.
pathé —• O diabo branco
PLAZA — Punhos de campeão^
PENHA — Dança inacabada e Ara-
PIEDADE8-'1- O toque mágico
PIRAJA' — Quase no ccu
POLITEAMA — A condesça
PRIMOR — Punhos de campeio
PRESIDENTE - O diabo branco
QUINTINO — Terra violenta
MDAN — Sem sombra de sus-

?e:ta e As três noites de Eya j
REX — Palavras de mulher o Vocô
RAMOPS -"A noite sem olhos o ;
rÍAm"— 0° rastro da bruia vor- :
ROIILIEN — A luz à para todos '
ROSÁRIO — Fatalidade
ROXY — A taverna c\o caminho j
3AO JOSfi — Os amores de. Lucre-

cia Borgla •. H| |SAO CARLOS — Furacão I
SAO CRISTOVAO — Deus lhe
SAOSLUIS — O rastro dn üruxa
SANTA CECÍLIA — Contrabando

e Aranha negra
SANTA HELENA — Flores do pô
STAR — Punho3 de campeão
TODOS OS SANTOS — A pérola e

6 Anel chlr.ôeTIJUCA — Tarzan, o liomom ma-
cacoTRINDADE — Escravo de uma
paixão e Romântico defensor

VAZ LOBO — O coração de lcfto e
Segunda oportunidade .

VELO — Terra violenta

Igreja Coração da Maria),
TecidosViajanteFirma groscUtft prèotçn dc um m»« jconheça Estados de Mlaas e Rio. ¦Esljem-se relerènclas. Cartas para o |h.o' P3.Sft"5. n-.\ portaria dente Jornal._

Vendedores a comissão'
Admitcm-ré para farhiacía®. armari- i

nhoá e caias d« ferragens nú centrobairros c suburbios. Befer*?nc'os e te-
lcfo^e nnra entsndimeatcs para a cal-
ra Postal n: 5.366. |

Secretária Dactilógrafa
Precisa-se à Avenida P§si<

Carlos n. 207 - 12° andar, solo 1 .202. Trotpr

das 12 às 13 horas.

VENDEDORES
PREC5SAM-SS À RISA MÉXICO N. 11

VENDEDORES 
- RAMO CONSTRUÇÕES

Importante indústria da Praça, para
cionados junto à Empresas construtora , 

oatenteadas bem como
colocação do psrsianos e portas conforma

.«r^ade e agregas ocupoesquadrias de ferro em geral,
capacidade. Escrever, dando lc»°' ,
dos, para C-200, na portaria deste Jornal.

E!



 JORNAL DO BRASIL — JOMINOO, 7 DE AGOSTO DE 1041)

Atacadista

Procura ropox quo tenha conheciinontos cm
artigo* de armarinhos

Tratar à rua Tcófilo Otoni n. 115.

Auxiliar —Oacfrâlógrafo

Firma de grande movimento, situada no centro da
cidade, admite dois rapazes com prática de dactiloRrafia
i serviços gerais de escritório. Cartas, do próprio punho,
cora detalhes e salário pretendido, para 93380 oa por-
taria dêste jornal. 

AUXÍLIÃR DE ESCRITÓRIO OU

ESTABELECIMENTO ESCOLAR
Senhora moca dc todo o respeito, competento c enérgica, ofe-

roce seus préstlmos como nuxlllnr dc escritório, empresas ou esta-
Seclmento escolar. E-.tii prAtica em correspondência técnica, ad-
mlnlstrattva ou comercial. Tom curso super or e fala correntemente

francês. PA ótimas referências, e dnclilógrafa. Trabalha so-
mente das 13 ás 1B horas, sem Interrupção. Cartas para 00.414.
na portaria dêste Jornal

fhpfp Hp nfirina mpranira \Esteno-Dactilógrafa
V^l IV/I V vlv V/l Jwll IVJ I I IwvVJI IIV/M Importante rompanhla. procura, «ue lenha também pratica

Oferrrt—«• para dirigir nllclna. de rnn*rrtos de Automóveis
O lntercí*ado queira cliamiir Armando Moteal.

Itiia Carlos rir Carvalho, RS 1.° andar — Tel. 32-1 MT.

Importante rompanhla procura, «jue tenha também praticadr t«rrviçou geral*., Carta* detalhando rniprrRoj ocupado?,, prrlrn»6c*, ele., a J7,
na portaria deste Jornal.

COSTUREIRAS
Preclum-w, eom pratlra ite oficina. Possibilidade dr ganhar

inals de 11500 crutrlro» por mès.
Tratar eom o ar. Ferreira, na rua do Mercado n. 12, 3. . es-

quina dr Ouvidor.

Auxiliar de Escritório
Freelsa-se de um. com conhecimentos perfeitos de faturamento

* dactilografla e com noções de contabUldade. Cartas do próprio
ponho, Indicando ordenado pretendido, para 81.951, na portar!»
dèrte jornal.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Precisa-se dc um (a) jovem com boas noções de

contabilidade. Apresentasse entre 0 e 10 horas, na
CASA MASSON, rua do Ouvidor n.° 91.

GERENTE
Preclsa-sr uma para casa de Modas dc luxo, que te-

nha longa prática. Cartas para 92.3G7, na. portaria des-
le Jornal.

COR?.E4?,°™i°,ENTE 
[GERENTE 

- 
CHEFE DE VENDAS

Para inglês, francês, espanhol, português e alemão.
Aceito cartas, traduções e serviços técnicos. Perfeição e
rapidez. Discreção absoluta. Aceita serviços por^ hora.
Cartas, por favor, para 90693 na portaria deste jornal.

CARPINTEIRO
Técnico

rreelsa-ae em companhia, construtora, para dirigir uma ofl-
cina do carplntarla, com conheclmeiíto perfeito da carplntarla rela-
r.lonada i construção, que saiba plantear e faicr orçamentos.
Taga-se bem. Respostas para M.G86, na portaria déste Jornal.

Correspondente 
- Dactilógrafo

Para inglês, francês, espanhol, alemão e português,
perfeito, com redação própria, deseja mudar de posi-
ção. Apresenta as melhores referências. Cartas, por fa-
vor, para 90692 na portaria dêste jornal.

Cavalheiro brasPelro, com 30 anos, tnstruçio superior, com
bastante pratica de administração dc Industrias (produção e ven-
das), conhecendo perfeitamente a praça do Rio e demais cidades
do Brasil, desejando retirar-se da empresa onde atualmente ocupa
Importante cargo, oferece seus serviços a firma desta Capital.

Cartas para 1)7.088, na portaria deste Jornal.

Auxiliar cie Escritório
Procura-se, para inicio de carreira, rapaz ativo e recem-for-

jnsdo, no curso de contador. O candidato deverá dirigir-se por car-
ta. Indicando referencias e pretensões, para 93.32J., na portaria
déste «fornal.  

CARPINTEIRO
; Precisa-se de carpinteiro ou marceneiro, pratico em brinque-

dos de madeira, pagando-sc bem.
Tratar com o dr. Afonso, á rna Santa Luria n. 735, $.9 andar,

telefone 22-3942.

IMPORTANTE COMPANHIA PRECISA DE:
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

com sólidos conhecimento» dc cálculo e com boa letra.
OFFICE BOY

com bom conhecimento das quatro operações, até a Idade dc 17
anos. Escrever para 04 427, tia portaria, dèstc Jornal, Indicando
pretensões, referências, etc.

LANTERHEIRO
Precisa-se de um perfeito, capai de dirigir uma seçà®. Paya-

se bom ordenado. E' inútil apresentar-se sem estar em condições.
Tratar das 8 ás 12 horas, na Motorbraz. na rua Marquês de Abran-
tes n. 178-A.

QUÍMICO INDUSTRIAL
Grande companhia farmacêutica oferece boa

oportunidade para um experiente químico indus-
trial, formado por escola oficial. Cartas a 97049
oa portaria dêste jornal, mencionando detalhes de
experiência anterior.

RAPAZ
Importante firma precisa de rapar de 14 a IR ano*, para. ajn-

dante da seção dr pintura. Ordenado Inicial: 500 ernieiros. Apre-sentar-se á rua Senador Dantas n. 14, 14.° andar. Departamento
do Pessoal.

MECÂNICOS PARA INSTALAÇÕES
FRIGORÍFICAS

Precisam-se para grande cervejaria, com bastante prática em
conjuntos compressores de qualquer tipo. Ofertas indicando luga-
res ocupados, pretensões, idade, etc., para 07.030, na portaria deste
Jornal.

CAIXA

A LAVANDERSâ FEDERAL LIMITADA
À rua do Catete n. 1 50, precisa de um la- 

j
vador que conheço de lavaaens à máquina e j
um frurbingdor.  j

AUXILIAR DE BALCÃO
rrectsa-sn de um rapaz que seja desembaraçado com

prática de material elétrico em geral. Candidatos inex-
perientes não serão considerados. Tratar WILLMANN,
XAVIER & CIA. Ltda - Rua Uruguaiana, 41, dia 8,
das 14 às 16 horas — Sr. Aldo. Trazer carteira profis-
sional. 

A ü filiar'de 
Escritório

Presise-se de um que ssiba escrever à má-
quina. Certas para 89.487, ií3 portaria íiê'tc
jornal. 

Áu%í li u §! d© Escritório
Precisa-se de r»naies. fie preferencia que tenham o curso

cientifico e que tenham facilidade em calcular, iu;ar de futuro.
Cartas de nroprío p*jnho, indicando idade pretensões, a *0.9oH,
na portaria deste jorn?L

AUSÍLÍÁI DE 

'

ESCRITÓRIO
Precisa-se maça que saiba escrever bem á

máquina com bastante práíica de serviços ge-
reis de escritório . Cartas do próprio punho, indi-
condo pretensões, porei 97.263, na portaria dêste
jornal. _
AUSILIAH DE :®©NTMBíS3DA»Ê

(DE 18 A 20 ANOS)
Precisa-se de um rapai com pratica de serviços de contabi-

lidade. _
Procurar o contador da firma, das 17 as 19 horas, a rua Buenos

Aires n. 176, 1." andar.
¦ 

Auxiliar de escritório — Cobrador
Precisa-se para casa atacadista, à rua May-

rink Veiga n. 6, que saiba escrever à máquina e
dê referências..

AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Precisamos de um com bons conhecimentos

de contabilidade e serviços gerais de escritório.
Apresentar-se das 14 às 18 horas, à rua dos In-
vplidos ri. 51 — Hera S. A. 

Precisa-se moça com prática de Caixa. Te-
lefonar para 43-1697. Sr. Edmundo.

Sub-contadoi
Precisa-sc dc um para grande compe-

nhia, que tenha bons conhecimentos de me-
temática, câmbio e caixa. Idade de 25 o
35 anos c que apresente boas referências.
Cargo de futuro. Cartas para 78.666, na
portaria dèstc Jornal.

Mecânico-Relilicador

Tornolros @ Mecânicos Ajusfadores
Pccisam-se à Paça 24 de Outubo n.° 21 — Inhaúma.

Só serão atendidos os comprovadamentc competentes —
Apresentem-se com todos os documentos.

Secretário=corr©sp©ndesit©
Perfeito dactilografo. precisa-se, conhecendo Inglês, íraaeêe «•todo o serviço dc escritorio.
Cartas com idade, remuneração, erperiencia c referencias,

para 03.063, na portaria deste Jornal."SERRALHEIROS

Precisam-se bons oficiais ã rua Santa Ma-
iria ns. 40/50, Mangue (perto da rua Carmo
Neto) .

CHEFE DE VENDAS

SOMENTE PARA OS QUE
POSSUEM AUTOMÓVEL

Firma, de grande morimento. situada no centro da e$~
dade, admite dois, para a renda de artigos eletricos de
primeira necessidade. Os candidatos teráo assistência tec-
nica c pratica. Pagam-se ordenado e ótimas comissões.
Ofertas indicando lugares, etc. Respostas para 94.747, na
portaria deste jornal. Todos o* candidatos serão procurados
no mesmo dia.

OFFICE-BOY
Precisa-se de um à Avenida Frankiin Roo-

! sevelt rv 126—9.° andar, sala 904. Tratar das' 
8,30 às 10 horas ou depois das 17 horas.

TpMrios -Tâbwcã"m papel
Precisa-se de condutores e assistentes para máquí-

' na dc fabricar papel. Tratar à rua Souza Barros, 450
Engenho Noto.

CORRETORES
Adlaiitem-se pessoas de ambos os sexos, relacionadas nes Mi-

oisterios» repartições publicas, Caixa Economica, Banco do Brasil,
etc., para venda de terrenos de praia em Niterói. Preços a partir
de 7.500 cruzeiros em 60 prestações mensais, sem juros e sem en-
trada inicial. Ótima comissão. Apresentar-se á Avenida Rio Branco
E. 311, 6." andar, salas 619 a 621.

CAS X Â
Treclsa-se de moça para trabalhar em :calxa registradora* em

importante firma.
Cartas indicando pretensões e referencias para 98.531, na por-

taria deste jornal.

SECRETÁRIO-PARTICULAR
Deseja mudar de posição. Fala c escreve corrente^

mente português, inglês, francês, espanhol e alemão.
Pode viajar. Dá as melhores referências. Favor respon*
der para 90691 na portaria dêste jornal.

PRÂC1STA TÉCNICO EM CERÂMICA

Contador 
- Chefe

Importante companhia Suiço-Brasüeira precisa de
contador registrado com grande tirocínio e experiência,
conhecendo a contabilidade RUF. Exigem-se amplas
referências e dã-se preferência a quem conheça as lin-
euas alemã e inglesa. Ofertas, com dados pessoais e pre-
tensões, para 96.152, na portaria deste jornal.

Preçisasey fíara acessórios e ?po«
gotos farmacêuüsost à base de cs-
míssèè* €mr>t&sf indicando referên*
cias e pretensões, a £9116 ws por-
taria éê$t& forras!.

TRECi5AM:Se.
Tratoristas — Escavadsristas — Topógrafos — Ni-

Tcladores — para trabalhar fora do Rio de Janeiro.
Tratar com sr. Gomes, à rua Santa Luzia n.° 798, sala
1509, das 7 às 9 horas, de 2.a-feira em diante.

TAPECEIRO
Precisa-se

Importante estabelecimento de moveis e decorações precisa At
um tapeceiro competente, perfeito conhecedor do ramo, para tomar
medidas, fazer orçamentos, etc. Eilgem-se referencias. Tratar á
praia de Botafogo n. 360, com o sr. Duarte.

Procura-se técnico competente e cem grande prática, preferi-velmente químico, para orientar, com tempo inteçral, a fabricação
de grande ceramica. O candidato deve conhecer a fundo a fabrl-
cação de telhas planas e curta, tijolos furados e prensados, bem
como ladrllhos cerâmicos. Telefonar para. o Sr. Wilson, 23-2151,
no horário de 14 ás 18 horas.

Dactilógrafo
Precisa-se de hábU dactilógrafa com conhecimentos de outro?:

serviços de escritório. Cartas com referências e pretensões, para
91.823, na portaria dêste Jornal.

DACTILOGRAFO
JPrecisa-se, conhecendo todo o serviço de escritorio. Prefe-

rencla para quem tiver noções de francês e Inglês. Indicar idade,
remuneração, experiência e referencias para 04.422, na portaria
deste jornal.  

AUXILIAR de ESCRITORIO
Firma de movimento, admite um auxiliar de escrl-'

tõrio com muita prática, bom dactilógrafo. Somente se-
rio atendidos os candidatos que informarem sobre refe-
rèncias e pretensões. S

Resposta para 98566, lia portaria déste jornal.

:v. .'XORRETOR
; Tenho loteamento em Petropolis e preciso corretor com boas

relações para chefiar Departamento de Vendas.
Cartas e informações para 96.358, na çortaria deste jornal.

Slfilo absoluto.

COBRADOR
. Grande e Importante organização precisa de um cobrador ca-

pác'e idôneo, que'pessa oferecer fiança.
Tratar á Avenida Graça Aranha n. 327, 11.° andar, sala

1.109.

Correspondente

Precisa-se de um, com prática, em
importante Companhia ioeaiizada na
zona SuL *

Referências e pretensões, para 91910,
na portaria dêste Jornal.

ESTENO-DACTILOGRAFA

Procura-se para cargo inicial em im-

portante firma, de preferência residente na
xona Sul.

Referências e pretensões para 91911,
na portaria dêste Jornal.

PROCURA-SE

Soldador para solda praia
Rua Lilazes n.° 20, saltar do ônibas Estrada Rio-São

Paulo no n.° 663. Telefone. Mar. Hermes 405.
PROCURA-SE

VENDEDORA
De balcão eom prática. Casa "Ao Bicho da

Séda". Avenida N. S. de Copacabana, 840.

TRATORISTA 
- 

MECÂNICO

Firma de terraplenagem procura fcratorista-meea-
nico, para dirigir operações de suas máquinas. Paga-se
bem. Cartas, com detalhes e informações, para a Caiia
Postal 1271, Rio.

VENDEDORES
Precisam-se vendedores que trabalhem no ramo de bebidas» paia

renda de aguardente de ótima apresentação e quaUdaíe. Consissio
9. combinar.

Tratar á Avenida Amaro Cavalcante n. 1.S11, sala dos fcsdosfl
diariamente, de 14 ás 18 horas. Engenho de Pentro.

VENDEDOR
Firma industrial, fabricante de artigo sem similares « de pr!-

melra qualidade para o ramo de construções, admite um vendedor
de absoluta capacidade e com vastos conhecimentos no ramo,
para se dedicàr exclusivamente a seus serviços. Cartas para 89.422»
na portaria deste jornal, com todos os detalhes possíveis.

PRECISA-SE
Senhora idônea, para tomar conta de um

apartamento de pessoa só, em Copacabana. E*
favor apresentar-se à Av. 13 de Maio n. 23,
7.° andar, sala 729, das 10 às 12 ou das 14 às
16 horas. *

QUÍMICO INDUSTRIAL

formado pela Escola Nacional de Química, com 14

anos de prática, oferece os seus serviços. Cartas a

85723 na portaria dêste jornal.

Auxiliar de escritório
Moca competente, com prática dosserviços gerais de escritório, oferece-se para trabalhar em firma idônea.Apresenta reterénclas. Cortas para od.o 93.653. na portaria dftste jornal.
Auxiliar de escritório
Prcclsa-re um (a) para fazer folhado pagamento e serviço de IAPI naaèçâo do pessoal de uma companhiade construções. Exigem-se competen-cia e boas referencias. Carta com pre-tensões para 93439. na portaria daste

jornal
Contador-DespáchanteRapaz casado, perito contador, commulta prática do serviço de despa-chante comercial, dispondo de umautomóvel, oferece seus serviços P^raescritório. Cartas para o n.° 84.230,na portaria déste jornal. m-
Costureiras e borda-

deiras
Preclsam-6e para serviços eaternos.costureiras e bordadeiras a xnaQUlna.

com pratica. Distribue-se a costura Jacortada e o bordado riscado. Tratari rua Uno Teixeira 72. das 8 is 1.4horas. Telefone 48-5399. ooiides I^c*-nlo Cardoso 79 e ônibus linha 34.

CHAUFFEUR - VENDIDOR
Para lima camionneie (carga), de preferencia com conheci-

mentos com o comercio de bedidas, para distribuição no Distrito
Federal de cerveja e caninha. Ordenado e comissão. Exigcm-se
referencias.Tratar á Avenida Rio Branco n. 311, sala 607, 6.° andar»

CORRETORES
Precisa-se para grande loteamento em Yolta Re-

Sonda, ao lado da Cia. Siderúrgica Nacional, comissão
ótima. Tratar cota. o sr. Eric, rua Araújo Porto Alegre
B»° IQi 3," andar, galas 305-.6j,

Carregador entregador
De cartas, procura-se na Fabrica deConservas. RUa Aníbal Benevolo 330.Eatacio dc Sá. Deve ser acustumadonas entregas e apresentar referenciasc documentos,

estenografa
Em importante organização precisa-se dc est*u°r^a®t'l

loprafa e minglês, que seja capaz de redigir e Umbem tcnha c
nhecimentos de português, para ocupar cargo de secretaria de
gerente.^ com detalhcs completos quanto a cargos ocupados
e pretensões, para 94.680, na portaria deste jornal. ,

AUXILIAR
DE ESCRITÓRIO

Preclaá-se para Companhia lm-
portante na zona Norte, perto da
Praça da Bandeira. Ordenado base
Inicial CrS 1.300,00. Cartas ma-
nuscrltat, com detalhes pessoais
para 97.358." na portaria decto
Jornal.

D ACTILÓGRAF A
Competente, com .pratica de outros

serviços de escritorio. oferece-s« paratrabalhar das 11 As 17 horas. Ordena-
do de dois mil cruzeiros. Cartas porfavor paia 91212. na portaria deste
jornal.

CARPINTEIROSPreclsam-se de carpinteiros u:trabalhar em ollclna. Paía-ie b(Rua S. CrlstovÃo n.° 1.01a (
araicm.(fundos).

CONTADORA
Com bastante pratica devidamente le-
Balizada, aceita' escritas avulsas. —
Cartas para 81908. na portaria destejornal.

Dama de companhia
Moça de -tratamento. oferece-5« paradama ds companhia dà referencias.Respostas para 91619. na portaria des-te fornal.

D ACTILÓGRAF ADiplomada, nâo tendo prltica deescritório, deseja Iniciar em lugar derespeito, nâo fazendo questão de or-denado. Cartas par» 94.468. na por-tp.rla dftste jornal."Enfermeiro Cabral
Oferece seus serviços particulares à-«a— m.iajn-n^a a 46»9£43

CONTADOR
Oferece-se para qualquer servi-

ço de correspondência, tradução,
etc., em Franeôs e Português,
bem como escrituração mercantil.
Tratar com o Sr. Gilhert pelotel. 25-309S. 

FATURISTAS
Dois fàturlstas de Importante fA-brlca desta praça, conhecendo, tam-bém. serviços gerais de escritório,oferecem seus serviços das 19 horasem diante. Escrever para Osvaldo Pa-checo, à Avenida dos Democráticosn.Q 207. ou pelo telefone 30-0807.

FATURISTA
Casa de. cereais por atacado, comregular movimento, precisa de pessoadesembaraçada e competente paraéste serviço. Imprescindível sér liab"dactilógrafo e ótimo calculista. Exl-

gem-se referências. Cartas com de-talhes para o n.o 96.181, na portariadéste jornal.

Enfermeiras, ou aten-
dentes

Preclsam-se pára pequena casa de
saúde. Ver e tratar, deprfE de U
horas, à rua Coronel Agostinho 145,
em Campo Grande. Domingo nao seatende.

FARMACÊUTICAProcura-se farmacêutica com prá-tica de hlpodermia, para Laboratorlode produtos farmacêuticos. Tratar à
rua das Laranjeiras n.° 126, com- o
sr. Paulo, das 17 às 18 horas, diária—
mente..

MECÂNICOPrecisa-se de um mecânico ajusta-dor, na Companhia Cerâmica Brasllel-ra. à rua Visconde de Niterói n.° 132— Estação de Mangueira
Menor para armazém

.Precisa-se à rua Carneiro de Campos5. Nâo carrega mercadoria.
Moças para bonbon-

nière.
Procuram-se duas para baleflo de

bonbonlere de luxo com boa aparênciae pratica do ramo. exigem-se referen-cias. Tratar á rua Fernando Menaas
18-A, lado do Hotel Copacabana Pa-lace."Oficina 

Pinta-Ratos
Precisa-se do meios oficiais e aju-

dante com prática de . pinturaautomóveis; h rua. VoluntáriosPátria n.° 244.

VIDREIROS
Precise-se de sspradores de obras girados.

Paga-se bem. /
Trotar à rua Miguel Ângelo n. B7 (Das 8

às 10 horas) . Portoría. ¦

Vendedores

Importante Companhia precisa, para a ven-
da de artigos de primeira necessidade, de ele-
mentos ativos e bastante ambiciosos. Os candi-
datos terão assistência técnica e prática. Paga-
se ordenado e ótimas comissões. Atende-se so-
mente ès 10 hords de amanhã, dia 8, è Avenida
Presidente Vargas n. 463-A — 9.° andar .

VIAJANTES
Precisam-se homens solteiros para Inspetores, «jne tenham

gosto por organização e conheçam serviços de escritorio.
Cartas, com esclarecimentos e zonas em que têm viajado,

parà 94.700, na portaria deste Jornal. -

VIAJANTE MOTORISTA
com escritório organizado á rua da Alfandega n. 209, 1." andar,
aceita mercadorias a consignação ou compra para revenda.no Dis-
trlto Federal e Estados do Rio e Minas. Tratar com Pinheiro, lio
endereço acima* tel. 43-84.51. Atende-se hoje. . 

MOÇO
Com vtnte e quatro anos, bom

calculista, conhecendo bem estatis-
tlca. Metodológica e Econômica, no-cftcs de Contabilidade, bons conheci-
mentos de Inglês, sabendo ler e t.a-
dueir o francês, com pratica ae es-
critórlo, oferece-se para cargo de res-
pons&bllldade. Ordenado a combinar.Telefone: 48-7860. Deixar recado. Ave-
nlüa 28 üe Setembro n.o 14. casa 8.
apartamento lt>2.

MOÇAS
Procuram-se duas de boa aparência.Dara vender bala6 c chocolates dentro

de um novo teatro de luxo em Cops-
cabana. Exigem-se retercriçlas. Tratarâ ua Ferna:.do Mendes 18-A Copaca»bana, poeto 2.

ORDENADO
CrS 3.000,00

Serviço ¦ para fazer em casa e fa'
cll para ambos o» sexos. Remeto
formula a qualquer local a 5 cru-
xeiros. Mande nome e endereço ao
prof. Osvaldo — Caixa Postal 4874,
Rio. Nào me responsabilizo por dl-
nhelro em- carta'-slmp'.es. "OFFICE- 

B Õ Y
Precisa-se dc 18 para 17 anos.

com boa caligrafia e de aparen-
cia, oara Importante escritorio na
zona" Norte. Ordenado Inicial 750
cruzeiros, com possibilidades íu-
turas, se revelar progresso. Cartas
manuscritas para 97.357, na por-taria deste jornal,

VENDEDORES
paira arquivos de aço, cofres, maquinas, ferramentas, etc. Precl-
sam-se. Ordenado c comissão.

Tratar na Avenida Presidente Vargas n. l. 149, com Santos,
das 9-ás 11 horas.

MECÂNICOS
Prccfsa-se de mecânicos ajnstadores e montadores, ccm muita

prática, para máquinas de estradas cie rodagem, com motores a ga-
ç DiesEl. Bespoatas para 03.5Í?, na portaria, deote jornal,

POSITION WANTED
BrariUan Boy, 27. Engllsh ¦ «peaklns.

stockman and hard xrorker,any chance otl warehouse or ofllce
jobs except aocountlng, Jndlcatinereferences sources. Please contact94.171. to thls papen

VENDEDORES
Importante e antiga organização de móveis pira escritório,

admite vendedores capazes, na base de ordenado, comissões c, ajuda
de custo. Cartas indicando Idade, referências, etc., absoluto sigilo,
para 93.936, na . portaria dèstc Jornal.

VENDEDORES
Precisam-se para colocação de massas alimentícia^,

produto extra paulista. Rua Machado Coelho n.° 67, com
Machado, telefone 32-7255.  

'

TRICICLISTAProcurasse um com habilidade e re-
ferenclas. Ap.-e:enttr-sc c=;-i todoi
aéc-úmento? na Fabrica dc Consc.iy,
& rus. Aalbai Deacvolo 330. Estaclo oe
64,

VENDEDORES
Precisa-se — Artigo de fácil venda e aceitação na

praça —- Rua Silva Gomes n.° 8, Cascadura. ^

VIAJANTE -^OFÉRECÈ^SE
Viajante antigo, boa apresentação, visitandq as principais cl

dades do Estado do Rio e Espirito Santo, num prazo de 00-aia*
conliecedor profnndo da freguesia, oferece-se para aproveitar c
tempo disponível para trabalhar com. outro produto conhecido e
de fácil aceitação na bs£'i é.e comiMão. Cartas Dara ST.cQd. na
portaria çlíst-e Jornal.,

PE!
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UICK SUPER
«Tff AUTDrüOBILISTA!

leiea.rouc^ rapa nyi pi p* i* 5 pnmo fiâtoU"

A u'.omovel cor convenlvtl »ro per- , /-i,mlnh»o Cord i. -¦ VtnUd-ir cro | [{
A retti e.tieo U« C0nnrv»c4o, .qui- V> hod Mt»flo. Vfr 4 ru» (.»i4o,o |

83®?SK%&5rrS:;|^r^-oVerr-lioraJWn.l. .qulptti'. SffiW" I mil

^gprjawawm'K
^rt'i;F3»Kw|«S'S^:.rSi.~*»iVip0Zf(mi orVto ?i milcruzeiros, ' /WiTTTutomovrl V«ndo ca*« re-
2*i & me'lhor oI«rtiii para llquliiaf. jC cem*cnnstruldft em lrejd, ro^n. '
Run*.10? Ai.rdr&»» Vi«bwwJ-""L t#M- banheJro

cnault 41 - Vend«-»« motor ira-i üflro, cora patim rndMom. lic»n-ci.do tié to. 17 mil «rUMlrn,,1. 4T»Q4Bt. 
tuUmksr m1> - Vindo.um Ch*m-

plon. forrado tí» nylan. ep,n«, jo
quilometro,, ,»5,;i-.tonal eonie.-va-

, funclouemento tarsntldo. ortço
Si mil fruteiro* nâo ar.tlto o;«rt4\nem facilito. Tsmbrm troi*o por carromau !*ntlpo. Tratar com Mlranju, pe-lo tilçíçnf _41?7Jn,I.ifIuníJ,-f«lr»,
Stuomiíor 

— \aioe-6j una 1942. em
perfrito «lado. iTatur • ru»

V; <n»»r- * i'.fio, «<"1t» Vi«T ef>»a ft<n*dr>* mmm chevrolet -1 m
1 I ivJ' !

PLYMOUTH — 1933
Vend»»:* com quatro r»or'"mi*4*novos, « me parfílta e"tsdo n V.*» > -

Wu» 8«nhor do» P» • .¦>, i. > .". Tjrto. n ] f52

Vendo um cm bom estado e Com máquina
nova. Proco 45 mil cruzeiros. Tratar à rua João

C0?ÍDUfNU; EM f: A R H 0
PARTICULAR

Ov.*J* «í.ajio ,d».

iV'

Truíõmõvãf "tfãnisiiard" dt -
-r\ Vende-se um em estado novo, cor
verde, com o mil quilometro» iodado.,
capa» de palhinha, radio cr. * ratar
ptio tel. 25»4339.* * " Acelta-te qu\'-juer^ *enodeterrenos

teco i<211. ,: j .

"A utomovei , .J\ marca fm tror» de um te-
*>ro.\lmo 4 Praça -.e IraJi, luia
zrande valorização. Temo» teri
é:n Cascadura d ,em Jacarepaguâ quetambém trocamos. Rua f*o Rosário
a. j4, l° andar,_Tel.._4J-7690.' a utomovei x terreuj — venae-»e ou
wc\ troca-se por terreno. Ford 19J4
i-om -i portas, maquina retlf.cada de

• njvo. ectolamenio pano coura' < i aço. Ver üomlnjo durante
udo; a rui iiouz.i Bnr:oi fc56,ds gasolina, do Eng._Novo.

TXlitõmõveti — V. S. quer vcníor.
jc\.trocar, comprar ou reformar ? Dl-à rui Vi»n»_Drumond. _5i. _"A'ü»'la - Ano l'<» — r'CÍMo 50
J\ ao: conto do pasimento. Vende-
ne um em multo bom estado. Capas
«ie Nylôn. Rua Gonçalves Ledo, 4i —
J^oJa .• Telefone 43-0732

utomovei Buick, por 25*mll cru-
J^Vrelros- particular, vende urgente.
Íor motivo de receber carro novo

ulck 38. preto quatro portas, pneus,pintura, bateria novos maquina e for-
xaçüo em bom estado. Nunca íez lo-
teclo. Ver e tratar; â, partir de se-
Íunda-felrat á r.- Luiz de Camões 60.ala, tel. 43-1941.

compÜTo:" íerrèno <1, 1!:>> í'!',„cr'J:md-» nrjun com fartura, proxlmo ao
Mitrctdlnho. IJO mil cru'Mroi.
rom nrande facilidade. Arelto auto da
nraçn ou lomcio V«r S ru* O W —••jardim Irsli". IníormacíeaMaior Medeiros 19 — IralA. Te.trona
?vf$7f!2.
/Chrysler 4?. vende-se com 4 porta»,
\j 6 cilindros, radio de curta# • lon

PLYMOUTH — U
PE LUXQ

8fdon. qu'tro portts !ac!a <qu-pn-
t..cinio c.rooao Waldfmar .. f."9'?!-ITOJBXifiB "Vunjimrri" 1»«. "*^1 'VmuVv -iur "triV I i
Vendo autnmovel "Yajngutra . «r 37.a iaia roi. . . ... .. r<.^tn
4 porta#, llcenclado i frelc. com PACKARDKvtmiitrn ra^Drllnha. 12 mil QUi- • " .. ,1 Venie-M mofir'-* r* J" thor o erta

(o p • n Jnuni "' '
1 V

Compro é

lometroí roiados. coro r»dlo era
otlmo estado. Ver na Garwtcm
Sio Jorce. i rua Frei Caneca n.
COS. Tratar no local com o sr.
Mesquita.

Cos.°boa'nl'nturã~da fabrica, todo em Wturtèbálter Champion,' 1940 — Ven
multo bom estado <ie conacríaçio. Q ft.it <ro ot(mo <at»do. Multo r-.o
Tel. :
Ei

Paulo ce rrontl». 300.
VenÍB-

Tel. ;s-2;eo.  n mico. Avr7é~Poto ~ Vende-ae com ra.llo, • gr. Raul.
pintura, forraçfto. maq>Una ratltl- ' otsndiir a. eouserslvel 1947

cada. c.i pertclto lunclonsn-.f.ilo com na c.,.t 10 jo mil crurelroa
2 rort?8. por ter recebido c?rro novo. Ver t rua Ar^ulo._Pena_39j_TlJuca.nos;j l preço 35 mil crurelrcs. Ver e tratar â um õamlnlíáo internairua Carlos Vasconcelos, 59.._apto._101.. y ntl .,<7t v ."VÍ \v. — Vende-te um converal-

vel de aço. em estado novo. ma«
quina excelente, podendo trater me-
cênico. Tratar k rua Dlaa Fortft 11— Bonsucesro. Nio so atende pelo te-
lefone

c»o-
de  .•Mto « tado Cf conservação. S<r n»

Oaraje mMoferna e tratar a Rua do
México. .64 13." andar Olaria ms nte.

ènde-te pela melhor oferta, paga-
mtnto A vlst», uma camlor.nettomarca Braf-Fort. ano 1946. comieta-

mente novo e equipada, com teto de
«ço. Janclar laltr.la . cora vldraçaa
correalças, bancos estofados, forraaoade couro com lugar para 6el» (6) pes-sons. Licenciada pelo D. Federal, parao ano de 1949, chapar particular. Ver
c tratar à rua Martins Pena, 3. com

 o sr. Eduardo. Telefone: 28-3937.
lV"ííítindo óleo". Particular" vende -\Tc"ndo í"Ford 1931 e 1940. Comer-

P'!a melhor oferta e o:elt» carro me. | > Clal. tcchador. com {ride. is.íno e

V\,, "ífj W. Sport — Barata 193B —
.* ' Vende-se completamente reforma-
da. Pi eco 2<> mil cruselroa. Telefone
27-32B6 Rua 12 de Maio 138 — Oa-
vea — J. Club.
Bodge Umouslnê, 3.* «erle. 939,

D Luxe, 6 cll.. 95 HP.. 4 porta,,mudança na d^reçio^ boa maquina,

-?Vi Dwnnr;n Ribeiro 17
T~R 0 C U

pontlsc 40. quatro parti*. p*r'#tto «na 1o, po tcarro pecue'.:o oj uJ-pe, dan^o prcf?:#n l'. a p. :: v..
Ricebo volta comente A. v.sti. te. one?3.con>._  .

Ford — (049 — VííTcíd
Vend?-*e pela rst h*.r o"erv« r«.orrr e trat- r .ia r"a Gar-.» de Bte 50 ant.ga rua do Pau e amavihlnt Av. Ersimo Br»íi. entrt a r:.\México com Graça Aranha .csm r '-1

dl 5-snto.
DE S0T0 1948 (CÜST0M)Ven£e-se. Fluld-Drlve, estado novo.
quetio portaj. equipamento rmn!••¦>
ridlo df :abrl:a. capas (t nrlon erc.Carro de luxo cor clnra. Preço 113 m:.cruielros ver 4 rua Lima Garros í>.
sr. Af-13.

,-i 'i? f ' Hl
V a Sí iÂ

inícrmcdiáfics, Chcvrclcfr 49 Pcsçjii
17,0 mil r>.'sjrp,ircs. Tclsíorcar para 27-8697"C 

ABIC ÍLÃ"C - 49
40. «írio I??, qnotro portar, 0 TJüômetrn. linriamen

CAPOTAS PARA JE5Pra'ir:Lid*
Ford <n Ghcvrcieí

Procura • : U-.rl;< -f«:; i V^'

'o efi5iipRí!>.J nviíl,
Telèfóro ftB-ÇJnfé

vcncis-se <!f pa: ular a particular

. nor cm" pagamento parcial. Ver com 21.000 cruaelros, est&o em perfeito es-
... eu- v... ' sr. João. á rua Campos Sales. 124. — tado. Tratar com Ciprlano: 4 Avenl--ee, co. vej GaraRe da Oomea Freire. 47-49, nio atendo, A uatln ano 40 — Vende

«i3.de. em perlelto estado, pneus no- „ — vende-ae,
utomo»el__Peü_Seot_ 19447. comera- pr;ç0 38' mil çrutelroa -

Ldlo. ar refrigerado, farol de nrtll- ; «PfS!?,"ífeea«ãar»jim
; »Sív.bC fflUÍ? 99. S

Xa.»a. voa. Rua Carvalho Alvlm 99fiC 38-7578.  . 4 utos vendo Chevrolet 194: luxo
^cVl^JS Standard. 1937 Standard.'93fc todo novo, Siudebaker :9J1 pre-ço 21 mil cruzMros, aceito trocai, !a-¦ clllto, compro dn '.936 a 1949. i ruaJulio do Carmo _ 97. 
Xiulck 41, super de 4 portas, preto,jL> com radio de fabrica, forrado denovo e tudo cm bom estado; base 33mil cruzeiros. Tratar com Amaral pelotelefone 43-4170 — 42-6792. Rua dosa>ndradat 27.  __
Bulck 39'"quatro portar, particular.. radio, faróis cs estrada e às mar-eha ré. cinco pneus banda branco,ventilador, relcgío eletrlco ferramen-ta completa, pintura nova e Jataria
psrfelta. Ver e tratar, na GarageJdeyer.^teL^ 29:2356.
^r>a;ta V. S. dlrlglr-se" ã rua VianaX> Drumond n 55 para rerolver :afere a vinda, troca ou refo:carro". ~pãrticuÍQ7

Meyer. com

ford 1956 — Vende-se em perfeitaestado, i porta,, preço 60 mil cru-
Z9'rcs. Tratar A Praia de Bo.afo«,o
n.° 300
J^"<ord 

— V-S — 35 HP. , ^  — 4 portas— Particular — ±no 1937 — Otl«
mo estado, vende-se e um dormltono
estilo rústico, estado novo. uma saia
de Jantar e demais utensílios: motivo
família ausentar-se desta Capital. \ er
hole t amanht dfts ° ós ló noras, a
Estrada Engenho üa Pedra 754. quaseem frente á Estaç&o de Olaria.

da Oomeat elefon ?. —ende-se ou troca-se um Oldamoblle
__ ______ ca. taxi capelíniiaV por um caminho42 em diante. Ver e tratar 4 AvenidaPrincesa Itabel, 112.. Leme. da« 12 ia14 horas.

de praça, com radio de íabrt-sapellr

\rencis-ce um" camlnSÍTo 32 Chevrolet.V preço 5.000 cruzeiros, p/ desocupar
lugar, a dinheiro. Urano», ^31 —
Bonsucesso.
Vende-se um Plymouth '.*11, de pra-

ça, em bom estado. Prsço bara-
tlsslmo. F.ua Iblracl. 43. ejquloa. da
Avenida 29 de Outubro,^5918

DE S0T0
Particular que te retlr.1. renáe u:r. :carro de luxo com quatro portas .Moo |1048 porem cusíe sem u:o .cor cinza,com radio* capai ny.on e cqu:prcnento

câmionnet! rural
Vende-se, rr.=.rca Fordson, cm ótimo estado, pia-

ca particular, 7 lusares.
Ver à. rua Mario Barreto r..° 19.

Ford Vedette 1949 — Kaiser 1948

CHS 2C0,C0G,tjr?
! Cojner:'."^!? {«dM-t-tali nt^ocio; encaminhados «••nio tambM; í!'/?:Híe::a pr**l.'t c'í :ort;:v"« ac| m por um prr»~o curío. dsnlo ' .í*s| T'r."" oj-13*. pira 9744* it

~ 
FMh~C?i/?'Ê — I8TS
Vendo na terga-ísiia

V»ndo na prox'mi terça-re'ra um Jlindo Ford Coupé Cu-ton. do 1949 íCompletamento novo pneus ur-nco^.fircí de. mar?ha«ré. grande luxo. carverde claro, fino ?o**o. Ver terca-M. |ra das 12 As 16 horaa. Pr^ço 90 milcruzeiro-. Acetro troca em corro dem*.nor valor. Rua Sants Luzia 799gn:. Telefone 32-65&1

Ainomave! x Vcrrer.oVe;*. o ou permuto .*r c.rro lo-I te ce M jn;i n:2. /.J» Ci*.«icsras A'losal i-ís « »t . ¦'¦•tu '¦¦¦ V.r-
\ 2.1 d.v E ti c?c d^iir» J 5

AUSTiN 49 — i 9-53 —
37,000 CRUZEIROS

Ou?» po;::s otlmo maquina100 por cento. Corn radio Phllco.mil cruzeiro.-. V»r oímbir.ando pelotelefone ?7-fl:2*. dia l» ; '.7 hora»,t6 nn dom".:h o

BUIOK 38 — VENDE-SE
TROCA-SE"

Particular d? 4 portis. pintura novacapas de palhinha, motor a qualquerprova. Ba.'a 23 mil cruzeiros. Farlll-
- . , , c. ~e> «nn nn ta-se ou troca-se por Cincas 6 ou

VEDETTE* 4 portas, sem uso, oferta acima de CrÇ 76.UUO,OO, | citroen. DA-se ou recebe-te dlferen-ça. Ver e tratar

Fiat 1,100 e 1,500
Penúltimos ti-»os, 4*6 c*Undros. emotlmo estado d*, coniervaçio. p3:a-che-ques reforçado*. :om girras. particularvcr.de um do» carros V*r e tratar r.nrui Desembargador Isldro 135. hojedomingo e .'.eKunda-fe:ra d*.; 3 lt1* ir a •. oom C \ rdoso

COMPRO AUT0MÓVÊC
compeito um aos carroc mais bonitos , $ vista.
aVton?"l'hl?^a»'^wlmg-"'' ' KAISER, equipamento completo, utlmo estado, CrS

CHEVÍÍ8LET — 41 '4 vlfta
60.000,00,

iça. Ver e tratar de fronte a garaivm . prí! di Gloria. Avenida suburbana «310 i AL'
Dr>pre- I9;,e. para i.t,.aiidrt de cor-sir, pari

part.Jcul^r. meim'4;*;• ou trombado.. > f- NlccrtiU.
Pnlnt'no. com Neves.

Preto, praça, taxi capíllnha. ferra- i
çao neva. pslinha Taroes d: nebana jotlmo eíctrío. motivo do proprlí- .
tarlo ter outra ocupaçS> ver í rut |Machaao Cosmo 75-A com sr. Ju-o jd>» a ia. hora^

Sr. Camlnlia. Fone 2G-21S3.

PUDSkMOBILE — 4i
FIAI 1.100

ESCOLA FRATA
PARA MOTORISTASf.bTtS' n^r rmbv, o* ;»»- :"Tlapidõ e garantido^ Carro" limou- |

Tomada Sêi?ca
ET-O © G EJ

! xor.j slne. piri Trata: ru.n Ptè.ro Io 39. 2*' ^nder No coraçSo da Cidada
D. K. W

rende-sa um Ford 41, licenciado na
praça com taxi prquer.o. á

vista ou a praao. Av. Preildsaw
. Vargas, 2934.

17«ord 1935, 33 H.P. — Ver.de-se uma i v-rn{jê:aa ~ caminhfto Chevrolet 27.camlonnette aberta. Bsse 15 . mil j \ ^or ,t crunslros, bom estado:cruzeiro:. Ver e tratar á Av. Pasteur j ^ rr -jj^a-^Que Ferreira, 121 — Ben-494. fundes, com o sr. Barbosa.  tQ ^belro.•fiord fechado, preto, de 3 portes, 1*.: -rTen<Je-íe'Del» melhor oferta, > pí.--JT" H.P., radio. relo?lo. vemilr.dor, ¦ ^ tír d« 12;i mil • cruzeiros, carro
perfeito estado de motor pintura e com 7ii> v-a, Mercury Sadan. quatro1937. vende-se por 25 mil cr_- port 15< Vind0 da fabrica completa-— EJ. Jornal do Comercio —I r*rfirt *tr. Aluda 1

VANGUAR0
Vende-se equipado com radia .con]- Jolutamente novo, vtr e tratar nc L.do .

raio cia Av. AUastlCii. hoje d'f 18 »

PAGKARÜ —
v  —  i Vende-ta com cerca d<eouipado com fcro.e'^ por 16 mil cru- lometros rodado.-. 3 nc*zíiro*. P •* Rnlnha Guilh^rmlna | port."-. railo etc Vc: i

Ccnver.ivel de aro. Vend»-Ae. motor jcarroçaria cm otlmo estado, todo ,
Vencle-se, tipo lí>47. bem conservada . 1'reço irredu

novlfm^qíina^pV."»^"ístcraí.er." : tivcl. CrS 32.000,00. Tratar pelo lei. 45-G5ÍÍ0 ou 32-1184

™;i®s-!^CORTCONVE!S!VEt- 
46 
—..

, , , , „ , j. pfirTclto estado com ridio. aceita-se.rn bom cstatln, troco por carro fechado, de 2 ou 4 portas, n~ pre- , 0fírta. irmãos M. j:y\i. Ave-
ferericla Mercury, Ford ou Chevrolet de 194C a 1049. Tel. «-0264, | nld
pr. Andrade.

Ca mm h A o :esif,.r..j novo o uma.carroçaria d» c.amir. 1S0 u??dt. ?*?•feita, vsndem-ae urgerr'-. Ver a rri-
j tar A rua Bento L:soo'* 43 com l.'l-
j colau.

!9'í!

uahora:.

Leblon Tel*fí

Mc na üa Sí 315. Telefona 32-

,, ; zznu* — i-u. u«i««í —¦ • mente equipado, radio, etc. Aliada x
, Sala 411. Teletone a3-4849í_4|i_Andar. { desembarcar d?-navio já entrado.- N&oo..na c.c -eu I f^ord 1937 — 35 H.P. — Particular. oc (#z negocio a prestação. Tratar;

. r" 4 portac. con; estado, precl:.ancio ã r. Baráo do Bem P.ctlro. 251B —. f..ae pü. , ~ • . . .. 1 „ ... . —,!• 1Iaulci: 1933* ter reccb:ga. viagens.ce fabrlci e bom trot-yprrel-a 16 — Lap os..^Ííulck tic ótlmo"ca*kado deLD s-J

;'cndo por 24 mil I Grajau,- rasoavel. Tra. 1 '^ende-se um caminhfto Ford, mo-01 p.aça. .030 vft.sa da costa'55, depois daa '0 i V aci0 1936, em perfeito estado. Temnoras  licença para lotaçfto. Ver e tratar a
¦ or,,,.. f-iortí - vende-se um. 1935. SE HP. ru. do Citumbl bs. eea Antosio 01

1CÍD oi-ri-ular c6r sren<-. .L púueuluri lorrarío pintura e mo- Orlando. r.a_g»te da 'a.d-:at»D. pi.t.-uiar. _ co.boa; condições. Iüformtçóes30-3110.

PÕHilAC NCV0
B:dramaV.c. a c.Iindroj retirada da |Alfa.1c.e7a. "O" quilometro. Nuo empja-pado, a-.-.ier» 1048 til. 27-6983. j
APARTÂÍ/ÍEHiõ |

X'&ÜT0KÓVELj
Troca-rs linoo ' apartamento, .ala i

quarto, banheiro, cozinha, novo com
o hab.te-.e por um carro de* 45 em

5C C0J qii.-de uso. tru*. da# Lt
aÜER V. S, NEGOCIAR 0"

SEU AUTOMÓVEL?
Faça-r.cs hoje rr.:n..o ui ;a vltltu --

Aven.cia Nilo PcçanUi is-D. : • anâars>ila 118. Telefone 32-'69;. Sir' —

gar.r ac

"Plymouth 

Conversível
Vendo tloo especial de luxo. 'multo bonito, . ano de 1942. estado • I

surpree*nàente. isto é, como novo. rodado somonte dei>oi6^ co .

com quatro por:-s. ias qualquer ex- íor cai
perler._*isi Preço 30 mil cruzeiros. —) pf-lo ta..  —Ver- Á rua Conde cie Bonfim 934-A, TT^ord 34, quatro clnllndros, Scdan e:òj i' X* c-rnlnhcr.ete Doáge Plcape 34*, 4'j^uick-;4-< — Vende-te de « portas,) av. Pres. Vargas. 853,

plntcdo de novo. perfeito ettado.Ü^ohe: 27-036f. 4 rua Nascimento"v<s 3aô^_Ip-nx.ms on. . l^ord quatro portas. 37, vende-se um
i. df 63 II. P.. ver t tratar á r. dos ' inválidos, 134. com o sr. Jullo.Vendc-ae,^Ouioit :?39 especial — Troca-se po. ,r.«j. ..Jt5 outro carro mais moderno dando a. j TT,orc! ™" ^ cdetwe — Vendc-ae, novo.

diferença ou vende-se. bom estado. 3 j Ry* Campos de Carvalho, 224
pueüs novos, base CrS 23-OüO.OC. Acei-ta-st oferta. Ver á rua Felipe Cama'râo ;ò5, daa a âs 16 horas,'Jjarata -Amilcar'" Vende-10 mil cruzilros. muito economi-

F
Leblon._alta-lha tempo para vender, com-

„ prar ou troesr .seu automovel T
por . Dlrlja-se à rua Viana Drumond, 55.

E" 
^lórd, 4 cilindros, duas portas, car-

roçaria igual eo 24. licenciado
chapa 74-45. em bom estado. Ver s
traçar á rua Siqueira Campos 213Copacabana. Aceltr.-se oíert^*T7Íord ~ Vende-se Cõup luso 38 com
X1 35 K. P. com radio, em perfeito

\7endém-ze duas camlonuettes mar-V ca Chevrolet, fechadas, para car-
ga, em bom estado de. maquina, ccm
capacldado para 1.000 quilos: a quesíizer melhor oferta. Ver ã rua Leo-
poldlna Rego 6S9 — Olaria.
\7 ende-se um caminhfto CheyrolaV 42V ou troca-se por um carro de pra-ça. Ver e tratar i rua Maracalpe 206— Marechal Hermes

ca, de garcllna. pneua novos. Rua Do-sr.lngoa Lopes 35. Camplnlio.
Bulck 49 Roaidmaster Dynaflov/ ds

quatro portas cooi radio 5 pneus"o and a branca. íorrad0 a ny'or.. Co:i-cllçfio . perfeito — Ver o tratar na
saratrem ca rua Bolívar n. 147 como porteiro sr. Jo^é Teixeira até ás22_ hor ae." CITROEN' 1947 — Vendo, par-tleular, 4 portas, radio, preto,•jiovo. Ver á rua São Francisco
.'Xavier. 10). a qualquer hora¦
Gompro Chevrolet 1939 ou 1940 queciteja bom em maquina e concer-vaçào. Dou de entrada 20-000 cruzei- arftrtn iivn.ros. o restante de mil ?. 2 m!l cru- I^°*d, enl pef,*,^ > J ?,?:eelvos- mensais. Procurar Luiz. domin- I 1. claco 49. partícula., a rua Aaol-
ro o dia todo. é. Tua Conselheiro Pau- fo Berçamini 190-A. Lngcinno co i>-n-
lino *68 — Olaria. ! tro. Tratar coro o Sr. Antcnlo do Va-Fíuid-Drlvc límoutl- Ie, ou em sua resldencla, a •«> woa>

"\rendc-so um carro marca Grahan,V ano 1937, motor retificado há 2meses, pneus, eatofamento, pintura, etc
tudo cm otimo estado. Rara opartu-
nlüade Motivo de viagem à Italla —
Ver e tra tar & rua Catumbl 22.
Vende-se camlonnette para frete,

marca Chevrolet 1938. em bom es-
tado. Vor e trfittr 4 r.ui Gispir 32.Largo dos Plfâres

srai surpreexiuuiiwc, i&iu c, w -~r.
acionamento de gasolina, 34.C03 qullomctros, pneus banda branca,

diante. "pMeadõ pVjrr ü"dlterençi q-^e j novüslmoj, bateria nova, capota a«È^ttcaágJgrt«ma|^^ai«es,to;;
estiver em pre.taçoes -mensais, ver a 1
rua Leopolao Mlgues 10» sr. Araújo.Tel. 27-801 i. __
VÈMBE-SS

CâMmiÃO

Taxímsíroâ
Captlinhc ieL'ltlmo«; da ti-brlca .Tn3o Wolfrism, vendem-

se. R?prp«i<!ntanfe: — Av.
HenrJíffp V 'idaree "3

í"m;nto úe couro, radio.' Belísshna pintura verde clara. Preço bj.COO
cruzeiros. Ver e tratar sabado e domingo á. rua Clt.so, o3, Junto ao
Largo do Rio Comprido.  _
lOUÉsiv. S.VEMDER ©U TERÇAR

O SSU AUT@M©"VEL 2
Faça-nos hoje mesmo uma visita — Av. Nilo Peça-' Chevrolet Gigante, 6 tonela

das, ntodelo 1341. Preço ds oca .
siãò. Tratar á rua Teixeira Ju- , ni,a n%: 38-D, 1.° aílda, sala 118
nior ii. 27.

| tmrrY-y.^gmg-
D. K. W, — IS39

Llmcu.-Iní toda tíe zro. pintura eoneus novo-s. maquina nova e em fx-cepclonal rrtudo ú* funcionamento ecom garantia, estofamento a nyicn.equipada e tudo funcionando admira-võUnente. pc-correndo .'?3 krní. co*nvo litros. Faço qualquer experiênciaPrica 24 rrJ lcru;.elròs .Tel 43-993UFreitas. SiR^nda-Ielra.

1941 — CHEVROLET
Quatro portas, otlmo estado, aceitooutro carro menor valor. Tratar narua Slivelra Martin:

FORD

nada Uo Castelo. Das 9 às 12 e cias 14 às 13 hoas.

SÊMNTTÈ 
- 46

Tel. 32-7334 — Espia- ; EST0FAMENT0 RARA JEEP
. Fntrcrra no mesmo dia. Cortina Au-! tomatlea Paullita Ltda. Avenida Pre-1 slds.it" Vargas 2250.

CAJADOS

<10 Caste; j. cas 9 . z c axs ;-i - .15. '-.crr-c.

I 
f0£S$>

vjtado com nneus novos. Ver nx Gara-
Ke Mena Barreto. Tratar â rua Mena
Btrreto 90. apart. 3. Das 19 horas *m
diante e aos domingos até 12 horas.
I71I ãt 500 — Conversível, vende-se: em ótimo estado, com cincoo.»eus e bateria nova, motor rocon-
ilcionado Ver á Avenida Rio Bran-
co 241 '.Supremo Tribunal), na ca-rafem, com Jo&o.

sler i?4"i.^ n». 4 portas, era otimo estado. , ^n_J^tln^^Ic^tm._de_«aym.*7ende-ce. Accltam-se oíertas. Tratar3?»?o tal.

"TTende-se Studabnlcer Champlòn. mo-V delo 1940. em perfeito estado, equl-
pado, .particular. 4 porte,; preto. —
Tel. •'26^1613.
Vende-ee' uma Pontlac 36, de praça,em ótimas condições, pintura e
forrsçfto - novaa,-com placa de 1949, t
ao cortjeçar % trabalhar. -Ver e tratarft rua Darlce da Matos 247 — Ke2lno-
poli».7 ende-se um automovel marca Olds-V rnolsli, ano 1937, em bom estado,com taxi capeilnha, novo, tratar.& rüado Livramento com Sacadura Cabría,
ponto db autómoveis'"^¦ende-se Chevrolet 1933, limo usine,

3^.1044 27-2SSÜ.
/"thtvrolet 1943 erpsctal de luxo comr-as' pequeno radio da. fabrica. —•Pre-ro 4? ml' cruzeiros o uma Ply-uriouth '.927 meta- reformado de pra-«çj, —-Ver e trntar é. rua Barão de2vt^scu\ta. n. — Procurar Bernar-dlv.o"'óu Ck-elno."aT\ ar romarias para caminhfto — Ven-V fiew, durt, uma Paulista, nova, ecjútva Carioca, usada, a rua AntunesMaciel 75.^bevrofet ano 37 — Vmda-áè todonovo,

ar | i^ord 19Í9 — 85 IlTP.. vchde-se. Cet X; 4 portai chapa particular, pertei-to estado. Nüo se aceita intermedia-rloa. Tratar A rua Teotonlo de. Brito
371 — Olaria — Tel. 30-2303.YTUrd 193o — Vende-se um. limou-
X1 sia:. 4 • ports. lla.nslado pc-ra
praça taxi capeilnha com 20 di3s de
mo. Tratar a rua Maria Aamalia n.u
313 — Tljuca.

portas. Preço 13.J00 cruzeirosTel. 37-729V.  ende-se automovel Oldsmablle, anoV> 47, estado de conservação,T*? <•» f r>rri «p
licenciado para praça' , pelaoferta. Tratar com "Policia" a rua

Otlmomelhor

FORO — 1949
Vendem-se Furgões F.3. caminhãoF.5. ambulâncias uma mnca todos no-vos. Rua do Rezende 147.

CHEVROLET — 1041
2 porta-» preto. Master. em tom çji-tado. Venda-se <so mil cruzelror. ã vis-

ta. Domingo. Telefone 37-0124. Du-
ranté a semana na rua Buenos Aires90. com o pcrtalro. zr. Armlndo.

Caminhão li??crr?asisíuil
K 5 ou C-40

Vendem-se dois caminhes Interna-ciohdT k.' 5 e C. 40 c:n cem eitado,bem calcado, maquina p-rfclta. --
Aceita-se oferta. Vtr ft Av. Epltac.o
pessoa 830,

Em perfeito estado — Pneus banda branca — Iíartio Tiror-
— Jo^o dc capas — Pontiac 6 ciliiidvos.
Tratar á rua tio Núncio n. 20,telefone 42-499S.

Vende-so 1946. com ao. 000 quilo-
2frb"ncam p"rd1s lete -"joio de capas - Pontiac 6_ ciUndvos.
Visconde de Itama.ati l16. cata 2.apto.

SUAM2

Para qualquer tipo tia c-~ro. Covf-na Automafca Pauli"*.'. Ltda. AvenidaP-t'5'.dent* Vargcs ZliO.
Gapss para auíonévsis

tlm tecidos iavaveis e colocacCo nom:;mo dia. por soo cr.Ttclros. CnrtinaAutomatlca Paulltta I.tda. AvenidaP-e«Ident>» Vargas 2230^

ía-

Cr$ 37.000.00CrS 75.100.00CrS 43.000,00CrS 85.000,00CrS 68.000,00"CrS 40.500,00

Corlmblara 99 ou no porto da Praça3 de Maio, em Rocha Miranda'.

j/*ihevrofet ano 37retermado, deí ...r
ífoja. r.i>do£ oi dias utel;P. C

tratar com o 3S-3233Inválidos 4, |com Adelino j

.paragem oxido se possa guardar ma-
VJT tcrlal, medico precisa uma. em
local que se possa dlspòr de te'.efor»e
Tratar com o dr. Antonlo. Teleione

S-.-oprietarlo 4 rua dos Inválidos 4, ! T~incoln Zephyer, vende-se limouslne!l«l. ' nr rfUe Itfnlr --«• ¦- —J.J dc- quarto portas, em estado per>feito ('e cor.servaçào e funcionamento.Pin-ura e íorraçfto dc íabrlcu. Com 5
pneus novos de banda branca. Motl-vo urr?cnte. . 

ir^noillao hydr':tnstlic — VÕnde-.íe perCV-' motl\o de viagem. Carro í>m esta-rio novo. maquine garantida, fo-ra-t-nento de nllon. pneus de banda brur- I , ^ ,r,a. Preço 7í> mil cruzeiros. Aceita-se T inda Fiat ».»00, 47, capas es»elrl-'í.roc^ por carro pequeno. Ver e tra- J Xj nha e pintura novas. Urgenter,sr do 13 ás :* horas na rua Faro 6 1 \enae-se. Largo do Machado 21, íun-çr.partamento/301. Jard:m Botânico. | dos, _das 9 ás 12 horas./TaminhÉio Chevrolet — Vende-i» em otlmo esúado de conservaçãol'acli!t,a-ae parte. Avenida Santa CruzA7Q. Realengo. 

ix Hall — 6 cilindros, 4 portas,
preto, otlmo estado — Vende-se.Vu"t iT preto,  ....Ver na Garagem Royal, á rua Sena-dor Dantas 115

\Jende-se Fiat pulga, em tom cs-
V tado' ou troca-se por um Furgon,dando-se a diferença. Dr. Antor.io.Telefone z3^3233.  '

Tendo Slmc&s 8 — Hoje e amanhaTi Slmca 31x Conversível beige, com
pouco uüo, Cr$ 32.500.C0; e umaSlmca b .— 1948. conversível, cgm ra-dio. com garantia, parfeita e uma de,
1V4°. pouco uso. cor 'verde, a prazooa 12 'meses e' uma Standard 8 KP.

AUTOMÓVEL — COMPRO
Pago á vista ano 4G a -19.Ford Mar-cury, Chevrolet, Citroen . ou P.enaut. ^Negocio rápido sccn int-rmeaianos. — otlIClCD3.KGlHua Senador Dantas 113-B. To.:fone r{.

4Ü-0Pn9. Sapataria, chamar Ramos ouDlolma.

, 'prâao. Carro láglè. Crt itS0ô.Mi !"p„tísÜVr.e carros novos Slmca. 49 —. Telefone Vet
35-3333. Begerra.

GITRQEÍl — 1947
Vendo em o4.lmo estado ver e tratarAv. 25'. de Setembro n° 5 "Maracanã.

36 mil cruzeiros.
FORD — I93S — LUXO
Vendo um todo em bom estado, par-tleulsr quatro portr»* ver e tratar nabomba de gasolina da Gloria com sr.Gomes.

FORD -
Em estado novo,

1D-10 — MERCURY — portos, toda cqu.pada
1949 — RENAULT — 4 portas, luxo
1949 — Ford Vedete — 4 portas..........19í,9 _ FORD INGLÊS — 4 portas Perlect
1949 _ FORD F. 5 — enc.irroçado, pronto
xnj.9 _ FORD PICK-UP F. l — Americano
1949 — RENAULT — Cu.iHoanetto mista......

| 1949 — Furgões de entregas de todos oa vipob
bricanies o tamanhos. arrr «.I Motocicletas, cofres marca "TOLEDO", cofres tog.Mea e

1 outros Vendas Xacilitada3. Diariamente.. d&& 1 '30 S~ T tfi México 3 — 17.» — Tel. 22-0396 - Industrial "SOPOLIR" dc J. B.
i Arturo Gonzalez SUAREZ. -

AUTO^OBILISTASBaterias recondlclonadas. com ga-rantla de b ineücs. 200 cruzeiros, con-
t:erto em Elemento." de bater .a em 2-,
horaí. Consertos em limjjaaorcs t^e
oara-brlsa. dlnamos e acèssorios. Ir-
mftos M. Costa Ltda. Matrií Avenuia
Mcrn do Sá 315- Telífono 33-3733. FI-
Uai Rua Santa Clara 1.6 B. Copaca-
bana.

ROLOS AUTQMATÍGOS
Para ônibus, qualquer ovantldade.entrega imediata. Cortina Automati-ca Paulista rida. Avenida Preslden-tc Var— "".p.
GARAGEM — BOTAFOGO
Acaltam-se carros fm ertid-a — Ru»de Fevereiro 47

2 PORIAi - ANGU A - 10 3HP
A famosa pontualidade orlíllnicatambém se baseia ena a ;toun>-\ eis rápidos, possentes, ágcl-Scomo ó o Fcrd-In^Mi ;S4S, tíe 2
portas - ANGLIA. Além dn ve-loz, o Acglia é í.gr.iii*Vfl de s»ever! Venha cfcheci-lo e ..
poisai-Io i

VENDAS COM FÀClL!l>A9:5
preço CRS 38 S0C,oo

má

SINCA OITO
Ano 1049. estado de nova. pouco ro-

fladu. chamar Alsxar.driwo no teletone
42-7027 ou Carlos cm 27-0604^

Champion 4S
Vindo ce ouatro port-as, con^ radio

da or.das curta' capas nylon em otlmo
estado. Preço 85 mll=<cruzeiro3. te.efo-
nar à. noite para Brito 49-2543._ 
Terreno X Automóvel
Troco terreno no Estrada Rlo-1'e-

tropolls com 2.500 m2.. por automovei
na base de 30 mil íratarcom Rodrigues na rua Buenos A.rcs

andar, sala 711.

INT1RMATI0NAL — IS3G
Com 15 mil cruzeiros apenas o sc- inhor terA uma camlonnette par»f e ;n.asôageiros placa particular, em otlmo j. t . 4 n ... nA. m onAC yir\ /»«t- fl i' n P T* i :

RUA MtrCO, 31-t
m. c5-2854-illft

estado ou por menos no es-,ado em i ^Áreo-Anuti  
ril: ^SatrlíVrr?utó I BUICK SUPER BEjetada A 26Iho. ccm

RENAÚLT
Vendó hole per 15 mil cruzeirosRua Bernardo 33- apto. 101 - Engenhtide D:ntro

l^ihevrolst — Vende-ss. vendo de 2jW portas de 1937, esteve parado du-rante a • guerra. Pintura em estadotiova, todo forrado de novo. bem cal-pado; ótima máquina, pode se íc.rerQualquer experiencla, preço 29.000 cru-feiras, á Avenida Rainha Ellzabeth.2.77. Rodrigues,

L*incoln*41 
— Vende-se uma conver-

sivel. em oom estado, por ib milcruzeiros, tel. 32-!>£47.
La Sallft 194U' — Côr preta, de 4

portas, radio, tudo em -bom ecta-I do. Militar vende por motivo de via-' gero — 26-000 cruzeiros — Vêr e tre-tar á rua Conde de Bonfim 752 —
Apart. 15.

r*1hevrolet 1936, de quatro pertas,vendo, preço só a vlata. de par.iicülar. 18.200 cruzeiros, á rua Ita-

"A/forrls Òxlord — Vende-se um novo
ill-por 53.000. cratelroi. Ver e trdiariamente, das a ás 12 horas na

TTencie-i-e um Chevrolet 37, de pra-V ça,' emplacado por 25 mil
cruzeiros, oJ troca por terreno. Rua
Macedo. Br^ga,. 106 '— Abollçfto.11—ende-se cámTnh&o Chevrolet, cábl-

racem, á rua Siqueira Campos._33._
G- e 'Austlii 48 — Vende-te ver e

ali.tratar, domingo; A r» Dias da CruziO.íUU WUÍC..M, A .ua *fcU- . . JQ.JlOfiiplru, 242. Nió atendo pelo te.efone: ! ?:—tel:~2.Z-2320--^—¦ ¦
Ir. Almeida. I J^ercury .m praça,_ .venae-ae_ou d_&-
jOhevrolet 1937. de praça, pronto pa,*0 r.i trabalhar — Vende-se. Acel-tam-se ofertas, pode trazer mecânico,á. rua Assis Carneiro 467. Piedade6r. Rabelo.'Cjpiamiontsettft chaesle caminhão Che-
jA_y. vrolet 1942 para 20 passageirc*,Vraqulra em ordem, terve transformarcaminhão, uso ds cia. transportar em-tavegados, mercadorias. Vêr das 3 ds22 noras, com dr. do O'; á. rua Al-ivedo Marcelos 733 — Olaria,*/~*amlonne*.te nartlcular — Chevrolet194S com ío mil qullomctros rrda-«dos sete lugares, otimo estado «le con-tf^rv'tedo e funcionando, toGa de r.ço.róssuí radio e pneus ccm dois meresds u;o, excelente pera :Uiaunes e fa*•rmoelros. Rua Sáo Francisco Ka^ietÚ92 P

.se sociedade. Tratar segunda-fei-rD. á rua Rlachuelo 349. Joaquim.
pel Kapltaln 1939, 4 "porta, ven-otimo Restado Aceita-ser>.p?i kíU de-ee.v  ofertas .-Tratará. _ru a__do_ Matoso^ 168

/-y.dsmobilê de pFa"ça, 1939, completa-
mente reformado, pronto ' paratrabalhar, o-:m quatro pneus novos,

pintura, capas, ver .e tratar à rua dosCajueiros 161, dss 12 13 horai, comDlae

TT-endne e carroçaria nova, por oito nul
cruzeiros; ã rua General Polldoro 1-33.
Teletoa» 26-8531.
\rende-se uma llmouamc marca ®ta-

ham 1926, registrada 11a lotíçfto
Mêyer-Mâuá, com cadcirinha, por < CrS.
25.5oOjOO, aceita, oferta, está em por-leito citado. Ver o tratar á rua An-
tur.es Maciel 70. garage,

- 1941com radio quatro  Vendo ou troco porcarro pequeno. Ver etrjtnr A rua Candl do Mendes 42 com Walter.
RENAULT

Motor 8» frsnto 10 mil creie.ros. —
Vende-ts besta5 l>?.íe. ver húju até te12 horas-na Toravesse Álvaro. 125 Ensre-
nho Novo ou amanÜA. .era frente ao.Cinema Parlsleru:e.

VENDE-SE
O carro Lincoln Zephlr 1940. qua:roartas. perfeito estado. Ver c tratar

a Rua Joaquim Palhares 641. sr. Ar-pona Rumardo

.T/endi-je um Bulct 1942, quatro por.taà em bom estado." Ver e tratar A
rua Afonco P?na 94.
\fendo ou troco automovel modv 1942forrado a nylon em otlmo estado
de cncervacào. pela melhor oferta. —
Aceito troca por carro de menor,cias-
se acima de 1940: Faço qualquer ex-
periencia; Vêr e tratar 4 Av. Henrique
Valadares 93._apt-_4._Sr-_Ira_cl.

T^ücSãrd Clipper, ano 42, •
X i vende-se

um em estado novo. Preço 55 mil
cruzeiros. Aceita-se oferta. Tetn ra-*
dlo, ventilador, 4 pneus rodas br?.n-
CO! e outros melhoramentos. O craro
está otlmo ptra pessoa de gosto, ver
4 ruta Aníbal de Mendonçn SI,, apar-
tamento 203.' Telefone 27-9268, com o
s~. José.

>ihevro:et coupé, modelo 42, vend,- "pontlac 41 — Vende-in ou troce-;e
ce. Tratar, fone,22-9284. ! * Por carro meuor. todo em ótimo

Vlhdvrolet — 36 molas, de praça. pre.f\j ço barato. Ver nc ponto de lota-e,ôes -Porto-Olarla. — Olaria com Zil-tmar.
^•«arro particular" que circula d:a»ia-
;V msnte entro is e 13.30 horas t.\io Engenho de Dentro, oferece fcres va-
Eas. Cartas para a portaria deste Jor-atai a 94H0 ólet 1930 Estander, bem con-. servado, pintura nova, bem cal-çado, multo economlco, boa maquina,vendo hoje por motivo de transfe-srcncla desta capital. Ver e tratar áPraça do Carmo, Estrada Eras de PJ-ria, Garage Telefone 30-2748. Sr.Jullo; Preço base, 25 mil, cruzeiros. .
^"aTros usados, diversas marcas, V.

s. comprará ou trocará, na rua
S?.ua Viana Drumond,, 55.

estado, com redlo. 2 portas. Rua José
Vicente 20- Telefone 38-0867 — (Pra-ca Verdun*. sesunda-feira.

^'Tende-sê^um caminhão Ford. 29. 11-
V cehclado no Distrito Federal, cha-

pa 66416, em perfeito estado de côn-
íervaeio, prèço 12.000 crutelros. Ver
e tratar í rua Irapuá 209, era Braz
TTende-se uma camlonnette adapta-
V da, Chevrolet, -132". Ver e. tratai4 rua Joaé Bernardino 11."\Tende-se um caminhão,* carroçaria
V aberta, para uma tonelada, em

perfeito estado de conservação e fun-clonamento, • por 20. ooo . cruzeiros. Vere tratar á rua ' Bela Vista 151» Sr.Francisco. Engenho Novo.,

õÃMÍOíiNETYE JEEP
Vendo pouco rodado. Stallon "Wagou

ver a rua Mon^ "Alegre 3 portaria.
Atençsa l Leia isto

Luclano lha oiercce grance oportu-nldado para vender seu automovel. pe-la molhor o'erta. açlma do JUsto e- re-conhecido valor do reu carro, orgaru-ação "Sul-generls" ecn cont?to c| o in-terlor e .a.^ grandes capitais do Pais.Informações detalhada-, sem compro-
nilsso â Av. Amaro Cavalcanti 163.
em frente ao Jardim do Meyer. d2^ 10
ás 17 horas. Somente carros parti-cuUres.

OLDSMOBILE — 1917
HIDRAMATIC

com o porteiro. 
COfóPRO AUTO

A' • vista sem intermediários Chevru-
let Hudãon. Ford ou. Aystln de 46 a
4=j a preço razoavel. Procurar sr
Rodrigues. Hotel Rex. apto. 160b-

OHEVROLET — 1940
Vendo-se de prsça bom "or 3=rml>crjielros. Ver na rua Conde de Bo.v

fim. 255. Cooperativa. Par«.e d^. ma-
nha. Qáwsldo

GdUFÉ FGRD — 1949
Particular vende por 9"í mil cruzei-

ros. pagamento á vista, cor c.nza es-
curo. completamente novoIo- telefones 48-8974 ' "

AUTOS
Comoro Chevrolet de 46 a 47. de «

portas ou ceclancte. Tratar com Darc.v
j no Hotel Globo.

SUICK SUPER — 1343
Vendo um novo. vero quüometro. ci

radio, de a portes, pneus super hidro-mate. Ma's_ dntalhes 25-7653.

Tratar pe*-••3-0337.
VEDETTE

D0DGE — 1341 — FLUID
DRIYE

Vendo em estado novo. de quatruportas, cor cinza. Rua Siqueira Cam-nos 33. Aceito ofertas.

"T>enUae 41. todo reformado. * por-A tas. preto, forracêo a nylon. ma-
quina ótima. 5 pneua quase novos —
Placa particular 30-183. Preço á vis-
ta 42 mil cruzeiros.- Rua' AbolicAo 646.das io ás 15 hora* — Antonlo.
TQoatlac 33 - Vende-se, com - ? por-

T Tendé-se üm caminhão Ford 1936,V' pela melhor oferta acima de 20mil cruzeiros, maquina em perfeito e^:-tado, nio gasta oleo, .carroçaria nova,teleione 2S-2B57._com o sr._^ugusto._"VEDETTAS (Ford) ~ Venda-
se, icro quilometro, pronta cn-
trega, base 78 mll eniielros. —
Respostas para 85722, na porta-rla deste Jornal..

REBOQUE DE «ÍEEP
Vende-se um completamente novo.ainda-na embalogem original -»or pre-ço de ocasião. Ver a tratar na AveniciaLlneu du Paula Machado 304. apto.

ÍQRD IKÜLIS — 1943
Vjnde-:e de 4 portai, radio Phlloo

buzina com dois tons. ms azul. contra
farol cor preta em perfeito er.tado. ¦—
Rua DJalma Ulricl: 349. apto. 7. Co-
pacabana na parte da manhg.

Tord frani-.5s. ainda nto emplacado.cln*!H com írizo. Vende-se. Tratar tel-
42-207JL

MUlfiO PARA 0 MOTOR
Alargadores de exn<:j.nsao com e sem

gula em estojos. Frezas para assen-
toa de válvulas manua.s e dedicas —-
Especiais para Ford e Chevroiet. Apa-
reino para tirar rebarba dc clllnd.o
3-. 43!16". Testes elétricos completos.
Saca eitojo de l!4" —*¦ 3i4. Fede-se vl«
cita ao representante. Telefone J*
6075. Cartas para Warner Frei .Cal
ri P; '"' 112- Agf.ncla Lapa. D¦ P."FORD 

GUST0H — 1949
Vende-te uma equipada, pneus ban

da branca. Tratar pelo telexone 32-
2400.

I.
Chevrolet — 1348 e 1946

Vendem-se 2 urgente, de 4 portas,luxo. preço barato. Ver á rua Moncor-vo Filho 23. áo atende telefone
Leia êste amincio

VÍltro*ên — Vtndo um, urgente, em
\j otlmo estado de metor o conser-vaefto, tedo equipado. Tratar 2.* fei-
tra das 14 ás 16 noras, com Jcré Car-
{LOS, á rua, Debr.et, 79 sala 708.
ÍJ-(õmpro de" particular, carro u-ado,

míllmo 1939. bltol» normal ou
li.'di«. 5 lUSara6 « de preferencia, e/
fS portas, condlçáo essencia.: bom et-
tado''dt conservação. Proposta inc.uln-
tio. preço pari. 91956, na portaria deste
^TaSlonete — íourgon — Aceltoür-
X-y viço de entregas na cidade, por
(dli ou a, hora, .» combinar, teleioift
!a/-3124, com Jalr, das 8 _ág_14_hrs._—íS-líSrnKíõ^Võivo 42 — Vende-se to-
Xj do equipado e bem calçado po-
ciendo entrar imediatamente em so-;
^,'içós. pode ser visto á A\. Ge.ema
*10; Dentas, 553 — Jacarepaguá. Pre-
í:o 65 mil crutelroí.
ySa»Ính6e> Chevrolet — Precisa-se

motorista com freiuezia, para tra-
balhar como soclo. Também troca-se
tarro de passeio, ou vende-sè por mo-
;lvo de doença. Telefone 28-6013 —~:u* Itaplru 401. casa 7.

tar à rua. Dona MArla 104-A — VilaIsabel. .
TjTontlac 1943. 4 portas, ,au5ir-iuxo,tr equipamento completo, inclusiverefrigeração, estado novo, vende-se outroca-se por carro menor valor. Ver etratar á rua BarAo do Flamengo 42,anto. 102. Tel. • 45-007.6..
TJonílac 1048. 4. portes, juper-!uxo.X reírl^er^ç&o' completa, radio aute-
mático,- faroletes, isqueiro, reloglo ele-tríco. Vende-se ou troca-se. Telefone45-0076-
BacXãrd Clipper — Veade-se mode-lo 1946, quatro portas, bem con-servado, com radio de fabrica. Tele-fone 26-4147 — Sr. Mario.

de 35 B.P... pintura e ' pneus novoe, maquinaem boas condições, licenciado na pra-ca para 49. Por motivo de doença —
preço 20 mil cruzeiros. Rua da Pro-
Clamaçio_ioi_—_Bonsueesso.
V" e^da-iê unia camlonnette Fordson

Inglês, para entrega,, em p.r-íelto estaco. Preço d6 oeasiiô. Vir& Avenida Presidente Vargas 2716tratar á rua Marechal Florlano~ " tolo» estado

para vfindir, c^.mprár ou: trocar au-
tem o vel? Procure Hercules, segurançahonestidade e rapidez.-Rua Santa Lu-zla 799 cala 801. tel. 22-6551.

LA SALE — 1940
Vendo ou troco em -otlmo estado;negocio urgente. Praia de Botafogo43. .apto. . 28. Telefcne 28-9762

Dodge e Se Soto —
Vendem-se amoos zeros quilometro.com rad'o e estoían-.Rnto de cou.o ain-

da ~or emplacar. Aceita-se troca.
Ver á rua Garcia D'avlla 40 Ipane^ma^."CAMINHÃO 

CHEVROLET
GIGANTE — 1943

Vende-se um em Satado n6vo. Ver o
tratar á rua Marechal Florlano 5. so-hrado com dr. Fernando.

ÃÕE1T0 D. K. w.
Troco Pontlac 40. de 4. portas, equl-

pado. em nerfelto estado, por carro
DKW em perfeitas condições; Telefone
26-PQSo

r^TO BE PRAÇA
Vende-se um em oom estado, pela

melhor oferta, marca Oldmosbíle. Ver
e tratar na rua Visconde de Ouro
Preto 02. com sr. Jaime,

FOROS — 1943
Vendem-se Furgões P.3. iwmtnMoF.5 e ambu-ancla. uma mnca. Todos

novos. Tratar pelo telefone ^0-0121.com Francisco Porto. 

^STUDEBAKER
Champion 4:. quase novo todo equl-

pado. grande luxo. Vendo p?la metnor
olerta. Rua Ana Leonldla ioú. Enge-
nho de Dentro. Telefune 49-20ES. sr.
Milton.

E 13*1
Vende-se um carro peia mclor oisr-ta ue 50 mil cruzsiro-. Está quase no^vu. Informações tcleione 3á-3l6
PACKARD CONVERSÍVEL
J94ô. azul marinho. 3 cilindros. ^15lí.P. com 14.000 quiiomstioa roda-dos. Todo forndo com radio e faro-lete dc mão. Tra':ar pelo telefone 22-S79ó de .-^gunda-ffnn.

FORD 19.40 DE LUXE
Vonde-se de 4 pc.-.as. pneus novos,magnífico radio, maquina excelente,n.to" írasta oleo. painal funcionando,cairo" particular. Aceita-se trees.apartamento cm Copacabana. Traterccrtn sr. F.oberto dias úteis telefone43-S214- donilngos fons 37-0197. Locacpara* ver cr.ibin:r. elefov.e.

8 H, P.AUSTIN
do"^epelVSOmelhw° oferta .^HotwcT^üeviagem. Ver e tratar na Avenida Go-
mes Freire 5. segunda-islra em d.a..-
tc. Não se atenda teiefone. 

BU10K
Vende-se modelo 191«. T iuseres. «

portas, precisando cor's,Ht<l5:w í -J5tratar na garagem Humaltá. com o s*.
Fernando.,

FORD 1949

GARRO — 1940
Pontlac. 4 portas, bem calçado <è»

ferrado, radio e ventilador. Faço qual-quer esperiencia. Facilito por 35 mi2cruzeiros. Aceito ofertas para, negocioâ vista. Telefone 26-0055.
ÃUSTíH 1949

Vende-se um Austin -949- de 4 por-tas novo com garantis. air.da nio er.i-
placado. Ver «a tratar na rua Almircn-te Gonçalves 15. Garagem,

Vendo um carro Ford 1949. tíe 4
portas. coulpatTo em perfeito estaflo.
Ver e trator com. Gilberto na. rua
1» de Março 7. 5o andar, telefona
43-7504. na segunda-feira

TERRENO POR

AUTOMÓVEL
Troca-se em Petrópoíis no

bairro Independência _ (loteado)
por um automóvel de último tipo
— Aceitam-se propostas. Cha-
már sr. Júlio, tel. 37-2388.

Sfatien Wagoit HiHman
— £347

Vende-se em estado novo. todo aqui-
?ado. por 25 mil cruzeiros. Serve tam-
bem para carro de entrega. Telefone
45-2367

PAOKARD CLIPPER
Vende-se super Sc. cinza azulado-

quase novo. nerfeito. forrado a nylott— Todo equipado. Base 85 mil ®ru-
Idrcs. Facilita-se o pasamonto. Tro-
ca-se. Ver de sesur.da-telrs. «ra dier.'
te em frente á Taberna da QlcrlSjcom sr. Gom gsdas 9* ás 17 horas.

n. .128.- Tamolc
Vendesse 

Chevrolet Ssdan,novo, • preço de ocaslào.tratar á rua Silva Rabelo 15. MeyerVer'

£:'Bi

Tpontlac Coupé :1940. côr preta, deJl 4 pneus novos, estôfamento' de pa-lhlnha novo, farol lateral, vende-te
por 35.000 cruzeiros. Aceita-se trocacom camlnhio em bom estado, tipo1942 òu mels moderno. Vêr e tratar4 Estrada da Portela 218. Madurelracom Antonlo. v- *T>ack'ard Í93r^ praça — 6 cilindrosJL — Vende-sé com taxi Paulista,maquina reformada, pintura nova ebem calçado. -Aceita-se troca.; Vêr etratar na Garr.ge Guarany. á rua S&oCrlstov&o 46-C,

com o tr. Oliveira.
Vênde-se uã* Chrjcom quatro portas. D»rticuWr —
ver â rua Costa Mendes 196. Ramos.

MERCURY — 1848
4 portas, com 14 mil milhas iodadosem perfeita .estado, com. o seguinteequipamento: 'spot-lite. farciete de ne-hllna. radio Phllco. p:.sca-plsca. aque-cimento e refrigcraçüú interna. Trocópor Mersury 1949 ou aceito como parteao 9a«ámoritb"Po»d jí4?'.'M4o necoolocom intermediárias. Telefonar das 7As 10 horar. para 27-4729

SEDAHETE BUI3K — I9«7
Veado ou troco a prazo, linda «e-

denete toda equipada, forjada, de ny-
lon. pneus de banda branca.. Infor-
màções pelo telefone 27-4550-
Dodge Gyroüíátle — S949

Vende-íe com radio, o km., acaba-
do de chesar. Preço 150 mil cruzei-
ros. Teiefone,.27r7503

AUTOMÓVEIS — COMPRA
VENDE

V.S. deteja comprar ou «nder au-
tomo vel? Procure Ernanl. Otlma f.«-
guezia. pira nualqusr d^o oa ca.-
ro. Avenida Gorntz Fre.re .116 —
Te!. 22-2330

VENDESSE
Hard-Board de 4X9

quantidade. Tratar nu ruiPontes 225- Andaral.
pés. quaiquei-a Ferreira

Compro rord 34-3? ou 36. pode ser
de duas portas, pago ate 30 mu

Cruzeiros,' dependendo do estado; 5em

tntrada 
pagando 2.000 cruzeiros men-ais. acima reserva de Telefone2-7507 — Hermogenlo.

Renault 1948, 4 portas, completamen-te novo, com capas de pallnha —-
pneus novos, maquina excelente, nun-ca bateu. Preço 26 mil cruzeiros, ruaS. Francisco Xavier 374. •
Radio para automóvel Forá 1947.Vendo marca Motorola,. 7 válvulascom antena. Automático e manual.Importação direta. Ver e tratar Avenl-da Rio Branco 103, 2.® andar sala 11tel. 43-3512.

Tende-se um Pord-Llmoualn* (lV29jem psrfelto estado pela melhorofert». Tratar com o Sr. Carollnóna-Av. 28 da Setembro n. 74-A.
\rende-ie DKW 1939 — -fratar dia-

rlamente das 7 4s 11 hora,, i ruaG u aynaze» 21.1 Psnha."•«rende-se' um internaclonAl Bascu-lhanUs com 5 .metros eublco, —
463864 — Rua TJranos n. 4ôl — Bon.euceaso. com José

MERCURY — 1949
Vende-se Clube Coupd. . cor cinza

pouco rodado/com radio, l.arolete. ma-nual capai etc. Aceita-se troca. RuaCampos Bales 1S4. Depola das 13 horos— Domingo o.dia todo.^Mala ou. Clau-dlonnr.

xrende-se um automovel Chevrolet,Ramona. ano 1929, passeio, de 4
portas. Tratar no Lar«o do Jacaré-
parai. Tanque. Das 8 a,_2o_horM.
^YenHê^se automovel marca Opel(capltanl. conversível, pneua no-vos e em bom estado de conservação,telefonar para 469 Banjo', para Da-nlel Pinheiro. De-¦Vrende-se um Paclcard 1149,V luxe", cor preta, banda . branca,cóAplotamentfl equipado, emplacado.Ver e tratar 4 rua do Sanado 242. so-  _
brado, das 12 horas era diante. , ou 1i.ego

VOLVO NOVO
Esplendido carro pouco rodado oti-

ma conservação, Pre«;o 57 mil cruze»-
ròs. Rua Prudente de Morais 295. —
Ipanema

RENAULT — 1949
Motor atrar. farolete de mio. for-

racâo couro, reforços no para-çhoque.otimo estado. ,Por 29.500 cruzeirosTratar boje domingo na rua santo

CADILLAC — 1940
Vende-se em perfeito estado. Pode

ser e:caminado na rua General, Po.l-
doro 278. com o sr. Manoel Oliveira^

"VENDE-SE

FOE.D TEDETE NOVO
TEL. 22-9388 - SE. EMÍLIO

Carroçarias para
caminhões

Fabricamos e consertamosfeic.\o a preços modlcos. Auto 3ieca-
nica Todos os Santo*. Avenida Ami~
ro Cavalcanti 1331. telefone 29-2654.

MERCURY — 1940
Conversível vendo ou troco, otimo

estado maquina nova., tf&o-retificada.Praia le Botafogo 43- apto. 23. xele-fone 25-9762

HASH - 1942
CR$ 37.000,00Particular vende, urgente, modelo

600, 4 portas, cor verde. Rua Borges
Mònteiro 353. Engenho de Dentro.

Vendo linda camion-
nette — Lotação

Merca De Soto do ario de 1948 11-
esnciada de 1949 linha E. <le Ferro-
Ipanema. Tratar Av. ioi_pmacnU-cos 803 Bon«ucesto tel. 30-2S44 comWaldemar Vlllela.
Vendem-se caminhões

6.000
Chevrolet 1948. Chevrolet 1948. espe-

eial com reduzida, vendetn-fe em es-
tado novo. Ver e tratar a rua Sâo
Çristovfto 220. Perrette.

0LQSMÔB1LE — 1942
Ver.de-se de duas portas, com pln-tura. estofa manto novos, raalo e ia-

ro:s tudo em otlmo estada. Ve. e. tra-
tar segunda-feira na Avenida .home
da Souza 144. Telefone 43-5440.

STANDARD — 1647
mS£Uí&Sd^IPSín Cem'°bom «
mento. Vende-se um em perfeitotado. Vr á rua Gonçalves Ledo 43.
tel. 43-7B2. iado d a .A.ven.da Passos.

SIMCA I.SGO — 1947
facllltà-se 50 por cento do pagamen-to. Vende-se um am estado novo —

Vcí na rua Gonçalves Ledo 43.
folie 43-7032- Ao lado da Avenida Pa^>-
sos.

Fackard Clipper ano 42
Vende-se em estado otlmo 4 pneusnovos, rodas brancas, radio, ventila-

dor. íarols de estrada, manual, etc.
P .reco 55 mil cruze.ros. Facllita-se
alguma coisa. Tratar com o sr. Joie
pelo telefone 23-4053. durante o dia
a á noite e aos domlnsos 27-9268. O
carro pode ser visto, dlarlamente na
rua Beneditinos esquina da Avenida
Rio Branco, o numero e 33.601. com
o guardador Jorge^~JAGÜAR 

31/2 LITROS
Vendo em perfeito estado de conser-

vaçáo. pôuco rodado e otima^ maquina.
pre< - — "
car.Ver w   - —nlda Rui Barbosa 636.

neto. pouco roaaao ç ouma
preço 70 mil cruzeiros com 50 por
lento financiado em 10 presMçSes.('er e tratar com o garagista na Ave-

AUTOMÓVEIS
CONSERTOS

Reparos em geral e pinturacutam-se com pòríeiçáo a P^eços ba-
ratos. Auto Mecanica Todos os Santos
Avenida Amaro Cavalcanti 1j31. tõ-
lp.fon^ .29-2ÍS4.

PONTIAC
Vende-se um. ano 1929 em perfeitoestado de conservação, licenciado pra»oa para 1043. com taxi capeilnha. ga-

rantido por um ano e meio. Radio mo-
torola etc. Ver e tratar i rua C3-arpar79 fundos, a qualquer dia da sema.-
na. deoots das ,16.30 horas.

RENAULT — 1948
Vendo ou troco por carro maior um

em estado novo. voltando a diferença,
em dinheiro. Submeto a qualquer es-
periencia. Telefone 37-5159. chamar
Vítor.  -

Automóvel x Oficina'

i. ms sara

das* 14 horas em diante.

PONTIAC — 1941
Vende-se com quatro portas e radio,ver e tratar é. rua Santos Rodriguesn° CO oom o sr. Tlfio tel. 32-2812.

SKODA — 1949
ít.Yende.-jie-.coino. Jtovo.- .2 .portas, .por50 mil cruzeiros. Facilita-

Vende-se - Cr§ 15.500,00
Canvercivel, bom estado estoíamentocouro, bateria, maquina etc. Opel 6

cilindros. Int. Pulmões S,-^407.

CHEVROLET — 47
Vendem-se 2 camionnettes. registradas E. Fnrro-Leblon. carroçaria ao

aço e:tado novas. Tratar na rua Ben-
to Lisboa 136. sr. Sardinha

VAUXHALL — 1948
Vendo por ter carro maior. 4 por*tas. preto, novo e em perfeitas condi-

ções de conservação e funcionamento.Equipado com radio, palhinha nylon.tapetes de borracha, pnr.i-cnoques tra-zelro central, garras filtro extra para
fasollna e seguro também contra rou-o. As ferramentas ainda nâo foramusadas. Otlmo carro Inglês, di». me-.dlco. fazendo 240 tjullometros com 20litros." Informações pelo telefone 33-

rIAT — PULGA
Conversível modelo 1947. Vende-Jeoela melhor olerta. Telefone 2o-4588^"ÕFÍSINA 

ESPECIAL PARA
TROMBADAS CARROS

RAPIDEZ — SEVIÇOSTelefone 38-0967. Rua Jccê Vicen-
tw 20. Praça jVerdun ¦

50 «U1 uxu<6Cii'ua. x ugiULtt-SC parte, «iv.vo. milRua Buenos Aires 17. com Sebastl&o i 2459. Depois das 9 horas. Por 52 mi.' a., tí.***. I cruzeiroa.

AUT0MÒVÊL
,('lS?eSÀArmst SiddeleyPARTICULARVendo estado novo. equipado .ar re-

frlgerodo. Procurar áJPracV3 de MifB
19. Campo Grande D. Federal tele-fone 673. com sr. Antonlo Laia Fraz-
co.

Chrysler Wisiclso^
Vende-se, 4 portas, 1948, doze mil quilômetros, rácllo,

aquecedor, ar condicionado, etc. Tel. 32-7878, Ramal, 9.

FORD 47

_jsrs c;-i5-.cT.rrs Sas ssa®
Preço base: 25.000 cruzeiros, faciiitanao-so parte. Para negocio &
vista aceito oferta. Informações pelo tel. «-03ZB.

RENAULT — CRS 36.000,00 ,
Vende-se Renault 1949, com pouco uso, por

para os Estaflos Unidos. O carro tem radio, garras ^»ra
choques reforçados e outras melhorias. Valor real: CrS 42.000,00.
Negocio direto e á vista. Quem não c=tiver em eondiçoes queira nâo
sa apresentar. Kua Cândido GaXírcò u* 1^3, Vrca.



 JORNAL DO BRASH. — DOMINGO, t DE AOOBTO DE J 7 .

Lei loo de Automoveis no Meyer-Amanha e todas as Segundas e Quinta-Feiras — 
As 21 horas

ESPERE AT* LOGO MAIS, E FAQA UMA BOA COMPRA. — AV. AMARO CAVALCANTI, 169 — EM FRENTE AO JARDIM DO MEYER
Somcnto corros particulars, d* otima procedendo, varies tipos o modclos. todos em otimo estado. vendition rigorosamente oo correr do martolo do JULIO Prccos rJc posmar ooorfunidados 'sui-goncris" 

para comprar bom e barato. ford — Chevrolet — Mercury, e quase todas as marcas, anoi de 1949 para baixo. — Catologo na "Gaxota de Noticias" — Qucr vender %muoufomovcl P Com cxlto e i«m preocupa<;5os ? Procurc LUCIANO VAZ, no local ocimo, do. 10 d, 17 horas. Os corre» oara leilfio, devem .star o maij cedo possivel, otc as 17 horas, no local acima

AUSTIN, A 40 - 1949 *' |Cadillac Conversivel - 49I . i i r* • .n mm nn - j. r_t * ata AA qi»Uftm«tro* rodaoo-.. etr.'O^itrU rofor- ¦ T W '" W Wl.nirfiflit de C.rJ .4).000,00 e preataqoe# mensals de urf *.670,00. t eompS«t»m«nte equipado, pr«ro i VOVfi VoiwU .... t i * i1rmlr«§c com irro c|ii(l6metro, 8cm 11*0. Acelta-se Iroca. j * eomblnir <<r eie*ur *nunh». d*j, > Clldo oil troco, lodo c<jtilp;irio, cstofn-
ForrarAo Mr coiiro. Run Gon^alves l.cdo n. 43 — Telefour; AFB .a I 5- las-A ' rJ4 An4r**a», cnto dc couro, capa nylon Tratar. a rua do Carmo. *

Jr Wju Casa cm Copacabana XI -704-22.0358. •
 ——————a mr Automovel fS|T C >10Hf Av'clio como p«rtc de pusimonto tie k# *3 VJF I L/ "4 Tr/" MM ijmi otima can de ntenlda perto do

Automoveis U para autom6veis LiriJ"!4 portas, cqu pndo com radio, e forrado m* ^ ¦ ¦ ¦ W T W ¦ 1 trndo-Kf grande parte do pigimento. ! COUrO, C0IT1 ZCFO flUllOmctrO. Tclcfoiic 23-4224. XCffUlldll*) ro mil crutselroj. Telefone ?;-60-iO g ' 6
1Hi9 — MERCURY, I portas, eqftlpada, *«ro qnll6netro l fiu w-?7bq. .  iCira.
11)48 — MERCURY, 4 porlaj, super e<iolp»d», em mtado IaV CAMINHAO G. M. C. | m ~t 

jY|*7n/"\ —:
IH16 ~ MrnCURV. 4 porta,. HtulpadH. em e»Udo ollmo ! Oit4HEIRO — AlitQmOVQlS
l',""S,rlTe de 10 "r° ..ffl) 

i . Adiantnmos fualqucv impurtaneia sobrc auto.
!•«- KOBU?» porlH,. cqulpadn «L^L " ^^TROITV ToS«— ITc^OO t 46 J"" ' «»» M^s ^ Abrautefl
U48 _ Chevrolet Kedanrie. super enuipada A I M/Z^\ wSEjmft CLrBuEN — 1948 n. ~09. 1. nncl.tr. hr.-Alig»^to — Tel. 46-3433.
""~S2no,cl1 "§f'™ ESTEIRINHAS- 

CAPAS-CAP0TAS
Vcndom-s. — Trocom-se — Foeilitam-je / 

// ESTOFAM 
ENTOS, ETC.

Atendc-se ate as 22 horas DrOP?L0Q Oh Qfth nt0fy/'r/& 
Vew"*.'JSSSu?^!? Sob medido, em todos os tecidos. Confeo=>

P6STO NOSSA SENHORA DAS GRAMAS VUJMl, *' B' «¦; coo rapida. Precos sem competidor.—Avenida
Praca do Engcnho Novo Chevrolet 36 — Conver-1 Presidente Vargas n. 2.683. Tel. 32-1*990^

'lunto a Estacoo) —Raphael D'AiutO 4 onfcccionadas com LEGITIMO Nylon americano, (nao confundir com sivcl Garggem.. 1 . . . . ftVi otJrr.o c.it^do geral, vcr s tnii* * * 1 11 ~~ . i~imaterial inferior que ciiste a venda). Visite, sera compromisso, a nossa ^ Pn;a d.  P.  ^ _ _x ¦ •_
7^rrr_1 T"T™^^rS"!rT™yrandc Or^anizaQao afim de conheeer a mais deslumbrante coleeao de teci- ,. . CAMINHAO t OllQlYiOS &UZQITIQYQIS

AUTOMOBILISTAS tlos wu™ amencanos (40 padroes diferente.s) de nossa importa«So direta. e«-»s™ L^da" fA«rona>*n°
Km materia ,1c fmos cromados para qualqucr marea , x ? 

' 
aS h.'^2SZ.jB!C«.ME!7ICO# -S""'11,105 ~ Rua Ro"'«1«Sa!5

lie automovel. procure na Auto Baratlnha — Kua Mar- I/{?Vffj£)G A lJ,'Gr& 0 Ptntfg.  _ 
ques Snpucai u.° 167-B — Tel. 43-1930, VlVadb ff Vt&ltf C 8 CrCCillC/ DE SOTO — 1949 CHDH P AMUCDC l\/CI >10¦.¦^.-^arogw*"r (Da I'abrice dircttmtntr .0 Comumldor) vrnoo°«."cUo frock" p'rit'iTtlf'Saufoso luKI/ v vl 1 V Ll\3l Y LL t/All *V* /t <5. »p'.o. ?8 Tf.etone it-nil.

AN (J S—4 BUA BO 5 IN A 0 O , 2. J - Til (FONtSi J2-OOJO WE S E J
3 9 wkw f J Q do Edlflclo Noto Miinrio, com o cujirdador Victor.

I »P48 — MtlRCURT. 4 portas. rquipada _ I "A4 Fuol que Ji dlrlgrlu no Into- I II T T h II ft T I A II i m j*. —.j in49 — HUDSON, i porlas. Super Six. equipada, lero S. ~ I " 1 rior procure carro para dar al- IlilrlcNAIIONrii 1 Q < V
| jPig _ PONTUC - I'idraraatfc, 4 portas. zero K. AlltOlllOVeiS CI I VerSOS I "1* D f\ S^nii trelnoo cm companhla do I II I fcl\ II H I I V l! H. S- 1 I 3 9

|W _ NASI. - EmbaKsdor. 4 porta, cstado otimo. VI I K V t IH iFffit£1^<S?%2?vS8£ - Vende-se caminhao abcrta, Vm otimo cstado, -set. <91f»45 DOOGC - camionncltc pa»-a 10 pas^apeiros. Chevrolet :ois cttando Tia pr%ra «o 23-6385. tratar 5» inn MarnnAK do ns/inn r*
|(3 

- OK SOTO • Suburbano. i porta.,. furra,ao conro, {"Si.fe : Yende-se unj, em perfeito estado, pintora cinza, i DODGE  1949 Cnlao. ' 
' *

vfvPm'-se _ TROCAM-6B - KACU.1TAM-SE ^ 
P"""rd "<"8* CRrr09ariin cinco pneus UOTOS. 30.000 qui- 6»$fcdS?S. *^8SSSSV S—i~wi 

r* r\ I—? 5-=
Agenda lijuca de Automoveis Ltda, Aten«J° 

oAPrcsal i ometrM rodadog- Vcr'traUr * v™*™-58- °t:; -  LI NCOLN-47 i
li RUA CONDE DE BONFIM. 426 E *<*»» wiht maun. >w rwreiUBrimo. °ito ~s*«dros.i Vendo oo troco, cquipadg, forrado, 4 Mf.
Lgaaaeagggg; —— r?fa orm"/> VOITiPrO AutOITIOYGl ""49 rSdafllTres." plwa'-plwa, rende- tOS, CStado nOYO . Ruo Bofivor n .. 97, Copacaba-rua LaD*.!<«o C?nJc!o 3n f.-'-o <*o m * w* * »Wl WPIIW ? »1 W «k qsio cr

A I ITAk^A\/Clf nr AP A CI A M H,rmef 10,1 l"niel- lo. * ~ *"511 na» com o porteiro Jose.
AUsUMUVlIj L/t ULAjIAU 

"at 
E N do Ford, Mercury on Hudson. Neg6cio rapido b di- 

~ 
FORD — 1940 I A CAI I PT ^IT

fr#-««"».ntermedwrios. Oferlas para Gerardo, te- K — «l i— " K43 —• ^eHnilp'r. foda CQiHpJidi ^elocimetroo caret^ls pli*cs priniar.'o* E Ipfonf** 42«1fli)l I* 4R-fifi17 mo* ^cr e tratar # rua Clrne Mala ahI>a ____ _i _ •• j «f %f»If19$? .. rf^cJatictr. loda cq'itpad:? c^^'blo p&rachoguas eJ-os ; :4r. Todoj on Santos, com ^r. Piaj<. OrintOfTlGHrC COP5Cr\ QClCI, tlpO mS lUXO* i.pO
Cn^VSLER JO'S - Town and Counlrv. toda equipads e »ot» I c,1 f?-<T ESflJtol'miqSaa g8B™' 111 «————a——— ; FORD  1948 tOS, COKI radio. Cr$ 55.000,00. Avenido So©rORD Vpfjnto 13S0 — r.cro qulldmelro ! "3* complctsr t'rnr?? c«»rVelo a n /ia mm I Vrnd?-fle ura luxo d* 4 portaa. for* CO I |„ T^i yf/1 ai/>/<

•iSaF&SSfc"!? CARRO PACKARD -41 . 
t.. 

"

c/T,^.e(0,^,^0^Metamw Aulo Petas Sao luiz Uda.
a ' * or -rgu Ccmpro.. utti em born cIhoo *»o«da bronco. Bosc: CrS 48.000,00. Facllito-sg |^To AMORTiCEDORESu jiuimxu uuu-M—ni hi i ¦¦ 11 ¦¦¦ 111tnt*r:or « t«7 otzoclo tmcd *0 na. T_| 28-875? ln«A 1 he-M • < no!te. ctndo Utah! d'i- 1 _ . . • • _ . ...

I A'liTAI^nSIl ICT'it nn MCVED a 
>ose ! ~ Ponf'oc — Oldsmobile — Nosh -o

S 
' 

sS j QUER VENDER SEU AUTOMOVEL! 1 
~ F°"' 

TiSr"- 
~ P"tri

Hi P'*tJ",jeno wfdindo nntSO torlo p!?.ntn-jo ,8 Up —
I ^ ' " *'•* SanhTnc"'^^ • 8 Cow ®xito e se/ruran?a. procure Normando — Kua >^W9S^ Ford — Chevrolet *e oufroj
| Voforise o sew carro economisondo tempo e cc^b0*o?a'n%d\l'c?onl^'°SiM 

j8 
do OMV,d»r« 50- 1-°' *"«»•*, «*>« 8 — Tels. 23-2713 e Servi^o de torno

I ^-nhciro i wdo para o seu automovel. V. S. BU1CK B 43-73'*. ** RUA SAO LUIZ GONZAGA, 6B1
L , n A ^TlT 

"ucvca COM 
PRO AUTOMOVEIS f °drd d? dLuxe 

""ti93!  tel. 48-2143 _g.
IGAkAGEM MEYER, inirar- particulares MERCURY W9 — MERCURY 194?I Pf"C AS E ACCESS6MOS ER1 GF.RAI, PARA AUTOMOVEIS d>' 4 pot a? particular. Vr/ido ^ i FORD —1941—LUXO ' ^ '
I FINTURA. MKCANICA. t.».NTr.RNEI*0. -CAPOTEIRO. FXE- l^ir^ "Lr?^E XT n9n.nJn im Ji.l.m.nl. . Ji.h.ir. Tr.t.r rnm Fwn.il. Vend«.«. 4 port«. preW. com »dlo f UlV/H Al CT 4 ft# / '
I TRiqiDAOF., roS™ 

r=™Wo 
™u- BOTT^iiuiEsn-Bir 3;Er,»^;3wr^j',sg' S' aM" IntVROLt! 1946

| RUA 7.4 DE MAIO, 1281 - MEYER - 29-2356 ASBffi" i ">«> -»*# SSSS « 'S:SS
Umaamgnra  CAMINHAO f* A ki I Li U A C Vt^n'S?" 5S^ Chevrolet 1346.. dc 4 port-is. rm otlmr nstado ,. CrS R6 dOfl.OO

AMORTFfED OR F Vend.i« mare. lnt,rn^ion,l rom V A M I M H O ) pr.f 5. e!quln. de Pr.dd.nte Chevrolet I9«, de 4 portas, rAdlo, cstelrlnha ..... Cr$ SO.WO.UO
Jr\ |Yl \J I\ I C. V U \J w l\ s« 5 ooo quiiomci.rot rodidos. s.ooo. Tra- Ford —— 1948 SlIDCI* ^ord 1941. conversivel, com radio, ncbUna. rtc. C rS 35.WW.OO

f>. . J. ar* Malio 33-7929. d as 7 as 9 o?- ^ PfOOt'i^t^PiOC^ n Riley 1348. de 4 portas. complete itipiUc novo Cr? 66.000.0®^r. encontro para seu carro, recondicio- vrropneianos; Deluxe Bt.i/k ioSconversirH. tod, equij»da r hov» ... rr? ?8.wo.«o
nodos com ^arantia, tanto para Ford como quel- V^^sicr wejv-^piKCl 4» , rrecisa-se de canth,hoes, sendo motorlsta e pro- BiipSrtaiSJiSeurSS«S ?p"om~3^#o Wr « tratar. pesso^impnt,. ¦ p.^ n.miq..rr h"r3. » rua sa«
quer ou»ro tfpo para serem montodos sem perdo 'I prletar,°' para servl?° de 5 meses. fora desta Capl- gggSf'Sgj ..Sc.Tmt™™ Francisco X.avicr n. 460 — Tclrfotir 18-4TP1. com ANNXJAK D*5
:L : i...!. a., m « J- TlianSent" p?1° te,pf°"e 23 2301 com I tal. poclmdo faxcr fcria mensal de 15 a 18 mil cru- nwo. veode.,Sc ?ri» maJhor oferu. G61S daqufk.ds tempo,por prejos rosoave.s. Av. N. S. de , CADILLAC — 1940 |.«elros> Tratar k rua l.» de Marco n.% 9, Sfl andar, ISLW.
Cop^CGJsno, 1 .065. (Entroda pela rua Djalma v.adf'-s. r>ovo dc 4 portax. todo I sala 3. com o sr. Pontes. "it "°j TST5  NIQUEIiA©El^t «,^r- C-R©^SA,GEBfi
Ulrlch . Vi SMi H pa*h«,»». radiadorr,. etc. Entree dentro de 48 horM.""rainrffif HT ATtM A G1*S,n  Iti/tl 10 'A° C°" —V- /-%« . . c».p»s nylon. ban^Hi br»nM3 pnfus mT'j° l^rc^os 'E^DMASTER —. 1947-48 .cammbao x Jeep fhmim of fam nnnaHa '%?%&:'de^Mr'SS: "MEtalcrom"CON\ERSnEr. po?%Mil^ordt1S • d$tneVrOiei LolTll0nri6ITG 41 ?«5o Rua bacadura rabral ». 

||| 
¦¦ 1 flefonr J.1-B3I9

Completament« cquipada. pneos e tolda noros. 14.000 mtlbas fm uia (»1 25-0162 fOBD  .1938 "Sbssbh^' 
CADILLAC i Comerclal | Vsade-se oom^ carrot;aJu fechada. wo i^L 1 1 S*S" vTrdPe'°trS Vendo. complctamentfl refor.ada. eon, ,0 lo.area, nunalna MULUjMUO LtH I JL t ru" Barao.do Flamerigo 23.___ n0Til- faciUto o pagamento. Ver A rua General Polidoro n. 85. I 11 I FN r*/*\ Ik iA |fig fesn ^5,'%/ I lr/Tl f* f1TTR,OF.N  47/48 Tratar afATenlda Presidente Vargas|jSB«9.1.8 andar, sala 3, HI lllXf'iKI I UaU Vende-»e uma liiida Sedanete. vcrdc inetalica, Tuuito pouco nt'

g'S" V I w BsS ""vferaW 1. UvVJIU Verde-se um em ptrfelto e'ado — com MaBa,haes. das 13 is 17 horas. Telefone 2S-5139. f |II|/JV/M | /*?/ dada, con radio Delco, de luxo, piiens reforvados de banda branca*
--- Var c tratar pelo tel. 43.305D, com MHHMBHHpnHMHHiHBMMMmw espelho lateral, Spot-T.ieht, lOO^c consorrada. Trl 26-7895.

voSj bf»m calcada, linha Braz de Pi»a-Pra5a Tiradentei.
Camionnette^Plymouth 

| j 
CoiTiprO AutOinOYCi — 49 11 O C A S ! A O

Facilita-se muito. Motiyo ectro negocio. Tratar a rua piST'iin™ ^riMdeni-Vjip1" it S"- I MERCURY ou HUDSON eompletamente equlpa- Uto. Durral. 
^Tels.: 

42-3573 Pontiac 41, Cr? 32.000,00, so hoje. Cloni radio, 2 por«
_, . n„ , _ _ ~ , , * cae. nSo trabnlhou fitc ano. Ver e I fin Npcnrin rs.TTidn a dinhpirn com intprmpilinrin^ a dB ccn taS, piflturfl, C f01*ra(J3v0 HOV3, HiatJUilia CCm por CCHiv.'
P.ratm, ».» 298, com R.kcir. S. Crat.T.o, D.pos.t. Jc ¦¦ ,,,.. ... .... Egg ^ N. 5. de w»b.i. » - F.rt.rl., 
Gelo. Telefone 48-9435. CADILLAC i| uteis. ^.Inhor PkAklTIAr fFPk A MPTT iO ir—  Ano" 41. tt;io jedenele. Rua Aliunde- ¦¦¦ ' .: dos Passes 244 sobrado da.-, 11 As is \JI ||\l I I A.| \ I- I I l\ |\l T I flA . >

rhpvro pt 4R—Oiaafrn nnrta^ 
*a°°citroen 

¦¦—¦¦» 
1 " 

rUnllAL jLUAnLic *K)

WiSWsl Vivl vftvlvll! \J Mvl IvU 9.ooo quJionietros. Em wtado novo, Jf Hidramitica, a«ul» pueub de faixa branca,. radio, compleiameot^Preco 41 mil cruzeiros. Rua da A£- i» , f" c._ ~ nnrii^nr «• 11". « iermj'eJa u. 11° andar. 32-2531. * w nova. Ver c tratar com o Sr. Oscar, & ma uq Oavidor n. 15^«
Ysndo © recebo troco. -— Ruo Mori* e Bor- Camioiniette Mercury f Tel. 23-0800, on Aranjo Gondim n, is -»lieme. ^

fe» n. 1 .021, opto. 201, com Elias. / D kCK A U D CI IPPER—————— pada. radio dc fabric* Preco 110 mil f I j| ll\. w& 9 B Sh.I\crureiros. Vcr na gar.igem Port el a 1• Madurpira. '^ Vende-se um dc 8 cllindros, azul raarinho,«om radltsj
1 mr% ^llTnmftVPIC CAMIONNETTE ». r* 1« I C I < I «l« em perfclto estado de conservasao e fiinclonamento,
v&M* Hdld auiwiiiww®"^ lonvite 

Cordial aos Srs. Aufomobihsta^ —-
(t onn nnn * 

Av""ida VMIV"",JIUJ radios de automovel
H.\ilR Lr n hllll llllll Cadillac - Hidramatic colocados na mesma hok.a .

S uyauy U|^l UUUfUUU (Rabo-de-peixe) Convidam-se cordiolmente os automobili.tos do Di.trito
Espiendida ocasiao para reformer o in- gSGMMR ! E, 

;it3»aa,S,*M«£
8 terior dos seus carros Procurem o "CAPO- Mario.  cercm o mois deslumbrante e exclusivo stock de capas proit- Atauifo de paiva n. 98o-a •___

TEIRO" da Av. Gome's Freire, 132, junto CAPAC2SOS *os feitascom tecidos proprios para forrajao de seu«.automoveis, ¦¦¦HOnHanHHll
Praqa Joao Pessoa. Trabalho rapido e per- DE CftCO PARA mclus.ve 40 (quarenta) padroes diferentes do^ LEGITIMO nylon f_TJM-_t_rr 

* ¦ ita& t s\r\ii ott i Is
feito, aprontando-se uma forragSo em 8 ho- AUTOM6YE1S amencano (Nao confund.r com mater.al ,nfer,or oferee.do CPMHHDF^ 

A T0M0R KTA^ v
ras. Grande sortimento de artigos nacio- U mcdlda em venda, faclde scr .dent.ficodo pela exce«.vafrag.l.dade do t.o), jLlNllUKLJ AU I UrIUDILI JI A3
nais e estranqeiros O "CAPOTEI RO" " InZ para reST-1 couros plasticos, pajhinha ameneona LEGfTIMA e uma infini-
a - r- •' is-) dencias, edificios c autorooreis.! dade de outros tecidos exccpcionalmente resistentes e apropria- O "CAPOTEIRO" da Avenida Gomes Freire^Avenida bomes Freire n. I 3/. Una dos Invalldos 20 — Telefo- J__ __ — •_:•£ . ne zz-1435 — a. sabei. aos 00 9OMO ciima. j 22 executa auolquer rcforma interna de seu#"" 
^ 

1 1 - 
COMPRO Nao deixem de visitor a nossa confort6vel loja antes dc capoTAS CAPAS Forracao aeral emr* I KMmouth 1047148. quatro porta, em f a_-r „ notl;ti,;. J_ eaBa carrOS. V.Arw I A3, Vf«r«a, rorra§HO gsrai cm

Comirihrio jQlirfir *o«'oaquisiSaodasuaeopa. CASIM1RA. MATERIA PLASTICA AMERICA-

Avt JmA *«A«r Vo^ 
' 
jssmssssssm CAPAS 

DESDE CR$ 480.00 PRONTAS OU SOB-MEDIDA NYLON, PALHINHAS ENVERNIZADAS,AVENmA BRASn, M.O 2.190 VENPAS A VISTA OU A CRtDITO l0NAS etc. Caiodos, Tapefss de pelticia e de
Taxi americano MwlJWiWI(Do 

fobneo d.rComent. ee coneumidor) borracho. 
AUTO CAPOTA FORRAC6E5 LTDA.

Vendo por 30 mil cruzeiros, a ver no enderfetjo acLma, lll|l«^Vil! II ¦¦¦ "I IK i IT A T\ a t* c • ia-> t«i.97 s?(W
perfeito uso, ultimo mod61o, roda dupla a gasolina, 11- I 1 f • I ^ l ftA I I Jam IJ J*\. Gomes Freare, 132, Tel. 2Z-82U9,
cenclado, H„ P. 52. grande ton elagem. Falar com Jos6, Hn|STf||n9raV^H • I m Vnn I iwlf Til I fllr F1
tel. 43-0640 - Fabrica Sumar^. UU|UUU2|iUMl^ RUA DO SINADO, 213— TELS. 32-0050 E 32-0089 IMilll I ill

'• 
tiWiliM VENDE-SE OU TROCA-SE

f Ai. . .i rxj « a. i uma Dc Soto 1D17, enuipada, por uma 1949, dando-se a di/erenc**/ Otlmo estado. 6 pneus. vendo ur^ente. Tratar com o Sr. Ar- HMBHHNp££niih IwMIKH r..j ia« a „',!«. „fl„
vl1^' LIT hZTHn 

OHmBi0 df MCl<> 
t 

835' Td' *8'1S78' 
iHHMplHH i 

C 
y e tra^r'ctm ttan,. no lnr.-o dr. 5. Fr^note j

Pecas legítimas
"áfMULÍ"

AUTO MODELO LIDA

Eolridl dr CrJ 'JO.OOO.OO e prratacoe» mensais de Crf :.d?0,M.'1 rmlr-sç com irro «iiillõmríro. 8cm uno. Acelta-i»e (roea.
Forrar#o »lc couro. Rua Gonçalves I.rdo n. 43 — Telefour

4.1.075':

PARA AUTOMÓVEIS

MRRCÚnV, 1 porta,, eqdlpada, tero quilômetro
ali rtClIUV, '1 portas, super equipada, em estado
novo
IMEnCURA', 4 portas, equipada, em estado ótimo
KOni) eamionnette de 10 passageiros, *ero qui-lom^tro
FORO, 1 portas, equipado
CHF.VROl.ET Kedanete, super equipada
CHKVROl.ET, 1 portas, especial de lu*o, em bom
estado.

DINHEIRO — Automóveis

Vendem-se — Trocam-se -— Facilitam-se
Atende-se ate às 22 horas

PÓSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Praça do Engenho Novo

'Junto à Estação) —Raphael D'Aiuto

prontas 
ou <3ob mec/idâ. '

Confeccionadas com LEGITIMO Nylon americano, (não contundir com
material inferior que existe â venda). Visite, scro compromisso, a nossa
frande Organização afim de conhecer a mais deslumbrante coleção de teci-
dos plásticos americanos (40 padrões diferentes) de nossa importação direta.

I'm matéria de frizos cromados para qualquer marca
do automóvel, procure na Auto Baratinha — Rua Mar-
quês Sapucai n.° 167-B — Tcl. 43-1930. Üefidas & vist# e& crécfrto DE SOTO

Diplomata Ciuton o km. equipado.Vendo aceito troca. Praia de Botafogo43. apto. ?8._T«'.efo_nef Da 1'ábric» dlrettmtntr .o Comumldor)

AUTOS-49
Vendo completanientc equipado, ovrr-drivc. TluaSUra n. 448 on HCRiioda-felra, ã Avenida Beira-Mardo Edifício Novo Mundo, com o guardador Vletor-MERCVRT. 4 portas, equipada.

IlUDSON. t portas. Super Six. equipada, tero S
FONTI K • Ijldramatlc, 4 portas, tero K.NASI.I • Embalvador. 4 porta?, catado ótimo.

DOOGC - eamionnette pa»-» 10 passageiros.!)K í^UTO - Suburbano. 4 portas, forrarão cooro,
equipado.

VFVOEM-SE — TROCAM-SE — 1'ACU.ITAM-SE
Agência lijuca de Automóveis Lida,
RUA CONDE DE BONFIM. 426

INTERNATIONAL 1932Automóveis diversosWar.ia l?40. particular. 4 porta.1. Ol-draoõbr.ç 1 <?>»?. particular 4 portai e ;Chevrolet ipjs eita.ido na prara 'o-do: em per,'cito estado c dua* oMan-<;aa Plllrola. Ver e tratar A Av. P;es.Vargas 21^0. Seção Piutura ^r. Adoi*

Vende-se caminhão aberto, rm ótimo estado, tef «tratar à rua Marquês de Sapucai Í18/JÒ0. Garagem
União.Vende-se ura, em perfeito estado, pintam cinza,

noTa, carroçaria grande, cinco pneus novos, 30.000 qni-lómetroí rodados. Ver e tratar à roa Uruguai, 58.Atenção — Empresas
do ÔnibusRoda? d? Voivo. W.hl Indiana R»u; o.itraÃ diversa: -3"v9 34C00:."ü.t.ooorro tztcítio rova.1, preço eí m.. •rua CaD*;!<«o H-nJclo 3o t.-»—o r*oCivripl^ho *'i M. Hsrmer 107*» Daniel.if Lourer.ço.

Vendo ou troco, cquipodã,
tas, estado novo. Ruo Bolívar n
na, com o porteiro Josc .

Compro Automóvel—49

Ford, Mercury ou Hudson. Negócio rápido b di-
nbeiro, »em intermediários. Ofertas para Gerardo, te-
lefonps 42-1551 r 48-6617,

FORD — 1940Camlonnette lotação a lugarei. comradio, perfeito estado. Preço baratlsil-mo. Ver e' tratar í rua Clrne Mala14?. Todoa oíí Gantoa. com sr. Dlm.
FORD — 1948

| Vrnde-ae ura lu*o de 4 portas, for*i rado a nylor.. no eatado novo. Uue.i Vaconde D.tprat 3. eaquiaa do Pre:l-' dgr.tç Vnrgan.
j FTAT — 1.100 — 1947
i Vendo por 33 mtl cruzeiros com pa-rachoquei reforçados, forraçfio nova.! palir.ha, toleíonar 38-878B até As 10l horas e á noite, cendo amtnhS du-r^nte to-ío dia.

Corrôa* • pinhflo dp tod-..» aí mautadfti, ectado otmo amort^cfdore,r.\elocím?tro5 caretsls tlxcs primário*.c?ix;i d" cambio p^rachoauis el*-osdanteires dirsçáo eomnl*taf .hlocoic"? Ford. Cbpvroiet D» fíoto. maqu ianaa completar, d•'c:*c^c•3^,; e^ip i'? n; multo outros m3t:ro!aií.. — Prrçootírrn * favor tra-:pr s p.*.aoue estragou R:j-? Cândido RrnMcio ôo.Tj-irpo do C'.':mpIn"'o. t?' Marechal HarTie? lfl"V. Dnn e? 4; l,o'jrenç«.
Automóvel EuropeuCompro,, um em boro «'t-o?» •• oíioanterior a uesoclo Imcd i'o e na-oamento a vlr.M. õ-ert?* oa'"> d-«Aílantlca .i7o. apto :.o» Pab?do hta-d? « domtnto.-

Automóvel X ChácaraVende-::* ou troca-'.e por automovelpequeno, medindo "0t*0 todo plantadocom uma tala com Z quartos 1 falacosinha etc., !ur. na port'j. ollma cha-cara. A Ec.trada dr. Cantspslo 381. —C*.mpo Orandg. ba^c 70 mil rruz-elto.?.
BU1CKVs::de-ác cor.veriivl Roadinarier -Capota, nutomatlea. Mp> •041. perf»l-to. em prlmílra mão, motivo mudança.Avenld tlr>n t ica 107^.

BÚÍCK — íí)3»!5e<Jfln d.' 4 pota? particular. Vendopor ?.b mil erur.elro!,. Trnlar na ruaSilvara A^artlns 1>Q•
Buick particular 1938W:rj otimo estado, quatro oortas corgr.'nrt, preço 30 mil cruzríros. Ver árua Conde de Bonfim 936-A lo,la. 

CAMINHÃO;.Vende-se marca Tnt»rnvMonal rotn5 000 quiiomel.ro* rodados, s.000. Tra-tar ar. Mello 33-7929. d as 7 ás 9 lio-

CAD-.i l/AC 1943 — Sedn.nçtp. fõda equipada<* U"lLAr I9r? - r^daoctr. tóda equipada
CrrKV&LER — Town and Couoirv. tóda equipada r, nova
rORD Vedete 13.S0 — rero quilòm?!troM.NCOt/N IP? 1 — I portas, cem rádio, em estado novo
PACKAIID — I portas, cm estado' novo
r?AT 1.IC0 »Jr 1046 — Com 7 luçarcs c ta%1 Paulista
CltUr^LETr 1P18 • 1 portav. "Winrisor", tóda equipada

v~r p tratar rom Aníbal, á rua Senador Vergueiro n <»5,

Ótimomente conservado, tipo de luxo, 4 pof-
to», com rádio. Cr$ 55.000,00. —- Aveníde 5a©
Sebastião n. 89 - 202. Ureo Tel. 46-0166.

Mecânica Âufo Peças São luiz lida,
AMORTECEDORES

¦ Boick — Pontiae — Oldsmolbilc — Nash —«
j Cadillac — Ford -— Chevrolet —- Packard

PEÇAS
Ford — Chevrolet *e outro?

Serviço de tórno
RUA SÂO LÚIZ GONZAGA, 631

TEL. 48-2143

CARRO PACKARD-41
Conversível, 6 faróis, forração à nylon, pneus

bando bronco. Bose: Cr$ 48.000.00. Facilito-se.
Tcl 28-8733. José.

Com êxito c se/rurança, procure Normando — Kua
fio Ouvidor. 50, 1.°' andar, sala 6 — Teis. 23-2713 eYaíorise o seu carro economisondo tempo e

d-ríheiro Tudo para o seu automóvel. V. S.
encontrará no Ford de Luxe -— 1939

Vende-se ratado novo. particular dp4 porta.*:, cor preta. Ver na rua Mar*qués de Abrantea 139. com Mario.
FORD — 1941 — LUXO

Vende-se. <i portai, preto, com radiode fabrica, estelrinhas. pnaus novoa.e3tado geral Impecável. Ver á ruaBaréo dc Mesquita 339. com Amadeu.
FORD — 1948

Vende-ae um iuio de 4 portas, porpreço de ocaoifto. Rua VU;<*onde Du-prat 3. crrqulna de Presidente Vargas.
Ford — 1948 — Super

Dcluxe4 portaa. particular o matá novo doRio. 8 cilindros, rodou apenas 3.000quliometro^. eató. como novo. lindapintura azul escuro, aem ter um arra-nháo. Vende-se pela melhor oferta..Base 85 mil cruzeiros. Tratar na ruaBarào de 6. Feliz íòn. Telefone ....

GARAGEM METER
| PEÇAS E ACCEíiSÔRIOS ESI GERAI. PARA AUTOMÓVEIS
9 FINTUTTA, MI CANICA. I.ANTF.RNEIIIO', CAPOTEIRO. ELE-
9 TRICIDADE E POSTO OE EUBRTFTCAÇAO ESPECtALl-

Z.ADA "MARFAK "
RUA 24 DE MAIO, 1281 - MEYER - 29-2356"* qL'-g5Sf3P>« r.,fWlia»"?&!»nat* * I UBÍL— WWMWMWMBMBMBBiMBgBMMl

pagando imediatamente a dinheiro. Tratar com Fernan
do, â rua Cândido Mendes n.° 22, Glória. Mercury IMP. de 4 portas, pnrljs brancos e hots • Cr? 116.WMMK»Mercni-j. 1948. de 4 portas, rádio Spot, LiRht. nle. . • CrS M.000.00

CKevrolet 1346,.dc 4 portas, cm ótimo estado ... .. CVS R6 000.0©
Chevrolet 1942, de i portas, rádio, csteirinba . Cr$ 50.000,00
Ford 1941. conversível, com rádio, netílina. ctc. ... Os 35.000.00
RUey 1Í>48. de i portas, completamerttí» «ovo Cr? 66.000.00
Bnick 194.1", conversível, tóda equipada r nova Cr? 38.000.00

Ver « tratar, pessoalmente • p. a qualqurr hora. i ma
Francisco Xavier n. 460 —- Tclr-rnnc 1S-17PI. com ANVUAR DE
GÔIS DAQEER.

CAMINHÕES
(Proprietários )O Sr. encontro paro seu carro, recondicio-

nados com garantia, tanto para Ford como qual-
quer Qir-.ro tipo para serem montados sem perda
ds tempo,por preços razoáveis. Av. N. S. de
Cop-ocabana, 1 .065. (Entrada pela rua Djalma
UlricSi. )'mmPTR^AI^^STER 

n947-4»
CONVERS1VE0

Completamente equipada, pneus e tolda novos, 14.000 mtlbas
rrais, tudo perfeito. Nunca bateu. CrÇ 90.000.00 á vista. — Ver
n tratar ua garagem Baráo do Flamengo n. 2U — Qualquer hora.

Chrysler New-Yorker 48Vende-se de 4 portas, apenas 15-000kms. Treço lio m»l cruzeiros. Tratard'eríamente pelo telefone ?. 3-2301 comYolanda.
CADILLAC — 1940Vende-s»? novo de 4 portai, todoequipado ou troca-:e por corro me-nor. Ver na rua Marquês de Abran-tej 13°. com Mario.
Caminhão X .íeep

D; 43 com reboque d^ quat-o rodas,por caminhão de «P. diferença a com-Pinar com Lulta Iei._25_-9162.
CADILLACVende-se, conver&lvei. modelo 1D47.absolutamente perfeita. Ver e trata/ri rua Barão do Flamengo 22,

CITROEN — 47/48.Vende-se um em perfeito ectado. —Ve.r c tratar pelo tel. 43-3059, comCirllo.
Camionnette Plymouth

t rrecisa-se de caminhões, sendo motorista e pro-
prtetário, para serviço de 5 meses, fora desta Capl-
tal, podendo fazer féria mensal de 15 a 18 mtl cru-
zeiros. Tratar à rua 1.° de Março n.° 9, 5.° andar,
sala 3. com o sr. Fontes. Ford — 1946 — SuperVeade-ce taxi capela, super equipadocapas nylon. bandas branca3. pneusnovos, estado «peral uma maravilha.Ver A rua Barào dc Mesquita 339.Amadeu. Rua Sacadura Cabral o. .133 Telefone 23-6310

FORD — 1938Para entrega de mercadorias —Vende-se com carroçaria fechada, motor uovo e todo reformado. Tratar naCasa Qarcla. Av. Rio B^arco 97. OLDSMOBILE
Comercial

Vendo, completamente reformada, com 10 lugares, maquinanora. Facilito o pagamento. Ver i rua General Polldoro n. 85.Tratar á Avenida Presidente Vargas n. 1.0"9. 1." andar, saiu 3,com Magalhães, das 13 ás 17 horas. Telefone 23*5139.CíbevroSet-,Lotoção
Vende-se uma linda- Sedanete, verde metálica, muito pouco ra*

dada, eom rádio Deleo, de luxo, pneus reforçados de banda branca,,
espelho lateral, Spot-Llght, lOO^c conservada. Tel. 26-7895.

Vende-se camionuetta, 7 lugares, com. 8 pneus no-
pos, bííin calçada, linha Braz de Pi»a-Praça Tiradentei.
Facilita-se muito. Motiyo entro negócio. Tratar à rua
Piratini n.° 298, com Ribeiro S. Cristovão, Depósito de
Cêlo. Telefone 48-9435.

Vendo Scdan. de 4 por-
tas, zero quilômetro, com-
pletamente equipado, Fact-
Ilto. Durval. Tels.: 42-3573
e 48-6617.

Jeep CamionnettePerfeito estado, tratar ntt rua Senhordoa Parcos 344 üobrado daa 11 As 1?horas. nAo se atende pelo tciefoae.

Compro Automóvel—49
MER.CURV ou HUDSON completamente equipa-

cio. Negócio rápido ã dinheiro, sem intermediários.
Ofertas por tel. 32-4194, das 10 às 12 horas, dias
úteis.

Pontiae 41, Cr$ 32.000,00, só hoje. Coni rãdlo, 2 por«
tas, pintura c forração nova, máquina cem por cento-.
Av. N. S. de Copacabana n.° 1104 — Portai-la.

Vende-se em perfeito estado Já ?m-placada, linha Tlradenf-s-P. de Lu-cae. náo trabalhou eite ano. Ver etrefcar n3 rua Uranos 1139. com Vai-
~ 

CADII.LÃCAno 41. tipo íedanele. Rua Alfande-ga 137. com Paulo.
CITROEN;».000 quJlometros, E:n estado novo.Preço 41 mil cruzeiros. Rua da A&emb'éla li. IIa andar. 32-2551.

Camionnette MercuryVende-se tiova 1943. cor greuat pou-co uso. licenciada, lotaçfto 1949. pqut-pada. radio de fabrica. Preço lio milcrureiros. Ver na garagem PortelaMadurelra. 
CAMIONNETTEVende-se uma camionnette Chevro-let comercial 1940, em perfeito ectado.Base Cr$ 32.000,00 ou melhor oferta.Ver e tratar com Edgar, à AveuldaMem de Sá n.° 247-B.

Cadillac - Hidramatic
(Rabo-de-peixe)Conversível, roccm-cncstado. equipa-do (único Fleetwoodl bania brancasupercur.hion etc. Vendo 2J-54'J9. .cr.Mario.

TH dramáticaazul, pueuf. dc faixa branca,, rádio, complctamentí
nova. Ver c tratar com o Sr. Oscar, á rua dej Ouvidor u. 152.
Tel. 23-0800, ou Araújo Gonditn ti. 15 — leme. Ysndo e recebo troca. •— Rua Mariz e Bar

fos ri. 1 .021, apto. 201, com Elias.
PACKARD CLIPPER

Vende-se um dc 8 cilindros, azul marinho,«om rádiiíj
em perfeito estado de conservação e funcionamento,
forrado de nylon Rua Pompeu Loureiro n. 83 ^

RÁDIOSDEÀUTOMÓYEL
COLOCADOS NA MESMA HORA

Para Ford, De Soto, Chevvolet, Plymouth. Mercury, Studeba-
Ker, Dodge, Oldsmoblle, Chrysler..Packard, Porítia«, Buick, ,e par»
carros europeus como Citroen! Morris, Wauxal. Ja,a:uar, Fiat, Slm«
ca, Renault, Standard. Austin, Hllmàii. Tel. 27-9105. — Avenida
Ataulío de Paiva n. 980-A

Convidam-se cordialmente os automobilistas do Distrito
Federal a visitarem a nosso grande organização, a fim de conhe-
cerem o mais deslumbrante e exclusivo "stock" de capas pron-
tas, feitas com tecidos próprios para forração de seus automóveis,
inclusive 40 (quarenta) padrões diferentes do LEGÍTIMO nylon
americano (Não confundir com material inferior oferecido à
venda, fácil de ser identificado pela excessiva fragilidade, do fio),
couros plásticos, palhinha americana LEGÍTIMA e uma infini-
d ode de outros tecidos excepcionalmente resistentes e apropria-
dos ao nosso clima.

Não deixem de visitar a nossa confortável loja antes de
fazer a aquisição da sua capa.

CAPAS DESDE CR$ 480,00 PRONTAS OU SOB-MEDIDA
VENDAS À VISTA OUA CRÉDITO

(Da fábrica diretamente ao consumidor)

Esplêndida ocasião para reformar o in-
terior dos seus carros. Procurem o "CAPO-
TEIRO" da Av. Gomes Freire, 132, junto à
Praça João Pessoa. Trabalho rápjdo e per-
feito, aprontando-se uma forração em 8 ho-
ras. Grande sortirnento de artigos nacio-
nais e estrangeiros. O "CAPOTEIRO" —
Avenida Gomes Freire n. 132.

CAPACHOS
DE CÔCO PARA
AUTOMÓVEIS
Executam-sc sob medida em

qualquer tamanho, para resi-
dencias, edifícios e autoroovcls.
Rna dos Inválidos 20 — Telcfo-
ne 22-1435 — A. Sabei.

COMPROPlymouth 1947Í48. q-uatro portas emotlmo estado, pa.sameuto A victa, pelotel. -19-0408. 

. O "CAPOTEIRO" da Avenida Gomes Freire,
132 executa qualquer reforma interna de f*us
carros. CAPOTAS, ÇAPAS, Forração geral em
CASIMIRA, MATÉRIA PLÁSTICA AMERICA-
NA, NYLON, PALHINHAS ENVERNIZADÀS,
LONAS etc. Cajados, Tapetes de pelúcia e de
borracha. AUTO CAPOTA FORRAÇÕES LTDA.

Ay. Gomes Freire, 132, Tel." 22-8209.

Caminhão Saurer
AVENIDA BRASIL. N.° 2.190

Taxi américano
Vendo por 30 mil cruzeiros, a Ter no endcréç.o acima,

perfeito uso, último modêlo, roda dupla a gasolina, li-
cenciado, H. P. 52, grande tonei agem. Falar com José,
tel. 43-0640 — Fábrica Sumaré.
CAMINHÃO "FARGO" — 1ÕÕHTP7

S.000 quilos, de fábrica
/ Otimo estado.- 6 pneus, vendo urgente. Tratar com o Sr. Ar-
Ualdo, á rua. Prefeito Olimpio df Melo lt. 835. Tel. 48-1S78.
Bas 1 ás 16 lioras.

D. P. CLETO LIMITADA
RUA DO SENADO, 213 — TELS. 32-0050 i 32-008?

¦j uma Dc Soto 1017, equipada, por uma 1949, dando-se a diierençSj
, e um Ford 1037, 4 portas, equipado. .

Ter e tratar com o guardador naiano, no largo áe S. Fr.ancl^c#*
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ÇAbAb CON.KCIAIB

AUMAZENIS - sennorw c«-
roerrUnlea — hn compra e
í^o.do c»»»a comercial. Va»-
nu et J» Queirat e nada mal»...
KVaMUM * Quclrot irnipre
«d. «. mata... Um pode «rnr.
do» nunca. «ré» * impu»»lT»l. --
Acompanhem > maioria coro
praduo e vendendo sua* casa»
touierclal» l",r Intermédio üe
laauur» 4lui'4ron t nada mau.
lmltat ni-o adlanlt». quem t bom
Jk nasce teiio... Wuem quer ae
taier nao pode. E uma omanl-
wa. Uentca de

JORNAL DO BRASIL
rioi.qulm — Vtn4t-«»>r ponM1 TOolwulm — V«ndr~»e no m tin or4 rtnts^m n« ru* "Bunfim com bumo co.i-. X* do ito d* m J4i:o Co C»r»ne. f»-

[ *\runtr*to d« §no», nio pif«• * u- ** .r . „ . tcha d» ** roU era-- rl»* juprrlore* * 20 mt{ cruzilro* f "t»
cut'.. * aind* ttm otlm* inoradle, irpto a« s *m». t ci* cd |*«i!l* faeilldade •<! »>•«•*«. Mo Ti1 ' "*

1 f.-m u»a qu»rw« • ,jl». r»rij >J •">'1 jVd" ! ! p»!.m""o 5 .mpi.."'.. O?««nlnt4o s.£nt»iro. At.r.iia Ocmo.
I crutttro*. Prt«;o niL irtue «o». our* iiud* is eumpra. Me- Kritr# M-A. •%.» . • „.... ; com ®? ouVdlvi Ihom drftlhfj com Vwiue ¦ A* QutU *>otequfm — W-de-ie ttm no» mo-

DOMINGO, T DE AGOSfÕ DE 194»
r*Fi<' r «MUeiia ncUurjntr ip.Miri d» Vipí.-m, um» | ry.iu , ;» »iíu»d» •'CAI L e I)CÍ|U« n.i iiMaur»n*r j4 ,f!| rí)m b0% r#li4#r. cí* aa! H •« 'u* Í*U r Atio «Jatele, proximo ao Largo do ^#jPr6 Çêt Lobo, imtsr r-^.*tr»tr» d: »: » 4.:

Machado, féria mcnul de Cr*..; Manuri Correi». :o c*xiu, com o »r . • <r< ^ .«i,, ;110.000,(JO, 7 anos de contrato.| 1 Stifu.11*dlnhtiro p»ti «'urrrioionto, rua llOfCt — \cnde»s« "ii-r»???! Vira 1 *ro phlw 4
1" andar, l.m-, srande movimento, no melhor i, Quilio

nrwU-ne" dlnUelro para ujudu de
compra, bompre o melhor n«to-
*lo nara o melhor cllenle.
Lii. ijruruaianü, 1M, 6". andar."» rnukiie Iituido no mellior pon.o (A comprovuda pelas ver
A d» A'»oid» Auioaovel c;uo. tum | lU»Uu/i cada semana.

?IHiíã^ll»lho?« deuiae» c«« Va»- -?-«nM"*Vpila BÍSMuInsT iia-: 0ÕuquUn — Vind«-ie um «m no-
Sü?a t QM«uo>. 4 rua UtUiíUkian* wMAZENS —¦ Botequln», pa [5 .h> Mir,nd«. a ru« du Opall*»,lZ *«dftr. 1 dariam, confeitarias, bares,jiotci» , eíC1„ir.ii d» r»t.-«d» do Ar«"í ' •m^ffopTciKn». com ot - pensões, restaurantes, tcndlnnas. j Boa (crit contr-t> d* 7 «noi.
A'™» contr.to d« 5 «noa. te.-ia. <Je yp,. comerciantes, querem veti-1 mor»di». vstU. Aluiutl b«r»ta (.50A5LSH. ^s?«m.^

inoiti aiMiiiM vwi»» t»«iwv» •» ~*¦ * .— - . j redro 1 n. • * "**
toi rSoUw dlnh''ro P"1 ",ad1 o-^r^ - - <

B2?,V%l&iT »mprn"i e'wtamoi M.#m«S' 
f &m % S^.lhor ponto HI>,Xrf ¦ • ' -' . " ?

f. i,flSii!h«iro o% »lud» de «mpri. V«r «• V ft tar * rut Coronci nsn»«l ( mU crtl7f,fi,\ coniraie d«» 7 tnor, *Ju. IX u« com i o ounrtof. ft »p»ru- ( AJuds dc eorapn M'UiorH i;'•«
liXiAjl dVulRrr rnm Vnnirr V! f04 — , JJJJj rfe00 cru;HPoi. Tratar.n/* o.-qa- nit.mo,, OUtro com 40 quarto* rim Vatquti r Qu*l. •/. 4 rua ura-
Ojriroi a rua UruEURiana 11»6 61'' "OotrquTm — Vendf-*« .ivr.-* o dt- , „|2R?ft0 Manflro; 1 Avenlda Uoniej umtntoM «• outro com J2 auarioi, j ifusmno '.hh f j''
Jl» U*US i O »emb»ra^«do dc lur.S.quer onuj, !*r Fr(1i^_?.rA.^nU_2A  vendem-ij com (acll!dodr? de p-.Ca- , >.llUur;(U COm"mondis. compr4-#c

gA.^TT^ 
Z* 'Vi'nn.'.M iuJ"tirdo~"o"n" bom n«aoc|o. uo.i jv.orjdh para fu;n|- , >Vafe c r«stauraate — Em rtp«rtlcdoi mrnto. Tratar na ProfU, t rua da j y rtunnnho d« 50 noo rr i;rtmr. r o

mn i*l ± cnn\ bom cont'ato r pr- I ilA- contrftto 7 »inoa. k rua L^opo.dU public*, bem movlmoutudo, mabl-j Al(andega 63- 1* und>r ... ! rftto • p*G*r m«n«ali>'»rnta 4 com*.ij1 -nt^Jd* Veuda urgent© e Su- nw J- 9 c.He aeleto i«n» funotonainento admUln- TTotc no C'aTete. o m<Thor da •uajbinir. no* b!»irro». 'hivc.j. orujau.111 cnt.ad*. \ enaa urfcnw „,Au, iunio co.n c nenocio. , p um |()C|0< que conliew do ramo « H cU^r com 40 quarto* * um vtu HaU!. !U. t Cor^ i : • ou inn*

V

vi
vel o prevo. Ituocm .v Valtrlo, Av,
I>;etldiinte Antônio Cario», ?C;, **• i
j» 8di-A a B. fll. !»•'<<>T rmai-em — Vendo com morauia,
Aconiraio. «lutuel »iul»o. I«rl» "«75 mil cruteiro^. Tratar boje, com; a », Vaz_ Lobo. <t4Ü. _"AçOtíCCES — Armaacns, b"o-
tequln.i, bar«», confeitaria», pa-darias, lioteli. pensou,, restau-
rantes, teudlnha» e todo c qual-
quer c«tabeleclmenlo comercial
ou Induatrlal, rrocure pl com-
prar ou vender, os corretores; —-
títaffa A Cassia, Travessa Ouvi-
dor, 38, B." andar, salas 603 1. —
Fone 43-806, cujas cflclencla cs-
tA comprovada pelas vendas rea-
lUaüun cada semana. I OotMUim-itir Nova"X^iriVtêw,- vtnd.-ir i iltuado «m | tJ dt-je fartado Bo» Itrlk com Bom

Hi»f1! i* • *ot 'meti #ti

>. T«*m trí«'*d*» Y i ciilta* »f AÍT j« jr,
ytii:

SMgai Av' B*"t* uruí 'barb.!rü - VOTT.o um"lãl»o h.m . - • —• "V<ndâ-a>' boUoulpVTll- ' t» montado, com clf.ro cadeiras, bom v otj!nn conceknfto. com capital d<)\er.up », oQvr*':*»'. 'contrato, aluguel barato, com mor*. ( c0.000 e:uz«lroa. Cari»& para 00710«... na portayla doate,JornalBotequim 
— venat-*» ooveqy»ui, »»-

vr» r diMmbaracado.''ln.ialado no : 5Y»"nV raa"m«i-.'cent'rél d" nocha Ml-m,lhor ponto.de. U01iJ.I#..«S!lS| b®«'. I rlnd. Rua doi Topa.lo., 53.

queira assumir a direção do mej- j apartamento tude* cnobilladc 0fupado» p*r Inquilino» r.latlvainen
 i /"Tarc e otr — vouuc-if em Duqu*

BBa?S' .VaianitnfiSS'pov'"iitoUvo *d«S tSotlquim t Bllbar.-i — V»nle-»ol rte C|I|U. Jurt0 J c,t«c»o ta«n-
vlatJnf 1 rliar rum o t:. Jo»4 Ma- otima ca.a df om.uln.. coiurato t0;i ,orll. con, rarllldsdc de an-

ihriro' A at 2° de Outubro i5. » novo de 5 ano*. com 2 comodos. *lu- • tj»r male, contrato de b aroe, comlnciro. ._a_AF._#-?^,t- j RUf\ s«rato. f«rta de i3 mil cruralroa h* ntrAmmto. otltna* in*-
por np?na> 150 mil cruielro* da en- | taiaçOe» com parelho de chopp e caldoIrada e 100 mil cr;«elroa * prato. ; fle cara, -j-ratar na OrRa-.iliacfto Mor-Tratar com Mario Sfaora. Av. Joao|tPíro> ^ Avinlí* Dome» Freire 35-Aribeiro 150*A. fundoa^ PllareaVk.fív. .1 "Mai-I Mr.lfraotequ»-> ca.

telro.
rjotequlm —**Vende-ve uni na Tlfu» /*lífé e bllhKFírlat ilt 40 » 45 mil — ren. comi»ju-  .. . .... inoocker. licenciado para ml- i Y"avi.nderla n"õ Centro,iíl i "Iro.í alu*nel barato, eoutrato o» .. nu,»f. com toda» lle«ncai ps»a.. Con-| Jj , M alusual-M# eniselret. r«-l iiV«Ti. "Mrta"« 'ate» um soelo na

Copacaba»—cojr.>CT;| ^M6e>,wVãtattri>n£M,. jw^nh»». j ko ")"riy.J?^Ví"^ÍlíÍsd 
Ílíí :""o m]l \ "oV°cru«lr«T»o pw -««' nw W c?ítr3S | 5*15è?.V^J°w.nU^- . ^ ^- —  P°p'n*- «liuai.o. » IX*r ,„.ÍT_ ro rfí. nr.iTjnicnrias. dír.oAe do umit

pul. r»fpo»t.torupaoojk pur mtiuuiiiu» niniivaim-n- i mirante^W«jrru.o,_ ¦ •
t< ricentai. Alu»utl j.oop cruielro» | />utt«nda -  
Feri® variável «indo o «nlnlmo 120 mil ; oon» -.isitratt. i. i stu»
erur.cilrc* ccntrAto de 1!» a.ios Co- • ]*. .to TrAtur direi irnc.-?t
nhecldo ttn tudo o Drail! e h» 30 A rua Joaquim Falhareiano* que é explorado c:jo\ n^.uitK du ll!inde'raoílclencla pela sua p oprivtarla qu. ' /SuVtTnoas Vêrlt-t."'í>c avaro vende por»motivo de doe:iça. Pre cotura*o Ver e í *it. t ; .aCO de oportunldaõo e grande racl- I «0-í:u« iv- ; r.f»o • a"-^dç p>jlidade no pagamento. Tratar comli{tr.ne Rimo», „Rubeen. A- yalerto. AvenW» ?"»l* I iVeatimãnt» « B»r n* M»9«ue.A.3t 8üS-a ^ J 700 cruretr,. fer'* •-W... A. - .. fíC

V|*t»Ja i

B*i*R'C*; £- *' •: a rua

i'4o Boafeitir-.ru-d- Waína ur*.u;n r*tk 4<-o< u mvvtmfP-«lov no m#lborM» .1. ViiACtt contrato Ohufueà (*g0 cr-»iri* %:». .« ter.ünh*. lívrat* ;*ter.do ítr.á»:ruteirí»* w>r m^a.n' .•-'lie,-.»i. 11 naJii, .01*, ,!»cwe:l-
r.tdlã.
Pr a

í dente Antonk».Car;o*, 201. a«quatro meia» , f n Tcl 31.*44®. mil
ontrato d« | "^"'."baUío í." jiníteo. v«°idelrã

tam-aetar n.*> loca
iJ liUdTi.""?. ^»m.n,o 

«
55iSUÜIlhòrt» d.tafliK Cora Va.nu.-í Xtontetio resol' _ 
J! Quít-ot a rua üraguauna .co. o'j0 máximo Interesse, sempre tem, v^otte. Uhr
i"adtr  — .-'Interessados nas compras, como j JL» r;ibaia, Ji confcctldo

{!rotni'so,a*(it?°.»».:»« SJTflntfarío todo Snolo nc- ..bar gjlte . «•-.•'«IBSV'¦5SStfi?,1.
....j.i ... ... Gomes Freire, nu- cru..,r0J menials. o comprador

pode acompanhar o negocio pari. pro*

a Orsanliação1
resolverá seu caso com do pagamento. Ver e tratar

ré>tí\urant<T em''" Copa
ótimoano?. dr esquina, contrato de

luputl cr« 'oo.oo. térla d«:_40|rnt copa- • lro( ac inverno. Prrço isoi-oir melhor , ,, .rUjj|rct. (aollltando ;so mil cru-ntado. com Tratar com Mario 3íabra. av.indo traba- 1 »rtAo" Ribeiro. 150-A. fundo? — ri-

ST -®ãSÍ^»eâ?M«*' «»a,tol cewarlo. Av. Gomes Freire, nu-
SelEid* <• pafírnc.-.» meti. S»-A. »»la 1. — Telefone;.
•e dinheiro p»ra ajuda 42-Í84U.    ; ^ar a vermar. »em compromU»o
vtibor.v d.talbt» eom_ í? -RHtkSBIn'*  "

joAo Ribeiro,lare*. i — contrato oe iocuçc.o aui *<#5'», *•*-
Botequim e Bilhares — »endo em cllmente reíormavel. Preço .mo milCa«cadurs. contrato t1** i snoa. ; ciTJielros. rom part»- ílnaneladr.. asmFeria mensal 50 fll crutel

UruzuaUr.* lèS. aoTPlffí]INS ¦— Senhores co- >• Vende-ae por sso.ooo crure.ro-., cau*a
, o.,. Zmnra p retirada para a Europv Iníormatíes merelantet» — tara compra e J7.2it7. lSir.t. Andrade, sô a tarde. d«-TíTuado no mr-nor po..to, Ventía de ca*»as coanerciais poi5 das 15 nora;mnis —

Ca«cad...». -com moradia. aluguel vOZ cruzeiros,féria ?t inll orutefros. Preço 250 mil
c/urc!ri* facultando :on ml! curfl-rcr Tra*ar com Mario Scabra^ Ave- r-YiTfélTn!da -Tono ribeiro ÍIO-A. fundos ~ ^ ? Avenida Rio petropolls

: p^rii iaooracao oiuno ncKocto l *r»* £0*-A e B Tel. I
n"^',"a°-n". V.°lo*"ile'fone."'°l""" delx. uma grandc_ war««;n^de lucre; f^T;iiu-r;H7e " _r-\ eri3T- = em Cto J
(¦!•» 

¦« bar _ campo Oranoe -• j J *,ee^h5r#* do ram? venha Infor- i ^®r'»td°,T*0.1 FX' '
Vcnd<5-se cat6 e bar, com rc> - Ruhem & Valcrlo. Avenlda | r13„7Jo?!o KaeLlua-te o r. "imturo

SS5fu,.?°i™sa?.i- ^T»?fen;!i;! :a:- i
scsTsielJuroa.  —-ros. Tratar * rua da Qu»unda:o a n d ar. Telcfon 2: - 332^.Bar — Vende-se cm Caxias.479.Casa nova c de futuro

Eõjas no LeUiòh, de rádios geladeí-rot, outra na Av. ,'J. S. de Copa-ccbana, e uma fabrica de estampariade tccldca. com morada, com controtonovo. Junto a estnçfio do Meyer. Tra-t<ir PQrofll rua da AlfanJcga 6á. !•*andar.
Loja 

— Vead»-*e fabrica dt jõiaã,a_rua_André Cavalcanti n.°
r "oja
Jj por sobrado, com cerca de io5 metros. Pasta-*e o con-tratõ do i anos. Aluguel aaraio: :;ccruzeiros, proxtmo do Lolde Braíllel-ro. Cartas para, •5?.4(?5. na portariadeüe Jornal

bem localltadu, com otlma | conamoradia, salõo medindo 4:m2, bar-racio not fundos, serve para qual-quer ramo de negocio ou fabrlcj ala"ratar

A'de Boniucesso. com otimo con-!(J1Jpr A Qudror. e nada mats... Vjotequlm — Vcnde-ae com boa mo- T^tr t CafA — .V^!*3'' C*ir$ if 0^0 00 — Oultandi. vonde-
trato dc ? anoi e oela mo.atfa. yn ¦ ^ yaSqUe* & Queiror., scmprc ca- |J rftd1a. Aluguel entlpo. i hvxoi de j 19 chambi. Incti.ucOe. moflj.ni.- . ^ . , uma ccm ot-'.mo alio nista.
cendo fcOO quUoi d.ario*. .^nae » ra*|s. i pode crr-r. i nun- contrato. Farendo bo* (ena^. Tratar mas. otlma ml! ! iada ^arl QW«l<»aer negoclo. alugue* ;com griu-.clt :*c..;oad tc J ltL, ««.Vei Accnilia- com «s donos. Rua Antonio Ke?o. 1S6 radia. unleo no »ocal. feria de 30 ml. d, orus.lr09. contrato de t:\oi \j!flfcore« eta'.Uet ccmt Va«quet £ ca, irea e IB" 'Sitei. ac.rupa. 0,_la Fonc^sP.2a33. I cruzeiros no In^err.o. Kntrada. db aje- ¦ Avenlda Itatiaia n. 398 — Duque ;Qjalros A roa Urugua.ar.a lib o ni,e a nmiotia comprando P ven- T>Ttar — Ven'de-ae com rontrato t : na> 2CC.003 crawlro* e ojt.os ?0u ( ^ Cixla... ;endar.  --_cnto aendo saas casas eometcla'S po» JD s\uguci Cr* sis.oo. rcceb- 2«o I mil d®*;• Aj* I*^ j0'fco' Rlbelro i p*W e Bar — Vende-ee em Jaca- |'A?ougue altuado no Jc;^; mwrmcdlo dr Vaaqiiet e Queiroa, rrure{r0B. Preco- -.ZO.OOO crurr'.roc , .jjm^ Jndos - PUare,. i t re^agvA e d? equine, e em rua ; 0ja e„A de Ramos, com etlmo <»atrato oei natja mais. I ml tar nfto adian- com tooa * mercadorla. KaciHr-i-s« • ^end~.c' r.T--n3o "otl- c::.tr?/.. contrato ci^ 9 anoc. ooa ca« , L lo1a» aitot e magnlflca mora da wn con- c nao* , fc|to, feO.OOO crutelrob. n longo prazo. A "Taotjqjlsr - vena, tc J» t- b. montaria. Motive se ex-]*-*
co ill quilw d;arlo*. Vende-se eon u, quem fc bOIil ^ n,Xl vlsta. liO.COO cruzeiros. Nesroclo di: I > mas f«rU5. contrato ao ^retendente. Xnfrcma?6ei I
rrande facilidide de piganiecw. Me. quenj quer ite faier U&O PodJ* ra>r4 ocasiio. Rua Assls Carneiro, 437 ! nfto paga ,Jl!,1 * De Fft,erei no c\'.6 do Fonto a rua Nerval de
ihores detUhet com \asques L Q-^ ( j.. uma orsanbra^ao tecnica de ¦ _ Pledade. ¦ ?-3, ^^.--,0 . 7eQ -r,'- Gouveia n. 417 em Cascadur.a com o ! ?ueI earal0 e OOR, conrrato. tl«5w*J.u»-?,Sg; ; negoclos. Kmpresta-se dinheiro BOtEOUINS. bars, cafes, etc j poteou:r.h — \^do de .go a ^co_m.^ , .r Jos^ —r ! "° loctl- 4 Bstr«da Marechal Ran-XZ AT: 

g^«a|,Tn.U,i;? - V.a-gh|C«« a rua Bucno, A„.:
«asal"dt"'^ ro.4.^dit«°d't Vpi!- f«enle- L'rurialana 168. 6° an- j Tecnjca Comerelal e Contab'l.; p„„r _ -.^.drm-te ^oo-a^ i S?«,ntP"5,o-Jt*o*«m ««a*d'ia. alutu'.' \ ^rC°o?.r°a."inr."'tVl'

Samnw^rnSbMM jf.^Y-Ve ";?e» *4' 
^dttSiic. tl-Jtdo no melKoT poi-.to j 

"Up2p La^go" d^Santa^Rlta.. rfndo^'^.l^nt^-to.^^on.ryo itimn J'aVrr'°".l°'' h'mm*A 1 •" s i B da rua Uoo T.lx.l:.; com WarrB«uu«nTe™V.ndo o male "sue: t;,„7o « P. Sacr.t - »•*». >>•>?<•<} "V^S'rVnM^nt? ^nS&. feswdo -1:™ Sl'o con"!Sficawiur an-, contra u» de o anot, ft-ria oe j0 m.» tJ chic e o dc. malor rrnda mensal, G-ne^ 1. "'thlic.i. ! %r n-ifflro-' h"r»- trato de 2 anos. aluguel mens3l da
ooVtand*a L":te::s.j. Parma- cruzeiros, vende-sc com frantic fac - a,UJU3l ap?na^ de 7G0 cruzeiros, otl- vr-Tdr-'c corr. pequena I Prfca ••• vitii-ol aluauel 500 cruzeiro*. Av. Ataulfo d« Palva.TV tas. t>or I lloade dc nagamento e e.mpresiaT-'e Uonto. eito na K»t. d^ Olarle.. pn- | Ootequlcr. — \ c.rtt JTi QUirn na \ iceonde de_Mtft.oi,_aiugue» :r4.A _ Leblon.'Olru !I OJ;»¦ ven- dinheiro para a]uda de comp.-a. Me- d Jrs o.aiil0. Tratar cdui f. 15 mcradla '"1.>r''a, \lljluej='o crure'.rot com morad uma car. ^ c»tet? - Pt;ta-se v»<i» oi)

m=! &&*&&&!¦¦ - Vende.se locatljido, em 1 n.» 791,   i pajamcnto. Tratar. na__P;o.n. »«» , VLJf Bernard., i.b

\f *nue-íe um UotC'iqim,~t#n> llccnçã> lertaurjuiu*, u-m oum contrata.A< .lua Atnaro CavaUcutl .865. o me-iivr ponto uo tn^euno Ue Dentro. —
iratur no local.end»-t - uia"~íotcqa'..n tipo axaiÃ-írn vendendo de '.--o. t.a E*tra-ia I . Hutropoll*. qullourrtro 6 —f/.iv» Gramawhi. 'i-»tar pelo ie».SC * •¦: i.«. t.on»_ o »r. Cd ja^do ^v"en1e»*e úâr «• ármakemrbom con-» tr^to - • ^luencla. [4~ bom nriro-cio aluguel oa\\:o. tiu* üosza«a l>u-qu. . j — HarOjO».  __i ' cnZr-re um d^õílio de pio e tar-» voaria, contendo mercadoria, yio-radítt multo boa. fedendo bom segoclo«jun lnho da Eitaç&o ^le Agostinho Por-to Preço 25.000 chuveiro». Tratar c|o sr Artur na conf«J»*rla Nice. Jun-tJnho «ia Estaçào de Agostinho Porto1 •'H'Lt ftlo Douro. _\ rendê-ee botequírn ? deposito Oejy p'o farendo boa ferUtw tem mora-dia. aluguel an»lgo t tom ccntrato. In-  .— , for:n»-ie A A\eiuda Nov«i Vork,^Japatarla. com maquina aet? ttv- j roni 0 3r Jü;érumentos FeVtm*. outrn Slnr.*r j ^yenoe-sc "Jm bar. leitena" t caldo2^-K-tO muüo Wi *r.c,.? _ y!nL .a 1 * de cana. com um bom recovado,radies bom,contra.o._ r.a ir noje. to- v,na moradia e um bon coarato,. , alusuel 2C0 cruzeiros. Ver e tratarJn,lo dt Mfcr.ti - conuant.no roro ü e;!, proprietário, situado abo'equlnt fj{ a-.. Itatiaia 9;t. em Puqua da Cax\at.

ío o dler. V.nz Lobo. 242.
S"To In.1 o d("Mtrl'ti '

c Chaves vendemnac'as e paoarta' s t.'. ir.ds noj; n* - : reuse*:e um pequeno orpos:io goihores c-ntres. C;n»tantinci s C.i. t ri, • \ ,aj40 3,ijciouaoo a uma oflelcv*Rua Tavarj? ,• v* scbrado. .ra-1o. »'recu ;o tali cruzeirot*.la l. S. Jotto ac Mcry.;  , merca^loria * balan^o. Rua Cirn*/rpeMlnha er. R!o compvldo. Junto ••.•q Meyer. Hao Largoaluguel «Gfi TTende-so uma quiueda faacado-,w.. , | V bom necccio. ISsiraia do Realça- cruzeiro?. Ve.-.de i'0 l.trc* de pa.ati ^ ~ E^taç.lo dt Moça 3oolt*.-te uma ; po? mes «i a Jen^nna prefarua oa j y ^ndv.re uma quiünda com 'mo-
i otlma I tona. P.ecn .ij tvir ... V ;id), ottmo i»afj para Ouelquo.-«ran.e fie noi. j ae atgoclo. tem l:cenca par-i cereal:, ea.--Tratar no cceruorlo d? I v^o * Unha .tudo independente. O\ a.erlo: a .»ven.dj "*.-.VJ.n; I proprietário é o doco s ter contrate,tomo Carjis. 2"j.. sa.as o0--.-v e a,-.^ucl e preço a combinar. Fac.JlJ—Ti l 2-74'ió ¦rjuaturari» — Vand • se uma t rua

BarSo de Co:ts!?e. U1 - Vila i durelia
Isabel. Contrato de ;moradia^ Tt!çtoa._fjrilnturariã — Vcndc-s^ unu em

,guel e preço* o pagameuto. Rua JoAo Vlceatw14-. a ;co metros da ponte de Ma-o motivo t o proprietárioOtlma' .r outros negocíos. Grande oportu.! r.láaae.
JL Draz dc Pin? Contrato 5 ano».Tritnr com Abreu. Tel. 4C-0983.

^7endese ura botequim por cio ter

— Vcndc-te com o'
moradia aluguel pequeno, aceito j ^rto o*.' praça como part

rrtlaiurtrla

nu. Uiditaoií con soairaia» oí 5-.';. B"da,",~rua Surubim, ra Prnha ocm|vv0.tqulm
W'j| #»r°ert^S! SS5»"."cíTJtálj 'SS®» . 15 mVcWÕv^. contrato

ctem oô.r^-owv'o \-^to facilidade de pastmento «; ramo. Negocio de ocasião. Tratar; A '^Hri^Pâvmfcta como "proprietário! C'— «stwetecjaea^i( mnnelro para ajuda de.compra.) r. „0, Aadrada». 96. 11.* andar. s«- -p^tjSa^^^lgÇnrdãem\lltr

tanlco. Tcl. 2»-6feS4

jgotequím no melhor ponto da rua | Alfar.deg:
Vendc-ie era lugar | I" oja de ferr^?em Vende»se. fa»J zend»*> bom negocio, bom contrato,

E'=í Melhores detalhei * U UC3aoaroa-..¦-'WC.OTIÊÍW. Dlariasnen J©
iiatr;; da EM.-liorlo Guunaoara OJ|| Qãelroí, a rua OrJluauna 14». |- •¦»>0.;qiirIr. _ p0r preço de õpõfíunl-
*an:w?t«»- sito A rua V;íCondJ a i andar. Í3 dadr. vende-re um localizado: a
1-Jiauma 13* andar ^a.aa_3 ' l">otequim e Jvare3°.t-- v-r, ü n^n rua Ma-lz e Bar ros. com feria cupe-

afí e bar^ multo Industrial e de íjranac mo* , cr,m grande atoeV. Tem casa paraimento vendendo 63 mil crutriros ro mo-adla. com Rodrigues, a rua Abo-

Tendlnha 
— Veriae-r.e por C:3 • , j;;, Ramo:.üb.oeo.oo' ou := mil iTUseiro*. 1 *- 

cllito algum, tem moradir- para dut-s
pessoa-, <bom negocio, s anos contra* .. « joio de Me- 

quem tome conta, preço de oca*J&o.íacllita-*e o pagamento, aluguel ar.-Ligo. Rua Tavares Guerra 309. £aoJoão de Merltl. Ônibus Praça Mau».
Ar, ^ i SftO JQHO.QD ' I -r T*«i4«_e». Tim armarinho íãze^oõbarato e òtt-.  _ dono ter ou*Truiar a rua Dr. NoguerJ

um cano dç praça como parte do pa- j -r> Vrd ;-~st um armar:gamento. Fase io mil cruate.ros. A . • y bom negocio, aluguelcia A.exandre Ferreira Jardim ?• • m(j conlIt,to: motivo otro negocio

AM.UA1S
1 Í"*É C" "" ÓO.IUU urr> - vei.atm-be duas ca-rULE*a^d0-Pa.^; b dellnlia» idade 50 dlae aü cruzei-frende-s-» quitanda com ce.ea.- t-m ^ ^q_ ciua. Kua Washington Luiz 115 2"y contrato c moradia, t^ua isc..na , aU(jar. lei. 32*2051. B";:'"o í ,wmSS:««órx «n:; p^. y»d.r ««.» m.i4i „ct0 «6.

A -Taieta Ver.do na una ao *-»«-! interna ca esiaquo uc( rior a 45 mn cruzeiros mensai*. »ra-
A'^-5wi(>- oredlo c:m ot'.mo arm a-1 Dent-ro, com otlma .eria oe oo. A r d0!( Andradas, 96. l\.° »n-
2-i tS c mottodM a» V»r.;o Mtt cruetlrot. vcr.dc-.t c.0:r;^;;"n°c. dar,'tala li03.fcu'to central e bem mov.mentado t30 j fac.liduoe d? pagamenxo e e™PJ®J.ta T>ar e^Cafd — Vendo o maior « °

t;;. 42-634j^_„ y»?quez &' B melhor lltuado no ponto de~ rt?\«iv.pvfi hares, cafes? De-! ? j. rt-..->.,»•»«. 'k*. movlmento de Olarla. otlma

WièíílBVSJWet" ^M^Tçtglr. yiterct - feentr.
Tr«S ! Ç ea t a ur ant ep o!

Vendc-^e um
...w  tem concorren- i botequim e bllheres. vendas men-

te* no "lugar, contrato novo e aluguel: sa j de 25 a 30_mH cruzeiros, ccnj U6. Meyer.i;i UU'U  - w--„ rnm n LOS IIO çi>4»fcw.u *»"»« »- - • - o - - - «" - »-¦ - •••••  - • *"'¦ . —. ¦local, domingo a qua.que. aoj,a, com o rve ara d0„ ou tres eocloe, moradia, para família, com contrato. T
Sr. jo-4; t. rua Slque.ra Campos .0 moradia, facilita-se alsrum. Mau, aluruel 6c» eru-e!ro: Tratar i tu '
e 71 2o andar, Salfio de Bilhares- ' -  -* 1 ***'

: Ti>oxcrria. ¦ J_> multi
- ma chlnho. 3 me*ec. amarêíôl

premlador.
1 lnforpiaçôes com Mamccle, Praça Maui , Saldanha Marinho, oi.I .maior ! i*)oteqiiím —- Socla 30 n*.ll cruze..05» , tl o 7, ^o andar — »Restauran».e>, das1 .. .. , 4 de !f iaa — Vend*-so neaus-renda. 1J „o„ hSâestco.^com "«taut^pra- j „ ijhom, ^Vominiâ'-°í?ui i O na oficina com toda. aa ma-

nuer negocio deStes. nAo pt-rcai e>0tequim em pleno cent.o aa cldn- Nocueira; 4 r. Rodrigo Silva. 13, 9.® neioade que esteja estabelecido. Tro toa>  . ; fl,0 Ottonl .2- pfi0brado.
tempo: Proenre o «íerltorlo Gtta-, .SJtm^eoBt»to de^z ano. «ta «a. M,uina de /.««a- ^lYTe«V A"^> Meianlca _ Vendt-^e, com
1u?onde°' Is^InSauma. 134. S.* I 7Hen?e"'r'om "ranoc ^aclHda- "ti'ottquim - Venoo quaee^ no cen-
andar, salas iiO a 3i3, que db- t, £ pl|racDlt t cmpreata-cc dlnhet- i> tro, movlmento de 50 "ttveruirt
6e de »ma S : SE' aSSi^fa^^S p\*a»«to. .
centra e renda em Ereral a rntc-1 Sa»r. tratar cm Alberto P»la« a rua da |lesse de -etu cllef.US; 'vjotenulm eltuado uo otelhor ponto Clultanda. !6j._;.-_audai._ sa.a. ...ttneao = Vendo anaawm com (j . ' uatnos A;rt«. horano e:-.-, TJoJequlm um quase no ctntro. otl-

boa co pa, geladel:-* elt-ri«a. con- Clii*ivamente coa'.ercial, oti.mo con- J3 mamente Instalado. com calplra
trato novo Empate oe po-cj cap.- i:iLiQ de ? anos. .'-rla de 75 -r.il eru- /nexo, da mintitas, otimo contrato e
ta! p.*c?o fta o.s ;'.ac. Ver i tratar ^cjrCji vettdc-se com grande Iacai.ua-, aluguel barato. Tratar com Alberto
a Est/ada V!cets de Carva.nn •. ^» (je pagamento e emprtita-ie ul- j palut; a r. da Qultauda, 161. 2.° aii-¦'i -ma'."anho "i&sancb born negoclo. *d. nhei.-o para ajuda de compra. dar, sala 7.
!/Vm'.te-aa aocio com o capital de 250 i Ihores oetalhes com \arqu33 *r>otequins, reataurantcs tenho no D.
r*L crLzel/o- p-a.a amp;'.«sAo. Qt.rao j roa. a rua Ur4guaia..a_^ot>. 6 _a_.«aa_ Jl> j?Bri»»rAi <» f:&l. oo Rio. oreco ao
5wto w. tu» de granoe mor.inento p,ot-quim lituado r.o melhor ponto ^cen ro els cidade, proximo C?r.- J3 ca ruu Sacariura Ce.br&J. co ttr-vl. N»o turn contrato. A.u;ue. an- Oll;no e9ntra:o oe 5 anor, nno p. €5 -
tlr.'). Pc;i:t:ildad< oj> ooa,r v?A-a^e aluguel, ferl, de 50 mil cruscir. r ^nrr.ieisai. T:ecani-*» teferenc.ao « i.» TeBflwe ,oni grar.de facilidaae 0. c
c.-Jcm ct-t- propoatas e oe- na*amento c empreita-se.. olnheiro ( w.a.. .1;. .. .1 .& S.* • T\A f>OrlitT18 |

.ia portaria_d_este Jorn^i. __ Vende-se per não poaer esta
Bar 

— Vende-se. A rua \ a- oe 1 a- ^ lesta, livre e desembaraçado, sen^
ledo 456-A, Engenho Novo. Tem d0 em predi0 novo, tem moradi

óilma inorada. íaicado 24 e 25 mil , praprla, para u:n cata!, contrato re-
eru^elros por mês; — cents etc. 0'tlmo negocio para P-
v»T-BÍifo — Vende-te com õuatro ci?unte. Tratar a rua Hadolfo t,er.
B «nos de contrato. ír^udo bom! gemlnl :23, com._g_proprletario,SL3 anos ae u ^ j_ ^lfi J Dar-1 ?S~fí^^festãurante ~ Vende-se um

3 anos de contrato. Rua Júlio do
morada Carmo 328. com o sr. Monteiro.

Q^a dê radio — í»aesa-sc uma

n-roclo no suKõíõ dó edifício Dar- j J^aíé e restaurante
quò. Av. 15 d» Maio. 23.. tr_abillia_a | L aa rua Lobo Júnior l.j281_P«nha_,do odlficio uar- i paí23. trabalha a 1 ^ n_  _ .
r.oite "soe domingos e fcrludo, 80 mii ccm estrato dc 11 anos, nao paga
eruutroa. Trate" can Natal, telefo- atueotí h tem cisa de rMtdsnçla. -
ne 22-2990. B&so 252.000 cruzeiroti. íacillte-so a

õterfulni e bar em Mesquita, cor.-, metada.

ance de- todos, tratar hoje. todo ocom Lemos; A r. Vaz_Lobo,_242.boa feria para principiante ou
asai. vendo com moradia, con-yj de sete axios, em Nllopolis. Tra-

para ajuoa de compra: MKb-re. ae-i «r boja todo o dia. com Lemos, a rua
talhes com Vasquea & Queirós, a rui: • az_Lobo. fc-i2.— —.- .-~\rnjerlnbo - venoe-«e ® p« eâuta _sUua"dVno droélhor pont"o I B°crnfr'"l. Traw? "com Gumerclndo,¦&SSF\>% SSêi-da5^. doTÍSi B de Jr.carepaptá com oUmo con- ,op_„

mocratleoa. cm Bonauçatao.  traw « .,} »f°Víir03. Tshds^é com1 J^J*~A rmaseat -. Vtndt-te jua^meute i ândI! Unidade dc pagamento e ç4o "(aiendo boaa terlús, com contra-XXcom o prédio, cm Br^s «e r..x*. i cmyre.jta-se dinheiro para a.uda_ c»c; Í{J a\u,íu».i 20t> cruzeiros. Preço 130
perto ua estação com ..*en. pawmeiil" COuipra. Melhores detalhe* com * as- cruzeiro*. Facilita-*© _ parte do

Joíual. C>uaràa-*o a^íOiúto tigllo.

Boterttr&to novo 5 anos. a.»i»uel
crureiroa, ftrla 25-000 cruieiro». ge
ladeira elétrica, registradora, cofir_._
ventilador c.'e teto. etc. Çr-S?. *t^
cruzeiros cccn grande f»cllldade_ no
pagamemto, otlmo negocio pa.a tnu1"
t-, pouco dlnhsiro. Tratar tem aa-
Dtm fc Valerlo. Avenida Prcaldeilte
Antônio Carlos 201. saias 80»-A e B.
Te.1. 32-7446.

1175 • asa- V> ru

hoje de » t< 11 lira.
Itotequim em Bonsucts^o — Vende-ce5 um bem montado proxtmo a esta-

JJC. ÍU ua a-J»..-.—w - .toa, tendo cada um uma 2*^®%^,,; I õu-sa fc Queiroz;ooalnha. banheiro o a.aragem^. ,Fe.Us I ?.fc- ,J- ««. á rua ürusjuaiana paga~;envo ratar com o Sr. Tltan-1 ga. i rua Cotia ÍS. Tel..23.-S7.17_._tO - /V . — . I™ I . .

T">otequim e Itesíaurante, com 7 anos
Jl> de contrato, moradia coro todo o

tor de popa 22 HP. Everude. tu-
r.Ao darflo mait5 licença para outros.
Vendo ou aceito um soclo, preço para
vender 150 mil cruzeiros, lac.lito o pa-
gamento ir.formaçôe* com enr. Mtn-
donca Av. Patsos 21-_

emalgum m28-P.4C.tl

^"ende-se uma qultanda e rarvoa
Meando bom n-goclo.alugucl L i a i vende-sa 4 rui puicuru*ii9 casa *.

o oo'^pelo pre^o de •; mil :rutelrot j Prc^o _nio_se_l.ifqrma_pelo_telefone wnor motivo do dor.o ter de 'r.?r jscr -poxer — Vendo filhotse belje e Jk-t^t. Tr»M» p.o nesmo a J J_) jacio. machas e femeas. Produ-na Aeronautrua Roldio üor.çavea :73Olinda.
r,?.«;Ao de do Canil shangrl-La de Javari,
 ) registrado no Kenaol Club. Ver á^v^ende-sc restaurante a Fra?a da rua Sâo José, 82, da* 11 it 12 hora*.

Bandeira, motivo o dono r.&o po- 1 'ic\2toi\J 2í«4v 10-der esta na dlreçio. Base de preço : - íao üinamurqubE, vende-*e um ca-750.OCO cruzeiros. Tratar a rua na fftJ com a mcae5 e mrio, ou *e-CcnstltulçiOj 61. sob. com_CtHrindo. • pa-aaameute, a"C^endê-se uma oficina^ dc conscr:cs ^ CiUa ,\ — E;
V d«Ipanema com instrumento ematerial. Tratar pelo telefone ( rmor» d.;le ca.Içados. Praça Barêo dc Dru-

rua Frederico Meyer..taçáo do Meyer.

*d2tr}°:^rl0 ^'ita-se"°A'o ^m" cru- ""0oTeqüim situado no melhor ponto e;n Olaria — "^ende-je" um
Slros*. Tratar * na" Ovganftaçio Mon- J X> da rua 2i de «fL*»3 I -B pvoxlmo a es
teíro. A Aveni'r, a'a Go.r.eo F.-elrs 55-A,

A çougut ".nm residenc
w/V ioja para qultanrla,cionar. bom contrato.

__ ..  ., , jur pro*lmõ a estação, com moradia,
mil cruielrot e magn llca mc.ada.. b(m| ccn;ra;o. A!utuel 170 cruselroe.ade-se com granue facilidade de pa j prcço a-q inii cruzeiros. Facihta-se .. ; ão pagamento. Tratar com o

Pitanga i rua Cotia 98. Rocha.
6717*• «U^! feurfrt«4SScV4l!ttS; 1 ?*teo:;oJB65n

4lé °í5S-!moS
"irmanai — Vende-se: era/otmto pon- , ^cDJcandàíncuj. 'fcrhfdo'" 't M.cro»tí-iA. to, aluguel 600 cruaeiroa, anoa ( rog vende-sa com grande facilidade de
«ie contrato novo, vendo A vista ' pagamento c empresta-ce dinheiro para
íaclllto, tem moradia, oou va* a no uc compra. Melhores detalhe*— J- Ra. fa- .com Vasq.to da escritura de venda,
cr eNobrega 7 31. Piedade.— a ««rigee — Vendes e:m Duque d»
^V.Caxias em rua pr.nclg?al —* A\
o-tida Nilo Pcç/.nha

' ?'-ia.lau
asauet &* Queiroe. A ru*lõó — fe.° andar. Uru-

Botequim situado em pleno coração
da cldaoe, com horário excluri-

5S?no« 8novo1,''Ver!a SVTo
ÇfeSi i-**ndVT»ú'a

Botequim;
"^Vendo-se üm áltuaúo

Junto ao Jardim Botânico, com
contrato de 7 anos, feria de 65 mil
cruzeiros. nAo paga aluguel e ainda
recebe, otlma moradia e com faclllaa-
de de pacamento. Outros detalhes c,
Femande* & Ferreira. Rua Primeirorip Marco, mlA a.» andir rala b.

BC-  Vende-se em rua asfaltada
no Engenho de Dentro, com tele-

fone. geladeira eletrica, registradoraNational nova, balança, etc. Tem dues
moradias modestas, estando uma vaata:
contrato novo ao comprador. Base
100-000 cruzeiros, com 60.000 cruzeixofi
de entrada e o resto a combinar, ou
80.000 cruzeiros A vista. Aceito propos-tas. Tel.: 29-6715 — Almeida.

CONFEITARIAS — Padarias:
açougues. armazéns, bares, bote-
qnins, hotéis, pensões, restauran-
tes. teudinhas e todo e qualquer
estabelecimento comercial ou m-

gotequlm 
— Vende-se um situado r.a

ro.v, _

rua Marlr. e Barroc ou acetta-ae
eocio para uma narte, com contrato de¦ anos, íerla dc 75 mil cruaetros pe.
queno ahieuel c grande parte facill-
tada. Tratar com Fernandes âc ter-
relr»; A rua Primeiro de Março 101.V„ . ... PAu^'LafaíêttV "Preço 60 mil cruzeiro*.

y^cllitagc o*rt^ co paews«?nto. 
.A ai •nl1 dlÓ * Rei *C °92 —°PT«?.' j pagamento e empre6ta-se dinheiro jnjcuROUlm — Vende-se um situaofty. A rua Alma.oa Re * 92 | ajudt de compra. Melhore- dc- rUQ jmxncltá, com contrato dc

VSj; talhes com Vaequei & o.ue.ros. a rua. lp05 [(.ria dc n ran c-.ruI.iros,Uruguaiana 166,_6^Jandar^  aluguel e fncilidad?— . 14 _ j _ — _ n.a'KA>. nAIr.rt ! T _i ,.1U.P -AH*

asa comercial r»o melhor ponto da
-«», rua do Catete. com dea metros
de frente por trinta de fundos, com
sobrado. Passa-se o contrato, aluguel
antigo. Preço 1.300.000 cruielros.
Cartas para 71-875, na portaria dea-
te Jornal.

ãfé a bar — Veride-ae, na «on» da•Penha, com contrato. Bom ponto.Negocio de ocasifto, por motivo* par-ticülares. Informa Dias, A rua Sao
CrlstovAo 352.*/~lafé e bar no centro, vendo-se com
Vj chope tipo caipira. Otima^ lerlas.
moMvo dí doença. Trata—de A rua do
Núncio 41. com Sadi á tarde. Preço
350 mil cruzeiro*.
C~tinetna 

recentemente inaugurado
) num dos melhores pontos da Ca-

pitai com otlmo contrato de Jeto anoi
maquinas de 16 mim Natco .^npro-
sound por motivo de vla-gem de *eu
probrletario, vende-se c«n grande ta-
cilldade de pagamento, melhores da-
talhes ccm Vacquez t Queiroz 1 rua
U.*utfualana 16b. 6°. andar.
/"iltroen — Vende-se um pouco ro-
v-' dado, em perfeito estado, com
equipamento completisaimo com radio,
etc., torrado a njlon. Preço razoa-
vel. Avenida Gomes Freire 45, se-
xunda-;elra em diante."'•enfeitaria, Bar, Mercearia, e Cha-vende-se, localizada em

OFICINA METACÜK5ICA —
Vende-se uma com as seguintes
maquinas: 3 prensas Gutman,
excêntricas, de 25-15-5 tonela-
das; 1 pequena plaina lamina-
dora, 1 torno mecânico, peque-no, 1 tesourão dc 1 rot. de lar-
gura, 1 furadelra de mesa; um
compressor de ar com 300 li-
bras, e as bancadas e instala-
çôes. Força, gás, comprimento
da casa, 15 metros, fundos por
5 metros, largura, sobreloja do

-^"ende-sc uma maquina Singer, em
perfeito estado. Tratar; à r. dot

CaJuelros. 113. com o._*r._^Diou» 10.
^êndê^5e uma fabrica de taiuan-

os com duaa strras de fita, pro-V ou ace.-

/~íaêi — Vendem-se i Jox-Terrler 'e-
V_^' gitimos, pêio liso. procedeucia in-
glesa, idades: 5 meses e 3 mesea. Vevaci tiomingos a qualquer hora. Jtac.Justlniano da. Rocha, 172 —
l3ai)rl. _.Vendem-*e, á rua»2i»-A. com d.Gács policiaisItiachuelo ill, cas:duzlndo s.000 pares por m— _ 

ta um soclo, pelo fato do propriaiano i ;,enem nAo poder estar atesta: á Av. Fran- | V-tachorrinho fõx terrier -pelo deUuU UUUC1 cave.. - — , „ ,cisco SA. 921 — Balford Roxo — í*.o , ^Douro. ; exe;^T^ende-^e uma farmauia na prospe- z;iros". 37-2282ra cidade de Bem Jesus do Ita
üanoana, E:;ado do liio, com bom es-
toque, situada no melhor pon.o co-
merclal. com uma venda mínsa. a
vista de Cr? «-000,00. Negocio ur.

R v-' arame"1 puro cangue, esplendido1 exemplar, lano de idade. 1.500 cru— zelros. — 37-2282.1-vinamãrqucs — Vendo barato poryj t

35. Estaçio de Sá.
^^flclna mecanica devidamente

Procure para comprai* rutaria, vende-se, íocaiuada emausvriai. « luuui*.. |»a.,^ _ ; TJrttafním Tratar com o 8r. Joio oeou render, os corretores fetaffa &. Avenida Hio Branco, ir,-,, ta-ou vender, os corretores ~ ; g;-rros- AvenidaCassia. Travessa do Ouvidor, uo, la ;30,. Telefone 22-03. . í*t\n ,9 rra!ofnnP? • " --

y?-s?8s.

6.® andar, salas 603.4. Telefone:
43-8566. — cuia eficiência esta,
comprovada r.c'as vendas realt-
/ada^ cada semana 

I /Suitanda ccm ane::o de armarem,
| H aves abatidas c ovos «rn Copa-
[ cshana. contrato novo. c.ireio, alujue.

i a rmatem — Vendo de ecquln». com
!A. mora dia vendo muitaç bebidas.
Jüusutl 700 cruiílroí. Contrato de cln-
co anos. a começar no dta d» compra,
base 170 mU cruielrot e gêneros a ba-
Xanco ou 220 rnii cruzeirot conforme
esta. PacUlto i metade do patamenio.Tratar no mesmo local. Rua Mana ^ 
P.odrlgue* 106» Olaria com o br. Ma- r^-uguaTana "ló6*~V° "aad^ar^
auel. Tel. 30-2216. ¦ 1 —:——^ ..

jgotequim 
"situado no P5PÍ° í MafÈ*vdetalhejs ,com Fernandes^«»v Fer-

Horário da*
13 è*"dãs 16" As 18 horas.

r - da rua Plratlni. com otimo con- rcitía. Rua Primeiro de Março, 101 A
trato de 7 anos, magnífica .rr*íoridi<;! 4." annar sela fc.

fA rmazem no Centro — Tracpaaaa-
ItVoe contrato de um bem situado,
«trags-e vario. Tratar com o sr. JWj
3>eí i Avenida Suburbana ;0254-A. em
CMCaaura. — Tel. 21.3177. dai 7 4s
a7 horas
; A lf.lata.1a — Vende-ie. o«m atr-
A cadoria ou só a< lnctalaçOet, a
yua doe Andradas. 96, 5, sala 85*B,tem telefone.TTÃ MUg^e — Vende-se» t rua SAo
UíV Luis Goasaga, :b- Vendando 700« uno quilos. Trata-ee r^imeano.
r a rmatem — Vende-se pela melhor
Í^Voferta, bem em frente A estação
<ie Olaria, só vende A dinheiro, com
gioradlaf A rua Leopoldlna Rego 422

7ende-se com grande íaollldade de l sra-equlm _ veíide-se um «Ituado em
pagamento e empresta-se; cmaeiro Copacab«na, ccm contrato de tete
para ajuda de comP;.-rlH?ÍS?.reí anoa [cria da "0 mil cruielrot. r.Sotalhes com Va&quez A*,_Quelroz, ® .ua( aluguel e ainda recebe 1.à00 crui aspíii mutuei t. >•»»*'. .— - .-¦ n.ft • telros e facilidade de pagamento. Mois
Botequim aituaõo no *p»ii>r pon^o jçta|jlss cora Fernandes & re.reir^.

da rua D. Cantllda, em 5onsu-
cesso, com otimo contrato de 7 anf*.
boa morada, feria da <5 mil Çtu»-;-ros vende-te com grap le fajyld.oe
e pagamento b erapresta's0 dinheir-
ro para ajuda de compra. Melhoras
detalhes com Vasquez ís Queirozdetalhes com Vasques _rua Praguaiana 166. 6° aafia»-

j * "rmatem multo bom, boa geladeira,
[A. balança* novas, com•íem moradia, A rua do Couto 2-^6.
yenha. Telefone 30-3704falatarla ^ Vende-se uma A rua

Álvaro Alvlm 21, 2° pavimento, por
motivo de mudança. Clneiandla^
:~1 rmatem — vendè-je á rua 34 de
vf\. Maio. 188, otlma loja, 4 portas,rom moradia, aluguel modlco. com
longo contrato, pode adaptar out*o
^amo. Tratar no local

ténçAo — Vende-se uma caaa de
A blclaletas com, grande movlmcn-
to. Ver e tratar 4 rua Glta. is. Bd.
Cedofeita — Bento Ribeiro.

correncla, contrato de l ano.*, feria
ao mil cruzeiros, alusuel 600 cruze.-
ros. Tsm enais uma loja anexa quetu» utuKuoiauc »"¦ s -- vn7i» 4 mesa* de ancoKcrTjotequim situado no melhor ponto J®Lrne; / completas lnitalaçõe^ PrçXS da rua gâo CVVstovio, com otjmo ,j fcujciros. Facilitocontrato de 5 ano*, feria de 70 mil °-u í?1 - .

cruzeiro®, vende-se com grance ia-
cilidade de pagamento e empresta-
te dinheiro part aluía de compra.
Melhores detalhes com \asquez
Queiroz. & rua Urugualaiia *.6S. <5°
andav.

íqulm — Vende-se um situado i.a

de pagamento, j ^Te^baWo^rWco.Preço Í90.000 cruaciros ccin ?*and".facilidade de pagaminto. Trata, com 1
IWbem " Valerlo. Avenida Pr«iden-
te Antonlo Carlos. 201. salas o05-A
e B. Tel. 32-T44&  
G* ia*é, r7*taurante~ e bilhares. Junto

/ ò uma des melhores ctUcftta do
suburtlo contrato dfl <> , anos, alu-
«uel 750 crurxsiros. Fer.a. 140 mi-
cruzeiros. Tem ucn quintal com 100
metros de comprimentoj- T» a me-
lhor casa de Engenho de D.ntaO.
P.-eço redusido e granae facilidade
no pagamento. Rubem &r \ a;erlo -
Avenida- Presidente Antonio C3r;os.
20*:. salas 805-A. o B. — Ts.efone

/^lasa de comestível» ilnos t arama-
Kj zem em Copacabana, posto 5, Jun-to Av. Atlantica, com instalações dc
luxo muito bem montada em pon^ootlmo. vende-se: o motivo se explica
ao comprador- Int. to!. 27-7384.

TC
v cenclada, no Rio Comprido, ven-
de-se. Tratar com o Br. Joao de Bar-
ros. Av. F.lo Branco, 2 4».. jala 1303.
telefone 22-Ô832. Horário oas 0 at, 1-
e das 16 A* 18 horas.
O' zelros. vende-se com bom contra,
to, ferias mensais de 45 a 50 mil <cru-•zelros. informaçdefc com o ar. Valen-
tim, Trav. Mateus Silva. 148 c. t>Inhaúma. —3-
Pfns&o 

— Vende-se ótima pensão de
refeições avulsas no centro, «m

Instalação. Aceita-se soclo Ponto de
primeira. Condições a combinar á r.
dos Arcos, 2i,_com_TaveIra._

falta de espaço, 2 cachorras, con:.dois meses, na cor preto e brancoRua Barao de Coteglpe, 374. casa 9.Tel. 33-59741
IrSh üetter — ptrdigueiro Termelhaa

vendo urgente por mora; em apto.
magnífico exemplar com 13 mesej.

.í.c uma bem montada Pape- I manso, saudável o educado, Otlmo-stoclc" situa- j pedigree do B. K. coro ò campeões.- 1.500 cruzeiros. Av. Ataulfo de Pai«.ya I.Q22, apt. ">01 —- 27-1271 _

Postal. 20, naque.a clda
"\Tende-;

V larla com ou semda em 2 dua(s» amplas lojas ae cs
qjlni. num otlmo ponto comercia..
Posíue íorça motriz ligada, podendo«er transformada em outro ramo cc
negocio ou industria, possuindo tani- A .ua da^ T
bém um confortável apartamento ( .iacajrepaguA

Leitóêõ 
— "Vendem-se grandes o pe-

ouenos a partir de 83 cruwlrca.á rua da.- Rotas, 614. vila Valque-rs

detalhes cora -- ---- ,A1i . ,Rua Primeiro de Março 101A 4.L
dar s-^la 6-  
Botequim, café e bilhares na rua

Ana Ne ri locil dc rnalor con-

co 630 mU cruzeiros, rat-mw grancenarte. Rubem & Valerlo — Avenida
Presidente Antonlo Carlos. 201 saJao
805-A e Tel. >2-_744''

"/~iat*-tendlnha — Vende-se ou dá-se
sociedade, 7 anos de contrato,

tem moradia, fas bom negocio. Fa-
cllita-se o pagamento. Trata, direta-
mente com" o dono. A rua Joaquim
Palhares 679. Praça da Bandeira.
Café5 

— Vendem-se dois ou dA-se
sociedade, grande ; movimento,

bom contrato, facilita-se o pagamen-to, tratar diretamente com o dono.
Joào, á rua Joaquim Palhares 679.
Praça da Bandeira. 
<-iaí4 o bar cm Qrajau. aluguel soo
V» crureiros. contrato de 5 ano* —
vende-se com grande facilidade de pa-
gamento. Tratar na Profil, rua da Ai-
fandtça 63. 1° andar

T)*ns&b. Vende-sa excelente pen^Ao
X em perfeito (unçlonamèatoi pre-
ferida por sua locailzaçAo em P*®d^of»«;naeoso tendo 12 quartos garagem
iSdlm et", nas proximidade, do
Largo da Segunda-feira. Cartas para
Caixa Postal 353f>.
Hrtistb-w uma oficina de costuras,
JL chapéus e borda doa com « rt-s-
nectlvas maquinas instaiadas

«Ômoda família; para tratar
crever para 166; na portaria íieste jor-

SuStSí*
h»r.. Sferos. ccm grande íacUldade de pa
ffpmento Tratar no escrltorlo ae
Sutxtn & Valerão. Avenldi .Preslden-te Ántonlo Carloc, 201. «Ias S05-A

W. Telr 32-7446.

õãra moradia, coni entrada Indepen- J V citòça" carunchõs — Vendamos ca-
dente. Aluguel modlco e longo con-1 £j 6ais puros, tres meses. fvacinado»trato" Tratar dlretamento com os I para reprodução. Carlos. Tel. 42-3_0l>-
proprietários. A Estrada Marechal | ^ovllha* hoíãnòejao vermelho
Rangel números. 5*2 a 5ió-A Ma- , ^ branco, vendemos 14 mojando.durolra. ; mullo bonitas e sadias. Também no-
V^nde-se 

uma quitanda, livre e ae- Vllhas holandese*. zebu muito adian-
«embaraçada, com licença para cc- tadas. vacas nova*, rústica? de campo,

reala. contrato novo e moradia vazia, , podendo cstabular, permite-se escolhe^.
ã -ua Santiago. 3S0-A — Penha. ; per cima entre 300 vacar da faze-d».-VKNDB-SETíSt restaurante fa- jzendo bom negocio, à rua ua .«l^" j fona 42-50:i — caixa Postal a.** 4758.
triz, 55. —_São João cc .Merltl.: i ifitoet Edelschwelri —

; L Vendtm-sc tres porcas criadelrae
; puríssimas íllhos de pais importados
I • alguns casais de leitões filhos dar
, mesmas, assim como casais de leitões
1 da. raça caruncho com EòeJscbwein a

650 cruseins, telefone 22-4675 — Slu-
-\»ênden}.-*«i

Estado do Rio.
ende-ac bom varejo de aves e ovos,
motivo outro negocio. Tratar A rua

Visconde de Plrajc, 490, ,oyj. 10. com
o sr. Almeida.
\Tarejo — Vende-se a rua biiiaaor
V Pompeu, lOi .^clga^rros^ ^rc- j "ijl vdpiç;:Jflros pointersA ¦"* ^a - -¦ c í|lhnfi>« rip no fA Tifrescos e bombonlére, fer^ 2^00 cru-,I J| fUhotcí de pura raça aselros. Ver a qualquer ho.-a. Tratar no | p;,u!o de Frontfn 731 — Riolocal, depois das ló horac. com o ( .0ri^0i ma"lí*A 1' ' -n ri. r-ial *¦

AvenidaCom-

Tendo ou eceíto socio ou soem. paraV sal Ao de cabeleireiro e manlcura.
o motivo é a dona n5o tomar conta.
Tem comodos para pequena lamina. In-'es ã rua Moncorvo rllho, 35,14 ás 18 ou

201. satas32-7446. Gaíe, rMtuurante e bllnares na jAvenida 25 de Setembro çajatradicional contret.o d: i

or-sãc no Flamengo, ccm 30 quar-
tos mobiliados, feria 40 cru-

zelros. Ptcço 260 mU crurolros com
facilidade de pagamento, otimo lo-
cal. bom contrato e casa multo aa-
nhecida. Tratar no escrltorio Luso
Brasileiro c.'e Rubeen Á" ^ a-erlp- .
Avenida Presidente Antonlo Carlos,

! 'o*. salas 3Q5-A e B. Tel. ->2^74^.,ro 'iííi! :ri"ai'arta em Engtnho do Dentro,
Í?°!l.SíS I P contrato de 7 anos. aluguel SOO

iormaçõL- - —apto. 404, 4.° andar. Dasdas 19 ás 20 horas. "\rende-te bot.equt.-n e marcenaria, no
V melhor ponto da rua Glat'ou 150....m H. ? anot. ..a1.pilarei"tem'*"contrato de_.7 anos nSo

oaea impostos, atuguel si0 t.Us..iro..
tem uma moradia esp.eudloa,^ v^ndo

orcos — Família que vai paraPaulo vende uma porca com 8!«1*
tees novos, otlma oiça; i ru» SJto-
c»sa Ltcpoldlna. 501. Magalhlss Sac-tos. *NVendo-A) uma, femea. d»Í .aeií n r«)"» Ve»

^•>-7448.  i «soiciuiiíi. ... _íi i jl contra-o KB —
7-íãfê bar < bilhares no Encanta- ; pajj a;u^íi. r«r:i l20 m.. cruac ^ ^uj.l.-cs. Feria 75 mU crurelroa,I Ho s anfis. aluruci ros; é urna d-> melhores casa* moradia ccm tres psças e

Botequim e bar, situado no melhor
ponto da Avenida 15 da. Jíovem-

bro em Pe&ropolis. com otlmo con-
trato de 5 anos, ícrla de 35 mil era-
reiros vende-se com grande facui-
dade de pagamento e empresta-se ai-
nhílro pari aíudl de compra. Me-
lhores detalhes com Vasquer & Quel-ro*. A rua Uruguaiana 166. 6o ana.

lituuwiw  IIPá rmazem eituado no melhor pomo'J\àe Vila Teabel, vende-se um de
líquidos e comestíveis, fazendo bom
negocio, contrato de sete anos, moti-•vo da venda é por doença.
<õe* com o *r. Corrêa; a r. Frei Ca-
neca. 124.  ¦¦¦¦ ¦' k rmaaens — Vendem-se co Esta-
lA-clo, nAo paga aluguel, feria 100
mil cruzeiros, outro no Largo do Rio
Comprido, contrato 5 ano#, aluguel
A75 cruzeiros, outro em Copacabana
eom bar e comestíveis finoa. outro
«m Ipanema, contrato 5 anos. Ven-
ciem-se com facllllade» de pa^amen—«o. Tratar na Profil. 4 • da AUandega
as. andar. —."Xráãiém — V.nc 4 rua Pinto
A reles. 838 — Jactrcpagui. Mo-«vfcnento de 0-000 cruzeiros mensais.
Alusuel pago como prestação da com-
êra do pr.dlo. Moradia para faml-
£a. nformaçòes A rua Cândido Be-
jpí'soújfne3— ^ende-oe um Instalado

á rua Conde de Bonfim, coca
Instalação nov» para dola mlí qui-
loa. Trata-se á rua do Senado n.

otequim situado no melhor pontoda rua Leopoldina Rego. em Ola-
ria casa de esquina otlmamente ins-
talada, em magniílc* morada no so~
brado íerla de 40 mil cruralros. ven-
de-se'com grande facilidade de pa-
lamento o empresta-se Inhelro PJj»ajuda e compra. Mslhoees etahec
com Vasquez & Queloz; A ua uru-
guaiana 16o. 6° danar*  -1 à ¦ rZ"Jt ^ .M. ^lnn

Botequim 
e café 3 rua Frii Caneca,

cata de esquina e otüno local,
rrâo tem desapropriado, contrato ae
ó ano», aluguel 700 cruielros. Feria
60 mil cruzeiros. Preço de oportu-
nli'ade corn grande faci.idade de pa-
gamento. Eüta ca^a e a mais bem lo-
callrada desta rua. Tratar com Ru-
bem i! Vlcno. Avenida P,i.sidcnte
Antonio Caries, 201. sa>as S05-A e B.
Tel- 32-7446. 
T>otequim caipira no Centro, con-
J5 trJ ' •  

Vj do. contraio de 5 anos, aluíuel
500 cruzeiros, 6 mesas de sno&Ker
/eria 50 mil cruzeiros, moradia 110
sobrado, ciue se entrega vazia, .otin.as
instalações. Prrço redusido e gran-
de facilidade de pagamento. Tratar
no «scritovlo Luso Brasileiro \.e Ru-
bem ê! Valerlo. Avenida Presidente
Antonio Carlos. 201, ialas S05-A e a.
Tel. 32*7440"léiteria e b*r no Catete. lo-
_ cal principal, ccm 12 mesas de

snoocker. contrato da anos, feria

ros: é uma d— bairro. Prc;o 700 mil crutelros, ía-
cintando a metaCe. Esta. casaes oor motivo de doença ao proprieta-rio Bubem & Vaitrlo — AvenidaPresidente Antonio Carlos, 201, sa-
ia» ans-A e B. Tel. -2-7-14Ã

cilidade no. Pasamento^^Tratar^ com nub^/. Valerto;Ru'oem & Vale rio .. . .dente Antonlo Carlos, 201. sa.as 203-A
ô B. Tel. 32-7446.

TSãr situado em pleno coração de
Copacabana, com otimo contrato

de 7 anos, novo, íerla de 100 mil cru-
zelros, modernlsslmas Instalações —
Vende-se com grande facilidade da
pagamento « empresta-^e dinheiro
para ajuda de compra. Melhoreis de-
talhes com Vasquei & Queirós 4 ruaD-nrualana 166. 6* and a;
Botequim situado no melhor pontoda rua Moncorvo Filho, com oti-
mo contrato de 5 anos, feria de 50
mli cruzeiros, vende-se com grandefacilidade e pagamento e empresta-se dinheiro para ajuda de compra.
Melhores detalhes com Vasquei &
Queiroz; 4 rua Urusualana 166. 6o
andar.

B" otequim stiuado no melhor ponto¦ ;. ' A..I4. m * Tl.n U. nfl •

•ato de 5 anos aluguel 600 cru-
yelros. cas\ nova, que o proprleta-
rio não tem pratica, para saber' ex-
nlcrar, otimo local, dando n,oti\ o a
crande feria. Pr:ço baratissimo, 200,  mil cruzeiros com facilidade — Este /-icmestivrta finos nas Laranjeira*.
à um bem negocio pelo motivo acl-- yj casa de primeira ordem contrato
ma. Rubem «fc Valerlo — Avenida j è gnos, aluguel 2.500 cruzeiros,
p-esldentc Antonlo Carlos. 201, talas j ferIa 170 mti cruzeiros, instalações
Ç0*e-A e B. Tel. 32-7446-  ' modern*»* e grande freguesia. Prepo—"ctêqulm e hsr no Centro, cisa Ce muito razoavil o otlrnas condições

CtésnOOCKBi. tuuuutu »»w —¦_ - _'6o mil cruzeiros. Bit ajgas ajéaum a | Jj^fjf^lnaüiíurada ha tres meeescias casas mais bem afreguesada^ no j d gr3njP futuro. PreçoCatete. Preso bastante re|uiWo_ e^Ja- «#«^0 cruteiro,,..cK^ grande facl-

r<Zte e b:r i nu; Alvares do Are-
\j vedo, contrate direto 7 anos.
aluguel 1.800 cruzeiros, Incluindo oti-
ma moradia, com tres pecas, b&nhelr
rc ccm ?.qutcedor «letrlco, iiwtal»--
ções ultra modernas bomha de
chotro e sorveteira. Únicas no locai  J, U„ 4i-ar iní»A ¦

 AvenidaPresidenTè Antonlo Carlos. 20*. *a-la«; an^A e B. Tel. 32-7446.

primeira ordem, feria 30
cruzeiros, contrato de 7 anos
t*uel 300 cruzeiros, casa de esqui-
ra. bastante conhecida, instalaçõescompletas, venda-se por motivo de
viagem. Preço redusido e facllida-
de ro pagamento. Tratar com Ru-
bem & Valerlo — Avenida Presidente
Antonlo Carlos 201» aala* sos^A e
B. Tel. 37.-7446

mil : pagamento. Vende-se por motivo de
a u- I viagem a Portugal. Tratar com Ru-1 bem Iz Valerlo — Avenida Preslden-te Antonio CàTlos, 201. salas S05-vA eB. Tel. 32-7446

Açou4fueVendo quase no centro[ A" rmasem  .
lA.movimento de 50. mU cruielros,
desmanchando 150 litro* de parati,tem moradia prédio novo. aluguel
barato, bom contrato. Tratar com Al-
berto Palut; A r. da Quitanda, 161.

andar, gala 7. —.
Ti rmazem — Vende-.o im oo secos
IA. e molhtdo3» situado na rua Maria
e Barro* com eontrato de seis '«nos,
íerla de 75 mil cruzeiros, com otlma
jnoradia composta de tres quartos. tTes
¦alas e demal» dependenolaa. Orande

•facilidade de pagamento. Tratar com
Fernandes £2 ferreira; 4 rua Primeiro
de Marco 10IA « ° andar «aja 6.

rmatem cm ropaeabana «ontra-
l/\. to superior a 5 a°os. aluguel 290
rrutelro». Teria 110 mil CjwalMgjj'"Abre ás 7 « fecha á* 17 horas •—
Tem exclusivo para a venda de d--
terminados artigos — N8ò ycnle fl»-
Ao Preço 300 mil cruzeiros, cocrt
SrandV lícUld.t.. Aproveite et.a
oportunidade. Rubem & Va.». Io. -—
AAXsnlda Presidente Antonio Car»cs,
\i£ BM-A « B. Tel. 32-7446

fbbl|U.l*. M —  —  .— da rua Quito, na Penha com oti-
mo contrato de 5 anos. magnífica mo-
rada. feria de 20 mli cruzeiros, ven-
mVnto C°em áSSSlUÍSlSSf&lft para *d."*^at^;Ãntón^C»Ho|
ajuda de compra. Melhore* detalhes galas BOs-A__e_B_1_Tgl._j2-7446u,.. . n...l.... A .na TTrl, - .  ri „ vilh.rac ri n

Bar na Avenida Atlantica — A me-
lhor casa da Praia de Copaca-

bana. Inatalaçftts primorosas e quecustaram multo dinheiro, ot*cno con-
trato e aluguel redusido. Feria .00
mil cruzeiro». Pode fazer multomais. Preço 600 mil cruzeiros, ccm
grande racilidade no pagamento --
Vende-se por motivo de o proprietárioter outros negocias e nâo poder aten-
dãr — Este é um negocio Ce oportu-
nldade. P.ubem & Valerlo — Àvenl-201,

7-1 afé e bar na Praça.da Republica,Kj contrato de 7 anos, nío paga alu.
guel, ainda recebe feria 63 mil cru-zelros, casa otlmamente instalada,multo conhecida. Preço muito redu-sido, com grande 'facilidade no paga-mento. Tratar no cscTttorlo LusoBrasileiro de Rubens •& Valerio. Av.Presldent; Antonlo Carlos, 201, salas805-A 8 B. Tel. 32-7446

com "vasquez* ^" Queiroz; A rua Uru-1 jjotequlm café e bilhares no^ Largo
gualana 166, 6° and ar.
T>otequim situado no melhor pontoX> da rua Miguel Ângelo, em Maria
da Graça com otlmo contrato de 9
anos, feria de 35 mil cruzeiros, ven-
de-se com grande facilidade de pa-gamento e empresta-se dinheiro paraaluda de compra. Melhores detalhescom Vasquez & Queiroz; A rua Uru-
gualana 166. 6°__andan
Botequim aituado no melhor pontoda Praça da Band^ra, casa de
esquina, otlmamente ínatalaO. mag-
nlflco contrato de 10 anos. n&o pigaaluguel, feria de 73 mil cruzeiros,vende-so com grande faclildada de
pagamento e empresta-se dinheiro pa-ra ajuda de compra. Melhores deta-
lhes com Vasques & Queiroz. 4 rua
Uruguaiana 166. 6° andar.

6ata e bsr — Vendo por 70 mil cru-
zeiros. facilitando parte. Nôo pa-ra aluguel e gés, recebendo air.dasubvenção. Feria mensal de 20-000cruzeiros com certeza de aumentarmuito mais dentro de dois meses —

Motivo ter ú'ois bares. lei. 25-9590.Urgente.

oti-
ma "moradia ccm tres psças e de-
mais depender.cias. ajparelhamento
ccmpleto. Prsço 550 mil cruzeiros,
cem facilidade da metade, otirna
oportunidade. Tratar r.o "Çrltorlo de
Rubem A; Valerio — Avenidaí.'e:itc Antônio Carlos. 201. sa.f.s S05-A
e B. Tel. 32-7446

eoneypuro sangue, ocaslio rara.
e tartar A rua Voluntários da Pa-trla Botafogo.
Pequinôs 

— Vencem-sellndoe ca^
cliórrlnhoo desta raça. legítimos.

 com pedlgrôc, do Brasil íwanael Club,
ior moUvo"de" soclo. \líío se atende. lln.JOs exemplares, tem pretos e mar-«emente com o comprador. Falar com :on machos e íemeas. preço ao ai-
Barreto. ! "nce de todos. Filhos de pais ve=-
^¦r<»ndQ£'* um bar t botequim num bom cedores por tres vezes na Çxposlçao.
V ponto do Engenho Novo. lug.sr de i com medalha de ouro, a rua HUqrlo_T ponto 00 a. mtorma-se i ! de Gouveia 19. ultimo andar, com d.

»V3U Miranda n. 214 - Sn- | Rosa_. Telelfoge ^7.^——-futurorua Manoigenho Novo cccn o sr.ou Jo?6 ?.Iar:a. Manoel Silva Vende-se um bonito casal de ca-
chorros da raça gigante, dinamar-

quês, cor arlequlm. Vendem-sje Jun-,, E-inc.se um dos, melhores cafés e —, — r "b' ha-es d3 Unha Auxiliar todos 1 tos ou separados. Ver a rua Jo*é do¦ ditS?<ZÍ com A. J. Teixeira — Patrocínio. 14 em frente ao antigo-íca^olto de Maio a. 106-B - Ro-! Jardim Zoologlco, ônibus e ponde ,Praça Oito de Maiocha Miranda.

PADARIAS — Senhores Co-
mereiantes — Para compra e
venda de casa» comerciais Vas-
quez & Queiroz: sempre cada vez
mais. Um pode errar, dois UUQ-
ca, tres é Impossível. Acojnna-
nbe a maioria comprando e ven-
dendo suas casas comerciais oor
intermédio de Vasquer & Queu-oi
e nada mais. Imitar n&o adiap-
ta, quem é t>om já casce feito,
quem quer se fazer nao^poae

"\Tende-3e pensào bem
V com bons hospedes, l -

tos. casa sempre ocupada. Alugui-azoavsl. Preço 300-000 cruzeiros a
clsta. A casa llca em Ipanema. Car-
ta; para 91773, na portaria destf Jo.-nal.

em monlãdã ê ! \ Tende-se m»caco mansinho. Tratar
á com 16 quar- S V com o Sr. Soares- Tel. 42-6695.
cúpada. Aluguel 1 Domingo até 12 horas. 'í rende-se um cachorro legitimoV F

¦yriáracelro, papelaria olereço otlma

"'ITÚimíacla A rua 24 de Maio. tra-J- diclonai o conhecida hi msis de
20 anos, contrato de 4 anos, com di-reito' a reforma, aluguel 1.100 cru-z:lrcs. Ótima feria c'e 53 mil cíci-relroa, vende-se por motivo de do-ença. Preço 320 mil cruzeiros . comgrande facilidade no pagamento. —
Tratar com Rubem & Valerio. —
Avenida Presldents Antonlo Carlos,20:, .«alas 305-A e B. -t- Tgl. 32-7446,

Botequim Caipira, com otlmo con-
trato d* 7 anos novo. magnífica

morada, feria de 40 mil cruzeiros.
Vende-se, com grande faculdade de
pagamento e empresta-se clnhejro
para ajuda de compra Melhores de-
talhes com Vasqr— *-
Xji âgU—iàãd. léfci

 do Catumbl, nfio está sujeito a
demollçõo, contrato de 7 anos, nao
paga aluguel, tem um sobrado quese entrega vazio. Feria 60 mil cru-
zeiros. Ca .-a que pode ser transfor-mada cm grani'e padaria. Existe uma
planta oara adaptação. Preço rtdu-zldo e facilidade no pagamento. Tra-tar ccm Rubem & Valerio. AvenidaPresidente Antonlo Caries, 201, salas805-A e B. Tel. 32-7446. 
Bcmbonnlere e vareio aê cigarros

á rua do Catete, local principal,aluguel 600 cruzeiros. Feria 25.milcruzeiros. poú'e fazer muito mais. ins-talada em armações dc luxo. Preço50 mil cruzeiros, com grande faclll-dade no pagamento, boa oportuni-cade que trata no escritorlo de Ru-bem As Valerio. Avenida PresidentaAntonlo Carlos, 201, salas 805-A e B.Tel. 32-7446

Cl asa de avss « ovos nã Tijuca,> contrato de 7 anos aiuguel 270cruzeiros. — Fer«a _50 mil cruzei-ros, instalações completas e feitas c/os melhores e mal* modernos preccl-tojs í.'3 higiene. Preço 240.000 cru-zelros. facilitando 100 mil cruzeiros.Este é um bom negocio devido e sermuito lucrativo. Rubem <& Valerio.-Avenida Presidente Antonio Carlos,201. saias 803-A e B. Tel. 32-7446.~ CAFE* EM PE' E BAR — Ven-
de-se, á rua do Catete, tratar á
rua Pedro 1.°, 14, 1.° andar, com
facilidade dc pagamento. Em-
presta-se dinheiro para ajuda
de compra.

ti^abrica dc eafft com uma das mar-X? ca* mais acreditadas defta capl-tal produção mensal de 30 mil qul-los com cinco carros completamentenovos Instalações modernlsslmas e ma-
quinas "Llla" c "Kroupp" por motivode viagem de seu proprietário p«*ra aEuropa vendé-fie com grande faclllda-de pagamento * empresta-ae dinheiro
para ajuda de compra, Melhores de-talhe* com Vtsquez & Queirós, A ruaUr-ieulana 166 6.Q andar.

Bar 
— Vende-se grande loja. Serve

para qualquer negocio, bom con-trato, tem rodla. Facilita-** o paga-
&M? fsssn ^Ji^oruI.DO?tes?! Lopes ^O/Jguaiaaa. 166. 6° andar. - ' Camplnjto. •

CAFE' — Vende-se no centro,
preço 160.000 cruzeiros com 110
mil á vista e o restante em 15
meses, feria mensal 30 mil cru-
reiros. Empresta-se dinheiro plajuda de compra. Para melhores
esclarecimentos: Rua ^edro I,
14, l." andar.
Café e òar — Vende-se otlma casa

bem instalada, montagem novn,negocio urgente e de ocaslao. Intor-maçõet. com o sr. Martins, tel. 49-2422Rua Barfio do Bom Retiro 82-

, oportunidade para pessoa com pra-
tica deste ramo e disponha, de 30 ou
40 mil cruzeiros para juntos oor irmos
uma papelaria e vldraceir» otlmo
local de Copacabana. Dlsponno de pe-
quena loja com bom contrato da 5
inos para esse ílm. Rara opor^uniaa-
de para Jovem que queira iniç-Ur sua

4utu> --r--- . . lndependencia. Exigem-se e dao-se ss
E' uma orpanizaçao técnica de melhores referencias. Envie cartas pa.
ncgocios. Empres^a-se d^^ro, „ ^portaria de^e

cliente. Uruguaiana. 166. B.
aníar.TjênsSo — Vende-se, na Tijuca, com
X 10 quartos, 2 salas, 2 despensas.
com Jardim, grande area e quintal^com criações de galinhas Rhod.
Tsland, etc., com bom contrato e tll-
relto A reforma, com facilidade de.
pagamento. Mais detalhes na
nlzaçAo Monteiro, A Av. Qomet Frei-
re, 55-A, *ala_l.
T>enha — Vende-se armazém e bar
Jl juntamente com prédio e Juntouma residencla tipo apartamento bori-
de e ônibus A porta, no melhor pontoda Praça do Carmo. Facllita-ee ba-
gamento. Tratar no armazém com o
proprietário, A rua Maria do Carmo,
50. Tel. 32-3167.Precisa-se para pe-

laçAo frigorífico para mercea
ria. situada no melhor ponto do Le-
blon» tem ano? de con:rato. Avenl-
da Ataulfo de Paiva 1133-A^"Crende-se botequim A rua IdaiA iz,
V Marechal Hermes com boa noradla.

estA vazia, contrato novo de 7 anos.
Alusuel 210 cruzeiros tem boa 'r.onta-
gem bom *tocfc do mercadoria*. Me-
lhore6 informações no mesmo com
o dono do negocio-

. Pequlnês, com 2 anos. premlaoocom Dedigrée e medalha de oqro. pre-ço 3'500 cruzeiros. Tratar pelo to-lefone 22-1025, falar com d. Lourdea,á rua Matos Rodrigues 13. Rio Com-orldo. 

"T^ende-se "café e bar cm otlmo pontoV íazendo feria de 45 mU cruzeirosmensais, alusuel antigo contrato lonso.
Informações rua Álvaro de Miranda,

59.

\7eúoem-se tres vacas senc:o <Si)í*leiteiras uma novilha e ueu ca-valo. Ver e tratar á Avenida SantaCruz 4061 — Santíssimo. Sr; Alfredo."Tfendem-se dois bois 6 uma carro-
>' ça. Tratar com o sr. José Anto-nio Gonçalves. A rua Ismael da Ro-cha 42, em frente á praia de Ra-nios. 

\rendem-se cachorrlnhos i;Bacè" d»um mfis e melo de idade. Ver etratar A rua Prefeito Olimplo de Maio1290. SAo Crlstovflo. ^
VACAS DE LEITEVende-se um lote de vinte cabe\tó>mestiças, sendo 10 vacas enxertada*por um touro. puro. próximas a darcr:a: oito novilhas de primeira crJlMtambém enxertadas por touro puro; unitouro holandês puro por cruza e um.Gyr. também puro. vendesse o Içto

por 80 mil cruzeiros. Para ver e tra»tar na Granja da Paciência S. Gon-
çalo Estado do Rio. Tratar no Rloí Clo dr. Lula Sodré. Rua Rodrigo Sllv»14. 2° andar, tel. 22-0698.

Tjeqúena lojaX

Gontrato de uma tlnturarla, servin-
do para outro ramo de negocio,com moradia e aluguel entigo; ã rua

Conde de Bonfim, 281»

armada — Vendo íazendo mais de
50-000 cruzeiros mensais, stoclcbom. Melhor bairro de Niterói. Paramelhores detalhes falar ao sr. Alei-des. A rua Senhor dos Passos 96, l.°andar, telefone 43-9216^ .-.cBundarteira.Viarage — Vendo em Botafogo, com

VJT oficina, parte de um dos soclos.Preço 200 mil cruzeiros. Tratar naOrganização Técnica Pericial: A Av.Graça Aranha, 206, 9.® andar, sala909. tel. 42-8877.  ¦ 
TTotel em Minas, a 4Õ~ km de Juiz
XX de Fore. com 45 apartamentos e
auartos com águe quente e frle. gran.e selõe, de refencões e leitura, motl-vo urgente. Facilita—se o pagamento.O melhor clima da Zona da Mata. ai.titudo 650 metros. Tratar na Profilá rua da Alfândega ó8._ 1°_ andar. _GRANDE CAFE' E BILHA-
p.ES — Em Vila Isabel, vende-
se com facilidade do pagamen-
to. Emnresta-se dinheiro paraRiuda de reunira. Tratar á rua
Fedru 1.°» 14> 1.° andar.

— quono negocio. Fineza remeter de—
talhes e carta para 92.078 na por-tarta deste loroal.T">assa-*e a fabrica instalada A rua
X General Pedra 365-369. com to-
da* as transmissões e força de 30
HP. sem as maquinas, serve para
qualquer industria. Tratar A rua Vis-
conde de Niterói 458. Dac 3 As 10
horas¦f^ensAo'-"Vende-se uma uem no ccn-
X tro A rua Visconde do Rio Branco
18, 2.° andar proxlmo A Praça Tlraden-
te*, freguezla selecionada. Boa feria.
Aluguel antigo nAo se atende pelo te-
lefone./Quitanda — Vende-se. no Engenho
V4 de Dentro, com moradia, contrato
ds 9 anos. aluguel 350 cruzeiros, boa
féria, podendo melhora?. Preço de
120 mil cruzeiros, facilitando 30 mil
cruzeiro,. Tratar com Mario Seabra.
Av. JoAo Ribeiro, 150-A, iundos •—
Pilares.

*T Tende-se quitanda livre e d es em-
V bararada. com moradia, A rua. Cia-

rlmundo""de Melo "1149.  —
f 7ende-.a na TUuca otlma pensfco.! lnrtalada cora relativo luxo. ía-
cllltando-se parte do pagamento -
Cartas para 67S21. "a portaria deito
Jornal

Cão desaparecido
Gratifiaa-53 n quem demi»olar o «*•

radelro de um foxterrier. 'pequeno
bo cotó, cor branco e marroa escoro,cabeça marron, d.esaparecldo no cila
28 de Junho da rua 5 de Julho 10 te-lefone 27-9104.

7"\uitanda, vendo fesendo otimo ne-
V/ gocio, pequena moradia, bom con-
rTio aluguei barato. Facilito partedo pagamento. Ver e tratar A Estra-
da Marcc-il íía-S:l s. õpô —
Lobo.

x/ende-se um café e bilhares^ con-
trato de 5 anos, ferias mensais

dc 60-000 cruzeiros, bairro do Engc-
r.ho Novo. Faclllta-se o pagamento.Informações com o sr. Oliveira, a
rua Verna de Magalhães 92. Engenho
Novo. ' 
Vende-se um botequim, tem boa

moradia, bom contrato, aluguel
barato, A Estrada do Areai 1112. oni-
bus A porta, Vlaçfto Pavuna, Madu-
rclra. Coelho Neto. 
Pênde-se catê e bar e restaurante,

tem contrato novo e moradia, e
nâo paga aluguel, ótimas ferias ^ t
preço dc ocasl&o. Endereço pelo tete-
fcne 27-1447.prende-se un cafe e blinar no me-

lhor ponto dos Pilares. Fazsndo
bom nesoclo. Contrato longo e alu-
guel barato. cu«n iacilidade -e paga-menti. Ver o trutir a rui Álvaro de
Miranda 59.
\rende-se armazém, a Avenida Pra-

v ta n. 3?, falar com José Vieira

E PENSÃO

. Linha ' Auxiliar — Prata,

(CANIL WALTEBSHBrNf).Grande propriedade Instalada
exclusivamente para pensão, edu-
caçào, amestraçfio e correcfto da
cües. Espaços gramados, higiene,
canis exemplares. Vaz Lobo. Rua
Lima Drumon, 353, Kecadoe para
o sr. Valter, pelo tel. 29-8732. Oni—
bus 98 (Candelarla-Vaz lobo).

IR13H - SETTER
Irun — Setter (vermelho) - Ven-

dem-se filhotes com pedrlgreé regu.
trado no Ker.nel Club. Produçío da
Canil Shangrl-la de Jav^.ry. TemMtambém filhotes de Greyhound. (g«-
go). Rua São José S2. Telefone £•
4910-
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C O C i B R Si^nrti0uSS"?- S?s S.iSS'SS'-ou^SS I engenharia, arquitetura e constructs
^ __ Neg^clo cilrcto. Preco : LCO social e oiitro «prvi?o. — fi H _ , _ . . ,CONSTRUTORA E mCORPORADORA mtl: cruselros. RW da,«ultSn- Habitar.Sc Imediata. B@ Ay KJ;|0 Pecanha, 12  10. and.  SalaS 1001 C 1006

AX. KIO BHANCO, 311 - SALAS 714/6 - TEL. -12-4066 ^ - i.° nndar. 
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Q 'li• __ Companhia Constru- petropolts — Auarta- 11 TELS 42-7197 E 22-0S79 — RIO DE JANEIRO 1

AOS Srs. Funcionarios Pub^COS tora Industrial l 
Apar^ameittos — Coisacabama ! Hontencio Gonialves jj |Vendem-sr dots otimos, constru9io adiantada. com tres quar- | Sen<jem05 4 f§p$g Sbuco ; COMPBAMOS - Prcdlos, _ not P^AIH , , ...tos, grandc sala, lmnhclro completo, jardim ue Invcrno, qua»*to c ,7fa 2gs c ;.92, *i0tcs pequencs com terrcnos e auartamentos em 9k JJ *T\i \ /Rk eU? s ¦ ff\ I 1 fi er^ c- S w/% xrf 0 t ** fr R ^Tl H <5*

Drivativo de empregada, com garagcm, a rua ConGclhclro La-I /aciiidadc dt- paeamento, cazi com todos os bairros. w M /L» Ajt frsk i S B\. SI 8 *D *tl M *«# % ti' fayette, SO - 10.° andar. Pre?,, base: Crt 300.000.00 FInancte- | 
""im"nd™c I J * \ llV ? l\VI\ri 1,1 Vcnaem.se escc1cntcS areas com dgua, for^a C

»T-4360>^n 4S-12«?U 
"'Apartirtento com dal< • m*i> j LOWildSS & 5©nsr 11 ^eksie^os a prestacao ssem 11 telcfone," a pouvos minutes 

'do 
centro. Tratar com I

1M: °l^£ag£"r^ EM hffa | emtrada e sem juros Jj h 
Avc"5da Ni,° Pcfnha"1?"5,0 an*

11 8r:i ?S? ^SS TutwlfriX& M5ln' BAIRRO S. JORGE - Lotes em frente a estaQao, no 11 sau. 
y\ mtv/fAHniraf I' 3 Darllr d0, 73 ml,: «u«!ros. re?er»-is | ^y_ Prcsidciltc VafSTaS j racial de Xerem, proximo a Bclford Roxo e Nova .Ieuapu ¦ i ?jmmmmzaaBn&nBamaamnxiirM!imnwimman~>rrzaamMattmBi!un*iBm*.¦! A®$marceneiros 

pgs.•»»»»««»-. wo.sala2oi ra^emeoIi mfmriniiTah11 No bairro Jardim Crajeiro do SjI, j i ,r. »« moo An Ooric!ii9&o barata —• Construvao facil Vcr e trata f i ll . ' 1 ffl §11* M B Sk. *
' nue atnda rjfto possuem ca^a ?ltr- a rur «tfiPir« 1 a rua *} Tels. 4J-6922, 4o-60.o0, escritorios da firma F. R. DE AQUINO & CIA LTDA. 3# Ei \yk fl HS

Sffel pS^rS e queirSSfaquiiS-ta. 43-6772 e 43-6326 _ Avenida Rio Braneo n. 91. 6.» andar. Telefone SgUSBSffSj |l 14 11 I I ^¦ $_6!8Ett_ ' irTfit 'I compare^am a Av. Marechal j .• demos inicio no caicamsnto cis.s — ¦¦¦¦i.. .p..Tu»m.iJnMu>iiaML' curadores da Empresa Flumhiense de Expantao Territorial ef K
IMimiCew' ICLlJ If Florlano. 225. sob. C'onstroem- atrjae :ocaio (conform® tsrmo dc ajus-i _ ^ ,1 \®-rionl-i T.tda Jc. flffi mf A. \aJ M A JL \r__ag[ ; jggM ',[ se a partlr r!e Crs 15.000,00, j | t, ;cora j. Prcfeltura do DUtrito Pe- ' ItK©V®SS ® CaS3S m r—1 ** r^~f

j.TP-,, S?m*« low 12.000S01 ^ «*»dte d'faWl8 o^SmwU j COHteffCi&Ss j 
'in1 "iiw Comprarnos 

para banco, grandes areas no
I cm proves de cr$ 145.00... |^a^<^oou^^^jB jj- DQfljiifi I||YCSS 116111 l[ Distrito Federal. Niteroi, Volta Redonda e pro-

.11. x,oSe atendc tciefone. 11f253' 
2'° 

',7 I! ximidades do Rio. Gratificamos a corretores, si.
 r rax a ^"SPk A E—'feTa'"^ I P°"1" 1 ' 03Li0U©SS CfilFOS 1 gilosamente. Procuror o Dr. Figueiredo; a rua
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©XTft'SfK'"  i APARTMENT TO LET I CASAS E t^rrenos on, M ouso mcH^iidadeE^m jU.os ltiscondedeI Inhauma n-134 7. an ar —

ADASTAMrrasPi rIVl mSlfirillSy I To let, in Laranjeiras. beautiful apartment witii llvtng-room, CASAS: Entrjfda de CrS 30.000,00 e rjcnsalidadcs |, GrUDO 7 27 . 1 file f'One 43-8488 #4rHS%lMI ISrSaSVi# M . »" - MS ! dining-room. 3 bedrooms, nte. to whom buys furuiturc valued at de C'r$ 530,00 a CrS 60O.OO H 1 
Vendem-se no proia de Botafogo, 58, com j Cr$ is.000.00. Rent Cr$ 2.200,00. Plearc call 42-S970, sr, Car||ro 

| TEhkeNOS: Eutrada de Crt 1,200.00 a CrS 1-500.00 8 TERRFNO EM QUE1MADOS
v ^quartos. 2 solas, banheiro completo, varonda - ;=J=^2: ' W entTCldadependencies de empregedos rende PJ^oio I A'i^ElmMl PSTl SflO f nSfOVSO 1 cXrTuiv^ || vendo tot« a P^.r de 7.000 cru^.rc, so pr®« de us

nancsada. — Ruo da Quit-anda n. 3, S00re«0!0, j iQnSwiffV V/l I I JrUU vl IjIUsUU X' andarS- rjreljifone 43-7408 Heruieiros, sem jyros: lotas de 540m2i Po^se imediaia. Construcfao
¦tnln ?m .... ...I I — I-  H..II.,.n—M—wimnJI lfar>. Vm«n nn(-o« no centro local, com ago* e lur. 20- "c de en-5Qlg tui Tende-se urn ntcplo aparta>ncnto. constando de sets pc<;as. trada p . 20 floo cru2eiroi.

A PV A rv T A M TUT A VI 4 7 | A FadHtam-se CO %. Rua Fonseca Tries n. 91. apto. 304. PRAIA DE RAMOS Tratar dlariamente, das 3 .-is 11 horw, no Cat" Central, A e«-
A P A P l Am r N I (l V A / I iil vet e tratar a qua""]er hora-¦- : r K A 1 ^viMim ««««*»«««•«««val 'Jo nk" ¦-•ora 0 sr-Moura- 
#^l niM n. 1I.M I V - • G» ^ps, i <n A \/ P Lj PI P C ^ i Vendem-S" doii terrenes rtwmembratlos. msdlntlo .cads, um nsrae—msanaa LB"

Jmmm'A atlamtica mpn lA^A-YiHyfe^fi VPkl 
HFMO^

apas!taiM@s?to s.scss braz de pina j Romero, a A^'enida Presidente Vargas n. 2.424. Tel.  
jj \„J? |

vends-ee, por pre?0 abatxo d« cusio. um de luso, "duplex", j Rua Abairo n. 249. Entrega imediato • Ver; PFOUENAS AREAS ^ M1B,eovfi 430m2, Undo 2 grandes salas. escritorio, saleta e otimas aco- frntar IIO local ' p» • J r t *_ N'a RUA FRANCISCO MCBATORI: com norio habitaTel,
onodacSes para famIHa de alto tratamento. e garagem para dois j "Wul FfirCl moUSrna II predio de 3 quartos e 3 salas. brn sala no porio, Terremo
carros. Entrega imediata, podendo ser visto a qualquer hora- ; gMeaCTiigB»gE^BmgagCTgBgaTO»itMi«^PinBW>™«nB>nB!|! » ,. ^ ae T 24 (alugado sem contrato).

Tratar no Panco Excelsior I.tda., com o sr. Giauotti. Avenid? B f A C A Veildo na Estrada Vicente fle CarTalbo. Sr. Rios. =,„T.r>cjrv ifl f„„f. ¦>
yresidente Varjas n. 509, 16.= andar, depois das 12 horas. . | . 8'— Ate 16 horas tel. Mai. Hermes 406, depots 39-8178. S» LADEIBA DO BAKRO&O. 1 casa^- fre e. -. -

—\—~ i« r o®a a k. A A a Compro, pagando a vista, para re3ldencia uos seguintcs R — _ ¦ fundos e varios quartos. Rcnda de Crt 1.600,90 por mfts, an-
n> A 1 H K O fei A 0 9 &A Jk !| bairros -. Tijuca, Ipanema on Laranjr.iras. Informes completes |; P um/I s Af fl A H.fl (I tisa e sem contrato.© #% 1 1^. I8\ 8 « " Ivi |l para 93 £04, na portaria deste ionial. |i g$©OS©@ W TIS§ESIj8M TERBENOS NA ZONA INDUSTRIAL:

Vende-te lote com 3 {rentes, junto a escacla de Monte Alegre, a ae n"••••- jg|, Rua Urusuaiana e Gon?alves Dias. Precos excepcio. BR\SIL, com frente para esta e mats doas
V&££iJrXXg%J8Sl Z£2TS\*S$ GRANDE LOTEAMENTO Ii,.., IScf. »4|t=. ««,« £•"¦»». T'"^ "I'"! '
telefones 42-4491 e 42-7000. das 9 as 11 e 1* as 13 hora,.  Vendem-se marmflcos lotes de terrcnos, otimos para casa, r- ¦ twmcdiirios QOMEo - Telefone 49-41Sb. p,ronto^ara <constiru So. 

nwAI81f.. w„
f AS »«««^ "'J tle ^P-tamentos, podendo construiv ate bj . —~ 

T 4-PT E Co^seeiiln testernMaar, Los 
'pianos:

^ A "^Sa^e negocio com uualuu.r 1n,tituto. T @ 1' © O O O Q I P ® #
r«£ | berrlT^ \ Preciso atu.ar em |

e 60.000 crureiros financiaaos. Rua transversal a Avenida 2S de j prazo pei^ Tabeia Price. Vendem-se tapibem 03 dots nnjeos lotes tro. Quem teilha um OU outro C favor se Qjrigir por a AVENIDA DAS BANDEIKAS e AVbWDA DAS IVIISSOES),
Setembro. Vila Isabel. Inf., tel. 23-2508. j comorciais deste grande loteamento e iornece-oe toda a psdra pc- para 92826, na portaria deste jornal. cm PARADA DE LUCAS: terrcno com lOOrp de frente par* p

ggggg gg j.H,.. _.IJJi.L.Luv.»^^j^u^iiL!Lia^iu^uliin-iMjrrji^>ww<ttrj^» 1 cessaria para as construcoes. por preco exceTicionalmente baho. Avenida das Mlssoes e 150m de frente para outra rua, piano «
Z . _ . « 8' Rua D. Francisca, 411 a 44' - C'abucu - T-t-3 «e Vaseoncelos. e pr0pri0 para construe de grande fabnea. Area de 14.000mZ. ¦

casas ar&ihtiiias i Tsts's."ssi* Terrenoem v^raioiii „<gga^--««-•«-»i
rr,C 75T iSS nn I! M* —* "•'• - " """" sr 

y,l .™. UM 4 1
L.K2? O.UU JAUU BAS*1 aulna de Santa Isabel, com SO mstros de frente por 00 de fnndob, _ _

Tipo popular: faco. tenrto terreno, d? tijolos. em qual- | i| fl jj jf^ iT1Z. 0^"- ». „ bri,jC de 2 lotes. Tra.tar com SOU3A Y b E^i le$ b K ^ ™
quer lugar aprovado pe!a Prefeitura. Sala, quarto, cozinba, %=S 1 M ^sS %£ *>Bi? B » "m . Aceitt, tawbem iic?ocio_ na ba.c ac f
banhelro; entrada inicial: Cr? 12.000,09: rcstantc em p.-es- j Vcrae_s novoTpropto para ocupar. servindo para laboratorlo pelos telcfon.s .18-1385 e lL^_l— /ipartamento - JarSSlSIt LaranjeiraS
taffies. 6timas para campo ci Bgla. f-, JS • I | ou f|UaI(ll,-r fabrico. Imebinaria Standard Ltda. Rua Rodrlgo Silva Trr^r^rik!AC Ja HSO A I A 7 NS M b I W 1 Neste aristocratico bairro vcndc-sc apartamento sraiide, com

FACO CONSTRUCOE&, RtFQRJtAis E PIN1URAS j lg; anflari saia 734, equina da rua Assembleia. Tel. 32-7952. | r"BT re I™rJ 1 ?\ OP1 I SV iilA ~~/ jiiiJ UU 3 quartos c dcmals dcpendenclas, andar alto, todo moblltado, por
Tratar com J. FRXA&, RT-'A URUGUAIANA 96, 3. J | LSa|XI=»i » **0 *** \# • ggoppg cruzeiros, com 50 °fc facilitados.
andar, sala 1-B — Tel. 43-454U. , ^ A S I© a m won sem entrada nJ Tratar com Rodrisues, diariamente, das 9 11 horas, pelo.

N&o fa?am casas dc madeira e sim um» casa Argentina. j A. L. P ^ - J=»gon™®n;a^melhor prfia'de Niteroi, a"30 juntos apenas do | telefone 32-0581.
Cuidado com as jmitajoes. 

 Vendemos o« alugomos um grande galpao. S®mif BuaSor Da«p^ j VENDE-SE CASA VAZIA
A Tel. 32-6938. l.» andar, sa!a 7, tel. : 42-1526, diariamente, depois das 13 lioras, COPACABANA — POSTO 4

I A ^ A ft fflORtftlOBI III III III  3 e 37-7489 a noite, com Valter oa Marinho. rua Dominffos Fcrreira vende-se grande casa desocupada,
^W | | ——  em centro de terTeno. Tem 3 snlas, 5 quartos, copa, cozinha, de-

J f fit,aea,ftsalft 
Terrenes para Industna, ^ =.TgrA? ^

rtsr J.Q109mIIIO Com^rdo e Residdnda ZONA INDUSTRIAL
rSisa^tsfeK%s^fe-*^ «. „ v.»«.».«.. ^...... i8.««o»a..in.—  i.  ii Antiga e ccnoeituada Companlua iinoDmaria 

| f. e£Cola e muito COpi6rcio e bastante conducao, • u area flp 18 000m2> na principal rua dessa zona
S| C°f1 "m vendas 

de lotes em pres- i presta?oes de 325 cruzeiros mensais, entrada : 2.830 cru o Lu!z GonHgj)i aceitando-se ofertas na base de 100 cruze.ros
. . _ . w iJ9IK .iU I celente organizaeao em vendas de lotes em pres a e imediata, k 5 miputos de onibus metro quadrado. Tcletonar ao proprietarto — dr. Amaral —.
r ACAC r»ara M ADSTIMfl^ I ta55es> aceita Areas l0tea?l e ap/°Ia te | da" estacao Tratar na Organizaeao Monteiro. Av. Go-, fenes 48-8952 e 38-3757, a qualquer hora, ou 48-7588, das 17 as

LAjAj psra mAKI 1 lfiV!U3 
II 

lan;r a veada. Damps completas referee,as ban- j, 1 Tet.9 42-5840.
Ftnanciamcnto de 100% pagamcnto com os alugueis a |!| Eespostas para este jorna!, ao n.° 9G.298. S™ 5®% k C* /& /?** R<6 <*£ | M/St S^'l0BPS^fl I

partir da entrega das chaves, conslru?ao em centro de {j .... WK S B ^SL. 5L® H ! SLB B 9 S %«« v-jj 1 S 1 B
terreno, com Jardim e quintal, dois quartos, sala. copa-co- B ....hit ¦ .... atemm— fj La 8 % 8 % raw teas' _ . . ,
TtjtissttJ^JZZ-ssz.'ZS; ikiEYFR Rnn ronHfl -n-r- =? S
a«gy-^ar^arrzntsszn pmt i C|\- ooa renoa yfi»ar"y-.,r
t!a 685 - 11° andar - grupo 1101 — Tel. 32-5323. I I if 4. * f«r- ^Ofl 000 00 felta u^baniza^ao. Lotes desde S9.0G0 cruzeiros, cntradas desne frenj;C# T-ratar com Araujo Filho pelo telc-' 655 l1, anaar ^up j Vendem-se tres apartamentos por ^r5> JUU.UU0,UU. 3 300 cruzeiros. Tratar no local com o sr. Almeida, gcrente d- 42.9880, das 9 13 horas de prefer^ncia,

m nm.1 jFacilita-sc. Ver a rua Honorio P.° 822. iye»aas.

,

...CIÓHSTRUAsete LAR NQ

sncov s. FRánci sco =¦

/aWseiÁcr/é. Th^m^ ^^a&cè^uíe-y \>~.r t - ¦ /j,;-' \de. *eu. pa&Umonio- de. a.rru3jxha. /sfc%wte^i> ^ !,.i.

JORNAL DO BBA8II. — DIMIKGO. 7 DE AGOSTO DE 104»

VENDEMOS
( ENTRO — Avrtild» lllo

llrnnro — Vrmlrmoi prédiocom U pavimento», rui(li-.t-
do rm terreno de aproxima-
damenta 234,'10 m2. tendo
lO.uu de frentf- Preço : C«S5.000.000,00.

NOVA COPACABANA
perder a grande

oportunidade que me

oferece

Oliveira & Herculanc Uda.

Sempre foi o maior
sonho da minHa cida
dar à minha família,

CENTRO — iluirro do FAtinia. — Para pronta cn-
trega, apartamento .ceeiv
construiilo cum Milrta, quarIo, banlielr» r rn/inha. Pre.
ço : Cri 130.000.00.

FLAMENGO — Amploapa. lamento — Vendemos
com 4 quarto», 2 salas, 1
quarto ilo costura, 2 varan-
nau. depósito de malas, 2
banheiros, dupendincias de
empresada, etc. Preço : Cr$000.0Ü0.0U com 50'ó ftnan-
ciados.

COPACABANA — Avenl-da Atluntica — Vendemosem majesioco ediftc.o re-
cem-tciininado, amplo apar-lamento de Irentc, com : 2
salas, 4 quartos, sala dc al-
moço, 2 varandas, 2 banhei-ros, dependências de ev$-
pregada, etc. — Preço : CrS
850.000,00.

já em construção

FINANCIADAS PELO BANCO HIPOTECÁRIO

* A VILA DA PENHA è, hoje, 
um excelente bairro, e na ãro»Bra»smÇÍ~lfl

PRAÇA DO CARMO ff-t

estão sendo construídas Jin- yrV|-gV-~ i^jni
das e confortáveis casas ao ]íj^ —j
alcance de todos, já tendo feyP«üpwj
sido vendidas algumas na m i I
semana passada. fin 54U.4 I {.A . . >• Kl I r 5* ,C """ IA perspectiva acima diz M r O
que será, mMÍto breye, T (~f 

~) —
VILA DA PENHA! -4- '"j 

j j
Losal salubre IX Q 

^ 
^

Viiría panorâmica ffi~~ p=J
¦jèr Água, Lus e Telefone J!

Preços a partir de cento ^5^^
oitenta mil cruzeiros.
Condições vantajosas.

¦fc Da l.® série restam poucas
casas

LAR BRASILEIRO, S. A

LAGOA — Ampla e cou-
fortAvel residência — Ven-
demos para pronta entrega,a Av. Epitaclo Pessoa, edl-ficada em centro de majnl-
fico terreno, de esquina, de
construção moderna, pos-suindo : amplo jardim, jçran-dc varanda, espaçoso hail,
3 õttmas talas, escritório, 4
grandes quartos, terraço, co-zinha. garagem, dependeu-
cias de rmprs^ada. etc. —
Preço : CrS 1.300.000.00 com
parte financiada. Plantas c
demais informações em nos-
sos escritórios.

|> Passas»*!
JARDIM BOTÂNICO —

Vendemos para pronta en-trega. miimifico apartamen.
to de frente, com linda vis-
ta. possuindo : 2 ótimos
quartos. 1 sala, varanda,cozinha, banheiro, quarto e
banheiro de empregada. —
Preço CrÇ 200.000,00 com
CrS 52.000.00 financiados.

QU6R.ro
i wsmw—wt sota ¦ »t wrraF

em Pet^ópolâs MTEHoI — Praia dasFlcxas. 171 — Vendemos pa-rn pronta entrega, cm edl-freio de esquinr» maqrnificoapartamento com '. sala. sa.lota. 3 quartos, ampla va-randa de frente, copa, co-tinha, dependências do cm-
prena-Ja, etc. — Maravilhosa'•'sta d? toda* as dependèn-cias. O edifício c servido
por 2 elevadores •'Otis*' um«ocial e outro «prvi^o. —
Habitação imediata.

E ESCRITÓRIOS N€> CENTRO
Entrada Cr$

DISPOMOS AINDA DE ALGUNS PARA VENDA
EDIFÍCIO ONZE DE JUNHO, A RUA SANTANNA, CASA VAZIA

Vendem-se em cio C.Mstováo. 2ôziir/is ciMfi. condtruçõo recente,terreno Mx40, sendo uma va-zlà.. Negócio direto. Preço : CCOrall cruí;e'.ro5. Ru-' da Qultsn-úSL 23 — I.° rmdar. ^alas 104 c 105.
Companhia Constru-

tora Industrial
Honfcencio Gonçalves
Vendemos ú :iie Senador Nabuco27ò. 285 c ;-92. lotes pequenes com/acilldacic de pagamento, cases comdois e tres quartos, com as mesmasfacilidades, Isto é: financiamentode 3or< .Apartamento com dois e maisquartos, financiamos 7 5 C é. podendoo adquirente íh?;r a reserva com 5rb.No bairro Tljuca, á rua CarvalhoAlvim com a rua Rocha Pombo, lun-to á rua Baráo de Mesquita, lotesa oartlr de 73 mil cruzilros. re^erv-xscom :& mil cruzeiros, onde financia-mes ccnstruçfto com 70^'»..No bairro Jardim Craíeiro do Sjí,?:itri a rur Itaniru t a rua Aiml-rahtô Alexandrino, temos rastitslmaarea nesse arlsiocratico bairro, ondeJá demos Inicio ao calçamento dasruas locais fconforma termo de ajus-ti cora a Prefeitura do Distrito Fe-d»ral <rn i-ó-49i e onde vendemoslotes de terra de ".2X30. com umaentrada d:« 20#-. pendo o restantepago em longo prazo.Procure os norsos ascritorlos á ruado Ouvidor 139, c compre oureserve o ssu lote, sua casa ou seuapartpmento.

CONSTRUTORA E INCORPORADORA
AV. RIO BRANCO, 311 - SALAS 714/6 — 

|felL 
•13-4066

Aos Srs. Funcionários Públicos
Apartamentos — Co^acabama

Vendem-se dois ótimos, construção adiantada, com três quar-
íos, grande sala, banheiro completo, Jardim da Inverno, quarto e
privativo de empregada, com garagem, á rua Conselheiro La-
fayette, » 10.° andar. Preço base: Cr$ 360.000,00. Financia-
mènto pelo IPASE 100'i ou a combinar. Tratar com o Sr. Almeida,
tela.: 28-4360 ou 42-1247 .

PETRÓPOLIS — Auarta-inentos. casas e terrenos,masnificamcntc situados.

NOVAAURORA
Terrenos ígidusf^iass
Véiiaein-ae excclcntcf; áreas com água, fòrça e

telefone, a poucos minutos tio ccntro. Tratar com
o proprietário, â Avenida Nilo Pçcanha, 12. 5." an-
dar, sala. 524.

Aos marceneiros j
•f' Ia&UI*n'que ainda nüo possuem casa

fâWFi própria e queira adquiri-la,
i Wm ' mfí 'I compareçam á Av. Marechal
P»Wnl.ii'"»i' Irbli li Florlano; 225. sob. Const.-oüm-
I 'SE! IgSBE ,i se a partir rle CrS 15.000,00,

- em prestações, em qualquer^ . terreno que possuam, e ven-
fcjJÃj ¦¦ L-J?»ciem-se loted desde CrS 12.000.00¦c.,^ cm prestações dc Cr$ 145,0ü..

Tratar com SilTa, das 14 às 17 hs. Não se atende telefone.

sattaBgav;

"Vende-te lote cora 3 frentes, Jnnto á escada de Monte Alegre,
temido de foro, proprlo . para edifício de apartamentos. Ver no
local. Ofertas oara Altamiro - Costa» rua rio Carmo n. GO» -1.° andar,
telefones Í2-S491 e 42-7000, das 9 ás 11 c 17 ás 18 horas.

Vende-se, dc 2 quarto?, 2 salas, cozinha, banheiro e grande
Srea, vazia, por 110.000 cruzeiros, sendo 50.000 cruteiros á. vista
e 60.000 cruzeiros financiador.. Rua transversal á Avenida 26 de
Setembro. Vila Isabel. Inf., tel. 23-2508.
•mmi.ibiiii i acn pa ü rac mjmsBíassesgsmxtmaaBanmsaaaaaaBcmasBaEBmUÊBSMB^

Terreno em GrojauCASAS ARõEHTIHAS

CRS 25.000,00
Tipo popular; faço. tendo terreno, d o tijolos, em qual-

quer lugar aprovado pe!a Prefeitura. Sala, Quarto, cozinba^
banheiro: entrada inicial : Cr? 12.000,09-, restante em pres-
taeões. ótimas para campo e praia.

FAÇO CONSTRUÇÕES, REFORMAS V, PINTURAS
Tratar com J. FRIAS, RUA URUGUAIANA N.° 96, 3.»

andar, sala 1-B — Tel. 43-454Ü.
Nâo façam casas de madeira e sim um» casa Argentina.

Cuidado com as imitações.

Vcr.âe-se, novo. propto para ocupar, servindo para laboratorlo
ou qualquer fabrico. Imeblüaria Standard Lida. Rua Rodrigo Silva
n. 18, 7.° andar, sala 704, esquina da rua Assembléia. Tel. 32-7952.

GALPÃO
Vendemos ou alugamos um grande galpão

Tel. 32-6938. VENDE-SE CASA VAZIA

CASA á rua Saint Roman

(Copacabana)
Vende-se cats de 2 ravimentos, ainda nova, localizada, em

amplo terreno ajardinado, com um "living" da mais ou menos
40m2, ótima sala de Jantar, 3 grandes quartos, quarto dc empre-
fada» copa» cozinha, dois banheiros e dois "halls". Base: 1.000.000
de cruzeiros. Tratar com Lemenhs, fone 32-3õo5.

Loteamento ZONA INDUSTRIAL
a s. o o o m 2Antiga e conceituada Companhia Imobiliária

com um eficiente corpo de corretores e uma ex-
celente organização em vendas de lotes em pres-
tações, aceita áreas loteadas e aprovadas para
lançr à venda. Damos completas referências ban-
cárias.

Respostas para este jornal, ao n.° 9G.~S8.

TERRENOS
Financiamento de 100% pagamento com os aluguéis a

partir da entrega das chaves, construção em centro de
terreno, com jardim e quintal, dois quartos, sala, copa-co-
zinha e dependências. Pequeno sinal de reserva. Situada
em Del-Castillo a 20 minutos do centro, ônibus a porta;
ainda dispomos de 10 lote3. Informações com a Companhia
Comercial e Imobiliaria Canaan S. A- — Rua Santa Lu-
ria, 685 - 11." andar - grupo 1101 — Tel. 32-5323.

iMEYER-Bo® resida

Vendem-se três apartamentos por ÇrS 300.000,00.1
Facilita-se. Ver à rua Honório n.° 822. 1

B E

Si
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APARTAMENTOS PRONTOS
Vendem-se à rua Ferreira n.° 13. Copacabana,

4e 8 quartos, *rande «ala, dependências de empre-
gado, garagem, etc., no 3.° pavimento.

IMOBflJARlA PORTUGUÊS* DO BRASIL LTDA.
Rua. 1.° de Março n.° 7« sala 007 —* Tel, 43-8157

ANDARES NO CENTRO

COMERCIAL
parte; financiada a longo prazo

Vendem-se
edifício rio pardo

Ja com habite-se na At. Presidente Vargas, 446
— próximo à Av. Rio Branco (3.°. edifício a contar
da esquina), pavlmcntos e grupos de 2"*salas, sa-
leta e banheiro.

EDIFÍCIO NOBEL
Já com "habite-se" na antiga Arenida Presl»

dente Wilson, hoje Av. Franklin Rooserelt, 146 —
Esplanada do Castelo, próximo à Avenida Rio Bran-
co, pavlmentos e grupos de 3 salas, ante-sala c sa-
rütárlo.

EDIFÍCIO MERCANTIL
Já com "habite-se", à rua da Assembléia, 17, 10

e 31, pavimentes e grupos de 3 salas e sanitários.

Imobiliária Delamare S. A.
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 446

e AV. 13 DE MAIO, 41

Apartamento pronto
PODE HABITAR LOGO

Vende-se sl rua Barão de Itapaglpe n.° 515, apto. 204,
com 2 quartos, sala. sal et a, cozinha f dependências de
empregada, etc», com 80 °fc financiados.

IMOBILIARIA PORTUGUESA DO BRASIL LTDA.
Rua 1.° de Março n.° 7, sala 307 , .-" Te^- 43-8157

Apartamentos quase prontos
Vendem-se com 50 % financiados, à rua Bento Lis-

boa n.° 159, próximo ao Largo do Machado, a partir de
CrS 92.000,00.

IMOBILIARIA PORTUGUESA DO BRASIL LTDA.
Rua 1." de Março u;° 7, sala 907 — Tel. 43-8157

Jacarepaguá- Freguesia

|f RESIDENCIA EM COPACABANA VENDE-SE
PftONTA KNTUECJ A, VAVf.lA PIN I Dfí \ NOVA « m .!«alft» — hull - coy.inlitt rnjinial ({titulo o» etnpr«*t*ii/)r'tiwvivo. No fobpflcjo: quiiriu , hniiln lm « oniplr tu mm meu f

ser «nu diw H ih Imtm- Brtii». PAl>.i«lu > Domingo.' PrCr| Sfto.conoo. im» Sinta Clura 14,1,

BAIRRO DO ANIL ESTRADA DA TIJUCA

Distante sete minutos do ponto dos bondes e ônibus, por estrada

asfaltada e iluminada

Faça nèste magnífico loteamento, que a — Emprêsa Construtora

Laran jeiras S. A. — lançará à venda brevèmente a reserva de seu

lote, assinando uma proposta que lhe garantirá a sua aquisiçáo

OS ADQUIRENTES TERÃO CONSTRUÍDA

PELA EMPRÊSA, MAGNÍFICA PRAÇA DE ES-

PORTES INCLUSIVE UM LAGO DE 700.00 ms.

DE EXTENSÃO PARA PRÁTICA DO ESPORTE

NÁUTICO.

Longo prazo Ônibus - Água - Luz e Telefone

Q" 
~~ 

, I II L_).f)11 11 u'I 1111 111

VISITE SEM COMPROMISSO

APARTAMENTO PRONTO
EDIFÍCIO ITAQU1 IV n p J,

ende-se o 10.° pavimento. jã com habite-se, exclu- A !\ I- M

Escritório - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO n.# 20 — 5.® andar — sala 504

TELEFONE 43-6458

= Informações no toca! - —

VCJIUC-3C pi*. a— — -
alvamente de frente, no melhor ponto de Copacabana,
à rua Toneleros, esquina de Otto Simon, com varanda
em tòda volta do apartamento, numa extensão de 30
metros de comprimento, copi liai! de entrada, grande
living, ótima sala de jantar, 3 quartos, 2 banheiros, sen-
do um dc côe em louça Inglesa Standard, copa, cozinha e
dependências para empregados. Garagem. 3 elevado-
'ees Schindler. . Fòro remido. Financiamento a longo
prazo. Tratar na IMCBILIARIA DELAMARE S. A- —•
Xv. Presidente Vargas, 446, sobreloja e Avenida 13 oe
Maio n,° 41.

4.000m2 — COM

44m , DE FRENTE
Rnc Cândido BenJclo n«, Srt c <4. Vende-se este terreno plano

ponti comercial, facUita-se o pajramento. Tratar árua do Ouvidor
n. B9-A, sala 21. Tei. 43-1759. das 16 ás 18 hora»

Apartamentos à Venda

COPACABANA
GUSTAVO SAMPAIO N.® 194 (Inicio de construção) _

Apartamentos a partir de Cr$ 280.000,90. Financiamento
de 50%.

FLAMENGO
EDIFÍCIO UNIÃO — (Inicio de eonstrnçAo) — Rua

Bnarque de Macedo n. 36. Apartamentos a partir de Cr?
125.000,00. Financiamento de 50%.

CENTRO
ROA LEANDRO MARTINS, esquina rua doa Andradas.

(construção tdlantada). Apartamentos 4 partir d« So.wro
cruzeiros. Fl*anclamento de 50 %.

SANTA TERESA
EDIFÍCIO ISIS — Almirante AlçrandHno, 686. Aparta-

mentos a partir de C;r$ 210.000,00. Financiamento de 50%
Tratar dirctamènte etnn es construtores lin##rporttdores

e tlnanciadores :

CONSTRUTORA A. J. BRITO S. A.
' Kna México, 41 - 3." andar — Telefones 43-1177 e 32-7659

CASA NOS PILARES COM

Cr$ 20.000,00
Vendo, proiimo àa estação de Cintra, Vidal § do ponto do

bonde Eueénho de Dentro, casa Independente, com 2 quartos »
1 sala, preço de Cr? .80.000,00, entrada' acima, o restante a prazo.
Está alugada sem contrato. Ver e tratar com Magalhães, Avenida
Presidente Vargas n. 1.029, 1." andar, sala 2, telefone 23-5139, das
13 ás 17 horas. • 

COPACABANA
Ycndeis-ae o? otJmos apartawentos w. 501. 901 f 1.101 «I?

Avenida Nossa Senhora de Copacabana n- 21. com restibuJc, sala.
dc 20ro2. varanda eo\idraçada. três quartos, f«ndo dois

de frente. cozinha. banheiro com louça Twyfords de côr. qoarto
e IV. C. dc empregada, e anspla varanda. Trcço: Crf 550.000.00.
sendo Cr$ 120.000,00 com a. entrega dai chates ? o restante fi-
nanclado a 15 ou 20 anos. Juros dc 10 % a. a., pela tabela Priee.
Ver no local, com o porteiro do prédio, ar. João. e tratar na Prolar
S. D. —¦- Depto. Imobiliário, â.rua Sete de Setembro n. 99.

SÍTIOS NA RAIZ DA SERRA DF. ÍF.RF.SOPOLI.S
Arcas rir 3 n ülft mil mrtro> quadrudos. rrc^o*» »!»• '-'l ç?»ntiv«»-4 4 criirclroh por mclro (|iMdrudo, com miilln /içtir», cotrente, terras fcrtlll&slma» para lod«h as ciilltira^. Servir o*, m»»

trem e estrada de rodasem. próximos a. nova rodovia ltlo Tcrc*o
polis, JA, em constriiçAo, com 30 metros dc Inrjjura. asfaltada, i»r
quenas entradas e o restante a longo pra/o, sein Juros. Bll ANf>sO
— Kll» 24 de Maio n. 1.365, sobrado. Tone. Í0-'I110, ilr 9 ;i«i 1" r

|1 das 14 ás 17 horas. ,

Terrenos em DÜQUÍde CAXIAS
\ A partir de Cri 10.000.00. cm prestações dc Cr? 107.00 m^n
, sais, entrada de Cr$ fiJO.OO. podendo logo canbtrulr. Temos liimbcm
i Junto â Variante, com luz. c escola pública c multo comércio, sem

Juros. Posse imediata. Tratar diariamente na OrgnnlraçÃo Mon-
| teiro. Avenida Gomes Freire n. S5-A. Tcl. 1!I-r»Ri0

TERRENOi
Compra-se uma área de ccrca dc 150 mi!

metros, preferivelmentc quadrada o a uma di$-
tancia mínima de 16 quilômetros do Centro,
próximo às vias de comunicações e onde haja
força, lus e telefone. Ofertas para os telefones:
22-1782 e 22-1814. 

TERRENOS PÁRA

INDÚSTRIA
Vendo, de minha propriedade, áress em

locais privilegiados. Facilito Tolcfonor prjrSJ
22-4508.

Terreno no subúrbio do Central
A 30 minutos de D. Pedro II, Len-onot oUmamente situados. \ ivai-
nutos da ectacão a pé. Lotes a Cr$ 29.000J». Blitrada de Cr? c.oOn.Oü
a 4 minutos a pé. lotes a Cri SP.000.00. Entrada de Cro 3.oOO.OO
e prestações dc Cr$ 387.00 InJormaçócs g venda s nvnnlcrj Pre-
sidente Vnrgaa- n. 446. 5.° andar, rala 50'i-A. quar» esquina d«.
Avenida Rio Branco, diariamente. Tenho terreno em toda pari?
a. prestação.

Terreno - Água - Luz Esgolo CrS 30,000,00
Novo loteamento de grande aceitação perto Madu-

relra. Entrada 1CÓ e 12%. Fo.ose imediata. Grande plano
de urbanização. Escola Publica. Trens elctrlces e ônibus.
8 "^Tratar'diariamente na CASA CKNTrtAT. Bochu Mi-
randa. Procurar agente do Mou.**3.

CASAS
Y1LA JARDIM DA PENHA

Vendem-se» ainda, náo habitadas» com S qnartos». sala, 2 ta-
randas. cozinha, banheiro completo, entrada de automovel. eons-
truídas em terreno de 10 * .32 a 36 de fundos, todo murado.

Financiamento de 70 ew 10, 15 ou 18 anos. Quitanda n. 3.
sobfeloja, sala 201.

CHÁCARAS EM CAMPO GRANDE

COM 2,600m — EM PRESTAÇÕES

DE CR$ 350,00
Aí maríem âa Estrada.Blo-Sào Paulo,¦ entre Campo Grande e-

Escola de Agronomia. A entrada é de apenas uma prestação e mais
as despesas de-Cartórlo. Posse imediata. Loteamento Já comple-
tamente urbanizado, com todas as rnas terminadas. I^ocal em fran- .
co período de valorliação. Visitas diárias ao loteamento cm ca- | Terrenos, vendem-se lotes comercials e residenciais, á vista ou
mionnettes próprias. 1 em prestações sem Juros, para todo preço, com pequenas entradas.

Venha ao nosso escritório oo peça nm representante d» Com- j si(Uados em ruas prontas para construção. Podem ser vistos
i panhia em sua residência, sem nenhum compromisso. OSA ORGA- i sím compromisso.'• —- * — ¦>- r> 111 —! _ Tratar com o sr. ./os* Augusto. Avenida Bin Branco n. 173, 4."

andar, sala 40S. Telefone 22-194H.

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

100 % FINANCIADOS
Edifício a ser construidò; no IEBLON, com as seguintes peç«s:

sala, dois quartos, varanda, cozinha, banheiro, quarto e W. C. dc
empregados e garagem, Cr$ 195.000,00. De quarto, grande sala,
otimo banheiro, boa cozinha e garagem, CrÇ 135.000,00.

Informações e detalhes com STUDIO TÉCNICO — Avenida
Calogeras n. 15, 12.° andar, sala 1.201. Tel. 42-9005. _

ITATIAIA
Vende-se uma caso. Preço de ocasião. —-

Tratar pelo tel. 27-8528

TERRENOS A iONGO PRAE®
AGUA. LUZ, ÚN1BU5 B TBEM

Km Nova Iguaçu, com áeua. luz ór>ibu.s e trem. "*r
-C1-* .8%00.00 em càxias. a partir d- Cr* 13.000.0P. Aproveitem n
Inicio dns veDrisis que vai aumentar. Reseryse «e conduwo
Ida °o lora). ã rua do Lavradlo n. 55, 0.' andar. s3t<3 1. Tel.
32-7420. das 3 ás .18 horas, .laclnto  
TERRENOS DE 12 x 40 METROS_ —- PREÇO
CRS 10 000.00 — ENTRADA CRJ 652.00 —

PRESTAÇÕES Di CR? 107.50
Vendo em Duque de Caiias. para residência, pequeno sitio o»

granja. Dou posse imediata. Tenho também n» Estrato Hlo-
Fetrópolis e Variante «¦ Madureira. rreços a combinar, tudo s

^Tratar na Avenida Presidente Varças o. 1 ..02D — t. andar —
Sala 2. Tel. 23-5139. com Magalhães.

Ilha do Governador

Terreno

Procura-sc terreno em íona industria.!? siea.
de €.000 metros quadrados, de preferência zona
éonsucesso, nas proximidades da Avenida Brasil.

Propostas a 87350 na portaria deste jornal.

• pAlIIlia CXXl lUi) l Ç3IUCV(/U>| ovui ,
NIZAÇAO TERRITORIAL S/A. — Rua do Rosário n.
5.® andar. Tei. 43-9993.

ATENÇÃO—LEBLON
Apartamentos — Vendo — Rua Campos de Canralho n. JN9,

defronte á praça Aiitero do Quental. Varanda, sala, 3 quartos,
banheiro completo, coílnha, quarto e «anltario de sempregada.Entrada de Cr$ 100.000,00 ou menos e o restante em 10 anos.

Visitem antes de vir ao escíitorio de H. SILVA — Avenida
Blo Branco n. 117, sala 421, tel. 43-3840. — Edifício do -^Jornal
do Comercio"Comercio 

APARTAMENTO^ DE LUXO
Tijuca — Usina

VENDE-SE. PRONTA ENTREGA.
Construção de primeira, com varandas envldraçada-s.. Gararem,

«rts quartos », siía grandes, «copa, corinha, banheiro e departew»cn-
de de empregadas, com esplendida Vista, no melhor ponto da Ti-
Joea. 50% financiados. Fones 42-1517 e 38-9826. — Rua Ralx
da Serra n. 10. ¦— •' ''

APARTAMENTOS PA RA

OCUPAÇÃO IMEDIATA
Vendo apartamentos acabÉflos de construir, em pré-

•dia de 3 pavimentos, 4 por andar, à. Travessa Vascon-
cellos, 63, Andarai. Construção primorosa. jOcupaçao
imediata. Ver no local. Financiamento de 70 %. Condi-
ções com o sr. Nelson, à Avenida Erasmo Braga, 227, 3. >
salas 305/307. Nâo se atende a. intermediários

CASAS —100 % FINANCIADAS
Pagamento com os alugueis a partir da entrega das

chaves, para contribuintes de Institutos e Caixas, situa-
das a poucos minutos do centro, com dois quartos, sala,
cozinha .e dependências, água luz. Preços a partir de
Cr| 80.000,00. Situadas em Del-Castilio. ônibus a porta,
tren^, elétricos, etc. Os, interessados deverão ter venci-
mentos superiores a CrÇ 1.500,00 mensais. Pequeno si-
nal de i reserva. Informações com os agentes autoriza-
«os ou diretamente com a Cia. Comercial e Imobiliária
Canaan S/A. —Rua Santa Luzia n.° 685, 11.° —- Grupo
1.101

ILHA DO GOVERNADOR
Dá-se em troca um bom terreno tia zona industriai, perto da

Avenida Brasil, por boa casa- nessa ilna, com frente para a praia,
voltando-se ou recebendo a diferença de preço.

Telefonar para 25-5104 cn 42-0348.

Chácaras e terrenos
S JOÃO DE MERITÍ — PAVÜNA — 'ÍTLA ROSAI,1 E

COELHO DA ROCHA
Vendem-se lotes comerciais e resldènçials a longo praxo. tuz,

áena e telefone. Tratar eom Cordovll Santana. Avenida Rio Branco
n 117  2.® andar, sala 216, ou em São João de Menti, a reia
Tavares Guerra n. 94, sobrado. Tel. 43-0109, diariamente, e do-
mingos,' das 8 ás 21 horas  • ' 

J AC ARE P ÁGUA'. *
Vendo uma. bela propriedade com 2.800 m2 no .melhor local da

Av. Geremarlo Dantas. Tem casa residencial de todo o conforto, ga-
rasem. gaJtnlielros. horta,, pomar, .Jardim e duae, lindas iJsrgolas. Po-
dam ser desmembrado? ?. loted, 1 para a rua Alexandre. Ramos e
outro para a Av. Cieremarto Dantas (este ultimo dum .valor nunca
Inferior a CrS 200.000,000), sem • nada prejudicar a-resldencla, que
ainda fica com uma área de 1.200 m2 e 24,00 de frente.para ai
Av.'Geremarlo Dantas. Vendo tudo oU parte. Aos Interessados peço
o favor de marcar visita pelo tel. ~ Jacarepaguá 211.

U R C A
V»nde-«p ou aluga-se resldencla acabada de coiistrulr, á. rua

ros. »'5rra<X), aeueilucuuM —. r-.  - - v
Const,ru?ao de luxo. servlndo^pam repr^entas^jllplo^Mo^ ^Tratflr ne'iOS t€_

Medtndo 15' x 50, em 60 prestasoes de Cr$ 95,60. A
nutos de Campo Grande, atravessados pela^ estrada Rio-^an

BONS U CE SSO-A R E À

19000 m2

Caminho Itaôca n.® 573, yeade-se toàs çu nsetaáe,

fcaise cincaénta cruzeiros o metro qnadrado, com facili-

daáe íe pagamento. Tratar à ma do Ouvidor n.° 69-A,

sala 21, telefone 43t1759, da» 16 à« 18 hora».

Lotes de cinco mil cruzeiros em Campo Grande
20 ml-Paulo.

10% de entrada, posse imeaiaia e construção uvre. va dlarlamen-
te com J. Mendes, no Restaurante Cascata, defronte da saída do
trem, â direita de quem vai, em Campo Grande. "Lote 

com Cr$ 782,00 de entrada
_ _ _ ... _ . nn A "7 Restante em 58 prestações de 235 cruzeiros sem juros, de
fi A S A S A P K A Z, 15 Í 35. próximo a-estação de Austln, servido por trens eletrico3.

rnn«<mlmos casas a nraxo, em qualquer ponto do Distrito.Fe- posse no ato do contrato para construir. Visitas diarias, com
deral a partir de Cr$ 50"000,00. Vendemos, também, terrenos dc Brandão, á. rua 24 de Maio n. 1.365, sobrado, one -O-ollO, d-
otlmõs loteamento®. Detalhes no escrltorlo- da "5>J^A.IÍI<,ZAÇj 9 ás 17 horas.

saía^SOe;'1'
«...ia. w,I, 

nTg<; E sítios em PRESTAÇÕES
Vendo em 60 prestações, sem juros otimos lotes e sítios com

laranjeiras produzindo, em Nova Iguaçu, com trcs Unhas dc trem
próximo dos terrenos e ônibus na porta. Preços a partir de 13.000
crdzelros. Tratar com o proprietário, a praça Tlradentes n. 56. so-
brado, das ,14 ás 18 horas. Barbosa. Tcl. 43-0545.

Lotes, Sítios e Granjas em Prestações

erad
— l restante em pre^çSSàls de Cr$P 118,90. Vendo era Madu-

Apartamento de luxo- -ira^gartir
nenra„?Tter^. de

tlerones w-wn uu '"v ' .
qualquer^ liora. Negócio dirfto com o proprietário. Preço. Cr?
1 400.000.00. Alüguel CrS 8.000.00-  —

ÚLTIMOS ÀPÂRIÂMIilOS
Vendem-se apartamentos novos, com 3 quartos, sala,

banHiiro, cozinha , quarto, banheiro de empregada, ainda,
não habitados já com "habite-se", para ocupaçao Une-
diata, 360 a 280.000.00 financiados. Ver diariamente
no local, à rua Ajuiar, 71 — Tijuca. Tratar tliretanien-
te com o.proprietário, à rua da Alfândega, 330. loja.

Yetide-se casa In
JACAREPâGüA

CBS 120.000,00

s» tiPedro Ricliard. transversal a Pmto Tele.,. Ver das 14^s l í naj
ras, • somente sábado e domingo. Fone 28-oJlo. — ir.co.
CrS 120.000,00.

CASAS VAZIAS
Vendo

Kntrada dc 35.000 cruzeiros ou menos e o restante como aiu-
rnel, em 10 anos. Visitem as casas ns. 5, 13, 6 e. 1*2 r- to», l^o-
poldlna n. 121, Jnnto á estação de Piedade. Sala. 2 quarto^, ba-
oheiro, cozinha a'gás e area. Vbltem e^venham csrrltorio_de
jj gHYA. — Àveniíía Rio Brauco -n. 117, sala;4wl» tel*-45-3840.
— F.dlflclo "Jornal do Comercio"

Vende-se boa casa, grande terreno

de esquina, todo plantado. Rua Si-

dônio Pais n.° 187 ¦— em Cascadura.

VÉND E » SÈ ÜM XERBÉH®

NA ILHA DO COVERNADOK
Jardim Carioca — Praia do Detido, eom 483 mS. 10 tlc Erctilc

POr íSteCnÍU4d°quad?rX12Trtr™çotCCr? 40.000,00. Entraria Inicial
Cr?'5 OOOÓO o o restante a combinar. 0'tluin oporlutilUatlc Lugar
3^ grande futriro. Vende-se por motivo de força maior Trata-S9
ã Avenida Nossa Senhora de Copacabana, n. 7..0. lei- 31-3U8

BARRACOS!Paca, o seu com um caixote Her.-
cules. comp. 4.20 m.; alt.' 170. m.
larg 1.60 m. ' Rua Santo* Lima 13.
São Cristováo fCom^ò)-.-. Telefone 25-'6429 e rua Uranor. K61 jsm- iren.e, ao cinema Sta. Helena. Olaria, .fun-do Maternlfistie.

PRONTO
APARTAMENTOS-EDIFÍCIO JÁ

iBAIRRO DE FÁTIMA - FINANCIAMENTO DE 80%
'"X Ycndom-se 

eom 3 quartos, solo, um quarto de empregado

^ ^dependências. Pronta entrega. Fae»lita-se a entrada ^
Tratar com o Sr- Costa, das 9 as 12 e das 14 as 16 hoios

Telefone : 32-3000.

Ve«de-se desocupado-
Flamengo

Rua Gabriela Mis trai, caqulna <5e
Burlo de lcaral, 30 ra.tros a» Ave-
?lda OsveJdo Cruc, em edifício de 6

avimentos, um por andar, seleta,
duas ótimas «ates, 1 varanda. 4 quar-tos mainlllcos, 3 banheiros, cozinha,copa, 3 quartos para empregados combanheiro, um quarto para depósitoterraço, tanque, garagem, /j-ee-230
metros quadrados. Vreço. Cr$ 700.000,00com financiamento. Tratar na Sec-rio de Administração de Imóveis do
Banco Financial Nova Mundo S. A.,
rua do Ouvidor ns. H_e 73.

ÃPARTA1VÍENTOEm Copacabana, posto 6 — Vende-te
de luxo. pronta entreia, rr"~l . SB ••
quatro quartos, 6aleta, escritório, co-
sinha, copa. saleta de almovu, ^
nhelrcs sendo um de mármore.,- lar-
Sim de inverno, 3 varandas, quartoe dependências para empregada c
ív%\ p'»v r|
45-2143 B 36-6443.

rXTpa?tl?rde 4« c^lroSC. Vendo pr^mfã(ptação de
São BenB> na Vaiante Hio-PetópoÚs, a.paatía de 2- mil cruzetrob.

17 horas.

RESIDENCIA E

BOTAFOGO

Vende-se ou aluga-se casa para família de trata-
mento, 4 quartos, 2 banheiros sociais, 2 salas grandes,
copa, cozinha, 3 quartos de empregada, garagem para *
carros. Entrega imediata. Ver e tratar com o proprieta-
rio, diretamente, das 14 às 17 horas, à rua Visconde
de Silva n,° 167 (Largo dos Leões).

Zona Industrial

BONSUCESSO
NEGÓCIO DE OCASIÃO

Estrada Timbó, junto ao rio Timbó. Vende-se
terreno com 31x224, estreitando nos fundos. Preço
CrS 260.000,00. Tratar à rua do Ouvidor n. 69-A,
sala 21, das 16 às 18 horas.

ZONA INDUSTRIAL
Vende-se terreno plano, com 6.000 metros quadrados, na Es-

trada Velha da Favuna n. 1.529, ao preço de "0 cruzeiros o metro
quadrado. Terto do Engenho da Rainha, com luz. 'orça « açu»,
Tratar no local, a qualquer hor*.
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Casas de Madeira a Prestações
Instalamos em qualquer local, no seu lote de terreno, com as acomodaçfte» que o comprador

desejar Telha francesa, pintura a óleo, duas cores, sólido madelramento, portas e venezianas com
terratens e vidros assoalho de macho c femea com uma polegada de e»pe*sura, paredes com lAbuas
eatra sendo a cozinha e W. C. cimentadas sobre haldrame vermelho francês, tipo ladrllho. Atende-
mos aos sábados até As 17 horas. — nua Araújo Pórto Alegre n. 56 - 3.» andar, sala 50.

FAZENDA
/l

MADEIRA DE LEI"
Vendo excelente Fazenda no Estado do Rio, distando 4 a 5 horas do Distrito Federal,

com < 000 alqueires de 75 x 73 braças, ou seja aproximadamente cento a dez milhões dc me-
três quadrados. Além dos milhões de metros cúbicos de madeira branca, existe de dois a três
milhões fie metros cúbicos de Cedro — Peroba — Canela — Jpô — Gonçalo Alves, e outras ma-
delras A Tazenda tem aproximadamente 50 quilômetros de perímetro, por,sue nascente dc rios,
contando com quatro Grandes rios c cachoeiras, podendo ser instalado fórça para 3.000 H.P.
A Fazenda c rica cm uiincrios, palmitos, caça, orquídeas, etc. Dista da Estrada de Ferro cerca
de !» quilômetros e da Estrada Amaral Peixoto a 20 quilômetros. Grande oportunidade para
quem Interessar na exploração da madeira de lei, pois no momento a sna colocação c ;ac«l e
rendosa Treço : Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros), sendo 10^> (dez por cento)
A vista, 30% em dois anos e 60 íà em 10 anos.. Aceito propriedades no Distrito Federal. Tratar
com CÉSAR. Telefone 23-3542, ou Menottl. Telefone 22-41,32.

CASTELO 
- PEQUENAS LOJAS

Aceltam-se propostas para a locaçfto comercial de
pequenas lojas com porfies privativos, no Edifício Bar-
bacena, à Av. Erasmo Braga, 177, para cattiliiarla, Jóia®,
foto, canetas, rádios, discos, etc. Tratar h. rua Evarlsto

| da Velara, 10. 18." andar, das 14 As 18 horw.

CARPINTARIA
| Vende-se na zona Industrial (Engenho de Dentro), co.-plnta-
ria ém movimento, com moradia — 2 tuplas com serra circular e
furadelra, ürscmprno-desengrnsso dc 60 cm., desempeno de >10 cm.,
serra de fita, llxadelra de fita, llxndelra de disco, S tornos de
madeira; tudo cm ótimo estado. Area coberta incluindo prédio
com 350 m2. Tem contrato a prazo lonRo. Interessados queiram
dirigir-se pura 06.288. na portaria deste Jornal. _____

CINEMA SONORO A DOMICILIO

Complete a festa do aniversário de seu filho com
unia sessão de cinema em sua casa. Aparelhos R. C. A.
Preços módicos — Tel. 22-0408.  _

EHuturâTDE CONCRETO ARMADO
Projetos, cálculos e construções por m2. —¦

Rua da Alfândega n. 300,. Tel. 43-4456. —
Sr. Esteban.

iCOmPRÍlHin D€ ClflICflTO PORTLflflü PBRRISO

Esta. Companhia «via» qu«i pode fornecer cimento de sua f .b.-leaçlo
em lotaçUo de vag&O, ou para pe<(ucna{, quantidadei., do e.TU<que que
mantém no «eu depósito nc*t« Capital.

L: A

I / \\

f !»'*— WWH <*« «» ^

Para outras Infortnoçôcii, <itrlslr-m.''iio ercrltàrlo da eéde,
NIDA RIO DRANCO, 257, 0." and.ir. Mia í!4 — Tel. «-ÍI800.

k AVK-

BOLOS I M. BERNARDINO

FERRO VELHO

sem

(SUCATA)
Compra-se qualquer qualidade.

Rua Pedro Alves, 2tO-A.
Paga-se

r cenio;
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ÍBRICA BE BEBIDAS E REFRIGERANTES
Vende-se. a 10 minutos do centro, bem organizada, com 4 ca-

mlnhúes. bom movimento só a dinliciro, grande contrato e
barato. Preço base: Cr$ l;200.000,00.'Carta do. Interessado a 05.058,
na portaria deste jornal

Dolcu artlstlccu. Aoeltnm-io en- jcomentloi para casamentos, ant- ivernartofi, cto. Knslna-fco a con-
íoltar. Rua Maxwell U0, c. 1 —
_T»l._48-«0ò5_— Conceli;Ao.
CARIMBOS

DE BORRACHA
e Cartões «le Visita em Ü4 bo- jraf. Rua Sào «Tose, 63-A, loja,

CONTADORES
Orupo do contadora devida-

mento legalizados, dlapoudo do
algum .tempo, aceita carrUrts av\»l-
e,as (meamo atrazadaa). extnà«;&o
dc faturas c dupllcaiaa. contratos
c dlstratoa cm geral, legalização
de papel-», leia trabalhlütac, per-centHgens c estatísticas s'rccelta
a dcepesiui o quaisquer outros fier-
vtçoo relaclonadoo com o ramo. —•
Deixar recados, por favor, no tole-
tono 26-6812, ou cartas para L.
3. Fonseca, rua 8&o Clemente, 200,
casa 28.

CARPINTUIRO E MARCENEIRO
Xn*lalu<;ôfi comerciais, reformai, pinturas e miadecas &

niudelra a preços modiccs
RU.V S. LUIZ CO.V/.AGA, 135 - FUNDOS — TEL. 1S-1KJ

NATIONAL
MÁQUINAS REGISTRADORAS - MODELO 501

Ideal para : Varejo de cigarros, Bombon-
nicrc. Sorveteria, Frutaria, etc.

J. LISBOA CHAGAS
EdL Odeon, 9.°, s/914 (Cinelândia). Tel. 22-Vtnn»

Casa de Campo e Veraneio
Vende-se ou faz-se qualquer troca e facilidade de

pagamento, pela melhor oferta, ótima casa moderna,
com todo o conforto, com o guardador Portela. Perto
de Javary, como Estrada por Belém, garagem e casá de
empregados. Tratar na Agência Chevrolet dc Nova
Iguaçu.

CASA
Compro à vista até Cv$ 400.000,00, sem intermediário

com acomodações mínimas: 4 quartos, 2 salas, depen
úências para empregados c garagem nas bairros: En-
genho Velho, Maracanã ou Tijuca. Proposta para 94622,
na portaria dêste jornal.-CÃSÃDTSÃÚDE 

ÕÜ COLÉGIO
>1 E Ti F. R

Vendo grandes prédios em centro de terreno plano de 48 x 10a
e €2 x 110. Rua Kabio Luí e Dias da Cruz. Facilito o pagamento.
Com H. SILVA, Avenida Rio Drunco n. 117, sala 421. — Edifício
* Jornal do Comercio". Tel. 43-3840.

CASAS" NOVAS
Rua João Pinheiro n. 39 — defronte á estação de Piedade.

Vendo as lindas residencias ns. 7, 6, 5 e 4. Entrada de 2-5.000 cru-
xeiros e o restante como aluguel. Sala. 2 quartos, banheiro, cozi-
nha a gás e area. Visitem e venham ao escritorio de 11. &ILVA.

 Edifício do "Jornal do Comercio

Praça 11 — Edifício
Prefeito Frontin

Vende-so o ap&rtimento 1106 vario
i av. Presidente Vargas 2007. Tra-
t»r pslo tel. 43-7063 CO» o ir. i.
Costa.

PR AI.A
Oavernador — Vcr.rtem-ae 2 terr»-

no» á Praia do Dendê. Juntos cu se-
paí-ados, 80-.000 eru2elroe. 30-mli cru-
zelroa. o resto a combinar. Telefona
37-670b. aegunda^eirn^

PARADA DE LUCAS
Vendem-se três otlmos lotes de ter-

reno. proxttno ii estaçáo, possulnfloum dos lotes pequena casa habltave».A venda poúerá ter feita em Conjun-to ou sonnradamente. Procurar o
proprietário. A rua Tavares Bastosn. ll-A. Catete.

Fornos Elétricos
i

Fabricam-se novos, qualquer indústria, I

qualquer temperatura. j
Eletrificam-se os fornos existentes, SEM !

| INTERROMPER O SERVIÇO ATUAL.
Fabricam-se ESTUFAS da qualquer naturc- 

j
j Ja. Rua Senador Furtado n. 62. Tel. 48-1453. ,

COMPRAMOS

SELOS
Do Braall — Estronjelros —
Coleções — Lotes — Avulsos

F i I o t é I i c a

CENTRAL
Traça Olavo Bilac, H, 1.*

(Mercado das Flores)
Tel. 23-0403 .

1

ÔNIBUS INTERNATIONAL
Vende-se um com as rodas duplas, próprio para
lotação ou colégio, em ótimo estado, pela melhoç
oferta. Venda a prazo. Ver e tratar na Agên-»
cia Chevrolet de Nova Iguaçu.

PROCURO CASA EM

Ipanema

Comprometo-me entregar em dois anos.
Dou garantias. Necessito três quartos sem mó-
veis, com garagem. Telefonar para 26-6791, en-
tre 12 e 25 horas, a partir de segunda-feira

DÜQUÉ'"DE CAXIAS
Lotes de 12 x 40. a partir dc Cr$ 11.000,00. Entrada d= CrS

472,80 e prestações de Cr$ 118.20. Posse lmediafa e construção 11-
Tre. Visitas e informações á rua da Candelária n. 19 — 4.° andar
gala 3, tel. 43-7475, com DorgivaI._

DUCfUE DÊ CAXIAS
Pafspse Centenário

Vsndem-se terrenos em prestações. Preço a
partir de Cr$ 10.000,00. Ótima IccaSização.
Posse imediata. Tratar à rua Evaristo do Veiga

16 — 17.° andar.

Realengo, Moça Bonita
e Bangú

Ótimos ldteü \le terrenos — Pouseimediata — Vennem-se em Realen-
Ho e Moça Bonita, apenas a 5 mi-
autos da estnySo e Junto a Rio-SAdPaulo e era Bangu Junto f.o EstadiaProletário, todos, com pequena entra-ria co restante em prestações dc 3a 13 unos. Procufar domlngft. A Es-
trada do Retiro 6c0, em Bangu oudlaa uteia Ê rua da Copcelçáo zi. 3?andar, sala 30b. com o kr. Almeida.Telefone !;3-7098. 

Realengo, Moça Bonita
e Bangú

Otimoa lotes de terreno — PosseImediata — Vendem-se em Realengoe Mo^a Bonita, apenas a 5 minutosda estaç&o c Junto & Estrada Rio-Üào Paülo o em Bangu Junto ao Es-tadio Proletário todos com pequenaentrada c o resfcanto em pequenasprestações em 5 e 15 anos. Procurar,'domingo. A Estrada do Retiro 660, emBangu ou nos dias utels A rua daConceiçfco 31, 3o andar, sala 306, comÀlmida, Teleíono 43-7G9Q.

Kotel da Veraneio

Vende-sc um, situado no melhor ponto e no melhor clima
do Brasil, com 43 quartos, 3 conforta7eis apartamentos,
horta própria, lavandarla. c ronparla, bar interno e esterno,
salão- ile rcfeicjõc», de baile, dc fumar, salão de leitura com
grande biblioteca, escritorio independente, completos serviços
dc banhos, dormitorio* completos e novos, jardim com grande
cascata» instalação de telefone, podendo falar para qualquer
parte do Brasil. Preço convidativo, negocio para pequeno ca-
pitai, com grande facilidade dc pagamento. Mais detalhes
com o corretor Josc Ribeiro de MaçaJhães, único autorizado
paia vender este mapnifieo hotel, cofh çscrltotlo á Avenida
Marechal Floriano n. 117, eobrado, sala Z. Tel. 43-3086.

ESCRITÓRIO DE
CONTABILIDADE j

Compra-se do profissional ho- i
nefito c que tenha boa clientela, )
cm qualquer ponto da cidade. — jCartas para 99.060, na porta-ia'icito jornal. I

ESTOFADOR |AcelMitn-je retor.-r.is. íajera-ac cor- .
tiria», tipo americano, e consertam-se j
poltrona^ o cadeiras.va«. Atende.jr n domleüto cm hjs.-úuer "Dalrro. Oztamtr. o sera cnnp:°.
mlBSO. — Tel. 23-14!' — ADAM.

Geladeira Norge e
Rádio Philips

Gíiadelr* — tol«lrtle:no rccocdlolo.
nada, com todo maquinlsmo no. o,

I funcionando otlmamente. Radio —
I coro i valvulas. funcionando ocm. —

Vende-se tudo por 5.000 cruzuros.
I Rua do Catetc 42. &pt- ^'14- -

GALPÃO

n

0 s eu problema de moradia

já lem soiução!

Quier comprar, vender, alugar, lotear, cons-
truir, projetar, qualquer que seja o seu proble-
ma, procure nossa orgçnização que dará a so-
luçâo ao seu problema, sem ônus para sua parte
Procure-nos à Av. Graça Aranha n,. 19, grupo
504, sala D-2. Fones 42-8925 e 22-9170.

TERRiMÕ INDUSTRIAL
Vendo, plano, de ese.uíila das ruas Atalaia e Sales Guimarães,

31 * 50 ms. Engenho dc Dentro. Água, luz, forca, esgoto e tele-
fone. Visitem antes tle vir ao escritorio de H. SILVA. "Jornal do
Comercio'*, 4.°, sala 421, tel. 43-S840.

Rio-Petrópolis
Km. 21 pela variante. 20 minutosdo Centro. Chácara Ar-campo. 50metros por 134 metros, Cr$ 300.000,00.em prestações a combinar ou Cr$480.000.00 á vista. Tratar pelo tele-íono 37-1271. de II ha 18 horas^" 

SÃO CRISTÓVÃOVende-se boa casa na rua CondeLeopoldlna. Tem 2 quartos, 2 ealaa.cozinha, banheiro « área. Preço Cr$150.000,00 íacilitàndo-se Cr$ 50.000,00.A casa está ocupada. Bom nc3óclo
para moradia do próprio. Tratar naAvenida Rio Branco n.° . 11.7, 1.° an-dar, sala 103. Das 8.30 fta 11,30 horas.

SÍTIO BOM-CLÍMA,
EX-NOGUEIRAÍETRÔPOLISVende-se um com casa nova, luaelétrica, gás, telefone, pomar, char-rete, vacas, cavalos, etc. Pelo preçoc'o 800 mil cruzeiros. Financiamentopela Caixa Econômica de 600 milcruzeiros por 15 anos. Tratar com osr. Vadlco, no armazém junto à pontedo Kotel Promenaric, Estrada UuiuoIndústria

Importação — Distribuição
Accitã-se socio numa firma ds grande movimento de jnate-

riais de construção, para atender sua grande clientela. Pode aer
financiador. Lucros compensadores. ScriedaS*j absolnta. Carta»
para-78, na .portar! deate jo\:al. - '

L O J A

Aluga-ss loja com 5 portas de frente, ó Ave-
nida Gomes Freire. Tator com o Sr. Francjico, à
ua Miguc! Couto n . 3 — 5.° anda.

Álusa^sa um.sda j
otlmo, com casa. ds

morada c boa 4r<* descoberta, no
Jaca! ízinho. Tratar com 0 »r. Da".
Mayer, á rua México 16S 3.°. da» ii
hora.s em diante.

IRÀJÀ'
Pasra-se o contrMo da uma «wr,

com 2 quartos, caia e dependenclas.
lom ou q«m moveta. i At. Autnnio.
vcl Club 2.940. Cm í/ente á «taçfto.
Aluguel Cr» 500.00 (quinhentos cru-
zelros). Tratar no loc^'- 

Loja — Ferragem
Fassa-s© o negocio, melhor pon-

to de Vila Iaabel, esplendido roo-
vlmeuto mensal. Elias Barbosa —
38-1126

Zona Industrial e Comercial
Vende-se um terreno murado, medindo 31/70 por 91,

à rua Álvaro Miranda n.° 187, largo dos Pilares. Con-
«ancão na porta. Tratar à Av. Automóvel Club n.° 1551
— Telefone 29-1182.

Imdustriários casa em
Cascadura

— GÁVEA
Veadc-se, com 22X57, com fundos

Siri outra rui. altuaçSo prlvllogla-da. Mais. informações com o «r. Jair.
Telefone 43-7152. . .
T E R RE N OS ?

Compre onde lhe seja util á saúde,
pira colônia ds ferias, sítios, etc.
Áreas para todos os prsços em Ca-
choeira d2 Macacu na Fazenda Ca-
choclra, com Lauro dos Santos Serpa.
Trem e ônibus de Frlburgo.

TERRENO

Copacabana — Pôsto 2
AVENIDA PRADO JÚNIOR. 23Vendo maravilhoso subsolo, com JM

metros quadrados, com luxuosa cu-trada Independente, apropriado para:a) Bolte ou restaurante de luxo, com
grande espaço para salilo. cozinha,«tc.; b) Pequeno cinema ou teatro;cl SalSo de expor.lçfLo ou loja espe-clalirada; ti) Salfto de chá, sorvete-ria, etc.; o' Bar e congêneres. Verno local. Informações à rua Sete deSetembro n.« 141, 3.» andar. Tele-fone 43-1850.

Vende-se um "bungalow" com va-
randa, trôa quartos, sala, banheiro e
cozinha com fogfio a gás, em terreno
de 11 x CO, k rua rinrentina n.° 69.
Tratar pelo telefone £0-8353.

Leblon — Ótimos
apartamentos !

Veado 2 magníficos apartamentos,
proxlmd à praia, com multa conduçãoMtmeradó acabamento, com 2 quartos,•ala. banheiro completo, empla ceai-*lnha. area ccm tanque e ç-aragem.Prtoo lnclualv. garagem, pintura a
oleo na sala. banheiro em cor e eca-
bâmento de luxo. po? 260 mil cruzei-
TO» çendo ífco mil â vista e o restante«m 24 meses sem Juros. Outro por 270rnll cruseiroB com 50 por cento finar.'dado. Entrega em to dias aproxima-damente. o prédio está em pinturas.Ver eom o encarregado á rua. Venan-cio Flores 401. Informações e vendaseom a»r .Seabra á Avenida Pres. Var-
gas 149. 8a andar, sala 2." Telefone43-5469. das 14 ás 18 horas. Temquarto • banheiro de empregada,

FAZENDA EM MINAS
| Knvernadss — Culturas

Oom mil alqueires, própria para ln-
«rnada, otlrpas pastsitenE. a 6 ho-ras da cldáde da etò Paulo. Oportu-Tildado. Telefone 25-;5?7. 
Lotes a beira-

mar a partir de
Cr$ S60,©0

. T«ndem-«« átimos terreno* prô-iltrtoe i» pralía de Corôa Grande e
Xbleul, eom linda. Tlata panoramJ-c» a bali de fiepetitoá e sa-
qüarema. cm presta«fie< mesuMs
s partir de 1«0 eruBelros.informações com a Construto-ra Troes Crua Ltda., & RyA Mé-aleo, 45, 3.° sndar, sala 301 — Te-lsíõj}9 4a-2S6Q.

PRÉDIO VAZIO
— RUA CINTRA

Vende-se por 130.Ooo cruzeiros, otl-
mo prédio de um pavimento, cons-
crucfcu moderna, com 3 quartos, uma
sàia, banheiro completo em -cor e
mais» dependenclas. Tem entrada pa«ra automovel. Informações com o cor-
retor AntonJo José Cepeda, à rua do
Carmo 7i,_g^_andar, salas 801

MU RIQU I
Vendfi-sé na mais bela pKKlft, do

ramal de Mangaratiba ura ôtlmo lote
de terreno de 15*50, todo plano, euro
vista para o mar, â rua Iracema
tlot» n. 2). Preço 35 mil cruzeiros.
Tratar diretamente com o proprle-tirio pelo telefone__43-0479.

NITERÓI X RIO
Permuta-se ótima casa erJt_Icarí^í;à rua Lemos cunha n.« MS com

grande varanda, 2 salas, 3 Quartos,Sopa. eoslnha, dep. emp.. Jardim,quintal, local para carro, no lalor
de Cr» 400.0n0.i0. por casa ou apar-

vazio

Confortável
Vende-». .« Und« raa preilp mo-

ierno e multo ccntortsvel, de um
pavimento, em centro de wjtk>o,
tsndo Jardim na frente, bom Quintal,raranda. 5 «juartòj. í salas, copa,
aeomodaçfies- para empregadá*. ttt*
preço 800 ml» cruzeiros, aceitanoòr
%i ofertas. ?aclllta-se o pagamento.R'*a do Carmo 71. oitavo andar, a-
Ias 801 e 802. Antonio Jofcé Cepida,
no Sindicato dos Corretorco de Imo»
reis.

Vende-:e pronto para construir. Rua
Rocha Miranda (Uzlna Tijuco). Tra-tar com sr. Mello 33-7121. Preço 130mil cruzeiros, dos 7 As 9 horas. ^
Terrenos em prestaçõesVendem-se na estaçio de Queimado.?,todo3 plantados com laranjeiras com
entnda de 500 cruzeiros «prestaçõesde 200 cruzeiros i«m Juros. Tratar pc-lo tel. 29-Oinn ou no vartíjo da estação i
com o sr. Loló.t

VÈNDÊ-SE' — MIGUEL \
PERE5RA

tlnda propriedade, para veraneioe renda, com Sl8.ü00m2, excelente re-
eidencla e casas para empregados.
Belíssimo pomar, matas, pastagens e
muita agua própria, servida por otl-
ma estrada de automovel. Demais de-
talhes com dr. P.cís, A rua da Alfan~
dega 81-A, andar, esquerdo. Te-
lefone 43-4332.  . 

VER PAIÍA CRER
Vendamos htllsiimas enacaraa. altlo»e lotei J^ cultivados, a partir oe 12

mil cruzeiros, pendo 10% de entrada,e restante em 10 anos, dispondo de umclima verdadeiramente saldayel, con-duçilo 'avoravel ete. Reserve hoje mea-
mo seu lugar cm nosra conduçid paravisitar .-em compromisso, eíte maíhl-fico. loteamento. Melhores detalhes clMeneKfl Ôalarinl tel. 43-6965 . ou pea-coalmente-á Travessa do Comercio lo,1° andar. .
Vende-se, para extinção

de condomínio
O prédio da rua 7 de Setembíô 84.de quatro pavlmentos. construído emterreno medindo &.42 do. teitada pelaprofundidade tr.edli de 44.40 met —Negocio de ooasiio. Cartaa parat>38q8. na portaria desf Jornal.

LOJA DE

ACESSÓRIOS
Para automóveis, aluga-se acabada de cons-

truir anexo a um movimentado pôsto de gasoli-
na e uma garagem ultra moderna, com 3 vitri-
nas, luz fluorescente interno e externo, etc. Ver
e tratar no local, corri o Sr. Costa, na Av. 29_de
Outubro n. 7.240, junto ao Largo da Abolição.

LÕJÂ~NÁ TIJUCA
Passa-se o contrato de uma loja com 57m2, luxuosamente

montada, no bairro da Tijnca. Longo contrato e aluguel antigo.
Tratar com Rezende, á Avenida Rio Branco n. 114, 5.° andar, te-
lefone 4Z-92C9, das 12 ás 15 horas.

ÕTIMÕ

CAOLIM
Possuidor de Jazida de eaollm.

Já analisado no Instituto Nacional
de Tecnologia, vendo quantidadesdesse material. Só desejo contatos
com industriais em negocloe dl-
retos. — 25-5527.

L@J A—Engenho Novo
Ponto comercial e muito movimentado, ao sair da estação do

Eneenho No.vo, vendo ótima, á praça Engenho Novo, estando com
negócio de armarinho. Entrega imediata. Tratar no local, com o
•sr. Hclio.

Produtos

Quimicos
Recem-chegados

RESINA ACRÍLICA
VERONAL
TERPÍNA HIDRATADA

—.SALICILAXO BISMUTO
VANIMNA
SACARINA

LACTOSE

PROPRIETÁRIOS
O corretor Hugo Silva oferece seus »crvlço3 e assume a res»

ponsabilidade de entregar aos compradores as casas varias. Mala
detalhes, venham ao escritorio He Hí SUva — Avenida Rio Branco
n. 117, sala 4?l, tel. 4S-3810. Edifício "Jornal do Comercio".

Projetores de 16 mm - Cr$ 950,00 j
Equipados com motor e lampada superlumlriosa,

Fabricação americana. Importação direta. "Stock" re^
duzido. Av. 13 de Maio n.° 23, 7.° andar, sala 709. Edi«
ficio Darke. ^

POSTO DE GASOLINA

GARAGEM
Vendem-se juntos ou separados, trabalham se ne-

cessário independentes, não paga aluguel, instalado em
esquina de rua de grande movimento, com ponto fie aa-
tomóvcls e caminhões na porta. Construção rccente?i
tudo em concreto, linhas sóbrias, máqninas ultra mo=
dernas, cte. Preço total: Cr$ 1.500.000,00. Facilitamos
40 % cm 5 anos. Resposta para 8069G, na portaria dêste
jornal. _J
PROCURAÇÕES PARA RECEBER

VENCIMENTOS
Accitu para qualquer Ministério c Instituto, inf. Impr. tlrma

nesta Capital. Também me encarrego dc registro de diplomas.
Rua São Cristovão n. 784. Telefone 48-3075. 

PINTURAS DE APARTAMENTOS

INSTALAÇÃO DE FLUORESCENTES
Facilidade dc pagamento — Consultas seroí

compromisso. Rua do Carmo n. 6 - 7.° andar,
Grupo 705 — Tel. 22-9258."PRECISO 

PRÉDIO GRANDE
Mesmo que tenha de faier obras de reforma por minha conta,

preciso casa grande para pensão. Favor procurai-me á. rua doa
Arcos n. 21, tel. 32-8179. Recado com Guedes ou Costa.- 

ffXproos n ¦DUBAVSIS VB B' ^JpEHFErros^^^^^a

IJlínutèó

^¦ANDRADASJ/Hjuhtomumoe&fhatosco \CR$
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Saí. & cia. I Representações Farmacêuticas
Tta nn CCVATtO 512. Inla _ .... _

LOJÂ 
- APARTAMENTO

Aluga-sc uma grande loja, com 145 metros quadra-
dos e um apartamento rigorosamente moderno, à Es-
trada Engenho da Pedra 670, em Olaria, próximo a cs-
tação. Trata-se com o proprietário no mesmo edifício.

" 
LOJA — ALUGA-SE SEM LUVAS

Loja com quarto c sa!a nos fundos* com instalação de luz e
força.. Tem outra moradia modesta de quarto, sala e cozinha, po-
dendo alugar junto» ou separados. ... -

Ver á Estrada dò Minas n. 958, SEo Jofto ttè JWTcrltl. Jnfor-
mações pelo telefone 38-5150.

RUA DO SENADO 312, loja
Rio de Janeiro

Para conservação da

Mocidade, Beleza e

Elegancia
Para o sexo feminino. Mas-

sagens de estética -e-~plastica"manuais" e anlicação de ultra-
violeta e infra-vermelho. — Av.
N S. de Copacabana n. 300.
Tel. 37-1608.

Roupas Usadas

13.° andar no Castelo
Cr$ l .400.000.00. 100%. . facilitado»constando a (rcntu iie srsnle cal&odois banheiros, ampla varanfia coux

vista para o mav. nos fundos aoia
prupos com tres . talas e ^ banheiros
cada. Pagamento ^0 por cento em de»
anos « 70 por cento em 20 meses.Tratar com Seabra. Avenida Venyvtj-lá 27. 4o andai». co».tJunto 401. T#»*-ai-lliní> C <5-0967.

mm INDUSTRIAL

Terreno — Galpão
Vende-M terreno, galpão e ou-

tra conatniç&o em boa rua, pro*i-
mo á rua S&o CriítovSo. Praça da
Bandeira e Avenida Pedro n —
Local apropriado para deposito,
fabrica, laboratorlo ou armazém.
Zona Industrial e quase portuarla.mede 36X80. O"tro com 12 x.58.
Facilita-se o pagamento — Ku'
do Carmo. 71. 8.0. andar, salas 801
e 8S>2. AUTONIO JOSÉ" CEPEEA.

MADEIRAS EM GROSSO
Peroba, Jacnrandâ e outras espécies — Companhia XsV"

dnstrial de Madeiras da Barra dc Sio Matheus. com ex-
ploração florestal e serraria em Conceição da Barra. —
Estado do Espirito Santo.

Deposito nesta C l itzl — Trapiche VlWria — Kua Car-
los Seidl n.° 258 — lei. 48-2737 — Escritório: tel. 28-4641.

Materiais de demolição
Azulejos, tacos do primeira, esqnadria* modernas, portas de

uma folha, telhas francesas, madelramento, aparelho» sanitários
o outros materiais, vendem-se nos locais abaixo:

KUA RAIMUNDO CORREIA N. 67.  „AVENIDA PRK2IDENTE VARGAS 668, 1.100, 1.1S7 E 1.153.
RUA S. JOSÉ' N. 7.
RUA DOS ANDRADAS N. 84

Motores marítimos a gasolina"GRATMARINE"
Novos de 29 H. P., até 85 H. P. — Entrega imediata

— ESCOBAR S. A. IND. E COM.: At. FrankUn Róose-
velt, 136 — Te!. 42-9903.

Compram-se
Desejado vender 03 temos que 11S0

usa mis ou a senhora os seus ves.
tido, faça como toda * Jme 4 XINT ORARIA CRDZEIRODOSUL — Tel. 43-1621 —
am é«i domicilio pessoal habilitado o
etencioao o paga bom preço pelosmesmos - Ni B. Recorta, e guardeP4te pnvnclo. ser-lhe-á . util amanná.

TELEFONE 43-4700
Empréstimo de obras devida-

mente legalizadas, aceita servi-
ços de reformas, construções,
pçintaras, cobertura com telhas
de olmento-amlanto, madeira-
mento em tesoura e arco, orca-
mento sem compromisso. Vende-
se todo o material de sua espe-
eialidnde. Rtia Miguel Coiito 111,
2.*, sala 1, sr. Braga. Tel. 43-4700.

SÃO PAULO
Aceitamos para o Estado de S. Paulo, com

exclusividade, produtos, de propaganda medica
Cartas para a rua Piratininga, 619, São Paulo.

Representação para RECIFE1
Pessoa estabelecida em Recife, de passagem por esta

Capital, aceita representação para Recife, Pernambuco,
podendo fornecer as melhores informações nesta clda-
de. Para entendimento pessoal, escrever com urgência
para 89598, na portaria dèste jornal.

Representações
Encontra-se aqui, de passagem, socio de firmaha longo tempo

radicada e bastante credcnciaaa com o comercio de Porto Alegre
e interior, nó ramo de representações, salientando serem os ue-
gocios efetuados pelos proprios componentes to firma.

Dão-se sólidas referencias.
Cartas para 97.144, na portaria deste jorcaL

TUBOS VAPOR DE 4"

d Cr| 6,00 o quilo
Vendem-se 10.000 quilos. — Rua Chaves

Faria n. 252, São Cristovão. Tel . 48-6636.

12.

HIPOTECASColoco Qualquer quinti* »<x» Juro»d» 1?<«. praao a. combinar. Transai
fie, fellao co» todi » '.«""ií.V J?.r

SK
« — ' ANTONro'"?»®" <5M?DA.Intôrmaçôe* grátis e sem compío-
mlsro. Rua der Carmo-71" — ô.°-andar— E»lM 801 6 502.

TUBOS GALVANIZADOS
(li" — 6")

Arame farpado, arame Uso. Folhas de FlândreSa
chapas galvanizadas americanas — Telefone 42-383*.

Vende-se a fórmula de
/#

SEGURIT
II

o afamadò produto par# colar oit lmpermeabillsar «T«»Joer ma»
terial. Exclusividade para todo o Brasil, transfere-se s freguesia,
Tel. 28-32E0.

3 Pequenos Industrias
Vendem-se 3 pequenas industrias de decalcorcanla,

para cerâmica, sedas e tecidos o para todos os fins.
Tratar pelo telefone 32-1018. Das 10 àn 12 horas*

EI
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A «•«" '«v»s. TrntariAv. Pre.idente Antonio Carlos, 201, 

j j.UU iW &* W 111 U I I\W f
ACOUq U6S n^tndar.^ljOl.  _. .. , Baccarat Tchcco-Eslovaquio c out™. Grande sollmcnto.

I jovnn enn nhTim.ny. Pft 'F IT Precos muito baixos. Facilita-se o pagamcnto jGrande ompresa dcdicado ao comer- Auae,r IjO£11DA 210 56 fcl# JP If 65 — RUA SAO JOSE — 65 I
CIO de Came vcrdc dcsoja arrcrdar varies {»»._,{ n' iij *port i ii'» par' I . mammmzsm wmmmmm—mmmmmmmmmmmmj
acougues em todos os bairros desta Capital CASACO DE PEL'E ^ co-* I Engcnbo de Dentro — ' 

MadfiivaS - GaittaS - Camas-Patentc
Ofertas detalhadas e condisoes para f^e.v cn3i-.s compjet..^, cnuu-ins e a.u.iKutcioue«. roi. Jb-obos - , Tcrreno _ Gliavda-ROUBaS - A&alttax*ios etc~ — •! A" m. Nfto un urdtlo. Vendue pop Cr$. M*lO. —* , aIul'A-so, cuutriuo lonao, ro x 20 HHcil. 1U^, G21V

89320. 110 Dorrorio QGSrC jornai. 50110 00. KnciHtu-** « BJ*" m k a mm %. a mhmim j0^. 1 tarrwuo todo murauo. tutrudu p,.:.i iT 0/T\W Y IPif\ VTCAdlnntf Undo". Icltfonc J8-5Q4H. 35ms 0 V A fflk Q O JT i < uniinli&o, podondo Inzer ofltlnu on & 9J/J tL# CUP CJqIJ
njj>* ——¦¦¦hi I ¦¦« iw ii " P i«s H horm. _ M | ML Ok Bn JVI 0 f M A ;:urft««;m. Vor »• tralnr sv rim Horj.i ... , ,

. _ , , - k. T Club de Kesatas L I lVl C l|i I MfiV« p"u SB ^iVf i , 
uo tcrmlno do contrato

A (21 i A (i I I F N T ,J„ . "»»«• vend.! os ob.lcf os at'I in a deserlmlnados, pela mclbor
Al VJ U W *¦ ! 

particular venitet(tHU> aifittfcto pro- Polones e alemao, 50 quilos, para pronta entrega. 1 
""jj! orerta. Ver£e<tr;itar ii rua Sacadura Cnbral$l5, loja.

 j Embalagens tie to ——|
1^adIn%rm^-ascUi°rua°l<io< rlvau'loT fone 2S- i3ii!i''0S' V'ajOgixotqria Brasil e Guarda Moveis II j,. mirlrt/lfi~jTk C* # 

vi I 8 H ir Embalagens de m6veis, lougas, crlstals, niaijuinas, OO B * O I B 101CB CI W
Aluaase em S. Cristovao VMU S £ LW3 com garantla. Prego mtidico c a domicilio e transjiorte e I |?J^vopAnrrvt'pg' I I

Para tadustrla um prllio todo cm ctmcnto ariiwdo. coini C.»R p»»o »u. prco. ij.bocio dcspacbos. Avenida Prcsidc-ntc Vargas n.« lOD.'t — Tele ^^nado jj - a2-u->9G Firma dc I.' ordem, com uma loja lif-
'»«« 43-4339-    

!I xuosamcnte instalado no ccntro da cidadc,
«du 10 fti 51 horns, peio' te!cjtoiic_45-3uoo.  S^b'fo T"7.o? f™"™™" I Enceradciru Eleetrolux jS com area dc 160 ir.2., dispondo de bastanfc

A & A R T A kA F M T mm. I I rftKirftPRFKIC! A 
: i? mofe 1 «sPa.S° P.cr° cxposicdo e possdindo boa or-

Ar A\ K I #Vl fc r*i « W* g W^UnLUKKfinvlA 5S^MS;-lrad,' ganizacao de vendas, devido d paralizacao
Precisa-se um mobiliado, com 2 quartos, "to.mm diiri 

ir istaaajrri de importacao das mercadorias de seu ra- [rnais dcpendenclas. Prefercneia Santa Teresa ou -aran- ^aasjJ I U D L I Enceradcira Eleetrolux mo, esta intcressada em entrar em enten-
jelras. Tratar pclo tel. teL —. i|' 1||U lanoha motob jmn. tr»nsporic do ims»ai;eiro». - wJil'wo STarJntfiT^r'TVoo"?^" dimenfos com firmas que disponham de

A 
I 11 r: A IJ ««•»-#¦
| „im Ir^k *ax0 se ooncorrencla para vendn, pcla mcllior ofcrtu, de nma CIOS, Qpr0VCIfC?nd0 QS COHCIICOCS QCITTIO Ifl"

///iJllllIlm ' lancha motor que jiodera scr cxaminada nus Estalclros «lc I** * I dicadas. Cartas para 87.328. Ma DOrf aria
nm pavimento com cerca de 140m2, no todo OU em par- : Construtoes Navais litda. — Rua Carlos Seldi II. 314. Bat | 8 C^k ^ I r- , I I ; j; ^ . J

„ I, r„,,tn Chaves com 0 Dorteiro. 1 rropostas ate o dia 20 do corrente, para Frota Aim Mcr- ^ I d®Ste l°rno1- >ndlCatndo ramo C CSpeCIC doSte, a rua Miguel Louto, 6b. thaves com o porteiro.  oante Argentina, 4 rua do Mexico njsi-®l.° ondar. artigos.
A P\ k A A V B™ Ik Revclacons e ompllacies I

Rv f B*1 S^ft Kf. wSW ——————* para o mesmo dia. — Sao —
rtlVlvirti,Lm R| riii iuda V/FI HA tsU 

""""" F*~w" 
I DlklTIID ACVendc-se com gcladcira elctrica. 0 portas. nova, maquina re- EOMffli;,., Ill j jB 1111111 fl II U lYl Uw f LLI W | 11 f\ f°\

giirtradora nova, reglstrando Cr$ 099,99. cofre, balanra dccinial, _ _
3 balances Fiifzoia. moinho de cafc. ctc.. Movimcnto mcnsai ».c Compro 

qualqucr quatitidade, mando apanhar c ^Jamcngo Jockey Geladeiras, reforma de predios em ^eral, breamedCVS 120.000.00 a Cr? 130.000 00. Nao tcm fiador. ^It L T 1 * AQ C11AA Oluh  VasCA C R ^
Ver c tratar a Travessa Sao Mateus n. 04. Nilopolis. Facility- PagO na mesma hora. Telefone 48-6344, WeIson> vendc-M tltuio 7«^0p»;«5urio. tos se?n compromisso.

»r o pagamcnto. Motivo de doenca cm pcxsoa da famtua.  > /^li x- rAEffOmTCCAQ ^2^1" Y-H A W¥H Telcfonc  Atendemos fora do Rio. Facilita-se o pagamesitQB0MBAS 
PARA AQUA BBj ^SSpS LT

MOTOKES Aioxof Alk*JS 1/6 Vendue tipo S00-A. Dcsgcamento 163 p. c. Capacld.de cfe- fflS»toprSg£» %££ JS PQI ICLINSCA PfflrtSCIllflr1/4 _ 1/3 — 1/2 —c X H. ifnaWHI/ •' tlva 127 p. c. por minllto, 2 inartclctcs. fcrmlitado. Trata-so ik run Tecilllo Haa B'"ftarf Sm« B fe Wl» I IVVAIULS
Trata-SC & "T ,08'  ~"-FESTAS fVende-se ou arrenda-sc completamente aparelhada,

rasicus <ligar na luz ou foipa) A FJ B *¥* A B E C' Tp A Bunnuetcs, saiB«dinhos. perda,maio» no centro, ponto prevcllgiado, propria para sraodaa «t-
iE^ESBSMKl K* Ar I I AILK 3 I ganteaS5es, acidentes do trabalbo. Uma das mais torn-

demon motores para qualquer ftiu. jl^^.Tbl£PHCKEOtlSttO CBllUI^^EO dG fo?)ie"S25-8^33.laucr encorpcn "• Ic e" pletas policlinlcas do Brasil. Tratar pcssoalmente cow
I tua Vcu". se of 

"na 
tipo^f.ca |v», cm predio pT6pHo, 250 mi. j FORNO ELETRICO GERALDO ALVBS DE REZETOB, it Ay. Rio Branco, 12S.

oos Aiiciracias. cm constru^ao de chnento armado com base para mais um andar \ ^tr\?o'^na &rfMhinn>Um«mn°fornnC5!?" «Uldar, sala l.lll, uas 14 as 17 lioras>
KMPRftS.^ PALL!.' LlA f 111 A. e ainda nm tcrrcno ao lado medindo 8 metros dc frcnte, proximo , t.rico para pequeua confoitnrla'ou la- in mil iim—in awwiwwwwiMgaowawwwBPBigBPBMMBMBMBMMBaMMMMy^ ¦ , I. n*^  ; !rrW®8SP®^™BleS'' ¦" "I" fr»»,.«ialTrrS 1 5(in nflfi.on. Tnformacftftsicbm o Sr. borator!o!ir6llnia oportunldade. I

BASCULANTES ; J'HBI, R FTPATOS 
1

CoiB|ira-sc, <lc prcfcrfincii altu tonclagcrn. Tambcm tegSSSSliSSSS! ESTREPTOMICIN AlSSafflSEK^ I IV t I l\fV I VJ
chassis dc. pelo menos 8 toneladas para adaptacao. S|^^4isjw gjj rCTi»mnMirm \ MFRK ,T c 4 ! FORD — 194G i§ o mais modkrko STODio bo mo
'J'ratar com o sr Carvalho: 23-0367. toi5oemo«sos^SF DIXIIHO ESTREI rOMICINAjMERK L. s. A. _yendc-so 1 Ford. 4 portur.. iohg. 11 ^ t t — Admiriivcl pcrfcicao — 3 minotos. TfleirHd-an

-'  — —— J^ENSAVFi giTmas >SNovos prccos — Envia-sc p clo recmholso poltas — Rua Te,etonar i",r" ?6-633o. a modulo 10. mcsmo dia. Voscs dc perfeicao c bcla-rara. Kc-
BOM NEGOCIO 

I 
da Assembleia n.° 101, sala 7 — Tel. 42-0386. 1 gatos 

para crinneas. i

Vendc-se por motivo dc docnija do proprietario on —a  If*""""mamm^¦"'¦'¦ —mmg A, It O O 55 51^^5 I C A. j

nhor Jaco. a rua Amoroso Lima, i5. casa 2 (Mangue) 1 1118 SI to J FOGAO A 6LE0 
"POPULAR" 

1 f KiKKU j 
«-«*¦ 

ggj|» 
Ave"i<l°' 

I
Tel. 32-2 * 09.  i l'OLOXf'S  ALEMAO SEM TORCIDA — OAR.ANTIDO — DK3MONlA\EL 2 \TIRG A.LIIAO DE 3'16" A 1" ff fl 8^ -m M
B O A OPORTUiNID ABE so «nn«. rrcb^popalaSr^J^S!&'^ ^Ss'sem entrada J:^ 

d^rVaSfe05 quaa" Rp@ITsll0S^0 Po^fllrOSTO DE GA SO LIN A B SERVICO. INCMJSIVE PROrRIEDADi: VENDAS S6 NA FASRICA g Consultem' nossos piegos B »Vto B 8 2 \J ' W ¦
E TEfi.RF.NO rravessa do Ouvldor, 1, — ..." , 0 — , , a A1 <p B ITyTAO DO COM. DE MATEJRIAIS vl,vnlc t, ,i»an,lar, sala £02. Tel. 4»-349Ti Av. PreSldente Vargas, 91 7 - 1 . Tel. Z3-4100 |!Bua Santa t,nsln. 789 - 7.® andar. yENDAS NO PARANA

Vendc-se no melhor ponlo dc Nileroi, cquipaUo <«ni 4 elcvauo- B i DEP6&ITO: Piaia S. C.-Lstovfto. 100 t.-:   ^i„IR<JI jj j- j- ¦-
'cs sendo 2 or. 10 toneadas c 2 dc 4 toneadas, bombiisfdngua. gra- ^.  ¦ Fjlics: 32-9413 - 32-8213 - 22-5411 ; rirma im Curitiba, dispondo de jrande flchano,
Nciras aotoma'tica|i Mem para dlco ipoyd, compressor novo e de- comphe jbj i k I lb » E A JD> kA A (** f A i llllllII BMro- i aceita rcpresentacoes de casas idoneas para Tends pelo
mais perlcnres, area de 1.509 metros quodrados com dois gal- «2» f=» Kg /?% C ' %!E IK. A N !LJ f£ B A K A%* i A : r*,-.T A lilTTP A C 1? : oistema recmbolso na capital e no interior. Cartas para

! I IMS r™ «.T ...^4 ZSl"""
Castrioto n. 4C0 - Barrcio.  "a fo£ aluguel. Zona central. Base 6C0 mil cruzeisos, tsatar n.*> S3, Copacnbana. j ®nS3BSHa»1SS!aaS3?OTaB(BBCTa8KauS»aBBanBWB®B*WB!M»««HWBWM^MBBBHHMMBJ

I r~F3C" AA com o proprietario sr. Nuncs Tel. 37-7171. ^GALPAO ^ i 
P FTP ATA^ 1

Cmiento Cr^> jp.UUI 
^"•r-^- 

Irgoxg bem suASFERiAS^M'Bi^sml 
iv ^ 1

dt&jzs?s^rz^HL- ~pal e branco. > crgalhoes, madeira, tin os, e  — |t»i. 2J-5714. ro^ldcncia 33-1S23. Jaime • Koaj. no-uas, alimcntacao farta e sartia. Cascatas, lagos com embar- ; aberto. modema. motivo do viagein, U, r - • ' A |A:M n~ '——T~*-^ an. ~*h a pi* . Carrclrn. ° . ; n.000 cruzeiros. Rufl Sao Januarlo 651. ii KUQ C*C!O jOSC n I02S3 . a
T" jkSl IRftP  - 1 1 CaC°MONERATC— o melhor clima do Brasil. lnforma<joes a rua •tc' ^"^"v^TTTTXTriTfl ¦mm mm—a—i

%i*%&B " I * Bm Rosario n. 81 - 3.° andar. Foiies 43-2665 c 48-3640 — Rio. £n\ OUAiNorlVJ ^ _ 1*1 ^ p® a * B 1/^1^ 5 (F 1
Pazcm-se cobrancas, adianta-se dinbeiro; accitam-bc _/pl | a. Moncrat, tc. i. Em Nitcroi, tel. 5522. «l n»o° «malndae «n* fuASoito. 0rijr"k8 I"sVi th n! 11/ /! \ '
notas promissorias, duplicatas, vales, tuflo que rcprc| 1 

|||ij|(|gg 
~i- 

k i"'  SSr ^ KCIIl sLAiS'JL UM Z.4 I lUKMj I
. sente dinhcko -^Rua da Quitanda. 59^ 3.o_andar_-_s_/ 14 GARAGEM 2QO ~RXLP"AOFM  

itxS do mamvOa - Cabccotc - Cilmdros _ Pbt6e« -
*oL /nv i < r« A £* V *8* B .. • • r- ...... r> Ua-VkfljKrJuA» Valmlas. etc.. rccoiicliiionarjjciito de bielas s casouilhos. Preclsac
COM PRA-SE- I U DO sietro 6 r3 unlca C,™ "fS Po»to de lubr.f 5COCCO — Borrache.ro — 

| BENFICA absomta. -flu, Machado de Ai*slr; a. 55. Id. 25,2551.
Maqulna» de ccrcver f de oostura motores. —as toto 

j| co.c^e 
rct^a^ Preus e Camaras dear.- CampO de Sao Cr.S- ~ 

g Alft-A T A R 1 A
g-Sfica^ blnocuiOR. crlstals. pratartas. qe adelras elctricas. c-ice quaIauer parlc aa cidadv I (OVOO n. 200. ponte ro'.antc com capacldade pirn R «^ S S
radeixa«, aspti'adores. antiguidades, moveis. ca^as mteiras. j jB Lcvarsos o mt»struario p. casa K ' «.ooo quilos. otimo para trapichc
caut-elas de o^mio', etc Vcu a doniiclllo. casa soi1 ia ttua do freiru^s Grande "stock** B IF^C tl A C A B A C f A?¥EIb8 informa?6cs do'o tcicfonc 30-0657. Ycnde-se uma bem iiistaUida sapataria, com otima
Buenos Aires n 

^ii-A 
- 

^ 
rei^ 23-342!). 

^  <  ^o[^cl^Ja 
ca^as 

| (iKllrU lit II jALfl) iAjiCLU ~Geladciia 
coniercial residencia, no mulbor pont| do Rocha Miranda, a ma

| tana n 184. Vel. 32' 5Sbl>. I A)UBa-se um otirao grupo dc U salas c 3 santtftrios, em frcntc | Do sclaflos Xopazios "» 55-B.
3 • r 11 I a Embaixada Norte-Amcrlcana, com llnda vista sobre a bafa de p re30i!<ticionn<ia. vcnd'e-«o oor { , " . " i ". . . _ . . . I(»

Caixasparaagua i 
~Tm^ 

IJA R0Uf A U1ADA VALE MAIS
Cimcnto armado para agna, 

' | :'r«SdiI&'lnitS»54M °pr«o 
jf 1,111  

" J~'r~  "'"'"""""llift 
C | A ff) F i f? A S I CompramosB pagamos bem Mupas^usadas fle liomem e senlio-

colocamos, assim como muros dlVlSOJlOS, caixas *, Sc^14o. Motlvo ,P9,ent»aort». !| /^Tl A rVTin A f CI TTHSP AC "¦Sa'O ras. Atendemos a domicilio toda hora. Telcfonc para 22-4846 —
de inspecao, de gordura,' de lixo, ralos, fossas, tart- g Cartas para ^oVdo, na port*rla tote hr A Ir !f 1\\ r r K I 111 OCASIA0 32-7862 e 32-3516. — Avenida Mem dc Sa n. 103.
qaes, postes, moivoes e tubos em cimento armado. H Jornai. Bua Comcnel^Mayrto—SOT. || VJ LLMl/LI l\M J L LL E « V IvnJ | aitiimoi. vondendo por cont» dtur- —— r ,
Marmorite — escadas; Pea°r's> soleiras, pa^ imen jj gk 

| i| instaiasbes lrigorilicas para armazens, nqougues. oares, comcrciais novas, equipadas, con. as jAffP A pi FH 0^0^1X5 fjp ffliPtacoes, iambrins, ctc. — A. CObTA MENDEa <v. H jbaal penS5BS hotels, hospitals, etc. Temos em stock para pronta Euas rospectivas maq-jinas, peios sc- J U| I C8 U'#vJ V V/ I 3 ivUVlvIl I UV/ V»UI v
riy* I.TIT)\ — Rua Benedito Otoni, 62/G1 entrega. geladeiras comerciais de 4 e_6 portas e seu respe- puntcs Pre?oS: geladeiras dc 4 por- ,Cia VQ„« „ „ ,, u'cunoinma ctivo equlpamento nigorlfico. instalacoes fngoriricas e de ni tas. 13.900 cruzciros; Bc.adeiras ac Vcndc-sc ama, localizada em zona industrial, com maquinarlos. Telefones : 28-2oDl e 48-4807. i-.«T S|rt4-%to v.ior T™is« condlclonado. balcoes frlgoriflcos, sorveteiras miqulnas fri 6 portas i8.350 «n»«tros. w.w-.e im c cinco „ovo:>. Mawa antiga e com regular venda.

nrovar a sua tdcntidade. Rua Sena- eoriflcas. compressores, motores, valvulas, g6s, pecas. etc tie material no\o, que serA \' p t imirnxin • r.r« nnn nnn.no. ixiotivo i\o. venda. viae cm forcada
 ¦iiwi mi i«i miaiBn m  ' ' ,-ior Dantas rt, defronts a caisa "ico- Adquira sua geladeira ou insta.acao frigorilica dJretamc.nte com todas as garantias. oportunida- Case S.inns#n «« mr'n sitirir^n nrosncra_ . . ¦ __ _ imni gggmaa^ia ><jpnjsi I ""T1'^ Tpsp.ton" |P spm intermediSrios #* pose. V. S. mcsmo, de todos os dcscon- de inteiramentc fora do comum. a Lurop.i. Facilita-sc parte, bitna^ao prospc «.

(T^ I k.A ^ K.I a hb tT COFRE | 
"tos 

e comlssao de vendedor. i{ como^ cc^"0 p^05''oospijjc r"'to!°ne- ' Milis informcs com Hamilton ^iclo. pclo telefone 32-3156.

V-IMtn Iv tlU 'rriSar^i SIB 
ARC O qpnSl®n 

"k w"

«;;™ A „, JZz.^1 geladeiras Tgh fl HAa Pceletrodntos, canos de chumbo, aramc, tnctais, tijolos tcibas, ma- fCssol. oe Dcneaho, rnglstrado, que i I Telefone 43-3288. A nossa oficina especializada executa. Qua» | 7 — 3^9 pgs, ^8 SS (gjBOHol' deira, tacos, etc. Tronta entrega. Os melhorcs pregos. Aceitamos J possa icci°nar o jjurso .^in®sl|l I quel* serviQO do ramo com absoluta efici'jncia c garanua. WcstlnghoUflef G. E., Crosicy. Shr:i-
••RF.AI,"-— Avenida Churchill n. 91 sala J.104. Senhor | ,!aAe»V"'om te^ancU. pard I • mmmJA Ivador. Phllco. Kelvtnator. Prestcold. _ m am no. tsi Hnm A

Alexandre Tels. 22-2233 e 32-7095, as 14 horas. Fora do cxpcdicnte , 98a)T^na„portar!ji_c|esie_LoruaL  lawwinwnwiiiniw——"™ novas. Entrega • lmedlata. Pachlta-s-. jjj ^^4 gj AjT m
.i»w • aW Pcspachamos DESENHISTA /•< 4 I I) I f\ ¦ &?&¦%&£&•& gk H 1 II IM 18 1

COPACABANA 
- LOJA Tc\CiOnc^L^3-32o5?i Carloa. Sen * j S^S I ¦

Aluea-Ec ou vendc-se ottma loja. em lugar dc grantle valorl- a n^o, Vcndc-sc acaliado dc construir, com 240 m2., cm tcrreno de |llM|Af AjP||C ,Venclem-se chapas onduladas db cimento e amianto, chapas
rac&o pelo aluguel arbltrado pela Prefeitura. Ver no local, a rua ara8 CRnm. rjCas guurnicSes da. iiha 15 x 38 dc fundos, com girau dc concrcto armado. com 40 m.., gg g SJ jj asas, callias, condu tores, parafusos. ganclios, etc. ^xecutam-seGustavo Sampaio, 238. proximo & Av. Prlnceaa Isabel. an Madeira, para Sia com vestiarios, refeitorics e banhciros independents, em local J* madeiramcntos e cobertura em tesouras ou aicos. Rapide/ e

Chaves com o porteiro do predio e tratar no Departamcnto Irao- crua. coc.; vendas a pra.o. ieAe.oiie de e auasc M0 centro da cidade. Facilita-se algum dmheiro Empresto rtinneiro sob mpoteca do fP.i5ao. Escrit6rio Tecnico ^ iCoAbn"Aur}}£, ' ~ Rua Mi2uey Couto
, b llario da Prolar l/A., a rua Sete dej>^3j^^ Britanica Valenle, a rua Miguel Couto n. 27-A, 5.» an- pr.dlos sala 1..Tel^3-4700.

A naVbHsc"dCc o100011 cruzeii^b.rtComprada ^ar< salas «j0.> 506. Nao atende  ndtldo^jwr tel ~P Adlanto dlnfcelro VENDERS —''^TIMO HEG6CIO
V^ull lei Liu! lltjJ C IS «UU31 i Q nos Estados unldos, Mtlma eairto ab- S ..P«» W" 2S/-r"iMofmao5es Caf6 e billiares, 5 mesas, Tujaptue grandes. Arnplo salao deUUIIIV/IWUI1IW V HIMU^IIIU.^ L U J ISgJ"' hotcqulm. com moradla L®" ffl
Firma de Recife, dando refereneiasde im^ortantes n^f^'  Passa-sc o contrato de 7 anos dc uma, a rua Dr. No- ~ n. ,»s^ooo0.'00" PPacmtl-ll^i^aH'°rua.

firmas desta praca, aceita representagocs para o Bs- 
^ 

fciet^Oifl UOUgtas^ ^ chc- _ Ramos _ Tratar a rua Miguel Couto n.° 111.  — I Capltao Vicente n. 76, Circular da Pcnha, dc frente ao Hospital
tado de Pernambuco. i?mo\r!0 ioSfra?amomaUco. io'««• ,n ,r =;T.1a °  rpTitro IATIS.VIO Getulio Vargas.

-t- .....c-"" p°rt""— 
mssmmmammmm"vqde-se m grahde mum

ChnntiK I ntfin t* Cofire estojo kern LOJA — rraqa joenz rena g~ I „ ,V#flODCJS tiHSiClO © WOPfB arjmdem-M ^ssanbosPassa-sc contrato dc casa comcrcial, dols andares. de loutjas c TnSDetOVa de allUlOS Xa Cidade dc A itoria, Espirito Santo, com 5 galpflCS
Todos os metals nao ferrosos, cm chapas, tlras, rolos, aramcs | ^rra(fosou(i?rsiso.a'iiua° do nosirio ferragens, com ou sem mercadoria. Contrato lonjro. por motivo dc Pre;l£P,e uma al:-uiar de Inspe- de cimento armado. comprecndeildo -¦ '00 m- dc area

« bobinas. Latao, cobre. /.Inco. aluminio. bronze fosforoso. Lisas n;y^»obrado.__ —viajfenl para a Ame,iCa do Norte. Procurar o Sr. Kul. Pra?a tora para cd0»m-mde.nlS?fe eoberta c 600 m2 descobcrta, um desvio proprio e uma
rspeciais. — Procurem METAIS MADUREIRA LTDA. Rua Fi- EllCCrfiuCira lijl&trOlUX graenr. Pena n. 3. Atemjao — Faz-se qualquer negocio. therc'.a na rua Senador Nabuco 43 Ho p#>drn mar a clentro. Apropriado para lima
.uHr, de Melo n. 256-A. Tone 1^344. ¦ 

u fCTTD EC IT A I I AMOS 11"^ —' ^ande iiidusiria Tratar il Av. Rio Branco n." 20, 14."
Casa 

de Cassoisras Ystort'oo H Artistlcas criaijocs de Murano. Venda espcciai de modelos re- 
JI^^^lUmInIOS fl ¥EMPEMaSETraspasKi-se uma, coji todo stock. siUmda cm SUmo P°^t»- 22»4878 ""Expos^ao 0"vendas': Rua Mexico n. 90 - 4." andar, salas 410-13 ,6 no Angaria™medindo:''lO^mctros "de^omprTmcnto t 6 metros de

Amadeo. Capas ,ff

enceradii ra ele ctrolux Maquina de Lavar Ampolas JL™ 
Rf^WK~mmlsTrTal

,t 114noi? t\c rpn & nop, ciT t iTY" 8 N ao ba saidos new encalhes h *o Q Q hj, htF I I ® I
SEM en-trada EsPAtHADOB Dt cera brasillux | ComDram-se maquina de lavar ampolas e frascos g l91 _. rua i.arga - n>3

V. S. tern enceradeira c contlnua a espalh ar a cera coin as maos ? Use metldos modernos! j Kkoratorio 1 EnU-eSa dorn^mo local de grandc movimcnto, traspassa-se grande
Compre um espaihador de cera •Brasillux"! Nao tem enceradeira. Comprc um cnccradcira EK- para g^nde laboratorio. r l 1 TUK®,rwno E' .~vxiuob opun.lS 'sopwp^r.ft SO.^aui 08T woo ttroj
ctrolux ' c um "BraEiiiux", sem cntrada, sem fiador. a jongo prazo. p. s br.ncas a Parl" d® Ofertas diretamente a Bayer, arua Dom Uerarao lpKRF,.1TO  I rua^elarmino de MatosMO* — Vicente CfflPw.O-S 1.300.00. resa uma dcmonstrncao dc •'Brasillux" era seu domiclMp. Visitc nosso Departamcnto, 0 --J-- ' tar a rud ^lainuno at.
do Ycndas. Rua Urusuaiana n. 56 — 8.® andar, csquina dc Ouvidor. Tel. 4^-17— ' *

^

•.KAt 00 BRASIL DOMINGO, 7 DE AOOoTO DK

Copacabana — Aparlamenío Duplex
Aluguel CrS 4.000,00. Av. N. S. de Cojincnbann 791

jcm luvas. Tratar à Av. Presidente Antonio Carlos, 201
13.° andar, sala 1301.

COMPRO
ENCERADEIRA

Baccarat Tchcco-Eslováquia c outros. Grande sorHmcnto
Preços muito baixou. Facilita-se o pagamento

65 — RUA SÃO JOSÉ -- 65Comprasse TUDO
. . . ..i-..- ...A

Grande emprôsa dedicada ao comór-
cio de carne verde deseja arrendar vários
açougues em todos os bairros desta Capital

Ofertas detalhadas e condições para
89320, na portaria dôste Jornal.

Objetos de tirti», príritos, automóveis geladeiras plancR inA-
>clu, mnqulnas de comui a r escrever, enceradidras, aspiradores, co-
ire.*, cnnr.6 completas, cautelas e antiguidnde«. Tc1. 48-081)3 -
Melo.  

Engenho dc Dentro —
TerrenoAlUu*a-so, cuiitrnio lunao, '.'0 x 20terreno iodo muratio. cutrudu paru(ítmlnliíio. podendo laznr ofli-tna oui:urít«t;m. Ver «• trnlnr A rua Uorj.ilíuh n." 41"». Rr. .Turandjr. Dias úu-l*ut^ Us Q hortt!» t. nu.-. donilnKo;* dialodo.

Madeiras - Camas - Camas-Patente
- Guarda-Roupas - Armários, etc

COM POUCO USO
llutcl que rcciion devido ao término do contrato

vendo os objetos acima descriminados, pela melhor
oferta. Ver c tratar à rua Sacadura Cabral, 45, loja.AGUA QUENTE Polonês e alemão, 50 quilos, para pronta entrega.

Preços bons. Telefone^42-765.3, Vaz.

Caixotaria Brasil e Guarda Móveis
Embalagens de móveis, loimas, cristais, máquinas,

com garantia. Preço módico c a domicílio e transporte c
despachos. Avenida Presidente Vargas n." 1003 — Tclc-
fone 43-4339.

Embalagens de luxo"CEIXOIMIANE"
Celulóide -« rnptftAlumínio

LOJA DOS PAPÉIS
Tli A NSPAKENTES

15, SENADO, 15 — 22-U29U Firma de 1/ ordem, com uma loja lu-
xuosamente instalada no centro da cidade,
com área dc 160 rr.2., dispondo de bastante
espaço para exposição e possdindo boa sir-
ganização de vendas, devido á paraüxacão
de importação das mercadorias de seu ra-
mo, está interessada cm entrar em ent-en-»
dimentos com firmas que disponham de
stocks e necessitem ampliar os seus nego-
cios, aproveitando as condições acima in»
dicadas. Cartas para 87.328, na portaria
dêste jornal, indicando rama e cspecie dos
artigos.

Compro. Paço alto preço. ííeffoclovapido o correto. UrUhants. pult»eiraf,,broclit'3, p'atlna e ouro. moeda*, Jóiasamigas, prat.cln mercadorias, etc,r. di 8'»trmbro nL. 1.^. Enceradeira ElectrpTuxcruzeiro';, om ? anoA dc pa-rantla. dàs modernas. H-i. com 2 ja-roa de escovas c i dc tlandioA «emíü.o. Casa TJnoco. rua 1" de Março102-A. 2° ardar. .sala ?. esquina comAvenlt*' Presidenta Varg;tA.
Enceradeira ElectroluxVendo com escovas* completamente?em uso e garantia par 1.700 crurr!-roí. Rua Teixeira do Melo 37. PraçaGeneral Or-orlo. Tcl. 27-5201.

CONCORRÊNCIA

PUBLICA
Precisa-se um mobiliado, com 2 quartos, sala c dc

mais dependencias. Preferência Santa Teresa ou Laran-
jeiras. Tratar pelo tel. tel. 43-7509. LANCHA MOTOR, para transporte do passageiro*. —

Comprimento 11,00 metros. Caiado máximo, 1,00. Tonclacem
bruta, 11T286. Motor Diesel 00 II. P. — Pelo presente abre-
se concorrência para venda, pela melhor oferta, de nma
lancha motor tjue poderá ser examinada lios Estaleiros dc
Construções Navais Ltda. — Rua Carlos Seidl 11. 314. —
Propostas até o dia 20 do corrente, para Frota Aérea Mcr-
cante Argentina, ã rua do México n. 21 — 14.° andar.

Revelações e nmpllaç5es
para o mesmo dia. — São
José n. 6G-A, loja. Fotocópia
Lidece.

CHUMBO VELHO
Flamengo — Jockey
Club — Vasco C. R.Vende-se titulo «ócio proprietário.Telefone 2C-9253.

FARMÁCIAVende-se uma, localizada no nubür-blo da Linha Auxiliar. Tem bom mo-vimento e bom contrato. Lugar defranco progresso. Motiva a venda en-íerinldadn. Trata-se \ rua TeóílloOtnnl n." 747. cobrado.

Compro qualquer quantidade, mando apanhar e
pago na mesma hora. Telefone 48-6344, Nelson.

COMPRESSOR INGERSOLL-RAND
A ÓLEO SÔBRE 4 RODAS

Vende-se tipo 300-A. Deslocamento 163 p. c. Capacidade efe-
tlva 127 p. c. por minuto, 2 martelctes.

Trata-se ã rua 11? dc Março n. 3D — 7." andar, sala 702.

Geladeiras, reforma de prédios em geral, òrramgft-
tos sem compromisso.

Atendemos fora do Rio. Facilita-se o pagamento
Rua Silveira Martins n.° 24, telefone 25-0563. Lopes.

POLSCLINICÁ Particular
rVende-sc ou arrenda-sc completamente aparelhada,

no centro, ponto preveligiado, própria para grandas <ar-
ganizações, acidentes do trabalho. Uma das mais eon»-
pletas 'poHcliuicas do Brasil. Tratar pessoalmente com
GERALDO ALVES DE REZENDE, X Av. Rio Branco, 125,
11.° andar, sala 1.111, das 14 às 17 horas.

.YINAG1

VENDAS A VISTA E A 1'KAZO
MOTORES MONOrASICOS 1/6 -

1/4 - t/3 — 1/2 —c X H. P
Vendemos novas e usada»s para

qualquer altura, nionoíisicas ou trl-
rásicas i ligar na luz ou fuirca) ?oi -
necemos qualquer tipo. também ma-
lalaintís ouni automáticos, etc. Ven-
demoô motores para qualquer fim.
Rua Bueno? Aires n. 15^. Io ana.
Tciefone 13-8G35. Próximo n iaa
oos Aiidradas.  .EMPRÊSA rAUU''ElA t TlJA.

FESTASBanquetes, salgadlnhos. peris, maio»— bolos de noiva, doclnhoc, íor-CAPITALISTAA-TAVDLIERItCíJ*wp«j»5AOCu»wrs-r0 .
^ TEIÍPH0HÇ 90W7 A

S.PAULO sZP

ne7.es, bolos de noiva, doclnhoc, íor-r.ecem-sc com louças e garçons. He-crbe-se qualquer encomenda. Tele-fone 25-8533.
FÕRNO ELÉTRICOVende-se á rua Humberto de Cam-po.s nu 766 (Leblon) um /orno ele-tricô para pequena confelt/irla ou la-bor.itorio. Otlrr. a oportunld a d*.

FARMÁCIAVende-se em S. Jofio de Meritl.Tratar com Conutantlno Reis, ò. ruaTavares Guerra n.° 150.
FORD — 1946

í Vende-se 1 Ford. 4 portar,, 1946.
| Telefonar para 26-5336.

ótimo emprêgo de capital
Vcude-se oficina tipográfica nova, em prédio próprio, 250 míi.

cm construção de cimento armado com íiasc para mais um andar
e ainda um terreno ao lado medindo 8 metros dc frente, próximo
ao Itio. O'lima frcRiicsia. CrS 1.300.000.00. Informações com o Sr.
Guedes. Tel. 32-1550, pela manhã.

BASCULÂNTE3
RETRATOSCompra-se, dc prcfcrência alta tonelasem. Também

chassis dc, pelo menos 8 toneladas para adaptação.
Tratar com o sr. Carvalho: 23-0367.

O MAIS MODEKNO STÜDIO DO RIO
3x4 — Admirável perfeição — 3 minutos. JdetrHd-fln

modelo 19. mesmo dia. Poses de perfeição c bcla-rara. Ke-tratos para crianças.
A FOTOGRÁFICA

Assembléia, 80 (esquine de Avenida)

DIIIIRO ESTREPTOMICINA-MERK U. S. A
Xovos preços — Envia-se p cio reembolso poltas —

da Assembléia n.° 101, sala 7 — Tel. 42-0386.
Yendc-sc por motivo dc doença do proprietário ou

aceita-se sócio sério e trabalhador. Cartas para o se-
nhor Jaco, à rua Amoroso Lima, 15. casa 2 (Mangue)
— Tel. 32-2709.

Cimento!
SKM TORCIDA — GARANTIDO — DESMONTAVELDemonstrações sem compromisso

Preços populares — A' vista e a prestações SEM ENTRADA
VENDAS SÓ NA FÁBRICA

Av. Presidente Vargas, 917 - 1." Tel. 23-4168
Reembolso Postai

POLONÊS — ALE2HAO
50 quilosVendemos qualquer quantidadeTravessa do Ouvidor, 17 — 5.°

andar; sala £02. Tel. 4.1-3157.

VERGALTIÂO DE 3/16" A 1"Em depósito — entregamos qual-quer quantidadeConsultem nossos preços17 NI A O DO COM. DE MATERIAISRua Santa Luzia, 799 - 7.° andarDEPÓSITO: Praia S. Cristovão, 300Fones: 32-9413 - 32-8213 - 22-5411
VENDAS NO TARANA'

Firma em Curitiba, dispondo de grande flchàrio,
aceita representações de casas idôneas para venda pelo
.sistema reembolso na capital e no interior. Cartas para
35915, na porfaria dêste jornal.

GRANDE FARMÁCIA, GELADEIRA G. E.Vende-se uma em perfeito estudo.7 pês, tipo bola: ã raa Sá Ferreiran.° 53. Copacabana. 
GALPÃOPreciso alugar uma arca coberta deaproximadamente 400 m2.. que tenhatr.mbem terreno livre e muita agua.Telefonar para José. tcl. 12-7027 c1 47-3667.  

! GELADEIRAI Vende-se K-elvinator 7 pés. motor; aberto, moderna, motivo do viagem,[ fi.000 cruzeiros. R jS São Januário 651.tc'. 48.3068.
GUINCHO' Vendo cm perfeito estado, com pou-co uso e ainda em funcionamento.Ver e tratar na construção da Praiare Icaraí n.o 1, em Niterói. Tele-fone 5722.  

Vendo grande "stock", ótimo contrato, não paga
l aluguel; Zona central. Base 6C0 mil cruzeisos, tsatar

com o proprietário sr. Nanes —- Tel. 37-7171.
camlüa.-:. vjravatós. sedas, algo-does, faníia.'». etc. na ADOMA.Ex. Cr$ 1.000,00, entrada de Cr$110,00 c 9 oagamentos Iguais.RüA 7 DE SETEMBRO, 42 RETRATOS

Cimento Cr$ 35,00 GOZE BEM SUAS FERIASwsssmsex raggPEggggarTacsBammm^
CALISTA — CrS 10.00

Calo- cravos unhas encrn"adac. Ru:7 ;io Sütctnbro T5 8" ,'>ndar sala 81t»l. 22-5714. reildcncla 33-1C25. JaimeCarreira.
jpatqgwasBagwgBwawwwaw» axtaag—»

|? identidade, modelo 19 (mesmo dia)
y 3x4(5 minutos) . Fotocópia Lídeee Ltda
| Rua São José n. 66-A, loja .

i i' m tf ¦ u»M.iauMii.HnuBi v J wim i naw

As Fay.enrtas Hciinldas Rosa (los Ventos tem tiulo «iiianto se
possa desejar para o coriforto dc uma boa temporada. Bom leite,
boas águas, alimentação farta e sadia. Cascatas, lagos com embar-
cações, cavalos, charrctes, etc.

MONERAT — o melhor clima do Brasil. Informações a ma
do Rosário ri: 81 - 3." andar. Foiic^ 13-26G.) c 18-3610 — Rio. ^m
Moncrat. tc. 4. Em Niterói, tcl. 5522.

CONTAS PERDIDAS ?

Eixos <1«- manivela — Cabeçotes — Cilindros — Pistfies —
Válvulas! etc;i rccoiidiçionamciito de bielas s casouilhos. Precisão
absoluta. — Rua Machado de Atfste n. 55. Tel. 25-255J.Pôsto de lubriíicação — Borracheiro —

Pneus e câmaras de ar. — Campo de São Cris
(ovão n . 200.

A Fúbriaa da Colchões 7
Metro é n única que faz i
colchões e reformas a domi- I
cllio para o ccesmo dia em |qualquer parte da cidade gLcvarsos o mostruário í». casa jdo frecués Grande "stock** |ôc colchoes e cantas pa-a jpronta enirejta. Rua San- jtana n 184. Vel. 32"5tfbt>. I

SAPATAR1A
Aluga-se com opção de venda um

galpão com escrltorlo Instalado, uma
ponte rolante com capacidade piro'..000 quilos. Otlmo para traplchc
informações pelo telefone 33-ó6"7.

Geladeira comercialDe seis portas, eq.iipr.da com uni-rtad-e frigorífica "KeHinator". òc 3/4H. P., recondlclonada. Vende-se por12.000 cruzeiros, pagamento á vlítnver e tratar á Av. Presidente Vargn.s;i" 1.090. diariamente das 8 ás 18hora*. _   

Vende-se Jima bem instalada sapataria, com ótima
residência, no muilior ponto do lloclia Miranda, à, ma
dos Topazios n.° 55-B.

Caixas paro água
Vendo, proxlmo 'ao C:ni.ro, ottma

renda. Instalações, modernas, preço
de ocasião. Motivo aposentadoria.
Cartas para «»050o, na portaria deste
jornal. Rua Conselheiro Mayrlnk 398.

Cumpramos c pairamos bem roupas usadas de homem e senbo.
ras. Atendemos a domicilio tôda hora. Telefone para 22-4846 ¦—
32-7SG2 c 32-35IB. — Avenida Mem dc Sã n. 103. OCASIAO

Estamos vendendo por conta de ter-cclros limitado numero de geladeirascomerciais novas, equipadas, com as
suas respectivas maquinas, pelos se-
guintes preços: geladeiras de 4 por-tas, 13.900 cruzeiros: geladeiras de
6 portas, 1S.3?0 cruzeiros. Trata-se
de material novo. que será vendido
com todas as garantias. Oportunlda-
de inteiramente fora do comum.
Como estes preços Já são Inferiores
ao do custo, n&o pode ser feito ne-
nhum desconto nem ser facilitado o
pagamento. Telefonar para 43-3283.

Vende-se uma, localizada cm 7.ona industrial, com maquinarios
Lllla c cinco cairos novos. Marca antiga c com rcqrular venda.
Base de negocio: CrS GOO.OOO.OO. Motivo dc venda, viasem forçada
á Europa. Facilita-se parte, «ituação prospera.' Mais informes com Hamilton Melo, pelo telefone 32-315S.

TELHAS DE

AMIANTO

GELADEIRASLoja e exposição — Avenida Presidente Vargas, t.099 -
Telefone 43-3288. A nossa oficina especializada esequtaMua,
quer serviço do ramo com absoluta eficiência e garantia. SV4 — 5 — 4 — 7 — 8 t 9 PÍ3,

Wcstinghuu.ir, O. E., C:oi'.cy, Shcl-
vador, Phüco, Kelvlnator, Prestcold,
novaa. Entreg» ' Imediata. Faclllta-sí
parto do pagamento. Ver no Ponto
Frio — nua JJrugualana 134. Tele-
tone 43-6648 

GALPÃO

VENDE-SE IÜ GRANDE ARMAZÉM
Chapas Latão e Cobre

LUSTRES ITALIANOS LOUÇAS. CRISTAIS
e ALUMINIOS

0 Dragão
Capas para moveis estofados.

ENCERADEIRA ELECTROLUX
ZONA INDUSTRIAL

REI OOS BAKATE1KOS
Não ba saldos nem encalhes
191 - RüA LARGA - 1!>3

Em frente à Lijrht
Entregas a domi%,ílio

TUIIO K' SOVO TITIO E'
PERFI.1TO TlllX» C BARATO

Compram-se máquina de lavar ampolas e frascos

para grande laboratório. _
Ofertas diretamente à Bayer, à rua Dora Gerarão

n.° 42, 6.° andar.
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Chopas- Discos -Tubos de cobre B
BOBINAS DE COBRE H

Em nossas oflcinss Tabrlcamos e conscrtamos ha 45 anas MALAIKBIQUES - TACIIOS - CAI.DE1RAS - VACUOS HURAGEADORES - EVAFORADORES — FILXROS, ETC. £3
F. M. TEIXEIRA, COMERCIO E |5INDUSTRIA DE META1S LTDA. g|RUA HILARIO RIBEIRO. 08 (Traca da Bandelra) BfEnd. Tclcgr.: "Caldcireiri<s" — Tel. 23-4987 jffl
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^ A C ~il 
RARA BIBLiOTECA

CASA LEILA0

1 Efc 3 S ^ A f* II Dicionarios — Literatnra — Ilistoria — Aries — Filo-
I Li KA-J &L Q 111001* UfYlO I I '°S,a ~ IlC"si50 ~ Dcscobilmcntos - Ciencias - Brasil

m *¦ l%f 
J ¦ %« ¦ ¦ ¦ VI Vf VI *9 V8 feS^S36 ;|| — Medicina, cm edicoes nacionais e estrangeiras, sendo na

II • fl SI Mq sua ma*or'a verdadciras raridades, indispcnsavels aos se-

mobilia em Leblon ou Ipanema com
| 0O^ >9 • F lli horas» a RUA SAO JOSE* N. 63, pelo leilosiro Cesar Leite.

jF C lae ZL ItAMI A^I 0*. 0m WM^tm .A. baa ij I Cat a logo detalhado no "Jornul do Comercio" de domingo.

I£» 

^oios T ourrnironos 6 gQ^QOGnfi^ 
—- 115

Base aluguel Cr$ 7.000,00. i«MM(8co-joi»mvr
—p - - T . _ | Punssimo — Transparent — Inimitavel

S — SL "*7 j *1 X O Sabfco de C6co "JOTASILVA" vende-r.e per atacado e entre^
i Cw* i €2 ll « I "" mam Cam « 

-a"Ee a domifiilio cm caixa3 dc 5 quilas. Pedidas pclo tel. 49-5070.

i I; SUA GELADEIRA PAROUS
luuuuuaiucuiu ^'¦¦¦¦niH^BfflEESSIBISJSaJSwB Conscrtamos co ma maxima urgeneia uualqner marca:

T , ' AneJS em raecuaa rBQOC 9nf6S 6 R6SidBm6S uQ Inferior ; " ®CT®8a®'^,4TC«A EG xorge, crosley, piiilco, westing house, semi.Tratar «,^u£,?S»a g^-gp^"^?: °'«# , 
IVWIUCIUCi UU IMICMUI XATOB, ctc.. com urn a..o dc Ramntia ocrilfic^s com OS

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N® 446 is10 nrin<'° " ¦ b" andar. 6aU 503. , T r 1"a'y"er capital, sirva-se da orpa- jy nossos tecnicos espccializados no estrange!ro p a mais mo-1 AE.oiUE.nic VHK^flO «. 1<tO Eymn^om, ouvidar  niza?ao ,Ie Isaac Coslovsky. Mediante modica comissao, V. S. pode I . 8 J && | fW| ,lei.„a lusUlaCao para conscrtar maqulnas fechadas.corn 0 sr. Nilson Atencao — Dorraitorio ad')ulrir o <|ne desejar sem afastar-se de snas ocupacoes. Escreva *»W®' M&VJ& fintttka<? HF OFI aiifir \s! fe,d(.«, h», », J|» SS.Sv„.„ narallsaac CosIoTsUy, nia Jose Higino n. |366-A — Rio de Ja-  I iflriltAS DE GELADEIRAS,
^BWBBIBI,lllll|tM'|l,||waBni||^|M*w*"MWMMgM»aMM>Mw»wp|BWKCTm».ti<naR»Mwwx ci«ai. lTvn d. Romans 416. apto. 102 nc*~o, *^*5^ c°m,pieta e imunixa- \ Keformas. recondicionamcnio em qtiaiqut1!* marea e lino~aa——¦rix..r WJ ¦ ,.t,, 1 lei. 2t)-i>s70. .V&o garantida, a.plicsc'a em pre-' _

mJSZ- 
^ 

I" Armacoe^- Regis:- DAHADIAC RADCC PACCC &!|-' ENGENHARIA H. BETZ LTDA«
EDIF2CI0 IHIER^MlOllaL" gl trlNfi rAUAKIAj— DAKD — 

LArtjH pr6prlap para pndarla. Bom cstfcdo. ^ 1
CENTRO - Alugamos otimos grupo, de salas no Ed.- i Mk H! I IT A M h A f^OJITiC  

^sr^orsf/as^s't. ATENCAO — UUIIANUAi witAI Ij si?OafflTfTSS?lHelusive todo urn andar, compreendcndo uove salas. Ver no g 
« » « »« 5 « MrtTfilC 

DACTn J> c ritni iw. A Eg!Z(ial^irL^^ 
,. 

T " *1 nl ^local com o porteiro do Edificio, e tratar com a Imobilia- 11 j-Sk an B> MVWk nk jSft T1WS —— rOSTO Ot uAlOLINA  __ *~^hiria DOMUS Limitada. a rua Scnador Dsntas n. 7G 15° 8 3® ^ 10 MB SH OUTROS NE66CIOS Kenovam-sc e consertain-se ®5E v. s possue uma A SUA SESU-^
andar, salas 1.503/4. 8 1 13 WiMti gJ»lLlia */-» • - u 1 . 1 • • j casa ®« apartamento.. Tc- \3m*quina de LAvARaaiBatSaaMEg^MIBR*HC«E SATisrAclof!

¦ || ;a mS3 HgBwp ffl n| p- urgamzacao Morlobo Limitaaa pode ofe- lefonar 43-1491. Sr. Emiiio. |«ou pas. ^ENHAH^^MlK!ffl®iKHil<,;JX!R,MENr.E £sTE®a———ct— ¦¦nil iHf/fii h HH recer-ihe boas oportunidades. n m. ^muuo cuidado coMHBfflSH8sraMBj^^^ffl|QUE t puri'ssimo.^

FARM Ad A l« .« _RUA MIGUEL cou™. "-a - s.- - s/504 I WflA «^."u ,z
1 FiAs^y rRUASENAD0R 

DAHTAS | 
iiuva &-^bbbb^;7.^

936. nsennoi I elix KUfl JEnAI/UK UARIA), / & Ordinal Summar 1-2. Ista- IdabA" com 05 5EUS ^KSMilMMia E t- E..T R 'C A&
flmSft 7KtW^irDaa&&  

22^113^^ KI>IF1CI0 
BRANDAO MAGALHAES do» excelente^ vcndcsc. Cr5 ]fu'a1

UhLP^O —- lK\ 8/7 SwF™»A!\ tSSaw TiiS? trfP ACABADO i>E constrcir 700,00. Av. Presidente Var- 0§C|OSA Maoui n a HflHKllSlHBBSff | nas feiras-livresHO^AfWV Pa i meIhor _or se_ u,_ B Altigam-se pavimentos e salas para eseritorlos on consul- gas 417-A, 9.® and., sala 908
PKACA DA BANDEIRA particular. De qualque? marca. I __ c.°"« jefrigerado — Tratar: kl c P I D SmWS^^MS^MM^mwS^^K'WHKUK/KKkAluga-se, com forga ligada. Zona industrial, scrvindo para m.e^"" ,;>rec!sando reparos. Ne- 5 IMOBILiIARIA DOMUS llTDA. IVl I R t IV I V J

qnalquer fabrico. Ver a rua Antunes IMacicI n. 62-B e tratar v , * 1e*e^°* wtta SFNADOff havtac xt i« cat *q 1 km/m Mica, caolim. Aguas Maririhas, Tur. ^32^ 3®r^5a^"^3^eTrnirfrt5JJi*HKyikL'4
rua Rodrigo Silva n. 18, 7." andar, sala 704. SfW 3^ A& ^ TELEFONE 2^SALAS A T. i t i "
fi 'tr  Argus intorma56es e I IrlJlllcArlA NO t l"N I If IJEnfl I | H m investiga^oes da Silva' Ruft Sant0 Cr,sto- ?05 - P.io 1 II V/ V S V^ll in I IV/ wftalll Ivv

 * ¦ .1 L I— ZlP-^.1uS q-?«*u"r8a"5«7loo RAMS^OGMAFMJk BOS PUF KfAFC Vendc-sc uma, instalatla no melhor ponto comerclal da rua
«_ . , ti'—tn(orma?oes sWStSWW-.snW-Mfn. mr V mA i*R %M ! 3 55 aj| Bupncn AireE,c.omotimo_rontrato.srrvlndo nloja para onalquer
l_ K A r A Fyi J?dI?,aiSl>";tel!ldl; w r^XmommBSSmim D„ i \tr V# l\ ramo dc negocio. Trata-se ; rua Scte de Sctembro n. 53.
^ A B Tivf.Hiacnn n.r Roentgenfotografia tipo Americano , , . — | w| VI mvescigacoa par- fi/lA cm Em obra de ourlves. temos tin furio Mlgusu • 15 Mfcl ¦ V ^Jr t!cnlare» itTl81- e modelos de novidades, em qualquer _.E _ I

B I In D- W .n ^ ^ CT; HM 
4 rezes maiordo ,ue a radiografiv '"SSSSSi a^os I GCgflOS IHOB6S6SI 1 n B™ fck ?na °* 3"1"« 38, I.O andar Tele- diste anuncio de atacado. A' 1IOHA C3RTA — ¦ V* B >Wft ¦ I H&j I VfJ'W J¦a I B G||r na to 42*1206- AtenL * domtctlto M j*. J61as e rcloglos. rlrstle laa?.. w!

w L.I L I^B L. L 1 Armazem  Dntmiio KHMn^Bp CR\ 7S fin A,!?"3» Flortauo, 56. loju Importodus dlretamento das mclhorcs fabricas da Inglaternt.¦?| *" 1 ™ 
V w Mmazem ueposuo HBl— V-l\^ «,W « """"" - ™-  Casimiras. Tropical "MOHAIR" brilhantc. Artigos flnisstaos. —

Vende-se ou arrenda-se bem montado hofpl bimd™'mbpiAEPkMCJdAcp<ltoa volumes dS yHWwffff '•• DR' GENU Avemda Erasmo Braga, 227 - saia 103.
c¦ ... "w,v 1 mt.rcadorias para guardar ou alugo -em Sao Louren$o, com capacidade para 50 hos- ^-fod^.Rua D- Manoe' fei" Te";f'""!-- 

fftHBW' a" ,l„ho:rJ:re l m—sm tipografiapedes. Motfivo do negocio : falectmerrfo do on(i- BRIT AD OR 6.» ^anda^"^ saU°rc02 A('es^C da° rua Vende-se, localizada no ccntro com maquina automatica «
go propriatario. Cartas para Geraldo Borfonc  vendo-« «m ot.-mo psudo. m»rc» PHHHHBHI Mil!co) - Ed,f- p6rto Ait*re JBKMW(iHPRgaipija , ,tr^ eietricas, guiihotina Kranse, sevtontes de tipos, preio, pico-e-A KAm~ 7."'^'^ C* R metro? cublcos por hora. HHHHHHBDBHBB Chaoas rrandes nrecM Txranlam ffriTTiiH'lJjjjbl*"'**"1 I ta«or e dcmais pertences proprios. Possul-se grande loja de ci-^QO Louren^o  Minos. Motor eletrlco. Avelda Gra^a Aranha mcnto armado com capacidade para aumentar a mesma oficina.......——i ...„  r.,,1iri I,,,   

Telefone proprio. Telefonar para 43-6380, com CORDES.
YS$TASE,€® M ELEGAN€IA, NA MFIMTMM PRECOS PARA COHFE£C©ES:

O MAGAZINE SUL-AMERICA Feetlo de cmsjmipa, av.de l.« .. €v>§ &*jm ^AHECHM FL0R1AU0, 154

^ 
F^odeUnho,av.de^  ct$ 31&00 AO f Ann HA I irwr

—mesmO-SCU-CCTte que scr:i bem scrvido. FeitiO dG tfPSVn, UVt. dG l,a  €!¥$ 2t&!$%00 L I O H 1
1WMMgBHMBKgBagg^BBI^aS^ i'T1"'''iTf'drTTn'" II I ""¦"BCTBaBBBro=goll""^5«MMaHPWMBBBMPMBMwnTi»w-fMMBBgMMaiPmffl'flilMyCTi',rriTr-pMira-gn^

1»pUMflÇfl^DÇ|flRppS
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EXPOSIÇÃO E VENDAS

RUA MACHÀDÓ COELHO. Í6? Í CÍTACIO — T«l. 12-0953

COLCHÃO

O colchào\
IDEAL \
do molai I

< ventilado J\
KL Z/oú

10 ANOS

111 ARA A SUA SfcGU-j
I RANÇA E SATISFAÇXol
EXPERIMENTE ÍSTEJ
QUE t PURÍSSIMO.
ECONÔMICO E FOI

[CRIADO ESPECIAlJ
jMEHTE PARA A SUA
[LAVA DEI RM
elétrica]
MI$*4>—myP'

|— A venda'—J
NAS FE1RAS>LIVRES|

SE V. S. P0S5UE UMA
MÁQUINA DE LAVAR
ROUPAS. -TEKHA
MUITO CUIDADO COM
0 SABÃO £M PÒ A
USAR SE FÔR CÁUS»
TICO E CORROSIVO.
MUITO CEDO "LIOUI-
DARÁ" COM 05 SEUS
TECIDOS E INUTIU-
ZAP.Á A SUA PRE-
CIOSA MÁQUINA

BRITADOR
Vende-ie em ot.'mo estado, marca--'-pr f*.r n metro; cr.b!?os por hora.Motor eletrlco. Avelda Graça Aranhav . z» ...;üa.-. sala 203.

JORN/ÍL DO BRASIL — DOMINGO, 7 DE AGOSTO DE 1010

CASAL'1 (Qualquer medida)

CrS 2.200,00 fls E7„0,?00 d

Restantes 10 mesoa a CrS ISO
oda

por mil

SOLTEIRO . (Qualquer^
A > medida) l

CrS 1.500,00 — Entrodol
Restantes

 . ^ 
10 meses q CrS 100 por mis

ALUGAM-SE
Em primeira locação, pelo arbitramento da

P. D. Fif grupo de salas para residencias ou es-
critérios. Tal. 42-7103.

Áviso ao Público
A COMPANHIA DE CARRIS, LUZ E FORÇA DO RIO DE

JANEIRO, LIMITADA, autorizada pelo cxmo. sr. general Mendes
de Morais, m. d. prefeito do Distrito Federal, corn o intuito de
atender ás solicitações do publico, para o estabelecimento de uma
linha de bondes entre o "Meier e a PRAÇAI SAENZ PESíA", inau-
gurou, a titulo de cxperiencia, a ligação destes dois pontos, com
Itinerário pelas ruas Conde Bonfim — Uruguai — Baráo (!e Jíes-
quita — Barão de Bom Retiro e 24 de Maio até Melcr (lado de
Dias da Crui), voltando pelo mesmo itinerário até Barão de Mes-
quita e Major Ávila.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1949.

BOMBAS PÂRá ÁGUÂ — CR$ 1.100,09
INGLESAS

Novas, para elevar até 7 metros, instalação simples, com motor,
A vista ou a prazo sern fiador. Motomac Ltda. Arcnida Presidente
Vargas n. 1.149 ou na filial ã praça da Republica n. 199.

Consf-rução e reconstrução
Plantas, pintura cm geral, Alonso de Almeida Barreto, licen-

ciado no Distrito Federal e no Estado do Rio, 1'az qualquer coas-
trução ou reforma. Temos engenheiro responsável. Avenida JMa-
rechal Florlapo n. 171, tel. 43-8240.

Chuveiros elétricos
automáticos, dando qualquer temperatura constante, sem meca-
xiismo, com a eletricidade, somente este mês, a 380 cruzeiros. Pe~«lidos à rua da Abolição n. 688, tnl. <19-3500, sr. Pereira.

INGLESAS

GELADEIRAS DOMÉSTICAS
VENDEM-SE DE "STOCK"

Preço : CrS 6.000,00
Av. Nilo Pecanha n. 26 — 8.° and., salas 801/5" 

jOÃOFERRÁíMS OÃSILVÀ
Comunicar-se urgente para São Paulo —

Pedroso do Morais, 635. Motivo de herança.

LOJA E SOBRELGJA 
- 

LEBLÕN
Com 100 metros quadrados e ótima insta-

lação, aluga-se. Informações pelo tel. 37-5829.

LÕMSCÕMERCIAIS NO CENTRO
Traspassam-se varias casas nas principais ruas do Centro,nas seguintes ruas: Tome de Sousa, Ramalho Ortigáo, Assembléia,

Sete de Setembro, Buenos Aires, Uraguaiana, Carioca e uma pe-quena loja.
Trata-se á rua Sete de Setembro n. 88. sala 14.

LINS DE VASCONCELOS
Apartamentos, inteiramente novos, aluçam-se em edifício de

recente censtrução, á rua Caiapõ n. 81. Chaves no local. Infor-mações na Seção de Administração de Bens do Banco Irmãos Gui-
tnarães, Ltda., á rua dr, Ouvidor n. "U, 4.° pavimento, todos osdias úteis, das 15 ás 17.30 horas.

LOJÁ-LEBLON
Aluga-se ampla loja na esquina de Ataulfo de Paiva comDom Pedríto.
Tratar: Atlas Administradora Ltda. Rua da Quitanda n. S,6.° andar. Telefone 42-«945.

Motores elétricos de 20,

25e30 H. P. — G.E.
Vendem-se à rua Pedro Américo n. 56 — Loja1

Bomba d'úgua MnrclliVende-m uma trYf»*lrc #m perfrltoettado. preço de o:m1*o. A». Pre»|.dínlw Vir|*k ;ç84. lolfc.
BÍBLIA

SAGRADA
EdlçAo mm. ratampu a fogo —DoU voluniNi. Vendc-ao —. Tcle-fono 88.8387, 
BARCO GRANDEVende*»# «runde k veja. Ver PraUde tianta Luila. Também troon-ke porauto. Talefonar Kdvr — 43-ooiQ, _

Barco • Cruzeiro
Vsndo kolld* e llndn «mbnrca-ç4o a vela « motor Untvcrim! 24IIP. desenvolvendo 8 mllhu. Ca-bina contortnvel. otlma Instala-çAo sanltaria. geladeira, arinurionetc. Preço Cr» (10.000,00. Aceita-a* pagamento com enrro modelo1048 Ou 1040. Tel. 22-4800, do-mlngo e A noite 37-8638.
Bar e RestauranteVende-»e em Copncabana posto 2 bo*freguesia toa* ferias. Tratar com o

proprietário tel. 37-1101 a qualquer

CAIXA
Para loja, procura-se, só-

mente com carta de flan-
ça ou depósito. Cartas com
pretensões de ordenado,
para 83827, na portaria
déste jornal.

Cofres Corínga Ltda.Tcmoa uma linha dc cofres manu-fatudo como porta* fortes para han-cos. Quelram-se dlrlçlr a no*sa fnbri-ca A Avenida RJo-Petropolls 1976. Ca-»ta«. E. do RIo.
Consultório Médico

Alucam-sc dois pares ou impares,das 8 ás 17 horas. Rua Maxlco 31.«ala 501. 5o andar. Telefone 42-1103.Tratar tel. ,7-9883.

CINEMA
Vende-se um projetor EUMIG.

9 1/2 milímetros, mudo, quasenovo, com 2 filmes, uma come-
dia e um drama, e mais uma en-roladcira. pela lmportancla de
3.000 cruzeiros. Tel. 27-9628.
Casamentos, batizados,
aniversários e festas em

geralAtendemos serviço de bufXet, na'.-gadtnhos e docea em geral a preçosmodicos. Encomendar, com o telefo-ne 22-2C60 para sr. Carlor, ou cartas i %para r. Visconde do Rio Branco 22. i

EMPILHADORES,
ELEVADORES OU

MONTA-CARGAS

(marca registrada)
Elétricos ou manuais
Resolvem qualquer problema
do elevação, sobrepujando os
demais, isto devido ao seu hai-
xo custo e eficiência, compro-
vada através de nossos clientes.

?
Peça uma visita de nosso rg-
presentante, ume demonstração,
ou informações do fabricante.

JOÃO PMK & Cü-
Oficina

Rua Itdpírú, 105 
t Escritório

Tel.: 42-1526

CASA — COLÉGIOPreci?o de casa (aluguel», na tonamil. para jardim de Iníancla. Te!efonarpara José, tel., 42-7037 js_47-3667.
COQUEIRO ANÃO |Vendem-ae mudas. Qualquer quan-tldade. Entrepa imediata. TelefonarEdyr — 43-0910. 

CÓPIAS
MÁQUINA

CINEMA NO LARPara festa» de crlançaa, anlveraA-rloe, clubes, eacolax, etc.: preçors rnó-dlcos. Fone 49-3721 — Pelosl.
CERAMICA

Vende-se com praduçâo dia ria de 10mil e area do torreno cl 49.000 me-tros. Tratar com o cr. Mello, telefone38-7929. das 7 ás 9 horas.

c ao mimeografo. Trabalho per-feito. Preços módicos. Rua SãoJosé, 66-A, loja.

rCASA oos BARBANTE 5'ObANUt* VABltOAOEb Ut
^REDES NORTE" .,PA0A adultos tCfttANCAS

MATOSO
»?* A •>d ¦ ni*Ct» ÜA 6ANPÍ'flA

O mais aromatico e o mais completo dos detumadores
cm tablcten

Vende-se nas farmacias, drogarias, perfumaria:, bazares
c casas do ramo

Fabrica: — Rua Estacio de Sá n. 71 — RIOTelefones 32-5298 e 32-4080
ENVIA-SE PELO REEMBOLSO POSTAL

i Desenhista-Árqyif-éfo
Oferece-sc um perfeito conhecedor dc arquitetura, detalhesconstrutivos, instalações eletricas e hidraullcas, decreto 6 000.'Tempo integral. Ordenado desejado mínimo: CrÇ 3.000,00. Cartas í

para a Caixa Fçsial n. 5.254.

Departamento Técnico de Cobranças
Efetuamos a cobrança dc titulus, vales c documentos cm qual-quer parte do Brasil. Eventualmente adiantamos parte dos valo- [res. Faça uma consulta sem qualquer despesa. Dr. Gonçalves. Ruado Carmo n. 6, 7.°, 705. Fone 22.9258

Estamparia de Latas
Vende-se uma fábrica completa em pleno

funcionamento
fratar ^

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.° 446
com o sr. Nilson

EDIFÍCIO 
"INTERNACIONAL"

CENTRO — Alugamos otiraos grupos de salas no Edl-ficlo Internacional, á Avenida Rio Branco 11. 4, própriaspara grandes escrltorios, todas elas de frente de rua, in-clusive todo um andar, compreendendo nove salas. Ver nolocal com o porteiro do Edifício, e tratar com a Jmobilia-ria OOMUS Limitada, á rua Senador Dantas n. 70, 15.">andar, salas 1.503/4.

CASA

PROCURA-SE alugar uma casa sem

mobília em Leblon ou Ipanema com

2 salas 4 dormitórios e garagem.

Base aluguel Cr$ 7.000,00.

Telefone 47-2213

FARMÁCIA
Vende-se em Irajá com "stock" Lugar de futuro;tem residência para morar, à Estrada Monsenhor Felix«.° 936.

GALPÃO - CR$ 822,00 MENSAIS
PRAÇA DA BANDEIRA

Aluga-se, com força ligada. Zona industrial, servindo paraqualquer fabrico. Ver á rua Antunes Maciel n. 62-B e tratar àrua Rodrigo Silva n. 18, 7.° andar, sala 704.

H O T E L

EM SÃO

LOURENÇO

yende-se ou arrenda-se bem montado hotel
em São Lourenço, com capacidade para 50 hós-
pedes. Motivo do negócio : falecimento do anti-
go proprietário. Cartas para Geraldo Bortone —
São Lourenço — Minas.

Anéis em medidaN.i sua presença para esperar. Con-certos Rurantldoã em jóias. Avenida. Rio Branco 111. 5" andar, sala 503.Esquina com Ouvidor.
| Atenção — Dormitório
i Ve:ide-se hoa mobília de quarto paraci«al. lTt:n D. Romana 416. apto. 102tC'. 29-6870.

Armações — Rogis-
tradoras

Própria? para padaria. Bom estado.Avenida Atnaro Cavalcanti n." 1.023.í Telefone 29-30S9.

ÂIEHCÃO

COMPRO

I PIANO

22*0399

Negociantes e Residentes do Interior
Precisando de qualquer artigo da Capital, sirva-se da orga-niiação de Isaac Coslovsky. Mediante módica comissão, V. S. podeadquirir o que desejar sem afastar-se de suas ocupações. Escrevapara Isaac Coslovslty, rua Josc Higino n. 2S6-A — Rio dc Ja-neiro.

RECEBEMOS DA INGLATERRA:
Chapas - Discos -Tubos de cobre

BOBINAS DE COBRE
Em nossas oficinas fabricamos e consertamos bá 45 anosALAMBIQUES — TACHOS — CALDEIRAS — VÁCUOSURAGEADORES - EYAFORADORES — FILTROS, ETC. ]

F. M. TEIXEIRA, COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE METAIS LTDA.

RUA HILÁRIO RIBEIRO €6 (Traça da Bandeira)End. Tclcgr.: "Caldcireirps" — Tel. C3-4987

RARA BIBLIOTECA

LEILÃO
Dicionários — Literatura — Historia — Artes — Filo-

logia — Religião — Descobrimentos — Ciências — Brasil
— Medicina, cm edições nacionais e estrangeiras, sendo na
sua maioria verdadeira» raridades, indispensáveis aos se-
nhores colecionadores, bibliofilos e estudiosos. LEILÃO sc-
gunda-feira, 8, e terça-feira, a de agosto ilc 1949, ás 15
horas, á RUA SAO JOSÉ* N. 63, pelo leiloeiro César Leite.
Catalogo detalhado no "Jornal do Comercio" de domingo.

SABÃO DE COCO 
"J0TAS&VA

Puríssimo — Transparente — Inimitável
O Sabào de Côco "JOTASILVA" vendewie por atacado e entre^ga-ee a domicilio cm caixa3 dc 5 quilos. Pedidos pelo tel. 49-5070.

PADARIAS — 
BARES — 

CAFÉS

- 
QUITANDAS

HOTÉIS — FÔSTO DE GASOLINA E
OUTROS NEGÓCIOS

A Organização Marlobo Limitada pode ofe-
recer-lhe boas oportunidades.

RUA MIGUEL COUTO, 27-A - 5.° - S/504

RUA SENADOR DANTAS, 75
EDIFÍCIO BRANDÃO MAGALHAES

ACABADO DE CONSTRUIRAlugam-se pavimentos e salas para escrltorios ou cônsul-torios, com ar refrigerado — Tratar:
IMOBILIÁRIA DOMVS LTDA.

RUA SENADOR DANTAS N. 76, SALAS 1.503/1TELEFONE 22-7388

EMFwrSA EXTM5>M*JNWÍSCÍR|A CG

CUPIM
Exúin-çâo completa e Imuniza-.ç&o garantida, a.p]lest'a em p:é-dioc, móveis, pianos, livros, etc.Exames e orçamentos gratiá. —Bclmiro Lourenço rua Pedro AI-ve.'. 1M — Tc!. K-UCl - HIo.

GRÁTIS
Renovam-sc e consertain-se
casa ou apartamento. Tc-
lefonar 43-1491. Sr. Emílio.

M9IOSMFIA JiOS PUhMÚES
Hoentgenfotosrrafia tipo Americano8/10 cm.

•4 rezes maior do qne a radiografiadéste anuncio

CR$ 25,00
DR. GENU

Aberto até as 7 horas da noite
(Rua Araújo Porto Alegre. 70 —6.* andar, sala 602 (esq da ruaMéxico) — Edlf. Porto Alegre

Chapas grandes preços populares

LQCA
Original Summar 1-2, esta-
do excelente, vende-se. Cr?
700,00. Av. Presidente Var-
gas 417-A, 9.° and., sala 908"MTNÉRTOS

Ml ca, Caollm, Águas Marinhas, Tnr-mallnas, Qlucynlo (eséóreas dc Be-rlloal. Proprietário de .la7Jda pro-cura compradores para os aludidosminérios. Cartas* para Antônio Pintoda Silva, Rua Banto Cristo, 205 - Klo
OURO 

;

Em obra de ourives, temos de tudoe modelos de novidades, em qualquerquantidade.Consultem nossos preços Iguais"- nosde atacado. A' 1IORA C3RTA —Jôlas e relógios, desde 1882. .Avenida Marechal plorlano, 5fa, lojae sobrado — Tel. 43-5712.

SUA GELADEIRA PAROU!
Consertamos co ma maxima urgência qualquer marca:XORGE, CROSLEY, PIIILCO. WESTINCiHOUSE. HEI,VI-NATOR, etc., ccm um ano de garantia certificada com osnossos técnicos especializados no estrangeiro r a mais mo-

geriu, Instalação para consertar maquinas frchadas,
PINTURAS DE GELADEIRAS

Reformas, recondicionamenio cm qualquer marca e tipo
ENGENHARIA H. BET5E LTDA.

Rua Paula Freitas, 83-B — Copacabana (Posto 3)
(Telefone 37-1770

VSSTASE, COM ELE&AN&IA, NA ALFAIATARIA :
O MAGAZINE SUL-AMIRICA

além do variadissimo sortimento que mantém para confecção de ternos, está aparelhado comuma equipe de profissionais capaz dc resolver o problema da roupa para o carioca. Tra^a hoiemesmo seu corte que será bem servido.

TIPOGRAFIA NO CENTRO
Vende-se uma, instalada no melhor ponto comercial da toaBuenos Aires, cora otimo rontrato, servindo u loja. para onalqnerramo dc negocio. Trata-se ; rua Sete de Setembro n. 53.

Tecidos Ingleses
Importados diretamente das melhores fábricas da Inglaterra.Casimiras, Tropical "MOHAIR" brilhante. Artigos finíssimos. —Avenida Erasmo Braga, 227 - sala 103.~ 

TIP O G R A F? A\ende-se, localizada no centro, com maquina automatica ttrês eletricas, guilhotina Krause, 56 fontes de tipos, prelo, pico-tador e demais pertences proprios. Possui-se grande loja de cl-mento armado com capacidade para aumentar a mesma oficina.Telefone proprlo. Telefonar para 43-6380, com CORDES.

PREÇOS PARA CONFECÇÕES
Feitio de casimires, av. de l.a .. €f$ J75,®i
Feitio de Unho, av. de l.a  31 AnFeitio de hrim, avi. dei.*  Cr$ 2§Sf ~

MARECHAL FlORjANO, 154

LADO DA LIGHT
[rrTnTfti' - fti

mm

Chopas - Discos -Tubos de cobre B
BOBINAS DE COBRE H

Em nussas oficinas faliricamos e conscrtamos ha 45 anosALAiMBlQUES — TACHOS — CALDE1RAS — VACUOS OURAGEADORES - EVAFORADORES — IILTROS, ETC. fS
F. M. TEIXEIRA, COMERCIO E fi
INDUSTRIA DE METAIS LTDA. «

RUA HILARIO RIBEIRO C6 (Praca da Bandelra)End. Tclcgr.: "Caldcireirrs" — Tel. 23-4987
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patSrntB^lo^f^O TrSl'or no nu- BllllillCOH  » LtKIUlU IA ¦—

i mfro 40. com Mlpiel. *j niont'iii^u^'dc^ncqjenu o!?ctna. Vw'e1.117 Flliorosccnte » s *»io««ioniMc» M,* tratar .i rua dos Invalidoi 184. fun-*¦ *uu <n>t£.Zji{a. aM' dos com o ar. Alfredo. das 13 As 18
Instutamos c fKSi?moi> rcformas pr*- gV , w M| m ^g| ¦¦HI ** *> horns.

comprolii lis off.5 6M M1II" °R\1 k '1A'. c a n t a r i j V - BAIHq^HB 
**> Tubos 

galvanizados jMacli.i4o ?n. tei. 33-^^0;  | 4 " Vendo 7.300 Ula. dc 3|4 ac tube.;TiO.TA m i JA m ¦¦ Am t x ftalvan:zados. de prcfcrencta o lotc to-
V. 1 <o v„H* m. ¦ mm A "aliio B3HHH do. Tratar \ rua do Carmo 6. 12® an-

, . . . t .'flag ™o Branco I . ||J^ UlA • #PB#ri ^A^07" ™' F"'
• ••••••••••• an ¦— Tratar CQ'" ° cr- ' * V J^gf^ ^1 TELAS

tfSjto Lillhos C bordados lx^ i ' ROBERT MITCHUM t' ¦ ¦— jHf I DO fabrieante para o conaumldor.
#S-UflB Z Vcndem-ae co.eh«5 t«lh«i . irnwb |>.f^ BARBARA BEL GEDOES J3!SS.Pa^.°3.^ CT.
HCQSaB Ot mbert prestow Jm

V iilkn. 4 rua do Rosarlo -US. smnbrado. — TECIPOS INGLESES !
mica —¦• j Vendem-cc cortca tropical, linho c ! I

aHKSSA^P O dcpoJto <ie Mica dc rua Eci.lior i, fj IJ A K 11 A a |j 1 Y H U catmilraa. Itudoe patlrun. dr procc-r\ns Pa5^oa ¦'¦'O. comuntca ao5 seuu •• •• mw •• "¦ dftncla abaolutamcntc garantlda. porr f-ecuezcs a trarufcrcncla ^ . .. n—*...4„t. il..in»0 precoa dc nacionalfl. Rua do Hosnrlo ,d C5C u d e DOS J t o para a rua Colina 10A. Escritas avillsas — RCfflstro dc flrmaS — Contratos — Abcrlara n.<» 34. 1.0 »noar. Tclcfonc 43-16M.- DK90I et$ 1.100,to Estacto dc Sa. ondc continuara aitn- dc ca6BS comerclals — Regiatro de diplomas « dc marcaa TlPfirJl! A FIACOMGARANTIA dcnlo a bus dlstlnto cllentela- Jvisa- serar<M em eeral XUTUUIWU IA I:nos tambcm que acabamos dc reeebez ^ oc»urro cro 5""4 Vcnde-ue ou aceJta-ac n6clo para o |
varlados tlpos dc Mica para res at en- * nnflANI/ACAO ALENCAR lugar dc outro que ac retire.. Tratar,cla dc ferros de ongomar c para todos iUy ., S««. oj *com Constantino, i. Avcnlda uomej 103 rias lndubtrlaic. Tclcfonc 32-llH JLusl Buenos Aires 90, 3.°, sala 309 — Folic w3-all3 Frelrc ns 150.e 32-1795. 'JZW :— ,

I |r—€S~o PREFERIDO DE TODOS !: TMVESSEtRoy>I
f#lCOLCHAO DE MOLAS DE AQO VENTItADO; VENTILADO . «>T

Iho^rEs RTACAO 

li motor de popa ESTRUtDrAS DE CONCRETO j
Itnn d„ fLifir.El«P°i^t« - Tel. 23-2508 «S A HM A nO ' ^cru' . ARMAUU "tipografia

BOMB A DE GASOLINA Oculoslquebrados Executa-se por empreitada. —Ruo do AI-
. _ Co-icert.ani-i>e com per/clc&o a r'Jfc _ Rua Carolina Meyer 44.

E SEIS APARTAMENTOS ?^!"s 17t 1" ^Ja:- ollca *• a fandega n. 300. Tel. 43-4456. Sr. Esteban. f^hks 1,20 — Cai-
\endo. em rua padrao, com 'X bombas, 2 elcvadores, 2 lojas, OBRAS PE ARTE .-**»-¦. ._. ———  - - — - * ... --1 blTO UlCt# Cr$ 2,50 1 fl"

complctamente sortida com todos os apetrechos dc lubrificagao, ^ Vonde-sym f ^^52^ mjr- , r joloS mil Cr$ 300,00ftparelhos para carga dc baterias; 6 apartamcntos JfJ0^0S ® ™ ?»' stao. Rua do Rosg.rio sobrado. 7/r^pnpCpT 1AT*QRS 5AO PAULOyylV Posto na obra tljolos furadoa 20S20
com 2 quartos, sala, varandu; 4 de frente. Preco: CrS 3.650.000,00. rYTTV?fk 1? "PT ATTN /vyntKBtKl JAVVP mil 730 cruzeiros, rlpas metro, 0.70.
to"' . 't- Trnt-vr Ti^lft tol °3-49'>3 sr I'huIo. UUivU Hi lLiAli^A , Uf 4 ^VsiO ' arela macadameB. saibro e toaos osFinaticio ffrande parte, iratar peio tel. sr. mum. » ^. materials para construcOes. \endem-•v " 

I rTifiii^r^/^ ^tp^vo • 5s.jSSe.nuMfe sasf«s!
PAPELDE CARTA il I l inilCTOR1^^0 ,^ | nh5es.^tI3|P0 Ho.^ pfnha ? 

* 
olarla.,

1 URGENTE | S|9p III||IM10®^ 3a' 37M
Var.dcai-sc 500 ca'.-as papel ds J iff IMUV v»//r^? '^ANlAS Vnlvilln*! nar» radioCarta 40x40 iorrado com envelopes . ilV 1 •* ¦ ,, , t-''"r:r'Arf| n., .1 aiVUldS p«a IdUIU

srandes, artigo bom a 13 cruzclroa ffyji *0 I Vende-sc urn lotc de b.000. Rua da
cal::a. Tratar oelo tel. 38-6700. J> Ujj ! CandelArla n.o 74. !.«» andar. gala o.M 

W* PARA HOTEL / JTlR^Hnwni; J0AD PfcKEIRA<u:w.VAUlO* R1°f 1 Veffde-se relogio Omega
x^J? lvSf« ^ °'"""c *'""1^.^- aAS-jfeL-^aa^-X// • 0(U«fS,.^Me,?^ «Branco, com 45 apartament03, todes i V ' , ' ouro portJgueo, £.000 cruzeiros, telc-Propoatac v. <Mv*"

^^^^¦RTtTTVTVTv I Dr. J. For tuna, A Avenida Rio, Branco ————' tyjlfcglVMi iT^l n.° 40. 1.° antlar ou inlormugocs pe;o  ¦ --t — ¦ " - - . telefone 2C-4804.

^ mm in inn i ii1 iiiiiiii M „piS4.Rfi..urgentc. Tratar dlariamente pelo to- il J
AV5KIDA RIO BRANCO, iefonc 49-4365 ou Avenida Jo&o JU- H

Projetor Sonoro A7ictor TAK1EI ADA DE ijg fj Vende-se equipa-do, para cinema, cl- C
Limpnro Lft dj UU tlVIIIICIIIU V^I4> j\J\J Para cafeS, bares, can- i'

50 QUILOS de polones, alemao, recond. novo, garantido. tinaS. COIlfeifariaS Mm Wm ?fPERFEIXO, pronta entrega, nossa importacao. ,. * _ mj 31
tubos gaIjV. elexrodutos, 1/3" a i". ferro, 3/16" particulares J~§ iffy M

a 1". Telefone 43-7570. Avenida Rio Branco n. 18, sala 008. Me- Confecctonam-Bc com hlglcuo o cs- i|J
ihores preqos. Pespachamos para o interior. PperS'™°e - 

D A M <S P O R T A D A COM ®'raplda.. entrega dc qualquer quaatl- | fx IH W "V I ** r^.
r A C A FIO DE OURO dade» var^0» depbslto e at3^ado. W ••*¦¦»¦•« ¦ 11*.

BJJOCTEHIA, ARTIGOS PARA PRESENTES E RELOGIOS SEGURRNCH E RRPIDEZ! I»w
 NAO TEM VEVDEDORES NAB RUAS  I Carlou. /yljwlh ;¦ ¦

126 - RPA DO ocvidor - 12a Pprfnmaria no Leblon I 191 . Rua Larga, 193 (Em frente a Light) I
„ Os services prestados pela. 1Com o gavetas, 10 ^rSoVfnffi: di5S5J"SK : FURGON. de canoceria ATn AnirUE C lADf^C

P9B 
anos de garantia, pc- toda de 

^°'^^^ULT, 
". 0 llvAl ILllt J. JUKut

... quena cntrada PAPEL VELHO 9 ° a j- rTTm,ao valor situacao nrivileciada, por estar perto do eentro e daa ei-
a Compra-so cartlo de Hollerith apa- • Sao. seittpie de gian ferroriaritts e a apenas 600 metros do Cab do Porto, re-

Cr§ 220,00 por mes SS^'SS^flfta^'TlitSuSA pela seguianca que ela pio-^ 1 
J 

¦* ^m^dorias em dejoslto. Telefone 48-7632.

«,« ::,^S ..ffp Padaria-ConfeHaria-Predio
P O rf T O I K I W - 

^ y SAD AS e omodolo mai3 indioado Vende-se emSao PaUlo, inf., a rua Vise. Kio Branco
• inus-ii AiAKi a 13/1 TP I 43 fifi 4R cara laboratories, Fanndcias, no 36 sobrado, sala da frente, tel. 22-3315 _• Bio.

¦ 
WU6UA.ANA, 1S4 - TEL. 43-6648 PREDIO 

PARA HOTEL
m fmmmm n ATE®SfaFONE"j-Ms"'10 ~*^jiliMBH8!MBiffrtr. 

' 
Grande estab.leclm.nto no ratno, "'"f"1" 

^.y."

CASTE LO 
Bei6ei°s/.rperta- yjg&gc,rt" ""2- -.

Ycndem-se diversas marcas. folhca- ST""^-^

r SAL AS 
tvSm 

TrnmSSSm 
PHWPS-phuco-R.CA

Isl wforma^Oes jfllHHBpQSP Thorens 
- 

Paillard 
- Garrard

¦'• Alugdm-se, no Edificio Inubia, ROUP AS co"  ll§l> ravDls 4. r°'SS*i«»
4 GRUPOSde solas, juntos ouse- US AD AS 1 r£.^r»"'.S",;5>*antomatlcos AMERICANOS, a 980 cruzebos; WEBSTER

parados. 
— Tratar no Servigo DE homem - Pagamos Pra«;a Duque de Caxias, 23

de AdministraCaO de ImOYeiS da Atende-se a domicUio. Tel. 'l5-1132 - 25-6050 ^^aSal^i'eslS'o para traimformasaoS05® rad,oemae ftUminiMIUWUU UC ....«t<- 77 
0472 IBBHRTluWliHlLLiA RIO DE JANEIRO Unda c possante radlo-eletrola.

Caixa Economica Federal, Aveni- — 
Salas 'SR|fiKuSl2lSlMli9l^H ^^.'^nSS^^TTV.:

da 13 de Maio n.°s 33/35 - 4." an- 
j poDou3 offilnadlcm Ina DClnclandia. 

jl Perfeito - SCrvl^O tecilico GastaV 1

r ^ T^l AJ 7Q37 SALSICHARIA I 
M?miiImSiO^At^Siem de Sa. S4 -- Tel. 43-5130

aar I GISsOrS© t£*~ vende-se por prcqo mbdico. bem E na nova Filial: a rua do Catete, 44
lnataladn. em pleno funclonamento. '¦¦PPBPP1-8—Tratar com Sllva, i rua Leandro V qMjPHWWMgfpBMM^MB^^illllWBWWf1ll'WIWW^^SSg^Tr!r™V*"'.'.'* ..^ 7. L~"'———a Martlnc u.« 7> 3.° andar, eala 302. ^=»-* - " " r~ > in ¦ lU'Jlli'i  "—-— *

TODAS AS MARCAS

fti/tt ItiW*

mr.Tira

| IBOoJIC!
I. 4.10.20-
F t/n* fKHFQUE KÍ VCLA
l-UOMnmMPe/yaA GC*.W\

eE-on Kpf/AAtce p/rcKa*-•ré- 

IPRIO Are

DE 10 ANOS

MOTOR DE PÕPA
Johnson, alta velocidade. 3 çlllndrcs.33 H. P.. em otlmo estado. Ven-e-se

motivo ds viagem. Preço 5.000 cruzei-

^HFRBERT JACOBS * 5AO PALJLC

l(l ' t>p^° \{I kHte.  - •——«rinr 0í. yJTa-xft-V „
\\ rTlnurSi^^TOR^vo

JQBLHERIA PBSCHOflL
AVENIDA RíO BRANCO,

Cimento Cr$ 35,00
50 QUILOS de polonês, alemão, recond. novo, garantido.
PERFEITO, pronta entrega, nossa importação.
TUBOS GAI/V. ELETRODUTOS, 1/2" a 1". FERRO, 3/16'

a 1". Telefone 43-7576. Avenida Rio Branco n. 18, sala 008. Me
Chores preços. Despachamos para o interior.

Perfumaria no Leblon' Vendo cm magnífico ponto comer-ciai, próximo ao cinema, bem mon-tada pcríumaria de luxo, dando ótimarenda e ótimo contrato, aluguel an-tigo. Preço »Cr$ 280.000,00, facilitando-se 50 %. Informações detalhadas pelotelefone 47-3523.
PAPEL VELHO

Compra-sa cartão de Hollerith apa-ras do tipografia, cap^s do papelão,onualhos de redações o arquivos, telc-
I fone 36-9907.

Os serviços: prestados pela
FURGON, de canoceria

toda de aço. è motivo de^or-
gulho da fábrica EENAULT,

• São. sempre de . grande valor,
pela segurança que ela pro—

poroiona.-pela xájpidez do trans-
porte e eçonoiriia'de comfcus-

tivel. O FURGON RENAULT
é o modelo mais indicado

Dara labõratóriòs, Fannácias,
magazinSx armazéns, etc»

ROUPAS

USADASPON TO
URUGUAIANA, 134 COMPRAMSE DE HOMEM

PAGA-SE BEM
ATENDE-SE A DORÍICiMO

TELEFONE 22-5568
Relógios e desperta-

dores
Vendem-se diversas marcas, folhea-dos 15 rubis .para homem a 220 cru-celros. de senhora a 270 .cruzeiros, no-varoje-o—no -atacado. -Preços : •especjAla

para revendedores. Regente P^ljó 72A. t
Refrigerador Norge

Vendo de 4 pés cm perfeito es-tado de funcionamento. Base Cr$5.000,00. Ver à rua das Laranjeirasn.o 102. apto. 10. '
PECAm x
informações
COM OS .^ 

Alugam-se, no Edifício Inúbia,

4 GRUPOS de salas, juntos ou se-

parados. 
— Tratar no Serviço

de Administração de Imóveis da

Caixa Econômica Federal, Aveni-

da 13 de Maio n.°s 33/35 - 4.° an-

dar - Telefone 42-7932,

ROUPAS

USADAS
DE HOMEM — Pagamos

mais do que qualquer outro.
Atende-se a domicilio.

SALASDuas esplendidas para negocio lim-
po ou oficina cm plena Clnelandla.Telefone 22-8408. 

SALSICHARIAVende-se por preço módico, bemlnataladn. em pleno funcionamento.Tratar com Silva, à. rua LeandroMartins n,w 7, 3.'J andar, eala 30».
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Ovo de Colombol
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Indústria comércio
laboratórios

Alusam-uc loja, cobreloja. dois ai^-
p:oa apartamentos em conjunto, aca
bados de construir. Rua Braull»
Cordrlro 768, .laçar».

LOUÇA SANITÁRIA
Vende-se um lote de lava to rios «.

bldris com pequenos defeitos.Rua TrelCantca \S.

ALGUÉM LHE DEVE?
PROMISSÓRIAS. DUPLICATAS, VALES, TUDO EN-

FIM QUE REPRESENTE VALOR. RUA DA QUITANDA
N.o 3, 3.° ANDAR, SALA 3X2 — TEL. 43-9884.

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS
Alujam-ic duas salas em conjunto, com gabinete sanltario e

bebedouro de água gelada, no Edificio Central, sito á Avenida
U. 417-A. 17.° andar. Tratar com os proprietários, nas «alas 1.703/4.

Loja — Vila Isabel
Aluca-sc nova c rr.paçoju lol* »

Avenida 28 de Setembro n.'> 403-A.Chaves ao lado »o arinarlnlio. _
LOJA — RUA ACRE

Paosa-se contrato do prédio. Baie
para negócio .SO.OOO.OO fcenlo e cln-
quenta mil cruzeiros!. Tratar no nu
mero 40. com Miguel.

BOMBAS
PARA ÁGUA
* VENDAS A CRÉDITO

SEM FIA DOU

MOTOMÍC LTDA.
Matriai '!•>. Vario», 11« • Ti!. 43-1101
Saci P(i. ém lapubllci, Iff • Tel. 43-4037

(Lado da Caio do MoadaJ

DKSDI Ct$ 1.100,00COM GARANTIA

Luz Fluorescente
Instalamos c fas.-mos rcíormas priro barato, peçam demonstrações /;eai

compromissos. 6MMTL. Rua A.cantaráMachado 29. tei. 33-45.>0-
LOJA

Passa-Ke uma ótica ou lola vada,
ü Avenida Ulo Bronro n.o áil. Con-trato novo. Tratar com o cr. Mar-
tins

Linhos c bordados
Vendem-se colchas toalhas c letiçoto

ets.. cm crlvor. bordado.» fJíct venesa.
Ilatine etc.. Juntos ou reparado? oca-
alko. â rua do Rosário 1£5. sinobrado.
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PRINCÍPIO, €LA QUERIA A SU^ I
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STERIOTIP1A
Vende-se. material propr.o pt ramontagfoi de pequena oficina. Ver etratar ã rua dos Inválidos 184, fun-dos com o ar, Alfredo, das 13 Ã3 18horas.

O depo Jto dc Mlca dn rua Senhor
dos raffoa 220. comunica aos seuu
amidos c fregueses a t^"Ií^rc.tlci!ttdc seu deposito para a rua Colina 10A.
Estaclo dc Sá. onde continuara aten-
dcnlo a sua distinto clientela. »!.'«•
mos também que acabamos dc re.cçber
variados tipos dc Mlca pnra ressten-cia dc ferros de engomar e para tocios
os fins industriais. Telefone 32-1111e 32-1795.

GUARDA-LIVROS;í#t»
Escritas avulsas — Registro de firmas — Contratos — Abertura

dc casas comerciais — Registro de diplomas e dc marcas
Seguros em geral

ORGANIZAÇAO ALENCAR
Rua Buenos Aires 90, 3.", sala 309 —Fone 23-5113

Tubos galvanizados
Vendo 7.30'J Ula. dc 3i4 dc tubojgalvanizados, de preferencia o lote to-do. Tratar A rua do Carmo 6. 12° an-dar. 6&la 1207. Tel. <2-6631. com Fer-niwido Royo.

TElASDo fabricante para o consumidor,telaa para todos oj fins por preçtenunca visto:. Rua do Eoí.ãrlo n.° 34,l.o andar. Telefone^ 43-7690. 1
TECIDOS INGLESES
Vendem-ac cortes tropical, Unho ecasemlraa, liudoB padrões de proce-dfincla absolutamente garantida, porpreços dc nacional/!. Rua do Rosárion." 34. l.o andar. Telefone 43-1600.

| TIPOGRAFIA! Vende-se ou acclta-ae oóclo para olugar de outro que se retira. Tratar• com Constar.tino, i. Avenida GomejFreire n.° 150.

Firma Construtora
Conceituada, com grande depósito, escritório no

centro, com terreno para incorporação, aparelhada par*
grandes obras, aceita propostas para passagem de nego-
cio, por afastamento dos sócios. Cartas para 86980, na.
portaria dêste jornal.

B/G LIQUIDAÇÃO
De Cr$ 2.400,00 por Cr? 1.160,00Bicicletas lnglesaa "Hercules',

equipadasPerros dc engomar com reló-
Maquinas dc carne
Pô d© arroz americano "Ba-

quel"Cachimbos americanos.... .r...
Batons americanos (cinco to-

nalldadea)•Despertadores 6UÍços (lumi-
K°multas outras mercadorias — Horário: das 9 ás 12

14 aj 18 h^jpKESA CALIFÓRNIA DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇAO LTDA.

Rua do Ouvidor, 107, 1.° andar — Tel. 23-2508

Dc Cr$Dc Cr*
De CrSDe Gr?
De Cr$
Dc Cr»

240,00 por Cr.Ç85,00 por CrS
33,00 por Cri35,00 por Cr$
15,00 por Cr?

120,00 por Crç

135,0048,00
18,0013,00

5,00
73,0Üc das

~-£*
1€ O PREFERIDO DE TODOS !

COLCHÃO DE MOLAS DE AÇO VENTILADO.

í0.

TRAVESSEIRO
VENTILADO

FABRICA:
R.BARÃÓDEMESQUIW.153^

l J 28-9249 - Gerência
EIS^ 48-7389 •

YANK^MV

garantia

EXPOSIÇÃO E VENDAS
Rua da Quitanda, 23 A. Tel, 42-8.875
Av. Copacabana, 1010 A. Tcíl. 27-9206
Rua do Catctc, 86 — Tel, 25-2115

Galeria Menescal

LOJAS PARA PRONTA ENTREGA
Aceitamos propostas para locação das lojas neita galeria

que liga a Av.. N. S. de Copacabana a rua Barata. Klbelro,
aevcnao as mesmas serem encaminhadas pelos próprios inte-
resaados aos nossos escritórios diariamente, das 0 aa 17 hO-
raa e aos sábados, das 9 ás 12 horas.

F. R. DE AQUI NO Cr CIA. LTDA.
AVENIDA RIO BRANCO N.O 91 — 6.° ANDAR

GALPÃO
Vende-se á rua Domingos J^opcs n. 111, Campinlio, um con.

força Instalada. Tem 170 m2. e mais as dependenetas juntas do
mesmo, cam mais de 100,00 m2.-Tem também ótima moradia. Arca
total do terreno, 960,00 m3.

GALPÕES

BOMBA DE GASOLINA
É SEIS APARTAMENTOS

Vendo, em rua padrão, com 2 bombas, 2 elevadores, 2^ lojas,
completamente sortida com todos os apetrechos de lubrificação,
aparelhos para carga de baterias; 6 apartamentos novos e vazios,
£om 2 quartos, sala, varandaj 4 de frente. Preço: CrS 3.650.000,00.
Financio grande parte. Tratar pelo tel. 23-4923, sr. Paulo.

Óculos quebradosConcerfcam-i>e com perfeição i rw
Buenos Aires 174 Io andar. Ótica 2i. 3.
Aparecida.

OBRAS PE ARTE
Vende-se em porcelana bronze, mar-lim etc. Antigas e modernas. — oca-

y-ao. Rua do Rosário 1*5 sobrado.
OURO E PLATINA

•B Jolas compra pelo justo valor. Rua
Cronoalves Dla.^ 34. 3° andar. sala 303.

PAPEL DE CARTA
URGENTE

Vendem-sc 500 cal-as dc papel ds
cárta 40x40 forrado com envelopes
grandes, artigo bom. a 13 cruzeiros a
cal::a. Tratar pelo tel. 38-6790

ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO

Execut-a-se por empreitada. — Rua da Al-
fandega n. 300. T®1, 43-4456. Sr. Esteban.

i SINGER — SM 1500
Ver.dc-sc um. forrado ce couro, r.o-vo. 33 mil cruzeiros á vLcta e o res-tenta em 13 porsUçóçs. Tc!. 33-04«b.

-COM FIO OU ARAME
^L/rÃ? L ^ 0/^ A N ^ s

R^üemmiL J0Â0 PEREIRA<tfWV^u'K^^Mn^u

TIPOGRAFIA
Maquina Minerva alem4. rama 17s23. — Vende-se pela melhor oferta. —

Rua Carollna Meger 44.
Telhas Cr$ 1,20 — Cai-
bro met. Cr$ 2,50 — Ti-

jolos mil Cr§ 300,00
Fosto na obra tijolos furadoâ 20S20mil 730 cruzeiros. rlpa3 metro, 0.70.areia macadames. saloro e toaos osmateriais para construções. Vendem-ee preços baratos. entregam-iTe em

qualquer lugar onde possam lr cam!-nhões. Deposito*, rua Iblapina 137.117. estação entre Penha e Olaria,bonde penha & porta, ônibus 3ó. 37.?° tf 120. Tel. 30-3129.
Válvulas para rádio

. Vende-se um lote de 3.000. Rua dai Candelária n.o 74. 1.° andar, gala 5.

Cónstroem-se em concreto armado. En<
(rega rápida a Cr$ 500,00 por m2. Tels. 22-9392
e 42-2289.

INDUSTRIA LUCRATIVA
Vende-se uma indústria formidável, dando lneros

muito compensadores. Informações com o sr. Amaral
Rua Uranos n.° 497-A.

LOJA PARA ARMAZÉM OU PADARIA
AVENIDA K. S. DE COPACABANA — POSTO 3

Aluga-se sem sobrado, com entrada lateral independente «ia-
loja, com boa área nos fundos. Aluguel barato e contrato longa.
Informações com o proprietário, Sr. Xunes, pelo tel. 37-7171.

CASA FIO DE OURO
BXJOUTEHIA, ARTIGOS PÁRA PRESENTES E RELOGIOS

 NAO TEM VENDEDORES NAS RUAS 
126 — RUA DO OUVIDOR — 126

Com 5 gavetas, 10
anos de garantia, pe-

quena entrada e
Cr§ 220,00 por mês

sono

FRIO 
¦

TEL. 43-6648

Para cafés, bares, can-
tinas, confeitarias e

particularesConfeccionam-se com higiene o cs-
mero -artigos dc pastelaria, salgados
c doces em geral. Perfeito serviço e
raplda.. entrega dc qualquer quanti-
dade, varejo, deposito e at3^ado. —
Preços mais baratos da praça. En-
comendas telefono 22-2060 para cr.
Carlos.

Vende-se relógio Oméga
Ferradura cm ouro de puiço, pt*opriopara medico, com pulseira de 40 gm.' ouro português, £.000 cruzeiros, tele-ícr.e .23-3701.

LOJA ESPAÇOSA
MEM DE SA'AV. 319

Transícrc-se o contrato de 5 anos e 6 meses; de ama
boa loja, com armações, etc. Aluguel módico, com sobrado ren-
dendo (Negócio urgente). Trata-se no local.

tonelada de

üff/tB/r|

LAVAGEM DE POLTRONAS
Não mandem forrar seus moveis estofados. Mandem lavar ®

estofo a seco, em sua própria casa. Qualquer que seja tecido,
ficará completamente noyo! Tel. Bispo 42-4541.'

transportada com

SEGÜRRNÇR E RAPIDEZ!

NAFTALINA INGLESA

QUILO 13 CRUZEIROS
Vendemos qualquer quantidade

O DRAGÃO
191 - Rua Larga, 193 (Em frente a Light)

0 TRAPICHE S. JORGE
numa' situação privilegiada, por estar perto do_eentro e das «-

cae^3mfe"ãd!frí'att33 eVdS^íto. Telrfone «-7632. '¦

Padaria 
- 

Confeitaria 
- 

Prédio

Vende-se em São Paiílo, inf., à rua Vise. Rio Branco
n.® 36, sobrad.o, sala da frente, tel. 23-3315 • Rio.

PRÉDIO PARA HOTEL
Grande estabelecimento no ramo, necessita de um

para instalar seu anexo. Cartas para 97162, na porta-
ria dêste Jornal.  ¦

Praça Duque de Caxias, 23
Tel. 45-1132 - 25-6050

RIO DE JANEIRO

Thorens 
- 

Paillard 
- Garrard

,<ntLX RADIO LTDA.
VENDAS A' VISTA E A PRAZO. SEM FIADOK
PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES

Toca-diseos simples ^esde 380 cruzeiros; Toca-(l«e<w
automáticos AMÊRICANOS, a 980 cruieiros; WEBSTER
automático a. 1.3S0 cruzeiros. THORE^^automatleo e
PAILLARD automático. GENERAL INDUSTRIES, com.
gravador de discos. ,,

Cabras dè estUo para transformaçao do vosso radio em
linda e possante radlo-eletrola.

Rádios modelo 194», das maiores marcas européias e
americanas: PHILIPS (holandeses), FHILCO, R. C. A.,
ZENITH, PILOT (americanos), TELEYOX (suiço-alemlo).

Perfeito- - serviço técnico sob a direção dc Gustav
Moench, antigo técnico da TELEFUNKEN.

WltLI RADIO — Av. Mem de Sá, 9-1 — Tel. 4w-54u0
E na nova Filial: á rua do Catete, 44

rjegfmmrnmmm

SK

K«1 WllTil

^N! 

rj 

T//I

gg gw
oiaa

mmpQ


