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Rio de Janeiro — Domingo, 30, e Segunda-feira, 31 do Outubro de 1040 Ano LIX — N.° 250

Tornaram-se tensas as relações entre a Iugoslávia e a Hungria

AVISOS

O TEMPO — Serviço de Metco-
fologta do Ministério da Agrlcul-
l-ra.

Prevliô.» para o período com-
prc.ni.l_» atè â» 14 horas de hoje:

Dliírfío Federal e Niterói: —
Tsmpo estável com chuva, melho-
vando no decorrer do período- Tem-
t_.riu_ri. eitavel. Vento» Sul a
ute, tresco.

Máxima — 37,0
Mínima — 19,3

TESOURO NACIONAL — Serio
(pagas, umanh-, sogunda-.elru, 31
do corrente, as folhas relativas ao
S0.' dia inçi. n caber: Montepio da
!F_-enda — letras A a Z.

ACHADOS E PERDIDOS

CT*ês perdidos —' Pedè-ee a Quem en"-
' controu 2 çAts policiais tendo

orna cadela preta e um çAo manon
n,«:-', que avisem para o telefone
.7-9993. Ru» ¦ d» Julho 4!l Copsc»-
bsna. O çAo atende por Dica t cadela"florale".
Vjoeumentoa perdidos — Perderam-
ÃJ se carteira de motorista e cartel-
ru d» estrangeiro pertencente a Albi-
eo úe Oliveira Novo, á rua Gustavo
ba.mp-.lo i&l. pratlflca-se o portador.
j y; 1.mn -.--.- a quem devolver uma* * sombrinha perdida na Avenida
Presidente Vargas, no dia 27 do cor-
rente, entre ie,:o « 18,«a hor»». Tele-

Sn"I_-»íf__D-__y°r_>-_<8-«q_7-
fc.-iL.--c durante o Jogo de vole.

, da Aeronáutica no flumenso, um
.Ji-iche de ouro de grande valoi es*
t-inatlvo. Gratlflca-se a quem achar.
Taleionarapara 25-220,"

Pede-se 
e n car è"cid am e nie a qutm

arhou um relógio de ouro. «aba-
do, 2?. com pulseira de couro. Tele"
.tonar para Nilza 22-7-409 ou 49-6600.
» :¦:» a referida Jola nAo pertence a

5--soa_1ue a_p*rdeu. _
perdeu-se no trecho Quitanda. _.
. de 3eo Francisco e Senhor dos

Passos, uma carteira contendo papeis
• retratos, cautela e al-mm dinheiro.
Valor estlmotlvo. Gratlflca-se, & rua
Pereira Nunes JC7. Manoel de Car-Talho

PERDÉÜ-SÈ no dia 30 dcne-
-embro, no ônibus 34, ás 19 ho
*as. nm pacote contendo livros
enm-relais e 18 pes de pellca ou-ro Pcdc-se a unem o encontrou
o favor de entreca-Io, á roa 7
de Setembro, 132, s.-ln, 402, ao
m: Sevcrino, one será gratificado
fenerosarnente,

As?.'

Am» 
foverntnt» — Precisa-a* com

pratica e responsabilidade com re
(erenclu para 'tom»r conta da duas
ancas, tendo uma menina de 2 anos
e uma menina de 6 anos. eslando te*
ml-lnterna. Pau. . Bem. Tratar 1
ru» Nascimento 3tlva 507, Iiianema.
Telefone 47-0193.

ASCENSOItIStA"~^-Pr.cii-.~
se, na Caaa Slopir. devidamente
lialillltudu. Tratar com o Sr.
Ferreira, tia rua do Mercado, 22,
1,* andar.

rinadore» 3» re.-.-., p.icíio a»
ei, lendo um que t»nb» perfeito-o.ilie-lmento d» plantn para tomar

conta dt serviço, ordenado ou tareu,
eomeçar hole. Iiiformac.es 4 Avenida
Marechal Flor ia no _176, no_yare)i». __

ADMITIMOS moca de boi>.
aparência, educada e que seja
habll dactilocnif i, Idade innxi-
ma 30 annj. Ordenado inicial 2
mil cruielroa Tratar X rua Kv.i-
rlsto da Veiga, 16, 11." andar, sa-
Ia 1108. Tel. 52-0141, com sr. Oli-
v «Ira. • 

A uxíllarei — Importante ..cinpa_nl»
X_k duseja admitir pessoas de ambos
os sexos com boa aparência e alguma
Instrução para lugar de futuro. Or-
denado a combinar. Apresentar-se com
documentos a fotogral.as rua Vl_i on-
do de Inhaúma 134-C RMb.-.Io, pro-xlií*.o_ 4_Avonlda_Rlo Branco.

Aluga-Aê 
bom quarto"s«_n movela, ea

sa d« lamlua a senhor de rejpci-
to ». rua Monte Alegre 40 «pt 302
esquina de Rlachuelo.

Auxiliar 
de Mcrltorio — Precta.-

se uma moça com pratica e quee-crev» A maquina: á ru» d» Pa_M-
gcm. 47 — Dotaf of o.

Aprendizes 
rapazes, menorert — Pre-

ctsam-se na Fabrica de Estojos
para Jóias; salário Inicial — 12 cru-zeiros dlàrols. Rua Alvares Cabral 249Cachambl_—- Meyer.

Boy 
— .Precisa-se rapaz, de 15 a lt,

anos, pnra serviços de escritório,
Tratar à rua Haddock Lotio, 55-A com
Buçenlo.

Bombeiro 
e ajudante — Precisa-se,

paga-ae bem, A Avenida Automo-»«1 Club j-77, Vicente de Carv»lho.
Procurar í-aranja.^ 

Bombelro-eletrlclãtã 
— Precisa-se

de um que tenha bastante pra-
tlca. Ordenado a combinar. Tratar
A rua México ... na portaria do
Edifício Clvltas, bloco A, com o Sr.
Aasunc&g, das 7 As *> hora>%
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Bombeiro 
eletricista, precisa-se bom

otlciiil. Ru» Troíllo Oltnnl 156.

T_,rrcl.ii-s. carteira de Ãgrimãõiõr
* emitltla pelo CREA de n, 8,624. 5*
Jrtfi.lfio, pert-neente A José Geraldo
Moreira de Ssuxa. Pede-se a quer»•neontr-»r entrepar 4 rua da Aaaen.
b!*I» 51, I" ar.í»r.

1}erd*u-*e 
um relógio de pulso no

trajeto de Senador Danta» ao
..A.P.O. t Avenida «te a Expo-
•Içfio. Valor estlmatlvo. Gratifica-
«e — Bua Gonçalves Dias 52 e 54.Calx»

EMPREGOS DIVERSOS

Blscatelro 
de pintura, pedreiro e la-

drllhelro — Fornecem-se referen-
cias, &. rua Aguiar 60. recado pelotelefone _2a-7Bl4. Joaqulm,_ pintor.
Clbeffl de publicidade — Precisa-se.

para semanário político, de pro-
.cç&o e boa tiragem. Condições van-
tajosss. NAo se apresente quem nílo
tiver possibilidades. Telefonar paraInformações. 27-6478 dss 8 &s n-
horas.
*riartonagem — Precisa-se de gram-

peador e rlscador. Av. doa De-
rr.ocra ticos 699-A.

Colchoelros 
— Precliam-se. 4 rua da

_ Passagem 116.  i
Colchoelros 

— Preclsam-se, A rua
Arlstldes Lobo 243.

Carpinteiro 
para formas de concre-

to armado precisar.-..e bons, paga-
53 bem, falar com o sr. Vieira na
obra entre Agostinho Porto e Coelho
da Rocha, das 12 ás 14 horas, ou do-
mlngo em Senador Camará á rua OU-
velra Paiva 440.

Carpinteiros 
— Precisa-se para co-

locaçáo de esquadrlas. Tratar á
Avrnlda Presidente Vftfgfts_23j_7.___

Corretores 
e Inspetores — Precisa-

mos; ordenado o comissão Tra-
tar á Av. Presidente Antônio Carlos
20!, 4o andar, sala 405. com o sr.
Branllo. daa ia As_1213o^horas^

Carpinteiros 
— Precisa-se .de ofl-

ciais de carpinteiro competentes,
para serviço de fábrica; A rua da
Õambga i.

Campo 
Grande — Precisamos de

revendedores ambulantes para
produtos Klbon. NAo exlRlmos prA-tlc». Tratar a Av. C-sdrio de Melo
n. 1.235-B. Campo Grande.

(Carpinteiro 
— Precisa-se para traba-

J lhar na Ilha do Governador e com
grande prutlca de telhado, salário Cr«
9,00 » hora; A Avenida Rio Branco, 12a,mia 1.101.

Confeitaria 
— fiãSss>sã um contei-

telro. Rua da Lapa 14.

Carpinteiros 
— Preclsam-se carplntel-

ros de esquadrlas e cimento ar-
mado, na obra da rua dos Tonelero»
326, com o sr. Carvalho^

Carpinteiro 
— Prcclsa-se um com

pratica para oficina; A rua 8a-c-durn Cabral n. 61.

Carpinteiros 
para telhado prectsajn-

se. Paga-se bem. Palar com o ar.
Adolfo A rua do Bonfim 368. Sao Crls-
tovfto

'A uilllar do espritorlo — Precisa-.»
•*rx uma moça com pratica e boa le-tra, preferencia que conheça serviçocie estoque. Tratar a rua Pedro Alveswa _13 e 17, com o _r. Kmlllo.

Ajudantes 
— Precisam-se 

"ajudan-
tes de maior Idade, para indus-

Sr). Se -pa.-.lnos Ele.tr0 Térmicos,
*r.»_Vi,:erlo_344 — Ca-cadura.' 
\rtni4cfz. — Precisa-se A rua doB

í'». Ton_!_r_5 5., paralela 4 Barata
UUic.ro. Procurar o sr. Álvaro.

Almoxarlle 
— Oferece-se 

"com 
27-.:•.<..';, perfeito conhecimento do"metier", como seja: lançamentos,

estooue. remessa dt material, con-
correncia, etc.. com curso secunda-
rio. conl.ecim.ntos elementares de In-
cT-fi, tlrocinlo suficiente para chefia
rie armazém e outras atividades, ofe-
recendo cs melhores referencias. Or-dt-nado z-500 cruzeiros. Cartas para.,..:574 na portarla_deste_ Jornal.
I A dmltcm-*so""rap'azes," maiores, de boa
J:\. aparência, para trabalharem A ba-
ne de. ordenado ou comissão, com no-•.Ulndc. paulista de grando aceltaçAo.
Tratar A rua io de Março 97, 1° and.,
walag, com q_sr. Navarro.

Arrumkdor 
de ferro, preciso de~~2

ou 3 sondo que tenha perfeitoconhecimento de plantas para tomur
conta de eervlço; ordenado ou tarefa,
eomeçar hoje. Informar A Av. Ma-
rrchal Plorlano, 176, no varejo.

Atenção 
— Adxi tem-se corretores,

inspetores, eheíes de produçàc. emuiua Importante Sociedade Beneíicen-ne. Oportunidade unlca, condições ex-cepcioncla, peçam Informações sem«ojnpromisso, pessoalmente ou porearta com o sr. L. Andrade, á Ave-
Jilda Rio Branco 277, 16° andar, a«-
aí1—*.°9jl:

,-seca — Precisa-se para lidar-com duas crlançns de 3 anos; al^___laddoct_obo. 2l2._I_Ba-se__em.
Assistente — Ótei.c.-se 

"brasileiro';
X-i-28 anos, centador e economistacompetente e ativo, oferece-se a em-
ÍTesas 

Industriais com auxiliar de con-lança e respoi.Eal.illdnde no setor ad-minlstrativo ou contábil. Cartas para
_!°--.___l!_P_y"r!a__l'J_.Jorna!;
A 

(imitem-se rapazes, senhoras e" se"-
nhores com desembaraço para ser-Tlços de corretagem». Aceltam-se quemdisponha de horas vagas. Exlgem-so

documento.-! e apresentação. Os quademonstrarem capacidade de traba-lüo serão aproveitados para lugar dschelia. Tratar com o Sr. Cícero, Ave-
ald- Passos 25. 1» andar, das 9. as
.12 e das 13 as 17 horas. 

Ajudante 
de Dançada precisa-se de

rapaz que saiba trabalhar em me-
tala; A rua Senador Pompeu_7i>;

Aprendizes 
— Precisam-se rapazes

de 14 a H anos para oficina me-
talurgica; a rua Senador Pompcu 75.
em pequrnos consertos. Rua do Rosa-

Armador 
de ferro, preciso para-em-

preltada, com total conhecimento
de plantas. Serviço em. Bonsucesso.
Tel._ 32-5547.  _

A~ 
prendia de 1S A 16 anos, admiti-
mos em nossa seçfto de refrigera-

eáo elétrica. Kapazes com nigumarf'
noções de mecânica ou eletricidade
ter&o a preferencia. Apresentar-se se-
gunda-felra, Klectro Frlgor Ltda., A
At. Teixeira Castro 574, fundos Ave-
tiida Brasil) .  _

ADMITEM-SE rapazes e 
"se-

nhores de boa apresentação, Íris-
trução secundaria comprovada,
idoneidade, para serviço externo, , --. ;„--_-¦-
mediante ótima comissão. Ensi-• „-[ua_JBucnos_ Aires. 168, 4.» an

Ama-,coro

Cal&fate 
— Éncèractòrei- — ' 

Priccl-
sam-se. com muita prática; tra-

tar as 7 horas, a rua-.Rodrigo Silva
6, 1,», sala 1.
CHAPEÁDOKES — Precisam-

se chapeadores com experiência
de trabalhos cm ônibus. Tratar
á rua da Gamboa, X14, sobrado.

Carpinteiros 
— Preclsam-se 

"para
formas de cimento armado, quesejam competentes, A rua Marechal

Nlemeyer 25. Botafogo, com o Sr.
Pinto.

Carpinteiros 
— Preclsam-se 4 bon*

carpinteiros para colocação de es-
quadrlas, que selam peritos na pro-tíssáo. Paga-se bom salário. Tratar
A Avenida Presidente Vargas 417. sala
303. das 8 As li horas. Quem n-n.
estiver nas conaições exigidas 6 la-
yor_ nftq ao apresentar, 

Carpinteiro 
e estucador — Precisa-

se na obra, A rua Jardim Bota-
nlco 632- ¦__' 

CHARUTEIRA — Preclsa-sr;
com pratica. Tratar .. rtla 1."
de Março. 153 — Café Marinha.

Carpinteiro 
ou um hiarclnèlró —

Precisa-se A rua Condo de Boa-
fim n. 280 — Paga-se bem. Tijuca
procurar o £T. Santos ou o sr.
Mala.

Crediário 
— Alfaiataria de primei-

ra ordem com departamento de
vendas a prazo, precisa com urgen-
cia para completar seu quadro de
vendedores, de 3 elementos ativos c
bem relacionados. Possibilidades de
ganharem de 3 a 5 mil cruseiros
mensais. Procurar Benjacnln „ rua
da Constltulçio n| .-j sobrado —
Alfaiataria Ccnstltulção das 17 As 19horas

CARTONAGEM — Preclum-
se moças com pratica de caixa*
de ampolas. Paga-se bem. Tra-
tar á rua Eng. Mario Carvalho.
135 — Vicei, te de Carvalho, d.»
Teresa.
Cartonagem 

— Preclsam-se moças
com pratica. Tratar A rua Bene-

dito Otonl 102, perto do Campo de
SAo CrlstoyAo.  

Correspondente---»q.ulgraío 
(ã) --

Precisa-ss de um, competente,
com redaçAo própria e bastante ex-
perlencla, para cargo de correspon-
dente em escritório de movimento. —
Idade: até 25 anos. Procurar Noguel-
ra, entre 8*9 horas. Av. Rio Bran-
co ns, 6°, laia 605.

CARPINTEIROS — Precisam-
sç bons oficiais de carpinteiros
de esquadrlas. Tratar a Avenida
Presidente Vargas, 1073, 1." an-
dar, com o sr. Amorim on Fran-
cisco.
Correnttsta 

coçi bastante experlen-
cia que também seja correspondeu—

te em redaç&o própria, preelsa-se no-
mem ou rapas para casa de multo mo-
vimento. Cartas do próprio punho com
pretensões para 65884, na portariadeste Jornal,£¦ .
Casa 

— Passa-se contrato longo,
aluguel antigo, com seis quartos*.rc. salas 9 demnls depende r:clai«,

.oda moblllada, facillta-se parte —
Serve para pensAo de luxo, no me-
horn ponto iaa- cidade. _Te-.. 22-9028.

Carpinteiro 
empreiteiro, par« assen-

tauientu. de esquadrlas de nudel-
ra, è:\. ohra, Pr^claa-se. A Avenld»
Churchlll .4, 5° »ndar, 8ali. 513.

C" 

"olocaçAo-imediata 
de 3000 a 4000

cruzeiros, precisa-se dois rapazes
ou senhores de boa aparência e ntn
instrução para serviço externo em lm-
portante organlzaç&o comercial acel-?amos moças e senhoras, para servi-
ços avulsos. Tratar das 9 as 11 horas
com o sr. Ribeiro, A Avenida Passa
25. Io andar.

COMPOSITOR para pncharlinha, precisa-sc, 4 Avenida Rio
Branco, 120, subsolo.
Cartonagem 

precisa de moças coro
pratica* para trabalho fino, apre-

sentar-se com carteira A rua Campos
da Paz 59, Rio Comprido.

Cartonagem 
— Pr-ctsa-s» sim rtsu

ativo ate if, anos, para servi-
ços leves, llmpesa < pequenas entre*
gas. Apresentado pelo responsável A
rua Campos da Pag 59 R4o Compr.QQ.

Dama 
de companhia — Senhora'Viu-

va, deseja uma de multo boa apa-
rencla, para auxiliar na direefio da
casa. Nfio 6 serviço de empregada. Pa-
ga-se multo bem e exigem-se referen-cias. Rua Constante Ramos, 43. apto.
201. Favor nao telefonar,

Docclra 
especlalL-a-a em do.«s Unos,

bolos, cremes* encomendas paracasamentos e xertas em geral, aceitaencomendas dando referencias de seutrabalho -'Btorna Mascarenhas A Av.N. 8. de Copacabana 95._TelJ_37-64io.
T^actilograra — Moça com là~a_,òY_á-J principiante, oferecese para escrl-torlo. Favor telefonar para 46-0458.

ma-se a trabalhar através orl-
entação de grande eficiência. —
Tratar amanhã, das 9 ás 12 e
das 14 as 17 horas. Av. Almirain-
te Barroso, 2. !)." andar, sala 901
-— Tabuleiro da Baiana."A 

prendi.- — Precisa-se para 
"apíeri-

jf\ der o oficio de ourives. — Ourives
de_Prata, _ A rua Ledo 6&168;  .
; A u_lUir de eseritorU — Precls»-
J\ m rapaz com pratica e conhe-
ceado os serviços de Departamento
dt Pessoal, faturamento, etc. Pe-
dem-«e referencias. Hua Dlomed.a
Trota. 520 — Ramoe. Fabrica de
pocea Rutlh Ltda.

Aquém 
possa Interessar — kapa»

eom 20 anos, brasileiro, reservU-
fta, tendo todos os papeis em dia, co-
uhecendo bem a matemática e o de-
•snho geométrico, por ter Interrom-
Ipldo os estudos no io ano superior,
procura colocnçAo de futuro onde pos-
«a manter seus estuda. Adapta-se a
flualquer serviço. Por favor, escrever
para 64702. na portaria deste Jornal,
eu hoje, pelo teU 37-7087, chamar por
Osmar.
FX csdemÍco"óferece-se para trabaíhar
^Xqualquer horário. Sem pratica,
pcrviço de escritório. Dispensa remu-
Bersçflo durante aprendlsa"em Dfio-
•e referencias. Fone 43-8362, chamar
y»rela.

. ADMITE-SE vendedor de boa
apresentação para artigos de
grande aceitação e sem concor-
rencla. Excelente remuneração.
Equipamento Larandlx. Rua Mi-
jucl Couto, 43, 1,° andar,

¦ * fãja-»» » srnhor de responsabllw' ü dade eu moça, sala mobllladit
iam cai» de família, i rua Walshlut;-
' r..r. I<als. Respoat» par» 677... a»•.uert-rl- í-»t« Jon-kl — - —-"--_- .

COBRADOR — Aposentado —
Precisamos admitir dois senho-res aposentados, podendo ser mi-litar ou civil, para serviço de co-branca mediante comissões e pe-quena ajuda de custo. Finezaapresentar-se com documentos,fotografias e indicação de flador,
dar, com o Sr. João.
C-potclro 

— Prcclsa-se melo ollcial
ctni pratica — Rua Cerquelra

P-',tro n. Zll — Ccs.adura.
CARPINTEIRO bom para~ãr-

rematar esquadria, á rua Andra-
de Neves, antigo 44, esquina da
rua Cabo Frio. Paga-se bem. —
Ti„uca._-

Cò>.éãpon_ènte 
Tngíê.-—' Avulso7"íem

horário. Procura-se quem possafazer. Exige-se redação própria. Es-
crever dando nome, telefone e ende-
reco para Caixa Postal 4.937 — Rio
do Janeiro.

Cobrador 
— Uma casa comercial

precisa de um cobrador -om boas
referencias e fiança. Apresentar-se
segunda-feira ató As 9,30 t.oras; A
rua Senador _yergueiro 4o, loja. _
Carpinteiro 

para trabalhiar. em etl-
clna — Precisa-se, A rua S. Crls-

tovfto i.015._ Paga-se bem-
CAÍtTONÀGEM 

"— 
Precisam-

se mocinhas de boa aparência e
comportamento, para aprendizes.
Praça do Engenho Novo. 36 e 40
cm frente a estação.

ortador 
'^"Precisa-se 

.- de um. ¦ que
seja habilitado e Co um ajudinte

para fabrica de camisas. rr-i*..ir a rua
do Rosário 103. 2tí andar.

Carpinteiros 
de esquadrlas — ore-

re::e-se. dlsponho de 10 oficiais
para empreltar assentument por vAo.
Perfeito acabamento, dou referencias
e sou legalizado. Tel. 32-55*7.
•/"tourado, a dcmlcllio que conheça
Kj bem o Rio — .Ordenado 1.200
fiança em dinh-íro dipositado,
Carta» psra 64696. na aportaria deste
Jornal.
Cõntabllísta 

moça .e engenheiro moça
— Treclsa-se. Cartas A rua C«na-

_lor Daataii /i. loi». -

Dactuogr»ía, 
oormalüi», corre»,

pondente com redaçAo própria,Cvn_-keclinentos gerais de eacritorio.
contaibliida.de e esorivua. acuo mer-
cantil, oferece seus serviços » llr-
ma Idon-a. E' favor teleionar para25-2232 — MarlA da Conceição,

Dactllografa 
"— 

Urgente'— Preclsa~
se. Serviço Eleitoral. Paga-se bem— 'lrutar .«-telra, dr. Epamlnondas.

rua_siqueira_ Campos 36. loja.

O 
uai* dn v,cmp-.iM..... 

"— 
denhorn

r(speltavel," educada, habilitada
em prendaa, costura e mimo cie.a_
Jardim da Infância até admissAo, betucomo dactllografla, francês, ei_.,
aceita colocaçAo em casa de pessoa so
üu família de tratamento, podendo reKitllr na m..mi. Cartas para 55592 na
porta ri a_deste Jornal
Dl 

riria e toa comlssAo, paga-se a ra-
pazes modestos de 18 a 30 anos,

para venderem das 14 As ia horas, nobairro ou subúrbio que escolherem,
Jornal de grande preoura, podendo ca-
da um ganhar de Cr$ 1.000.00 a Cr$1.500,00 mensais. NAo se exige expe-rlencia, fiança, deposito, nem referen-cias. Tratar nos dias utels. a-qualquerhora, com Ramos; A rua do Rosário,17Q —- i.« andar.

DACTlL,OGR._F IA — Precisa^se urgente uma moça ativa, de-sembaraçada, boa aparência ehábil dactilografa. Ordenado ini-ciai 2 mil cruzeiros. Tratar á ruaEvaristo da Veiga, 16, 11.° and.sala 1108.
desta sem grandes pretenç6es, de

preferencia menor. Tratar A rua Ra-
malho OrtlgAo 9, 2o, sala 4. Das liüs 12 horas.

Dactliografa 
com conhecimentos gc

rals do escritório moça de boa
a;iaroncla, diligente e que resida nao
muito distante cio centro. Procurar <sr; Artur diariamente A rua do Senado 319-A

Dactliografa 
— Procura-se para cor

respondeneta em alem&o, para ai
guma» horas diárias. Cartas eom
pretençõr» etc. par» 6Z455 na portariadeste Jornal""¦mpregado — Precisa-se um com pru-

tlca de tecidos ou camisarla nafabrica de Camisas TupA. A rua Fiu-
via Farne-e 22 _ Ai.nld.c Brasil, aolago-da Torre da RAiilo-Tomolo.___

Eletricista 
— Proclaa-ae cemprati-

ca — Tratar na Viaçfio SAo Crls-
to velo rom o sr __i_ 4 Estrada VI-
etnte de Carvalho n. 791_______

Empregiã-fo 
— Precisa-se dum senhor

aposentado, para tomar conta de
um varejo de cigarros, com alguma pra-tlca e referencias. — Avenida Maré-
chaj Florlano, 4,

Enfermeiro 
com 20 anos de pratica,

faz todo o serviço de enfermagem,
oferece-se para tratar de doentes de
dia ou A noite. Tel.: 30-4661. por obae-
guio chamar o sr. Oto.

Precisa-se para limpeT^n-pregado
za e mtregr.s. em casa de modas,

que de referencias. ____^ ¦
Pr«cl«\-«e para írTHimprfgado

ao marcado e cirr-gnr lenha em
pensão comf-rclal. Folga aos domln-
gos e fp-lndos. P^dR-s»1' t»*zer car-
telras. Rua da Assembléia n. 16,sobrado.

Enceratíõres 
— Pfeetsam-sa c'" pra-

tlca, que dêem referencies, bom
salário, tratar com sr. Cordeiro, A
AV. Prc-n-llS "norcv.lt 126, esla 206,
sobreloja, ~_~

Encadernação 
— Preclsam-se rapa-

res • moças, com ou sem pratica,4 rua do» Arco» 64, loi»¦

Economia 
— Precisa-se icnhora bem

educada • de boa Instrução, co-
nhecedora de administração domcstl-
ca. Rua Marques de B. Vicente 31b.__

Extra 
— Para vendedores' a tunclo-

narlos, alfaiataria conceituada
com seçAo de vendas a credito, procu-re tlcincntos ativos t ambiciosos. —
Pos-lbllldad» de retirada de 3 » I
mil cruzeiros mensais. Procurar Bcn-
Jsmln 4 ma da constituiç-, n. 40
sábado da» 17 As i. hora». Altatata-
ria Constituição. .

Empregado 
menor — Preclio para

recados e pequenas entregas. Or-
denado lnllcal Cr$ 300.00. Rua Tco-
filo Otonl 93 — 10 andar.

Estará 
pado r — Preclsam-se meios

oficiais mesmo menores, paga-sebem; A rua do Livramento 55-A. —
Atende da» I iii i dai 11 as 12 -»¦

Escritório 
— Precisa-se uma pessoa

para escritório, com .pratica dt
contabilidade e dactllografla. Exigem-
se referencias, A rua JoAo Caetano ei,
tel. 43--B78.

Empregada 
— Precls»-ie par» ler-

viço de casa de pequena famllfs
podendo ser para trabalhar das a
As 16 horas. Exigem-as referencias.
Tratar A_ rua do Catete 92. casa 10.

BANCO DA PROVÍNCIA
DÒ RIO G. DO SUL S.'.A;
90 anos a serviço ,da;

't- > itcononua >• '--'y ¦',
FILIAL — ALFÂNDEGA,. 2

EMfREGO de futuro — Pre-
cisamos admitir 3 ou 4 pessoasativas, para trabalharem cm im-
portante Companhia Turismo. —
Ordenado entre mil e três milcruzeiros, conforme capacidade
do ¦ candidato. Também temoscaríos avulsos para pessoas em-
pregadas ou funcionários e mlli-tares aposentados. Tratar na ruaBuenos Aires, 108, 4." andar,
Ipmprego 

— Preclsam-se £enhoret> e•* rapazes para ocupar lugar de fu-turo. Temos vagas para quem dispo-nlio de 6 horas por dia, otlma re-muneraçAo. Tratar com o sr. FonsecaA rua Visconde de Inhaúma 334*C —
2.° andar. sair. 214. Edlllclo Rio Pa-ranà — da» e.30 ate 17 horas."Ci-brlca . de Bolsas Precls n.n-Ae

mocu p»ra trabalhar na meia,
com multa pratica. Rua do» Arco» 39sobrado.

Fibíime

da Bolsas — Prcc fs a m -s e
com e sem, pratica,Rua dos Arcos 39,_«ob.

irlca do Bolsas — Preclsam-se
moças com pratica de ir.es ae ma-

quina a aprendizes que costura ma-
quina motor menores — Largo de flAo
-*r»nclsco 23, sala 8. ao lado dn litrela.

Fabrica 
de Bolsas — 'Prsclram-sê

mocas com pratica para bolsas
de senhoras. — Rua Bantana 108 —
loja — Praça li.  ; 
Faturlsta 

— HablT dactliografa, ofe-
rece-8*. Ex-emprcgado da TJ. P.

E. DAo-so ótimas referências. Car-
tan para 57.476. na portaria desta
Jornal.

Ijiãbrica 
de caixas de papélAo pre-- elsa-se de moças com pratica e

de um grampeador. Rua Senhor dos
Pasos n. 103.

abrlca flê bolsas —* Precisa-se de
um rapaz até 16 anos. Hua Regen-

te Fol]6. 22.

Fábrica 
de Bolsas e Carteiras —Pra-

cisam-se 2 menores pnra serviço
dr* ^entregas e limpeza; A rua Buenos
Aires 335, sob. ' 
fabrica de Bolsas — Precl_o moco,
X com bastante pratica em estojos,
para mocinhas, A rua Buenos Aires,
335, sobrado.  ¦ .

Fabrica 
de imagens, estatuetas «

Precisa-se um rapazinho ou uma
mocinha. Telefonar para 49-0645, pro-
curar o Br._JPaullno.

Abrlca de bolsas — Precisa-se aju-' dante de cortador com pratica —
Moças para mesa e rapaz menor paraentregas. Rua Buenos Aires 20B, 2o.

Fabrica 
dê^ Bolsais —" Preclsam-se

moças que saibam costurar a ma-
quina e também. moças uté 17 anos
para aprendizes; A rua Lavradlo .,
sobrado.

F

J^axínêiro 
— Precus-M A roa de

Matoso, 107.
I71»bric_ dê carteiras _« homen-*• Precioa-se moça menor de pre-ferencia com pratica. Paga-se bem.
Tratar hoje ou amanhã, .a Praça <a
RtpuoMca. 46. 2.o andar.__i_ala_23.

Firma 
construtora precisa de um

eletricista profissional, sendo bra.
sllelro, de bons princípios' e capacl-
dade morai comprovada. Cartas para
70223, na portaria deste Jornal. 
TJVorista' - .'reclsa-se arniadeira-¦- de grlnalda»; á rua Rlachuelo
numero 339.b. . __
Fabrica 

de. bolsa a Av. Mem de Sa",
n. 132 sob. Preclsam-se de rapa-

zespara aprendiz e entregar volumes.

Faturlsta 
— Precisa-se. üm, dando

referencias. Tratar. A rua Vlscon-
de_ de, Inhaúma _4- Contabilidade.

FARMACÊUTICO — Precisa-
se uma moça diplomada paradar nome e trabalhar em labo-
ratprlp. Telefonar para 37-9241.
Fabrica 

de artefatos de couro, neces-
sita de 2 moças para aprendizes de

bolsas e cartelrlnhas, procurar o sr.
Coutinho: A rua Leandro Martins, 17,
excusado apresentar sem documentos.

Fabrica 
de bolsas — Preclsam-se

moças com pratica. Aprendizes
menores — Rua Coelho Netto n. 28-
___>»a 6 — Laranjeiras.

I^Abrlca 
de blntos — Ajudante para

.acabamento de cintos de couro —
pede-se rapaz habll. Paga-se bem; rua
r<ri7. Anrtrnrias lál-A. às 8 horas

Farmaõla precisa pr»tlco. Avenida
Mau de SA. 173. Das 12 li t<

horas.
7S orernante —- Prcclsa-se para me-
X-Tnlna», querl 6 relerenÊias. Pafta-se
bem. Rua Marquâs de Pinedo 29 —
T.I. 2_-7_25.

Governanta 
— lr*reclsa-se paraçr:an-

ça crescida, ordenado 1.200 eru-
r.-iros • uma costureira ou bordadstra
podendo residir no trabalho. Telcfon*
2.-853., - rua Professor Hsteüta XJns
-64, apart. 20). I>sranjelrai.

fl «rç.o — Oferece-i» com looaa prá-".-T tlca do serviço, chegado ba um
Ilestaurante, falando italiano, aspa-
mos de S. Paulo, para hotel, bar ou
restaurante, falando Italiano, espanhol
e inglês. Aos senhores Interessados,
mandar carta para o n.° 07.037, na
portaria deste jornal

GOVERNANTE estrangeira
ate 35 anos, prcclsa-se com ôtl-
mas referencias para menino de
4 anos. Marcar hora paar tratar
pelo tel. 25-0.54.
YS overnani,j. — Õferece-s*. para um
VT casal ou uma pessoa st, tem pra*
tlca para todo serviço caseiro, ir.cm-
slve costuras, ad serve quem tiver um
quarto independente que possa dii-
por, queira por favor telefonar para
42-8416, chamar D. LU».

Hotci 
— Oferto. m-*e aola jar-

ciVo» e »]udan->> de inteira eon-
fiança para estaç&o de veraneio —
Telefone .3-0653 — Craldo. Rua do
Rosário n. 5.

Importante 
còmpãnHla de correta-

gem necessita pessoas bem rela-
donadas n.» departamentos públicos,
para as funções de informantes e cor-
retores, com a comlssAo inicial dt
5 o|o. v. S. poderA perfazer Crf ..
4.000,00 no primeiro mês com a venda
de 4 terrenos apenas, em aona de ve-
ranelo, de grande facilidade de ven-
das. NAo é necessário ter pratica, pois
damos toda ajuda poslvel, poucas va-
gas. Sr. Darcio, das 14 As 18 horas,
dias utels. Estâncias Weekend Lmtda.
Pu. Senador Dantas 76, 7o andar,
aala 7.4. Tel. 32-161.. '¦¦¦*"Y":npré-aor 

de msquiha Minei* prtcl*
í. «a-»» um; si r-a !.<4_l.»do CO.1R0

40

Moca 
dactliografa — Pr-clia-ii, á

Avenida Gomei rrilr» 20, 3o an.
d a r, sala 501.

TUll I

UÍ5

Impresscr 
maquina Ml ele automatí-

ca precisa-se A rua Coata Ferrei-
ra 77.

Im 
pre mo res para maquina Minerva
preclsam-sa A roa 4 da Kovembro

231. Ramo..

Impressores 
— Precls am-ee compe-

tentes, à rua rrelt Caneca 444-A.
Estacio. . - •

Impressor 
— Precisam-se AoU para

maquina manual, A rua do» Arcos
64, loj»

Impressores 
— Precisam-se impresso-

rei para tlposrafla. Rua Visconde
de Maranguape 42.

Laqueadores 
oficiais a meios, pre-

cl*am-se em fabrica de movefc de
madeira para copa a cozinha. Tratar
A rua Junqueira Freire 51, Engenho
de Dentro.
I apíaaçlo lutmrDana precls» de !«•
1— pldarlo» p| brilhante, • SIS boas
pedras. Faga-ae bem 5114 Avenld»
Suburbana tra rua Buenos .vires 90sala 904.

Eustradores 
— Preclsam-se oficiais

na F-brlca de Moveis Soelro, AAv. 29 de Outubro 3.230. fim da
rua Josâ Bonifácio. EstacAo de To-
dos oa Santos. "T/ÜBfflFICADÕR 

— Precisão
se competente Inbririeador, A roa
de SSoCrlstovSo, 1216 — A_cn-
cia Ford.

Lapidação 
de diamante» — Precisa-

ae lapidaria, para eis • brilhem-
tadorei na rua Teofllo Otonl n. 1131». andar._  

Lanternelro 
— -Teclia-se com pra-tlca. Tratar na Vlaçao Sao Cria-tovao, com o Sr. Luís. A Estrada VI-

.cente de Carvalho, 791.
anlernclfo — Prcclsa-se de um
com multa prática. InformaeSeaA rua Sacadura Cabral 49, 1.0 an-dar. Pr.ça liaua

ETínpeíu 
geral — j. reclsa-ao pessoahabilitada a fazer limpeza em ar-mazom. Tratar A rua Plratlnl 593.CrlstnvAo.

M°ocas — senhora» — Preciso 5,
para preencher vagas num qua-

,,° ."3? propaganda, eervlço multo fa-oli. Nuo precisa ter pratica nem gran-des instruções. Serve mesmo nara quemtenha horas vagas. Ordenado «so cru-zeiros ou comis-üo. Tratar A ru» JoãoPablo Duarte 43. 1.» andtr tex-iuaoiu _Mítrrecas) .

Moça 
para pequena pensío iniciada

ha pouco tempo. Kua Carlos de
Vasconcelos isb sobrado. — Praça'Pena. V

Moça 
desembaraçada e cen alguma

experiência de escritório, admite-se para o cargo de secretaria pnrti-cular. Idade até 27 anos. Itespo.tns
para _____ na portaria deite Jornal,

ocas — Menores, para iniciar no
comercio, preclsam-se na "Jnsl-

nuante". Rua da _Carloca,^46/48. ___
MOÇAS r— Picclsam-se para

trabalhar no balcão, & rna da Ca-
icte, 244. Tratar com D.* Elolsa.

Hoça 
ou senhora — Preelsã-se paraescritório de movimento feminino

ordenado 2.000 cruzeiros, podendo re-
sldlr no trabalho. Rua Professor Es-
tellta Lins, 184, apart. 203. Teleíone:
2 5 - 6533 — Laranjeiras . - .

Moças 
e senhoras — Precijanios para

propaganda de Importante Com*
panhla, Serviços Internos e externei
com ordenados a partir do 600 ciu-
zeiros — Tratar A rua _úeno.< Atrc»
lf.8 — 4.o andar.

MENINOS — Precisam-se en-
tre 14 e 16 anos, de boa aparen-
da, sabendo ler e escrever, para
entrega e limpeza, sendo um pa-
ra casa de eletricidade no Cen-
tro e outro para casa de modas
em Copacabana. Apresentarem-
se com o responsável, segunda-
feira, das 8 ás 9 e das 13 is U
horas, i rua Gonçalves Dias, 65,
1." andar, ao sr. Geraldo.
Moça" 

— Distinta de Ma aparência
procura colocação em escritórioconsultório módico ou dentArlo ou ou-tro que sçja honesto. Por obséquio te-

lefone para 25-8570
Moça 

ativa, educação fina de boa
aparência, deseja colocar-se em

escritório, conhecimento de flclmrio,
dactllografla e ótima caligrafia. Orde-
nado desejado Crt 1.200,00, a quemInteressar 6 favor telefonar para 23-
3572. da»__ l\s 12 e dai 14 ás 17 ha.

MOCA de boa aparência, êom
alguma pratica em tecidos, para
trabalhar no varejo. Exigem-se
referencias. Telefonar amanhã,
d- 8 30 ás 11,30 horas, para ...
23-2693.

Moça 
coniadora, com multa pratica

de escriturar dlarir fechar balan-
ços, etc., oferece os seus serviços. Pa-
vor responder para 409*2, na p.rtSrladeste Jornal;

Moça 
para"escrltorlo em Copacaba-

na — Precisa-se menor desemba-
raçada, mesmo principiante, porém
quo tenha boa vontade para trabalhar.
Tratar pelo telefone 47-2937 ou pcsoal-
mente A rua Mlauel Lemos, 44, aala
901, esquina Av. N. B. de Copacabana.

oca — Precisa-ie uma para áuxi-
. liar de cisa de aaude. Tratar A

rua Candldc Mendes 75. no bairro da
Olirla.

Moça 
de boa aparência, <£uS saiba

escrever a maquina, nrecica-.e A
rua Mc-tlco 146, ,7.° andar, sala_704.

MENORES' — Precisam-se de
boa aparência e comportamento.

Sara 
aprendiz em fabrica de to-

os respeito. Praça do Engenho
Novo, 36 e 38, em frente a esta-
cão.

Moça 
ou senhora" —'Hec«sÍto-üe-2,

de 30 a 45 anos, sossegadas, de
boa conduta, uma com pratica de en-
fermelra e outra para fazer llmpeaa e
pequeno almoço. Casa, comida e orde-
nado a combinar. Exigem-se referencias.
Tratar & rua 7 de Setembro. 2], s.* an-
dar, apto. 501» segunda-feira, das 7
tt 12 e da» 14 4a 19 horae^
Trt-Ç» — Preclsã-se di~ib a 18 anos,
ÍU- para escritório, de boa aparência
com algum estudo e escrevendo um
pouco A maquina. Tratar segunda-fel-
ra da» 7.30 a» 9.30 horas; a rua da
Assembléia, 38, 4.° andar, sala 404,
pessoalmente. ^___- 1_ 

MESTRE de marcenaria, tec-
nlco era moveis antigos, caleu-
Haia e plantlsta. etc. etc. Accl-
U. colocação. Pode ir para o in-
terior. Telefone 22-9028, Sr. Cas-
tro. ______"Precisam-se" 

meninos

Moca 
eom pratica da enfermagem

oie.ecc *c para acompanhante,'rei, i 0-0').
|f/|oc»i — Precliain-i» par» bãlctõ
1"X de calA • bunbonieri A rua do
Cateti o. J2.-A — Tratar eom Al-nto.
Mota 

ch.<-d» do Interior -••ejã
trab»lb»r em c»i» da fimllla par»r..p*lr» ou »r.-uui_iinr», entende l»m-bem da costura. Ordenado toa cru-zeiros — R«ipostss para 3/790 oa

por li.-Ia deste Jornal. 

Marceneirói-—"Preclsam-se. 
4 rua

Souia Franco 248

Moca 
dactliografa

Avenida Gomes Freira 20, 5"

Vila babel
Preclaa-ie, 4

.'¦ 20, 5" an-
dar, sala 501,

Mecânico 
pr^ciia-so técnico de $6-ladeira para compartilhar noi lu-

cro» de 5 por cento, a oficina t no
Catete e estA fechada. Imposto pago,oto., aub.ocafso por 2.500 cruzeiros
também radio. 46*3040.

Hoça 
p»r» eacri-arlo, atender tele-

tono e receber recados. Cartas
para 654H, na portaria deite Jornal.
M"i" 

—
14 • 15

rrccisam-ie mocinhas dê
3 ano» p»r« aprendlie» detlorlsta. Rua 24 de Maio 374. Prédioda frente. Eitacâo do Rlaenuelo.

Maqulnista 
^ rrecísa-ae um com

pratica para Uzadelra e mau ma-
quinas de carplntarla: A rua Sacadu-ra Cabral n. 61

Menina 
— Precisa-se de ÍJ ãnÕi

mais ou menos para pequenos ser-ou menos pira pequenoi »er.vlcoi cm caia d» caiai icm fllhoi; 4Fone 48-0946.
enina — Frrclia-s. em c»aa de
pequena família, para auilllarnoa scrvi;..i doméstico», dormindo noemprego .ordenado Crf 150,00. Rua aaAlfanaeca 271-A, 10 andar. ap. 201.Tel. 43-7051.

Moca 
de multo boa aparência preicl-la-ae para trabalhar no Instituto

de Beleza. Rua Santa Luxla 799. 50sala 503.

Menor 
para serviço d* eicrltorlo —

Freclsa-l» 4 ma da Misericórdia llo andar. Ordenado 250 cruzeiros.
TlToca d» boa «.iircncl», com pratl-i>_.ca de contabilidade, daetllosTast
firocur,- 

colocaçAo em escritório mui-
o reipelto, com is ano» da Idade, ba-

se mínima de ordenado I.300 cruzei-
ros. Cart-3 paia 62.63, n» portariadeste Jornal

Marceneiro 
—

c

lyveruigelrosde 14 a 15 anos. Tratar segunda
feira pela manhã no Argentina Hotel.
Rua Crus Lima 30.

Meninos 
— Prectsam-ss dois, para

limpeza e entregas, na Fabrica
Coll; A rua General Caldwell 233, iob.»

Moça 
— Preclsa-3e com pratica dê

escritório, A rua 1° de Março
n. 37-A. i° andar, das a.30 As 9.30
horas. Ordenado Inicial 800 cruzeiros

odeio — Procura-se *ima, de boaM'
posar duas vezss por semana, me-
diante otlma remuneração. Cartas
com detalhes e endereço para 73030.
na portaria deste Jornal. |

Marceneiros 
— Preciso dé bons mar-

cenelros, pago bem • bom ma-
qulnlsta, A rua Flaci. I3t>. Estaç&o do
Rlachuelo;

Moça 
— Precisa-se para trabalhar

em balcAo para limpeza de cal-
çados de'senhora,. podendo aprender

Sro.lssAo. 
Lugar de futuro. Calçados

cila. A Avenida Gomes Freire 29,
sobrado.

Moças 
com pratica 

"3i

Preclsam-se. Tratar A rua Bene-
cartonagem.

dito Otonl 102,
6A0 CrlstovAo.

perto do Campo de

Moças , — Laboratório estrangeiro
precisa para rotulagem e emba-

lagem; Arua Valparalxo 22-A. Tijuca,
das 10 As 12 horas.

Moças 
de boa aparência pára ira-

balnar direto a domicilio, nAo sen-
do títulos; trabalho íacll, dá-se orde-
nado. Tratar A rua Acre 39, lo an-
dar, falar com D. Beatria.

Moças 
que toquem 

"qualquer 
tn>-

trumento musical — Precisam-
se, para foirnaç&o de um conjunto.
Tratar com Nella pelo^tei^ 4S-37S5.

Meninos 
— Precisam-se pàra""òfi-

clna mecânica; A rua Frei. Ca-

Montador 
A maquina, obra de ho-

mem — Precisa-se A rua Ana Oul-
marAes 70. Fone 28-0947, prefererln-
do-ae _ quem aalba rebater. _

MARCENEIKIO — Prectsa-se
competente para colooar portai.Serviço paar dois ou trea meses.
0'tlma remunerae&o. A combl-
nar pagamentn por hora ou ta-
refa. Falar coui o sr. João, rua
Figueira de Melo, 456, depois das
& horas. Não sendo oficial hábil
e competente, é favor nSo le
apresentar.
Marcellno 

Sampaio, cego, oferece os
. seus serviços profissionais de es-

tofador e empalhador. Tratar pelo te-
lefone 26-6046; com .Qualguer pessoa.

Melo 
oficial entalhador — "Precisa-

se, A rua Santos TltAra 91, c,i3,
Todos os Baritoa. Paga-se b-m. Tra-i
tar ..domingo
Moça 

- ••Pre-Jiso para serviços 3»
cobranças A rua Gonçalves Dias

n. 19. 2L. sala 3. Depois das a.30-
Nao se atende pelo telefone. _ _
Moças 

t>»r« nalcAo — Precísain-ae
duas qu: saibam faJ-sr bem as

quatro opcraçfiea. .— Apresentar-se
eom carteirai profissional, á rua
Rodrigo Silvii. 36. af6 As 10 horas,
NAo serfio atendidas depois desta
hora nem pelo te'elone.

Moça 
para cor sultorlo — Preclsa-so

A rua Senhor dos Pa.sts 65. sob.

Marceneiro 
— Precisa-se oflcfal com-

petente para todo serviço em mar-
cenarla e com prática em reforma
de móveis antlços. Ri-a Benedito Hi-

fto 

n.o flg._A Restauradora.
ensagetros"'—' Precisa-se de men-
. aagelros que conheçam bem as

ruas da cidade, para serviço de en-
tregas. Tratar com o sr. Davld, A
rua do Ouvidor n.o 140, das 9 As 3*
horas. ' 

M"' 
ocas e rapazes que e.têjam 

"de-

sempregadoa e que queiram sei
radloatores. devem ouvir -"Frlts", o
alemflo e "Saturnlnow o gaco aos ea-
bados, As 17.30 horas, na Radio Vera
Crua.- Os que queiram se Inscrever
como "calouro.i Sonhadores" como as
sim os que JA oottveram cl-islficnçílo
em outros programas como cantores
ou músicos deverAo se dirigir A Emls-

aora aos sábados. As 17 horaa ou te-
lefonar em qualquer dia, depois das
14 horas, para 43-4271. _
Moça 

— Precisa-se de uma-maior,
independente, bastante desemba-

raçada e que entenda alguma coisa
de maquina, boa caligrafia; ordenado
inicial 500 eruaelros; favor nao st
apreesntar fora do anuncio; traba-
lhar das 12 As is horas, á Avenida
Erasmo Bra.a 25-, 5°, aala 501-A, das
8 Aa io horas. '  _'

Moça 
— Pessoa de 

"multo 
respeito

procura, de 25 a 30 anos, para da-
ma da compinhla.-Tratar A rua Pin-
to Pluuelredo i* — Tijuco. Depois
das 14 boraa.

Precisa-se de um
com príltlc» d» folbeador, na

PAbrica de Móveis Borlro, A Av. 29de Outubro s..30, fim da rna JoséBonifácio. Estaçfio de Todos osüantos. «

Oíflce-Boy 
— Preciia-ii um d* i«

a 17 ano». Tratar paio telefone
..-9950. _

Olcre-o-ie 
moca d» Doa aparanda,

para telefonista, tem o curso da
Comp. TeL Braillilra, com baitant»
pratica. Quem precls» queira teli-tonar para 28-7218

O'»tierecc-se casai sem filhos, paratrabalhar de porteiro de edifício
ou em casa de grande família, com
cinco anos de pratica Só serve com
moradia. Tratar á Avenida N. S. de
Çopacabana 1096, com o porteiro

Oícrec.-.e 
rapaz, administrador pa-

ra organlzacllo de fazenda ou de
grande sitio; tenho carpinteiro e pe-arelro, conheço a lavoura, avlcultura
e tratamento de anlmaia, etc., dou ga-rantla da produçAo do meu serviço,
mediante contrato. Aceito oropostas
em quajquer Estado do Brasil. Nccas-
sito ureente resposta. Te-Cfframas pa-ra: Rua Carneiro da Rocha, ía-B.
Ou fone 30-21.6. Bonsucesso, ir. Al-
berto Soares.

Operário 
com pratica de faser chá-

ves e consertos de fechaduras dn
automóveis, precisa-se, A rua doa In-
validos 4; tratar com Cardoso.

Oícrece-se 
mordomo co"m longa prA-

tlca do serviço. Aos senhores In-
teresfados. mim ti r .carta para 67.030,
na portaria dflste Jornal.

ferece-ae motorista com longa
prática, para particular. Aceita-

se com casa e comida, ou n&o. —
f'ona. 43-6415. JLopes

0'i

Oteeree-se, 
para tomar contadê

sitio ou fazenda, senhor casado,
com 30 anos, agricultor, avlcultox e
pratico veterinário, com ia anos de
prática. Cartas, para maior esclare-
clmcntos, A rua Venceslau 167» apto.
n. 103. Sr. José. Meyei.

Oferecemise 
duas moças educadas,

para trabalharem Juntas, paracasal sem filhos ou pessoa só de
tratamento. Tém carteira e d&o ótl-
mas referencias. Procurar A rua
Corrêa Dutra 30. 5.° andar, com
D. Maria. Flamengo.

Ourives 
— Preclsam-se oficiais e

melo-oflclals. Paga-se por peça —
Rua BarAo de Itapaglpe 68. sobrado.

Oficina 
Pinta Ratos — Precisa-se

de oficiais de lanternelro.
Voluntários da Pátria 244.

Rua

Oferece-se 
utu rapas de 27 anos de

idade, soldador elétrico e oxlge-
nio e caldclrelro • ferreiro. Quem
ae Interessar telefonar para 29-65S1..
Luiz Gusmão de Queiroz Osório. 5,
das 18 As 20 horas,

Üferecem-se 
um pintor e um pedrei-

ro "blscatelroa". Tratar A rua
Haddoclc Lobo 327. Tel. 28-5032.

Ofcrccc-se 
moça rápida em da et lio-

grafia, com experiência de servi-
ços gerais de escritório e boas noções
de Inglês. Fertensdes Cri 2.500.00.
Cartas para 6733. na portaria deste
Jornal

Oferece-se 
moça para trabalhar em

casa de família, que a aeelte
com uma fllhlnha de 2 meses de
idade, nao faz questAo de ordena-
do. Tratar A rua Pinheiro Oulma-
ráes 59. casa 10. Botafogo

Oferece-se 
um homem para trabalhar

em casa comercial para faxineiro
ou para entregador, trabalhar das 64i 10 horas. DA referencias, tem car-
telra profissional. Ordenado 500 cru-
zeiros. Cartas para a rua Carlnhanha
470.^estação de Magalh&es Bastos.

Oferece-se 
um rapas chegado de

Curitiba, para trabalhar das 13
As 20 horas, cm posto ou garagem,
ou qualquer outro serviço do ramo.
Possuindo todos os documentos em
ordem, inclusive! carteira de motorls-
ta ha li anos. Conhecendo o Estado
do Paraná e Santa Catarina; é favor
telefonar para 32-8886, chamando
Manuel.

Oferece-se 
um'rapas de 21 anos""pa

ra lavador de tln.urarla ou cal-
xelro de tlnturarla ou para aprendia
de passador. Telefone 43-2878, cha-
mar o Blra.  _- _^^__

Oferece-se 
moça maior, Independeu-

te com o curso secundário para se-
cretarla particular, de colégio, auxi-
liar de escritório ou dama de. compa-
nhia do pessoa ao. dando boas rete-
rendas. Cartas para _.tv.oo na porta*
ria deste tornai.~f*èrece-se 

um casal de boa relê-
_ rencla para serviço doméstico,

para tomar conta de qualquer reslden-
cia mesmo sendo sitio ou chácara,
mesmo sendo fora da Capital, mesmo
que seja vigia, das . As 11 horas,
tel. 26-2-1/.

O

Office 
Boy-*— Procura-se menina *t

boa aprestUitaçáo e educação. Lu-
gar que ofere»-e-s6 futuro. Exlgem-se
refeornclos. Avenida Rio Branco 9i
8°,_aala 4. _.„____. .. ~

Oferece-se 
um" casal de otlma àpa>

rencla para casa de alto trata-
mento. Ela paro dama de companhia
ou enfermeira; ele é um otlmo moto-
rlsta, 15 «nos de serviço. DSo as m»-
lhores_referenclas-__Fone ^43-6327

Oferece-se 

"rapas 
de 22** anos, pára

enceramentos e outros serviços
em geral para colégio, hotel e casa de
fnmüla de tratamento. Tem o» do-
cumentos em dia e dá ótimas refe-
rendas. Deseja ganhar 750 cruzeiros,
cnsa e comlda._Tel. 37-8253. .„

Oferece-se 
rapas c6m"praticã'"de es-

crltorlo, sabe dactllografla, ¦
quem interessar,tel. 32-4639._

Ofcrece-se 
um ca»«l port-_ue_ p»

ra todo o serviço, tendo um
menino de dois anos. Caso interesse
telefon»r para je-SbSI — Tijuca,
Dí-se referencias.

Oferece-se 
moça Bõ» dactliografa

com pratica de arquivo para tra-
halhar das 8 às n horas. Telefonar
para 22-6358, Sta. Blsa, das 11 As
ir horas. ¦ 
C" perece-se moça com boa aparência,

/ datilografa, com 3 anos de elna-
slo a alguma pratica de escritório,
para trabalhar na parte da tarde; A
rua ngellca Mota 167, apto. 203. —
Olaria. __; . _

Oferece-se 
rapai de 36 anos para*

trabalhar em serviços de rua. e
entrega, também encera e fax limpe-
sas, ou qualquer outra espécie der tra-
bnlho, conforme combinar, tem car-
telra e referencias. Pavor telefonar
p-ir» 47-3255.

O-èreçb-mé]! 
braslleiio. solteiro, 36

enosi rrr.nde pratica comercial, In-
cluslve baleflo, dlspondi toda a tarde
e A noite, aceita qualquer serviço* de
responsabilidade. Dou fiança e referen-
cias comerciais. Cartas para 68237* na
portaria deste jornal. \

Of»rici.i» 
moto contador par. »s-

_ entorto tf» contabilidade. Trab».lnou como vtndeaur ••* ursea. ._
nlvil .ir Oo li iinraj u rni' »

horai d» »tl«ld»di, d» 1, dl dei.as-jio p»r» dl«ni», i.w.....  . „_rilereucl»!. it«ca-.4 -.t. _ _,'.._rua Tavlor 10. Tilitsn» aj-iiot tw«-uSd"—J.... oo._cruiiirp» iiav. w
i ii-cc. « ãuSütSaa ca-adã pâTrã
««,i°f. ° ""'to Pudendo reildlr clmirldo qu» • chautieur e pode tr»-ti«iiiar iit-uui nora» com a mu pro.
ri. (5__!j__l__>**' 4a^*°**. «r«ttO»-'«l-
fí>_reea-M i oai»i"»»m~IilSõnnJiãT
/--.r." d' .''"-• Procura urvlçaa r.ra
reiercncli». Cariai por f»v/ir pura_302at_n»_portarla_deíta Jorn»),ifcreee-i, icnlior casado. funcion»rl«
V publico, qu» cilipoe d» toda pari,d» manha, com baitant» pratlea doaserviços de correipondenel» par» Bati-
__?; S*8fü! d° /-P1'»"". not». II..
WlÔ__J_jr?: VC.1.t.tf """ ,C',t0"
/ \ferrcc-se rapas nõrtUt», dactUocra.
nira' -»-__" ,rf;al.»r * «">"•• B«c.do«para Matçs, trl.: 4V2379.

Oierici-i» 
moço educado, para llr-vlçoi doméstico» com conhiclmen.tos de coslnb», «m caia d, fino tr».t»mento. Dd-i. refirencl». letefon»!

P»Ii_?6-6»_i__çhamur Jor,i.
("\pcrarlos — Pr.cliam-*» ~l i_;

_Í_._"Ull° Cordeiro *2í -Jaoar»..

p>r......_. ,—nnT. n»i»~i,ií»iir
V_-torlo__i»dlco_.tel._42-l_5».

Ckfireee-ia 
um rapai tmi»~t>m'pratica d» portaria dl __lflcl_preferindo, eom rrsldeiicl». Da «ti-

__S.cls_'. "•-. ,°.0» '«oolliou. Tiatatcom Ru7. Telefone a.-si.i.

Oferece-se 
l rapa» bem educad* «uéã

26 ano» para trabalhar no cernir-
çlo. tendo baitant» pratlea, , doenraen-to» legais. Frotlsslo aerventa. Telefo.ne 2.-3311. depol ida» io hi.

ecl»a-it um trabalhador -» m-
.."da para um sitio próximo, emde

poderá morar, nto ie fa» quutto d»cdr, pretere-ie di idad». Tratar narua Conda de Bonfim 482, de pref*-rencla A noite. *_nreclsa-sa um empregado eom a]gã-X ma pratlea do papelaria. Fraca
Ç5íS.H_.d" *¦"""'» »• »-*- — «5ocomprido. 

Precii».»» 
um tirador de m_3e__

eom butant» pratlea p»ra traba.mar em fabrica de esquadrlai, • anmaqulnlsta que saiba trabalhar «ia'dssengrosto • deietnneno. p»ga-i. •
bem. Tratar A rua Caxambl 616 — •
Meyer.

Precisa-se 
uma senhora paciente, de;responsabilidade, para fater com-

ria 
nhia c tratar de pessoa idosa. I*'adlspensavel aue durma no aluguel'• oue apresente referencia» comple-t»s, Tratar A rua do Catete jjb, cpcrltorlo (30 and»r).

Precisa-»» 
rapa. de 15 » 17 ãhõe,

para entrega e pequenos serviços.Tratar Livraria .Guanabara, dai 9 t»11 horas, A rua do Ouvidor 132, 10andar.

FecUa-M 
d» moça» para psiisr,

roupas A mio e A maquina na
Lavanderia Nacional, A rua Iplran-
ga 87 — Laranjeiras.

Precisa-se 
de ura carregador de car-

rlnho (a Casa possuo o carrinho)«
conhecedor perfeito do centro da cl-dade e especialmente eom bastante
pratica de entregas nas rsparttçOaa
publicas, sendo indispensável a apre-
sentaçfio de sólidas referendes de suaconduta, a fim de aer admitido; AAvenida churchlll 129-A, lola. T»I.12-7539.

Preelsa-s» 
uma pus.delr» em casa

de outra qu» lava, á ladeira daCastro 07, próximo a rua ao Ala-
chuelo.

Precisa-se 
ds uma empregada, daa

7,30 As 12 horas, menos aos do-
mlngos, para todo serviço, para ama
pequena família. Kua S. Francisco
X»vler 727-B, cas» _. 

Precisa-se 
ae empregada para todo

serviço. °C»ia pequena. Rna vt>.
conde de Plraja 572, apto. 1. Ipa-
nem a-

1_>redsa-ea 
de melo-oflclal de funi-

. lelro, A rua Marques di Pombal
n* SH.^jrratar eom o Sr. JfSSSÍÜSa
Precisa-se, 

ureènte, do uma em-
pregada, A rua Santa Amaro J9,

apto. 901. Catete;

Precisa-se 
de menor paar oficina

de râdlo. AT. Rainha XlUabitB
n. ^.^loja P. Copacabana. Poste h

Precüa-ée 
de encerador blscateird,

tratar A rua Buenos Aires 151. 1°
sala, 6,7. Tel. 23-0770 Boje, »»b»-
do até As lt horas.

Precisa-se 
de um menos, de 12 a

14 anos, com carteira, para tr*-
balhar em eafé expresso. Tratar A
rua Alcindo OManabara 21. Caio JSx-
presto Regina. Clnelandla. •

Precisa-se 
de um caf.ttíro parm tro-

balhar em balcAo de maquina __
av. Marechal Florlano 195. 

Prêcisa-se 
de um soldador com pm-

tlca de solda forte. Rua Aníbal
Denevolo 330 — Eatacln.

Precisa-se 
de" uma pessoa pára ser-

vlçoa de escritório em *.flci_uA mt>
canica» que JA tenha prttloa d«v»
ramo. Tratar A rua OrAo ParA gt,
Enffpnho Novo, nos dlaa utels, daa 9
As 17 horas. N&o se atende por te-
lefone.

Precisa-se 
de um rapas de IA S 1*

anos, para recados • aervleoe; fc
r_ua___Miguej Ferreira......j.0 rr. S*moe.

Precisa-se 
do orna lerihóra par».

limpeza d, colégio, A rua -Oguil
Ferreira 170 — Ramos, que mora
próximo do emprego. ¦
T>reclsa-se de um cortador, «aeui to*
X radelra • um chapeador A maqot*
na, A rua 21 d» Abril ,3 (QoloUn*
Bocaiúva) — Fabrica d> Cal.adea
Iracema.

Precisa-»» 
um rapa» para um)»

de llmpeaa» «m tarai, com cen-
petencla, que tenha refersndaa. Ve?
tratar A rua das Marrecas 48.

Preclsa-e» 

"de 
um rsjss _• 13 toa-",

para serviço de entrega; A rua
da Gloria 80.
T,recisã-aa de uma moea para Ira.

balhar em pequeno «ertlçe <$#
escritório. Ordenado Inicial 300 cru-
selros. Rua Urugualana fcis, a.* aa-
dar, salas Sou-.. ,-

Prcclsa-ie 
de trei paisadelra» pa?

ra afetivas, na Tlnturarla Boa.
Jesus. Rua Joio Romaria 20.. —
gamos.

Prcclsa-se 
de um (ai auxlUar fi

escritório eom pratica de corres-
pondencla • contabilidade. Carta*
para a Caixa Poetai 634, com referen-
das, excusado apresentar-se quem
rclo satisfizer a. oondl;6es. Pa«a-<»
bem;

Pr~eclsãm-le 
dois rapases para Um-

pesa e entrega em loja da loucao
e ferragem. Tratar A rua Barão o»
Mesquita n. 592.

Precisa-se 
para oau um emprettauo

Idôneo e com referenlas, para
trabalhar no horário do 19 As 22 •
mela horas. Ordenado 5Q0 cruielros.
Trata-se ¦¦ A rua Bareta Hlheiro 512.

Prücisam-su 
quis oiiclais e 2 apren*

dlie» para fabrica d» pastai •
maletas de fecho oleado. Rua Senhor
do Matoslnhoi n. 231. fundos. Teleto-
ne 32-1760.

Precisa-se 
um rapas até 14 anos de-

Idade, para recado» • afa-ere»,
em casa da família; á Av. uoraci
Freire 1C4 (térreo).

Precisa-se 
deseriülsta eom pratlea d»

arquitetura. Carta» para 63730, na
portaria deste Jornal

Precisa-se 
um oficial de eonfeitelro,

A rui da Lapa 14.n I» a »» --¦>¦,— *-¦«..; ., , .

Prec;sam-se 
pintores para liso, para

ultimas demaos de tintai a mai-
sas. E' favor nao se apresentar quem
n&o estiver em condições. Firma: JoAo
Dias Leia, Avenida Nilo Picanh» 26,
I2o, sala 1.211 — da» 9 4l 12 • da»
14 ns 1B horas.

Proclsa-sc 
um rapa» de nsponaabllS

dade, para cobrança e pequena»
entregas que conheça o Rio. Pedem-se
referencias do emprego anterior. Tra-
tar depois das 9 horaa, A Avonlda «lo
Branco 114. Bo andar, «ala 8?.

Precisa-se 
um rapattnho para »»rvt-

cos de escritório. Ordenado 300
cruielros. Bervlços levei. Rua México
45, 30, eala 306. — Das » horai em
diante.ante. ,

jã-ãriã — Preclaa-ie um calxalr»
para padaria a confeitaria. Rua
Lapa 14. ___». ,V_ ¦¦¦

reclsa-se passadeira de vestidos,
com pr»tlca, e que p»i«« bri~i t

caslmlr». Lugar efetivo. Av. Fretf-
dente Vargas 1319-

Prcelca-se 
dum rapa» para auxiliar

de copa, em restaurante; 4 rua da
Alfândega, ..5 —Lola.niiur_i-. tr. — m-.,i-.. .

Prcclsam-se 
meninos de 11 A 14 anos,

que saibam lf* o eicriver. TraUr
â rua Clarlmundo do Melo, 216, Bacon-
tado. Tel,: 19-0511.IO. '_.«»- -1*U.U. „,|

reclssm-se 2 menore» qu» queiram
aprender oficio do mecânico ter-

ram.ntelro. quo saibam ler, de pref»-
rencla com alguma pratlea. Ru» Nert
Pinheiro. 109. Fsti.''' "' M

recisam-se bom oflclali
,c__ -ildraC-i-iõ. A ri)* Frei eu

bombtTrl
_ ._.  CaneeA 14,

reclsa-se rapux rêservlsía, lo/yii
anoi. dactllosrafo re»uIar_^bo_»

letra par» »xtr»ç-o da no__t —-»---
num denOilto At ferrageo».!»»
da Bandeira. Ordenado Cri J.i
Cartas pura • B.» *..*»-, s* [
deste Jon»__t.----
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| ,,.,__».-. j' fc.'-iv: e.,'.- ;,. .. .... . te.-

JL fi* a tu A1..1.U.-. .apuei; lll

IyiaiVs»-»." 
ii. ..a. ».»>* at* 1»'iua*

u.e. i-al,... • Ulunaa* ... loja, »e.e»
»•). asp.ru>. u»_»let_aor * I»... n.e.-
¦ aua. a-» m.i*« cata i • ¦ '•¦ -* --c vu-

Srclo; 

A iu* Nicaio*.-* n." üa —
tlU». _____ ,.-.
•aaaa aò, ,»• «rcl»» i..- •• >i u ttuia

pequeno epait.tfim.io, <;mpr«tt4(ta
da i,-,ii. ... «•-¦¦ -••¦•* bem cyaumer,
para melaue Uo ata. iratar _ rua
Vurouu. .1. Pitai». », apto. _>. lp*-
>t«roa. l_>cnan*o •*¦*-**„_,•> a* .18, nor»**-
r_recla*tn-s. Oen. carpinteiros para

J OlUUrf. à iv_._tlo.caui. Jil.

Í(..-.¦••.;¦¦ 
.ent tia forn.llo, «o»

...ee. a ru* .;-¦¦- Lobo 44í-
>ll-c».  ¦ . ,—-_---.

1>;. 
... ... um :¦-•'-¦. .-¦ mela landa

com pra(..- ue üutt-quliu. Tratai
* IU* J.,. - UU. lUll .IA. 1 ¦!..,..._ U_
_-_ui.ro; ,

Pe.._...-._ 
—. .-e.l.-i. . • . - ii-rl-

ollcil. eu .•« .ico a ,!..i »n«iu oi.ciel
.s pmtor o»»» consirto. ua .ieto,uo-
v.ls. Ru* Teodoru í. is.lv,» 765 —Bt.
lilllon. ___

1) 
í.-.e!-...- vendedo... ambulante.,

oom pratica, para »and«r por con-
t. própria, garante-»» mero do fcO a
;..-.,.itle,.- diárlM. MU. Padra . «.elr.
Muer.ea ,_c, ai.tisa ru» Angélica —

fttíL _. ,-_
trecua-s. uai aoi|>r««ado para fa-

ser Milhos * rosaumhas. Pone».
horaa da aerviço. Or.lei.aJo Inicial 700
cru.ciroa: nào trabalha aoa domingo.
— Kua Padra André «aureir. ..';'. —
antl.» tvf,-Mari* AUfnmcu-— MU».
TDÍejIiaõr — 1-T.cuã-s» um par» In-
t duatrla dt aparelhos Electro-Tér-

eejlcoe, * rua Valeria ..... Cascadura.
*t5tji__r»-*a um. lin.Mn» qua queira
X «piender eh.ptuj, A rua,d»,Allan-
íega H0-_l-i_.íí__;.--.

F..i',.-ie 
ura* mõc* p_ra u»b»-

lhar no Caíé Espremo, Cale Bar,
Atlantida, 4 ru* Aliaro Alvlfn s —
Claalandi*.

1)1 
teia a-seusa aa nhora Jcnrem aa
bo» apa-eensi. e dc boa aaudt.

par» tomar coa:» de. uraa caaa no la-
ísrlor num» reglgo multo aadl». fixo
Ua rall cfuKlroa por més até rr.li a
quinhentos, de acorao cum a* capaci-
dade*. livre de todaa aa despesas.
.¦•at» st íaa queatfco nem de n-actonaiw
dada nam qu. * pmoa tenha crian-
u(j. E-krever do próprio punho, com
lntorm.C-*! dertalhaelas. para salta.
*¦'a portaria dw-r jornal.

F.e'riíí-V» 
uai». srnnora OU Bioça

dlatlnU • instruiu» p»r» pr»tlear
conver.açlo ío Ingl-s corrente duaa
ou tr_¦_ • e_:ri por semana de 20 a 22
>,oraa. Hlo e inalípcnsuTtl qus » pss-
. .» aela prot:a*ora ou de nacional!-
dad. angic-.i-A.ina. nem qua tenha
coatnme de ensinar. Plneaa ejererer
Indicando conoiçoes tfeaejadaa para
• ¦*7t? S B a gS£SKB *_-^í?^ l-i1S 5tS3 •
I5rocura-i_ uerTa moçT~de perfeita
.í aparanda, esportiva" a que saiba
r.tda. para preencher um papel-lm-
portante num fllrr.e tn preparaçrç.
B' favor etere^er dando InformaçO;»
as mais completas poseel.el»' ' todoa oa.
documentos ser». devolvidos!. para¦.jt3ii «a portaria dMte Jornal.
HfVec-sam-sa lacterneiros 5 rüa n-
J. (ucira de Melo 322. Pa»a-s» bam.
Vratar rem o Sr. Ângelo, das 3 ia 18
horas, t.-do- o» dia».

Ij.ee-isB-se 
um Inspator que saiba

lidar eom criança.1, e um «aca-
fador, *_rua José Hlütno ita, Tljuc».

Pr* 
-ti.-T-m boa passadeira ptra lis-

turaerla. — P»«--_c í»m- Tr»tar
4. ru* , Pinheiro Machado n. 41 —
I.artnjeíria./r'".';" " '**' * * " ",t
'BrêcT-t-é* olcli*!* coa; pratica- <_.
AV fnturarla — P*f*-se .htm. Tra-
tar t ru» Pinheiro Machado n. 41
— 1,3 :v-.'C--".;

1*)ree;_5a-se de 1 lavador com prãtlV
JT ca. Tinturarla Monte Castelo, i
at. ao d» Setembro 5üV Tcl. 23-TttO.
"f^reci-ja-se* de""emprejado com pratl-
.1 ca de carge-re e consertos cie ba-
larias de automóvel. Pede-se n."Vo ae
apresentar quem nao estiver em con-
«.Infles. Rua Santo Cfísto 267.
^fyitci_utin-se pedrairoa o carpinteiros
JL de forma de concreto armado, A
iua Borda do Mato 272*TJrêclfta-sé oe unia pesaoa que te-
JL nha e_-.Kum_ pratie* ele pedreiro,
carpinteiro, bomtelro, cate. paro
pensfio. DA-eí casa, comida e loo eru-
-elros mensal; á rua Bauto Amaro
*2 ___—jC*tete-_ —"Oreeísii-se de empregado para ser-
AÍ vlços de portaria e entrega rie
correspondências que tenha entre* Z2
*) 30 an.). de idade e que conheça,rs
j-jaa do centro. Sai<tem-s'. reíerei^-Jaf
Oe outras tlrn-.as etMtei capital. Tra-
te,r & Avenld» Nlle. Peçanha 155, í°
nndar._(íaa_9.33* hor* sem cJarite. _.
^Orcctaa-j» .tfr.jun ceaíeteU^ rpmjçra-
,Ç^^aJ_á_rua_3Uí.noi_Ajries,'*275. t_.
Vjreciearã-.e florisús e ajudante. *
Xyyvõt' Ramalíto" Ort:RAovò.-'gol>.---^i2l

fRÉClSA-SE eaixoleiroB tioin
muita pratlea. 66 derem-eantii-
ilalar-se piessoas t,ne estejiiia ein
condições. At. Kio Branpo, 257,
*-.__*_'__40--* v"Orccl-ã-t.- urii riíÈnor p-ra epr-re-l-
JL carlmbsdor. Avenida rreslíer.ieeyaritas, 1060 — Lola.

_»«»'( ika-h» iua •Mrlebta e
de uui ..;..i,*ne i.e.,ie,., |->... i.r,_r

*r. br. i .... na I .ti.n.l > d* !_»-
.....'.. '." — til*. Terei*, «to-
gnuU.--.lr»,
1>/tce,_ne-.w 

"« 
>,.^l.dí,r,. l.»e. t»»V

das u« i..».j,..—.a ds ...ie... • bi.
.¦¦--_. « outra» aitlKot, a ti-* u
ccmlAftAtí. Uum l/r»_**ia-*a i er ***
ateUar, salaa ::¦¦¦>•

1'lU.lIhAM-Hi: tuplclro» para
l.ii.en i tle moveU Trutar i Ave-
l.l.lei Amaro < ,e.jlraeell, 1073. —

e.u-iii» de Uentro.

1jr»ctia*ta 
de'rapaa boy com cartai-

ra da li » U anos • ¦¦¦.;¦•_¦ prl-

rarla 
servIçoa tntiimo», »«t»riin. d*a

At w.ju horai salário Inicial 190
crutelrot, ......... iu_s .JO cnitrlrn»,
l.arío ila Cariou -, sal* Slt, 5* *n-
dar. t ¦¦>¦¦:'¦¦••¦ < '->'.'._.itarlaa Importador.

I,.,:„- 
- de um 

"rapãilnho 
para

aenrlto dj «crttotlo. A rua, Ur.-
noa -.tao. Olaria. __ _«•llf.riSA-hi''. um rapa. de 1.1
a 17 .no., p.ra strvl.o leve. A
ru.. Assis Carneiro, 4S_ — _l«-
il.n!-*-. itn _

Precil*-»» 
d» aprendi» jrara íibrtc»

metallirflca, uu» Un_e* eartelra

Ê., 
fl.eioe-.al * ru* José dos Rala 41,

eisciili.i el. Dentro, _ .___

1>rcilsí^M'"do 
um rapai para entra-

. ... é -limpesa <il|e-s_ carteira
— Apresent.r-í» 4 rua Durlrlcr nu-
mero 51-A. _ ,.  .,...

P"rtci»ei_r.-_i 
lapldãrioi par* BI., •

brilhantes, 4 nl* CaplUo Jesua
10», _t*i'er, paça-se beui.

Preelsã.s» 
d. um arrumador com

pratica • documentos, A Prae» da
Republica, 119

PIIECISA-SE rapufnlip para
rntrer. e limpei». Anresenlar-Mi
& rna Padre André Moreira. 43-
47. aa lado da Llght. no Meyer.

Preelsa-se 
dum empregado em 

"cnsa

de me dai, para limpe t a t entre-
«at, que rté referencias; A rua do Ou-
vldor. 130». -W* i-2g»r.J

PIÍÈCI-fA-SE de carpinteiro.,
com pratica do oficina, à rua
Bario dc Coleglpe. 432, Vila Isa-
bel. E favor .6 ie apresentar
quem for competente- .'nassadelr* —""Preelia-s. 4 rua SP
X donlo Pats 16. Tlnturarl* Sem-
pra Viva.

Precitam-» 
555-5 com pratlea da

belcéo 4 rua Oonçalrea Dlaa 10.
Tr>apÍTfs — fienores. par.-» Iniciar no

comercio • entrecas. preclaam-se na"Inj-lnuente". Rea tia Cartoça. AbHt-

Kua 
blaclo dã~ar~__i sonfadd Ai-

falste. Preclas-ae de «ficlalj par*
ea>pa£ f.« cbantung ajudentea - pa»-
ande^ras.'Laboratório 

astraateiró.

VI otorisi*, eem
»;«-ii- trabalhandt> *ui u ?.*% *.-.-

m.uhnttu »'¦. ¦¦ ara *.!.*•_'! d« m-'-¦<„* da layanuaria. baq tatando ••*--
ttiUdo cum o tu.icnadfl, oUrif ¦''(.»
par* patiieular, camioanatta de en*
IfPg» f (.lUtfl. e. :¦;,:.,. ,'.! 4 > -

p .4, chamar lUtinundo M-stoa.^^^
\ 1 »;»r. com uaatantf p:;attcã, 

*<£*
**' meia idade, oíerao-t-a* para tra-
aalhai c^m camle.ni.ftt. ou lata.ae.,
poi io dar fiança em dinheiro .1.003
eru«eti;oav,-1>l:- o3i-4t6l.T. tnamar^Oto.

MTílõrista 
-^"fiêc-ia-sê " 

unt cotn
mult» pratica na dUtrlliUiclio uo

.. .i.f *¦ d* ganeros aUmanUeioa, para
dlrl.lr uma camionnette. Tr*t»r no|«
das II horat cn ul.ntt. 4 rua Ana-
tiel», l,obo llji _______ ¦" ~t.tor.it» 10 i»i»a _e**c»Hia|r'»i cí-

aidu. boa aparearla 6- «duoado.
procura r^ilocar.ia em partleular, ei-
mlonti-ttte ou camliihfto. Telefonar
p.ra 4.7.001,, chamando Alberto, .té
a*. 1? hoiaa. "êcãnÍPo"*-— "ír«Ua-iié*"3J 

uui que

4 í I

wrp>reclaa um ativo, até 17 «nos pa-
ra Atrr.çti- Itves, i, rua Valparaiao
21-/^ Tljuc»,_da_ 10 *s_12 horas.

RAPAZ Inteligente — Proenra-
ae' para .ervlço. em laboratório.
Oferta, com preten*óc« e conhe-
cimento, para. 

'47976, na portaria
dert. jornal.
TCjapá*"-—;Predsa-se menor som tea
J-V ..parencla. Pedem-se referencias —
Responssbllldiul» dea pais. Trat-ir t
Avenida Paaaoi 9>.

Eapsr"tiõrTlsti. 
reservl.t», dactilocra-

fo, curso aecundailo, com conlie-
cimentos Kerala do escritório, ofereça-
ae. Ordenado pretendido Cr* l.BOO.OO*
Uecalos par» Matos- Tel.: 43-2:179.
Tiápãtinlio — kntre 15 a'"ia anoa,
J-Vpnu ecciitorlo, preclaa-se; A rua

_?¦£__-.• 148. sala .Cl. 
TTi>tiai forte/" prt-.i_.a-fe- pára-"cerri-"* 

Tto d-e' «ntrsgAeS orflenfttSo inicial
¦io eruteiros. Tratar A Avenida Kllo
Façanha __i >5. toorejoja ~ Ciintro.

Rapaa 
— Precisamos, que' i-âlba es-

crever a maquina. Rua Laura de
A raujo b<.
l »ãpsíjiiho — Precisa-se. menor, pa-
*-l ra tomar conta de escritório. —•
Apresentar-se As 14 horas; á rua B.:e-
n??_ A*THt'^flf. %Z_) aajadar.. saiu -JOS.

Kapas.&OTO, précisa-Be dê' üm. para' Umpera, aó aceita-se que more
perto. Bar Rest. Lagoa. Avenida Epi-
taclo Pessoa. 653. 'Ipanema). _ —.
R~'apa2 

— Precisa-se para biÍcA-3
de Tlnturaria. A Praça li de

Junl.3^ 266. Tlnturaria Qalo.

Rapãslnhos 
— Preclaam-se pr-ra \£5£

pefsí e entres*.*-, derem conhecer
aa ru95 e terem boa '.carência. Tra-
tar nsgunda-felra depois das 9 horca.
Largo áa Cario" 8. sob.

tenha prAtlea de montavam dt
caminhão, informações A rua tjaca-
dura Cabral •}?- 1 n andar. Praça
Mau4.__
y£fFotõrütã — Õíerece-ca um paraITX carro particular, dA referencias
e tem mala «le 3 anos de prAtlea.
NAo fai questAo de norArlo o viaja
para fora. A quem interessar é fa-
vor telefonai para 30-369.• chamar
o Br. Oealo. no n. 470;

Mecânico 
*— í*racls"ã-so um oficial

que aaja competente, de preferen-
cla que tambem solde a oxigênio —
Quem nAo estiver em condições nAo
apareça — tambem um aludante eom
pratica, 4 ru. Alcxtindro Mackensle
1.2-C lantlua ru» do Costal . Atende-
se hoje, ilaj 8 41 11 • daa 12 ns 14
horas. _eamaohft, dai__9_ Aa 13 horas.

Motorista 
— "p'.-e:isa-'se 

par» carro
de praça ano 40, trabalhar a dia-

ria, que possa dar fiança de 3.000
cruaelros. Tratar A rua Clarlmundo
de Mello n. 854 — NAo se atende
pelo_telçfone.
O' 

lerece-iã um enauiteuf de tnclã
Idade, para carro de entresa ou

particular. Telefonar por favor para
Atila. 23 7110. psr* dar íecadoc ao
Renato.

Oíerece-se 
motorista proflslonal com

mais de um ano de carteira, ten-
do trabalhado com carro de praça —
para camionnette de entregae. — A
Suem 

se Interessar tenha a bondade
c telelonr» p»r» n-ngt —. Chamar
XII*..

0"fêrece-M 
um motorista profissional

rapaa nortista, de 22 anoa e eom
4 meses de carteira, conhece bem a
cidade, para trabalhar em qualquerserviço da nroflas&o, nto fazendo quea-tâo de ordenado, nem de horário de
serviço, di-se referencias e pode via-
Jar para fora. A quem interessar teie-
font para 25-?93b, chamando JoAo ou
dtlxando recado.

l.._it-J_.íí(o_.

BarDB.ru 
— freelia-se um bom e de-

sembaraçado, para efetivo, psga-se bem. Rua Oeneral Sampaio, aa ,
Crtju. Ônibus 11 » bondes 5/ * puna.NAo A salAo de cerimonia. —- Tr.eío-
ne .«-53 .0. Andr< de Freitas.

- *|5rcc__-__-3e menores para entrege-e
JT e que queiram aprender oficio t
tambem aprcndlus e ajudantes pinto-
res com pratica de ei multe no/aorl-
ca de carrnthos • moveis ds tubos
Real á rua Senador Alencar 112. Com-
.po_ de BAo Crlstovfto. ., ., _,T)íeclsa-se um roenmo pora entresa,
X Larso de SSo Francisco 23, sob.
aala •).*Y>reeUa-se empregada para lavar e
Jt passar peças ...luds-f. n ürrumar,
A rua Senador Víizuclro 192, apirt.
tl. Flamengo. ... .__,. ,.

PRECISAM-SE ajudantes 6e
caminhão com multa pratlea em
mudanças. Av. Bio Branco, Z53
4.?. «ala 408. ¦• ._¦

r____id.Ua-, 
co*tu.-c_r»3 ,,e »prer.eC-

-.«9-para labrtca- de • ctm.ec.Ces.
»raciaam-jc A'rua Bamblna, *3,0*—.Rd-
..afogo.; Pi-$%____?_bc... ...

. *í>rêcisam^.ire duna pajsadtlras, un-.a
Jt do brlm. outra tl. Teitldos, para
es Tinturorla Sfto Jurse. rua Teodoro
.la Silve 6S9 — Tel. 33-5736. Tratar
com_An'.o_eio Maguira.

P~ 
"reclaá-'se dõ um cõüteltelro com

prática do lanche: A Avenida Ma-
i echal Morloeio n.o 13S,

Preciser-se 
de uma moça sabe não es-

crever a. maquina (Dortu.uesa)
par» traballiar na parte da tarae —
parlas jara _rjjls» Po»___J - 0Í -_. R|b_

PRÉCÍSAM^SÊ encaixotadore.
com muita pratlea do embala-
gem cm cristais e louças, etc.
Só devem apresentar-se pessoas
em condições. Av. Rio Branco,
257, 4.°, sala 408,

Precutut-sé 
•••rallielroe, p»r» mo.

vela cirúrgicos — Tratar 4 ru»
>'rel Caneca n,_lor.

1""3reclsa-,se 
°e mo.tt!t P*rft trabalhar

. em caíé em pé, 4 rua Haddock
Iwbr. 91,__el._. .B_-4363.

Preclsa-ae" 
de pintores cõm pratica

para pintar boneca» a pistola, A
Tua_Frel__Caneca, 271.vOre'cii.a-se de fundldor de gesso na
JL tabrice do bonecaj 4 ru» Frei Ca-
ueoa ^?7JU__P<- -,J m ->• •

Barbeiro 
—- P;t_clsa-se para aaoaao,

4 rua Prel Caae;» ztb. Fafu-te
SQ crur-elros.

Barbearla 
— l^reUian-aa dole «fl-

ciais para Inaugurar. efetivos.
Tratar A rua Atvaro da Miranda :;_;.
Pilarea. com Elias.

Barbeiro 
— Precisa-se 

"dum" 
bom ofl-

ciai para hoje, sábado, paga-ae
6S cruzeiros, se servir fica efetivo; A
rua Dr. Oarnler, 98. FastaçAo do Horha.
ônibus Meyer 34. Telefone 28-0628, cha-
mar Koch a.

Barbeiro"— 
Preclsa-ae para ho]e,"sa*-

bado. paga-se 70 eruteiros, podendodepois ficar efetivo. — Praça li de
Junho. ;..;, fundos, para MarquÊs de
Supttcat;  ."~ arbelro — Preclka-se urgente ura

oficia Ique tra^alhs bem paracomeçar hoje, 29. efetivo. Ordenada
50°i° ou mais. Av. 28 de aetensbro

259. fundos. Tel. 48-5834.

Caltelro 
4. b.lrlo — fr,e-li.-.e temi

pratica da :.,¦...,« da r.ik„.iui.
pAfA-At t-m, .¦_».,ii.» de C<i.ça(lu»
r.eee». 4 .ti» ll»r,i,> da e,l,i («elk lll,
gfoximo da^C»!*»*!^ 

(Se'»se.«lr'i" 
p*-»' liitlÃÜST-í*'-- KÍcÍmT.

.' I- dS • .|«.t até IU ar,,., ' 1.1
b_»ra com poueo conhecimento <k. ra-
mo 4 ru» ferslr» He»n«a u, 1*4 —
Vllje li.ltfl,

Ci-iluríi.. 
ii*. * armarem de"11quidr.s*é

J comesUvela, pt«clsa-se dum rapaa;
4 ru» Dnif.0 d* fl.ml.o», 14 — Halrro
da Saude. .¦ • -t „,„,

C»u«iro 
— ctmu.».. att it atui-,

com grande prAtlea para calcao
de .i_.ii . .t. e cnm alguma prAtlea
ei- estima, Tratar el ro* IMul* Orl-
tO_ .12.. .. _

Cafxèlro 
com frolta prnM.a de res-

taurante • bar, preclsa-ae de um
A rua l-eopgl-tliia Rego jh. IoJa -•
Ole-el».

("VaTx4"lro, 
d» b.fclo —"" í^ricliüin-ai 4

J rua Alexandre !•-¦- •. fmi» \t, :¦•
andar <antlga rua do Costa) — Cal-
çado Plasa.  

Ciaixelfo 
de Dotiquim com pratica —

i Precisa-se 4 ru» do Itee.eui. :;•..

C" 
iiTxelro clêÜ»la"-_*"Preêlsã-««, ti*-

tfilits.ii. . com documentos, para
armasem dft secos e molhados, A ru..
Conde de non tim 6fl6. ,,,.„. ,

Câliglroí 
e"cii«lras para, baicAo de

fabrlc* d. .lporc.tas — Precls.m-
se A rua Bar.o do Bom Retiro 1104.
Engenho Novo. __

I" jCSHêi de 
~c»lcado 

Võfut. — fn-
clsam-se bons calxeiros p.r. arre-

mate de c.leados Lula XV, par» ete-
tivo ou biscate. Rua Prel Cao*ca 191,
;*>mi andar»  ,
Mõç» 

cõm pritlc» ua b.icáõ ae
modas. Cosa Francesa, A Praça

XVmenino atira • ,e i',»«e.'. par.
»prtadU, ..-.!¦..«.».. tt-> .. «»!!,,.
iíicis.*-. Itua íaviadin, ut. t-** ao*
dar, çom JoAo- Alen4e~_M hojl

AlfataU 
--- I.-_(j»ain-*«* acaattgniríl'

de calças. Uu. mii.iu.i_. i «a, .1.

À" 

"Ifaiãt» -- >r»._«.-s_" W~tnr*il_.
dante adiantado 011 m«ln ollcUI,

i-ii ...¦»_ teme . ru» Alçam.» ',',1 —
Olaria,, k*orto de Maria amu

Vprend.t 
— Prerlsa-st dl utni^miéé.

nor com paquena prattea de cos-
tura. Rua ttenador Vergueiro 40. loja»

Vlorlano^?. Clnelandia.

Freclsa-se 
um calitíf5"«om pratica

de botequim. A rua títnhor drt Ma-
toslnhos, 22o —z. Catumbi. w

Precisa-se 
tíe úm caltelro com al-

.um» pratlcei d, bl-hareie Tratar
depois du 10 horas A rua Visconde
do_Rlo_Branco_15, 1» .ndar .

Preclsa-te 
dum ripa- par. c»íi.lrô

de alfaiataria, que tenha boaa re-
ferenetoa. Avenida Presidente Vargas,
44t. 18.° sndar, grupo íao.Voa.

1>rectsa-se 
caixeiro cõm 

'pratica 
Óe

botequim. A rua Conda de Bonfim
13. tartar daut 11 aa 14 _hor*a.

Precisa>ee: 
usn _70.jce.ro para bote-

quim cem pratie; A rua Acre
n.nj.5.  ^__^
Freclsa-se 

1 caixeiro coro pratica M
botequim e restaurante, A rua de

Catumbi 11(>.

Precisa-se 
caixeiro" com pratlea di

botequim. A rua Conde de Bonfim
12, tratar daa li áa 14 horas; orde-
nado Crfc l.ooo.co.

1>reclsa-ee 
caluelrõ cõm pratica a~t

botequim, documentos em dia, t
Arenlda Presidente Var.aa 1711,

Padaria 
--^ Preelsa-aê de caUexru

para balc&o. Rua Bento Lisboa

A"*..,»¦• 
contra-mastre procura em

locaçf.o. dou hoas rafarenrlas
Tcl. 48-01H.  _

AU»I»to 
«Ju.lant. butelro — Fr«ei.

¦*•>. qu. i.lb» cassar t_sm. k.h-
ll.lo Odton, 12* .ndar, s_U 1,1.* -
AllBl»tarl*_Pa«e-oaí.^ , „

AllAlAiS 
— PrecisM-a-e oíiclal ne

j.altUl par* trabalhar fora —
Arrcnlda presldml.. w....... 1JC4 —
TcHleme 41..U5,""Allaia1.*, — Pr«cl-j<m-« flol» oli*
-V elala de pal.td, com pr.tlra de
oficina: 4 ru» Joto d» Boi», st.
Perto <!. Praça Mau» ,.________

Alí.Utarlà 
Ma»""— pr»claa-»e um

oficial per. pa'et_,.. aolwtieilda
qu. tenh. pratica pars colocar inan-
C*». B' Indlsjenasve! »prerent.^re
stm «su» »pud-es; 4 un Matli e
narro». 93-IS — Próximo á Praç» da
Bandeira. __________-----_-—"/fífalitãi — rr.eu._M utn «íu-
-vVdante mesmo com pouc» pr»tl.
c* de p*letd; 4 risa do Lavradlo. ll)
sobrado,  

AÜtaiat* 
— FraewuM um alud.n*

te de nuquln. c um paasador.
para .-ervlço de carrcgsçflc; A ma
Mala Lacerda. 1*. «pto. I. . _______

Alfal.t. 
— preela»-ee um .Judante,

4 ru* Trti C»n_e» 3»l-A, .p.rta-
mento 101. -
"."ífãfãtea — Preds.m-s. dol. ofl-
•/Velais d* pal.td. de casimlra . brlm
— üm p»r» trtb.lhar . domicilio —
tambem calcalra». Bua Voluntários da
Pátria 25a-B. Tel. 2--5B54. '¦

ltalate de sennor*. — PrecU»-*.
um *lud.nt. p.l* maquina eom

motor para manteaux e eaaacoa 314,
4 rua niachuslo «'._¦ 2» and,

A prendi, de coatur. e bo.d.doe, tra-
A b.lh.ndo bem em ponto de neste
¦> turco, preciso 4 ru. Ellzeu Vlseon-
tl 77, eu* 1. Itapiru, 1* eacsd* * ea-
querda, com D. Anita SIIt*. Pode dor-
mlr no alu.uri. Tratar «o part. da
manh A ou a noite, depois das 19_ ha.' A Haia.e — Preêlaa-ae úf'bom »I5*-
_r\ dante de butelro, 4 ru» S.o Jo.it
n. 17, sobrado

-_tw-JeUW"*-' mamai, tw«¦
I » o.ir»», * rei* I d. tf.n.eo J8«
>•> eiKta*.'fTord.dsira, — "XicssílUeÃ-i. 

pü-I » -.,,.. om bastante pt.tlea . uu.
selam psrlettai tm nsrrLi.t. •• . rn.»
U..r lt..__,le. t>*r», loia. Cl.ir.u,.
I ,._An», «,,. J^w. 
Bordail».t«. 

— Puna.-»» si bi.rela-
¦ i.ii .. » na., par. ),¦_•¦. d. :•• . - •

rte pagando matur preço ¦'• qualquer
outra KAVfwftj 'irareni amnsha e oa
drt-tin.. i i Damos tiabnlho para fo-
r« e pars uticinai. l-ahrlea de ' !• > >
rie i'.'.i'.*:'¦, i Rua 8tntana_l94. __mt

ll(iltn\!)KIII/*S com prailra
de bordado. 4 maquina, precl-
*am-.e ptur tralialtiar externa-
mente em f.tlirli.. da roupa, pa-
r* orlantn., Procurem conhecer
tm preto, que pngamox por no.-
Mt .'mil. e-re.re, <• O Vi lor lieis btl-
iill!.'.iri,e-n que dintilhiilrn-¦... Tra-
li-r & run Padre André. Moreira,
43.47 — Meyer, (ao lado da
I_|t bt).  

Bordadelra 
— f.-.,-l_» -«. Tratar 4

Pral»_de_»olaio(0 5- *;

BorJàulf. 
—" Priclsa-so um» uue

u_.,»iiie multo bam ».. sp'.ir...in
» cimo. petr» llnitrle fina. Traiar 4
Avenida Kranltlln nooserelt 84. »pto.
40J. Pede-eee »mosti». N4o aa .14 pa-
ra fora. ,, (*-'-__.-

Butelrot 
— Precls.m-se p.r» » *»e»o

de senhoras da Casa auaaparl. —
Tratar 4 ru» Sete d. Setembro, 111.
2o »nd»r^  

Sordi-lolros 
. mlj — Preclaa-se 4

ru» visconde do S»nt» Cru» 184.
Paga-sa bem

CON I'KA-MI.. 1RI. ralllt.r —| Ure Uam-ta MM«l_trM rar
t lie-B-ltlo u itoiicii de Sio l'aulo,' * ll»»» 'i«-u» • tnl «raa.lu
ofert-cer, » «uem lnlrrcaMi i fftVf/ilí^.^Ji?*'obtM-nu.0 telefonar uara 2:;--K>r.3,| pre„,-.„, um„ aa»t*_*i,a para Is-da. 11,311 Aa li hora.. .'Iia.iu. 1 ,,,-, . -

so..
..-.,!.•¦ .. em

*. 1 . ,1... para Iniciar ) mil cru
Mlrna.

C" 
(o«teit«|f__ "e,:m 

íiralle» 
'A. õltetna,

/ que 11

»ii-t,
..iriútiil.s .», hl*

Tr.tar 4 Ptac»

|^r«;lsa"-se uma auíüUar""*yarã""ciÍi-
*_,"'•«.. t-«t»r U1.__4*.C«4». ..

\_i eiua ulbam l.tsr ¦,¦..,..:„. luar- ; J t,».---••• uma uca . .....i..,. dá
ia^íis. c.lvas, eie:. procuram,,, par.1* ,.;,.-.»:. .,,-_..., 1,.,,. ,,,o.ocavã.) .UM'. 1 \,«;•...: -_i ..v.r .'...-, tf$recisâm-«e coitatelraa .< pijamas*s ia hora. na raf.nea de C.t.f.i-. | Jf para trabalhar na lebrua ou em

Í> 
reclsa-Ve -1 a üm caixeiro om

. prática de botequim; 4 ru» Prel
Caneca 2S4.

ProcLfa-se 
um clfxeírb para bote-

quim, eom pratlea de faser café,
Av. Oomes Vrelrr 130.

Aprendizes com pratica —
Prcclsa-«c com pratlea de oo*-
tura de senhora. Tratar A rua do
Senado,_273, 1.» andar.
ÀlfaUte 

contra me-tre cori. pr.tlc.
de corte . de beete oferece-se dl

provas d-s seu aerrlco. O Interessado
4 f.vor tlefonar para 41-0.47. enamar
Almeida Alraa.

B*

Serrenles 
—- Preclsam-se para o Ar-

•patina -Hotel; A rua Crus Lima
n. 'lo:_^ • ' "¦¦••'

Senhora 
paia auxiliar de secretaria

de uma escola, precl;a-se parA
trabalhar du n,3C ás 22 horas. orde"*.
nado inclsl a30--'-cruselroa. Telefonar
par» -.-.Hos.
.. .SE&yZ-íTÉ —. Precisa-w. ra-
rpaj.de'15 anos, forle e trabalha-
dor, pura lavar vidros em l.iho-
rgíorlo: Rnn •SSffJosé,'";^. '•"_

SerraUieifoh precisam-;êV 
oflciãü

tj.:__ar.te3 e aprendl/ea que ttinham
pratica de :¦.-¦.•.!'- de aço, quem .:;.¦>
eatlver em condições . favor nAo ae
apresentar. nAo necewltamos de ser-
vintes. Tretar com Armando A Ave-
l'1.!*1 *______?¦- de..3otembro_ na_201.
Ç^ècretáFla — EfitêhòrDnctlloafãíã jwr-

J^y tugufia oferece-se. Telefone 25-9377.¦Ç3eHEo?ã íhfitfuTda, oferece rriêtajde de
O í-eu ordenado durante nm ano por
qualquer colocaç&o honcüa. Aceita tra-
balhos dactllORrAflcos ou outro aviei-
quer, psra fazer em casa. Cartaa na
portaria^ deateyjornal ¦ para^ 55912.

S" 
enhor corn bastante habilitação Ge

serviços de escritório e organiza-

?Ao, 
boa callEfrAfla dactllagralo, cou-

abillde.de, dispondo de tempo dlarib-
mente deseja ocupar-se nesse mlst-M.
pelas horas que dispõe. Cartis para
21 --63. na, portaria deste jornal. _"i^ecretaria — Olereço meus serviços
O de secretária. Particular, ôtlma
aparência, bastante prática e com per-
íelto conhecimento de Inglês Telefo--liar paraj 37-;g42l._-~- Sylvia.
flní«tíírajlã~preclsa 3 

"paesadelres 
que

tenham prattea de pa_aar brlm e
casimlra. Tlnturaria Cruzeiro do Sul,
rua. Marcllto Dias -*0- próximo a Ej-
trada_üe_Ferro. C... Brasil.

Telefonista" 
ccui grnnde pratlea de

mesa P.3.X",, oTcrece-se. Telefo-
ne pr.ra_32-èQ82. Dona_Julla.

TCHECO" dc~45 anos, especia-
lista em Industria úe graxas e
colai para calçados, com uma
pratlea de 20 anos, procura cm-
prego para st e sua esposa. Ofer-
tas para Jan Turcli. C. F. 118 Rio
de Janeiro.

TUPIEIRO — Precisa-se bom.
Rua Clemenceau, 33 — Bonsu-
cesso. 

Tlnturaria 
— Preclsam-ae z passa-

deiras, & Estrada Monsenhor Pellx
26»A —..Vas Lobo.
rpipograíia — rtdmite-sã Impressor
X para maquina Vlturla pequena. —

¦Ay. Venezuela 27^_ sala 505.

Vencedores 
í vendedoras — PrêíÜ*

sam-se para bebidas em geral, or-
denado 900 a 3.000 cruzzlros e ajuda,
o, -11:1 Adolfo Beriamlnl 184. tunao*,
Engenho le Dentro.

BaroêírÕ-oficial pracicã-** para ho-
Je sabdo. Preço a combinar. Rua

Gonzaga Bastoa a. lo-B, esquina dc
Üarúo da Mesquita.

Barbriro 
— Oficial pr;ciea-se par*

hoje sábado na rua Olímpio de
Melo 1.43, antlsi rela d» Alegria.
Pa»a-_. 70 cr-a;trct,

Barbeiro 
— Precisa-se de ura õfl-

dal bom para hoje, aabado; pa-
ga-se 65 cruzeiros; a rua. -Regente
FeilO 112.

Barbeiro""— 
Precisa-se um 

"oficial

para s&bado, paga-se tc cruzeiros
servindo poderá ficar como efetivo —
Avenida Òomes Freire 153.

Barbeiro 
---- PrcclsiT-ae pura Eõji

sábado c amanha eté melo dia.
Paga-se Crf 80,00, podendo ficar efe-
tivo para tomar conta cio aal&o: & rua
Conde tio Bonfim n.-* 45í. — T. T. C.

Cabeleireira 
— Precisa-se moça Que

saiba pentear e peimancníe, á iua
Conde de Bonfim :¦)-.. *-oh. tíaláo-Mou-
ra"—„ Fone: 4s--2ir-07. 

Cabeleireiro 
— "Precisa-se 

de uma
aíl&adelra que saibn pentear. 8a-

Uo Muamar; ft rua do Cenado 26J,
aobra üo ¦ 

Cabeleireiro 
— Precisa-je, completo,

que queira ir para o Sorte, com
prefcreocla aolte.ro e que seja com-
ucttínte. Aprerentar-sc ao ar. Pereira

.l.iasl S.A. — Ru» Visconde de Inliau.
ma n.° 34.

Manlcura 
— Precisa-se para ereu-

va, paga-ae bem, ordenado e co-
missão; & Arenlda Salvador de Sl 42.
Tel. -2-5326.

Precísa-se 
dum rapaz com píãVlca dé

botequim; A Av. Amaro Cavalcanti,
1821 — gnutnho de Dentro.

Preeli 
a-se caixeiro para botequim, c/

pratica; á rua S&o Luli Oonsaga,
1.12 — Sto Crlstovfto. Tratar dae 6 fts
s horaa.

Pr.cii.-se 
um caixeiro eom pHHÍã

dc caie e UUharea 4 ru» Ea-
rfto dc Bom Betlro 1399. 

recJSa-se"tíe empregado para loja
- - de calçados, melo baleáo. Rua

Joaquim Palhares
da Bandeira,

6DS — Praça

Precisa-se 
um eitixelro com pratica

de cozinha, qse saiba trabalhar
com minutas, ft rua Oanaral Caldwell
204.

Precíss-ae 
úm o_tLxtiro para eon-

fettarls; £ rua Sfto Jir.uarto no-
mero 715-A.

S""enh'ir« 
chegada reeenterr.enta ofe-

reíe eeua trabalhoa era restldos
finos llngertc-, bordado., c pintura.,
Eeloa 

memores preçoa. Rua Haddocl:
Cbü 463. Sobradg__—...Tcl. _28-B509.__

Tljuca 
— Precisa-se costureira com

pratlea de blusas. Paga-se bem; ft
rua Conde Bonfim, 301,.loja. t
ÃLR\irfÍsrE~_J0STUHElTtAS

Alfaiate 
— Preciso de uma boa aca-

badrlra, que saiba casear, a um
oficial para paletó de brlm; n ruz
Arqu'.as Cordeiro, b_9. Todos os San-
tcs.

_ MX-VÜrÀTÜilA de Roupas
São Jorge precisa costureiras
com pratica dc camisas, pijamas,slacs e rouplnhas de criança.,
para trabalhar em,oualquer dos
artigos citados, podendo as eo»-
turas serem feitas na fabrica ou
nas restden_ins das costureiras.
Trabalho facilitado e bem pago.Bua Senador Pompeu, 196 (pro-
nimo á Central).

"T^prendu. à, «cutura — riMUn-M
__V.de meninas .lí 1» ano. |>ar» ta-
brica de ltnserle, 4 ru. 7 de Setem*
bro 22», i.» andar.

A Judante — Precisa-se com pr.uca
Aett oficia, p.r» Testldot de se-
ee'.,.:_.«. à Avenld» 13 d» Maio 1), 10°
tndar, salas 2027-».  

Alfaiate" 
— Prãclaam-sa doía bons

ajudantes de paletós, ataade-st
.j,.-. das 9 4» 1* bor.a. à ru» do
.»vr»dlo__loj,_«obr»do,_d« ."rente.

Ailãiãte 
— Precisá-s» ollclal a. p.-

letós. p.I.-ae -tm. sara laia:
¦e.-t.-o, na rua Frelelto Olímpio oc
Melo I.43-A. antiga ru» d» aiogrla
_;r_Siq_CrU»v»o.
Alfaiate 

— Pr»-l»a-e» um bom un-
teiro, pedem-ae reíerenclas. Tra-

..... do Ouvidor 17, 3* «nd.r, aa-
301.

Bnrd.delrã 
— Preelsa-se de uma

rlscadelra, p.r» fabrlc» d» elnaí-
rle, uma aprendia a 200 bordadet-
r.a. P»sa-se Jogo ati Cri 1-0,09.
D»-se eerviço para rer.. Apresenta-
rem-in com qualquer documento.
Ru» Osner.l C.ldwsll 247. F.br.c.
d. Llnttrle Rosbe,. .

Costureiras 
para calça- de carreae.-

Co . mal. eonfKcâo, p.r» tr.-
balhar un eaa» . n» fabrica. Precl-
aam-ae, * rua dpldlo Do» Morte 213.
Praça da Maaáttiu.  
ílottureiTá" — Aprendises. precisam-

t». t 10 .40 Roí.rio 133. 2o.

Costurelr» 
— Oferece-se moç» para

costur.r por dl., dlarla Cr. to.00.
Tcl.: «;-2.71, chamar Concelç.o,

Ccitue 
etras — Prscla.m-ie p»ra p.-

Jamelraa e colarlnhelras, a rua
Benhor dos Pano. 3..

Co.ture.ra» 
— Precis»m-«e, paía-ãe

copa e um areador de talheres, A
rua do Rgsarlo 113. 2*.

OSTÜREIIIAR

* A lUga-se quarto moHÍUãHo com ca-
_\ :e x casal o. » ceaso.s dlstlntu.
AmDlent. lamlllor. Hu. Mi-mu-s ue
Aoraute»_191._»pto. .1003..

AJuaantea 
e aprenBizes adiantadas,

eeieei pratie» de ollcina. prcclasin-
ae, p»r» fabrlc» de vestidos fin». F»-
ga-se bem. Rua Miguel Lemos, 44. aala
901. esquina^jAv. N._ü. de Copacabana.

iSRENJ_i---ES 
"de 

costura de
senhora. 1'reclswn-se k rua Uon-
çalves Dias, 16. __' andar, com
g.^_Nalr. .

Aliai-.-.. 
— Precis»--* tuna apren-

dia com pratlea. TraUr na Tra-
vo__» do Ouvidor 10, 2«_»nd»r;_^

Allaiaté 
— *'-_r«!sa-t_~ 

inoça «ludein-
te para maauina, para paletôa C-

criança. Confecção, com pratica de
oficina. Paie-se bem. Itua Pedro Otee-
des 71. Apeut. 104, transversal com
rus Bcn-eleer Purtado — Far» da
Bandeira.

"Olruõres meios oficiais e llaadores,
XT pre cisam-;, e em fabrica de brln-
quedos « moveis de madeira para co—
pa e coalnba. Tmtar ft rua Junqueira
-freire Sl, Enj.etibo_ de Dentro;
TOreçlsa-fio rapar. d<. boã aparência,
.ty .para fnrer embrulhos e ontroarer-
Tico. de Sopatoria. flu. Uriiguolan»
ai, 1.° _ertdnr. '

p
oça — Precisa-se, de 14 a ib anos
para ajudante de cabeleireiro —

mesmo sem pratica serve. Hua Fre!
Caneca 313. 10 andar, tel. 22-3301 —
Saldo Antonieta.

A Ifalate — Contra-mestre com lon-
cY ga pratlea em todas aa pe-Ç-aa,
aceita convite, para melhoria de or-
lanado em lugAr de futuro. Carta pa-
ra 60513) na 

"porjnrl-a 
dK-te_Joraal^

Alíalate 
-- Freelsa-se"*de um bom

calcelro para trabalhar na ofl-
clna. Rua visconde de PlraJA n.
Iis-A — Ipanema

Ajujdante 
de costura

na A Imperial. Ar.

jiCanlcura — Preclea-se manlcura que
IrXtrabalhe bem. Paga-se HTm. Rua
Haddock Lobo 121 — Sal&o Antonieta
— (Filial) ¦

Manicuras 
— ' 

Instituto oe Beleza
na Clnelandia precisa uma mam-

cure para trabalhar por' conta pro-
pria, que tenha um pouco de frcçi.c-
ata. Ruu Santa Luzia n. 799. 5°. sala
503. Tcl. .42-8775. ¦ ¦ ¦

Manlcura 
para senhoras multo- com-

petente para .••-.mo em Copacapana
dá-M gratlíicaçfto a quem tiver fre-
suezla. Avenida tf.S. de Copacabana
583,_apto._201._

Manlcura 
— Precisa-se de profls"-

slonal, paga-se bem e comlssfto
a. iua BarAo do Bom Retiro 521 —
Qaia.o_ Vencedor —_ __ngenho Novo.

OFEÜÈCE-SE oportunidade a
cabeleireiro com freguesia pro-
pria, cm salão de luxo, no posto
2, em Copacabana. Cartas para
62961, na portaria deste jornal.
Oficial 

barbeiro' — Prcclsn-£e'~pàra
eftbado, paca-ue 70 cruzeiros, ft

rua dos Coqueiros _8l. Catumbi,

Preclsõm-ss 
manlcures, cabeleireiras

que façam penteados, que tenham
carteira, pedem-se referencias; tratar
» rua Daniel ¦ Carneiro 126. engenho
de Dentro.

Preclsa-ae 
all&aaeira 4c caoeio;

rua Carmo Neto n. 105-

Preclsa-se 
oficial lustrador ¦ mie ar.l-

ba plnUr e tgunlnr obra dc eítllo
-- Rua Oei\gr»l . l^___.__*--_J.-2-_.r-----_-_--

nr>reoUam-ae rãpaiÊãs" moças eeunoruíi
.Jt e apa^entadoi para tribnlnar êm
nossa OrcanlzaçAo de Vendas c Co-
brancas. Ordenado a comolnar, nc-
ela-nte apre&entr.çfto de 3 fotografias e
tr*a documentou ao sr, -"rtaí., na E.*-
trada Marsshdl Rangel 105 2.'* and.
(Em frente aa Mercado_Ub Madurciia^.¦"OneesaSelra du brlm. prerilõã"-... li*
JT Tlnturarl» -Norte-Amerlcona, 4 rua
da£f.o_;_de_Bliii__.'ç!lx__i3J

Precisa-iie 
dc rapazes menores para

trabalhar em- fabrlc? de bolsas K
su» Areredo Coutinho. 34 sobrado (ao
lado da Casa dei Moeda), Praça da rt--
pubUca. . . -j'- ¦¦ - '¦"¦¦¦!¦
jrtrer',-.-»-fce Be nioçef- venueaoras do

.A balcfto para uma loja de Bilsa.i,
«a Clnulsnella. Tratar A t.ia d»-Qui*
tands 14. -genrado..
TP>rocura-se um cãsãí para serviços
Ut residência de senhor aotteiro, es-
trangclro. Homem parn ser mordomo,
eh-uHíur, valei: senhora para cozi-
nhar. todoa servlçoa domésticos inclu-
eive tomar conta dn cesa. Pedern-ee
boaa 'reíerenclas. 0'tlm% oportunidade
com -futuro e bom salurlo. P&vor escre-
ver com urgência dando detalhes pes-
ifoala, experiência e aalarlo desejado
par», sr.-Max; _. Avenld. arei.p Ara-
nho. lbl, segunda sobrwloja Hi.° fr. i"tjreelsa-ae duma moca paru llmpc-a
!X tíe calçados no baleio.- Av. Gomes
yrelre, 7Q. 77.-- andar, sala 704,"irfere&Ua-se ms'.o 

"cííclãí" encaderna-
dor, 4 rua dajaultanda 201-

!V>rec!8wn-Bê aprendises ds 15" a 17
¦Wl onos, para serviços leves; em faorl-
«a de alumínio, com todos os documen-
tos'cm ordem ;_ft rua Sfto Januário, 906.

Feclsam-se 
moças pari trabalhar,

em fabrica da doces. Tratar &
*|ni_-õêi.a-.õ .--«"Tcnhor» para aS~-
1*7 mlr resnonsabilidade de peouena
ÍJeEslo na TUu=«. Cartas par» 71t;3,
,a»_Bort»ri____d.'ie_ Jornal.
11ÕreelMi-.e môíó par."trabalhar ea>
;Jt requeno rervl._ de «crltorlo. Or-
-l.n«do Inicial 500 eniaeltot. R-Jei Uree-' 
(jnolnno 118, 0." andar, t.-lu.i C0D-9-

Vr 
ende dores — Precisam-se grande
numero paTa artigo de boa acei-

taç&o e uso onrlçatorlo em ctu-as de
família. Vendas com facilidade de pa-
«amento. Otlma com tss Ro. Procurar,
diariamente das 15 horas em dl.tntâ,
o «r. Gabriel, i. Trnveseea do Ouvi-
dortiB^ aalo, 2oi. 

Vt 
íi áêHòrés— 

"Antiga 
iirnia átncadl.*.-

. ta de tecidos desta praça, nmpltan-
do'seu quadro de vendüdores, oferece
oportunidade paro elementos trabalha-
dores, enérgicos, e dlnainlcoii. Já -n-
truzldo5 'no ramo. Bxigem-so referen-
cieis.. Cartas par» 65379, n» portaria
fV*,-*>.t*_.._1.9£-?í»l'_: 1_ **
Vldracefro 

— rreclsa-aé dc um'ofl-
dal de vidractílro. para trabalho

Interno e «..terno: _ rua Ai.-etl.1i-5 Lo-
bo. 212-A — Rio Comprido,

Vendedores 
—¦ Pri; cisam -ae xapa-tes

que nuclraro eanhiir mais de 3.000cmselroei. Arttgo doméstico do .(rande
aceitação. Jlua Senador Dantas, 39, 3.°ftt.j-*_f.-.. sulas^Ol/a. da» s i\z lj .lyo.raa.___
^Tendedor 

— T.aborntoíiú de perfuma-*
rias finas, precisa de um repreaen-Ume para c»rtr.s zonas d-sía capital.E:_!leein-se «ilida» referencias. — RuaCamerlno, loo.

V>rccisa-se perfêric. iillsàdclra que sai-
X ba pentear e tenha bastante pra-
tlca de sal&o. ordenado 1.200 cru.:'..-
ros e uma cabeleireira desembaraçada
em permanentes e penteados tinturas
ete. paga-se bem. uo Instituto do lie-
l<-7.fi. Guarani.

- Preclsa-ae
D. Sr», de

Copacabana n. 6S5.
^JÜIÍSNtÊS e aprendizes dê
costura, preeisam-ae. Paga-ae
ótimo ordenado, conforme eana-
cidade. Rua das Laranjeiras, 144,
10." andar.

prendlaés de cóêtura—— Precisam-
ae em oficina de vestidos ftnoe.

Trater na casa Marlene, â Avenida
N. a. de Copacabana 77b. Io)»;"Precliám-ae "Foas costu-A teuçio
A i -relras para trabalhar em bancada
com pratica, camisas, blusas, etc,
bom salarJa. Di-se para fora tambem
com fiança a quem provar que Ja tra-
balhou para fabrica. Estrada Vicente
de Carvalho 43a. Vai Lobo.

Alíalate 
— Precisa-se um bom aju-

dante de paletós, paga-se bem; á
rua Ferraz 631. Cascadura. Tratar
com o Sr. cunha.

AJUDANTE de eostura — Mo-
derna oficina de blusas e -ves-
tidos aceita a]udanto de costu-
ra. Alto salário para as pessoas
que tenham pratlea. Apresentar-
se & rua da Assembléia, 51, 8.*
andar, das 8 is 12 e das 14 i. 19horas.

~t 
Judante de costureira Precisa-

-vV.<e & >ua Mlsrucl Lemos 44, sala
f,c3-A, Copacabana, nao se trabalha
aos gabado;..

. Internas —
Preclsam-se com multa pratica
de blusfies, paletós e camisas es-
porte, ártico fino, para homem
e criança. Paga-se bem, 4 rua
da Conceição, 153. loja. 

Costureira 
e ajudantes — Precisam-

se costureiras e aludantes com
pratica de oficina de alta costura —
Tratar 4 ru» Bolívar 75, »pto. ioi —
Copacabana. _^

COSTUREIRAS para trabalho
noturno — Preelsa-se eom ur-
genela, para trabalho 4 noite,
dando-se Inneh gratuito. Tratar
com urgência 4 rna Figueira de
___.¦«_- -« — Bio Cr.-tOT._o.

Cõ.tut~álras, 
sela »•«»«, par» pessoas

com pratica de blusas, sal»., pa-
lia-se ati 35 crureiros por dl». Apre-
.cntarem-ie à rua do_Rewarlo_113,_2.

Costurei, 
aa . afueUntes t» eoat-tref-

raa 218, apart. 201, Cop.c»b»n».
na

efitt, * Avtnlda 1'ai/os io?, soo.
C08TUKE1KAS . !,....I...I. Ir..

— I'i <¦.'!. r.i.l -sr .iiieiii. I -iil), -im.r
pura trabalhar em oficina d.
roupa, de criança. • mn.lnha».
Paga-.e molto bem. Favor nio
se apresentar quem nio tlrrr
enmprtencin. — Anre.cntar-.e 4
Avenida N, B. dp Copacabannn." ion.
* ii.iiu.-Tir*» * ^j-ulisiitr» com' pratica

de ofleln., pred_.m-e«. Tratar 1
ru» Oonte!rc»_I)la_e_>., I.b;.

Í"iÕn"t7ame 
itfà""com pratica 

"dta ~ii 
an"

v des atellers de modas di Parla,
Viena e Londres, aceita emprego .¦.-•
ma grande oficina do modaz. Cartaa
nt portaria deste j-.riiMi--.ru 713161.

ÍIÓSTUliEmAS nerfelt?»." —
Preclsam-so para oficina de al-
tn costura. Para-se 1.500 cru.cl-
ros ou mais de acordo compe-
tenda, tambem nor peça, proço
a combinar. Rua das Laranjeiras
H4, 10.»_andar.

Csl.elra" 
— Precisa-,., nei rua _*rt-

feito Ollmr-lo de Melo 110-A. an-
tl.» ru» d» Aletria — Bto Cristóvão.
^ara lugar eletivo. ___..

Ciòsiürelrãa 
somente com pratica de

' oficina, prectsam-ae urgente, parafabrica de vestidos finos. Paga-se bem.
Rua Miguel Lemos, 44. sala 901. esqui-
na da_ Av.W. B. de Copacabana.

COSTl.Rl-.fRAS — Precisam-
¦o para fabrica de balas -finas.
Paga-se bem. Avenida Gomes
Freire, 20. «ala 509.
Costureira"— .Precisa-se oom compa-

tencia e pratlea de cortar e e.v
sor nor figurino, aerviço perwanerie
ordenado almoço e lunch, rua do Ko-
sario 91. 2' andar. Tel. 41-75-0.

Costureira 
aludante de attalate de

senhora que saiba feaer salaa eom
perfeição e coloear primeira prora; e
InutU apresentar-se se n&o estiver
em condiç6»s. Rua Senador Dantas
n. s. io andar. Modas Mme. Ceei-
11»

Costurelr» 
— Precls.-se boa costu-

reira com pratlea da atelier. paraconfecção de vestidos finos. Pedem-
se referenclss. » ru» Álvaro Alvlm
n. 21. 2» andar. sa'a» m e_2I0.

CO-STCREinAS — Kêclsam-
se multas para serviço externo
em fabrica de roupas para cri-
ancas, eom -pratica de paletós,
calça:, slacks, etc. Paga-se bem.
Procurem conhecer os preços que
pagamos por nossas confecções e
o valor das bonificações que du-
trlbulmos. Tratar á rua Padre
André Moreira, 43-47 — Meyer
(ao lado da Llght).

C~ 
iõatureira - - Prev-ún-sa ajudante
/ de costura eom pratlea, A rua das

_.ir»nJ-Iras,_telefonar_para_25.-6469.._

Colarlnhelra 
—"Para csmlàas *ob

medida procura-se que trabalho
em caía. Manda-se aerviço. Paga-e-e
Ber.. casa Bali, — Rua Rodolfo Dan-
taa n. 40-A. — Copacabana — Telc-
lone 37-6751.

Cost.ire.ras 
— Preclsam-se para

serviço ezterno. exlee-se tlador
* rua do Senado 36.1. sobrado.

Costureira* 
para embatnhar lenços,

aerviço no domicilio, prec-isam-se.
Eserever para 64074, na portaria deate
jornal.

Costureíra-t- 
— Weelsam-se para tra-

balhar era ollcina de confreedes
sport para homens. Rua Araujo Porto
Aleirre ib, sala u-A — espl-inodi do
Cas t e lo; .

bX'-SE costura fora, cortada
on nio, a pessoa de gosto e pra-
tlca em roupas de crianças. Pa-
ga-se bem. Favor de apresentar-
se eom trabalho Ji executado..
Apresentar-se 4 Avenida N. S,
de Copacabana. 1012,

essa, ;..,»••. .,..,.. a I'r»(» d.
imMI-ra _íg, fobrudo.^^ _10.- ¦¦ -Mf-'> ¦¦¦¦ ¦¦•¦_,._._ tom prattea.
I na fabrica de bolsai, à rua 7 ém
*.elembro U4t aob.

P.«¦¦'... 
... "un. -;-'• V.-..e. ',. co.taea

com pratlea de coitura fina; ra»
Hilário de Gouveia \a, apto. 301 —
esquina da rua Toualero*.

Preslia-se 
uma M. eosiureir» .mi

bastante pratlea. Tr.t.r 4 rr.,»
. le.il.ie.i IV, 70, (.Ia. 77-71 — Cln.-
landia,  _______
1_).'erl,a-,e 

ajud.'iil's Mia pratica d.
eostura. Tratar 4 rua Palssandu',J._»plo. i, com Mm». AUee.

Freclsãm-ae' 
mõçSTslü 

~17* 
uioa para

arimatadclras da roupai da a»*-
nhora c tambem bordadeiras para Jo*
gos de lingerie; 4 rtia Uajor Haaoa*
renhai tg.Todw oa Hanioi.

1>reclsa.eie 
um" ã]uei»nt. -e~BT»l»tè",

, p.|.-ae bem. Ru» Cindido -Mnl-
clo_a^jt íundos -» JacarepaguA.

Preojam__ae 
ai:abade-ras. püSCSüt

raa a coaturilrai qua UnAwiin
pratica para faee: capie bluitVa a
<-_»ei para honsan». tiva Jul. n.
cas. 17 — Quintino Bocaluv».

Precisam-*-* 
bõai coituretrai c___ra

pratica d« fabrica da camtaaa •
aceita_m.se aprcndlus que t«n*hitm
carteira profiaaional. Pb<i-_m bem m
nto falta trabalho. Tratar t ru»
ria__Conccl çâo. 177.  

Précisa-se 
unia Arremati-Aclr* «om

pratlea para camisas dl hocn«m.
Ru» d» quiUnda. 30. sobrado, rn-
trada p-la rua Guerra Junqueira 20.

PrecIsãmVge 
bõrdartelrn, i melo, l

rua Newton Prado 41. apart. 301.
•-¦.-^^I**?.**»*.

Preclsa-ae 
d"e uma ajudante'do eos-

tura adiantada; tratar a rua da
Assembléia _S21, l».

Preclaa-se 
de um ofltíal d» paleta

de casimlra, à rna Barto de BAo
Fellt .2.

Prtcísnm-ae 
moçaa menÕrei, aprtn--

dlses de costureira, a rua Senhor
doi__Passoa _ 197.

Precfaa-9. 
d. ajadân!» de cuturu

adiantadas, até 18 anos. Paga-sa
bem. Dá-se »lmo;o; 4 rua Buarqu»
d a Macedo 64.

irTcliara-ao 
"coátureiras e ajudantee

para oficina de altt eoetuxa, pa-
a-se bem;_ rua Santa Clara, 3-t." 

irêclsam-se oordadelra"s'—' Jlua dot*
de aetembro 20» — s° andar.

Fec.--.a-3-. 
uin bom" 

"ajudante 
de bu-

teiro que saiba eaaear « paasar
a ferro. Av. oomes Freire 116. Teie-
fone 12-21.8-

Mont.dor 
— *reclsa-,e par» «ira

de senhora, de um bom montador
na Fabrica de calcados Jardim, »
rua dos Inválidos 130.

A1f-a-qui queira aprender a artl ou
mesmo jaianudo. ivy*a-_« txm. Rua
Carne rino _ 8., 1 .?^ an-dar^

ATfalat. — Ajudante ãtOãnMte que
xVstlba melar bolsos, preeli»-;» ¦-
Paga-ae bem» com direito ao linche.
Horário das a As 17 horas. It-ia do
Fluto 34. Foae: 23-4591, com o ...
Nelson.

A 
"lfalVte — Freclta-s» tom aludante

J\Ai paletós, obr» lln» s um aieni-
no aprendi, adiantado, Tratar hoje.
domingo ou segunda-feira 4 rua. Ca-
merino :0a.  

A c.bídelra — Preols»... um» tem
-TV pratica dj e»lt»s d» nomema —
Avenida Iicsii Een hor a de Copacab**
n» 7:'__Ap»rt:_aoA:  ¦¦-

Eõrd«d_lras7 
P»r» bord«r lenço» »

maquina em caaa, preciaam-ae mui-
lu. F»i».ss bun. Atends-ao da» 12
4a 17 horas. Rua Bueno» Alxea 90.
i»la_30«.

ordadê..» — Precisa-se, 4 mio, qne
sela perfeita par. Ilncerle. ser-

viço Interno • no domicilio. Sx*R«-
bt documento ou fiança,para f.e.rvlco
no domicilio. Kua Boaret Meireles .2
caaá 3 — Pilarea. ;

BCTElRO"(ajudante) que sai-
ba pregar mangas, precisa-se. —
Kua Camerlno, 02, í.^_andar.

losTúrêlras — Vreelaa-as, com pra-
V-. tlca, paira-se bem. Trator no Ca-
roinho,_de itaoc*.... *-S»-A,_ Bonaucesao.

Costureiras, 
a)udantea adiantadas —

menores, com pratlea de oficina
de alta costura, paga-se ordenodo dos
maiores — Semana Inglesa — IUia Be-
nador Dantas 19, sala 104.

Costurelr 
ns dê~fclua0es. para fraba-

lhar era oficina, ordenado mensal.
Preclsam-se, 4 rua Alcindo Guanaba-
r» 26,. ••_—^Clnelandl».

CORTADOR — Precisa-se com
pratica de fabrica de camisas. —
Rua r.arúo de Vbá., 16. Telefone:
48-06Z7 — Prata da Bandeira.

Costureira 
— Precisa-se quê «alba

costurar a maquina nara oflcl.
na de tapeçarias. Tratar » ru» 7 de
Setembro 13fe loja. ,

Costurelr» 
— l"recla»-_o una qne te-

nha pratica dc boaa cuss. Orde-
n.do 600 eruselros: Telefone 22-5980 —
Tratar com "Vlolet".

i.urel-.B — Precls»m-se costurei-

Moc» 
costurelr» — Oferece-se per»

trnbnlhar em casa de fámlll» —
Dfto-se reíerenclas, costura para cri-
ancas e fa« testldoa ligeiros para se-
nhoras. Tratar todos os dlas daa lo
-ee 14 horas, pelo tel. 43-0311. menoe.
aos domlr.fir-..; ordenado a combinar;
fa» questão de dormir no emprego.

Ofcrecs-se 
mbçã de boa aparenela

educada para costurar e arruma-
çdes leves, em casa de família dc tra-
tamento ou governante de casal es-
transelro, salda todos os domingos,
bairro Leblon. Ipanema, por íaror te-
Iefonar para 32--27<)4. .

Oferece-se 
umã cüfiturelra oara ca-

sas comerciais, executa qualquer
modolo. atenoe pelo fone 30-4204.

O- 
f'êr.ce-_e um» coetureira psra

cas» de fámlll» — Trata-se pelo
Jj^e!one_3_C'3473. _.
Oferece-»* 

muça costurelr», _-«-en.
do cortar p»r» tr»b»:h»i' em

casa de tratamento. Sò aee-ve resl-
dlndo no mesmo, a que«Ti lnt*re_ujar,
favor telefon_rr pira 26-3390. Chain».-
Rosa. Ordenado » oonjblnar;

75 [rance4-1 para
ports e fvn*-*-. —
lalilard. Tc*e*.cn!

V-Çf-rccee-ae cestur

oií
lojas, vestidos

Tratar com Mme.
<6i01ue

ir^ce-je um ?a: alfaiate, re-
cem-cihegado e Sáo Paulo, eom

pratlea cm corte, ante-prov. e com
prova para cortar em alfaiataria
nAo 6 Ae elite. Ordenado exWldei
2.500 oru-elre... Prcítren.l» Oen-
tro. Combinar com Manoel Porflrlo
Sobrinho; 4 rua da Alfândega. 225.
_ot_r»do. daa ;i ás 12 hor

uras oara camisas, pijamas e
slaks d. Fabrica Coutinho — Rua
Maria a Barres n. 189. Aoeltam-se
aprendlr.s com alguma pratie»..

oiturelrai, — Precísam-se para pl
Costurei 

ri
lamas

Ajudante 
de costureira

i

PreB
reclsa-se" bom Õ7íclãl para hbít,

(Cont. na 4». pag. da 2». teçâo)

EMPKEGÕS
CliASSIFICAOOS

CHAÜFEURS E MECÂNICOS

CJiai__Il^™cÍ->m~"3~ano3~*(_|fr"praticade tre-..;;itü oter«.-se ..ara traba-
lhar co qualquer veiculo, <a__ e
comida, preteríncla sendo p*.rr foratel 48-3fcli recado por favor com
Ç__S«ther:.
Cloílnheíra' 

- Freclsa-se -uiríã] q"5e- talba o IrlvKl e 1-vo roupa, emcaia de pequena farolll». á Avenld.No.sa S_nhora de Copicnbana lu-2 —
?¦"__•...-7-29.B.

Cozinheira 
par» o ttivlãl e aluder

arrumação cm caaa de pequenafr.mllla d. tratamento. TratRr aò z«-felríi 4 Travers» Pinto da Hochs
12-A Uransvcrsal Pinheiro Machetdo),
Laranjeiras. ___^- .

Motorista 
'de 

boa npreseulicíío"com
um ano e dea raesea de carteiraou-recfe-se pari. carros particular cueimlnháo. Quem ao Interessar i. fnvu-

enamar Arv ou deixar rscado. Tel»-
fqtfs 2T-47SJ.'Õforistr, paira familla de~ãíEo tra-

-mento, ofere?e-se com otlnina
referencias, com 15 ano^ de profls-?6o e com t» sua carteira limpa; reea-
dos por iaior pelo tel. 4Q-6327.

MS;

.. _abado, pusa-se 60 cruzeiros o ou-
tro para efellro, ü Avenida 29 de Ou-
tubro 32BQ-A, Dol .Castilho^ ^^

Precfsa-se 
de uma manlcura filaria

ou par» trabalhar as esextas-fcl-
ras e aabado-s. Tratar pelo telefono
48--J1659 —- Brta. Hqydée.

Precisa-se 
de umi oficial barbeiro

para hoje. ' putta-se Cr$ 70.00; a
rua Conselheiro Mayrlulc 393, estação
do lto cha. ¦ it *t .-ii

P"reclsa-se 
um oficial' barbeiro para

hoJe_sabadOj_A_r.. Frel^Caneca_l62.
TItscís^T-rÍc dõ níãnlcura qiie**~dõseje

trabalhar por conta própria,
aluRa-se mesa em saldo de scmhoras,
no Centro, -¦om muito 4reRU-*sia. —
Tratar com o Sr. Paulo, A nia Uru-
guaiana 22,* l.° anda». ¦

PreciEpeel
cisam-se uma manlcura e uma
idlcure, quo queiram trabalhar

por conta própria num Instituto no
Centro. Combinar peln tel. 32-4493.

Pre 
efe ani-sc trcs barbeiros para"efe!I

tiver, ordenado a combinar. Hua
Marquez de Arccatl 1SC. IraJa.

Pre 
cisa-se um oficial barbeiro pam

sabudo, pagn-se 60 crur.ilros. Kua
HftddoclE Lòbq,_ 393, tundo_i..__

ro-ílsu-se 00 TôlíT bona oTTclals dé
barbeiro que tenham certeira tíe

üaúde. Paga-íie 60 *}_,. Tratar h Avenida
dos Democráticos n.<- 710 — Bonau-
r.e sso.

Pri-cÍBA-áe 
(fã cabeleireira que tri-

balhs tambsm, de manlcure, paga-
bem. Av. doa Democráticos 521 —
•B o--*auces>)0.- __
P"rècisã-ae 

barbeiro, pagH-«.T~6-)' 
""l0-

A rua Alvarenga PclxotJ 75, VI*
garlo OBra1. • ¦
Trlgía*.— Zelador precisa-tie, quo dfi
V referencias. Tratar __ nia Had-

dock Lobo 55-A, com Eugênio.

CAIXEIROS

A.rmazem — t*recisa-sõ de 
"caixeiro,

sò serve com multa pratica, com
casa e comida; i rija Torres de OH-
velra, 40, bonde Piedade. Estaç&o de
Piedade.

Caixeiro 
precisa-so um para traba-

lhar em armazém e quitanda, sô
sarve pessoa com bastante pratica de
balc&o e rua. P&ffa-se de 700 a 1.200
crureiros. Bua Ubaldino do Amara!
5. sefcuitda^nja. ¦

Ür.ixriro 
— Praclsa-se para botequim

_&_ ma n de^T-ayR 71.

Calxeiros 
ou melou calxeiros' pora

tobr.ca de calçndíjs, preclsam-se a
roa Sacadura -Jabral 203, Calçado

Mlr», -.-  ..—.... ; •,:...:.¦--¦!

Precisa-se
para cortinas, uma menina de 14

a 16 anoa. Tapeçaria Copacabana. Av.
N. S. C.paca-ana 471-A. Telefone —
37-8182.

A pr-Udizes âjKdanteé e costurei-
_cij as, preclsam-se & rua 8. Cie-mente 260^ casa XI. Botafogo.~"\ 

ltãiate" — Prticísa-se de bom bu-
«."V teiro. Paga-se bom. Av. Rionranco 173, 6.°. gala 805. 

Alíalate 
— freclsam-se"'ofíclal6 "3e

paletós. 1 .eu.i-r.e 150 cruaelros a
prova. Exlgem-Ko amostra; á rua dasMarrecas, 4Q, 7." andar,, Bala_703.~\ 

líõlãtc com pratica de butelro e
XX. obra novo, entendendo de corte, de-
seja trabalhar em casa de firma ido-nea. Chamar por favor Martin» —
43-1232,

ALFAIATES « costureiras —
Precisam-se costureiras, oom
pratica de fabrica, para fazer
camisas e cuecas era rasa. Tra-
tar á_rua_Sçnador_Alcncar,_129.
jTTiaiaFo particular prcclsa*"de uni
/* menino ativo e inteligente para a-
prendi», ordenado Cr$ 400,00 mensal.
Rua Lavraelio 141. 1» andar, comJo&o.
^V~judante de costura — Preciaa-íiôT

aa. Copacabana 5.13, ao'a ii.

Ajudante 
Ue bueiro — Preclsa-s.

com pratica de tallleurs, ú rua
.Gonçalves r>lns ??, 1° andar. _____

yf™3üHãnte e npreã clfis 3*í" conlu; '~'
xXPreciaa-se-A rua Pinheiro Giráes 95. . f*asa._ 2-_

Bordadelra 
— Preclsa-so com pratlea

de maquina de ponto cheio, indus-
trlal de bancada, com Joelhelra para
oficina de roupas de cama. Lugar efe-
tivo. Bu» do Blachuelo. 66. «ob.

Bordadeiras 
— Atençaol —Precl-

sa-se de multa» com pratica em
Unsírle fina. Paga-se multo bem. Ve-
uham ver e trnsain .mostra e du-
cumentos par» levar aerviço p»t» t«*
sa. Rua 7 de Betembrp_229t_l/^_andil

Bord.deir.» 
— rVeclsarri-S. par. Uh-

gerle, penelta. Trater «mostra e
documentos. Tratar k ru» 7 de Se-
tembro 139, 3" andar.

BORDAnEXRAS a raio, pre*
clsam-se que saibam bordar a
missanga e lantejplas, tambem
em roupa branca, rasia-se otlmo
ordenado, pessoas competente»
Rua das Laranjeiras, 144, 10.° an-
dar. __*_

Pinheiro Gulma-

Alfaiate 
— Prcclsa-se dô um aju-

dante de alfaiate qüe seja desem-
baraçado e saiba passar bem; tratar
& Aytnlda _PesBoa 22, aobrudo.

Ajudante 
do costureira — Precisa-

se com pratlea do comtura 4 mflo.
Paça-se bem; á rua Carvalho do Men-
elceeiçe. 35, apart. 701 — Posto 2 —
(.opacabana.

Aprendises 
de bordado — Precisam-

ae. Trixtur & Praia do Botafogo
n._52_. ¦ '

Alfaiate 
¦— Precisa-se íe um tíÕní

ollclal de obra nova a domicilio,
trabulho fino. Exlgem-se reCe^enclnf;
de trabalho tropical e casimlra; quomestiver habilitado, procurar a Avenida
Presidente Antônio Carlos 307, 8W —
Orupo 803 — Esplanada cle>_ castelo.

AIÍaifttUrTã 
Alexandre,""^™ rua 'Cai""

valho de Sousa 230. Madureira,
preclsam-so dols oficiais alfaiates pa-* * palatóa  .,,„¦

Prcclsa-se um ou uma
Alfaiatelimenor aprendia ou ajudante. Tra
ter A rua_ dr_ fletcnde jl.^sob.
Alfaiate 

— Ajudante 
"que" 

trabalhe
em obras novan; A Av. Mem de

S&. 1121 com DcnleU  ¦ ~\ 
1 fala te ' — Treclsd-ãe de aJudanCe

Jl\_ tíe butelro com bastante prática;
A rua da Af-sembléla n.o 18J_B0b.

Àjídãntes 
e nprendTzeíT"3e costurei-

ra — Precl».-as para oficina fa-
mlllar. Tratar & rua Oustavo Bam-
paio n. 7>\. apartamento tOS — Le-
me__—- l'o\eTone 37-533 •* „.-,,,.
Acabãdelras 

do pãlêtâs que aaíba
CR.enr — Preelsa-ae, Armni.ent>

i.oir-.re. liem d» Carioca 12 * 14.

Bordadelra 
— Oferece-ae coinp.tent»

em llngírle, enxovala de noiva «iu
aerviço de 6toc_c. Corta e cose tam-
bem. Dlarla 35 cruieiro. com altnoco
e lanche. Telegramas ou ;ieí_saalm*n-
to com do Esteia; a rua Francisco
Eu£enlo_llt-A__»p.-r.t._.._l..

Bofdaolra 
~—Prccísã-ae de úma per-

feita em Ilngerle fina, paga-ae
bom orednado e gratlllca. £.0, 4 rua, 7
de Setembro 229, Io andar.

1»orda__lra 
—- "precisada* 

p| apilcar
_• em ponto • Paris, a Avonlda Paulo

Aa Frontin 606, apto. 6. Tel.. 28-4W8
BORDADEIRAS com pratie;.

de bordados a maquina, preci-
sam-se em fabrica de roupas pa-
ra crianças. Serviço externo. —
Procurem conhecer os preços
que panamos pelos nossos bor-
duelos. Tratar & rua Padre An-
dró Moreira. 43-47, ao lado da
Llght. — Mcycr.
Butelro 

i» uni ajudimlõ^bèm àdlan-
tado, precisa-se paia alfaiataria

de obras finas, a Av. Blj Branco. 134
ç.o_andf_,r, sala üoí.  ..

Bordadelra 
a muqulna Singer —

Preclaa-se com pratica de ofl-
clna. Casa Oaby. Bua do Ouvidor

176. tr ..

Bordadelra. 
a mao — Preclsam-í.

para roup» de crianças, i run
da Constituição 37-A, 3° andar, dá-se
para cnsa. Fodeüdo-so apresentar ate
sexta-feira. ¦¦_¦-¦,

Bordadeiras 
a mSo -—'^Preclsãm-se

para llnjorle que faça cordonet,
ponto paris e bordados miúdo, tlfc-ae
para fora. Rua Honorlo ne. Todo.i
os Santos, casa do família — Dona
Meüc^

Bordadeiras 
et mio e que selant per-

feitas, e moas para ponto Paris,
precls-im-se A rua Azevudo Lima 22 —
Rio Comprido. Para fora sò dc Joe-s
dn cama. Pa^a-re bem¦

lamas e slscks. á, rua Padre S-
defonso Psnalba 369. em Todos os
Santos, tratar » rua Tleirli a Barros
n. 169, Fabrica ceoutli ho.

COSTÜRÍ-lSXS — Fabrica —
Precisa de cinco para armarem
em easa: calças de homens e
cuecas qne tenham multa pratl-
ea. Rua do Matoso, 118, proslmo
& Praça da Bandeira.
Costure, 

r* especial-st» em roupa
d. cama, lençóis, .rortha». esol-

c-h-a-i. capus d, s.iiu-íí-d.vs. etc. D
M»i.lquinha1_T«l._4'5-2995i

Costureira 
par. fáberlca dê e»mi.

5«- — Preclsa-aw cem pratica.
Rua Machado coellto. 116.

Costureiras 
e ajudantes cbm pratica

para ollcina d. linjerie. dao-;o
bonlados pala fora. Avenida Mem de
Si 78, sob.

Costureiras 
— Oficina, de alta coi-

tura cm vestidos, da-se para fora;
quem- eatlver competente tem que fa-
aer prova em nossa oficina. Rua fie-
nador Dantas 33. loja — Modas Re-
velau. '-.

Costureiras 
— Preclsam-se, boas. pa-

r» ofleln» de alta costura em vej-
tidos. Rua Senador Dantas 33 — Mo-
dns Revelau

"OÜValro competente --- Prcclsã-sVá"
rua .Bento Lisboa 52.

Ei 
"ord art elra — Precisa-se, ií"*m&o, e

í apllcadelra, A rui Santa AmeMn,
55. apto.'102. Telefone 28-3575, pstro
da rua do Matos-.

Bordadeiras 
a rufio —*-!•-?tciaam-ie

bor..-. para llníerle. Dá*-ie aer-
viço para fora. Paga-aa becn. Ru a
fvetr d * aSeterr.'bro. 17C_.__ saibrado.

Er.rHHiffe.lraa 
. A mfto — "Preclaam-aè

para aplicação do ponto turco e
crivo. Paca-ee bem. —• Aceltam-se
aprendizes, A rua Carneiro da Rocha
9 — Bairro Illgleieopoll» — Bonsu-
CÇB.SO.

Borüádêlrãs"r-m_ío 
precisam-m"còm

bastante pratica, da-se para fora.
pa(fft-.se bem. Tambem atende-ae aoa
domingos, quem tr-ixer amostra. Rua
Borda do Mito n. 131, ap. 301. Gre-
Jau.

Oficial 
-o paletó» —Treclso-aa i.u»

trr balhe bem, na Alfaiataria Cc-
mercial. Rua Acre 1C2. Lola.

I^m 
ea_.a! ucrãniano falando alemão

. de absoluta confiança, dando de
ii refjrenclaa, deseja obter uraa co-
locação em cs*a de familia, a mu-
lher pode tomar conta de crianças
¦>¦¦ se ocuDar de trabalhos da casu.
la limpesa da casa. ou Jama ao
jompanhla, o marido pode d»r llçíc!
os alcm&o. Praíarem s.ndo Juvenil
eu lugar de carreiras de uma casa
ju chácara. Couduçao: Jaearepaaua
rua Edgard Werneck 204. — Te-
Ieione 2o.:  

Preclsam-se 
duaa aprendises ou

mela-ajudantes betn adiantadas,
com pratlea de oficina e menor de IS
anos. Paga-ee para começar 400 cru-
zeiros mensais à rua Senador Dan-
tan 84, apto. 1.111

Preciaa-ae 
uma moça para acaba-

mento em alfaiataria, com pratl-
ea em pequenos conaertos; a rua do
Rosário .29. 5° .nd.r. sal a 5.

PredíS-j-e 
um (ai cü-ciro <»i —

Paga-ee bem e d.c-eee aa dua»
refeições. Tratar á rua 18 de Outu.
bro. Í9-A.. cai» 1 — Muda d»
Tljuca.—PRECISAM-SE — fechadeira»,
pregadelras de mansas e costu-
relras com pratica de bancada,
cm fabrica dc camisas. Rua Se-
nador_Alençar, 129. 

Precisam 
.ãi pára 

"aerviço 
eiternõ,

de costureiras com pratlea para
rouplnhas de criança. Dlatrlbue-.e %
costura JA cortada Tratar A rua Lino
Teixeira 7i. da. 8 is 14 horaa Tel.
4S-5399. Bonde Uclnío Cardoso (79)
0„ Ônibus J^únb i_l4»:

PeclFa-so 
uma corturcira eav>cri*

meutada na fabricnçfio tíe vesti-
dos para senhoras. Informar-se pelo
tel.__37-9561. com Dona_Renata(- ¦_

V .PRECISAM-SE V costureiras ê'
bastante pratica. Rua Navarro*
81). apto. 201 — Catuml'1.

Preclsa-se 
uma, «Judante ãprencííi

com pratica do atelier fie coitura.
Informações á Avenida 13 dc Maio
n. 23, sala 1503, 15» andar. Edifício
IJarke.

Precisam-se 
costureiras para salaa

cem multa pratica do serviço. —
Paga-se bem. Tratar com d. Aua, 4
rua Buenos Airea lll, Io. Exige-sa
carteira profissional.

Preclsãm-ae 
coslureira. ri« artigo fi-

no e armadores. Pabrlca Clcloai,
gi.ardaa-chuvas e sombrinhas; tratar
com o sr. Ramos, A _rua ; do Betem- >
bro_181,_sob. .

1 
preclsa-ee dò uní ajudante dc bu-
.ttlrp, a rua 7 de Setembro C04. __

1" 
Jrecis--se üâia catc«..»a r,u U-.a aca
. acabadelra para ;r_i:.r.:'.i_ir em casa

ue fmilia com almoço e lun&a. Ti-u-
e,ar pelo teleloree J8-J257, ou pessc.e-
mente, A rua Senador Ktbuco .u.,
Vila Isabel, com_Atou•_&?*&• __^

PEicU&rAe 
inipregada" piíra todo* oa

8<rviçe-t de peoiiena famlliz. e um
menino para servidos itvts, a rua Ma-
cheio Coe Ilu- 10, Estado.

Precisa-se 
costurolra a Avenida SV

S. de Copacabana 739-A. E.lgsai-
te- referencias.
T>recl.a-.e de um» caleelra e de um
JL oficial do pílltò, quero amostra.
aua Iplrangt 38. ^__^_

Preclia.se 
oe um» aprendi» de

bordados, eom pritlca de llage-
rle; A rua Senador Pjrtado n. I*,
terreo.,, ,

PrVcls»-ae 
de um» p«rf_lt» costu-

reira. ativa, para trabalhar daa
13 ás 18 horas, paga-se bem. Tra-
tar das 14 horas em diante, à Aie-
nlda N. O. de Copacabana n. 791,
apto. 1.206. Chamar P. I_ourdea.

Preclsam-se 
cõsíurelras para cuecas

e calções, A rua Barfio de UbA
n. __i6. Praga da Bandeira.

Piecãsi-ae 
um» coítürtira p.r» f»-

mileei de alto tr»tamento, alu«u.l
mensal 600 » 800 cruielros. _ Tem
oue cortar « coser com peTfelc.o,
-atilo francês, lnt. t.lefone 27-0673

Prectsa-ce 
uma senhora que saiba

corte e costura, e para ensinar a
cortar e costurar em casa do faml-
lia modesta, a uma aenhora, pode tam-
beem morar, ajudar algum serviço, sr-
rft tratada como pessoa da famUia,
tem toda liberdade. Ordenado a com-
binar. Tratar * rua Marecli*l Bit-
tcnciiort, 2it>. BstaoB.o do Blaonueio

F" 

' 
reclsani-Te boas costureiras com
multa pratlea de calças de senho-

ras .para fora. Confecções Blleinad.
Itua do Rosário 171. 7° andar.

Costureiras 
— Precisam-se, com pra-

tlca de confecção d» blusas para
«enhoras. A Av. Presidente Antonio
Csrlos 207, ao anlar — Orupo 002 —
Paga-se bem. (1 roílmo _ Isreja de
3. Jojít.

COSTUREIRAS de tailleurs —
Prccisam-se com bastante pra-
tica. Ordonado de 1.500 a 2.500
cruzeiros. Tratar com o Sr. "Fer-
reira, na rna do Mercado, _._> 3.°
andar.  
C"~ 

osTurelras, ajjdantes com pratica
para casa de modas. Paca-se- Ti, A rna Gqnçal.?ca Dlas 10. aob.

Cõsiurélras 
—* Preclsam-se paru

soutiens finos e que trabalhem
éen cisa. Paga-se bem. Rua Sete de
aelrmbio m. 1» anelar.

Cosfüreirâ 
a ajudante adiantada

com multa pratica de oficina, pre-
clsam-se. Pana-se bem, semana no
eilnco dlas. Avenida N. S, do Copa-
cabana b43, opto. 504.

Costureira 
— Precisa-se coin bas-

tanto pratlea de camisas, paga-ío
bem: A_jua_Buenos Alres_159 ti. 402-

COSTUREIRAS" — Precisam*-
se muitas para serviço externo,
cm fabrica de roupas para cri-
ancas, com pratica de paletós,
calças, slacks, etc. Paga-se bem.
Procurem conhecer os preços que
pagamos por nossas confecções e
o valor das boniflcaiBüs nm* dis-
tribnlipos. Tratsr & rua Padre
André Moreira, 43-47, att lado da
Light. — Mcycr.

C~" 

""amisc.ra — Prcclsa-se qtin"~lrabaihe
ceei cnsa: el Av .nld.i Erasmo Erngu,

227, a.» andar, sala CI3 — castelo,

CcsiSrêlra 
—T eclaa-*se para oficina

dc alia costura, com bastante pra-
1'ct.: A rua^do^Ouvidor^^p^Jj* _f*í>*jLi

CMtureirÜ. 
e aprtudlr.es"" — "Prcc;-

sam-se boa^ c^íturelras com srr.*n-.
de pratica de oticlna a Ae duas apren-
dizes. 1 rua da Aseiemblíla iol, l"
andar.

Costure 
Ire* e aprari3frs-T manores -

pr-í-clsam-se para roupas brancos;
Avenida Pranklln Bo_.icv.lt toa. er.-
hrel^la 20»>f a i minuto do Mlrastírlr
di (Tr*ln.lho — Bomnna Jr."U5?-.

COSTUREIRA — Prc>lsa-- .
u«ia habilitada para atetler de
alta costuro, & rua 7 de Setem-
bro, 167, sobrado. Ambiente sc-
rio cjipsegajo.
Cosf.ure!Vi"i5 

- P.-eclsaín-'!- duae, com
pre.tl.-a em s-lp.. calças, ete sen-

do uma ¦ nara trnbalhi-r * mr.a**a » r.n-
tra na oficina, paga-ce bem. F.un Bva-
rl.to_ela Veljà. 133. aob. ¦—Mpa,

Corturcífa* 
-"IPre^cl-íRm-ie para ar-

mar Jofros d'- llnererle a armodclras
coer. prattea. Trata- el .'-a 7 de Se-
teembro l«, 1° »odar.

P'íe"*biussi dio-se costuras Dará
lor.. Tratar a rua Araujo 16, sobrado
— D. Brotldes, _TlJuca.  _~~PRECISAM-SE costureiras
praticas em shorts e vestidos es-
portes de meninas e mocinhas.
Podendo trabalharem em casa
ou na ollcina. Paga-se bem. Fa-
vor se apresentar a Avenida ci.
S. dc Copacabana_1012;
Tir_cfi_-_se di cõsíurelras par» saias
JT com multa nratlea do serviço, pa-
sa-se bem. Tratar com d. An». 4 ru»
nurnos Aires lll, Io .ndar exipe-ae
carteira profiv-lonai:

Prcclsãm--e"boas 
costureiras para

roupas de senhora, à rua 7 de Ses-
tembro 141.2'» andar — Modas zonor.

Precisa-se) 
um rapaa para aervtços

leves, intornos dc costura em
oieados « do rua que saiba lar .
...crever. de bons antecedentes, apre-
«entar-se «. rua leiandro Martins 94,

andar.

Frecíflá-séTüm» 
costureira com pra-

tlca de oficina; A rua Beto de So-
tembro, 63, sala_501...Pc__a:so_bem.___

Precisa-se 
uma costureira com pra-

tlca de oficina. Avenida 13 d«
Maio 23, 18° findar, sala 1825. Tra-
lar sesunda-felrt., tel. 42-1401 ou
lomlimo. 46-1905 ¦ Mme. Amaral.

Precisa-se 
aprendiz rara oticlna, »

rU-i da Qultanda_ 201-
aSr.BÍ.»-»._c__S!Hro com pratlea do
i botequim, a rua Pi.jitln! 929, an-
tl.a rua Bela

Precua-.", 
ollclal de barbeiro t ru»,

Magalhães Castro 283-D, eotaç__
do Blacliuelo.

Prèclia-se 
uma moça par» f»ter bi-

tae.. Rua Sto Lult Oonsaga 4.-A.
T>recslan_-se duma ajudante » umti
X aprendia de costura: A Avenida <3o*->
me. _Frelre,_ino. sobrado. .

Prceisã-se 
urna ajudante de cofftu»

ra, competente, especial favo.- n.e.
se apresentar quem nao tenha pratl-
ca. 600 cruaelros com aimoço « lan-
che. Av. Oulmarâes Hotal 16. Copei-
cabano. Jone 37-j220. ,

Preelaam-se 
oflciãla 15a-*» •*. «ütt-

liada. Paga-ee 33 » 36 enrae-ros.
á rua Pereira de Siqueira, 63. —
Lnt» — Tljuca. 

Prec-wm-àe 
«nora. que aJtfbam

costurar, p»r* fabrica de grava-
tas, tratar com o ar, _Ud«fonsó —
Roa do Ouvidor. 89. 1." andar.

Preclsam-ee 
costureiras com pratica

em oficina de vestidos. Tratar *
rua Carloa de Vasconcelos 16b, apar-
tamento 1. Tel. 28-6374.

Preclsam-se 
costureiras para traba.

lhar em oficina; A rua do Ouvi-
dor .13 l_e_l 3Í

Preclsam-sè 
calceiraa ;>»ra traba-

lhar em casa. Paga-se bem. A rua,
do Ouvidor 131 «_13J.

P'recls~àni-so 
costureiras para costu*

ra com bordado « p.-egulnhas. P»-
ga-se bem; _ rua do Ouvidor 131 •
133^  
ID-tet-Jsam-aa custurelta* para ca-

mlsaa sob medida, Paga-so btm,
A rua Lula de CamSe»c 84___

ecl_eatn-*í colariiiSinras, paga-ea
bem.

Prensa--- 
. .

bem, A Estrada .do Areai .381, 2°

¦*¦ bem, i rua Lula ue Cam6es_84^
ireusa-ae um bom butelro, pasa-sa

"bordadelra mfto paraYj-rccisa-se _..
L íóra. Atendo-so das 14 aa 16 Mf.

Uun Miguel Lemos 44. sala 301 — Co-
np.cabana. :— —_

15recísf.m-so 
meças que saibam tra.

balhar em ponto Paris, cm reni»."il" rua Pacheco Jordão 95. - apto. irei.
Pica transversal ao Abrl^ Orlsto
Riide_tor_^-_ Hlplenoçolls..

Precisa-se 
da uma costureira com

wratleea de oficina. Tratar hoje,
domingo, com D. Paula. i rua do La-
vradlo lf*. r..braelo. N.B. das 8 lio-
ra» em -lian^e e sA peãoMWt-ite. _-j_^_

Pi-ecIra-redeVuulã 
sêf.lioi» seria de

rés,3-?U° modesta e que caiba cos-
turar vc.tidos -e .enbora: e» favoe-
-3 a-5resEn*ar A Ladalra do Aart-rra
'74. Laran)elras^_Prjcilre\i:_i^_JÍ!l---.i_.

Prõg-ucide-lras" 
— Precüam-sc mr,i

pratica pera blnsns fns?, faror
trn_-.r amostro, T3ftge._ae de 40 a 70
.-riveiros por peca, A Avenida Oomea
Preree 20 .'alu V.9. 'PRSCISA-Vt-SB — Costureiras,
(,1udnPt-s e arircndlrcs, pnra. II-
nn costura, com praílert di o'i-
clnn. Pn;a-sí b-.tn. Rna Álvaro
AlieJm. 21. sala 301.

andar, »al> 302, Bocha Miranda^

PrecUa-ae 
uma moça costureira, po-

de ser menor para trobalhar «m
casa do cortinas e tap-çarla. Apre-
sentar-se na parte da manhA. ati ».
9 horas. Rua Dol. de Dezembro, e*.
.sobrado, sala 4. .-_-_.

F"" 
reâsam-si lostu relras e ajudante,

de oosturi. com pratlea de ollcl-
na  Rua f._nador Dantas n. 45-*a
apar-amento_90-t,_^i_.andar;__

Preol»»ra-w 
boas ajudantes o apren-

dl-íü de costureira à rua Benja-
,nln Constant n. 13 com M.ne. .ci-
r.tttc —;_ Te lei »-.¦¦- 42-2j._:7._ _, _,
Õrccüã-sc 

"dí" "sVnhòra" 
ou moça quo

casa
conheça corte o costura, para

dn nu **
andar.

"modas- 
Rua do ouvidor 160,

Orrten ado s comhlttar..

para
e de

Frcclaa-se 
uma mòélnha quo anlbã

c-se.r a maquina para trabalhai
em cintos •'o couro para senhoras. A
rua Ua Quitanda 95. 2' anelar. Pro-
-imo A rua Buenos Alt-çt.

Ureclsi-so lifh búTelro alfaiate, com
pratica, A A.
andar. s*'.la 410.pratica, * Avenida Rio Branco 117

Préc!sr.-se 
ú-ria nica que saiba cos-

tnrer na maauina e fai-er a co*-
tur? maniml, pav.* ums fnMica do
P-iptioura; í* rua 7 de Fetembro bi|Sf
I* aiidar, sal. 1, Aaa . tl lo l>ora».

PTce:ls"o-_-se 
uprenai- e ajudante do

alfaiate. Rua Para, 304. Praça da
Barietelr»;

Precisa 
ae ae costureira.

Buardn-pós. calços, etc. e
irnimadcira. de 14 a 16 »nos, nJ
Pelbrloa dc Roupas Lomciras. seta a
rua 7 do Bitenibro LI____----——e

I"*'ã'ree:isn-..c 
e.e aj-deineo quo saiba ca-

. tear bem. Paga-re ordenaelo. y ¦-
lalatarln Vlcior. r .ca.di 13 de Maio
_..•• 2-, 3.-> and,--, «_Ia !¦-¦ '.-¦ _,,
Tlreclsa-se um ta) ajudante de .1-
ST íalate, que saiba cascar. ¦»»¦».»»
t, virado. Quem nfto to«v.r em cen-
tlloócs è faveir nfio se aprirteintar. —
P.u* dei Catet» 304. -•»e,»M»r.

PrccIso_i"-'ie 
cõítu-eVr.s cem rnuiia

praUc. para cilcit. df caaa de
medes. Psga-se bem. ttua Haddoci.

Fraülta-.'. 
uma.-aljtadelra.. qu» e»!"•

pentear; tratar a rua Pedro Ame-
rico n. 13.~PRECISÃ-SE bordadelra »
mSo c 4 mr.fintn». eom pralioa
A Imperial. Ruá Gonçalves Dia*
ii." 56. ,
~— 

3APATEI-lOS___'^__,

A»c»b»fior 
d- calçllo —Precisai,

na Pabrlc» de Calc.dos J««-=}
,\ riía dos Invalido. 130, de acabaelor
de baleio para llmisesa « preparo do
calçados noJbaUfto.
7-laTçãdõ -Vpreclsa-se aludante m
\J aprendliej posponto rap^a ou mo.
ç» e virador calçado de seri hora. La-
deira Joáo Homeuí 2. —S-raç» Maut
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B»1<1» 
— rr.-.*».-.-». -nu para ar, I o»*».*!rt* — l-r«-l«»*»..» ->|.<i.l.

XV. fino. !•»«. •« tat ;¦«;• '¦¦">'. ÍJ park .-H XV, t rua »•»' '¦« FM-
}A «taras», iara.illi.di>.»» tturlat.. \e »r, 1-". ________
»..i..:« o» wo a n>0 truaalm». Cal

Si.ii... 
Bouta. Ltda. - Itua atenar

^^feNjtt^J%„... *°^*. ,- —'jríotiadores""• 
po*peatadõtí*'""*• 

"1*1 
*•

\j eUam-ss eompsUnlei • disemba*
taçtdnt na fabrica d» Calçado, Bou- _„___—...
aa, Ltda. - Rua munia CO. l'a<»o«, J __JJJHnSH!i

Uaisiutu¦•-.~W.cT.a1»:*.*"ífUTal...
O . ... ¦ para «aluaM tt »mn»tt
a l.uH XV; A rua Tiolllu Utonl UT.

JABDINI-ISOS

- •obre-lo. criacA*» ne,, «m
Jeptnte sitiante, cam Íamlllafteeiiam*se 

"pára t*!-
. .1,1.. i... bon». i ¦. •.•  _...».: ... : 4_rua.j3or.calv»» Lido M. ponntOUldad». Cartaa pata 414.0 na

(lorUdom. 
— ....... para tai* i M%g,t- tt.m, oferte..»• para ir.n|ai ç»do» d» aanhora¦._,*_»»; ,Ç»4«;- j ou raaa d» maneio »tn lutar .d» r»t

<...-..¦:.*...- 
para oalçi¦'¦ -•¦ desenho- ! portarl* Hrv_ Jornal.

J r», :,:,..» 4 rua JotA do» Rtl» I fanlIuaTro' — "PrarUa**
-ié — _§ng._d» D«nl_.  tl uatt. Mentido apra

C.-.-».i 
¦¦., d» . il». em balanoa. abra

da hom.m — Praclaam «-. 4 rua
Ana Oulmarlw 70. t»l. _.«--,»«-.

Ipabrie» 
d» Calçado» — Pr»cl»»-«» d»

um »lud«nt» d» cort» ou corta*
ci 4 ru» Btnhor do» Pa»»o» 34.__

.r»l"rlí»"d» ealcadoí pr»cl»a d» tran-
. ç»-»lr>» p«r» trançar calçado»
leu». Paia.i» btin. Rua VInt» d»

Abril -_»obr»do — Centro.
T^ibl.»* ie Bois»! — PrteUAm-tt
Ã «Mturílra» cora multa pratie», 4
¦ru» doa Avcoi__j«, sob.
Stronttdor" — Prt-1»»-»» na fabrica
ilrld. calçado» Jardim, 4 ru» dol In-
•»*.'IJoi Uo, da um montador d» »»n-

JXXõãta-ore» para eBçtdõt d» «Tnliõ.
Uu.-», dft,-. ->, »TÍam»nto« fettoa pa-
aja-i» nar.: A rua Bicadura Cabral
l0J____&-_í_-_t. ,__ ,_¦jvfviva ftbrlca d» calcado, precls»
JC. pt»tc«l t.pte!»ilc»do em IaiI» XV
nlmllade fino . monledore» «sport»
B-SDonUdalr» « »c»S»do • saleAo, a
«a» Oo-ualiMlro CJalrAo iii — Sla*
¦durei-a  
,T>r,rrt«am-t» com pMponUdord»
II. I.ul» XV p»r» oüeln». Mm maqul-
K.\ a oflcl«i» de Lui» XV, na r»b:lc»
i"í u.;•;¦?, i rua t-eandro Martins 41,
¦obrada._ . .
Tf jrícliam-», bõc» pjspt«tailor«s cor-
ll tador»» • oficia!» Lula XV, na Pa-
fcrlca d» Calcado» ntr». Traveis» no-
«¦dada 5 — «aça da Baudeira. T»-
l-fon» so-Ki,,,
rí>rícT»ã~-»e t;udaniid»'JL tpa-adelri, aprtndltit•noradeirt, eprenauts para forra-

Sio 
de «altos e seibado h ajudante

• bale4o, em fabrica da calçados de
Benhor». Praça Cru» _V___rn___tJ_42.
Y**-»»'»»-» «n Bom õUclal «apatel-
X ro para eontertot efetivo btm de-
«iT.baracado, para homem e lenhora,
ecí m-ee refertneia». Rua Marechal
Car.tiiarla, 3J. TJree. lone 26-4917.
>r. Q.çar.

Iiojpon-.adelra» 
— rabr.ca d» Cal*

cad.» d4 posponta para fora.
p.-.y* bem. í>r*c-.í» uma moça para
limpar ca.ç>do, com pratica. Tratar
ea rua Co_>-lhrtrD Asosilnrso !2. fun-
*:,*. bonde ai, no Weyer e i&Uar na
T^a J'--s* Bonifácio BIS

I)rrclsa-»t 
um bom jfleltl »»p»telro

p»r» ccnierto.. P,»ia-ie por peca
oi melhores prtço», 4 Praia ue Sio
Crrstcvlo iõl.

I>i'eeT»a_n-*ee 
montador»» • «Judante»

— >-4br!-» Imbui. »lto 4 Avaald»
Citlherxa Mírvrell *bt> '---¦¦¦-*

ri.-l.at».,» j|'.i.l. ' 
AKA--IBCA —• rrrcUa »c ,i».

r» iu. uin.. .',. ii.. .u... TraUr
4 n,ii I*.iU.i»i.iIii. 41, apto. .*•-

4 irvmadtira ct-m piattca prwi»a-ãâ
A Av.nld» r ». , i , AKf» ttl, Ur-
ç»._»aj_eiu««irí-,. 

'f*'- 
J»_Uit"-

A rru»»3»ir» — 044 • *• .1 Tííia»,
\ in-, 1. • >., ordtnad) t" eruarlroa,
rua dee Laranjelrei .'ut* Aparta-

mentn aox, fons: if-onil.
AMA-8F.CA"— FreãM-W •»-

nltor* romprtentr. que lenha
ruulfa prattra, aeja aandavcl r
«uba para Petropoíia, raca-ae
multo hetn. E.lcrm-ie referen-
rins Idônea*. Procurar D." Vnl-
da, * rna Abade Ramo», 47, apto.
? _ _—_JardJm...Botanlco.
A"m*-Meá"«^-"' 

Mfêeua<ie uma queTè"
nha bon* eoetumei t multa pra-¦tr» Patn-ae lnlruimei.tr Ort .***

400.00. Rua Mario U»rr»to ia, tiju-
ç«._Tel. n-t71».'A 

rruutdtira —' l^eelia-ee em cata
¦«- a. tle famUla* uma menina dt u i
II «nm. p»r» iirtiço» Uv-i ».q rii.i.

qu» durma no «lucu-l. Paga-»» b.m
Apr«»»ntar-H com u ri.pm.wn » rua
Crua Llm». 11. ap»rt-iin-iiM 201 —
iwarnep^o)

<t um. comp**-eienlar-«a quemt-.fct- eatlter am condlçdia. Tratar à rum
da Olorla ipfcud»i ljMk»_J* hora».

17i_tntlro-chaearilro 
— "Oferece-M,

uni homam portugula de mela Ida*
de .¦.;-¦- pratlea de lavoura e arvurei
trutlf.ia» • anifrio» «m i»ral undo
boaa InlormfecA*-1- Hlo faa qur^tào de
ir para fora* Telefone 48-6434, eom o
tr. Marta. n

JAKIHNKIKO" — PréclM-M
honesto, trabalhador, irnpellador
— E-flffem-ie referencia* Rna
Jott VerUalmo, 19.—* Meyer.

Précliãm-ee 
mentirei 

'para 
aprendia dã

fabrica do calcndoi, pata-ie bom
ordenado. Ruajdo Reiende. SI — Loj».

rreclis-,.' 
de bon» oficial» 

'd» 
Lm»

xv t de boné poepontadoret, Fa-
brica Annei, 4 ru» da Larradto 39.
nobrado.

Predia-ie 
J.irdin.lro -íetlvo. ttm c«-

ea e comida, A rua Conde de Bon-
fln_ sol — Tljue».

PnEClSÃ-8ETãi:_Íneírõ^---~VI-
rla, qne qneira trasalhar no ter-
reno para ortanlsar nm Jardim.
Intereecadoe faier fator ae apre-
MnUr aa 6,80 horaa, on de tarde
Aa ln horaa. Rna Primeiro de
Março, SI.

JÉÍCOrEIROS
opelro'"™¦ Weetea-ie um, «ompêTen-

Io. 4 nla da Olorla' 104. Tratar
da» 1) 4a 1» horaa.

Corulro 
— Pr.cl»»-.. do cm rapaa

com pratlea áa copa de bar a
r,.'.vir»n-e. Avesld» Atlantic* 444,
Cas» Altt*r.

Copeiro"póri-ifuéa 
—"ófar»ce*ae p*

ra et,a d» funlUa d» alto trata-
mento, preferencia aitrangalra, dA
boaa referenda* de «mbalxadM • de
família, quem praeltar A favor eacre-
rar p»ra ewi* na portaria d»»t» Joi-
n»l . ______ tndtreçn.

— PrecTs»-se para penrâo,
Copeiro_ com pratica de arrumar, copelrar
._:erencli-5 de boa conduta, cartetr**
de 1-múdr. Trabclho. Tem eaea, comi-
di * bom ordenado. Rua do Rlachue-
lu__324_^ ¦ 

Preclia-ie oe om» com

.yêspontad»**-» - Preela»m-»e p»r»
,_-. trabalhar na oficina. Pana-te btm.
lT ítar no Camlzho de Itaoca 279-A.
gon*u-c»a<o.
ríireclea-a* \mci bom orieial de t*. XV.
_í_ psrs trabalhar na oficina. Tam-
bem da-t« tervlço para eas» — Praça
Tlradentea tl, lo, __,

1>Téc!a5ri.-',e" 
ealxuro» p»ra limpes»

dt calçados na Wbrica de Calça-
Avt Anefs. Rua Joié dos Rela 49 —
Kn;. de Dentro.

tl* aola
;¦ balancí

bs Pabrlc* da Caiçtdo» Id» e Bidu,
il ru» Leandro Martin» 31-3 — Cen-
«ro.

?>rêclta-ie 

d» oileUfLnla. XV. par»
. sob medida* Rua do Ouvidor 123,
° andar^ ,

para ea.cadoa

3>reol«a-«a 
da eortadorec

oara maquina Planeta

Yj:izü.nm-st oficia».
de luxo ír-r.t. XV, poeto estein

C ¦.-.tr: e fora. Pa<a-*e bem, Bapata-
_r!a Atl.enaa, A rua Duvlvier 50-a.
Copacabana.
fcrecl-iarn*-*»* p«apontzdelraa ou p_a-
A pont*f.o*e* para t:abalihar em
bencada ou a domicilio. Fabrica de
Celçi-dG* Dia. Bua Carlos de Car-
velho. 43. cr— Hello.^^reMcam-ae"-:!- bom chanfrador pa-
¦X ra maquina Fortuna e um melo
trir-idor com pratica. Tratar A Ave-
r.lda_s_alvador da BA ,70.
^>reciiaín».3e bons otlcia1* de lüilz
.* XV. paga-ae bwi A roa des Inva-
* dH»__n_._ _178,, sala iC..*|Vospontadores — freclfiam-se, A rua
J. Cjiturnbl SQzA' «*T| 

>rçclsam-se oficiais para obra" ehii-
ji- liada. Paga-re 35 e 3t» cruaelro*.
Fia Pereira de Siqueira 65 l.Ja. •"'-
jura. Calf^idoe Marques Lima.
^"Ireclsa-se da otlclols íe LÜU XV;
X A Avenlda Tome de Souza n.« 147,
1- p.iniar. Calç-dft Mendes.

Clopelro> rr_ muita pratlea para bar. — Bar,
Best. Laroa. Tel.: J7-Í100. Avenida
Epltacln PeMoa. t5B — (Ipanema).

Garçlo 
- Prrcrãa-at pafa Prlburfo

para 5 dlat da ferladot. Tratar
4 rua di rtoaarlo 133. no Reataurante.

LafíSõr 
d» prato» — Precii»-»» eom

pratlea d» pensio, nio tra-»lh»
domingo», 4 rua da AlfaDd«t»_l-i _"t" 

avaajr ae pratos" c| carteira pro-
J • tlilsonal e taude precisa-»» 4 ru»
1° dt Maryo_n. 8. 2*- andar. 

M.rifno 
— Precl»»-te ym d» :i »

13 «noa d» preftrenel» para «»r-
vlços domcttlco» au» «e «pretente
acompanhadi de eeu responsável. —
Tr»t»r 4 ru» Clorl» BerUaqu» 310.
TIJU__

Ofeiece-se 
um copelro-arrumador d*

tod» a confiança. Ordenado 300
eruieJro»_j__»!»fqn»r_para_27-.I333._^

O"ferco"c-»a 
um 

"r»p»r 
P»r» coa-nhtr

e todo o serviço da casal. DA óti-
mas referencias. Ordenado 6C0 cruzei-
ros. lelefonar para_27-1335.

Preelsa-c« 
um rapas para trabalhar

na copa • limpeza 4 rua Buenoa
Alree 101.

Precíta-.e 
d» um lavador de pratos

com pratlea de restaurante 4 rua
Hllva Jardim. 13

Precisa-»-, 
dum rapaltnho para llm-

pesa, em casa ds famUla. — Rua
visconde ac Itamaratí. 74_—_Maraean4.

Precísa-se 
empresado para*-entregar

marmitas • outros serviçoa.
Buenoa Aires. 24, 2.a, andar.

rg>rccí5a-se calxeiro de balefio. pospon-
X tadclra e chanírador. para calça-
cio de sanhora; A Avmlda Jofio Rlbel-
vo. 345-A__^_Tcrra _*íova. i"" 

PRECISAM-SE bons ehaníra-
èlorcs para matiuma Royal. Pa-
ri-se bem. Tratar na fabrica de
calçados M. Rocha. Rua Vlscon-
«ü; de Niterói, 45S — Mangnelra.¦jf>"reci»»-B« um co'lielro par"llmpera.

.JL na fabrica rie calados "OdaliBca"
^- Rua Dr. Bulhões 43-A — Enjcnho
cie Dentro.  ,;
Hjreclsa-èe porá calçados dè tenho-
J. ra, um chanfrador que saiba tra-
fialhetr na maquina Foiluna e que
j*aça outros serviço. Hua Altlra Vai-
çletaro_l3. Estaçfio de 8ampalo._*t>reet«&.-«' cortador de obra e vira-
JT dor. exi bancada de pesponto, &
fua General Beleuarde 2 — Engenho
1.VOVO.¦_rio.pun.ador — PrMiii-ae par» obra
,s. a» *yuic XV, 4 Avenlda Pratl-
i-.aa'.» Virgat 106C  ....
fOreclsam-i* bous oflelals sapateiros

de I.uit XV, tol» lln». Avtnlda
p.-esldsnt* y»-rgas_i06b"rjreclsa-es déumaou um ajudante
.'•*. de pe_pontador, i rua Frei Cane-
«a «9 pobrado^;^,|jreclsa"-s-' uin oílclal sapateiro para
,1 consortos. Trata-ae clqmlneo
.».. :2 horaa

tsaoel.

Preclsa-ae 
-um menino dt 13 a ia

anos que durma no aluguel, para
caaa de famUla; » rua Viuva Clau-
dlo 279. Jacarealnho.

Amimrdílr» 
— f*r»d»«-»» rjut d4

retereml»». Entrada 4» II • »al-
ra 4» 10.hora». Oomlnaos nio traBa
Ihat rua do_Mato»o »»*A.

Àni»-.tr» 
— Pr«el»a*t» uma mo"õr"

nha 4 rua Joio Tonguato. "-A.
Rantrs. i

A 
má - toca — Pr»_»a-»» d» umã.
4 rua Marta Angélica 300 — Jar-

dlm Botânico.
ARRUMADEIRA — Prec!»tt-»e

par* residência, eom moradia no
emprego. Exi(em-M referencl-»*.
Avenld» TUne», 1000. Bonde Al-
to d» Bo* VUt*. 

Arnimad.lr» 
— Fr»cl»»-»» pãfã-i»

bem: 4 rua Caplt4o rellx, 71 —
S4a Crt»to»4o.

A rrümadelra — Preclt»*»» dum», p»-
ÍA. ra arrumação o limpe»» acra], cm
rata d» família. Exlfem-ie referencia».
Rua Souta Barros, 033 — Eng. noto.

Arrumadelra 
pafa apartamento de

eaaal • que durma no aluguel,
preclsa-ae à rua Presidenta Carlos de
Campo» T apto. 4, trantrer»»! 4 rua
Pajr and-. ___—_ —

mimad-lr» —Prêciia-i. d* bo»
nara trabalhar por hora ou que

durma no alur-iel. á rua Marquês de
V»l«nca ao. Tllue». ¦

Arrumadelra 
— Precisa-se mocinha

psra omimsr apartamento fami-
Ma 3 prfsoss. Trabalha daa A ás 12
horaa, monos eos domingo*. Exlpcm-
ae referencias. Ordenado 200 cruael-
ros. Tratar .4 rua Buarque de Macedo
5. apt. '4. Flamengo.
A rna-séca — Prcclsa-se un ara*

xVpara toraar oonta de 2 menlnoa
— Tratar 4 Avenlda Alexandre Pm-
reira 3B — _____%rdlm Botânico.

abi —' Precisa-se cômpetònts paraB'— tomar conta de duas meninas (3
• s anos) ft rua Senador Vergueiro 53
a*iart._ 302._ namengo.

BABA' — Freclga-ie com b«à
aparência e quo dê referencia»,
para tomar conta de Z meninas.
Uma com 3 e outra com 2 anos
de Idade. Ordenado e demais
condições a combinar. Tratar 4
nn Almirante Tamandarê, 20,
apto. 18, 4." andar — Flamengo.

Baba 
— frecísa-se mocinha para

cuidar da um menino de 3 anos.
Pedem-»» lnform»ç0e... Tr»tar 4 rua
Coime Velho 141, apto. 3. 3o andar.
Bonrie Ayuas-Ferreas_.

Bah» 
-— Precu«-»e uma, Hi Bõ»

aparência, clara, com pratica na
lld »de crianças » que d referencl»».
Ordenado C-» 300.00. Tratar 4 Pra-
ç» Almirante Belfort Vieira, «. Tele-
fona <7-32oa — Leblon.

tu* 4»
C'oa»lt» 

— nr'.. .. a
»__tar~ie, ~ }.« »»d»r,_

C1- 
,-»,r» artrútnaUelrA cem 

*"VáÍia»t*
' nratlea. in* i<* *t em caaa de fa*
 d» li.t.iiini . in .. dormir as

aUtiuel- t'aia>** bem, Wniiem-ae ¦¦'• ¦¦¦
fe.e.ti.u t.t- Eua Ur ¦...'** Cabral 12

_—. t.»ranjtlrai.
COPEIRA -" AKRUMAnr.IRA

FrecliLs-te para latnllla ra*
lí.tiil:. liai, i.iii;..-!i- brm t.ó ater,-
de eom refeiuieuw, 4 tua tieno-
ral lilinii/lii. 38 — r..ii.if..i,i>, ou
jwlo.tel.. 20-S5t«,

Cop**"!ra*" 
arrumada-ra" — **retl*ã-*i

para casa de famlUa d* trata*
minto. Pedem*st referencias ett car-
tetra. Ordenado a com-iluar. Rua
lladdoek Louo m, cai» 1,

Cível* 
a arrumadelra — Prcct*a-i«

para eaaa de pequena família, ft
rua UetLnarlo Tavota 101 .apto. íoi—__ Laranjeira». T»), i: avu.

COPEIRA - AltlllMAKIilltA
Preelsa-«o com referenelaa,

psra caoa dc pequena família. —
Ordenado 400 cruteirrw. Avenlda
Atlântica, BOO. apto. 402.

Caiai 
rui» trabalha tora. com I tl-

lha» menor»» no eoleglo, pr»clu
de empresada* que dft referenciai, pa-
ra o trivial comum, pequena arruma-
çfto a lavar pecas leves. Pasa-se bem.
Tratar com d. Lourdm, Trav, Joaa
Afonso 60, c»»» 9. Teiefocai ]fc*tmo —
Botafogo. m

C" 
topelfa-arrumadalra — Preclia*»»
/ de uma. em casa df família,

qus durma jio alusuel e dft refe*
cruselros. —
¦no_3.J£.

p.ír.i oiiu-
mar c cozinhar para 4 perscaa.Folga 2 dlaa na «mui, Exigem*!*

limpa a honesta. Kua 24 d» Maio,
n.« J33. ^__
Üõpê 

1 ra-sArrumã3ÍIFã ~ Preclsa-sei
para realdcncla da easal de z fi-

lhos. Trotar á Avenida Alexandre Ter-
reira 38 — Jardim Botânico,

¦vh-- t__ unia, cm i:«p» u(
qus durma jip alusuel e
ri nela». OcdKado 400 orui
Tr»ta-«e 4 TO Jos» Hlglno*inrt4 

35Õ,CÕ,i-». l-ag»-M pi

omtitloa ptra aervlço» em apat-
tamento de pequena família —

rrecLaa-ae am Copacabana; á rua
Dcmlngo* rertalra .„.2^*i>..„_apto. OQ2.

Empresada 
para todo o serviço, pre-

clsa-se e que durma no aluguel,
4 rua Pedro Américo 16 apto. 403 —
Oatete. _..- 

Empregada' 
"— " 

Precisa-se uoia, 
" 

d*
responsabilidade, para serviços ds

apartamento pequeno a ajudar a cul-
dar de uma cçlanca de um ano. Or-
denado 400 erurelros. Tratar ft Ave-
nida Mem de 34 72, 10° andar, apt,
1005. Centro.

Empregada 
para todo o serviço, me-

nos lavar, casa pequena, ordenado
150 cruzeiros ft rua Nascimento SU-
va 473.

mpregada — Prcclsa-se para todoEno serviço de casei sem filhos, em
pequeno apartamento, paia trabalhar
no horário das 7.30 4a 12 horas. Tel»-
fonar para 45-o<E4.

Empregada. 
Casa de 3 pissoas, bre-

cLía-fe, ft rua Universidade, lio.
apto. 202. Tijuca. Ordenado 30*1 cru-
«elro». Cxlgem-jc referen'-!.

Empregada 
— Precisa-se para lodo

serviço em easa de pequena fami-
11». Exl8em-»e carteira: 6 rua Protes-
sor Oablio. 20, »pto, 301, TUuca¦

E" 
mpregada — Précíia-se moça para
todo serviço de pequena- família.

Tratir pelo fone 25-4066, ou 4 rua
Artur Bernardes. 40. Catete

Elmpregada 
— Preelsa-sn uma moça

i para aludar jervleo»: tr»t»-te
ft rua Mauft n. 14. apartamento 201,
telefona 22-2449. Santa Teresa.

Emi>f»s»4» l'i.(l».i. 4» um».

|.»ra todo Mf»l{0 *«l|»m-t» rueien-
IÍ4», A|i.»>ei.l»r.,e 4 ru» l..',il" ,'
«4 tt, apart, 7 — Copacabana

r,*ii,|,., 
«d» par* 1,1,1 > o >,r.|,.< d»

• um cm»1 iam filho» 1 >. :»m-s»
1 ri*.uin I*ege»»e lem; ft rua Ile-
l>ui Ilca do l'»ru I40*A,

Iaiinp.eseda 
— l*.*íMí*a-*e Jar* *\}\tZ

* dar evn todo o servle--* de casa
de pequ«na família; A rua Ur^noa
1114 — HtltlO».

1,-.minraart* 
m. rr4tl*»*l» ptr» aiíia.

2* liar no serviço de casa t tnmar
1 .i.t,-. de uma crlanga. dft-se prsfe-
rencla a um tvnhora. i.*t« ri.. r -•-
ferenclas e carteira de lilsnMdade. —
Ordenado 250 eruselros. Bua Houto d*
Orvalho it, apta. tos — Ene. Novo.

1J*mpr»tãda'-- 
<•..».: »em filho», pr»*J eli*a»se para trabalhar por horft.

Ru» (íiiit.ivn d» Sampaio 130. apto.
401..—.3T.*íii7_--* (torno).

],"<mpr»í»da"-'— 
Pr|cl»a*i. para »)u*

-, dar arrumação • coilnha. trivial
de pequena famUla de tratamento.
Tratar so segunda-feira, ft Travessa
Pinto da Rocha 12-A (próximo ao
campo do Fluminense V. C.) — La*
ranjelras.

IJTmprtaada 
— Bm cata d» pequtna' famlll», pr»cl»»-»« uma para tri*

vlal variado a outros serviços, A rua
Plrnuba 14 — S4o Crlatov4o. Telefone
40-O012.

Empregada 
— Prtclt»-,, para tra*

balhar por horas, paga-se otlmo
ordenado, para todos os serviços me-
not codnhar, 4 rua Hilário d» dou-*-*lJ?_l'"i_''°t._n"o.__»n_!»r, com d. Bota.
I^mprtgtd» para aervlço tm aparta*

-< mento d» famlll» norta-amorlcana.
Deve ser pessoa de experiência e queforneça referencias. Tratar ft rua
Humberto de campo» -.ou, apto. 301— a partir da» a horaa.

Empregada 
— Precl,a-i«, »s»a»d»

moça para coilnhar e arrumar pa-ra dua» pessoas. Pcitem-ae referen*
cla»._Ru» Silveira Martin» 72. caaa .1,

Empregada 
«trla. predio daa 7 4i

12 horat, pira arrumar, lavar e
passar bem, peças leves. Pago 350
cruzeiros a seco. N. B. 8d interessa
Íiessoa 

limpa, acostumada e de con-
lança. Rua cândido Mendes 4, apar-

tamento 1001,_pav. 10.

Empregada 
— Precisa-se uma para

todo o serviço de casa. Paga-se
bom ordenado e exlgem-se referencias
e carteira profissional. Tratar ft rua
Conde de Balpendt 4, apto. 12 —
Plamengo. _____

Emprtttda 
por bora — Preelii-te

em pequeno apartamento para
trabalhar na parte da manhft. Kxl-
g^n-se com carteira e referencias.
Rua Rainha OUlIhermlna 180, apto.
303. Leblon.

EMPREGADA — Prcctsa~-_e
para serviços domésticos em
apartamento de casal. Rna Lan-
ra de Aranjo, 103, apto. 206 —
Estaclo. .__

Empres. 
domestica, para pequeno»

aervlços. que nfto durma no em-
preqo. preclsa-ss; ft rua Dois de De-
zembro. 132. apto. 304, das 9 As ll hs.

Of.r.r».,, 
um» • -.i; í >,»•!• par»

».-.».t«*. p»i» um» ?u *'*"
trianç»». Tt»ut 4 rtw ll «• watt.
t.lltt iu „. ... —,—»
I itirtv, -• ei,(»i|.».«triim-iJ.lr» |>ot-
\J tuiutss, irar-d* pratl-'* e lefe-
rtncl»». »«bí :m puma d" ' .«ur».
Ord.ntdo lt» « .'to -ftttmTM,,] *""¦
bem au,«-...a dt f»*pon«»»lli»«l» »
p:»t|c». Tíl.l.n» p»•^ 4J*liU _
_Tl(»r».<í-»» moclnli» p«r» todo »»f-" ' vleo l,v« tm c»n da famlll* dt
reipeltii sim nl»nv»t dorme no »lu>
tue.; 4 rua llarfto il» liom Itellio iet,
.,. ,. it —VII» Itabtl.

Üf«r*,o»*u 
vm» nino» par» »rr.iin»r

apartamento par hora; caprichosa
• d» laillul,,.. l->t' nur p»ra 43*
1*11.

Of»~r»c»*»a 
íüí» moça i»r«" copeli»,

ordonado ia a crua».ros; 4 rua
Mena Ila ri. t-. . 10. con. i-tn.in-l.i».

O!.:- 
ero uma em[>r«i_adn da n»lvla

para arrumadelra ou ooptlra com
uma menina da 10 anoa. A tn«nln*
estft ne colégio na parta da manha
com preferencia no bairro de Bota-
fogo.__Tet.._2J*03»l,..chama-_r»~pai_

Otèrrcc-Ve 
uma «tnprcgada com boa

-iferencl»! tem um fllhinho com
oito mc-aes, procurar a rua Caçytpava
n._HO eua 4 — Qrajau. 

Oter.-e-ni. 
uma mo«a portusutia,

checada a pouco do PnrUi«al. com
hoat retorsnclat, para arrumadelra
ou para tomar conta do rrianc»
naicida a pouco. Tratar 4 rua Conde
do Da.pe-idl n. 135. Laranjeira». Kio
ae at-aiude^por^teletone. i ______

Cifèrece-ae 
uma" senhora de"boa ãpãT* rencla para trabalhar cm caaa de

pequena famllra ou d» i<-_aoe aâ: A
lavar uma menina .ie ;, ano». Tratar
4 rua Mesquita Júnior 11, quem »e
lateressar. Pont» do» Marlnluiro», ,

Of»rcc»HM, 
uma níõo p«r» tospi..

«•d» d» netao» ad. Serve Co.
pacabana. Pavor eacrewr para 60336
na portaria deate Jornal.

Cffefece-se 
psrã"empre"Bar-se, aenho-" 

ra da boa aparência . com mui*
ta saude, para acompanhar pessoas
que viajam para o estrangeiro* lator-
maçfies pelo tel. 43-4075.

Ottrece-«e 
uma moça para rmpr«-

gar-so .dando preferencia em caaa
do catai. Telefonar para Altlra, tt-
lotou» 37*4066,

Oferece-»» 
uma mocinha d» 13 anos

portuguesa chegada de Portugal,
ptra tomar conta de criança», 4 ru»
Carlos do Carvalho 41, dai 12 horat
em diante.

Ciferece-se 
moça para trabalhar para" 

pessoa só de 2 horaa nor dia de
segunda ft eftbado, ordenado 250 cru-
tetros. Telefone 26-7862, chamar dona
c_;idl_u

Empiegada 
para tudo aervlço de uma

senhora precisa-se até 38 anoa.
dormindo no emprego, telefonor para
26-3516 HolMogo.

fTJiba — Preeís»-se~de mocinha pa-
J3 tomar conta de uma menina. Or-

denado inicial 300 c__!roa. Pone
__5267._^

BABA' — Preclsa-so mocinha
para tomar r.onta de nma crlan-
ça de 8 meses. Pedem-tm refe-
rências. Rna Carlos de Vaseon-
celos, 121-B, apto. 202 — Praça
Saem Pena.

Precisa-se 
moça pãni lavar louç»

t ajudar na corlnha para pensAo
ft rua Buenos Aires 174, 2°, folga aoa
domingos.

Pfêctaa-se 
um areaíõr dí Ulheres

com todas as carteiras; ft rua Ba-
cadura _C_abral_j5.' |
Prectsa-se 

um rapas para serviço de
limpeza psra casa de poucas pe--

soas de 300 a 350 cruzeiros. Folga aos
domlngoa, dep-Ms das 12 horas, Pe-
dem-se referencias. Av. Osvaldo Crur
iQ6.--çasai 4. Tel. 25-3661.

Precisa-se 
de um~garç&o com pratl-

ca de restaurante: paga-se bem,
ft Travessa Capitão Barrfto 5, 8. Crls-
tovao. T.l. 48-2S62. .

Preclua-se 
aí. girçou, ft r a Üa-

chado Coelho 1-^ 8.

Preclsa-ae 
de um lavador de pratos.

com pr-\'.\r\ de cozinha; ft rua
Sllv» Jardim 13.

Preelsa-se 
a.* i lavador de. pratos

para trabalhar em reetaurante.
Tratar 4 av. P^anltllu Rootevelt 126,
loja B e C, Castelo,

»té-
Itua Sousa Pratico 35t>.

X>recisam-»t oficiais competente» pa-
.! ra fabrlcac&o de aandailas, que
Venham bastante pratica, e tambem
ajudantes que Jft tenham trabalhado
tao ramo, quo selam cumpridores de
iteus deveres. Tratar é. Praia.do CaJu
p. 11-A.

Sa!

Prccica-sa 
um cop-Iro para reatau-

rante que . tehha prat.ca, quem
nko celtter n..t condiçoei So se apre-
«ente, pa»»- e oei».. Av Mem de Sa
n. li.

Preclaa-se 
dum garçon para cofé e

bar, com alguma nratlea de coal-
nha. Tratar ft rua Haddoclc Lobo, 192.

Precisa-se 
de um lavador de pratos

com pratlea 4 rua da X_saa_em
21. Restaurante-, :

reel»a-ae umtSra. larador d» pra-
tos com multa pratlea em pens&o

de grande movimento, e saiba ence-
rar, tenha as carteiras de saude c
prorisslonal. Paga-se bem; ft rua da
Assembléia n. 68. 2o andar.

Precisa-se 
um empregado eom pratl-

ca de pensfto, para lavar louça e
ajudar na cozinha, ft rua das Laran-
lelra» 222.  ^ .'Õrectsa-se copeiro que trabalh» em

bar; ft rua Sfto Bento, e. . ¦¦

Preclaa-se 
de um lavador de pratos

eom • pratica para restaurante ft
Avenlda aos Democráticos n. 821 —
Bonrucejso

BãbZ 
— rsêi\tm~mê d» um» que «ejã

pessoa educada para criança de
anos. Sô com referencias. Tratsr
rua Bario de Ipanema 115, apt.

506. Copacanana,

BABA* — Precisa-se para cul-
dar de nma menina de 2 anos.
Exlgem-se qne tenha exoerlen-
cia de tratar de crianças. Tra-
tar 4 rna Toneleros, 153.

Babá 
— Precísa-se de mocinha para

brincar com criança de um ano
e meio. Paga-so ben. Tratar ft rua
Bollrtr 147, apt. 302

Babá 
— Precisa-se de uma ocm

pratica, saudo e referencias, que
durma fora, para uma criança de a
anos e lavar e poasar a rouplnha da
criança. Tratar ft rt» Senador Ver-
guelro n. 44 apartamento 31 — (Ho-
tel Batia)
Oaba — Precisa-se para duas crlan-
•*-* ças, 600 cruzeiros, ft rua Sena-
dor Vergueirp__192. apto. 52.

Ba_a 
— Precis~a-se -ima menina ou

mocinha . para cuidar de menino
de tres anos. Tratar na rua coante
Velho 141 ápt. 3, 3° andar, bondei
de At ias Fe-leoa

Copelra-arrumadelra 
—Precls»—se

para casa de família de tratamen-
to que durma no aluguel, ft orala do
Flamengo 278 .apto. 61. Exlgem-ae
referencias.

Copelra. 
Caia de pequena ftmllli.

cora pratlea do serviço. Tratar á
Av. N. S. da Copacaban.», 066, apor-
lamento .02

COPÊIBA - ARRUMADEIRA
— Preclsa-so quem durma no
aluguel, & rna Montenegro, 193.
Ordenado 400 crazeiros — Ipa-
nema.

Empre?adn 
— Pie,.l»a-te. para ter-

vljoa lt,et, de 14 a is anot —
Preço a comalnar. Rua Paranl 50 —
Botafogo

Empregada"-— 
Precisa-se para todo

o «ervlço. menos cortnhar e lavar
peças grandes, para família de três
pessoa». Tratar à run Paula Matot
n.» 1S8-*. r.pr.rt«mento 101.

Empresada 
— rTeelsa-to uma te-

nhora para todo tertlço d» um
itaal. cbm doía fllhoj pequeno». Pe-
dem-se referencias. Ordenado Crf ..
500,oo; & rua Rodolfo Dantas 6, apart.
91. Copacabana.

mpregada para" uma pessoa só, es-
trangelra de Idade em pequeno

sitio em Jacarepaguft, um Jardlnelro.
Precisa-se. pessoa que saiba coilnhar
para todos as serviços em casa de tra-
tamento com boas referencias. E' fa-
vor aprrsentar-se á Estrada Tres Rios
97, 2 minutos parada final do bonde
« ônibus Freguezla. Tel, Jacarepa-
SU4. 805. 0

Emprcgaua 
300 erurelros. prectsa-ac

uma ft rua Leopoldlna Rego 7*1.-*¦¦*.. 25» '"¦eohft.

EMPREGADA — PrecIsa-sé
tuna para serviços de nm casal,
qne saiba cozinhar e durma no
aluguel, pagando-se bem. Tratar
& raa Constante Ramos, 155 —
Copacabana. Exigem-so referen-
cias. ,

Empegada para todo o serviço —
PrecLía-_se que saiba cozinhar, pa-

ga-se multo bem, ft rua Paula Freitas
45 apto. 601. tel. 37-9054.

>recisa-se uma moça para arruma-
X deira, da, a Ls 12 hora», ordena-
do 250 cruielroi. D4-s» almc.o. Rua
Alm. Tam»nd»r« 31. »p. 204.

Precisa-te 
um» moclnna par» »ortl*

ços leves em casa de peauena fa-
mllla. Ordtn»do Cr* 250,00. tua Bou-
ta Lima 15B. Cop»c»bana

Precisam.te 
dua» amat-tecau par»

criança» de tr»tnmento de Z • J
anos. Exlge-ie que tenha boa saude,
sei» paciente e multo cuidado»». Pa.
ga-te oem. Trabalhar á Praia do Pia
mengo 30i, opto. 1.202. Telefone

_¦£!__

1)roc!aa-ae 
empregada para aervlço de

. um casal. Paga-ae bem. — Rua
p_ii»««-idu'. 295. apto. 30J.

Preclsa-ee 
empresada para todo o

serviço em cata do família peque-
na Tratar * rua Tlbagl 25, apto. 203

Ltranlclra». Tel. 25-8B47

Pr»ti«t,. 
am* tmi,..,»»» «ara »r-

rilM»<Jtti». »».«-»• '¦•"¦¦ 4 ru»
K«n« nn Uuratsrl._,í..__ ,
IJte^U*-** 

#mi»f»iada"*"paira' tada"* e
sento de pequer.» famüla Pe

> - ¦ ui i 4urm» ii, .1..» ¦*. r»,.
M '«la Bi» 0»llt.»l8l •,!, »j.».t»,

I)V»cl*»*>» 
dt um» «frúmiil»lr»*"q«'

¦ ¦¦ -\ nu aluguei Hua Watltlne-
lon Ijolt no, i.,-i.-.a. do Binado

1>"r»êl,am.»»~4ú»» 
t-n(>fi>í»d»"»," 4"A»'

__'-* .!íi.í'iy¦'!_L', •'»'.— I»l»dad».

IÜracliã**!»' 
.mpr.itd»' 

"pira"'....,,.

pequena família, ft tua Nabor do
ftaso ju. apto, ;ai. partu do U»lnat.
rlb^da Ramos.. Ordanado a combinar.

1>*ítci."«*.i»* 
«mpittaía p»r»**»rrum»i.

rm c»a» d» ptqutn» ftmllla, ruanr.iorlo Ntvet 34 — Snttnlio Kovo.
l'agã*se_Jtm^ __,

I>rt4ISa*M 
»mpi»<»da qu'» itiV»' ru-

.na,ir btm, para eat» dt ptquen»família, com pouro mnvlmento, a ruaDomine» r.rrtlr» 5», loo »nd»r, apto,
1002 - Copacaban». Entrkdk por .:-
JS ti—tSS
Pre.-!»»"-/.. 

copelra-arrutriadalra i»
mali tdadt, qut durm» no ato*

prc_o. oiilentdo jco eruutrc». Ruado__Bispo. l< _¦ _., ,.
P"r»cl't»m-t» 

du»» emprig»-!»» tiniic
um» |*»r» arrumar • copelrar *outra ptra lavar . coalnhar, «tinem-re referenelas e nue-durma no alu-

gu«l, 4 rua Piratinl s~. apt. 201, an-tl»a rua Dela, imo _r!»'«"4o.

Precl"*-ie 
de uma empresai paratrabalhar em caaa d» família.

Pag»-»» bem. Tratar 4 rua Ollt-ir»
Rocha js, apt. 302 — Jardim nota-n I co. 

Precisa-se 
de çopttrs^ ãrrum-sdelfã

para apartamento pecjuino, Pe_a-st bem e exlgem-se boae referencias.
Tratar 4 r..a cienerai ailotrlo 400.«Pt. íol, '.aranjelras.

|_>recl'>»-»e corxlr»-»rrnm»d»tr» paraA cata de tratamtnto dt ama to p>».toa. Ordenado 430 erutelro». Rua Ani-bal dt Mendonça 21. Pedem-te refe-rtnciat.

Prcclta-ae 
ex-ipr»i»0» * _h_ . i.r.^n-

de dt Banta Itabtl SI 1.» andar.Paga.,» bem. Pede-e» carteira, 'itlt-
fono 38-0124.

Prociirt-ie 
ama-wea d. rttpontaol-

lldadt para menino da s anot •algum terrlcot tambem »»lf»m.-_ r»*terenclu, 1 rua Uatcartnhu d» Uo-ral» 123, Copacabana

Emv»egad__, 
— Precisa-se de conflan-

ça para todo serviço de senhora
M. que dê referencias, dormindo no
emprego. Tratar pel» manhft & Ave-
nida Atlântica 762. apart. acj — Ce-
pacabana. *

Blmpregaca 
— Precisa-se trabath-inílo

4 bem, para casa de bom pa.-s trito
eendo bem tratada. Tratnr ft rua Fran-
cisco Eugênio_i 16 — Apart._l_.

Empregada 
— *"Preclsa-se, 

de con-
fiança, eom referencias, de pre

rcrencla de mela Idade, para casa
de tres pessoas. ítuj Faranl 18 '—
Botafogo.

Empregau* 
— Preclaa-se para traba-

lhar das 7 ás 13 horas, em servi-
cos leves: á rua Afonso Pena, 89, caaa
VI — Tljurn.

EMPREGADA — Preclsã-se.
para paqueno anartamento. Pa-
ga-se bem. Apresentar-se. cora
referencias, á rua Viuva Lacer-
da, 68, apto. 301

Empregada 
— Para cozinhar e

mais serviços para 1 casal
de-
cm

apartamento. 
'Exlaem-se -eter;ncla.s;

pana-se bem. Rua Dona Maria 133 —
Alde!" r—--•-•-, _ Tel.: __-lí32.

Exi-j.. , i":.Sabão PLATINO

Preelsa-se 
copelra-arrumadelra para

família de tres petsoaa, A rua Real
Orandera 123. Pedem-se Informações
e trata-»» dat 9 át 13 horaa.

reclsa-se uma empregada para todo
o serviço, para pequena famUla, ft

rua-Henrique Valadaret 152. 4o and.,
apto. 42; dormir no emprego.

Prcclsa-se 
ama com pratica e qut

dê ótimas referencias, para cienl-
na de dois anos. Ordenado 000 cruzei*
ros. Telefonar para -.7-I.247

P"" 
ieclsi-se um» empregado para caaa

de duas pessoas, para todo o ser-
viço menos lavar c que saiba cozinhar,
rua Jorge Losslo 36. casa 10 — Tijuca
— (transversal .i rua dos Araujos). —
Tel. 28-2147.

Precisa-se 
arrumadelra para \ easal

m apresentar-se com carteira e boasrefereneiu, 4 Avrnldla Puteur 42 —
Botafogo, ate 4» 14 hora».

P"recta»-»"e 
uma moça d. 

"maior 
Ida*

de taudavel e de bou apartnclt,
para cuidar de uma menina de 2 anosoue durma no emprego. Paga-ae 330Praia do Palmengo 122. apart. 704 —
cruzeiros para começar — Tratar ft
Fone: 25-B501. ^_

Precisa 
"sc 

dc uma moça para todo
o serviço doméstico. Ordenado a

tratar, paru cinco pessoas. Rua Bor-
get ^lor_.elro nl" 104. caaa 3.

Precísa-se 
-^le uma mocinha efe 12

a 1. anos para eervlços leves em
casa de casal. Ordenado, 360 crusel-
roa. Travessa do Ouedes n.° 13; fica
na rua Machado Coelho, perto do
Largo do Estftclo de St.

Precisa-íe"de 
uma moça para arru-

madeira de casa de família. Or-
denado, 300 cruzeiros. Itua Teodoro da
Silva n.o 363: fica perto do pontode ..seçfto de Vila Isabel.

Precfsa-se 
de uma moça at. 33 anos,

de útlma aparência, culta, edu-
cada, Independente e de boa saúde, sa-
bendo remendar roupas e serslr, paratodo o aervlço dum pequeno aparta-
mento, menos cozinhar. Horário: das
8 atê melo dia. Ordenado 20 çruaelros
por dia. Respostas para o R.o C3.S53,
na portaria deste Jornal.

Preclsa-so 
uma empregada para todo

o serviço. Rua Bonsa Lima 136,
apto. 1103.  

Precsla-se 
empregada para ajudar nos

serviços domésticos, oue tenha co-
nheclmentos de cozinha. Tratar áv rua
Marl: e Barro-. 583. Tel.: 26-4541. Pc-
dem-se referencias t prefere-se que
du rma fora.'precisa-se empregada sem compromts-
X so, com boas referencias, para ser-
vlços de casal sem filhos, nao dorme
no aluguel. Tratar ft Avenida Maraca-
nt. 419, apto. 301.

Preclsa-se 
duma emprecada; Z rua 2

de Dezembro. 144. apto. 17.

P~ 
rclsa-se da uma empregada pára
serviços leves dé casa; paga-se

bem; & rua Rla Orande Sul _t>, esta--
ç3o_do_Meyer._^

Precisa-se 
senhora de responsab.lt--'

dade para faser companhia e tra-
tar de pessoa Idosa. T.' Indispensável
quo durma no aluguel. Exlgem-se re-
ferenclas. Rua Machado de Assis 17,
apart. 601 — Flamengo.

P'feclsa-se 
te uma empregada para

trabalhar em caaa de família. —
Paga-se bem. Tratar ft Praia do Fia-
mengo 82., .npart. 1.004. Bloco B.

Preclsa-sr 
de uma moça para ser-

vlços leves, ft rua Teofilo Ottonl
152, «OO.

Preclsa-so 
de uma copelra e uma

ajudante de coslnha com pratlea
em pens&o comercial, ft rua da As<
semblíta b. 1" andar, Pensfto Comer-
cio. Exlgem-se carteira profissional
e de saude. N&o trabalha aos domin-
got

"Preclsam-se meninas de ll a 14 anos,
que saibam ler e escrever. Tratar á

a Dona Marlana. 121, casa IA — Bo-•ogo. Tel.:. 2&-3703.

Copelra 
arrumadelra — Preelsa-ae

de uma competente pana íamllla
de tratamento, Paga-ae bem e exl-
ítcm-ie referencl»». Avenida Copa-
cabana n. 74, apartamento 801 —
Telefone 37-2304.

opelra-arrumadel*a — Preelsa-se,
4 rua Jardim Botânico n. lll.

rone 2f.-51J2.

Empregaoa 
— Precisad-e empregaaa

para casa de família nfto coslnha.
nfto arruma nem dorme no aluguei
Kntrada fts 8 e ealda As 16 horas
Ordenado 250 cruaelroa. Pedem-se re-
ferenclas. Rua Clarimundo de Mele
n. 262, ap. 102. Piedade.

Empregnda 
— Precisa-se, para tode

o serviço, em apartamento de duns
pessoas; ft rua Davld Camplsta 54, apto.
2 — Humalti. .

Empregada 
— Precísa-se;-1 rua Sd

Freire. bb-A cata 4 — F. Crlitovao.

Empregada 
—"Prectaa-te para' o tri-

Vlal, em casa <*e casnl sem filhos,

3ue 
durma no aluguel e dft referencias

e onde trabalhou. Ordenado CrS ..
400,00. Tratar A xo.w Oeneral OUcerlo..
44nt_apto._l20l_— Laranlelras.

Empregaria 
— Preclaà-te em aparto,

mento de casal Bem filhos, pnra
serviço geral. Exlgem-se documentos e
referencias. Obséquio trater pelo telefo-
ne 4_-24B7.

Empregada 
— Para pequeno aparta*

mento, de casal sem filhos, precl-
sa-se, de preferencia de malorldade
para todos os serviços menos lavar. —
Dorme na casa, cm dependência com-
pleta, confortável. Tratar á ria Ipl-
range. 4ft. apto. 101 ~^ (Laranjeiras..

obra facll de tenhora, paga-to
\?em, por peça. Calçado Alhambra, ft
lua da Gamboa fl e 93, próximo ao*Tunel__da__Oentral. ^_

S' 
ãpathiro — "cortador 

com pratlea
que .possa tambem trabalhar no

4_cab_jTier.to de baicao, preclsa-sc para* «._•¦.íi. de calçados sob medida. Saps-
teria Athenrts. ft rua Duvlvler bQ-í*
Çopacaban-t. ,,.. __"í^iapatelroa — Prcclsa-se de um
O empregado para balefio e limpe-
ea, e de um aprendiz coin pr&tlca
iit; acabado. Fabrica dc Cal^adjn
CUrio. Caminho de Itaoca n. -410
23onMict____

Predia-ae 
d» um copeiro eom pra-

tlca, ft Praça daa MaçOes 90 —
Bonsucesso _^
Precls 

a-seTdê um copeiro cõm pra-
tlca de restaurante e bar; ft Ave-

nlda_Atlantlca_60|í.  _

Preclsa-se 
de~um lavador de pratos,

ft rua Frederico Meyer li-A —
Meyer_.'

Sapateiros 
— Preclsam-se operários

para obra nova sob medida c con-
Bcitetros. de preíerenela que cochecam
«ervlço ortopedlco. Paga-ae bem. Rua
d a Olorla. 10.'^NapiTtèiTO ~ Preilsa-se bom balcfto
.ÍJ para oora fina Luu SV paga-ee
Btm A xx, 1-eflro II 135.
Qapatetro — Freclsa-ae que traballíê
bJ com pneu em alpercatas; ft rua
•Juanoré 251 — Braz de Pina N&o
eendo nortista é inútil ae apresentar."«õaputetros — irecísatn-se õficiãlr de

siipatelro para calçado sobre ma-
dida de - homein, outros para conser-
tos, a rua Figueira de oluio 390 . —
».iio Cri-totfi^,.

Preclsam-se montadores

Ijrcolãa-so 
dê um garçon com prft-

tlca de pensfto, de um ejuaante
de cozinha e de uma cozinheira com
prfttlca de pensfto. Av. Gomes Frei-
re 133 ou Praça Jofto Pessoa lo^.

jrêcísa"-G_ do um empregado paro
JL arrumar quartos e demais ser-
vlços; t. rua da Relação n.° Si, l/-
andar., _¦ >w .. _. _ ,.. ':" 

AMAS. ÃrrWiADSIBAS E
E COPEIRAS

Copelra-arrumadelra 
-"-""^ Precisa-se.

que durma no emprego; k rua
Santa Clara n.o 361, apartamento 702.
/"^opelra - arrumadelra — Precisa-se
*—' a rua Pereira da SUva, 23, dor-
mlndo fora do aluguel, ordenado 400
cruzeiros mensais. Trata-se das 9 i*o-
ras em diante.

Casal 
que tràbálua precisa emprega-

da para todo o serviço que tenha
carteira. Tratar das 7 fts 10 horas, ft
Avtnlda N. 8. de Cc_>acabr.aa 152,
apú 84. 

COPEIRA — Precisa-se unia
copeira de boa. aparência, para
casa de alto tratamento, qne
apresente carteira e boas refe-
renclas. Paga-se bem. Rna Cos-
me Velho, 47 — Laranjeiras,

Copelra 
— Precisa-se para"úm""casBl.

para tratar de cozinha e roupa
| mluda. Rua Martins Perrelra, 59, apto.

301 — Botafogo, bonde Voluntários.

Copelra-arrumadelra 
— Precisa-se de

uma que dê boas referencias. Hua

Empregada 
— Precisa-se para toao

o serviço de pequeno apartamen-
to de casal sem filhos, que tenha boa
aparência, moça e que du^rr.a fora do
emprego. Rua Ear&o do Flmengo 34
ap. 42.

Empregada 
pnra todo o aervlço de

pequena famtlla, preclsn-se ft rua
Domingos Ferreira 242, apt. 902 —
Copacabana

jatUpi-iilaa — ..tíclsa-se ft rua Barfto
Ul de Mesquita, 207. que durma no

Ordenado a combinar.empregai!

Empregada 
— Precisa-se pare/lra-

balhar por horas ou melo dia, em
casa de casal. Paga-se bem. Apresen-
tra-se com refenclaa & rua .Toílo Rlcar-
do 15 — dKo CrlstovfU — Largo da
Cancela.

?Tfc.sa-sQ un*. a moca para casai,
pequeno apartamento. Avenida

s»o Sebastião, itt. apto. 101 —
Urc».

ÍpmpreB-a» 
-- Prectsa-se uma pata

li todo o serviço em apartamento de
tres pes? :as. Êxlgem-se referencias.
Te____-_!(,2

ÍT-amlll» 
estrangeira procura boa em-

. pregada portuguesa como armma-
deira e para tomar conta duma cri-
anca. Paga-se bom ordenado. Apre.
sentar na Avenlda Rfto 3cb*stlflo*117.

EortnJcIFat 
— Oferece.ao moça

para arrumar •, copelrar, tem um
menino 8 meses, tratar pelo telefo-
ne 25.531

M-enltnno

T^ mpregada Fa-mllla precisa, de

-km¦yj.Ta-^f^-*!;';-;tr«T-""vjna—««h1 1 v/ uma que ae Doas reierencias. ti.urTT rrumadcír» precSa-tc çom pratl- M„qlíê!1 
•_, 

AbI.ttnte3 197. Telefoneii ca para casa de família teleío- 26-1355.

Sapateiros
para sapatos de pneun, n&o prega

rira; a A-. Presidente Vargaa, 2B04.
fundos -.¦Çãpatelró modclõtior — Preclaa-se l
O bom modelador para uma fabrica
fie calçados Lult XV. A rua Noronha
i3iintos 163 — Estado.

Sapateiros"- 
— 'Preelsam-su bons oli-

ciai» de Luiz XV; a rua Plancd
21, casa L Bonsucesso, próximo ft rua
Tiranos.

Bapatelros 
— Precisam, para BãícSo

e oficial Lult XV « Anabela -
Avenlda 29 d» Outubro 10514 — C««*

¦ «adura.
tfPrecisarn-se bons

Sapateirosacabaríores de cal.ados Luiz XV,
pede-se spresentar-sc munidos das
respectivas ferramentas, A rua do
EtcEcnde 81 — ¦¦^0lla^

S 
a pet elro i — Prêcloam-se de bons

montadores para calçados de se-
nhora, pede-se apresentarem-se -mu-
nldos dns respectivas ferramentas, ft
rua do Retendo 82, loja

SapatTisTròs 
— Preclsamse de bons

cortadores de calçados de senho-
ra. paga-?e bom ordenado. E' favor
apresentarem-se munidos das ferra-
mentaa respectivas, ft rua do Rezende
ei. loja.

Prêcisam-se dole o**P
que trabalhem bem em con-

•ertos: A rua Palssandu 253.
Sapateirodeit

^apatelros Preclsam-se pesponta-
dores t calxeiro de balcfto-—- Cal-1

çados Marsjoara — Alfândega 173 —
¦obrado.

Sapateiros 
—""Preeisam-ée oílctsls de

calçados a Luis XV. ponto esteira.
ft rua da Constitui çfto 13^,20. 

Sapateiros 

"é~ 
ajudantes" —¦ Preclaám"--

se de bons, cortadores, pesponta-
doree e um aprendlc pera calçados de
senhora, ft rua D. Teresa 78 — Enge-
C»ho de Dentro.
j^apst-elroa —• Freclsa-Ve'- pesporitã_õr
)73 competente, aeumtr cv:*.;tc d«
feanctida. Ordenado e eomls^fto. Tra-¦' Car - crtíailrararats entre 9 e ;o bo-
sta. _rr_raa!«a» V-t. ttlt nii

n« 47-3403 a ru» Barão da Torre 394
tpanema. ¦ ¦¦ • ¦' • - i .

rrümadelra — Precba-se dt BÕã
aparência, com referenelaa. Tele-

fone 25*0031, daa 9 Ao 14 horac, il .aja
General OÜccr-o 5B ,_ •/

ma-oéca — Preolsa-se para tomar
conta de uma criança de um ano

moça de 15 a ib anos» Praça Baenz
Pena 13 casa 6. _

Arru 
madeira-copelra — Precísa-se

para casa de famUla de respeito,
sú serve pessoa educada e com saude,
dorme no emprego, exlgem-se carteira
e referencias da casa onde trabalhou
ordenado Crt -oo,CO. Av. Paulo de
Frontln a. 167. Rio comprido.

Arrumadelra 
— Pieclsã-se paro' ira-

balhar por horaa em casa de tva-
tamento. Exigem-se referencias. Orde-
nado Crft 400,00. Travar A rua Raro-
neza de Poconé n _u0- Jardim Bota-
nlco. Tel. 26-9088. 

Precisa-ae paira'menino

Copelra 
— Prectsa-se com prática

de pens&o comercial c| carteira de
saude e profissional, só trabalha no
almoç oe dias uteis. Rua i« de Março
n. a. 2a andar. . * 

Ama-aôcatde doía anon. Bom'ordenado. Rua
Afonso .Pena n.0 1<5.  -

Arrumadelra 
— Preclsã-üe 

"i 
rua Ní-

n» Rodrigues, 58, bairro Jardim
Botânico. Ordenado 350 erunlro».

Arrumatíelra-copelra," 
— Precisa-se

de uma para cana de famtlla e de
uma cotlnhelra do trivial variado. —
Tratar 4 rua MarquCa d» Abrantes
numero 64.

A Tiumadolra — Prtclt»-»» para oa-
_~Vsa de família, à Praia de BoUfo-
80 130. »pto. 2101

Arrumadelra 
com muita pratlea a

referencias t carteira para tra-
balhar d» a »» 14 hor»». Mo «e aten-
de pelo telfone. Tratar a rua 611va
oulmarae» n. 49. perto da Praça
fiannz Pena. Crt 600,00

na-teca — Preclta-a» para cuidar
J3l de duas crianças, uma : de tres
anos e outra.de quatro anos. Rua
Maria Anjrellca. 303. ap. 102 — Jat-
dlm Botânico. Tel. 20-45ia

Arrumadelra 
— Preelso-ie uma que

conheça o serviço. Trabalhar por
horas ou dormir no emprego. Rua
Marqut de alenc» 50. Tijuca. ¦

Arrumadelra 
a cop,ira — Precia»-

tt uma par» pequena ftmllla.
Tem salda lodo-, os domlngoe deuols
db" almoço. Paga-se bem, A rua 8an-

lt. 31" 
""- -'Clara j Copscabana.

Arrumad-A,» 
— Viectae-er eem

pratica dan4o boa» re?f--enela«
e íormlt__o n-f alnjruel; i rua Gene-
rt". G-Uc-cto. ÍS — Ttl. 2S-ÍC::, pe.*
a_t___" -'¦' ¦ . i.,

Copelra-arrumadcira. 
— Precisa-se

com pratlea do serviço, de con-
fiança, dormindo no emprego, A rua
Prudente de'Morala B14, apt. íol —
Ipanema.  v

Copeira 
- arrumadelra — Família

de tratamento precisa com pratl-
ca' do serviço o dormindo no empre-
go. Exlgem-se referencias e paga-se
multo bem; ft rua Prudente de Morais
742 — Ipanema

XJ uma. Rua Hnddoc-t Lobo 96 —
cosa 9.

EMTKÉGÁDA — Preclaa-se
uma para todo serviço, em easa
de casal estrangeiro. Paga-se
1.200 cru-ciro!. Tratar k rna
Conselheiro Lafaietc, 60, 6.° an-
dar, em _Coj>acabana.
Empre"ga"àa 

— Pnsclsa-se pvra todo
serviço de uma aenhor-,, para

trabalhar das 8 ts 16 horns. Orde-
nsdo 300 cruzeiros; rt rua Visconde
SUva-32. Botafogo

enlna — Precisa-se, de 12 ã 14
para serviços leves, nua

Ana Neri 2.410. Fone 49-4617. Don»
ü*eda_  __^ l

MoSnha 
—">r»cl»a-»4 um» d» 13

a 16 anos, para pequenos servi-

Sos 
em casa de caaal e tomar conta

» um menino. Paga-te 200 cruzeiros,
a rua Sao Francisco Xavier 374,
terreo. _^

Mocinha 
— Proclsa-se para tervN

cot leves de casa de pequena fa*
mllla, para trabalhar das 8 Az le
horas. Exlgem-se referencias. Tratar
a rua do Catete . 92, ca»a_lo.

Madame 
Maria""Lucla, rêcem-chegada

do norte do Pais. deseja encontrar
colocação em casa de pessoa so, po-
dendo viajar ou ausentar-se da cidade.
Para maiores esclarecimentos telefo-
nar para_27-7180.  .

Menina 
para"'aJSJõaf em aervlços

domestlcot de pequena família,
precisa-se A rua Felipe Oliveira 19,
fone 37-2l2f-. Junto ao túnel do Leme.

Mocinha 
monor para Umpeia e pe-

quenos serviços — Precisa-se. Ou-
vidor lbi.__ia_ andar.

Mocinha 
Inteligente, do 15 a la

anos, precisa-se . para arrumar e
capelrar. família pequena, á rua Arau:
Jo Oondim 23. cata 6. Nao _»c aten-
de pelo teietone,

Precisam-je 
2 empregadas, uma que

olhe criança, outra para aervlços
domésticos. Av. 29 de Outubro, 2465,
Hlglenopoll:

reclsa-se uma arrumadelra sabendo
pontear roupa. Ordenado 400 cru-

zeiros. Casa de tratamento, ft rua Soa-
res Cabral 62 — Laranjeiras.

_i_R-;e uma empregada ne rua
QraertI SUva Pes.o» 21 apt 203

Pica no fim da rua Aguiar. Paga-se
bem.

Y5rêãi5
tT Oer

reclsa-se para copelrar e arrumar,
A Avenida Paulo de Frontin 855

Rlp_Comgrldo

Precisa-se 
uma menina para olhar

uma criança de ano e me o. Ser-
viço eem responsabilidade r leve. —
Tratar ft rus Bo.Ivur, 147. apto. 301
ou pilo tel.: 47-1553

Frecisa-se 
uma empregada p', «JlT-

dar em todo serviço de easa de
p-quena ftmllla. Rua Bento Lisboa.
79, cata 12.  

Freclsa-se 

"de 
uma mocinha para

casa de pequena família eom tres
pessoas. Bera tratada eomo da fami-
lia. Paga-se bem. Tratar a rua do
Sddado 104. apto. 202_

I)r.cl»».M 
4. -una WF^nadtti* *

, tu* »*»-¦ ••---•. tt, »9t, u, Tit.
WMa_\tti

IJf.túT.»."""!»*üm»''aiiptáiíaa pífiap*rt»_r.i..ito a* p.ou.r.» f»ir..!í».
•»t«# |!«»im» »i« íi tu te .i.i* «tMal», tti».,» un, Ru» tttntt Cia*r. it», ii». i,, »pt. i", CtetU.ban». t_*|)i»«i>.«'..t 

üti,» »mprr((»d»™-<«r«"'t»'.
l •» dt ftmili». Pau»-¦ ¦ ,,i. i ,.

uit no «mwtiio, a «. u.nn Vtlu» uar*y_wf n — d»1 outiiho.
Pi¦¦-;•»-.-. 

utn» .,f ,;,»,;.i... - , _
e.rvlço dc 4u»t ptitott. Aatiiití»H .-. ¦-)-. 14. tptlt. j;l .'..,,,., _

Pont: za-ie.it.

II 
-¦¦¦¦-. • , um» Bo» ' toiirtítta"*»
mu.ta cemptttntt ptr» coalni— r o

trivial » lavai ptr» • i •¦ .. . o. tr»*•«n.-v , ocm o.*d.n»oo * comem»..rr«t»r a_iu»_P«t»i»» Naa»» 4;c*A.

I»t.cir**i»"p»r»"c»»»"d» pjqutnaf»-
mlllt, .i..M..•.,. q.» IrãítlU* vornor»t,_com nqçOe, do Irlvltl. Tratar-Bim-TWdlno nandtlr«^ tl. EiUclo

do_ni»chucio.

Prteitt.lt 
mott u i inrnir.» parattfü

vlços leves duma senhora com uma
fiüinj.». nua Araaldo qulntela ut,'«1. 1>--»0, _____
Y>rtol»a.|i tmprtftda pel. ;,.:a, id»
X manha 4 dl», na ttmtn», orde-
nado 130 oniMlrot, A ru» Car.itiro
dt Cimp.it 20, cata 2. — ato Janut-
tio

Iyrecisa-ie' 
de uma «mprt^ada para

um apartamento dc casal ft rua
Almirante Cândido Bras4.!, *¦*. apar-
tnn.c.Uo VM- |
I»r'eelt«*ii> 

dt uma -n;.,;r,,c« pa.-u
todo o tervlto de um cutl »0,

que durm» no aluguei, - ru» a-.*.J.n
AntonIo_21._Hnger.ho 1-Sovo, itiivprr~ecl»a-s»'empr»gada "par", 

iodo irT-
X viço ds pequena famlUa, nienou
corlnhar. Rua domes Carneiro .'._¦ —
Apart. 704. Cop,cabana
^preclãs-se empregada psra serviço
X caseiros. Paga-se bem, ft rua Prel
Cênica 279, apart. 1 — i.» »nd»r.a'*n'ãgo-se 

330 cruzeiros a 
'mcc.nha 

qu»
X dft referencias, para ama-seca —
Bua Parme de AmoCdo 10 — Ipa-
nemo.*T)reele»-t. «mprefada para atrê-ããr
X • eoslnhar rm apartamento pe-
qutno com duas pessoas. Tratar A
Travessa Carlos de Bft, 17, aaprta-
mento 301 > Catete — Pedem-ee refe*
rsnelas.

FBECISA-SE uma senhora ae-
ria, qur -flurma no aluguel, eom
Loas refrrenelas das cx-as onde
Sk iraDtlhon, para codnhar em
rasa de pequena familia ri- bor..
tratamento. Ordenado 250 ero-
gelrot. Tratar k rna Frei Fr-M-t-
no. 543 — Meyer. perto da Uffh*
(subida) a 3 minutos da esta-
ç_o.

Preclsa-tt 
empregada para todo etr-

vleo de casal, dormindo no alu-
guel. Pedem-st rtferenclat — 400 cru-
ttlros mensal.. Praça Bdmundo Bit-
tencourt 2._Apart.__ 20j^_Copaeabsna.

Procura-ie 
empregada para toío o

serviço para casal sstrancelro. que
Paga-te bem. Bom trati-mento. Apre-
--Ib*. coilnhar. dorme no emprego.
sentar-se em Copacabana, ft ru-i Bs-
rata Rl_e!___ 807, _ apto. EC4.

Fficlta-10 
empregada ptra ausüiar

em terao o ,ervlço familia de qus-
tro pessoas, bom ordenado, quarto ln-
dependente, A rua 24 de Maio 424.
spto. íoi. gstaçfto do _Rlachuelp.^

Proc.irá-se 
empregada para todo»

os serviços domésticos, nfto pre-
dia cotinhtr, pode dormir no em-
nrego ou fora. Rua do Riachuelo «'.«,
apto. 301, etoulna da rua Frei Ca-
neea.

Preclea-se 
duma empregada para ca-

ta de família, que durma no alu-
guel. Tratar A rua Mala de Lacerda,
_e*j___ Estaclo de 3A.

PRÈCÍ6Ã-SE empregada para
todo serviço de 2 senhoras. Or-
denado 400 erurelros. Kua Ba-
râo de Petropolls, 45. casa 38,
apto. 4. _. .

Preelia-,e 
em casa dt ftmiiia dt

um menino de 9 a lo anos, para
mandado,. Tratar 4 rua das Pa.mti-
raa 03, apto. 5Q2.__Botafo_o_;  .

P 
reclsa-se empregada em casa d»
casal. Tratar 4 rua Uruguai 395

-a_luca. Pedem-se referencias.
_)reçtsa-ie duma moça para traba-
t lhar em casa de família, até ft tar-
de. Rua Ateredo Coutinho, 18-A — (Be-
co da Cosa da Moeda). 

Jrecisa-se uma empregada que dur-
. ma no emprego. Paga-se bem. It.

X compromisso, para todo serviço de
tenhor» doente, menos coilnhar. Orde-
nado 600 cruzeiros. Tratar pela me-
nha. Rua Bento Lisboa 34. Apana-
mento 1.

Prudente de Morala 972 apartamento -rvfícGa-se do uma ampresaJa para
1... Ipanema depois das 12 horat. J-** d M'aunea íamllla, 4 rua

Paga-ie 300 crutelrot.
rèclsa-se uma empregada domestl-
ca, para todo serviço, ordenado:

350 erurelros, ft rua Frei Caneca 171
sobrada

Preclsa-se 
empregada, ft rua Jo&o ds

Barros 15._ -. Apart. 101 — I-cblon.

Preclsa-se 
boa empregada"de" eon-

fiança para todo «ervlço de uma
senhora de trato, que dt referencias
dorme no emprego. Tratar pela ma-
nh&. Avenlda Atlântica 762, apart. 803

C o pacnbana.

Precisa-se 
empregada, a- rua Bario

do Bom Retiro 341. Paga-ea btm.

Preclaa-ae 
boa empregada para todo

serviço em casa de pequena fami-
Ha; ft rua Nascimento Silva 100 —
apart. 2. Ipanema.

Precisa-se 
uma mocinha para casa

de pcouena famUla par» o trivial
variado. Pedem-se referencias. Rua
Almirante Qomea Pereira 20.TJr.___.

Cicpelra 
e ¦ arrumadelra — Precio**.-

" so uma. dorme no emprego, tra-
Talha at6 fta 17 horas. Ordenado 350
Turrlros, ft rua Munia Barerto *n-\.
Botafogo- _____________

COPEÍR*. . ARRUMADEIRA
— Precisa-se pára apartamen-
to' de casal. Exlgem-se referen-
elas;' Paga-se- bem. Rua Gustavo
Samoalo. 107, apto. 601. Telefo-
ne 37-1067. — T^eme. _
/Copelra - arrumadelra — PredsãX
Kj nt para pequena família, aue dê
referencias '•¦ seja. sossegada; ordena-
do CrJ *ioo.oo. Tratar á rua Alegrete
33, Laranjeiras — Bonde de Acuas
¦Farreai. -\

Copelra 
e Arrumadelra — Preclaa-se

que-durma no emprego e dê re-
ferenclas. Ordenado' 300 crueelroa —
Tratsr des a 4a 10 horas, ft rua Ml-
truel Pereira <?3. Humaltft.

Empregada 
— Precisa-se competente,

boa vontade .tuJo fazer parur. j.vrtamento dc tres nessoaa. prefere-
se que durma fora. Exlgem-se sólidas
referencias. Avenida Beira Mar 4ub.
Edlflelo S&o Miguel, opt. 903. Espia-
nadaim dp Castelo. ,

Empregada 
— Precisa-se de uma

moçn para algum serviço de casa
de família petiuena; tratar somente
depol» dat 15 hora», n nm Paranl 4,
2« sobrado, (2» porta) i ordenado Cr»
400.00. ___^ ¦_.'

Empregada 
— Preclaa-a« urgente,

para todo o serviço d» p«__en»
família. Paga-te bem. Trati-se hoí»
a rua Teodoro da SUva n. 532-P —
Vila Isabel

Empregada 
precisa-se de uma para

todo o serviço de casal. Paga-se
brm A rua Conde de Bonfim n. 732
apartamento 6 — .Tijuca

Moça 
— Ofe'rec'e-6o, do confiança, rie

17 anos, para tomar conta da cs-
critorio. Querendo depois aprender o
serviço, ordenado ft oomblnnr. Cartns
para 71181. na_portarla_deste jornal.

Menina 
para pequenos trabalhos de

limpeza, prcclsa-se 
'uma. Blarritz

Jqhelelrelroa. Av ¦ Atlântica 272.

Mocinha 
- • Casal preclta at» 17

anos, que itoato de criança, parn
serviços leves de arrumação, devenrio
ser sadia o educada, podendo dormir
no empreso. Paga-ae Cr? 300.00. Tra.
tar á rua Bario de Itopaulpe 182. Itlo
Co mp-'-do.i dc poi1» de 9 horas.

Frrclsam-se 
duns copeíiãs com pra-

tlca e de uma t judante de rosl-
nha para pensfto. Atende-se todos os
dias, exceto aos domingos. Rua dos
Andradas 153 sobrado.

Precisa-se 
uma arrumadelra, que dur-

ma no emprego, A rua da Passagem
145, apto. 202 — Botafogo

Prcclsa-se 
oniprogada chegada dó ln-

terlor, ^com pratica de copelrar t
e passar roupa, para íamllla de res-
peito e tratamento. Tratar a run Pro-
fessor Saldanha 146. — Telefone
26-7227;

Preclsa-so 
uma menina para ama.

seca e mais serviços leves; pega-
se bem. Rua Padre André Moreira 36
estação do Meyer,

Precisa-se 
uma empregada; A rs* Nabõr^SêiV 75Õ!" apto. 201, em rrente

Barfto de lguateml 46, . casa -., ao Balneário de «amos.
PROCURA-SE senhora de res-

ponsabilldade, com pratica de
crianças para tomar oonta de 2
meninos na ausência dos pais
dãrante três meses. Tel. 087-8776.

Preclaa-se 
um» empregada para eT-

rumar e aludar na eoelnha. P»ga-
ts bem t tem quarto independente. Itua
Universidade 53, apart. 202. Tijuca —
Fone: 48-5662. _.'T^reclsiá-se arrumadelra ot mais de
X 40 ano,, que durma no aluguel •
dê referencias, recentes para arruma.-
e lavar alguma roupa em cata da pa-
auena família. Tratar daa 7 As 12 l».
nelo telefon» 37*4928.~T>rects»-ee uma tenhora para aarvl-
Jt co domeatleo. apartamento de Ml-
toa Só, dormindo lôra; para trabalhar
das 8 As 14 horas. Trata-na Mio te-
lefono 25-9876, apresentar carteira a
relerenclas.j ,~PRECISA-SE- ura» eopcira-ar-
rumadeira, que saiba servir bem
a mesa, com muita pratica. E
escusado se apresentar eem eom-
pet.encia. Ordenado 500 a 6W
cruzeiros. Rua Copacabana, 12.,,
apto. 1094;

Frecfsa-se 
eeiprj»d* par» tódo nr-

Tico de caeal que trabalha ten,
_ ru»_Caatr-p>3p«a_^4,___l»SÍ_.-,—

Prectsa-iõ 
ie lima senhora para llm-

peta d» uma caa» de cômodo» • la-.
v»r du»s vetee por semana; A «* do
Catíte ¦3Q4._1° andar.
TJrccEa-se de uma empregada pai»
Jc todo o serviço em caoa d» paqut-
na famlll» poaeudo dormir no empre-
go, A ru» Ben.amln_C*oi-Un__9_
Tjnvclisa-sê""de etnpregad» p»r» toio
JL o serviço menos lavar, em cata de
casal sem filho-. A rua sio Salvador
99, apto. 1104, teletone_25j;503__L

Preclsã-se 
empregada para pequana

famUla; paga-se bem A rua Car-
ilmn dc Moraes 540 — Bamos.

Preclsam-se 
trea rapasea para tern-

ço de rua que saiba ler, taerever
e conheça Copacaban», p»ra faiar co-
letas de sapatos no» edfflclot, poden-
do ganhar 900 cruteiros mensais, Co-
pi*.cabana 569. sob., eala 10, gapatetro.

PRECISA-SE ama paelente
asseada, para tomar conta de
menino de 6 anos, dormir no em-
prego. E-dge-se referencia. Tra-
tar à rua Voluntários da Pátria,
21____Eo___a__B_horaS;__

Precisa-se 
uma empregada ptra to-

do o aervlço de casa de catai,
menot lovar, ordenado 400 cruzeiros,
á rua Amar»' 64, casa 12. Andarnl

Precisa-"»* 
d* empregada em caaa

de família t- tels pessoas, para
aludar -em todot os terraços e que
dê referencias. Ordenado 3000 cru-
celros. que durma no aluguel — Itua
Dr. Garnier n. 609 .— Kstaçto do
Bocha.

Prcclsa-se 
uma boa empregada para

arrumar e tomar conta do. uma
crlsnc e que durma no emprego. Tra-
lar A ru_____Matr!r,_11_.Bc^n_c_o.

Copeira 
— Precisa-se para easa St

família,. á Praia de Botafogo 130,
noto. 2101. ¦ 

' -

Copei» 
— Pree!ea-te p| uma p.»n~

s&o comercial, que durma uo em-
prego. Tratar i rua Francisco Mura-
rotorl 15. Pone 22-6958.

Copeira 
—"Precisa-se de uma para

trabalhar em casa de pequena fa-
mllla de tratamento. Exltt-em-se refe-
renclas, *K *-ua Qenerel OUcerlo 3-*,
apart. <04 ~ Laranjelraa. - .
V^õpêlfã ernimadelrã ----^Precl?tt-sfl
Vj que tamhem ajude, com 3 crianças
creseldaA. Rua Soroeaba 243 — Bo-
tafogo. -m ri -

Cõpelra 
— Precsa-tse com bastante

pratlea para pensiio i rua n:i.-
_nos__Alr*s_j74. Polpa aos domingo»¦__

Casar*ecm 
fílnus -**- Precísa-se em-

pre .flfla pera todo serviço; i. rua
Mii.-*.lnhc "obre 20. Sta. Tere».

EMPREGADA — Precisa-se
empregada para todo o serviço.
Ordenado 550 cruzeiros. Rua Ba-
rão da Torre, 464, apto. 102 —
Ipanema.

Empregada 
— Precisa-se a rua liJo-

neleroà 32 »Pt 31 CopacaBana tel
37-4695. '

mpregada — Precisa-se utna para
-serviços normais de casa de pe-

quena famUla. Paga-se bem. Orde-
nado a combinar. Bua Sergipe 4, pro-
limo A Praça da Bandeira

Empregada 
— precisa-se uma com-

petente, limpa e asseada para todo
o. serviço de tres pessoas. Exlgem-se
referencias. Ordenado Inicial CrS ....
500.00. Tratar A ladeira do» Tabaja-
rat, 196, ap. 903. Tel. 37-3397

mpregada —• ^recita-te 
"d« 

uma
para casal. Urgente. Kua Carlos

Vasconcelos n.° apartamento n.° 101.
Ordenado, 4ft0 crunelros.
T7*mprefada — Para serviços de cs-
Ia' tal — Preclsa-ee A ru» Dom Cie-
drlto 391 — Apart. .103 — Leblon —
Pana-en bem

Moça 
— Precisa-eo para casa de

casal. Nilo lava nem cottnha.
nua Boría nela 238-A, Engenho de
Dentro. __:

Moça 
— Precls»-se de uma para

parcar uma criança, dorme no
aluguel e exlnem-se referencias de tua
conduta; tnrtar A rua Haddock Lobo
304, caa» 28-A, paga-te bem.

Mênlna"on~mesmo 
senhora — Pre-

rlso-se em caa» de família para
serviços domésticos em geral, dA-se
casa e comida o 100 cruzeiroe; A rua
da Abolição 327, Engenho de Dentro.
\S'enin» — i-reoísa-sê porá serviços
lfXleves em cts» de cass.1. exige-se
nue sija bem educada. Tratar a rua
Barata Ribeiro 63. Com apresentação
t"° responsável.

Mocinha 
domestica — Preclsa-so de

um» cem cerca do 15 anoa para
arrumar e aludar com criança. Bxi-
gem-se. referencias. Posa-se trem. .Rua
Campos da Carvalho 300, apt. 302 —
Leblon;

Bmprerad» 
—

para casa d

Empre-ei. jtrvlf

Precisa-se ; de uma
para eat» de pequen» famtlla.

Pedem-se referencias; page-se bem:
k rua Visconde de Figueiredo 99 (es-
quina da rua Almlrantu Cockrane) —
Uluca.  _•e«»d*¦— twTiwi p»-*» tc-ío

-iro de c&ssl. que durmn no
aluguel. Pedem—se referencias; k rua
Jorfie Huclje. 202 — Vila Isabel. —
Te'efon«i 28-6302. '

Empreg»da 
— Pre*ls»-te p«T» o «er-

viço de um casal, ordenou a
combinar Fjd"err-se informaçfies; a,
rua Carvalho_Alvlm 32,_npart. 101. _

mpretTada p-r hora — Precisa-se"
com prnt"ta e es-seüda. apresen-

-ml--! carteira a referencias. Rua
Senador Vtff&elro 237, apto. 402.

E"

¦\Tenlna — Preclsa-ae par» auniiur
IfAem serviços domésticos menos la-
var t coilnhar. Ordenado 150 erutel-
ros. Avenlda Marechal Florlano 113 —
Entrada pela farmácia. "VÍ enlna — iPreolta-ie. d» 14 » 17
iYJ.anos. que goste de crianças, para
njud»r em «ervlços leves, oue seja »»u-
davel e *bem elucad»; paga-te bem.
Rua Tenente Vilas Boas 60, apto. 20:
— Largo, da 2*-felra,ti;;  ; -

oclnha — Preclsa-el para arrumar
que enlenda de cn-lrihn. Casa de

3 pessoas. Pagam-se 300 çruaelros. —"
R"¦*¦ _Professor^Onhlro 1-6, casa 7.

Mocinha 
para «judante de servi-

Ço» domésticos prectsa-se k Av.
Ttalnha Eli-aheth. 199. apto. 804 —
Posto 6

Prccisa-se 
uma empresada que dur-

ma fora. para todo o serviço de
um casnl. Santa Terwa, Tratar pelo
fone 26-3268.

Preclaa-se 
empregada para servl;os

domésticos, raenoa coalnher a rua
Adolfo, Bergaminl n. 377 — Engenho
de Dentro. ¦ ,, , ,.,- —

Preclea-se 
is empregada íara ter-

viço da casol. tratar A tua Pru-
dente de Morais n. 1668 apartamen-
to 24.

Frecisa-iõ 
empregada par» tomar

conta de uma criança do s meess,
filha de casal de funcionários; serA
traatda como pessoa de . família; a
rua_Gcneral_Bruco 46, apart. 206.._

Preclsa-ee" 
de 

"uma" 
empregoda para

todo o serviço de uma pessoa, que
durma no emprego. Exlgem-te refe-
renclas; ordenado CrS 600.00; t. rua
Esteves _Junlor 22, apart. _5.. *•

Preclsã~se"de"'uma 
menina p»ra aju-

dar no serviço de 2 pessoas e aue
lave algum» roupa. Avenida Melo
Matos 25, Largo da Segunda Felr»..

Precisa-se 
de uma empregoda oue

durm» no aluguel; A rua Warla
Qulterla 77, Ipanema — Praça N. S.
dn Paz.

Mr:

Pr-scl.a-se 
uma empregsda para um

casal, paga-se 200 çruaelros men-
tais. Tratar A Av. dos Democráticos
n- 77%- casft 1' Bonsucesso.

Precisa-se 
uma empregada de bonb

precedentes, que entenda bem do
trivial de corlnha, podendo, «o quiser.
dormir no emprego. Av. Atlântica 770
apartamento^ ft^2 

PKESISA-SE com urgência tjc
nma arrumadelra de uma cojl-
nheira. Tratar A rua Barta RI-
beiro, 807, apto. 304 — Copaca-
bana. ^

Precl»a-ee 
de empregnda para todo

o serviço de pequena famlll» —
Ejlnem-se referencias e carteira pro-
flssional; ordenado Cr» 500.00; A rua
Honorlo_cie_B_rro5_4l,_apart ¦__*}__ 

PRECISA-SE emprecada. â r.
Real Grandera, 53, epio. 104. —
ExlBcm-se referencias. Para-««
bem-  ¦'• ¦'¦ ¦ ¦¦
T>reclsa-ie de uma menina até 14
1 ano», parn «ervlços leve». Aveni-
da 28 de Setembro 335, loja, Vila
Itabel.  _^ ...~PRECISA-SE empregada alf
15 anos. para olhar por crlan-
cas, A rua Real Grandeia, 53
.tnto. IM,

Precisa-se 
de uma copeira - arru-

madeira, A Pral» do Plamengo
278, opart. 91. -

Precisa-se 
do uma empregad» para

serviços leves; paga-se bem: A rua
Marnu__.de_Valença 67. jçasn. i,_T!.uco.
í")r'ér'isa-te arrumadelra para peque-
JT no apartamento: A ru» Banta Ale-
__andrlna_3_, _apart._101.arireclso-so de uma nma-teca para 2
JT meninos, dando ótimas referen-
cias, ordenado Cr» 800.00. Tratar a
Avenida Pra_o_£u_. __J__.a_ar_____.
PrecloB-se 

de úm» empregada para
-_,_.-. An fnmllla. «11 tr

Prccisa-sc 
ouma empregada para to-

do o aervlço, de casa do famlll»
Bcouena, com bom ordenado. Tratar ta-
nunda-felra; 6 rua Bento aonç.alvca,°i_>,i iti — Ens- de Dentro.
t_>reclBa-se duma empregada par» dor-
J. mir no oluguel, apto. pequeno do
um casal. Rua Ronald ob Car.aiho,
70, apto. 33. _
TT>reclsa-SB empregada para casa oe
X pequena família, que dum» no
eni prego. Avenlda, Presidente Vargas,
943. *nh- , , *T>rpcl5a-3e babn para criança de uni
JT ano. Exlgem-ae referenelaa. R. Al-
mirante Alcnondrlno 381, apto. Ml.
Dia inteiro. _gU_Tarcta.
l>.-eclsa-s'e" e-ipregadã competente.
jt. por horas ou para dormir em*sa 

de pequena íamllla. ?»-»•-»»
400 cruzeiros. R-a do Senado .36.
casa 5. a -
T>recísa-._ empregada tm caott ç>
JT pequena familia, A rxs BarAo çe
Italpu' 24, apto. 201. Paga-ta ato
preço. A riia cometa, r.a rua Bara-
de Meaqulta_730_: ,-<—
XyftrlA-ía uma copttr» arrumadelra
JT par» casa do Íamllla do trata-
mento, paga-so bem. Exlgem-so re-
ferenclas. Tratar á rur» Conde i,
Bonfim B3S_

JT cnsa de famlll» estrangeira; exl-
gom-so referencias. Tratar A rua Tl-
i_6l 22,_apart. 5C2___LaranJiL-."--"PRECISA-SE 

empregada para
todo o serviço de três pessoas,
dormindo no emprego, tratar a
rua Alvares Borgcrth. 14, fun-
dos. Tel. 26-0515_— Bo.afo.-e>. _
¦l-Jréciía-se para família de respeito
ST ie arrumadelra bem •¦«'rbna.endoda

Precisa-se 
de uma empregada pa-

r» serviços de um ets»l. m-noi
lavar. Btlgem-se referencias. Orde-
nado » combinar. Telefonar para
IS-__.6______. ___, l, __
nreclãa-ãe de empregada domct.iea
JL que durma no
Apul 66. Cascadura
n*. Bubiriian» 10if

mpreiio, k rua
Pica na Aveni.

Precisa-se" 
um menor para limpeca

e entregae em alfaiataria. Apro-
«entar. «f«rencla». nua Aiclndo Oua-
nabara 26. _io_n.i_tr__-_Cln.eland!a. .

^PRECISA-SE seni compromis-
so, nma moça de bons costumes,
para arrumadelra e que entenda
um pouco de coninha, e que dur-
ma em casa. para trabalhar cm

q^e ^tYnX^cUSor^= &d^^?"?._•!.. _„.. -- ...ii'.i « nue te- t..n.„„ i-ifnrmar-sa na rnalavando peça» 4e cenhora e que te-
nha 25 anos para cima, eom boa nau-
do. Apresentar-se das lo *».*¦»_'">¦
ras. menos domingo; A Pral» do Rus-
oell 174. T*el._2ii4335._

Frêcisã-se" 
um» copelra p»rr P"q'J;-

na pensAo, qge t«nb»__cartejra>ide
saude e" durm
ehuelo 139.

fora, á rua do Ria--

Jiniclsa-i» 
uma empregada.- serviço

-r ___  -_.f...n->i' mfn. finem

Oferece-an 
uma emoresada para to-

do serviço de uma pessoa sd, com
30 anos. sabendo costurar e com mui-
ta pratica d* casa multo asseada e
da otlmea referencias. Carta p! 64319
na portaria deste Jornai.

Oferece-se 
uma afrumadeírt. de con-

flnnca p^ra cnsa de pequen". ta-
mula. Rua Marnues de Abrnntea, 74.
Ordentdo, Crt 400,00.

Precisa-se 
empregada que talba co-

alhhar e nara pequenoe tervlço;
em apartamento pequeno. Tratar A
rua Senador Dantas i_. apto. 511-

Preclsa-se^e 
um» empregada para

servlcoe dom*ttl-os. Tratar A rua
Pereira Nunes n.<> 330, Io]a — Aldeia
Compl ata. 11 „^-_
T)refisa-se uma empregada para to-
Íl drs os serviços de easrl. E^isern-
¦ n referencias. Tratar A rua Soroca-
ba 775, opto. 301 — Das 9 ns 11 ou
pelo teieloao 46-1402 — Botafogo.

_ tratar.. Preferencia para quem
durma fora do emprego AT rua Jal-
dim Botânico 585, sobrado. _

Freclia-ao 
uma empregada, a rua

Jose Hlclno 46.__}P-t.,J_Íi'-£i*&-
iSrecísã^ê^e empregada para todo
t tervlço de tres pessoas. ¦«•J""*»
coclnh»rV e dormindo no ,«*nP™í°.tratai a ru» Aivaje» Borgata ». i».
fundos. B* uma ru» tran»v»r»«i a.
VoluntArlos d. PAtrl». entre M»trlt
e Real Orandeta. Fon» , 26-0313 —..
Botafog".
ll"rêel»a-aa de u.na empregada que
1 durm» fora. A* rua Benhor do»
Passos 93- " . 

Preclsa-te 
de uma emipreead» para

copelrar • outro» «"rviço» P"»
p-quen» pensAo. Ru» Corri» rJastr»
141, terreo. ' ¦ , ,:

Pfecisa^tt 
«mpregada par» todo ter-

viço de um oassl. Ra» Adolfo
nertrtminl 237. c.ta 4. Bnirenrio ae
Dentro. Exige-te ceitelr* ou re.eren-
ciai;

Precl»a-se 
át um» empregada ptra

servir » c»«»l tm «partarnento
pequeno, de 8 »'í 16 hores. T.rxi Po-
di» <._srlco 14Di »J>t- St,Z.

trabaüion. Iníormar-se na ma
CojsmeVçlho._156.—reclsa-se um» empreitada para uma

pequena pensAo familiar, A rua
¦~rancl*.co_ Muratori _22._—fêcleõ-te um» empregada para ter-

vlcot de um casei. Trata-se A ru»
ool-s 52 — Eng. de Dentro.

P-—íeclst-se 
üm« emfiregad» para

todo o tervlço de um caaal que
trabalha tora. Exlgem-ee areje-en-
cina. Tratar todos oa dias S ftoltji dat
17 horat tm diante. A Praça Duque de
Caxlaa 8. apto___20S_:2o_«2_oar..

P1 
redta-te uma empregada para co-

tlnhar e pastar roupa; i. ruu Ma-
capurl 3_ Penha. ^^—recita-se um» copelra com pratlea

de pentAo; A rua Vitcondo' do
Inhaúma : -i2, 2° and.
VareclaãiTe uma empregada par» »r-
ST rumar pequeno apartamento, aer-
viço por hora. exlgem-se referenelaa
ou carteira. Tratar na ru» 7 de Be-

, t.mh-n Rh. 1°. bom ordenado. _—

Preclsa-s. 
uma ptstoa educada, d«

nreternecl» estrami-elra nora cut-
dar de duas eriançat de í e it 4 ano».
NAo precisa ter, pratica. Telefonar a
-7-8V.2. _,_ .-

P"reclta-te 
nma mocinha para eopti-

ra d» ptqu«n» pensio; A raa Cor-
reta Dutra 143- .

P"recl»a-5B 
uma empregada para to-

mar conta .de duas crlau-naa d*
2 t 4 anoa. NAe precisa ter pratica;
i rua Sinto -.«a 27, Apto. 402. ._.

r *..,.,-.'...U.i^^L ..vÀj w.»-^ a, v-^iUf_i .....'.¦.r,,.;.,,....:..'_a.v..ri£í-.a .: v. ^^-^-^r'iiriÀ:^rr.r^r-i: L.r,.... ^,.i^-*K_J,.-. .... L:--.
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.:., ., umt tmpitgidt ...¦„¦.,'.!¦ . i > . .. ., it Kr,r.»,,4» psr» lévtr
ca. Hu» Ms*-Or I un, la ui - ¦ I , . »,i«- lettjtu i, »•» • f.tln_»r,

i-.... <t>lista? com d¦•.;,...!_
. . ,i.

nutri) I
¦l.í

,'*w* <M •>*- 1^8 ¦ -UMlloi (•ití»?í,.i.'i
nu» «turmn lor» M4**n-*» tetirtnelts,
ini». » tu» Ctbut- ;:j, >ut i —
U«l_ (1* \'.. :<'l.y*\. ,,..„„...

1)rKiu-„ 
d* um»~I»*»ií«lf<r*, ci.

.Inhtlra .un. ut dols terrlço,,... ............ oid«i«ido I.C3 eruMlro». A rui Cl»«p»r
lr_|_Hl_n llj  lis. -pt.. lo», boa.» d. Btng.inio d,
)».«.'- .mpr,_,i» im_,Ji, t«*f- tuntro . Abollç»..> ! 

p»-ii_-,_ dt~ai»7inpru>dii'_'ÍMrâ

11:*- 
»»• .lin* 

"bat.4* 
Ruà" UJ

¦ VÜXÜ-PLJM- *Çvt***tfo i.i. »t»t«-

1)i(itUí.i» 
mm n-ip/i-ní» par»" to-

doa oi serviços.

horu. ri ,-f . i ¦ )co rurtlrot: á ru»
S4 d» Maio, -.ic». tun v — E:iíenrio
jjwo¦|>í. r.i i-i^ unu «.- - — „.%¦ . para
Jt todo serviço tm *.¦>»¦_...>¦*:.• . df
ctst; ttm f: «,. . !•...< t bem *

f.tde.se 
nao * - apresentar - i ¦¦ nfle

Ivtr hoai :. * --¦¦-.-:• — Telefone
iV- tM I.  
T^iM-arrutiiãdcíflí — È-V-císs-i*

*i* moca, y*vsAn <r de bor.»
costumas, cm •:¦_! de família ca-
trsnr-li». Pir,- imli. Ru» non»l-
do d» Carvalho. 35. «pto. 3 — X).

fir»..
k.ecíàa-sc «mpTtfc-ada p«ra~*tod*o^ô

ser\'lço de apartamento menos
lavar « encerar. Psfs-" son cru.
•tiros. TraUr « ru» Abtde Rimo»,
d. «?to. !.', — Jtrdlm DoUnlro —
_-__'.°_.« J<cJ.'« • ___¦í-clsaT», e-n;......» par» «réu.

mar em caaa. d: pequena família
A rua Grexorto t-fev-os. '¦•-. •— En.
«ei^-^Novo;L_Pâja--ie_bem.
T>re^i.t7ãe urtii' moe» ptr» ãjSdtr
•a- roí servlçca de pequena pene-
pie « um rapa tinte o que df boa»
referenclaa t durma no *'•.:_.•._ —
Trtt.-ee hoje t --i-.i--.li-;. i .-. 1
frua- Aa. AXttná^tt. I9l\^ QobTtAo.
Y>r «cUa-íé empregada para cor:-¦* r.har e outrea serviços Ce peque-¦n« família Pi?.___c bem. á iu»
ygqra rte Carvatho._i$*> — Meyer.
Y)rr-.s»-se"'de'' um»~sen_ora"para to-
X do serviço de _ pessoas: ordena-
tío 400 cruielros; A rua BarAo de
Itapaglpe «,._, ap»rt. 1. Pod» dormir
gttjam_>rfgõ 
Vjreeisa-se ~_í_, 

emp ré.; a da para ar-
JL nimar e demala servlçoi leves dai
7.33 Aa '._ horas, que tenha pratica9 car_elr_»e^Rua_ Correia Dutra 14b.^preciea^Be de uma" empregado, para
JL aervlços domésticos. Paga-se bem.
fe-ilgem-Ro referenciai.. Rua Cardoso
.tudor _, apart. 30; — Laranjtlras.
Jt>H3ã»-ee ¦ de uma'empregada1 para
117 casal sem filhos. Eerve maior nu
menor. Trata-se hoje, até As 23 ho-
ras ou segunda-feira dia todo; A rua
Btgtntt relió 12, loj»."líreciaiT-Be empresada para todo" «et-
.1 viço menos lavar; A rua Marquâs
de Abrantes I-JI, apart. 1.003. Dorme
tio^emprego.
^procura-se empregada" pòr hora pa-
Jt ra coxtnhur e lavar em aparta-
fc.ento de familia pequena, daa B A9
Z* horas; ordenado 300 cruseiros. —
£.xl(te:n-se refêrenelas verbais. Tratar
ft rua Montenegro 190, apart. 1, 2°
andar — Ipanema.kr>reri*»a-..e de umi empregada pára
t todo serviço para um catai; A tua

BarAo^ do_FlamenEO 17, _apart._ 82."V)reclsa-se 
de * copelra-' eom multa

X pratica para casa de Íamllla, que
durma no alusuel o dô reí«*rcnclas.
Tratar á Prsl» do Ruaael tao. depois
das 9 horas. Ordenado soa crL_ir.ro...*r»êclja-se do uma mejilna^para ser-
JL viços em casa de uma senhora só.
A ru»_Lelte Ribeiro 34, Meyer. _
preclsa-ae*"de um» mocinha-p»r»
JL ajudar a todo o serviço de um ca-
sal, A_rua Santu Sofia 90. Tijuca.xT>re-dsa-i'e~ empresada 

"para 
casa de

Jl pequena família; A rua Slqueirt-
Campoõ_;9._apart, èoz — Copacabana,
^p) rer isa-se de" uma emprsgada, A rua

apart. 201 Mr.du-X Portei» 23
relr».
V>reetsa-se de uma nénlna prr.\ ser-
X riços leves, a, rua Portela 23 —
Apart. 202 —Madurelra.
Vkreclãa-se de uma emiire,rada A ru*
X Olga 55, apart. 102, para tedo o
¦ervlço. — Bonsucesso.
Xirecisa-se empregada 3Í 2ü 1» 5Í

anos para os serviços de peque-
D» famlll» de -l p-»so.«.a que -.-__„-
Vr.*:r fora. Tratar á rua Maxwell ;..--
— Vil» Isabel
\jiréctsa---s_""'uma' senhora para" servi-
Jl ços em casa de família modesta.
Crt 300.00. Kua Regente Feijó 54. 2'
• ndar.
^hir-.cisã-sè'"e'mprtiga(_a para arrumar
X e coilnhar em apartamento, exl-
«rem-se carteira e referencia?., orde-
nado Crt 500.CO. Tratar 6 Av. N.
Bra. do C.pacsbna, 152, 41. T,leto-

f 

3.-3522.
recis-a-M uma empresr^da par.i os

e«rvÍços di cop-eira-arrum/id-lra."Zx.igero-se referencias de pessoas
idoníOi; A ru*. Itapira ,133 — Usina
d-a__TlJuca. ,__,..____'... ,, „. Tpífeclâà-se uma empregãtla com ear^
X «•-'telra para casa' i$*é*caaàl; & rua

-•Paulo Carreto n. 35, ap,. J0i. Bota-•_-____

lavar «¦ arrumar para caia d* fa*
mllla. » n» Abílio 51», ¦... 3» —
f.ioJSrli. oy Ao; _hp--^___«

Precl* 
¦ uma <"*.p.-r. aH» ;¦¦*_.-¦. i>».-

sar e lavar «m cais de casai ttm
lilhoi. ft ru» Prel Canre» 210-A. tob.
ordenado cr|_ jso.oo.__ " 

1..' 
¦! -¦¦¦-, ...» rr.].! -ía.U pírVir-

var t eotlnhar para um rasa) e
du.i crianças Ordenado SOO rruiel-
ro, ¦••- -.-.,-- -.,>:-¦ -,,,: Hu» Mo
Mlsuel je, «pto. 101 — Wud» d» Tl-
juca.

Fro.ílsa-ie 
dí" pasiaüilra na"Tínlu~

rarl» Nacional: l ru» D. Mar!»
n.» 117. Telefone 40-1551 — Aldeia
campista^

I)recísa-ae 
moça para lavar-roupa a

. ajudar na oottnha. DA-se quario.
I tu» Voluntários d» rairi» »« —
BotafoBC .^^ _

1)riclsa-se 
de uma empregada para

l»v»r e p»*aar, ».«lt»ndo-»t com
fllhoi á rua C»mpo,_Bal,a 144.
í">rêclía-.e dê*"*"nm» Uva .'Ira ou

todo
K«r..

senhora, para ajudar im
.errlço ds eu... Ru» Coronel_'i_iy_. 
1>aiíadeírã" 

'-- 
Pfic'.«a'-sV"áê ürfià

pa/sadstra ptra casa de família.
Tratar t ru» B.lfort. Roxo 121. »pi.
S. Je). 37-6-44, Copucabana,

1>f?cisa'-sê 
emp_-*g"Edã pa?ã lavar',

passar e alguns outroa serriçu.
Dormir na emprego. Rua S. r.-ancli-
co_XaYler^_fc«o._ tcl._ 4B-7653.

Prrrli.«m-i,' 
pi',,adores 'a7i tublll-

tadas. Rua Pereira Landim 54-61.Ramos. .-"* íavor nfto se apresentar
guem nao t_vrr prAtlea.
PrcclM_-5e 

uma empregadA prra. la-
var f cozinhar para na cssal e

que durma fora. Tratsr dxw & Ai :o
horss cem o Sr. Tj&Ijvo. C<trada do
Cíull<in<o. 1.97 — IsJA

Precisa-se 
empregada píra lavar e

cortnhar. Família de 4 pessoas.
Rua BarAo de Mesquita 159. Orde
nado feOO^çruselroS;

Precisa-se 
um'a empregada 

"parVla"
var, uassar e eoslnhar, em easa

de pequfna família. Rua Tenente
Franca 

'¦n.,-;iil 
?.__Çanhambl _ tlAtytru^

Prfi-i.-a-sr 
dè uma lãvadetra que te-

nha competência para lavar e
arrumar em caaa de casal com filhos;
ordenado 450 cruwiros; A rua Frei
Caneca 290-A, soo. Fodpe dormir no
aluguel. — Catumbi

Frcclsam-se 
dols lavadores e 3 pas-

.-Aiir.ru com grande pratica do
serviço. Tratar na Tinturarla Uns
de Vasconcelos, rua Lins de Vascon-
celos, 497. Quem nAo estiver habilita-
Ao.c favor nflo se apresentar.

Preels»-se 
laradelr» par» cas» de

família, pedem-se referencias, rua
Caplstrann de Abreu 33. Tel. 26-0415.

COZINHEIRAS

Ajudante 
'-ê ooriht.a cõm prãllea

precisa*s« no Reataurant* Are-
nlda A Av, Conego Vasconce.oa 64-A
Bangu.

B",

Ajudante 
de cozinha — Precisa-a.

(moça), para uma pensAo co-
u.crclal( A Avenida Marechal Floria-
no 117, sobrado, paga-se bom orde-
nado. não 'trabalha aos dumlngos *
nem feriados. 

ar e restaurante — Precisa-se uma
cozinheira; A ru» Sacadura Ca-

brnji_2_3.

Coclnhclr» 
— Prec!s»-se dum», dõ

trivial variado, que lave e passealguma roupa, (tem maquina), para pe-
quena íamllla. Pcdem-se referencias.
Tratar & ¦ rua Mario Pederneiras. 35.Tel.: 26-3234 — L. doa I.e6.s.

Cnxinheira 
— Procura-se"para ser*

viço em casa de família. Apre-
s-.ítar-se cem documentos, A Avenida
Mem de_B_i_U7. apt.__01. 

Ttíhcira —~>reciaa-_e l rva Do-
mir.íoa Ferreira 67, Copacaoa-

¦QM

ua.

Senhora 
educ

9a. oferece-
ucada, com uma crlan-

-ee para governanta ou
¦«lualquer , serviço domestlcu. Inf-vm*.-
ç_r» t«17 28-7B-3 
ÇJaãhVía --~Vens3a disüiilãi ccnT*írM
^J f.liioí inclUilce tiaia raenlna i.ft-
c«53:c_ de senhora eté ;s m.os. para
aúsümir dlreçfio 4. ct!.-. coui cenforto-
* ma Morteiro da L*«it ií, Engenho ne
Tícr.tro. Af.ut Bahta, Tretar hoje e
coniicgo. Etísro-is per-ioa cducadE c
_tyok a prg_.gn.acAo. __ __

SES"Í*!Oi_.*_ —.~Í*__c!__-__ j-nrr.
au ser-içoE _.r_i_ dc um oasal,•íraes rcfercn.-las. itua F.rhcjra
Curdosn, 2S — Jarâiui Higiene-
polis, t»Uar nn ícatuçíis tle jVítiri.t
Orttcá n anhlr ru_ Si! .s. Ttosu.'í^cãncfã 

otflíiT perféito^xónheciraMito
iJ} doméstico, oferecc-sè pura. ecrvir
ilmv.aflhhora. fi*eltfone_?':.-.';-.*.. 

^^
(^ei-horã portíiffUMa. Õíeri cb-es pt_ra
O erruniaçao do spnrtimento de ppç-
Bes ro. d<_nrio boas referi-prias. Trotar
,d Avenida Atlântica, 524. Telefone:
37-2E.*4.i_prrft rencla _Coprr eabana.^ _^

Ei^A_JIiíR,/í3'ji" ENGOMA-'."
1-ElRAf.

Cozlnh:lra, 
urecisa-se uma qu» dur-

ma na emprego, ttua naddock Lo.
bo, 217,_ caga ~

CosfnKetra 
-

nhi

—_»r*C-$a-.si 
uma eoal*

elra que sclbi íater o tr:-;ia.
f.no para um casal «em tilhos

num j-ltio <m Jr-caiâpagüà. Ordena-
do feOO erurelros ocm salda.4, aos do-
mtngoa. Fone Jac arcpaguA (.60._

Pinheira —- Para o trivial íir.o
pequeno» aervlços — Ordena*

do 530 cruzriros. Avenida Paulo de
Frojt;n n. .118.,

Cxosiv-heira. 
— PrecIss-«« em es-sa' Ae pequena família, para cernida

slmpter c que durma no aluguei —
Telefona 38-1773 — Rua Senador Na-
liuco n 9ii. V

C.«»•.!.! 
»:r. — r.t ••• •• (.».« .;.,.

I¦¦,!», 1,1 dt '«•»!. U3" |"'_,« '«lll-
.tm »irmii»r. I' omtA _,ii;nir no »iu-
¦¦ui. lt»ur » _V. »«.«in.,-. ls».,i,
!»•» »pw. 11.

Ci<lnl,r:i. 
— P.-tl,»-,» p«r» . ¦!••

«Ia, Hu» 1 •;.. ;i.. .. I.-..1 4/ —
Lins.

Cuaiiiln.r» 

~- 
l'i«tl.»->,* par» TS..

tu, a Umlli*- iv _-•>, bem, t
rua dos Araujos s, casa X — leit-
I»U, «1-2410 - IIJUC»,cozisneiiu — itccIm-m üo
trivial (lno, nara r.in\l. Urdcna-
¦to SOO r 1 iiirlin .. tratar prlu Ir-
I.i,in.-, 27-SO-tr*. i:xir.rin-«c rrlr-
rriirU».

C.osliihdtVa 
— i'« <l- *¦ ¦» uma 

"boa
' . .ilu-ielr- d, !¦'¦ ,1.1 • loito par»

...a it •¦ uni;:, dt tr»t»m,nto, ordt*
nado .aò erutelros. IS»lt,ni-it rtlt-
rcnuti. i-.-,iinr à ru» (.Mm . dt Bon-
Ílii\_t3« 

CosInliêTr»"— 
Frêcls»-s» um» 

*p»r»
eoslnhar ¦ lavar. A rua A'.rea tfal>

n.uii» 1)3, «iuo. .«-,:. Copacabana.
<o/.lMl-IltA para o Irlvlul

fino r. que faça arrumaçio do ca-
aa do pequena familio. Dorme no
emprefo e prefere-ae enm mais
de 30 anos. Bom ordenadt t
combinar. Preclaa-ae, i roa Ge-
neral Cjllcerio, 445. apto. 501 —
Laranjelraa.

CÒünhclra 
~— 

Preclsa-ae duraa boa
cozinheira, para o trivial variado,

em casa de pequena família. Ordena-
do Cri .00,00. Ru» "rliar.o l>u»rt,,-•j. apto. :. Largo da Begunda-felra,
Tijuca. .esta rua acha-se no fim da
rua_Alf redo_PU_toj.

ClÕxlnhtlra 
— Pre^ira-r? de uma pa-

' ra serrlço da casa pequena, or-
denado aoo cruzeiros com quarto. Te-
l-ímit 26-0262 OU à Tr»vts_» João

_Afqnio >0_çajiaj|B_r^_Bolafogo.
C->íinÍ.elrá~q\-ít 

lave •* pt*t9 para ca-
sal • qut (turn-.a no klUIUtl, prt-c!»a-s« 4 ri» 1-rMldentt Cario, dt

Campos 7 apto. 4, tr»nsrors»l á ru»
Paüandu,. .~_õ5.tí.IiSOiA —'1-lvlid"____:
piei, paru S peisoaa, preelsa-ae, _,
rua Afonso rena, 90. Tratar ae-
gnnda-fefa-a — Tliaca. 

Coitnboíra 
—~Preci«a^je "de""uin» 

pa-
f»-st 300 cruzeiroa. A ru» Silfelr»

M»rgna_12.,_»pto.__06_-i_C«tet*.

Casnl 
sem lilh... precls» bo» cõíf7

ntielr*. sd para coilnhar. Befertn-
cias. Ordenado 400 cruzeiros, A rua
Frollck 248, apart. 101 — Slo Cristo-
vão.

(Coslnheira 
de meia Idade — ITtcitfa-

J te para essa de família. Trat.ir
A rua figueiredo Magalh&es 73. Apar-
tamento 201. Telefone J7-J6B9. orar-
nado 500 cruzeiros, dorme no aluguel.
podendo trazer criança. Ho_.ü.:s nu.:
12, 13 • 14 — Copacabana.

COZINHEIRA 
'dc 

forno e fo-
gio, o trivial fino e variado, pre-
cisa-se para familia de trata-
menln. Apresentar-se 4 Avenida
... S. dc Copacabana, 262, 2.* an-
dar. I'aca-_c muito bem. Tele-
fone 37-6290.

COZINHEIRA — Precisa-se
para apartamento de familia, A
tua da Gloria, 60. apto. 1001. Pe-
dem-se referencias e paga-se 500
cruzeiros.  

Cozinheira 
—" Preelsa-se uma que

saiba o trivial variado, lavar, pai-
sar • sirva de companhia de menina
colegial. Paga-se bem. Rua Mftralea
de Los Rlot io — perto do Colégio Ml-
lltar, 

Cozinheira 
— Preclsa-st p»r» e»c»

de pouca família, que'saiba o tri-
vlal Uno a. variado, dorme no empre-
go. Rua' Rodolfo Dantas -.o, apto. S01-— Copacabana.

Cozinheira 
— Precisa-se para easa de

íamllla, A Praia de Botafogo 130,
apto. 2101. ^__
Vloslnhcira do trivial flnó,' pre~elsa-sê
Kj para casa de casal sem filhos, que
durma no aluguel e tenha multo boas' referencias. Praia do Flamengo 322
^2_ apto. 602.  

COZINHEIRA — Precisa-se
do trivial, e que também ajude
um pouco cm outros serviços.
Ordenado 400 crunclros. Pedem-
ae informações. Tel. 26-3.54.

C" 
_-i'_.-7:7_ — "?recls.-ae do trlTl»!
comum em pequena pensAo de

poucis p.íj.uj.; A Av, Oomcs Freire
104 <terreo.'

CT

COZINHEIRA — Precisa-se
uma paar o trivial fino, que Ia-¦it alguma roupa, para casa de
_e familia de tratamento. Exl-
i.i-.. referencias. Paga-se bem.¦"toa Barão de Lncena, 64.

Coslnheira, 
precisa-se para 4 rxts-

soas, A rua D. Delflna, 29. apar-
tamanto 301. Tljnca

Cotlnnelr» 
— Preclsu-se par» o »M-

viço de pequena íamllla, de uma
pura coilnbar c passai; A ru» 6»
rerr.-fa n. fc3. an. -pl.--.ggP»Ç»b»P-».«

Cíôzinneira 
— Precisa-se uma coü-

* nholra para aparta;nento, paga-ae
350 cruzeiros. Rua Constante Ramos
n. 73, ap. 901. Copacabana.

(i,i.i„i..ii, 
— rr.: bt-s* r»'» «•¦••

J i-i.«i t «ri-n.iai .« ut»' dt ca-
• »i r.u-n. .« («i.i.ui».. erdtntdo
soo rruMlr.., T»I. ís-ltoí. ____.

Cúàlnhplt» 
- ' 

li. .. um i- -a- * ü-
,»1 tem fllhot, ttnds tia <«tl>

nntlra d» «rt.lal tlnt, r,d>m«ti rt-
l.ienria,. Ru» B. ri. ,¦ « - JUtltr"¦"¦WWINHIIIU — fri-SSi
boa cotlnhelra para família de
tratamento. Exlfrm-»e referen.
rias. _Paja.ji* bem, Tel.í tt-0164.

C™ 
fõnnSsttrã, pre:l»a«Ve""uma compe-
* tents, para easa da família pi*

quena. ordenado a combinar, á rua
_r-_ p.dilhti l)t. Ko» de_D»ntro.
('"•orlnhelí» - rríêls»-,»" um», trtttr
» ¦ a ru» Berto dt Mttguiti, -..o —
Ordtntdo i>q r.rutelros.

CóiltiVitlro 
oú coslnhtlr» — rrtcli»

se, de forno • fogào, * rua du
Olorl» 104. Tr«t»r ds»_l_.»IjL«Jlor«t_

CótlíK-ír» 
¦— nr_eUa.il. .para Isso

compras, Umpesa, almoço • ptque-
ngs serviços domésticos, em casa d*
tru petsott, d»s 7 tt 17 horas, á Tr-.
rtts» Ftliuelrti IS. L».fO d» C»net-
1» — Kto trlstorlo.

C'o-lnheir» 
a »rrum»ii»lra-._«>»lra,

qut durma no alu«u»'. — Pr»-
cl*a-s« em casa d» familia •..tran-
gel.-a d* tino trato, otwqulo com-

Barecer 
traz-endo rafaranefas á rua

-rn ds Maio. lt». ulttir.» e«Bt. Esta
ir.» principia nt Pt»:» Santos

O u*.ont — G*ve a. 

CbsihKeíra 
preclsa-ae ivS pra"tl'ca

para coalnhar e avar para peque-
na família de tratamento que ssja de
bons costumes e dA refêrenelas; áAVi-
nld» Traplchelro, n. 44, perto d»
Pr_aça_ Afonap Pena.

CÒZINIUIIRA — Freelsa-w
que eosinhe bem. Ordenado st
combinar. Avenida Engenheira
Itlchard. 41, apto. Z01 — Cirajau.
— 88-1-OH.

Ci.-JnKeTra 
— Prtcli»-tt p»r» e»s»l.

¦ A tua Afonso Pin» si, »pt. 204,

5ut 
t»ça ttmbcm outrot serrlço». Or-

enado a combinar. 

Gotlnhelr» 
— Pr«li»-ti com pr»tl-

e» par» ptn»»o. p»s»-M bom or-
íenadci t ntccattrlo qut df referen-
cia» de trabalho, & ru» Cond» dt Bon-
tlm 706, Tllue»."T.Í.Í.ÍÍÍHI.IRA — Precisa-se
uma do trivial fino. que durma
no empreso. Exiarera-w referen-
cias, i r. Manoel I.eltAo, 5, apto.
20S, Haddock Lobo.

oalnhelr» — Precls»-»» t tarnílm
p»r» »rrum»r caia dt trt» pessoas.

P»_»m-ao 300 eruielroí. Ru» Proíessor
Ciabiro \bb. caaa

Coilnhelr» 
— Precl,»-,» p»r» o tn-

vlal fino em pequen» ptntto. Ru»
p»l;»»ndu ,10. Pone 25-J104.

otlnhtlr» — Prtelt»-st um» cott-
nheira. que durm» no tmprtio —

Pa,»-se bem. Ru» Carolina Meyer 31
— Meyer.

Co_lnhelr»-»rr_maile!r» 
— Precls»-»»

com pratlc», p»r» cm» d» ptque-
na família. Paga-se bom ordenado. K
p»r» tr»b»lh»r tm Cop»c»b»n». Tr»-
t»r » ru» Medeiros Pássaros 5J, Ttlu-
c». Mio st attndt por teleíone. — Pt-
dem-se referencias,

otlnhtir» — prtclt»-st pãrã cas»
dt famlll». ordtntdo 400 erastlroa.

n.o dormt no empreso. Avenld» M>-
rechal Florlano 115; entrad* pel» far-
rn.cl».

oilnhtir» t per» todo o . er-lço dt
trta pessoas — Precl,»-,e; A rua

Bord» do Mato, 2.2, apto. 201 —
Orajau'. 

oalnhelr» — Pr»cle»-st Avenida
Joto Lul» Alves 1.2. Urca. »00

cnuelrot. Tt). 2t-5697.
ozinhelra — -Teelst-,» do trlvlsl

fino par» pequena família. Pas».
re bem. Tratar i rut Senador Ver-
juelro » — AP»rt. J02 — rUmtng»."CfdilNHEIRA —• Preeisa-se

. para trivial fino. & na José Hl-
gino, 274-A. Paga-«e bem. Exi-
pem-se referencias.

Coiliih.lr» 
com mult» pratica de í0t«

no e fog&o preclsa-ae em casa dt
famlll» de traUme-to. devendo dor-
mir no «luguel. Pago-se bem. E-l-
gem-se referencltt. Ru» soares Cabr«I
2J —_ Larnajeiras

Coilnhelr» 
— í' mpentgo de morl-

mento precfss-se dt um» que te-
nh» prttlc» do serrlço, 4 rua d» Cons-
tltultío _3._2í_»nd»r

Emprtitttdt cu». ptttixi, qus durm» an
«lususl t que ttlb» ctiutist. Btlgem.
tt i.i.i. ,i..«. !¦.,••¦ o m. Ru»
I.»..,-.i» i:.- .::..,. .. so, Ci.i.-.«-«na
TS-.: .*:*v*'.'.. __
|,-,.„i..i. -.1» ~- IM.l-.iir p»r» todt

* o servido, que sstoa ti-iinhar» la-
i.i • p»tttr, tt]» _i..« .. »ns,s«ai!»
« que <U r*f»r*nclas, salda aos drimlii-
gos. Tr»t»r » Avtnlda K, B, dt Co-
!>_.-'.«ur t, »ptO. 30* — tt. Btldk-
nha Mala. i-m_  m ti m ..,.„..,.
Í^mpreiãdss 

-^•'"14efciuirãlu*ss^~ilu^,
* utnu para eoalnhar • lavar, SCO

erurelros --* outra para arrumar, eu-
pairar e ptsstr, 503 cruselroí. para
apartainsutu dt casal, quo durmam no
emprevo. carteira ou referencias. —
Uu».OU»t»ro_8»mi>».lu 2i4,_»ptO._90».
tjVnipregãda para coalnha, prtüliia-st
I- i ru» Bani» AlsasudrlD» ltt, sou.
U' ' O '-..iir.-n*. pas*-se bem, com D.
Ana. .„. _, ___-U-_.ifl._l-A — *r.cb»-»e
para eotlnhar o trivial e lavar.
Caaa de três pessoas. Ordenado

combinar. Tratar 4 roa Jost
Hltino, tZo — TIJuoca.

Muc» 
- -mm prscit»"" que -alim

coalnhar a l»T»r, podendo do.-mn
no impieso. l'ag»-se ptr» iniciar Cr»
400,00. Trattr t ru» H»rto de lta-
p»gip» n. 162. Itlo Comprido, depolt
da . hor»».

Moclnn» 
—'írectsa-ie par» en_lnh»r

o trivial tlmplts, l»v»r » »lu-
dar tm ttrvlfoa Itret. Idadt tntre 1_
e 18 anos, ordenado para começar
430 cru-tlrut, dtvtndo ,rj_ attesdn -
»tlv». Ru» Bem

07êr5oe*se 
umi

» fogto. Ordea»do 700 a 000 cru.
«elrot. Ru» Or. Joblm in. ou pelo
tel. 49-.)74», ^JJ^mH-J^iL-òU1lí_____b_

Otefece-se 
úm» cotlobtlra as lorao t

fogto, eom mult» prttlc» » com-
prtente, ptr» e«j» d» alto tr»t*mento,
nto •» encomod» do Ir p»r» for», tendo
salda aos domlnsos. — Ordenado 1.200
eruielroí, chamar por faror pelo ttlefo-

e 23-:->70.

atnaao par» ru.uc-.».
tvtndo su asseada e
mtdor Vlnutlro 232.
V_Jítiy__\l7_tll. 
» coslrifielf» d« forno

írWtrt-.-_t eoUntjelr» dt forno t to-
\J sto, ptrt c»t« dt alto tr»tar_e. to.
Mt referendai. Ordentdo mil eruielroí.
Tel.: 47-33.3.

Üfeirceé-sabóm 
chefe de coalnha ta-

trtngctr», conhecendo a coiinh»
Internacional » p».ttl»rl», p«r» cas»
dt alto erattmtnto. especialmente p»-
ra banquetes. Tel. 37-9bb3. ——_-

Üterece-ie 
um» moç», com prttlc»

de coalnha e demala serviços,
para caasl ou pessoa só. Ordenado
600 cruaelros. Dà referências e car-
teir». Procurar t rua Corre» Outr»
n. 30, quarto 33,_Flamengo.í_Maria.

Oferece-se 
üm» codulielr» dt . se-

giinda, para restaurante; ordena-
do 900 cruzeiros ou easa de íamilia.
Residenel» A iu» Ftrntndes Um»
313. quarto 2, estacio d* Anchlet»,
__mrllnda__»r_o.«i».

tt.ece-ttumt tmprt|»d» ptr» foi-
Jnt ¦ fogto ptrt t»min» dt tlto
tratamento, lendo todot o «documen-
lo». Tendo pratlea ptr» recepções.
Ordenado 1.000 cru-tlroi. Teleíone
43-5173. D. Ir»cc:n».

C* 
vTerece-se coalnhelra chefe, perfei-
/ cão » etlgadlnbot, docts t gtlttl-

na», l.la.-u par» festas ou mensal.
Teleton» 25-S33_3.

u

Ordenado 
d» 1.300 cruztlros, eotl-

nhclr» d» forno t fogto. p»r»
cas» do tr»to. 'ltlttont 43-1H90.

Oferece-** 
«raprenaaa para tooo aer-

tico de cttal ou 3 pessoas, con-
n:i»ndo o trlrl»l fmo y»rl»do. t»aen-
do »lguns docas, com referencies de
casa» ae tratamento onde ja traba-
mou: hortrio. a»s •; t». 13_ hor»s, or-
denado too cruatlrut, telefune dst B
ts 12 hort», 2.-00.0

Prseltt.tt 
mt» allWtnl» 4t ettlnht

eom prttlet dt pinstoi t rut
VHtonilt «t Inhtum* lt, l» to».

Precls»-»» 
um» »mprt|td» ,¦•;» tlu-

d»ntt dt iioilnh» tm cu» dt t»«
mlllt portuiuts»; t Ar. ,«.i.......: rio
riano 12, t* tnd,

PrtrltaiT. 
tt I tmprrgtdtt. «ml p»-

r» roslnlitr t outr» »rrum«d,lr«.
qut tr»t>»lh» por hor»» t dormo for»
do tmprtio. Apitsentti carttlrt pr.v
flulonal: ordenado a <.tm«..i.-<r Tra*
ttr dtt * tt '.'• Lor»», t ru» Csntdot
Vergutlro 11», aptrí. 603, riimen.o.

PrteUt-t» 
dt »Jud»nl«d-« coelnh»

com pr»tlc» t ru» Parto de lp»-
nem» í¦». Ttl. 27-7612 — Cop«c»b«n«,

Prtcls» 
st um» tmprsgsoa par» cu

»lnh»r »rrum«r e l»v«r P»r» »
ii.,nnv Pedem-se relerenelci. Orde-
n!do_Cr»_iJO,poi_Te';._26;2,'a7,

P7èc.~sa'-se 
nm» viMÍnheirV com pra*

tlct de u»ne.o: t tua atnertl
Polidoro n, it. aot»fogo

I>r«CU«-M 
emprtjidt qu* ttfba co-

. zinhar u trivial fino • arrumar.
Rua do Matoao. 17. «pto.- » — Pr».»
d»_D«ndelr«i Tel-fone 4S.-M30; <

1>recla»-:t 
ctripregid» 

' 
par* r<«rl-

nh»r t Itvar par» ptqutn» ft-
mlll», Exltem-tt rtftranclsi» , aue
durm» for». Pode s»ir cedo. Ru»
li»bfi»n». IM —_Or»k)«tt._ 

Iyrecísa-sã 
"díTVôa 

conlnhêlra rom
. carttlraa; psga-ae btm. Rua pais-

«amlu._ Tratar_ pelo telefont_45-l024

Precisa-M' 
üma 

"coslnheira" d ruá* d cs
Areujos 55 apartamento 30\. TI*

Juca. Fafa-^e bem, ____ ___'PI-ECIHA-SK 
emprerãd* par»

cozinhar e arrumar apartamento
de 3 pessoas. Rua Cândido Men-
des. 39, apto. 63, 1.* andar, de-

foi«t 

de 13 horaa. __—.
? rccl»»-e» eoilnhtlr» ptr» o trlTl»l

simples sò eotlnhtr para 3 pe»-
tou, ordenado 1.200 cruulrot, l»td»
aos dom In ros, reeepçOsf uma vec por
srmana, a um* copelra que tenha
pritlc». TraUr t rua Btttllta Uni
n. 184, apartamtnto lOj.

Prtelit-se 
coclnh.lr»""Á rua Dr. Bu-

lhor. si. Engenho dt Dentro. Tt-
lefont 4.-5314 — Ordenado 330 eni-
rei reia, ...... .—
Preclst-ti 

nma eoilnhtlr» cam bõ»
itttde. para ptqutnt pensto. qut

durma no empreso. Balirio 300 eruael-
ros, Bua S&o Joté 18 — i.* and.

Precisa-se 
uma coalnlielra pára õ

restaurtntt, 4 ru» Pkdrt Nobrega
60-A — Pledkdt,'X_fietls*-,e um» empregtd» pire eo-
1 tlnhar t f»r.er outro» serrlço. tm
»pert«mento de 3 pesso»». Avenld»
Dartolnmeu Mltrt 448, «p»rt. 302. No»
fundos — _I_eblon. .

pKlClS/PSE para eaaa de aí-
to tratamento, empregada que
talba bem cozinhar • arrumar •
dorme fora do serT.ee. Ordena-
do 900 cruzeiros. E*lfem-«e re-
ferenclas e eartelra. 10-4. Arera-
da N. S. de Copaeaban», 1334,
apto. 1002,

P" 
reclsa-se coilnhelr» t tnfermelrt
ptr» c«s» d» i»ndl. Trftar dt-

nols dai 14 horts. A ru» Condi dt
Bonfim 716. Ttjuc»

Prtcls»-se 
umibô» empreg»d» par*

cotlnhsr e l»v»r »lgum»t roup»»
oue dê reíerenclas e durma- no alu-
Suei, t ru» Jote Higino 69.

»d»

Coilnhelr» 
— Precl»»-se p»r» o tri*

vlal á ru» Oldegard s_pu._l_ 12.

Viotlnbelr» p»r» o tnvi»! fino. dtn-
KJ do referencias. preels»-te t Pr»l»
de nottlogo n. »i. »P- 30"

COZIMT3EIRA — Precíis-Sê
?ma para trivial fino c vnrlado,
para pequena familia de trata-
mento. _.xisem-se carteira ou re-
ferencia.. Dorme no emprego. —
Ordenado C50. cruzeiros. Rua
Banit Roman, 301.

Cociu-leira 
para quatr0 pessoas, pre-*

ela-se á rua Constante Ramos 97,
go an d tr. ap. _5._ .Ç^PÜHÍ* n * .

COZINHEIRA 
"— 

Precísa-se
para forno e fopão. Exlge-ce que
tenha pratica e Ãtinin paladar. E'
favor n&o sc apresentar a quem
náo preencher estas qualidades.
Paga-se muito bem, falar com
D.* Fany. Rua Bolívar, 13G —

Copacabana.

Eaik»reBt-üa 
¦— Precisa-se lavadelra e

arrumüí-dra; A rua Dr. Alfredo
Barcelos, 483. Olaria. ^

ÍÃlmprcgadã 
para íamllla ds 3 pe_-

^ «oas, preclsa-ae para lavar e mais
t.- .-•¦¦i serviços, A rua Martins Pena,
At. Janto ao campo__do Amerlea.

Empressífa 
^- Preclsa-ee para íã-

var o passar, e lavr.r louca na
liora do almoço. Pagi-w bem. Rua
Joaquim Palhares t, 1. Eí-táclo. '_

Empregada 
— Precisa-se para lavar

passar a íerro e arrumar para 4
pessoas, dando referencias e dormln-
do no emprcRo; A rua Pompeu Lim-
relro 21, Copacabana., Tel. 27-11-.S.

Empregada 
— Prcclsa-se uma para

lavar e cozinhar, A rua Diri-* da
Cru.-, 163-A ^— Meyer —Paga-se bem.

1 
.«impregada — Prcclsa-se uma para
|j lavar, passar e outros pequenos

«ervlços em casa de família, ú rua
8om_JP.attor_ii74.._caia_ili. __...-

Ia 
vadelra 

""paru 
casa Ae familia ¦

J Prccli-a-se A Avenida Paula e 6otl-
*a_ 95, perto do Colégto_ Militar, _ 
.'- LAVADEIRA ¦— Prcclsa-oe 1
que saiba passar a ferro multo
bem. que durma no emprego o
que dê referencias. Tratar á rua
Prudente de Morais, 440 — Ipa-
nema, -__ ^__ 7

avadeira — Preciso para lavar" e

Ooilnhelra e arrumadeira 3-í J^recl-
\ ' sa-Ee de boa. <iu*; durma m» alu-
Bii»! e de arrumadeira, á rua. S& Fer-
reira 63, apart. 4C3, em Copacabana..
Bslgèm-se referencias. . " 

CÒZINHEtRA — IfÇêcisa-.í'
ama que cozinhe btm. Rua 24 de
Mulo, 1251, casa Z. Paga-se bem.

CÕèlnheira 
— Precisa-se" de uriía"*qüê

,dê boas referencias em opterta-
mento do pequena família; A Avenida
ti. B. de Copacabana 602. aparta-
mento 501 ¦*-.' 

OOZINlflBmA 
'— 

Precisa-se
cozinheira e qur lave. Exlgc-GC
qui_ durma no aluguel, A, rua,
Montenegro, 193. Ordenado ml-
n!mo_ 600 cruzeiroa — Ipanema.

C~orlnneira 
— Preclsla-se cm casa dê

pequena família á rua Toneleros >
293, casa ,3. Copacabana. Tratar ate'-a ll horas. Dorme no aluguel, paga-
se bem. _\_

Cozinhd!.» 
— Precisa-se ¦ um» p«r»

casa de pequena fcr.iilla, A rua
Sfto Pranilsco Xavier
nento i&l.

60., aparta-

XavaJ ararrumar em casa de casal eom fl-
lhos; á rua Prel Caceca 290-A, sob.
Que durma no mesmo. Ordenado Cry
s.o.oo.

Lavadelra 
— Preclsa-.e.á rua Pru-

íent. ie Monta. 504. pera tr».
balhar de segunda a sexta-feira das
9 4. 17 horas, com almoço e lunoh
Ordenado 20 cruzeiros por dia, —"Exigem-se referencias. ^, ,"t av»_«ir» — Preclsi-te um dl»

tJ por semana, em apartamento de
!\ ctttl. Haddoc. Lobo. 27B. apto. 301

r»vsdelrt 
— Prcclsa-se á rua Sc-s«

Um» «2- .

C' 
o-irinelr» — frtctsa-se de um»

para eis» de pequen» .famlll».
Paga-so bem. Almoço raramente aos
domlngoc. Klo se atende pelo teic-
tone. Tr»ve-«n Jalcós 24, apto. 1C4.
Fim d» Unha do bonde Aguiar--'.-
brica.

Coslrihclru 
— rrec!sa-se de boa co.

zlnhelra qu» durma na casa dos
nstrOcs. Rua Dr, f*_t»mtnl n. 13S.
Bx-gem-sç 7- referencia s

C" 
oifnheír» -- Precis»-se par» cas»

de í»mlll». que »el» meada «Que
corlnhe o trivial. Tratar pelo tele-
íone 38-4k8J-___.Tl._ue»; • —

Cíünhelr» 
— P»r» pequen» pen-lo;

Iniciada ha pouco tempo, -ua t"-
los de Vasconcelos i58, sob. — praç»
Ba ent Pena.

O" 
tirec»--_ um» cozinheira do tn-

vl»l fino • vtrltdo. bem leito »
bom p»lad»r. Ordentdo 750 cruiel-
roa a 800 cruzeiro». Dorme íor» —
Bott' r«_trencla»,£Te_ _28>-3£>B6.
/•"viereee-ie um» mó{»"-»l»n», »»bcndo
yJ coilnhar multo bem, torno e togao,
m»ss»s. doces, etc, p»r» casal de ai-
to tratamento ou pesso» »o, I»» lodo
serviço de arrumac-o, nio lav» rou-

fia, 
sabe ler e escrever bem, pessoa de

ntelr» contUnc». Ordcn»do 1.500 cru-
aelros. c»rtas p»ra 65301. na portaria
desto Jornal, as respostas serfto dados
quinta-íelra, devitíu estar trabalhando.

Orcrecê-s"ê' 
seiI,'iorã"de bo» »parcncla

dando boas referencias, sabendo
o trivial fino e v«rl»do, p»ra os
aervlços de um casal ou pessoa so,
oar» trabalhar das 7.31 As 17.30
norat. Tratar pelo tel. 28-.-04 Or-
denado 550 cruseiros.

Ordenado 
2-003 eruxelrot. p.sa-i»

cozinheira do forno e iorao que
flí referencias, t um» eopelra pratlc»
— Pone: 45-0898

Pltr.«'II.A-»r. uma bo» cosi-
nheira de forno e fosto paru
eaaa de família de alio trata-
mento e que poaa* pastar un
rn,"'» rm Niterói, continuando,
drpol», no Itlo, 1 .l_. ni nr tet».
renclas. Tratar dns R ás It bo-
ras, A rua General Illonlslo, 40 —
lldl-ll:(*..  _______ ____

P':íêtst-_* 
«.n,,i ..-.3» para «auiiBar

o i.«'.-u' e ¦- , tliuns rouos
psr» 3 ptttoti. Exlirin-sc rsfiren-
ela». Hua in. _¦¦• > eto Macedo a. 23
jlpsrtamento fi'. * Flamengo.

IMlKfISA-r.i: ótiiin- eotlnhêl-
ra de forno e focfto, para casnl,
que di referencias. Pa_a-se bem.
Av. N. H. de Cnpacabana 103, IO."
andar. Tei. 37-ÍS357. _
PVoèíTãlfte 

'cücinhclra* 
dó' triviiTT.nó

para caga) dt tratamento em Co-
pacabsna, que aeja ds boss rtfeten-
clu. Trtttr il ru» S. Clemenl», 17,
;aia l*. Botafogo, eom d. Noemla,
jíafa-sB bem.

-íftIÍC'l!ÍA-S-. empregada com-
petente, pira todo o serviço em
apartamento, que cosinhe bem,
apresente boaa referencias de ca-
sa onde tenha estado pelo mo-
noa um ano. Pede-se n&o se
apresentar quem nao estiver em
cnndlcíes. Tratar na Avenida K
C. Copacabana, tl, apartamento

Pre^ínTi~3í~ãm 
^JudanU^e^W-i-.

nhk. A Prtea d«i Ntcôet to —
Bonsucesso.  m
PrscIsa-se 

de uma emprsfá(Sá"'pai
ra coalnhar e arrumar, para um

caiai. Paga-se bem. Tratar a Av.
Catoftcraj n. fc, apto. 94. Ksplanaúa
do Castelo. Tone 2*-9S5*« 

Freclsa*sa 
de uma cocinHêlra 

"so-
mente, para eoslnhar; ordenado

Cr$ 450,00, para casa d* família,
flua Aníbal oe Mendonça 112.

Precisa-se' 
dõ uma cosínKrira com

pritlca de botequim; k rua Dona
Zulmlr» n.o 111.

Prêeiaa-se 
de empregada de tíVda

confiança, que saiba coalnhar bem.
para o aervlço em caaa de trea pes-
eoas; 1 rua Alfredo Pinto n.- fia,
easa 1» apartamento 301. Tratar pela
manht ate às 10 horaa • aos sábados
depois das 14 horas. 

Precisa-se 
coslt-helra a rua Joaquim

Mtyer 308.

Precl,»-m 
um» empresta» p»r» ter-

riço de uma senhora* que durma
no aluguel; A rua Ana leonldia 23f.
gngenho de Dentro,

rt_ls»-s_ um» ajudante dt eoilnha
que tenha pratlea de trabalhar

tm pens&o. com cartelrat; A ru» Vil-
eoudt de Inhaúma 38, 2. Tratar com
D. Bllvta.

Preclsa-so 
estlahtlro, ptft-se bem;

A ru» Equador 18b, 2° andar. Et-
t»e»s Frinlii Ltda.

""t" avadeira —r Precisa-se, 4 Avenida
jLi Eiiffenhelro Rlehard 14?. Telefone
342. Fone: 3S-I30*i. Or«)nú. sá retve

-Is^/anr*© r.i*> «_rvlco. __
LAVADEIRA — Prccisa-se c|

pratica rte ternos, ã Av. Paulo
de Frrntln. 6-16 — Rio_Comprldo.
Y~"»^ade-lTà — ?r«cl!a-se~* uma que
JLi durma no tlugu.l, tratar 4 rua
^ Ana 20 aobre-ao Bctailogo. 

ravadeira"— 
Pr«cl_«"^sr para' caaa cTÕ

tamllla, nao dormi, no envorerjo.
Tratar a r«a Visconde de riguelre-
do 93 Tlluea. .*T" avadeira — Precisa-se para 

'téS-br
Xu roupa leve de p.quena faitriUa
quatro dias na semana. Tratar A
rua Piratininga bl, tran* versai A
Marqufts de S. Vicente. o*4ven. Pe-•àrm-it. referencias. Ordenado 25-1
«roteiro*.

I 
avadeira — PrêcUa.se dè lava*

Â delra que lava na casa. dos .-i-
trSei. Rua Dr. Sataminl 135. Ejcl-

5em-se 

refere nel m.;^ • 
_••f avádêira — Preclsa-sé para la7ar

--J em eata de easal cnm um filho.
Preço a combinar. Rua Prel Pinto

75-A, caaa 1. Rocha.

C'""'"ozinhelra 
— Precisa-se para casa'

do família. Bom ordenado. Rua
Atonso Pena n.» 145, ; .

ozinhelra — Proclsa-se 
"ptlira 

peque-
na família, que dé ótimas refe-

rendas. Ordensdo 000. cruseiros. Tra-.
ta-se * rua Cosme Velho n.° 122.
apartamento 30.  u
Cõzinheh 

a — Weclsa-scw" uma de
forno e fog&o, que seja de con-

fiança, de ótimas referências, para,
pequena ,tm,Lo de alto tratamento.
Tratar depol» tas 11 noraa. Rua Xa-
vlor da f: tvelri. n.- 13. Copacaba ia. t

COZINHEIRA trivial .Iníples..
Preclsa-sc que durma no emore-
go. EslRem-sc reíerenclas. Ave-
nlda Tiitica, 1000. Bonde Alto
tia Boa Vista. ___________

Cozinheira 
— PrecIsãwT umã para-

cozinhar para tum casal, que
seja asseada, a ¦ ua Palssandu. 10<
•mo. 20_. 2.» andar. ._ __

Cbíínhetr» 
— Casal americana quer

uma cozinheira que __. trabalhou
para amarleanos. Ela Ue também
serviço leva da casa. M&o há. roupas
para lavar Bom salário e boas eon-
dições pura uma pes&oa que tem ex--rlcncla. Tratar A rua Pompeu. tou-
relro 134. apa.-t. .01.. _'"_._

CozinheinT— 
Preciaa-aé para pequp-

na família,' 400 cruzeiros, coni
cartlera e referencias, A rua Mata
Lacerda 147-A — Estacio de.Bé. __

Goilnhêlra" 
pãra~o trivial —' Precl»

Si.-ce, * rua Senador Verguslro
55^ apart.__703..

C 
o ílnh elra-arrumadelra — Precisa-
ce de uma, das. 8,30 An j •. ho-

ras, com muita prática para tomar*
conta de todo serviço da pequeno
apartamento de pessoa só. N&o r.e
atende sem carteira e referencias
de cs.ns de (amllla. Rua Machado
de Asais 36, apto. SA. FlamenEO.

COZINHEIRA — Prêelsá-sê, *
rua Marechal Bento Manoel, 18
(transversal 4 rua Faranl), Bo-

.tafogo, dc uma coslnheira, do
trivial fino, variado, que durma
no aluguel e tenha boa aparen-
cia. Exiffcm-se referencias. Pa-
ça-se bem. Telefone 20___2354.

Cozinheira 
— í*r"õcisa-sô uma

torno e togâo para pequena faml-
lia, saldas todos os domingos, ds-
nois do almoço. Pana-se bem, a rua
Santa Clara 6, apt. 301. Cop»c»-»n».

Cozinheira 
—. Preclsa-st em casa dc

cisai para eoalnhar e «rrumar.
t^aíca-se bem mas exigem-se reforce
¦ la's. Tels. 46-02.B e 26-5076.._ ,

oelnhelra — Casal norte-americano
sem filhos nreclsa uma senhora dc

toda a confiança, que tenha uns 30
anos do Idade, com pratlea de cosi-
nha americana, para todo o serviço
.num apartamento ptqueno. Exleem-se
,»;ercncl«i. Psta-tt U,ni. Tratar a

• (Ua Marechal M-lcarenhat de Morais
HQ,_s pt. 501, Cspaca-bana^ .

C*"" 
ozinhelra ¦— Precleá-se em apar-
tamento de 1 casal. Paüa-s» bem.

flua Andrade Neves 53(,, apart. 102.
Ejílíiem-se referenclaa _. ;_

Casal"— 
Precisa-se par» easa pe-

diiena tamllla de tratamento, sen-
do ela cozinheira e ele para limpeza.
Tlxleem-so referencias; . rua Timóteo
da Costa 5_, Leblon. NSo tem tele-
fone. _1 „_m-,  -_—   ••*

eclsa-se de uma

E""inprria"d» 
— Preclsa-st par» coxl-

nhar t todo tervlco d» casal tem
tilhos, menos lavar, que d«rma fora,
paga-te bem. nua Dou» Delfln» . —
Apart. -.li_TtJuça.__
f!.mpregtda-r.-r -Tcclta-ii uma per»
Xa todo serviço lnçl-tlve r.-itlnhijr o
trivial fino, podendo tnr «ima lim»
d«i u » 16 anos, que sirva para »r«
íSmadelr» o copilr». Casa ;te 4 pe»-
ÍSa-7 Rui rarme de Amoedo as - ¦
Ipanema. .•¦Cím-rc.aíla — -Tccl/a-ae par» eo-
U- zinhar e arrum»r. cas» (le P--
ÍTen. tamllla.- P«ca-». bem. **.-f»:
*» reíerenclas. Hu» Otávio KellJ Jl
.- TIMca — Fone: 38-3J17
tjirniíngãã» - Prccis«-s« uma qu»
jt_i talba cozinhar para trabalhar das
T An 15 hc—_, cm casa de tel, trtttr
d»t 15 horas em alanio. » ru» Matos
Rodrigues 10-—»'0 ..-omprldo.

Empreciid. 
-Precls.-se em aP»rt»;

mento de - Des.-oal Pf»."1'??"
I mais nlsuns serviços leves. P»K»-
se bem, A rua Umgu»t .41, »PK>- «í
— Tlluea

"TireclsB-st tludante d« cosinha para
X r«quena pen_4o Iniciada h» pou-
co Wmpo. Rua Carlos dc Vnconcelos
153, sob. — Praça Bacr.. Pena.

PrMi.a-je 
cõilnnfTr» para trTvl».

slmple, das 7 ts 17 horas lavar
roupa « pequenos servlçoe. p__a .e'Bem A rua Aquldabt 139 caa» ?• Uns
de Vsaccncelos. _-____.

uma coalnheira p*ra

Efvadeira 
para poens miúdas, 3fê

duas crianças, lavar em casa —
Precisa-se, A rua Domingos Ferreira
» 2-*2, apartamento íez. — Copa-
«abana^  '• ^^*j3rr»els»-si lavadelra engoma-õlr»

I eom multa experiência de r.r'*--
pen-nla uma pessoa aue haja traba-
lhado em Tinturarla. Apreneníar-re do-
Sntr.ffO ou sepunda-fflra A nia Ba'nt
Roman iee — Ccpccubana, dentre 9
^ 13 horas.

! lÓreíisa-se ufna'"eãiprepáda para la-
1 JtT var a eoslnhar e uma menina até
tlt anes para tomar conta de nma
I art»nç» de . tnos do linde. Rua üin.
[_ lamt. 3% «s> J«. tf min,.

reclsa-se ooiprefada . em aparta-
l mento de casal stm fllhoi, para
cozinhar e arrumar. * ru» R»lnh»
Guilhermina il, «pt. 101,

PrecT»i-se 
it uni eoilnhtlr» D»

rua Almirante Co__r»n« n. 234 -
Tijuca. .

Preelsa-se 
dt um» c-tlnt-lrl ptr»

eua de pequena funil!» que eo-
zlnhe o trlvin comum A ru» M«rl»

_i Barros n. lp-_3.'

Pree*.-.«-se 
d» cmprtjoda que en-

tendi de cosinha e durma no «lu-
nue1. Para f*mllla de tratamento.
Pagã-ee bem, Existem-se refêrenelas —
Avenida Beira Mar n. 21» aparta-
raento, ^Q-i^

P"reclsa-se 
emprc_»d» d»» . »» 14

hoitw, para cozinhar e arrumar;
nana-se 12 cruxcírca diários; trater
refirencl»s e trst»r A l»delra de San-
ta Teresa 136. apart. 202.. _,__.

P^rtclaa-te-de 
ompregada para todo

serviço que entendi* de -orlnha;
& rua Almirante Tamandaré 10 —
Apart ._I0- —JFlamengo.

Pro_lsa-.se" 
de um» cosJn-itlra com

pratica de restaurante; A rua
saiito_crtj.tg_i 130. .,,'.-

I5reclsB-tê 
ie uma cmnre.ada que

cozinhe e lave para íamllla de 3
pessoas, A Av. Maracanã 1.318, P«r.o
da rua Uruguai; ordenado_Cr$_tpo.00.

PRÉCISA-8E nmia" boa cosi-
nheira de forno e fogão, pedem-
se referencias ou carteira. Pa pra-
s__S00_cru__iros. Bua Bolívar 13G.

Precisa-se"de 
uma" ajudante de co-

alnha nom pr.V.lca de pensto; A
Avenlda_Mem de_St 58.

P«clsam-se"2_empr«gada»: 
uma boa

coslnheira quo faça mal» alsuns
serviços leves e uma copelra arruma-
delra. ambas dormindo no emprego.
Exlgem-se .c-e-ti-iclf.s; *_ ™».,B"_Í0
d» ^Torre 217. apart. 2. Tel.__27_-.465,

Preelsa-se 
Sê uma empregada pa-

r» coilnhar t m»lt aervloos p»r»
duas pessoas, paga-se Crt Joo.oo,
prefere-se que durma no alusuel. Rua
Calapd__54.._ld ns da Vas cone elos;

P 
reclsa-se uma coalnhelra, & nia
Bosret Cabral 74, apartamento 1.

laranjeiras. Telefone 25-5775.

Freclsa-se 
3ê Eõã cotlnhelra para

pequena família; à rua 6. Fran-
cisco Xavier n> 40, apartamento 501.

Atugt-M 
t MftUielre mi i,«.,

¦¦• <¦ Vintl n. I w itjiUtli
s -- ¦ t, rio..ií!,, tiMitun.iii., au.
m«»_l,loi.

Alugt-,, 
umt • ¦«• «n • > t» 1»

mtl:» t ¦¦¦'•.-. qut •.,.'.i..» Ih»
Tem telt fone — üua do niaoht.*)? q
jji sobrtdo _~_CtMto.

ÍTTtig.im-» riiu eon .•»;,!..-, 
*»

«Viip ui — Avenlúa •¦;..!.•.-.,.
^'srpa. n ?...•». 7*. andar aparte-
mento ,'.t — i •»-.«.• oom U. .«,.¦«
ilflju, _..____
AíuVs-«T"üin 

bôtn quarto i-m •_•
Jsdo para 2 i o si** do rotattex^

eom mobliA * roup» d» ¦-...., * ¦.
pela :¦¦-. fi-.*.* -i.i casa de família dr
r..•..!.,, — Rut Andrt Ctvtletntt nv
mero_J>a. _..____„

\lUffm*_N 
essa (ira^ndT^cÕm 10 «jum*T

¦ tos à rua Jost .._ Alencar, muitr-
proslmo A rua rrç. Cs-naea — a ¦
ga-se por 4 mU cruxclro» e Imposto
com fiador a quem flaer i*i;nt.: i
e consertos avalladca »m tu rall eru-
telros. Fat-ie cuntrato. f^de>st nr««
se apresentar quten n*o ctuja cm
condições •— Trata-ss com o proprir-tsrlo a mesm* rua Joté Alencar o.
33. __

Aiuvs-ie 
üín quarto mdbHíé*rto am

apartamenio familiar, psra u i
•enhor de reipclto. Trtttr 4 ru» rt.:,
Cl».o Muratori lt. tpt. J.

A lu|»-,t em itl» dt irenti, SSSI:
i\ '.'-n.ln. um» vas» • r»p»s leiteiro.
4 Avenida Presldtntt v»rc»i 121, t<*
andar, ptrto da Avenida Passos, rra-
j£ íoo ermilros.

APARTAMENTO — Centro —
Paua-se um A rua do RUehue-
Io. mobiliado, de taleta, quarta •
banheiro. Aluguel 1.300 cruielro*.
eom 3 n_e_e_ de depoeito. Vre/tt,
dos moveis 4 mil crnaei.os. Tra-
terjtelo M. 22-g4M.

A parlamento — Alura-aa rnchOia-
V_.dc 4 ru» Wuhlnirton Irstt a. >.
Tratar 4 rua UbaMlso do Àtnsftml «4,
terreo.

S)ui|ain-*t 
duu otlmit (SS nalat,

com rtsta para o mar, u* roa *i
Cimo 6, *>«8 andar» alutual 3.5"*
cruselro*. Informações com o Ar. Oto-
via pelo telefona 42-7229. tn M b
16 horaa. -.'.' " ¦"Ã 

luit-tt um» boa lol» ESãSSê BB
X\ metros, alfuaa paãaoe da rua do
Riachuelo nas proxTmidad-es do Valr-
ro Patlma. Aluguel barato. Cartai
ptr» ;i3i_ na portarl» dtttt lornal,

Alo«am-se 
rsgaj: ínõM.iadis em ea-

sa de família, t mocae educadas
que trabalhem fora, eafé, elmo«o a
Jantar, pode lavar a passar per fcoo
cruielros. Tel. 32-0.63, oectro. Pa-
dem-ae referencias.

Aluga-se 
uma íitga para rapaa «m

casa dc família de todo o respaUo.
á rua Ct-tcadura Cabral 5£, 30 andar.
Praça Mau A.

ireclea-se U-.» moça psra alujãnli
X de eoilnha, á rua do Mercado 12
— Pensio Marrarldi. 

PKCIu-ee 
«mprejad» ptr» coei-

r.har t alffun* serviço, dt limpe-
lt Dormindo no tluguel. P«i_-,c
bem: t rut Juiz de 1'ora, 129. —
G. a J a U;

Pre 
clã a-se uma empregada para eoal-

nhar e mali lervlços para dua,
pessoas, paga-se Crj 300,00. prelerc-
se que durma oo aluguel, rua Calapo
n. 54. Lio», de_ Vasconcejos.

Precisai 
tn»pre!êada para" con-

nhar a lavar peca* miudax. a
ru» Monte ...e_Te. 50. apto. 101 —
Pa_fa_<e_ multo bem. 

Precliam-5e"uma 
coalnhelra è uma

costureira, Á ru* Barfco da Tor-
re 100, casa ... •_

Frcclss-se 
uma êmpregadãTVara co-

linhar e l»7»r; 1 ru» Des.-i.ar-
nador Usdro 143. ap. 303. i-a.n»
Pena.

PfecliaiSê 
uma empregada para co

zinhar e arrumar e
no emprego. Rua conde

Aluza-se 
sela moblllada, com agua

corrente e roupa de cama, para 1
ou 2 senhores de respeito, em om*
estrangeira. P.ua Pranclsco M_r.'.o\*í
nume ro_25.

íuga«se apartamento am predio ao-
vo; á Avenldt Uem de Bi. '_r».»r

com BEC. Rua Mexleo ¦*.'_. 10° andas
s»l» 10Q-."A 1u€**11* * nja Washlt.^tõ_Tl_uli, 32,
_T_Le:n residência famlUar, uma art-
pia sala de frente moblllada a deis
cavalhilros. Tel. 32-:en.

Atençftol 
— Centro — Vciideteve com

53.000 cruielros de entrada e o
resto financiado construção adiantada
apartamentos com hall, sala, quarto,
banheiro, kltchnette. Preco 12&.C00
cruzeiros. Tratar na Organteaçíio Ves-
concelos — Avenida Bio Braneo I0t>
o 108 — 12.* andar, sala 120b Tel."-
__pi__a__j2-8t6i e 32-ae$i. ^___

Al_!ija-6«"quartõ 
para cãsaT, que tra"-

balhe íora á rua Barão de Sr-,
Peila IO* *ct>rado,
\ lirgã-s« 

*etn 
quarto pa-ra düãs pes-

¦^*- soas, uma va*ja com reícicOtu e
caíé pela inaca., prtra rí.pft._ ou eenher
ao comercio por 7£C cr-iaür-^s. V*r •
tra;ar a Av. Mem dt 3_. 64« Penem- '
se _rc-lc.ren-c.es.  
A" 

lú^a-s ÍU-T"a vagi. SÕrn ^níío 
~%

moçi de Uido TeAptílo e que tra-
bilhe í.rft a A.'. Mtm de aí \3l cc*-
prado çeiiUo.Tet. -4.2-04J2.~A 

iusu-ec qucrto*'a"üa: ou 2 rÃpMÊ.9
xa» -rtia" Oottçal.ct l-t-oo 29 .obraiio.

Aluja-ie 
no centro _<_p_ço*;.'qtt*)-

to a ciyaLue.rcs dirtlntòe <. c*>a-
tlnhar e arrumar e qu. durma | foru.el re-ldracla te :«mliu
em-preso. Rua conde 0» Afonso | ao o respeito. Fone .-.--.62,

Preclsa-se 
de

pensto eom pratlea 
•podenoc- dor

mir no tupriao «*iu tort. bun; orde .,_ ._  _..-.., _ .. .
nado, A ri-i Barto dt Uw-l's l_J,i RVecisa-se eoslniielr» e arrumadeir..
tel. 48-Jl.iH, -TtJ.ca,. com.d. C-!aste. | t* nd0 430 craMtt0s mausats.

PRECISA-SE »K.a rozlnhclr* j rrâtir A rua Dr. fadllh» 139. Sn

para familia ác. *r»tamrjito e! ^.lH^-^^^Q^__-i-f_r-—zira—,

149 — Vila J-sabel- '¦

Proctsa-se ciilnti-ir,. para 
"pensio co

_.<_.¦ _. .— ^ ,'.... nSn frnlifllSl

CilsO .115. apto.
;_--Ji do Sâo
lioianico.

201. em frente
Jorife — Jardim

P"'rce_sa-sc 
de uma boa cor-lnhclra,

para começar no dia 1". em cü-
aa de fatnllla (líctinta, paga-se bem
*'rua Santa Alexandrina o, «4Q —
Rio Comprido

Jt- um ajudaaie de coatóha com pra-
tica. Paga-^se ..bem

Cozinheira 
para um easarèom duaw

crianças e lavar algumas pcqas.
Precisa-se. Pedem-se referencias; or-
denado 450 erurelros. Rua Barão de
Petropolis 83. Tel._t8-<151. . 

' 
._~~COZtNFEIRA ¦— Preclsa-ae

lima que lave e passe, & rua Al-
mirante Cândido Brasil, 72 —«
Tljuea. Ericem-se referencias —
Paga-se bem. Tratar pelo tele—
fone 48-8644.

Cartonaigím 
— P-rec-ae-in-ae mo-

ças e raaare. de \b a 18 anos.
com e sem pratlea de servlcoa em
fabrica dè CTlxas dt plivel-O. Ca.
mlnho de Itararé. 34 — proocitno A
E.Uc-0 de Bamoa.

C" 

"orlnhelri — 1'recleajo com pra-
tlca e tom-hem uma copelra eom

nratlea e um menino paTa tervlçot
leve». Pasa-so hem. Bua AtW-nttna.
11. Telsfon_ .28-.301. pertinho rto
Campo do Vaseo. Bonde* 55. 58. 5fc
e 13. Onlbut 30 « 130. Dâo-te Casa
t> cosnlds.

irlvlsl. conde
Cozinheira 

par» <
de Bonfim, sn. •obrado. — Pa-

its-js.' bem  __ __..___ _,.._..

Coünhelra 
— Preclaa-6e uma a rüa

Clovls Beviláqua 210. Tlluea.

Cozinheira 
— Précrsa-sê, oue eaiSã

ftrrMmir. paar apartamento ds nm
casal. Ordenado 500 cruzeiros. Traiar
\ nia Cosme Velho Ml. e.pto. 5. 3o
^ASti- B^ride Anuas-rerreas.

C* 

"õêtnfitVra — Pr«!'e'a-it para o trt-
vlal de casa de família, rna Con-

de de Bonfim 2.1. casa 1, em írente
io Utrcidln-io^; Tijuca^

Cozinheira 
— _. .

para coilnhar e lavar roupas le-
ves. em caca de um easal de trata-
mento; exl.e-sa -referencia, dormt no
nluguel, saindo duos veies por sema-
na. Tratar a rua Haddoclc Lobo 304.
casa 28-/. Paga-se Crí 400.00 men-

Cozinheira 
— Precisa-se de uma' pa-

ra coblnhar e Outros eervlços le-
ves; ordenado 430 cruielros; saldas
fes 17.30-horas. Domingo almoço «Jan-
tarado; rua Senhor de Matoslnhos
208. 1». -._____...... '¦-:
-""COZINHEIK _ — Preclsa-sc
competente e fina cozinheira -e
torno e fog&o, eom pratlca-de
recepções, para família de alto
tratamento. Paga-se multo bem.
F,si_*cm-s_ referencias. Tratar a
A«?enld_- Atlanllct, 584,_9.^_andar.

C— 
oilrihêlra — Preolsa-se » rua Pe-

relra da Bllva 65,_j«»I5nlell_.__.

Cciínhelra 
— preclti-»t de omi

boa cnzlnhelr» em cas» do peque,
na fsmüla i rua Conde de Bon-
tlm n. i2'-a c»»> 7..r__-3l?l0*«—
/n.imhetrs — Preclsa-sc corlr.helra
_) do trivial fino pnr» famtlla de

3uatro 
pessoas, com carteira e que

urm» no «lujuel. Pag»-ie de .600 »
700 cruzeiros, conforme hsbllldade —
Tratar depois dn . horas, a Praia
do Flamengo 374, apto. 202..__~^5í>-__NnEI_.A 

do trivlalflno
e variado, 800 ertiiciros — Prfr-
clsa-se para pequena família,
com referencias e carteira. Tra-
tar & rua Silva Guimarães, 49 —
Tlluea. NSo se atende pelo tele-
fone. . _

C" 
oitnhelra — _«rec,lsa-s» » ru» Fl.
iruelredo M»galh»ei 28. Apart; 801

— Copacabana. ;_*,
oitnhelr» — Preels»-se psr» c»s»l

sem fllhoi. leve dormir no em-
prego » ter refe-enel»i. Tratar de-
poli dai 8 horai. A Avenld» Osv»ldo
Crus 103, apartamento 1201, 12a an-
dar.   ..

CõüVi-íelra 
— Prerfs«-»e de um»

para pequena família; ^tratar a
ma Marechal Tatnr.a-urgo de Aiavedo
97. tpart. 302. Eata ru» «a J* depois
d» Praij» Bsen>t Pena, seguindo * ru»
Conde de Bonílm. Podt dormir oo
alusuel. ..."
Cbztnhelr» 

- Prcclsa-se em Ramos,
_ rua Roberto Bllva. 196. que sela

ativa e salb» trab»)har. Apre»»nt«t-
se com carteira de domestica oa bot-
rtftreuclu. ~

ESTÍ-ígada 
—, Para ¦«vI«°»~íí!"

Inclusive lavar e cotlnhtr, na c»-
.» d. p.»ioa .6 de todo o «'P.«-V*„Ba.
idmlte-so moç» t...-. sossegíd» e res-
S-ltoia. Rua Ana Jferl, 1008-A - 81o
Pranclsc "«lavler. Tel.: 48-3532.

Empregada 
— Precisa-se par» coçl-

nhar e serviços leves em casa d»
peouena família; A rua Torrei Homem
270. casa o', vila Isabel. .
Í33r_5FeiTtla - Pííílsa-se. na, La-
Hl ranjeiras, tm apartamento com
Ses 

"«soas. 
PM» coilnhar » arru-

mar. Orden.d. 500 cruielros. Tele-
tone 25-1532. _P_edem-s_e__reterenel»s.

mpregt.» por hora» - IJediâ-ji
em Conacabtn». qut iliba f»»er

o «lmoço » arrumar, lilgem-se Um-
n». »Uv». eom eartelr» e rcferenclt-
Trabtlhar, dat 8 as 15 hora». Ord»-
n»do 240 cruielros. Tratar d«« 9 no-,
ras em diante: A ru» Sant» Clara
36. apart. 201. ,. '

Empresada 
— Ofer.«ce--e i>«» tra-

balh-r em es*» de caiai »em
fllhoi ou ptquent ftmlll»,- par» co-
linhar « pequenos serviços. Orde-
n»do 600 cruzeiros. Centro — Toie-
taSir !¦?.-• 23-4847. NHo traba*»
no» domingos."é**impreiac..i — Preclia-se em eaaa

de famllln .para aludar na eoil-
nha « para lavar roupa mluda; or-
denado 300 crunt-iros, tesa e comida.
Trater é. rua Zamenhof 49-A. Eeta
rua fica Junto ao t,argo do Estacio.
Tel 4B-„252, —**-.

E,nptegada 
— Prectsa-se, que salb»

coilnhsr benv o trivial, tlmplet t
oara lavar alsuma roupa, etc.,, em
apartamento de caiai com duas cri-
anclnhas. Ordenado par começar 450
eruzelros. Rua Senador Vergueiro 232
apartamento 1203, Telefone. 45-1232.
Deve ser asseada t ativa, caso eon-

- trarlo nflo serve

JL msrelal. Com pr_l!ca, nio trabal.lr.
noi doiningo.. Rua Buenoa Aires. fl.
2.° 

"andar. __.

PrccTsa-sc 
empr-gada para cozlnhi.r

o trivial e parsar roupa tm a.c.
de pequena família, pagando-se bem.
Sua ourupl,_19^r^ Orajnu'.

Precisa-se 
duma cozinheira limpa,

pr ga-se bem; á rua Conde de Bon'
fim. 682; ,__

Í)feels»-se 
dt cozinheira competen-

. te, de preferência dormindo to-,
ra. Kua Rego. Lopes _40¦

Prccs.a~se 
cmpreeaãa para casa cc

4 pessoas, que talba coilnhar t
lavar algumas peças miúdos. Orden»-
do 500 cruielros. Tratir A rua Paula
Mato» 53.

de eo-lnffel rr.
quo lave

pcçia de ruup». Paga-sn
hem tratar a rua (íeneral *allccrio
n. 335. t,^to. l_L10____L.aranielr_a_____
f5reçlsa-*e 

"dê 
íoa cónlnhelra, que

A durma nu emprego, A Av. Vieira
.OUte 250- Pone 47-2847.

st de ima ótima coldnllel-
erurelros
N. 8. de

1.002. Ff-ne

nrteUa
» r*. Paga-se at. 800

Er.-líein-se referenciai». Av
Copacuoana 21J. apto. 1
37-3636. _—

Preclso-se 
dc um servente de co-

zlnha rom pratica d» mina;»».
Prefere-se que resida na Leopoldina.
Rua Oerson Perrelra 24. Ramos^

Prcclsa-sé"ae 
empregada para co-

tlnhar e arrumar apartamento
pequeno. Rua Visconde de Carave-
<as 122, apto 102. Botafogo, fone

fc-o-PI-EGADA para oasal, que
saiba cozinhar e durma no alu-
KUcl. Exleem-se referencia».' • —
Paga-se bem. Traiar 4 r. Con»-
tante Ramos, 155 — Copacabana.

Empregada 
— Preclsa-st uma para-

r .zinhar e pequenos strvtços para
trabalhar ate 14 ou 15 boras; .4 rua
Fellx da Cunha 114-A.  -

Empregada 
— Procliá-àe para eo-

zlnha e pequeno» tervlçoi em casa
de pequena família; • ordenado 400
cruxelros; -S rua Professor OabUo 17.
Tel._48-0237._

mpregadai

Preclsam-se 
boa cozinheira do tri-

vlal A rua Maria Preltao 72. tun
em frente A cstaç.o de MadurMr»,_

PrêèTsã-M 
de uma cozinheira oom

pratlea do restaurante, A rua da
Amerlca._183.  ~_

Precisa-se 
uufiinhelru & ma Mana e

jBarros._65í.  

Freclso-.e 
de cozl.oelra de forno t

foeflo aue saiba fazer doce e mas-
st. A rua Toneleroí 231, 4° andar,'
apto. .01. Tel. 37-4980. ¦__

Preclsa-ee 
uma ajudante de cozinna

moça e disposta a trabalhar, para.
pequena peniRo, ordenado a combinar;
•—Tratar A rua do Lavradlo ÍJB;' I •
andar. __^__
x_r_c!sa-s» de empregada--para eotl-

nhar o trivial d» um cisai, orde-
nado 300 cruielros, .apresentar-se 4
rua Soares 79, cas» 6, Meyer, com re-
ferenclas ou cartelr». ...

PRECISA-SE umá boa cozi-
nheira* para easa de tres pessoas
que durma no nluiruel. Exigem-
se referencias. Ordenado de 400
a 450 cruzeiroa Tratar a rna
Rosa e BUvs, 28, apto. 101 —
Grajab.  _

Prociasse 
de moça p»r» ajudar na

cozinha e na arrumação da casa,
ordenado 300 cruzeiros, A rua Ur.
C-arnlcr 74 —Rocha,
T>rec_ia-flê em casa de Íamilia. uma

.JL empregada quo saiba cozinhar e ser-
.viços leves. Papa-se Cr$ 300,00. Avenl-
da 29 de Outubro, 14, sobrado, Bcnfl-
ca, (antiga Av. 8ubur_anai.

Prcclsa-ie 
de ci.ipresaaa para cozi-

nhar e lavar i\ rua Sao Clemente
39, sobrado, Bota_fo#?.

Preclia-sê 
duma empresada para eo-

zinhar e arrumar; á rua Jofto Lt*

JCj iTri-iãrr lavar, e itrvtçot ítvnsi *
rua Dlpsli 26, apart. 302 — Rio Com-
prldo. i.

Empre«»d«. 
— Prcclsa-so par» ooil-

nhar t serviço» leves de pequena
família. Rxlsem-se referencias. Rua
Marquês de Abrantes 191, apt. 1003,

1 o-° andar. ....

Empreada 
que coilnhe para duai

pessoas, podendo dormir no a*,u-
guel, precisa-se A Praça Atnambat is,
Mtyer. Saltar em Dlai da, Cruz 7-11
o aegulr a rua Aporá 

Empresada 
— Pamllla pequena, de

tratamento, procura uma empre-
gada para todo o serviço, que seja
bo» eoilnhtlra e muito.limpa. Tratar
á rua Barata Rlfeelro 897, aparta-
mento 903.

ra, 30,__.ap_to._^301.,
PRECISA.SE uma boa emore

irada que saiba cozinhar, tambem'para 
pequeno serri.o em peque-

no apartamento, para um easal
estrangeiro. Pa.a-se bem. Rua
Santo Amaro, 21, apto. 24. 

Precisa-se" 

"empresada 
para todo -

serviço, que entenda de cozinha;
á rua Almirante Tamandart 10, apt.
SO-vJTlamengo. ',<;„„1

Prec!siíst""uma 
empresada para aju-'

dar na cozinha e copeirar que
durma no emprego, tendo quarto ln-,
dependente; i rua auaxupé 29, TI-,
Juca, transversal á rua Uruguai. —
Paga-se bem.   ¦

Precisa-se 
cozinheira para cãsaiT —

Paga-st bem; * rua D. Roman»
416, apart. 102. Bondt Lln».

Precisado 
empregada para coalnhar

e lavar roupa de um casal; ama
Almirante Alexandrino 281, apto. 301.
Dl» Inteiro. St». Terer.».

Empre»*il» 
p»r» co«tnn»r a l»v»r em

casa de» etsal, ordenado 600 eru-
telros; tratar A ru» B»rata Ribeiro
n. 63- Exigem-te «ut tenha prttlca e
referencia^

P-_clsa-»e 
para íamllla- «trtngetra

empregada faiendo todo o servi-
co. sabendo bem cozinhar — com re-
ferenclas. Ronaldo de Carvalho 3,
apt. 122. t-ldo. ii

Proels"i-it 
Ut uma moça para con-

nhar e pequenos serviços em
casa de ««mllla, A rua Dr. Padllha
144, ai»-. 303. gngenho .del^ntrq.

Preclta-H 
dt uróa boa ooilnhelra

par» serviço de um easal A rua
B.r_o ds Itapaglpe 21, apt. 602. Rio
Comprido.
fjreelsa-se um ajudante de coilnna
X thomeml com pratica para casa
de saude .ordenado Cr$ 950,00. Ave
nl*la Mem de 3t n. 335."fTreclsa-se empregada para cozinhar
X » pequenos serviços. Ru auspeni
n. 61. perto d.> Praça Saens Pen.»

T'_«_e_ 
— Preclia-se empregada pa-

ru cozinhar e outros serviçns uar»
ptqueiia famlUa: (¦- Praça Oâbriel 3oa-
res 3, apart. 2. Bonde Aguiar-Fabrica.
Paca-se Cr* jjoo.00. Níio__tcm ^quarto.

ãlugueiTIdê CASAS
E CÔMODOS"CENTRO"

Aiuca-í.e 
um» vaga pnra rapas dte*

t_r.':c, piu casa õe íamUia. Tratu
felõ fone: 22*?a97.

^Tíugà-sr. pôr 7no cnlrêlrõi arn-^ia
_*nLcftla d. frente, tem moveis; único
Inquilino, em cass ds fam-la de tra-
td-meuto, a um ou dt '.s aenharía q_\é
;rabalh.m fora. Itua do T.czeoAt, 19_:
Z.' rnJar.

íügaííi-_,ií quarto
doa com rsíelçai,

rsfr%t rcotUia-
pera casei *

I moças que tr.ibilí:cuj fora, em «tas»
ce pequena íaml.ia., Itua lio i.i-us?.-
rio, 25,_2-tf_._ Canto.

Alujp.-se 
quarf-o com pensfio. a -.

rapasca distintos. Exieem-se re-
rercr.cÍ2s, A rua 7 de Setembro lõ7,
2." andar.

Aluga-se1 
¦

cinoo mixbGtoa oa Cl-
iv-.i.di. um» viga t um qtiárto

para 2 rapaxes de (odo respeito, com
cate pela manb_ aluioço e jantiu-, «ra
predio «ovo inatá-«ao coniorta7«ei-
menti x rua s:iv.o Romero 4b pro-
xuao dt. rua ao fliacau-e... ;

A luga-se uma sala'"H_ frentt, » Pra-
-f-J_ça 15 de Novembro. moblUado.
Tel. 43-J965. 

A.liga-se 
um quarto, cm apartamen-

to, a ar. de re-iponiubllidada, uni-
co Inquilino. Ar. Presidente Vargas n.
2.007^_apt._9Cà,_Pr_aça_Oni«._^¦"t"lüga-st 

quarto, » ru» Guilherme
_r3__iarconl 67, apartamento 502. —
Bairro gatlnia.

Àrua 
Santana. 77, lunto a Ave-

nlda Presldtnte Vargas o Central
— Aluga-ce ou vende-so o aparta-
mento 120.1. de luxo. novo. cnm _ale-
ta, grande sala, dols grandes quartos,
cozinha, banheiro duos varandas. Ver
das 10 a» 1o horas. Tratar A rua
Maranhão 146r. Tcl._29___l.129- ¦ _

Alugam-se 
um quarto e cozinha cam

os seus respectivos utenrlllos, pa-
ra um casal sem íilhos, em aparta-
mento, tratar com o encarregado Ar-
mando, i Avenida Mem de Sa _23J^

Aluga-se 
üma sala no Edlílclo Bor-

ba Gato, A Avenida Presidente
I Antônio Carlos 207, aluguel de 1.265

cruseiros. Tratar na Auxiliadora Pro-
dial S. A. Travessa do_OUVldor_32.~~\ 

luga-se cm predio I.3VO, otlma tala
__3L Independente, para escritório ou
residência, com sanitário. Tratar pelo
telefone 42-7103

Ipanema.
T>recfsa-
X vlal,

Precisa-,e 
um» So» coilnHêlra p»r»

pensio. P»g»-se bem. Rut d.

Empregad» 
que eoelnht para ptoutna

tamllla, prcclsa-se; * rua Felipe
OUvelra, n. Tel.: J7-J126, Junto ao
Tu nel do Leme.
T5ir_i.eg»da — Precba-ao de um»
Hl empregada pira eoilohar par» pe-

Íuen» 
família. P»g«-it bem. Tratar

rua Belfort Rolo 12». apt. 3, te-
lefone 37-6644. Edifício Ud.. s.« tin-
dai*. Copacabana.

Ipmpregradã 
--^remea-ae-" 'para' ccáf-

!i nhtr t outros o->rvi;oo, <m eus
de pequ--a r«mll__, ptçi-e» b-tn. Te-
tcUor-a 43-3404.

Pi da_ Rodrit[ues__Alves 157-A._ _

Preelta-se 
uma 

""emprtgada 
que e.l.a

<a«r o trivial fino e tenha er--
telra proflslonal, par» trabalhar em
pnarttmento de uma senhora so. —
Dorme no empreno ou fora. Pajta-se
-íoo ernselros por mes. Avenida lí.
S. de Copa.abana 7, 2a andar, apar-
emento 202.

Preci. 
a-se uma empregada para co-

alnhar t ttrvtçoa leves. Ordenado
250 eruselroa. Sntrada ás e e salda As
\b horas. Rua do Lavradlo n. 106,
apto. 301. 

PRECISA-SE fmnrejrâda nnè
saiba co-çinhar e arrnmar. Orde-
nado -fl. r.rnzeli os. Rna OarI-
baldl. Zlfl. tono trn —. Mnda.
V> ire ri sa-se aúiíliar de cosinha para

Precisa-se 
uma emprerada para co-

zinh»r o trivial variado «.lav".
Pídem-se rcterenclus. Ordenado 600
cruaelros. Rua Bario de Jaguaribe 39b
Ipanema.  ^

ÍBa-se boa coxinnefra para tri-
em e»sa de família. Ordena-

do cr? 300,00. Tratar A rua Paro 21,
Oavea. ^—

Preclsa-st 
tmprtgada par» cosinha-

e arrumar ou mocinha para co-
pelrar e arrumar, em apartamonto oe
pequona família. Dormir fora, .rua
nento Lisboa 18. apto. 202 — Catete^

reclsa-se uma boa emprecada que
saiba cozinhar, que seja bom sim-

pies, para tomar conta de uma casa
de um casal. Pedem-se referencias. E
favor nao ss apresentar quem n.o es-
tiver tm coudlçíes. Tratar A Avenida
Rio Branco 114. 6o, sala 82.

Precisa-se 
dum» moç», pora ajud»n-

te de eoilnha, que tenha alguma
pratlea. Ru» do Senado. 329 — Res-
taurante. __

Prcclsa-se 
cozinheira para botequim;

A ru» Barão de Mesqult», 1032. Te-
l.fonc 30-46-0 — Or»J»u'

Aluga-se 
um quarto mobiliado a ca-

valbelro; A rua do Rce.nrie lfc<.
; Ai luga.-i
JtXie c

c-.si._i ém apartamento
casal, quarto mobiliado, com

roupe de cama, bar_ho3 quentes e

f.cnsJLo 
completa', comida de li qua-

Idads, 2.000 oruxelros. Ar. .Presl-
dente Vargas 2.007, apto. 704, 7.«
andar, arranna-céu eiiulna da roa de
Santana, elevadores á direita. Jt*ne:
23-OB34.   __

A partamento novo, alncía n&o ha»
-O. blllado, alugu-sa eom sala e quar-
to em poato grande, banheiro eom-
ptei.0, cozinha e varanda, no Edííl-
cio O-nit ds Junho, A rua Santana
n. 77. _ Tratar_ pelo fone 23^3936•

Apartamento 
na Av. JFÜõ"Branco.

2/7, ll.» andar, n.» 1107. edlílclo
Súo Borja, Aluga-se cóm 2 quartos,
sala área envldraçada, cosinha ame-
ricana banheiro completo e telef en».
Serve oara residência, escritório ate-
llcr, ou somente residir, ¦-¦outrato d#
3 anos com o proprietário, alURuel de
3.000 cruzeiros. Eó se aluga * ouem
comprar os mo veia de escritório por
25-000 cruae|ros.

AlJgtm-ee 
«lola qutrtoi. »»l». col

zlnha banScIro « área cimenta-
da; à rua Marques» d. Santos. 12.
sobrado. Largo do MaOhado. TraUx
no local.

A luga-se uni» vega para rapaz, em
rVcasa do família. Rua do Rewsndt
numero B4. ' 

lUBa-ce 1 quarto eom moblllo.7^A.A.V

Aluga-_e 
1 oom quarto cnm peut&o

a rapi» solteiro, em easa de ía-
mllla. Rua Santana, .17S.

Aluga-se 
uma vaga em casa de ta-

mllla » moç» que trabslht toTa,
tem teleíone. Rua RlO-cbuelo, 389. —
Sobrado. „_________».-«_--

Aluga-se 
quarto mobiliado » cmstl

te tratamento que trabalhe for».
A rua Sois. Neves 30 apto. 303, Ss-
tacio de 8.. Tel. -2-2,05. 

Huca-se apartamento 3e^ êalã,
quarto, varanda, banheiro, cort-

nha, edlílclo novo. rua Santana 77
pedem-ae referencias, fiador Idôneo.
Cartas para 60B97, na portaria dest»
Jornal. _

A lueo-se" uma"ampla aala moblllada,
XV com entrada Independente, à nes-
soa'de responsabilidade;; A rua was-
Ington Luis n." IQ-l, 3.° andar.' 
\ lugam-eõ duat. ótimas salaa 3a

X\ frente, para fina Industriais oo
para dols senhores, em cosa do fa-
mllla; à rua Frei Caneca n."> 41, -.•
andar.

nia 3ê frente

_. _, um .:,.:m.' podendo levar * cozi-
-har, unlco Inquilino. Ruu Rlachu»-

¦ii caa, 20, apto, 101-

Alusa.se 
quarto com moveis rm ca-

sa de família de respeito a ctMil
nue trabalhe fora ou a cav»lnclra____
Collhermc Marcont 67 ipartamento
J03. Bairro Fátima. Centro.""I lugo apnfiamento no Centro co:«
_\il_ls quartos grande sala cozinha
banheiro etc. aluguel 1-400 cruzeiros
a ouem ficar com os moveis. Rua
Francisco Muratori 47 apartamento
201 das 11 a» 15 horas. 

r trIu_a-s» poqueno quarto a rapai
A solteiro, A rua do Senado. 338,
jobrodo. aluguel 250 cruzeiros Cepo-
sito de 3 meses. Só se atende nectas
condições. Tratar dai 11 horat em 41-
nnte.

Prccsla-se 
dum» cotlnhelra com pra-

tlca de botequim; A rua Bouta Bar-
rot, 66--A — Engenho Movo.

Preclta-se 
em ess» de f»mllln, uma.

empregada que saiba coilnhar .
demali icrvlçoi leves. Paga-se bem —
Avenida 29 de Outubro 14, sobrado —
Benfica — IAntiga Av, SuburbanaI,

reolsa-se ds cozinheira com boas
referenciai pari caia im família

Tratar A ru» Oetullo d»i Nevei 10 -
Jardim Botanlso.

Preélsa^i» 
dò coilnhelr» ptra casa

de pequena família, pagam bem;
tratara .Avenld» Jullo Purtado 20 —
Orajau
Y>rcci!asa de uma boa coslnheira i

rua Iblaplna 265, Penha. Ordena-
do 3po erurelros. 
TJ-ecl»a-«t cozinheira, para 'ooo ,er-

viço de um easal. Av. H. S de
Copacabana. IÍ9U apto. 7Q''

Preelse-se 
uma- emprecada para co-

linhar e lavar que durma f Ara. Or-
denado 400 cruxelros, A rua Beoo do
Rio 195. tobrado. Catete.

Precisa-,n 
de uma et ilnhelra e 3t

uma servente A i#\ Magalhães
Ce-itro 261. estaclto do Rtnchuelo

**V.uga-,e oümo quarto moDiliad" Pi
A.rapaz ou tenhor distinto. Bzl-
gem-se referencias. Rua Rezende, 192
_____ Quase esq, da r._It;achuelo_.

Alugam-se 
uma

unm quarto: A Avenida Mem da
_í* _}*__. fài_, sobrado.  ,

Àlüga-se 
a cusai sem ilTEbs, em

apartamento de casal distinto,
confortável quarto mobiliado e roupa
de cama, banhos quentes, caíé e re*
felçOes, comida de r.s A Av". Presl-
dente Vargas. 2007. apto. 704, 7." an-
dor, arranha-ceu da esq. da rua dt
Sontnna. Tel. 2J-38.4.

Aluga-se 
um quarto rebblllado para

um ou*dols rapazes, com entrada
independente; ii rua TerezOpolls n." 3B,
tôrrco. Final do bondo André Cavai-

ante."X"lugam-se uma sala e um quarto
_c\. Juntos. Serve para família ou ea-
crltorlo. Rua Sete de Betembro o.0 101,
l.a andar.

A luga-se dtlmo quarto a casal. Ruã

Àlugam-se 
vagas com pensllo, a ra.

pules do comercio. Rua Buenoa
Alrtt, 24. 2.-.

Aluga-te 
um bom qutrto moblTOT

do para homtm em caea de fa-
mllla de tratamento. Rua Monte Ale-
gre. 58. Terreo. Tone 32-0865. —
Centro¦'Ãtaca-M 

quario mobília., a pet-
A. o. sd. que trabalhe fora. UW-
r» Itaptm.rlm. 13. _<8»n»d__r_PanUtl_

lu. s-»e umt T_ga em «ata dt f»-
mlll». com pens&o. Av. M<m de

Bt. 113. »-b.

Ccrlos de Carvalho n.» fi, aparta*-
mento 201. Esplanada do Senado.

Apurtomonio 
— Alug»-se no Edi-

flclo Onre da Junho, A rua San-
tana n.o 77,. o apartamento 2.103.
Informaç6cs_pelo Jteiefone. 30-43875

A'"lügaih"-se 
v'»'_»s pára rapazes com

refeições desde 500 cruzeiros, me-
sa farta e vurlada, » Travessa Bela»
Artes:__-_,_esguina de Av. Passos.._

Alugam-se 
vugas para moças co»

refeições e benhos quentes, por
700 cruzeiros, que trabalhem no co-
merclo, c«sa de família, Exlgem-i»
referencias t Travessa Belas Arto», S
esquina de Av. Passos.

recisa-se
pens&o de movimento. 1-Xlgem-se

documentos e referencias; A nu Sete—r—• »_. J dt BtttmlJij J07, 3» aadtr,

Freclst-lt 
uma empregada para to-

do serviço de casal sim flhos qut
ralba coilnhar bem, que durma no
alti-uel. At. H. H. dt Copacnlant.
1386. apto. 1101. Eilgem-st cartelr» »
referencias,

Pr»-I>»-st 
d» urc» emprei»d» p«-

r» eoilnhir t tervlçot levei em
cs.1» d» nequena faml.ia. Ordenado
500 e-ut-lro... Rua Souza Uma n. 149
,p»r_t_iment«_25i_—jçopacabtnt..

Preeiiía-iõ 
íe uma dtlma coslnhel-

r» t rua Raimundo Corria 10,
apto. 50Í» Copacabana. Paga-se 3Q0

, truielro* « oalgeai-i» i«tiresçlag.

Tl»?a-'se parta dt eserltorlo com
A moveis e direito .telefono e rer- -

.*- transmlttdos, otlmo ponto da Ct-
nelandta. rua Evarlsto da Velta. 16,
11.» andar, ttl» 1101-A. Amanha das
9 es li. e (lea 13 ae 16. _—A"?ARTAW-*NTO — Esolaiina»
— No-«o, mobl'li«ilo. amblenf« fie
litro. T»on so"ictlad«! a ea-alnel-
ro t.lsHn.9. Base 1.801 trvtOrp»
Hi alt-cnel e. 3 mme** Sr. dertosuo.
Rrsnoatis nara 644J2, na porta-
rla dtat'. jornal. ._"ATMé»-"» •*•""> "la do fronto oom
ÜLmovels e pensUo a casal d«-nt_
qun d» refcrcn-ln tm cfta de fa-
mllla — Avenld. Henrique }».»•
direi a. 133. 2". .andar - NSo se
«t-nil. ocr telefone. —~~t~^_l^m„mtm vrf. rasa tm vila Isa-
A-b-""—"Trtttr A Aver.lda M^Ttctat
w-•la_oi______i5___S__"_U_'>_r^_.A1'rt,j"rTJ.ã-et um» .-»!» de 4 portss e
1%. t.-l-ton.. — Rua d» Assembléia
n 71. 2* .andar.¦apa»;.

Alugam-se. 
vagai- em ptntto famP

liar com referencias, para rapa-
zes a 600 crueelros e quarto para ca-
sais tsm moveis, a 1.600 erutelrot, a
rus Senador Pompeu.. 47..^

Ãluga-se 
quarto de frente em »por-

tamento a. sr. de responsablllda-
de. tel. }J-_8__..__!ent-o__I,, ."int-gãíe A rua OolaiTTÍncantaaí.
J\ um quarto a uma ou lua* ae-
nhoras cue trabulbera fora. Trntar
pelo trtejoriè___i______l_l__i com ^onci-rr.
/ÍTúgTm-se vagas para rapazes. Ttua

_í\. do Carioca n.o 43, 2.» andar Pt-
dem-s.».. IntjirmnçJSes.

A iú*:--se nm» vaga para
pe'írata: i ru» do» areoi

ALtIGÁ-SE escclcnte sala. eo»
sctpnta metro, quadrados, em
edifício novo, íino «nelhor cen-
tro da eldade. Local t roa MlR-ue!
Conto. 35^ratar______.|____o_EÇÍÍ_!E_'"~A_lu„»m-se 

mdeKnto. ãioblTU-õ» cem
A direito a roupa de e»m». »«"3_«<'
ds «rrum.detra. teUfone tanatM
nue..tes. um» pessoa 1 000 e»0*51"?;
_i.-«t \.neo erunelros cneasate, * r-ua
Moncorvo""Pilho. 40. Hott-1 fTa» mm
3AA,ln cn pleno eentrpurbano^.^^.~4"lugft-« um quarta mooliieao * raa
A do, Andr»das 115. J,_ Çf» *_
corrente, .r-lado, eom •J™»»A» *•
lefor.e. « iwieto» ds titlsiiiwg^

,'."-¦¦¦"".. '¦".»*> ? ítmiüVJ (Ctasüas* vm ____
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Censura teatral
e o Judiciário

X_ divergência «urgida en-
_re o Serviço d« Ceusura T.a-
trai • • Judiciário, a raz&o
•oa pareça lnclinar-se para
•qualt «erviço público, que
tem fundamento em texto

>.;>•--_., o da Constituição de
tS dt aetembro de 1946.

DU o parágrafo 3.° do arti-
fo 141, «ob o titulo dot Direi-
Im a Garantias Individuais:

l •••_• Hvre a manifestação
4o pensamento, aem que
dependa d» censura, «alvo
•tuant. a espetáculos o dl-
vers&es públicas, respondeu-
-o cada um, nos casos •
aa forma que a lei precel-
tuar, pelos abusos que co-
¦.éter**...

t Ttm. face de um dispositivo
Sinto da L«l Magna, passou

Estado a exercer legltl-
mamente e controle «obre as
representações teatrais • ei-
feemato_ratlcas. examinando
previamente as fitas e os orl-
finais destinados aos espeta-
•ulos e fiscalizando a ação
fos artista», que nfio deverão
Intercalar no desempenho
nenhuma _lt«rmç&_ lnconve-
¦lente''

Be UU procedimento pu-
éesse ser tolerado, a censura
J>r_vla dos originais ficaria
•ompletamcnte Inoperante.

A censura, pois, é exercida
antes e no correr das repre-
tentações, com fundamento
•m preceito de ordem consti-
luclonal.

No propósito de contribuir
pnra a educação geral, apu-
.ando o gosto do público, o
Kstado exerce essa salutar vi-
filancla sobre as peças des-
t-n-das a representações.

O Serviço de Censura, no
•onflito que acaba de ser sus-
•Itado perante os tribunais,
_._ende o melhor partido,
§j_*tenta o ponto de vista le-
fal e deve merecer sua ati-
•ude o reconhecimento e a
Simpatia de quantos não per-
deram a esperança de um
«íovlmento saneador, de hl-
fflenlzação moral de alguns
ée nossos palcos, onde a falta
f« decoro atingiu a um nível
Impressionante.

O Serviço de Censura, que
•sta com a razão no atual
debate, pecou muitas vezes
for exagerada tolerância.

Catamos à vontade para
aos pronunciar a respeito,
porque, desde o primeiro mo-
«_ento, estranhamos, repeti-
Ap-s vezes, o excesso de bene-
trolencla no exame de multas
peças que tiveram o visto
para serem exibidas.

Alguma» revelavam evlden-
ta mau gosto, Irreverência à
moral e às tradições da ta-

mllla, «atira venenosa e dc-
sabrlda a costumes e institui-
ções li._!i-n„, a par de deplo-
• av. i linguagem, de uma crue-
za arreplante.

Multas vezes tivemos opor-
tunidade de profllgar essas
representações arrogantes, que
nao contribuíam de modo
nenhum para apurar o gosto
das platéias.

Nossas advertências, Inte
Uzmente, não foram escuta-
das. Se o Serviço de Cen-
sura tivesse, desde o inl-
cio, agido com mais rigor,
talvez as coisas n&o tivessem
chegado ao grau de desfaça-
tez a que estamos assistindo. '

Reconhecendo, embora, fal-
ta de normas mais severas
no exercido de um serviço
público de alcance educativo
e saneador, não podemo* dei-
xar de apoiar integralmente
a nova atitude da» autorlda-
dea que dirigem a censura
teatral, revelando o propo-
sito de imprimir orientação
mal* em correspondência com
a necessidade imperiosa, de
impedir que oa palco* sejam
transformados em btu-fond
de exlbiçõe» lndecorosai.

Se as autoridades fiscaliza-
dora» não dispuserem do pres-
tiglo necessário • da indls-
pensavel força moral, a llcen-
closldade tomara conta.

Se o exercício de suas atrl-
bulções de controle não ficar
resguardado, ao abrigo de
constantes apelos ao Judl-
ciarlo, procurando os inte-
ressados nos representações
inutilizar esse esforço áaiutar,
a censura deixará de ser um
elemento moralizado., ficando
manletada na espectattva de
ver sua intervenção, a cada
momento, paralisada.

A ação da censura n&o ex-
clul, evidentemente, a apre-
clação de cada caso duvidoso
pela magistratura, mas nas
hipóteses ocorrentes essa in-
terferencla deve obedecer a
um critério superior, a fim
de que os cultivadores lnve-
terados da llcenclosldade não
venham ficar munidos de
um salvo-conduto que os au-
torlze a perseverar nos des-
Uses comprometedores da mo-
ral pública, abolindo comple-
tamente o controle das au-
toridades, que desempenham
sua missão em obediência a
um preceito constitucional.

Não queremos dizer que os
agentes do poder público não
sejam passíveis de erro ou de
excessos no desempenho de
suas atribuições, mas, quando
procuram retomar o bom ca-
mlnho, sua determinação deve
ser prestigiada e fortalecida.
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Aspectos de política
municipal

Nito há 'urra .1...:. dlllell, na
-...,. ti* um i. >•.•• > MtadU-l, que
» út ajustar, ou ap» -guar luta-
,-eaa.e de grupoe pollticoa noa mu-
ulclpioa, Oa conflito* surgem, eras-
cam na atoarei- doa coment-riu

AS COV^TRUÇOEB
NAVAIS -.•—-*-;
O pro_.ema das construções

ftaval-, no Braall, deveria des-
_»ertar tun Interesse mais lnten-
»., do que se lhe _e dedica, de
vez em quando, ou para exal-
fiar euforicamente a eficiência
Aos estaleiro» num conserto de
algum navio mercante ou para
lamentar a aua Incapacidade
•estrutural que lhes impede as-
eumlr compromisso» de maior
.-lto.

O problema n&o 4, porém,
tâo «imple-. Se o tivesse aido,
a esta hora o teriam resolvido
ea estaleiro* estrangeiros, que,
desde 1927, têm feito diversas
tentativas para organizar na
baía de Guanabara ou em San-
tos grandes estabelecimentos
largamente aparelhados para a
•or.stru._vO de. moderno» navios
de alta cabotagem e, tambem,
cie tran_a.lant.-0-. Ainda dc-
pois da guerra chegaram ao
Brasil eonhecldos industriais
europeus para Interessar os
nossos capitalistas na constitui-
íão de uma empresa que, pela
deci-ssidade mundial de resta-
belecer Imediatamente os trá-
legos marítimos e, particular-
mente, nela necessidade? nacio-
Ba) de rdconstmir a nosia Ma-
rlnha Mercante, oferecia pera-
pectivas de aucesso.

Ha madeira, ha ferro, ha aço,
ha importante» estabelecimen-
tos metalúrgicos em condição
tr fabricar tambem caldeiras;
«nas ot capitais, embora exis-
tlndo, nao têm coragem em ae
afastarem da linha de extrema
prudência doi Investimentos
imobiliário», e, assim, ficamos
a... ver .iavlo dos outros, «em
a menor esperança imediata de
trair desse angulo morto em que
ao» encontramos • que o des_-
p-reclmento do Industrial pro-
prletarlo do unlco Importante
estaleiro privado tornou mais
agudo. Aliás, ele próprio, como
armador, era obrigado a aervlr-
t», pelo aumento da sua frota,
_os estaleiro» europeus.

Pai» que, pela insuficiência
ds» comunicações, deve contar
•om um «erviço de cabotagem
rápido • menos dispendioso do
que a_o, hoje, as comunicações
feiTO-red_v_ár__s; • Pais expor-
fedor d» produtos agriool&s e
de minérios, cujo» transportes,
pela sua quantidade. Justifica-
tlam a existência de uma boa
frota di* navio» de alto m__,
otinda aem ter em conta o seu
•arater ae centro Imigratório,
mt* persistindo nrm_-„_t_àc_-
d« »ub-ldlari_dade no que diz
-_.*-.->.<.*. ata. II — ,.».. _...._ a* ¦_¦¦ "-«*—*-» ~~ ^B«s--*e* üo v aia cum
m «aala Importantes mercado»
•¦traiigeiro».

! Ka_ atuala «andt»»»a 4a

«a Marinha Mercante, nunca
pensamos na conveniência, ao
estipulai acordos comerciais, de
c-iglr quotas nos transportes
d» Imigrantes • de merca-
doria».

Talvea, no momento, tal ga-
rantia não Influísse notável-
n.ente sobre a nossa balança
comercial e, talves, nem pudes-
aemos utilizar-nos dela Inteira-
mente.

Convenhamos, tambem, era
que ha dificuldade em poder
obter essas garantias. Mas é
Indispensável fazer alguma ten-
tatlva razoável que possa ser
considerada pelos outros países
como uma lógica, honesta pre-
tensào, aliás como' uma mlnl-e
ma percentagem dos benefícios
que. lhes proporcionamos. Seria
ela um Incentivo, uma promes-
aa para os nossos capitalistas,
que, assim, poderiam começar,
a ver nas construções navais
uma das especulações mais ren-
dosas e seguras, enquadrada num
alto programa de ressurglmen-
to e consolidação da economia
nacional e de afirmação positi-
va da nossa Influência mari-
tlma.

PROGRESSOS DO CAIS
DO PORTO
O carioca que consome du-

rante todo o ano frutas varia-
das, do próprio Pais e vindas
do estrangeiro, talvez não sal-
ba que deve esse gozo, em
grande parte, a um ¦ estabeleci-
mento montado no Cais do
Porto do Rio de Janeiro.

Trata-se, Já se vê, de um
grande frigorífico, começado ha
um qüinqüênio, mas lnterrom-
pido na sua construção em vir-
tude de um Incêndio ocorrido,
em 1944.

Esse estabelecimento exigiu
gastos que subiram a um total
de mais de trinta e quatro *>
meio milhões de cruzeiros, sendo
dezoito _n'!hões no edifício, no-
ve milhões com o aparelha-
to de transporte mecânico das
frutas, «-te milhões com as
instalações para a produção e
circulação de ar frio.

O frigorífico do*Cais do Por-
to pode conter, com . utilidade
nada menos do que setecentos
• setenta e tres toneladas de
frutas, correspondentes, por
exemplo, a 35.0.0 caixas de la-
ranjas e a 60.000 caixa» de
frutas Importadas.

.O JS-Wipamento mecânico, po-*â_ manejar nada menos do que
duas mil caixas por hora.

São .)--_iv_i_ de c_cjii.erv_._c
pelo frio não poucas frutas na-
cioniis, nue, entrata.ito, não
merecem culdido* p.Ios pr-du-

0 "BLACK - OUT"
O "black-ouf da noite pas-

tada, mait itnpresttonunte
para n população do que em
plrna guerra, pela titrpreia e
a pora.ls-ç-o total de todos
os servidas eletrtOÓt, tir-e r—-
vir de aviso aot poderes. pú-
tillcos para o perigo^ u . v
nerabllldade de umà c/ran(feK™r.í_lte"».""ou „£ _.-_£«*~<Ímcidade eomo o Rio, tujeita áa
ameaças "dos muitos "papa-
gaios" toltos pela garotada
dos morros, durante a tarde",
segundo a versâc de um gran-
de jornal, bebida em fontes
autorizadas,

Se assim for, nâo há dúvida
gue os "papagaios", nas ..•/-•.
leves « coloridat folhas de
papel de seda, pausam a ser
inimigos públicos n.° 1. Os"papagaios" em colaboração
com a chuva.

Mat o fato i que sempre
houve "papagaios" e sempre
houve chuvas torrenclals nes
ta leal cidade, tâo pitoresca e
surpreendente. I, entretanto,
nunca houve semelhante, tâo
prolongado e tâo geral eolap-
so delum • de força, itoland»
os moradores dos apartamen-
to* em eata, interrompendo
o trafego dot bondes, emu-
decendo o» rádios, prenden-
do os jornais na imobilidade
dat rotativas, cortando e
acesso aot tuburblot pelos
trem elétricos, condenando
toda a população, atônita, A
inércia e A duvida.

Não culpemos, portanto,
apenas aos "papagaios" e á
garotada e _ chuva teme-
lhante acontecimento que,
por pouco, não te alastra em
calamidade pública.

As explicações e at deseul-
pas técnicas tão menot cia-
ras e, às vezes, tão menos cia-
rat quanto mait detalhadas,
do que a simples intuição do
bom senso e da lógica de um
pobre mortal.

X o carioca, mesmo que lhe
cortem todas as luzes da cl-
dade, enxerga sempre muito
além do que lhe querem mot-
trar.

Benjantlm Coctallat

torei em relação ao respectivo
«condicionamento.

Havendo esse acondlciona-
mento, é evidente que se pode-
ria ter, mesmo fora das épocas,
grande quantidade das frutas
do Pais. Não havendo, predo-
minam no mercado da cidade,
espalhados por toda parte, es-
tabeleclmentos e postos em que
predomina a fruta estrangeira,
quando não exclusiva.

A fruta nacional não só não.
guza do acondicionamento que
permita a conservação pelo
frio, como, ainda, não tem a
distribuição que- se observa com
as frutas estrangeiras e que
prove os distribuidores de acõr-
do com as exigências do mer-
cado.

UMA DESCENDENTE DK
HENRIQUE VIU . . .
Os divorciita» brasileiro» —

que aão poucos, felizmente —
querendo,' vez por outra, justi-
ficar aa suas lamúrias ou con-
venlêncla» cm favor do» caaa-
mento» a granel, como são o»
casamentos que «e fazem e se
desfazem por dá cá aquela pa-
lha, costumam dizer que só de-
vido ao nosso atraso cultural
ainda não possuímos na nossa
legislação civil aquele remédio
para o» seus males domésticos.
A grosso modo, atribuem todos
os desacertos que lhe são da-
dos a provar, todos o* empe-
cllhoa que se lhes antepõem,
todas as suas querelas conju-
gals, á teimosia dos nossos le-
gisladores, que não se lembra-
ram ainda de fazer uma lei
que lhes faculte mudar de mu-
lher ou de marido com a facl-
lidade com que se toma um
copo d'agua. Malsinam, ainda,
a possível Influência da Igreja
junto ao Congresso no sentido
de obstar a conquista legal do
divórcio.

Ora multo bem. Nenhuma
das razões dos advogados do
divórcio pode aer aceito no tri-
bunal da consciência coletiva.
Não somos em nada atrasado»
no terreno cultural, como, tam-
bem; a Igreja no BrasU n&c
tem agido sobre a vontade ou
não vontade de ninguém ir
apr»'. :ntar e.,defender projeto
de lei naquele sentido. O que
tem havido é uma completa
repulsa á idéia ou Indiferentis-
mo quase pelo assunto. Repul-
sã feita em' nome do sentlmen-
to católico da quase totalidade
dos brasileiros; lndlferentismo
dessa mesma quase * totalidade
que reconhece na dissolução da
família — ccmo o quer o dl-
vórclo — é o mais apavorante
dos desastres sociais, desagre-
gando fundamentalmente. a ba-
se social.

Para que ae veja o quanto e
Injusto o pensamento dos di-
vorclstas que possuímos,, basta
atentar que um dois países
maia adiantados do mundo —
a Inglaterra — uma mulher
das mais Ilustres e --¦ maior
responsabilidade nos seus des-
tlnos, oú seja a sua futura Ral-
nha — a Princesa Ellzabeth,
dascendente daquele trefego rei
qu_ foi Henrique VHI — assim
se expressou, perante tres mil
e seiscentas mães que se reu-
nlram em Londres e proceden-
tea de todas as nações da Co-
_*i_nid-de Britânica,

— "Creio que existe, entre
nós, um grande medo de que- Vitima a nosso geração, é o
de parec.r afetado. Em éònse-
."-icncia disso prevalece, por to-
da parte, o receio de manl..*-

oaaaa legislativa», • o primeiro ciu-
t-culo 4 exatamente o da conhecer
a verdade doa fatoa. Oa partido»
desavindos relatam aa ocorreuoiae
_ felçáo da aeu» lntereaaea, omitiu-
do aempre squUo que lhee deta-
grada, X como acontece comumen-
te que todaa aa criatura» do muni-
oiplo pertenço.- a um, ou » outro
doa agrupamento., n&o há aendo
veraOea parciais a apaUouailnn do»
fatoa. Para Julg-r oa caso* » dl»-
tancla, atravéa de relatoa f accloaoa,
aao há como ter certeza da provi-
dencia mal» Juata. ou mala adequa-
da. Meamo porque toda» aa Infor-
raaçOea, ou relatórios, que ••jam
fettoa no lugar, por peeaoaa aa-
tranhaa, vlrao tambem com e va-
neno daa tonta* am qua ee aba-
ber-rem.

F-der-ea-l* a_s_r, •n-ratanta,
que, a* um grupo reclama eontra
vlolenelaa da autoridade* polletal*.
n&o —ri* daaa-r-aoado demitir to-
doa •• qu* _o*_*_m aeuaado», Maa
quem conhtoer um pouco 4a admi-
nlati-f&o, encontrar* logo • aba ur-
do deaaa eoluçao, qu* aerla. anta*
d* tudo. Iníqua, a* uma autorlda-
d* agiu ecert_.dem.nta * a* vê
afastada pelo fato tte aurglrem
acuaaçOea, que norma podarão ado-
tar a* outraa, qu* «ontlnuem noa
cargoa, a* n&o basta • acerto 4o
•to praticado, mas alm a ausência
d* reclamaç-ea, ou 4* protesto»?
A autoridade publica perderia aa-
alm t> faculdade d* iniciativa, pra-
ferindo adotar o regime da lnag&o,
embora ainda t—elm eontlnuaaaem
ezpoataa áa oanauraa, toda a ve»
qu* a inação contrarlaaaa lntarea-
aea d* alguém. Limitar o exercício
do poder publico ao domínio doa
aplauso» gerai», aerla desmoralizar
a autoridade, obrigando-a a curvar-
a* dlanta da lntereaaea lndlvlduala
os mal* suspeito», ou nocivo».

Imagine-se o caio d* um atrito
•ntr* uma autoridade «atadual •
elemento» de um partido político,
dentro de determinado município.
O Interesse desae partido político
está s» retirada da autoridade •
tudo fará para obter semelhante
resultado. O partido oposto lutará
pela contlnuaçfio da autoridade.
No fundo, n&o a* trata de uma
quert&o de Interesse publico, maa
de predominância de forço» par-
tldarlaa, para «dlflcaç-O de acua
correligionários, que preclaam re-
ceber a antmaç&o tíe um ato qut
oa prestigie. Z como aaber. nesse
embata de pal-Cea exageradas, o
que 4 realmente o Interesse pu-
blico, onde começa a violência •
onde acaba o prello daa valdadea
da política local?

De uma maneira geral, pode-a*
dizer que, ond* o* elemento* par-
tldorloa aao calmoa • prudentes,
todo» vivem dentro ds paz • da
ordem. Basta, porém, que um do»
Grupo» aeja exaltado, lntranalgen-
te, ou inquieto, para que a atmoa-
fera local ae transforma à felç&o
do grupo mala apaixonado. Crla-a*
o clima daa lutas municipal», «om

todn» a» aua» característica» de
violência. • d» ilxfo i* » - -
reaultado 4 qu» nunca msla mou*
Uca nc .-. i,i,..,-- u.. ...
ninin: tudo |i-»«a a e.ite.or.a de
crime polittco, nu de pero-gul.-o
policial, ITr.irndc-:- uma rrlatura
qualquer, que rr.tr. a fn.er escan-
dato naa ponta» de rua do mere-
trlclof Loijo H dia qu» foi dea*
respeitada uma cenhora da boa fa-
milia. Dol» Indivíduo» brigam por
uma quest&o qualquer, de cluine,
ou de termo? Logo ae afirma que
foi responsável • policia, a mano»
que o aaaosa.nado pertença ao
mesmo partido d» autoridade po*
licial. Um desordeiro toma a aua
carnipana • é praso quando pra-
tlcava desordens? _• nlo 4 do par*
tido «overnltita, apregoa-a» que foi
vitima de eua* alta* a puros «on-
rlcçOe» democrática*. ÍE aaalm por
diante. N&o h& margem para cri-
mee comuns; tudo tam qu» aer
lavado & conta 4a arbitrariedade
da* autoridade» publica*. _ eomo
nenhuma cidade viva asm dsaor-
dens, eem bebedeira*, aem rlvallda-
da* 4* elumaa, eu 4* domínio d*
tara», n&o faltara n___em ampla
para • oratória doa lagialodarM, ou
para ** colunai 4o* puqutna, ou
para o* telegrama* am qu* extra-
vaaa • cabotlnlamo 4oa autor»»
recalcado», ansioso* 4* darem ex-
pana&e a aua falta 4a amnldada

át gramático.
M*oo_h*co qu* «o outro Udo

ocorre a mesma coisa. Todo* os
crime* passam • aer «.muna, mee-
mo quando provenham de questões
fundamentalmente partidária». X
no melo deaaa dabat* da pa'.x_»»
furloaa*. n&o hi critério que no»
ler» • eaber • qu* na realidade
a* *at& paaaondo. Ainda ae torno
mal» difícil • precário o Julgamen-
to, ee o» ódln* excedem do domt-
nlo da almple* exagero doa fatoa

poaaam a Inventa-los, compran-
do depoimento», lnelnuando acusa-
ç_e» o troco de vontngen* • be-
nef leio», Industriando testemunhas,
fabricando erlmea Inexistentes.

Numa terra de rivalidades pro-
fundas, n&o hi eomo resolver caso»
detsa natureza. Os inquéritos nun-
ca chegam a latl-fazer aos eonten-
dores, ee n&o díio vitorio &a rclvln-
dicaçfiea respectiva». Demite-ae um
«ubdelegado. para punlç&o de ex-
ceasoa praticado»? Nfio ser» bastan-
te, ae a questüo politica tiver sido
com o delegiado, mesmo que eete
nada tenha com oe fatoa arguldoe

n&o estivesse no município, na
fase daa ocorrência* apurada*.

A luta pelo poder 4 male difícil
nos município* qu* nos Estado* e
na Uni&o, pelas minúcia» a que
desce, pela Influencia doa comen-
tarlos, pela aç&o de emissora* lo-
cal», que est&o a criar terrível»
problemas de ordem publica, por
toda a parte. Z o clamor que ae
estabelece, em torno da aç&o doa
autoridades policiais, 4 um aspecto
nessa luto pelo. poder • vem ant-
mado das paixões • dos ódios, que
Inflamam oa eontendorea ¦ con-
vertem oa fatoa em argumentos da
causa sustentada, manipulando-os,
fabrteando-oe, deturpando-oa & fei-
ç&o desse* Interesse* puramente
faeeloao*.

Bar_-M Uraa ...r__a

tar" desaprovação por muita
coisa qu» todos «abem «star er-
rada.

Alarmada «om •• wtatUticu
que indicam divorcio por cada
¦ casamentos no decorrer do
ano passado, na Inglaterra, a
Intrépida oradora, a Princesa
ellzabeth. da Inglaterra, foi
•além do que costumam íaaer
pessoas de estirpe real ou mes-
mo a maioria de joven» de 33
anos quando querem »er »ln—
cero», e declarou: "Vlv-mo»
em" uma êpoea de excessiva to-
lerancla pelo vlció, de matéria-
lirmo insenslbillzador • de va-
lores morais em declínio.
Quando vemos em torno de nós
a destruição dos lares, e. qualfaz sentir os aeus efeitos cala-
mito.ios sobretudo entre as cri-
ancas, não podemos ter a me-
nor duvida de que o divórcio e
a separação são responsáveis
poi- algumas da» mais negras
maaelas de que é vitima a so-
cledade de hoje.

Penso que a nós não cabe
serviço mai» digniíicante do
que ajudar a propagar a dou-trina cristã, que afirma »er
permanente a união entre ma-
rido e mulher, a qual não deve
ser quebrada i toa por dlficul-
dades de somenos ou qualquerarroto irrisório."

Depois disso, achamos não
haver nada mais a acrescentar.

E' uma mulher, («rna rainha,
unia protestante, que assim er-
gue a sua voz contra o dlvór-
cio. Os católicos brasileiros es-
tão cm boa companhia. E-ce-
lente companhia, mesmol
MEDICAMENTOS PE-BIGOSOS

Está alastrando-s» • us» e
abuso de ' medicamentos utiliza-
dos por Inalação, por via oral,
parenteral, etc., com ação sõ-
bre aa via» respiratórias, supe-
riores. A facilidade do empre-
go aliada 4 aparente lnoculda-
de das drogas fabricadas tem'contribuído sobremodo para a
sua generalização pelo povo,
que Jà não espera prescrição
médica para recorrer a produ-
tos desse gênero.

Em numero recente da revis-
ta Thorax, publicada na Ingla-
terra, um autor, V. E. Negus,
salientou a Importância da ln-
tegridade do epltello que re-
veste as vias aéreas superiores
para preservação da hlgld.s do
aparelho respiratório. Ao lon-
go desta mucosa encontram-se
cillos vibrátels. cujo papel na
defesa contra as lnfecções os fl-
siologlstas de ha multo ressal-
taram. Nas enfermidades re»-
plrat.rtas surgem lesões que
comprometem e> fuoeionamento

normal da cabeleira traqueo-
bronqulca. Netse» caso» cuida-
»• logo de restaurar a normalt-
dade funcional a a Integridade
anatômica de»se« órgãos. Acon-
tece, porém, que certo» medica-
mentos, em vez de fautorlzarem
•ss» reparação, dificultam-na.
¦ «st* constitui e fulcro do ar-
Ugo do dr. Negus.

Tecendo considerações em tor-
no desse tema o articulista
condena a aplicação d» duchas
nasais, a fim de se remover a
camada de muco que, por ve-
zes, encobre a membrana pltul-
ti .-Ia. Proscreve do mesmo mo-
do a utilização de soluções
muito concentrada» de gllceri-
na ou demasiado fluidas, ás
custas do lodeto de potássio.
Combate ainda a aplicação de
soluções hipertonleas e o abuso
da atropina. Pondera, assim,
que não se devem usar os an-
tisseptlco» multo ativo» e todas
as substancias que se possam
tomar nocivas á mucosa respl-
ratória.

Essas considerações fazem-se
multo oportunas quando, a tor-
to e a dlre.t., nos deparamos
com cavalheiros, e damas que,
mesmo nas vias publicas, não

. deixam d» instllar nas narinas,
Insistentemente, a propósito do
mais leve esplrro ou das me-
nos tenazes . corlzas ou mais
tênues obstruções nasais, me-
dicamentos que não estão
isentos de noclvldade para
a rede delicadíssima de ci-
lios. que fora internamente o»
canal» aéreo». Tomando-se to-
da» a» precauções para nío
acentuar aa lesões desse eptte-
lio 4 que ae trata de remover
tudo que, obstrua, cerceie ou
contenha a'liberdade de movi-
mentos dos cillo», pois, man-
tendo-se eficientes o» cillo», os
germe» não conseguem pene-
trar na mucosa. O» cillos va-
lem como um exército de sol-
dados aguerridos » pigmeus
que, em luta corpo a corpo com
as bactérias e corpos estranhos,
forceja sempre por colocá-los
fora da llça ou alijá-los do nos-
•o organismo.
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\ VINGANÇA 00 SACI...
A cldutie viveu at primei-

rat horas dd ouíem atarmen-
tada pelot mait detencontra-
dot boatot.

Alguma <•• i-, ¦ grave estaria
.ec/.i.iv. ni,., dizia-se, pois.

desde as 2 hom* aa m .i/tcl.
não havia lus nem havia
força.

Náo trafegavam oi bondes
da tona Sul; e tu da esna
iVor.c tomente alcançavam a
praça da Bandeira. Nâo apa-
reclam ot jornais matutinos;
e as rádios não funcionavam.

A confusão era enorme em
todos os setores da vida ur-
bana.

_ havia motivos para isso,
pois o falo ocorria num dia
d* tabado, quando avulta,
desde cedo, o mo-imeruo nas
ruas, porque at lojas, cer-
rando suas portai ao meio-
dia, tornam escasso o tempo
necessário át comprai do ea-
riooa.

M tuctdiam-tt ai indaga-
çõei: — Que _ que háT Por
que falta lu»? Jt não há for-
çaT Ot jornais, por que nâo
tairamT Nâo funcionam, hoje,
at estaçSet d» radioT

Apót longas • anguitiotas
horat, durante at qualt tudo
te atropelava no afã de uma
solução qualquer para aten-
der át necessidades mais pre-
mentes, voltou a luz, porque
voltava a energia elétrica.

Com- Uso velo, tambem, a
razão do grande aconteci-
mento: o SACI procurara vin-
gar-se da campanha de publi-
cidade da Llght contra as
suas diabruras... dando, ele
mesmo, um golpe de teo-
nomla.

HISTORIA DO BRASIL
Jà temos tido ensejo de eo-

mentar • exaltar o interesse
crescente que se nota hoje da
parte do publico que lê relatl-
vãmente «os assuntos brasileiros
á vida de nossos grandes homens
aos acontecimentos marcantes
da historia nacional, á nossa
terra, ás nossas coisas.

índice desse Interesse com que
o BrasU olha para dentro de «1
mesmo é a aceitação que encon-
tram «s obras dedicadas a tais
matérias, inclusive coleções jft
vultosas, documento», leonogra-
fia», etc.

Ma» não te trata apenas de
leituras; 4 preciso salientar que
um numero cada vez maior de
pessoas ae dedica » estudos mais
ou menos acurados de nosso
passado, de nossa gente, de tudo
o que no» diz respeito, publica-
do aqui ou no estrangeiro.

No conc.rnente ás novas gera-
ções, vale a pena observar que
a sua tarefa nesse particular
está sendo melhor disciplinada,
não obstante todos os tropeços,
todas aa deficiências da organl-
zação de nosso ensino, dos vícios
dé* nossa formação • da nossa
proprla cultura.

Veja-se o que acontece, por
exemplo, com o estudo da Hls-
toria do Brasil. Não é preciso
remontar aos tempo» em que
não constituía, «equer. dLsclpli-
na Independente nos nossos gl-
naslos e colégios secundários.
Mesmo em nosso século que dl-
ferença entre os estudos de.,on-
tem • o» de hoje... Que dlfe-
rença sobretudo na amplidão do
campo que hoje se abre à frente
dos alunos de colégios ou facul-
dades especializadas.

Compreende-se assim que um
historiador brasileiro da atuali-
dade tenha realizado um traba-
lho que não tiveram tempo nem
ambiente para realizar os seus
predecessores mais eminentes,
como Porto Seguro, Caplstrano
de Abreu e Rodolfo Qarcla, para
só citar estes três.

Referímo-nos á obra do pro-
fessor José Honorio Rodrigues,
prestes a sair, sobre "Teoria da
Historia do Brasil".

E* esse o primeiro livro escrito
em português a encarar e estu-
dar os problemas metodológicos
do trabalho histórico, enquanto
é sabido ser extensa » blbliogra-
fia estrangeira sobre o assunto,
particularmente francesa, alemã,
Inglesa ou norte-americana.

O trabalho do sr. José Hono-
rio Rodrigues é tanto mais Inte-
ressante e mesmo útil a estu-
dantes e aos estudiosos da ma-
teria porque e especialmente de-
dlcado à Historia do Brasil, na
parte relativa á Metodologia,
Pontes e Critica.

E' em verdade uma obra que
faltava à literatura em língua
portuguesa, à bibliografia da
historia no Brasil,

Q REINO DA ELETRICIDADE —
O inundo moderno habituou-

s* á comodidade. E' t&ó aimples
apertar um botío, premir um eo-
mutador, fechar um circuito e tor-
ae tudo, a tempo e a hora, que
até Já ae está cogitando da subs-
titulç&o do operário pelo "Itobot".
Ve* por outra, para demonstrar a
pequenez do _ome_ e a fallbUld--
de do seu engenho, um acidente
reduz ao prlmltlvlamo o orgulhoso
a pretenaamente Iluminado século
XX. Um. desarraajo det-rmlnou a
p_r-Isaçâo doa mtravUhaa mecant-

O papel social do exército

EXPULSO DÂ SUIÇA
Berna, 30 — (D. P.) — O aa-

slstent* do adido militar norte-
americano major Bldwell Moore
foi expulso da Suíça sob a acusa-
çfto' ás «atar Implicado no caso
de espionagem descoberto em
Thun, em melados de agosto.

coa o que eatamoa habituado». Bem
a eletricidade, o carioca ficou sem
transporte, àa escura», um. lm-
prensa, eem radio, aem agua, eem
gasolina...

Domoraas* mala a Interrupç&o
da luz • torça e regrediríamos tté
o eeculo XVI. Reino da cletrlci-
dad-l Fallvel e fraglllma conquista
do homem I Mas, convenhamos, dc
vez em quando deve-se arrefecer o
vaidade humana.

Como dizia E. Fugu.it, os homens
precisam convencer-se de que, atras
e acima das leis, sociais e cientui-
cas, ha um leg-lador eterno que
pode revoga-las e derroga-las a s_u
bel talante.

Qus valem as conquistas da hu-
manldnde ante o iiãpqndentvcl e
o fortulto. 6 fi terna t o Imutu-
vel?... — S. U.

O »r. i,, -,,,¦ Canrobert Pe.
reira da Coat» fe», ba dia», na
•ala de Imprenso do MiniaiAria
do i .iiii.i. ¦, uma conferência
•ubordliiarla aa titulo O papel
social rto C-teretlo.

Pomo» ouv'.-!q • noa foliaita-
mos de o ter feito. A palestra
do Ilustre tltuiir da paata da
Ouerro, eomo o claaalf cou mo-
deatament» a. •»*, delzou-no» a
Dieluor ImpraM&o.

Bereno, detpretensloao, u»andn
linguagem clara • cuidado, o
orador duenvolvtu a aua te»»
com método • «r -nunca.

Falou cerco de- uma bora a
conaugulu prender, durant* todo
et»* tempo, o otenç&o do acletl-
oo auditório, que • aplaudiu
com «ntuslaamo.

Tendo planejado • aeu trotam-
lho, o reallcou eom meatrlo, és—
correndo, eom naturalldad», ao
br* o* vario» aspecto* 4o /ro-
blema qne foc-llsava,

«ncarando • Uma tam T——I
mo apr-icratou-* «om laaldod*.

Depol» -• fo**r ia retroapee-
to -letorlco a__r* o» Exercite*,
dead* o» ta-ipo* mala remoto* ot*
o* _.o**oa dia», apre**ntando-ee
eomo *1m «rrun am deUrmlnadaa
êpoea* da «voluoto doe povua -
de*d* •» mercenário* *M o* tai-
nleoni»nt* _r_anlaado* — poaeoit
o _•_.«*! Oonrobert a eatudar •
Exercito kraatlalro • • aua •¦_» j
ç&o no dow» Pai». '

Lambrou qu* *l* aiius flea»- ;
guerra de «onqulato. • a* atra- )
va-iara o» nossa* fronteira*, ru
para defender o noeso (oberama i
ultrajada ou paro edobor-r i* |
defeso do» oprimido».

Po* em relevo o euo por-U-p-
ç&o decisivo em todoa oa mer*!-
mento» liberal» verlllcadoa bo
Pala, da proclama.fto do Ind»-
pandênelo á do Republllo, *e_i
esquecer o campanha libertadora
doa encravo».

Provou, citando dado* e*tatta-
tico*, que n&o era Justo atribuir
a* ao Exército o responsabilidade
do «xodó rural, pola que o coetl-
ciente de homen» retirado* do*
campos para a» suaa fileira* n&o
excedia de 1,4 por cento, fira
evidente qua outra* causa» aa-
rlom o» causadora» deeaa «xodó.

T*v*. todavia, o cortesia de
n&o debater o assunto nem apoa-
t*-loa, para »• manter estrita-
mente dentro da orientaç&o que
ae traçara — falar aôbre o Kiór-
oito • apena* eô-r* ale.

Mostrou, com gráfico», qu* *
Exército devolve & NaçAo oa bo-
inena qua dela reecbe paro eeta-
glo, •nrlquecldoa de conh-c'.n.cn-
to* que (entes n&o possuíam,
desde a al.abet-iuçâo ate o pr»-
paro técnico *m dezena* de pro-
f IssOe».

Terminou proclamando que o
guerra é uma contingência da
Imperfeição humano e que, por
laao. o» Exército» terfto que aub-
sistlr até o dia em que os ho-
men* po-sam viver de - acOrdo
oom oa preceito» da lei _:y1_«
— «m pa*.

Ao concluir, • Ilustra titulai
recebeu cumprimentos ealor-so»
d* todo» oa pra.ier.tes, inclusive
o* UOB60B. porque, em verdade %
eua conferência foi revelador»
dae «us» qualidade* d* «xcelent»
•rpoeltor, da aua cultura, da aua
facilidade de expressão, do aua
capacidade de a* manter sm
permanente alneronla *om • *_-
dltórto.

Feito, •_•_,_*., a erltloo _o aeu
dlacurao, p*rmlt_no-no* a »-
gulr, axpor o noaso pento *»
vlata ao.r» • aaaunto.

_C-it*nd*moa (• -ampreender-.
oe mllltarea que exponbamoa a
noasa oplnl&o eom a meamo _*»_-
queisa e lealdade eom que tro-
tanioa todoa oa aaaunto* d* qu*
noa ocupamos), entendemos qu*
o Kxérclto, cujo miríi-o aoela)
suborno» relevante, o exerceria
ainda eom multo maior utt-Ido-
dc poro o Noç&o •*, oo _iv_» -»
recrutar etdad&oe, ainda que na
numero multo redundo, do» r*-
gl6e» longínquo» do Pola poro oa
centros onde ee sedlam aa auaa
unidades, levassem a*»aa unido-
dea para aquele* rlaeõe* Joe-
gi-quo».

X o rax&o t «imple», porqu* t
lógica. Be o Sxerelto, retirando 1
por cento doa homens do compo, oa
beneficia educando-oe • dando-lhas
oficio* com que poaaam ganhar
a vida, ae ae deilocasa* poro aqu»-
ia* regl&es mata deaprotegldaa do
Pala • mala dlstantea do litoral, be-
neficlarla •' educaria, direta • lndl-
retamente, o totalidade da* popula-
çoea em cujo aolo ** abrigo***.

X esses benefícios seriam Imensos,
A casem» *, aem duvida, umo

escola e das mal» úteis.
Nelo se aprende a ornar a Pa-

tria; nela as aente a unidade na-
cional; nelo ee eatabelece a vida
de aocledade, de oomunh&o d» pen-
aumento e aç&o, nela a* aprenda a
trabalhar com afeclencla, porque
com disciplina.

Ninguém, por outro lado. Ignora
qua existem multa* raglOea braal-
lelraa onde n&o ha medico», onda
n&o •* conhecem sequer ee mala
comezlnho» principio* de higiene.

Noutra* n&o ha, aequer, eontoto
com o resto do Braall, par falta de
vias de comunicação.

Ora, onde chegasse e fica*** uma
força militar al «starlo o medico,
o higiene, a comunlcaç&o, a Po-
tria, enfim, sintetizada no po-
vllh&o nacional.

X aa hábitos dos militar** aerlam
exemplo» que ae Imporiam à* po-
pulaç-es locais. As estrados •seriam
abertas. A civilização sofreria a be-
nef.ca influencia dessas novos ban-
delrantea que, ao Invés de oonquls-

como os Fcrn&o Dias Paes

militares »_url_m melhor defandt-
doa da» aeciuçft»» _u,i pu_to» «Ivt»,
dn» rc;ii«eriH»çc*«» política» • *»'Into-rraiium ainda mal* no «mor
* au» profiaafto a DO aerrto» »Paula.

B' certo qu* o _--.*r_: Oanrobert
afirmou qu» u. o» problema» »!-
lltore» o «eduxiara e, era verdade.

elea •» tem permanenUmanU
dedicado.

M_» ett» & rut. a» todo a gaut*
que. muito doa aeu» colegaa, igual-
mante Uu»tr_», a qu» no trojie a»-
riam elemento» da maior vulto, n&o
tém conaeguldo fugir &qu.lo* tontaçõee e ectlo privando o Pote do»magnífico» «erviço» que no aeu
setor «apoc-leo lhe poderiam pr»»-tar *, certaineuu, preátarlom.

Por eue» motivo» 4 que enton-
-eiuo* que o papel «ocial do _..-.
cito, aerla aludo mal» profícuo, a»,novo» * glorloeo» cruxadoa, o» **u_membro» fo»»em realizar no "hln-
Urlane." o obro formldondo da tar-
nA-lo produtor • fecundo, !_•__>
no« centro* populoso* _p*_.a* a*«Umentoa lndlapenaav*!* á _-#_.-tia do _rd»n_ • da Ial.

¦ ninguém malhar *o qu* * »»-
n*r*_ Oonrobart Perevr* ém B—to
poderia, -preotlgtado ptlo aeu __o-
prio exemplo d* amor • fldelldasta t
ju» tlmm* » à. naç&e, lld*r_r «ea*
Ulu-orlaalmo saorimento <_» to-
rar «o BraaU.

A. rarto «•

Encerra-se, hoje,
em Salvador

0-.*I,_,C?,N0RIISS0 NACIONAl
gAS VOCAÇÕES BACERDO-
TA18

Salvador, 38 (A. K.) — Xnciurar-íD-à amanha, nesta capitalo Primeiro Congresso Naclona)da» Vocações Sacerdotals, com trealização de Imponente proclstóo, que partirá de CampoGrande com destino á PraçaRiachuelo, no bairro comercial.
Na demonstração de fé católica,
participarão altos dignatarios daIgreja, autoridades, congregações
religiosas, colégios e o povo em
geral. Hoje, à noite, serfio en-
cerrados os trabalhos plenários,com missa solene • eomunh-o
geral do Estado de Oraça, ás 34
horas. Presidirá as ' 

cerimonias
o cardeal D. Jaime de Barros
Câmara, devendo estar presen-tes o governador do Estado e al-
tas autoridades clvl» • militares.

tar,
-eme, novas terras para o BrasU,
conquistariam, tornaiido-oe utels,
os brasileiros que naquela» asque-
cldas paragens anto» vegetam do
que vivem, no escurld&o do lgno-
rar.ria e no ¦iit?'!<_'r.Cí!_-t*<> ú O -dia-
conforto e da erj.it.ta.

Por outro lodo, longe do toa-
tiicull>:_0 di-.s grandes capital»,
dás suai tt.r;-___e irreaslstlr*-. «

Viagem de boa rontade k
América do Snl

La rot, 7» — (ü. P.) — Em
»vl&o do M___o MUltar Norte-
Americana chegou o *ub-aecreta-
rio auxiliar de Estado, ar. Edvrard
Mllier. «ue foi recebido por oltoa
funcionaria» da chancelaria da
•mbalxada.

Informou o viajante qu* reall-
za uma viagem de boa vontade
a diverso» palsea do Américo do
Bul * qu* deseja observar a* eon-
idt,cj-s do progresso econômico,
a» possibilidades e as necessidades
lndustrlaJa doa Estado* America-
noe.

Mllier foi recebido pelo preal-dente • pelo chanceler, Kpara-
dac-ent*.

lios Bastidores do Mundo
CRIANÇAS

Por Al Neto
Tmltytt ttj* ftrtferivel ttr tra-

ço* mm dai*.
JCm rtalldaót, tt tnça* «do mt-

not M-eic-tu f_« *c__i*l** toltntiat
dr nufteHn» ttttitt para tombe-
ti-lat.

lato 4 •_*•**•. p*to mtntm, éo pon-
to d* titUt fto mate* ém* «r_snc_*
da mu*.

Ot dr*. Watt W. *_*._.*«c « ftt-
i.ard Apt tomj-.*-r»m m *—••_¦
e/*itot da na/eaJto* soo*. • _rj_-
nitmé infantil.

ZutlMtr i modto* ia MotpUml _c
Criança* ét MioMga* * Apt *xs
parti ia rtatUdadt *» J-edfein_ éa
UnttMrtiiad* Waynt, am Bttrett.

Maguná» Ztt*U«r • Apt. M «cuus
_• an«mi* Infantil cps* pod*m «er
f-rf-uido» ét t-Un-at éa Haftall-
na, çsi- « trimrtça b* tttt* p6* na
boaa.

Ijuaaa M* ~sta» tama a» k-tiitAc»
ú* naftaUrté pod* tar é ptntttea
de* j-r-b-ío.. aurralt ou «_*<*f-*r
nir*-r/iei«» *oe«*to*<» A* mmou I*.-
(rira*.

A Aatotijéa ét MitUina Tttt-
rlnarUk éo* Mtttéat Vttléoi tttt
alertando o* laaanáttrot para • p«-
rtfo éa deixar fu* •* «mm tom-
bom *>ln«_r* frttea.

Mttudot laitat }Mto A»»n»<»(?fn
r«-*ícm qua ot tMumt tém «ifM ton-
dénoté a panar a Unçuti péUtt tu-
ptrjieiet rtatntamantt pintada*.

Dí-ta forma, protttgua • At-
tooiação éa Moélaina Tttartnaria,
ot animei» Ingtrtm o #/._—_>_ fue
entra na tompoeifía éa matona
dat sinto».

O r<C3ttIta_o * ¦_• té • _*or«rt-c-
namento parcial •_ total éa tato?.
tm quoatão, mat tambem. em «er
to» oaso», « •cmtamtMfd- éo iti-
te áo animal.

A ertançs qu» bco» o to**» éa tal
vaca poderá adotttr tambem.

M para terminar eeta Mttorto ée
eriançat, tlt aqui uma notlata fu<
revela eom» é po*i.«*f étmtnuii
çranáemenie a mortalldaéa tnftn-
til mediante * oooperotéo toi-—ia-
etonal.

Ma loiMilMnda éo ttueoa toroéo,
ita fronteira entr* o Mudem a o*
estadc. Vnldot, é mortiltéééé ée
eriançat foi rtitieiia om M por
cento num período ée dolt arama.

Sm 10*7, em anda mil «rtoftav-
u_«rIi-_» em Muoeé lareéa, ias
morriam.

Neste m»»»»wto. en» _e_» xo.l
eriançat rntotdl. marrem me*-
nat 113.

IVoturalm*-»*^ • mn(talmmé» éi
mortalidade ainda 4 «I«-»<*. Mat
e progrttto filio revele at poootWt-
iladet de melhor** i
futuro Imediato.

Para iheçar • toi
governo mexicano entrofou _
refa à enfermeira
Caroline O. Mutue.

Tdo alto foi o i
Huttel que m
ft_Kxha 4
poelal, agradecendo c
fiortc-am*!-—*m p*to'
rto tT-b__ao* efetuada em
_-rc__. ~ |«-_fc_

¦ay» 4anLA JiM»»*Mkttflh _--fc-

i mfmmmini,
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O 3*r««l(.tm Ifi da HepublicA MM
»'.uu cumprimento», por Intermédio
ao mlnutro Francisco d'Al»mo
s -i.--.in. Chefe do Cerimonial d*
Presidência, ao ar Fuad Carlm am-
i.nti...i. r da, Turqtit-t, por motivo
tía puu|,m do aniversário dft
proclamaç&o dft Republica dique-
le pala.

O ministro Jo&o Coelho Lisboa,
Introdutor Diplomático, aprossu-
tou to embaixador dft Turquia, oe
eumprtmtnto» do mlnlatro de Eo-
tido dai RelaçC.¦ Exteriores.ft •

O» «rs. protoimor Frederico d.
'; rr • Aloxftndrtno Agra cative-

rom no Falado do Catete, a (lua
de ngTOdecer no Prealdente dn lio-
publica, o tarara íetU) representar
r . solenidade de Imitaiuç&o da Aca-
tfemla Brasileira de Odontologia.

• *
O embaixador Raul Fornòndfs,

tnlnletro daa Relações Exterlore...
recebeu, onter.i. no Palaelo Itamn-
ratl, o ar. Mario Auguato Mnrtlnl.
embaixador da Itália.• •

O embaixador Raul Fernondoe,
oilnlitro (Ua Rclaçôea Kxterlores,
mondou apresentar cumprimentem
•o ar. Bruno Fhlta, Encarregado
do MeRoclo» da Tchcco-Eslov ,qu'.a.

. por motivo dft paaaagem dft dnta
nacional do aeu pala, pelo minta.
»ro Joio Coelho Lisboa, Introdu-
•or Diplomático.

COMPANHIA ANTÁRTICA
PAULISTA

•_TAÇ>OUl* O NOVO RTniKHRlAX-
Tt NACIONAL

A Cia. Antártica Paulista Lv. a
•cntUesa d« enviar a «sta redaçio 3
A iilaj do mala reeenta doa refriswan-
tea de sua produ ç&o. Trata-M de "Ca-
o*uVa", cuaronA-chamf n* qi_« ocaba
A* ser lançado no morcado, com gi-an-de afrado da população.aa lato comprovamos ft excelência do

Quarto Congresso Americano e Primeiro
(hileno de Urologia

Sua rtaliinçio em Santiago do Chile, de 11 a 15 de
dezembro próximo

Conforma tem aldo noticiado,
realii-u n-ee. d, 11 t IS d, dosem-
bro deate ano, em Santiago do
Chile, oa IV Congreeao Americano
e l." Chileno de Uiologla.

1'.' prealdente d . Confederação
Anu-rlcuna <'.'• ¦ •¦¦',:.. ... ..-..-.i cl-
eutldco que supervisiona n ors»-
nlzsoS;* don eon.rea.soa americanos
de urologia, e, por laao mesmo,
nou pr<*!«lentn do honra, o pro-
flsaor Dr. Alvaro Cumplldo de
SanfAnna, no qunl devoráo dlrl-
glr-se todoa oa unologoo brasllel-
ron que dcosjcsn tomar pnrto noa
certames de Santiago do Chile, a
(lm de obterem aa Informações de
que carecerem. A tlm do orientar
oa urologoa nnolonnla, rh n»,i..t a
atonçílo doa uu-.niu. parn a auto*
rlMQso emanada pelo ar. preslden-
te da Republica, publicada tta pA-
glnaa 14.6SI), do "Dlarlo Ollcial".
f,(•¦¦•-¦¦» 1, do dia 14 d<.te mea, que
prevê o comparoolmonto doa mt-
dleoa funcionários públicos, fede-
rala ou municipais, aos aludidos
certames, abonando-ec-lhes aa fal-
tax, compreendendo vencimentos e
tempo de aervlço, deade que façam
provas com a declaração fome-
clda pelo prealdente da Sociedade
Brasileira de Urologia (Prof. Dr.
Alvaro Cumplldo de Santana) de
que vio tomar parte nos meamos
congressos. A ausência abonada
contar-ec-. do dia 8 de dezembro
a 23 do mesmo mes.

Oa toteresaados dever&o comu--
nlc tu por escrito, até o dia 15 de
nuvem oro. se vAo de avl&o, e, neu-
te coso, se se inzom acompanhar
daa respectivas t.poças, enviando,
Igualmente uma copia do eon-
trlbulç&o cientifica a ser apresen*
tada noa certames, que ficar* de
poase do professor dr. Cumplldo
de SanfAnna, visto como a So-
cledado Brasileira de Urologia nio
visa finalidades turísticas e sim
prestigio cientifico para o Brasil.
Faz-se mister tima pronta comu-
ntcaçâo ao responsável pelr. orga-
nlzaç&o nacional, em virtude da
lotação do avião comportar ape-
nos 46 passageiros. A organização

nacional conseguiu grandes redu*

DO*, cm todas os despesas a serem'>:_., pelos r-:iho:,•« congresaltas.
Com releç&o A publicação dos

Anais, a adeaüo como congiessls-
ta d& direito A lnserçdo de mate-
ria compreendida em 40 paginas,dnotllografadaa em papel ollclo,
espaço 2, com 1100 centímetro-
quad.-adoa de gravuras, nos relato-
res oficiais; nus mesmas condi-
ções, respectivamente 10 pugluiui e
100 emítlmetroí quadrados do grn-i tr.,..., para os temas livres ,< 4 pa-
glnns e 00 centímetros quadradosde gravuras, pura as contribuições
aos temaa oficiais. Fora de tais
limitas, a nfto ser quo a Mesa dos
congressos considera o trabalho
merecedor de tolerâncias espe-
clulfi, quulquor excesso de pugl-uns ou de gravura d ônus do con-
grcsslstua. Todo trabalho devorA
ter um resumo do 3 paginas paraos temas oficiais e de uma pa-
gina para os referentes a temas
livres. As comunicações deverão aer
trabalhos inéditos, do conjunto
oll de toso. Sá cm casos especiais
o por acordo da Mesa, serfto acel-
tos trabalhos versando sobre ca-
sulstlca Isolada. Nenhum congres-
slsta poderA ler trabalho qjie nAo
tenha sido entregue ate o dln 16
da novembro, em Santiago do Chi-
le, ou no Bio de Janeiro.

CRESCE O ENTUSIASMO PELA CAN-
DIDATURA DE EDUARDO GOMES

Procedentes de todos os pontos do território nacional chegam as mais en-
tusiasticas mensagens de apoio ao patriótico movimento — Estão sendo
organizados nos Estados vários diretórios para a orientação da campanha

1 osce, cada ves mais, em todo
o território nacional, o movimento
pro-candldatura Eduardo Comes
a prenUleucia dn Ilnpublica.

Surgem ns atlfsSen tle toda n
parte do pala o que estA Imprei-
nlonnndo nbtlmamente os Inlcln-
dores da campanha, qun estilo ven-
¦ li coroarem-se do exlto >,.*. seus
esforços n.••.-.,• sentido.

Vai ganhando vulto, pois, no
selo do noaso povo essa grandoIniciativa do apoio a um caudt-
dato, por todos os títulos digno do
lualor acatamento, n&o lho tal-
tondo os melhores predicados.

Km toda a parte do pala atir.
ge: noticias <ln crlaçfto esponta-
noa do núcleos eleitorais do ade-
sfto a candidatura do Brigadeiro
Eduardo Comes. O noticiário a
respeito A bastante extenso o *.!„-
nlllcntlvo, trazoudo a melhor lm-
pressfto possível do movimento.

Soguo assim um ourso nnlmador
i campanha que tem por objetiva

lovnr n governança do pais ura
candidato, cuja popularidade n&o
pode ser negada.

Damos a seguir o vasto notlola-
rio das adesões e aplausos a can-
dldatura Eduardo Clomes:

Mlracema (II. J.) —

(ol fundado aqui Diretoria KituilanHI
i".n- ¦ '¦ i ¦ ¦!¦> (lomri [¦• 'ifiüi^ Ola
22 iramlt comício. Sua Diretoria
DJalma ronttea, praitilgnw: Antonli
O.mdltiu fartado, locteUrlo. Caixa
Portal lt, Baudaçdta — Drurttt Mur-
llno.

laj. (Rio) :,'..¦ >i Kl.lloral íuoll-
u ¦ Mitutiredo etn organltaçAo porsua comIai&o coord«nadora muri» pro-mciorei Movimento Nanlonn.1 Popular

Pro-KilUttrdo CloniM hipotecando ine»-
trlta «olldiirlfidade lanç um ont o eandt-
datura grande braiüelro. Komuulriu
8 ara eml Klolito Kelly, Joié BarüliUi
Rvandro Portela, Daniel BUva Fprto,

FtfrorioU, (lt.
me pfttrlcloi

J.I — Congratulo-
memorável campr.nhn

elta llcura Brigadeiro Kduardo Oo*
mu. Deus lniplrt braillelroe eom-
pr«en*Ao elevano destino Braell. Povo
PetropolU radiante.

Acuai (Sfto Paulo) Apoio Ineonll-
clonalmente o Brl^sdelro Xduardo Oo-
mes Presidente Republica que na ar-
rançada da gloria com Neton Cisena*do Prado • outros na Copaeabana eem outras ocnslfies nfio menos dignati.iui.nm a vida ptlo Idtal de uma
pátria trande a livre Antônio Lula
dos Santos.

Kalpnra ir. J.i — Como brasileiro
Comnlcaraoa nfto pe„o deixar de aplaudir solida-

Detenções em larga escala na Polônia e Bulgária
Como parte da campanha que está sendo feita na Europa Oriental, con-
tra ot membros do Partido Comunista de quem se suspeita que se opõem

às decisões do Cominform
Londres, 39 (RIcl.u*d Clark,

da U. P.) — Noticias recebidas
nesta Capital revelam que estilo
sendo levadas a efeito detenções
em larga escala na Polônia e
Bulgária, como parte da campa-
nha que estA sendo feita nos
países da Europa Orientai con-
tra os membros do Partido Co-

COISAS DA POLÍTICA

Descentralizado do Rio o problema sucessório
Termina a semana política sem acontecimentos marcantes — O pensa-
mento de Minas e do Rio Grande do Sul — Regressam, hoje, os srs.
Prado Kelly e Nereu Ramos — Quatro anos de liberdade política — O
presidente do P. S. D. faz declarações em Porto Alegre — 0 sr. Raul

Pila em Florianópolis — Outras notas
Aj? negociaçôea em torno do pro- _ Durante * seg-unda. P»rt« . &_ .«essio i coordenando «ntendlnientos^ em

bicam eucessorlo, que vinham num
«reacendo até aegunda-fclra, ultl-
ma, dal para c. entraram em pon.
to morto. Depois do discurso do ar.
Prndo Kelly, dando por encerradaa
rs nesoclaç&es entre oa "três gran-
dss", praticamente nfto tivemos
nenhum acontecimento político de
(relevo. A semana que ílndou do-
correu em ambiente de trnnquül-
dade, pelo monos r.» superfície,
jiols aa articulações ee efetuaram
__os bastidores.

J4 agora espera-se que as Tia-
gens do sr. Prado Kelly a Minas
e do sr. Nereu Ramos no Hlo Gran-
ce do Sui, venham dar novo lm-
riuIso nr. entendimento». O pres!-
sont" da"D. D. N. trará o pensa-
smento do stu partido em Minas,
interpretado pelo seu governador.
b o vlce-*prcsid_nte da Republica' estar* de posse do ponto de vista
rio pessedismo gaúcho, além do
uma Impressão colhida in loco bo-
bro a possibilidade do apoio dó
ur. Getullo Vajgits a um cândida-
ío das fileiras do majoritário.

.._._ dois lideres políticos, que
devem regressar hojo, a esta capi-
_al, dentro em pouco segulríio para
.-. Bahia, a fim de assistirem hs
romemoraçôcs de 6 do novembro
um homenagem ao ccatenarlo de
..íuy Barbosa, 4s quais deverá estar
-presente o Presldento da Republi-
ca. Picará, assim, deslocada para
-o nordeste a dlscuos&o do proble-
:31a sucessório, principalmente por-
r xe, depois da suá estuda na Bahia,
o sr. Nereu Ramos Ir* a Recife

secunda parte
penedista Ran. _-..  _.. -. .-- ,

o udenljta Osvaldo Cabral e o pete-( A resposta do entrevistado íoi pron-
blsta Sftuio Eamos. que. a exemplo do I ti e categórica: "Absolutamente. O
que fes no ano passato. criticou, vlo- • Ministro da Justiça C quem esta co-
lentamente, as comemorações de 29 \ ordenando ps entendimentos pnm *"ordenando
principalmente, da bancada udenlsta. * ftereu Ramos est& naturalmente con-
Quando Iam «ienes os debates, o pre-> rersando. A autorização que tem do
Kldente anunciou a presença, na Casa. - partido ê apenas para conversar e
do deputado Raul Pila. aqui chegado; nao para decidir. Quem coordena e
para proferir uma conferência, a con-; o Ministro Adroaldo Mesquita.
vlte ío Centro Acadêmico "Orne dej Perguntado se o PTB e o P3P, par-
Fevereiro" suspendendo a seasfto pera-tidos dos Srs. Getullo Vargas e Ade-
que oa deputados cumprimentarem o | mar de Barros, seriam Incluídos na
parlamentar gaúcho, logo após intro- j coerdenaç/io do Ministro da Justiça,
duzldo no recinto, -sob aplausos da m-.J o Br. Palm Filho declarou que as de-
slstencla. taudndo em nome da Av ¦ marches do Sr. Adroaldo Mesquita vi-
sembKla pelo líder da minoria. Jon*. ¦ jam unicamente oa irei partidos do
Jos. 6=bral. Plli agradeceu *m brl-;. acordo.
lhante improviso, depois pulsou a sa-* . no decorrer de suas observações, xri-
ia tíe r<cppçf»o. onde manteve demora-.; 5a 0 gr, paim Filho que nem pode-no atuai momento, ser cônsul-'n o senador Oetullo Varga? for-

i.mente, porquanto o presidente do
Partido rabalhista Brasileiro é o se-
nador Salgado rir - t> aa consultas
devem ser dirigidas aot presidentesdos partidos.Por fim, perguntamos ao Sr. Palm
Filho se aa <:ouversaçâes que estfco
ssndo agora conduzidas pelo Minis-
tro da Justiça giravam ainda em tor-
no do principio pessedista de qus o
candJdnío deve ser do PSD. £ ele
respcnáeut

da pai.str» co mos depu-.ado». Bca- rla
berti. t cetsko. o- rt-jiutado Eaulo Ba- ta.i
ros concluiu o sea discurso. m^

Florianópolis 29 'Arapreísl — Ho)e
.pela. manhí. mantlTemos llíel.ra pa-
fe-tra com o ír. Raul PU», tendo o
parlamentar gaúcho localizando variai
aspectos do atual momento político,

acha muito confu-so, pnra se po-qu-derem pr*"-* «*-  ,,-.tiros. E* aua opinlSo. que creí«_dla-prevsr acontecimentos *

rlamente o movimento em prol da
candidatura do brigadeiro Eduardo
Oomes. Interrogamos sobre como os
libertadores viam esse nome rara a
suceasío do jeneral P^tra o ar. Raul
Pila limitou-se a responder reticen-
temente:— "Já votamos nele uma ~ti.n

O deinjtado libertador acha que
marchemos para o caos - r<i o Par- 
l*mcntarlsjJo_ poderá, revHür_lsEô. ^sua i comí6330( desUcnndOHsa entre *.HH

"Aullo nfto mais existe. Tudo está
sendo começado de novo".

Porto Alegre, 2*> (AsopreiS) —
Tempesíucsa reun;i.o foi ontem rer-
lizada ps"a ComhKfio Executiva do
P. S. D.. O deputndo H.rme. Pe-• — , reira de Sousa levantou divorttaP*r" ! questões de ord<m aprecladrs pe.a

entender-se com o governador Bar- h0^ 
1„™tr_.,eÇfdall" d"e Direito, umn

er-.enda A Constituição deferi Ir tt
nl^v.ario, fta, Câmara, por lodo o mw
próximo e desde- íá estau» 7!i.orio*a,
se o Presidcr.te Dutra n considerasse
qu_stío aberta. Acreüccntol que "o
Parlamentarismo * uma Idéia em mar-
cha, que cada dln m»L. se avoluma
Citou a recente entrevista do mar.-
chal Mascarenh.7. de Morais, na qunl
o velho soldado admite aquele alste-
ma de governo como o unico capaz
de salvar o Pais.

A propósito da falada mesa rcd.n-
da de Porto Alegre, afirmou o sr. PI-
la acreditar que n&-> se realize, pelo
menos com ess? sentido, de .ampla ma-
nllesta.So de todos os partld-.. Por
si, mantem-^a na espettallva, uma vez
que nfto tem forças para Indicar no-
mes, mas saberá escolher o melhor
deles.

patrício realisa
boaa í-lma Sobrinho.

Somente depola desaee entendi-
mentoa é qúe o problema da su-
ceoaSo do general Dutra tomara
definitivamente o aeu rumo.

* ' *
Tranacorreu ontem o quarto

aniversário da restauração do re-
glme democrático no Pais. A 39
de outubro de 1045 íol derrubado

governo ditatorial, que ha multo
vinha dirigindo dlscrlclonarlomen-
te oe destinos da naçfio.

Oa quatro anos em que gozamos
tíe llberdnde política serviram para
demonstrar que o povo brasileiro
¦S perfeitamente capaz de ae con-
duzlr dentro dos moldoa liberais
de governo, prescindindo de cou-
dllhos quo, aob o pretexto do fa-
cintar a admlnlctraçfio, abolem
Iperemptórlamente o direito do povo
ae fazer ouvir por melo dos eeu*
representantes no parlamento.

3 Horlzoníc. 2. (Aaapreas) — "Vim
• Minas passar o llm de semana..uai é natural que trate, tambem. de
Son ticaH — declarou o sr. Prado KeJ-y. recem-alwsfíd oaesta capital.Acompanhado do secretario geral daDDN. deputado Monteiro de Castro.
_ ..* í*?" dl Central o sr. Pradoselly foi rncebido pelo representan-,te do sr. Milton Campos. Edgard Ma-ta Machado, secretario do Interior.Fedro Alelzo _ outros auxiliarei dogoverno mineiro, alam de numero-osdeputados e elementos de destaqueda UDN estadual.Assinala-se. apul. que a visita do
político do dia. em face dos últimosAcontecimentos relacionados cnm a.irtual rotura do acordo lnterpartlda-elo.

Interrogado aobre o curso dos aeon-te-ímenios. concordou, tacitamente. o
presidente da UND em que o acordo•stá mesmo rompido, acrescentando
que em seu ultimo dlsciu-ro. pronun-ciado da tribuna da Câmara, esclarece,•perleltamente. qualquer controvérsia.Bspera-se que durante a sua perma-aencla nosta capital, manterá o er.Prado Kelly Importantes conversaçõescom o governador Milton Campas e ai-tos paredos udenlstaa. atribuindo-semesmo, nalguna círculos á sua vindaa Minas a objetivo de acertar as d:-
Íetrites que devam ser assumida!* pe-o partido, diante dos acontecimentos
políticos, em sua fase culminante pela«oíuçfto do problema sucessório.• . • •

Saleador. 29 (Asapress) — Trans-•orrendo hoje o primeiro aniversário
do falecimento .em condições tragt-cas. do valoroao procer udenlstá Vir-
filio . de Melo Franco, o governadorOtávio Mangabeira enviou ao gover-
Bador 

Milton Campos o eegulnte te-igrama:"Acompanho M!nas Oernls e multo
S«penalmente 

a VOS mineira, na sau-
ade com que recordamos Vlrgülo Me-

}o Tranco, ao passar o primeiro uni-
versa rio do seu injusto infortúnio.
«audando na aua memória o exemplo

, que «Ie deixou de í.dsüdr.do demo-
1 «raUf.» c uã m; Õ1-.1.IU <,'< »!¦-«".

• * *
Jlortiiiepellr. 24 (Asapress) — A

iMiilo dt ontsm da Assembléia L.3^-'latira foi dedicada ás comemorarôw
{do **Dia do Funclonatlo" e A data
oe 29 d outubro, p--/.. aos .sábados •
&-tUlallTa artadual ato íss. oca

confereneta ..obre Parlam?ntarlsmo,
convite do Diretório Acadêmico, con-
ferencia que está sendo aguardada
com simpatia e Justlücada ansiedade.

Porto Alegre. 29 (Asapress) — Cer-
c». dos ll horas estiveram em Palácio
os srs. Qahrlel Pedro Moacir. Krnes-
to Kepi. representantes do diretório
estadual e do diretório nacional do
PSP. Iam os mesmos 4 procura do sr.
Valtsr Joblm, mas, n6o o encontrnn-
do. ficaram na sala d, casa militar.
Nessa oportunidnde, abordamos o an-
Uno orcíelto desta capital sobre a pro-
babilldade de vir a efetuar-«e _ dis-
cutida "mesa redonda? sugerida pelo
governador Ademar de Barros. Res-
pondeu-nos o sr. Moacir: "Nilo ha
duvida que sairá a mesa redonda, com
o comoareeimento dos representantes
do PSD e PTB como preliminar, a que
se suceder A outra maior, reunindo
elementos das demais agremiações po-lltlcas. Aliás, isso é historia antiga.
E posso dizer agora apenas que a
reunlfto serA realizada o mais breve
possível ,talves mesmo na próximasemann".

Respondendo __ uma pergunta sobre
se a vinda do sr. Nereu Ramo? tc
prendia & nina redonda, declarou:— O eminente presidente do PSD
vem ao Rio Grande naturalmente en-
tender-se com oa .elementos do seu
partido, a fim de melhor orientar aatuaçfio dos pessedlstas na anunciada
tavola. que se reallitará, pode escre-ver, no Rio Grande do Sul".

Porfo Aleijre 29 (Asapress) — Che-
gando a esta capital o Sr. Paim Fl-lho teve um dia multo movimentado.Assim, somente á noite pudemos abor-
dar o vice-presidente da Comlss&oDiretoria do PSD gaúcho.Atendendo-nos prontamente, o Sr.Paim Filho, perguntado se achavarealltavel a "mesa redonda" de Por-to Alesre, respondeu: A rainha opl-nlao pessoal é a de que é lrreallza-vel, pois só se concebe "mesa redon-
da" de caráter nacional. Portanto,tal reunlfto teria de ser realizada noRio de Janeiro, uma vez que' os par-tidos s&o nacionais t suas direçõescentral est&o sediadas na Capital daRepublica. Quanto ao PSD, posso ln-formar que n&o esto, cogitando da
qualquer demarche nesse, sentido.

Interrogado' sobre a viagem do 8r.
Nereu Ramos, o entrevistado disse tersabido que o presidente do PSD re-
eressarà amanhft mesmo & Capital daRepublica, n&o sendo exato que ex-tenda sua viagem a Santos Reis. paraeonferenciar eom o senador Oetullo
Vargas.

E quanto ft sobrevivência do açor-
doí — perguntamos."f> acordo estft de pô — respoudeu
o Br. Palm Filho, acrescentando:
Ainda estfio realizando, dentro da or-
blta trlpartlte, ne^oclaçOes visando o
denominador comum. O Presidente
Dutra, que agora eitft Interferindo
com toda a sua autoridades, através
do Ministro da Justiça, entendeu sem-
pre que o problema político deveria
ser solucionado pelos partidos, abs-
tendo-se de ualquer Interferência di-
reta. Uma ves que as agremiações
partidárias nfto chegaram a enten-
dimento, encerrando as conv era a n res,
nada mais natural que o Oeneral Oas-
par Dutra, com a sua lmparclallda-
de. sem preferencias nem candidatos,
entrasse no campo. Era Imperativo
nacional que ele procurasse obter o
que os partidos n&o obtiveram por sl
m .smos: o denominador comum, f'
V8i consegui-lo. nüo tenho duvida de
aue o problema serft resolvido aatls-
fatorlamente**.

Formulamos ent&o ao 9r. Palm Fl-
lho a seguinte pergunta: "Quer di-
zer que. enquanto o Sr. Nereu Ra-
mi)f, creíen^ipndo pelo Conselho Na-
clonal do PSD estA procurando en-
teníer-ite com .ps demais partidos, o
Ministro A* Jf.i:iç_

que propunha um combate «lste-
matlco ao P. S. P.. e *\ politica do
governador Ademar de Barros. Os
presentes reafirmaram confiança no
coronel Marcial Terra. A reunião,
que começou ás v heras p tertnlnr.ii
depois das 16, foi sensacional t*-
tando ^':as reso'.uçü.s destinada* a
alterar* profundamente o panorama
político do Estado, sobretudo no
aoihito gituaclonuta. Ao terminarem
os tralMlhos oeoric-u um incidente
entre o d«putado Nlcanor Luz a o
sr. Rafael Feres Borges, náo tíndi
o mesmo se agravado em virtude
da lntervençfto de outras, pessoal.,* • *

Porto Alegre, 29 ' (Asapress) — O
vice-presidente . da Republica, ar.
Nereu Rsmcs chegou a esta Capita!
ás 12.45 horas. Desde cedo havia no
aeroporto SfiJ Jofio intensa esp^cta-» tlva em terno da chegada do alto¦ procer a cuja vinda ao Rio Grande
se atribui Importância politica re-
levante. A entrada do sr. Nereu
Ramos no recinto da sala do acro-
porto .acompanhado do gevernaderValter Joblm, « de seu secretario,
foi assinalada cem palmas de todos
oa presentes, que a seguir o cer-
caram de dcmonstraçõ:s de apreçoe amizade. O representante da "Asa-
prejs" solicitou algumas declarações
tendo s. exa. acedido gentilmentedeclarando:

"Vim ao Rio Grande do Sul
rever a terra onde passei gratosdias de minha adolescência e rever
s conversar com velho» sumlgoa".

Perguntamos sobre se era verda-
de que um doa objetivos de suaviagem seria avlsUr-ee eem o sr,
Getullo Vargas, o «r. Nereu liamos
reapondeu com laconUmo e lnclsl-
vãmente:"Vim a Porto Alegre ..."

Em seguida, compreendendo os nos-sos propósitos o governador Valter
Jofcim afastou o sr. Nereu Ramos
para o carro oficial do Palácio, quedeveria conduzir o vice«<presidenteda Republica ao "Crande Hotel",

munlsta de quem m nupelta
que se opõem ás decisões do Co-
minform.

Noticias autorizadas procedei.-
tes de Varsovla, reíeilndo-ú. a
essa campanha de prisões, dl-
zlam que quatro vlce-ministros
foram presos e que um quinto,
afastado do seu cargo em prin-
ciplos deste ano, lol tambem
preso.

Acrescenta que cerca da 40
funcionários oo Ministério do
Exterior íoram afastados dos
seus cargos nas ultimas sema-
nas, embora n&o se saiba quan-
tos deles teriam sido presos.
Entre os presos na Polônia en-
contram-se o vice-mlnlstro da
Navegação, o dft Asricultura o
de Bosque* e o do Trabalho,
além do ex-vlce-mlnlstro dos
Territórios Recuperados, que se
acha afastado desse cargo desde
janeiro passado, o chefe da
Administração Agricola e«o ex-
diretor do Jornal "Glowackl",
membro do Partido Socialista.'

As mesmas fontes informam
que Lochowlcr, dirigente do
Partido Democrata, afastado do
cargo de ministro da Alimenta-
ç&o, ha meses, posteriormente
preso, ainda nfto foi submetido
a Julgamento.

Meios bem informado, que a
depuração das fileiras cotmmls-
tas polonesas era coisa esperada,
desde ha tempos. Os próprios
comunistas admitem que grande
parte dos membros ao Partido

Operário (comunista) slo «atl-
russos e "invejam" a lndepen-
dencia do marechal Tlto. O se-
cretario geral do Partido Comu-
nlsta Polonês (hoje fundido no
Partido Operário) Wladystav
Gomulka, foi afastado desse car-
go ha 14 meses • do de vlce-prl-
melro ministro em princípios
deste ano, por se ter oposto *
expulsío de Tlto do Cominform.
N&o h& noticia de que Qomulka
tenha sido detido.

Quanto â Bulgária, o orgfto
do Partido Comunista -Utrosla-
vo, "Borba", disse que o gover-
no búlgaro deteve mais de 200
Dcssoas durante os últimos dlos,
inclusive o ex-ministro da Pa-
zenda. Ivan Stefanov, o ex-ml-
nistro de Estradas Manol Seke-
larov e um membro do Comitê
Central do Partido Comunista,
Memxer T. Kunin.

Segundo o "Borba", o goTcr-
no búlgaro estabeleceu novos"campos de concentraç&o, nos
quais íoram internados muitos
homens, sõ porque se opunham a
política do governo".

Até o momento, nio »e rece-
beram, aqui, noticias de prisões
na Rumanla, embora, ha varias
cemanas. o Partido Comunista
rumalco tenha anunciado que
seriam realizadas "Investiga-
ções" sobre os membros do mes-
mo, "como parte do processo
anual do purificação" das íllel-
ras comunistas.

Sobre pedido de concessão
de adiantamento

UMA CARTA DO MINISTRO JOAO LOURENÇO AO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

c-lencla, solicitado pelo MinistérioReíerlndo-Be a comentários fel-
tos na Imprensa sobre o voto que
no Tribunal de Conta., dera em
processo relativo A concesa&o de
adiantamento, leu o ministro Jofio
de Louronço a ee .ulnte carta qúe
dirigiu a respeito ao ar. Presidente
da Republica, pedindo toja a mea-
ma transcrita na ata da aossáo do
referido Tribunal:

Excelentíssimo Senhor General
de Exercito Eurlco Gaspar Dutra
D. D. Presldento da Republica:
saudaçOoa multo respeitosas, lavo-
cando a atençiio do Vossa Sxcelen-
da para o anexo recorte, cumpre-
mo eBClarecor que, no cnr.o referi-
do, acompanliM o voto do mlnls-
tro Alvim Filho, segundo o qual
n&o sa ajustava aos termos da no-
va lei orgânica do Tribunal de Con-
tas o adiantamento, quo n&o fora
objeto de autorlzaçflo do Vossa Ex-

iu—mm in ii ii nau-—,im»

FABRICA BANGÚ

EXIJA HA OURELLA
Bejg£jg||ljÍ!J »<t-tn>lg^

O "DIÁ MISSIONÁRIO"
O "Dia missionário" destina-se

a chamar a atenç&o dos católicos
de todo o mundo sobre a gran-
dlosa obra feita de sacrifícios, de
sofrimentos e de perigos que, de
freqüente, levam ao martírio, qu.o exercito dos missionários desen-
volve levando a luz da' verdade,
da civilização e do bem nas re-
glOes da África, da Asla, da Ocea-
nia, povoadas pelos dois terços da
população mundial; mala de 1.300
milhões de homens.

Deve-se Impor ao reconheclmen-
tc geral o apostolado alem de
25.600 sacerdotes entre estrangei-
ros e indígenas, íazendo-lhes che-
gar o sentimento do solidariedade
humana e crlstíl e tambem auxl-
Uos que lhes permitam satisfazer,
ainda em parte, as múltiplas exl-
genclas da sua difícil vida susten-
tada pelo espirito evangélico quoos anima. Desses obscuros propa-
gadores da fé. fala-se multo pouco
e somente quando d telégrafo é o
radio dfio noticias de massacres de
missionários a oplnlRo publica pa-reco comover-se mas passada a
primeira dolorosa lmnressfio vol-
ta a fazer-se o silencio em torno
dar missões.

Os 26.50(1 missionários s&o eoa-
djuvados por B.000 lrm&os leigos,
69.000 freiras; 04.000 cdtequlstas;
mais de 100.000 as pessoas adidas
ao ensino, 500 médicos e 2.000 en-
fcrmelros.

O aumento medlo, em cada ano,
dos católicos onde agem as mis-
soes alcança o milhão. >

A atividade dos missionários nSo
st: atua somente no apostolado dá
palavra mas so completa com obras
tangíveis ds assistência espiritual,
cultural e material e concretiza-
se nas seguintes cifras: 50.000
igrejas o capelas; mais do 400 se-
mlnarlos com 10.000 aspirantes
no sacerdócio; mais de 100.000
escolüo com 5 mllbOos de freiuen-

tadores; cerca de 3.000 dispensa-
rlcs com mala de ,42 milhões de
consultaçfies anuais; 200 leprosa-
rios com 14 mil leprosos; mais de
2.000 orfanatos com 125 mU or-
íftos; 460 as Uos para oa velhos com
mala de 18 mil Indigentes.

Nestes últimos tempos, mui ti-
pllcaram-se as obras sociais de
previdência e de maternidade.

Existem outrosslm mala de 200
tipografias que Imprimem eerca de
500 periódicos, com uma tiragem
total de 1.500.000 exemplares.

As pontifícias obras de eoope-
raclo missionária s&o a Obra de
Propaganda Flde. a Obra de Sfio
Pedro Apóstolo, pelo clero lndlgc-
na. e a Obra da Santa Infância.

O Papa escreveu; "Na véspera
do Ano Santo, • enquanto as fon-
tes da Divina Misericórdia w-üo
abertas á multid&o dos peregrinos,
que vêm ao Centro da unidade
dt Igroja, dlrlglmo-nos aos fieis
para que acolham o apelo de Crls-
to. Iniensf/fcondo o seu amor pa-ra as Missões que são tío caras
ao Seu Coração.

Por ocasifio do "Dia do Mlsalo-
narlo", o secretario da Congrega-
efi" de Proparjanda Flde. Mons,
Celso Costantlnl ¦ Irradiou Uma
mensagem para os católicos de to-
do o mundo, expressando a sua
tristeza para o estado em que se
encontram agora as MlssSes no
Extremo Oriento e de modo parti-
cular na China onde 03 mi&slona-
rios silo submetidos a expulsai;..
saques e perseguições de toda a
espécie. Sofrem tambem a fome
o sua vida reproduz as tristezas
das catacumbas.

Muitos seminários foram f^nhn-
dos e os seminaristas dispersos;
maa. apesar das gravíssimas *llfi-
culdadcs e dos perigos entre os
quais vivem 03 missionários tra-
h.\lii-.ini corajosamente e ssu mo-
ral é altíssima.

da Educaç&o.
Ainda na sessfto de ontem, aludi

ao apoio quo Vossa Exocelencla
vem dando & flscallaaç&o financel-
ra das entidades rutfixqulcas. Em
sessões antorlores, acentuei que só
ao Poder Executivo cabe decidir
cobro a conveniência e a oportunt-
dado da despesa. TambntA tive õ
ensejo de assinalar que ao Tribu.
nal de Contas n&o compete apre-
ciar a execução de obras publicas
sob aspecto técnico, vlato oomo
essa n&o . a aua finalidade,

No recorte anexo, faz-se referen-
cia a carta que escrevi ao Jos»
Eduardo de Macedo Soares a pro-
púslto de comentário feito sobre .
proposta orçamentaria para o exer-
ciclo de 1050. Antes mesmo da
Constltulç&o de 1037, aempre sus-
tentei, em artigos assinados e noa
editoriais do "Jornal do Comercio",
que a proposta orçamentaria deve-
rià ser elaborada sob o controle
direto do Presidente da Republi-
ca, porque o orçamento constitui
o programa da administração.

Para que uma opinião se Impo-
nha ao respeito dos outros, precl-
sa manter-se coerente, ponderada
e proba. N&o poderia alterar meu
anterior Juizo pelo fato de haver
chefiado o gabinete do titular da
pasta dt Fazenda.

Quanto a correção ds minha
conduta para eom o ex-ministro
Corria • Castro, nada melhor a
reflete do que os termos do tele-
grama seguinte, por mim recebido
após emporsado no Tribunal de
Contas:

• "Agradeço comunlcaç&o reitero
felicitações no alto cargo confiado
a sua honorabllldade e 1 ntellgen-
ela. Estou certo' quê continuará a
prestar lncontlnuavela .serviços .
causa publica abrs. Corrêa « Cas-
tro".

Sou profundamente grato a Voa-
sa Excelência pelo ato que me no*
melou Mlnlatro do Tribunal de
Contas. Espero que Deus me aju-
dari no esforço que venho fazen-
do. paía_ correaponder a uma pro-
va de eonslderaç&o que tanto eleva
a minha carreira publica. Manter-
me na estima de Vossa Excelência
conctitul, para mim, constante
preocupaç&o". (asa.) João de ton-
renço".

Solucionada a greve dos
empregados em moinhos

da Argentina
Buenos Aires, 29 — (D. P.) —.
Chegou-se finalmente a uma ao-luçfto do conflito operário susci-
tado ptíta greve dos empregados
em moinhos, os quais, em nume-
ro ds 11.000. estlv—-m --¦-••--_
dos durante quase duas semanas.
A solução íol alc.-.nç.ii..-. ... , -
te a concc-s&o do aumento do
salários pleiteado pelos operários
comprometendo-se o governo a
adiantar 13 milhões de pesos aos
moagelros para facllltar-lhes
pagamento dos aumentos atra-
zados.

Auxílio do Brasil às vítimas
do terremoto no Equador
Culto, 20 — (D. P.) — Um

avl&o da Força Aérea Brasileira
chegou a esta cldücl*» corr rr-n-
sos destinados as vitimas do ultl
mo terremoto.

¦ !¦¦¦! -m fttitud» patriótica tnocldad*
Mt.tur.Ul i!r!rj'!»ni!i r.-aç» publlc*! iw. i-i; \ ir.orl&io KriutMn Clomta •*-
pramftn mali slU* tdftftS • tfp#>rtnÇM
t.r.ciauaU. Jaime i • • ptphelro.

!!lyu.yu (ll, J.) — JuMlosot l»n« .-
monto ii fi*.)ii .•.* candidatura InulU
to t ¦¦<,.'*--¦¦... im-....-'.» ti.t.i *-¦. i\ pratl-i im I.» da nepubilr» vimo» hipotecar-
lhra Irre-trlla iclltl-rlida-lo. venha o
lirliadilro. Otvaldo Lopet a .-liti.m-
so 30 oaslnaturAs.

.irim. tTia.ii,.) ja. tendo solldarl.
zado-me com Carreio da. Manhfc at«n>
dendo o ap.lo publicado Informo Zon»
Sul Bahlana reina entu&iaimo noaia
candidatura. Trelelto Itahuna íranc»-
m.nte lolldarlo ]it tendo hatldo co-
mlelo oritanltado Diretório Adt.&o dc-
flnttlva Pref.lto depend. vona orlem-
ta«io. Iliie.i ae pretenda or-tanl-nr
Inumeroa elemento». Aguardamos or-
dena. Errar. Tavarea Advo.ado.

Cachatlrat IR. O. do Bul) — Tieata
hora dt úaamedldaa amblgõei pessoais
em mala duai* ds confualoniiiUa pre-
curam Impor vontade popular candl-
daturaa da político, aem espreaaio e
qua conatltul um verdadeiro atentado
contra o regime e o povo. Xucleo L>
cal . Ti. H. apol* patriótico muvimen-
to cla.ee estudantil vendo lançamen-
to ctndidntura Impoluto brasileiro
Sduardo Oomei melo aesuro do aal-
var-se o Braell. O Povo deilludldo doa
homena publlcoa do Braall Brigadeiro
Bduajrda Oomes continua aende a
ninffelra de todoa aa Brasileiros. —
Parnsndo Barboaa Clemente Cunha e
sejuem-se 30 Mtlnaturaa.

nal ll (Pernambuco) — Oa liderai
mala cradancladoa de todoa os parti-
doa naclonala li n pronunciaram ao-
bre Eduardo Oomes e nào ha am sô
que nto reconheça no trande Brasi-
leiro aa virtudes ezpoenctata que ea-
raeterliam o verdadeiro eatadlata o
eldadto lncontestavabnenta dltno da
ocupar a Presidência da Rtpubllea
evidentemente todoa aetee pronuncia-
mentoa políticos valem eomo eloquan-
tes ateaiadea da o povo eata certo

uando Indica • nome leeendarto de
Iduardo Oomee para a Presidência da

Republica, cordlala Sand»ç3e». — Ju-
Uo Faraht, Prefeito Munldpal dt
Ibaltl.

•alesrama recebido pele deputado
general Buclldea Figueiredo: — Peco
preaado correligionário apresentar ml-

CONTINUA KA «• PAQIHA

COMRNTARJO

Estudos e política
BraallaIro -Mtfnprt foi franca-

menta da política. Corra eomo
oorrer a vida. ralar mal do gover-no A o desabafo. A (ente n&o
pensa era outra coisa tento noi|Ut «*..•. «rrado, no qut devia
aer feito, no que Mt. por fazer.

. a vingança, Jt a. aaba, . falar
mal. Na Capital, o fato a . fritamala quando 6 «poça de eleições.
Mat no Interior, como it matam
e ae dlirladlam at peuoatl Taml-
Una inteira., «traves dt geraçõesem geracOo», guardam ranedroaa»
rliaa pnr toda a Tida. A pollttca6 quem govtrna t manda em to-
doa ui, .ci<_ ambientes aoclalt,
Aa malorci lutas ato ltvantadat
e duram por toda t existência,
criando cada vez mata lntenalda-
de de veneno em cada eleição quaae aproxima. At- casamentos t&o
desfeitos, batlsadoa transferido*,
crenças religiosas alteradas, tá
para qu« nto ae encontrem, em
publico, os Inimigos, de vis a via.
O Interior 6 mesmo o ninho da

Bolltlcagem. 
Mas, pensando me-

ior, aa grandes cidades do Bra-
sil tambem guardam aa tuas
arraigadas Idel.u políticas e quan-
do ie espera uma aucessHo lt
vem tudo 4 baila! picuinhas,
ameaças, o.ensua A vida alheia
que è coisa mais sagrada do
mundo e que ninguém tem o dl-
relto de meter o olco, injuria» •
outras calamidade* em praça pu-
bllcaa... E nto era para ter at-
tlm, pois, no Interior, aa gentil
ato mali afattadat do meio ei-
vlllzado, t onde embora haja tle-
vaç&o mora! vive-se mala pela
maneira primitiva de reaolver
questões. Mas, afinal, numa gran-
te cidade ond* tt Instalam at
principais autoridades da Ifaçto,
onde se encontra o mais culto
• exigente publico, é qu* 4 de
admirar.

Ainda agora, o quadro político
envolve grand* part* da rapesla-
da que estuda, aflrmando-s* cheia
de efervecenoia cívica, tomando

Íiarto 
ativa do bolo político. Oa

ovens estto mesmo em polvoro-
ta. Aa preocupações de cândida-
tos que devem reger os destinos
do Brasil, encheram-lhes aa ca-
becas • os livros ficaram esperan-
do que pareô o clima de pátrio-
tismo.

Ha dlaa uma amiga *e queixa-
va do filho: t um entrar • sair

d* planejar eomlcto*. dlals tis,
qut oa Uvros ficaram absoluta-mente abandonado». tpoca 4*
provas finais, „ eae. moço J4 r»-
petente durante dois ano», uort«4 quer saber de lançar cândida-
turas t trabalhar cm politica, Amte «ata, como 4 dt »e prtvtr,na espectatlva de uma outrattana em vto, uma nova catas-
trote.

Nto s*I por qu* nto ttr proibi-do a «un» criançada qut alndu
nnm Idada tem para votar, faetruunpanhu políticas. O resulta-
do 4 qu« deixa o verdadeiro de-
ver. o dever que mais lhes eom-
pete, quo 4 o de estudar para darao Brasil malortt pottlbtildadeide protfretao, resvalando paracolais qut nem mesmo a maioria
pofs compreender • optar.

O mrthor seria seguir o «an-
pio do* grande* homens qu*ante» de aparecerem na vida po-litlca do Pais, flaeram-se grandes
pelo estudo, que 4 o verdadeiro
reflexo de uma mentalidade cl-
vlea sadia.

Mio 4 patriotismo. dtUar dest preocupar, a Juventude, oom
ot livros, para seguir campanhas
políticas, sejam as mala sadias •
as d* mais elevado roteiro. Xs-
colas estto vastas, senhores «stu-
dantes, enquanto fazei» comícios
d* politicagem e afinal, ond* «stá
maior demonstração d* amor ao
Brasil, sento dentro deda» ond*
oomeçal* a ser grandes e Justos?

Iswtlmar L.M O—e*

btaferi M u-st*Uçõ.s i
•tttricat do Rio o Sio .
OiOad» do Vcsfco, M — (0. T-.

— Informa-** oflclatmcote qu*
um engenheiro do governo m*-
xlcano partir, hoje para o Bra-
sll, a fim da estudar aa Instala-
çdes elétricas do Rio e Sto Paulo,
otlcltl administrativo ehef* da
Trata-ae do dr. Juan Cha vez.
Oomlatfto Pederal de Eletricidade.
qu* Tal faser 4 pre*«nt* visita
• Brasil, a OOBVtte «O gorereo

sem eonta, 
'um 

nto mala acabar brasileiro*

AGRAVÀ-SE A CRISE POLÍTICA NA COLÔMBIA
Noyo opélo io governo em favor da pa* interna — Rompidas as negocia-

ções entre conservadores e liberais — Declarações do ministro do Inte-
rior colombiano — O presidente Os pina Perex decretará o estado da

sitio de um momento para outro
Bogotá, 29 IV. P.) — O go-

verno colombiano feí um novo
apelo em favor da paz interna
após a serie de choques políticos
que, ssgundo os Jornais conser-
vadores e liberais, ocasionou a
morte de 220 pessoas nos ulti-
mos 3 dias, em toda a Colômbia.
Essas noticias nfio foram oficial-
.nente confirmadas.

A crise politica tornou-se mais
aguda com a declaraç&o de que
foram romoldas as negociações
de paf entre conservadores e li-
berals. O lider liberal Carlos
Lleras Kcstrepo, numa agitada
reunião partidária, ontem &
noite, anunciou a rutura dasne-
goclações e advertiu que "íare-
mos frente i, violência com a
violência".

O Sr. Carlos Lleras RestreDo
acrescentou que os liberais nío
asslstirfio aos trabalhos do Trl-
bunal Eleitoral e que, assim, este
n&o poderia funcionar nas elei-
ções.

Posteriormente, o Sr. IJeras
Restrepo declarou que "o libe-
ralismo repcla toda possibilUU-
de de prestar seu apoio as dei-
ções fraudulentas".

Depois do discurso do Sr. Ue-
ras Eestrepo, o ministro do In-
terior, Sr. Luis Inácio Andrade,
dirigiu-se pelo radio ao povoco-
lorabiano. expressando uma "fir-
me e sincera declaraçSo de paz
do governo" e pedindo que se
apoie ao Presidente Spina Perez
em seus esforços para proteger
os direitos individuais e de pro-
priedade e de dar garantias de
vida, honra e dírsitos políticos a
todos os cidadüos".

O Sr. Luis Inácio Andr.w.e
referiu-se ao discurso do Sr.
Lleras Bestrepo, qualificando-o
de apaixonado e dizendo que
nâo era um discurso de um cl-
dadSo patriota. Terminou afir-
mando que reinava calma em
todo o país.

Ma!-s tarde, o Secretario do
Ministério do Interior, Sr. Edu-
ardo Pincros. declarou que "fa-
lei esta manhfi com quase todos
os governadores provinciais. Rei-
na relativa cnlma em todo o
pais. Nenhum fato gravn ocor-
reu até agora".

Contudo, o Jornal "El Libe-
ral" declara que se eleva a 177
o numero de pwsoas mortas em
Ceylan e San Rafael nos eho-
quês armados ali ocorridos quln-
ta-feira ultima.

O referido Jornal afirmou que
a policia fusilou 27 liberais e
os lançou ao rio San Rafael, na
cidade do mesmo nome. Afir-
mou tarobem que os atacantes
eram membros da mesma quaari-
lha que arrasou a localidade de
Betanla, ha duas semanas.

Por sua parte ,o or .ao conser-
vador "El Siglo" informou que
em Cucuta os "liberais atacaram
forças do exercito e feriram 4
soldados".

Em outro despacho de Manl-
zales, o orgSo conservador afir-
mava que o numero dc mortos,
nas lutas armadas de quinta-
feira, em Villanueva. ascendia a
22. Outra noticia do «ferido
lornal dizia tambem que em
Òhiqulncmlra o chefe conserva-
dor Daniel Sarmiento foi ferido
a bala, tendo sido internado num
hosnltal. em estado cave."El Slülo", em outras «!«>'•
maçftes atribuídas ao Ministério
do interior, dizia aind* f« 

'
«refeito de Casablanca fora, ata-
cado e ferido pelos «her*'"-

O Sr. Lleras Restrepo. ero seu
discurso da noite pas»»"». *-
cubou ao Ud«, «onsírvado* «
candidato presidencial J^"«*;
no Oomes de ooor-se ao pl«no
de naz do presidente Spina Fe-
fez. níra adiar as ei.!<;e»;*«.t?
de 27 de novembro PT£™»%*
estabelecer uma J""^ W»*™S
que governaria a Colômbia «»
1954. O Sr. LleTa? Rejtrerjo.de-
nols de mia advertência de H«e
5faremosMf?ente A violência cojn
a violência", ^*"».- ^?~,°h?aos ««is comoanhelros de f" 

"
do: Nfto selam o. eovar. eni Nío
sejamos covardes! Nfio sejamos
CTordmitlvo 

do discurso do Br
Lleras R .strepo, os conservadores
publicaram uma declaraçfto a
seus companheiros p .»J£S,V?
rnanecessem serenos, organiza-
dos e vigilantes vira defender o
governo ,em qualquer emergen-
cia O documento auaUflca a
atitude do Sr Lleras Restrepo
de "desconhecimento das leis e
de subversão da ordem publica
e aparentemente reitera que a.
negbciaç6es de paz Í.BWOTM
exortava a todos os conserv-c--
res a se prepararem para ir as
v-7S a 27 de novembro pro-

Outros lideres liberais quallfl-
caram de farsa eleitoral oa pre-

Earativos 
do governo-para a.

zaçfio de eleições. -
O candidato presidencial libe-

ral Dario Echandia manifestou
que se solidarizava completa-
mente com o documuçto liberal
e que estava do acordo com as
declarações do Sr. Lleras Res-
trepo, 6, noite passada.

Entre outras coisas, o do-
cumento liberal acusando os pre-
parativos de eleições gerais co-
mo "Farsa", dizia: Foi suprimi-
da a propaganda eleitoral em
seu aspecto mais popular e de-
mocratioo: os conservadores, com
o apoio da policia, desencadea-
ram uma campanha de terror!.-
mo contra os liberais; os eleito-
res humildes estfio sendo amea-
çadosf fracassaram os empsnhos
para que pudessem votar ca ou-
tros lugarrs milhares do clda-
dfios cuja violoncla policial con-
serradora arrazou suas ca^os e
arrebatou, ao mesmo tempo, oi
direitos civis, políticas suas pro-
priedadc3 e materiais; os conser-
vadores criaram um amblenU
de perseguição desaforada em
todo o pais, onde ninguém tem
garantias legais para o sufrágio

das, Montengro, Octnt. Beyo<*
« outras provincial.

Até o momento nfto se cons*-
gulram novos detalhes sobre a
possibilidade de greve geral dos j
trabalhadores, greve essa que
seria decretada pela Confedera-
çfto Geral dos Trabalhadores da
Colômbia. Essa greve poderia
ser interpretada como apoio ao
plano de paz do presidente Os-
pina Perez mas tambem funda-
mentalmente como oposlçio aos
conservadores.
ESTADO DE SITIO DE TTM

MOMENTO PARA OUTRO
Bogotá, 29 (ü. P.) — Circula-

ram insistentes rumores, esta
noite, de que o governo do pre-
sldente Mariano Osplna Perea
decretará o cstiòo de sitio de
um momento pa ra outro.

Entrementes, na." esferas tra-
balhistas diz-se que a greve ge-
ral da Confederaçilo dos Traba-
lhadores Colombianos, se chegar
a ser decretada, nfto será antes
de segunda-feira.

As forças militares dessa ca^-
pitai estfto aquartela .as.

BoffOtd, 29 (U) P.) — Anun-
ciou-so que o Partido liberal sc -
licitará a intervençfto do OonüteEnquanto isso, os cafeiculto-

res anunciavam, num çpmnnlçiji|.«v»p"^---^~--^i*ji^ 
- 

0ri-a_

dteZh»?êp&tlme£ê emPck_- atualmente na Colômbia.

Tornam-se tensas as
a Iugoslávia e í u

Soldados e yuardas fronteiriços húngaros abriram fogo.

com armas automáticas, ao longo da fronte » 'W**»

_ O governo de Belgrado considera o lncldtnte como

parte de uma série de provocações orgam. adas pelas

autoridades húngaras

PROTESTO IUGOSLAVO
Belgrado, 29 (R.) — O Minis-

terio do Exterior iugoslavo en-
treinou esta noite uma nota o.e
protesto á Legaçfto da Hungria
nesta capital, a respeito das
francas e deliberadas provoca-
cões realizadas pelos ..tinrdas-
fronteira húngaros na noite d?
27 para 23 do outro, na fronteira
hunuaro-iufrosla*'-*.. perto de
Donll-Mlho.1ac.. segundo revê-
lou a agencia Tanjug.

Belgrado, 29 (ü. P.) — O Ml-
nisterio do Interior anunciou
que soldados e guardas írontel-
riços húngaros aDriram fogo com
armas automáticas, durante;»
noite passada, ao longo da fron-
teira iugoslava, porem a mesma
ná£ 

&lo?maZçfoa'do Ministério do
Interior diz que as tropas lu-
goslavas estavam alertas para
rechaçar qualquer tentativa de
invas&o. Diz que « iugoriav»
nào dispararam um só tiro e que
não houve baixas. Diz ainda que
£sse incidente é um dos mais
SFaves desde que começou a
guerra fria entre o Cominform
ro marechal Tito. Revelou que
o tiroteio teve lugar nas vlzl-
nhancas de Dolni Mlsol.ac, a
aproximadamente 258 quilome-
tros a nordeste de Belgrado.

Segundo o comunicado, o ti-
roteio começou quinta-feira á
noite e durou até as tres horas
da madrugada de ontem. Des-
creve o ato dos húngaros de in-
sulto" tendente a tornar "ainda

mais tensas as relações entre
ambos os paises.

Acrescenta o comunicado do
Ministério do Interior que as
autoridades húngaras organiza-
ram uma serie de provocações
armadas durante o mês de ou-
tubro na fronteira hungaro-lu-
coslava. A provocação mais dl-
reta e insolente teve lugar per-
to de Dolhi Misoljac (na Croácia
norte-ocldentali na noite de 27
de outubro, quando os soldados
e guardas fronteiriços huftgaros
abriram.fogo com suas armas
automáticas, durante toda a
noite, contra o território Jugos-
laVo. cessando o fogo as 8 no-
ra» dó dia 28 de outubro".

Diz ainda o comunicado que
os húngaros lançaram granadas
de mfto e dispararam sinais lu-
minosos, abringo fogo, em segui-
da. de uma frente de 200 metros,
empregando grande numero de
onnas automáticas. Acrescenta
que "os guardas iugoslavos que
estavam em seus postos na fron-
teira n&o responderam aó rogo,
porem observaram o desenrolar
dos acontecimentos, dispostos o
intervir com suas armas caso
os provocadores tentassem cru-
zar a fronteira e penetrar em
território Iugoslavo".

O comunicado termina dlzen-
do que n&o houve baixas entre
os soldados iugoslavos e acres-
centa que "recai sobre o governo
húngaro toda a responsabilidade
por táls atos. os quais tem por
finalidade tornar tensos as rela-
ções entre os dois paises".

Se bem que o comunicado fa-
ca referencia a "uma serie de
Incidentes orRanlsados". cita
apenas em detalhe o tiroteio da
noite de 27 do més em curso.

COMO O FfiEüTElITO NAO E
OBHOBCtEDO — Eídrevem-new:
"Nfto é facll dirigir as coteas do
Distrito liderai, mesmo «. eo-ziaa
de apare-ncla simples c que £t°
tratadas eomo devem em minv:-
olplcs de regia» afastadas do
País.

O general »»ndes de Morais
animou a., plantações em toden
IW zona,, do Distrito e, por toda.
parte estó íora_ido com que a
produçfto possa chegar ao centro
da cidade cm boa. cond!ç6es. Anl-
maram-«e oo plantadores e muitos
donos de terras estão plantando
pela primeira vea.

Acontece desse modo per todas
ej zonas. InclUilve na vast» fre-
gueala de Jacarepagui, de terras
próprias An colheitas.

Mas ttsA, tambem. quem. mesmo
perto dos lugares mais ha.bltadoe
aem terraa para Isso, crie gado em
quantidade nSo permltld. paia a,
eilruldnde dos currais. BsU gado
t, entfto, «oito nes ruas e invade
as plantações, destruindo oercae •
comendo e pisando tudo. Os pre-
JU'zi,i slo grandes.

informado de tudo Isto, o pre-
feito deo enérgicas ordens, e, du-
rante um dia ou dois, estiveram
àll carros do Departamento de Ve-
terlnàrla, apanhando os animais
encontrados* naa vias publicas,
poucos dl«s depois, continuou
tudo como dantes, e assim con-
tlnua. _,'._,.

Dlr-se-. que os donos dos st.ios
dovem cercar fortemente as sues
culturas. Muitos assim procedem,
porém os condutores dos gado»
sio os p ii melros & furarem as cer-
cas para que as vacas tenham au
comida perto e em quantidade.

E, dessa forma, rebanhos luva-
dem tudo e somente nio sâo vis-
tos pelos agentes da flacallzs-.fi_.
pelo que aa ordens do prefeito,
por mais enérgicas, nâo produ=em
reeultados duradouros e prejudica
essa falte d» resultados perenes
aauele ponto Importante io seu
programa administrativo, de tor-
nnr o Distrito *Pederal umi re&.Ao
que se baste a «1 mesma pelo de-
ssnvolvlmenta da pequen* )A)*\
voura"..» ¦-

V*.
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Advertência aos dirigentes da Europa Ocidental
Hoffmon deverá fc=er uma advertência aos dlrlgsntci da Europa Ocidcn-
tal da qua devem cooporar maii inti mamonte nas questões econômicas
•u "arcar com ai conseqüências" — Sugerida a criação da um "Fundo

——— de Reserva Europeu" ——-—

WRtfAL T>õ mtASTL - IWMTWJO. IB BÜ OTHTJffWfl WS f#4t

tMk, * <ZM Jowmh W. Oiigg
jarrr.'.i'o«ulí.-i,« da l nlu d Proai

.*- O Administrador do Prog.*»-
f¦» de Cooperuç&o Econômica,
r»ul O. Hoífman, chegou a «Uu
*»i.;_iit»4, por ür-.iiTiii, para par-
)l.-i)ui.- das reunlOes do Coiwc-
l',o de Ministros da OrKanl7, i, fi..
*a Coopcraç&o Econômica Etlro-
p ». no curno das quais, espera-
*t, il<-, rii fnaer uin» adverten-
•la aos dirigentes da Europa
OcldenUl de que devem coope-
rar mals Intimamente nos quen-

ILSu eoonomlcas ou "arcar com
tt cutueguencias".

Hoffman pronunciará, segun-
•dl.-íeira. um Importante discur-
ti nessa reunl&o. Esferas auto-
r.radas dl.iem que Hoffman de-

Ílarou 
aue ?••_ dispostos a uti-

nar a "persusíflo e o ato diplo-

eatlco". 
mas que seus conse-

etros lhe fonwoeram numero-

f_* 
dado* sobre os fracasso» e a

alta de cooperaçAo entre atai-
«.ias naçfte* européias e sugv.i-
Vtcs sobre o que devem fazer.
•CRundo o ponto de Tlsta dos
l;.'iuícs Unidos.

Periro» da Administraçilo da
CoaiptraçSo Econômica expres-
«aram a opln.üo oe uc alftumns
uaçCes européias tím sido "dr-
anastodo eíolTía»" quan'o ao

econômicos. Esses peritos dizem
qua r.-. .1.11 nu.,i-s desejam vender
tudo o que podiam, porem. nAo
querer comprar tm seus vir.:-
nhos.

O Conselho de Ministros da
Ork-aulzacAo dn Plano Marjhiill
ejtft celebrando mu reuniões
aqui e, quan.io Hoffman pronun-
ciar seu discurso, sesunda-felrn,
,star« prrciínt* o Min!'tro dn
Fazenda britânico. Sir Sluffor,!
Crlpps.

Num Informe do Conselho m
dissj que os propostas feiftas até
agora para estabelecer na Euro-
pa um comercio mals livre «Bo
insuficientes. Esferas nrri»-

.'inrTÍcanns düelaram que Hoff-
man declarara, Msuiiuo-lolira.
que é necessário ttgtí rápida-
mente para estabelicer um co-
merclo mals livre, se é ue se
quer que os Kítítdos Unldoa for-
n-çam, no próximo ano, fundos
para o Plano Mnríhall.

Diz-se que Hoffman e os porl-
tos norte-americanos do Proj?ra-
m» de Ajuda desejariam i» os
curopuus ccdesiem r!c-> i. rv."indepedencias econômica". Um
oorta-voz norte-americano tin
AdministraçSo da Cooperando
Econômica dls«e. r.«cent3mr-if»,
tm "melhor seria que se for-

«iodo de dirigir seus assuntos massem grupos supranacional:

BIDMT COMPLETOU A FORMAÇÃO DE
SEU GABINETE

"AlftTJÍCTADAS AS NOMEAÇÕES PARA OS CAROOS
MINISTERIAIS SECUNDÁRIOS

¦t.o
Porte __t (V. P.) — O:orges

S.dault, presidente do xmiso-
de Ministros da França,

•omplctou a formaçfio de seu
íj.tblnete • anuneJou as nomea-
_|6ts para o* carço, ministeriais
^ccundsrioa. *. rabert Secretario
ee Estado Adjunto «•• Gabinete
do PreaidesiW do Conselho de
koinistro- — Pau: Baccn — oo-
pftlar republicano. Secretario de
X- -otto para oa Empresados Nu-
«l->n«U e Reforma Aciminlstratl-
va — Jean B'r.mdl — socialista.
Secretario de Eçtado Adjunto do
irnfc WHo do Interior — Jean
>:^un:er — socialista. Secreta-
rios dí Estado psra as Forças
A-raadas — M.->x Le.isune — so-
«ialista — Jcanes Drprnz — re-
publico no — e André Marosell
— Radlca!-_5oeia!___rta. — SccretA-

rio de Ertado oara «í Finanças
— Eilgar Faure — socialista. S3-
oreta rio d? Estado para os As-
íuntos Econcrm'cos e Fln.ino-i-¦os — Robert Buron — repub"l-
cano. secretario de Estado para
a TmtruçAo Técnica. Düítiortcs
t Juventude — André Morlc* —
independente.

O» Sub-Secret*rlos 4e _fttado
eío:

Ax?untc« Econômicos — I4o-
n«l Tlnjiiv de Poet — republica-
no. Marinha Mercante — Jac-
quês ChestelMn — republicano
independente. Industria « Co-
mercio — Raymcnii Manc.el.'n —
ind<T>sn3ente. Arrrírtulbura —
Paul L4iue] — republicano. Co-
!on!as — Paul Arjojlat — lnde-
peníente — e Creorxes Gor»e —
socialista.

que se encarregassem das rela-
'ni'! econômicas, oivldando-se
algo da "soberanlu nacional".

Diz-se que a França e parti-
daria da eliminsçAo doa b.irr,-'-
raa ao comarclo e da convcrslbl-
lidada dns moedas, mediante o
eiiabclcclnvnto de olccos mono-
tarlos rsglonals. Um desses blo-
cm podurla estar formado pela
França, tia lln, Bciglcn e Luxem-
burgo. Entretanto, snbii-se que
ha certa opo:lçfto da GrA-Breta-
n'.\.\ a esses planos de crlaçAo dc
blocos regionais.

SUGERIDA A CRIAÇÃO Dl;
UM "FUNDO DE RESERVA

EUROPEU"

Londres 30 (R.t — A crlaçau
de urn "Fundo de Rcierva Eu-
rop:u" para ellminnr ns flutuu-
çfi.ts nas taxas de cambio, resul-
tantea de causas temporárias, é
sug:rlda num memorandum pu-
bllcado pelo "Movimento Eurc-
pen". grupo que vL'a a UnlAo
Européia. O Fundo compi-ecn-
deria moedas européias subscrl-
tas pelou países interessados e
seria controlado por um comitê
permanente completo pelos pra-
sldmtes dos bancos centrais, au-
xiliados por uma secretaria oer-
manente. Oualque': desequilíbrio
fundamental de qualquer moeda
seria Imediatamente corrido pjla
altcraçAo dp sua taxa de cambio
e nAo pela rclntroduçAo de res-
triçOes ds cembio. O Fundo pio-
posto faz parte de um plano
apresentado pelo Movimento
Europeu para a converslbllida-
de das moedas européias.

A maquinaria necc«~arta ao
plano seria criada dentro de es-
tnttura do Conselho da Eu-
ropa.

O memorandum diz que a eon-
verslb.ltdade Imediata das moe-
das européias com o dólar nAo é
rseomendada, embora este sein
o "objetivo final". Recomenda
a crlncAo de um Comitê dos Ml-
nUtros dns Finança* para "a
coordenação da política finan-
eelra dos países Interessados".
Os ministros discutiriam • con-
cordariam sobre as linhas ir-
rala do política flnanoelra ds
seus países. Salientando ue as
recentes desvalorizações ofere-
cem uma oportunidade favorável
para uma açfto próxima, o me-
mor,~.ndum acrescenta que o "o
Movimento Europeu considera as
propostas aceitáveis para todor
os pilrcs lnter.-.«rados t fome-
esm uma sluçAo pratlea para nm
Act. mais urgentes e difíceis pro-
blemas de nosjn época".

PROMETERAM LEALDADE AO ESTADO
COMUNISTA TCHEC0-ESL0VAÍ0

Libertados 127 sacerdotes que estavam encarcerados porhaverem "recebido ordens da alta hierarquia católica
a cometerem os delitos pelos quais foram preuos"
Aprovactlo tácita t\ declaração do Conselho do Bispos

CÂMARA DOS DEPUTADOS

0 centenário do nascimento de Machado de Assis
Os fundos disponíveis das Caixas Econômicas

Pias», iíi) (U. P.) — A Ascn-
cU >.>..,..., u. i.wi.i-ia., iaíu.itfuu
....o o i..,.....ii,f i.i, ..io.i. U-»-
>.hi.í líumou i-/ saecrao^ca, «o
,i.„iiH'.i..i'.ii eues Icalaade ao
i'..t.iuo ci.iun.w.a Xwieoo-aalo-
vaco.

Kua noticia t * piiineüa con-
i.:in..i..iü oflolal u. i_.._ *u havia

. ,i.-.,_¦_.:..a.io **ceít_oí<__ catoiicus
aurante _. dois fiVcwi au ,...a
<¦.!...• o Ejiado e u Iü.-Ja. Es-
feros n....a o.i|ii.;'.i OiUJUlAlfl cn-
tre SOU c 6.J o nume; o qu sa-
crdo.es UI....I'.-,.

i.-;.wul.i tesolvou tomur tal
decisão atpols que o C... ..uj ot
BLspos Catoliccj anunciou terçii-
feira pu..saüa, quu os _j_tcc.iio.es
podiam jurar lcaluaae ao regime
,¦ .ui.iiiiii.ii e aceitar os elevados
,..;lu:io., que lbts forca otoreci-
dos pelo governo. A lei pondo os
sacerdotes sob a Jurisdição óo
estado entra em vigor no Ula 1.°
cie novembro próximo.

A agencia explica que os sa-
cerdotes haviam "recebido or-
-en» úe alta hierarquia católica
a cometerem os delitos p-los
quais foram presos. Depois de
cncnrceraúos os sacerdotes se
arrependeram da atitude asau-
mida contra o regime comunis-
la". AccLcema a agencia que,
depois de receber a suplica de
perdAo dos sacerdotes, Õottwald
decretou a anistia geral.

No entanto, círculos cia Igreja
informaram que o dr. Fr&misek
Onderck. administrador aposto-
lieo em Oeslty Tesln, perto da
fronteira com a Polônia, decla-
rou que os comunistas • contl-
nuam perseguindo os sacerdotes
de sua jurisdiçAo e utilizam seu
nome para faaer propaganda.
Em certa ocaslAo, o governo dls-
s: que o dr. Onrierek apoiava a
lei sobre a rellglAo oficial.

U./ulan.;» estas manifesta-

SOcs, 
Ondcrcl:, em caria diilsl-

a ao governo, dhsc que "nn-
boia em minha circular tenha
admitido que a lei propo-ta
melhoraria o ordenado tioj sa-
cerdotes, cm minhas negociações
verbais cem a Comluilo tíe Ação
Itctrlonal ce Oitrava manifestei
meu desacordo sobre ceitas am-
oljuldadcs, assim como tobre
uma scluçAo unllntcral parn a
qucstAo entre a Igreja e o Ea-
tado sem a eprovaçfto do Ccnsc-
lho de Bispos Tcheco-Eílovaeo".

Mals adianto, Oderek expres-
sa sua "completa íolldarlcdade
ao Conselho de Blspo3".

A emissora do Vaticano, nu-
ma transmlas&o feita ontem t\
noite, aprovou taeltamente n de-
claraçAo do Conselho dc Blsaos
e disse que era "a luz que che-
¦fava depois dc dias tenebrosos".
A mensagem foi transmitida em
tcheeo e eslovaco e citava os
nontos principais da resoluçAo
do Conselho, a saber

1) — Os sacérdotei podem
prometer acatamento ao Estado,
sempre que façam constar no
Juramento que nfto e^tfto contra
a lei de Deus. da l3«Ja ou con-
tra os direitos naturais do
homem;

2) — o« bispos nfto aceltarfto
novo» sslarloõ, porém o» sacer-
dotes poderfto aceita-los, sempre
que prometerem acs seus supe-
riores eclesiásticos de que nfto
translglrfto em nada contrario a
Igreja.

3 — Os bispos poderão enviar
delegados aos Comitês Nacionais
que fircallaarfto os assuntos
eclesiásticos porém os sacerdo-
tea nfto poderfto pertencer aos
niesmoe sem automaçfto supe-
rlor.

Na ultima aeuiAo da Câmara, o
Si, CAfé FUho *e ocupou rto cea-
tcnnrío üa nascimento úk Machu-
rio tle A -i't u liimeritou nue O
grando poeta bratllntro enMvcsr»
caquo Ido r"lo» poder»» nubllc.)»,
nílo obiitante a lei 1HR0 A. j-or• •••-
MtnndP*!*io « momnrln e ns «une
obrn> literárias, r nernie nrntldo
rnnsnilntiou A M.-. o «»i;ulnte re-
querlmento d» InformaijKe»;

Rerjuelro. na forma reslmentnl,
eitio n Me*n üt\ O^m^rn nollrlte rt'»
Pr. Ministro dl n_l_.ir_ic.tn. ai in-
rormnçfiei seguintes!

>•! Deu o Oovorno execuçilo no
Decreto-lei n. 1.D60A publicado
no Dlnrlo Otlclnl de.20-8-39 que
dava varias datermlniçAc» paru
ermemoracro do centenário de
Machado de Assli»?

;°i Em cumprimento do e'tn-
(*o Derr*íto-*c!. nromcTeu o novnr-
no a publlcaçfio dns obras de Mn-
i¦ iiiiúo <'» Acsls, em e llçdss criti-
can, pela forma rer.omendnd.i no
artigo a", litro a, do mencionada
Denreto-lel? Em caso nesativo, que
motivos teve o aoverno para n1n
cumpriu a determinação leaial ím
homenagem ao príncipe daa Ir-
trne brasileiras?

3°) O Prcmlo Naclona' de Lite-
ratura, no valor dc cinqüenta mil
cruzeiros, lnstltutdc pelo Di-rtio-
lei n. 1.3S9-A, a ter concedido de
tres em tres anoe, ao escritor bra-
sllelro autor de livros do not«vel
slgnldcaçAo cultural foi distribui-
f.rt Em que datas e a que escrito-
reo?

<.'>! O Prêmio Machado de As3is.
de dez mil cnissiros nnuaK para
a melhor obra brasileira publicada,
cm primeira cdlç&o nos gêneros
de poesia, romance, conto, ensaio,
biografia ou critica foi pngo a
_'.i!»un escritor nacional? Em caso
afirmativo, a que escritor e a que
obra correspondeu o prcmlo ou
prêmios?

8») Por que, na proposta orça-
mentarla do Poder Executivo, nAo
consta verba para as despesas cor-
resnondente» ao Decreto lei nu-
mero 1.300A que objetiva uma

intervenção do governo na greve do carvão
Antes, porém, terá tentado um novo esforço para se conseguir "a 

pax"«ntre LeAvis e os emoresas carbonífe ras — Dcerescem, perigosamente, os
stocks d* carvão em todo o país — Mais de um milhão do

operários paralisados
Weahtntrton, S9 (Por John

Orldsmi-th» Correspcn-linf ê.i
tr. p.i — Os funcionárias fede-
ras declararam que o gove.-c
tnwrvirA na greve do carvfto na
próxima sumanu e prepnrará o
eamlnho para obter o mcnda'0
Jn.ricia! — conforme d^poeijUes
*¦- lei Taft-Kartíeí — nara por
t.iti a e.?sa gr:ve.

Ao mesmo tempo. lnfcrmou-£c
¥-_ os estoques fe carvão em
iodo o Dais estío d.mlnulndo pe-
risroíamente « afirmou-ií aue.
W. continuar a greve, o trafego
ferroviário teri de «— ainda
tnais reduzido.

Acredit»-se que, antes tfue o
presidente Truman — que, na
«emana passada, disse que nfto
í.Ti?^i.*1" íllaposlíCes da lei
Ta^t-Hartler até oue as greves
ío aço • do carvfto deixem de
provocar Uma sltuaçio de

emergência nacional" — no-
Biele uma Junte Investigadora
eomo passo orevio, o diretor do

Serviço 
Federal de Arb!trc<ren*

jtus ohing farA um novo es-
íorço jmra cotiscgulr a "paz"
•ntre o dirigente do Sindicato
*J Mineiros John Lew^ e an
empresas carbonjferas. chlcg
ísdica^se «60ra agora a tratar
àe resolver a ereve do aço e
aLnunciou que celebrari na terça-
feira novas conferências com os
representantes das empresas e
«ue na segunda-felr? manterá
ema conferência telfonlca com o
rflngnte do sindicato da opera-
r.os do aço, PhülD Murr3y, que»e encontra em Cievcland.

Outros acontecimentos 
' 

rela-
«.onados com as greves- Io —
em Detroit, a Nash Motors anun-
»Jou que terá de paraüzar duas
fabricas de automóveis em Wls-
»ons:n, fe a greve do Oço contl-
muar; _- — a Associação Nacio-
ftal do Carvfto informou que os
estoques nacionais de carvfto dl-
üninulram em 23.000.000 d" io-

que recebeu numerosas Informa-
ç5es de que 'alta esse nToduto
em muitas cidades; 3o — Os fun-
clonarlos fedbrais disseram que
a Comlss&o d« Comercio Inter-
Estatal terá dí ordenar outra re-
duçfto nau cç>craç<!»es das ferro-
vias- que ecnscmím cs.rvilo se
essa greve continuar por mals
10 dias.

A« empresas de carvfto do nor-
te e do Oeste d<w Estados Uni-
dos IA romperam n* suas nego-
ciações com Lewls. As empresas
do sul anunciaram aue voitarfto
a reunir-se com os rsnrescntan-
tes dos sindicatos em Bluefteld,
na Virgínia Ocidental, na terça-
feira, porém, disseram oue nfto
tinham esperanças de chegar *
qualquer acordo.

Os últimos dados sobre as gre-
ves revelaram que aa mesmas Já
ocasionaram direta ou indireta-
ment» a paralisação de mais
de 1.000.000 de operários: 
600.000 ojKrarios da industria
do aço, 65.415 que trabalham
nas industrias afins ou consu-
midoras de aço. 38.000 mineiros
de carvfto, 69 316 nas industrias
af.ns oil que consomem carvfio,
44.295 em outras greves.em dS-
versas partes do pals.

Enquanto isso, um tespaáho
de Lynn, Massaohussetts, infor-
va que Charles Goldman, repre-
senntante da Associação de Fa-
brlcantes de Sapatos do Estado
manifestou que. \J_ fim do ano,
pedirá a 6.500 trabalhadores
dessa Industria que "aceitem"
uma dimiuniçâo nos seus sala-
r.os de 12 e maio e 13 centavos
por hora.

Quanto aos problemas inter-
nas dos operários, informou-se
de cleveland que o presidente
da C. I. O. Philip Murral estava
preparado para expulsar dessa
organlzaçfto todos os sindicatos
dominados pelos comunistas.

!...**. _>."___ Z_:s~I— "- ""-1 Afirmou-se que no discurso que«eiadas em menos de um mes e pronunciará na " "segunda-feira

:. HA COMISSÃO POLÍTICA,
0 DEBATE SOBRE 0 CASO GREGO

Xscaramuça entre os delegados chileno e soviético-suando da discussão da proposta britânica, pedindo
ffarantlas para os membros da Comissão da OJí.U.

para a Grécia _

rente de seriedade", acrescen-
tando: "A delegação chilena re-corre a uma forma bastante po-bre de influenciar a comissfto".

O delegado ucranlano Dmltrl
Manullsky perguntou porque odelegado chileno estava tfto
preocupado com as vidas dos bb-servadores "de vez que não ha-
Wa demonstrado preocupação
quando foi ameaçada a embai-
xada soviética em Santiago".

Depois da votação, passou-se atratar do problema grego e o ln-cldente parecia terminado, mas,
durante o debate geral o dele-
gado da Rússia Branca, Kuzma
Klselev voltou a atacar o Chi-
le, dizendo que os tiros dispara-
dos contra a embaixada sovietl-
ca vieram depois do romplmen-
to das relaçfies, provocado pelo
próprio Chile. Acrescentou quea unlca explicação é que o Chile
queria que o embaixador sovietl-
eo saísse á força do pais e disse
que o ataque á embaixada sovie-
tlca e o rompimento das reltç6es
forem uma "açfto Incrível".

Gonzalez Insistiu em oue o ln-
cldente ocorreu depois do rom-
pimento das relaçfies diploma ti-
cas..mas que nfto houve danas
em conssouencla do mesmo e oue
o pessoal soviético nfto sofreu fe-
rimento algrm. i Acrescentou que™o.«Wi se o ataoue fora ato
de banditismo ou nfto.

Jacob Malll:, da Unifto Sovle-
tlca, pediu licença para replicar

-. . ,. ... ... as "mentiras" do delegado chi-

*, a» cu. p.i — k«-
giiu-ou-te nova escaramuça eu-
uu os delegados chileno e sovle-
fcico, na Comissão foütica da
A*»embleigb qua eacavain dm-
«utmcio a*proposta britânica pe-'-1.UK..0 garantias para os mem-
feros da Comlssüo da ONU p<n**, urecia.

Rodrigo Gonzalez Allendes. de-
.«gado ciülenu, use opuz ao pe-«Uao de adiamento desse debate,
*preseutodo peia aeiúgiçao so-
vietlc», aendo derroiütio peiaComissão que, por 34 votos con-
U-a. 4 • ia abstenções, decidiu
deixar a votação para seguuaa-
feira.
-,cl-<}f1^!Bd<> britânico Hector
M'iNcil havia proposto que a
•ecreUrl» geral da ONU exlgis-
vt da Albânia "a imediata ter-
xünaç&o dos ataques partidos da
Albânia contra observadores da
ONU, legalmente nomeados". A
proposta tem sua origem no ata-
çue contra um observador, ocor-
ndo a 25 de outubro.

A delegação soviética solicitou
adiamento da votação, de vez

sue a tradução da mesma pararusso íoi entregue momentos
antes de abrir-se a sessão. Mc
JíeU aceitou o adiamento, mas
Gonzalez Allendes pediu quefosse tomada decisão Imediata,
acrescentando que o comitê n&o
podia aceitar a responsabilidade
pela morte de mais um funcio-
Bario da ONU e oue, portanto,assunto não podia ficar para
depola.

onzalez de querer privar a de'
Mgaçfto soviética do aeu direi-
¦o de estudar a proposta e qua-Bflcou o pedido de votação lfte-
|Iata de "aventurosa e sintonv"

BRASIL - ESPANHA
Entrosa d« condecorações, ontem, no Palácio Itamaratl —- Como fala

ram neesa cerimônia os embaixadorrs Joié Rojas y Moreno a
Raul Fernandes

X»all»>u-M, eotaM, «o Polaelo , prooso PJ«<«^_ juc, 
«tLJ*|^,•

ante a Convençfto Nacional da
O. I. O. Murrjy abor.1í-A r.'-c~
tamente o problema • acusará o
partido comunista cn t;»;;;
apoderar-se da díreçfto do mcvl-
imsnto uperario nos Istados
Unidos.

It*maratl, a cerimonia da «ntre- ehamar "Caso eapajüiol , por nela
ga do ar. embaixador Raul Per-| o« pauto» nos 11. « íazer demons-
inndce. ministro da» Relações Ex- i traçfto publica de nos»a .o1'»"™
teriores. Ministro Joaquim de Sou- legitimo » de noaio «creto pro-
sa Ledo Pilho, Pranclsco d"Alamo oedlmento. leso teria «Ido um de-
Louzada e JoSo de Coelho t,!s-i aejãvel dtsaíoso dt meu temse-
boa, dr. Emano Cardlm • eon- j ramento eapanhol. Considerações
sul Odete de Ci; valho e Sousa,' de respeito & Caea que me acoine,
da» condecorações com que foram I ft» boa» norma» protoi-oiaros e a
agraclrdo» pelo Ooveino da _*- um elementar »en»o de elegância
panha. eaplrltuel m'o Impedem.

I N&o devendo «egredo, r.em que-
PALA O UMBAIXADOR HO-AS T ! bro aquele» devere», contudo, ao

MORENO 1 dlner que o Brasil, com firmeza,
'propugnou sempre pela anulaçilo

O »r. José Rojna 7 Moreno, «¦ 1 da» medida» adotada» em deeta-
balxador da Espanha no Rio de 1 vor nos<o.
Janeiro fez entrega das Insígnias , A Espanha Inteira acompanhou,
• diploma da Gr& Cruz da Izabel, penhorada de gratidão e plena de
a Católica, aos «rs. ministros sou- confiança, o procedimento firme,
aa Lefto, d'Alamo Louzada e Coe-' Jurídico e certeiro do Brasil, que
lho Lisboa e dr. H"mano Cardlmi i dissipou a» treva» e se viu coros-
e o Laço de Isabel, a Católica 11 do por sua feliz detcrm.naçao de
senhorlnha Odete de Carvalho e 1 votar a plenitude de suaa relaçOtssenhorlnha Odete de Carvalho
Sousa, tendo, em esgulda, pro-
nunclado o seguinte discurso:

"Senhor Ministro.
Houvera, Talvez, podido recor-

dar, nest* recinto, hoje, todo o

lS8&B?fl*lilll< ? PARAHH>«fNEt
COMStRVAÇRO DOS DEHTES

Planos para reorganizar os esgolados
exércitos nacionalistas

O gabinete chinês, sediado em Chungklng, lenetena
aumentar par* 2.500.000 homens suas forças de eom-
bate — Importante conferência está aendo celebrada

 em Hong-Kong „

Ilha de Halnan. aituada * 400
quilômetros a sudoeste de Hong-
Kong, «erla a primeira prova
para a lnvasfio de Formosa pele»
exércitos comunistas. Acredita-
se que os comunistas poderãoconcentrar 2.000.000 de homena
para um assalto dessa natureza.

baixada ocorreu antes do rom-
pimento das re.'aç6e& e acres-
centou que ele, pessoalmente,
havia cuidado do assunto e en-

; . .., „:-.  tregue o protesto sovlstico ao
H~ ••-^Ç*:i*?_?* política c*- «abaixado? chileno em Moscou.

Hong-Kong, (De Vlctor Ken-
drlck, correspondente da V. P.)
— O Gabinete nacionalista chi-
nês sediado em Chung-Klng
anunciou que est&o sendo traça-
dos planos para 'reorganizar"
os esgotados exarcitos chineses
e aumentar para 2.500.000 ho-
mens, pelo menos, suas forças
espalhadas que calculam em
apenas melo mllhfto de soldados.

O general K. S. Nieh, aub-
secretario do Gabinete, anunciou
que foi destinada uma verba pa-
ra aumentar o exercito e para
pagar os salários dos soldados
at* 60 por cento.

Essa lnformaçfio foi propala-
da pela agencia noticiosa naclo-
n*lista "Central News", porém
nfto dava maiores detalhes do
plano e nfto se sabe se a decis&o
do Gabinete conta o emprego
dos fundos levados para a Ilha
Formosa Delo generallsslmo Chi-
ang-Kal-Snek.

Os dirigentes militares nado-
nallstas, Inclusive os generais
Pai Chung Hsl e Tsung Nan,
comandantes das únicas forças
nacionalistas suficientemente or-
ganizadas para poder lutar, estfto
conferenciando em Chung-Klng,
onde estft sendo aguardada a
chegada de Chlang-Kal-Shek
dentro de alguns dias.
Uma outra Importante conferen

cia estA sendo celebrada em
Honü-Kong, a 1.100 quilômetros
de Chung-Klng, o que constitui
um indicio da gravidade da si-
tuaçfto nacionalistas. Os funcio-
na rios britânicos do Extremo-
Oriente estfto realizando dellbe-
rações prelimin?res que, acredl-
ta-se, culmlnarfto com o reco-
nheclmento do regime comunis-
ta chinês por parte do governo
britânico.

Sir Alvary Gasgolgne, repre-
sentante britânico no Japfto, foi
o ultimo a reunir-se ao'grupo de
representantes diplomáticos que
se encontra aqui. EHes diploma-
tas partirfio para Manilha. onde
conferenclarfio oom outros fun-
clonarlos da Comunidade Brita-
nica de Nações sobre a poslçfto
da Grft-Rretanha no Extremo-
Oriente.

Despachos nacionalistas pro-
cedentes de Nova Delhl dizem
que o reconhecimento do regime
comunista chinês por parte da
índia é apenas uma questfio de
tempo e que esse pala talvez
anuncie o reconhecimento de-
pois do regresso do prlmelro-ml-
nistro Pandlt Nehru de sua vl-
sita aos Estados üiildos.

Por sua vez, os exércitos eo-
munlstas continuam avançando
através da península de Liu-
chow, sobre tres frentes dlstin-
tas, visando cortar * ultima via
de escape dos nacionalistas para
a Ilha de Halnan. Varias cente-
nas de milhares de soldados na-
clonallstaa • um determinada
numsro de generais fugiram pa-
ra Halnan, situada em 1 frente á
costa meridional da China, a
qual, acredita-se, ser* o objetivo
da próxima ofensiva comunista.

Z>iz-*« «ue o at&qu» contra a

diplomática» com meu pala.
O mlnlõtro Raul Fernandes,

mestre de ciência» Jurídica» e de
Rlta política, com »ua exposlçflo
de motivos sobre a nomeaç&o de
um embaixador em Madrld, deu
HçSo ao mundo sobre com a lln-
guagem convincente da clareza, da
lógica, do raciocínio aobre t_ r«a-
lldade. O presidente da Republl-
ca brasileira agiu com melo ainda
mala convincente: tirou conee-
qurnciaa doa postulados • encar-
nou em fatos concretos ca princi-
pio» da doutrina.

Chegamos, boje, felizmente, ao
cum« da montanha. Desde esto
dia, aosso mutuo caminhar será
ficll como o do» que descem en-
corte». Ar respirar anhelante da
aacenafto, como noa montes, ue-
gue-ae aqui o canto alegre de pel-
tos • tom j/A liberta» do penoso
esforço.

O gorar» Espanhol, por m«u
Intermédio, faz algan» dlaa, fez
chegar ao vosao presidente nossa
mala valiosa condecoração: o Co-
lar de Isabel a Católica, como pren-da daquele» •entUnentoe espanhóis
de gratld&o por sua iniciativa •
d» admlraç&o pela singularidade,
em tempo • forma, de eeu lm-
pulso.

Cabe-me. seta tarde, a honra,
que multo aprecio, de distribuir
entre os que ae congregaram na-
quela Iniciativa outras deferencla»
espanholas de sentido análogo, A

Um movimento que dignifica um povo
K' de quase «.000.000,00 de cruzeiros a arrecadação

feita pela Campanha Nacional da Criança
I

im7mMf^_í^XÊ__mmM^ÊÊÍWMÍm
F_: r~^k7ÊÉS^^r\____^^_iXÍM_W>yMÀ7^^m_Míi

Aspecto colhido durante a solenidade do encerramento rta Cam-
panha Nacional da Criança, quando falava o ministro da

. Educaçfto.
Mals uma etapa de trabalho

foi vencida pela Campanha Na-
cional da Criança.

Nova vitoria alcançou ó movi-
mento filantrópico, cujos benefl-
cios ser&o de Inestimável valor
para as Instituições que cuidam
da Infância abndonada.

Durante vinte • cinco dias, em
todo o pais, um alegifto de almas
generosas trabalhou, exaustiva-
mente, sem nenhuma recompensa
material, no árduo e sempre ln-
compreendido mister de anga-
rlar donativos.

Dificuldades • obstáculo* fo-
ram superados. Se entraves sur-
giram, contudo, magnífica foi a
resposta do povo, do nosso bon-
doso povo, sempre pronto a aten-
der aos apelos que. se lhes fa-
zem, pois bem o atesta o vulto
do montante angariado.

A CIFRA EA ATOAUDADE
Ao ser examinado o principal

aspecto da Campanha da Crlan-
ça — que é o financeiro — ne-
cessario se torna a apreciaçftodo
momento atual a fim de se ter
aquilatado o que ela realmente
significa. Ou problemas do Esta-
do, os acordos Internacionais, a
desvalorização de moedas, a alta
das mercadorias importadas e,
ainda, e após guerra, sfio barrei-
ras poderosas contra quaisquer
iniciativas que avisam os recur-
sos populares. No entanto,
6.000.000.00 apurados, só no Rio
de Janeiro, demonstra que ha,
no brasileiro, uma reserva sen-Umeutal ineégotaTrei «*V^''ú*ir^ív^e~ rníil''' *M*a*un,n*«

resistir is «ltuaçóea asais «itt-
cas • aflitivas.

Essa Importância, qu* paramuitos parece pequena, repre-
senta algo qué trará alivio e fe-'
eldade a varias instituições as-
slstenclajs acolhedoras de crlan-
ças desvalidaa, crianças que
nfto tiveram a ventura de pos-sulr.um lar, e assim, precisamdo auxilio de cada um de nós.

PRONUNCIAMENTOS SOBRE
? CAMPANHA

Fot o Chefe do Governo quem
primeiro prestigiou a Campanha
Nacional da Criança. Falando ft
Nação, entre outras palavras,exaltou a slgnlficaçfto dò movi-
mento e terminou por pedir a
quantos pudessem o apoio a tfto
nobre causa.- Outras vozes vi-
eram etn seguida.

Esses pronunciamentos, que
pedem por nobre e objetiva cau-
sa, Jamais passarfto ao esqueci-
mento, estamos certos, pois
aqueles que hoje recebem h&o de
ser eternamente gratos.

O FBECEITO DO DIA — AllTTU
Z.tv. levatn-nos a -upor qu« oa o^e.t-s
usado* recrntemeaU por um do;nte
<1» grloe çíjim canuies t» trnn-.-nltir
a moléstia. & o qua acontece com os
f*fttOSj 

xSe.jtt,. -ot>os, talheres, toa-has et<\ Tala objetos, aó "orlem «erusa^o^ depois de lavados conrenícn^e-
mente. Nunca et sirvo de eVeto*. q-iepairem trr cldo *'*-3ijr "

Ori-Oru» d* l*aM a Oatoliea ao
Chanceler amigo, que neste» ulti-
mo» anos de trato constante me
foi cativando oom seu exemplo de
serena calma, discurso correto e
.1 .ur.ç.10 opoituna.

Para ele. toda a Gloria da nos-
sa amplaperegrlnaçfio em busca
doa Lugares Santos. Do f,cua ln-
blos de (alar medido, de sua clara
lntoll;;cncla. de seu raciocínio r.em
preconceitos, de sua ÍA convicta,
de aeu finíssimo instinto político,
ad*rcçado tudo cora os deleite» do
eua bem provada amizade para
comigo aprendi minhas melhores
lições de diplomacia. Tambem por
Isso quero dar-lbe agradcclmen-
tos.

Demonstrou paciência para to-
leror meus argumentos reiterados;
compreensão psra assuml-loa; cor-
ciifiiitiíiue cm minhas negras horas
de desalento.

Uno, em minhas recordações, sua
pe_"o» a este bendito Brasil, do
qual, quando chegue minha hora
ce partir daqui, levarei o cora-
ç..o cheio de saudades e de reco-
nheclmento.

Faço-vos «itrega Benhor Minta-
tro, da Gra Cruz do Mérito Civil
destinada por meu Governo a vos-
Pti Delegado nn anterior As8*-.m-
blíia da ONU. O Embaixador Joüo
Muniz, Interprete t&o feliz das Ina-
i-i.çi-cís que houvestes por bem en-
vlar-lhe naquela ocasião em rela-
ção a nós.

Cheguem a seus Ilustres liil-
nntarlos, os ministros Joaquim do
Souza Leão F"ho. Francisco d'_ft-
lamo Louzada a JoAo Coelho ..is-
boa, a» comendas de Isabel a Ca-
tollca, que o Ooverno espanhol
lhes dedica. A ele» corresponde o
papel, multo delicado e necessarl>
d» coordenaç&o do cerimonial, ra-
cordaçSo de deveres, administração
da privilégios. Süo elementos de 11-
gaçfto com os que chegamos ds
fora. Sem protooolo, a carreira
diplomática deixaria de »»r, for
antonomaala, carreira. Conto noin
35 anos de seu aervlço s ael dar
valor ao mérito da sua espinhosa—Issllo.

Nosso sexto agraciado é aasa
modelo de Jornalista • dedicado
emlgo da Espanha e meu, Sr. El-
mano Cardlm, a quem tenho a sa-
tlsfaçío de fazer chegar a quar-
tato comenda de Isabel a Cato-
Uca.t outorgada á aua pesaoa por
meuT governo, dignamente parco
em recompensas. Como juizo su-
premo dos méritos e excelências do
Sr. Cardlm, bastara que se ouça
em voz alta o que eu penso. Que
6 o digno diretor do Jornal que
reg» o "Jornal do Comercio", or-
g&o da Imprensa do Blo de Ja-
nelro que atinge á maior altl-
tude em matéria de probidade
e Informação ampla • Imparcial.

O"Jornal do Comercio" noa des-
lumbra com aeu unlco critério
apaixonado: o ds tó servir á ver-
dc. 1, com o pensamento no Bra-
sil. O Sr. Cardlm soube manter
o tom ds seu dlarlo em um dia-

fiasfio 
agudo, compassado de qua-

idade e honradez.
NAo teria sido Justo, nem ga-

lante, ao se concederem estas con-
decorações que. mals que valor
de prêmio, se revestem de um ca-
rater simbólico por sou nume: o
reduzido, em relação com os tlt.u-
los de tantos brasileiros que ln-
quehrantavelmente provaram aeu
afeto á Espanha, que o Governo
espanhol olvidasse as mulheres
destas terras.

Pensando nnlns, escolheu o meu

Íovcrno 
uma ropresentante que

aa parte de bem formada faml-
lia do Itamaratl: a senhorlnha
Odete ds Carvalho • Souaa, na
atualidade destacada para o ga-
blnete do ministro Raul Fernan-
des, s que, agora como noa anos
anteriores de sua carreira, manl-
festa suas virtudes cardlals como
secretaria • como diplomata: dls-
crição, lealdade, solicitude, boa
memória, espirito d» ordem s de-
voção ao chefe.

É aqui termino meu comltldo
desta tarda feliz, nesta salão qua
foi feito paru festas de regosljo.
danças • galanteio», perto do vos-
so urbaníssimo lago ds águas se-
renas, »m que, «eguraa, sa rs-
crolam as palmeiras centenárias,
que dão senhorllldade ao amblen-
te! » nas quiils vogam os cismas,
que nos dizem, como lição, que se
pode ter galhardia sem altanelra,
» que, còm porte pousado, ssm
bullclo, se pode chegar ds uma
margem à outra,

Como vossos cisnes, ssguros •
ssm pressa, caminharam a Espa-
nha s o Brasil, s Juntos chegaram
felizmente à meta qu» s» propu-
nham".

O AGRADECIMENTO DO CHA1T-
CEI.ER RAUL FERNANDES

Agradecendo, o sr. ministro
Raul Fernandes pronunciou as se-
gulntes palavras;"Senhor embaixador.

Sentimo-nos sinceramente des-
vanocldo» os que, neste momento,
recebemos dis mf.os de vossa ex-
celcncla aa insígnias di.s couneco-
rações com quo nos distinguiu a
munlflcencia do governo espa-
nhol.

E'me sobremodo grato poder
declarar nesta oportunidade, se-
nhor embaixador, que a normall-
zação ú: nossas relações diploma-
tlcas encontra o seu sentido logl-
co no respeito e no acatimento
que o Brasil sempre teve pelos
jovernoj • pelos regimes consen-
tidos pelos povos parn ríjrercm os
seus destinos. O nosno gorfo es-
tnva, rfçlm. n"s llç^a do _o.__
paasado internacional, na pauta

permanente homsii»i;»m » m„< . .
í!l ile AKBU?os ruNDoa dihponivkm dah

CAIXAS ECONOMÍCAH
.lí, foi ir.'. .-.. ,:,, |,i 1,, proleto00B, ir a mi mi ilu aplicar BU por cen-

u> Uo» fundo» disponível» daa Cal-
111» i: - ..'.iii-ilfi, • I e Irini- <¦ Inatl
tulos de Previdência uns munici-
plon «m quo funrUmrm.

Vlzou, tom i.-ii.ii. o autor da pro-

I»f.lç,1o, dooutado Aursllano Ult*,um suxiilo oara o» município»,
que «uo» braço» com a» 1. ¦Incrível! dificuldades econômico.
Ilnaiicelra». Por Íun meamu, foi oro.ru> rfcr-ljiiin rom Renda «ulsu
aoa • aquele represtntant» da tmoPaulo, im Câmara, tei.i recebida
lnum-rn« teleirramim d» aoiliinrle.
dntíe e »po'o doa município» d t>-
un o in ii-11.

l.,.,.<,.:.\.H;I.ill AO.tJMSTUü DA MARINHA — O niumtre
Cllvlo de Nuronha, titular da pasta d» Marinha, «ateve, tintem, a
bordo do encouraçado "Minas Gerais", onde, após passar em revi»-
ta * Kuarnlção daquele vaso de guerra, lhe (oi oferecido um alm»-
ço pelo vlcc-almlrante Raul de Santiago Dantas, comandante eh«(«
da Esquadra. Participaram do mencionado almoço virlos almlraa-
tes, comandantes de forças, • comandante do "Mlnaa GeraU* «
oficiais que servem naquele vaso de guerra. No ellché am fl»(ra_s-

te da chegada do ministro da Marinha a* 'Mlnaa Gents". (.**»
Agência Nacional).

Nas Comissões Técnicas
Rettrutnração da Secretaria do Tribunal Superior da
Trabalho — Emenda* ao projeto qne trata da matéria

— Parecer do deputado Diocleciano Duart*
A OoeilKlo d* COnaUtuicão • l-t.

tlc» acaba d» aprovar • _M*uiata
paracír. da sutorla do deputado V*-
melra Bittencourt"O Tribunal Supulor do Tra_ba-
UiO «m homemgvm de 31 de meio
ultimo na forma do artiso ti. _ da
ConttltulcÚo encaminhou u. «ii» Cui
do Qonsr__*o sntcp.-ojaio da Ie! la-
tendendo oom cargo* Ucladoi de pro-
vimen.to *<m comluão c ta tuaçte*

5ratificadas 
do Quadro do Pessoa*,

aquele Tribunal oi «tmbolos • va-
torts csUib:?«cldcs na hmi n.o 43S. dc
IS de novembro d« l<H3. * dAnuo no.
va tiiiruiuriç.ii» A tit S«cxeUrla.
medlant* a extlnc.'.o d« varloa car.
goa. a t.s.Lijim.i<;uí' ¦:'._• outxci •
melhor etcalcnamentu das carreiras.
objetivando ur.a mals >«.~feita cor-
respondencia ccen a dos. servidores
d« outros or^Aos do Puder Judiciário.

Va e relembrar, a propósito da
necessidade ds .•kUí*.;.:*í,..o dos
csrgca em ccn^lssiio e das fun;6e*
gr a ti íi ca das dos funcionários do Trl-
bunâi Superior do Trabalho, — quea Lei 11.° 542. de 15 dc novembro de
194ü. qu* estendeu os novas padrõesdi vertcítnentos ao pe*ãcal do Pocer
Judiciário por lamentável otnlss^u
ou Inaáve. lencia, nüo cogitou dacjue-
:ej cargos « lunçõts. que por lei an-
terior tl_el n.o <aa, ile 15 de novem-
bro de 194&_) tlnhain recebido novos
stmbcics e valores.

Quanto á reorganização da Secre-
tana do Tribunal Superior do Tia-
baliio impõe-s* ela como consequen-
cia necessária da crl&c&o, pela Lti
n.° 409, de 25 de setembro ce '_.'_--.:,
ne "nove" quadros de Pessoal sendo"um" ptía o dito Tribuna, e ca
restantes para cada uma das "oito"
i-'._iíinci, da Justiça do Trabalho —
t.ii.-ra «.-..cí que vlerum aubutitulr
o *.:ti^í> Quadro Único, diminuindo
dt muito, assim, cem uma aprecia-
vil • benéfica desJcn:ra._,zacuO ce
acivlco 01 encargo, comctldoi, áa-Urlo.-meni* á aludida Secretaria.

Aprovado, com alte. ações quepouco lhe moci fica rs-m a feição pn-mltiv», pilin Cocnlsôõei, d* SsrvlcoPub.lco Civil • c» Finança», a que,lalclalaiente, fora destruido ao aerdiscutido no plenário, o projeto cmtela racebeu cinco emenda» Undo,«ntüo «ido eata» encaminhada* tam-bem, ao pronunciamento deste orgáopr.iimin. ,.„._,. ^ d, actntuar.Prellmínaiiiiente,
apeaar da w tratar d» projeto jiapreciado por outra» oomIs««ei ea-be-noi opinar, nio »ò »br« * aa-
peeto oonaUtucional, legal e JurldUco d_ matéria, cimo ainda aobrt oseu mérito, M qu* no caso sm ragulaaa>Do(» atlnente ae Podei Jadlelarls,zacs a letra expressa do artigo 27I 1.* de nouo Regimento.

No tocanta ao projeto proprumon-f dito nao teme* por qu» nunraua notória conautucionalldade «1»que provindo «Ie d* iniciativa tprppoita do Tribunal competente *re.itlvo ao» anu «enricai «dmlnli-trativoi, com fi.ena obstívancli doa
Eata M to polltloo. nem Umpoucopor que duvidar d» aua conveniência.diinUs do» metivoa « i»rõei «Ireada»na Menaagem que • acompanhou «ja acima referida*.

Além do mal», «m abono da oro-poalçfio em cama. vale referir, comoelrcunatancl» digna de relsvo, . quaae Inedlt» qne a reforma propoitãae fará aem aumenta de despjsaa
5?_Í5* "i**1 *f«n*uada economia, pro-
i*_U.A *'_ cxtjnCa° de varloa cargo»,conslderadoa desneceasirloi.
.. .^I__'- '¦sor,. * *pln*r ,obre"reíS! »nbm«tM«» ao noaeo

^.N'ô 1 — .Eitende aoa funcionário»
5* ~BeÇ.r•,t",» d0 Tribunal superiorao Trabalho oa meamoa dlreltua a van-laeena eoncertldaa aoi íunclonarloi da
*.._. Jl. .". 8uP"mo Tribunal Fe-
íeYrô' g_.H\ »• "'• «• » "' '•'-

Parecer lavoravtl — A Lei a ___>«
fí-f51"',* 2o" '«nelonarioa da Becro-
. ;in„0_,.?upr<!.m,? ?! eterno, dlraltoa
n_. 2:*Ç?n" »tr"'Ul'ioi aoa funciona-rioa da Câmara a do Benado.Ba um doa objetivoa principal» da
l n__ía_,í0n,sUntf d0 »roJ<*0 •"> lo"
ín.ví* J_real">' '«™°» d» Meniagam
SS,?-* -*° »•*"?«. «atabelecer. èm re-laçío aoa funclonarlm do -Tribunalsuperior do Trabalho, -__i* íítuaçkade correspondência com a doa íervi-
rtf-ri?,d,? oMrc" "^"t "lo Poder Ju-
_!_lr-rí0_ ¦ *,"• *'*»» do mala, a po-alçao daquele Tribunal, -embora decompetência mala restrita, correspon-de, na hierarquia judlclarl. á ulti-
SI£.,Í2.*.tan,ÍÍ*' a? Jurl»dlçâo ordináriacomum" (Tamitoclei Cavalcanti, -a

constant» da nossa Tida de rela-
Çao; íoi uma «lmple» eomoquen-
cia da invariável tradição do Ita-mamtl, do culto que eita caaa
professa pelo Dlreltp • pela Jus-tiça • qu», nesta emergência,
mnntlvomo3 «em desrespeito á

.vontade oxpreaaa daa Naçóe» Uni-
da».

Envaldeço-m» d» pod»r afirmar,
senhor embaixador, que a politi-ca internacional do Brasil tem tal
continuidade lógica, que » açfto
política doa brasileiro» de boje ae
esforça por nüo desmerecer os pa-drõea legados pelo» antepassado».
Oomo toda» as coisa» humanas,
nossa conduta Internacional sofre
naturalmente as influencia» do
tempo a da Historia, ma» conser-
va sempre, imutável, «un essen-
ola de puro Idealismo, sua 'font*
perene de Insplraç&oi o Justo res-
guardo do» interesses nacional»
dentro da» normas da Justiça •
da equidade para com os outros
povos

Oa brasileiro». »enhor ambalxa-
dor, aempre sentiram a» mal» vl-
v-.s e profundas simpatia» pelo no-
bro e admirável povo espanhol,
por essa raça heróica, — descobri-
dora de mundos e semeadora de
clvllliaçao.

Laços de toda ordem ligam o»
nossos dois pataes; afinidades es-
plrltuals e de raça nos irmanam
nos mesmos propósitos oe pro^res-
so e de ordem, nos mesmos dcslg-
rios superiores de felicidade hu-
mana e bem-estar social. E' na-
tural, pois, que trilhemos o» mes-
mos caminhos, em busca desse
Menl de Justiça • de paz, que am-
Uos perseguimos.

Senhor embaixador, em nome
doa agraciados, aqui presentes. •
no meu próprio, peço a vossa ex-
celcncla se digne transmitir ao eeu
governo os nossos sinceros «grade-
clmcntos pela alti dlstlrn-íio que
r.os 6 coníprlda, e os votos oue
fonr.ulamos peln grnndera da _t-
panha . 40 aeu nobre povo".

i.jnatituiçio T.-ir*. ComaoU4a*. **\
n. Mt. »e>. iam prajulso, I elar»
do controla Judiciário »xarcld» urr»
t4s do recurso extraordinário, nio ha
duvida qu* a* impfte, somo medldft
JtuU a constitucional, a emorga as*
funelonarioa da Sacritarl» doa direi-toa e vantagena Ja oaufruto doa paio»da do Supremo Tribunal rideral a
que. ainda nâo faa multo, aetandemoe
aos do Tribunal Federal de Recureoe,
atravea do projeto n. 32)149.

Pecaria até rir Inconcruenta « ooo-
tradltorla e^t& Comissfto ae ne,;ae««
aoa aervldoraa da mala alta lnilan-
ela da Juitlja 'Trabalhtata o que Jiconcedido aoe d» outro tribunal que,. despeito de eua alta lerarquia * da
relevância de auna atrlbul;6ei, 1 npa-
nas uma instância de recurso ordlna-
rio, ou, para repetir o conceito ade-
quado de Curiós Maxlmlllano", *um
tribunal racional Intermédio, Isto t,
acima doa federal» de i« lutancla e
abaixo da Corte Suprema" fComen-
tar'oa A Con.itllulçüo Braallelr» da

1946", vol. rt. pjs. MJ1 .
tíomoa. aaalm. pela aceita;!» d»

emenda __..• 1.
N.° a — Da autoria do nobre dspa-

tado Daniel Faraso, euprlme na ta-
bela relativa cos cargos -ítoícdos dé
provimento efetivo — oito corpos 4»
che/e de seção, padrfio O, nantUoúa,
em conseqüência, acrescentar na t.i-
bela das íunçfies gratificadas — #!*•
chefea da aeçao (P.O.4) — cri ...."..000,00.

Parecer favorável — Em verdade, a
emenda do Ilustre representante fau*cho apen&e visa restabelecer o qvefoi proposto peio T. 6. do Trabalhe
• que, L_',\_-. cumpre assinalar, eor-
responde, exatamente, ao que foi ee-
tlpul&do pei* Câmara para ai ebeílai
de seção do Tribunal Superior Elet-
t^ral, evitando, ainda, para os cof rea
da Kaç&o uma despesa da Crt .....
672.000,00 por ano.

Como o autor da proposlçio pms_»íamos que "ninguém melhor que a
Trlhunal para dizer o modo pelo ou»l
(lever&o ser providos os cargos d» sua
Secretaria", de acorrio com a n&ture*
sa de suas atribuições • os serviçoa
cometidos aos seus titulares.

Kão ha duvida que no aa^unto r.ft»
eati e Leülalatlvo adstrito ao papeisecundário, ao mister subalterno da
simples e lnutll homologador das pr>-
postas do Judiciário, que, ao contra-
rio, lhe é facultado alterar, por aérea-
cimo ou exclusão, ja que o Item 9do ártico er da Constltulçio atrlbür.os tribunais tdo someuts "propor a#Leglilatlvo a eriaçi» eu Mtlnclo í» -.
cargoa e a flxa;âo doa respectivos .
vencimento!" e propor 4. apenaa, leia»ora, augerir, pedir, submeter A 6e_.beragio ou, segunde Candld» Flguel.redo, -apreaentar, alvltrar, troar iopreclaçdo Apud "Novo Dicionário _*Língua Português»", 4.» «dlçio. nl.II. pga. 502).

Mas, nfto menos exato ê nia ser *¦boa pratlea constitucional Inovar fua-damentalmente o propoalto paios T_-bunats. até porque, no consenso una-ntme de nossos tratadlstas, o artlge
97 da Constltulçio repreaenta a t*-rantla da Independência do Judicia*rio, oue t um doa principiei bielce»de nossa organlxaçfto política, «x-tlartigo lt, da noaaa Lei Uagna.

Tanto mals a* Juirtlllca *s*s orlea-taçao quando o clt. artigo 97 delir*aos tribunais "«rpanUar" os serviço»auxiliar»»", que coneoante Teraistocla»Cacalcanti. 'quer dUer. eitabelacer *sua ««rutura admlnlstratlva.diiiritiul.la am sr^do cotn funçCts certos t ¦•>
peciflcat. de acordo cbom aa tlnallda-dei a qu» ae destinam... lenda liereade organizar seus serviços de acord*com as necessidades peculiares • cuiaum" (op. e vol. cltis. p&s, ju).K' de adualr. tlnalment,. am prelda ac«!taçào da emenda que. até po*daflnlçHo Iteal (art. 05 do Eatstuttdo Funcionário Publico Civil da Uni-ao), os encargos de ebafla (maxlm»os oe slmplas seções) correspondem,normalmente, ae "timçSei. gratifica-d*__."

S' » que no» dlsem TemlaloclH O*-valeantl ("Princípios Oerala d» Dlr»l.to Administrativo", pga. 1751 a Tit»
Pratea ("Llçór.i de Direito Administra-
tivo". pgk. J29I.

Car nos dt confiança. Ae naturea*
temporária, nfto poderiam nunca cons*
tltulr caigoi laoLados de provlrat-at,efetivo, até porque «stes. longe de be-
neílclar os funcionários, na reAlida-
de. a troco tíe uma pequena meih#*
ria de remtineracfto. Iriam, depolm,
trancar-lh, ou dificultar-lhe • »c«o-
so funcional.

N° 3 Propõe a crlaçio do tttrwt"ementai Iala da Jurlsprudenola".
Parecer contrarie. Aligõ-ae «m 1»,

vor da emenda que pilo artigo ;«
1». 11, al. A da Beglmento _at*rai

da Secretaria, do Tribunal Huperia*
do Trabalho, um doe serviços A*_i%
consiste, precisamente. em collglr.
clawlflcar « manter atuaUeta e #m»»-tarlo de legislação aoclal-tr*b»lnlatL
bem com» 01 Julgadoa do T. t. t*
Trabalho, dos Tribunais Regionais •
do Supremo Tribunal Federei eohm
queuóBB 4b Jrustlça do Trabalho", d*-
vendo. asTlm. para essa funçfto imiciilca Institulr-se uma cargo «speclflh
co correspondente.

NAo teríamos duvida em aceitar A.
emenda si • eervlgo para ru mt».
de criar um cargo, alias oe pailr&«
elevado, .nfto pudesse ser confieéo.
como. evidentemente, pôde. a um éM
numerosos oficiais • auxiliares Jwdu*clarlcc da Mcertarla do ¦'». T. **
Trabalho.

Assim, «té por am leglUm» laapae»
tiro de rasoarel economia para A
horário nubllco. somos ohxiffatUu •
opinar eontm a «provaçte da «mead*,' ilustaijeic,:tt os padrdes "l_. K.NO

._ para os cargos de taqulgrafa. _
(lUigrafo-auxlHar (e re^Mor. que as Oj*
mludea de Bervlço Public» * "'""iram 

para M ? K.
considerando extlntea ea

í»sp»»-nançaa elevaram
tlvamente. cons
cargos de taqulgrafo-auxlllar.

A emenda considera Injusta e ]te>
sal. segundo suas próprias expreesMfc
aquela alteraefto JA qu* modifica ê
proposta do Poder Judictairo. que •»•
tende dever aer mantida lntegraimea-
te. .

rtzrecer contrarie. Mada obriga a*
Legislativo aceitar -ln totum* a «ra-
posta do Judiciário, que lhe 4 dad»
alterar ou recusar, conforme lhe pa-
recer devido e conveniente.

Alem de-*a -IrcunftancUus. as modl-
apreça, pelas ComiMÕes Je Serviço Pu*
blico e de Finanças, Nfto só represen*
tnm a elevaçAo. pouco dispendiosa,
la uma unlca letra Ct padrfio. num
quadro de poucos funcionários, eome••'-am. mui Justamente, equiparar ea
funcionário» da Secretaria do S. T.
rio Tr^balno aos eeas «oleiras do Trt-ivrnal Pederal de Rerureo» e do Trl-¦¦-__ ___. rin- flieit~r..l. Cabe. •«-
alm. pertelt»meat«. dentra da orien-
taçfto fixada na Mensagem que açora-•i.'n:io'i ao projeto "sul-judlce". fua.
\k visto, objetiva estab*lecer uma «-
tuaçfto de correspondência entre
aa\<eles e as servidores doa eutros
erp.los do Peder Judiciário.

.%<¦ s. Suprime, na tabela Me2a-
tlva aos esrsos cfetlvoa. dois cargaa
!?olsdos de bibliotecário, pfidrfto M.

A\fi-r. a errenda. na Juatlt*eaçfto fua
a aeom^-n'!-. q\** nfio c^nKf-indíi -4__Ç-

{Conlinua n_ 10.» pdfintt _..-
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NOTAS SOCIAIS
SALÃO an UinltUrla te j t,u» pelo •*« pr*p»r* • .i.Mjrn ..| ,

• .- _...,_, ..... «in •"* '* d« oflelo no <te <.m;i*MtHMtfe • ««-il* ¦"">« »">- | (lh„ __ <.omUrt.» ,ie alta impor-
tia «ibWj» if» «estntss de ijua- > .,,„•» .nnitxmi ttnli* na âOeJe.U-
Ato, ia plnlor Kolanttts WilHm | d« um jtiand» numiro dajUnlB
Van Pfr ír/. orllsl» qu« »« "*

JÒRffAt DO BRASfL - D0MIK0O. ÍO DE OUTUMIO DS lO.a

7V°.

«ottfro no noiso /"ul-i ha _ioueo
f/iaU d« um ono.

Van Der Srf dedico-»» -wal» «

f«ijafftn», mn», como 6cmi ho-

Ji ul.'-, lem, no jilmuro, o «cn»o
«nnfo do» figura,, dn, retratos, *
r-',t- formam um tc.ço da cole.

çio mostrada alf.
NSo ti pode tífiür que e.e tela

«tedlcado eirliultamenfe a uma
*e«oola", porqu» o teu pincel
taria oo »at>or da lmpre»»ilo rta-

quilo qut pinta, o ijue se no!?
mesmo em relaçdo is figura,,
«Híftnfa» na tnferprelaçilo « na
•pKcaçdo da te-cníca do pínoel,
«orno <ju« a «entlr qua cada per-
¦onapem prectja, para ter fiel-
tnente representado, morlmcnlo»
ite tintas dtversot unt doj oufrus.

tntre ot quadro, exibidos, ha

quatro pintado» uo !i--.-ni, entre
tis quais o retrato de uma jeníto-
rtta. O» trej outros demonitram
a preocupação dc Va» Der Srf
Ae ensaiar a pintura do tipo da
Brasil nj «eu prdprlo melo. _.'
e que se dá com "Cabocla, mota
dí Barliaoena", com uma coei-
nha de pau a pique em Petró-

polia e com uma "Moça com
flores", tambem na rainha das

[elcMdM serranas.
1 Sentiu ei.!, mufro bem, a Fran-

«ci da Hivtera, pois sdo dessa re-
»,'.'•" e proximidades todos os

çuadroj exibidos, pintados em
terras francesas. Penetram al-

fíuns no "riviera" Italiana, atra-
vessam outros o Mediterrâneo e
eiemora-se em Marrocos e ha
mesmo alguma coisa da Espanha.

O pincel áe Van Der Erf viaja
momo seu dono ê è natural que
apresente, por vetes, sentimentos
tie turista, que admira mas ndo
_4'1 ¦•-.' 1.'*.. ..

,Vdo lhe podem, aer, porém, ne-
çadas boas qualidade* de artista
it que prometem eer muito aper-
feiçoadas, pois que ainda se en—
contra na flor da idade para
arte, _ essas qualidades serão
exaltadas qua nao um pouco de
tealma ganhar o artista,.sem que-"bru do entusiasmo, sem o qual
mão ha crizção possível digna

Semana da Economia
da Caixa Econômica

SORTEIO DE BONIFICAÇÃO ENTRE AS CADERNETAS DE
ECONOMIA POPULAR

"A POI ICIA E NA* RÜA?
OKMprtir-Anc. da PnttrsiTU-

HA TO! ATnOPXLAUO 1'Ull"-M t-AMlNl-AO - Vm í-amlnhfto
de numero nAo lileiitifieaclo, at-ro-

•lou, cintem, na nm Ann Nerl,a emureiindii da llmpt-ui urnnu-i
ii* P.B P, us l.<i".e Riltinrdo Oun-
1,-alve» Barreiro, do Aa ano», mora-
nar » rui Paulo Q.acorlo mu.

ttesse nome... — O. P*

ANIVERSÁRIOS — Furem anos
hoje — Senhora-.:

iJBercllla Moreira de Andrade .es-
'posa úo »r. Henrique dc Andrade;
j Cecília Silva ,es.po..ft do sr. Ait.c-'tío Soares da Sllva.

3enh<_res: major Eurlco de Sou-
»v. Gomes, Alcebladcs Barbosa,
Jornalista; dr. Nei.oa Cavalcanti.
(Uicdlco do I.A.P.C.

 Vê passar amanha, a data
Üo seu aniversário natallcio o dr.
lAgenor Viana Barros, nc___o colega
(da Imprensa fluminense.

 Transcorre hoje o primeiro
è»nlrer_-_rlo de nascimento do me-
frilno Rui Carlos, fllhlnho do capl-
jlt&o Wilson da Silveira Brito e da
{professora Leda Marques Hen-
rlques.

 Fazem anos amantiS. — Se-
Jlhora: Nair Melo Lima.

Senhores: prof. dr. Francisco
Clementlno de Santiago Dantit-,
catedrático da Faculdade Nacional
do Direito; dr, Be.uarao cjc-j.
^pampos.

HOMENAGENS — aLAUOTO DE
&A.USA — Reall-

,fcou-se ontem com grande concor-
itrencla o banquete oferecido no
IlA-UtomOTel Club ao -escritor Clau-
j-úlo de Sousa, ex-presidente da
'academia Brasileira e presidente
Ho P.B.N. Club por seus coníra-
t_es e admiradores. A mesa em E.
ocupam todo o Gal&o nobre do edl-
ticlo e estará com todos seus lu-
{tares ocupados. Flzeram-se repre-
«.enUar diversas sociedades lltera-
riu e foram lidas mensagens dus
tnembros da Academia Francesa,

__taa. Oeorges Dahamel, Bmlle Hen-
l l-tot e Fortunat Strowsky e dos

presidentes do P.E.N. Club In-
temaclonal de Londres, da Acade-
Itnla das Ciências do Llslboa ,e da
lAcademla Nacional de Letras de
Ou .» * de outras entidades Ute-
l-arlas ostangelras. O sr. Cláudio
ide Sousa foi saudado pelo embal-

^zador Jofio Neves da Fontoura e*T-ust-no Nascimento.
—¦— Transcorrendo no próximo

tlla 4 o aniversário do dr. Jorge
«1» Axaujo Cunha, procurador ge-
ral do Instituto de Aposentadoria
o Pensões dos Comereiarios, seus
colegas e amigos v&o prestar-lhe
significativas homenagens. A's 10
horas e 30 minutos na Igreja N.
B. do Carmo, na Praça 15 de No-
vembro. será rezada missa solene
om ação do graças pelo evento.
A's 17 horns, na biblloeca do Ser-
viço Jurídico do Instituto, seré,
ofertada ao aniversariante uma
lembrança, usando nessa ocasião
da palavra, diversos oradores.

idmiriidorea. Btu ..,>¦,. «•.•<¦-
tuou-4* ontem itvmn. no Jami»od» famtli* no cemitério de Inhau-
ma ai 17 hora*.
MISSAS — «RA- U-ONOR XtC

80U8A MACRO. •— Ko
altar-mdr d* lírej* da »»nt» Rim
da i ..- •!„, no 1.1 4.1 di :.\nta Itiva.
aerA eelebmdA A« .¦ ¦¦ do dia . denovembro entranlV qutjrta-ftlra,
SSíítS1 (U1!*. 

"'iJírior 
dee.k.11*ã ! **** imprõvlüi»" e ^truiiqüia- | Fie." dé""RÕsnrÍi-" Ao' Pasqualii c ! BotMoRo,"«ra'Trei,tí A*7ua Voiun.' ' l i dutlfl futura de aeuii poisuldoic».' ?•_!..288, dn 3.* sorlo, de Helena | nu,-i d» ivtr!» um onlbu» de

,ts iesm.ii.,'. .. Aiu.ilift Eslicrurd; der. premlaa de , chapo nl-o Identificada atropelou.

A "So.ii.inu da K<;oilonit»" c»-i 7UO.O00, de Aluir* de Azevedt i Apicsentniidi. vnrlo» ferimento,
tà üü.unuu ira-iuo exilo, couio. | Silva, o 607.110, cnd. muc, de Jo-1 joi P .mwmo ttAtijporUdo para o
«ua... acontece toda. os «nu», | a« Alberto Po o; cinco premiou. «TT . L.*t-J7?n«. , .°.rr?' on*

jetno, qual ..aja o de incentivar dn 4.' «erk-, Ue David rrwioUco. 2SSKmanw * P"'1"1* do 10'
a pratica tí« poupar nou -..-••tu.*. c| 10.034, mec. di< Jono da Crur.]"'
acumular vallo-us pecuiiok, Uo: Onrnclro. 331.370 da *.a seri», de , » TitOPiXAOO E MORTO PORii • i- nou in.um i.t.i.. de uin.-iii I _ii_ Morae.i, 482.409, da 3.' ;¦<• • _A um ONinuu — Na Praia de

Maciel, !•¦..;" "'*".¦*» do JornallataDJalma Maciel.

Regreocou do Sui o coman-
dente da Escola Naval

,de juerra
Pro.vrlont» dl Porto Alirri. oli».

tou. ontrm. ao Rto p«lo CoattlUtl&n
da 1"n>U Bandclrinte da Pinalr do
Brasil, o tlmlr-inte Crneito de Arau*.
Jo, O comandante d» Zieola Na*
ral dt Ouerri qui hi.la pirtlda bt
umt lemanft pira o Sul * fim dr •..•
alattr Aa cnanobrwi da -C««o'a dt
Gatrtdo Maior, qut at reallsirtm em
santo Anftlo eom a prtaança do >«•
neral F!ur4,dt Caitro. cheia do Bi-
tado Ma'cr do Exercito, doa coman-
dintn da RctUo I da Eaesli di
Atroniutlei i-ilm como de nu.nj.o--
io grupo de o.lctala aluntoi, aprovei-
teu i «u» t-tndt no Rio Orandi do
Sul pira "'-lur penou di «u.t ft-
m-r-.t em Porto Aleiri, de onde é ll-
lbo

Sanitaristas TÍajam éara
a Amazônia

..eo-np-nlm-- dl >"J ••Jl-tíntt, dr.
Pedro Tio-.ilo. leiulu. ontem para
Beltin pelo Ccitellitlon da Frota
Bandelr.-nti da Pamlr do B.tlll. o
dr. O».lio Citar de Andride. dlre-
tor do Prorram» Amasonlco do SESP,
* que depoli de vartaa provldAnclm
e rstudos r;sl!tsdo^ Junln aoi dtrt-
vertei do r-rvl;a Eaúelal de Saudí
PLOllca no Tt.lo, r»l rriiremlr a dl-
rrcf.o do Setor Amazônico, eom aede
em Belém

i-atiuclnando
da "6cmana
Caixa Econômica Federal do IUu i 3.* «crie, de Jorge Expedido Pe
de Janeiro vuni distribuindo pre- | gado Xnrlm 19.182, mec. do Ary
mios aos que se tém dlstlugui- I Abnde. 780.001, mec. de Nocmy
do pelo seu espirito de prcvlaen- Aecreoo Cnullnhn, 822.708. mro.
cia, realizando depósitos nau va- ¦ de Isabel dos Santos, 657,404, da
rias agendas danliole estabele- 3.' serie, de Luclano Joselll. ..
cimento. Assim, Ia se realizaram 104.042, da 4.» serie, de TIipIs
sorteios entre militares, estudan- Helenn, 045.938. mec. de Patrl-

pi
da Economia" al 500 cruzeiros — cads. 721.000. da i ontem cerca dni 10 hora» um in-

dlvtduo do cor p irdn, que velo a
lnl" -'-r qunndo dava entrscla no
Ilorpttat ds Pronto Socorro, As',',..-rn .<-!<¦;. policiais do 3" diatrl-
to, rompArercrnm ao Incnl. nnde
tomaram na provldenclaa necesan-
rlni. Iguora-ne. ate o preiente mo-
mento. n Identidade da vitima,
pois nenlium dooumento qun o
ldentltlcaiae encontrou a policia
em m.-í. vc"trs. O cadáver sol re-
movido psra o Instituto Medico
Legal.

tes secundários c primarias,
cujas cadernetas foram bonlfl-
cadas com dltcrentes quantias,
sendo louvável, tambem, a lnl-
clatlva da Caixa Econômica no
sentido de premiar os méritos
profissionais, como aconteceu
com as festividades realizadas
em homenagem A Policia do
Exercito e ao Corpo Auxiliar da
Policia Militar, bem como a apli-
caçfto e aproveitamento nos es-
iudos, através da "Maratona
Intelectual de 1949", da qual
participaram Inúmeros escolares.
80RTEIO DAS CADERNETAS

DE ECONOMIA POPULAR

O pronrnma de ontem constou
do sorteio de prêmios para as
cadernetas dc economia popular,
movimentadas nos últimos três
o nes, com o seguinte resultado i
Premio de 10 000 cruzeiros —
cad. mec. n.° 67.911. de Antônio
Sllva Pires; 2 prêmios de 5 000
cruzeiros — cads. mec. rs

cio Ohldlno Mendes, 160.020,
mec. de Nelson Alves Rangel,
437.103, mec. df> Mnrla Fnn.lli.
e 088.835, da 3.1 serie, d-> Octa-
cllla Moltlnho Betcncourt Cala-
z«ns. _

CONFERÊNCIA NO INST1-
TUT0 DE ARQUITETOS

DO BRASIL
RmIIm-ii no próximo dia 4 de so-

vembro. JU 10 horas, a conferernie
do «rgulte-o Benjamim de Areujo
rur.allio. «ob o titulo "HHIeni dn
Hibltaçln na Arquitetura Racional."

Eua urileitra !»_ parte da «.rir _ue
o Inatttuto de A""*íltftura do Dra«ll
vem reallundo I aves a ComtaaAo
dc Aproxtmaç&o co 1 oa alunos da ra-
culdaúe Nacional de Arqulteura.

SOCIEDADE BRASILEIR/T
DE HIGIENE

B«U Oorl-dade r«unlr-s--_ na pre-
rn» terça-telra. ái 17 horas, em aua
rede. na rua Banta Luzia 798. 13"
andar."

CÂMARA DO DISTRITO FEDERAL

Como transcorreram as três sessões de ontem
O projeto dos oficiais administrativos acaba reestruturando várias elas-
ses — Homenagem à memória de Virgílio de Mello Franco — A Secreta-
ria da Câmara e um requerimento do sr. Breno da Silveira — Mais tres

reuniões, hoje — O encerramento, amanhã, da presente legislatura
—:  Outras notas '

CONFERÊNCIAS — teopold Stern
— No próximo

eabado, 4.. 17 horas, na sede pro-
prla i Avenida Nilo Peçanha 30,

io escritor de língua francesa sr.
j J-*0pold Stern pronunciará uma
. conferência sobre a mlsoglnla de
;3yron considerado um dos maio-
res Inimigos da mulher. O autor
«Je "La p_Jcologle de 1'amour mo-
d eme" e de outras obras sobre a
mulher .estudai*, o caso de Byron
em confronto com outros grandesescritores que tiveram a meema
fobia antl-íemlnlna. A entrada
¦terá tranca.

COMUNHÃO — BeaUza-s» hoje
ás 8 horas na Ma-

triz de Sáo Sebastião a primeiracomunhão da pequena pianistade 8 anos de idade Marilia Domin-
Bues da Sllva, filha, de d. Marina
Abranches Dorningues da Sllva e
do dr. Manoel Dorningues da Sllva
CASAMENTOS — ENLACE DAL-

VA PIlErTAS-
DAilB'-' SILVA — No próximo dia
6 de novembro ás 18 horas, na
Igreja de Nossa Senhora da Apa-
lectda, A rua A-rlstldes Calrc. no
Meyer, raellzor-ee-á o casamento
da gentil senhorita Dalva Freitas
com o sr. Darby Sllva, recebendo
os noivos os cumprimentas após
a cerimonia nupclal.

 Reallaou-se ontem o ca-
namento da senhorita Natercla Ca-
bral oom o sr. Walter de Morais,
tia Igreja Cristo Redentor. Na oe-
rlmonla religiosa foram padrinhos
a sra. Santa Bersa e José Barca.
No civil o dr. Josí Bessa e Irlneu
Cavalcanti.

AÇÃO DE GRAÇAS — Come.no-
rando hoje o

nnlverEirlo natallcio do distinto
oscrltor • Jornalista ar. Lulas Ane-
«1. presidente da Congregação Ma-
(.-lana do SS. Sacramento, seus
amigos e Admiradores fazem ceie-
brar hoje. As 8,30 horas, .missa em
aç&o de graçao ne -igreja do Sa.
Bramento. .

jFALCCIMINTOS - oaaoinBL si-
OARDO AUGUS-

ITO MOK-íiX-r-A — -r__eoeu ontem
._>- Hospital d» Cruz Vermelha, o
coronel Ricardo Augusto Moreira.
,d_gno e estimado tesoureiro da Ir-
imu-dside dA Santa Cruz dos Mlll-
fterea • do Circulo dos Oficiais
lE-SfanD-W-O-i do Z-cerclto e da Ar-
lisanta. Sfflator de -Met-tS*-» deste-

Pela primeira vez na presente
legislatura a Câmara, dos Vereado-
rss funcionou num sábado, e aln-
da pela primeiro, vet, no exercício
tle seus mandatos, oa represen-
tantes cariocas dcTam tres sessões
consecutlcas em um só dia. De-
vido 4 falta de energia que preju-
clicou toda a vida da cidade, os
tralx-lhos da sessio matutina te
lnlclnram com um atrazo dc uma
hora. Aprovada a ata, o presldsn-
te Sr. Moura Brasil, anunciou o
prosseguimento da votaç&o das
emendas ao projeto 436, conclui-
do por substitutivo das Comissões
Reunidas, que reestrutura a car-
relra de Oficial Administrativo da
Prefeitura. A emenda 25, que tra-
ta da organlzaç&o dos quadros do
Tribunal de Contas, '¦ oriunda de
mensagem do Executivo íol rcjel-
tada a fim de constituir um pro-
Jeto em separado. A seguir foram
aprovadas as emendas 28. que tra-
ta dos a-sls-entcs dos Ministros
do Tribunal de Contas, que ter&o
o mesmo padr&o de vencimentos
lguô.1 ao dos assistente» dos se ere-
tarlos gerais; 27, que trata da
carreira dos advogados; 33, que
trata da carreira de fiscais e ofi-
ciais de flecallzaç&o-, 29, «obre a
carreira de técnica de administra-
ç&o; 30, que trata dos oficiais ad-
mlnlstratl-vos do quadro suple-
mentar; 91, quo assegura acs ex-
tranumerorios mensalistaa com
mais de dois anos, o efetivo exer-
ciclo; S2, que trata dos chefes de
sea-vlço em '«emissões; 38, que tra-
ta da reestruturaç&o da carreira
d edentlsta; que trata da afetiva-
ç&o dos fiscais interinos. A «men-
da 34, quo trata da reestrutura-
ç&o do quadro de técnico de tu-
rlsmo e divulgação foi multo com-
batida pelo Sr. Luiz Pais Leme.

N&o havendo "quorum", ficou
& sua votaçAo adiada pura & ses-
e&o vespertina. Antes de se encer-
rar a sessfio o Sr. Murilo lyavra-
dor levantou uma quest&o de or-
dem, ca^re a convocação da Ca-
mara pr.m as sessões de hoje,
apoiando a resoluç&o da Mesa e
citando em seu favor artigos da
Lei Orgânica e o parecer do Ju-
rista. Pontes de Miranda sobro &
legalidade dwse ato.

O sr. Xavier de Araújo falou
sobre o 2a de outubro. Deifenden-
do o governo do sr. Getulio Var-
gas, falou o sr. Jo&o Luiz de Car-
valho.

Os srs. Jullo Catalano e Xa-vler
de Araújo combateram o ponto de
vista da Miesa, convocando a Ca-
mara para hoje, por Infringir o
texto da Lei Orgânica e dar motl-
vos aos Interessados a pleitearem
em Juizo a anulação de suas de-
liberações. A maioria aprovou a
deliberação da Mesa.
_ Antes de tsrmlnar t __>âo ma-
tutlna, o sr.Cotrlm Neto proferiu•uma palavra que a Mesa Julgou
Injuiiosa e ofensiva aos componen-
tes da mesma, dando motivo &
suspensão da sess&o. Reaberta a
sessáo, disse o sr. Cotrlm Neto
n&o ter tido Intenç&o de ofender
o. Mesa. A seguir foram encerrados
os trabalhos.

A SSS3AO ORDDTAIRU.

A sess&o vespertina teve Inicio
&3 11,30 horas. Em primeiro lus*r
aprovou-se o requerimento do sr.
Breno da Silveira e mais 27 r«-
preoentantes ratificando a suges-
t&o apresentada anteriormente de
n&o lnclus&o na ordem do dia,
neste legislatura, de matérias con-
cernentes aos quadros da Secreta-
rla da Câmara. O sr. Bartlet Ja-
mes acrescentou uma emenda, de-
terminando que aos membros da
Comlss&o Diretora ficariam prol-bldas, tambem, quaisquer inicie.;-
vas naquele sentdo.

Os srs. Xavier de Araújo « Lei-
te de Oastro falaram sobre o prl-meiro antv-ersarlo •do falecimento
do sr. Virgílio de Melo Franco,
sendo aprovado um voto de pesarnesse sentido.

O sr. JoSo Luiz de Carvalho pe-dlu um voto de louvor para o
funcionário da ata, sr. Rubem Pe-
relra, por ter repalldo uma soli-
cltaç&o, de um funcionário da
Prefeitura, no sentido de ser colo-
coda na ata, uma emenda rejel-
tada, cemo aprovada.

Foram aprovadas as emendas 35,
que reestrutura a carreira de mes-
tres; 36, que trata dos médicos da
clinica -.Escolar Oscar Clark; 37
que classifica no quadro K os en-
carregados de transportes; 38, quetrata do cargo de diretor de Mata-
douro de Santa Cruz; 39, que tra-
ta da eíetlvaç&o dos professores
secundários e primários; 40, que
trata dos médicos assistentes; 41,
qus trata dos enfermeiros; 42, que
trata dos guardas sanitários: 43,
que trata do pessoal da Superln-
tendência de Transporte: 45. que
trata dos auxiliares e técnicos de
Laboratórios; 48, que trata da efe-
tlvaçao doe fiscais interino; 60,
que trata doo auxiliares de enge-
nhelro; 62, que trate, do sub-se-
cretario do Conselho Oeral; 

'54.

que reclasslilca os lspetores de
alunos; 56, que trata do tompo
de funcionários reclaeslflcadoe;
00, que trata dos cartografes; 82,
que trata dos técnicos de Labo-
rotorioe; 64, que trata do» dentl»-

taa que Integraram a FEB: 64.
que reclasslilca o Secretario Geral
do Departamento; 66, que trata
do sub-delegado social.

A emenda 68 nio poude ser vo-
tada por falta de quorum. Todas
aa demais matérias ficaram pa-
ra a scss&o noturno..

O REQUERIMENTO DO SR. BUE-
NO DA SILVEIRA E OUTROS

Está assim redigido o requeri-
mento do sr. Bueno da Silveira,
subscrito por outros vereadores, à
quo acima fazemos referencias i

"Requeremos a Mesa ouvida a
Câmara seja respeitada a suges-
t&o apresentada ao Sr. Preslden-
te por 28 srs. vereadores de n&o
constar da Ordem do Dia dos
nossos trabalhos qualquer matéria
concernente aos quadros da Se-
cretario da Câmara e que qual-
quer resoluçfco sobre assunto dc
tamanha gravidade seja adiada

para a próxima Sess&o Leglslatl-
Va. — Sala das Sessões* 29-10-49
— aa) — B.-eno D. Silveira,
Lygia Maria Lessa Bastos, Xavier
D'ArauJo, Jullo Catalono, Joáo
Machado, Crlsplm Maurício da
Fonseca, Geraldo Moreira. Sagra-
mour Dl Scuvóro, José Junqueira,
Accloly Lins, Cotrlm Neto, Álvaro
Dias, Levy Neves, Ary Barroso,
Caldeira de Alvarenga. Leite de
Castro, Gustavo Martins, Nilo
Romero, Walter. B. Moreira. Ga-
ma Filho, Luiz Paes Leme. Bento
Braga, Jo&o Luiz de Carvalho,
Frota Aguiar, Tito Llvlo, Murilo
Lavrador. Alencastro Gulmar&ea e
Osório Borba.
HOMENAGEANDO A MEMÓRIA

DE VIRGÍLIO DE MELO FRANCO

Foi este o discurso pronuncia-
do na sess&o vespertino pelo
sr. Leite de Castro, reverenolau-
do a memória do saudoso brasi-
lelro Virgílio de Melo Franco:

"Sr. presidente, senhores vereado-
rea.

Precisamente, há um *no. desapa-
recia do selo dos vivos, aob o véu
trágico da tristeza e da desola; Ao.
Virgílio de Melo Franco, uma d&s ÍI-
guras contemporâneas mal» expressi-
vas e um valor moral digno da ad-
miraçào nacional.

Apaixonado pela política de nossa
terra, Virgílio ie 'Melo franco era
todo abrasado pela .ocaç&o do bem
publico, servindo a Pátria, com amor.
devotando-se k causa da -liberdade
com entusiasmo e ae&salhando etn
seu eoraç&o, o Idealismo da renova-
ç&o social.

Bra um homem «m que a política
era a sUa paixão, ambicionando ln-
Influir sobre os homens e as coisas
de sua terra, no sentido de reformar
o BrasU, curando aa suas feridas a
eievando-o no conceito de uma au-
tentlca democracia.

Apaixonado pelos mais sadios IdeMs,
Vlrslllo de Meto Tranco era sereno
e discreto, capas dos maiores sacrlfl-
cios pessonls ,e abdicando todos aa
recompensas, bela eua açáo esclare-
cida de hemem de atitudes e de com-
bate.

Revolucionário de primeira linha e
vanguardelro que empunhou o facho
da bandeira da Democracia, foi ele
sempre, em todn a rua vida lumlno-
aa. um homem de bem. com uma Blta
consrlencla moral e com uma condu-
ta política crlutallna, tfto rara nos
dias melancólicos que atravessamos

Desireendldo por temperamento.,
modesto p*>r índole, «durado por prin-
elplcs. político por vocsçfto e de-
mocrata por Idealismo — Vlrílllo de
Melo Franco — cnlcou a «ua vida
de homem e de político sob basas bo-
lldns dn mornl e da dlinldade, eon-
dlcCes únicas capazes de manter o
h-rnem no pedestal da admiraçllo pu-

Foi esse o homem que o destino
e»-olheu para lltinldA-lo, h* um ano,
qunndo mais dele se precisava.

A sorte mesquinha nfto lhe permi-
llu morrer nu plano que o destino
lhe reservou: na harrl.ada, na HiM
da rua ou na trente de um posto dê
comnndo. ,.

Como bem as disse alhures. .
"O Brasil perdeu «m Vlrílllo rte

Melo Franco, uma das Ilgnrnn . po"-
tlcss mnis viris de nossa terra. Ela
representava no Pais a ala dta na-
mn.-^«, d-x Pemo^rftcla .

Chefe revolucionário de yio Vir-
Stllo tudo aeu de melhor. Cedo de-
sencantou-se so "S'™1;'™ ^ 

"
honrai-las e os cargos nunea lhe en-
'e"Nrcaroipanha eo Brigadeiro Edva.'
do aomes. tol «le um sustent>ci|.i.
dando Inteligência esforço, cera? m
e dinheiro. Filho de Minas ciarei,
trazia em seu sansu*. um rrssaqo
d* família que era m escudo de
alento para oa «eus Ideais patrióticos.
Oomo ui dos outores do -«Manifesto
aos Mineiros", faila parte da ala acs
intransigentes, convencido de que a
Democrática só poderia vingar se
busoas.e raízes populares num pír-
tido democrático, atento aoa «rrandeil
prcoiemas do mundo e Inilexlvel na
deleaa doa principio*, reputillcanos.

Como Secretario Geral da _Jn:»o
Demooratloa Nacional e presidente
3cc6o udenlsta de Minas Oerals, eva
Virgílio um político de combate, su-
ollmando, porém, oomo homem aí
psrtiao.

Procurou dar tezes 1 sua agrenua-
oto política, cem a experlencfc*. ma.
dura de sua Inteligência brilhante •
fecunda.

A «ua vida política lol vtn esem-
pio que at« hole oe reflete, entre noa,
dando-nos estimulo alento e espa-
ranoaa

Sd vim a conhecer peaaoalmente Vir-
«mo de Melo Franco «m fins de 1147,
íepota de mau Inireaso na união
Democrática Naclonai.

Foi etse homem de partido que, aem
me eon-neoer em pessoa, enwiou-a
oaa carta da sAUdefl&o que até no}«
guardo oomo uma relíquia para a mi-
nha vida política. Felloltando-me pe-
lo Ingresso na O. D. K. e rcl«-indõ-
se ao mefu discurao de adesão ds hos-
tea udíMsta», assim escreveu-me Vir-

oportur-Wade d« Mr, tmi>rej*'.onou-
m« profundamente pela evidente qua-
lidade pela transparente sinceridade
dos seus proposltoi.

Sauao sua incorporação 4 banoaaa
udenlsta da câmara Legislativa do
Distrito Federal como um importan-
te reforço paio os denedsoos oom-
pinheiros que nesie setor lutam por
Uina cultura e civ.líiaçio mala ele-
vadas por vn maior grau de liber-
dade • desenvolvimento da persona-
lidade humana.

Tenho tido oportunidade ds dlter.
mais de uma vet que a divergência
funOamental que stpsra os homens
públicos neste Pala reside na circuns-
tancia de uns. só acredwt_are«n no po-
der • out.os aoredltarem no povo.
Isto é. na necessidade de organiza-
lo. de educá-lo de prepart-lo e, ío-
bretudo de trabalhar por ele. Sua
incorpora.5o X V. D. N. neíta hora
Incerta, demonstra c;aramente a que
grupo o sr. pertence".

Eis porque, srs, vereadores, bem &
vontade me snto neste Instante de re-
cordaçao e de saudade, traxenao se-a
colorido,' mas com a sinceridade de
brasileiro, a minha palavra em nome
da UDN do Distrito Federal, por dele-
gaç&o geerosa de meus companheiros.

o dia de hole . dt magua e de
dor. Faz um-ano que VlrglUo desapa-
receu, lcando, porem, na memória de
todos, como um balsamo para orlen—
Ur o rumo político de no»ia terra.
A sua vtda oi uma grande vitoria e
sd a morte o orçaria a abandonar a
trincheira, para deender a, honetiti-
dade c a moral.

Pobre VlrglUo — atalm escreveu o
poeta Augusto .Schmldt — "qut luta
a tua que procura a_spers, em que de—
serto te moveste, como ta doeu, ne.ues
últimos limpos, principalmente, 0 tua
Irresistível vocação política» a *<- de-
soladora vocação política

Eras tfto destituído, t&o sem defe-
ss, t&o pouco habll para ess* espécie
de luta.

Agota, r.f.o dlsfarças mais quem
eras. Essa é a grande, a unlca, a ln-
venclvel forç* da morte."E* que sus mascaras caem, é que
todos se revelam e que a verdadeira
fUlonomla do homem, nos seus tra-
Cos verdadeiros e asscnclais, flutua a
se eleva do escuro imóvel.

AGREDIDO 
E MORTO A FOI-

ÇADAB — Por muttvoa luteis,
na rua Monte Alto, Antônio For-
relra Viana, de 38 anos, caaado,
agrediu, a foice o indivíduo Ade-
mar Nascimento, de 8B anos, car-
plntelro. Esta ocorrência verlft-
cou-se ii 8 horas de ontem. A
vitima que recebeu duas certeiras
foiçadas na cabeça, caiu ao solo,
sem vida. e o eeu agressor, n&o
obstante ter sido perseguido por
populares, conseguiu cvndlr-so, es-
tando a policia do 30» distrito,
em diligencias, no sentido de cap-
tura-lo. Com gula daquelas au-
torldadei foi o cadáver do lnfellr
homem, removido para o Instituto
Medico Legal, para a necessária
necropsla.

Â cidade mergulhada nas trevas
Paralisados, parcialmente, os transportas — Descargas atmosféricas da-
nificaram os isoladores de alta tensão — Também som trens a popula-
ção suburbana — Só às 12 horas puderam circular os jornais matutinos

Cvrca do 9.30 horns de ontrm.
gomo l'i t do conliecuueuto pu-
hlleo, n zona nu! e o centro ur-
bana fornm «ul-llumeiite prlvfidas
da ¦•.,• ¦!.•., elctrlen, luto, nlllts,
qus vem >!• reproduzindo jA lm
algum tempo. Em face das re-
cliimaci.es, n empresa coneesslona-
rtu •« Justificou alegando como
cruhs a < .'.l4i-''in prolongsdi qun,
ir iiniriiií-, vlnhn te vertllcundo.
A interrupçlo ontem reglstratin
teve duraçilo multo maior, sendo.

fiortnntn, 
multo maiores os pre-

uIí-ob oj usados, tambem. Deat-.
ven. porem, a estiagem nno pôde
ter respons.-ihlli7ndu, pois, ao con-
trurlo. chovia Intensamente qurn-
do se verificou r. Interrupção dn
energia. A populnç&o des-e, por-
tanto, ae precaver contra ea.es
dois fenômenos atmosféricos, pn-
ra o futuro, e mnis um agora ln-
vocadoi descnrgns atmosféricas.

Em conseqüência do acidente"atmosférico" 
que provocou a ru-

tura <irw Isplnoores das llchns de
nlta tensAo entre Cascadura e
Frei Caneca, qua e a ustiin distri-
butdorn de força para o centro e
para a zona sul, houve falta de
bondes, de elevadores, de agua,

Forque 
aa bombas deixaram de

unelonar, os Jornais matutinos
deUaram de circular A hora de
costume, os repartições do Gover-
no se ressentiram por falta de
funcionários, os trens da Central
estiveram paralisados durante
longo tempo e a população pormn-
neceu preocupada, «em saber ao
certo o quo havia do positivo.

O mesmo ocorreu «m relncAo
aos estabelecimentos de ensino,
tendo alguns deixado, mesmo, de

TEATROS
HOJE NO PALCO

"Agora, n&o tens form& a nem que-
brantes; agora* n&o é sen&o um ho-
mem que a morte revela. Um homem
que procurou a pureza, um homem que
amou a pureza, um homem que amou
tx pureza, üm homem que soube ven-
cer-se multas vezes, um homem qus
traria em £i uma entreia indomável.
0ra homem que realizou um ltlnera-
rio surpreendente, da 'negaç&o paraa aflrmacfto. do trio para a veemen-
cia contlua, para uzua e«pecle de fogo
secreto qu eíi> diluía nas palavras e
nos gesu/j,. Náo ttveale nadai fió a
honra da Ingratidão, a honra do tra-
balho n&o pago. da injustiça e do es-
queclmento.

Tua vida, porem, foi uma grande vi-
torlui Essa a aurprcia de tua morte,
essa aíace secreta que se desprende
o surge de tua mmorla. Morrete vlto-
.ria-o, porque lntato. .Foi singelo o teudestino".

Virgílio — meu caro Virgílio rece-be nesta hora da profunda <.- angus-
tlosa saudade a homenagem sincerado todos i seus amigos e cmpanhel-
rs da UDN do Distrito Feder»! e de
eua bancada nesta Câmara, que, nes-
te Instante de melancólica recordaç&o,
pede. 

"respeitosamente, 
por meu lr.«.er—

medlo, um voto de profundo pesar
pe.a tua morte".

A SESSÃO NOTURNA
A' noite. Isto é, das 20 ás 34 ho-

ras, voltou a reuulr-se o Legisla-
tivo carioca, tendo sido aprovados
vários créditos solicitados pelo
Prefeito e outros projetos, lnclu-
stve o quo Isenta do pagamento
do Imposto predial o Club Militar.

AS TRES SESSÕES DE HOJE

Hojs voltari a funcionar a As-
scmbtéla local, sendo realizadas
três sessões, matutina, vespertina
e noturna.

Nessas reunlfles dcvér&o ser vo-
tados os projetos do Orçamento
para 1050 da reestruturação do
quadro de funcionários, admlnls-
tratlvos e outroa.

ENCERRAMENTO DA PRE-
SENTE LEGISLATURA

Amanhft, como Ja é do conhe-
cimento do publico, seráo encer-
radas as atividades dos edis cnrlo-
cas, na. presente legislatura*.

Entra hoje em sua quinta sema-
na de representação, no Regina, a
deliciosa comedia "As soltelronas
dos chapéus verdes", cujo sucesso
é Insofismável, a Julgar pelas re-
celtas que vem alcançando. Dul-
cina. Odilon e Conchlta sâo os de-
tentores da parte cômica dessa
bem urdida trapalhada, de Ger-
malne e Albert Acrement, que Al-
berto de Queiroz traduziu com la-
ra habilidade. Hoje duas represen
taçOes de "As soltelronas dos c-in-
peus verdes"; uma em vesperal. An
10 horas e outra áa 20.45 horns.
Amanhã náo haverá espetáculo.
Na terça-feira, novamente, "As

soltelronan dos chapéus verdes".•
No Teatro Serrador continua o
exlto da nova e original rovlata
mágica Intltulad*. "Magia o ilt-
mos'* apresentada pela Companhia
Internacional tíe Revlstns fllchlar-
dl Jr- que vem merecendo do pu-
blico carioca os mais calorojos
aplausos pelo desfile do verdadei-
ras atrações em seus belos e exo-
ticos quadros de fantasia, bem
comu, pelos trabalhos de alto-1'.u-
sionismo realizados por Rlchlard
Junlor. Diariamente As 20 e 22 ho-
ras. Hoje vesperal Infantil ás 10
horas com distribuição de brindes.
u preços reduzidos.• •

Mais tres engraçadlsslmos esoe-
taculos dnrA. hoje. no teatro Te-
nlx, Palmerlm, com sua compa
nhla de espetáculos para rir g;nc-
ro Palals Roynl, na apresent íçao
dessa explosão de gargalhadas quo
é "O guarda da Alfandegn". de
Hcneguln e Weber, traduzida do
francês por Celestino Silva. As
funções não. â tarde, á« 16 horas,
e A noite ás 20 e 22 horas.•

"Quero ver Isso d* perto". » te-
Trlsta de Luiz Iglczlas que se npre-
senta no Carlos Gomes, n&o tarda
a completar seu primeiro cente-
narlo de representações. Alndn
mais valorizada com a atuação de
Rabagllatl, o moderno trovador da
Europa, tem tido um verdadeiro
nfluxo de espectadores « aritau-
dl-ln.

Ho um novo quadro lntc-pre-
tado por Armando Nascimento
que tem feito um real suce-sEo.
Assim, esse espetáculo muali-.ul.
tem tido suas lotações esgotaJ.ts,
graça» a tantas atrações que pou-
sul. •

Hoje, com uma seos&o vesperal
áa 16 horas e duaa & noite. As 30
o 22 h., o elenco de Cole, que ha
um ano está atuando com .sucesso
no Teatrluho Jardel, de Copit-
cabana. realiza os seus e-petaemo.
do encerramento da temporada e
de despedida, pois. nn primeira
quinzena de novembro vai seguir
trará Buonoa Alres. para estrear i:o
Teatro Canino, da capital. por..e-
nns. , .

Diversas Noticias
Ser* levada no Ginástico no

próximo dia 4. ás 21 horas, a ul-
tlma representação de "Aruinda ,
peca folclórica de Joaquim Rlbel-
ro, pelo elenco do Tea.ro Bxpe-
rlmental do Negro: Ruth de Sou-
sa. Zonl Pereira, claudlano Filho,
Aibdlas Nascimento, e mais 20 11-
gurantec em pontos de macum-

exlto, mantendo-*»
mais de um mês, com ma!» de 80
representações consecutivas.

O desempenho de "Encru-_M_a-
da" estA entregue a Procoplo, Al-
ma Flora. Joyce de Oliveira e Re-
nato Restler, sendo os seus cena-
rios concepção de grsnde origina-
lidade e bom gosto de Osvaldo
Sampaio, que é tido atu»lment«
como um dos nossos maiores oe-
nograf08. *

Para inaugurar a "iAItomu!» Aem
novos", Jaime Costa escolheu o
original do Leonor Porto — "O
nmor compensa tudo" — traaen-
do ao conhecimento do publico
carioca, mais um autor lançado
por suas m&oe.

Ansiosamente esperada d«r-ee-A
a Inauguração na tcrçafelra em
pré-estréla ás 21 horaa, e decer-
to o Teatro Gloria estará repleto,
tendo sido convidados o ministro
da Educação, o diretor do Serviço
Nacional de Tentro, a critica tea-
trai. e pessoas gradas.

Sobre a peça "O amor eom-
pensa tudo" ouvimos de sua au-
tora: Quantas criatura» fingem
egoísmo, ambição social, frieza.
não por bom senso mes por medo
de amar?... Quanta moça sen-
satã não namora, Jcslste. namora
outro, é desprezads, torna-se mal
vista arranjar um emprego e fica
soltelronas"... Quanto noivo não
pnssa pelo desgosto de um belo
dia wber que jsUíè. prometida re-
solve ficar para tia » vida toda?...

Foi Inspirada neste tema pro-
fundamento humano que escrevi
a peça. que Jaime Cosia classifi-
cou em sua "Alvorada do» novos".
E" um assunto de Interesse cole-
tivo, pois o smor é universal. E
como o vida é cheia de Ironlns e
contradições "O amor compensa
tudo" faz rir. pensar... e nj;lrl•

Junn Daniel, escolheu para a
Inauguração do reatro Folílea no
próximo dia 3, em homenagem ao
general Anseio Mendes de Morais,
sob o alto patrocínio da exma.
sra. Díborah Mendes de Mornts e
em beneficio da Liga de Asslnten-
cia aos Filhos dos Tuberculoses,
a revlst-t de Maria Daniel e no-
rlano Falseai "Já vi tudo" cujo
elenco 4 formado por Inúmeros
cartazes do nos.*o teatro, entre os
quais oodemos destacar Menqultl-
nha. Notara NeT. Amadeu Ceies-
tino. Ko-te Mcllcr, Carlos Tovnr,
Zaqulra Jorge. Teimo Faria c IMl-
te Brag», alem dis graciosas Foi-
He3 Glrls e a atração Internado,
nal AnSry- e Morr.»

Hí-Je continuará o aucesío de"Rstá com tudo e nâo está pro-
sa" no Teatro Recreio. A peça
que estA em cartaz ha 16 sema-
nas tem agradado de forma dee!-
siva e no3 oferece a maior mon-
ta;r»-n que 'miva visto.
M tr S I r A

RECITAL BORIS JANKOFF —
Reallza-se amanhã, segunda-feira
na Hscola Naclonnl de Musico, sa-
láo Leopoldo Mlguez, sob a dlre-
ç8o do maestro José Slauelra,
achando-se os convites á discos!-
ção do publico na Hncllo Globo,
Associação Cristã dos Moços e na

funcionar por falu ds fnquen-
cia.

No potto central d» Assistência
no Hospital d* Pronto Socorro
situação foi ainda mais angus-

tlosa polt, o* seun servidoras ti-
veram que = -¦ --«- = 11*0 ,: ¦, vel.it para
poder detempenhar a tua tarefa.

Os e:npn<gadui da Companhia
de Luz e Força tó ás 10,30 Uorat
começaram a in-i.ili.-.i:* ot pontos
defeliuoricu di rede. • lato apõt
Ingentes etforçon. poli tiveram
qun vencer grt.ndot dlstunctu su-
i.l.irio morros, pnrn fazorem os ne-
cetnarlot reparos, e sõ então, vol-

'tou a situação a ter normalizada.
O JORNAL DO BRASIL, por esne
motivo to circulou ás 13 noras.

A propósito da ocorrência. « Pu-
büclaade da Llght enviou-nos o
seguinte comunlcndo."A Interrupção da energia ele-
trlca em dotortuluada ptrte da
cidade tol devida ao fato de te-
rom rachado vnrlo» i.iHdo.vt de
-Uo tensão, defeito eeet de loca-
Uzaçáo geralmente dlücll. Na es-
taçáo de Frei Csnsca Já foram
localizados tres desse» tcolado.-es
acusando defeito, os quais estão
tendo substituídos.

Todas as turmas da Companhia
estão em ação esperando-ae que
dentro de duas ou tres horas es-
tejtm todos on defeitos localizados
e on isoladores substituídos. Es-
tes acidentes quando ocorrem corn
o tempo seco não apresentam gra-
vldnde. Mtts a Interrupção que
ora se verifica coincidiu corn a
chuva que cala no momento '>¦¦
ocorrência, (a.) — O. Loureiro
Jr. — Seção de Noticias".

Pode-se dizer que a falta de
energia elétrica ontem verificada
no período de 2.1-1 ta 10.19 horas
não afetou, visceralmente, o mo-
vlmento de aeronaves que deixa-
ram o Aeroporto Santos Dumont.
Pequenos atrasos que ee verifica-
ram de minutos apenas, na parti-
da dos Bandeirantes .da Panair.
deveram-se a passageiros retidos
em suas residências por dlflcul-
dade de condução terrestre e que,
por telefone, so comunicaram com
essa empresa. Utilizando oa seus
geradores de emergência pode a
Panair atender todos os seus ser-
vlços de rotina ligados & eegu-
rança de vôo, que Incluem vários
aparelhos de teletlpo. as Instala-
ções de radtocomunlcações e os
serviços de meteorologia, que pu-
deram emitir regularmente os «eus
boletins de tempo. Assim, o prl-
meiro Bandeirante deixava o Rio
ás 5.1*3 horas psra Belém, sesjuldo

dos oue partiram áa 7,30 oata. Ml-
nos .'4Jj para São Vaulo: 740 para
Mato 'i., ..... 9,30 para Porto Ale-
gre e 10,1} para Belo Horlsonte,
ente ultliri., «ela minutot «..v.»
reiniciado o fornecimento de ener-
Kla pela Llfht, A falta d* «oar-
ülfc leve tepercuiuão em quat* to-
¦Ut aa Capltalt brasileiras, «m
!.- i.i !•.'.¦ i.»i: e em Buenot Aires,
onde não puderam chegar ot
exemplara* ,*.>¦. matutino* cario-
caa que *ão remetidos pelai n__:i -
ilelrtntet da Panair • ot clipe»
da PAA. Tarttbem os repreaentan-
ir. diplomático:, do Brasil em Ut-
bon. «m Pari* • em Londres fl-
r-ufi-. privados r<•.*.:«* domingo da
leitura dos Jornais do Rio, os
qunlt lhes são entregue* pelosagente» d* Panai- logo apõa a
chegada do* Bandeirantes.

Elementos comunistas t. apro-
veltaram Oa tltutcio reinam*
para realizar comlcics-rvlimpacoi
nas porta* da* fabrloa* • fazer a
dlstrlbuiçAo de boletins subreral-
ro». Alguns dele» foram, entre-
tanto, detidos e conduzidos A Dl-
visto de Policia Política.

A USTNA DE TJROÍCTOIA.
LIOHT

A vida da Capital da Repo
blica esteve, durante várias hc»
ras, á mercê de vários rlscce.
e sofreu, em todos o., «us te-
tore» de atividade, prejuízos ln-
calculávels, :om os quais nln-
guem mais. além das purôprlas
vitimas, arcará.

E' mols um cochilo, entre-
tanto, do org&o flscallzador do
Ministério da Vlaç&o, pois o
povo carioca nada teria sofri-
do ac, como consta dos com-
promlssos assumidos, a usina
de emergência da Llght estl-
vesse em condições de fun-
clonar.

Afinal, para qual tipo ds
emergência deve funcionar »
referida usina?

DI0NYS0S
Oolncldlndo com a Inauguração

da nova aede do Serviço Nacional
de Teatro, que ocupa todo o S.»
andar do edifício da A. B. I., foi
posto em clrculaç&o o primeiro
numero de "Dlonysos", órgão do-
quei* Serviço, elegante e bem lm-
presso volume de cerca de 180 pa-
glnns e que é um brinde para os
que te Interessam pela arte de re-
presentar e pela» letras drnmatl-
cos. Insere "Dlonysos" nesse seu
primeiro numero interessantes es-
tudos de José Carlos Lisboa, Nel-
son Rodrigues, Ruggero Jacobl.
Eugênio Gomee, Aldo Calvet. Joa-
qulm Ribeiro e Olavo de Barros
c artigos versando muterla vária
dc Joracy Camargo. Ernanl Forna-
ri, R. Magalhães Junlor, Gullher-
me Figueiredo, Hoífman Harnlch,
Carlos Perry e outroa, alem de co-
ploeo notlc-larlo e a Bibliografia
Brasileira de Teatro, no período
de 11W8-43, organizada por Áureo
Ottonl; e aluda o resumo da ma-
teria contida nos Boletins da S.
B. A. T. de 1M8 a 1948. E' umn
publlcoção utll e de alto valor c
aA:e com Judlclcsas palavrr-s do
dr. Clemente Marlanl, ministro da
Educação c Saúde, ao mesmo tem-
po que roílcte o espirito de orga-
nização do diretor, dr. Thlsrs
Martins Moreira.

knv.Ti,7m,;í" iimrHi« Deniurlas rie Toddy do BrasU, o recital do gran-
l^nt^X m-ScaUSde^e"tlrPu!-<l« .violinista .Borla Jaal-Off que

get.
No mesmo espetáculo atuará a

Orquestra Alro-Braslleli-a, sob a
regência do maestro Ablgall Mou-
ra, e tendo como solista a canto-
ra Maria do Carmo, apresentando
lamento», tomas de ritual afrl-
cano, longos frevos t moracatus.• • •

Pro-oplo Ferreira, que está pre-
sentemente terminando uma bri-
lhante e triunfal temporada no
Teatro Santana, de São Paulo, Já
está de malas prontas paia estreat
no Rio, no próximo dia 16 de no-
vembro, no T«etro fierrador.

A nua estréia se dará com "En-
cruzllhüda", a mais recente obra
de Joracy Camargo, que consti-
tulu cm São Paulo um gTande

será acompanhado ao plano, pelo
maestro Otto Jordan.

programa é o seguinte 1
— Schubert — Sonatlna, op.

137. n.° 1, em ré maior; E. Lalo
— Sinfonia espanhola.

II — Nnrdlnl — Lnrghetto; Mo-
zart-Krelsler — Rondo; Alex. Zar-
zyckl — Mnzurka e Hubay —"Hullamzo Balaton".

Grave o estado do Cardeal
MarRiagi

. Cidade do Vaticano 29 (Reuters)— O Papa enviou hoje uma ben-
ção especial ao cardeal Frnncenco
Marmnecl, de 73 anos. prefeito da
Sagrada Congregação do Conselho,
que so encontra gravemente en-
ferino, em sua residência de Roma.

FESTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CRONISTAS TEATRAIS NO RECREIO
Entrega solene das medalhas aos vencedores de 1948

Amanhã, á noite, realiza a A. B,
C. T. a festa que anualmonte pro-
move para a entrega de medalhas
As figuras de teatro que mala se
dsltlngam no decurso dos 385 dlnn

glimnseu dtaeuno «n* té tuna tive

anteriores. Walter Pinto, o dlnuml-
co e Inteligente empresário pôs, ern
ura gesto gentil, néu teatro, o Re-
creio, 6. disposição da Associação
o coopera para o brilho da solrée
còm um ato da vitoriosa o nplau-
dlda revista Está com tudo e n&o
esti prosa, quo tão elogiada foi
peln critica teatral. Ha um ato de
varledaden em que tomam parte
as figuras do maior destaque do
nosso teatro, atualmente no Rio,
como Dulcina de Morais, Oscarlto,
Cole, Heloísa Helena, Celeste Aida,
Chlquita Carvalho, Pedro Ceies-
tino, Tara Sales, Celeste ainda,
além de todos os artistas do Re-
creio, Grande Otolo, Virgínia Lane,
Pedro Dias, Manuel Vieira, Déo
Mala, Violeta Ferraz, e, ainda a
Orquestra Bichara e outros nu-
meros. Em cena aberta os críticos
entregarão aa medalhas de ouro
que foram assim conferidas: Osca-

Entre as comemorações do "Dia do. Avtoiòr" destacou-se a rito como melhor ator, Dulcina
festa de confraternização promovida pelo Clnb de Aeronáutica. A' como melhor diretora, Heloísa He-
Uha do Piraquê compareceu o catai tenente brigadeiro Armando tena como melhor atriz. Vila Lobos
Trompowsky, caaal major brigadeiro Ajalinar Mascarenhas, «asai eomo melhor compositor. Berta Fo-
brigadeiro Raimundo Aboim e casal major general George C. Mc a m lh baUarlns ^
Donald, USAF, e muitos outros, altat patentes da Força Aérea Bra- _„_. -.„,„„._,. „_,_„ _J"""• 

~_

stielra o também os menos graduados, para irmanarem-se com os | 
man<J° ^lentas como melhor ceno-

aviadores civis, numa demonstração de sadia confraternização, i grafo. Serão tambem distribuídos
Entre palestras amáveis e brindes de felicitações, com os pares m áx„Xomm COníerldos as revela-

dançando no aalfto, conseguia a festa alcançar Inteiramente o sea ]
objetive, pura grande satisfação dos idealizadorta. 
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CLUBES E FESTAS
Clube' dos Fenlanos

O BMI.B DE HOJE
O "Poleiro" encerrando as fe.tlvida-

de» do ms, realliari hoje. no trans-curso rtni 20 m l hora da madruge-
da animado baile dedicado aos "tn-
gorts" assíduos no palacete da "Cl-
ne-and-a".

Movimentando as danças tocari
exc-üente orquestra. ^

Embaixada do Sossego
A FESTA DE HOJE — OUTRAS

NOTAS
O clube rto» macacos* cor de ouro.

participa aoa sei.*, trrequletlox a.to-
ciados, que na noite de hc-jc aeri le-
vado a (.feito, ali. imponente baile,
cujo transcurso serA, das 21 ia 4 hò-
ras da manhft.

Para cadenclar aa danças tocara
excelente orquustra.

Dentro em breve a Embaixada do
Sossôgo íarâ reallaar torneios Int;r-
nos d» tenls de mesa. damas, poker.
dominó e outros Jogos considerados
letais, em seus aaloe» contando para
Isso rom o apoio de todos 05 eeu»
asocladbs.

Orfeão Português
A PE3TA DE HOJE

He»ll-»r-~e-a hoje noa amplos «a-
]8_B da. trndlelonnl aoeled.de cultura.!
da rua dos Andradas a Festa come-¦moratlva do Din i0 Comerciario; íe-
dlcadíi ao comerciario soclo do Or-
fefio português. Das 18 As 20 horas,
espetáculo teatral, pelo Elenco Dra*
m&tlcõ, encenando a peça "O paeato
Slmpllnio". Daa ío 4a 24 horaa, gran-
dloso baile.

Banda Portugal
A REtrMTHO D»NÇAKTB

Dí HOJE
Noi ímpios e tradicionais «alfles da

Brinda Portugal, na «ntlia Praça. 11
dí Junho, reallsa-so hoje, anlmsda
noite dançante dedicada ao quadro
aoelal e auaa famlllaa. Movimentando
as danças, que terdo transcurso das
19 As 23 horas, tocarA. excelente con-
Junto musical.

Associação Carioca
O PASSEIO A 1T.HA DO BOM

JESUS
Ko próximo dia 15 de norembro a

Assoclaç&o Carioca far* uma. vlalta
ao Asilo da Ilha do Bom Josus. par-
tlndo a lancha especial do Cala do
Arsenal de Marinha, áa ll horas.

Com yagar daremos mais dotaljia-
do» Informes sobre essii featlvl-iade.

Fidalgos da Praça da
Bandeira

A REtmlAO DANÇANTE DE
HOJE

Mais uma animada reunlllo dnnçim-
te teall.ar-je-4 hole no veterano ri-
daltoi da Praça da Bamtcl-K.

Para movimentar os donçaa tocara
excelênto orauestra. havendo o Doca
promatltlo uma aêrle de surpresas aos
convidados. _. _

Andaral Atlético Clube
A FESTA DB HOJE

Promete revcstlr-ea de grande brilho
a testa de aniversário do Departnnien-
to Feminino, que o veterano Andaral
A. Clnb vni «all-ar hoje. 

A direção rto popular e "li"?"}™
grêmio esportivo, de Vila Isabel fai
qi-utío de Imprimir a essa noite dc
festa as características de grande ele-
gancla e dlutlnçfio. , .

Para tal fim e brilhantismo, foi
contrataria uma exeelent» orquestra.

Líder Clube
A REUJOAO DANCAHTE DB

AMANHA ...
Nos «mploa aalíea da rua ¥„°-E?ií;;

na Rego. reallüar-se-A hoje dmnlnfO.
mala uma animada reunlio dançante.
conslantd do programa para o cor-

ImpuUlonando «» danças. tocarA a
orquestra da casa.

Musical de Bonsucesso
A DOMINGtrE-ftA DE AMANHA

Prossegulndo no .P"*"™;,.-,?,"'?.
paia o eorwnte mia. »-,tra«d«>M
aoeledade musical da rua Roberto Ei',"a! 

fari reallaar hoje. no jaTnaeurso
dâà 1? áa 23 horas, animada domin-
' 

OÍDTKAS FESTAS PARA
HOJE

Além das feataa anunetadaa pata
hojí realltam-ae ainda aa «er»'"*»";,.

de Santa T-uala, E-Jen «ub Lusitano
r.C. loiranga P.C.. 5.en,lc,l.,„í'S.':
social Ramos club e Recreativo de

í Quintino a __!í-i' Club.

Cresce o entusiasmo
pela candidatura de

Eduardo Gomes
(Contlmi&ç&o da ã*. p4ff.)

nha Inteira solldareldads MovlmastdPrd-Brlgadelro Eduardo Oomas na eo-
mlclo a ser reallaado amanhA. 6aada^
çSei, Arlstldes Figueiredo.

Tarforla (Minas Gerais) — Pov»braallelro deserente atuaç&o polltleoarecebeu com entusiasmo o Movimento
Nacional Popular Prd-Eduardo Oomes
Somente o Brigadeiro é a esperança
e confiança do poro Santo Antônio
Amparo esta Inteiramente solidário
Movimento Iniciat!o Capital Pais. —
Francisco Carlos Cambraia, preslden-te e secretario do Diretório Municipal
da U.D.N.

Satvador (Bahia) Mocldade UnJver-sltarla bahlana convida vosaencia
grande comício lançamento popularcandidatura Brigadeiro dia vinte des-te. Carlos Brsndío, acadêmico Oil-
daalo Lopes Pereira, acadêmico Rena
Baleeiro.

.Çoluador (B.-.hhii Meu forte abraço
pela bela atitude candidatura nosso
grande Brigadeiro 1930, Aníbal stlva
Z. Quadros.

Rto — Cumprimentamos presadoamigo por seu valioso apoio Movlmen-
to Estudantes Prfi-eandidatura Eduar-
do Gomes gesto que oem Interpreta os
sentimentos da maioria doa brasllel-
ros. Abraços, Bernardo e Ncstcr Bica. .

Recife rPerr._:.mniv;o) Levamos co-
nharlmento vossa excelência estudan-
tes Faculdade Dlr-lto Hcclfe aderiram
com entusiasmo Movimento Pro-Can-
dldatura Eduardo Oomes. Lul,-: Ser-
rano Pinto, Presidente do Comitê.

MIracema ÍR. J.) — Comunicamos
íoi fundado aqui Diretoria Estudantil
Pro-Eduardo Gomes realizamos dia
22 grande comício. Sua diretoria.
DJalma Fonseca, presidente; Antônio
Candldò Furtado, secretario. Caixa
Postal :o, saudações. Bruna Murtlno.

I.apa (Rio) — Kucleo Eleitoral la-
clldea Figueiredo em organlsaçAo por
aua comlssfio coordenadora saúda
promotores Movimento Nacional Fo-
pular Pro-Eduardo Gomes hlpote-
caodo Irrestrita solidariedade lança-
mento candidatura grar»de brasi;elro.
Romualdo- Saracenl, Elolsto Kelly.
Jo«é Saroldl. Svandro Portela, Da-
nle* SHva Porto.

Petropolla (R. J. > — Congratulo-
me patrícios memorável campanha
alta figura Brigadeiro Eduardo Go-
mas. Deus inspire brasileiros com-
preensJo elerado destino Brasi*. Potc
Peíropolls radiante.

*.ni!\t fS. Paulo* — Apoio Incondl-
clonalmente o Brljadeiro Eduardo
Gomes, Preuldente Republica que na
arrancada da jlorla com Ne~wtoa
Clsenando Prado e outros na Copa-
esbana o em outris ocaalBei n&o me
nos dlpna expuzeram a vida pe.o
ideal de uma Pátria (crande e livre.
Antônio Luiz dos Santos.

ItalpaTa íR. 3.) — Como brasileiro
n&o posso deixar dr. aplaudir solida-
rlzs--me atitnde patriótica mocldade
estudantil desfraldando Praça publl-
ca bandst.-a ?.£>_.Ic-sa Eduardo Gomea
expressivo mais alta irteain e esr*'-
raness naclcnals. Jaime Eoxo PI-
nhslro.

V. l.-u.-.rn" 'B. J.) — Jubllosoa
lançamento U vitoriosa candidatura
lncjlto brasileiro Erlusrdo Oomes a
presidência dn Rípubllca. vlmoa hi-
potecar-ihes Irrestrita solidarli-dndfr.
Venha o Brigadeiro. Osvaldo Lopes *
aeguera-se jo assinatura-..

Ilhem (BoJlla) — JA tendo jollda-rlaado eom "Correio da Manha a-
tendendo o apelo publicado Informo
Zona Sul Baiana reina entusiasma
nossa candidatura.

Prefeito Itabuna francamente sol-
arlo li. tendo havido comício orya-
ninado Diretório Adesão definitiva
Preleito depende vossa orlentaçart.
Ilhéus se pretende organlsar Inume-
ros elementos. Aguardamos ordens.
Ermes Tavares, advogado.

Cr-choelras ia O * do B lli —
Nesta hora do desmedidas emblço.s
neMoals em mel» duala de eonfuslo-
nistas procuram Impor vontade po-
pular candidaturas de político» «em
eipress.o nacional e que constitui
un verdadeiro atentado contra o rj-
irlme e o povo. Núcleo idlnl u. D.
N. apoio patriótico movimento cies-
se estudantil vendo lançamento can-
dldatura Impoluto brasileiro Bduardo
Oomts melo saguro de aalvar-aa e
BrasU O povo dslludldo dos homens
SÍbllcos do Brasil. Brigadeiro. Eduar-
do Oomes continua sendo a bandcl-a
de todos os brasileiros, rernand.-s
Barbosa. Clemente Cunha e seguem-
se 20 sassluaturai.

Brimadlnho. 57 de outubro de 104.
AÓÍ íovens chetes do M. N. P. Biuar-

do Games —R.o de Jiine.ro. ,
Peín "Correio da ManhA" o grande

niututlno bm-llelro. Intrépido patro-
c nador da vontade popular «"«lonal
e que. dcs.ssombrad- mente vem aui!-
liando a votaçfio, rrrulho de nosra
raça, na brilhante campanha j.»ra 

le-
var «o povo brasileiro o nome iniooluo
dnTenente0Brt»ndelro Eduardo G-ome».
para Pr_£ldonte da Repub.lna. jm
19B0 temos acompinhado com envi-
í?iamo o movimento oue ae pro"»':»
i_f AnlUl <a nepubllca. dlligldo
^lc» estudantes brasileiro», levag-do
í- caso o lantastlc acordo político
nT?or,log(. os estudante» hraaUelro.
lan°aram o brado "cm o Brigadeiro

Í«Ú.S d. propaganda o, quaU aerto
preoadoa nas j>rtnelpí-s ru"._•*"!;;
¦•lide. o que ainda ^fJí[Jt_SíSSmotl70 <_e -rdam tote-rna. Estaa-ç»

¦Stídando ua «ftretorlo. o «»»' J*
SS?."om «Prlnç^.Upeno^lldJd»

oPO?t°nemSnte P»K'","™«- «.-.u-da

Belo 5go»lronte. ...,,-_ vj_m_rt_H-_B
AUncloaament» — IrineuI*ss_e»B-WB

i jfadato it<m»aa> *stettí.
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denemente comemorado o 29 de Outubroli^
Assinalado o transcurso da data da restauração do regime

democrático com vários festejos e atos cívicos
{Aberto ao tráfego 1250 metros de cais — Entrega tfo conjunto residencial da Penha

aos trabalhadores — Manifestações das entidades sindicais ao Presidente
Eurico Dutra —Outras celebrações
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ISo Palácio do Catete, o ministro Fereira Lira agradecendo em nome do Presidente da República,
a visita dot trabalhadores

O quarto aniversário da restau-
irnçAo do regime democrático foi,
oamn, solenemente comemorado
desta Capitei e nos Eítudos.

O povo mso,:1ou-pc, como vem
ocorrendo. dc«i« a queda do go-
vor no ditatorial, aoe íejtcjos dc
Ui) do outubro, quj poisou a ser
uma data d3 relevante importan-
ala na historia di Pátria, mar-
rando o tei mino de um período
S3 qual todos os brasileiros tris-
t«:-.ento &e recordím.

IJfAUOTntAÇAO DO CAIS DO
CAJU

,' O Presidente da Republica, Ce-
jfceral Eurico Gaspar Dutra, acom-'|vinha.do do ministro da Vlação,
. «ngeahelro Glovls Pestana, ml-
.H'.itro Pereira Lira, chefe do Ca-
Itiinet.? Civil da Presidência da
iKtpubllca. caplt&o Edulo Jorge
Ce Meio, ajudante de ordens, e

Í4te outrxs altas autoridades cl-
V-s « m iii tares, lnau^urcu vários
HMcIiioramentos introduzidos no
lílals do Porto, entre os quaisí«3 nova.i instatoçósa do edifício
do escritório centrai da Adminis-
traçSo do Porto c a abertura do
traíet^o de 1.250 metroa do Cai3
«Ja Caju.

Esta obra foi concluída, em
v!:ite meses dc trabalho e o cais
acofttaYcl tem a extensão dc 1.330
jsvitroa. Na mesma ocíialúo foram
po3tos em serviço 14 novos guin-
c.iõicá, seguindo-se a Inaugura-

5Xo 
ds varias melhoramentos,

entre os quais rede do linhas íer-
rcas, d_> cuírgla c de águas plu-
vials, Avenida do Itlo dc Janeiro,
Par.-_.ue Maderelro. Armazém J2,
E-rviço ds Radlo-TeleXbne, Depo-
¦Uo de Materials de 6;io Crlato-
v&o e Equipamento para embar-
que de minério.

IKXMZN-AXjEM a memória
ÜM trabalhador

DE

Ao retirar-se, o Presidente Eu-
tico Dutra prestou uma homen.i-
c-cm póstuma á família do eaca-
xandrlsta Carloa Raie que moreru
em serviço naquele cais. Dlrlgin-

t do-se ao jovem. Francisco Ror.e,
filho daquele trabalhador, o Pre-

. sldente da Republica ao íazer-lhe
,» entrega de uma pequena recor-
! «lação, declarou que naquela lem-
branca estava a sua homenagem
pcvisoal, bem como do Brasil a
Carlos Rase, que sucumbiu no
cumprimento do dever.

«jaj.7UH.30 DO SR. MDRI.UNDA
OARIVAíüHO

i
l Saudando o Presidente da Re-
publica, por ocasl&o da lnaugu-

Iração do Cais do Caju o superm-
(tendente do Porto do Rio de Ja-
feieiro. sr. Miranda Carvalho, pro-'tounclou o seguinte discurso:
i "Em Janeiro de 10*7. determl-
Dou o Governo de Vossa Excclen-'cia 

que fossem ado:adas as- medi-
daa necessárias para enfrentar o
congostionamento do porto, a fre-
quencla de roubos e avarias que
jtanto prejudicavam o publico e
o deslqulilb.-lo dos linanças, quetorçou o emprego de Cr* 
J.8.ÍiI<7.5'õ0,C0 da taxo, de emergen-
cia destinadoa, por lel, a obras
laovjs. no pagamento ae despejas
pie exploração.

Um grande esforço coletivo íol
Eelto pelos nossos chefes e boas
eervldõ.-es para lazar íace à situa-
çfio, de sorte que, em m«lad03 de
2.&V7, o congcs-lonamento lol do-
Xnlnado, a disciplina se restabele-
eeu as finanças do porto io.-x.ai
recomposies e apuramos um sal-
do de Crí 42.820.1«j,fi0 no íim
tleste primeiro ano de gestão.

Ao mesmo tempo, foi elaborado
tina plano para ampilaçSo das lna-
talações portuárias, orçado cm
Crs 436; 503.000.00 e, sem demo-
ra. mesmo em 10-17, começaram a
dificuldades mundiais do após-
guerra.

Em 20 de Janeiro dc 194S, lnl-
ciamos o cais que estamos inau-
gurando o quo se completa eiü 20
meses de trabalho, no que con-
cerne é. sua Infra-estrutura.

Nesse período, a despeito das
chuvns excepcionais que caíram
no ano corrente, foram construi-
dos 1.330 metros — de cais de
cortina de estacas-pranchas de
aço cobreado e concreto; airraza-
do um morro de 'f)0.000m3; rc-
calcados 1.364.614 m3 de areia
retirada proxlmo a Niterói, para
aterrar o cais; dragados 9»3.0O0m3
de lodo e transportados para fora
da barra, ps.'a regenerar o solo
onde se construiu o cais e abrir

csaal de navegação;; construídas
aa red?s de linhas térreas, de agua
potável, de esgotos e de energia
«letrlca necessárias ao funciona-
mento do cais; pavlmentodu a
avenida ao longo da faixa do cais;
executada, enfim, a lnfra-cstrutu-
ia que está pronta ptfra receber
os dois armazéns de concreto, Jô.
am construçlo e os tanques para
produtos de peiroleo, tndlspenie-
veis a um econômico abesteclmen-
to da cidade e do "hlterla-ad" do
porto.

O novo piso para o Escritório
Central, os 14 guindastes elétricos
de portal, o armazém %1 de dois
pavimentos. o sistema rodlo-tele-
fonleo para controlar o trafego
de locomotivas e emlKrcaçôes, aa
Instalaç&e* para embarcar mine-
rios e e, construção do Deposito
de Materials Pesados de S&o Crls-
tov&o, sáo melhoramentos de su-
ns necessidade e que engrandece-
rto o porto e o patrimônio do
Boaso Pata.

Das obras planejadas e orçados
•m Cnt ten..803.000,00 JA executa-
tnos Crt aie.000.000,00 e todes as
restantes estfto oontratadae e om
•xecuç&o. eraeçfto íelta dos allos
para sal, do aprofundamento do
er-la de e&o Crlatovio. de 8 para
20 metr<« e da aqulstçSo de um'rebocador para manobras.

Em 1950, estaremos aptas a ata-
jear as cforss que. faltam e que
tia ordem de prioridade adotada,
forem deixadas para o fim.

1 Temo* a nrnnde sstisuf-açao de
(irtlaer que boíftw a» obrta or,\ Inau-'gnradaa 

e a executar, prescindi-

ram e presclndlrflo de auxílios em
dinheiro, do erário publico.

Nenhuma soma recebemos do
Tesouro, alem do que aufere
qualquer empresa portuária de
caráter privado.

Devemos, porem, agradecer ao
Governo de V. Exa. a enorme aju-
da que nos deu pela cess&o gra-
tulta de 3 dragas através o De-
psj-tamento Nacional de Portos,
Rios e Canais, e a locaçüo de
anarelhagem pelo Arsenal de Ma-
rinha do Rio de Janeiro, e, am-
di, A Companhia Docas de San-
tos e A Administração do Porto
do ParA, a loca;fio de lamelros e
draga. Sem essa aparelhagem, n&o
seria possível realizar esta obra
em 20 meses.

Nove bem organizadas empresas
trabalharam simultaneamente pa-
ra a rcplda execução deste cala,
aterro e serviços acessórios, dan-
do-nos com teda a dedlMç&o k
eficiente eooperacfto dos seus tec-
nlcos experimentados e de eua
aparelhagem a Companhia de Ml-
nera?3o c Metalurgia "Brasil"

(¦COBHASGIi). a Companhia. Nacio-
ntl dc Cotutruç&ns Civis e Hl-
draullcus (orvat/nceto), a Eosle-
riodo Brasileira de Urbanismo, a
ÍCa. Brasileira rte SlnalteaçAo. a
Sc-vlx Engenhirla Limitada, a Or-
«nlzae&o Técnica Industrial dc
Maquinas Ltda. (OaiCIL), a Em-
nresa Temlca de Engenharia a
CV-sa F--no S. A. e o Empreeso
Arecntlno.

Ãs Comoanhlas de Petróleo: The
Texas C. ptandard Oil, Calorlc
Atlantic, Shell-iMex e Gult, oju-
daram-nos decisivamente & cons-
truir este cs!», emprestando-nos
Cr? «1.SOO.OOO.OO sem pr,?ro e a
luroí de 6C!- que estamos açor-
dando em reduzir pora &%.

Fiz questão de honra de que
esse soma aó noa fosse entregue
ooòs a execuç&o das obras e é
ela que nos ajudará a p-.gar o"pior", pois todas ss obras reall-
zadas JA foram llquldadea á
vista.

Cooperarum tambem, bondosa-
mente conosco, a Santa Casa &*
Misericórdia a Ordem 3« de S&o
Francisco da Penitencio e o MI-
nisterlo da Ouerra, eedendo-npn
aterro dos morros próximos a este
cais, a Prefeitura o Departamento
Nacional de Portos, Rios e Canais,
o 16° Distrito de Portos, Rios e
Canais, o Arsenal de Marinha, a
Al&ndega e todos os dedicados
servidores d* Admlnlstraç&o do
Porto e daa rrtpreeas que aqui
trabalharam.

Na placa comemorativa desta
inauguração, est&o gravoldos os
nomes que simbolizam todos oe
obrelros daa diversas entidades
que participaram deste empreen-
dlme.nto.

Deita data em diante, os na-
vios madeirelros e o* de pequenas
cabotigem. o desembarque de pro-
dutos petrolíferos e os serviço»
marítimos do Ministério da Quer-
ro. encontrar&o aeilldades ores-
centea, pois os armaanns, tanques,
etc. que faltam para conwleter
este cais em mais alguns meses
ficarão prontos.

Nlo me t.rren?índ! de n&o ter
recorrido ao Erário Publico perarecompor a sltunç&o do porto en-
conirada em líM-7, qtiando o Oo-
verno me convocou para adminis-
tri-lo.

Seguindo o aablo exemplo d.i
velha Inglaterra, preferi apertar
o cinto e confiar no tratoalho de-
terminado e dedicado dos bens
servidores do perto e na ajuda
direta dos acua ellentea.

Quem estudar as mutações ve-
rlíicadss no porto do Rio de Ja-
neiro, de 10OT a i-«ta parte, verfl
que o trabalho feito n&o resul-
tou tó de um homem, nem nó de
dedicados chefes, mos foi Um es-
forço coletivo de milhares de bons
servidores que compreenderam que
o pio hi de ner ganho com o suor
do nosso rosto.

Fizemos o máximo que nos foi
possível, par.a cumprir da melho:"orma os desejos do Ooverno e
servir oo Brasil".

1.2©3 APAiRTAMBNTCrt mTPIffl-
OTTES AOS INDTJSTRIARIOS

A's 10 horas, o Presidente da
Republica, Oeneral Eurico Q. DU-
tra, acompanhado do ' ministro
José Pereira Lira, chafe-do Oabl
neto. Civil da Presidência, e do
seu ajudante de ordens, capitão
Edulo Jorge de Melo, ohegava a
Olaria, onde fez a entrega do con-
Junto residencial da Penha aos ns-
sociados do Instituto dos Induír-
trla ri os.

O ato foi presenciado por altas
autoridades civis, parlamontares e
grande numero de moradores da-
quele subúrbio carioca.

A reportagem anotou os seguln-
tes personalidades: ministro de
Estado sr. Clovis Pestana, da Via-
ç&o é Otoras Publicas, sr. Honorlo
Monteiro, do Trabalho, Industria
e Oomerclo, preíelto Anseio Mendes
ds Morâla, prof. Clovis Monteiro,
Secretario do Educaç&o da Fíefel-
tura, senador VItorino Freire, cn-
genhelro Armandlno Ferreira, se-
cretario da Agricultura da Preiel-
tura, acadêmico Ataulfo de Paiva,
sr. Artur Pires, presidente do SESC
o Jornalistas.

V5BBTA AO OaNVTTOiTO JBBBITffllN-
Ot AL E OOTIRiAS SOIüSNffiWEOE

Depois de visitar os novos apar-
tamentoe, uma reallaoç&o do atual
Ooverno, em numero de 1.2Q6. o
Presidente Eurico Dutra Inaugurou
ainda uma escola da qual é p*-
trono, eom capacidade pura S.O00
alunos, bem como um ginásio des-
tinado A pratlea ds esportes.

Nesta, ocasl&o, no patlo Interno
da referida eeeela, foi inaugurado
o busto do Cheíe da Naç&o. tendo
o coro orfeonlco da Bsoola Fran-
cisco Braga entoado o Hln» do
Presidente, aegulndo-m o hastea-
mento do PaTlEh&o Waclonal por
um eoeclar.

Alem da escola e ila ocostruç&o

dos apartamentos, terminados em
.-pona.',- dois anos, funciona, ainda,
em um ediificlo um Posto dc Bc-
neílclo do Instituto o em outro
estfio eendo preparadas as Insta-
loç&ís do futuro Posto de Assis-
tencla Medica.

DISCDSEOS

Finda esta parte, na ocasl&o em
quo lol oferecido um "luneh" ao
Primeiro M?glstrado do País, uso-
ram da palavta vários oradores,
entre eles o professor Joaquim Ri-
rias Qols, pelo Consc-Uio Flic.il do
li A. P. I., senador VItorino Frei-
re, engenseiro Allm Psd.-o. presi
dente do Instituto dos Industria.
rios, sr. Deocleclano Holanda Ca-
valcanti, presidente da Confedera-
ç£o doa Trabalhadores na Indus-
trla c, por ultimo, o ministro Ho-
norio Monteiro, cm nome do Pre-
sldente tío Republica.

3AÍIXDAÇAO DO WEPTOESS1NTAW-
TE DOS T5SAIBAIIJH!AIDO(RiES

Foi o seguinte o discurco pro-
nunolado entem. pelo scr.bor
Deccleclaao de Holanda Civnl-
cante, presidente da Coníederaç&o
Naelonal dos Tr&boihsdores na
Industria nas hemenogens come-
moratlvcs do 29 de Outubro, sau-
dando o Presidente da Republicai"Faz anos heje precisamente
um ano, em nome da Confedera-
ç&o Nacional dos Trabalhadores
na Industria, tive ccasl&o de fa-
lar na solenidade da visita do
Exmo. Sr. Presidente da Repu-
blica As obras realizadas pelo Ins-
tltuto dos IndustrlArlcs nos Cen-
Juntos re^ldonclals <3a Penha, de
Hcnôrlo Gurgel e Realengo

Solenlaava-sc, ent&o, a ontrega,
aos lndustridrlos do Distrito Fe-
deral. de um grupo dc 400 nonos
unidades da Vlla de Realengo,
alem do inicio de melhoramento
outros nos conjuntos da Penha
o Honorlo Gurgel. E aquelas 400
casas faziam parte de um lote de

Jmtlíljído qu* eua Oonfederoçín
•qul ao petmlte faaer tala re-
fe.-euciaa

All&a, lia bem pouco tempo,
liiiiugnrou inmbem o Instituto um
Conjunto do apartamento*, looa-
lixado na Mooca. na Capital Pau-
lista. Re juntarmos n toro as nu-
morosas «brim em andamento om
outroa pontos do pni:i. quer em*
proendldns nelo próprio Inatltutii,
quer pelo financiamento de lm-
clatlvaa diretas dos associado*, to-
remos um panorama animador dn
que sejam os trabalhos do T A.P I.
em torno da construç&o de habl-
taçOcs populares.

Sem nenhum sentido de elotflo

?raciono, 
antes com a dcclnrnç&o

ormal do que oa trabalhadcn-s
dn Industria ainda necasnltttm e
desejam multo mala do sou Insti-
tuto, devemos reconhecer o Inte-
resse e a operosidade da admi-
nlstraçílo do Instituto no enfren-
tar as dificuldades e tropeços lne-
rentes a esse gênero de atividades,
para. em curto prazo, por A dis-"oslr."" dos ascoclados aucesslvos
lotea de easaa e apartamentos.

N.o temo3 duvidas de que o
angustloso problema estA apenas
aflorado c do que a grande maioria
dos contribuintes do Inr.tlt\tto. por
diversos motivos, especialmente c

3ue 
tange com o seu Ínfimo j>o-

er aquisitivo, continua A mar-
gem das soluções até agora concre-
tlzadas. Verdado t, no entretnr.-
to, que ee está caminhando «'.em-
pre e declslvamnte para a redu-

S&o 
do numero daqueles trabalha-

ores nos quais nlnda nfio poae
ser proporcionada n hnbltaçio
acessível, o que deve ser a cons-
tante preocupaç&o de tadas as
entidades publicas que lidam de
perto com a quer,tao.

Meus senhores:
O recento Primeiro Congresso

Brasileiro dos Trabalhadores na
Industria, realizado na cidade ae
Petropolla e que, graças a uma
clarlvldonte diretiva do Exmo. 3r.
Ministro Honorlo Monteiro, con-
teu com Inteira autonomia e 11-
berdade de debate e pronuncia-
mento cm torno dos tomos cru-
ciais da realidade trabalhista bra-
silelra, consagrando, acerca de
cada um deles, o modo de sentir
o as aspirações dos trabalhadores
na Industria, focalizou, com o
maior interesse, a questão da ha-
bltaç&o do trabalhador, a que ea-
tava dedlpado um dos Itens do te-
marlo.

Na carta dos Direitos e Relvln-
dlcações dos Trabalhadores na ln-
dustria, em quo foram condensa-
dos os teses aprovadas, para apre-
ccntaç&o aos poderes públicos, e
pnra cuja efetiva realização esta
entidade J& estA tomando as ne-
ccssarlas providencias, ha reco-
mendações e sugestfies atlnentcs
ao magno assunto da casa do ln-
dustrlarlo, eobre as quais sc apre-
senta oportuna uma referencia
neste momento.

Algumas das teses versam as-
sun tos de ordem geral, como
aquela em que se proclama que o
tipo de Investimento mais adequa-
do para n apllcaç&o das reservas
das instituições de previdência é
o financiamento de casas i*ara os
seus contribuintes. e outras, a
maioria allos. cogitam de detnlr.es
específicos da matéria, como io-
Iam a maior slmpllflcaç&o dos pr.i-
cessos, a concessfio de assiste o cfa
teenlea aos Interessados, incluMve
paru preparo evi documentaç&o,
a aceitabilidade, para fins de fl-
nnnclamentos. de unidades de ti-
po construtivo o mais modesto, o
pt isto mesma '_pne**iy*l aos as-

O encorromento, na Academia Brasileira dc Loiras, do Congresso doLíngua Vernácula — Solenidade na Faculdade do Direito dc Nirorói

* de flíiiwns de dastaauo presen-
i: i. formaram ladsando todo o
perímetro diqucla praça alunas
<!.. Instituto do Educ&ç&o.

A aeguV". B, Excla., dlrlclu-se
A <tde ds Estádio do America F.
C, tendo a.iortunldide nil de Ins-
peclonar nn obras que eit&o sen-
do efetuadas naqusla -Praça et-
portlvn.

Oongratulando-s» com a pre-
tança do Chefe do Ooverno, fala-
ram, pela diretoria daquela agre-
mlaç&o esportiva, o tr. Plínio
Leite e o Prefeito M; ndes de
Moral*.

MO IPASE

A"a 11 horas, com a oresonca di
autoridades, a admlnTatraç&o do
IPASE inaugurou o Edifício "Ar1.-.-
tides Carado", A rua da fiauta Lu-
z*.a, eaqulna da rua M--,x!«v>. nc#

Encerrou-se ontem, tnleueinen»
te. o ConuroRSO llrasilelro do Lin-
uua V-"n'cula promovido peln
Acule. / iii • li 'i ílo Lel nu o
patro.-; do polo Ministério da
:mIiu\ ... . .ir. ¦ parlo ans homo
ii.u-.ii comomnratlVH» do Como-
ii •! in de Ruy Barbosa.

Aprts ter tido servido um"eoclt-tall" no» eongrMslitna o ou-
trua p..-. ..li grnüaa c«nvldadiia.
i '.:.i. .i.ii tm da Academia n. . ::< .-
ra de Letras not pnitlelpmurs do
certame reallrou-so no salto no-
bro da Casi da M-clfHlo rt» Aas!»
a teufio do oncoiramento,

A LEITURA DO RKLATORIO

Depott de aberta n hom&o. o si>-
rretnrlo (jcnl Uo CongretMj. aca-
demlco Rodrigo Otávio Filho, leu
o r.ilatorlo gornl do trobulhon, fa-
zondo un retrospocto das ntlvl-
dadei do certame o dsstncnndo,
sobretudo, o trabalho _:,t du-is
Comlatdet e os deboto* travado*
em plenário, onde foram aprecia-
dns diversas o Interessantes toso*
• moçfies, aallentando-so n quedlv. respeito com a crlnç&n da "Dl-
bllotecn de Ruy Brrbosa", do nu-
torl.1 do professor Souaa Sllvelrn:
a dn crlaçfio de um monumento,
ao pndrn Antônio Vieira, no qual'

fique gravada * nMrnmçao d« queRuy Darboan ll.o continuou oa
nlto» exemplos da oloquonel*, denu orlo do ac doinluo 1'odio Cal-mon; o il,i publlcnç&o dc umn edi-
smo popular d> "aaplícsí' comeu-
i-d» o anotada, destinada t* bl-
bllolein.» o MOOlai, cie nutorlA dc• »i-o Kallv n pmiro Cflmou: ou-
trn om fuvor do poltelanoiHo ilr' r i mu função do prepn-
gaudn publlcii. alem ua u.u. ,,;-..,..., uj (i.-rutor tlloloijlco e catl-
llitloo, rorinlniuitifi a leitura do
rolatorlo, o ar. Itolilgo Otávio FI-
lho congratulou-uo com os con-
ItrNtlatna pvlo nlcnce o do cer-
tame, cujos objetivos foram am-
plnmeute atlngldiu.

RESSALTADOS OS Tn/.BAUIOB
DO COriORISGO

A seguir, foi d:nla u palavra no
professor Sousa di Sllvelrn <|iir
falou em nome da Comlssfto or-
ganlzidora do Congi-osau, douta-
cando a Importância dn Uugun
nn formnçfto rto sentimento ps-trlatluo dos povos o fazendo uma
nnallso do Idioma por!.up,uts que
Huy estudou, usou. praticou r rie-
feiideu como verdadeiro mostre
quo era, como hom domonstrou
nu oua obra "llepllca", manancial
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Aspecto do C4ls do Caju, ontem, Inaugurado pelo Chefe do Governo

qual foram Instaladas nona uer-
¦rtços daquele Instituto.

KO MINISTEIRIO Ok
AOR-ICUl/TURA

Conforme estava programado, o
ministro Daniel de Carvalho pre-
sldlu, ontem, a cerimonia dé inau-
guraç&o daa cbras e aerviçoa rea-
Usados pelo Ministério da Agrl-
cultura na arca territorial do Con-
tro Niaclonal de Dtuino e Pesquisas
Agronômicas (km. *7 da rodaria
Rlo-S&o Paulo).

As*solenid8dea tiveram inicio às
9.30 horas, cm frtnte ao edifício
oentral, com o h as team e nto do
Pavilh&o Noclonal e o dos B&colas
Nncional de Agronomia e de Vete-
rlnirlo, sendo, apAí. lnaujurados
o Hoopltal do Veterinária e o edi-
ficlo dsus Clinicas da Universidade
Rural, o p.-lmoiro com uma área
construída de 1.358m3 e dotado
de amplas Instalações e moderna
aparelhagem: o segundo, arta
construída dc 5.4fi0m2 e dispondo
tambem de »peiíe!çoado aparelha»
mento. nsslm cemo Zi liborxtorlos.
anfiteatros, museu, 40 dependen-
cias complemcntür&s. íarm .c.a, es-
tufns, etc.

Outros serviços e obras foram
ali Inaugurados pelo titular da
Agríccltura, entre eles casa de re»
sldcnciaa para trabalhadores ru-
mis e funcionários, 1 estaçlo ele-
vatorla do nsuas, cerca d; 5.000
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O Presidente da República após yisltar um dos apartamentos do Conjunto Residencial da Penha

saciados do parcos recursos, a pre- de trecHo de estrada asifaltoda, 95
ferencia pelo tipo de operação mil mi d* novos psiques, atoast*-
consistente na oqulslç&o da cnsa cimento ú! energia eletólea, terra-

mais de mil. que estavam con-
cluldas cm Sâo Faulo, Belo Ho-
rlzonte. Porto Alegro e cutiss 10-
calldades, destinadas toda sãos
aasocladcé do Intltuto.

Ccube-me a satlsíaç&o, naque-
la cportunldatle. de significar o
aplauso e o agradecimento dos
trabalhadores da industria aos
Exmo. Sr. Presidente da Repu-
blica do Instituto dos Industria-
rios. pela vallcaa Iniciativa que
se estanra .deiínvolvendo e. bem
assim, de salientar a confiança
do todos nós em que o Instituto
continuasse no aoertado rumo de
trabalhar pela melhoria dos con-
dilçaes dehabltaç&o dos seus asso-
ciados Volvido um ano, eis que, a
ccnvlte do engenheiro Allm Pe-
dro, novamente nes reunimos pa-
ra testemunhar a conclus&o deste
novo e formoso Conjunto Reíri-
denclal, ora entregue ao contxi-
bulntes do I.A.P.I.

Vemos assim que o voto desta
Coníederaç&o foi Integralmente
correspondido. em corj-onancio.
^llás com a orientação do Exmo,
Sr. Presidente da Rcpulrtlcn. quo.
cemo havíamos tambem assinala-
do, ssmpi-o manifestou o seu es-
peclal lntsresie poique as tnstl-
tulç6ea de Previdência Social n&o
desourossem do problema da lia-
blfrsçfio des seus segurados

O Conjunto Residencial do
Penha vem proporcionar aos ln-
dustrlárics desta Capital nada
menos de 1.2Ç6 cipartamentoa
confortáveis e higiênicos, dlspon-
do ainda fie todos os serviços ur-
banes, de áreas livres essenciais
a um plano urbanístico meder-
no. de uma escola com capaelda-
de para 1.200 alunos e de gi-nd-
slo destinado & prafca de espor-
tes e a reuniões culturais e so-
ciais Alem disso, possuirá noetos
de Beneficie» e de Asslstenole.
Medica E todos os serviços, ln-
cluslve a>3 Instalações de ngua,
esgotos, luz c força, btm como
a _s.bertu.ra. o njardlnsmento «
srborlzaçAo dos logradouros fo-
ram executados pelo próprio ins-
tltuto

Todos podemos constatar, a uma
3-lmipk's vista, a magnitude e a
harmonia de linhas not&vel con-
junto, que honru. tmulto Juüta-
mente a engenharia Nacional. Va-
lerA ressaltar, entiretanto. segundo
estou Informado, que. pela dedl-
cnç&o de seus realbm.dares.
construç&o foi ultimada em tení-
po "record", antecipando-se mes-
mo aos pratos finais previstos, o

3ue 
p6e de relevo a capacidade

o quadrou (Aonlcos e adminis-
tratl-roa do Inítltuto. Por outro
lado, eomo entidade que abran
go em seu selo. denVs outraa
laboriosas classes da comunhfto
trabalhadora nacional, os opera-
rio» tí* construção olvü, a cuja
perícia e devotamento cabo tam-
bem grande parte do exlto al-
atacado, é oom disvanecSmento

própria pelo segurado e outrnt
mai3. Todas ser&o dentro em bre-
ve levadas ã consideração, dos po-
deres competentes, revestindo o
caráter n&o só de aspirações dos
Industrlarlos brasileiros, mas Tin-
da de colabornç&o das entidades
sindicais com o Estado, no ;uca-
mlnhamento e soluçáo dos »ro-
blemas sociais do Brasil.

:'i'a-rie nermltldo, entretoiii/i,
desde Já. ressaltar n coincidem-la
que existe entre o principio fun-
(.amornai contido na aludida Car-
ta de Reivindicações — no to-
cante à conveniência de as lns»si-
tulções de Providencia Social
aplicarem ouao rcsorvns na cons-
truç&o de habltoçõcs para seus as-'
sociados — e o ato altamente sig-
nlíicntlvo que estamos presen-
ciando. '_

Proclamaram os trabalhadores da
Industria que o sou Instituto devia
aplicar preferentemente suas rc-
servas na construç&o do habita-
ções para os segurados; e neste
momento o Instituto lhe entrega
uma pequena cidado de aparta-
mentos, uma confortável e hlgle-
nica cldadezlnha, que virá abri-
gar, dentro do torvcltnho da eapl-
tal cosmopolita, mais de n-.ll fa-
mlllss ds lndiutriarlos provável-
mento sujeitas, até ent&o, ás
agruras quo todos ¦ suportamos
para conseguir habltaç&o.

Cumprlmjntamas o Exmo. Sr.
General Eurico Gaspar Dutra,
eminente Presidente da Republi-
ca, o professor Honorlo Monteiro,
multo digno ministro do Traba-
lho, e o engenheiro Allm Podro,
ilustro presldento do I. A. P. I.,
por mnls essa etapa vitoflosamcn-
te alcançada na batalha de enda
dia contra ás adversas condições
ds vida das classes trabalhado-
ras brasileiras. E renovamos o
nosso voto de ha um ano atrás,
no sentido de que o I. A. P. I.
e a previdência social < em geral
se empenhem cada voz com maior
entusiasmo, na nobllltante cruza-
da de dar a cada família bra-
silelra um lar que seja digno
dela, disseminando no Pala habl-
laçõss higiênicos e acessíveis nos
nossos patrícios de mais exíguos
salários e nas quais possam todos
eles gozar daquele mínimo de
conforto, sem o qual a vida dn
criatura humana baixará aquém
do nivel de dignidade que lhe re-
conhece e para ela reivindica o
pensamento crlst&o".

NA FttAÇA AFONSO PENA I MO
BSTADTO DO AMERICA

As 11 horas, o Presidente EurH
eo Dutra, em comoanhla do Pre-
feito Mendes de Morais, e do w-
cretarlado da Profeltura, ejteve
ns Praça Afonso Pena ondo -l-
sltou as obras de remodelac&o
efetuadas ali pelo Governo Mu-
nieipal.

Alem de r.umi.-ottj autoridades

pk^ju-T.un, ôtc
Pelo Ministério da Agricultura

foram, tambem ontem, Inaugura-
dos, nas divinas sedes de seus
serviços, em todo o território na-
clonal, numerosos cbras, entre as
quais se dfataoam: lll caena para
trabilh&dorcs e residências da che-
fes de serviço, 12 grandes pavi-
lhões. 33 novoa Posto» Agro-P^cua-
rios. 10 escolas rurais. 217 labora-
torlos, 1 campo de avlaç&o na Co-
lonla Agrícola Nacional do Golas;
1 Igreja., na Colônia Agrícola N*-
clonal do Pará, poitos do de3ln-
fecç&o de vagões, de defesa agrl-
cola e do insemlnaç&o artificial;
ambulatórios, usinas de bencíiola-
mento de diversos produtos, o-fl-
oinas,, pontes, estações elevatórias
do agua. armazéns, asllos, banhei-
„ros carrr.paticldas. trapldhcs de
desembarque, estradas de rodagem,
colonias-modelo, etc.

MANUHiSSmAÇAO DOS TEWiBA-
LMAD03,ES AO PRlSSOIDSWTIE DlA

REPUBLICA NO PAIiACIO
DO pATBTE

Ao ensejo das comemorações da
data de 29 do outubro, os presi-
dentes de Confederações, Federa»
ções e Sindicatos o numerosas Ce-
leigações dc trabalhadores cempa-
recerp.m ao Palácio do Catete.

A*s XQ horas, uo Salfio Amarelo,
acompanhado do Ministro do Tra-
balfto, Sr. Honorlo Monteiro, do
proí. Pereira Lira, Chefe do Gabi-
neto Civil da Presidência, Sr. Car-
los Roberto de Adular Moreira,
Secretario particular e ccmnndnh-
te José Barreto de Assunçfto, aju-
dante de ordena, o Presidente Eu-
rico Dutra recebeu os visitantes.

Nessa ocasl&o, cm nome dos
trabalhadores, o Sr. Sldulfo de
Awvedo Pequeno, presidente da
Federaçfto de Corrls Urlhanos Les-
te-Sul do Brasil, procodeu a lol-
tura da seguinte meníagem que
foi entregue ao Chefe da Naç&o:"O Brasil inteiro nomemoaa, ua
data de hoje, o advento das Hbcr-
dades asseguradas pólos principies
democráticos. A Naç&o inteira re-
lembra, nesta data, n lnstolaç&o
definitiva do Pais dás franquias
a rtlreltoe garantidos pelos postu-
lados que caracterizam a demo-
crecla e lhe d&o força para doml-
nar no Mundo toda o quslquer
outra doutrina política, que ee es-
boco ou pretenda trradlnr-s-e.

Ob traüalhadoces brasileiros r..«?
poderiam, assim, furtar-so de ma-
ntfestar a Vos* Excslenc.a, Sr. Ge.
neral Eurico Gaspar Dutra, a sua
satlaftç&o, o seu rcgoaljo por ter
sido Vosov Rseelencla, credencia-
do pelos altos postos exercidos
no» salões militares • reforçado

pela privilegiada poslç&o de can-
didatos A suprema magistratura
do Pais, um dos que, cem firme e
denodo, pugnou pela definitiva
Ins tal aç&o e mnoasa etrra desses
princípios salutares.

Assumindo o Qovãmo pouco
depois, eleito como íol pelo povo
brasileiro e em eleições quo se ce-
ractrlsaram exatamente pela IU
«urn honestidade eó possíveis
nos r«?imea de ampla liberdade,
soube Vossa Excelência ccnduslr
a ntu do Estado nem afastar-se
Jamais dos limites impostos pela
própria essência doo governos do
povo pelo povo e sem colidir cem
oa s&os propósitos manifestados
quando se tornou um dos palndt-
nos da nossa emancipação poli-
tica.

Aceitando dirigir oe doetinoa do
Brasil numa hora difícil e <on-
turbada, em que a Humanidade
Inteira ae debatia na angustio-
sa expectativa do após-çuerru;
aceitando encaminhar os destinos
do Pafs, cujos problemas internos
eram de tal vulto quo eníraque-
«-orlam os espíritos mais resoiu-
tos: aceitando arcar com a res-
pcnsabllidade de enfrentar todcj>
os óbces qu« so lhe deparassem
para manter viva a choma do pa-
triotismo do nosso povo e ro
guordor patrimônios confiados a
sua guarda, — Vossa Excelência,
Sr. Presldento da Republica, ns-
segurou para si a gr.itld&o, o res-
peito eé a conalderaç&o do povo
in-aslleiro, e, «n particular, doe
tm.bolhadores do Brasil.

Aqui noa encontramos, Senhor
Pr^-sitíenw, para apresentar a V.
Excelência os nossas saudações.
Fozâmo-!o, pala certeaa de con-
tar sempre com a nua dearveloda
atenç&o cm prol das clacíes tra-
baihadoros. Bwofrmo-lo com satis-
façüo, porque ser.tlaios que c&
proíblemaa doa trabalhadores, as
aspirações e reivindicações dus
classes laboriosas, tém merecido
e continuam a merecer de Vosso
Excelência todo empenho c«n que
sejam solucionados e atendidos.
Fazemo-lo, Sr, Presidente, porque
assim nos é dado traduzir o pen-
ssmento dos trabalhadores quo
representamos.

Questõee relevantes, que envol-
vem Interesses fundamentais paraa vida do homem quo trabalha,
foram resolvidas nesto porlodo de
governo de vossa excelência. Ques-
toes outras. Igualmente de mng-
na relevância, seráo objeto de so-
luçáo dentro em breve. Para ls-
ao, temos o penhor da esclarecida
dlreç&o de vossa excelência e a
segurança dos seus propósitos do
atonder aoa anseios gerais.

Nesta saudação n vossa excolen-cia, senhor Presidente Eurico Gas-
par Dutra, vai todo o nosso reco-nhecimento, toda a nossa sinceraadmiração pela Integridade de ca-rater. pelas virtudes cívicas mo-dólares que distinguem vossa ex-ceienola, como soldado e como cl-dadfto,

A garantia maior de que ha res-
PVto pela Democracia em nossaterra; a garantia segura de quonao nos afastaremos da senda dasliberdades, está na prqprla atltu-
do de vossa excelência frente aos
assuntos ligados aos supremos ln-
teresses nacionais, na lmportur-
bavel serenidade de v. exa. na
defesa dos postulados da Constl-
tulç&o c no propósito sempre rei-
terado de garantir no Pais a de-
mocracla, como regime dos liber-
dades e da vontade soberana <jo
povo".

AGRADECE, O SR. PEREIRA
LIRA

Em nome do Presidente da Re-
publica, discursou, agradecendo, o
prof. Pereira Lira. qua pronunciou¦patriótica e vibrante oraçfto alu-
dindo ao significado daquela vlsl-
ta dos trabalhadores ao chefe da
Naçáo na "data em quo todos os
brasileiros homenageavam a de-
mocracla". Lembrou ns tradições
mais legitimas do povo brasileiro,
louvou o proletariado brasileiro e
a sua compreensão, mostrando que
ele «ompre está no lado dos su-
pi-emos lnterosscB da Pa'_ria e das
autoridades 1 agi tlma monto constl-
tuidtts.

Após ns palavras do orador, quo
foi multo aplaudido, seguiu-sn a
entrega dos diplomas do Soclo Be-
ncmerlto no Presidente Eurico
Dutra o ao ministro Porolra Lira,
conferidos por dellberaçfto do Sln-
dicato d03 Trabalhadores ém Car-
ris Urbanos. A's 17 horas, com n
npresontaç&o de cumprimentos ao
Prcsldonte dn Republica, encerra-
va-se a cerimonia.

INAUGURADOS VÁRIOS MELHO-
RAMENTOS MUNICIPAIS

Um traço marcante das come-
moi-açõos de ontem, íol sem duvi-
da o da partlclpnçiio objetiva da
Profeltura do Distrito Federal pro-
cedendo a lnauguraçfto de varloa
melhoramentos projetados e exe-
cutadoa pelo general Mendoa do
Moraes.

Pela manha foi Inaugurado o
Hospital de Emergência para cri-
ançns até 8 anos com capnuidadc
para 100 leitos, sltundo & rua Dc-
sembargador Izldro, 144 e subor-
dlnado ao Depnrtamento de Pue-
rlcultura da Secretaria Geral de
Saúde e Assistência.

Presente o govornador di Cida-
dc. íiilou o dr. Miguel Padro. dl-
retor do Departnmento de Puerl-
cultura que em breve discurso,
exaltou a feeundldfdí odm!n'o-
tratlva do atual governo, quer fe-
deral, quer muntclnM. nrln^ml-
mente rio quo diz respeito A Sau-
do Publica.

O general Mendes

agradeceu em breves palavras de-
slmpedlndo por ultimo o acesso
no edifício percorrendo-o detalha-
damente.

A's II horos esteve o governa-
dor da Cidade na Praça Alonso
Pena. iã ent&o com a presença do
general Eurico Dutra, Presldento
da Republica quo foi recebido sob
vivas o aclamnçõos e ao som dos
hinos cantados pela.., infância es-
colar aU formada. A seguir o pre-
sldente da Republica o o prefel-
to estiveram na sedo do America
onde íol servido uma mesa do
doces. Nessa agremiação falou o
dr. Plínio Leite, seu diretor-

A' tardo foram procedidas as
seguintes inaugurações: Parque
Proletário n.° l. un Gaven. Inau-
gurnç&o de um grupo de casns do
alvenaria e madelrn; Jardim Zoo-
lógico — Inauguração das novas
instalações para pingüins, penal-
tas e Jacarés; Oaragcm do Gabi-
note do Prefeito, â rua Frei Ca-
neca. 434, Inauguração.

Alem desses melhoramentos. ío-
rnm ainda Inaugurados vari03 nos
subúrbios e zona rural, pelos se-
cretarlos gorais e diretores de De-
partamentos.

NO PARQUE VPXHJSVXBBO DA
OAVEA

Conforme estava programado or.-
cialmente, parn os festividades do
dia 2i?, íoram inauguradas, ontem,
no Parque n. 1 da Gávea, Si ta-
ens de madeira e 7 de alvenaria e
tijolo, oom 2 quartos, sala c de-
mnls dípendtnclas, com inslalaç&o
santtariu própria, agua e luz. Ao
nto compareceram o prefeito An-
gelo Mendes de Morais, o prof.
Samuel Libanlo, secretario geral
de Saudo e Assistência, o dr. Was-
h'ngton de Castro, diretor do De-
partàmento de Assistência Social,
dr. Alexandre Belfort Garcia, che-
r_> do Serviços de Vilas e Parques
Proletários, funcionários munlci-
pais. alem dos moradores da cldn-
dc proletária. As easaa Inaugura-
das s&o destinados aos moradores
que têm correspondido Inteira-
mente no Serviço de SteducaçSo
e RwidaptBí&o do Departamento,
apresentando otlmo aspecto e ma-
ximo cuidado com ns casas que
anteriormente habltaivam e culo
proceder Individual e colftlvo re
comendam ao prêmio conondldo.
OutTas do mesmo gênero nch3m
je quase concluídas £ oom. os m«B
mas objetivos, obedecendo rlgoro
ai men te k orientação do atual pre-
feito do cidade. Após o ato Inau-
pur&l. fetz uso da palavra o dr.
Washington de Castro, diretor do
D. A. S., qu? ressaltou a obra eo-
clal que vem realizando o gover-
nndor da cidade ê dos estancos
empreendidos pslo Dspartament:
que dirige, no aentldo de atender
ás necesaidodt-s eempre creicentos
da cidade proletária, que abriga,
atualmente, eexe» de 6.000 almas.
A seguir o ginoral Ângelo Mendes
do Morais Inaugurou as novos ha-
bitações, bem como os melhora-
mentos introduzidos no Parque
da Gávea, Damos acima um b£~
pecto da inaugureç&o.

de e u a I namento» lingüístico*.
ApO» UlscOiier eolitr n» lese» aitte-asnt.sdjs. remnUmi o trabalho dsa
ComWSfo, bem cumo o dos mtim-koj tia Meai Diretora, congratu-l.nnrto-i.0. por fim, com oa resul-iiitlim alcançados.

Com a piilavru o sr. Abunr Re-
nnult, chefe di dcioguçAo de mi-n.is tltrila, esta co.igroMlnta, rmiioiiib dos «eus paris, prorerlufluento ornç&o, enaltecendo a
grnnilo ourn an Buy Uirbosa onta contrlbulç.lo p_* n culturi»iirisiloir.'..

Terminando n solenidade, o er.Gttslvo Bauoto. presidente do
j Congresso Brasileiro do Lingu.i

Vurnnculo e du AcntíumU Brnsilrl-
j ra cie Letrui, íullcltou oa congre»-
I 8l»t a pelo labor rí:illr,m!o s prin-clpalmante. pcli Rtinoetem 

'do 
sa-

botlorln, do comprecnt&o e do
! amor ao Vfiriif.cv^o; cuia impor-
! tanrln destacou. Despedlndo-so

dos congroa-.lstaF, om reu cttlvan-' te Improviso ncrescuntoj que a
Pátria nfto se U;foi-,de somenta
cem nrmjs, multai veros k pala-vm escrita ou oral 4 melhor de-
fesi.

Ao termino tíe sou dlüeurso, o
sr. Oustavo Barroso, bem como'oa
membros an IIhh Dlreto/i e de-
mrls congressistas, congratularem-
so pelo exlto nlcançado pelo opor-
tuno certame da língua verna-
culn.

SOlJtNIDADE NA FACULDADE
DS CmiTTO DE NITERÓI

Dentre on solenidade» com quea Faculdade de Direito de Niterói
n. associa As coinemoraçòea do
Centenário de Ruy Barbosa, des-
tncit-sc a dn lnnugurnç&o amanlii.
fi tarde, em um dos Jardins da-
quelo eatnbeleclmento de ensino
superior, de um busto em brouze
do lnslgne. brasileiro.

Especialmente convidados, deve.
rfto comparecer & significativa reu-
nl&o, o cel. Edmundo do Macedo
Soares e Sllva, governador do Eu-
tado, eecrctarlos do governo, mem-
bros do poder Judiciário e da As-
sembléia Legislativa, ale~m ae toda
a Congregação do professores, cor-
po discente o suas ínmlllus.

Fará, a oraçAo oficial da sole-
nldade o prof. Tclos Barbos», ca-
tedratlco de Direito Penal, deven-
do, nlnda, íalnr um representou-
te do corpo discente.

A reunl&o que será publica, terá
Inicio ás 17 horas.

A£SOCL\-SE O SAPS A'6 COM3-
MORlAÇOlIS DO OnNTEIN.AR.IO EO

a»AiNDE BRiASILEHRO
Todo o Pais está ise preparando

para aa gmndcs comemerações do
entenirio do Ruy Barbosa, que a
5 de novembro traascorre. Aiím
das solcnldades excepcionais p?-
troclnados pela Bahia, pa-a onde.
no momento, afine a Intelectual!-
dade brcsr.elra a fim de toma
parte na& comemorações tcunbc..:
a* outros Estados renderáo tw::
homenagens ao eminente vuite
que tâo alto soube elevar o n ¦
me da pátrls, em memorável":
pugnas intelectuais, uo estran-
gelro.

Assocta-se o S.AJP.S. — Asso*
cündo-se a easas come:ncraçôe.>
o SAPS organlrou um lteresaante
programa, tondo por objetivo n&o
zò contribuir para o maior brl-
lho das homenagens nacionais á
memeria do insone braslleixo, co-
mo desenvol-.-er o Imprimir um
sentido cívico ás tarefas educa-
cionais da Instituição.

Dessa programa constará um
concurso de frases entre os ire-
quentadores dos restaurantes po-
pulares. E* condi ç&o es^ncial
que cada imse procure exaltar k
figura, de Buy Barbosa e cs epl-
sodkw culminantes dc sua vida.
o primeiro colorado terá como
prêmio tun cartáo do matricula
gratuita no restauninte do sua
preferencia, durante 13 dias, e B
dias nos que obtiverem o segun-
do e terceiro lugares, respectiva-
ment-e

As fra#.^ d ove rão ae rapreseii-
Itclcn á Biblioteca <lu proça cia
Bandeira fit-6 o dia 10 de novem-
bro & Um de permitir o ¦ Julga-
mento da-s mesmos antes da data
da proclamoção da Republica, de
que' Ruy foi. um des pal&dinco,
quando *er*A feKü aos vencedortí»
(. etntregf^ dos reJipsctlvos pce-
mios.

Por outro lado, lambem o Su-
premo Tribuna! Federas, dadice-
iá sua sessáo de Io. de novem-
bto. á memr.rta do grande Jurla-
consulto. Neríia oportUTÜdnds fa-
r&o uso da pAiavro o ministro
Luiz Gallottl e o procurador ge-
ral dr. ReptVMlca. sr. Klnlo Tea-
veasos.

sai Nvnaaoi
A Oalxa Jüconomloa S"ed«e-al do

Estado do Rio de Janeiro come-
morou o 29 de outubro com a
lnauguraçfiò, no Baixo Mutua, em
Niterói, de um mercado, do um
conjunto resldenolal de 100 cosas
econômicas e dss novas Instalações
tia Agenola do Barreto.

Em seguida, no Estádio Calo
Msrtinè, tevo lug» um desfile es-
colar.

Essas «olenldades foram preal-
dldas pelo coronel Edmundo Ma-
cedo Soares, governador do Esto~
rto. Alem dessa ali* autoridade,
estiveram presentes numerosas
personalidades do governo esta-
duai ílttmlnenso e o sr. José Pe-
droeo. dlrutor da Oalxa Econômica
daquele Estado.

INAUCIITRAÇAO DO AMBUHiAfTO-
BIO DO I. A, P. C, ONTEM,

BM I-ITTEÍtOI

Ainda, como eomcmoraçfio do,
data ds 2ü de outubro, o Institu-
to de Aposentadoria e PensOes des
Comerciario» inaugurou, ontom, As
!) horaa, cm Nitórol, á rua Viscon-
<!e de Uruguai h. SSil. os insta-
laçõva do Ambulatório do Insti-
tuto.

NO AMAZONAS
No Estado do Amazonas, oom a

pre£€nça do governador I/wvpoldo
Neves, foram Inaugurados, ontem,
os Bfcrvlço» db eletricidade 'ta Cl-
dade ds Itacor.tlara e a Escola
Ilural do município.

FUNDADA A FEDERAÇÃO
DAS ASSOCIAÇÕES DOS
CARTEIROS DO BRASIL

A REUNIÃO. DB O.NTliM NA AS-
;OClAÇAO BiTKIFIOSNTB DOS CAK-

TCIR03
Na sede da Ai«so:laçio Beueíic«nte

dos Cartelroí. a Av, Hio Branco. Il7.
i° andar, em reualfio le.tivA a propo-
trio <Jo dia üo Funcionário Publico. íol
entre oílcmaçòti unaiilmea íimdatla a
Í"ederBç£.o àsu, A*6i>t.íityüiò íIa Cftri.il-
rtiá da Brp.r.Jl e lambam aclamado-i
seus prírrieiros presidente tíe Honra
o ar. Coronel Raul dc Aibuqucrquít.nti_\cs .'ervlços eo Dcpartaoujito Postal
Telr2rafi.'o e çabejautéüta conhecido e¦> ir. proiessor psrelra t.yra. quf com

seu eiclarctlía «pirito multo po-

;íCasa Cristalino
Flufserimo sortimento de

tetlm h iúílm
Preços móãicos

UruguaJana, 35/37"centro" 
dõs"7eqüênõs

vservidores municipais
Comunicam-nos:" A Diretoria do Centro doa Pe-

ausnoj Servidores Munlculs. aoljçita
o compareclmonto da todo* es> Ira-
tialhAdorej — Serveatea — Cúntlnuoa
c Zelsdores. a Câmara Municipal do
do Dl5htrito Federal. boJ« domingo *
««çunda-fedra. t^ndo *m Tlcta a
Emenda n° K. dc autoria do vereador
dr. Anulo Trota .Aguiar. reeatrutu«
rando at oarreira-i tm cau». Pefiimna
a todos oa nossos colesn-í da FDP.
qua nfto drlxem de comparcoar. Aj
carrelraa íaram eJtruturadaa da **•
gulnta torma: Trabulhadores. T . F;
Serventes. G e H: Contínuos. I « ,1;
Zeladores. K-t . M. Para os Xncpeto-
rea de Alunos, talves o vereador Acio-
ly Lins. apresente ainda boja. do I a
L. A vereadora Mercedes pantojt. fel
BOjlcitado por este C.P.S.M.. n lnclu-
sfto de uma verba anual correspon-
dente a Cr$ 500.00 mervnals para cada
Kscola Primaria do Distrito Feder* 1,
entregue diretamente a_s Diretoras ét
Escolas, para contratar as "cozinhei-
rus". durante o ano letivo.

O CP3M. Justificou o exceá» dff

i ricrã contribuir jj í-j. 
"n t L-ngr^íiiiü^iito

de Moraes tía» Associisíe* de tlmiit.

serviços JA desempenhados pelos ser-
ventes e trabalhadores quanto * Hm-
peza dos estabelecimentos educaoo-
nals. não podendo .--o memas ser «pro-
veitados. como est&o sendo para de-
süinpenharem outras funçfie.1. cimo se-
Ja a d* Merendclros ou Coílnnelro.

Esperamos que o ilustre prefeito co
DLitrlto Fcdaral. sancione a- Emen-
das 14. «obre ts rM.nirutur*c6«» t
carrrlra dc Zelndor. as emendas com
ror-crencia a \*erba par* contratar
pe.i.:otíL para trabalho* n-a coslnha do
escola primário, como tambem par*
cs Inspetores de Alu noa. carreira» que
nunca foram beneficiados pela Supe-
rlor Administrativo. 611» Excelendu
sancionando txií «niendas ttnk nfto
somente prestando ura beneficio, co-
mo tambem estimulando as clones
àa servidores «m oueat&o. a produ tir
mais e melhor. Asunrdamoi o âto
do justi;& do lluilre preíelto Mende»
de Morais. _,_.__.

Monumento comemorativo
do Tratado de Madrid

.TIIKjAMENTO DAS. MÀQUETSS AF5Í3
SENTADAS fEt.03 COrTCOIUÍE-STES

AO CONCURSO , „
O Diretório Centra! do Consslho m-

clonal ile Ocosrítla. trgllo dellbíratlvo
de«a liistltiilçío (em de laior o Jm-

samento das tnaquetes apresentada» no
roncuxso «o monumento comemorativo
do Estudo de Modrld, «ija eroçao. o»
cidade do Culb*. cm Mato OroMo o
Conselho estA promovendo.

Apreciando os teabalhM Hir>M«U"
dos o pareceres nue. por soilcltaçld
do DíreWrlo. forem pedidos a çronet-
tos especialistas Ioi conierldo o prl»
meiro prcmio do concurso ao eon-
corrente escultor Armando Sooratea
Schonoer e o sciiindo prêmio ao »n-
corrente escultor HUdeffajdo Lcí-s ve-

a"*«çlo do Conselho proTidoeUri
lur.to ao Ooverno de Mato Otous,
r»ra que. nas eomemoraçAes oficia» <_y
tratado, cujo blcentenino iraaecoiT*—
rA em Janeiro proxlmo. e» locana _a
lançamento em praça publica, o* psdr*
fundtMnentai do mocvnraerrto cooo«ti<5« /
j-atlve. pera tnle, oriíüo tss iMO Kv»j
vidai-á OJ_í«iiS-.tfflÇ__ISSÍ»-"^ '
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NOTAS RELIGIOSAS
| SANTO DO t>IA

OimiV RO

• Meu» * ;¦¦'¦. I •!•. invocado
-¦¦ ¦ vario» -i.iilo» • eada qual
mal» ...,,<..,.,- Hoj», o Divino
-!•¦¦•!:¦" Ia » ,'..¦•'•¦¦ .a .* a.!VAltor *

intocado com o titulo d* Cristo
l »i • d» fato • a, nAo lA i*. -.-*.¦
Mel. co:..a- :.»».« Pai e Senhor. O
titulo d» rn- „ Rei 4 um do» ti-
•aa!.>. .1, a*, antigo* remontando
metmo A vida terrena dt .'«•-.i-
• tu» d» Cristo n»t. atm varias
pm»S»n» d<> ÉTlnnltlO Kl» me»-
ano »• dia rei, Meslss-l • ¦*.

Na sagrada llturgl» Jesus * eo-
«hecldo como o Rei dn Eterna
Gloria. Rei Mortal doa Século».

E de fato. Jesus t o Rei pnr ex-
eelsni¦;-.. R»!n\ • govarni como
Deu» out í t como conqulitador
do titulo sobre a humanidade, no
trono Indestrutível dl Oru».

Ninpieni pod.TA arraccA-lo rt*i-
< *aa'« trono ou tlrar-lh» o trono.
NAo ha revolução eatacllema, de-
curso dt tempo, nadi qu» possa
aluir o allrerce» de trono que fl-
cou no tcpo do Calvário, parn
i.mpr». _

Re! d» nascimento, porque Fl-
lho de Deu». Rol da conquista
porque venceu o mundo. Rei por
arlamaçdo do» povo» do tJnlv»r»o.
pela bondtd» dlvln», pela nVscrt-
.ecrdta, pelas fraca», pelo» beneíl-
elos que 13* passou • passa fa-
dendo.

Jesu» Cristo Re! ? um titulo de
Tltoria da vitoria Indestrutível
«•ue El» alcançou »obr» <o» »eu»
Inimigo». Passam o» «eculo» • a
ptltvra do Rei Eterno nUn pa»«a.
Jl»d» obecurectrA «ua palavra.

Pilato» ptrguntou-lhe: Tu ea
irf.» _t Jesus reaponrteu: Eu o »ou.

Todo» o» rei» da terra caem do
trono, arrancado» . pelas rcvolu-
«.Ses. pela morte, pela derrota.

O Ittt do» Ceu» nto ea» de »eu
trono augusto, o Trono do Alt!»-
f r.-.r, aonde El» »»tA â direita.

Bob es»» Rei. nAo ha derrota.
Toda» »• derrota» humana». «»
transformam »m vitoria» por Ele,
S__m El» » para Ele. A vltorts na
Ulír-rota. ii a católico a ror.,-rtit, a
Kelta t a deseja, porque é »a»lm

Su» 
»» »obe para Junto do trono

o Cordeiro. Jesu» Cristo Bsl.
Hoj» a Igreja Universal remeti-

rá esta» idela», cantando o Çhrls-
tus vlneit, aChrl»tus regnat. Chrla-
tu» imperai • repetindo qu» Cria-
to permanece «empre • mtomo:
avot-ix. hoj* • atnanht.

a yeamA tm xxn
TM-ilmo primeiro «otnlns- áo-

-ol* d» P-nt-ec-te» — faita áa
fcrtifo Uri — Rito duplo *e 1.»
«laa** — Ml». P™?*** — ™?-
iria — Berunda «raçto oo domln-
£> — Credo — Prefacio próprio
•S- Ultimo Eramce-ho do domínio
¦*- «fivnimfr.to branco.

itARTr-toi^oan-»
¦' Ooraemoram-»-» *oJ* aa ••»»•»-
(es «anto»! _.„

SAo Marcelo, centurljo n* M*u-
¦HtanU; Eut«rpla. mártir; Batur-
Sln? mtrtlr*. Maxlmt». mártir;
CU«ldlo Lupereio . Vitorio, mar-
tires, filho» do centurlAo 8. Mar-
«lo; Zenoblo. tlapo,;^JV»noblaj
•ur. lrm&. marllrç»; -eutronlt mar-
tir: B-raplAo. bUpoi Afonao .Ro-

«rlguei, eonfe«»or.

SANTO DE AMANHA
«ra «w» ilurtr* «aarUc «-->• ««

¦Mea • distinta famUla romana,
r-ô-a wu pai o senador Scnon.

Como «eu» prog»nltores também
eúlntlno principiara pa_*o.

_l\. no melado do 3» «eculo .

»lvoreeera para a Igreja de _ Deus

Um* ligeira paz, y*1™}* 
***5

na -..-». do p.. ra. faria 1--I»
-¦a. primeira OomunhAo o* meai-
.. « Autuslo o A _¦•!:«. filhai do
• IU*', AUglUtaO <-.. ia-l t< 1- '., .
l.i.i.a i'.« ii.i DutIW.

IIlMANDADE DO «ENIiriR VO
r- .. IM — PAIaMXJUIA IX) A. »i

DA ANTIOA BB
A meaa administrativa da Ir-

Hi-.la.iaaH d» .*>.:'.- .1 a Ua.Ilfl.Il,

no dia I dt novembro, *<*aii.*ar.»
Al 10 horu Diluas a - n ' in.ar.iili* a
do 1* < .*-i'a:..«: .-• do Conselheiro
dr. Rur Barbosa, n» Igreja d»
; . . » Cfi.enla, A ru» da Alfan-
desu n. 319.

O Conego dr. Aurélio llenrt-
qu •» — capelão da Irmandade —
ap*&j o «to llturglco na sac-lstla
— talará aos presente».

A iu ia.i administrativa empe-
nhada cm nu» essas tolimldades
.. Jun ii'..-i-.it») ¦» polo» seu» dedl-
cadiM ii mu»»» bem como o» adml-
radore» do grande vulto Nacional,
i.m a grata «atutaçAo d* convl-
a. i-ia».» • »*. <-.-n a presença d* to-
uos a t :¦*.'. dsmonstraç&o dos tra-
dlclonal» sentimentos católico»
do povo deata SebastUnopolI».

BM BENEFICIO DA OASA DE
NOSSA BSNHORA DA PAZ

Pro*_e;urin com grand» anima-
çAo o» preparativo» para o chur-

r»». i. qu» *. r*all_ará no proxl-
mo domingo, t d» novembro, no
secundo pavimento da Cito ie
Noiia Senhora da Paa. ora tm
construcAo, Nada iii.-iiin d* qui-
nlunta» p«j.i._i daverAo parti -
par da reunifto, para cujo *xiin
multo contribuíra a presença d:
conhecido* elemento* d» nosso-
melo» artístico*.

A le.iltraçfto do churraaeo tem
o patrocínio d» Corte de Nosia
Hunhora Ua !•»»., conttttulda poi
Ilustre* dama» da aocledad» d:
Ipanema »jouloa esforço» v<m
merecendo decidida cooperação d.
toda a paroquia.

A renda da fe»ta reverterá tm
beneficio daa obra» da Casa d:
No*sa Senhora da Paz. Trata-se,
por ciiiiii,;tiiiite, de uma lnlcl.i-
tlva digna do melhor apoio vlsio
como usa lnstttulçAo se destina
a drscnvolvcr upi largo programa
da assistência social. JA allfts, em
plena execuçilo,

SEMINAÍtIO DA PI5N11A
Hoje 6 o 6° domingo da» tradl-

cional» testa» da Pinha.
HaverA mluu d* hora em horu

dt* 8 As 13 hora», st f,i t du» 6
hora» celebrada pelo Ucvrao, Ca-
pelAo-Mor, Monsenhor Alve» da
Sirva • asilttencla do Admlniiatrn-
çio da Irmandada Invutld» de
•ua* ln»l«ni_».

fmxkl 1*6 mwtL - «jownwo, « m orrrmno oe ii««
BELAS ARTES

EXPOSIÇÃO DOMINGOS GEMELLI, NO PALACE HOTEL

PREFEITURA

y .„ w »:r-. *J. • -*-r -•- _m _

**.iente ainda do.sangue doa mar-
tires . •.. florescendo «m ncnr** .*
t»rt'Closa3 converso*».

ro'. Quintino uma dessas eon-
irírrões. «Ju» eonquUta í*!1*1,^ ,

Trouxe-lhe a fé grande car.dad»
. imenso relo pela causa do Tarda-
ti-iro Deus. Disposições essas tAo
«f coBos qu» leavaram o generoso
convertido »os pis do Papa S*
ralo. a Implorar-lhe o envias»*
<*_ Qalta-», a evangellx-- aquelaa
Brentf»,

Abandona. »nt&o, toda» a» «ua»
•riqueza», aeua ben» todos • eom
toí.» a sua nobrcua de linhagem *
espirito, part» fellü. Part* «eguldo
«Ie considerável numero de outros
«anto» apóstolo», por eles atraídos
para o meio dos pa__o». Determina

'«. Divina ProTldencta em Amiens,
tju* d» Inculta • fero* e» tranrfor-
tnarla. logo a «* Perverta aob •
ftelo d* sua ft.

BT* eom «.ssa f* qu» cura lnum»-
oo» doentes, ao pronunciar, ape-
¦vaa, -obre »le» • non_» «ag_a»lo de
«•¦Tasus, fcr&iijdo ,_-cíí1_ti, nos anlmon
fcra*rt«as «laqueleo pagSc** eom *
«dmlraoAo e respeito pelo »eu po-
<ier nobrenatural. a convet_ío «ln-
cera paxá as luzes da fé.

_____s» «xo-lo dos adeptos dos Mo-
¦toa para aa fileiras crlstAs, esaspe-
ra o» sacerdotes paglios • a «açAo
(_np'.a nAo s» faz esperar.

ET o cruel Rtctovaro, governador
Mas Gallas, quem atende aos alvo-
Sr-.ç_-das .cac«T<lot<j-> do* Ídolos. Vai
pè?_-oalment« _. Amiens, ond«.
*ton-r_u_tando • selo de Quintino

.,*•• indigna de ver um t&o nobre
romano aliado A .ausa doe crls-
tiJos. _j»nça-lhe em rosto a «Ua
flndlgnaçâo, Juljandi» enverg.a_
Silia-lo.

Quintino, entretanto, orgulha-
at diante do grand» V- ur, de sua

¦ Sé a quem serve com ufanla e,
. iquando aeu llnmlgo o chama de
«u_>«r-tlclo_o, responde com dig-
taidade: "A rtllçrlflo oristA nAo co-
tiheo* o que sejam ruperatlçôes,
cela *ò ce presta culto ao verda-' rfi.ro Deus e to abomina qualquer
ttunersttçüo*.

O «upilclo daa -rotas, rettmdo
aó aot escravos • a vil dtrtorra
qu* o malvado governador das Oa-
Vlsm tirou do nobre romano. Con-
ta-s* que durante asse f.uplldo,
eonfortado por uma voz celeste,
'.ê CAlr B«Tn!-moj-t_>s por terra Oâ'
seus algoze*.

Rlclovaro tudo atribui A magia,
e submete o heróico apóstolo a
_LOV*« • requintada» ta.-t-ra...

A VW3HA DOE AJAXXSA 
'

Segunda-f«lra — V.glll». de To-
dos oa Santos. Rito simples —
Missa própria, aegunda oraçAo do
Zisplrltô anto Santo — Tor<*elra
pela Igreja — Benedieamus Doml-
•o — Paramento roxo.

WART-ROMVOTO DK AMANHA

Oomemoram-e» amanb.6. «* a»~
yuintu santo»:

Ampllato, Ubibano a Karclco.
¦Jartlre»; Quintino, cida.df ¦« ro-
dano. Euataaqulo, primeiro bispo
d* Oonstantlnopla; Ar'?-!na bis-
yo a ooanfeosor; Wolfgeng, b^po.

JOR-UA MATRIZ DE S. J030E
SAo aa aegulntts as eolenldades

de hoje em honra de N.° Senhora
de Fátima: As 8 horaa — Alvora-
da e salva de 21 tiros; As 7 horas
— Missa e comunh&o de tolos os

.. devoto» de N.&. de Fátima. As 9
horas — MLss* cantada, com
Hccrnipanh-Linento de orqeiistra; ás
16 horaa — Grandiosa proclsafio
de N.8. de Fátima, saindo tam-
•bém a Imagem de N.S. das Gra-
ças, em andores artisticamente
^C-mientacias cem flo-es naturaU
percorrendo as ivtes: C.arimundo
de Melo, Republica, Ne:val de
Gouveia, Coronel Iíai__?el, Padre
Tselmaco. Ciarlmundo do Melo.
A' porta da ISTeJa, ocupar* o ml-
«rofone o Revmo. Pe. dr. Kpldlo
Ooil'-a.

Ar»'-» o» atos religiosos, li.nx-.-A
¦fc_.r--aqu_nh._a « .«xlAdisslmo lellAo
Aa prendas.

\ rss__CB_RA ooar_c__u«9i

uu.vk.-iiAl» — BaJ». dl» it 4» eu-
tubro .._uixi--lti_». dai kl A» 14
horai. mxAo pé_\os o* pedltloj d« tm-
:..-¦•! tiuwi atiuxkc:4do_i umu mu •
«iuda nfto taceb.tío-..

?• propottu aftt pxo:urad«_i nrlo
As_i._iitat.--Ji;i«üLft cauecio-üaj;

_-toBitpi« U _.. J£u.pr«g_-du_i Munici-
P-Uft

-kxlgftacliu: — ipiMtntijn • «.'.ll-
mo coa.iw ct*»que «a atrTlct-or-M aUal-
xo: Mairltulaj:
i)ii7 soit; a«isi i»tu eooee uail
;joiai i«02t um 21441 i-i.o i»a;i
2412 tltli i.ll. Utn 1VJ0) 14S77
,S.ul 14052

rrovt cario «peUvs S9H44
Propiut-I. 2450» J71.5.
OESrACHOS OO DU-STOK — Bu-

clldca Pinte da Silva. Aguarda oponu-
nldad*. Joaquim Pinto de I____randa,
Prove aar o «leoatarto da docu men-
ta da tis* < a proprlttano. Joaquim
Pista ü« Miranda, atraída Jo_» aus-
t*vo. Antônio dt Lamoi Brito. Jofto
Daptlita üe ftlello, Aniarlco Oonçal-
vaa Pranga Waroio da Cunha X_a Oen-
tll Humberto Lelu da Araújo. Paulo
(Jftldtno Itodr-guí*. Antônio Borgas da
SllTa, Judltb Oarnalro da Cunha. Ar-
Carneiro da Cunha KUaa Uandonca.
mando da ftou__a Oltvalra. Pedra Cel-
-» d« •aala». «ütlno io** do Nuel-
minto. Delindo. Jur-ndrr Torrei da
Cunha.. Atanda-aa. Huldo da Bcur*
M__nto_ro. Patfua-__a A Urm* Kullo
da __--uaa Kontolro. Pabrica de Ca-
r» TupL a Importe-d* d* Crt ...
3.MO.oa (trai mil aruaalroa.) por for-
cecimmt© de material, na contorml-
da 4o ampanh* ni d« 7 do correnta

L. 1. Coita . Cl». 1,14». Pague-»»
a ImpcrtaxuUi da Crf li.aoo (daa mil
» cíociEto» «ruiel-osl, raterinti »
Xoraaclmanto da makcriaL aontorma
empantie a* 14S d* 19 da autuo ro da
1947.

Xílmund* da *Ut* t%m. Deferido.
em parte. Kzclua<at do rol da •¦on-
trlbulnta. a partir de maio ;jU, 110.
na, íormA d* .ei. autorlao ai ras*.'.tul-
çfto de acoV^o com ai Informaç^at.

Arlrtldaa da Araújo Uma. Manti-
nho o dcipjtcho da Indefertmento. «m
íace da inxormac&o d« S*rTlc« d« Ae-
slatenela — Dentaria.

Joit Oomea filho. Compareça. Ao
Serrlço Mfdlco Social, deite Monte-
pio. * -lai da eer Inspecionado da
saude Uagao Florindo da Roía. Ifa-
da ha que deferir.

Lorettln Pereira C-_rdoao Juntar. —
Deferido, eomo peda. Klxlra Ferreira
da Coeta. Kfto poie íer atendido aem
qua. preliminarmente. c«jo aatlafelta a
axlganela formulada. LUete do Ou-
telro Carralho. Deferido. Cobra-*e o
debite ii Crt f._S4.20 «lei» ml! du-
s«ntoj a oitenta, e quatro eruzelroí c
vlnta c«ntaToa). provenlante da atua-
r.zaÇafto de conta? de uma ad Tes. em
face do aoUcltado pelo próprio eon-
trlbuinte.

Josi Pedro Comei. Deferido. Anna
Chavei fl.tmp_.lo. Deferido, de açor-
do com aa Informações am faca do
proceieodo a noi tcrmoi do art. 60
letra B do Decreto n* >.J?7. de 9
de mulo da 1430

Carloa Tavares Muratorl. Deferido.
Incluam-£« como penaionl.itaa d. Bi»»';-
lt Piectll Muratorl • K«!v Muratorl
na qualld&de. resprctlTamente. de Tlu-
vaa filha do coiirlbuinte Carlaa Ta-
vares Muratorl. matricula n° 3-854.
lerdo am A documentação. o.**recIcta.
demole peçaj « InformaçAea ronnantea
dcata proces-tado e tia conformidade
com a legislação «m tlgor qu* 'egu.a
o assunto.

Antônio Be*t?ino d* Souza. De.'«rl-
do. Incluam-ae como pemlonistai d.
Ophlll» d» Gouu. Milton. Kunlcé»
V..!inn _¦• '

NOTAS ESPORTIVAS
CAMPEONATO MUNDIAL DE FOOT-BALL

HOJE, 0 JOGO FRANÇA X IUGOSLÁVIA

a^^.l.llll \tw w uw<-, **o.*tr*ãt*. »»U»»I.C» V
V/llaon fleverino de Sousa. n« quali-
dade. nspecti vãmente, vluv* a 21-
lhoa do contribuinte Antônio Sevrlno
de «ousa. matricula n° 2011a. tenlo
em vista a . documentaçllo oferecida.
demala peçaa a informaçdea cona.an-
tes desta processado a de conf..-ml-
dade eom a leulslaçüo em vigor quereffuln o a sunto.

DESPACHOS DO KUtrBTTO — fel».
tltuto de Arquitetos do firaatl — «uto-
r.ro, e, tambcm a maquete do estádio
Munlclpa'; Henrique Forcls — concedo:
Lula de Figueiredo — Atenda-ee; Pre»-
ceeso administrativo de ffua_rda-vlda,
p._flrlo D, Joahir Jaoeb da Coi.a —
nfto eetou d* acordo. ae> detnltldo.
Trata-ae de fun«cÍonario faltoao. sob
todos oe a-p-ectoi, sendo q-.ie, somente
nos tres últimos anoe faltou cerca de
SOO dla.s contando ern aua flchn de
serviço I T+rr*enaOee o 8 ea*j>. | >tM
por faltas dlBaípllnarea Alvacrsaa. WAo
convém portanto, a s-us pe:manenc!a
nos quadros municipais, mercê de um*
medida rie graça.

SBCRSTABIA GERAL DK ADM1IÍIS-
TRAÇÃO — Z)eparf ame nio do fettonl
Atoa do diretor — Designando Raul.d*
Carvalho Neves pAra o 7 P8.

SUPERINTENDÊNCIA D8 TRANS-
POftTE — Atfit do ir. Superintendente
— Cheíe do Eervlço de D!a: — Entra-
rA em serviço de dia: Hole domingo;
o ehefe do 5-MS. —Domíngroí Cberes,

Compareclmeníoe — Derer&o com-pa-
recer ao Serviço Jurídico, ea aegulntca
Serventuários.

Entre 8 e 11 horas, • motoriPta,
I^rancJsco Monteiro da SUva.¦Entra 13 e 16 horas Fran2'.sco _*er—
relra de Sousa, Alfredo Oliveira Lima,
Wotton de Sousa Pinto, motorista AU-
pio de Souza, >.vm» de Bouea Coell.ot
e Jrw;lno Noffueíra.

6ECR-TA-ÍIA DE mURÇAS — Dt«-
pr.chs do Secreta-rlo Oeral — Of. 10171
49. da Corre?edorla — Justiça do Dis-
trlto .Federal —Ao DCF. ,

Socledaíe Amidos da lyudll* da Al-
boiauerque —Ao DCB.

Marcos Hlmesleln —Ao DCB. — An-
tonlo Moreira —Mem. — Reli" d
Sá Rego Fortes — Idem. — D, Mon
fcenej.ro — Idem. — O'. T210I4-4, d
Triminnl de Contas to r> F. —ftrlAO

DlArlo Carioca — 9o IroAj Autorizo.
em termos. —Dlarto Carioca —I-**m

Dlarlo Carioca — Idem, —OJ, 3451]
47. da Secretaria Geral de Fln?neas

Ao Atual Diretor to DRI; para dlrer.
Of. 10149, da Procuradoria de Pes**-

pronrlaçes —A' Procuradoria Oeral
Pedro 4a SlWa Dua;te —Mantenho

Of. 
' 

1717149 i* OonttttótU. — A»
G»3b:nete do 3xmo. fv. Prefeito.

Of. 8076J8 dt Secretaria «eral,
Admlnlstraç&o — A' Secretaria Qeral
de Administração.

Edçar de Toledo — Mantenho o ato.
Esll-Empresa de Saneamento e liu-

talaç&es Ltda. — Ao DCB.
José Torrelra Ribeiro — Idem.
Companhia Brasileira de Constru.Oea

A' Sfcoratrla Oeral de Administra-
çto, de vea que nue?.&o em exame é
?? caráter legal.

Of. 1904(40, do Departamento do
Contencioso Flecal - A' Procuradoria
Oeral para que se.digne de informar
sobr« a Isenc&o das taxas a emolumen-
tfxi reclamaaos nos processos Junios.

Of. 11S0J49, do Departamento do
Contenclcao FUcal — Ao DHT., Sendo
de Interesse da Faxenda a comurilcaç^o
no DED dos podidos de baixa em noçAo
cios servidos por Instalaç&es meoaní-
cas providencie-se de acordo.

Banco do BrasU S. A. — Ciente. A*
FSU para extrair o débito conespon-
dente As multas posteriores.

Maria Asnelia Nta<rtllha — De eorpo
Proceda-se na forma do parecer. '

PAOAM_-ITOa ANUNCIADOS — De-
parlamenta do Tesouro, — A fim de
receberem os créditos a aeu favor eom-
pareçam aos Serviço de Controle deste
Departamento daa 13 ds 15 horaa do
dia 31 de outubro os seguintes:

jtrflnntamenfo: Artur Massena. Aa-
trea Ramos Calado. Altino Bltlensourt,
Anjo Cotitinho, Acyr Maciel Monteiro,
Adolfo 'Carneiro Lioría Machado,
Alice de Barro;, Alrlra Costa Fcrnan-
de . Antonlsta Coutlnho Travasso, Au^
:,l!»no Dia» P..ir»_e Celso -Fríl» Pe:-
,0», Clarice FôrnandoC andau, C nlra
de Barros, Delia Cavalcanti, Dllea
Oliveira Costa, Dllta .unia, D'.n*ih Al-
Mmfílda, Eimunt*a Pimentel, Elí.aa
Co-re!» Pilho Hilda Beblu.e B'lva.
Jorge Sípriano MouKn, Jojé C?.ndiao
da Co-,tt 5enr, Joi qulm Barcelos de
Araújo, Jocely Cc alva, José, Au-u to
Velra dos Reis, Laura Paula -Cesta
Santo.*, Maria de Sousa Lo- ei Von
Have, ManosI ontslro MSoares. Mins
dn Olorla tío Sousa Maria de Lourdes
Reis Santos, Marta Carneiro tíe Re-
rende. Nalr CoH* Rooha, Natr Almeida
Bento Faria. Osvaldo Faria, Odet? de
L -ia Furtado, Oto ôo-nrei, Paulo tím-
berto, Paulo Pereira da Costa Robe to
Vieira Martins Fenreíra, Ssteia Marta
S;TVeira, Vítor Augusto, Waldcmar
Oonçalves Curvelo.

Fremfa: Alei Fernandes da Sllv-. «
outro.

fnterfiflTnenfo de menore*: — Klloe

A .tonlo MtrUn* d. Carv.lh». A.-m.n-úo Avasui» ronilto. CoatUntlno *Ct*. tn__ Cl». Comerc-,1 Indiutrlal
dO B-MU, C01U Uoif.roí a Ma«.i«doLlil.-i., ctallta Pariu Bailo» rilliar.lo
BatllU, O-rmaln, Z_«»n, Irmloi No-vttes fc Cia. Iinpre-UHxra BrssacncrlcA
Ltda., Joao ra.h-ro, Joto Lima Morei-
ra Capel.o, Lula Val.omlro do P.uro-
oln!o * Cia,

Jornoi,: — Aitocio leu. Dlarlo Tra-
balblata, Polha Carioca, Oralloa Kdlto-
ra. Cidadã Nora. O Jornal, O Radical.
Ouanlaac&o L», I. a., a Noticia, 8.
A. Dlarlo o* Kotlolaa, a. A. aa.*ci« t*
Noticia».

ra.nlual.: — Cia, Bratllalra dn Ale-
tricldada, Iiclidei Anierlco dos 6a«:o.».
Iinjins» Nacional. Manei Ylzcu do»
Santoj. Oamar Wolf.'«r o outra». Pau!
Nathnn.

Crotl/lcar.do — Ab.l_.-do Carnr.ro da
Cunha, e outro. Fernando Oscar Nas-
Cimento • Mario da Oliveira Bradlo.

Subfençdo — Arar.pt Pereira Rosa,
Academia Carioca de Letra, Asilo Le-
(lio do Bem, .UrosUn-io Monui.-o.
Carlos Ferreira GuimarAe.t, Canaculo
Protetor do» cegoi Caia do Laiaro.
Daniel da Silva, Bom Inácio Barbosa
Aelolr Mtar Luoa Dugu» I-trad-,
JCmjclo dos S-untos. Franelaco Cardoso
da ro-uoca, P_«n-(aco Jakot, iott
Fontes. Jtoeé Jo*quIm Alre3, Joié Ma-
noel Kra». Jo_é Martlna Bortolo. Joei
Ms-rtlna de Santa Roaa, Julla Canela.
Lula Rena Dee br óssea, Lydla de Fiquei-
redo Almeida Manoel Femaxkde* da
SUra. Manoel doe Santos Rodrigues,
Manoel Aíquetre, Manoel oa S-"lva, Ma-
tria d« Maduram, Otávio d» Mira
Monteiro. Pelfffrlno Tolomel. Fedre
Monteiro de ttrroe.. Soe. Proyasan.
dora do*s Betas Artes.

P/r AMCNTOB ANUNCIADO — «ST*
resllxado no proxln- dia SI de outu-
bro dss 11.30 4s II horas, ne andar
térreo do Edificio Comercial — At.
Or».a Aranha 41» — o paramento <da
pensionista,

XKItBaA SJ|S -TtBQfüTNCIAa —
Determinou-** Chefes dos Bar vier*:
PSE. AJ5C A_.SA. F3A. SSA, VSA,
PSS. TDS,' que aa FIFA do m.l de
outubro para pagamento do mtt par».
pagamento do més de novembro, de—
vem eor entaeguts ao I P. 8. — Aw.
Oraça Aranha 418, — 8' andar —
aala 525 to aocja eom 4 aeguintc
tabela:

Lota» I o I — 1* ola -tll at* aa le
horas: —' Lota» t o 4 — 1° dia utll
att ál 16 hora, — Lotea 1 * t — 1*
dia tltu att &a 11 hora, — Lotei 7 o 8
4* dia tltu -*.í t_ 18 hora»  Lotei
* o 10 — t* ila utll — att a _H ho-
raa.

A alo ob.e.TftcSo da entrega dtxs
T. I. F.A. noi dia» determinado» na
tabel** «ema «carratari o atrazo do
pagamento.

ASSOCIAgíO DOS FUNCI0-
NÁRIOS MUNICIPAIS

Ssaa entidade fará recUia; «manhl.
As 17,30 horis, na Sociedade dos
Engenheiro» d» Preíiltura 4 ma Bit-
tsneourt da sllr». 2!, 3" andar I2di-
ficlo do Globo) uma c-inferéncia do
dr. Danta Cesta, grande nntrÔ_ogo
brasileiro, sobre o tema "A Impi.--

tancia da Creche no combate » Mor-
taliíaiJe Infsntll" «iniíd» de am
«OTltlvo qne seri ««rvldo jo» pre-
sente» «m homenagem ao Dia doa
Funclowirloe _-

Notícias militares

"Sempre Vivas", de Domingo. Oreuieill

Domingo» OomolU. «Mt pintor
patrício Ji con,agr«do pela crttl-
oa daata Cnpltal, Insugurn no pro-
xlmo dia t.°, _s 16 horaa, no na-
l&o nobre do Falncs Hotel, aob oa
auaplcloa d.i Aaiorl-içiio doa Artla-
taa Brasileiro», aua expo_l.Ho de

tam cinqüenta telaa. todoa At tm-
rea • "natureza morta".

Artista nt» m ili ampla acepçin
do vocábulo, Domingos Gemelll.
qua íoi aluno do urandea meatrta
lirasllelroa, ta nprcaenta neata tua
nova mostra da arte, mala aagura
• consciente, quer co deaenbc

itraiir.» «.a, ho]a, no «itíaai .a de | tida, Ju.tuinent» quando malhar
"Colombea", uma daa mala lm- | ae faa sentir a Monlca a o pra-

portantea partidas preliminares paro (lalco de um conjunto, foi

do Campeonato Mundial de root. qus a turma da França, embora

bali a aer disputado, no Brasil, ! nilo trtu.iíaaae, demonstrou nl-
tldn superioridade sobre os asus
rivais. O ponto que lhes daria
a vltârls nAo chegou somente
por falta de chance.

Esse rssultndo animou, sobre-
modo, os t.vnla-.».» franceses, pa_
ra o Jurj de hoje, em Par», cora
a assistência a teu favor.

O scratch, representativo da
Fran;a foi preparado para o am-
bate de hoje com verdadeiro ca-
rlnho por parte dos seus res-
pons&ve.s, que se mostram anl-
madlaslmoa.

Essa a expectativa 4o Joro
França x Iugoslávia, que vai de-
eldlr sfibre a vinda da aua ra-
presentaçfto ao BrasU para In-
tervlr naa series seml-flnals de
Foot-ball, eni disputa» Att Coupe
Julei Jllmtt.

pintura em cujo catalogo cona- quer no colorido.

EDUCAÇÃO E ENSINO
ENSINO FEDERAL

FACULOADS .*,¦ -iohai. va ta-
DI-1NA

.'.t-V-dadee para amantil  $*
A-o — Urologia — Inm, final ts
• horas, qs alunos do n° 151 a 173.

O."ta_molo«!« — Exame tlnal aa (
boras. os alunos do n" 126 a 130,

Hl-lane — Prora parcial t» U.SO
horaa, oa alunos de s° 61 a 100 e 1*1
100. »

Medicina Lacal — Vro»a pardal t_
14 horaa oa aluno, de »• 1 a t» o
107, llt 113.

AtUoi: — »• Ane — »!a I da no-
cembro — Clinica atnaacoloijica. ta
10 horas ae «arv. da eCadelra, es
alunos de sm. — M — 10» — IM —
IS1 — IU — UT — 14» — 100 — !«•
17J — 17» — 1»0 — 1Í7 —_tl — IU.

Dia 4 —Clinica voplcal. ia 14 koraa
no Sert. da Cadeira oí «luuoi de ns.
10» — 11» — 11S — 1Í7 — 1SÍ — 130
111 — 13» — IM — 161 — 1SS — 10S
1S7 — IM — 184 — 171 — 177 —
17» — 17» — 1»1 — 1B1 lí».

t Ane — Ixuii Flnsl — Medicina
Leísal — dia > — Exame ee-r;to er-al
as 14 horu.» no Inalltulo Anatômico o3
alunos d en:. 73 — 87 — 83 — 153
176 — líl — fl — 64 — 61 — 7»
81 86.

Dia • —Exame oral, t» 14 horai.
no In_:.tt-.to. Ànctomlco. Os atunos* dc
n«*. 83 — 59 — 60 — 61 — 86 — »<
70 — 71 — 7» — 76 — 77

Dia 10 — Ki Tne oral. a» 14 horaa,
no Isntltuto Anatômico. Os clunos
da na.: 76 — 80 — 8S — 83 — 8» —
91 — í« — »1 — »4 — «7 — 166,
179 182.

Clinica Ortopadlca — IX! a 1 — »•
chamada — prova parcial «ia 10 horai.!
no Hospital Evansellco. oi »_>noi de.
n». 105 — 107 — 11» — 154 — 127 —
131 — 133 — 1.-.3 — 137 — 1" —
141 — 451 — 143 114 — 145 — 14»
150 — 152 — 1J3 — 157 — 180.— 164
165 — 168 — 168 — 16» — 171 —
176 — 177 — 17» - • 17» — l80 l*1
183.

Est&o convidado» a comparecer eom
urgência na Secretaria oi seguintes
aluno» do 60 ano. 23 — 37 — 6» —
¦jj _ 05 _ 107 — 10» — 111 — m
152 — 125 — 137 — 136 — 13» —
143 — i»' _ 164 — 166 — 172.

£_omu de Bcvallda.ol:
-ompareeer co urgência i Secreta-

ria o .enilnte reTalldando, Dr. Antônio
Caldeira Mato,.

f êí^nõ^rWãdõ r

de Almeida José Franja Bocha,
"Wt Igreja, 4» BAo **o ?.*.--', y.-w<•<(*,- — AW'.'» «a, romtto,

MARINHA
O IQnlartra Sllrle 4e Iforeoha «Me-»,

a bordo do -tnoouraçskdo "Minas Oe-
rals", onde apôs a passagem de mos-
tra de pessoal t ruarnlfao daquele
vaae de ruerra foi hoinen^oeado erm
um almoço a eor«lo,*pelo Tlee-A'.ml-
ranta Ratil de Satv-Tfiiiío Dantaa,
Comandante era Cheíe da Esquadra.
Tomaram parte do nwnc-onado ai-
moç« rirlos almirantes, ot Coman-
dentes de ForçB», e Coman Jante do
-Mina» O-role" . rtrloa oficiais.

— O Diretor da Marinha MerraaM,
aOontra-Almlrant. Raul L_b»to Ayr«,
em companhia d» mu a_u—ante de
Ordens lrvausurou na manhi de on-
tem as _ov_» Instala-Cales doe Servi-
ços de sua Dlretcr.a ,na nova .sede,
t rua VlE-cond* de Inhaúma 38 aoa
T* e •* pavimento*.O bele^ado de. Capitania doa
portos de Sfto Francisco Iníorenou ao
Chefe do EaSMfflo Maior da Armada a
encalhe nesta, madrugada, do late a.
moter Tau, na pont* do sumidouro. A.
gui-rn-Ç&o continua a bordo nfto ten-
do havido *ciri_..t«â petusoalj. O deacn-
calhe *&%& sendo tentando com atuu-
Ho de rebocadores do porto.O Comandante co jn Distrito
Naval, Contra Almirante Paulo No-
cucira Penldo, etíulu para Natal por
via a-:ea a fim dc realizar aa se-
gulnt-v. lna-usuraçuea eocnemor&uvas
ao dia 29: a) do Ctntro de Instru*
çfto Almirante Ta_nan-drê enjo.*. ia:»
ijcos foram rem-oüelados c anoe
aor::-_:c-f.o c- cursos de manobra e
rt taUTetros; t> do. edlllelo da Escola
Almirante Ary- P&rrelros, na B-tae Ha-
vai de Natal com a a,b:rtura dos eur-
sos psra os filhos dos militares que
ali servem; cl da TUa Naval da Ba-
se eom a entreffá do« doia «ltimos
grupos de 1. easas, completandc, aa-
>lm e total de 17t que constitui a
meoclonada VUa

AERONÁUTICA
a*— O diretor da Dlvlato d, Selejto

a aperfeiçoamento do D.A.6.P., co-
municou que se&o abertas, ató o dia
ia-n-49. as Inscrições no concurso
para enfermeiro do Ministério da
Aeronáutica. Oi candidatos poderioobter todas as triformações no Pala-
cio da Faunda, 7.» andar, aala 723.onde funciona a Segfto de Inscrições
da DlvliKo d, Bele.to s Aperfeiçoa-
mento do D.A.S.P.A' propósito do "Dia do Aviador"
o brigadeiro Neto dos Reis, coman-
dante da 3.B Zona Aeraa, recebeu o
seguinte telegrama: "Ao ensejo da Ca.-
ta do Aviador tenho o praser apre-
nentar V. Excia. em meu nome e doa
oficiais esta guarnlçflo cumprimentos
mais um aniversário t&o grata efe-
mer ide marca também mali um ano
relevantes serviços prestados aviado-
res nossa brilhante a gloriosa F.A.B.
pt gen, Nleanor O. Sousa, lub co-
mandante da 4.* I_.I."O comandante da •..* Zona Aérea,
brigadeiro Carlos P. BrasU recebeu,
em S&o Paulo, numerosas visitas da
cumprimentos pelo transcurso do "Dia
do Aviador",, dentre elas a do gene-ral Batista Lott, comandante da 2.*
It. M.; gen. Honorato Pradel, pre-sidente do Circulo Militar • outras
altas autoridades. Na Base Aérea de
Cumbica foi Inaugurada a estaç&o
ferroviária da Base, seguida da uma
demonstração de bombardeio, caça •
acrobaclas. um "show" artístico •
baile para sargentos. Por oeaslfto daa
regatas, em fl. Paulo, a TJ.B.A.C.
homenageou o ministro Armando
Trompowsky, promovendo a lnaugu-
raçfto de uma placa com o seu nome.
O comandante da Zona descobriu •_.
placa, agradeceu em nome do briga-
delro Trompowsky, em quem reconhe-
cg um administrador operoso a pa-
trlota a exaltou oa feitos da avla«,*:\o
civil, bem como o profícuo trabalho
da TJ.B.A.C. Aos participantes da
regata foi oferecido um churrasco.

o brigadeiro Carlos BrasU telertra-
fou a todos os Aero Clui.es e à faml-
Ua Ue Santos Dumont» congratulan-
do-se pelo transcurso do "Dia do
Aviador . As festividades encerraram-
se ontem, com um almoço promo-
vido pelo Rotary Clube, em horaena-
cem a Aeronáutica, em cujo nome fa-
lou o brigadeiro Brasil, fazendo ex-
posição sobre a organlz&ç&o da Aero-
náutica, em particular aa 4,k Zona
Aérea. V— O comandante da Escola Têc-
nica de Avlaçfto, anunciou o resulta-
do do exame de aámirsio rsaüss-ic s.
12 de setembro para matricula nos
cursos daquela Escola. Ol candidatos
aprovados foram oa seguintes: Jar-
bas Cardoso Leal, Jorge Fcllsberto de
Lima, Imllton Ribeiro Faria, Mario
Romfto, Jofto Borro* carreira e Alvan
Leal Chaves. Os demais candidatos
foram reprovados, nho podendo pres-
tar nove «mt antes de dezemliro
de i.».».

tnnvERsnJAaDS católica

Coniren_._o ds rseuldado d, Noao-
fia — Reuniu-se no dia 2a do corrtn-
te i» 20 horas, no Salão da Facu'.-
dade d» Direito, a Congre_e._» da
Faculdade de Filosofia a Um de -Ua-
tar da Mgulnte ord-m do dia:

. i — Formatura do» Bacharéis a
Licenciados; 2 — Provimento daa cá-
tedras: j — Diplomas dt>* proíessoris
fundaaloríe (na litografia): 4 — Pre-
gremas de todas a» cace.ras. Nonos

Çrogriamas 
para eerem lmprs&aos «u>

ileograíado» Inicio das aulas; • —
Reunl.e» pe.-lddlcaa de prolí»sorcs*de
cadeira» afins: — 1 — ínslne dss
língua* — IspecUilltaçftea; 7 A-.ldul-
dade do Corpo Docente; a — Curso
d» Uateãuca; e — Curto de Jornalls-
mo; 10 — Regimento Interno; 11 —
Ranoriçis. do Conselho Tatcnle» AA.
mln.strailvo .

O Reitor-"** y».a;uld_4. de »Uo-
sofla. R. Psdre Augusto slagnc. S.
J . deu a palavra ao B»v. Padre
Jot4 Oomaa Bueno S '.. «eoretirio
Oeral ds Universidade pars a lei-
tura dc Ato do Reitor Magnífico re-
latlvo a© provimento do Professor
Alceu Amoroso Lima, na «adeira de
Literatura Brasileira

Outr.* fato digno de nota foi a K-cla-
ma.&e do nome do R e-adro Ssral_m
Leite. S J.. autor de nove volumes
de "Hjaorle d» Companhia de Je-
;us no Brasil" • a propo_t_. unanime
dos P olessorãs paro a conecasao ao
titulo de Doclor Scltntio et Honorls
Causa, t|Ue constitui a mal» alta Qlg-
nldade conlerld» Pila Universidade.
Motivou e»ta proposta ser o autor da
monumental obra histórica persona-
Ltdade qus vem contribuindo de njo-
do a-mlnânte para o conjreuo das le-
trea s srtea A proposta devera su-
ttlr ae Conselhe Universitária

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Kstsjaio _e plantão lio]e e ama-

ni.. __gi_n-a*-.t«ls'a. Oi scgulatea:
Kua Senador Dantas lira-OE —

Rua do Llvi-Amento 100 — Bua
do lavradlo W7 — Bua Senadnr
Pompeu OO — Avenida Mem de Sa
n. 80 — Largo da Carioca IO e
18 — BUa Hüddoclc Loüo l_6-B e
860 — Rua Estaçlo de i_ n. 71
— Ru» Marlx e Barro* n. 606 —
Rua do .Matoso n. ÍO-B —Ru*
Catumbl n. 67 — Praça Oondes-
ca Paulo de Prontln n. 46 —
Rua do BUpo n. 180. 3* loja —
Kua Benedito Hlpollto n. 100 —
Rua Itaplru n. Wó — Rua do Ca-
tete n. 287 — Rua das Lar__»Jel-
ras S_3 — Rua Marquês de Abreu-
teo n. ai4 — Rua Almirante Ale-
xandrlno S- — Rua Cosme Velho
n. 108 — Rua J-rdlm Botânico
n. 097 — Rua Voluntários da Po-
trUi TH*. — Rua da P*_s_gem nu-
mero 140-A — Avenida Ataulro
de Paiva 1C0-A — nua Silo Cie-
mente n. 31 — Rua Reiü Orai»-
deza 3HQ — Rua Marechal Cam-
tuarla IOí — Avenida Princesa
Isabel a. SO — Rua Miguel !*•
mos n. 2G-B — Rua Montencgru
n. 130-B — Rua 7lsconde de PI-
raJ4 a__a e SOB — Rua Teixeira
de Melo a. ai —- Rua Jullo d*
Castllbos 16-C — Av«entda Nossa
Senhor* de Copaoabana Sil 1-A e
5-4 — ¦ Rua Prudente de Morais
n. 10-A — Rua ouvlvler 18-A —
Rua S&o Luiz -ronaaga 36, IUS e
.77 — Rua 8*nadoc Bernardo
Monteiro n. 88-B — Rua S&o
Crlstov&o n. 16-B — Rui Pira-
tini «3- — Rua Bonfim 36al —
Rua Figueira de Melo* n. 900 —
Rua S&o Francisco Xavier n. t

Avenida Tijuco n. Jtt-»A •—
Rua Conde de Bonfim n.s 4BQ,
«ffi-A e TilO-A — Avenida. 26 de
Setembro ns. lar e. 3Í4 — Rua
S5o Francisco Xavier 4?C — Rua
Teo».oro da £«llva 810 — Rua Mas-
well .3©3 — Rua Barfio de Mc:-
quita ru. 708, 230 e -008 — Rua
Pereira Nunes 2-11 — Rua José
do Patrocínio n. ai — Rua Adol-
fo Berg.Tr.lnl a. !04 — Rua Ana
Nerl 20T8-A — Aua Aquliabü
n. 3Q6-A — Rua Arlstldes Calre
n. Suo -»- Rua Assis Carneiro 60

Rua Bar&o'do Bom Retiro 3IJ0
P.ua D. Romana M. hojaü SOS
Rua Frederico Meye; n. -fl-B
Rua Goiás s. 2S<i — A-ronlda

Jo&o Rlbei.-o n. 260 —.Rua Jo.4
Bonifácio n. ao.l - Rua Jor* doa
Reis n. 535 — Rua Sousa Barros
n.'8-fl — Avenida 20 de. Outu-
br» .Mc» — Rua 24 de Milo 4140

totroio UarecbU .Rangel fOA

t 1TJ — Estrada Monseulior Fellx
n. MH — listrado Vtocnu, de Car-
wdho n. ao — Rua Maria passos
n. lil. — RUa doe Topa-los Ti

Rua Capliiio Couto Menezes 4
Avenida Automóvel Club 208»

-— taxada do O tavlano 2CQ —
Rua Jo&o Vicente 037 — Rua da-
rollna Machado ns, l»_ú0 e 400 —
Rua Slrlcl S-B — Avenida 20 de
Ou.ubro fiom-A — Rua mias <da
_llva n. «17 — Rua Coronel Ran-
gel a. B5 — Rua Qlt« a. 4-<A. —
Rua Itoqamblra a. 104 — Avenl-
da Nova York n. IA — Avenld*
do* Democrático* SOI — Avenida
Teixeira d* Castro 1-t — Praç»
daa Naç&es 40 — Rua Quatro de
-Tovembro a. «• — Bua. Oardoso
de MoraAs sus. MM » MO — Rua
EUlvlna «'.-»— Rua Joio K*«o
n, ÍOI — Kstrada Kne*z_ho •_*
Pedra a. S63 — Rua Plnaagl J_-B

Rua Montevld<lu a. 100O —
Rua dos Momelro* ÍOT — Ru*
iaO!;o Júnior as. ___0 • iC£l —
B-lriula Bm» de P!n* a. _»3-B

Rua Itablra n. 88 - Rua
Orojô n. 178 — Avenida Antenor
Navarro n. 40 — Rua Cordovll
ii. aoa-B — Avenida Qeremarlo
Dantas n. 0i7 — a vendi., Nelson
Cardoso 3f72-B — Rua J-itiartuba
n. 16.il — Estrada do Engenho
.\\>vo n. 4«3 — Rua Bcllsarlo de
Sousa n. 3* — Avenida San'.a
C.-uz 400 e 204 — Rua Coronel
Tamaxlndo MD — Rua Dois de
Abril n. & — Rua Coronel Aso.-
llnho n. 46 - Frict Tres de
Maio n. 8 — Rua Flellp* Cardoso
u. 12S — Rua Pct-ovo de Car-
valho n. 14.

— S-..gUii-a-íelr« — Ru* VU-
conde do Rio Branco a. _t.—
Largo da Ca_rloca ns. 10 * 10 —
ílui Haddock Lobo a. 1 — Rua
Arlstldes Lobo n. 228 — RUa Ma-
rlz * Bar.os n. GSO — Rua do
.Mato-o n. to — Rua Calumb,
ns. 6 » l_. — Rua Campos 8a-
los n. 10-A — Rua do Catete
n. Mã —' Rua dss Laranjeiras
ii. 168 — Rua Marqu&s ds Ataran-
tes n. 210 — Rua Áurea n. SO

Rua Alice n. "-A — Rua £do
Clemente n. 84 — Rua H um alu
n. 1«_9 — Rua Joio I»lra n. IH-iA

Ru* Marquais de Suo Vicente
n. 18 — Rua Dias -«errelra n. Ol-
A — Rua General Polldoro a. >

Rua Marechal Cantuarla, 8--A
RUa~ Voluntários da Patla nu-

mero _4õ — Avenld.. Nossa Se-
nhora de Copacabana ns. 74, 72o-
A * 04Õ-C — Rua Barata Ribeiro
n. OtG-B — Rua Siqueira Cam-
pos n. 83 — Rua Maria Qul teria
n. 05 — Rua Toneleroa n. U17-A

Rua S&o Luiz Gonzaga n. 86J
Rua ag&o Orlstov&o ns. 820 e 04
Rua Bonuflsa á. 31SI — Rua

S&o Januário a. 1«38 — Rua
Olímpio de Melo a. ff77 — Rua
Conde de Bonfim as. ee * 610

Rua Boa Vista a. 106 — Rus
Sio Francisco Xavier n. «tBO —
Rua Pereira Nunea n. 2-0. — Ave-
nlda 26 de Setembro a. S_l —
Rua Bar&o de Mesquita as. 760
t 100. — Rua Leopoldo n. ai-

Rua Adriano n. 97 — Avenida
Amaro Cavalcanti a. 2I10O — Rua
BarAo do Bom Retiro a. 486 —
Rua Cachambl n. 254 — Rua Dl*a
d* Cruz n.' üttl-B — Rua Dois de
Maio a •MO-A — Praça Sargento
Eudoxlo .Passos j» 0 — Rua Fer-
nando Esquerdo a. T7-A — Ave-
nlda Jo&o Ribeiro n. 5. loja —
Rua Jos. dos Reis n. MO — Rua
Julla Cortines n. 08-A — Ave-
nlda 20 de Outubro n. T407 —
Rua 34 de Maio ns. 1007 e 1803

Estmda Monsenhor Fellx nu-
mero 804 — Estrada Vicente de
Carvalho' a. 20 — Rua dos To-
pa_!os n. 711 — Rua Capitão
Couto Menezes a. 4 — Rua MArla
Passos n. 10- — Avenida Automó
vel Clufb n. 2864 — Estrada do
Otaviano n. 260 — Rua Joio .VI-
oente n. 057 — Rua Oarollna Ma-
chado ns. 400 e 1660 — Rua 61-
rlcl n. 8-B — Avenida 29 de Ou-
tubro n. 9GT7 — Estrada Maré-
chal Rangel n. _ — Rua Elias
da SUva n. 4il7 — Rua Coronel
Rangel n. 86 — RUa alta n. 4-A

Estrada Vicente de Carvalho
n. 700 — Avenld* Gullhenne
Maxwell a. a__3 — Avenida Nova
York n. 1*4 — Rua Cardoso de
Morais a. 140 — Rua Costa Men-
dos n. 200 — Rua Leopoldlna
Rego ns. 28 e *__ — Rua Jo&o
Rego n. Mtj — Estrada Engenho
da Pedra n. 582 - Rua Custodio
de Melo a. 309 — Rua Nicarágua
n. 340 — Rua Lobo Júnior nu-
mero 1070 — Estrada Braz d*
Pina a. MO-B <— Rua Itablra
n. 80 — Rua Major Conrado nu-
mero 3-4 — Rua Valentlm Maga-
lh&es n. 2Ü0A — Rua Cândido
Bonlclo n. -162 — Estrada Gene-
ral Tasco Trsgoso n. 4I11P — Av*.
nlda Conego Vaasconcelos a. 46 —
Rua Santíssimo a. 13-A — Rua
Japoara a. 200 — Rua Oajalbt
n. *A — Rur, -errelra Borges
n. 4 — Rua Felipe .Cardoso nu-
mero 103 — Rua Lopes Moura
n. 06 — Praia de Olaria n. 307Rua Pinheiro Freire a. TI.

no próximo ano.
França * Iugoi'i»la dsoldlr-o

qual delas v*:r& 4 nossa terra.

Ambas «stao bastante empenha,
das pelo triunfo, quer sob o

ponto de vista propriamente es-
nortlvo regional, quer pela alta
sUntfleaçllo que ele encerra,
•lem da vinda ao Drastl, que é
sempre um forte desejo de todos

quantos vislumbram eesa possl-
büldade. Hoje, o Brasil, apd* a
eonflagraç&o mundial, nao t tao
desconhecido eomo antigamente
* a fama do Rio de Janeiro 4 bem

grand* a* Europa.
Segundo noticias vinda* _o

Valho Mundo, franceses • lugo*.
lavo* prepararam-se, cuidadosa-
menU, para e grande ambat* de
hoje. '

Quando foi disputada * prl-
melra eliminatória entr* o* con-
tendores de hoje, em Balgrado,
o* Iugoslavo* eram considerados
favorito*, tn&xlm* depois que
eliminaram Israel eom toda a
facilidade. A própria Imprensa
francesa n&o escondi* e receio
de que o* achavam possuídos o*
responsáveis pelo quadro da
França, 4 vista 4o resultado
pouco satltfatórlo par* o* fran.
esses, dos ultimo* Jogo* Interna-
dona:» que tinham disputado.

Mas sm Belgrado, por ocasião
da 1.* eliminatória, eom grande
surpresa par* o* locais, o scratch
francês superou a expectativa e
nio se deixou abater, empatando
* peleja pei* contagem de lxl.
Acresceu, »lnd*. * etreunstanoia
d* que, aa segunda fase da por-

Campeonato Carioca
de Foof-Ball

OB jooob
W O J R

Oi (t*> K
l''liniili.*n .• (1.*) — Zz'.l-Clu
(te filio JnnuArlo, ArMtro:
Mr. Duntlas. _,• tomo:"¦«íco <la Dam* I x I.

Rotafogo (].*) x Canto «o
Rio dl.») _ campo da nu
General Scverlano. Arbitro :
Mr. Lowe. 1.» turno : Bota-
fogo 3 .x 1.

OS JOGOS DE TERÇA 
'Ú

FEIRA A Nom ,
flamenga (4.*) x

cesse (t.s> >— Oampo do Bo-
tafogo. Arbitro : Mario Vias-
na, 1.* turno ; riaa_f_Bfl« :
- x 1.

Madara-ra <)*.•) ¦ a__s-
ga («.*) — Campo do Seta-
fogo. Arbitro : Alberto !___-
cher. 1.» turno : Bangu 1x1.

- 1

O DIA NO BASKET-BÁLL
Como Isidoro Coelho conta os acontecimentos da quadra

do Riachuelo — Não deseja ser tido como
prorocador de desordens

braiU

Campeonato Cachoeirense
de Foot-ball

Mm «ro«*i-ruim ente to Camp_ienato

Êromovido 
pila. Liga Cachoelr.nas dt

uporto» part o cor.-or.te ano, de-
frontnr-ie-ao. hoje,-, em Cachoeira., do
Mr.eaeil. no _c.tado do Ris, at .qul*

Pes 
do X.C. Comerclario e o Onze

,C. O encontro promete revestir-re
da lenaaclonalj jogadas, dado o em-
penho com qut porflam *>a doia tearas
contendorea.

VITORIOSO 0 FLAMENGO
t«l, O P__Sirt.TADO DO JOOO
Dl ONTIM. COM O BANGU

No Estádio Proletário, rtallsou*»,
ontem A tarde, o }o.,o Bangu X Pia-
mengof transferido de domingo ultimo,
devido a excursAo do grêmio rubro-
negro & Guatemala. ¦*

O m&teh ara aguardado com vivo
lntere__se, tm faca do equilíbrio de
forçai ai equipei dliputantes. E a
prova dease Interesse estft na grande
asslitencla que compareceu A longln-
qua praça de desporto.-» da parada"Guilherme da Silveira", a dejp.lto
da chuva corutante, o que contribuiu
para nAo lotar todas ai dependcnciia
destinadas ao publico.

Tecnicamente o prello agradou, pela
movimentação o combatlvldade dos
players litigantes, e o equilíbrio dai
ftçôci ie f«£ sentir cm todo o trans-
curso da luta.

A rltórla obtida pelo Flamengo fo)
Justa e a contagem finei de 2xl, ira*
dua eom fidelidade o panorama da pe-
Jeja. onde aviltaram cls duas defen-
alvas, notadamenta a do Piamengo,

ficlo 
desempenho, nos *} mlnutoi de

uu.
O rubro-negro venceu porque loirbe

ia valer dei oportunidades para con-
qulstar maior numero de oocla _n-
quanto • aeu etxtcto defensivo re hou-
vt eom segurança, nAo permitindo ro
ataque local it movimentar naa pro-
-ümfdr.des da meta de Garcia.

O Bangu perdeu algumas oportunl-
dadas, principalmente por parte de
Marlano, enquanto aua defesa falhou
na conquista do goal da vitória dt
•tu a d var sar to.

Coube A Moaclr Iniciar a tontnsem.
aos 22 minutos de luta eom um "tiro**
rasteiro, apôs um ataque cerrado doa
alvl-rubroi.

Gringo empatou aoa j4 minutos,
apói uma serie de thoots e rebatidas,
na exeeuçAo dt um escanteio, terml-
nando a primeira fase da luta com

contagem dt íxi.
O tento da vttdria do Piamengo,

foi obtida per Zl_ln.li- sos' w mlnu-
toa entranefo decisivamente numa bo-
Ia procedente da esquerda a que en-
controu a defesa banguense Indecisa,
culminando eom uma salda de Mao de
Onça, tm ultimo recurso, porém aem
preclsAo.

Os quadrei «bedeeeram A aegulnte
ardem:

BANGU — M&o de Onça RaranclU
Bula; Gualter, Mirim t Pinguela:

DJalma, Moaclr, SlmOu, Ismael e Ma-
rlano. ,

FLAMENGO — Garcia, Juvenal •
Newton. BIguA, Brla e Jaime; Jorge
de Ca-itro, Ztzlnho, Gringo, Z_ero «
E.querdlnha.

Além das duaa defensiva.. desUca-
ram-se Zlilnbo, Orlngo, Lero, DJalma
a Iam sei.

O arbitra Albnts Kalchsr teve boa
atuaçAo.

Na preliminar oa Veteranos do JBas-
gii venceram • Cajnlba por 7x0.

A rends tol da Ctl$ 1,6.0-9,00.

SEGUE PARA A EUROPA
UM EMISSÁRIO DO SAO

PAULO F. C.
a. Paulo. M .Asapressl — As nus

apuramos, aei^ue hoje para a X..panha
um emli-iarlo do S. Paulo T. O., eom
a mis.llo da entender-:e diretamente
com oa clubei Interessados na tempo-
rada do Silo Paulo P. C„ «bordando
pequenos detalhes que deverAo ficar
esclarecido! imediatamente.

AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO"ULRICO MURSA"

Nas Comissões Técnicas
(Continua.As Sa 7.» iai,!ai.)tos .esrgos da proposta do T. a. doTrabalho, n&o poderiam as Oomissde«de «errieo Publico s ds Finanças tria-los por Iniciativa proprl».Ji provamos que «rsa tese t v,rda-delra: o Oongrs.-ío nAo estA. de ne-nhum modo. a nenhum titulo, obrl-

trnoo a ae-lUT e aprovar, submissa •Incondicionalmente, as protKv-.ua do'Judiciário; ao contrario, pode. sem-
pra, rhodl-tca-laa. Poder*. íim. «n-torm* as etxcunstanclos. ndo Dcuer /a-ze-lo.

O ants-pro]eto do Tribunal aupe-rlor do Trabalho preví. como luneao
irratlflcada. um "encarregado d- bt-bMot-eca"; »s Comksaõaa de Serviço
Publico e d. Finanças transformaram
essa funçS* gratificai* em caros lio-
lioo (lo provimento efttívo. t aumen-
ts-am aeu numero para dois.

Damos parecer favorável, em parte.com uma sub-emenda. para efeito de.Ti-csm suprimidos apenas um dos car-
.os cm que-tdo. modltlcando-re. as-¦£im. a proposta do Tribunal apenas
no tocante A naturesa do cargo, mas
cem aumentar o numero dos fundo-
narlos.

Será uma ratcsvel * prudente solu-
çao. que concilia. eqii."_.atlv_men_..
a»iboe os -pontos de vi ta em eonlll-
Ui.

Em verdade, ai n&o compreende queo mesmo al-n Trltnirv».) da Juati''»
do Trabalho nSo paasa com efunc!ó-
narlo efetivo e «speniallsado. um bl-
bllotccarlo. porque mala que um ae
este numero 4 Julgado bastanti» porquem mala poíe d<por a rospelto?

Asilm, coacI'JIitio-1 no.so par^-tr so-
bre o projeto _• 70714* • si «Bundasdo plenaiio"*

ftantoa, 30 (Aiapress) — A Associa-
çAo Atlética Portuffuasa trilhando por
caminho dos mali acertados, tem pro-
curado sempre melhorar a fisionomia
a a capacidade do aeu estádio, propor-
clonando a todos associados afloclona-
doi. maior conforto. ProsaegudTHlo
neste caminho, ainda. esta semana, o"Brioso" deu inicio a novos melhora-
mentos no e:tadio Ulrlca Murga. au-
mentando consideravelmente aa lota-
çoea populr as e construindo neata
parte nova -. e modernoa instataçoea pa-
ra a Imprensa e construindo ne*tn
parte novaa e modernas Instaltço.s
para a Imprenaa escrita e falada, o
cru* merece oa maior* Iouvor«s.--».—_<»?<»¦—»- — -- .-—
TIRO AO ALVO

mtt._ OTtT PARA BOXNOB AIRES O
rePrebentanti aRA-_ÜQ-lO
Seguiu ontem de avlAo da PAB pára

Buenoa Aires, o 1° tenente aviador
Guilherme Vieira Cavalcanti, da - ba-
ae aérea Aa Santa Crua, integrante
da equipe brasileira de tiro ao alvo,
que vsl disputar naquela cidade, o
eampaonato mundial, tm novembro
próximo.

O tenente Guilherme Cavalcanti e
camp.Ao de tiro, e vai como unlco
representante do BrasU, a convite da
pute em variai provai de mcitre do
tiro.

Nest* «ompetlçAo concorrerAo .10
paises. _

•IUSTA*HOMENAGEM AO
VETERANO BRANDÃO

8. Paulo, 19 (Asapressl — A noticia
de que o Corlntlans prestará uma nn-
menagem eo seu grande rrack do pa:-
sado Brandfio, por oo>*slfio do "D»r-
b\ * Üorintistu x Palmeiras, prosrama-
do nora IS de nov mbro, lax-n^.
lembrar de tantos hero!s, louvados
•íòpülô ú* tnortoa. Forone todos «abem
d j ln-ro.tldAe, sofridas pelo "Mestre
-Irar-dâo", enouanto outro*, aem um
quarto do _ra' merecimento, tem me-
r.»cido malorea recompensas * deit?—
que. Mn, como st costuma dlier, oue
nunca ê tarde para uma boa açfto,
Louvem-o» esta d% «ttual diretor!» co.
rlntlona, que v?i lhe o**recer uxs
medalha. <í- o\:ro e eonceder-lh* e>
t'.;ul. it soei» TMsllct»

Pieis *o principio rirnunlo paisst* eeçaio. ds, veicular todas ¦* no-
tlcl-s originárias de tontos mera-
cedoroa üe credito, beta como *
ae apresentar ss vers&ss exlstsn-
tua sobre as ocorrências ultima-
merit, Terltlcndss cm diversas
quadras da Metrópole, transmiti-
mos aos nossos leitores a veruAo
ijue, o amador Izldoro Coelho noa
trouxe, pessoalmente, sobre os de-
angradavela sconteclmsntos na
quadra do Rlachuelo, quando do
encontro com o TIJuca. lissss acon
tsclmento* determinaram * apll-
cação das penalidades J* eonne-
cldas. Izldoro Coelho, que aqui
.ateve acompanhado da sua espo-
aa • progenttor, assim nos falou:"— Desejo sm primeiro lugar
¦firmar que nao agredi o Juta Ni .11
Coutlnho, nada podendo acrescen-
tar a respeito do conflito em que
tuinbem fui envolvido, pois, sen-
do atirado ao solo, dali fui retira-
do • levado psra junto de minha
cenhGr__ • minha progenltora.
Quando terminou a peleja e an-
tus quu -.-.tinirH.... _ o conflito, cum-
prlmentel diversos jogadores do
TIJuca, entre os quais odln e Cel-
so Meyer, o que comprova n.lo aer
nenhum desleal ou apaixonado.
O sucedido foi obra do desespero
de que se achavam possuídos ou
assistentes devido a atunçao fm-
quLn-lma do arbitro Koll Coutlnho.
2° — 1'cníio um nome a zelar pois
deücendo de tradicional famUla de
desportistas, conceituada n...-:
meios politlcos e sociais da Metro-
pole. Contra a minha pessoa, a
imprensa, sem ter sido testemu-
nha ocular. tím feito tremenda
pressüo deixando transparecer ter
sido eu o unlco culpado por tudo
o que sucedeu transforrnnndo-me
em verdadeira fera humana. Ne-
nhuma culpa, a meu ver, cabe á
laboriosa e honrosa Imprensa o
portlva, pelo que vera noticiando
a meu respeito e, sim. a Diretoria
do Rlachuelo T. C. que me <_lml-
nou do seu quadro social, ac.t-
tando, por antecipação e luconcl-
clonalmcnte, qunlqucr soluç&o que
a Federação de BasketbaU viesse
a tomar e tambcm As acusa;6cs
do Juiz Noli Coutth.no sempro aflr-
mando ser eu o seu principal
agressor.

3o — Admitindo, aludi» que po-
ub.iurdo, apenas para efeito de ar*
gumentaçüo tlvesso sido eu um
tios agressores, o clube mio ni_
poderia eliminar tâo radlcahncu-
te sem que olba.se. como maiunin
os Estatutos, o meu passado «em
macula o Isento de uma iltiplea
• formal advertência.

Foi por Isso que recorri do ato
da Diretoria, bem como do uto <-_
•ntldsd* metropolitana, ao Egre-
glo Conselho de Julgamentos, da
pena de cllmlnaç&o que a mesma»
ms Impor, estrlbada apenas era
uocumeutos oficiais (sumuia * rt-
latorlos) recorrendo á lei Supli*-
tlva de Football a meu ver, mal
aplicada no caso, alem de nao ter
sido tomado o meu depoimento o
que constlUU verdadeira aberra-
•filo. 4.* — Paço um apelo e oon-
,.o na Integridade da Imprensa,
u íim de quo os íatoa eejam apa-
rados com a devida serenidade,
pois, n* verdade, Jamais agredi n
quem quer que seja, procurando
sempre conquistar ss simpatias «
estima dos meus semelhantes.
Conto 22 anos de Idade e m_ ae-
dlco ao basketball desde a Idade
dos lu anos, n&o tendo até » pre-
sente data, nada que me desabone
ou qualquer desafeto. A pie3»a e
a maior Inimiga da perfeição, as-
sim como o tempo, no seu r_ablò
amadurecimento, tudo esciareco
Confio nessa circunstancia a espe-
ro que todos hao de me fazer Jus-
tlça, desde a Imprensa, até o Ria-
chuelo e a Federação, lncluslvs o
próprio Noll Coutlnho.

50 — Se, porem, no fim desja
exposição, nio me fizerem Justiço
nada mats me reBta fazer _cni.3
abandonar definitivamente o es-
porce que, ss do um lado levarei
as mala duros decepções, por um
outro lado, guardarei o meu gr*u-
de e eterno rcconheclmenl a por
alguns outros que. tanto lutaram
om defesa do meu bom nome e
no da minha família. Nao tutor-
darei, entretanto, rancor de quem
quer que seja pois, tudo fiz pura
tornar-me um atleta perfeito não
tendo poupado esforços para tan-
to. A jTotalldade me perseguiu «
sempre íul uma grande vitimo
sendo que, desta feito, parece que
estou definitivamente liquidado

nesse setor de atividades.. Que
Deus perdôo os quo me fizeram
mal • ?les que 00 prevlnam pois.

,oe amigos de hoje, bem poderno
1-ornar-so os inimigos da ama-

N&ó queremos aduzir nenhum
comentário mala sobre o assunto,
openas desejamos afirmar qu*1.
realmente, todo Julgamento, bom-
como o noticiário da Imprenso, tol
decalcrvdo nos boletins oficiais,
súmulas e relatórios apresentador
nelu F.M.B., documontos, alt-s
mais do que suficientes pnra que
se conheço a vars&o oftclal doe
esoate cimento*.

Os frr»
tos, promotora* * patroel-a-tonsd* temporada «o fortíssimo «c_- 

'

Junto de b.i«k«t-b>sll, o Ssleelon*. '
do d* Utah C!ty, ae_Jba_a 4* •*_ *
|tanl-_r d_flnltlv_men_* a tab*!*,
d» apresentação do _as_o*o 000-
Justo da tarra ia* roía «o «jvjrr»
da Bola ao Certo. Os Jogos ot_Hbe-
certo A seçulot» ordem:

Norsmbro — Dia », «a att*
Paulo: — Títai- 'Onlv»r*ltT 

x Tosa-
Ilstaao.

ni* 4, ssn Alo Clsra: — l*»i«t*«
*loel_-e«_s« a Vtoh TJoli-irslty.

Dl* J. «mb Santo* — vt*H IM.¦varsltj ic e«el*çAo .BantUta.
Di* 1, «m Pont* Oro***; — s»*-

l*çio local x T7nlwrsltj üi__l
Dia S, em S. rcnic: — Vtxm

Wnl-rersitr x Caorlntlans I__tl_ta.
Dia 10, em 8. Paulo: — XTtsi

Dnh«_r*!tr x no.-ests.
Dl* 11, _m B. ___r_*ent*: —

trtah Dnl-persity x Mlaas 1>b_s
Clube.

Dia lfl, *m juws d_, nni —
U'.r 1 OnlreMity x Olímpico A. C.

Dl* !ft, no Rio d. Janeiro: —
Otah Tfnlrerstty x Piamengo.

Dil ifi, no Rio de Janeiro: —
trtah Un'.v«K-s!ty x seleçflo «as
Fcrçaa .Arm«4iu.

Como «ae pôde ibp>re^x_-ler <_«&>•
roteiro oficial, os norte-asnarica-
no»s sóment* reallrarfio duas apr?~
_entaç6e_ ne..!a C_pital, quando
JA de regresso, após cumprirem *
compromlMo» cnniecutivo* nc*
mala variados pontos de ft. Fa«-
lo e Minas Oerats.

aMODC.-W^ADA A TAB-___A BC«
jogos no -utaii"

8. Paulo, M (Asapreas) — Oa
ment\_j da Asroclaçâo Deaportj-
va Flo.-esta, patrocinadora ea -
temporada em nns_o pais, do fr-
moso "flve" de bola ao cesto nc: -
te-am-rí-ano da universidade io
Uí.*.h, modificaram a tabela d* ,
Jc-süb, é a oí gulnte: Dii 8 sm f,
Paulo, TJtah 1 Paulistano — Ei^
4. em Rio Cl.-.ro. Utnh x Se!eç.'o
Rio-Claren?e — Dia S, em Santr»,
Utah x Se!a_çSo Santista — Vi»
7, em Ponta. Oros-ra., Ut..h x 8>:-
leySo Pontaçra-i._en.»e — Dia I,
eni 8. Paulo, Utah t Cor!ntl_Ti».

VOX-LET-BALl,

09 jooc_ cs aon

_ íi Fadara çto VtetropoUtaoa 4uTollarball «s.aloa para ot Jogo* &holt. domingo, dos camp._n»toa daa»» s s* Dtvla-e,, as Hi-lstn a_t_.
ridades:

O-.iaira M Botafoc» — Caa»* 03aualra — lt 10 horaa. ialt: Alva»Roma r.e — «scal: /. Chavae —
Ap.: c. Pinho.

Vasco z >*l*mengo — CinM «4»
Vasco — ts lo horas. __!s: Itanat»
nlo oamc.ro» — piscai: JoH T. e-.-
bral — Ap.: .. Oolí.

Orajau' T. C. * -Tiumlti-nsp -
Ctmpo do Ornje-a* — At lt
Juls: Silvio Cintra P.o rísoS.
ê\r.T'.c ieno — Ap.: "A Croa.

TIJuea x Realeng» —' li 10 icrfM-
JuIí: \lols!o Herbert — Flieai: jM«í-
mar Câmara — Ap.: J. _Wnl)o.

Para oi íorou do dia :• 4a **-
tembro, eampsonatoi da 1* • t* dl-
viaOri, jerfto ai «gulntei aatorida-
d.»:

Uçalei-GQ x Flamengo — Camço é*
Realengo — As 21 horm. Juli: idacta
Pereira — Piscai: I.uli C. H. «»
Carvalho — Ap.: 1. Oulô.

Este Jngo 4 em eontínuaçft* a* \-t\-
ciado no dia 2b de outubro.

Para o» íogos do dia y de Eor«ra-
bro, campeonatos da Ia • I* dlrl»W>t,
st acgulntei imtorldad««.

R-al««n»[i) X Oralau' T. C. — *_***'
po ie ReaHn*»o — ts ti horaa. ^ts:
B. Nieva Jun. — Piscai: I. aOhnvM
_ Ap.: 3. Gul_.

-_«.  _0P» __s_ ?"  *

I OLIMPÍADA do exéroto
KO.TE A _OLKMnJADE J»

INl^RRAUltNTO

A Dlreeío do Departorrien», tolw^-
ma ts peasaia.» que foram Mnvldor.as
pr-.rs a cerimonia de ancerramento oa
I Olimpíada do Exercito, amanhü. 30,
Ax li horas, que ela «serA reilianda
em cjyio de mau tempo, no inttirlor
do GmAslt..

HOTTCOIARJO DlWaiVSO

«sta manha, a disputa ia quar-
ta rodada io Torneio Infanto-Ju-
venil — Prossegue a 'f^íí*5"1"
, utll iniciativa, da Atlética do
Qrajati com a disputa do Torneio
Iníanto JuvenU de Basltet-ball.
A equipe da Assocla.ao promoto-
ra e o Vasco da Oara», ocupam a
llde.-*-i_e invlota do "««'?;"••

Logo mais, porían, e*sa situação
n&o mais se apresentara pois, na
quadra da rua ProrfeMr Valadare.»
Jt>3arao oa "flves" • um deles, fa-
talmente ter* de dc_ce.-. O outro
encontro seri dltputado entre os
"fives" do Makenzle e do Sampaio.

Ainda não te tabo ie haveri
-__„._t amanhã — A disputa da
segunda rodada do returno do
campeonato metropolitano de otm,-
Ket-ball e;tá eondiclonado ao
tempo reinante amainhi nest» Ca-
pltoí. Se n.\o chover teremos *s
disputas, mas se o contrario se ve-
rtflc_r, h_ver_ ent&o nova trans-
'¦Sienci*-. Cs *csos nrogm-nw-doa
eüo oo seguintea:

O. R. Flamengo x A. A. do ora-
jaú — Grajau T. C. x America
F. O. — TIJuca T. C. x Vasco da
Gama — Rlachuelo T. . X Rio-
chuelo B. O,

Or£ianí;n:'a a tabela de apresen.
tação do tcItciolnaàD de Vtttt, »«

REPERCUSSÃO DA MORTE
DE MANOEL CERDAN

Wova T»rx. tt IV. P. — •»»«* «r*
Motta qua devia daftndar «m íi.ulo
de campeto m-undlal doa f**o* m*.e-
n*_.ado_. contra Maicel Cordan, *in de-
rembro, «alu em pranto ao sato-T i*
moTle do esplendido puallut* rrsnaats
no acidente Bírw ocorrido «ate» nas
A!^NÍo 

posso era.-". <Mi»*- Jíít »*lo
rnndo. •'ara um rrnnds lutaalor • ax-
celente pesaon. Minha «.rpo^a Vier',
minha m»« • m vunios resatr per ei»
aqui em Ca-ia • mas nto posso crer
qu» tenha Ce;aparei*tdo".

La Moti drrlelu um «abo .1, poaam-»
a viuva de Cerdan. oue resld, em CVp-
sahlanca.

James Norrls. prasldçits ds -Jn-
tarnatlonal Boslns enub", or»»n}sador
d futura contenda l*. Motta-Cardt>n
declarou oaUvr "profundamenU ptnf.-
Usado". Acrn«-n£ou oue "Mareei srs
um dos melhores ho_ne.u no mundr.
dos esportes. Rra ura rerdad^lro ea-
valhelro e excelente luUdor e sen
manatw Jo Lonitman ara um de« «sais
agradáveis minaitCT ontra m in»iii.a>"
que conhec*ra-.

Lew Burston tclonador Doarta-amerl-
«ano d» Cerdan a hefa 4a tttporU-
mento Estransel-- do "Internatloaal
l xln . Club- afirmou ter asntldo mui-
to a noticia. "Istou desolado, d!a«c.
«o perder dois dos melhores sjalçon
que tinha no mundo Mareei • Jo. K
verdadeiramente traftleo qile Cejdaii
nüo tenha podido eheiar a Nova Tort:
osra- mo*trar no mundo qu» «ewwmufivt,
-endo um cnmpefto.

T t. N I S

TED-HAÇAOoi intui
OampeoHats In<lvldaal Cailss» mt

Jiago.» pro-treaadoa para **4* * *>¦
mcnhfc: m

Ho)«, domlnto «1*__0 — __ÍSU_Ponsjea x venc. C. trans-idl-Wll _
Maria Soares. _ ^_^«.aaaanalra-frlr» dia ti! — 0* 11 ¦»•
ra. - Elas Eor_«rth x Beaa »«mt«WÍ
ta IT horas — Beml-flnals d* ourlof
de Cavalheiros — Joat AfTW» - >*__•
qulm Raajado x Paulo Perra» - »«*.
urdo Melo: Humberto Cosia - OttytA
Boriierth x Otávio • Ad»»*r Vt

Nota: — A r. M. f. «sa
Srs. concurrentes *e-!eisnejrem
& T. M. T. a fim de a* 5JrtJ!T_
dot ssu* J«l<>«_ f?*í..f,***,sÍ MJÊ^-J

OtavS

rtinet»



ANONÍIOS
COMPRAS E VENDAS
PRÉDIOS TERRENOS

CENTRO
."¦¦APJ-ttlAM-Wíò*" vazio-=
V.nde-s- no bairro de Fátima,
nm, eom trea grandes quartos,
• iii tn, quarto de empregada, bl-
gilirlro, cosinha e demala drpen-
tlenelaa, ultimo pavimento. En-
«rega Imediata. Tratar com Sil-
.rlr_. Ter 45-0951.

4 trn C tn — Aparta—«St- n»Upi
_\ — Vindo p«ra <ntr»|a Imedlai».

S. 
frentt, doia quartoa, •»!». »al»ta

•nh»lro completo. eoilnha i are»
com tanque, entrada de ii mU em.
a«tro« • o re»i»me cm u ano». V»-
rvl.-rn ao» ••erltorle» de II. lôitra.
fctli.-leio do Jornal do Camerelo. .««¦
nld» Ris Uranco n, 117 4.» «nJ»r.
o»:.. 4ii. Te). 43-3840 e nia ao -•-
iico ri. s^J-p*- andar «ala_lQ0h.

, A pãrfa—«nio.» tremo e novo. vea-
J\ de-a» k A*. Pre». Varia», eom
•ala. 3 quartos, eoilnha a banheiro
por Cri 193.80.00, eom grand» finan-
cumento. Pronta entreg». Teief-ne
23-2674, Pinheiro
f*Vf"Prealdente Varga»""*— Vendem-

te grupo» • »tla» para «crltoi.o»,
.eora -hablta-ae". 90*1° flnaldadoi,
ll»ti«Ia Prlce. Trattr no Departamanto
Ide Admlnl»tr»çao de Ben» ile Juitltla
— Organiza.ií.. Jurídica Internado-
¦ al. rn» Debret JJ, 11* andar, «ala»
1.1111115. t«U. 41-0)01 • 42-8171, C|

ir. Osmar,

'— Org
,-aal. rue
£.111111ic «r. C
ITjTt. Mem de 84 7: — V«nd»-«e -*••
VV u edlíiclo apartamento 701 par»
.pronta entrega, á* frente, com «»!e-
ila, grande quarto banheiro eompleto
leoslnha • otlma varanda. Part* tl-
i_.ii*.lad* 4o por cento. podendo-a;
.•studer forma d» pagamento do ra»-
(tante. Ver com o encarregado • tra-
'tar co— o pro-rleurio á rua d» Lapa
I _ 13.
• 7'a o~-omr do mariêlo — LelUo"de
jl4-a.ot.mo predio no centro, afogado
«tra contrato 1 ru» Innalld» 04 qua-,

;«,iqul--a. de Henrique Valadares, tendo
loja e a obra-»i realdenclal o lello*cro
Olannlnl, -enderá m lellAo 5» fira
10 d» nov-mbro de 1949( a» 17 horas
•m frente ao me.mo podendo aer vi:i-
tado por especial o-.-*y_'_:o _os ara.

Hora—res, Int. tal 11-7311
I * ten.— — Predio à ru»*do* Inva-
UTA. lides 94 tendo lola imp!» e maa-
c.llco aobrado res'd__.clal o leiloei-
ro Olannlnl venderA em lellio ao oor-
rer do martelo 3* ítlra io de novem-
bro d» 1949 ks 17 hora», em Irent»
•o meamo, podendo ser visitado por
e.peclaJ. gentileza dos grs. Inquilino*
«.tando alugado sem coatratoa ia-
gcrm».o— tel 22-7331.

Apartamento 
vende-ae de j quartos,

aala, coelnha, banheiro, em ílnal
de construçio, uo Centro, rua Carlos
Campeio 41, próximo k Crux Vermelha.
Tratar i rua Gonçalves Ledo 97, loja,
com Ernesto.

Apartamento 
to Centro — Temos

á venda, eom grande facilidade de
pagamento. Edifício Paulo de FrontlnPreço 230-000 cruzeiros. Entrega-
b. vaslo. Trntar na Organização Alfa

Rua doa Andradas 26, 2." and. —
fone: 43-8658.

Caa* 
,»¦«. *» «eal » .i»UM» t aa.

.*4 «l-l «n Ui laivo «.« lin.» ru-
ta Prece io mil croMlrM A rua D.
Ana v'. •¦«!! • ¦ is. Mona i* i-»r«-
minta a t ai nu—« da Ar. Uira—iai
Plorlano ul!».II»,, —___,

Cviiiro 
-— A* rua oÕiténa-õ — v*--¦¦-

do proa! mo da praça Tiradentès
predio de loja • aobrado, para ocupa-
çlo inii-dlaia, medindo e le/reao laia.
Tratar com Plerre Reni Case» 4 rua
da «iirm.iii .,-, «ala 404, telefone
11-4141.

CYnlri 
EããZãrls -^"~V—-õ" por 490

mtl cr-s«lros ou troco por predio,
i »«!»>, otlm»», lado aombra • iunto
«lavador, com z gab. sanitários • >ra**
d* varanda, * rua do Carmo **, ::."
andar. dr. Marlano.

Centro 
— Valido __i»r n» a». _."••

•Idtnta Varga» quau «»q. da a».
ltlo Branco, siomi, 7 talOia, « tle-
vador»,, priço. 2.100.000 eruíelro»,
tlnanriadoi eo por cento. Tel, .7-0821
d» 10 á» 12 o du 19 4» 21 hora»,
Juraci. m_

Castelo"«"VeTidé-sa p"ara pronta tn-
trega, otlmo apartamento com to-

daa as peças do frente, ttndo saleta,
sala, 2 varandas, 3 quartos, banheiro
completo, cosinha, quarto, banheiro
a área de asrvtço. Trator com o pro-
prletarlo pelo tei. 22-1880.

("«ítelo 
— Veiuie-ie para entrega Ime

** diata, «m edifício da otlma cons-
truçfto o magnlflcamente localisado,
grupo da 3 salaa. saleta a banheiro
privativo. Financiamento da Ao •!••
____t»_r_J__lo tel. 22-1080.  
L'entro .—^~VenrJem-«o doU predio» de

' lojas • aobraao a rua da Concei-
çfto, antiga Vasco da Oama, a Tra-
ve»»a Julia Louca do Almeida, Antiga
Trave»», do oliveira. Tratar com o
leiloeiro Castro a rua da Mlierlcordla
n._8.

Centro 
— Apartamento para ocupa-

çfto dentro do 15 dias, á rua Ban-
tana com ampla aala, hall, auarto,
corredor de passagem, banheiro e co*
ainna. Preco 200.000 eruielros eom
flnnncalmento e facilidade no paga*
mento. Tratar nos escritórios de Aa-
cendlno Gonçalves, ft Travessa Ou-
rldor lt, — 4.» andar. Telefone para
43-7—0. ^__

Centro 
— V»nde-»e um pr«dlo êm

perfeito «atado, k rua do Sanado,
cum 4 quartos, duaa sala se demais
dependenclai. Preco 180 mil eruaelro».
Tratar pessoalmente com o Br. Cabral,
k ru* do Carmo 71, »«la 306. daa 9
t» 11 « d»» 13 á» 17 hora».

C«ntre 
— v.iid.-i, . ._:i,._ _.,,__•«soi | pavitntuio. .«ii,... ... t-l.'¦ ¦¦¦;¦*. alugada aem contrato, • o ia-

brado com magníficas acomodaçoas
para família »1iu a rua Laura d»
Aiaulo n. .a v,r no loeal por•uuieu do ir. i.,ii»i> • traur a rua¦ I- .'¦-' a>, aala )03, com carneiro.

(.«nii.. 
— Rua doa Andrada» — -

* Vendem-se apartamentos no Cen*
tro. Kua doa Andradas, contendo um
quarto, uma aala, quase em final t.l
cotutruçfto, praço 1.3 000o .ruseiru.
entrada d» ll aoo ctutelio». Tambem
tim apartamentos para **_.0o0 cruatl-
ros, eom entrada dt t 300 cruaeiros.
Tratar 4 rua Primeiro de Margo, a,
1* andar, Banco Popular Ouanabara,
Soo^ Cooperativa. Jofto.

Centro 
—. AV.-f-rilldtnt, Varga» —

Preto 230 mil eruíelro» — Vendo
npartamento com todas as peças de
frente a ampla sala. 2 quartos, banh-t-
ro e casinha. Facilito pagamento, Tra*
tar com Juvrnclo Barreto Jr. 4 rua Ro-
iiilg.i silva IS 10.* andar O. 1003. Tel.
22-722...

Centro' 
— Vendo confortável ãpar-

tamento da frente, alto A Avenld»
Men de SA n. 247, tendo 2 :>_.-_
quartos dt frente, ampla sala. oanhcl-
ro eompleto. espaçosa cosinha. aita
d« serviço jom tanqut. varanda, eto.
Preco: Crf 230.000,00 tendo "o°l°
para pagamento em 1» ano». Mal»
ln.'orm«.6t» Av. Rio Branco. 134 4°,
•I 407 — Fone: 42-6373. Hojo, do-
mlngo: 49-382..

Centro 
— Alfândega 

" — Ve-nde-a*
uma loja aem contrato medindo

4,30 x 22,40 — Imobiliária .Standard
Ltda. Rua Rodrigo Sllva, 18, 7.° andar,
l»l« 704. Telefon» 32-7932

Ci 
entra — Vendo na una portuário.

& rua Monte Cristo casa por 650
mil crucolros. facilita, alugutl 3-000
cruzeiro». Rua do Riachuelo. vendo
lola e 3 apaTtaoientoa. Loj» por 730
mü cruzeiros, financiamento de 50
por cento, apartamento» 160 mil cru-
zeiros — Entrada de 40 mil erusel-
ro» e 120 mU eruíelro» financiadoí
Telefone 37-6621 dai lo aa 12 e das
19 aa 21 tora» — Juraej.

Caitelo 
— Vende-ae com financia-

mento otlmo conjunto de 2 aa-
lu, <»leta e »anltarlo r_ta vaco.
Inf». tel». 37-3113 * 37-4192.

Andar 
no Centro — Vende-se nõ

Largo da Carioca, em frente ao
Tabuleiro da Baiana, vtndo no Edlfl-
«slo Rio. magnífico andar com b otl-
mas salas e Instalações sanitários,
servindo para escritórios, consultórios
ou laboratório-. Preço 750 mil cruzei-
ros, com grande facilidade de paga-
Bi.mo. Tratar k rua da Assembléia,
10*. sala 104. Silveira."fcjolrro Fátima — VenHo magnífico
O apartamento de frente no 1.° pa--cimento, tende 2 salas, sala de almo-

co, 3 dormitórios, banheiro com box,
ampla cozinha, e quarto de creada
com dependências. Preço 350-000 cru-
jselros, financiado 198.000 cruzeiros.
Caixa Econômica. Otlmo negocio. Ge-
raldo Alves de Ri-zende. Av. Rio Bran-
co._128,__l.?_ andar.sala illl.

BZirro 
tíe Fátima — Vende-se um lo-

te de terreno com 3 frentes, Junto
a escada de Monte Al**cre, remido de
foro, próprio para edlíiclo de aparta-
mentos, ver no local, tratar com o
proprietário; k run. Costa Bastos, 695--• Jrelefone 32-2421. 

Centro 
— Vende-se um maravilho-

so ap-r.amento de frente, Junto a
_-._ça João Pessoa e com .„¦__*..-_ con-
âuçõsã k porta. Ed.f.-clo novo. ri-
gorosame*.te selecionado e fmaíllar.
_:-.trega-ae no ato do sinal, com 2
uiaravllh-ir.oa quartos com .fcn-2. ca-
c\_\ um. ótimo s-iieta, uma maravilha.
nata com iam2.. ua;â í.nda vr.ra-_.d_.
«envldraçtda com 8m2., um Som ba-
lihelro completo com tm2-, una boa
cozinha com __n2., am quarto e ba--..r-eiro de criada, área de serviço t
..ínr-je. Preço de rcrlíatl*' 290-000
cruzeiros. En:rada de 3C'*i e os 70°l°
^Inanclf-rioc pela taticli P:tce em. 15
j_*-r.s. Pode .er vlsio hoje e dlarla-
ín-ente, tílre*-*im**ntft ceai o propri-*ta-
trio 6 rua du Rezende 21, iipt. 501 •
->'». ?*-ó-°a av.22__9__.6r.
a "i(.n*ro - Compro um õu doia pre"*A_ 

dica para drposlto ou rssidencla.
^-.-.xlino dt* eonâuçfto. Berv» d_ quai-
qunr tamanho. Nuao-io com raoldez e"•sl-jein-se hones.tidade. Pa_;ame**ítos k
vlst- ou a coi-Mnar. Informaçòes, pa-•¦^ o meu nrocurador fír. Carios FI-
/lluolo. Edifício Odeun, 9° «ndar, aala
Q15. Tels. 22-9061. e 32-llhQ.

rto — Vendo terreno dê
Cai? 

do Porto — Vendo terreno de
7T50. A rua CM. Pc-lro Alves. Pre-

P. -:2c míl cruzeiros. Tratar A Aveni-
d .Rio Brnnco .2 9. 15° ¦ .sala 2513._

ntro comercio! -- Vende—-!, o eo-
predio k R'ia Bueno.*- Aires

} 
*n.-* 47, fntre Aver,i_!*- Rio Brsríro e
Hu. da Q*i!tanda. em lellio pelo Pai-

J .adio, dia 8 da novembro de .94°, áj
! 17 horaa no local. Anuncio** detnlha-
. do*» no J. Comercio de domingos t
qtilntaa.

Centro. 
Caia — Vendo 4 rua saca-

dura Cabral, loja a aobrado. Ndo
tam contrato. Terreno 4,70x26,50. —
Preco bue 230 mil eruulro». 3. Ai
Sous*. Rua Mayrink Veiga, 30, 1.*
andar, «ala 3-A. Pone 43-9317.

Cwitro 
— Pre_lõ com loja e real-

dencla no 1* pavimento dlv_dindo-
se tm 2 salaj, 3 quarto*, eoalnha ba-
nhelro e areo com tanque estando tu-
do alugado «rm contrato o leiloeiro
aienn-.nl vender* em lellio pel» me-
lhor oferta 5» feira 10 de novembro
de 1949 fts 17 horas em frente ao
meamo ft rua dos Inválidos 94 poden-
do «cr vlaltado por especial favor do»
»r». Inquilino», Informa.c— tel. 22-
733-^ _—___

Centro 
— Vende-— i—HÕ predio com

loja « ^obrado a rua Luiz de Ca-
m6e_- 03 ttm contrato ? todos oa
impostos e .eguro. por eonta do ln-
qu-lno renda 895 eruiílroa; n»o
tem desapropriação, construído nm
terreno de 6.95X1B.70. Ver no local »
tratar com carneiro 4 rua 8. Joaé
n" 85 tala 305. ¦_
Centro" 

— Vende-ae-' *olfdõ ,-.i*édTÕ
com loja e sobrado a 4 rua do Ll--.-ramento 173 alugado aem contrato

Ver no local e tratar a rua S. J-*-_6
B5 eela 305 com Carneiro.

Centro 
— Predio vazio 

"grande 
de-

poslto: rua Senador Pompeu. 204
Livre de deraproprlaçfto, licença apro-
veda pera oonstruefto de 2 lages eu-
trada e ex.ens&o d» terreno que me-
de 7,20 x 31,00. Sem necessidade de
recuo too ravl erurelro» fícflto tso
mil cruzeiro- em 2 anos. Ver e trotar
com Carneiro 4 rua S, Joaé 83 saJa
numero 305. 

—""Vende-TJ"^" mais luxuoso
pio. de frente, unlco. Av. Beira

L__r, 216, apto. 202. Entrega imedia-
ta, sala psquena, sal&o Luiz XV \
qunrto ha.1 e binheiro, mármore l.
zinha completa. Varanda, w. c. e bi-
nhelro de tr-pregado. Preço 450-000
cr--.ii.ros com garagem. — Teleíone,
26-V3E4. 

^1e-,t'!o — •
v./ a pio. de

* „/-""-.entre

' /lentro comercial — Vende-se o pre-
V> dio de 3 pavimentos & Rua Ca-
xloca n.« 44, em leil&o pelo P_lladio,
dia 8 de novembro de 1949, ks 16.30
horaa no local. Anúncios detalhados
oo J. Comercio de domingos e quintas

C" 
entio — j-uii. do Ouvidor, próximo

a Oonçalve-, Dias. vendo vazio.
predio em terreno de 7,50X33. área
construída 1 .00—2. Preço lo mllhíei
de cruzeiros Tratar com o Sr. Jar-
-us 49-3904.

CENTRO — Edificio Norman-
dl-» — Rna Washington Luiz 3,
a-.f.i"-a rua Faulo de Frontln. es-
emlna da Av. Mem de C4. Ven-
dem-se os últimos apartamentos
deste magestoso edificio, com sa-
la. rruarto. cozinha americana e
banheiro completo, para ocupa-
ção imediata. Entrada de 50 mil
cruzeiros e o restante financiado
_ longo nrazo. Autorização para
ver e outras informações dire-
tam»nte com os Incorporâdorea
na Comercial Imobiliária Pan
Ameri»!* Tjtdr-. Rua. AI»~.ro Al
raro Alvim, 87. salas 801-2. -
Edifício Rex. Tels.: — 22-2203 e
.2-5287;"Centro — (Ooa«16o) — VerldeSio»
—» nrcmlrrio da» Avenida» Rio Bran

eo e Presidente Vargas construçSo
adiantada .«jartamento» próprios pa-
ra resldenr-ia ou escritórios eom en-
trada. quarto duplo, banheiro, kltchn-
i-.ette e varanda a. partir de 126.000
cruzeiros com grand* facilidade a
—nanclamento. Inf. Soe. Iniobr.larl»
Continental _tda. — Rua Gonealve»
pi.-i. 3B. sala 501, (»o lado da Cc—
iorníboK , __
Centro 

— Entrega Imediata — Ven-
demos otlmo apto. com 2 salas. 2

(.uf-rtos, 2 varandas, banheiro com-
j-leto. cozinha, quarto e dep. para em-

Çreqadas. 
Preco 270 mil cruzeiros cora

92 mU financiados. J. Medeiros e L."Ximenes; Av. Rio Branco, 106-108,
12 andar, laia» 1211 e 1213. Telefo-
üe» 22-2______e 42-5559.

CENT—O — Vende-se nm con
junto de duas lojas para renda,
estilo alucarfos com todas as
despezas por conta do Inquilino,
tem financiamento. Tratar -nro
o pronrietfWo pelo tel. 45-3206,
segunda-feira.

Centro 
— Vendo ótimos apartamen-

toa i rua M-Jtr Sayfto com uma
sala. 2 quartos, banheiro, cozinha etc.
e 1 sala 3 quartos banhe.ro. cozinha
— Preço a partir d? 120 cnil cruzei,
ros até 150 -mil cruz-lror. Plantas e
detalhes com Raul Rebouças á rua
Gonçalves Dias numero 67 2C. an-
lar.

Centro 
— Vendo uma quadra com

500m2. mais ou menos, em zona
de 15 pavimentos. Com 70 por cento
de financiamento. Outras informa
ções pessoalmente com Bebaatl&o Bar-
roa, ft rua d. Carmo 6,_sala 1006

Ceiitro 
— Vendo 4"rua do Riachuelo

dois predios de vila, sendo um
vazio, de aala. quarto e cozinha
Outras Informações com S. Barros,
4 rua do Carmo 6, sala 1006
Tel__ 22-4522.

entro — Vende-se 4 rua do Car-
mo, em edifício novo, grupo da

quatro aala», W. C. raellldade da pa--.amento. Preço 490.Ooo cruaeiros, acei-
tsndo-se ofertas. Facilidade de pa-
samento. Próprio para medico, den-
lista, alfaiate, modlsta advogado, en-
senhelro, comercio, ete.. 4 rua do
firmo 71, 8° andar, «alu 801 a 802
Antônio José Cepeda

Centro 
— compra-st predio oa so-

menti loja em sona bancaria para
entre«a _m«<Üata, — Imobiliária Bul
Americana Ltda — A. da Assembléia,
10». ulu 613115. Pone: 42-8692.

Centro 
— Loja — Vonde-íe 4 rua dc

Riachuelo. oom 126 tnl a su_kí_1o
de 30m2 e ares. descoberta nos fundo..
Preco Ort 1.100.000,00, aendo 900 mil
eruselros financiados. Tratar 4 rua
Senador Dantae, 20-6* piv., *, 61'.'13
— Tal. 47-9558.

Clnelandfa 
— S»l» — Alugo no adi.

ficlo Bubonoa. á rua Evarlato oa
Veiga, 16, magnífico grupo e>n»t»n-
do da dua» aala» a lnitalaçfit» «ani-
tarlu, intilramente autonomis. Tia-
tai com a proprletr.a pelo telefone
7..-n551.

C* 

"Tnêíkndla — V«nao no «dlflelo de
eaqulna da rua Senador Danta»,

nu imedleeove» do» hotel» O-, Am-
bassador, Serrador, Correio, Sorvete-
ria Americana, T«»tro 8err«aor, Cl-
nema», todo o _;• andar, eom 13 «a-
lu, alugada», atm contrato, naa ie-
guintes condlçde»: 270 mU eru»«lroi
k v!»t». e o» re»t»nte« 630 mil cru-
zeiros, financiados, 8%. 8 'anos. r. L.
_tlr.(_u»!»ú. rua da Assembléia 104,
ula 311. rone 32-6442.

V-¦ 
¦¦« .. I...II- d» laja a «.brado,

recebi amante reforms.o a vaslo.
Avenida Oom*i Frslr* 21 e ts-A. —
Tratar -io lotirido, 4 qualquer hnta,
XTende'--»"apartamento nõ cenTro*"do* frente eom sala, quarto, varanda,
eoalnha. banhtlto rompteto. lendo ,'antradas Iniitptndcntes, vaslo, ilütOOOou com moveis modernos rompt*ta-
mente novos «em uso, tambem tem
irirfi.ti» — 220.000 cruterloi. Tratar
Íi.-I.. 

telefona 17-1966. du is áa 17miras, l i i ESTACIO 
PE BA

KLTACIO DE BA' — Vendem-
sa duas cataa eom Jardim e
quintal, á roa Dr. Maio, Rodri*

Kes 
«8, próximo á roa Arlatlde»

bo, nma dai oaiag estA vasla
precisando de abras. Tem ter-
reno para construir. Informa-
cora pessoalmente eom o Dr. Fa-
ria, k rua Buenos Aires 126, das
II ig 17 horaa. Preeo 220 mi)
cruzçlros.

E«taclo 
— Vindo 4 rua Mala La-

cerda, próximo * rua Kataelo da
SA, uma vila eam 6 pequana» «mu —
Baia 200 mil onixtlro», InformaçOe»
eom o proprietário ptlo fona 43-0416.
dtpoli daa 19 horaa ou ao» domingo».
|-_iataclo — 'Pereira Princo — Vau-
AJ dem-ao dol» predio» Junto». Preço:
300 mil eruulro» — Imobiliária Stan-
dard Ltda. Rua Rodrigo Silva, ia, 7.°
andar, aala 701. Telefone 32-7932.

Êitãelo 
da SA — vTndém-aa 2'bon»1 prtdlot Juntoa ou «apurado», pro-

pnot para grand* famUla, com 4
quartoe. ama sala, demais dependen-
cias. Jardim adaptáveis para garagem.
Otlma área para construção de apar-
tam,nto, á rua Souia Nevtt 26 a 24,
t vir o n. 22, vaalo «té 1» 17 hor»».
Quaie taqulna da Machado Coelho.
Tratar * rua Haddoek Lobo 133,
apt. íoi.

Ocaalto 
— Vtnda.it prtdlo. frenti

de rua, eom 2 qusrtos, 2 salas,
banhtlro eomptete, eom 40 mil cru-
selros de entrada o o restante finan-
cledo. Tratar A rua Kiteeto da Sá
n. 131, lola, Pone» 32-1560 , 2a-
2431.

PRAIA FORMOSA

At—ç*.3 
— A' ru* do Propósito 26,

predio am 2 pa-lmentoe com duàa
reside—chu bom terreno o leiloeiro
Olannra1 rendem e-m 14116o ee-ta-telra
4 dt no-mbro áa 17 horu m tren-
te ao moemo pela melhor oferta. In-
____________*_________! pelo tel 22-7331

lata do Forto — Ven de-30 uma eaaa
\J Taxia, «erre para armasem, de-
potlto, cerca de 300-12. Tratar á At.
Rio nranoo, 106-6.* and., eal» 612.

Cala 
do Porto, tramrcrial á Livra-

mento, vendo otlmo prédio paraIndustria e deposito, para oeupaçfto
Imediata. Crt 650.000,00, Iunto da aa-
taçfto Marltlma-Central do Brasil —
Cal» do Porto, tratar: Rudolf l-»rter
Avenida Rio Branco, 173, sobre-loja.
Tel. 42-4633.

amboa — Pradlo oom <-*oe« rasi'_?

Citei» 
— Para «niraga tm io <iu»-.ii im.. a rua Bent» Uttioa ítv,

apto. de frente, no fn pavimento «
rom saleta, quario, varanda, banhei-
ro 4 cozinha »¦"-¦!¦ .-. Preço 130
mil eruxtlroa, cam parte fmunrlada.
Imob, flui Americana Lida. — Al-
.«n.il.ifl» :m. talu 613 .« 613.
Ctatete 

— Vende-se a' rua Ollvolra' Martins apto. de frente cnm quarlo, sala, cosinha, banheiro completo,
eoalnha, área e tanque. Preco if.o.000eruíelro,, parte facilitada. Viu. .,-,.->.
vailo. Tratar a ruu 7 d» Uitcmliro,
n. 132, .ula. 402. Tal. 71-4793.
/Tateie — A* rua li ..no Lisboa. 139*.
V-* próximo ao Largo d - Maohado.
vendemos, para entrega t.m 90 dias.
magnífica loja de 100 m2. pur c* o
mil eruulro», — linoblllirl» Sul Am«.
nem» Ltda. Rua da A«»em-!4!* lu»-
ul»» 613 a 613. Fona 42-8692.

Catete 
— Vendemoa- em 

"final 
de

construçfto, 4 rua Bento Lisboa,
159. o apto. 103, com uleta. quartobanheiro eomplito e cosinha amerlea-
na. Preço l.o mil cruseiros com parto
financiada. Imob, Sul Americana Ltda.— A»»embl'la 104, «al» 613|15,

Calete 
— Vende-se para entrega

imediata otlmo apartamento com
ul». 3 quarto», banheiro compltto,
cosinha e dependências para empre-
tada, prtço 360 mil cruielrot, facill-
tando.sa 200.000 cruzelrot. Tratar c|
a Locadora Nacional Ltda. á Avenida
Rio Branco 106, 11* andar tala» 1111
*. 1113. ___—_,
/floria — Rua Cândido Mendu, 36 —
VT Vende-s - apartamento de quarto,aala, cotlnha, banheiro a varanda fe-
criada eom cortina americana. Preço
160 mil crucelros. Tem financiamento.
Tratar com Alcides Moral» íi Cia. Ltda.
Avenida Rio Branco, 126, «ala 1601.
fSldrla — Vende-se uin apartamen-•OT to d» frente com 3 quarto», aa*
leta, saia, quarto de empregada, ba»
nheiro completo, 340 mU cruzeiros,
•endo loo mil eruíelro» á vlata a o
restante a combinar. Rua Álvaro
Alvlm 33-37, 8.° andar, «ola n. 823.
Telefono 42-3604. Olannlnl.

Gloria 
— Vende-sé predio antigo e

multo lolido. com 2 residência» In
dependentes, tendo em cada uma tres
quartos, sala, cosinha. banheiro com-
pleto, quarto do creados e quintal —
Prtço 250 mil eruulroí, faclUía-ie par-to do pagamento. Tratar a rua 7 de
Setembro, 132, »ala 402. Tel. 23-4793
/»lona — Vendemo» a rua Cândido
VT Mendes magnífico terreno com
casai velhaa medindo léxso. Alcldei*
de Moral» Ai Cia. Ltda., ar. Rio
Braneo 12d, I6«°. aala 1601.

J,' 
«• '>._¦> — Vaadem-u ..'.im— apar.

- 1...1.-.. . em inicio de coiuuyçio.
fta ruas Mar<?ués de Abrantes e Vis-
e-mde de Crus.lro, com aala. saleta, 3
bons quartos a d>meJs .1 ;> M-nMas.
Preço a partir d» **n mil eruselros,
com 06 por cento flnancladoa e faelH-
tadoa. Tratar psssoalmente com o sr,
Cabral, á rua do Carmo, 71, «ala 10»,
du 9 át 11 , du 13 á»_i7_ h«a».__

Iplãmeugo 
— Vehde>ia 

~apàrtámento
com sala, 3 quartos, banheiro, ro-
slnha e aeppndenclai para empte-

gtdot. 81CBI l.iiia — Largo da Ca*
rioca 3 — 2.* andar, sala _.*.. Tele-
fono 42-4733*,.  __
ITMamengo 

— Praia — Vrndo apar-
. tamentos em fins de construçfto

i. * ] quartos, sala, varanda, cosinha,
banheiro completo. Linda vista. —
Valdemar. Av, Rio Branco 131, 3.*.1'one 43-8158,

I^eit-Telng» 
•- VT^jõ, ftti* MMUÍ4IO

. de Aitlt 28. apt. com ula, v.-
randa, quarto, cosinha, d:p. dt tm-
pregada. Preço 230 .nll cruielrot, Pt-
ntnclamento 100 mil cruaelroa. Ver
com o portlm e tratar no uciitorln
do procurador, *ni.o A- Mathlss, rua
Rodrigo silva 18, io,a and»r, aalu
1002-3. tel. 22-4061.

IjVãmengo 
—' Ru* _larg-éf""_« Abraa-. tu. Vendo. Apt. em andar alta,

cem grande aala, Iardim da Inverno,
amplo auarto, bannelro de luxo oom
box, cosinha com box psra geladeira,dep. d» empre..dt. arta da aervlço
com tanque, com decoraçlo de alto
luxo. Preço ]50 mil eruulro». Theo
U M»thlu, rua Roorigo Silva ia. 10.°andar. **}** ________________ tal. 21-4062.

Flamengo 
— Venou. Apt* com 3 ía^

las, 3 quartos, grande varanda en-vtdraçada. banheiro de luxo em oor.
eopa, eoalnha, dep. de emp. a ga-ra_.m. Preço 330 mil eruulro,. Pin.
300 mil cruaelroa. Theo * Matháu,
rua Rodrigo SUr* 18. lO.o andu, ta-lu 1002-3. t«l. 22-40.2.

Fl.meiiKO 
— I'..I„|,li. dali »|.».l«,r... . | .,

lo» f»«iu,n»» 4» «aia a auarto I. n1 ii. ¦> ,t. «.illcio «...ilatni. Oftmi,
,-.«.••- a -.«• . i.r, pata ri 137 na pai-Urla deste jornal,'1'e.iev.o ptla lneof|M.-*çá« — V«n.1 !- r 4 rus Msrquéi dt Abra»*
tia. medindo ti.» a Uoo. Informa..».« pai) tt!«ton, 42.7061, da» IItu ]2_h,orM.__

Itua 
Paiuaniu 

'2«t 
— "V.nd. 

caããi
• I 1 I com ] quarto». 2 ola». por'00 mil cruselroa, com *lo por cento fl>uanciados — e as casaa i e 4 por 200mil eruulro» — com dol» quarto» ¦»-

I», com 9 por etnto flnnancladot vi-
•liem primeiro a» morna» t tratar dt-retamente á A»enlta Rio Braneo oa,8o andar. Balai ti a ..... Telefone:
47-0927..__1*o_lt atenda Intermedltr'11

Tlerrtno 
— Coim, Velho*—' Vendem-

se dois lotes Juntos em linda rua
perto da Ladeira do Aarurra • ru»i.-.nt.ie velho, tem grande» trentu. —
Preço do» dol» lotu «oo mil eruaat-rpi, clima da montanha, amlilentieiecinte, Antônio Joiá Ctped», á ruado Carmo 71, 8o andar, talai eoi a001.

Vende-u 
á ru* —mlranl« 

'Tuoanda-
rá no 5*. andar otlmo apart»-mento do frente com saleta, saia.varandaa. 3 quarto», tala de almoçoeo-lnta. banheiro oomgdeto, quartoa w. o. dt tmprtgada « garatom— Preco 47o mil eruulro» com 210mil eruulro» dt flninoltmento • •rtttant, a combinar. Tratar na ai-

tados Unidos Companhia Imobiliária
4 Avenida Erasmo Braga n. 227* 3*.andar — Telefona 42-1077.

LARANJEIRA.

 |J __..
aranjrirai - nua Ct.rai ».;,

ii ia» - y«n.„ niit»«. nu,..—, ritldtnti» 4» 1 a»»,.:ii--,,iii .-,
1 ««:•». » q.íiio.. b»i,r,,ifv-, w,...nha, dupíns», W.c. Jardim «,tt«.•;» p««r auit—iov.:, nt, »,,_ .1
mil rruulio», eom f.eiildad. » liZnançiamrnta. Chat.» . tralti tese.II. Hllton. * Av NU, Peçtnii* i',l.»»!« tio. Toi.» _»t.96jg.

VKUIiR-Kt. um aiTartamenli.
em i , .un-...... pronto n.-ira ha-ullar, eom 3 quarto», talu, iiuar-
lo de rmiirigiid* rir. Ver.a SMImil n.i.-i it.. InformaçOe, como proprietário pelo tri. 2i-57_ti,
cnlrc 17 e 13 hora», na »«r„und»-
£"ri,'_Su •"'-0 BWMHO pclu lele-
fon» 30-7012,
Vendem-se apartamento» parnrntrrca vazio» rum 70 por aeu-
to financiado», A ruu Itaberi, 81,eom 3 quarto» dn Hm", «_l_, va-randa com Jnnllm de Inverno.
«to. dependências de rmpri-rada.
desde 2G0 mil rru.riros. Tratiir
A Av. 13 de Maio, 21. .1.» andar,
sala 2135. Tel. 22-6234.

_OTA_0_0 
"

Flamengo 
— Vendo á Ãvãã—• Rur

Barbota luxuoio apartamento de
frente on andar alto par* aatnf»
Imediata com grand, -alio em pito

2 «randu qortoa oom
embutido» «a Jacarandá.

de Jaoerandá.
armários
banhtlro eompleto em louça lnatw*
grande ooalnha, quarto. banheiro
completo d* empregado « garagem— Apartamento próprio para pequenafamília a de alto tratamento. Data-
lhes eom Raul Rebouças 4 rua O ou-
ç-lvea Dlat &7, 2°. andar — Praço
703 mil cruxelrot financiando-ae so
por cento a combinar

4~" lorla — Vendemo» á rua Santa
VJT Cristina, otlmo apartamento com
1 tala, 2 quarto», banhtlro. eoilnha
e varanda. Preço 200 mil cruzeiros,
com grande financiamento. Alcides
da Morali * Cia. Ltda., Avtnlda Rio
Branco 128, aala íboi. 
Íf*S lória — PrêdTo com" _KJm' terreno
\J vendo á rua Benjamin Constat-t,
por preço .de ocasl&o, JER1C — Ave-
nida ChurchUl 94, aala 505. Telefone:
52-1868.

Vende-se otlmo predio' 4 r.
j_*p.

Centro 
— Andarei e orupo» de »«ia

para escritórios eorne.cleie — Ven-
dem-ae no -dlflelo Nobel. Avenida
Franklin Rooievelt 146 — Edifício Mtr-
cantil, ru» da Assembléia 12 — Edlfl-
cio Rio Pardo Avenida Presidente var-
gas 446. Tratar na Imobiliária De-
lamare S. A. Avenida Prealdente Var-
gas_44&. Avenida 13 de Maio 41
V-Unelandia — Orupo com 3 «ala», «a-*_" 

nttárlo Independente, grando ter-
raço, preço 300 mil cruseiros com
erande financiamento. Tratar com O»-
waldo Santo» Parente á rua Miguel
Conto 51 1.» andar.

Centro 
— endo em sona atacadista,

prox. a praça Mauá e a Alfândega,
mn.nlflco» andare» com 16 ealae, dlvl-
dldas em 5 grupos com 2 sanitários
para cada grupo, como também vendo
grupos -.p-.rr.do5. Entrega Imediata.
Faclllta-se o pagamento a lenço prazo.
Ollvlerl: á rua da Assembléia 104 3.*
andar,salas 512 e_5l-*_ .

Centro 
— Vendo 4 rua da Assem-

bléia predio recem-construldo, com
10 laias divididas em 3 urupoa com 2
s»nltarlo» para cada grupo. OMvlerl: á
rua da Assembléia, 104, 5.» andar ea u
512 e 514,

Casfilo 
— Vende-se" apt.

andar. V
frente 2.*

. ... .. Vlst» para o mar. Saleta,
salto Lul» XV. h»ll e banheiro mar-
more. cozinha completa, varanda bs-
nhelro de empregado, garsgem. Av.
Beira Mir 214. apt. 202. chave» Por-
taria. EstA vazio em pintura. Infor-
macd— 26-73H4. 450 mil ermelros

Centro 
— Vendemo» 2 dTltnos apar-

tamentos com hall. «ala, quarto, ba-
nhelro, cozinha c varanda. Entrada 35
e 50 mil cruzeiros, com lonno finan-
ciamento. Tela.: hoje 26-3456: outro»
dias 32-v;SS e 22-4063 — Cia. Argo»
¦«.-.rcantU.

denclas tendo duas salas, <Kis
quartos, cosinha oonbe.ro terreno de
4.90X36,30 á ru» dO P.opoilto !»" 26
seri vendido em lelláo «esta-—Ira 4
da- Novembro pelo Olanntiü áa 17
horaa em frente ao mesmo pela me-
lhor oferta. O predio pode se. visitado
por especial favor dos t?*- inquilinos.
I—lormaç&e» pelo tel 12-7331.

VenJen—k*\\ 
"Jún"

Rua 
da Amerlea

tos ottos ou separadamente, os rirdlos
ns. 183 e ias, cada um com 2 ra_*s,
2 quartes, cosinha. *-tc. medindo caaa
terreno 4,10 mts. por 16,30 >nts. Base
de preço 75 mU eruielros, faelil tando-
se o pagamento. Ver no loca! eom per*miisilo dos Srs. moradores e trata, a
rua do Mercado p.* 13. dias tf tels
\Tendem-se 3 enses sendo 2 de pa-
V vlmento por 390 mil eruselros. Rua

B*_r&o de Angra n. 40. Morro do Pin-
to, faelllta-se.

l-_.r-G.J_
A partamento de frenti

«A por
Vênde-so

por 180 mU erurelro*-, de sala,
quarto, cozinha, banheiro completo,
Janela e varanda; entra.a 40 mU cru-
zlros e o resto em 20 anos; 4 rua
Santana 77. Mala Informaçóea 32-45.9
— Está vaslo

Casa 
— Vendo á rua Carmo Neto,

com 3 qusrtos, 2 salas, banheiro.
cozinha o quintal. Preço: 140 mil
cruzeiros, com grande ilnnn_!-m**n-
to. Tratar â rua Ramalho Ortig&o
20. 2.*. com Almeida.

LAPA CATETE

Centro 
— Crt 250.000,00 — Vindo

otlmo apto. de frente; pronto: i
,. ir andar, tendo ampla rala. tres
iiuarto banheiro, coz'nna dependência
de empregada. Preço de rara oca-
slfto. Pagamento facilitado. Tratar
pessoalmente com F. Nogueira. Rua
Rodrigo Sllva, ia, 9.°, eala 904, Eiq,
Assembléia. ,

Centro 
— Rua Tallor Edifício - sr-

roupllha vendo o apartamen-.o *>04
com sala quarto, kitch. banheiro Pre
ço 160 mil cruzoiros. Ver com o en-
carregado e tratar com Rufino C. Fer-QMides, Avenida Rio Branco 173 P.°
andar »al» so7. Tel. 42-1233"Edificio 

Normah-lie. Avcril

Centro 
— Edifício Normandle. á ru»

Washington Lula 3 («ntlg» rua
Faulo de Frontin» esq. da av. Mem
de SA. vendem-se os u-tlmos aparta-
mentos desto majestosr. edlíiclo, cora
sala quarto, cozinha americana e ba-
nhelro completo, para ocuparão Ime-
¦_¦¦'?- Entrada de to mil cruzeiros e¦"¦**-•- • n-.*inci-'.u a .*.':¦__¦ pi.*<.-.utorlzaçfto pars-ver e outras infor-
mações na Com.rfial Imobiliária Pan-
Amerlea Ltda., rua Álvaro Alvlm 37,
salaa 801 e so., i-dlflclo Ilex, tcle.-*-
net 22-2293 e 42-5287.

Centro 
comercial — Vende-se tf pre-

dio de 3 pavimentos 4 rua da
Quitanda :*•'.. em leilão pelo Paládio
dia 4 de novembro de 1949, is 16 ho-
ras. no local. Anúncios detalhados no"Jornal do Comercio" de qulnta-íei-ra.*- e domingos. J

Casas 
e a parlamentos — Pela me-

lhor oferta, visitem o escritório
_-• A. Guimarães, 4 rua da Alíand*- »
13, aala bOb fpróximo a Miguel CgUtoV

Centro 
— Apartamento n. 1.506,'

15.* andar, vazio, o melhor do
grupo, com amplo quarto, sala. va-
randa, etc, garagem, 70 mil cruzei-
ros financiados. Rua Santana n. 77,
esquina com Presidente Vargas. Co-
clbra", 4 Av. Rio Branco ti. 311, f.°
andar

Apartamento» 
barato» - • Catete, á

Travessa Aimoré 17, e rua Or-
lendo Rancei 40 « 42. Ver lemos apar-
tnmrntos de entrada salfto, cozinha,
hanhelro e área. de dois auartos sa-
la. banheiro ete. Entrada de 25 a is
mil cruzeiros ou menos e o rea .inte
em prestaçOe» de 794 e 1.520 eruialrcs
e 30 centavo. — Visitem e venham
aos escritório.» de H. Silv»; á Avnl-
da Rio Branco 117. edlíiclo do Jornal
do Comercio 4.** andar sala 421. Tí-
lefone 43-3840 ou 4 rua Mexico 41, .c°
andar snla 1006. ,- Loja õx~"ljepa. Arm**-

entro <
_ da Mem .de BA. Apartamentos de

quarto, varanda kit; banheiros de fren
to. E Internos de quarto uala, varan-
da. eoilnha e banheiro. ?reços 1501
160 o 100 mil cruzeiros com grande
facilidade de pagamento. Riiflnn C.
. ernande». ATenida R|0 Branco 173 8*
andar sala 807. . 

Centro 
— Na Avenffc N. B. de Ta-

tima vendo dols-apartamcntos âe
frente, tendo uma aala. doli quarto...
eoilnha o banheiro. Preço» 180 o -90
mil cruzeiros com 50 por .ento flnnn-
ciados. Eacrltorlo Rufino C. fver.ian-
dea. Avenida Rio Branco 173 8." an-
dar sala 807.

Centro 
— Vendo 

* 
prdxlmo 4 Crua

Vermelha, predio de 2 pavlmen.
tos. iem contrato, terreno de 7x57,
«endo loja ampla m sobrado. Preco
«00 mil cruzeiros. Tratar pessoal-
mente 4 rua _o Carmo 6, sala 612._

Centra 
— Predio, loja e *> sobrado,

duas frentes, sendo uma para a
futura praea eom o desmonte do
morro de Santo Antonio, vendo 4
rua da Carioca, terreno de 8x26,
contrato a terminar em Junho de
1931, sem renovação, podendo o
mesmo s**r examinado com o anun-
clante. Preço 2.000.000 de cruzeiro-
Tratar pessoalmente 4 rua- do Car-
mo fe, sala 612

Centro 
— Edifício Brasília — Ven-

dem-se nos 3.° e _.** andares
diste belo edifício, sito 4 Av. Rio
Braneo 311. esquina da Av. Preal-
dente Wilson, ótimos conjuntos de
«alas altamente adequadas para eon-
¦ultorloii médicos ou dentários, com
ln.italact.es lanltdrlas privativas. -*•
Preços a partir de 187 mil erusel-
ros, sendo met .de financiada em 5
anos, Tabela Prlce. Tratar no Er-
erltdr*o Técnico do engenheiro Mi'-
ton Freitas de Sousa, a Av. M-tti.el
Couto 27-A, salas 402 e 403, OU F**-
lp» fone, «3-4914 OU 23-0536.

Centro 
— Ksplanada dõ Castelo --'

Vendem-ae e-mlendidos grupos de
«ali**, no 8.* *-ndar do magnífico e
s -lido edifício Nllo Psçanha, ns. 010,
Sil. 812m. «113-1. 814 e 815, á Ave.
nida Nllo Peçanha 12. p. andnr, .0
«¦poMo do e**mand*rtte Oscar P. P.

ça-felra, 8 de novembro de 1949, kt
J5,30 horas, em aeu aa*-*!o de ven-
dan. 4 rua S. .Tose 29. Vide sminelo
_*_¦ * alhadp n o "Jomal d o _ Comércio".,

I/".entro. Vendo por 115 mil eraut'
\\j toa, s**>to. vazio de ruarto bs-! _nr_e.ro * i't. rendo 3S mil crurelros

de entrada e o restante íaCttadp. —
Bu* do Canno, ti. -.•¦„ tala Z.

Caitelo 
— Avenld» Beira-Mar —

Vendo lu-cuoso apartamento eom
grandes benfeitorias, composto de
duas salas, tres quartos, banheiro t
varanda em mármore italiano, cozi-
na e denendenclas para empregada e
Raragem. Esmerado acabamento. —
Preço e condições com Luiz Waisman
— Ru» da Assembléia 104. 10" an-
dar, sala 1013. Tel. 42-2250.

Castelo 
— Edl-ÍcÍo-Athenss — Ven-

do ou alugo um grupo de tres
ealas. sala de espera, kltchnette, ba-
nhelro e sanitário. Preço de aluguel
menor que o lançado pela Prefeitura.
Detalhes com Luiz waisman. Rua
da Assembléia 104, 10° andar, sa-
1» 1013. Tel. 42-2250.

Centro 
— Conjunto do salas ST^ler-

reno ou galpão, vende-se ou per-
mu ta-se área de terreno no Distrito
Federal ou galpfto para Industria, um
grupo de salas com 104m2, no Edlfl*
cio Clvltas, 4 rua Mexico ll andar
alto, alugado por 5.100 cruseiros. Pre-
ço 500.000' cruzeiros, sendo 2&o mil
cruseiros financiados pela Tabela Prl-
ee. Tratar na Comercial Imobiliária
Pan-Amerlea Ltda. Rua Álvaro AI-
vim 37, salas 80.-2. Edifício Rex. Te-
lefone» 22-2293 I 42-5287.

Centro 
— Lojas para entrega ime-

diata, de diversos tamanhos —
Vendem-se no Edifício Normandle, 4
rua Waahlngton Lula 3, antiga rua
Paulo de Frontln, esquina da Aveni-
da Mem de Sft parte 4 vista e o rea-
tante financiado a longo prazo. Au-
torlzaçfio para ver e outras Informa-
ções na Comercial Imobiliária Pan-
Amerlea Ltda. Rua Álvaro Alvlm 37,
salas eOi-2. Edifício Rex, Telefones
22-2293 0 42-5207.

Edif 
Municipal ^ Praça Clnelan-

dia, frente ao Teatro Municipal.
Vendemos grupos de salas e pavlmen-
tos Inteiros. C. I. R. Lima Leal.
rones 27-101B e 27-4825.

Noventa 
por cento financiado-. —

Vendemos um andor inteiro vazio
k Av. Pres. Vargas, eem 11 .«ala» com
324 metros quadrados. Detalhes pelo
rone 37-1922. Todos os dias utels até
a.*- 14 horas.  ¦ _¦ __

Pavimento 
no Centro-Castelo *-r

Vende-se com 12 '- aala» entrega
de todo ou parte vazio. Preço excep-
cional. Negocio direto aos Interessados
favor enviarem "endereço a fim de se-
rem procurado para 70183 na porta-
ria deste Jorna..- 

Precisa-se 
utn terreno que se preste

para deposito de materiais usados,
no centro ou naa Imediações, dln.en-.oe-.
mínimas do 300 metros quadrados, con-
-lições a combinar. Tratar á Avenida
Presidente Wilson, 210. eala 509. Tele-
fones: 42-1001 — 32-4449, com ar. OU-
veira,
rnerreno» — Vendo nos bairros com
-1* entrada mínima, visitem o escrl-
torlo de A. Ouimarfi.es, k rua da Al-
fandega 98, sala 606 (próximo a Ml-
guelv.Çoutoí
rperreno ho Centro — Vende-so um,
A- k rua do Senado, medindo 6,30 -

36,00 metros, por 550*000 cruzeiros,
com 907(* financiados, cm 10 anos, Ju-
ros 10% aa. Tabela Price. Tratar no
Departamento Imobiliário de Justltla,
Organizaç&o Jurídico Internacional, rua
Debret, 23, 11.° andar, salas 1111/15»
Telefone» 42-0301 — 42-6271.

Vendo 
para ocup ç&o Imediata otl-

mo andar alto no Edifício Mon-
treal, na Av. Presidente Vargas entre
Av. Rio Branco e R. Urugualana. Tem
70% financiados. Tratar diretamente
com o proprietário 4 r. Mexico, 98.
salas 210-213. Sr, Antonio. — Tele-
fone 42-2722

Vende-se 
4 rua Debret, 23, Junto ao

Ministério da Fazenda, um con-
junto com 2 salas de frente, saleta e
sanitário. Preço: entrada 200 mil
cruzeiros e o restante em 194 presta-
Ífies 

mensais de 2.553 cruzeiros. Tra-
ar cnm Carlos das 14 as 17 horas. 4

Av. Nllo Peçanha, 155, aala 424. Te-
lefone 22-6297.

Vende-sa 
apartamento. . 2

tala
quartos.

. _ dependências. todos dé
frenet e Independentes, andar alto.
pelo preco excepcional dn 220 mU cru-
aèlro». Rua Pranclico Muratorl n. 2,
próximo da Cinelandia. Ver com o
porteiro e tratai de 9 fts 12 horas
Tel. 27-5139.

Atençftoeem e quitanda bem :ortlda ís
zenda otlmo negocio. Passo eontrato
de 3 anes Aluguel de coo crjte.ro.
men.als. Venliam aca escritórios oe
H. Silva Av. -lio Branco 1-.7 —
Edif. do Jornal tio Con.rclo sala 4.1
e rua-Mexico 41 10o andar sala 1006.
Pone_43:3840..

Apartamento 
— Vendo, inobOtaao.

de sala, 2 quartos, banheiro, co-
zinha. Ares e banheiro de emprega-
da. Preço 30 mil cruzeiros, sendo
190 mil financiados. Rua silveira
Martlng 140,__apto. 402.' 

4'-tc»C&o — Apartamento na Lapa
J\-~- Vendo par.» entrega imediata,
de frente, dois quartos sala. saleta,
banheiro completo, cozinha e área com
tanque. Entrada de 35 mil cruzeiros
e o restante em 15 anos. Venham aos
escritórios de K. Silva. Edifício do
Jornal do Comercio. Avenida Rio
Branco n. 117 4.° andar sala 421.
Tel. 43-3840 e nia do Mexico n. 41
10° andar sala 1006
\ parlamentos baratos — Ruá do Cu-

-L_.lete, 4 Travessa Aimoré n. 47, e
rua Orlando Rangel ns. 4o **• <2.
Vendemos apartamentos, de entrada,
salfto. coztnha, banheiro e área dc ooif
quartos sala. banheiro etc. Entrada de
?5 e 35 mU cruzeiros ou menos c o res*
tante em prestações de 794 o 1520 c**u-
zeiros e 30 centavos. Visitem e vrnlnra
nos escritórios de II. Silva. 4 Avenida
Rio Branco n. 117 idlfleio Io Jorna)
do Comercio; 4.° andar sala 421. Te-
lefone 43-3840 ou k rua Mexico n. 14.
10.° andar sala 1006.

Joaquim Silva, 123, com 2 pavl.
mentos, alugados sem contrato, renda
1.100 cruzeiros mensnls, nfto tem de-
snproprlaçAo. Ver- no local e tratai
á rua Sáo Joaé es; aala .305; com o
sr. Carneiro. ___.^

Eargo 
do Maehado — Aceito ofer-

tai para a compra do predio 17
da rua das Laranjeiras, em terreno
da cerca de 8X135. aò peuoalmente.
Tratar 4 rua do Carmo 6, salns nu-
meros fcil-12.

Flamengo 
— Vendo aa Avenida Rur

Barbosa otlmo apartamento eom
varanda, grande aala. 2 ótimos quar-
tos com armários embutidos, banhei-
ro completa em cor. cosinha. quarto
e banheiro de empregada completo,
ares de serviço e garagem, andar al-
to. Preço 34O mU cruielrot. facilita
a combinar, Raul Rebouças ft rua
Ooncalvei Pila» n¦ 67. 2*. andar."fTMatnengo — Ótimo apartamento,
— pronto, de frente á rua Silvei»
Martins com aaleta, living, varanda,
3 quarto», banhtlro are* da urvlço •
dependenelas de criados completas —-
Preço 369.000 cruzeiros com'financia-
mento. Plantas e detalhes nos escrl-
torios da Ascendlno Oonçalve-. — Tra-
veasa Ouvidor 36 — 4." andar. T«L
43-7600.

r*o.me Va—o — Vã—li terrano «om J2*—t matro» da franta com ara* d, ,10
mttro». qaadradoa, * ru* Toblu do
Amaral, antra 30 • 41, Puço Jta Bn
eruielros. Tratar eom Bdinundo a rua
7 da Setembro, t4. aala aa. Telefone

S*r_—**L*rsa]alra* 
— Ttmtno. Vaa.

. _d»-a» 13X30 — 230.000 eruulro».
Informa-»» á Avanl— .....
117. s.* aadar, nia sor. Telefon, —— ¦3321

230.000 -
lda Rto Branco.

Ju.ara_J»lra* — Vtndo em Cid «tft
Jardim Larasltlrai. bonito, apar-

tamentos no Edifício "Oaranhuns"
composto de duas salas, tres quartos,varanda, banheiro, eoalnha e depen-
denclas da empregada. Tem garagem.Condições de pagamento, eom Luiz
waisman. Rua da Aaur-bléia 104
10» andar, aala 1013. Tel. 42-2250

Earanjelru 
— Vendo no -—ficlo Via-

conde de Uruguai, 4 rua das La-
ranjelras, magnífico apartamento com
living de 37mz, tala dt Jantar com 23
metro» quadrado», varanda com 2om2„
4 quartoa de 20m2. 2 quarto» de em-
pregada, deposito para melai e garage.Ollvlerl, Rua da Auembléla, 104 3.*and, aala» 512 e 514.

Praça 
Duque de Caxias — Vendo

apartamento com dois quartos, sa-
la. coxlnha. banheiro, á rua Protorte-
nes Gulmarftes 5 (edificio Isa), por
240 mtl cruzeiros, sendo 90 por cento
financiados o prestações de 2.150 cru-
zeiros mensais em 15 anos. Visitem os
mesmos. Tratar diretamente A Aveni-
da Rio Branco 183, 80 andar, salas
803 a 310. Telefona 42-0927. N&o se
atende lntermedlralos.

Predio 
com loja —- Largo dó Ma-

chado — Vende-se pr.-dio de um
pavimento com loja e moradia, co.*..-
truldo em terreno de 5.35X15, por 350
mil cruzeiros. Tratar 4 avenida Alml-
rante Barroso 91. sala 415^  __

Vende-se 
o apto. I05-S"do Editícíõ

Calapó, a rua Cândido Mendes,
n. 61, com saleta, sala, quarto, kit-
nete, banheiro o varanda. Entrada de
50 mil cruzeiros e o restante facilita-
do o financiado.

FLAMENGO

Apartamentos 
— Novíssimos, pronta

entrega, de frente, de 2, 3 e quer-toa e demais dependências. Entrada 120
mU cruzeiros e o restante em 18 anos.
Menos qu. um slucruel. Excluatvamen-
te com Eduardo Vaugham F.*" Avenida
Atlantic», 152. Tel.: 37-2237.

A* 
rua Correia Dutra, 

~24, 
Flamen-

go neste belo edl.lcln vendo 12
apartamentos confortáveis, lado da

sombra., belas varund*s. tt.. Veja com
o porteiro e trate com Br. Olberto;
4 rua Buenos AU ta 48, 3o andar, das
11 As 16 horas, faculdade no paga-
mento de 30°.°.

Ãrü- 
Paissanau — Vende -se casa

com dois quartos, d.-t salas, co-
zinha, banheiro, etc, com entrada de
50 mU cruzeiros, retsinto ent presta-
çóe.i de 2.150 cruzeiros, posse Ime-
diata. Olavo Gama, 4 Avenida Ria
Dranco 117. 41- and^r. sala 421- Tt»-
lefone 23-493. ,_-,

AVTO. VAZIO

TTtlamengo — .Compro apartamentoi
-L no Flamengo. Laranjeiras ou Bo-
tafogo com 3.4 quartos, sala e de-
mais dependências completas, mesmo
ocupado, de preferencia de frente e
em andar medlo. IM 300 a 600 mil
cruzeiros com facilidade- de pagamen-
to. Propostas para D. Maria. Tele-
fone: <3-94Çr_._n ;

F~ 
lamango — Orande financlamenlõ
Vendemos ótimos apartamentos em

explendldo local, com u «egulntes de-
pendências: hall, «ala, 4 quartos, ban-
nhelro, cozinha, dependências de cria
dos completas. Arei de serviço eom
tanque etc. Edifício em Inicio de cons-
truç&o. Entrada Inicial de 10*1* —
Plantas e detalhes nos ejerltorlo» de
Ascendlno aonçalve». á Trav. do Ou-
vidor. 36. 4.» and. Tel. 43-7600
tj*-V-a mengo — Oprtun.dwle —~Ven-
¦¦- demos em Incorporação excelen-
tes apsrtamentos perto da prata do-
tados de aala. grand. quarto, banhei-
ro com box e kltohnnette. Preço» a
partir de 130.000 cru-alroa cem 30
por eenlo financiados mediante pe-
queno «Inal e grande facilidade p»ra
o restante. Inf. na Soe. Imobiliária
Continental Ltda. — Rua Gonçalvea
Dia». 38. aala 501 (ao lado d» Co-
Icerrbo) 

Flamengo 
— Apartam»n—* em Int-

cio de -onaU-ueSo entre a pral»
e rua do Catete. rendem-se magnl-
flcoi com h«U. otlma aala. varanda.
quatro esplendidos dormitórios, ba-
nhelro completo, louça Infles*, copa-
cozinha, quarto e W. C. do empre-
gada a área de aervlço. Preço» deade
430 mil cruzelrcs nas _eg_intes eon-
dições. Entrada 10. 20 PC- cento,
pegos em 20 mese* «em juro, e 70
por cento financisdrs ptlo L»r Bra-
silelro S. A. em 18 anos. Detalhe»
e plantas com a Enlr Ltda. — At.
Graça Aranha. 416. e.o andar, sala»
Bla e 819 — Tc-, 32-7-43 « 42-9012.

P*.«mengo 
'—' Vende--» á Avvenld»

Rui Barbo»» junto á Praia do
Flamengo dois magníficos aparta-
mentos de frente andar elevado com
linda vista pira o mar. em edifício
de um por andar, tendo nali. tres
.-alas. varanda envldraçd. 3 gxrndss
dormltorlce. grande banheiro eom*
pleto em cor. copa e cozinha, depen

Earaajelru 
— Terreno — Vendo or-

gente 12X30 á rua Lula Catanhe-
do, Junto • antia da predio, 41. Preço
1B0 mU eruselros. Tratar 4 travessa
do Ouvidor, 28-1.* and., com Rlesará.
Tel. 43-1643 'hoje 27-9430).

Apartamento para entrega Imediatavendo no belo edifício da ea .ulr.ad» Voluntário» da Pátria com bor..Marlana com s ou 4 quarto», ate.informações Lemos de Azevedo. ** •
MU-.—'á, ou_ptlo_tt__efon« 22-72.1.

A unçáol — Lirgo db Machado —
-VApart.mento» baratol. r.-itr.ul.i d.33 mil erutelroa t o reatantt em men-uitdadei dt 2.130 erutelroa, á ruaProtogenea Oulmaráea 3, eom 2 quar-tos. aala, banheiro etc. Vintém e va-nhsm aos escritórios de B. fillvs Avenida Rio Branco 117 — Edifíciodo Jornal do Comercio, «ala 421 •rua Mexleo 41 io.« andar, ««Ia loo,— Tona 43-3840.

I 
aranjelras — Apartamentos em can*

J truçfto de 3 pavimentos dois por
andar de dois quartos a sala, garagrm
e dependenelas de empregada a 200
mU eruselros com 50 por cento flnen-
ciados diretamente coro o proprietário.
Sr. Vlttorl 4 Avenida Erasmo Braga
277 11.° andar aala Illl. relrlone
32-4791.

Earanjelras 
— Residência moderna

— Vendo para entrega imediata,
vasla, centro de terreno de il x 33.
2 pavimentos, tendo confortáveis aco*
modações. Preço base Crt 650.000,00,
com grande faellldade de pagamento.
em praso longo. Ver 4* rua Pereira dx
SUva 242. n tratar oom o corretor
autorliado, Sr. Carrilho, roa Cru-
gualana 118, 10°, aala 1005-7. Tel».
43-9672 a 28-6602.

A». Rui Barbou, ,16 — V»nriT_õm
** apartamento no a.* andar, com
30, *l* de entrada, 2 bons quartoe, laala, 2 varandaa, etc. Queira procuraro sr. Gilberto 4 rua Buenos Aires, 48."¦* .*"?."• *** 1- *¦ 16 hora», anotar70*1** financiado em 10 anosj,^

A partamerit. — Bõtafóco — Veci-a.
« M lumio«o pro-ita para hibltar.
á rua Voluntário» da Pntrla. 13a, oom
4 quarto», 2 «_!»». 2 banheiro, sa-
dais, copa, coskaha, área, 2 quartose banheiro pars empregada e goraj.em.Preço: 630 mil eruzelot. elnandlado
pela Oalxa Econotntra 213 mil ent-ze.ro.. Pode-se íaclUtar a parte nftofinanciada.^ _Informor Tel. 37*^41 H."*_¦ 

rua —arechal'rranclrco Mod» —
-_• Botafogo — Vende-ae vallo. nov».
por 160.000 cruseiros eom financia-mento. ótimo apartamento de sala,
quarto com armário embutido, banhei-
ro, coelnha, tanque w.c. de emprega-
da, terraço. Tratar na Organlsaçao
Vueoncelo» — Avenida Rio Braneo,
106-108, 12.* adar, «ala 1206. Teltfo-
ne» 32-8461 , 32-0661.

Atençáo 
— Botafogo — Largo -cã

_ .Leões, ser4 vendido por qualquer
preço com grande financiamento o
predio de 2 qusrtos, 3 aalas. otlmo
quintal e depcdencla*, da rua Joio
Afonso, 95, lellfto do Enrico, sexta-
feira, 4 de novembro as 17 horas. —
Tel. 42-55.2!^
TTiiTnçio — Renda 20.400 5SBH-
*a mensais edtflclo novo -ronda -ta
Leblon por 1.soo.000 ___!r_i —
Tratsr * ru* Mexleo a* 41 lo* «a-
dar gala 1006 — Avenida Rio Braa-
co n* 117 edlfldo do oJrnal do _»•
merclo 4* andar aal* 421 — TeI*fo>
ne 43-1040.

Earanjelras 
— Raa Plnhedro Maoha-

do. Vendemos apartamento eom 2
quartoe, sala, banheiro eompleto, co-
slnha, quarto e banheiro de emprega-
da. Preço soo mU cruaeiros. Infor-
mações com F. lt. de Aqulno Ss Cia.
Ltda.. av. Rio Branco 91. b.° andar,
tel. 23-1B30.

Laranjeiras 
— Vende-se no Edifício

Triunfo, á ru» Oeneral Oilcerlo,
407, apto. de frente em andar alto,
com aaleta, grande sala 4 amplos
quartos, 2 banheiros snclals comple-
tos, ampla varanda de frente, eozl-
nha. banheiro de empregada, eom ba*
nhelro quarto de empregada, dois tan-
ques, luxuoso, bairro aristocrático. —
Área total d» 132—2. Preço 6O0000
cruzeiros eom 125 mil financiados pe-
la Caixa Econômica. Informar ptlo
fone 22-4400. com o sr. Gulmarfte»

aranjelra-. Vendo terreno 6X33. t
frente» nk rua Alice, Junto e an.

te» _ o.' 231. Preço 80 mil emiti-
ros. Trstar cora Bugo -Cintra. Ave-
nida «lo Braneo. 128. 13.» andar ia-
la 1513. Pone 22-5993

Vendo com 2 qnartos, sala, ba-
nheiro com box, e demais depen-
dencias, com grande finnr-cla-
mento, lado da sombra. Preço
Lacerda dn Azevedo, dc 8 ás 12
horas. Tel. 25-3533 de seprnn-
230 mil' cruzeiros. Tratar com
dn-feira em diante.

... —. . , ,_.._. , \_J.\i fcw *.. » ¦ *. - » . v-»_ f ,4» a. w—#-...->« *.—£- v-.
.l_mctigo —i ..-nelas de empregadas, are* d» ter-
r*_! *n!n _.-. _ ' _\r*n — rrn r «t -t— ~n '*-"* *r-rt »«. í*-*!.'!*- ** ff»-

A tençàol — Apartamento pequeno
xVno Catete — Vaslo, entrego ime-
diatamente. Entrada de 25 mU cruzet*
ros e o restante em 10 anos. Vendo d
travessa Aimoré n. 17. apartamento
n. 1. Entrada, salfto, bannelro. cozi-
nha. saleta e área. Visitem e venham
aos escritórios de R. Sllva. Planta e
detalhes 4 Avenida Rio Branco n. 117
4.° andar sala 421. Jornal do Com.r-
cio e rua Mexico 41 IO0 andar, s.la
1006. Tel. 43-3040.

Centro 
— Apartamento — Vendemos

4 Praça Crus Vermelha, com sala
de 15.30 quadrados, quarto, cozinha,
banheiro eompleto, por CrS lio.000,00,
tendo 90 mtl cruzeiros financiados. —
Tratar na Imobiliária Astrea Ltda. —
Rua Mexico. 148, 4.» andar, sala 403.
Tel.: 32-6061.

Centro 
*— Vazio — Vendemos no Ed-*-

fido Unifto. apto. de frente, com:
boa sala, 2 quartas, varanda. ve5if-5-í-"
lo, kit.hnnctte, banheiro comnl*.to; ou-
tro, com boa s*rla. q-uuto. kltchnnett
e banheiro ccrapl**to. Ocupado, mns en-
trega-se vazio. Tratar nos fsnritorlos
d- A-!C7_í1!r.c _0_ealS—! - Trav. rio
O**v',dor. 36. a.° pndar. T->1.: a-.-*****.*».

Centro 
— Vendem-se prunos

dnres com n-rande facilidade no
pagamento. eTnho ft vendi o e*-**)!en-**!do c* andar do Edifício Metropo-
lltano. no. Clne*'-*nd''-. vario, com f:.-
rilHot-e dt f»oQ!*>, Obséquio tratar c|
a firmo T. Jorge nast-nl, S. Av. Klo
Branco 109, .-': eala 23.

V~~~ 
andem-se aptos, à ruã d"õ Rlã-
chuelo n.°s 231 e 253 no Cen-

tro, tendo sala, 3 ou 2 quartos cozi-
nha, banheiro e terraço Com tanque,
Preço 163 e 183 mil cruzeiros. Tratar
á rua da Alfândega 298. loja. Dlrrta-
mente com o proprle»ftrlQ.

Vende-ae 
predio comercial" 4 Av". Sai-

vador de SA, 195, chaves ao lado
com o ar. Guimarfies. Tratar pelo tel
26-1002.  ¦ 
¦*jfr ende-se um predio de 

"dois 
anda-

v res, 4 rua da Alfandera 161 Tra-
tar com o Br. Paulo Carneiro, 4 rua
Guilherme Brlgga 59» Telefone 4605 —
Mlterol.

Vende-se 
apartamento eom 1 quar-

to, cozinha, banheiro tipo amert-
lano, 4 Avenida N. 8. de Fátima 60.-7>?.-h.---r-**-pto. 702 — Como uma en-
trada de 35 mil cruzeiros. Ver e tra-
t».r nn iqcpl, das 8 t\am 9_horas. ¦"Yjrende-W apartamento de frente, 4

V Avenida N. P. de F&tima, tendo
__.._¦. qu*.rto. cozinhe, banheira e va-
randa. Tratar com dr. Bandeira pc1**telefone 43-7245, dis» utela, das 16 á»*;•• horf.g"*Tr*cndem-_õ 

tres apartamentos no
v centro novos e completos terreo Io

e 2*> andar. Entrctíam-f-e vazios. Tra-
^" i* com o fir. Antônio L**lte. Kua
Afonso Cavalcanti I96i depois das 13

, hora». Tel, 48-4560.

~~k 
tênç-õl Largo dõ Machado *--^

J\. Apartamentos baratos. Entrada de
30 mil cruzeiros e o restante om men-
«alldide de 2.150 crutelro» — Rua
Protogenes Gulmarftes — Edifício n.°
5 — 2 quartos, sala, banheiro etc.
Visitem e venham aos escritórios de
II. Silva — Av. Rio Branco 117 edi-
ficlo do Jornal do Comercio — sala
421 1 rua Méxloo, 41 10.° andar aa-
la_1006_tel._.3-____84O__

ATENÇAOi Apartamentos com
financiamento de 90 por cento,
em 15 anos. Vendemos alugados
sem contratos, 2 qnartos, sala e
dependências. Visitem no Largo
do Machado, 39, predio V, Ed.
Isa. e venham traiar na Imobl-
liaria Grafa Aranha. Av. Rio
Branco, 108, 5.*. sala 501. Tele-
fone 42-988S.

Catete 
— Vendo apartamento novo

entrega imediata de eala. saleta.
quarto, banr.elro. cozinha grande e
tanque — Waldemar — Avenida Rio
Branco n. 131. 3*-*. andar —Tele-
fone 43-8258. ___,

-tete — 360.000 erunlroa, tando
150.000 cruzeiros financiados em

15 anos. Vendo* apartamento vaslo
pronto para ser habitado, eom grande
sala, otlma varanda, 3 ótimos quartos,
banheiro da luxo e dependência, para
empregada. Tratar no escritório de
J. Gonçalves da Costa, rua Rodrigo
Silva, 18, 6.» andar, tala 606. Telefo-
ne 32-6651. '¦'

Catete 
— Vende-i* um otlmo apar-

tamento, cern uma belíssima sala,
um bom quarto, uma cozinha gTande,
banheiro completo, área de aervlço
e um be.lsslmo terraço servidos para
todO o andar. Eare apertecnento está
vazio e entr*.ffa-se Imediatamente —
Ver á rua Santo Amaro. 39. apto.
806 e tratar com o »r. Oliveira pe'o
telefone 13-4053. Largo de Santa
Rlta. a. 1.° andar, sala 4, ou & nol-
te e aoa domingos pelo telefone
27.9268. Prtço 220 mil cruselrot eom
uma entrada de 83.000 cruzeiros e
o restante financiado em 4 anos em
prestaçOes mensais de 2.900 cruzei-
ros, Incluindo Juros etc. O financia-
mento é de 160 mil cruzeiros porém
i- foram pagos 23 mil cruzeiros, os
qu»l» Já estáo Incluído na entrada.

Cascadura 
— Vende-se""* uma casa

em final de construção em eentro
úe terreno medindo 10x42. composta
de 3 amplos quartos, enorme sala de
Jantar, sala de vlsHas. varanda, ba-
nholro çompir*f._. /jd t_rml_*-do*.
..ranle cosinha, bastante quintal.
Jardim e hisrar para carro. Constru-
cito de primeiríssima ordem. Capital
Já dlapsndlrlo 190 mil eruselro». Ca-
pitai necsssnrio pr.ra a termlnactio
70 mil eruselro». OpcrtunMnde rnra.
Preço unlco A vista uo mil cru.eíros.
Ver e tratT 4 rua Mara José 393.
quase eaqulna com a ru* Andrado
Araujo. .

Atenç&cl 
— Casas baratas vendo no

Flamengo 4 rua Palss.rvdu 248
c_.:.._, 1 2, 3 < 4. granãe facilidade
ZTntrida a combinar e o restante

em 15 anos. dois quartos, duas ca as
cozinha e derna'.- dependências. V.5I-
tem e venhtvm ao escritório de H. sil-
va — Av. Rio Branco 117 — Bd do
Jornal do Comercio" 4o sala 421. Tel,
43-3848 ou rua Mexico 41 10» sala 1006
T7V_amenffo — Vende-se otioio apar-
•*- .emento vazio com grande living.
amplo quarto. cozinha. banheiro.
armários embutldcs e garagem. Ver
no local i rua Palssandu. isó. apto.
103. Chave» no apto. 104-A. Preço
220 mil cru—t.-es a vista ou 240.000
cruzeiros financiados. Tratar nos es-
critorlos de Ascendlno Gança.ves A
Travessa do Ouvidor. 36. 4.o andar.
Telefone 43-7600.

Flamengo 
— Vend-A» ha praia de

frente para o mar luxuoso apto
com entre:;- imediata tendo 3 salas
3 nm.!o., dormitório. 2 banheiros
completes, quarto e- w. c de emr.re-
gada, garagem entrada de* serviço en-
trega imediata. Preço 750 mil cru-
T—lroa. PacllUprm -se sis mtl cn-

zelro.*. Tratar na Jmoblliarla Santa
Isabel irfda av. Almirante Barro-o
97 5° saio 512 tels 32-8864 e 42-9493.

Flamengo 
— Vende-se o apartamen-

to 102 da rua Senador Euseblo 15.
antiga travessa ümbelina, por 300 mil
cruzeiros, com facilidade do paga-mento. Chaves com o porteiro.

Iflamengo'—Gflo 
Salvador — Venao"

um apartamento . com 3 quartos,snla. ealêta, coon, cozinha, banheiro,
área de empregada e demais depen-
dencla*;, com garage. ConstruçAo peraentrego em maio de 1950. Preço 430
mil cruzeiros com 202 mil cruzeiros
financiados. Tratar 4 rua Senador
Dantas 76, 15.° andor, sala 1501 —
Fone: 42-1852.
Tplamengo — Apts. vazios —"Vendo

1 4 rua S. Salvador 2 o-pts. ncaba-
dos de construir, constando cada um
de varanda, 2 salas, 3 quarto.., ban,
comp. cozinha quarto e w. c. em*
pregada e grande ares. Preçoa 270
mil e 300 mil cruzeiros,, com dir ito
a garagem. Facilito 100 mil erui-etros
em eurto prazo. Abelardo Mendes, av.
Nllo Peçanha 26, 11'.°, sala 1104, te-
lefono 22-3579.

Iflamengo, 
60 por cento financiados,

oroprle tario vende diretamente
dtlmo apartamento de saleta, sala.
uarto, hanhelro e cozinha completos,
área com tanque, multo claro, em an-
dor alto. Ver diariamente com o Sr.
Ernesto, encarre-rado do edifício, 4
rua Silveira Martins 140. .,„'.,.
Flamengo 

— Vendo na Avenida' Rut
Barbosa, grande apartamento de

luxo. eom saleta, dois salões, bela va-
rondo descortinando lindo panorama
paro a entrada da barra, quatro
(-rondei quartos, dois banheiros com
box, dots quartos e dois banheiros
nora emr.re-4-oda, copa. cozinha e ga-ra-jem. Elevadores privativos, Gron-*_-e facilidade de pagamento. Tratar
4 rua da Assembléia 104, 10° ondar,
sala 1013. Tel. 42^2250.

Flamengo 
— Vendo apartamento em

Edifício construído 4 ruã Macha-
do de Assis, com sala, quarto, ba-
nhelro, cozinha e dependências áe
empretads. Tratar eom Luís Walamnn— Rua da Assembléia 101, 10° andar,
asla 1013. Tel', 42-2250.  _
Ij-amingo 

— Apartamento» — V.h-
dem-se varioa apartamentos no

FlarnenTO, 4 rua Buarque de Macedo,
constando de um quarto, uma s-tl-i e
dependências. Preio 125.Oo cruzeiros,
entrada de 12.50o cruzeiros. Ainda
t.m de 2 quartoa para o preco de
215.Ooo o 230-000 cruzeiros. TriH&r
no Banco Popular Guanabara, Soe•"ío--*.. Ruo i» de t-Tarço, 6. 1° andar
Jofto. : 

-r__*-_NGÒ — V.nde-se apar".
t"* 1.1 PTito nrnn'0 #» rTpsoí-i.tníliJo
Fltu-tdn â run Almlranto Ta_i_n-
dnr' 53. com 2 boas sr)l_s..2 va-
randas, 4 nnartos. 2 ban-r-elros
cona, cozinha nmiil» de-».nil?-cla
n.ra «"more*"'dos Onrartem. r*re-
«•-: 57« mil -rr—i-o.i — BI-—'-,td~ Ltiri.*. d*> ''arloca 5 aala
5.008 fone 42-4733.

viço e garagem. Fleço exclusive %%•
ragem 674.000 cruzelrcs naa at.uln-
tes conoiçSei á vista 134,600 cruzei,
roa e o restantes een prestações men-
saU de 5.392 cruzeiros. Detalhes e
visita» com a Enlr Ltda. — Avenida
Graça Aranha. 416. B.o andar, saias
J_8 e 819. Tell. 42-9012 O 32___/645.' 

FLAMENGO — Edifício Baráo
de Laguna — Os escritórios de
Ascendlno Gonçalves, vendem ef
grande financiamento, magnifi-
cos apartamentos com habite-se,
i amplos quartos, (sendo 1 con-
jugado), sala de jantar, living,
saleta; corredor de passagem,
rouparia, copa cozinha,- 2 ba-
nheiros nobres 2 qnartos e ba-
nheiro dc empregados e arca de
serviço. Com ou sem garagem. —
Tratar na Trav. do Ouvidor 38,
4.° andar, tel. 43-7600.

Flamengo 
— Rua Palssandu —

Vendo otlmo apartamento de fun-
dos em final-de construção. coro
duas salas, tres quartos e outras de.
pendências. Preço 450 mil cruzei-
ro_. com financiam*; nto. Avenida
NUo Peçanha. 155. tala 610 — Tele-
fona 42-9630.  _

Flamengo 
^~V—ítle-» á rua Mar-

ques de Abrantes em maj«_toro
edlíiclo otlmo apto no i» pavlmen-
to contendo varanda sala 2 quartes
cozinha a ga» banheiro completo tan-
que ete. Preço 250 mil eruselro!. Pa-
clllta-se o pagamento com apenas en-
trada de 50 mil cruz.irOg o restante
a combinar na Imobiliária S. Iaabel
Ltda av. Almirante Barroso 97 5*
ando. rsala 512 tels 32-8864 e 42-9493.

Flamengo 
— Vèndam-se os aparta*

men 303 e 704 do Edifício Collmai
4 rua Sf-n Salvador 84, pronto para
habitar com 3 quartos, sala. saleta,
banheiro completo, cona, cozinha de-
pendências de empregado Sendo um
cotn garagem, preço 270.000 cruzeiros
e 290.000- Ver no local com o portei-
ro. Tratar k Avenld» Rto Branco 108
sala 603, tel». 22-0229 » 22-0262,-

Famengo 
— Vendo no Èdiflulo Ba-

rAo de Laguna, no fim da ítala
do Flamengo, apartamentos com sa-
lota, dua» autpl— «nlas. 4 espaçoso»
dormitórios, dois banheiros em cor,
dois ua'tos e banheiro de emprega-
das. Vista deslumbrante. Entrer-a-ae
dentro de 3 mesen. orande financia-
mento. José Bauer, k Avenida Preal-
dente Wilson 198, «ala 803.

Flamengo 
— Apartamento — Vende-

se de snla, quarto,, banheiro com-
pleto e cozinha t W. C. da emprei-d».

Ear.njelra» 
— Vendem-u dou ler_s

de terreno no bairro Jardim La-
ran.elr.LS, nm mede 16X24 e o outro
20x20. Preço 180 mil cruzeiro* -ad»
lota. Aleldea de Morai» _ Cia. Ltda.,
ar. Rio Branco 128. »»!a 1601. 

Ap»rt»an-i„a 
«m Barata Rl-eu».

a lio mtl cruzeiro. 60 por canto
financiados a parTlcu.ares Institutos
e Caixas de Aposentadorias a aeram
entregues em 18 znases quarto, «ala.
cozinha, banheiro completo, sinal da
reserva 11 mil cruzeiros a 30 potcento facilitados restam poucoa —
Ma ti Informações com Orlando 4
Avenida Rio Braneo. 117. 2.» andar.
ula 226. Tal. 43-9934. Esquina 4,
Ouvidor.

Botafogo 
— Vendemo» á r. Sáo CfiJ"

mente, otlmo terreno medindo ie
x loo. Alclde» de Morae» _ ela. Ltda.
Ar. Rio Branco 128. ». 1601.

Laranjeiras 
— Vende-ae ou «luga-u

otlmo e amplo apartamento com
entrega imediata, financiado — In-"ormações pelo telefone 37-5093

raranjelras 
— Aguss-Ferreas — Para

casa de aaude. colégio ou constru.
Çfto blocos de apartamentos, v.ndo
raagntflca residência em tsrreno do
2.800m2, areo de esquln — ERIC —
Avenida churchill 94, aala 505 Fone
52-1868.

Laranjeira!. 
Vendo apto. 103, á rua

Alice, 41, eom «ala dois quartos
banheiro, área e dependências de em-
pregado. Entrega Imediata. Tem fl-
n anclam.nto.

Í- 
aranjelra» — Rua coame Velho.

J 244 — Vendo para entrega Ime-
diata. r-sldencl» de doia pavlmen.
to» com du»s aala». dol* quaTtoa,.
banheiro, cozinha despensa. w. C.
,1»r_lm. entrada para auto. Preço 410
mil cruzeiro», com facilidade de po-
gamento e flnanc-nmen.o. ohaves e
tratar com H. Bltlan. Avenida Nilo
Peçanha. 155. aala 610 — Telefone
42-9630.

Botafogo 
— Vendo em rua'arlüocra-

tica e silenciosa, predio de dtlma
construçfto de tres pavimentos e gran-
de lotío, compondo-se no terreo d*
2 apartamentos de dois q uartos, aala,
dependências para empregada, «ta.;
no 2,J pavimento: tres salas, copa,
cozinha, ete. no 3° pavimento 5 dor-
mltorlos, banheiro, etc. Um aotfto
com cerca de 100ro2., quintal e gara-
gem. Terreno de I2x4e, Josft Bauer. 4
Avenida Presidente WlIion_ 196. ,s.__8p3.

otafogo — Vende-se essa antiga, i
pavimento, reeuoda Junto 4 ruã

SSo Clemente, tendo duos salas, dois
quartos, quarto de empregado, terreno
6X*í3. Preço 4 vista 280.000 cruzei-
ros. Pone: 37-3151. _' ______
BõVó-Ogol 

Rua Gen «rial PoTíaoro, 204
Predio para negocio, de esquina da

rua Dcna Marlano, ser4 vendido peloitlloelro c-ir-r Leite, segunda-feira,
.4 d*> novembro de 1949, as 13 horas
.m frente ao me-mo, por ordem o al-
varA do Juizo da 13.» Vara Civel. _.

Botafogo, 
rua Bamblna —Vendo"í

casa eom 2 salas. 4 quartos, Jar-
dim, quintal, grande alugada sem een-
trato, otlmo local facilito nreco 43o
mil cruzeiros ,ccm Jorge. tel. 43-4301
e Sobrado. 38-9813.

Botafogu 
— Caso — Vende-ae rnnã

cem 5 quartos, duas salas a de-
rnals dependências. Terreno medindo
9.3 x 35. Preço 430000 eruselro,.
Ver á aua Martins Ferreira ,1 -•
tratar com o sr. O".veira, pelo t*r!e-
fone 23-4053 e aos domingos e a noL.
te pelo telefone 27-9268. Ent-t.a —
vazia.

Botafogo 
— Vendo 4 rua Sftò Cie-

mente, magnífico predio assobrá-
dado. tendo 3 ótimos quartos, 2 salas,
varanda o demais dependências, edi-
ficado em terreno de 13 x 22 — vona
de 10 pavimentos. Leopoldo Zaeeoni,
Av. Rio Bronco 128, sala 1212-

aranjelra» — Vende-sa no Edifício
Triunfo, á rua oeneral Oilcerlo

407. apartamento de frente, em andar
alto. com aaleta. grande »»la. quatro
amplos quartos, dota banhieros sociais
completos, ampla varanda do frente,
cozinha, banheiro de empregada com
banheira, quarto de empregado, dois
tanques e área de aervlço. Edifício de
acabamento luxuoso, bairro orlstocra-
tico. ATea total do 152m2- Preço crs
600.000,00. com 125 mil cruzeiro» fl-
nanclodos pela Caixa Econômica. Os
Interessado.» queiram se dirigir, por
cortas, para 50903, no portaria desto
Jornal, dando os seus endereços a fim
de serem procurados

Laranjeira» 
— Vendo apartamento

de frente, á rua das Laranjeira»,
tendo tres uartos, banheiro completo,
cozinha, quarto e banheiro para em-
pregado <* garagem. Preço 380 mil
cruzeiro». Facilito S0°lo, entrega Ime-
diata. Tratsr a Avenida Rio Branco
128, 15° andar, »ala 1513, Telefono
M-5995

Laranjeiras 
— Vendemo» conforta-

vel apartamento na r. Oeneral
Oilcerlo, cm 2 salas, 2 quarto», ba-
nhelro, cozinha, quarto e banheiro de
criado». Preço Cr, 340,000.00, e| gran-
de financiamento. Alcides ds Moraes
ft. Cia. Ltda. Av, Rio Braneo, 123,
». 1601.

Earanjelr»» 
— Venue-ee n» Laaair-

dos ouara-epe», a 60 mt». do pon-
t0 doa bonde» de Agua» Ferre»» I ter-
reno. medindo de frente 12,00 mt».
por 62,50 mts. nos fundo», com fren-
te para a rua Jofto Larrv, mede 27.50
para trntar tel. 38-0708 até 10 ho-
roa ou depois daa 18 horas.-

I- 
aranjelras — Vende-je apartamen-

_ to com aaleta, living, sala. varan-
da envldraçada, tres quartoa. demais

.„..„  . ... ...,  - tlependenclaa. Rua dai Laranjeira» 530
Situado no ultimo andar de edifício i apto. 703. Ver com o porteiro ar. Vt-
novo, perto da praia, descortinando*
ae bells-Imo panorama. Preço Crt ..
230.ooo.oo. sendo 100 mil cruzeiros de
entrada, 4 combinar, e o restante em
2 anos. Telefonar, i por favor, paro ô
Sr. Felix telefone 25-8523. 

F*omengo 
— Vende-ae èm constru-

çfto ótimos aptos. c| l q. 1 s. 2
quartoa, 1 aala. banh-, coa. var. Preço
a partir de 130 mil cruz. Entrada de
13 mU cruz. .plantas e detalhes em
Alm. BarrOfO 90, I. 310. Tela. 22-5453
e 42-5072. Cury. 

Flamengo 
~. R. Màeriãdo AÍíla —

Vende-se. entrego imediata otlm»
npto, c| 3 quartos, i s. saleta, demais
dep. Preço 380 mil crua.' Outro ém
terminação Cl 3 quarto», 1 a. demal»
dep. Preco 400 mil cruz. cl flnanc —
Alm. Barroso 90, a. 310. Tels. 22-5453
e 42-5072. Cury.

Pral» 
do rjVmengo — Apartamen.

t.a paro .ntre_-a ern 15 dlss eom
30 ror cento finar-cisdos em 13 anos
vcndem-re e5*o!er*5,do«- c eapaçoaoi
em moíestcsb ed-finlp de um oor
andar constando de ha.l. tres salas.
Jardim" de Inverno envidraeado. 4
Trandes domi 1 tor. rs rouparia. dois
banhelr.-*. nobre*» em cor. copa-eoz!-
nha. dois ouartos de empre.^rdas.
»r:« de aervlço «i stnrajetn. Preces
des*dé 753 n-i* r rur...ros. Tt.tr.'"*--)--Mnt.fl e visitas com a Enlr Ltda.
Avenida Crj-a /rsnha. '"t>. e.° an-
da-, silas 818 « 819 — Tela. 42-9012
» 32-74__»._

ila do Flamenco — Vende-sa !u-
ijoso npnrt«-m**n.*.o. tendo ¦ 2 se-

.*.«*_ **r***T****-**, 2 -.Ma» rn?***orç-r, p-'***,tro
tJ,orn-'f.orÍC3 ' 

fum duplo), 2 bnnheiros
em eflr. copa, ccrJnha, quarto duplo
do emnre,-.ndo. rarafem, 3 lustre!» eni
clf.Híistro e crlst**! ricas cortinas e*n
rn-iar terreo: nAo devassado, lihda
vista e ventilaeRp* Preo cnm lustres
7i*.o mil rrurclrns. rendo ¦JO'» finan-
••ívi-fo «e o rraianto far.ilit.ndQS a 3
r.nos. Ver na Praia do Plamengo 586,
apart. 102.

PraiaX'J.

í1 leio ¦ -Preço 500 mllj.ruzclroB.

Laranjeiras 
— Vende-se * rua da»

Laranjeiras 525, amplo * confor-
i» Vet apartamento (ampla sala, tria
quartos com armário embutidos, arrua
quente -nas plns. banheiro em cor. com
box. copa. cozinha, garage e depen-
d_icla« de empregada). Tr.tar pelo
telefone 25-«792 ou no mesmo edlri-
elti apírt.- 202. Chave n» portorla.
Preço 480 mil eruulro». eendo 300
mil cruzeiros 4 vista,

Bot 
a rogo — Vendo pòr 260 mil cru-

zeiros',. para pronta entrego, bells-,
Min o apartamento, em andar recua*
do, com magnífica vista ¦ para o mar,
todas as peças de frente, com saleta,
ótima sala, 2 amplos quartos, terra-
ço em toda a frente do apartamento,
banheiro em cor, cozinho, quarto e
W.C. de empregado e 4rea de ser-
viço. Tratar A Av. Rto Branco 108,
sala 1.411. Fone 42-0687, com o Sr.
Daniel.

Botafogo 
— Lote 12x30, plano, venaÕ

__ próximo A ruo Sfto-Clemente 4 rua
Aiarechal Francisco Moura, gabarito 4
Êa 

vlmentos por 380 mil cruzeiros —
RIC — _vcnlda Cburclill 94. .ala 503— Fone: 52-1868.

raranlelras 
— Venda-»» amplo »

- confortável apartamento, desé-
cupodo, eom asla. varando, 3 quar-
to», área de serviço, dependência» de
empregad», eté.. preço 360 mU cru-
zeiros- com pequena entrada e o res-
lante financiado a longo prazo. Ver
k rua Professor Lula Cataahede 62.
antiga rua Itaberá, eon o encarrega-
do. e tratar k tu* do Ouvidor 183,
2.Q andar, sala 203, tel. 43-56*9.

I" 
roJ4 — Cosas, pagamento com alu-

RUCls, vendo para contribuintes de
Initltuto» ou Calrrs a »erem construi-
das e éntrejues. em 12 meses, com 2
quarto», «ala. cozinha, banheiro com-
meto e quintal. «Inal de reserva 6 mil
cruzeiros no ato da promessa de com-
pra a 4 mil cruzeiro» em 16 promlt-
sorií-.s de 220 cruzeiros: restam apenas
4. Detalhes e mais Informes com Or-
lando á Av. Rio Branco 117, »al» 226
— Tel. 43-9984, __áU___^J__-_-_-_
Terreno 

— Laranjeiras -~^~Vend-:-l_e,
medindo 12,50 x 40. * rua Pe.

reira d» Silva, em frente «o 150. Tra-
tar á rua i.» d» Março, 77. eom Sr.
D _________ 15° ¦ ooo cm.clrcs,
'¦perrene cm Laranjeiras, pora Bpar.ta*;
— mento» — Vende-ae terreno de 30

x 30, ro melhor ponto, cem plantas
e çalclos prantos para execução de um
magnífico edifício de 4 pavimentos, pa-
ro confortáveis apartamentos com ra-
rrur-m. deixando vim lucro eo.ni.rns. der
«••inform? *1i_»*non!.trnr»I «o** lntir. **5ados,
rnm rs plantas e cs cOcul-*"* ik **%n-
r."t**dos. Tratar com o nroprtptorlo sr.
Eugênio, pelo td.: 2-1873, »m*n_á.

Botafogo 
— Compro 1 ou 2 casss,

novos ou antigas de boa constru-
çAo, pro-lmo de conduçAo, serve da
Qualquer 

tamanho. Negocio com rapl-
ez c t-i-fr-.i-. honestidade. Pagamen-

tos 4 vista ou 2. combinar. Informa-
ções diretamente para o meu proeu-
rador or. Carlos Figlluolo — Edifício
Odeon *— 9.* andar, sala 915. Teleío-
Pe 22-9061 e 32-7750.

Botafogo 
— Largo do» Lee— — S<sr*

vendido pela molor oferta com 30
por cento financiados o predio da rua
Joflo Afonso n. 95, com 2 quartos, 2
salas, bom quintal, entrada ao lodo,
dependências, em lellfto do Eurico _.«¦
feira 4 de novembro As 17 horas. Te-
lefone 42-5531. '

B"otafogo 
—'" "Traves-ia 

JoAo Afonso *-^»
Apartamento pronto — Vendo 1

apartamento com sala. 2 quartos, co-
zinha, banheiro e área do serviço —
Preço 2C0 mil cruzeiros, com 38.000
cruzeiroí* financiados pela Caixa Sec-
nomlca — Trator & rus Senador Dan-
tus 76, 15.-* andar, sala 1501 — Te-
lefone: 42-18.2._ ¦-•-.'- 7

Botafogo 
— Pr»la — Vendo os ul-

tlmoa «partamentos em edifício »!-
to k Praia, de valeta, .uarto amplo
e kltchnette ou de sala, quorto, ba-
nheiro cozinha e varanáo. Prtçi a
partir de 157.000 cruzeiro», or.imaa
condições de pagamento. Tratar eom
Vicente Llmn — Avenida Rio _ron—.
173, sala 1306. Telefone 42-4825.. 

£ 
«otafogo — Run Oullhermloa auln-
Me — Vendo um terreno r.cst» ru*

mãgnlflc». Preço 1.000 mlllhao de cru
zelro» Tratar na rua senador Dantas,
n. 76, 15.» andar. s. 1501. Telofone
42-1852;

Botafogo 
— Vend»m-u »parta_i»n-

tos de quarto, sala, cozinha, ba-
nhelro. varanda na Pral» de Bota-
fogo. Preço a partir de 215 mil eru-
zeiros com 65-T- financiados. Tratar
pessoalmente com o S-. Cabral: á ru»
do Carmo 71, sala 306, da» 9 áa

da» 13 -a 17 horu. 
Vendera-ae 2 predio»

11 e da» 11
T_> o tafogo
-*•> Juntos, de construçfto antiga e'm4
conservação, com terreno de 20x40,
por 700 mil cruzeiros. Trotar com An-
tonlo de Castilho Oama, av. Rio
Branco. 128, sala 1603. ; ._„.... _

Botofocõ 
— Vende-se otlmo aparto-

mento de 2 quartoa, 2 «ala» a ou-
trás de—ndenclas por 320 mil eru-
zeiros. financiado pela Caixa Econo-
mlca. Tel. 26-1816.

Botafogo 
— Apartamentos novos va-

aloa. Om duplex cem 4 quarto»
.s-ndo 2 com amplos «rmor.es em-
but:dos 2 sal6r_s um bnr. 2 banheiro*
sociais. 1 banhe'ro completo com box
e em eor. grade nterrnço. varands».
cop». cczinh» com «rmarios embuti-
doa qu—tes e banheiro ds emprrgaã*.
e 2 entrada» «oslals. Prtço 430 rnll
crttu.iros com financiamento. Outro
com 2 quartos, sal», cozinl-a. banhei-
ro em oor. boa varanda, depn-.en-
cia» com-letn- de crladca — Proço
270 mil cruzelroj a ae combinar. —
Detalhes nos escritórios de Ascendlno
Oonçalve» 4 Trav-rs» do Ouvidor n.
36. 4*. andar — '-«latona.l43*7600.

Botafogo 
— VenBe-sti moderna re-

sldfncla por 950 mil cruzeiro»,
com ÍOO mU d- entrada e o reatam,
financiado. Fone 26-5044. 

Bot-fogo 
— Vendo prtdlo «r.tl«r*

em centro dc grrr.d„ trrr-no ec-n
5 QUirtos 3 »ala» e rte—mnencla». 800
mil «rurei—s. tosl. 48-4132. '

.r.í...
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Brtafay* 
— Tinto »4I_» »i'»n».

i ,.'ii i __ f*. -•* »jii t.,.**; aH-J
«ora «no— tarind», i tf.»». » «oar*
ia* HC-_Blra (,JHr>uia rm net copa,
•ftcohli tauaria * feHtôhtlre o cm-

¦ « » , . _• — „¦¦..* em-
tinido» «ri i ,..ii _ quarta». Tir,"
i.r nu ,1 ,i-,„r r«,.,manri«-»« to
$',t ¦*¦.-.»¦.» da pstfàm;*. * * a fu-anhlftar

- —A— R-ttoU(*» » tu» Uon(»lv»l

Ê»»_»,»; 

>». andar. 
o;»fugo — Vèn„o apartamento 4*
q_arv-, banheiro ccmplcio a kit-

»íi:u.et# Entrrga tmedlau. Tratar
f> \ •• At. 1-. ¦.. Otanco Dl,
1 • «nd«r._rona < '¦•-*j>.itãiotb — Rua Ce-.iUI—no'. •—ir*
/> M«rtln» rrrelr» • f—«— UrUt -
Vende-t». j quarto*, : salaa. quarto
•m-^reCfl-da. dt»->*>n«.enct« <Kflip>té*»_ «
«.rea. Bom _¦-.'. Crf 550 030-00
» '¦¦ parte '• ' ¦. da Tratar t ru»

5m 

a4or Dtntai, jiB-t»» andar, a, «oi.
Souafõco" —"Vend.-fi vario o.lme

•* pred'0 4 r. CApItRa Bslrmâo. 13.
0 a oor paçíc ImediMa. Preço: Cri
a— OOO.OO. Chnrri no Ve—I cum o
Ttl-la. .-' "¦: 

_ . .____
%>titiTíoao — VenflYmrs otlma easa
.£» pam pronta -rntrcQ^, da ma*nt-
fl a con.truçào * ;•:*".!,-.¦„ .1% situa-
•fio. Undo ao 1.* pav.: varanda, cn-
¦rtda saleta, duae *a!at t ««--rltorio,
Itarhriro eompieio, eop» • co-lnha
o ¦ -!i ¦*•-¦• t em eor, tararem, '«rdlrn t

J-vntal; 
no 2 • pa* : duas vrrsndei,

• ¦ -m':.v ,- f rwtparla a 1 qto, tm
¦¦...,i da gsrac.m, i> banh;tro completo-»..*. eor. p.-f-o o.f S50.ooo.oo, /endo

tirte 
flnsBflttda. Tratar á r. I.* dt'¦•¦-.-¦ 17-4.« and., traia l Telefone

ji--»,»-. __
%>otãfõff« — Para entrega imediata
•O vend r-.o ¦ 4 rv* 8 Clemente, 4*6.

«partamento 102. 4» firr.tt. «om
•ala, doli quartos, banheiro t e-_i-
*•» completos t art* 4t aerviço. Prt-
•o 200 nll cruzeiro* Cem so-% fi-
n-ine!e*toe. ImohJ.lsrte Sul Americana.
¦ua 4a A—-mbltla. iol, -ai»» tljllj."fo.n»_4»-»6»l. 

 
BOTAFOGO — Vende--» w»~-

Bitrida-ncnte »» cana» dr na.:
CX. XXI. dtt rus Alvnro li uno»

com l qnartoa, 2 aalaa e quln-
tal, a 85 mil __—1 roa e mala aa
•a-u de nn. X. XT. a 90 mil ern-
ttrlroa t eaaa XXII, aa»abradada,
•Mm. t •)"¦•> rto», t a*laa e quln
aal, 100 mil et-t—-tiroa. Ver com
í,'. nnrl na eaaa XVII. e tratar
4 roa S.'m Jn«r. 85. iftla 305. —
Carneiro, entrada de 50 por cri-
to e o reat.inte era prettaçor—

Erituais 

em_5 anoa,_
Botafogo — Vêude-ee 

' 
facilitando o

* paftmento, por Cr» 430.00,00.
#tlmo apartamento j4 eoneluldo, 4
tua n»-".o d» Macaubaa n. 1— (era
frente á rua da Uatr'r.1. eom a quar-
loa a trea aalai, a chave deve aer
•ncurada no mesmo loeal no n. 10*.•Tratar com Marco Aurélio no Banco
Àe Credito_Oer*»
T'» .tafogo — Vendo, para pronta en-
*• trea°a. em rua rrcluslvamentr rral-

Srncl»l. 
tr.in»rer«al A prnla e pro-ii-no

^s5a. ampla moradia, própria para fa-
ftiltla de grande tratamento. Informa-

Írl 

pelo tel.: 43-1050.
>u;*.io**u-' -- Venee-Tê a iu* PãT
-* aat-dn'j luxuoso apa»'.a».-t*-n* _ a

#?- ti'.minado «m 30 .llna, roaitanie
4 2 aalas. 4 quartoa. -'ep ua _m-

frega-ía. 
varandü. entrada áe aerviço,

Ic. Preço Cr» 400 000.00 el parte fl-

Sinclnda. 
T**atar n*\ Imobiliária

>-. laabtl Ltda. AT. Almirante Bar-
f 0.10 97 —- S1-^, and, aala 512
Vnola.oso — Vendo prrd ó antlco*.
t»t> na rua Voluntários da PAtria 420
«m centro de otlmo terrmo ât 11-30 x
ao, para mapnlflca co**«truçao de eíi-
fficlo gabarlLO da 12 andare-i, telrfone~ -4376. _. _
fVbtafúgo — ílua Vóluntarloa da Ta*'~ 

vri-_ __ Vtnde-se. entrega imedia-
lUTUoio apartmento cem 4 quar-
duns a*»laa, ri.Vi bnnbeír"»*< sociais.

t»p_ coalnha. Jardim da Inverno, 2
«.j-irioa para emprer:.»Ja e curarem
Yxt—i 650-000 erur.eims. cnm flnan:l?
Onerito. Avenld-, Almirante Birroso 13.

Ítla 

J10. Telelone» 22-5453 a 41-5072.
¦ury.  

potafejo — Huã SRo Clemente —
fj» Vendo um apartamento de frente

#rr. lurar ao*".*»e';ado com 4 quartos, V
aal--.*! a dem ifa denenden:l?.s. Pre^o
453 rall cruzeiros com 300 mil flnan-
gi-.os. Entrer-v Imedinta. Tratnr na
fu * Eenador Dantas, 76, 13." andar,
«ula 1501 ._Tel._42-l.85I.  . .
T>oi_ro_o — Apartamento ds luxo
MJ — frente «lus--»e á rua Volun-
»e-oa da Pátria 13, apto 602 com 4
f*i!*trtoa otlm oa: 2 aalas Jardim de m-
•vcrio 2 banriclros hall copa cosi
•ha 2 qu*>rtc_ tíe crtedoo com banhei-
ero área d; ssrv:ço a g-aranem al_*TUfl
a mil cra*£*e:ros. Tr.tir a rua Asrem-
íkl» !04 srla 934. Fone 22-B3-.4 Sll-
ffi.-.ú ver no loc.l com o porteirc.
^jinirega Imediata 

"" — Em edifício
,¦¦:¦- novo, i rua « C.emcnte, 4T&,

sridsmu- o apartameatt* 701 de fien-
,-» tendo grande varr-nia em toda a--'...-. 2 salaa. 3 odrmltorloa e de-
_n_la dí-p^ndenciaa. Preço 500 mil
•nueiroa financlando-ae parte do pa*
t.iincnto. 

Ver no local e tratar a rua
»'!¦ Assembléia 1C4. sala 613. Fone

42 .*)•)—;

HumaíTJ 
^ r.ncfem-.* magniflcos

luartamentoa da duas a&la-s, doía
au trea quartoa a demais dependen*
alas, t rua Humaltá, em Inicio de
aonstruçâo. Preço a partir rte 220 e
ICO mil crurelros eom lo°l- — «ntra-
ia. 15"]° no ato da escritura. 35o10
ÍBÜitadoa em 30 mes-=s « 40°1° fl-
ta:. - ciados. Tratar pessoalmente eom
« Sr. C_bra]. a rua do Carmo 71, aala
ir*, da» l li 1 1( das 13 aa 17hs.
T >rcdlo — Botafogo — Vendo o dê 2*
l* pavimento* da rua Silo Jofco Ba-
vsta,, 41-A, com 4 quartos, 2 salas e
«¦trnti -dr*pnndrnc,ar>, alugado aem
•entrato. O predio ocupa todo o ter-
peno. Preçot 90-000 eruselros á Tlsta
a os rest&ntea 210 mtl cruzeiros nu
£r*t,zo ds 8 anoa, com Juros. — ¥. 1*. ¦
Vtinguassil, rua da Assembléia, 104,
aala 311. telefone 32-6442. j_
T>rã-ã dt Ziotafo^õ 154, fendtaa-ss
JL apartamentos pequenos para cn-
are_ar am novembro dt 1949. Tratar

r.m 
os pro p! reta rios A Avenida Nilo

eçanha 155, 4°, sala 421 t 422. Ta!s,
42-4B93 a .42-7—3. ¦:¦--' .'¦'.
\jTredlo — BÕiafcgo — Vendo o pre-
JI d!o da rua 8\n -tio Eat(.*ta, 43,
<e i pavlm^nto, n*:co.**-ltnndo de os7-8,
«om 3 quartoa, saía e d mais deptn-
."¦errien. 90.000 cru;e!ro_ a vida e os
res;aT"*es up tino, ornr» de fl fino**,
•om li-ros. F. L. nt.íni:tia*_ú, ru? da
/¦•-..mbleía, 104, aala 5^1. Tcne 32-6442
^"•"tndt--!- aportam eHto cunTòrTavel

* de 3 sala., 4 qunrtos. com arm.
»mb, 2 ban. sociais. 2 fiu&roa de emi*tt~. um oor nndar. á Avenlr1** Osvalrt"

?Tf'*.s, 
700 cr'*r'*lro.*i. parto tinmelada,

n'. telefone 45-1387. Tratar com o
(eroarieta-lo k Avenida ltlo Branco 181

S)__^D__-_í_L5_1 

*.¦¦*-*¦—lfl .i-lora'*
r^n-dV-se o a-jurtamento iri. da"ru.\

D. Mariana 121. eas^ XI.. com tr-s
«juartòs, sala e dípondoncias. Preçu

ttiO mil crur.-,,.rra, sfndo 60 mil flnan-
¦ir-^os em lo rno*.

V'-VI>E-SE"mãrrrim anarla-
B* nio 6. mi VoIuJi^r»rI--i ria "i-
t-la. Freço 65(1 ml' eni—Iros c*«*n
/Innnclnmpnto. Tratsr cotn D.*
Ncv__;-_2"r2Ji05.  

Ífrende-áe umã casa por 
'?.00'ooo 

cru-
I i --Iro-:. com 7 metro*; de frente por
js de fundos. A ru*\ Jofto Afonso 9*>-"Sotafoso. Tratnr erm o sr. Renato. 4
_E-r'-.~ft° ..*?ll^mnn^e _¦?__?."VfTndc-se eràndT

i ;.*< \ — \<ii*.. caa* <—-_ _¦>!»
Il.lilta, ul.,,, rllllft.l IIIU.IUU.
fsim dua» aalaa • I iiuarti—. >," >
mil ¦ i mi li,.. ,ii ,,,» rem ai l-
il'. Av-nlilr, Bit* Branru. i:n.
.41» 1111.
-^^_-_, -•» _BteJ-E*-__ms.

OAVBA

Cua 
¦•>'» — >••¦. i, •« » «ti-

ma r,itdaael», b» Av.iiM. uniu
da Paula Mamada n««. Ptm Cri
1.330 000-00, com part? financiada
V,r » ¦. n . i" hora a ••••¦> i„iú
¦¦-'.;,- ., -4II _

Caia 
modaraa —~ (Jârdlai Aat»nlcõi

— \f ¦.'¦¦ eem trtt Quartos, eom
armários smbutloo*. duas talas, ba-
nhelro rnstnha, laractm t dtptnden-
cias para traprtgaios tur.<- n --,.><•»
*l»!o JlIJfjMI^.»!» M 10-J0 horai
fpttiraut da <»»•»¦. r' !»«'••¦» *-

J j.-k ? ii.i-M,. ¦ otlm-> terreno mt
.íii.ii , »t melro» d» t.-enlt pira » u-
Lraila, cnm área d* S.oocm), Preço
209 cruaelros o nu. Atelart dt Morai.
« Ola Lia»., a», nio n.-mi.', lia.
-ila 1601.

»isTrada'~-is ÕÀvt* — TirranoE'__ Vtndo por 100 mil etuw-rcs. to-
J d» 1S.S0I20Z»,S0, n« 0»v»l»nill».

lido par d\ Kitrada da Uavta. a
2 • metros antn do marco quiiomatrl-
co n. s. Junto da fontt a "» um
t*% ficlo tm construçAa t pro-xlmo
do Oolt c.jii. Ab»l»rdo Memle» —
Avenida NUo Ptçaniia _a, í.-* andar,
«ala U04.y—1. jj-i ii.

(lavra 
—¦ Vcnds->ta rtildtnala í*

Tiuao com esmerado aeabamenta t
situada tm centro de terrtno, ds
esquina, construção r-rctm-termln*-
da, Compôe-st at: j grandta aala*
uma raranda, um arands ttrra*;-), 4
quartos, halls, aala dt alrooçs. ba*
nhelro tm cor, amplas dap.ndtnclas
ds tmprtgados, garagem. r;c Pron-
ta entrega, dssocupada. Ver a qual-
3-j-T 

bor» da dl», â ru» KnienbeIro
ena Chat-es 4), asqulna eom rvia

Santa Heloísa, trattsTtrsal a rua La*
pe» qulDta», —>¦ d» prece, aso mil

ruarlro», com «rande fln.ncUmen-
to. InformaçSes com Jor?- da Ar»ti.
Jo. «ru» ut ales il, (rap* i.,ei.
ron» 42-J574.

Gare* 
— —_Cã A n»« _»nju»T_i

Sto Vloanta. no t—cho a—clualra-
mente re»Idaadat maanltl— terrtaw
plano da 22 a so metros, ioda ar-
borliado. Ttm casa antiga nccasal-
tando reforma. Zaocal multo pltoresecOlrttamentt com a yropr-tUaUTelefona 45-0240.  

Gávea 
-Vendo por >*t ÜU arâ-

selros apartamento dt frentt.
pronto cm ,o dia», Junta A Praça
«ant-» Dumont. eom ótima aaleta,
»randa aala, Jardim da Inverno, trea
amplos çuartos co marmarlos embu*
ittlui. banheiro, corlnha, quarto t
osnhelro para tmpregada, área dt
serviço t garagem, rinanelamento dt
:<:c mil eruselros. Tratar a Av. Riobranco 103. aala 1.411. Pona 41-
_687, com Daniel.

Gava» 
—. Vendtmoa otlmo tarrenú

n» r. Flr»tlnlng», medindo 3HB.
Preco Cr| 250.00O.OO. aendo o paia-mento » combinar. Alclde» d» Morai»
_- Cia. Ltda. Av. Alo Branco, 128,

ala noi.

GTivea 
— Vtndo lotes dt frente, per-" to do Jocker, com llnd avista qutn& pode err ob-truida do Lebl_a ad a La_oa. para construcO-M dc .nr".

mo bom gosto. Tratar com o proprle-trio pelo telefone 16-2570. entre 12 •
14 horas c dcpils da** 20 horas, cu
pessoalmente 4 Avenida Presld-inte
Varfiaa 446, aala 1606-A naa demais
horas do dln. Flnanclo_grande_pa.-to.

rardtm 
Bbtahlr*? i.rreno.— Ven-

do por 300 mU cruzeiro», no me-
lhor ponto da i_a Maria AngetJca,
prox. .o metros o.- toda condu;&o,
lote de 15J31. Pacilito pirte a eom-
ulnar. Abelardo Mendea, av. Nilo í*e-
ç.-.nni 26, li.", aala 1104, telefone
22-3Í79.

Jardim 
Botânico -—• Terreno'de 1S,5Ú<-.

25. vendo em ponto e_trltamcnte
frmiíiar, pronto para receber ccn_-
tr.-çfto. Geraldo A'voa de Resende
At. Illo Brinco 12a 11.° andar aala
li.11.1.

Fonte
Jardim 

n-unico — Ponte d» 8»u-
dadt. Vendo residência de 2 oa-vimento em centro de terreno de 20*t

64. tendo 5 quartos, 3 salas, e demal-
dependências, Oeraido Alves de Re-sendt Av. Rio Branco 127 11.* andar
tal» '¦-—•£.

Jardim 
Botânico — Vendem-., 'dois

magníficos terrenos k rua 6snr.dorSlmonsen em frentt a Sociedade Hlpl-
ca Brasileira, cora belíssima vista paraa La*;oa Rodrigo dn Freitas, com umaárea totla de 720 metros quadrados.Preço 300 mil cruzeiros. Tratar pes-soalmente com o Sr. Csbrnl. a rua(lo Carmo 71, sala 306, das * li liedas .13_as 17 hera..

Íardlin 
Botânico — Oca—to —

Vende-se otlmo terreno _ rua Ma-
ria Angélica (parte a*ta) com frente
di 12 m-tros — Teleíone 27-8301.

UirMAITA* — Vende-se anar-
tamento dc frent-, eom aaleta,
si-.In. eom 20 metrort (iu.-ttlrnd.TS,
doli nnartos, banheiro completo,
co-tinha. qunrto de» empre-r-tda e
srn banheiro, entrnda inrt-T>»n-
dnnt-3 d" Bcrrl-o. todo mobília-
do, por 235 mil cruzeiros. Nefto-
ela do oonsISo. divido a via-jçm.
Parte financiada Facilita-»; cotn
on a-m moveis. Trata-s-t a rna
«-¦nadnr D.tntaa. 78. 17." auidar.
Tel. 42-48IÍ7.

.-tp.rtnmrnto v"*'i
Junto H rua Voluntários da Fr.-

!-. proirto pnrn fr milla d« tr*-ta-•nto. Vrr e trntnr com o *?ç. AWcp
ruii d-it>avradlo 75. Tel. 22-5651

DEO—

Pcasifto 
— Urca — Vend;-»e um otl-

.ao trrreno na av. Sfto S:*-*astlfi.o

te, 
cora a metragem de iox4o. preço

2o mU cruzeiros. Informaçôss amo-
«bà com q sr. Leopoldo pelo tcleíonr-
l--"72o '
TTrc» 

"^~YFnd«-iie a ãt. Por—sal
U luruosa residência 2 pinrs TrenW
sara o mar, tendo gan-sím varanda
í sala» 4 amai— donnltcrloa 2 auar-
tos de empregadas 2 luxuoso, saltw-s
it bxn. complete, com box etc —
Tratar na lmob'.'.iarla 3. í-atKl Utd«.' *av. Almirante Barro-jo 97 5' saia
!».- tal 32-8864 C 42-9475.

ti 
rea — Apartamento. Entr-s-fa-sè na' escritura, quarto, sala, cozlnh-

americana, banheiro a varanda 4 fren-
ie, 130 000 eruzeiros a rua México*U8 •fQ. sala 90S, com._.Slm6es.¦0-rc. ¦

Terreno a rua Ramon Fran.
co com 18 metros de frente pron-

to para ediflcar vi>nd-*-se base de pre-

So 
1-500 erurelrfs o metro quadra-

o. Tratar com Eduardo ou A'b.**-to.
Tel. 26-060-1-JTrc» — Vendem-s» apartamento» de
¦U frente, uom dois quartos, sala, va-

»an-'a, rotlnha e bttnhelra, k rua Ra-
anon rranco 7* perto oa praia com
•ntVtis A pi**rtr' ver com o porteiro
Preço» -le Cr* 150.000-00 » Cr*
Ji5.ooo.oo. com 70"!° flnincladoa am
ig anost- pela tabela_Price.
yTrea — Vende-se apírtâmentó ft
vJ frente e esquina. *,om ^ala. doía

ajnarto», banheiro, eoelnrin e deneni"rn-

Ílaa 
para. em ore -jados, Birvn LTDA

,areo d- Carioca 5, I." andar, aala

Í06 

—JFortr-. 42-4733. ^__ ¦Tt—, —"Vendo ma*-_!!ea cã«», em
J --entro de tfrrenof eom S s"'n?. 5

fiia-rtoi. 
aaraçem e -de_endent:i»s. Pr-

ro 8HT». AT. Kllo Peçanha 15S,

%¦ Trt—~—"Tén —^T"*- À-r~Bíõ_«cb'íÍ!^
,U tllo. ¦»»—i ent—«a —Iflat» *>re-
Mo irans^r-T-s^o *m tre*; «•**nria-

Íne_—i 
In—--tenlmt'- eom-!r---id«n-

, a»ja trm 1 aalJ I -rurt-a biníel-
Ga i-e-Bi-nlet r roílntia. Preco T51 wil*

¦ ar—elr—. Tl-ilt— « cut.o- define-
_ » Corr.erctut In-.oTi'"-<r!" Vsn-
e*?*.-» It^a 4 r.l* Jttttro. —-".r-i n"

.«-1» en: - nsj *S P.e_ • S*tr-—

Jardim 
Botânico — Vende-se apar-

tamrnto para entrega vaxlo den-
tro de 30 dias, de sala, j quartos, eo-
Rinha a banheiro, preço 200 mil cru-
zelros, aendo 120 mil cruaelros facl-
1' tados em 16 anos era pr_staç6esmi-naala d, 1.200 eni—Iro». Tratar 1
»T. Rio Branco 108-9, «»l« *)02. te-
lefone 42-ioso.

JARDIM'BOTÂNICO — Ven--
dr-se parceladamente on em
conjunto, nm -rrupo de nove
apartamentos em predio de- doía
pavlmentos de ótima construção,
á Avenida Enllacio 'Fessia, es-
cnlna dr* Frei Leandro. Anarta-
mentos dc vários tipos com tra-••açem. Jardim, etc. Preços a ptr-
tlr de 330 mil crii7„ros. Infor-
maijõos dlrctamentei com os pro-
prletarios A rna Mavrlnk Vel|ra,
?LA ¦ sobreioja. Tel. 43-S077.

Jardim 
Bota"nlco — VVri.o""á ruá""dos'

Oltis, encantedora residência de
de construçfio reernte. Jardim na fren-
tr, 2 grandrs Ttrondas, '6 quartos, 2-talas, 2 banheiros principais e garape.Entrega-em 15 dlaa. Orande financia-
mento ppla Cnixa Econômica. lnf. no"•.-te, d-5 Oswvaldo-Santos Parente á ruaMi-ii-I conto 51 1.» andar.

Jardim 
Botânico — Apartamentos —

.Vendo no começo 1a rua Maria
Ang-eMe», em adl-Ioio de 3 pavimçn-to.-», dois por andar, magníficos spar-
tamentos, constando de: var.in.1a, vm-••"A-tfe nalfto, i nnin'os nuartos, t?-i*í-:e'ro completo, co^a, coslnha, Ur-
r-t-ro d- ssrví*»*». fiirin e lnsta.li-
co:» para empregados. Prc*;o a par-tír de 300-000 cmzelrça. Parte flnnn--iada p»ia Caixa Econômica. De**Jo-,
bro em pequenas parcelas a parle nfio
flnanc'adt. Manoel do 6ou«a Santos,
MITii-l jCoutc^xl, _1. _.andar.^

.T" agoã — Apartímêntos" — Vendam-'J re on u'"mos rt Praça dns Jnn-*-n-.das, 15; em predio de 3 pavimen-tos, otlma constniç-o, tendo 3 quer-'.c_, otlmot, 2 s-Iões varandas, ba-
th el ros em e*>r quarto de criados, e|
W. C. coz'nha eo*-a Arra de sp-vjço*? írent», resta o uK'*no jio 3 ° an-
2ar. Apartamento 301, por .vo mü
jru*-:e!roa e o restante de fundos, por
>20 mi', cruzelrcs com ursn^e facill-
dade ri*! pan.*»mento. Trnt*.r a nu> da
Vsscmbléía. 104, sala 904. — To.efo-
•ie 22-5814. Bllvílr».

A-. 
— ai:. — .,, — ...... . .**¦..«*,,- «uu» ...-• quartos, eala.. i-. ..{»*. hall. banhslitt «ut eãf, quar¦• a ÉMMMMWti P*fa **».*» *•»*..•¦>

i*r»to it.0 ii... li —.'.i... .,n. ]i mil
eruasiros ftaaaciaUos, sm .ü*-*!*- ¦ *, a*
*ti erusalroe. Olava Oama 4 *<•¦>.
d» Rio iiL.i,, , lll, 4* andai, »»U 41
i.i»!un» <j-4vi). Etiii»n»»« «aal»,

À-¦¦ 
- ii'.'.-- ¦>. Vende*** aparU*

L.i.iu d» ini.i». i* andar, tom
tret qutrtos, sala, c_atoi.e, oanhslr.,
dMpttíiss, dfpsudtncUs para emprega-
do. s*r«Eo )/).Ooo cruifirea iem ]00
mU eruselros flnncladoe Olavo Oama— Avenida filo Hranco 117, *¦• andar.

•:.. «U .Ttlifont. U-4-m,

Árua 
i'.-:m mt» Ramos —""VeSlít™

¦• »p»it»ni,nto «»io. com ' '••
quartos, eala, c.iM»¦),*-. banheiro, aisa,
lanqua. i'rc;o 1)0.000 rniitir-,» »•llt». d' — u II.— ,» i Avenld» Hl»
liranca :u. 4' anlar >»l» 411 1»-
l»ton» »-4,21,

Aranld» 
AtltnUcã • tu» nuvivi-."

— viiuímb apartamentoe pron-» d* 2 a 1 quartoe, construção tie
luxo. Preço » partir d» lis, mil tu-
selroe. financiados «m 15 anoe, em
tireat»c„¦ d» 1.1.-2 craialroa eiit.uda
d» 125 mil ertiMiro». -Jornal do (.'¦•
mareio-, »»l-t 411. Olaro dam» *!••
eon» u 4111. __
Apartamento 

d, aala, kltchtnet» t
banheiro, t rua Raul rompei» 2»,

rrnilamot a partir d» 12S mil eruiel-
roa com a antrad» d» 2-, mil crut,l-
roe a o restante financiado -m a
anoa, prestações de 2 mil .cruaelroe
Inclusive oe juros. Tratar na Auxilia-
dora PredUI 8. A. Tr»». Ouvidor -1,
Io «ndar. enlr, ti a >• hora».

Apart. 
am Copac»b»n» — Vando am

lusmoso «dltlrlo am miinlllco
apartamento da frente, em andar ai-
to, com Jardim de Invnrno, j quartos.
Urina. ••!»•», raranda, armário em-
iiutido, quarto a w. c. da empre-ca.log
a »»rai*m. r>ro remido. Prsço#4")0
mil cruselroa, sendo 150 nll ernselm
A lilta; 100 mil cru».lro» na» chave»;
a loo mil cmaalroa financiado em 20
•noa. Int. 1T-—•* • jr-710». <| Car-
ralho Rocha. 

A partamn—• yi-iaana» — Iraau.
_C3LaMrefa rápida — Vetado 4»
quarto, eala. .Minha, banheiro ate.

Rua M J —relra — Irraco IM anil
cruEtlroe — radlito — Venham aae
escrltorloe de lt. SUva 4 Arenida Mo
Br»nco a. ltr 4*. andar, «ala «11 ca
a rua Kaxlc» n. 41. 10*. andar .-ala
1.004 — T»lelon. 4J-J840.

AVKNIDA K.B. DK COPACA-
BANA — Oportutnade — Tende-
ae apartamento em Inicio de
eon-rtrt-eSe, 4 qaartr—, tala. ete.
Are» coberta, 130n—. Preeo 320
mil e*rnaMro— Farte financiada.
Tel. M-13M. daa 8 á»_ lf^horna.~k 

partamento — "Vende-se 
em Co-

xjL pacabana. Posto k. com 3 quar-
tos, duas salas, banheiro eompleto,

3uarto 
e dependências de emprega-

a, completamente moblllado, eom
peças de fino rosto. Negócio direto.
4 rtsta e de oportunidade. Tratar
com Rodrigues, 4 Av. NUo Peçanha
n. 155. aala 41», nlo a» atenda pele
telefone.

Apartamento 
baratíssimo no me*

Lhor loeal da Av. N. 8. de Copa*
cabana, post* 6, cem 3 quartoa eala,
quarto de emprreijada, coslnha banhei-
ro o área. preço 520 mU* cruzeiros ei
50*1' tlnaneiidos * sd-i- a 1.700 cru.
relros por mês. Ne_oe!o vantajoso pt
renda. Entrega Imediata a mala de-
olhe» pelo ron» 37-1421.

ÀiiM—mento, 
pront» entrei», i—i

quartos aala. varanda • demais
deoendenclae. Rua Qustiva Hampsio
1S2. Vende-se urrrente. Tratar 4 rua
da Alfandsga. 214. lola. ___ _"i 

rênída 
"Xtíintle» —' tlm» oportu.

nldade — t-uxuosos apartamen-
toe psra entreça Imediata, ecen pe-
quena entrada e grande financiamen-
to a 'onjro praro. vendsm-sa maçnl-
fico» em edltlelo novo. »lnd» n —
forrm habitador, eent*o um nt>- an(V»r
e constando de hall • (»ler!a «ra
mármore 3 erand-ss sala;. .a-:an-.a
sal» de almosn. 4 — p!«nd!dos dor.
müorlos. 2 banheiro» nobre» em «nar-
more espaço, a ecoa e cozinha, dois
quartoe de empresadas are* serviço
e iraravem. Preço desde 1.200.Ooo
cm—Iros (»nd»rea elevados). Deta-
lhea plant— e Ti»!t«j com A -t—TR
Ltda — Avenida Oraça Aranha n.
41& 8*. andar, salaa ais e lia —
T-l-tonea: 42-101-; c 32-7645

At—cuo 
— tt me — Vendem-se »p»r

tamentos • lojas em enostriicno
no preço de Incorporação, a partir de
235 000 emeetroj. Plantas a detalhea
ns Organização Vasconcelos, Avenida
Rio Branco 106-10» — 12.' »nd»r. »•-
1» 1206. Fones: 32-8461 t 32-B»',!.

Apartamento 
em Copací-iar.a. ver.-

do vazio, ocupando tot*o o pavl-
mento, em andsr alto, com todai aa
peçia de frente, amplas c com limy
Tlst» para o mar. Pintura a cleo. Teih
4 quartos, 3 »alu, 2 hann-lrü'„ hall
d» mermore, quarto e "w.c. de empre-
gada. Preço 750 mil eruzeiros com fl-
nanclumeni-o. _nforma-se no escrito-
rio da Carvalho Rocha â ru» TJnrct»
nihelro 531. Tels. 27-6160 _e_J7t7108.

A te nelo — Vendo-» melhor tãqu.na
i_ds copauibana par aedlflear
aiurtamerito-1 5 mll,-_*,_ de c-izei-
roa — P»clllta-»6 at» 1 tnrihâa —
Vendo 1 tíbrlc» por 450 m!l cru-
neiro» n» Avenld» Cop»eaban» —
Presta-se por» tlll»! — Erluf.rdo
Vanstan J*». — Avenida Atlântica
n^ l52_j-_Teleto»»!__tíí"i__._-

Apartamento 
—""Vendo com entrada

de 35 mil cruzeiros * o resto cm
preataç—a d» »so eruieiro,, próprio
psra «oltelro. el nuarto. banheiro a
«aleta. Entre»;» ImedUt». Ver t ru»
p.l»chuelo. 147.  ______"V 

ptó ém~Ow—c«b»n». V«n— n-TPo»-
i\to 4 urm vazio novo eom fino ao»-
bsmento ecupanfio todo o aads? eom
rrmarlos embutidea grande Jardim ae
In,»»rno, i »»laa s banheiros galeria
varanda* copa coalnha qnarto e W,
e. d* »ír.pre»iad» •»»«««_ • telelone
j» In—alado prtço ISO mil eru—Iros.
cem financiamento, caiavai ao -a-
cri— rt* de C— »»l_o Roch» t re» os-
r»t» Rlbei— 331 »«1s. J7-6W0 •
37-7108

LEME-COPACABANA

Aluga-se 
ou vendo-se apartamento

alto luxo em Copacabana qua-.ro
ouarto,-- quatro salas, demais depen--•¦nieiff.. Tratar peloa tels. 47.-5415 e
42-0561  ^_/.VÍ..NIPA N. S. dn Cnna-br--
na 75 — Vendo apartamentos de
aoamamerto tn-no£o. próprios
nw» casais, com armários cmliu-
tidos e banheiro em côr. Preços
a n.trtlr de 145 mil crnzelrns. Fa-
cilita-se parte do paçamento. In-
formacSes á rna Sete re Set-tn-
hro l-H S* nndar. Tel.J*i-*150._

Av. 
" 

Atlântica"~— Ven*J*-se 
* 

aparta-
mento de 2 boaa salas, 3 quartos,

2 banheiros sociais, grande vnranda
envldraçftda, copa, cozinha a depen-
dencias completas de empregada, ga-
rn^em. Com ou sem moveis. T,' apar-
t-inento de fvndos, mas tem vista 11-
vre. Preço bns* 520 mil eruzeiros, tem
financiamento.

A parlamento com grande financia-
-•rY mento — Copacabana —¦¦ Vendo no
4." andar, eom saleta, duaa salas, 3
quartos com armários embutido-*, dc-
mnls dependências, todas as iieças cia-
raa. p-ira entrega em Janeiro. Preço
420 mil eruielros, 250 mil cruze Iros
flnencladcs e o resto a combinar —
Trr-tar cem Lecerda de Azevedo das
8 ás 12 horas, fel-fone 2j-353>, de
segunda-feira etr. diante. .

Avenida 
íí. B."~de Copacabana t,t>l

apartamento 1202 venr-o apnrta
mento de frente com grande terríico
tres quartos uma sala grande. co7lnh*\
banheiro d*, luxo garagem e dependen
cin1- **1'! em—egados. Tratar na mestna
avenld» 1246 «p»rt»menli 1103 tln»
men: i ETAOINETAOI.» I—'AOI t* 71N
».^.inwi,n^ 2«ti mil enii»lros. _.

AVenl-ã 
Atlantic» — Verif— m"-s,

o* u*timcw a-tartamentos d** n*.
M4. 704 * 804 da rus Sousa.* t-ímejn6. «Poutr.ft da A-venlda AVnnílcs.
•".0. Preco s-)0 mil erurelroa, «m
tr-***"*a fa*í"id*íde. Ver ro loca' e
t-r.*ar eem a flrmíi T. Jnrjr? Bea-
ta-.! Arvíilíi Z'.r> Sr«n<», 109. ».°
eaiat, aal» a.

Av—,1—1 
Â_ã_tle» — Tr—te, > X/I-

Vendem-se apartscoantoa cem 3
quartos amplos. sa:a. «aleta. cozinha
b»nh«lro d» luxo d*pend"nd«» de
empresada e varanda, desde 365 000
crur.eir—. Sl.-.»1 d» 65 000 crurélr—
, o restante « lonco prazo. Tratar
á Avenida 13 de Maio 23. li.» andar.
aal» 2133. Telefon» 22-6234.  

A partamento em Cop— abana. Pos-
_TLto 6- Aluga-se um novo. da luxo.
t Av. N. B. de Copaeabana. 1246.
<pto. 106. Ttdlt. Saftra, eom 4 quar-
tos, otlmoa; 2 salas. 2 banheiros no-
ores, coslnha copa, varanda quarto de
;rlados com banheiro, área de servi-
<o e garagem. Aluguel 3 mil crurelros.
Tratar á rua da Aasembléla 104, aa!»'-)04. 

Tone 22-5814. Silveira,

A 
parlamenta í~"Avenfda ST. Oi
Copacabana, Junto ao Lido, 3°

andar, dois quartos, sala, saleta. va-
randa e demais dependências de fren-
te. Pronta entrega. Klnanciado 75.000
cruzeiros. 4 rua México 14B, 1", aala
-,03. BlmOcs.

A'j»r 
_tncii to ííS copaoanana —

Vendo »m luxur-ao edifício um
ms-rnlflco epa-tamento de frente e?n
andar alto com jsrdlm de Inverno,
trei quartos, llvlna*. salet». varanda,
armário eetvbiitldo. ou»rto « w. c.
de sm-rri»da e garniim Koro re-
mldo. Preco 450 mil crur.eiroa. send***
150.000 crureiroa á v-tsta; lop ml
cruzeiros nai c*iavfa; e 200 mil cru-
zelros financiades em 20 anoa. Irtfe
77-tltO « 37-710». Com Car—i.hi-í.-.Ch» ^_ _; ....

A~p»riãm«nto » Avenida Atlântica.
_r\ Vendo ocupando todo o andar
nom quatro quertos. com armário
rrobutldoa grande varanda envidra-
cri», trea jílaa, dota hanhelroa etr.
ttf-t, copa corlnha. dol* quart"* t
W. c. íe èmpre-rat!* e garai—n —
Preço 850 m!3 cruzeiros com flnan--''amento. Informaçfies no escritório
de carvalho Rocha â ru» Barata RI-
beiro. 331. Til. 37-7103.

Arartamento 
«m Corpacaban». —

Vendo vazio, de frente, andar
-Ito com dol» quarto». du«s vtrand»,
banheiro com bcoc. cozinha, quarto e
W. Cd» tmpregada. Preço 330.000
cruzeiros, com 84.000 cruzeiros ti-
naneiade.. Chaves no escritório. d«
Carvalho Rocha é rua Barata RI-
beiro. 331 Tel»; 27-—é0 c 37-7100.

Apartamento 
am Copacabana —

Vendo no Po. to 4 um vazio, no-
vo. com fino acabamento, ocuipan-
do todo o andar, cem quatro quar-
toa. ccen armarloa embutidos, áran-
do Jardim da Inverno, trea laia* ?
b»nhelro». g»levrl». varanda», ecoa.
cozinha, quarto dutpío e W. C df
empregad». gara-em • telelone U«
Instalado). Preco 030 mtl eruzelrt»
com financiamento, ohaves no es cri-
torlo de Carvalho Rocha à rua Ba-
rata Ribeiro. 331. Tela. 17-—60 •
37^7108. 

Av.' 
Àtlánilc» — Poato i — Yend»-

se, entrega Imediata i por an-
dar. dtlmo apto. c| 4 q». 2»s. Jardim
Inv. demais dep. garage. Preço 750
mil cruz. flnanc. Alm. Barroso 90,
a. 310. Tela. 22-5453 e m-iMl^XHiT:,._

Av 
Cop*ãc*iba'na —'Poato-S,— Veú":

de-se p1 entrega otlmo apto. c|
3 qss. 2sa. d»m»1s den. garage. Preco
550 mfl eruz. c| flninc. Alm. Barroso
00. a. 310. Te',. 22-5453 • 42-5072. —
Cury. , 

'

A~v. 
"Copacabana" — "tido' ~—' 

VenHe-^"
se p-entreqa otlm*> apto e> iq.

ls. coa. e banh. completos, var. Preço
190 mil en». cl flnf.ne. Alm. Birroso
«1. I. 310. Tels. 22-3453 • 42*5072.
Cur».  

A 
?."Copacabana' — Posto 3 — Ven-
de-se, entrega Imediata. lUTtinio

anto. e| 4 qss. 2 snlfies, _ bnnh. so-
ciais, í nas. pi empregada, )*\rd*m «Inv.
rotí», p/*-r. -*>r*i"e. Área utM '•-OO m2.
Pre-*- *,',-i mil cruz. et "r. fin-nc. Alm.
Barroso »0 a. HO. T»l». 12-545I a
42-3972. Ct_7.

A». 

> ¦.¦•¦ »'¦•¦.» — —¦•-.» .. i.«

ga imaduta «uma •»>¦¦.. * » *,»»
.*, «»-t.._, _»,*(_.« ..-.,. . *, ¦ «¦ ., Mm
eras. c, t...... a... i -,. . - «u# a.
inu. 

'i«.a. Il-»4>1 a tlr-ill. v'urf.

C<-»>V*C*t<*U* 
— V-....... OlttUO »;>..U-

' «!»!¦¦ •• Ú9 flClit* à fU* U* *Sf*
telra. udo da sombra, *> •- ¦ ¦ ¦¦••-¦ da

«alas, jardim üe li»**ruu, 4 duiuii*
torlo*. 1 baubeitu* d* luav, eru ••><.
•¦--!'- l.r.íílli» 4,Mta|iO 04 l •liHJ»v,i_li..-.
g-i-.»*, boa efh* Ce *>»¦*..•.-. . -*-.« 1-
««tu eius**io», aenuo .jj mU cius»*-
i.-a tm ie anos. ..•¦*.¦> --\>.-. a sua Uu*-
iÉ,i_ Ai»*s 44, t,* anüar.
j vu.i-tt *-,-,._ ¦ 'vsUmC-** 

* Av-ntj*
Kj H, àt. de Copacauana *.¦»- comei-
.1-1. preuiu anta» lojaa, uni.,, li»
/ a 3u. i'(*.\ü ae ocseiAo i^o.ooo cru-
se.io*. ieieioaea >:-/-..* a j.¦ -ij-í.
w*a. Aiiui ijifc.»,ii,

C~^up"acauaua 
— jnutu » Av«.uii»

j Atlântica — Vende-u aparuwva-
10 II» llrllt. 111 r» Ull.l.a v»Uo. cum

bon» qu.t..,i, •-:*, coluna, baubii-
ro d, luna, v..»nú», etc a-cyo aso.ooo
vruulroa com boa faellid»d» d» p»g.-
„i—1.1. 11.ur a Avenld» 1} d» M»lo
il, 1» «nu.r, tala aus, T»l«—u» —
aa-,2.14. _ 

Copacabana"' 
— U. Tui.stsros — »_-

tfe-a* entrega imediata otlmo
pto, c| 1 qs», na.l. a»U, v»r„ «rui.
iiMUIIu— uíiiiaia um. í-r»tu 400 mil

crua. ei joo mil crua. (ui»nc. Alm.
U»rro»o «o, I. SIO. 'nl». aa-34}> eaa-so/a. cur». 
>1op»c»u»aa 

*— 
K. Co-Mlli»lro Ui"

\J l»y»t» — v»n—.». n| ,utr»i» otl*
mo apto. c| 4 ,qss. 2 d-wiii. sociais, Jar-
dlm inv. demala «l*p. garag*. Pr*co
*50 mil crua. tln-in... Alm. IUrro*o vu,
a. jip. T»l»._aa_i4SJ_ a. 42-30-2. cur>;

Üopaeabana 

'— 
Jt, 

'Plgueuado 
Uaga-

lhâca — Vende-a a otlmo apto el
I v». 2**. banh. completo em cor, de-
mala d»». Preto 440 ali crua, »| <1-
nane, a fae, Alm. Barroso eo. a. jio.r»i». aa-»45) » 42^o72._cujr.
^'iopaeabana — K^ Daraú IÜbeire —
V* V,nd»-»< Ittnuoao c| j fia, l a». 2
banh. aoeiala. Jardim lar, cop», «o».
dtmal* dep. garage. Prego 700 *all
cru-' Alm. Barroso eo. a. 110. Tal».
22-345) e 42-3072. Cury.

Copacabana'— 
R. AapubUaa Aa Paru

— Venci»-»» otlmo apta. »| lt. 1».
eoa. banh. var. Praga 105 mil eru». el
flna-e. Alm. B»rro»o eo, a. 110. Tal».
ll-y_5".*._4l_?.7_. *_*"'•

Copacabana 
— R. «lquelra Campo»

— Vanda-ia da frente atlmo apto.
fl 1 «a», la. Ttr. demal» dep. Preço
300 mil crua. c| flnanc. Alm. Barroso
«0. ». 110. Tala. 22-545J a 42-5072.
Cury.

Copacabana 
— Poato s — Vend»-»,,

entrega Imediata otlmo apto. e!
t qse, le. demala dep. Preço ato mil
crus. el flnanc. Alm. Barroso 90, e.
310. Ta-, 72-5453 »_42.5077.. Cury.

Copacabana 
— ft. Dominsoe"Ferrei"

ra, Aires Saldanha, Paula Praltas,
Raul Pompcla, constant Ramos, Bo-
llv«r. vendem-»» luxuoso» »pto». cl
4 qss. 2ss. 2 banh. sociais, 2 qss. e]
b»nh. p| ampregid», garag». etc. Pra-
CO» a partir d» eOo mil crua. Alm.
Barroso ,0. I. J10. Tel». 22-545) a
«-5072. Cury. _

Copacabana 
— Ü. Salnt" Roman —

Venda-a» entrei;» Imediata otlm»
residência c| 2 par. Preço 750 mU
crus. c|. flnanc. Alm. Barroio .0, a.
310. T«l». 22-545) » 42-5072. Cury.

Copacabana 
•—"R. "Xavier~di" 

Silvei-
ra — Vende-sa otlmo apto. c| s

qss. 2s*. l banh., copa, cos. demais
dep. Preço 500 mil cruz. c| (fr. flnanc.
Alm. Barroso 90, a. 310. Tel». 22-345)
a 42-5072. -Cury.-

C"" 
opacaoana — liáo — Vende-se oiP
mo apto. c| íq. 1». cos. • banh.

completos, área da aerviço c| tanque.
dep. empresado. Vlst» p| o mar. Mun-
c» foi habitado. Preco 290 mil crus.
cl mobília. Alm. Barroso 90» *. 310.Te'a._22-S453_e 42-5072. Cury. _
Copacabana 

—~Lido —~ Ed. Chan-
celer — Vende-ae, entre-,'» Ime-

dlata, lutuoio apto. andar alto, vis-
ta deslumbrante, c| 3 qss. 2 banh. 10-
ciais. Jardim Inv. copa. cos. 2 qu. c|
banh. plempregada, etc. Preco 700
mil cru», flnanc. e fac. Am. Barco-
•o 90, a. lio. Tela. 22-5453 e 42-5072.
Cury,

Copacabana 
— TS. fiT.-VT"Caatro —

Vende-se entrega Imediata otlmo
apto. c| 3 qss. 2SS, otlm» var. demal»
dep. Preço 430 mil cru». c| fln»nc.
Alm. Barroso 90. ». 110. Tela. 22-5453
» 42-5072. Cury.

Copacabana 
— Transfera-ae o eon-

trato de um apartamento da luxo,
nos posto 4, com ou sem maveis, tres
uartos grandes, duas aalaa, Jardim d:Inverno, etc. Edifício recente. Alu--ucl 4.200 cruzeiro» mensais. Telefo-
nar PJ»ra_37_9497_,___

Copacabana 
— Compro dois""ou"Vrea

apartamentos prontos ou **n cons-•ruçíío adiantada, próximo da praia.
Serve de qualquer tamanho. Ne-tor-lo
eom ranides e ezl*re-ie honestidade.
Informações nara o *_ieu procurador
Sr. Carlos Flclluolo. Edifício Odeon.•>' andar, aala 915. Tela. 22-9061 a
32-7730.. Clnelandla.

Copacabana*,"*—" 
Vende-se"nroxlmo a.-"

Copacabana Palace o ultimo apto.
i-nnto com ânus salas três quartosbanheiro completo com box. cozlnhn
dependência*, de empregada e tris "a-
rendas nreco 45 mil eru-zelros de ei-
nal 45 mil cruselroa na escritura e
o restante em prestações mensal* de
Crt 2 36.4.10 Tratar t Avenida Rio
Uranro ton. esla 1301.  ,¦
/^lopacabnn*, k rua ttl às" 

"dã 
Rocha,

Vy 44. vende-se nm lindo apartamen-
ln. rom tres quartos, duas eala*. de--tendência*, garagem, preço 380.154 k
vltta. 2.400 mensala. Financiamento
IPASE. Trntar Banco Popular Soe.
Boop.. A rua Primeiro de Março 4.
1° and. João.
e*-top»c»Ban» — Vendo â Ar. Atl-rn-

tlea próximo ao Cine Rlan aparta-
mento pronto, de frente com grande
living, dois quartoe. varanda a depen-
deneias, preço 35 mtl eruielroe de sl-
nal. 35 mil na escritura e o restante
em 13 anoe pela Tabela Prlce. Tratar
k Avenida Rio'Branco iob. sala 1.301

Copacanan,, 
— Vende-s* k Avenida

Atlantic* ¦ proslmo ao Cine Rlan,
pronto, da frente, o ultimo apart. com
sala quarto raranda, eoxlnha a de—
pendências- de empregada. Preço 30
mU cruzeiros de sinal 3o mil eruselros
na escr.tu-a e o reetant* cm 15 anos,
pela Tabela Prlce. Tratar A Avenida
HIn Branco loa, _aala 1301.

Copacabana 
— Vendo apartamento

de frente, para entrega Imediata,
por 254.400 .eruselros. landr, 64.400
eruselros k vista * o rutanit pagosem 15 anos p*la Tabela Prlce, com
entrada, sala de iam2, varanaa,
quarto, banheiro completo a eoalnhr-
— _»r à Avenld» Rio Branco IOB.
i3°._andar, aala 1301., ¦
Copacabana 

— Vende-ee iapeifta-
mento com tte» qu»rto». »»!»

saleta. ate. e dependências da nn*
pregado. Pr«ç_> 340.000 sruoeLros,
com 5o por cento —.anclado». TraUr
A A.v«n„a N. " Copacabanas. da
1416. Cc»n o »r. Jo-o.

Copacabana 
—""Vende-— urgen», —

motivo d» viagem, diretamente ao
uittresiado, apto. de 3 qu&rtos sala,
_aleta, etc, a quarto a dependências
da empregado 330.000 cruzeiros eom
grande financiamento. Cartas para:
61B29. na port.-rla deate Jornal.

COPÁCAPANA — Vêndcm-ae
i rua Toneleros cm fim de cona-
trução, apartamentos com entra-
dt sala. Quarto, varanda, eon-
nha, quarto de banho, dependen-
cias de empresada eom financia-
mento dc cerca dn 70 por cento.
Tratar á rua Senador Dantas,
76. 17.* andar. 
«*~or—abana" — Vendo na Poito f.

um predio cotn 23 metros de
frente Otlmo pira Incorporação —
Aceito . o pa«2t*n«-*_to j-imente ' am
«partamento». Int. no etcrltorio de
Carvalho Rocha k rua Ba:ata RI-
be 1M,_M1... Tel»1_27_61„ • 37-7100.

C-á-p 
a cabana — Vti-do para pronta

ocupação, eom dois quartoa an».
pica. s-t!a grande, otlma varanda en-
varanda envidraçada. banheiro com-
pleto. dependências para empregada.
área com tanque, frente para A Av
M. S. de Copacabana, próximo ao
Lida. Preço 345 mil cruzeiros, sen-
do 150 mtl cruzeiros de entrada • o
resto («clliudo e flnanclad em 13
anoa. Ouvidor. 113. 3.0 andtr. aala
303_j- Te*._43j^340,
Y^opticabana — Entrega Imediata —"-> Vendemos apartamentoe eom fl-
nanclemento e entrada a se combl-
nar. Outros em ftnnl de construçfio.
Preços a partir de 30 mtl cruxelros.
Escritórios de Ascendino Gonçalves, k
Trav. Ouvidor, 36, 4.» »ndar. Tale-
fone 43-7600.
r^õpacabf.na — Vendemos apartamen-1 tos de uma sala e tres quartos e
duas salns e 3 quartos, pavimento ai-
to. edlflclp de esquina, construeRç a
terminar em dezembro deste -*S_n —
Preço' 450 e ç«o mil cruzeiros, cora
nrnndè flnanclnmr.nto do I.A.P.I, —
Corretor Jollo g'lva dq Den-tr tam entoTmoblii*»rlo da Empresa Oeste T.tda.
Av. Alte. Barroro. io. aala* bo. a aos— Telefones 42-0?*; » 42-6903.
(Copacabana — Bua Constante Ra-

.*.¦•? moe .— Aoartimento de luxo. —
P^-nnta ent•**•**, Vendemos um ma*r-
rtfico anf-tamento ocupando todo o"ndir. com elevadores Independentes,
tendo 3 salfies. 4 quartos, varandas,
i"»rdlm de Inverno, copa, cozinha, de-
nendenplaa da emiretados, garniem a
torlo de fino acabamento. Pre-^o Crf
l.OQO.ooo.oo, tendo 300 mil 'Inancla-
rio*. Tratir na rua 8en*idor Dantas,
n. 76. 15.* andar, a. 1501. Telefono:
41-1852. 

Copacabana 
— Com 130 mil cru-

estros (*e entrada e o resttinte
em amortlsaçVs mensais de 3.323,B0
cruzeiros, venda por 450 mil cruze!-
ro* aran-t*» *»"*"rtflmi*-nt<-». k rur* Do-
F-Intçns F-rrelra, p«nulna d? Aanta
CTarv ro 3." pT7Í"*!r*ito. Tratnr
r,—01.1—-nt» 4 rua do —::—o 3. I,
aala ais.

C-.p»t«n»n« 
— 1»n».> «• u»-'.,

• i.tl* .,. •!..:." ¦- Ito mil tru'
... 3*. ¦>.*,;¦'. ar de tti-iitianba e
peru da praia, em ¦',«•¦' ? *•¦¦,-i,*..
;>:. '¦.!,. 1, ,,: , pflinto ptr» cun»-

(',.--.»¦ 
i > *• f*atto r — Vtnde-se

»>' com grania uatte financiada, o
„i.,ii >¦¦•¦ 400 «a ru» i,.ii..i, ¦... |7,
».-Mi .¦.!¦:.. tle i ai anda, arsnda quar»
to, i («i. r -!¦>. saleta, bannelro com*
pleto, coantlié a aaa a área cont tan*
?ue 

K-ntrsíta-i* Tmsdiattiittcuta. *i-
sr pelo lal- 41*2761 marcando nora

,m tiriud» do ap.n..mm.,, talar da-
socupatlo. ^ _ _^_^

(lopacahanã 
— \'»iii«-«* o apatia*

J mento n.a 104 üo edlilcio da rua
Henrique Oawa.d. 179, con.púato dt
sala, 2 quartos, cosln-a. banhei*o a
ttvienc.tncla* dc %inprrgads t> r ]50
cnü cruzelroa, araltadj da cunat.ulr
a pronto a ser habitado. Ver no ío-
cai e tratar no «•....tuii.» do pio^ria-tario a sau procurador, k rua do
U. tltU. 17. a»:. 50] --_""«T._23-2*»2/.

Clupacaôãn* 
•— Ví«íié^sê"'ou troca-st

J p*>r apartamento) pequenos, tu*
..uosa residência de 2 p_.vim--ii.u-, ai-
tuada am centro de lerrenii. infor*
mato.-» oom Or. Costa pelo telslone
37-JI002..^ ^__^  __—__"f 1 Õp »c a ba ii* ~ X pa r tsme ri t o. Ven-"•* dc-ae para pronta entrega 4¦luarto, 2 a*lu, 2 b»iilir.:o'a — luxu
corlnna dependências « garage-m. 13e
irem» tendo a por »nd»r, t»i. 42-
6638 lt«nato.

Copacabana 
— Vendè*ee um aparta-

mento de frente, em pinturas .com
tres quartos espaçosos, a rua Cou.-
tante Ramos 74* cum grande flnan-
clasnento. Ver no local a tratar com
o proprlaUrlo, à Avonlda Nilo p,c»-
nli»_ „1JI,_»»I». .Jj».

(1õi.aeaõãna 
— In rua tranavaráa)

J a Avonlda N. S. da Copacabana,
vc-.uie-st um apartamento de frente,
andar aaadto (um apartamento por
andar). Consta de duas grandes sa-
la», um Judlm d» ínyarno, hall da
mármore rosa. tres grandes quartos.1014 banh,Iro». peauano terraço, Jun-
to 4 »»la d» j»nt»r, copa com arma-
rio» aaiDUtldoa, coalnba. gr.nil. ar»»,
quarto e dependência, de tmpr»*í»do».
a apartamento é pintado a oleo, todos
o» vidro» bliotadoa, rault- claro, ttm
garagem. Prego aso mU caseiros (oito
centoe a cinqüenta mtl crusetrocl. Ra
financiamento a eom hi nar, tala. 42-
oon ou a?-.»»r

Copacabana 
— Vendem-s ã am ala-

gara-aa magnlfteaa lojas, primeira
locaçAo, na Avenida Prado Junior 23-
D dc a I3-D, tlurtu.l a eoraicar d»
3.400 cruaelroe. Preco para venda a

Íiartlr 
da 300 tnll eruieiro». faclil-

ando-ea parte do pagamento, aem Ju-
ro». Informações a rua Seta dt Se-
timbro 141, 3. andar. — Telefono
43-1S50.

Copaeabana. 
l*osto i^ Vendo por

390 mil eruielros, otlmo »p»rta-
mento pronto da frente. Junto ao Co-
pacabana Palaoe, aaleta, 3 ouartoi
grande sa'a, com varand ennfnrfvel.
banheiro c| box, cotlnha • dependen-
cias 5o por cento flnancledoi 'xabe-
1» Prlce. Trttar pelo fon» 37-1213.
Ate âs 10 horas com ar. Qulmaries.

Copacabana 
— Posto 3 — Vende-se

um apto. de aala, quarto, banheiro,
kttchnnette, (coalnha embutida). Tra-
t»r_pe!.o_tel.:_25_8153. — IX.Beatrla.

C~~ 
lopa-ãbana — Compro apartamen-
--* to de sala a 2 quartos e dep:n-

.**enclas de empregada, entre oe Pos-
tos 5 e 6. Paro a vlst-i ou aceito
parte financiada de perilcrular ou
do I, A. P. C. Telefonar para Re-
aend; hclt de manni. 42-1271 ou de
seffunds-felra cm diante 32-7742 de-
pois •'áta 14 hor-ea.

Copacabsna 
— Vendo no posto 3.

k rua Pf-.ula Freitas 61 pronto
par» arr habitada, otlmo apartamen.
to do Bloco "il" fundos privilegiado
com e e vador privativo, composto de
boa sala, quatro otlmot quartoa doía
nsnheiros nobres em cor. varanda
casinha, qutrto e dependências de
em-uegada. área aerviço. Diversa.-
ocntel—rl»s «atras. Preco 530 mil
„*ru-e!roe com varacem. Parts flnan-
elidi pelo IAPO. Tratar com o Dr.
D»vld. Rua Machado de Aista n 14'apartamento 302 .ttlefonea: 45-2732 e
22-95-13.  

COPACABANA — Posto í —
Avenida Prado Junior n." 23 —
Vendo maravilhoso subsolo eom
351 metros quadrados, eom ln-
xaos- entrada Independente,
apropriado para: a) Botte on
restaurante de luxo, com t-rande
espaço para salSo, cozinha, ete.
o) Pequeno cinema on teatro; c)
Saláo de exposição ou lola espe-
(•talhada; d) Salão de ehi. sor-
veterla, etc; e) Bar e con-reneres.
Faclil 'a-se parte do pagamento,
«em juros- Ver no local. Infor-
maçõrs 4 rna Sete de Setembro
n." 141; 3.» andar. Tel. .«^1850. _

Copacabana 
-— Compra-se aparta-

rn-nto desocupado, de sala. quar-
to e b-nhclro. Ofertaa para 42-9774
a_J2-2076. _

Copacabana 
— Tcndõ-se aparta»

mento de frente, no Posto 4, eom
3 quartos, s_a.*ta, sala, b-nhelro
completo de cor. cozinha, quarto,
dependências de empresados. Ver no
toeal, A rua Domingos Per rt* tra 103.
apto. 3. por especial obséquio do lo-
catario a tratar k rua do Ouvidor

B. lfc». •»!» 1.003, àl segunda»,
quartas e sextas-feiras. Prrço 4V>
mil eruxelro». Facilita-»» part». —
Fone 27-1707.

Copacabana 
— Vende-sa na rua Ban-

ta Clara, com linda vista para o
mar. um bom apartamento, no 6.* an-
dar. com trts boaa aalas, três amplos
quartos, cotlnha, banheiro, quarto a1 anheiro de empregado. Área do servi-
ço, varanda e earasem. Financiado 200
mU cruzeiros. Preço 630 mU cruzeiros.
Tratar diretamente com o proprietário
pelo tel.: 37-0036. Daa » ia 12 • daa 20
ás 22 horas.

t*< 
if.lt »'¦•.:'.• t» 1

> , » «... -«'* '¦• iA re,-*-
'. i. '. ¦ , i.» ,.;«,. • mn contrato d»
iu» f*r»ncl»co oiavltnt, II em tdl-
titU at ¦ ¦ «ll.ii. ¦ > »• 'd > !•¦•.. • »¦
:.*..- -..*•.., Tem eada um
d li gua rto* ua, hall. rostuha ain-
pi» i.-- .<-¦!., , ana Preco d. i '
le tto mil cru—io» e de fundi.» 240
ml! crurairts. Sl^al com poue a
im. '.a!«'.ll|.i.„l. Cll in ili.,, ii, e '••
;¦* i .;¦; > «vil 10 «... íi a*s juroa dt 10
por —nto Slatem» P.lce. t-«vor
var m> local, coin de-firancla doa a •
trtqullinua e uatar corn a ru.ua au-
u.¦..•:'* t. -iorje Bailanl. Avenida
.*Mo..Br»na.c__t«. ifi »nd«r._»a'.»_l)

ti.pãcàoana 
*-"""V'en3o"*p_r 

7%oTccu
¦ nu.T. ii,, n» rua lulh*i.» dt Car-

».*:i.'j, linda residmcta com J quartos.
2 aa as. quarto d. fmp.eiada, |sra*
1'tin. C. 'oppert. vimlaiii.» vi 1-,
cel» 7. ^_
Copacabana 

-- Venüo 
"òtltob 

aparta*
mento, com duas aalas, trás quar-i -". crande varanda, banbe:ru, eozl-

nha, quarta a banheiro para empre-
sada a sarasera. 

".ratar com Lult
Walsman. Kua d» AtltmllKI» 104,
,0*__5!l.»f..«»!í_lPl>. *a"«l. 42-2230.

Copacabana 
— Ven3o~3?tmos 

"apar-
tamentos, contendo: duas grandes

aalas, qttttro quartos, varanda, ba-
nhelro, coalnha, dtptndtnclai dt tm-
pro.ad», o garagem. Orande faclil-
dad, no paiatntnto. Tratar com Lul»
w»ttm»n, a ru» d» A»i,mbl«la 104,
10' andar, «ala 1013. Tel. 42-2230.

Copacâüatna 
— Vendo luxuosos apar-

tamentos, em' edlilcio rs-em-cons-
t.-uldo, contendo: tree grandes salas,
cinco quarto», ampla Taranda, doíabanheiro» tocltlt cm cOr, dtptnden.
eltt dt emprtnida e laragtm. Tratar
a rut. d» Asstmbltu io», aala lou-¦Tol, 42-2230.
/^opaeabana — Inicio d, ãicirpora-*>- 

«lo. N» ru» Blquelr» Campo, nu-m»ro 239 rendem-se apartamentos drtrintt com tala. dou quarto», varan-d»a, quario p«r» empre|»da e depen.
denolat. Preços a partir d» let a 122mil crutelros. Conilç—a de —nd»! lo
por cento n» rcaerra; u por oento staeicrltura quot» d» terreno 15 nor can-to «m 14 pra,t»cõe» t 40 por contotlnknctado» em ls ano». Taoala Frlc».Con»truo»o Iniciada. Venda» eom Ru-fino C. remende». Avenida Tllo IU»n-
co 171 a» andar aala «07. Telefon»4J-12B0

Copacabana 
— Vendemos aparta-

mentos em final de construç&o,'i_o da sombra, de írente. dotadoi
dt restibulo, •»'.». quarto, banheiro
kltchlnette e varanda. Preço: ito mil
cruaelros, com financiamento a fsrl-
lidade na restante. lnf. Soe. Imob.
Continental LM».., Oone—ves Dia»,
18, gala 301 (ao la ••o da Coloraboj.^

Copacabana 
— Posto 6 — VeT—õ-l"u~

xuoso s apartamentos novos, para
pronta entresa, localizados ç.unse Jun-
tos de Oomes Carneiro e Bulhões de
Carvalho. Saleta, ssla, quarto, ba-
nhelro magnífico coslnha moderna com
fogão de 4 boens e geladeira. Aqueci-
mento central. Preços de in3 mil a 2í-j
mtl eruzeiros. Faclllta-se o p?,-T»m**n-to. Ollvlerl; k rua da Assembléia 104.
salas 312 e 514.

Copacabana 
— 30 mft < ruz-itros de

entrada e o restante em presta-
Cos mentais — Vendo apertamentos va-
stos, acabados dt construir, edl ficlo
sem elevador, t*ndo ealcti mpU, qtiar-
to com armário embutido banheiro e
coslnha. Tratar com P. Nifruelra A rua
Ttodrltro Silva ia 9.* andar aala 904.
esquina de Assembléia.

Copacabana 
'— 

Vende-se otlmo ter-
reno k rua Tonelelros no melhor

ponto d*»*tta rua medindo 20.23 por
47,90 completamente plano e pronto
para rec-f-ber construi-o. Tratar na
Imobiliária Oelamare 8. A.. A Avenl-
da 13 de M-ln 41.

Copacabana 
— Compro terreno ai-

tuado entre ee Postoa 2 » 3, que
Já possua planta para uma Incorpo-
raç&o. Tratar diretamente eom Lula
Walsman, das 11 áa 12 ou daa 14 as
17 horas. Kua da As3cm_:éia. ;04,
sal» 1.0-.3. Nilo «e «tende por telefo-
ne__ou_a Intermediários.

Copaca—,na 
— Vende-ae o «ifíen-

dldo anartamento va^o, aíto á
rua Joaquim Nabu*x\ 43. apto. 33.
tssxn trea amploa qu»rtoa. aala du-
p!a. .varanda, quarto a W. C. de em-
prejada. '.atirai. Prevo400 mil cru-
zeiros. Sinal cora pesse e entrera
180 mil crureivos e o. restantes em
5 anos aoa Juros de 10 prr cento.
Favor ver' a tratar com a firma au-
to lx_da. T. Jor-ae Bastani — Ave-
ilda Rio Branco. 109. l.a andar.
aal» 23. __^.

Copacabana 
— Apartamento" dã" lu-

xo —- Poeto 3 — Vende-se oon-
fortavel apartamento dezorado espe-
clalmente para residir o proprietário,
em edifício da esquina, frente paraduas ruas, dois apartamentos por
andar, contendo; saleta, tres salas,
tres quartos, Jardim da Inverno, dote
banheiros sociais, dependências eom-
pletas da empregados. Área de eervi-
ço a gara-i-.™. Preço l.ooo.000 cru-
selros. Incluindo cortinas, lustres da
cristal a .tapetes. Condições de pa-
gamento, a combinar. Autorisaçfio
para ver a outras Informações pes-soalmente na Comercial Imobiliária
Pan-Americana Ltda. Rua Álvaro Al-
vim 37. sal»» 801-2. Edifício Rex,
tel». 22-2203 « 42-5287.

Copacabana 
— Vtnde-a» i rua Ml-

nistro-Viveiros da Crutro, lado
Impar, terceiro pavimento, -aparta-
mento de um por andar, com saleta,
sala, tres qunrtos grandes, banheiro
completo em côr e coslnha completa
com armário embutido, dependências
da empregado. Preço soo mil crii-iel-
ros, sendo 90 mlt cruzeiros financia-
do peia Caixa Economi-a a o res-
tante a vista. Autorlznç&o para ver
e outras Informaçfies na Comercial
ImoblIUrla Pan-Amerlc» Ltda., á ruaÁlvaro Alvlm 37, aalas ao'^2. Edifício
Re«, Tels. 22-2293 » 42"-5287^_

Copacabana 
— Vendo otlmoa apar-

tamento. à Avenida N. 8. da Co-
pacabana, com duas salas, dois qu..r-tos, Ftrnn-le rarandn, cozinha e quar-to a banheiro para empregada. —
Condíçfies a combinar. Tratar a ruad» Assembtél» 104, io* »nd»r, •»-1» 1013. Tel. 42-2--0.

Copa——.n» 
— Venío luüuoao apar-

t*»mento. em Edifício fl"n'\ nAo
bsbltado, no ponto maie central de
T->oa**abnna, próximo a priii, com
ires bo*a salas, tres ou qnntro quar-
fcoi, varind-ri. b*»nheiro. eoslnhi. de-"entendas de emyre-iada e Rft-.Te"-1— .,*.. cnm *l,„*^ w*i,*'**i*'.**i. k r'r**.-*» Assembléia 104. lo» andar, tt-

l la 101J. T^J. 42-22—.

COPACABANA — Vende-ae f!

Êront» 
entret*-, atla-O apt». na

dif. Saflrm, á A». N. B. «•>
Copacabana, IM8, cotn hall, aa
Ia, S dormitório*, banheiro eom-
pleto, coalnha, dependência» na-
ra empre-cadoí, ete. Preeo MO
mü erazeiroa eom 112 mil flnan-
ciado» a praao longo. Tratar no
—crltorlo de Joaquim Santoa
Parente. At. 13 de Maio, 37. 1.»
Fone 42-M—¦

Copaca"*—oa 
— Terreno — Km aoa

•ltuaçAo 4 rua slqueura Canpoa
rende-se ou troca-ae por »a>artsmen-
to no lycme ou em Copacabana teiefo-
nar para 37-0043. __^_

Copacabana 
— Balrrõl-ãlxoto, i raa

Declo Vllart» — V,nd»-»e apar-
tamento lateral, primeiro pavimento,moblllado, saleta, quarto grando. ba-
nheiro completo a kitchnette. Preço
i:o mil cruaelroe, aendo 63 mU eru*
telro» d» entrada a o restante flnan-
ciado. Autorisaçfto para ver a outraa
Intormaçott na Comercial Imoblllar!»
Pan-Amen.-a Ltda. Ru» Alv»ro Al-vim 37. talai aoi-2. Edificio Rax —
Tt.lJj_22.2293_e_42.32a7;

Copaeabana 
— Vendo por 170 mil

cruzeiros, apartamento, k rua Qus-..vo Sampaio, com sala, quarto, ba-
nhelro completo a coalnha amerlca-
na, facilito parte do pagamento. —
Outra» lníormac—a com Bebe stlioBarros, á rua do Carmo 6, ta-la 1006. Tel. 22-4322.

COPACABANA — Ve_dém_ê
anis apartamento! em andarea
altos, de tcstibulo, aala menor,
sitia maior, varanda, 2 quartoa,
banheiro, dependências e gara
trem, eom financiamento e faclil
dade dc paramento. Entrada 100
mil cruzeiros r 120 mil erutcl-
ros. Ver nos domingos eom Pan.
lo, no local, rna Gustavo Sam-
paio, 182. Leme, dias ntels eom
autorização. Almi-. Barroso, 91.
«ala 1111 — 42-2198.

COPACABANA —"Vendem-se
dois apartamentos, andar mcdto
e outro alto, eom vista para o
mar, varanda, quarto, banheiro
completo, nmjls ssla de almo-
ço, cozinha ampla com armário,
tr. e. chuveiro e nuarto de em
pretrada. Peças claras, 210 mil
e 200 mfl cruzeiros, com gran-le
facilfrl-idc de pagara-nto e fl
nancltmento. Ver no local, dire
l-tment(» com Panlo, domingos e
dias utels somente eom antortza
ç5o, Av. Alte. Bsro*-o, 97. il.",
s-ila 1111. tel. 42-31.9S. Edifício
Netunla. 4 rua Gustavo Sam-
paio, 182 — Leme — Recém-
construído.  

Copacabana 
— Vtndo e>—«_Ilco

apartamento em predio recém-
construído i rua Paula rreltat com
3 saloea, hall. gtlerla tm mármore,
com 33 metros quadr-doa. jardim de
inverno 2 cablncs. toiuste em mar-
more. 4 amplos quartes. 2 banheiro**
completos em mármore diversos ar-
tmarlos embutidos, grande copa e eo-
zlnha. 3 quartoe para «mpresadoe,
2 tr-nque,. (rande área dc aervleo
a ar condicionado esn todo aparta.
mento O. E. — Preço e detaU-fii
com Raul Rebo-uçaj 4 ruer Oonçalves
Dlaa n .ar, 2*. andar — Entrega
,im__djat*;
/'^opaeabana — _Poato j — Tende-se
^-' apartamento eom magnífico aca-
bamento, em edifício com um apar.
tamento por pavimento, Junto a Av,
Atlântica, tendo grande Jardim de ln
verno com plao de mármore, blblto-
teca, living ,aala de Jantar, tolllete,
hall, 4 quartos, 6 armários cmbutldus,
2 banheiros nobres, de mármore, copa,
corlnha, despensa, j quartos de cm-
pregados com banheiro completo, área
de serviço, sendo todas as cpqas am
plns e confortáveis, com ar condi
elonado, lnstalaçfto central de agua
quente e direito k guarda de 2 au-
tomovela na earagum. Tratar pelo te-
lelone 22-1BB0.

COPACABANA — Entrego va-
—o apartamento de 1—xo, a Av.
Princesa Isabel, 3 quartos, aala,
grande banheiro, dependeu—.—
üe empregado. 450 mil cruzeiros.
Financio 300 mil cruzeiros. Tra-
tar com G. Siiva. Av. Presidente
Vargas, 417, &.° andar, sala SOS,
Tels.: 23-5698 e 23-335- 
rttijüca — w~ae-_» terreno" coin i.óÕO

metros quadrados, k rua Oonde de
Bonílm. Ttl. 2B-9767. na part» d»
manhA.

Co 
patcaôana — Venàem*- a e' doa
apartamentos 4 rua Gustavo Bim-

paio, para entrega em 15 dl&s, com
uma aala, quarto, bauaciro a lutinete,
no 6° andar. Preto» 160 • 1.5 mil
cruzeiros. Tratar pessoalmente com
o Sr. Cabral, & rua do Carmo -l.
sala 306, daa t ti 11 t da» 13 »• 17
horaa.

Copacabana 
— Vtnd»-se um btlls

simo apartamento com }oom2-
or.upando um andar Inteiro, constru
çi\o d» luxo, d ru» Si Ferreira, 10°
oa vimento .tendo tres saldes, .saleta.
5 uartos grandes, dois banheiros ao-
ciais, tolleite, duas varandas envidra-
cartas, grande trrraço, dois quart';.' e
dois banheiros de empregada, coslnha,
copa. armários embutidos, terraço de
serviço, garagem. Preço 900 mtl cru-,
relros, aendo 300 mil eruzeiros k vista,
300 mil cruzeiros facilitados a 30U
mil flnancla-los. Tratar pessoalmente
om o Sr. Cabral,, à rua do Carmo
71, daa . ta 11 e das li ia 17 horaa
Copacabana — Vendem-ae mnghlff-
V cos apartamentos em Inicio de

ifistruçSn, i rua Jo»-iulm N»buco,
nosto 6. quase esquina de Vieira 6011-
to no ArnoKdor, eom 2 ótüna» «alas
-aleta, 4 quarto», tollette. 2 nanh«irns
-meiala eoclnha. copa, dois auartos de
-mnre-(«d», aanltario da e-nprenada.
i-rand, are» , garagem. Preço 570 mil-•ruzelros sem Juros e fi»--'liando o
na*r«mento. Tratar nessoelmente com
o St. Cabral. A rna do Carmo 71.
<-lt 306, daa • it li t das 1) it 17
horaa.
Y^õpacabana — Compro um aparta-'*-' mento f*m 3 quartos, aal* o da-
mal» depe-i-lenelas. até »oo ml! erurel-
-os .Favor dlrtlglr-ae * ru» Benador
Tlanta», 76, 1.» and. eala 1S01. Te-
Icton» <-i-ib«2. ,.

Ílopacãhaha 
— Vendemos aparta-

J me-to» it rua Raul Pompel» .14»
de sal», tKlet». 2 an*rt—. irrarfi".
nuarto oe emprecarto a refoectlvRs oe-
nendenclss e •»*,ra«em 1*50 mU eru-
relroa rendo so-1''' financiados e o res-
tint»» em prext-içQns durante a cona-
truçAo amedlda que for*m aendo txt-
cutada* ae obrar. "U**rt«!n*>.ras*\ Av
Pio B-an***> 277, 11» an-l-r sala noi
T"__-|n* M-3SB0 '¦ 32-7B72 

Coí'acf!S__f* 
-•'' Vénde-se a-partamen-

.to ¦'fluente -ndar fito eom lln-•>» vl-t-'.v*M»»- •'!». grsni"- .ara-id»*>. qna**tc* ba»fr*'*o e cozinha., S<ce1¦¦".t-la. T_*rjrn ila Carioca, 3. i.° andar
s»-1»_*>n-, ron» «--«7ti. ^___

CcoecroàTiei 
—"Compro a-fâto da

r-spte fle 'príferene a entr# os
^ost-a S e 

'ft 
com aa'*» ? quarto* a

•*"-tendências de ím!>r**,p*,j P?i?o' **»!.*íta o uncelto tran-f-rencl*. da fl-
"fiiKla-ntento para assocl«vdo do 1. A.
p. C. BtMnde 32-7742 daa 14 hora»
e*n disnte, ^ -v i

Copacabana 
— Vende-se" prieâlo eom

l ep*rtí*.tnent•**•*¦ de constrnoílo re-••ente. p-rn entrepta Imediata, com ren-<y\ anual de 48.000 cruzelroa. Trans-
versai A rua Pompeu I.in-etrn Tendo
c*»(1*í aps-tir-a**---.: -t.Met'-. a*\la, dol*<
qnitr^os, bap**"'ro, eoilnha. qunrto e
V*.C de empreunda. Preço base 3to
ali sruwlrct, Tel. 17-5341.

C(«>».• 
— nt — *.n— kt>_ u)li et

' .U.ut-S .¦..»:.. . • ••,«¦,« t/tum
}ktútw ae i...»i. . > ; . u , taaati*rt.* em fw . .¦¦ .. . . «
fltp ca %9ap. »¦ :¦¦,•¦' ita mu trut* te*
,» j ...... ..I., v.r • mt a,.*}».-
uo m ..i . i» <.¦. tu» ceai „, cau-
uio a uatar ciai tr. Vit»! t iH* Itua-
u— Aju 4»1« »»i -.n/.

C'",-•*j»ii» 
•• AtMrt-JuaAUê cm >u' mu tiu.-ii,. (,, ,i.ii.ii.. < <:«

,i>. tia.ii. »iu ti.*»«u ap»ua» — \„mU cruse.io* com qual to sala cosi.i.ii* bau>iairo e varanda dando viata
p.ra u mar a ru» U-uiInfo» r..i,.
r» 21». M ..luicu Iníui...„.„,. t »,,,.
gauiaavie _.•» » ru» ae. «.um.a— i,
i" »na»r_lelta*on» 41-1031,

t"Vi,pi—»o»n» 
— Vtndt-44 •«eéie-ti' a.iaii.iiuiuu prumo • un,,, i.„

ilo laltl». o.iiim »ai». j «uai loa. »•
nhelro. oopa->cosuma. aaiaisut .ate;
i'ir;j 450 mt Icruselros com aoo mil
cru—iro, llnancladoa. lnt, t Avenld.
nio 11 ran oo ut, »< 121,,

Cõpaoaoaua 
— ApartãmTnIÒs~pfòn-

to, , v»xlo», yen.i.-ino» vulo», en-treg» no alnal, tendo ttl». 2 quarto»,varanda, banheiro completo. co'lnha,*-•.?¦ d* ?r'»do. ,te. Prego» desde 26o-nll eruielros eom financiamento. In-formaco— t Av. Rio Dranco, na, aa-
ãr-*õp»caoan» — Aparlamentos vaalc»L,
V> vendtmo» v»rlo» todo» bem divi-
dlJos a confortáveis, tendo sala, va-
ranaa, quarto, banheiro completo, co-ilnh». -entrei» no tlntl. Preco» deid»
U3 mil cruaelros eom bons financia-mento». Informae—a pissoslmente t
Av. Rio Branco, 12». ti 121a.*âniepaeab»n- — Vend,-» es—lente
V( tptrttmento pronto • vulo, tn-
treg» ImedUt». lend ottltt». ampla
aala. llnd» J»rdlm d» Inverno. ] otl-moa quartoa. banheiro eopa-eoalnba.
g»r»gem. dep. d» criado,, tte. Preco
430 mtl crunlrot com irtnde flnan-
cttmento. Int. t At. Rio Branca lia«I 12U.  '
_f-cp»o»b»n» — Tende »p»r—mnttò*• em fln»l d» eon»truc»o a rua »»n-
ta Cltra, lunto a At. Atlantic», com
1 »«!»», s qutrto» , dependência». —
Fraco 630 mtl cruaelroe, eom 300.000erutelrot flnanctkdoi. B, Btockltfr —
¦d. Wllomt». »»l» 703. Tel. 22-7221.
/-.opaeabana — Vendemot na Avenl^
tJ ntd» lt. Br», d» Copacahin». pet-
te 4. Mplendldo apartamento eom
rande 

Taranda. I sala». 4 anart—.
banheiro», cop,. eo»inha, | quarto»

e *. a. da ereadoa. cem (tratem.Preço Crt 770.ooo.oo »| Cr» «o.ono.eoflaaaettdot. Alclde» de Mora!» *
aa. Ltda. At. Rio Brtne» 120. ea-
la 1601.

ri*

fali.
¦ miil
mil c.
rlllt».'1,1.
/*lop»e

ru»
1.100'fali,
aaine
Àmrr
XM_

Copacaoana: 
— Otlma eportunld»-

de. Ttnd.-e» om bom «partamen-
to eom varanaa. aaleta. aala. quarta,
banheiro, cozlnh acomplet» e w. e.
dt «mpregid». O apartamento 4 »»r«
pronta entreg». Preço 200 mil eru-
teirot Crf 70,000.00 de entrada e e
•aldo tm pretttç—i mensttt. Alcides
de Moral» ic Cia Ltda. At. Rio
Br»nco 128 — »| 1601.
/"-loptcabKn»: — Vendemo» aa AT.
V-> íT. 8. de Oopacbana. posto a.
otlmo apartamento eom i eala. j
nuartos. banheiro, eoilnha, quarto a
w. a. de empresadoa. Send*» um fran-
de terreno de 20 mts2. Situado nos
fundos. Preço 560 mil ern.eros. com
100 mU cruaelros de entrada a o aal-
do em 13 anos 10°l°. Tabeía Frlee.
Alcides de Moratt — Cl». Ltda. Atc-
nlda Rio Branco, its. »! 1601.

Coparao*n*< 
— Vende-a. 4 roa Ha

«ta Tf.helro nm ot!mo açrarta-
rnf»nto eom sala ouarto. baihelrt.
cotlnha nequi-na. varsHâi nronto pa-
r» "-.«h1—r —Preeo 17 om'.l ervi-etrc»
— Sendo no mil crt*re!?os A Tlsta 41
mU cniT-if-cs farflítados t ;o mil
crurríros financiados em $ nnos. Tra-
tar pes-ioaimente eem o sr. Cabral
i rua do O-mo n 71 aalA .oft das
? ÍS_3'______3_. *» 17_hor»a _v
Copacabana 

— Vende-se um belo
spartar"*ní*) em f'm d* e*»n*trn-

cfto A rua Pranclsco SA eom 2 salaa,
4 quartos. 2 ty-nhclroa .*ncla!s. nua*--
to dti.nlo a ?nn!taiio** de envpr-^adft
comIht e eop». gtTtnem — ***rei;*i
a;0 mil eruMlToa eom finsndvTifn-
to « facilidades da pavamento. T7a-
fcir pe.»sea!ment. eec mo ar. Cabral
fl rua do Ci-mo n. 71. sala ;ob das
1 ti 11 t dtt 13 As 171.ortt.

Copacabana 
-- T&ndo por isq mfi

erusflro» ant. pronto, frente para
ar. Tf. 8. de Copacabana, andsr alto,
ooato ft, eom entrada magnífica aala.
fardlm di Inverno, qrttrto amolo, ar-
mrto emhutldo, banheiro cnm boa.
cozinha com fo.ll 4 bocaa. qusrtoo e
w. a. para-emnr-íada. área de eei»
»Ieo a tan«n». Plnanclamento da Cal-
xa Econômica Tratar A av. Rir-
Br»iw*o los, 14.» »nda.r. ola mu,
tel. 42-0687. cnm Daniel.

(topaeabana 
— Vendo por X20 mil

/ eruaeiroa apt. pronto A av. Ti.
9. de Copacabana, andar alto, posto
o, eom entrada, mapnlflca ssla, Jar-
dim de Inverno, amplo quarto, arm.
embutido, banheiro com box. eoclnha
eom fog&o de 4 bocas, quarto e **
a. para empregada, área de aerviço
e tanque. Financiamento da Caixa
líconomlca. Tratar 4 av. Rio Bran-
co 103, 14.°, Ula 1411, tel. 42-0687— eom Daniel.

Copacabana 
— Apartamento eom *a*

leta, aala, j quartos, banheiro com-
pleto. -eoxlnha, dependências oe em<
pregada, andar alto, fundos por 400
mil cruealros — 232 mU cruzeiros U-
nnnclados pelo I.A.P.I. — FRIC —
Avenida ChurchiU 94, aala 59.'*- Tele
tone —-lata.

Copacabana 
«-^ Sdlficlo Itaqüi —

Vende-ae o io.» pavimento j4 com
habite-se, exclusivamente de frente,
no melhor ponto da Copaeabana, i
rua Tonelaroe, eaqulna da Otto 81-
mon, com varanda em toda volta do
apartamento, numa axtens&o da 30
metroa da comprimento, eom hall da
•ntrada, grand, living, otlma aala d.
Jantar, 1 quarto». 1 banhilro». «indo
um da eOr em louça Inglesa Standard,
copa. coalnha o dependências para em
pregados. Oaragem, 3 elevadores mar-
ca Sehlndler. Paro remido, financia-
mento a longo praso. Tratar na imo-
blllarla Delamare B. A„ A Av. Pr*-
sidente Vargas 446, sobreioja a Ava-
nlda 13 d» M»lo 41.

C-" 
opa——.n» — Puto t:;,—; Vendo

apartamento duplex, para pronta
entrega, andar alto, descortinando
bell&sifna vista, eom 3 salas, grandes,
4 quartoa. 2 banheiro eopa-oozlnha
dcp.ndenclas de criada garagem etc,
Terraço esclusivo. sendo o apart*-
mento todo avarandado. Preço tao
mil cruselroa, «endo 90 mil cruz-Mros
de «ntrada * o restante financiado-,
em ig anoa. Tratar vlsltaa co mVí-
cento Lln_a. — Avenida Rio Branco
n. 173. ttla 130». — Teletone 42-
4025

opaeabana — Vendo excelente
»p»rt»mento tito A Arenld» Oo -

pacabana. próximo ao .Cine Metro,
de írente. 12• .tndtr. (dela tpart»-
mentos por «ndar) constando de tris
salas, trea quartoa. banheiro compie-
to. copa. cozinha, quarto d* empre-
gada. W. C. de empregada e rou-
part» etc. Entrego vazio. Preco S40
mil cruzeiros tengo um financia men-
to de to mil oruielros, restante
vista ou a combinar. Tratar eom
Menottl. Telefon» 22-4132 ou 20-9001

(T

Cop_cabai.-A 
— Vendemoa na av, K.

8. de Copacabana, Posto 6. apU.
em construção com varanda. Jardim
dpe inverno, 2 «a.a-s, 3 quartoa, ba-
nhclro, ooslnha, quarto a banheiro úe
empregada. Preço desde 470 mU cru-
aslroe eom grande facilidade no pa-
gamento. Alcides de Morala St Cia.
i.tda.. av. Hio^Branco _j2». aa'a 1601..

COPACABANA — Posto - —
Vendemos apartamentos prontos
para serem habitados eom 2 on
3 quartos, sala, banheiro, cozi
nha, terraço «irvlco e a. w. e.
empreradn, na rna Francisco Sá,
SS. Inform-tcócs e vendas com
Severo e Vlllares S. A. na Ave-
nlda rrnnlrlln Itooscvclt, 137, 8.*,
tel. 32-9434.

Copacabana — Compro 
"dois 

aparta-
mantos pequenos, Juntos, de aala

e quarto eada, am «diflclo moderno.
Ofertaa a preço detalhados para 71336
na portaria deste Jornal. i

Copacabana" 
— Rua Barata Ribeiro

— Vendo apartamento de frente
no t* pavimento, tendo 2 salde*. 3
amoloí dormitórios, varanda em toda
-Xtençfto, 2 quartos de empregada e
garagem, área construída 205 ro.2, ">re-
ço 530 mU cruaelros eom .200 mil
financiados pela Caixa Bconomlcn.
Otraldo Alree de Rezende At. Rio
Branco 128 11.» _»nd»r_«a1» 1.111/^opaeabana — Junto 

"~a 
A». Àtlan-

^-- tlea, vendemos um apta. de fun-
doa, pavimento alto, com aala, i quar-
to, coslnha, banheiro completo • ja»~
dim de Inverno. Entrega em rteeem-
bro próximo. Preço 190 mil oruzel-
ros. com financiamento do IPASE.
Corretor Joio Silvo do Depnrtamento
rnoMitario da Emnresa Oeste Ltda.
f,y. Alt. Barroso, 90, •»'»» 006 e sos
Tela. 42-0332 « <2.*,983.
('^opacaSana — Vendo no Posto »,

.V< em edifício de um por andar,-nto. de 2 aalas, 4 quartos, com to-
das aa peças de frente, 2 banheiros
conf ort ave!-, dependência para am-
T*-re*;ado, com garagem, construção a
terminar dentro de n meses. Preço 520
mil cruzeiros, com financiamento e fa-
cllldrí^e de pagamento. Tratar com o
proprietário k Av. Alt. Barroso, 90,
salaa 80i « 808. Tela. 42-0332 a 42-6-183

Cop-cabana 
— Vende-sa dtlmo ter-

reno de 17.-40M0. alto no prinoip.o
d» rua Salnt Romaln. Preco 420.ooo
cru-alros. Tratar á Arenlda Tre— de
Maln 23 21°. sala 2135. Tel. 22.-6.214..

opaeabsna P~-Tíln j — Ru» Leopoldo
Mlnitei, apart-m-nto em fira. d»

r.onstriiçRo, nri*n 3 ouartos, du*s aalas,
raranda. amplaa dependerei." d- ter-
rlio. bo» vista. Preco 420 ooo eru»-!-
f*-"*!. com ftnnnclpmento de 250 mil
tinirelros, em "*> nros. rntrnda i com-
Hn*»r Ã h**m. ds PO-OT/O eruselros tps-
tfnt#"i fscliltaHr» a pr*-ro c-to. Tra-
tar com e «r. fitefan. Teletone 43-3—1.

-'.... .. «. . ,. .,.. ,
...te tnini dt Ittnit, Mlle.»»l«, » r— fl» ii.lt,4, nt Mt-it» II, tonttaiit. a, ,«u, auar-jajj,»—», f»r«d!U. b.iiT.tK,
et-, iti4'*ena ¦•» ».,.. f»eto totiu«,ii..», !...'.. iir,»nrj»cla • l«-
íí-tl'(* ""* ' "•'"**•"•'
ictbtn» "—" 

V.ndnno» n, 
'tat'ü

, SUnt^lOSO np-»f !¦.;..? ati. duple*¦•!.,. »:ii novembro, Preco Ci»¦000,00 Cum llnanclamelilo orUI» Pite, , iitndi t«cllld»d« d» pa-nio d» part, * tine. — imob, El
»í.n."»H ,•'„""* "¦ *"""'"•"'•

-OPACABAN A —" Vtndo• iiiiri.i.iii nl,, nenbado de r.ou»-
¦ ._**v* W» "• t,e Coparaba-
1240, 7.* andar, n.» 701, dr

com nuatro ciujirlo», tria

trulr
na
fre.
¦ tia

nte.

lelro
inrte

. varanda, doli banheiros
ilrto» copa, eoilnha. quart,-.c. para etnprrnada e (ara-Pode ser visto com o por-

do predio. Parte a vista r
.- com financiamento. Tra-
eom o proprietário pelo teie-

ie 20-2142.
•pi »U»n» — Tindi.tt tr»-a»'*»tl-
nistro Vlrtlrj» de Outro, ltda¦tr. ttreelre ptYlmento apartamen-da um por andar, cam mui.,

) quarto», banheiro completo, te-a deoendanelu de arapretado.
500 mil erucelros. aendo eo mil

l1. . ' lLn,ntl,<l0» -•» 13 »no» pe-c»ix» -conomlc» • , ra-ttnte a». Autorlue», p»r» tu , —tr_irmoçflís na Comercia! Imob'!lartai-Am»rle»na Ml».. Rut Alr.ro »i_«.•37 talai «oi t 102 - BdUttle
—-_JÇ?_-",-J,s_-J»*j»_*a-st|T1__
|°Pac«rian» —compro apartamõ—t

comi
o w

?emI"
Eltar
fon

Çõp
Imp
to
tal»,
ztnh
Prec
cr
1»
TUI
llllti
Pan
vim
it.»

CL.
cabana
pronto
b-stti. _ _Vlompr»-». apenamante eS CeaatB
y bana, Ipantma • UbJcn. 4 ««ta.baea 230.000 eruselros — Cartas Mi-a
.»UPA._níu!___»d»^_lej_il.^-ipaeiaíiin» — Wr-»-»,, Ialtl»~l»

¦»- — v....... iu o »»v/-»ii»jn-n*-»
pequeno oa tlpe medlo, «a Cepa-¦n» d» frentt, tm tonttreelo eanto »om fln»n»l»m»ate, Ttlitsta»

1».
.onttruç».. apt». eem 

"taleta. 
aa-t ajnarto* eop», eoslnht »«r_t-—, » ^——. np -«,.», waiiuiK mmmu

eutrte • banhilro de «mpraeada». —-r»f»m. •Icel Mda. Lar,» d» cariaea.' '* 'a" ***. Pen» ti-tyii.
opaeat-n. _ y-nàe-.. __.._"O mento cot» I ,uartc», — B—rtr»anexo raranda. eoclnh». —uru àtemprecada eom Wnhclro, • ara* o-ssat»riqn». cômodo» »r»nda». Prat» rt,«nll eruaelro». icv mtl tns»elret amfinanciamento _ Arenld» K. ». —Copaç«b»n» a. lo, ap»r__*nw 34-— Telefone »T-o,tT.

Copacabana 
— TãnoT— •rBBã**9C

pront» para »er eespede. i —•»— ?•.¦a.»», yu.m «ia VZUi . ,, ¦_.•ndar. eom rrandt Mia. varar—a 4quarta» copa, cotlnha, dep.nd.ncla» »t• inpret*»da (araiem. alcal Mda, —
Largo da Carloe», I, l.« andar aal*206. -fone_42_4733. 
y-opacabana — Vendo etimi i,mHZ"O mente i ru* RIUrle 4» O—rela

3 qõ»rtõ.. ba.
dependene'u «a

— mente . 
eram taleta t ttlas.
nhelro cosnp.eto e B'yri;unr.. „« ^^emprtrtdo — «nt—,» Imediata -»
Preeo 41o mil eruselros. faclllt»-*» •ossamento a eombtnar. Ttaul mbaa-oaa — Kua Oonçtlrtt Dlaa a. «T2», «ndar. *
r*otnpra-t» »m -opaciiban» apartai¦—- mento pronto on «ua»» arente.com 3 quarto». 2 »•!»». quarto d» asa-
prtr-ad» • demala dependência», aM400 mil erneetros, com_iranda.
p<cpac»b»na — Vtndo por «3, atfl¦—' eruielros, 3 predio, Juntos tn 11-narsdos, em terreno de 15X20. ser-vindo para residência ou Ineorpora-
jfto. Outra» Informací», com t*—ae-tláo Berro», a rua do Carmo, a, t»lan. lD06.._T«!i_32-4522. _.(-inpacnhãna apartamtnte pronto •
V vario — Vende-a» cora 1 tala, tr»equartos, dependências empregada, i.*»nd»r d» frente. Preço 4S0 mil eru-relros com 150 mil eruielrot financia-
í- '««"''a-»» a parte nfio flnanclad».Aires Moraes, t»I. 42-3330 a aoll»telefont
/~opacab»ns 130 mil emitir— 
•V Yend.° otlmo »p»rt«mento a» A».
?* "•^.í* Cop»e«b»na aaleta era-.it.5X3 e att. 40 mil eruKlroe de entradae mil eruzeiros m-n-tais. Plnanelada60 mil eruielros. Rua Teofllo Ottenl1W. *¦• »ndar A aala 7. Tel. 41-T13.vieira.

Copacabana 
— tTã ru» -arai» H—ef-

ro, vendo apartamentoe com sala.
quarto kit. bsnhdro e área Preço160 mil eruzflros com financiamento,nufino C. a-ernande». Avenida RI»Bronco 173 ».- andar aal» em Tele-fone 42-1280.

Copacabana 
— po»to 2 — Tendo-»

ru» Ministre Tlvelroe d» "atiro.
Apartamento t| i»!-t» j »»i»,, ,

quartoa. raranda. t btnhelros. eoja.tcilLhn e dfpendpnc ns í* empreita-*d*>. Teço Cri 550 f»oo.03. Tln. G*$lfcO.000-00. Teo e Matlss. Rua todrt-rr-i SIlT» 1». io« «nd. sala» 100-11003Tel. 22-4062.

Copacabana 
— Posto 4 — Rua I—"•

mlngos Ferreira — Vendo apar-
tamento 1 por «ndar. «| 1 aala» gran--*ea. 4 quarto». Jardim de Interno. |banheiros completos de luxo a el box,copa. coalnha, dependência eomplf.»
para empregada e -çarneem. Teo «-_Mil.!»,. Ru» Itodrliro Sllr» IS. ,0*and, etlaa 100211003. Tel. il-(o-l.

Copacabana 
— Posto 5 — Rua 3—:

vier da flllvelra — '/endo aparta»mento c| saleta, ttl». grande llrine.
4 quartoa. I banheiro, de luto »| *»e».
copa. eozinha. dependen ila eomplf ta
nara empregada e íarar^m. Trtee
Cri 600.000.00 t\ jo»|o t-enetado.
Teo Jr Matlas. Rua Rcdrtso ÍITra ia.
to» and._ salas 100211003,

Copac«D»na 
— Potta » —«aa Tr»*)-

•lico Bi — Vende apartamento 42 salas , trea quartoa. arande Tares»*
da. banheiro de luxo el box) aopa ?*-
ilnha a dependências da empr-tiada a
garagem no condomínio. P->ço Crt..
4SS.000.00. Pln. Cri 117.093.— . TM
_ Mutia». Rua Rodrl,» B.lva II. li*
andar, «alas 1002J103. Ttl. 12-4061.
/topacapana — festo i — Raa I-tã

Saldanha — Vendo apartsmeaW
de frente, ei aaleta. stla. varanda, i
3uartos. 

copa. coalnha a deperfSaeta
e empregada, banheiro de luxo. ]*»-

CO Crt 450.000.00- tto H /fatia».
Rua Kodrlffo Bllra ia. -o* am'. ae'M
100?|1—3. Tel. 12-4062.

Copacabana 
— Veado por Ml mu

eruaeiroa magnífico apart«m«at*>
da frenta, Poeto t, entregi- Une-liaia,
lnelualve garagem, 4.* pavimento^ sei-
meira localçlo, tendo 3 quartos, aala.
p.queno living, 2 varandas, et-dalMk,
banheiro completo, dependências p***
empregada, eto. — Rosa. Avenida Ala
Br»oco. 1—. aula TIO. Tel. 22-I3H.

C" 
opaeabana" 

"—""Vendo 
a partir TB

173 mu eruaeiroa optlmoa apart*-
mentos, st tu açfto privilegiada, 7-oeto 1,
tendo 2 quartos, sala, coalnha, baJüMi-
ro, dependências para empresada ato.
Orande financiamento, eo por eento
em 13 anos — Bosa. Av. Rio Bran-c*.
106, ttla 710. Telefona *____

Copacabana 
— Ven-ÍSaTTob.OOO ar»-

seiras apartamento para renda
com 2 quartoa mo.ll-idoe, ba«nbelro a
otlmo terraço de irente, eom randa
mensal de Crf 1.000.00, podendo eind*
ser aumentada d; acordo com ar.ftr*->
mento. Financiamento de 30?*• Tra-
tar á rua S-rm-dor DantiuB, 20-i.* pav.,»¦ »11|13. Tel. 42-T538.

Copacabana 
- TeTreno — VeiKto 

"I

rua Iuhanci, jr, predio velho eoa
t -rreno de 8,60X40- Xndlcadiasima pa*ra In.odrporaç&o. Preço Cr$ aoó.OOO.oa.
Facilito o pagamento. Manoel de 0ou-
t_ Santoj, Miguel Couto,_jiw.• aavA.

Copacabana 
— Veada aparta minto*

de 1, 3. a 4 quartos, em final
..3 corutruç&o e «om financiamento.
Pedro SUva. Av. Nilo Peçanha, 1SI.
tala 210. Tel. 42-9494. 

Copacabana 
— Vendo _ rua -talai

__ Romaln. 50 metros da rua 64 Ttr-
reTra, predio com 2 pavimentou, alu-
Rados. aem contrato, cada um eem >
quartos, 3 salns, garagem, et*., dls-
cortinando deslumbrante vieta. Ke
fundo do terreno, que ?* de 12X40.
comporta construçfio de um edifício da
a pavlmentoa, sem preJuDcar es 1
apartamentos da frente, 'A construi-
dos. Condlçoee ax-epclonals da vea-
da: 200 mil cruzeiros á vista a ee
rcstsntes 700 mil oruzelros, a praao
da 13 ano-, com Juros. P. L. UtIn-ruat-
ml, rua da Alsemblel» 104, s*l» 311.
Fon» 32-6442.  

Cõpicã—an» 
— S_—irl_—õ apã».

tacnento de frente, um nor aa-
dar. Pintura » oleo. Dua» aalaa trea
quartos a dependências ec-mplita*.
Pront» entres» t grande Íacilldade
de pagamento. Tel. para 17*-98aT^.

Copacabana 
— Apa -tãsnenío" novã>

pronto para ocupar, vende-ee
c-m dois quaftca. aala. cozinha, b*-
nheiro. área com tanque e dependen
claa da empregada. Preço 250 enC
cruzeiros, ocm parte financiada —
Tell. 32-4M7 a 43-*r»3S. — Com Jto-
drla-ww.

Copacabana 
— Ap»*rtamcnt« oóm t

quartos, sa-a. varandas a de-
pendências da empregadas. Frente —
Preçca 23o ¦— 260 e 270 mil crurelroe.
Predio em acabamento. Financia-ae.
Kscritorlo Ruflno C. Fernandes —
Avenldt Rio Branco. 173. !.* andar,
atla 807. Tel. 42-1280 '

Oopacanana •-- uoasiao — Vende-ae
apartamento de sala, i quartos,

varanda, cozinha, banheiro, .ouarto e
W C. de orlados, varanda de servi-
ço. Freço: Crt 314-000,00. sendo CrS
204.000,00 financiados rm 15 ano-
10 ?** pela Tabela Price. Pronto para
ocupar Tratar pelo tel. 22-ia.O, *
no'te, com e proprietário.

Copacabana 
— Entrega Imediata,

vazloN apartamento de frente, a|
hall, t aala,, t quarto,, banheiro ,m
cor, eom box, eo7'nha. grande área,
quarto e banheiro d» <mprerada a ta-
r»sem Vendo por 450.000 eru»-!r—
ou troco por easa na Tljuca, Ora-
Jaú ou Tpsnf-na até 300.00l> cru-.el-
ros. f'c'''t,-,ndo multo a diferença.
Ver a tratar tora o proprietário, d AT.
rrado —lalor, ti, apt. 101 — ruet. fe

. -¦'. -sí. ,



¦¦ 
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tt àl i I». <¦» *-. i «.ORNA-. DO BnAEm. - DOMTNaO. 30 DE OÜTUBÍtO DE 1040
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- Vtudi-tt p*r íl: trj!

i. . i .»..'.. «ala, HlUUrl, i.^inn»,
v • e ¦>-... .i... .« 11 ii.i..».u. i _.*.-
i. « .-. parti «tn 1 ano, Iruar k rut
«i......... i..i.._i lo, ».• pav., «lll*
«alllll. Td.i «t-nM.
^*^c-p*v*ayna' — " 

tiui. ¦ fc- ImfüTi-Tê —
v Vendemos apariamento de Irentt

... in sala, . .ni-.- veiuou.o, banhe.rú
<ompl|tO. «. .»* i r- .___, >. -. tia *¦¦:-.('
uotn telefone. Hua Xavier ua Silveira—- Cri to 000.00 dt entrada e o ttl-
tatu» ítuauí :_...¦_ em 15 anos ;•*.-'It: II- . HIO*. J. M. ;. ...'. t _,. XI-
meou. Av, Rio Branco, 10,10, 11»
-tso. e. If,',. 1,1». 2---4450 4.-.J.I.
v"**.::¦_. _.---;i- —"TSnT.eSa1"m53Iiia —
v Vendemos otlmo apartamento de

frente, com jardim de Inverno. sale>
ia. i salab. i quartos, copa, varaifem.
quarto « dep. para empregadas, i :<*•

Sj. 
Cri 460.00,00 trm financiamento.

. J. Medelro» t 1. 3Clm«ne«. Av.
Rio Branco. . ... s, 12° auu. S. 121111
Tel». .--3445 « 4_-553*.
y-lÕpiClSaD* — Po»lo 4 — Vendo por™- *,«¦: m.l eruteliD. maanUlco apar*
tamento pranto. Junto i Av. Atltntl-
et de li.-*-, com bela vula para o
mar com 4 quartot irandet. Ilwini-
¦aia de lantar com varanda, copa, co<
Vinha, garagem e dependência»; tra-
tar diretamente prlo tol. 37-1223. att
tu lo nora,, i«culto o p»f»m.nto. *

Co 
pacitãna-—'" Ve 

"nâo 
iím~*6Õm apar-

lamento por 430 mll crutelrot de
frente 4 rua Domingos Fer*clra 2.*
nndar. com 2 salas independentes e
varanda, > quartos rtc. Entrada i-ila
praia ou a citada rua. Facilito o pa-
Ba 

rur nto. Oilvlerl A rui da Assem*-
...lele, llll9*»'./«lt,*rL-_»r' *all-LB_^n.->. •**-4, ,,,

Copacabana 
— Vendo por 450 mil

cruselros á Av. Prado Júnior apar-
tamento de sala. j quartos, banheiro,
quarto de e-mpresada, etc. Outro por
400 mll cruaelros no posto _ em an-
«lar alto, recuado, de .-.-ir.', dtlmo
«partamento com grande varanda de
J6 metros de fachada,, saleta, saU, 4
•Quartos, 2 banh.lros, garage, etc. OH-•"rJerl, á rua da Atsembléla 104 *>.** and.
»»la» 512 t 314.
^"lopacabana 

"—' 
Vendo' por 400 mll"*-* 

cruselros próximo A praça Cardel
Arcoverde. a Barata Ribeiro ótimo
apartamento de irente, tendo: aala
com varanda, 3 quartos, quarto de
ampracadas c demais dependências..
«Oilvlerl t rua da Auembléla, 104 _.-
»nd. «ala» M2 e .14. 

Copacabana"—~VenHõ 
por SÕÕ ml.

crutelrot prótlmo 4 rua 8- Per-
reira» ótima casa moderna, espaçosa
om centro de tereno da 12x25. cons-
tando de sala, 2 quartos,quintal e do
tnals dependências. Oilvlerl a rua da
.-s-.e_itl._la. 134 _.** andar talat su e

Copacabana 
rua Francisco de Õ-T"*****-*-*

Vendo por 300 mll eruielro» e ou-
tro A rua Oomes Carneiro, de Igual
preço, ambos com 3 quartos, banheiro,
coslnha, quarto de empresada etc. Fa-_lllta-»e o casamento. Oilvlerl: k ruati- Aaiemblela 104 5." andar tala 51Z• 514.

t »¦ r»'»_ti*t — V#r.5„:-*» BO Mlll»
V. cio -A*»u" iltci t Avtnuit• i,..'.i.» ttt t DM-Uuei .«.tetr» n.
}*¦. .,-¦-.¦ -.1 * t ¦••, ¦ da lu.it*.
com > quartos, •*;•• Ji ¦.>,-.,-•.•_-. va-
.-«¦* -i banheiro noore. quarto a ba-
::.*.r.i,i d. .lii*':._i,'« I.-..I iv.iii.ll-
se- jwr lio.O-O -ruMlro» « l*s mil
crus«iío«. Tratar .... i-tr;tor;o Tte-
nito co -Engenheiro Ui-tun i-ie.iaa
de r,.... k ru* Miguel oulo n. I..A
Mia» 402 t 40) uu _ i. • in.:..!.-¦.
»l-4*):4__» 13*0316.

Edifício 
Ch*ãho«i«r*^"*Vtndõ™por íoo

mlt crur-r.i. ¦-, magnífico aparta-
mento cm andar alto, descortinando
linuo pauorama sobre o mar, tendo 3
aalas, 3 quartos, grande varauda, .
lUttuuans ii.ijiitrü.'» em cor, nepeituen-
claa etc. i -«i í i u - m- o pagam», uto ~~
«..».... ¦;._.. ....,1.111 Av. l»..i Ulanco,
!>j__.--..."-1»-1212.  |||[M|i _j_ránce*"o"btilo apto. BnÕ-TnpV**va-* *¦ fíuuiti-, beliislma vista, 2 aalAra
4 quartos, 2 banheiros ds Xmxo, «ts,
Prívt.eglado local. Excepciona, venda.
K.,, i.u,i-.-f negocio. Tel, 27-4625. -
C. li lt. i.!.n.» Leal. Tel. 27-1110. —
Rua M.gmi i.ci.h.:., 44, b.*. esquina
de Av. -.opecabana, ic.<-

Jemo 
— vriuit- a rua Uustavo Bam-

J paio, r-_, acabado da construir,
apartatuentas de dois quartos t oa
quarto o aala, com dependências de
t-mpregaaa e garagem, estou no locU
nos domingos e feriados, ülas utuls.ex--
ciuslvamenta com autorii-.çfco com Pau-
lo Valtntt. — Almirante Derroto, 97.
tala 1.111 — 42-21.8. ____^
Eeme 

•— vendo diretamente magnTíi-
cos apartamentos de 3 varandas, 3

quartoa, sala, copa-cozlnlta, depenuun-
cias e garagem em condomínio. Entre-
ga cm janeiro. Todos de trente, com
Unanctamento e facilidade de pagamen-to. A partir de Cri 310.ooo.oo, Viil-
ias no local á rua Gustavo tíainpaio,
144 e tratar com 1'. Valente. — Alml-
rante Uarioso. 97, sala l.m -- 42-2198.

Leme 
— "Vendo 

apto" em' J" pavl-
manto de fundo* cem 3 quartos

aala entrada •_- to-drts da^ndenelas.
2&0 mll cruBC-Toa. Te. 48-4132.

Leme 
— Orand* oportunidade •**-*•¦¦

Vendo -por preco excepciona],
ótimos apartamentos, próximo i praia
para ser habitado em novembro, com
uma ou duas salas, dois quartos,banheiro, cotlnha c dependências de
empreitada. Mais informações com
Lula Walsman. Rua da Assembléia
n. 104, 10* andar, sala 1013 — Te-
.efone- 42-225flu

tem- 
—- vèndemus ótimo apkrts-

mento pira família de tratamen-
to, com hall de entrada, llvlng-room.
3 salss. 3 grandes quartos ei armários
embutidos, copa. coslnha, dependen-
cias de criado». Área de serviço e 2
varandas. Preço Crt 613.000.00 com
Rr-md. far..ldi-dB no pagamento. Al-
cides de Morais 3z Cia. Ltda. Aveni*
d a Rio pranço, 128 — si 1601

Copacabana 
— Vende-se apartamen'

to multo claro, frent»-. lado da
Íombra. 

k rua Barat= Ribeiro, com
rei quartos, sala. Jardim de Inverno,

copa, cozinha, dependências para em-
?"¦regida, por 440 mil crurcires, A rua
do Ouvidor ifij, j« andar, sala joj.Telefone, .43-534 0 
^/^opacabana — Vendem-ee aparta.**~J vaclcs, tíe sala o quarfo e sala,
• 2 quartes com ourr.ii*. depenrionclas,
Unt-rear» no slr.nl. Ver A rua Domln-
tf.-»s Ferreira 23b, e; o porteiro Pinhei-
ro. Trntar A Av. Rio Branco 128, sa-
Jta _t.21_..
Copacabana 

— Compro db 
"Posto 

2
eo 3. apartamento tíe frente comW-.treFB Imediata, tíe 2 et-lus, 2 quar-tõa.- Tratar nelo^tel.22-3832.

Copacalvana 
— Vendo npartãmentQ

írente para a Av. Atlântica, com
f_"ia, 3 quartot e Jepentífinclas. En-
trepa Ir.iedlat:*. Rua Mexico 45, aala
803. Tel. 42-2874.

€ 
opaeabana — Vcrtü-imos apto. em
terminação, em audar alto, de cs-•nuína, com z salas. 5 quartos, 2 ba- |J"»helru3, cotlnha, l quartéis de empre- '

trada e garagem, MiEniíi-.a situação. |.Preço Ort S-C.CC-.OO. com facilidade».e pesamento. Alelde» de Morait lt ;r;iu. I,»da. — Avenida P.lo Branco, I2a,
j>al_a..-691.
yf""*.opaeabana — Aparta_T.eni.o_. — Vm- i^—> d-m-sa apart-*mento. cri. constru* i
ç-"j J4 adi au tada, conlendo 2 tiuartos,
a talei, cepa, cotlnha e dependência».»-{jm varanda. Preço CrS 2*40-0-0.00. En-Vrada _; ij.ccs crutelros. Tratar no I-S-t-nco Popular auanabaro. Soe. Cnop. i
___.-*.-¦" ge Mt:;.., é, i.» andar. 'Joaol, I

€ 
opaeabana — Apartamento — Ven-
de-ee um Undo apartain-nto de i

quarto, eala. coilnhs, ban-lelro. Preço ioe CrJ aoo.000.00. dando eo mll cru- '
ftclro* & vista e o ::-3tan:e no prarooe 1 ou 5 anos. Inteiramente pronto,i. ratar no Eanco Popular 3uai:ab_iraEoc. Coop. Rua 1.. de Março. 6. l.«
i?--'--__-___'-o___)_.

€õpactbana 
—"vendo por 40 mil cru-

zeiros, tíe Final e o restante em
15 anos. ap_»rtamer,tos porá contrl-tmlnieu do IAPI, em Inicio de cons--.rur&o. eom snla, e dois quartos-tc. Plintus e outiat Iníormáçoe»rom Beaa-ttl-io Barros. & rua tío Car-
f-io ., »ala íooi,. Tel. 22-4522.

€opacaba_:x 
— Vendo por i63"rmll

crutelros de »lnal. e o restante
..92 _u.l cruzeiros em 15 anos, peloI, A. P. C». aparta.nen.to cam si-.a srande, itleta, tres quartos, ba-
tihelro com box, copa, cozinha, trea«ie se.-v-ço, quarto e canheiro paia«impregnas, e garagem. Tratar á ruado C-raio 4, aau lood. Ttltfone
g_.-_4522.__B._Barros.CÒrAC.ABANA — Vendo inõ«dlflcio Paraíso, rua Paula Frei-t—e, dois apartamentos 2." anúar.frento Praça Serzedelo Conca,clarou € arejados, com ampla sa-la, amplo quarto, sendo um «Jomarmaria embutido, cozinha am-
pia, varanda e banheiro. 195 mllcruzeiros e 210 mil cruzeiros, coin.faellidado e financiado, r. Va-lente. Alte. Barroira, 97, 11.*,
(mal llll, Ul. -2-2198. .

«Cf)__P_lA-SE apartamento o|B salas, 3 quartos, garagem etc.de frente, próximo á praia atéOOO rall cruzeiros, metade á vis-tM, para ocupação, até dezein-oro, necoclo direto. Cartas para7S01.._na port»iria_di'_tc jornal.COPACABANA — Vende-se(Slr"-lamento o apartamento 201,**J» Praça Edmudo Bittencourt,.
ii _-?"!-•» «q-lna da rua Ani*a«Oarflialdl, posto 4, bairro Pel-xota Garagem, varanda, »..i_«usnplu. X quartos, banheiro com—tot. dependências. Grandes me-Ihsramentos e iluminação nota-tti. 400 mil cruzeiros com 170nal! eruselros financiados. Ver»o local na parte da manha até_S horaa. Dias ateis*. 42-2198 —
yanlo.

COPACABANA •— Vendem-se
â rna Gustavo Sampaio, 182, i,e-ane. em edifício terminado dcconstruir, ótimo apartamento de
(rente, andar alto, bem ilumina-
do, com vista paia o mar, boavaranda, ampla sala, dois quar-tos, banheiro completo, cozinha,
deposito para malas, w. c. e chu-weiro de empregada. Não tem
qnarto de empregada. Ver dire-tamente eom Paulo, no local, 2G0
mll cruzeiros com fln., e faclll-
dade dc pagamento. Domingos,
dias ateis com autorização. Al--nirante Barroso, 97, sala llll.
Copacabana 

— VenUe-se o mala ]u-xuot.0 apto. pequeno do Rto, uni*co num eilitlclo Al_»ueta. k rua Do-mlatroí Ferreira, 28, apt. íoi <le Ireu-te( vago, entrega Imediata aala, quar-to ha-.l t banheiro de mármore cobl-nha eoxp.eta luxuosa. Todo pintadoa oleo, e lara.em; 300,000. — Tele-tone 26-7-8».

Itdo 
— Vende-se k Avenld» N. 8

-i de Copacabana, 109, o apto. ,1001.Com saleta. sala. 2 quartos, varanda,
etc. —• por 370 mll cruzeiros, parte íi-
nanelada e facilidade no restante —
Ainda nfio habitado, entrega Imediata.
Chaves com o porteiro. Teletone do
prc-sfleUrlo: 32-719.

Leme 
— R. Gustavo Sampaio —

Vende-se entrega Imediata ótimos
aptos, cl íq. le. 2 qss. 2ss. var. de-
mala dep. Preço» 210. 250 « J00 mil
cruz. cj ünanc. Alm. Barroso 90. s.
3*_0._Tela._22-_-l5J e_»2-5q*2. Cury._

Leme 
"*— 

Vende-Êe em construçfio
adiantada ot.mcs aptos 2 por an-

dar ei z qss, copa, cos. 2 var. demais
dep. Preço a partir de 240 mil cru:.
Entrada io°!°. Plantas e demais de-
talhes em Alm. Barroso . 90, a. j:o.
Tel». 23-5453 e .2-5072. Cury.

MaravllHoaa 
residência, centro dt

terreno, 2 enlas de estar, sa!Ro
de Jantar, snla almoço. Jardim Inrer»
no, «s tíorm'torios b-*.nhi-!io marmor-n
erm.rlo _mbu(ldo. 2 quartos crlaoo-
sal&o, estudos ou Jeiros. paranem. Jar-cim quintal, d??, gerais. Prero de
\ -500 0D3 eruselros, Fac-i.to nerrf>c!o."C. t. R. I,lma !.'al". Tei.-.- 27-181B
e 27-4325» Rua Miguel IL-emís 44. fc.-»eníar, «quina da av. Copacabana.,
"Õosto- t" 

'—"" 
Ctlma 

"opoFtüiildade" —
A Apartamento duplrx para Dronta
outrera com 90 por c?nío fín-trejados
cm .19 Í-.01 — V-snd-í-se nví eni fico
o-tipand_> os 2 ultimes andares e
rna's urn trrraco e _ie*ndo tudo ava-
randadúj cor.-ttnnio d; aal**ta j ss
las A esplendidos dcrmfo-lo*., ? ba-
nheírc-v» .-oclals, eapa cozinha. dep:r.-
tícn-.Ias de emoreíradas área serviço*, e
i-arat-cm. Prrco 900 mll eruzel-rCfl —
Drtnltv-s pie sta*. e visitas -ron. a
ÜT.íIR Ltda — Avenida Graça Ar.-nha
n. 416 5°. andar, salas o;a e S19 -i—
Teleíone»; .2-1012 «¦ 32-76*5.

Predio 
— Rua Ura-ioJs* —" Vende-t-o jcom tres quarto», sala, bom quln-

tol. banheiro, coeinha, etc. Pode-se 1
adaptar a pre<l.-> de negocio. Rua crt-
mercial a industrial. Preço :5o .mil jTiizoiros, /acíllíando-se o pagamen- |'-. Trfttár com o proprietário á ,n_a ji Carmo 71, Bo andar, salas 301 e '

Apart. 
— «.«n4»-M, ft.ril». anta,

_:¦¦.-, troii. i íj.i«!i(*, aal», tofinba.
tanhairo. s-j*it-> • banhatro ú* «m-
(irrita-la, boa «raa com tan^ua • va-
rantia, r.iiiiu..»*- v<r 4 ru, Uarto
da i..:i. iu, »i'.n. 10». ii-im. ipa-
nema,__

Al 
ua t.mõl»ír"âa Co» f.'". Lalilon —
¦*.!..¦ '..llrin. 'I- . ¦«'! 1*. '.'¦

400 mll cruMlre. raelllU-t* paru a
comiilnar. K. B, Tarreno bam luta-
lluDo. Olavo .um*., a Avenida IUo
Branco i|i »*> andar, aala ati. -t»
«*ona :j-,'.:í.

Ate-suj! Apart-Iiifntgi 
«r.nae»

— ¦ .*'»:« :-. Bntrada d* Cr* ....
Uíi.o-no.oo ou mtnos • o reatam* «tn
10 ou lt* anoi. Vendemos: rua Cain-
pn» da Car-aino 7»,, tendo um vaalu
duplii. ) quarto», aaleta. aala, oa-
nheiro, cte. e irana» salfto Isolado. —
viiiinn o do n, 101. citava» no 301-
Venham aoa escritórios da li. flliv*.
Rua Mexlro 41, 10° and., aala loo. r
Av. Rio ¦.¦.in.-.» i.;. Edlf. Jornal ao
Cojnon:lo._»ala_421. T«l. _43-3_40.4 ;«_ii»riiti,io ao I*'.)li..-i — Vendem-
-.'¦».*.«. dois sendo um ¦>....- 149 mll cru-
aelros e cutro por :: ¦ mu, tacUltan-
do-ae o pajamento .tendo qusrto ba-
nhelr coeinha etc. l.nobUiaria caroo-
io Lt I» Rua Urucualana 104 Ia **l*
107 lrl, 41-0301.

Apartamento 
"¦— 

Vr"ãde"--^e üm X
Ar. D»rtolomeu Mltre n. 617

apartamento 902 de saleta, sala 3
auif.o-, eorlnha, banheiro e depen-
denclas de empregada, pelo preço de
300 mU eruielros com entrada de 100
mll cruselros e o restante financiado
Tratar na Auxiliadora Predial 0. A
Trav. do Ouvidor ~* '•" andar, en-
tre u » 10 hora».

Casa 
— i.eiiiir, — Vende-íe tm

rua particular k Avenida Bar-
tolomeu Mltre. com dois quartas.
ssla. banheiro •• cozinha, paio pre':oe.e 100.000 crurelrcs. Entrcia-ee de-
sncup.-i.l_ Tratar á Avenida Alml-
rante Barroso, ¦*•*. .*',* 41.. da» ::

_<s_*i ] 8 horas. -_____„
CASA — Leblon — Vende-se

particular, frente mo mar, 4 4.2 s. 2 banheiros, 2 varandas, co-
pa, bar, cozinha, garagem, dois
qunrtos empregada. Negocio dl-
reto. Tel. segunda-fHra, entre
13 e IS horas. — 32-3575, somen-
te sr. Ttbor.

ÊDiFICIO no Leblon — Vên*
de-se com 9 apartamentos, todos
alagados. Renda 20.400 cruzei*-.*,
mensal.. Inform...»-- peln ti*le-
fone 27-41611, com o Sr. Paulo.

IPANEMA _-.;¦ Vendemos no
edifício Caiçaras, na Av. Eplta-
oio Pes -on, IR. _¦ ri artamentos com
snla. dol* nm-ilos nn.rtos, ba-
nheiro comnlclo. eoi-inha. depen-
dcncl*s para empregada e área
com t-nnn**. Preco a. nirtfr A.
240 mil cruzeiros com fln-iela-
m*»nto d- RO ror c.ntn. Tratar
AM-t A•.!-»l*»,«'-. "or.-» T.i—1'.-"n.
á rua da '•ultanda, 3, 6.' andar,
Tel. 42-G91K.

Í>ú»to 
2 — V_nde-se-A rua Generii.

Areve.-ío rimental ia, , o aparta-
mento 102. com sala, quarto, banhei-
ro. kit-henette. varanda com tanque,
por 100.000 cruzeiros. Chaves cem o
porteiro. Informações com o proprle-tarlo — 3?-7i99.

IJosCo 
5 — Para er.trcta em 30 dia»

. vendemos A rur. Bi Korrelra 73. oupartamento do 8o pavimento, dofrente, com sala duplii, duns var?»n-
das tres quartos, demais dependeu*-
ela» e garagem. Preço 420 mll cruiel-ros com parta ílnenclada pelo I. A.
P. I. Tratar na Imobltlarlti Sul Ame-
ricana Ltda. Rua da Assembléia lo*Vsalas &!__. e 615.
POSTO 5 — Alto, sombra, fim
do construção, financiamento da'Cr.. Econômica, ótimo apto. cora
3 quartos, 2 sala., garagem, j.
inverno e t_spct.dcncias, por 450
mil cruzeros. Excelente negocio
para moradia, renda ou revenda.
Vendo som intermediários. Te-
lefone 27-0209 — Copacabana.
IPANEMA — LEBLON^— Com-
rperreno — Copacabana, vendo-se
X müdlndo 20X3<-.in; perto da praia,t. rua constantô Ramos, poi- 2 milhões

e 600 mil cruzeiros. InformaçCes dl-
retamente com o proprietário, telefo-
ne 26-1227. ¦___
ÜTgtnte 

— Vcnac-se um r.partamen-
to Entrega imediata. 2 quartos,

pala, co.inha, banheiro ,...•..¦.!'¦_-- c
tiemals dependências. Roa áustavo
r.ampaio, 102. Tratar a rua da Al-'
fonoc*!», 214. Loja. ^__

Vendemos 
Â Av N. íi". Copacabana

n. 852, esquina de CJnstante Ra-
nos, apto. do frente, lado da sombra,
com l. saleta, x quarto, i banheiro. 1
kltchenette e arca com tanque*. Preço
190 mll cruzeiros, sinal de 30 mU cru-
zeiros e o restante financiado cm 15
anos. Tratar com o sr. Silveira no
local..—M  ____,

Vi-NSE-SE, desocupado, ãpar-
tamento- luxuoso, com 2 salas, 4
quartos, galeria de mármore, 2"varandas 1 envidracacla, 2 ba-
nheiros em cor, 2 quartos dc em-
pregado, banheiro, copa, cozinha
_ rouparla, com lustres dc crls-
tal, na Praça Engcnio Jardim,
por 1.200 cruzeiros, parte flnan-
ciada, a combinar. Tels.! 43-24G3
«- 42-0709.
Vendo 

o apartamento 1.002 30
Edifício Monta Olimpo, em cons-

truc&o adiantada, ii rua Sá Ferreira,
junto e ao lado do n. 234. Posto b,
de frente, çom: saleta, aala, 3 am-
pios quartos, sala da almoço, ba-
nheiro com box, copa, cozinha, de-
pendências de empregada, área de
serviço, etc. Preço 350 «lll crusel-ros, com 50% financiados pela cons-
trutara, Tabela Prlce, e o rettante
facilitado durante a construção, com
um sinal de 70 Ihll .cruielro». Inlor-maçOes com Jorge de Araulo, A ruaMtalco 11, grupo 1.501. Pone 42-
3574

Copacabana 
— Vendejnos, entrega

Imediata, av, n. 8. de Copaca-
bana, ed. 1 apt, por andar, toro re-
-Rido. esplendido.' andar alto, 2 boas
b0.1 as fazendo conjunto grando varan-
tía enrldraçada, 4 grandes quartos 2
oom varanda, todas peças cxt.er.ias,
2 bnhelros social», boa copa-cozlnba,
«ervlço sanitário empregada. Preço
»50 mU cruseiro» bom tlnanciamento.
Tratar av. Rio Branco 117, aala 414,¦*.*•> andar, tel. 43-8424i ¦___

opaeabana — Compra-se um apar-
tamento com trea quartoa e duas

«alas, at* 450 mll cruzeiros à vlata;
reeadoe para rua Artur Bernardes 44,
tel. 25-;~*5.

Copacabana 
— Posto <, — Vendem-

ne 2 nugnlílfros apartamentos as
frente, een ed::_eío de 2 por andnr
aendo -m andar baixo e. outro e.cva.
tío. eom hall. 2 grandes salas, va*
randa. . irandes dormitório», banhei-
STe com box. copa e cozinha, quartocr W. C. de empregada e pequenasrta Mrvlçu. Preço» eoo.OOO cru-
selros e 65 mll cruselros, com gran-de flnaclsmento a longo prazo •—
txtalhi» e vlsltaa oom a tsSVR Ltda— Avenida Oraça Aranha a. 41-,
8° .andar, aalas 818 - ai*. — Te-
-,'Ono»: <7-.Olt » 3--7Í45

Ílopacabana 
— Vendemos i. rua Sà

> .Ferreira 73, apartamentos térreos,
tía frente, para entrega em 30 dlae,
tendo sala. varanda, dois uartos de-
fpts-j. dependenciss • garaçem. Preço*/*Q mll orut-Plros erxm patte financia-
__,•_. Tratar diretamente com oa lncor-
porr-idorf-t i rua da Airen-.bléla :_tt.
j»a-.«j 

*¦:.«-:... Te>íone ._-_._._.
. ^'lÕTpaeat-ar.a — V*_tde-« a rjá~X--JÍÃ
* %-t G-ar.baldi ct!ma re.Idenola e*a-'•fcrefa imediata preço 1.200.000,00 cru-
»*ínw, InformsçiVa tr -oara eer vi-Ha-
-Ia eocn H. B-tirr-n it *\v. wao r,c«í>a

.3»- _eta sto tx_ 4í-«:o.

Vendo 
o apartamento b04 do Ed'i-

ficio Monte Olimpo, era constru*
eâo adiantada, á rua Si Ferreira.
Junto «ao lado do n. 234. Posto 5,lateral com vistas, com:,2 quarto.,otlma sala, varanda, ealeta, banhei-
ro com box, copa, eozlnha, 'depen-
denclas de empregada, área de ser-viço, etc. Ver no local, por favor;
entrega em deaembro de 1950. Preço
260 mll cruaelros, eom 50% flnan-
ciado pela construtora, Tabela Prlce•-50% facilitados durante a conitru-
çao. Sinal 52 mll cruielro... Infor-maçOes com Jorge de Araulo, k ruaMexico ii, grupo 1.301. Fono 42-
3574;

Vende-se 
palacete tm teriano de

16,20X40: 4 rua figueiredo Ma-
«alhae», Crt 1.450.000.00. Informa-"6"-__""-p  ,.
V-nde-i». 

tüdõ família que retira-
í* par«a a Europa liqul-da pelam-elher oferta seua rjv,-irt««.*mento5, ba-

se 4f>0 mll erJzetroa íía-:»..-. paga-mentol. Ver.-»-*, finoj movei» qua:es-c-m uso, lustres de tv.-r.a!, -pecas
av_lí_a relógio carrlllHo «te o» apar-
tamentos tíio grsndea. Ver hoje a
Av. Prlnoeia Isaoei 72 ai>t 504 Tun«l
Novo 37-0577 Copacabana.

Ipanema 
— A* Av. Vieira Souto ven-

demos matmlfirn prcdlo reslden-
ciai, de 2 pavimentos. para entre-a
'•"ne**--!•¦*-.. P-:cn 930 mll cru-elros com
r.arte .'n^ri-Iada. Tnforrnaci-Cí e ft":-
tarizaçívo para visitas só pe-*soalme..-
te * rua da A3f.emb.elr_ ic-í, salas 613
0__._5_.

X 
panem?» — cont pro um apartameiv*

to cnm 2 qTiprtos ou 1 quarto e sa-'». e dem-ls dfc*-*endí.nci*.«, Faço nues
tfto qve fe'*«tr. pe-»a pranHes « tíe fr**fi
te. I-Teiocio rr-nldo de**.*1e _v*i prec-cha es co-idicOna e*,*,'*'íl[is. Preço nfomblíinr. Pa var telef on*: pr.ri *-*»—*8f2 ou d!r!-ir-s« A ru". Senador Dan-*•**>. 7b, 15.*-_andtr,__sala 1501.

Ipanama 
•— Leblon — V-èhdo tarreno

av. Vlslra 15.1'0. Out-o »v. 1*.!-
fim Moreira ;i».*t40. Av. Rio Tiranco
11T. 3.°, sala. 3.2.

Tpanema 
— Apartamcníús 

~ 
Venoe

por 210.000 CO. com f ntrada de iO1-mU cmri-iros. financiamento <*-*• 102 mUero-eçiros c o r**stnnte ft combinar, em
edlllclo de R navto*... a terminar #m 4
meeM. no r*«Ihor pento t-*a nm Vlscor-
a* ae P.ra "A. proxipío da praça. ed.nfio devaçado. rxlstlndo um pf<.*_t?m**n-
M de 22 mti. d" fundos, t^n-^o: 3 ve-ttsrsásss sendo 2 rt . frenl- e 1 de fun-oos. 3 ouartos. aala. corin****a rfii-rtii.,b»nh-'.ro eomnlet-f-. ouarto e (•¦-•T-ín ínT.-
cias d«|crismo. Pl-^ti e r>~'*r*- d"tn-lhe» cn-i Jo»é T. Vl-lra. Avenida Alml-ran*. Darroso. *o. í..» andar, sala 603.

ITANFIHA — L".b.oir--"Com-
pra—íí-^ A rlsta, tf^r.rn não n.**—
nes rti» ..0,00 ml. dc fnnrlos cor-
o mínimo de 15.00 ms. de fron
te. não se roer lnt*»rmedIavfo. —
•"artn indicando. !on?llza-áo. dl-
me-isõ**.. e -preço mlnlmn pp.r.-i a
noríarl*. d-rte jornal sob o nu- .
mero 6571)7. ^__
ypanema .-—7 Vendo por f-oc mil-^'^ ;-_ 2elros. p.-e.!ii em terreno de 10.** I50. t rua Xt-i-lmanto Silva, eom '
sala*, dois puartof*, banheiro conp-r-ío e dependências de criados, e en-trada pira automóveis. Maior*»? rie-talhe» c-rai SebasUío B»rros, à ruado Carm.-, 6. sala 1006. Tel. 22-.52_.
Tpanema — :_o _.!l~crtt-a__í——~t
•*- rua Brrí-.o de Ja-r;iar:b-* aparta-n-icnto _ v.ndo rtc quarte. t*I*i eo-z nha banheiro e varanda em edifícionovo r—tts »mre-:a lmede.it». Fiem-t-sr* SO mll enjaí.To. contra iiipote-
ça do 3 anes. Traíar a rua. tia A.-.-rss-«leia 33 sala 40« com Plerre í-en_C\- Si»*..

Í.I 
«i — ¦_..:«i.rt'.-!.> lote S« fi-

4i r«n. situado * Avmld* Al«u-
f.t d» r.u. ..... is * to \ . , i. -
|M*r um ntlllilo ilu.-*.*' • • .tn*iuuii_
«lll ¦¦::,¦>. I . i i.... -..»..- —

..., .u*,i tratar ,.-«.••'.'.. ,*. < cm *
íu-ma T. Jftte Bastani — «wt-nlds
nm praç*co, n*,_}.i> anJtr, «ílà li.*f"TO<>ií--*r*T/inri«-»,~lo;»'ji:¦•-,*. ,, 

-,,
JLti metros da Avenida Ataulfo de !**;•
va i*.-i ¦,-.. 3> ono eruxlro» da sina,
3S mU cruitlroa na («tltur* , o t„.tani, «n lo »ii'«. ptl» Talisla i'*i'-
Tratar k Av* 1a Itlo Oranco n ini
,al» 1301. ^_
¥ •blotlT-M Ventte-se por l.oõflTQÓ.*-._» de eruielro», otlma residência de
pedra, com duas salas, cepa, eoílnha.
despm. i, jardim de inverno I ba*
iihe.ros. Quatro gtandts quartos, v«-
randa, sarottem, quarto de costura,'ifi'rii;!rn in de empresados Tratai
___________S!X_____*>___________._*___* i >»'-_,
I 

10100 —""Venaê~r» *parumenlu(l-
J frente, pronto, eom sala ? q-_a.-tos. varanda, banheiro completo, co>

tinha • dependência» ds «mpreiada
Preço ]0.0oo crureiros d, sinal, 2o
mil crueelros na escritura e o res-
tante em 10 anoa pela Tabela Prlce
Tratar 4 Avtnlda Rio nraneo. ios.
laia 1301.

Lehi 
— V,iid,-,« otlmo aparta-

menlo vatlo. para pronta entr»-
sa, de frente, com rala* quarto, va>
randa, banheiro • kltchenette Preco40 ofl o -uselroa à vista e o resto em
10 ano* ntl* Tabela Ivi.e Trstar á
Avenida Rio Branco, ios,'aala 1301 ^
Leu.uu 

— Vendè-ie apartamento ds
frente vaalo, para prent*» entr»*

Kii, com sala, dois quartos, raranna
uanlielro completo, eoalnha e depen*
denclas de emprecada Pieçn 30 mll
cruzeiros A vista • o restante em loano» pela Tabela Prlce Tratar Av»-
nlda nin Brane**» 10B. sala i;0i 
T~èlíTon, Junto A praia, vendo em

j srupos dc 2 lotes com a metragem
de ioxís, sendo um de esquina, A rua
Mexico H8.--y>, sala 905.  

rêElon 
rua Dias _*errelta — Vendo

por 160 mll crureiros apartamentos
desocupados, de sala Independente,
ratinha, banheiro eo.v.-.ilrt» etc. Oran-
•la facilidade de paüsmento. Oilvlerl 4
rua da A»semblíia lo. s.» andar aala»
512 » ¦"¦*-

LeFlon 
~ Vendem-se ótimos apar-

tamentos de frente e fundos, per-to do Jardim do Al»h. 4 Avenida
Ataulfo de Paiva com tres quartos,uma sala dupla, cozinha e banheiro.
completos, dependências de emprega-
do e área com tanque Autorização
para ver t outras Informações sa Co-
mercial Imobiliária Pan-Amerlca Li-
mltada. 4 rua Alvaro Alvim 37. salas
801-2. Edifício B«_t. Tels. 22-22*3 e¦2-5_2_"__;

Eítlon 
— Na rua coda'»:, bairro

exclusivamente para construçCo dpcasas vendo terreno de 15x30. Preço490 mll cruzeiros. Ruflno C. Fernan-
des. Avenida Jllo Branco 173( ?.« an.
d&T •^¦-.¦¦,,8._7*' Tt^" **2^.122.0-: L

Leblnn 
— Vendo ctlmòí apartamen-

to» em lnlelo ds construeto A rva
Oeneral Venanclo Flores coen -rrande
fala. varanda. 3 ot-lmos quartos. _>*.-
nheiro completo e garaítm. Acaba-
mentos ds luxo a poucos metros da
pral». Preços a partir d» 360 mll
cruzeiros. Todos cem facilidade de
paçflinsntcs na construçlo. Plantas e
detalhes com Raul Robótica., á rua
Gan***a'vee Dfcas, n .67 2o. ar_d_r._^

LEBLON — A.artam.nto —
Proprietário vende os tres nltl-
mos da Avenida Ataulfo ile Pai-
va, 236, entreça pronto rm de-
zembro, 3.°, 7." e 8.", frente para
a l.asoa, com sala, jardim de In-
verno, 3 çuartos. gara .em e mais
rlepend**ncla_. Financiados prla
I. A. P. I. Trutar com o Co-
ma-i. !»nte Tostes, tel. 27-5225 ou
23-2070, ramal 142, das 13 ás 1G
horas. ¦_

cH-on — Vendem-se tres belíssimos

t^«m» Ttr.»* — Vtndtm.M I» pioit-
O \m t _ *ji*[ •¦-..-.. •_!>>£ as, j,; . ui
4 ru* M.ifiinii.. ;¦"... ts; «n.rj«a
ínfima sob, tt», quaru» «... '..
jantar, ttannelto. cosuir.*. quariu e
i.m«i... a» eiiitnnail*. fr-fi H" *>'**
¦ r.._f,j.-s e 170 iu» ¦ i...'. ...i r«**k-'*»eit-
vãmente com parta financiada pela( »i»t- KoonomtrJi. lt.Iurt.iar_no ,-cal,

fcJ•_^n^**' 
l*er«s* •— Vendo um íarreno** ¦••' . i » so, na melhor iionio. ta

lado da eiuçuíi do tlorvelo, p*_a
srande edlltc.-, facilito, 'lv.efones ;
W^J^ij •-.-•JilíOlj sobrado._j--_Jorse,

Sa&ta 
'T*'fil_i'J-_T 

Vei-db"~cc.-n rT.vaoa
de SO.tiuo crua.lros a paris tu eu io

4 ru* i*aiii_ .\i*i-.._ n" 1*3 aparta-
mento 2 ro-m trea quartos saia t»a-
nheiro e granda área, Tratr ;> ¦¦¦•i.
in<-:.t'* «om v *r> Alvaro *i - 9 as ..*
horajt_ ft rua_ Chile _i*-

Sahla 
TtTt.a 

"*—- 
Vendo" ótima r*JT

dencia em centro de terreno de
21 x 3* própria para família de tri-
ir-n'.._!*,.» com t. à 11. i !-'..s, !¦*.,.•_.!•¦»¦,¦;,.
t, quarUi 1 banheiro» ccmp.etús. eo
pa. cozinha 3 quartoe psra empre-
ãados e po_:s!alllãaU.s n-Ara B^Miftm.
Kkvadcr com oapacldade pari 4 pes-
soas. Preços detalhes e modalidades
do iBnimiiii. a combinar, nau! Re-
liou.as — Itua liiiH-alvi-» Dias n. 67
£*! a ndar.

Santa 
T*ru» — vioo si ru* Al-

mirante Alexandrino otímo terre-
no d, 10 Jt .0 Junto e ante» do n
440 — Preto 300 mll rrutect.oi, fa-
rii.ta-r-e 50 por cento do iicgamenlo.i.au] ii-boucs. 4 rua CIju.siv... Dlaa
n._67,_Z**._andar.

S*nta 
Teresa' —-*~V<r.d"o pronta è-T-

trega otlma residência i quar»
; j- grande* eala quarto do ban-i-o com-
pleto quarto de en_pr-va4o lavonoa-
ria K_.i_i.m e cc.ii.ius dependcnciss
família de tratamento, ter.-t-u ls*-70.
V.-eco 520 mll cruteiro» 4 rua 7 ae
Setembro 64_ 2-; _»*ndar aa_a 2J Alvim

Santa 
Teresa —"Vende-so terreno mc-

dlndo 15x50, para ser entregue no
alnal, podendo construir, esti uvre e
desembaraçado. Preço e todas Infor-n.íiçfjc.- a rua 7 de .Setembro, j32. sa-
l_4__402. Tel.__3-4713,

S^ãnt-TTrar-ia. 
Com entrada de 30

mll crutelros e o restante flnan.
ciado em dea anos. Ta!%la Prlce, em
prealaçf-o mcneal. Vendo o aparta-
mento da rua Paula Matos, 1-.5 e 191
fundos e 117, tendo 2 quartos sala,
banheiro osmpleto; Arca; terraço etc.
Tratar pessoalmente com o sr. Alva-
ro das 9 4s 1. boras. Rua Cbllc, nu-
mero 20.  'MVrrenãã — Venaemos 

"üiias 
ma^ni-

•*• ficas giebes de terreno a rua Ur.
Julla Otonl, em Santa Tereza, um
eom 55 metros do írente e outro com
30 metros. Preço módico o com grande
facilidade de pagamento. Tratar na
Auxiliadora Predial ... K. Trav. do
Ouvidor _2 1.° andar, entre 12 e 18
h O Ml;.

Transfere-se 
a compra de otlmo apar-

tamento em edifício novo, próximoao Hotel Vista-Aleere, mobiliado ou
nao com seleta, duaa salas. Jardim de
Inverno, 3 espaçosos quartos, varanda,
banheiro com box, copa-cozlnha, ouar-
to • dependências de empregada e
área de serviço — 150 mil cruzeiros
à vista • o rostaiite a lor.go prazo— Vêr A rua Almirante Al-xandrino

340.._»ptoi____l, jlas_14_4s 13 boras.

Terreno 
— Vende-se a vista ou ti

prazo, otlmo lota com 2. metros
de frente; A rua do Oriente, . teleíone"2-9809

Terreno 
— Sinta Teresa — Vendo

um com 12 x 50 a rua A.*n.<ran-
te Alexandrino — Tratar pelo teleíone
42--.ij-.-i ate 10 horas e depol. dns n
horas. Pre-o 220 mU oruzelros cocn
shtums facilidade. ____ __________________

CATUMBI

•T""il.
1 - tj ftpsrtr* mentos de um por andnr,

em edlíi_.lo de 3 pavimentos. em fi-
nal de construção com acabamento de
luxo. com tres salas. Jardim de ln-
vsmo, vestlbulo. 4 quartos. 2 banhei-
ros sociais, toilette quart. e sanlta-
rio de emprcg-Wla, eorlnha a cons.
rrande área o gRra^fm. Preço SOOmll crjzelroí. cem 53°i° flT*iar:=-3dos.
Tratar pes-oMmente com o Sr. Cabrali rua dt) Carmo 71, sala *>o&. das 9 As
n__ e dss 13 ts 17 horas.

Leblon 
— Apartamento 

"vazio, 
ven-

demos um, n'nda nlo habitado 'rie
frente, com 1 snla, 2 quartos • demais
deüenrlentM*.»-. Preço 2tG mlí eruielrosrom fí-clUdí-de d•_ panamenti. Corr*-tor .To!.-) Silva do Departamento ini-
MMsrio ria Empresa Oeste Ltda. Av.
Alte. Ilirroso. qo. salss 806 o 803.Te__: .l^—UX- * 42-69.93.
T eblon — Vendem-a* apartjamentos,--' de frente de szla. ouarto. cozi-
nha. banheiro, tria com taT-fiue e«entrada de serviço etc. a partir d*
.50 mil crureiros. Oa valdo de Car-
valho. Avenida Ilio Branco. 106 e
-CiB. a.o andsr. .-«'a 4ip.

_,O.TA — „-!> lon — Aluç _'."•>_
rte-i-^ lo.tn r*.t esquina, frento

AtençGio! 
— Catumbl — Oportunlda-

de otlma — Vendo quase, esquina
d» rua Itaplrú, belo predio de utlma
construçAo. teto de laje, o qual assim
se divide: varanda, hall. 3 quartos.
sala. cozinha, banheiro completo e
quintal. Entrego o mesmo vazio den-
tro de 15 dias. Preço 220.000 cruzei-
ro», í!r._:ic!an_o-se loo mll cruielro»
em 10 anos. Ver por gentileza no lc-
ral, A rua General Galvfto it>. Tratar
di.elamtnto ,. Praça da Republica. 93.
20 andar, sela 202. Tel. -.2-1062 —
IjuntJ ao 11. p. s.).

\ itnç-10
íi.tr.-0 * Apartamento 20*., en-

^"X trcffo vazio i rua Itapíru 1126.
sala, aakta, 2 quartos, banhoíro com-
pleto, cüzluha, quarto e banheiro de
empfi*-ga-lo p ar--a. Orar.de parte It-
nancla.a. Visitem depois d- 18 ho-
ras e venham roa escritórios de H.
ailva, rua Mexico 41i io. nndar, sala
1006, ou av. Klo Branco H7, Edificio
do Jorii*-.. do Comercio, 4.°, sala A2i—Lltl. 43-38-10.' 

Com <nirada, 
"de 

32.00P
reg e o restante rm presta»Catumblcruz-l

çio measai de 1.692 cruzeiro;, \~cr.d_.
o predio tíe 2 pavimento* da rua Ml-
KUfl Rcsmdn, 36*». pela Importância
rie 160 mil crureiros. Tratar das o
as__i2__hoi;as-_nua CUile, 29. 

.r^atumljí .--"ye-id^-se.is casas nu"*¦-' m eros i "e 2 a na Dr. Zagdcm,
;;,._- *- _, -,» i'"i't~' i o*1".a ru-. Maí-alhAo... 49, pela mt-lhcrpara Av. Ataulfrv de Paiva e rua; ctert... Tratar con o proprietário a

Rio Comprl-0 - V.nila ««*» .*»»•
eom twrene meéindo • (li «»«•

UO» . !•!.»•! ¦ Hu. :.'...;.. 43. •«
la_. ;8>.._T,.I. ..4!:Jol4;*__a-5_s__, ,. ..-_~_WtA£A 

j)\ »\NI»i:illA
4 ieuçftul - Pt-y* da Uandnlra -

¦ V £titfIlco de . novos apartam-ttitoa
1 por andar, 4 quartos, duas aaia«, ba-
nheiro comp.«to c^c-lnlia. ete Vendo
4 rua Telueira Remir, Paclllto Va-
nham ao escritório de II Miv» —
Jornal do Comercio, ¦ ' andar, eala
«21 ron, «i-.s«o Av. Itlo tirano-
li".

Alta.--! 
Negocio d, ocaaltol Praç-.

da tlaudelra — Vendo apartamen-
tos de 4 quartos, 2 aalaa. banheiro
eorlnha e trea ¦*-- i par andar Preço
.••• mll cruzeiros A vista ou com pe-
queno financiamento a combliur; ruu
i ri rir.*. -¦-.-: '¦• Plantas e detalhei
eom If. Bilva — Jornal do Comercio,
40 andar, saln 421. Telefone *¦¦»¦. c ¦ ¦
vi. ai lllu Draneo 117.

Ma"rt»'e 
narro, —' Na antl.a ruã

Dandelrantea vendo, em edifício
a terminar em poucos dias, o uai-
mo aparlamsuto de 3 quarto... tala,
banhtiro, c.zinha e dopcntirn-iaa de
empreitada. Preço : ,. r»*ü uruteiros,
.:ut:.i..,i de Go mil e o resume au

Íi 
anos, juros de irp'<-aa. 'nn,

—rusdj Carmo e, sala ti2,
PKÃÇA DA OANDF.IRA — R.

Fereira üe Almclila. Vcmlo casaa
com 3 quartos, 2 salai e deprn-
denclas. Tratar com Durval. Te-
lcíor-e 29-4400.
Praça 

iBaTianJclra —• 500 mll criiret*
ros — Vendo duas ótima* caaas,

de dois pavlmentos, tendo cada 2 sa-
las., 4 quartos e dep. completas, local
exelente preço das duas 500 mll cru-
xelros ou vendo separadamente por 2f>o
mll cruzeiros cada, valem as duas 700
mll cruteiro». Negocio urgente e <le
rora ocnslAo. Informaçòrs jpessnalmen-te cocn F. Nogueira A rua nodrlço sil-
va 16 9.' andar sala 901. esquina dc
Assembléa.

S. 
«.-Uto»*» — III • i,o ml] ou.- »".!u« ~ V-il4. »PI<«„ va,!,„.

tpto,, ... asla. .* .uaifoi, i»nn<lro,
to, nha rímp.iii, ti,i rom initoii»,
(MO ua A*. «1» EJtt.rl.A • -*»•_•; tií,
«aleta, sai* rum v-r»m:a. y nutriu*.
li»'ili. lu. co.iuli» « A;_s d» «:ii*l'ii-
d-, íiw na rua «hhioii Um». Paaa.nmii.o i»i*i,:un.i. Tratar inníoa.muu-

13

«,«,.,v .i ii pítA'0t« coin 1-* iijL'ii"ir_. Itua ,i. !..
va ie
blij»,

>».a «o., UU, d
'¦• -u '

ia A. 1.11.

Praça 
da Bandeira —- Com entrada

de io mlt cruzeiros, vendo a ul-
Uma casa de 2 pavimento», com 5
a 

uartos, 2 salas, etc, & rua elena-
or Furtado, pagando o restante do

prc.o em 18 ano». Tabela Prlce. —
Para ver _ tratar possonluviito á
rua do Carmo 6, aala 612.____________

Vriiuc-». 
trr.no * rua Sio tíli

Oohsaea, Junto e drpou do 34*»,eum j-,,«,0-l(.l melro», |io.lendo ,er
deun.mor-Kto ,m 3 lote», ion_ In-
UuHrijil, Tratar com Moves, á rua
da A*t«utlrt. i 132. sobrado, sala j,l*'.me -j-,./.. _
V»nd« 

.»e, pila m?,líòV olirti" casa'
com terieno, lt rua Ncatun Pr.-do j». ts. Crl.tovau. «on.t Indu.trlal.

V"r e trhtar com o ür. Manuel, no
.l0.?_-l*.™JS^
Vi-TiUii-se 

oliuiu tVrrrno ».: ¦ ,,,:,, [, _t.,
pe<iucr,_ lnduc.ru ou Incorporação

mode 200 mrtros quadrados, nua ilo.(trigues t.j,ntnna, t x ¦> ,.i ¦.- - . . , i/et
o tratar k rua S, Lui» Guniaja _'i.com Thales Ca.aas. NAo l.m lnter-m.uiariOB. __
V^Vnde-ké 

vila côiu li cã»a"í Ehiter.cno medindo 2_*s„, «endo iocuiaa u .i.i.!.. .. com . uuj,r*.oa.
,.1». banheiro, coainha, '•¦.¦.,. , :,¦>',
t terrasj; duas ca,»» cum a >'uar-10» 3 .-..ila-, z cotlnha», t taanue,,2 banheiro», área o garacem grralpara toUai,. Ver i, rua l*.*aiii*l..co Eu-len.o 17a. com a encarregada na
ça»a n. 5. Trotar com l.iwnido. —
fone J2-.911. Preco _ uillhoe» d»-ru-elro». K_i_llu.i-aj o pag.mento.
\/*cnacm-»c óílinoa ãpãrtanionlo»-ET» 30 mll cruiolro» .e o restanu apreço modtro aluguel. Ver k rua Lro-nor Porto io. Tratnr 4 rua 6au Josi,?_ 3.** ondar das n, ú» 17 hora», dia-rlaiuente. * *
Vrcndc-ae o predio da rua ãonerólT liruco 822, com 2 »alas, 3 quar-tos, coainha, banheiro e quintal. -Trata-so A' rua Lopes Ferras a. *j.H. CrlstovAo.

8AO CRISTÓVÃO

Ipan_ma 
—; Ltblõ-i compro dlre-i-

mente esm .Intèmiadíai-lM terrt--
no de 12 x 2; m|m cem ur^enela pn-
yo a vista, preço o cem*..nar dantío
dpt-1'he-'. Ca.xa Poõtal 1652."Ypãnêma — Vendo por 230.C00 ern-
X rríros. r.jjto. de 2 quarto:., 2 sa-
Ias conjugadas e -dep-udenc-a?, ten-
do Cr$ 60.00C.00 5, vista e o rertan-
te financiado pela íabrla Pr'c*_. Trn-
tar A Av. Rio Branco, 108, 13.°'andar,
sala ZiQi.  .

Ípanema 
— Vende-se bom predio fi

rup Hedentor n. 237. EstA ocupa-
do «cm contrato — Tratar pelo te-
leloi-.e 3183 — ti.U-01.

Ipanema 
Leblon —" Compra-se cara

com terreno. Baae 600 mil cru-¦-elros. Tel. 47-29..-.

Ipanema 
~c 

L;biõn — compra-se ca**n
com terreno. Base 600 mll cm-

?.iro-!. Td. .7-293Í..

Ipanema 
— "Vende-se 

caas nova S
rua Montenegro 21, Jun.o A

praia, lado da _ombra, cm centro oe
t;rreno, 2 pavlmentos. todo p.ntido
a oleo, com A dormitórios, tendo doic
dRplos e dois comuns, salão,' sala de
Jantar, hall, escritório, .ntrad-. gran-
de varanda, copa, cozinha, 2 banhei-
ros, sendo um com aparelhos sanlta-
rloa Twyford e azulejos todo de cor.
Nos' fundos, predio com garagem e
2 tanques de lavar revestidos com
azulejos, e em cima 2 quartos, va-
randa e banheiro. Tem Rrande caixa
d'agua subterrânea com bomba. En-
trega Imediata. Vraeo razoável. Acei-
ta-::-; .oferta. Tratar pelo Ione 32-
0613, com o construtor e tamb?m
pessoalmente, A. Av. Nilo Peçanha
n- 155, 2-o anô-r, salas ns. 201 «
218

Leblon 

~ 
vénde-sé psra entrega

imedalata ótimo apartamento com
sala. tr6s quartos, banheiro completo
cozinha, dependências para empvc_mda
e garagem, preço 360.000 crureiros
faci.itando-se 200 mil cruselros. Tra*
tar com a Locadora Nacional Ltda
á Avenida Rio Branco 106. 11° andai
sala» llll e 1113. '
•T eblon — Verfdõ iíS rüã Arlstldes
-L^ Splndola, Undo lote com 600 m2•e planta aprovada, a razão de mil cru-
zeiros o metro. C. Joppert, R. da
Quitanda, 5*., l.y sila. 7. _

-PANEaiA-LEBLON

AparUmentu 
—,'¦ A' rua Cario» O01»

25, ds sala, kttchlnete, banheiro
« varanda, á partir do 90 mU erurei-
roa com facilidade de pagamento em5 anos e entrada do 20 mil crureiros.Tratnr na Auillladora Predial 8. A.Trav. Ouvidor 32, i* andar, entra 12018 horas.

Apartamento 
— Vandemos para en*

trega Imediata, apartamento emandar térreo de frente. A Av. Eplta-
elo Pessoa 574, com sala, 3 quartoa,coslnha, copa e banheiro e dependen-
cÍab de empregada, com 129 m'l cru-
aelros flnancladoe pela Caixa Eeono-
mlea. Ver com o porteiro a tratar
ra Auxiliadora ITodlal 8. A. Trav.
ouvtdor 32, i» andar, entre 12 e is
_-__é.

Leblon 
— Vende» n& rua Josó Li-

nhares,* antiga acaraly, & .o mc-
tros da A, ds Paiva, lindo lote de
12X35 com perfeita documentaçfto. C.
Joppert._ R. da Quitanda,,..-.•?, i.1-, «.7,

I: 
ebíõn — Terreno — Vendo A ruã

-^ Apucarana, junto e 'antes do pre-
dlo 150. magnífico tereno de 15,4) x
31,70. Pronto para receber ..ns.ru-
cio. Prfco Cri 450,000,00, M\n.ü de
Souta Banto». Miguel Couto 51, 1."
onder.'  
T èfilon — VendTm-se apartamentos
_Li. de sala. quarto, coslnha, banhei-
ro. área com tanque e entrada de
serviço, a partir de 150 mll cruíei-
ros. racllita-«o o paramento. — Oll-
vlerl. Jtna da Assembléia 104. 5° an-
dir. sala» 512-514. <¦__.
x 6*Mcn — Besfdencla utlto portu-

guês de um pavimento em te-rre-
no de *.o x 24. vendo _ rua Cupê--
tino DurBo em local qtie dentro em
breve será o mais maravilhoso do
bairro- Tem quatro quartos, aala.
hall. èsracem. t-uarto e- d.?en--n-
ríf) de ernpresaoa. etc. Beto jardim
Interno. Preço 450 mU cru-elrr-s
ravor tratar cjm a firmo airtorlra-
da T. Joríe Bnstarl. Avenld» Klo
Branco. 1Q9. 3.?. andar._rioIa__23.

IeWon 
— Vendêm-se dot» e«pten-,

J dldos ap*riam*ntos peca entre-
xa Imediata, á rua General .A.rtl..as.
tot. com dal» amplas quarte». sala.
cozinha, banheiro quarto , **. C.
de empre-ff-da. etc. Preço 300 mi*,
cruzeiroa cada um. Sinal dc 100 mll
cru.r*-!ros e oa restantes em presta-
taçSes a eon-binar. Tratar pessoal-
mente com T. Jorge Bastani. Av.
RIo Branço; 109. 3.° andar, saala •*?*;-

Leblon 
— compram-se t-errenos c*u

casa me-r-mo antiga em rua pro-
x_na á praia. Ola-quio tratar c.m
a flrira T. S-o^g. Bsetanl. A\**r)lda
Rio Branco. 109. 3.Q andar._}________!__

T 
eblon — J-lac.t» estilo *r_sx-

J nho!, com ani*p7aa acnmoda*;Õ.e.
para femilia de fino ttato vende-
— o d*, rua l-alnha Guilhermine.
29, Prçço u,m milhSo e quinhentos
ri.it oruieir-oa. Obrequio ver no lo-
ral com o vltrla « tisit-ar -nom a firma
T. Jor-_r Btetani. Avenida Rio Bran-
co, '.o*. '.*> .».r._.i. «ala Z3.

Dom Pedrlt!». proprin para artl
cos finos. Tratar Atlas Admtnis-
tradora T_tõa. Rn-i _. Quitanda,
3, B.* andar. Tel. 42-SIM5. _riierrenos no LêblÕn — Veadiè-se A
X rua Sambaiba. com 27 mts. de
trente por 23 x 30 de fundo», o ou-
tro na esquina de Igarapava com
.Sambaíim. tendo 22 mts. para Ar duaa
rua.,; mais um ainda Oambítbi. com
12x29 dc fundos, sendo est*; todo p.a-no. Baso: crt 300.000,00, íarilltanilo-
se parte. Informações com J. fíoarea.
tei; 43-20 .c.
rperreno uo Leblon, próximo a Ga-L vca, pronto para construir ".2x51.
'¦1^0.000 cruselroj. Mexico 148, 9oandar, sala 905. eom fjlmr-es.

;ua Uruguai,

Catumbi 
—

no
_apto._

Vende-se granüe terre-
no no melhor fionto de Catumbl.

Ir.telr-.mcnte pln.-.n. SICEI LTDA. —
L-.ro da Cnrloc. 5 — 2." andar, ea-
1:>__20S_- Fone: .12-4733 

AUnçíiu! 
— Oaraclataa, lnduitrlals,

.vendo A rua Antrnes Maciel 13 •
33-A, Efio CrlstovAo, ótimo salpAo e
mais um terreno vaso ao lado. Visitem
e venham uo» encrltorlo» de II. Silva,

k Avenida Rio Branco 117. Edifício
do Jornal do comercio, snla 421 c, rua
Mexico 41, io." andar, sala 1006. Te-
lefon" 43-3J.O.

Árua 
AblUõ — __u Ortitov-O —

V_ndem-ee casas com doia quar-tos, duas salas, banheiro, etc. Preços
130 e 15O mU cruzeiros, entrodna de
50 e 70 mil cruzeiros, restante em 15
anos. Olavo dama, á. Avenida Rio
rDsnco 217. 4o andar, sala 421* Ta-
lBfgnc_23-4'_23.

Alugo 
oií vendo galp&b e terreno

•150 m2, próprio para qualquer ln-
dustria ou deposito, entrada de ca-
mlnhAo e muros altos. Largo da Can-
cela. Rua ríoquelra da Gama i. Tra-
tar A rua Miguel Fernandes 3-?-A.

AtençAo 
— Rua Conde de~Leopo_-

dlna 74o. S&o Crt-tov.lo — Vendo
lindas residências de 2 quartos, duat
salas, .ozlnhfi. banheiro e are- En
trada de 35.C.0 cruzeiroa e o res tan-
te em 15 anos. Visitem •_ venham aos
«critorio.*, do sr. Silva. A rua Mexico
41, IO", sa.a lOOfa e Avenida Rio B-an-
co 117. sala 421. Telefone «3-J3.0.
Jornal_do Comercio.

Atenç&o! 
-- ven tio _.*.n__ industriai.

Rua Fonseca-Teles-27 e 29.. Jun-
to A rua sao*Crlstovtio. Tsrreno Ce
1.30om2. Facilito. Visitem, e vennam
aos escritório» de H. Silva. Av. Kio
Branro 117. Edifício Jornal do Co-
merclo, saia 421 e tua Mexico -íl, 10"
andar, sala 1006. Tel. 43-39*10.
A tcnçAol Vendo prêdíõ" de 2 pavl-*"

.CX mentos A rua Francisco Eugênio.
€3, de 2 quartos, sala, saleta, banhei-
ro. eorlnha e qulnt.il. Facilito grania
parte. Visitem e venham aos escri-
torios de H. Silva, Av. Rio Brnnco
117 — Edifício do Jornu.. do Comer-
cio, 4o. sala 421. Telefone 43-;2*.o ou
rua ai«?icc 41. 10n. sala lojb.

APARTAMENTO vaito — U0
mil cruzeiros — Vende-se cora
ouarto. sala. cozinha .banheiro,
á rua Mourão tio Va?**, IS, csntil-
nrv da rua Conde de Leopoldl-
na, rciuin CO mil crnzplzos no alo
da promessa de venda e o res-
tante financiado a prazo Io:v~o,
em mcn.alldades inf-rior au alu-
rrucl, ou sejam S40 cruzeiros
tnesisais. Informaçõ-s ro local
com o cnearrcjrado dp edifício. —
Tratar no escritório de* Jòánüim
Santos rhrcntc. Av. 13 de Maio,
37, ._.* andav. ffl. 4*-*402.

Bctrflca 
rua-I.icii.io C_t_-doKo pro^irno' ao numero 30 vpndo ' 

otlmã vaza
nova. cora lola,»11x25 preço tio mil
r;ru7.eirji, a c-.it a-se of>rta. Ror:ha tel.-" "''?. das S As 14 horas.

^-ona Ihdúitrlal — Vendo uma gran-
. .d*, «"nino. nesoclo urgente, ucel-to _0'l° dc entrada e o »"ldo em 

"4

?.M{_g.í.t Tr»*»r A rua do Teatro
.1?i_-___^»j___.-as___J «» 14 horas,
yona Induttrlal — VtB_t-~.i_~_'ã~S__-— Crlatovüo at* a Penha áreas 3ox50 — 20J.100 — 20x50 «Oo Juntaa a Va-rlanto ¦¦ outro» lntormoçõea com o nrolirlelarlo; ò rua Mauliado CoelhnSn*,.

Zona 
industrial — Venne-aí ns rüãS. Lulí íli-.nr i.m 423. otlmo ter-reno de 5.464 mz. Presta-se paraIndustriai loteamento ou conluntoresidencial. Preco base: Cr*1.000.000,00 coin facilidade uo paia-mento. Trstar noa escritórios de As-cündlno Oonçalves, 1 Trav. do Ou-

_;lrto____4_______|. andar. Tel. 43-7_n_.

ANDARA1

Andaral 
— Rua Leopoldo 33Vende-se um bom predio do mo-rada. com uma boa loja de negociova-lo. em terreno de 400 metros qua-drado», tratar ca mesma, n&o --.

aceita Intermediários. cnt;ega-sa va-
iLí_L_-*--___J^l_L-.l-,9^e3£?ltura;

A ndaral — Vende-íVcasa, com 10 co-*3jjnodo- e com J60m2. de terreno. Ia-cmta-se o paeamento. Rua Andaral,
Jl1 e _ní0i.1*'"0-' "om Almeida; a AvMarechal riorlar.o, l_^_*..*__i.__. 

¦*"v'
A ndarol - Vende-ae o p.e*dí_-*-d_

^¦vlla íi rua Ernesto de Bouaa 56-A.
._"__,* nuarto.*! 1 sala. etc. entrada35.000 cruzeiro», o restante linnncln-00 pelo prop.-let.irio em 10 ano... In.lormoçae. no local, hoje a arnanhí..
_.s,,I5%.ás I3 horaa. domlncoidas s.as 12 horss.

\feiide-ae 
ttin.rtamcnto moder..o »

amplo, edifício de 3 paviniínloi,cem :•> ir4_n.es de rua, contendo trea íij-raridus dormitórios, 2 salss varanda '
cozinha, banheiro complflo, dfcpendín-
cia., ds emp regada e garagem r-.roIhor
ponto residência: õ. Ipanema. Faclll*
ta-se 4on!0 a longo prazo, c çntresa-,
ss ns chaves __•_ escritura de promes-sa dp vend... Ver pn local coin o en-
corrc*;?.<io. Rua Aníbal d; Mendonça
180 e tratü-T no Edl/. Odeon, sala 1019
-'.-ií--2.*-.8-*??. r______^f^eiidé-se" em Ipanema pridío *-_._.ln.

* com tres qui-ríos «tc. .**-.*eço 6C0
mil crureiros. Informar pelo teleíone
32-76*10 e *i;-1777.
fjrona 8ul — Compro""— Terrenos cm*J Copacahana. Ipanema e Leblon. OH-
vlerl, a rua da Assembléia io*. 5.° and.
solos 512 o 514.

Itaplrú 
— Ver.do reside_ic!& nova

ccc\. doifi pavimentou. enfreg-i
iinfiiiita A ru» Navarro, cotn amplas
aecmrdav-o-*-.. Preco _\.o «mU cruzei-
ros. Tratar diretairieme com Vliixorl
a Avenida Eresmo Braga, 377. il.d
a"dar. aala ihi. — 'Kl. 32-47*71.^Õredío 

para comercio — Vêiirie-hc o
XT do I-ftrBO de CntumM 95, tendo
fl-rond-í moradlrt e o seu ttrreno í«3 me-
tro,**. dtt extensão. Wflo ttm desapro-
prlnçíío. nfio è fnrelro o contr^^o ter-
minado, A proprietária aceita oÍTta.i
diretas ii rua Meira de Vaacuncclos 2nt.
vTendo-ss bom predio-para er.frcga

vazio em 8-34, lagp.r seudavel .ses-
íeiado, bairro Itaplrú. Tratar tMa-
rlaroeníc com D. Ana A ri*a Etláeú
Vlscantl 2".4. nntlg.. trnvema Narar-
ro. Vendo moveis lunto ou separaacrr.riio Mac. Pogla

Vende-ie 
um barracão com movrfiT

I-recb 8000 cruzeiros. FntreK»-
re nò m?*:mo d\i, no It**.plru'. Tkí-t;*r ft rua Catumbl 21. Nfio se -atça-
de pelo telefone.

rio co^n-uino

SANTA TERESA

A partamento — Santa Teresa —
-."j- Venrto de frf-tj com uni quarto,sala .cozinha e garagem — Pequena
entrada e o restante financiado. Pre-
ço 170 e 180 mi Icruxeiros. Tratar
pelo telefone -.2-8399 até _.¦> li horas
c depois das 7 horas todos c* dias.

A luga-so uma easa com dots pan---TV mentos. ConstruçAo nova, tipo
apartamento, com terrem. para Jar-dlm; i.» pavimento: quarto, 3aia,cozinha, banheiro e área; 2." pavl-mento: 2 quartos, sala, coslnha, ba-
nheiro completo, varanda a Área
Sfto independentes, podendo sobre-
alugar. Rua Santa Catarina n. _n_,antiga Idallna, n. 68. ConduçUo pe-Io bonde Paula Matps, saltar na es-
3ulca 

de Aarfio Reis e c.pulr Miguel
e Rezende, r" por Catumbi. Inlor-maçOes ii rua Gonçalves n, 28$. —

Catumbl.

Apartamento 
em Santa Teresa --

Vendemos as minuto» do Cintra,
com linda vista, o» 2 ultimo» «parta-
mentos em incorporação^ com «ala.
lardímToe Inverno 3 oiwtos e de-^ *"*-'¦«• banheiro completo, eor.lnhn.
^?,ln..íeend'.nnVc8fan».; WTrJ o?n•'/.-^.^•'° ...^._.rarr .-.^-''i" ... Preço 160
selros. Tratar 4 Av. Rlj Branco 257
16" andar, sala 1607. Tel. 32-7351.

Barracfio 
ótimo, 2 cômodos cerosdo,

telhas Amianto. Base 5.000 cru-
zeiros, cm Dots Irmftos (Santa Tcre-sai— Tratar na Tendinha S60 Sebastião
Vieira — Barto de Petrooolls 280 —
Acelta-se . oferta

Bairro 
Santa Teresa — Vendem-.e

apartamentos A rua Almirante,Ale-
xandrlno, 356, bondes A porta.

Esplendida 
residência moderna, de

um pavimento, em terreno plano
de 1.00om2, vazia — Vehde-sè em
Sinta Teresa, como se presta -.ura
divisão em dois predios, aceUatn-se
tambem ofertas para a vrnda apu.ias
da metade. Detalhes com pr.t.r-e-tarlo, pelo telefone •.z-jjís. depois ias
10 boras, em, qualquer dia.

Santa 
Tereja. — Volüõ terreno de

15.501»'., - ladeira do aCatro 211,
próximo ao Largo do OuImarfl.cs. Pre-
co 250 rnll cruzairos. Tratar com Hugo
Cintra, A Avenida Rio Branco 128* -5U
andar, aala 1513.'__. ' im.m. 
S" 

anta Teresa" — Vendo um terreno
d* 15 x (.o metroj» A rua Dr Ju-

Ho Ottoni nreco 85'mU cru iel ro**. com
Jorge, tel. 35-9813 e -13-4301, Sobrado

Santa 
Teresa — Vende-so predio cora

duas residências a rua 'Francisco
Muratorl. tendo com residências qua-tro quartos, 2 salas, coeinha, banhei-
ro completo, quarto e banheiro de
nreados e quintal, terreno de 12X28-
Preco 450 mll cruselros, taclllta-se
parte do preço. Tratar a rua 7 de 8o-
tembro. 132, «ala 402. Tel. 23-47.3.

SAÍÍTA TERF-SS"--"' VehilíP
se espaçosa easa antiga Toem
conservada, com grande terreno>e arvores frntUeras, magnífico
jardim, lugar tranqüilo, com amais linda vista sobre a bala, a15 minutos do Centro. Entrega-
se vazia. Preeo 8(10.000 cruzei-
ros. Informações pelo telefone
27-0378.
Sta. 

Teresa — Compra-to casa pe-
çiuena. 3 quartos e 2 salas, pen

Apartamento*. 
-— Vendem-se, para

pronta entrega, A rua Tenente
Vieira . Sampaio 113. com varanda,
sala, 2 quartos, banheiro. ' cozinha,
quarto e W.C. para ciado. Preço
a partir de 220 mil cruzeiros, fl-
nanciamento de 50 . por cento, peloLar Brasileiro, tio Larco da Cario.
ça_5,_sa!a lo_._J. C__.P_r!a. _
Apartamento 

de ítala, 2 quartos, *.a-
randa, armários embutidos, cozi-

nha, banheiro, vendemos em edifício
de 9 apartamentos, 3 andares; A rua
Arlstldes Lobo. Preços a apartlr de
170 mil cruzeiros mediante a e trada
de 30 mll cruzeiros *•. o restante em
10 anos. Os apartamentos esUo alu*
gf.dos sem contrato. Trát ur tf a Au-
xllladnra Predial S. A. Tratar n
xilladora Predial S. A,, A Tt avessa
Ouvidor 32, Io andar, entre 12 o iS
horas.

A~tenç(_ol 
— Avenida Paulo dc Pron-

tln 427, vendo 1 apartamento ter-
teo dc frente. Jardim, varanda ••ntrada
exclusiva. Sala. 2 quartos, banheiro
completo, cozlnhu, Área, quorto de em-
piegnda. Entrada de 45.000 cruzeiros
ou menos e o restante em 12 anos —
Jornal do Comerolo «4." andar, sala 421
ou rua Mexico 11, -io.'** andar, ea-
la 1006. Fono: 43-3840."tcnçâÕI -^i-venid"a~Pãülõ''de Frontin'¦-427 — Vendo aptirtamonto com 2

do 35.000 cruze"ros e o restante em
1» t.nns. Venham oos escritórios de
H Silva — Ai/enlda Blo Branco. 117
Edifício do Jornol do Comercio, nela
421 e rua Mexico n.° ¦*»_. 10." andar,
aal - lOOfe. F-nc: 43-3040.

R""io 
comprido — Vendo apartamen-**-'

tos, entrega Imediata, de fundos,
„ rua Itaplrú, 134, antigo 108. com
sala, varanda, dois quartos, cozinha
o banheiro. Preço íoo mtl cruzeiros,
com 95 mll cruzeiros financiados, com
pagamento mensal de Cr8 1.255.00 cm
10 anos pela Tabela Prlce. Podem ser
visitados da» 13 a» 15 horaa. S. Sto-
ckler. Ed. Nllomex, sala 705. Telo-
tono 22-7221.

fo Comprida. Vendo a rua Arlsu-
des Lobo, 1 prcd'0 com lola ernn»

de sobrado, perto do a-argo, alugado
»_m contrato, com Jorge: 38-.813 —
437,4301, Sobftidò. 

to Comptldo — "Vendo 
separada-

mente _ rua Costa, Farra» p-ox.
2 minutos do ponto final dos ônibus
15, e-aaa-s em otlma rua pa^cular,
constando cada. uma do 2 salas, ?
quartos,' banheiro « co-lnha. Preços
ris a1» mll crureiros com entrada de
50 mil r-ru.elroB e o saldo em pres-
t.aç5es mensal» de 4S.2 cruaelros pelo
Tabela Prlce e 100 mil cruselros, com
entrada de 60 rnll cruzeiros e o saldo
em prest. mensai-i de 528 cruzeirot.
Abelardo Mendes, av. r_!.o peçanha 26.
ll.o, «ala 110-, tel, 22-3571.

Rio 
Comprido —.Vendo~"à"rua Cam-

pos da Paz, sete pridlcs. sendo
tres de trente de rua. com duas sn-
Ins, tres quartas, e sala e dois quar-
tos. juntos ou separados. Outros, ln-
formacCes com 8. Barros. A rua do
Carmo 6, «ala 100_. Tel. 22-4522.
.Y-Slo Comprido — Vendo" Hiífto prí-dTTí,¦Cl-novo. para fornilia de fino trato,
centro de terreno, com quatro quar-tos. duan saias, jardim e tndatt dspca-
rienclai*. Pino a.iabamento, Tel. Ò-4+32,
Preco__Cr* i.Zfio.opo.on.

IJ 
lo Comprido —" Ve-íde-;e A rm a

V Japerl o ultimo e ccnfortsvel apt
térreo de frente tendo snla 3 quar-
toa. dep. de empreitada, cos, a g%s
ban. comt). Pr***ço 270 mll cruzeiros.
Paclllta-re parto « combinar. Imobi-

to d» cond'içan ,atí 200 mll crusel- liaria S. Isabel Ltd» 4 av. Al_n_n-_te
ro«. pago» 1 vlata. Tel. 22-377». ' Barroso 97 5» -__ar -al» -"*

Cao& 
—-. Vende-se uma a rua Cl-ave.*-

.-_arta Iffo, era Sfio Januário. Tra-
i.*.r "^clo^tnefone^ 33-__668."Cr$8.10G,20. 

Sâo Crisíorâo, -olf
mé», vende-*, galpão a 1,_00
metro, tia Variante, área S38m!i,
ponto rolante, escritório, almo-
xarifntlo, luz, força etc. Tratar
pelo tri. 38-6687.
R~úa 

Abí"l!o 516 — \*;néeih-sz õm
vila, Jun.a- ou .**K.pn.rr.d?.m(*ntíí. 3

casas com saleta; sala, 2 quartos, co-
zinha. bmlielero completo, etc. Tratar
is 2." '." e _.« dss s A. io horas.
Hua Barfto dp Sertri-lo 54. Blo C*rn-
prldo. Bô s.rSo vistas com auínrlr.a-
cílo do proprietário. Ac.il_.n_5e ofer-
tas.

Saõ 
CrlstovAo vendo por no mll

cntrMroa prcdlo dividido em 2
r_-ldenc.es l*nde.-endentea a -rua Fa-
r.a Bracta 34 marro silo Reque saltar
ft. rua Fonseca Telles 128 bonde S. Ji-
nua ri o.

SAO CRISTÓVÃO — Vende-
mos i. rua Fonscc*. Teles, junto
á Quinta iti Ilo» Vista, ura bom
apartamento nara entrcira ime-,
dt.ita. de 3 o.uarto". sala n de-
mais dependências. Preço 290 mil
cruzeiros, eom /rrande facilidade
de paeamento. Corretor João
Silva do Departamento Imobl-
Ilario da Empreza Oeste Ltda.
Avenida Alte. Barroso, 90. salas
806 e 808. Telefones: 42-0232 e
42-0083.  _
S-to 

Cristovfto — Vendo na rua 
"ai-

mirante Rodrigo da Rocha n.
17. otímo predio com bom terreno
e vrndo pequena cas-i de 2 quartos
na ru*- Dr. Carlos S-Idl n. 32- —
Telefone, ,23-48 76.

Sfto 
cfístovíío — Vêride-se avenida

com 5 casas Juntas ou separadas
rom terreno ainda paru. construir
mais umn, no Inicio da rua Fonseca
Teles. 40*-i'* do entrada e restante fl-
nanclado pelo proprietário cm io anos,
Preco total 620 mll cruzeiros. Tratar
A. rua..do, Teatro, ,25.
S" 

fio Cristóvão" — "Vendo 
aparta-

mentos Junto A Quinta, a partir
de 70 mil cruzeiros. Entrada a. com-
binar, o restante; em 15 anos. Tri-
tar cnm Valdamar. Av» Rio Branco
n. ,,.l3-'...3.°_,.nndar. Fone -n-8250.

Süo 
CrlstovAo — VíTide-sè' por 5Q0*

mil crureiros cm terreno cl? 13.50
x 45 tendo no m-èVit-o 2 proci.os rtran-
dentes. Imobiliária Cardoso Ltda á
rua Uruguaiana 104 1" cala io7.

Andaral 
— Vendo por 350.OCO cm-zeiros. lunto k rua Bario de Mts-culta, lindo grupo, de 5 predl.s d.2 qiiartoo. sar». Jardim: i!et_lh-3'cemc. jcppert rua da Quitanda '5*? i«sala 7. * ' .' '

Andaral 
— p.ua Strntsto dt Sots._

5--A, próximo á rua do TJruguay,entrada 35.000 cruzeiros, o r?stantera "O anos; vündtni-ie prédios tle vi-la, novos e vazios, com 2 quartos, lsala. etc; tratar no locai com o Snr.Pires, hoje das a á» 12 h.r-is, po.vedo prcdlo no ato da escritura d« uro-messa; rua p.ana e calça, etc.
A ' rua Ferreira Ponte». 2:7 — An-»¦*.*. darai — Vendo predio de 3 qum-tos, sala, oanneiro e countia. Facillf-liastante. Praao a commnar. VI.Item

e vennam «os «crltonos ac H. feiva.Tdir. Jornal do Comercio. Av. KioBranco 117, sala 421 e rua Mexico 41,iqo andar.; gaia _: o o 6. Tel. 43-3B40.
Ã ndarai — Vendo neste balrro.*dõ_r

Xi. ici-rairico» prédios, um na ruaJo,»} Vicente n. 37, com um terreno
1 cl» 9 X55 e outro i» nu Oastüo Pe1 nalva 31 em cpntro dê terreno tíe
; l—_____}________!_ijí_í!_4 _.
1 A ndaral — Vendo luxuoso aparta-
[ -tA-mento térreo, de frente, recuado,
i cõm Jardim, • entrada pnra * carro, 3q^rtoa, 2 saias, cozinha, quarto *e

W.C. de empresada, área internacom 35*n;. c'.c, situado á rua Ba-rto dCS.- -*r.iriél9_o 
2.i, quase es-quina de B.n.o de Mesquita. Tra-tir com Helvécio d» OusmSo Pilho,a rua do Ko.«..rIo 74. i.«, sala 2. —

Fone_33-58íí7.
r rua BarSo dF~M_!sqí._ta -- Ji_ntõ~Ã•c**. esta. vendo cnsa com 4 quartos,-.-tua. cc.u. banheiro romnleto. Tt-rr*no*í:c3E. flnunclndo 90-Í-. Preco 320.cnorruz^lrcs. Eat& va_Ia, Tratar con*. Ola-rc O:\rnu — AvoSIUã nlo Er-nco .'17

f-_; t-iirt.-ir. r.aln *iu Telefone 23-1923.
Andara! 

ürár.der— Vende-se prcdloo nu Ferrrlra Fon.es. 5 quartos.2 sala*», eta Terreno rie 1BX44. Tela-íone 23-6.05 ou 27-1821, com PIO.

Casas 
cm Andaral com fliiHncinrnen*-

to tíe 80 a 90*1° — Vendem-se.
Trntar no Departamento Imobiliário
do Justilla — OrtranlZR.lio JurídicaIntcrnaelonal, rua Del-ret 23, n° an-
dar, salas 1.IUI15. Tels. 42-8271 o
42-0301. cnm o dr. Nllo, _ partir daa
j5,3p_horns. _
Cc_a 

— Vcr.d:*-_;_ 
"cõm 

Vqur.ftcj_,"d*uas
calar, banheiro, área intcrain, cc-

?.lnh„, quintal com ?(, metms. TTntre-•ra-i-e vnsila. Ver e t.rutsr .. rua I-i»-
rilo de Mesquita. 616- Preço 380 mil
cruzeiro.™. Ar.da.r_!.

Qíio Crütovfto — Vendo o predio da
i-.* rua Sinador B_rnsrdc Monteiro,
132. Entrego vazio, 2 pavimentos.
Cort-rtruçao novn, 4 quarto.-». 2 salas.
2 varandü-i, garagem, quarto d^ cm-
pregada e mais dípend&nclas. Faclll-
to. Tratar pelo tel 22-0316, do» 10
As_l2 horas-com o ít. Josué.

S. 
" 
CrStovíto — Pr-irllo — Sári ven~¦illio em lellíto JurUclili o prelloA rua ViRarío Morato n 4. ronitrtil-

do em torren» An \\ v 4í- Leilfio tu
lt horas, no B0*rufi.o io Palácio «a
Justiça, pelo porteiro dn AvdltorU e,
Assis. Avaliaçftn 0"__ iaq.noi-.tii)''lnrli.sfr.al-
Sfto 

CrlstovAo — Zona
portuária — Vendo A rua Bonfim,

175. no Inicio da Avenida Braeil, "pTo-
xlmo ao Cala do Porto, terreno com
12 metros d*> frente (420 motros qua-drados). Preço: 400 mil cruzíIros_ —
P. b. Utlniruas-ii, rua da Assembléia,
104. Slía^ 51 li ll-P**0*"1* 32-6442.

Sfio 
Crls to vfio' — Cr$'~i65.000.00 —

Vflnde-se o apartamento u. 218
do Edificio á rua Mourfio do Vale I*í
parrv entrega Imediata, com sala, dois
ttuirtos, 2 rp.rnndns *^e frento. lin-
nheiro completo, cozinha e grande
arca de servidos rom tanque. Faclll-
ta-so o pagamento. 60 mll .cruzeiros
a prazo lonno. Tratar no escritório
de Joaquim Santos Parente, a Aveni-
da ;3_ de M0.I0 37. lu. Tel. ,42-6402^
Sfio 

Cristóvão — "7i(.ná 
Industriei —

VenHe-se no melhor local d*. Blo.
fi rua Visconde de Niterói, esplendida
área de 26X220. toda plana, com pe-
quenas ronstruçúe.. adaptáveis. Proço
dois mllhCes de cruzeiros, com Ro ou
fiO"!** Ir-cllltado em 15 ano». Tratar
com a firma autorizada T. Jorgo Bas-
Uni, k Ar. Rio Craneo 10., 3", »!23.

S&6 
Crletováo — Zona industrial

vende.se a casa da rua SSo I.ulz
Qonraga 233 pmço 330 mll cri.rr.lrn-.
tratar com Olímpio e Fflbclro. Rua dn
(->nitnn*la ?o sohr*-d«*«. .

Sfio 
Cristovfto — Vendo próprio para

Industria. A rua Fonseca Teles,
predio entlgo cm tfrr*_uo d* 12X50
aproxlmadnin-;nte. Pr.ço 4S0 mll cru-
r.Blrc*s. Entrcg*.-. na **-crltura d.finiti-
va de v.nda. r_.-i***s*. facilitar 20*> mll
eruarlroe. Tratar com Plerre ftené
Caxes fi rua da Asfembléla 38. S-úo,
40*. Ul. 22-4141.

(Ji»J»«t 
- ...*(,.,. tt 11 t tt ui—sn

mll ciumiiu» __tu_u, p»r» »»<-£..ctiiitrutjt» ouuo as t-á» «i vàwaiU

Sn'..**-_!**• *"• K"iUo no M,>" "•
--.JJ eosss ...... tis,_ nov» «n taii».

ü"i 0_*..?-lr"'..M-Ut*-.*- mior_.»cft».e*.m AJitdn.o Alu» „ no* b«r»o &*Boai ««tiro u. j., c.»t i _ *_«lí!
J.*>.->,»_.J,»*)_*'*0.
/j<_)»u, ru» B»r»eo»l iàln — ViãZV* no »*»»rt»menui» eom . « ut»quarto» ilninaUnflo *.',' sm 15 »r.ô»*»4_<l» Prlce, » p»,tií d«T)S CÕ0 -Avoiiiu. Iliu Urinco 11". 2*,»n__»r

Cl 
r«J_u — Terr.nn ciliri^Snãir^

venrt!"*..n"" c**"*"-o «"POI» do sj,*-"-*•-•' por to.ODO eni-nro», ...1,'.__¦*_, °.Tr"L *J"* tí"*» <"- •o-»» •*•>-tiro_ uo» rr.ypggi 13-4/94.
í _'.?"-'. *r'V«nqi-»,~cili_;-. ¦ oin»\^ j laailo ttrrtnj i, «quln», lunto
V.tt,".'- _, .* l'r»*" *"il.-i*-n.o nt,o.

q>^_^Ènli_*___2 ° "*"• r""
v^ eus» tm centro de t»ir«oo, d» 1
.rn,im',nt0-* c-m •*1*•,• •w-rltorlo, ¦__
*. •* quarto», binhelro. cop», «o.»:nlu, qnmo t banheiro d» emp. •
KV'' '°\ *-"_• ¦-" vl_l» »»b»ío _
,C.V •_ Tr'*t-r * *,a* 8*n-<lor D.nuu.'_3**--,P****»i »•¦_.»ij.i_u___*___«a___>5-.
f_jr»]»a — Terreno — Vendo á PrüôãV . Eámnnilj Roeo, !:,50 d» frrnt»com 4jj mj. Eua 0«n«vle!nu i: _ jo."•uu Visconde s. ,»btl 10x30. Pi.-çot 2sn e 1.0 mil oruselro.-. Tr«t»r *rraver.n do Ouvidor. 2a-1.0 com IU-cll-rd. Tc), «_-i(.4^.
rj..-«J.n — Ca/»" v»ii» — ifiS.iJiT,
7-* -nt.-ej» lmedlit», oom 1 _»vlmer—tos, em centro d© terreno de 10x40.com . quarto», _ __l_s, uranil», ba-nnlro completo, coilnh» gara»., etc.
,_"•!? «••_,vlsl» *i**J*. domlnso. n» p«r-te d» torde. nu» SA Vl»n», 54. M«i»lnlormiiíOe» com Osvaldo do Oan,*_-Iho. Tel. .2.»7Bn.
rjr«J»_ — Pôr raotlro d» rlmm,
- víiV1""i- ° ">"".-"-o np»rt»mento
T-.h.3,07*.,,*1 rua vl'-onrle d< a»nt»
íi.íV. 5U'. í.0"1 J*01- 1u*rto». um*«aletn, cosinh». b»nheiro completo.tanque • rírandti. Pront» «ntre„n.
.".,n*. PV'" d» m»nll&. Domine-,
S,oMi.._'_"-.r,0' p.r,"'° -omplet»menU
moblllado, 14o mll cruielro». Preci-«0-r.e .o mll cruzeiro» à rl»t» e o
k?,Sv.".' , ".¦omblnar. Tr»t»r comKuvt, T.l, 2j.47_„. d»M,_».j. hora»
/"-.rajatt — av. Jullo PurtadõT"lÕT,"-J1 vendo ç» iilllnto» apto», de l aala.2 quortos. banheiro, cozinha » qu. dàcnip.-i-g.da Or» 2oo.ooo.oo com :o mucrureiroj de /Inal e o «i-.ant; «m 15anos p.:'.i Tabela Prlce. Tratar A At.ft.o Branco, 173. sobreloja. — Telefona
í2.-____3_________dpH Karter_i cia. Ltda.
GraJau 

— Compra-se uma reslden-cia mesmo antiga em terreno pia-no. Ojsequlo tratar com a firma TJorge Bustunl, A Av. nio Branco io.
j^, sala_23__
r_J.rajau* — Vcn"dè~-»e~A rua Orajau*;V* ótimo predio com 2 residências,aluunda »em contrato, constando cadade 1 saia, 2 quartoa, banheiro compl..cozinha e quintal, preço 350 mll era-zeiro». aceito oferta. Detalhe» pessoal-
__-5!."._-_._u>._^_nos Alrca._.4._2.»_and.

Grajâü — Vende-se em íl-
nal dc construção, á rna Carua-ru, 410, apto. com saleta, sala,
J.T.rdlm de inverno, 3 quartos ba-
nheiro com lonça Inglesa, cozi-
nha, quarto e banheiro para em-
pregado, garagem. Preco .80.000
cruzeiros e 295 mU. T*r._lar n.i
Av. Rio Branco. 1*8. 13." andar.
sala_ 131^Foiie______:3384.

Girajaú 
— Vênae-se. vula, caea paraT,grande lamilla. altos e baixos, 4rua Jos* do Patrocínio 30. pela me-Inor_oferta.

^rajaü _^—Ali__õh>!-—r"A;»rt«roen-
t-o. íendo *um com 4 quartos 2djpN-drncias para err-príçada, vaifo.

na gar.-isera etc. Aluruel 3 mil cruzei-ros. Outro com 2 nnr toa t**ran2eâ e asmesmas nccir._ia.6ej Alutmel 2. soocruzeiros. Ver o rua Vürond» de 8ar.-»alas, copa cozinna nmhelro em eorta Isabel 43Í, aptos 20: e 102 chavesno_pato^*i^tr*^tar_jelei-one_49*-:37i.

Grojau 
— Ver.dc-se o"*apartamcnt_

307 A rua Visconde de Santai-i_.be.. 511 mobiliado, por 140 ococruzeiro-. Pa-jamento i vl»ta. des-conto 10 por cento. Ver o domingoInteiro. Apartanoentca e moveis sí.mnovos. MotW. do vis-pan. Tratarcom Kurt. Tel. 23-4720. Das 12 a-s13,.ho r* 5.

C-irajau' 
—cóm íõò nil! cruzeiro»

A de entrada, apartamento da 'ren-
te, vario, para pronta entrega, curr.2 quartos, saln, eorlnha. quarto debanho completo, quarto e W.C. deempregada, área, etc.; o ealdo é u-nanclado pela Tob_Ia Prlce, :5 anos,
IpÇi ao ono, a razfto de Cr$ 1.719.3ca_ mCs. Ver í. rua Aras* 7.7, apto.n. 101, dn». 9 tt*. 12 hora», e tratarcom Helvécio de Gusmão Filho, á,rua do líosarlo /4. i.° lindar, salt. 2
gqne."38-5067.- _
(^IrájüQ 

— Vendo pai _60;COO' «U#J zeiros, predio com 3ala 2 quarto»bannelro completo cozinna e quintal;qunrto e banheiro para tmiiregada.Financiado *5u*To. Outra» lntormice»com S.bastl&o Barres, a rui tíi> Car-
i^--L_-i__-_-;fLI_L-_-?.?__'-t----!___^
Lote 

do _£,:S. z. a no GraJau': -•
Vende-ae o da rua Visconde ü»Gta. Isabel Junto s antes do n. SC2,completamente Uvre, eom bellcalma,vista com lençol dasua querendo aíjo-rar na parte mais elevada e Junto _Julia divisória do fundo, por 120 mllcrureiros â vista e es mll financia-

dos. Fone 3B-6'*2f>.

Nfio 
pague luvas —"'"cõropr. ãrr.

apartnmanto Isento de pedir au-xlilo ao instituto, o próprio aparta-
?tento e seu Xinancldor, prazo a con.-binar, 4 rua Visioncle de Santa Isa-bel 5:;, apartamento mobiliado, l.omil cruzeiros, com sala, aaleta quarto:cozinha, varanda, etc. Mario Vaz Cer-f]ueira Gamea, tel. 32-0051-
rnêfrenu — Vcndc-sc & rua Caruaru.'-L otlmo lote plano de íZX41,50. Pre-
co 350 mll cruzeiros. Larco da Cí.-
rloca__5i sala 104___J. C. Fa*i?.. '

GF

Uruguai 
-— Vendem-se confortável»

niartamrntos A rua Maxwell, com
rrand*. fínanclamrnto. Trntar com n
sr. Aivsro. Kua Chile. 2".

\/'endsm-st;" 
magnificos apar,„mt,n_ós

de frente. A vista ou com io %financiado.., A rua Pontes Cnr-**.ia.
Ir.do da sombra rom .mlb.i*- A porta,

de tres dormitórios, -t-ala dc jantar,copa. cozlnlm armários emb-itidos, ba-
nheiro completo, quarto c W. C. de
empreitada, nrca eom tanque 7n.ra.nUa
b qulntnl. Tratar com o proprietário
A rüa'.fM<\r,-xc\ 370. Fone 33-4791.

Vende-se por 150 míi cruzeiros""'"a
vista um apartamento al"r*ido sem

contrato A rua Tndaiflssu. tendo clnfto
qunrtos c l sn!a. roxinha, banheiro
completo e rfeponíenclas de empr*1--nado com quintal. Tratar A rua Mi-
guel Couto 43. Io. sala 2.

GRAJAU
r rua Uberaba — Orajau — Vtu-

-ct. dc-so casa com dois quartos, ,i\\
cozinha, banheiro. Preço 140-000 ciu-
zeiros, entrada do 70 mll cruzeiro.., o
restante "em 15 anos, em presiiçõss
do 752 cruzeiros. Olavo Gama, Ave-
nlda Kio Branco 117, 4" andar sala
•IV.. Telefones 23-4.2., hoje 32-5J_ >¦

Árua 
Uberaba —"Orajau — Predlõ"

em centro de terreno, com trea
quartos, sala, banheiro, dependência
paru empregado, etc. Entrcya-se va-
zlo, bom estado. 230.000 cruzeiros, lt-
nanclnm-se 50 por emito cm 15 anos.
Olavo. Gama, á Avenida Klo Dra.*i(.o
117, 4" andar, asla 421. — Tel-t-n»:*.
2_Jri92..._ Hojo _32-5326. __
^ partãjucnto no Grajaú',—. V_nd--_.e

_£-_. por ibo mli cruaclro.*. entrada
de 60 intl cruzeiros o o restante íacl-
lltando-ie tendo ..ola varanda 2 ouar-
tot *endo iim-'du-plo banheiro cezinha
w, c. empregada clc Imobiliária Car-
doso Ltda A rua UrU£Uo.ana 104 1*
sal_a_10"^_tcl_»5_-e381.

A partnmcnto —'"Visrsàc-Be em línãl
-cV de construçAo na Praça Verdun,
Oraiau', sala, tres quartos c demal.
dependências. Otlmo acabanienta. In-
formaçOes Construtora Âmbar Ltda.,
A rua da AUandepa 143, Io anda. Te-
lefone 43-83_-2

ÁruaMclríVa-sconce.os 
"~ 

Grajaú —
Vcndcm-se 2 casos tipo aparta-

mento. com entrada ds 160.000 cru-
zelrof*, restante financiado tendo ealo,
3 quartos, duas «salas, banheiro, cozi-
nha, varanda tanque. Preço 320.000
cruzeiros — Tratar nn. OrçantzaçAo
Vasconcelos — Avenida Blo Branco 1C6
c loo. 12.° andar, Eala 12C6- Telefo-
nc;. _ _-*M61 e 32-8861.

Árua 
Vjj-toride dc sSo" .'íc.nte *—

Ven.io caaa ds du** reaid-íaoia»,
r.-.t,:.dn nova ., com 2 cn.ii-.fo-*. duas fa-
les, banheiro completo, corinün noa
fundos, auarto, sala. co.lnlm. banhei-
ro completo. Preço do -.onjimto. -Preço
260.000 cruzeiros. Olavo Gama •— Ave-
nlda Rio Branco 117 «1." andar, ta-
la 421. Fone: 23-4923.  
A' 

riia GraJau,"27l'—~Vondo otímÕ
terreno plano.com 480 m2. Preço

de o-íflnlAo. Mairt -.fitaTir.. venham ao
escritório de A. GuimarAos; A rua da
Alf.indi.Rn. 03, sala 606, próximo a

rua Mi«uel_Couto. _ _,___[ _,_. _!

AtehçAo 
¦—" Vendo a rüa Camplsto,

„ u. 13-) — GraJau, apartamento
vazio n.*1 101, com 2 quartos. 2 aalas,
!*anheiro eomoleto o banheiro de em--Teiada. Preço leo mll cruzeiros. —
.¦•Tais detalh,w ve:iham an escritório
c!e A. Oulnuirfies; A rua da Altande-
go, *?a. s*>Ia 000, próximo a rua MI-
gueljCouty,  

A* 
rua"" camplsta, iz*> — Vendemos

r..nrtnme_tos 103 o 104. arolau,
cm 2 quertotf. 2 Ralax. banheiro com-
pleto, cozinha o banheiro de empre-
¦-•¦adn. Visitas só *-nm autorlançAo do
(-•.critnrio do A. GuimarAes, a rua da
AlíaH-'c;.n, Q3, uni» to6, pro.lrao a xu»
Miguel Couto,

VILA ISABET-

Avenida 
20 de Setembro — Vendem-

sc os predios da rua Felipe Ca-
mr.rfto .-"¦*., ca.**as de 1 a 9. separada-
monte. Preço para enda uma 60.000
cruzeiros. Trntar A rua Dom Maneei
ia. loja 2 — Dr. Vele., telefone:•2-3309.

Atenção. 
— Vendo a casa n. 7 o-

rüa Jorge Rudge, 133-A, Junto 00
L*5taàlo Municipal, llnoa residência,
eni rua Ue vila rte um sô lado. En-,
trada lateral, sala, 2 quartos, banhe.»
ro completo, cozinha a gâs. área, teco
do lage e taqueamento geral. Visitem
por gentileza do moraaor a caaa 4.
Facilito; Venham aos escritórios de
II. Silva. Edlí. Jornal do Comercio.
Av. nio Branco 117, sala 4?l. e rua
Mexico 41. 10" andar, sala 1006. Tel.
.3-33.il.

partamento" — vendo por 115 mi.
cruzeiros com grande financia-

mento, magnífico, com boa sala, quar-
to, varanda, cozinha, etc. sito A rua
Torres Homem 526 3° pavimento. — ¦
Leopoldo Zacconi. Avenida Rio Bran-
co 123, 6t-la_i2l2. __

ATENÇÃO! Palac-tõ — te-
Mon — Vendo com ou sem molii-
IU c entrego lmediatnmente, o
mal. rico, em etntro do terreno
•ilunii de ''<__.*', paragem para 3
carros. Visitas so antorlzadas,
grande facilidade de pagamento.
H. Silva. Avenida Rio Draneo,
It7. l_i.ific.lo do Jornal do Co-
mercio _.", sala 4'J1, ou rua Me-
i-iço.. 41. 10-°, sala 1006. .

Afeng&o 
— Vendo a rua Jorge Rüd-

go, 54. Vila Isabel, ótimas eaaa*
de vila e uma de frente com 2 quar-
tos, 2 salas, banheiro, coslnha e are»

Preço lio mil cruzeiros cada. Vis.-
tem o venham ao escritório de A. Gul
marftes; A rui da Alfândega. •.*¦*, rr-
la_frQòf próximo a rua..Mlguel_Çouto.

Atenção 
— -^Constrütoree — Cspl-

tall-tas — Orando oportunidade
Tarreno Junto e antos do n. 65 da

ru» Visconde «o Santa Isabel. Frent».,
de 12 metros, depois de 20 metro»
«larga para J2 metro» e ie compr!-
mento -17 metros até a parede da l*re-
Ja. Facilito lonso praio. Entrada pe-
quena. Toda* conduçfies. O melhor lo-
cal, Junto _ praça 7. Visitem dota-
lhadamente o terreno e Tenham aoa
ejcrltorlo» de H. Silva — Av. Rio
Branco 117, TA. Jornal do Comercio,
sala 421, e rua Mexico 41» IO»0 aa-
dar. aala 1006, tM. 4.-33.0.

C" 
as ft v azlA •— Vende-se ótima nt,
rao Maiweil n. 354. Chave» oom'

Dona Lutsi no apart-amonto I —.'_-,
Tratar p.lo <el. 37-6894. _______

I" 
3íro"di_r.-Ji ts «obrado — Vendo *
. rna E..o Francisco Xavier 8*0. »*m

contrato pr-eço de ocaslio — 23-2416
com o proprietário. .;_._,,_.,, , ,, . *

~C_to~FVancl.co Xavier -_1t\ia Clno
_í Telsolra BO — Predio para nego-
cio e r.»»ldencla nem cr"'-*;". "-".'''"-
reno de 9.30 _ 43. do Espolio de Joíts
Pereira de Castro. serA vendido m-o .;.
leiloeiro Ceaar Leite, guarta-felru. «3
do novembro de W). *» 16 i-ihth». I.
em.íMl armazém na rua 8. J*)«4 M. •¦•
por alvar* do Jul_o da 2.. líi-a de'
Orllio» e Sncsiões. '

Tapfi-ama 
— Particular vende n»»to '

rua. pro-tlmo da Avenida I» 4»
Setembro, dtlmo terreno com frente*
para uma praça, tendo 40Cm2« ¦ar-
vindo par_ construç&o de morada ou
apartamentos. Preço a combinar.. -• ,
Tratar com Corroa, das 9.30 ae 11.38 4
noras, pelo tel. 43-1206 ou k nolt» ,
48-0171.  ¦

Vêllío 
o prcdlo da rua pereira J*u- .'

nes 3.1. por 550 ml! cruielro». !
Tjm » quartos e demal» d-p-ndeneia». I
Trater com o «r. Pereira A avenldn,
Pr.atdente Vartpw *4,, oi» 907, 4*->d»
6s_ 13 horM. —'-
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Xftin IMMM
' V Wal». *»*» »»-l"»M'

llaKI. 1 ta.
IrtMa

ru» l.i,»" ...» 1 «MIAM, •" * 1"
lal.»«l|<, (UMPlttS -ü*» )l_lll_. •*>#.
ra. Kl mM .I-..I-» a 13» nu. •'»•
Lui»*,» i..n-». $h.i»4 t «tmlinif »t
ITW.iita-i» k. I»**»i 1..4. » A,. Al*
l JW. jitrtM» «I I» »»!« lll t'U
_}.,**n» «Í<t4f$,

\rii» 
i.» »i — » ,.ii'......-• i-i» ii. i».

... » tu» a».- U»i ¦ •» (fta l.«30.
At RIO «ir... •• l.l, 1* •>..... l.l» 14,
«In» io *» 1» hora» » UM ;,- «a li.

Vindo 
o priuio B, H tu» 1, a

ru» r ¦ -. ¦ ¦ - -,. i, ,. doli qutr*
•a». ítl. dt J»n-.u, bani» tro oomrpte*
ÍO, .»_a»«íi'. «OtlBl»» t »rt» Li.lt.-
ca l'--;a mo «lll r..i.i.l-a Vtr BO' n » u.tu tom o «r. im»' * 4
.-..-. .-.-1...1,.. \ »:..., 4»t. '» »

(r 
-, dffolt A— .13 hora»,

Vfiít :¦•¦..:¦-.: mtl «ruMiroí
v — V«a_t.»t *.» ru» »»r»o dt

¦lo , -. . r «ol.de prtdlo oca 1
¦- •• . I •; ...:.i. ;».- ....I qulnttl. f»*
»¦-»**-?• • ,'«¦_- .<--"'-' .:-'.'.;•» 10-
i»-.r i-.-„ tom Antônio Alvti A ru»
Ha.-Ao de Bom .-.•:.-. n ,114 t»t» 1
_ -i •:•-.-_» !¦--.¦¦- . -'-a- conduçio
i..**íQA< -_ -—M.": » U*!.»* Veadam.'» a rua Ma

> lor Bsrrot t«atort»v»l aptrt»—i.n*
to .1. lr*»H ptat» prcl.a» ,nl.,|l rom
• ¦-i.i». I ç-.i».i_* ttohtlrs, coalnnt,

auarva 
t w. e. di imprettalt. Oran

• taotUdKlt da ptgamtnto

• . » '...,»¦

** | » t ll
Uiu«-uai

_• kto.-au * Cl». !.•"...
Branco Ul, ,ai» 1101
"trli»-íiãtüí — Ap-rTííniato

T com financiamento ds

Alclari
•«. KIO

VÜTõ
7o*;» —

Tendemos de.frtntt. com J bont quer-
toa. taem ercaenoa emoutidoi), ums
n».» granas totinna, banbttro com*
¦isto. aip. dt criadoi. com bannelro
o iiv.wrio. Btcrltoriot d. Aicmdlno
-onçaiTii, 4 Tr»v. Ourldor 36 — 4»
and. T___ «3-76O0.  
XfSl* lat.il — Vindt-tt pridlo novo
V • eonforttvtl, noi luudoi d» ou*

-ro eom entrada Indrpcndinta, nto 4
Tll», tom 1 quarto», aala. cozinh».
kr.nht.ro compltto, qulnttl t ««rand»
D* mn'.» Pit.o 130 mil cruMlrot —
Iratar a rua 7 de Setembro.' 132 t. 402
—- ______!____ 6S Bill_eru»ilro».

ViirTtsV»r^~~"Vindt-t» 
predio par»

i.r hablUdo n» tacrltur» defini-
_v» eom 3 <-.»•:toi, 2 taiti. bicheiro
compltto, quarto t dtpendenci»» d»
gr*_,J_j eompletat, qulntal e varanda,
í-cder *»ir vliltado » ru» B»r»o d»

Í:otejipi. 
331, d»i u »t 11 lioraa» no

-irai. Tratar » ru» 7 dt Setembro, 132
sal» 402. Ttl. 23*4743.

VF.NDO rranile e «olldo predio
v»zto, pu-» moradl» ou renda,
«u laboratório, fc rna Sio Fran-
cisco Xa-rirr. prrlo do Eitadlo
Municipal. Tratar pelo telefone:
________
VT.r.d.m-t» es nvünlfko. sparta-
V mestos 1 • H d» ru» Mar-ell

?3«. 
tiugaco. atra. contrato. Orande

inanel»menlo — Tr»t»r pelo t-cleio.

t 

37-6814. .
üa rfisDti — Vendo por 113 mil cru-
tolr-t, A ru» B»rio S. Prtncltoo,

n:ox. 100 mitro» d» praça B. Dru-
a.ond, entrtgando vatlo na escritura
_-flnl-.lv», tolldo prtdlo ttqueado e de
•lima eoreervaçto, com entrada la-
c-eral, sala, J quarto», ban. eomp.
r.ocacTOo. eoalnrh» » f4» e nulejad»
..for* amplo quarto 1 depoilto. Ter-
reno ds t metros alargando no« fun-
tfto para ;o»23. Facilito ae necessário
re mil enaeiroa a eombinar. AOelar-
,*.» Mesdei. tr. Ptlo Peç»nh» 26, ll.°.
s*.:» noi. UI. J.-357V. -

\rili~litTJiinoulo~ 
4 esquln»d»

Praça Barão ds Drummond. ven-
da» 4 ruu Vlaeonde da Sant» Isabel,
apartamento vario de quarto, tala,
fctnhelro completo, eoalnha t quln-
tal. undo imediata » entrei». Tr»-
tir pessoalmente 4 rua do Carmo 6,
yala »12.•irn» IitSil — Vm.i-ii cias » tn*
i> traçar ticIk nn escritura deflnttl-

I«. 
eom varanda, dois quartos. 2 sa-

%s copa. banhtlro. coxlnha. 2 quartos
_ binhtlro d» tmprtE»d». Tendo Jar-
etm na frente e bom qulntal. Ver a
tratar dlarlr.mtntt com o proprietário.•_rua BarAo de Coteglpe 138.¦trili Xiabcl — Uma rrande perto-¦ ? nidade — Vendo ótimos aparta-
cnentoi em edifício de esquina com 2
pavimentos, de otlmo aspecto * estado
*\e conservação apartamentos iodos de
frento no melhor ponto da rua Balta-
oar Itieboa: apartamento em otlmo es-
trdo de conservação todo taqueado e
lage com trea quartoe. aala. cozinh*» A
qa*.'banheiro completo e quintal, pelo
preço de 155 mil eruaelros; outro con"danos um quarto pelo preço de 140
anil eruzelroe; outro tipo reildencla;
tendo tala cora 12 metros quadrade».
gur.-t- crande hall. eoalnha a sas prl
rad» de impregad» e qulntal em -ima;
amplo hall mais dois quartos, banhei-
»o ' completo por 180 mil =ruzei.*os;
tendo outro de esquina, eom tres quar-
t:s e demaH dependências por 165 mil
«ruselros. Planta e maiores detalhes
cora Joaé T. Vieira. Avenlda Almlr»n.
*.-<_Barrof:o 90 t>6 andar sala &oa-"\-ril» litbtl — Vehde-st eãi» rario,
V com 5 quartos c dependências —

Srecn 
soo mil erus«lro»: 4 ru» Barfto

Ao Francisco. Tratar pelo telefona
«3-O360.

— V.» ¦!. U...O». t» ».'»
tstiits A rui «...iu..» .1»
» », tl, .1.* ptlO »,

ll. I .f 10 Mlt .»-ttl|«t KS »iatl..l*
t o ml. -"ri.II II.li V.lll.,11 1 »¦
.a„.lil ¦» », lllall- dl II. ...:>• —
v.r. KIO li.*. ¦ 117. t»l» 411. —
lal. 4»-".. i ¦ i.-.i. da j.ai,.: to
cjiu.rtiu, t»u ,... is» tod.

\li,.a. 

¦- »U > »..a  .....'.. ... • 1 '

quatro apartaintittos e *..» casas,
i. * bairros ds l ¦> * dt \ .... ..n . ..<¦-..
Vaa \.i.< ¦< * Marechal lltrmet, Aluituti
1.200 cruiilrot, Tf»t»i- » Avenida 11
ai m.io, ]3, is.» inu... »»l» i.i*„
dst lt. •• II ii"i.» Ttl.: 4»-1 ii.-

('•*» 
'• 

apartsmentot en Mntio A*
J ¦.»- «;»•' tas i*':-.» V«aeonctlos «a-

li i i I quertea t dspendanclas de
115, 150 • 200 mil crurseiro» pan- »
¦ ua. • parti flntncltda « :.n. i pia*
ia tntrtta dt&Uo <ls pouooi ui*¦-*.>.
;.-».»r a:ii«i.iiaiaiai. com proprlitirio
£,.i,-.;.'-» Ml »:-.,.-» qualqutr lio-.-

C.fijunij 
,1. ] bont .partam,nt.. —

/ Vendemos 4 rua Xagenhelro Bro-
uro, eom entrada d» apenaa 50 mil
orustlros. rrtço 250 mil trusclroa.
Traasvtraat 4 rua ConscLhelro Ferras,
Lusa t Vaytconceioe. Tratar Oriamaa-
çao Alfa, rut doa A&dradae H, 2.°,
Ul. 4»-»»S». ^_
I^~n»~V»ícon»tla» 

— Vaadtm-ti lõsã
J etiu 4 rua Iioltna 354 • 151,

alutadas aem contrato, cada uma eom
2 auartos. aala banheiro compltto eo-
sinha varanda entrada para autemo-
vtt e bom quintal, Conatruç4o dt 1940.
Prtço 4 vi»».» ito mil cruaslrct cada
uma* Tratar amanht oom o sr. Bou-
aa 4 avenl ¦' - Mmlranta Barroso 97.
2.», lal. 42-0311. ^^

EíüsTdt 
Va*cuuoa1os — Sra um baü-

ro novo, ao lado da rua Com>e->
ih.lro Ferra», vtudo dtlma casa, no-
va. ds 2 pavimentos. da aalsta, aalt,
i quartos, banheiro am eor, cozinha
espsçosa • dependências de empre-
tada. Preço 240 mU cruselros. De»
talhes psssoa.-j.entt 4 rua Buenos
Alraa_44 a.* sndar.

Ilm 
di ViTconceloi — Vendo iol ido

J predio, moderno construído 4 9
anos sna otlmo estado da conssrvaçfto.
A rua Fablo Lua próximo ia cond'iv4o
paio preço dt 120 mtl cruselros com
sntrada da 60 mil cruselros s o Tes-
tanta tm pre«taç6es mensais da 1.521
cruselros juros a amnr.la_.çõe* ptasn
4 anos; Tabela Prlce; tendo jardim,
varanda, entrada para earro. pcdtn-
do construir garaiam. doia bona quar-
tot. ampla sala. eoalnha 4 tas. ba.
nhelro a pequeno qulntal. Mais deta-
lhe, com Jost T. Vltlr». wtnid» Al-
mlranta Barroso 9o d* andar sala toa

Am* 
-l-l» Alftt.S — M*s» — V.a,

dstn-at aparUmentos. 10 P*t sta-
ti» l'l .I..I. !¦¦». .BI |S «alai». Il-l . e
vaUos. cotn Iras quarUs, duas salas
¦it. e.i-.íi:¦ i.,t ntra smpre«a(J-3s Kdlfl-
ela dt a *.».i*-*é Uiretamtuta com
DJtvo Otma 4 Avenldt Ãto flrsnea
h. 117, 4* laa.l.r Hl» 4|1. Ill.l.ili.
|3-t{tJ, hOl» a.- -».-3

AtusDslisds 
ds Csrvslli."" — W*

Jue» - V.ndt-i» Urrtno di iiaio.
1'ieço loo mil i a .ii.ii ., UcllIUi.
ptrtt t combinar. Uorumrntos am
ordem. Dlralamentt som Olavo Oa*
ma — Avenlda Hto Uranco nr, 4* an-
d!*__l»l» 421 .__Tt!tfont ;.-.-'.»<

Aruã~ÔUermando'crus 
•— Mutft i_a

Tljuea — Vendam-sa terrenos da' • -Ui.:. 19,10x31 . 16X4]. pri*oi
re«p«ctlvamenta dt HO, 400 e 250 mtl
cruzeiros. Flnanclam-sa so por Ctn-
to em io anos. Olavo Qsms Avant-
da Itlo Craneo 117. 4* andtr, ttla
ltl. Tilifoni l)-4t».

Casa 
—' Veni3e-ià"4"rua AngafÕ 3SS

ftels )04 — TIJuet. Ponto dos bon-
des. Ver no locnl. Tratar 4 rut Jofto
Ite.-o 61-AA. tlltfont J0*M22, Sr, Bt*
rj* {lm — 50 m I___*.ru zelros.

mentos — Veiiíío e*-
apartamentos — unleo

edifício — com 4 auartos eada, salas
ampas t dependências nara empresa--
dtt. Mult» atua t conduçio ttrt»; 4
ru» Barlo de Italpu'. 111, Tlluea.
Tratar rem Arllndo, >•«, »•« t tlt
dai » ll 11 117. fone 41*1271. • Nl-
tirol. dltrltmente. fon» 3-2319. PI*
nancla-it too|o par» o» »prat»men*
toi

Tmu.i, 
»k Tljuc» - tl**» l<»>-

i.i...i.ia, |.»»> ssotttktr, *.r«» M»«-
llqaii rldUMi lu.no , ...-,i..i, do ».* Hl
— »' I . - < 1 -' I _ a a l-l O» Cllldll.ll»
7». Mb._»»í».], ... 
'itlju-» — Ui p»r»ltulw |>»i» parti-

' - a. a» f. iiapa» 1- U.¦¦¦ lia Coin 13
por to m il» bu me not Otrtsi par»
7006ti '¦¦» ,"-a-aU dltU I -ai.I
r|3ijui»~— vmda-ta'» prsis Bssnt
X Pin», eonforUvel «iito. tonit»»-

do ds ...ii.ai-.. »mpl» i.i - I -i i-i
li... dl|>, a-rlaa.l... »rt» ilf ¦ri-l. UO*
qut, sto. Prteo 260 mil cruttlroi. —
Trttar n» ItnoliUUrl» B»i.i» litbtl
Ud». Av. Almtr»nt» Bartoto, »?. i-*
ndtr, I»l»_r31). Ttl. 42*94» 1 32-0164

Caia 
— Ápartarneni

l» » 2 sp»rt»n

rins 
"do""Váscõncerbs" — Caja vasta

— Vendo por 80 mil cruzeiros a
unlca casa restanta em rua particular
que começa no melhor pon',o da iua
Fablo da Lus 451 casa 3; .avor apa-
nhar as chaves na casa 7 para ser vi-
altada rua toda ajardinada, poat*rdo
entrar carro bom aspecto sossecr»da
casas da um lado a6; estilo moderne.
construçAo t 9 anos. em .tlmo estado
de conservaçfto; tendo varanda de fren
te em- cerâmica, amplo quarto, ampla
sala coxlnha 4 gfts. banheiro e peque-
no qulntal. liais detalhea Com José
T. Vieira. Avcnlaa Almirante Uartcso
90 6»_jsndar_sala_fc08^

L'lns 
Vaséoneeloa 

'— 
Veado üma ea-

sa completamente nova a vasla,
com 2 quartos, uma aala, banheiro
completo t outras dependências —
Tratar com Uorgado. Fones «3-1313
• 43*6636. 

Lins 
de Vasconcelos — Casa

Vende-se, construçfto moderna, t
salas, 3 quartos, varanda, garagem
a mais dependências. Ver a tratar 4
rua PadrgRoma 56.

LINS — Vende-se easa eom Z
quartos, Z sala*, cozinha e ba-
nheiro completo, dependências
de empresada, garagem. Pronta
entres.-». Boa Grão Pari, 380,
easa VIII. Facilita-se parte do
pagamento.

I~.na~de* 
Vasconeelos — Vende-se dil™

J mo predio em centro de terreno,
entrega-se vaslo. ponto final de dl-
versas conduç&es. Trata-ae direta men-
te. Informações pelo Fone* _2?>349v_

Lins 
de Vasconcelos — Boca~do Ma-

to — Vende-te tobrado eolonlíl.
otlma construçfto. Dentro: t, quartoa.
3 salaa. banheiro de luxo. Fora: 1
qusrto. gsragrm. W.C. etc. — Ter-
renno 10 x so — Tratar com a pro-
prlettrl» pelo tel. 24-1411.

Catt 
tnTVll» liabel — A' ni» forrit

)Iomem, sob. vende-se com 2 snlas,
3 quartos e quarto de empregado, chi*-
va nt mesma. Babado até ts 16 horas
• domínio dea S 4| 12 hortt. Telefo-
ne__2?_3377._.^  

raia 
— Vend.-,. m»fnlfle» raildin-

cM por motivo ds força-mslor A
rut Pinto Figueiredo 44 nfto aceita*
ss lnttrmtdlarlo. Tratar diretamente
com a proprietária — Tijucat|

Caaa 
vasla — Vendem"se trti, uma

aetbando da construir, eom Ur-
reno dt 20 x 30 no Morro da Por-
mtga, rua 2. Fartura ds agua s lua
Ver • tratir 4 rut Lettl dt Abrau
n. 2.5.__Mtida dt_TÍJuca.

CRS Z. 393,70, TIJnca, por mSs,
vendem-se. apartamentos vaxlo*
acima Usina da Tijuca. 3 quar-
tos, sala, banheiro, dependências
de empregada, Jardim, garagem,
nulntnl, onlbns e bonde fc porta.
Tel. 38--C57.

Caaa 
— "Tijuca — Entrega ImeSiãTã

vende-ae por t50 mU eruxelros.
sendo 500 financiados, magnlflea re-
sidencia pera família da tratamento,
em oentro de terreno de 20X41, ten-
do varanda, i salas, hall, r-ova. des-
pensa, cosinha, 1 quarto etc. no l.o
pavimento e 4 quartos etc. no 2.° pav.
Garagem para 2 carros, adeta, quar-
toa para empregados, etc. Tratar com
Antônio de Castilho Oama 4 v. Rio
Branco ua, aa!a 1601.  m

asa — Tliut-R -— Para' entrega
Imediata, rendemos otlmo predio.

imobiliária Cresus. nua Buenos Ai-
rei. 40 — 7Q. ttl» 711-4,"\,|*ü(lina 

Tljuea — Apato. novo pa-
irXra entrega imediata, vaslo, vendo
o ultimo da frente no 2.» pavimento,
lendo 3 quar taí ótimos, 2 sslfles, ba-
nhelro nobre, varanda-* eoalnha quar-
io de icrladoJ com W. C, área de
lervlço s garagem, 4 rua Amororo
Costa, 61. Tratar 4 rua, da Assem-
Wel». 104. ta*» 404. Tel. 22-3815. —
ailvelr», preço 340 mil crutelros com
trandt facilidade de pagamento. Ver
Bo loeal com o porteiro

Tljuc» 
— C»i» vatl», vend»*it dt I

pavimentos com 4 qutrtos, nuas
•tln, cotlnh». _«t»i-f rerreo 12X24
— Prteo 500 mil cruttlro», — Alvt»
Morte» --Tll, 41-1310 4 nolU 4S-W0S.

TIJúc» 
—' Untnt» — Compro nm»

e»t» d» i'i«t» 6atn» Ptna a Uai*
na qua tenha 3 qutrtos, sala a demais
depeiuttnrlt». ate 400 mil cruieiroi.
intsmo precisando da reparos, com
r-.r-i-.fiii. fivor dlrl|lr-ie » ru» Bm»*
dor Dantaa, 76, 19." »nd. a. 1901 —
Ttl. 42-1932." 

TIJUCA ende-se easa an-
tlca em centro de terreno, com
mil e cem metros quadrados,
ilainlo para duas ruas. Entrega-
sn lmedlatamente__Tel.__2-?7442.
'"iMjuca — Ven'dt-st um"~apartame»-

I tn 4 ru» Condt di intui!, perto
do Tijuca Tenli Cluh. no 2" ptvlmin*
to, de trtnte, com otlm» tll», lalet»,
doli qu»rtoi »rm»rloi embutldoi. o»*
nhelro com box, quarto • sanitário de
empreitada ttrraeo com 60 metro»
quadrados, com doia quartot. preço
270 mil cruttlrot. TrtUr ptisoalmei.-
ti com o Sr. Cabral. 4 ru» do C»rmo
71, l»l» 306, da» o 4l 11 t dos 11
ll 17 hortt. —

TIJuo» 
— Entrtf» bnedUI» — vtn-

demos otlma caes de avenida, de-
iocup»d» eom 2 »»!»». t quarto», ha-
nhilro. cotlnht. qulnUI. quarto « dt-
pendência» pira »mpreg»d»t- Preço
130 mil erutelro» com 69 mil erutrl-
rot financiado» — J. Mtdeltci t Ia.
X'4nenei — Avenid» Rio Br«neo n»,
106 » 108, 12". tndar — 8«l»t n*t.
1211IJ — Teltfonee: 22-2443 » 42-
>»»_'ptrreno — Btrr» d» Tljuea ic»7>,
J. livre t deaemb»r»7»do, vendo. Tra-
tar Ausutto Mtchado A ru» Eroob*—'
104, ttl. 48*3226.

TJu»» 
— Hu» Hsl****** CttH»

Mil» — Vttt.t -» «U.BU «»»»»BO
ti». lotiUiti», »»enl» »»»• «tutiJ».
eon»»ui»»., swt lltW ritt» «w »nll
aunfli.l A.inliJ» Almi.«»t» a.ttvt-i

11. -.1- l»l* *1S. T»U- .. -.1 . 44-
$07t- Curjr.  __'iMlür* *- VÍBa*ni'.i."rült*ãs* l*at«»,

l u.n iittind» ptl* ra-llçt» * ru»
ll d. Outubro, it : mt -.Un» cm
to mil crutelrui di intr»d» » • i«-
iam. d. miai» di i;o mil sruMitui »
p»»io di s »nni « oulto dr 126 mtt ¦->'.•
selros com to por tanto financiado».
Koch» til._*l*IUÍ.
'l.ll.ii» — Vi llililil ,r 2 Otlm»» a...<
i tendo umt 4 rut do ni.po, e.qu'ti»

dt H. Lobo. por 100 mil .rutilr» »
outra grande na Muda servindo para
iuitjiai. tiif i"i de 24132, i'nc' tao n.ll
t-rutilroí, tiilaurai vnl» 1 com 130 mil
crutilroí d. tnlrid» * o ,eitauta nn
lueiticoe» dt 10 tnot- Itoch» telttont
"?juc»~~=~~~Wi'~~=rV«naí.i. 

unuTõtü
ji» «11» eom 10 e»»»i — Xmoblllu-I»

flliinalirai Uda. Ilu» Kodrlfo Sllv», IS,
7.» »nd»r, aal» 104, «»qu.n» d» ru»
d» AticmbUI». T.lelon. 32-7»>t,

uca — Uruguai — Venus mo» umrplju
A 0<

rpijue» — Terreno — Veãío otlm»-
J- mente loc»llt»do lote de tiquln»
oom 383,20m2. Preeo 320 mU crutei-
ro». Tratar com Antônio da Caatüho
Oam», av. Blo Branco 129, aal» 1603.
•jiijúca. Terrtno. Vendo t rua Ho-
JL Cha Miranda. med'ndo 10140* —
i»reço haii* 80 mil ceTirc*res. AeMto
troe» J. de Souaa. Ilua Mayrlt». Vel-
»a, 10. '..* »nd»r, til» J-A. Teltfo-
ne 43-0317

"«7*il» Iiabil — Vtndo uma caia, com
i v tns quartos, duas salae, banheiro
eomplttc de luxo e outras dependen-
*-las. Bntrega Imediata. Tratar com

torrado. T.I». 43*1313 » 43-6636.
.Está vaslo podendo¦a ísabei"

ser visitado hoje das 13 ás 15 hc-
fas; entrego as chaves na promessa dc
venda. Vendo otlma resldcocla em
predio de duas residências, eompitia-
mente Independente; 4 rua BarAo de
Coteglpe -548. próximo da Pnça Bar&o
de Drumond; com muita cr-nduçoo,
(sanstruldo em centro de terreno dc
11X30! tendo Jardim garagem, trcs
quartos, duas sales, cozinha a gás. ba-
-heiro completo; qulntal e privada de
crladus.' ttqueado e lage pelo preço
d_ 220 mil cruselros com entradi de
^10 mU enizelroa « o restante cm
preats._*a mensal» da 1.4S3 eruteiroa
.-Tarou c amortizações praso 10 anoa*
5uroi ds 10 por cento; Tabela Prlee.
Ver no lccal a tratar com José T.
Vieira. Avenida Almirante Barroao 90
6* andar sala 608*

ins devasconeêlos — Vendo, ea-
JLi sa nova, dois pavimentos, com sa-
leta, sala, tres quartos, banheiro em
cor quarto e ~. c. de empregada en-
trada para carro — Preço 320
mU cruzeiros, com parte financiada.
Trata com Almeida; 4 r. Ramalho
OrtU4o, 20. 2.» and.  

Ilns 
Vasconceloa — Vt;a — Vende-ss

J Junto com grande terreno. Renda
anual: ;e mil cruzeiros. Preço: 300
mil cruselros — Imobiliária Standard
Ltd». Ru» Rodrtfo Sllv». is, 7.° »ndar,
aala 1704. Telefone 32-7452

Itei J tm bairro ou no ds Vila Ieab-1
terreno medindo mínimo 12X30* ln-
formac&ea para o tel. 49-3267 ou para
6qn*i2._na_portorla_d_aate Jornal.

L"lru-Va-CÔncelõs 
—"Compra-se pars

entrega imediata, cassv pequena pt
cssal, em terreno ond- possa entrar
carro e bom quintal. Paga-se na ba-
tt da 200 mil erue.iro-, tendo meta-
de á vista s o restante em 1 ou 4
anos. Telefonar para 49-2959. ;

Muda 
d» Tlluea — Vende-te um»

belíssima Área com aproximada-
mente T.ooom2, própria para gran-
de residência. Ver e tratar com os
Srs. Lula Derenne * Cia. Ltda.. 4
ru» Chll» 21. 1.* andar. Pone 42-
3952.

Muda 
daTtJuca — Rua Rocha Ml-

randa — Vendem-se duas casas
moderna.*, uma por 200 mil cruselros
e outra por 350 mil eruzeiroa, entre-
ga vastas, tambem vendo na mesma
rua mais duas casas em termlnr.çAo
de construçfio. vários lotes de terre-
noa desde BO mil cruzeiros. Pr-elUta-
se umn parte. Tratar S. BOSELM. á
rua Debret 23, 8.* andar, aalas 806 e
S07 — Tels. 22-6612 e 42-3303. dal
ras. Em frente ao Ministério da ra-
4.30 4| 11.30 « d»l 14 43 17.30 ho-
¦enda;

Mud» 
li TUuca = Apartamento

vazio para entrega imediata, ven-
do o ultimo predio novo ds Otlma
conatruç&o de frenti no 2* ptvlmen-
to. 4 rua Amoroso Costa fc:. tendn
tres quartos, ótimos, duas sslOes, va-
randas, cozinha, copa. quarto para
criados, com W. C, banheiro no-
bre, área, serviço e garapem. Preço
340 mtl cruzeiros, com grande ía-.-
lldade de pagamento. Trata 4 rua
da Aisimbltla 104, aalA 904. Tei.
22-55)1; Sllvtlr». Vtr no loctl. _
Marlz 

e Barros — Caaa em centro
de terreno 11.90 x 65 dois pavi-

mentos cinco quartos tres salOes. duas
copas, duas cozinhas, tres bannelrcs
quarto nos fundos que pode -er-/ir de
garagem. Preço* 950 mil cruzeiros Bl
Teolilo Otonl 113 2.* andar ta» 7
Tel. 43-712S

"Ttfjuca. Terreno. Vendo * rua ü««
i- tlnro. 2 m»fmlflcoi Juntta* rr.edln-

do 15S34 eada. Prtço para oi dois fco
mil enuelros. J. de Sou.a. — Kua
MavHnk Velsa. 30. 1.* andar ia!» 3-A
fone 43-9317. ¦ ,

Tljüê» 
— Ventfir^õtímo «asfldo d»

aoartamentoi renda anual soo mil
crurelro». Preço 2.300 eruaelroa, çar-
le financiada, 4 rua i ir Setembto
84 2a andar sala 23 Alvlm.

Tljuea 7—"Vendo pronta" entrega oti-
ma t-ejldencla 2 aal»s tll» d» «1-

moa-o 5 quartos 2 quartos de banho
completo qusrto de enoresado atla
de estudo podendo **r adotada para
2 reildena-lei distinta», tendo cara-
trem lltuado em centro de terreno otl
ma rua pronlm» a Praça Afonso P*-
na preço 770 mil erutelro», parte 71-
nanclada. Predio 2 aalas 4 quartoa
quarto de banho e dttnals dependen-
a-, a, 400 mil crurelros 4 ru» 7 de S*-
tf ml>ro Ml* andar aala 23 Meyer. _

Tíjnê» 
— Predté iclldo íom fot»»

habltavel em «rande are» d« ter-
r»no de Jjxto próximo a Praç* Sa*ni
Pena pre-tando-»e para *-rarde In-
corporação col,«lo caaa de 5»ude
rte. Tím garertm para dois e.rrcs.
— Trotar diretamente com Cs-rnelro
4 nl» 3. -local 63 tal» 305.
'iMjúea — vence-ít casa" cê 2 pavi-
i- mentos com 2 »«!as. 4 quartos ea-
•asem. ttc. Prrço 300 m'l eruielrot.
obsèqülo•telefonar__para 28-9767_."'"píjuca — TciTe*noe — vêtido prox.

t- soo metroí d» etlaçrio da Mada
lote» de 12.40X32 e de 16X42. _a iviftl»-
de 180 mil cruzeiros com entrada dj
«5 mU crrutelro» • o laido em 19 ano»
p-la Tabela Prlce.. Outro» 4 rui Con-
de Bonfim de 10X50, piano. p;lo pre-
ço de 230 mil eruteiroa», faclll.ando
uma parte a combinar. Abelardo Men-
dei. ar. Nilo Prçanha 26, 11.°. »»!»
-.'.04. tel. 22-3579.

Vãzlõ — Vendo 350 mil
uzelros, rua Conde Bonfim, pre-

dio eom 2 pavs. taqueado e pinturas
novaa. trndo em baixo Jardim entrad»
'ateral 2 «alat cop» eoxtnh» quarto
ban. e tr. c. em_>r*gada e grane:
quintal. Em cima hall. 3 quarto», ba.
nhelro comp. faculto 50 por cento, em
10 ano». Juro» lo por eento. Tabela
Prlce. Abelardo Mendei, tv. Nilo P»-
çanha 26. ll.°, tal» 1104, telefone
22-3579.

otlmo prtdlo dt ««quina. Ttrreno
dt 12,30 » 26,30. Preto: 243 mil eru-
litro». Tratar d» Imobiliária standard
latda. nu» RodrlKo Bllva. 'o, 7.° and»r,
»»1» 704. Ttltfont M*7*I5..___^^_-
riMjuoa — CÒsnpiA**» realdencu
X me.rtio inllct. com Urrtno pi»-
no. Ohtequlo tutor com a tlrmt T.
Jor*t D»»UÍ.I. Averlda RIO Branco,
w. i.o_snísr._»»l» 11..  . „
rpijuca ¦— Compra-se uma i«fWa«n-
X ci» mm» j»quen» qu« *4>nh»
terreno plano. Obséquio tr»l»r com
» flrtn* T. Jorm Dsttanl, Av»nldi
Ttla______t*_________ie»,)^_J__ai^._ta__^._}}r
muuc. — Reíld.ncl» ds um psvt-
A minto «m vil» d» ru» p«rtlcul»r

A ru» Ururu»l, 79 v»nd»-»« » e*t»
um, com dol» bon» qusrtot. «mpl»
¦a*, cotlnha. binhelro «ocitl. are»
«rtnde. lardlm^ ttc: Preço mobília-
d» com movilt novo» ol»lp«nd»iie
250 ml! crureelrot. r«clllt»-ie 60 mil
crurelro». r»vor ver no 1«»1 d»»
16 li IS hor»» « tr»t»r com t flr-
m» T. Jora» Bastanl. Avenid» Rio
Dr»nco. 104. 3.» »nd»r. __«-.¦¦ 23_.
>pv)ue_ — Kio comjirtao — No me-
A lhor local d» ru» Simptlo V!«-
n», Junto á Avenid» P«uIo de Fron-
tln. Vende-»! o tipltndldo o-ltcio
Íe dt urn pavimento o de n.° 331
em centro o» Urreno d» 12.79 x 30,
alar»_tndo no» fundo» p»r* 13 m«-
troa. preço 900 mil eruzeiroa. racl-
lIt»ndo-»t 90 por etnto. VUlUt no
loctl »d com hort m«rc»d» depois
daa 12 horta. TraUr cotn a firma
l-io*»U!»rla T. Jorre B«st»nl. Av.
Rio Brinco. 109. 3-° «ndar. Illl 23j
rpijue» — P»t» «ntrêjr» vazio —

1 Vende-tt esplendido tp»rtim«n-
to d» frente p»r* 4 ru» Vlaeonde
d» Cabo Trio, contendo tre» ottmoa
quartos. **t*\. hall. coxlnha. quarto
• W. C. de empregado, vtranda. ete.
Preço 320 mil rruzelros. Sinal eom

fioase 
132 mü cruzeiros a on rtatan-

e» em 33 preittçSt». Trttar com
» rirm» T. Joríe Bsattnl. Avenl-
d» Rio Branco, 109, 3.' sndar.
ialã 23,

nxiatt - *»•<«•»» team* sssi tatt
l»Wal,Otl»t l»<ll»ll.4»..t«l. .•Ii-iu

,.-,,?..%• »«u, , tttttet, ««*»«h»-
bSStsftü *»«t» Ai ametaftia •.,«"'•
¦srst.ni 

'knt»»ia.»t (*¦&». «*í.,"
FiiíJ» • tBUra.td.tiis*. Vtr « »•»••
Uir«t*«»RU "tm o pi»prl»i«ri»á dt» 9
à. it .rttst. * ru» Mm»» ""'• "*¦
«ll» » ' ni» |i.i I 11 • -lll. ' • !'¦»»• «« I"
to 15í~88 e'eniiHti _. tt-
lOilur» - ^Vn.dt-11 ou »lu«»-i» «íl-
X a . . tpsruinintoi 4 iu» Jatai 119

fom dol» quart*» ».npl» a»l» dt lan-
lar eoilnh» b»nlielro umço eom l*n.
qu. quirlo » d»P»ndtntl»t dl «inu.f-
std», Predio em fim de eonitruçto
Knlrtst dn chavu tm novimbto lm
priurlielmint». Preço »lu*uel / 460
,iiii.ii.i- menitli com eontr»l« por 2
anoi • flidor Idôneo. Vend» 2B0 mil
erutelro» eom fiellldide de naumrn.
to. Tittir n» Avenid» Prttl_,_nu
Wll.on lt» »"* 1H1 rA\ -**Ttwyfii

VíniTí.it 
otlm» ekt* » ru» Joi»

iiiitinn Sb raia 4 com doli q»"-
toi uma ialã, cotlnha banheiro t bom
qulnlay. pnço tia mil eruielrot. Infor.
i»««>«i no loctl na c«i» n, tp. —' 

»nd»-ii »»»ntle tirrmo iltuido 4
rui Otntrsl Ror». protlmo 4 Pr»-

c» fl»n»t Pen». inform»ç6«i 4 nu
Teofllo Ottnnl 196 »_br»dO.
fona 43-07a2- 1 aa b-eTsnu ciub

Aiw.t. 
— tmlli **t» aitmir*. , A ****** — Tert»»*» m» C.r»B -

ve»4s-M «Üaaa ara* 4# x*it*nm. ¦ /\i>vajM«, y>trSÍ-eular i*it4* *1».i-« *.*
I» «*>»1< 1. ni Uftdt. *•»•• ptr» »¦-»: 1.1-.-..., |uii .,'... » I ííj a. g,,110a.
tjii#r '.siri.nti», iHwlw.fl'- a *n*s*M» j, t {Mtls tctf«rtat(6«t t tu» «i.si*« ¦ M:*

V
\ Tendo Junto 10 Tljuc» 1

»pirtimtnto d, 2 stlat. J quarto»
*ar«itm, «rm»rloi «mbuttdoi « dtp...
íttoi* 4 ru» C»nd» de Uonllm 491.
K»ltrl» B, opart. 101. prtço 460 mil
crutelrot, itnoo 200 mil * vUt» • o
restante ao pr»to de 20 anoi. Vtr no
loctl com nenedlt. e ti»Ur oelo ttlt-
font 27-0636. -_ . _~~~VÈNDF.-_~r~c»»a 

vasla, eatllo
bunsnlmv, eom 2 nuartos, 2 «a-
Ia*, banheiro, coxlnha, despenia,
quintal. Ver e tratar Senador
Mnnls Freire, «8-A. Preco SSO
mil ____________________ .*V**endl-u *rsnds ttrrtno ituttao t

ru» atntril Roc», próximo 4 Prt-
e» Baent Pen». Inform»çoet * ru»
Ttofllo Ottonl 196. tob.

rpijue» — VtõõTSi uma viu eom
A quttro boa» ca»aj tendo uma
de frent« eom boa moradia para
família de tratamento. T.siA situa*
da no Inicio da rus des Areujoa —
Preço 640 mil eruielrot. Obacquio
tratar pe*»ca'mente coin a firma T.
Jorge Btsttnl. Avenlda Rio B.-anro
*V° 1 O**' 3.° andsr._ sa'ii 23^  .

T"~I]uca 
— Véníle-se edifício com" Jár~

dlm, quintal a entrada para auto
em terreno de frente para z ruas,
possuindo 2 modernas residências, lu-
dependentes, tendo cada, varanda, 2
salas, 2 quartos grandes e 1 pequem-,
copa, banheira completo, cozinha e
w.c. da empregada, uma residência
está vaca a outra alugada sem con-
trato. Base para as duas 500 mU cru-
zelros. Tratar pelo telefone 49-3741
com o proprietário, pode ser visitada
d a s IZ as 20 horas

Trinde-ie caia 4 ma ArrUtldil lobo
n. 140, com reildenel» no »obr«-

do dt 1 i»ltt » 2 qutrtot * lojt r.o
terreo com mor»dl_ —. B»»e 320 mil
erutelro». Tr»t»r 4 ru» d» A't«nde«r
n. 319 — r»cHtt»-ie o ptftmtnto^
TTendcm-^e oii"mè|-«p»rr»menttJi eom

2 «ala». 2 quarto», cotlnht. bl*
nhelro. copa t quarto para trnpreg*;
d»: 4 ru» J»t»l n. 113. tr»n»verul 4
ru» Joi» Rltlno. » prlnclpl»r de Cri
265*000,00. Informações pelo telefone
27-1304. TIlUC».

Vendem-se 
duas casas em Friburgo,

4 ru» Oeneral Oaorlo e Felix d»
Cunha 124 e 303 Tljuea-

Tênde-te 
por 230 mil crusei.ro» a «t-

tt o predio d» rua Moura Brito
so eom duai i»l»a. trea qu»rtoi e de-
molr. dependenel»». Ver dai 14 íi 16
hora» dai i.irunda» 4t lextaa-felrai.
Trattr pelo fone 25-4H34

1*0 «em .au fi.ni.» fi«e Crt
l.l*»-***,**. — I**«lliU**» tt par
e.i.io. Trstar A rut l.tmtli... Or*
|lf*o n-...?,..Jr*„»n4»r it.l» .4. 
A t*i.çin — Eogtitna Am Dsnuo "

- * . < t-J- uma caia eom tels , '•¦
to». 1 a»i .... • Sttll .:•;.'. -I r . !...
A rua l'trntmt>uro ;u. a > mlnutdk
doi tnsi, .. ,i,..r» • albui. Pitiminto
m.ttdl 4 '•¦'* » a,ir l.il- 1....H.1*...
Tr»t»r no Arir»i«m u. tiqu.c» eem
a Br, Aiotno. ^_
Xltôíío S* ru.T/irTtTiül» Í4
1V vr.,d'ini<i bon. «parumintoi novoi
«i.nat,» com amplo, quirtoi, ul». to-
pa, roítnna. banheiro completo, poi
130 t 140 mtl erustlroa com grando
p»rt» fln»nel*d» » oomblntr. Prlm.t-
rt trtvtssa da ma Catulo Ceartnse.
Antls» Punelie» Meyir. ínrain» á
rut Dias da Crua em Cntenho da
Urntro onlbut 74 L»pt-C*ica(lurk. Vir
no local a trttar eom o proprietário A
ru» Rodrlto Bl!»» II 9* »nd»r Ml»
503. Organtaaçio Dulce. Bsqulna t*
Atitmbltl». Til. J..7949 dst i bor»»
«rn dlmt»,

A ttnçtõI — Oportunldtd» — V»il»
An»,» com Tarand» a»l» doli qu«r-
to», b.nlulro completo cotlnb». lan*
lad». entr.d» Indtptndinlt 4. ttrvl*

?o 
130 mil cruselros com boa parta

inancUd». Vtr no local; 4 Eitnd» Ma
rtch»! Rtnstl 771 esi» 1. Tomar ont*
bua 90 na Candelária a tratar na Or.
ganltaçto Dulce: 4 ru» Hodrtco BU-
v* IB. S.* tndar tala sos esquina da
Aiaaemblél». Ttl. 12*7949 dai 4 horst
em diante. , ,

Sfua 
Jott Domlniutt 7~7 — Junto

d» ttUçto do «nc»nt«do. c»i»«
naivii, vtiiti ttn ctntro d» bom Ur*
renoi com doli r.utrtoi ttl» eoilnh».
hinhelro complttv. qulntal nor 90 mil
cruaelroí eom bo» p»rt. flnancitd».
Ver no loctl • tratar com oi proprie-
tarlos 4 nl» llodrlso Bllva 1* 3.» SD-
dar ialã 909 etquln» da AiitmbKl».
Or.anliaçto Dulc. — Tel. 12*7943 das
9 noras em diante.

llif. I,. _l_.m.

ende-se um apartamento terreo
t*t> rrente. eomn>tnmrnt»! Indepen-

dentt, tm predio de 2 pavlmentoi. um»
s.-.la d» Jant»r, 2 dormitórios. b»nhel-
ro. cotlnh». »re» eom t»nque e de*
pendências completai da empregada
Está ocupado sem contrato Preço 180
mil crutelrot Ru» Bario dt It»pt*
jipe 519 Pone 43-4979, tomente dss
lfl ái íi f das 15 ás 16 horas^
\ rende-se por 800 mil cruzeiros, me-
V tade 4 vista e metade » praio, Ju-

roí mídtcoi ou pela T. Prlce, confor-
tavel predio eom 10 quartos e depen-
denc!ai. em terreno de 12 x 42. entre-
r» lmedltt». em ru» transversal 4 rus
Haddock Lobo. bem próximo a eit». —
Tratar pelo, telefone 28-23<<2.

Vende-ie. 
4 riia Bario de í*uate-

ml, eonfortnblllsslma easa, eom
3 quartos, 2 talas, eoalnha, banhei-
ro. garagem, etc. Outros detalhes é
favor telefonar para 43-6963. Tra-
vessa do Comtrelo 16. 1-* andar. —
Centro".

se casa á rua Haddock Lobo
232. com 3 quartoa, 2 talas . (a*

rapem, preço 650.000 cruaeiros grande
financiamento

Atençio 
— Enstnho d* ZMntt* —

Btl» oportunld»dt ds* etm d»
ru» BorJ» Rtll 473, toda» completa-
mtnte liutlt s no «umi» «atado dt
conservação, vtndo at nltlraas (casas
4*6), comp0em-ii ds 2 qutrtot, aal»
cotlnh» eom (4t, binhtlro compltto.
etc. Prtço loo mil crutelros. eom tn-
irad» dt 35 mil eruitlroi. Vir no Io-
cal, nat catas 6 ou 7. Tratar direta-
mente com o proprietário, á Praça da
Bepubllea 93. 20, sala 202. — Telefone
42*1662 (junto SO II.P.B.)
X kençlol -•* Meyer — Apartamentos
A — Kntradt dt ao mil cruielros ou
menos t o restante em 10 anoe: Rut
Dlaa da Crua 176, vtranda, saleta,
atla. 3 quartot» banheiro, copa, co-
tinha, entrada- para carro. Visitem
a vanham aos escritórios de H. BU-
va examinar plantas a detalhes, ar.
Rio Brinco 117, Zdlflclo Jorntl do
Comercio, ttl» 421, » rua México 41,
1Q.O »ndl*. laia 1006, tel. 43*3840

ru o Ul, i*. .a ..
T.ifloa» II.0I7Í
f tu» Cl*ili».nd9 

"ít" 
Mt-.u tlt""¦¦

éfX w -:i.v,.. ¦ suetiuvt -** Vtt)4sm-*>«
as catas j a l, e«eium>»t 1&0jü cru*
teiros da solrada ou k.»--.* .- quar»los, atla a quarto, sala t uepeudeii-
cias, VlsUscu e ».,...-. ti alar na
ImUblIlKlS Kl... Ar.r.r . A « • •¦' I-
l.l-i llrintai Ul, 9» «:.:•:. stl» ».'.-.
Tllllain» 41.9116-

A' 
rui 

"Or. 
P»dlU>», ».„»•,•-....

fogtnho da Dentro — •*...-.
Urttno tom duu IriaUí t ...ir.
t»ip6o, 11,101109. (Inmcltm-it 70 oor
cinto em i-- anoa. Tabela Price. MÍale
dttalbta eom Olavo Qamt. 4 Avaolda
Rio nrinco ii>, 4* «adar, ttlt 411,
ftlitoni 11-4933. 

AIU. 
Jail. l.ai.alfl-U, Kl»'-.' » **tã

— Vtndt-it estt ttquttd», l»Jt,
varanda, Jtrdim, a quartoa, ttlt. '¦*-
nhtlro complsto, gás, quintal, Prt-
.•> 130 mil eruietros. sntrtda ds :r.
mil cruselros, rauanta 1.073 eruatlro*
por mis. Padllha, A rua Arqulas Cor-
dtlro 296* Charutarta, daa vi* kl
hort», Til,lom 21-4921.

Árua 
Fllomiãa 

'Fragoso --'%.**»¦"
relra — V-riMsm*.» casas, antr*-

¦tm-ss vaalas, com dois quartos, -ala,
banheiro, Jardim arborizado, lio.COOl
cruzslros a tres quartoa, duas *****. I
tto. Ttrrtno 10X40 » 11x44. PtslU'** '
se. Olavo Oama, á Avenida Kto
n.-.nrn 1»7, 4* «nlar, tal» 421, Tt-
Itloni 23-4923,

A 
rua Varna da UsgaShles — "ttpa

junto á rua Barlo do Bom fu~ <
Uro — Vsads-se caaa vaaia. com dol* '
qusrt., duti »»!».. Sa.-ihnro «eas I
pttto, qulnttl, etc. Kntrad» dl <s

mU erutelro», resttnU im pmt»*4»»
dl 1.632 erutelro». PtMO 143,000 rra* I
ttltot. Olavo O.U., i ATtSld» RI»
Braneo 117. 4» »nd»r, tala 421. T*-',
lilont 7i-l.li, ;

A -ri» de 24 x 217, eom deu »•»-,
A pMdloi qu» st «ntriitm vttie», ao1
melhor local dl J»eaupa*u4, Tlndlba,
Prerietlt, dtlmo par» rrtnj», rterst*,'
itc. Prtço 260.000 crutelroí, Itndo um
ttnsncltmtnto d» 100 mtl cniMlro»
psla Ctlza -Econômica. O taldo Ito
mU eruzelros o proprietário aeslta eom
pequena entrad», » combinar. Tratsr'
n» 'Orftnlasçto Alt»-. Rua tfe» Ai-.
drtda» 26. 2.* sndtr. Tel.: 43*169* *
not dlat feriados 30-3316- ._'___ í

A ' ru» Marl» Lopea n.» 4«t. 1*3—* I
.ca-dada de entreia vast». vindttBta :
um granda terreno da 3* x. 96, plano, -
dois quartos, duas salas, eoUnha, w.
C. Entrar pela rua Padre Manso sjna
começa Junto e em frente A estacio de
Madair.lr». Cr* ao.000.00. Tratar na
Orgtnlitclo Alf»; 4 ru» doe Andrad»»,
26. 2.* «ndar. Tel.: 43-t63S; e Urino»
703- Tel.: 30-3316-

Lins 
de Vasconeelos

i

I» 6

iV

I-V 600.000,00, L rua senador Nabuco
odlficíO com 11 apartamentos todoa
alugados, dando renda mensal do Crs
t-.500,06." PaclUte Crt 250-00.00, fl-
Vianelamento Já feito pela Caixa Eco-
taomiea, praeo 20 anoa. Tabela Prlee.
Jic»lto ofertai. Abelardo Mendes. Av.
»il!o Psçanh» 26. 11°, »I 1.104. Telefo-
Oe 22-3379.
ríTII» fTabtl — Or»3». — Vende-te

V ótimo apartamento de frente com
•^habite-se'* em predio novo, tendo boa
varond», aala, 2 quartos e quarto,
com banheiro de empreitada, em ma
«Slstlrat», onde exllte multa condiicSo.
Tratar pelo telefone 26-3642, facilita-
jle 30»,

lla liabel, casa vaila, frente de ru»
varanda, 2 quarta... 2 salas, co-

ttlnha, fogAo % gás, banheiro cumule-
to quarto de empregada, vendo pela
•Melhor ofart» 4 vlata. Ver e tratar

.A'rua Conselheiro Otavlano 35 com c
proprietário. Tels. 23-0981 ou 311-6710
— Pr. Jorge.  '

_y\i\~-1êisia\ — SerA vendldTTm pra-
iv çt do Juliso da 3» Vara de Orfnos
• 'predio e terreno a rua Sllva Pln-
fcd 1*0. A venda sert rfal!_Ade em
frente ao predio no dia 8 d< novemoro
it li horaa. lnl, cem o porteiro dos
auditório», Manoel Pauatino cartório
Bo 2" Oíl-el.

Tènde-se 
ou alUfia-ye, esta vazio, pre-

dio á r. EUseu de Alvarenga, 1.4&1,
Ü*ála(.fto de Nllopolls. Tratar A rua Sou-
na ¦ Franco, 194, apartamento 104 —

. vila Itabei:

^f-iide-se caía cm centro de terre-
T no 11.00X34.50 com a quartos, 2

stalas, cosinha, bonhelro e aerventla
<3è empregado A ruu Petrocochlno 75,
2.* . esquina do lado direito da rua
Visconde de Canta Isabel — 250 * 000
eruzelros — faclllta-ue; probabilidade
-o entreg» — 27*0999. Guilherme.

Tll» Isabel —'Vend»-i-e vasto o pre-
dio 4 ru» Josi Patioolnlo 158, em

fterreno 10X36 metros com 3 .quartos,
ifiuae salas, quarto de banho, w.o, e
chuveiro para empregada, despensa, co-
S>a. coslr«na e galpfio, podendo faner
predio noa.fundos, pode ser visitada.
«ntrega-se na promensa dc renda —
-¦reco 330 mil cruselros. Tr»t»r eom
¦llvlo Romero 4 fiaç» 11 de Junho,
390. telefone 43-11U6.

. UNS DK VASCONCELOS

Residência,
pronta entrega em eentro de ter-

reno 13.30X38, vendo I pavimentos,
com varanda, sala. 3 dormitórios, co-
pa, eozlnha, dependências de empre-
gada, por 330 mU eruzelros, facllltan-,
do-ee metade do preto 2 trtoa.' EP.IC
— Avenldt Churchill 94 «ala 303 —
Pone: 52-1868.  

Terreno 
par» l»r»tem — O "Bara-

b» d» gaaollna ou p»r» lotear —
Vende-ae na rua 24 de Maio 67 x
88 esquina com 2 frentes. Preço
2*000.000 de cruzeiros, -melhores ln-

.fromaç6es com Antonio Aires á rua
Barfto de Bom Retiro n. 1S4 essa
1 — Teietone 29-5580- 

Vendese 
um predlí com duas resl-

dencias. Sendo que uma está vasta
Aeelta-se ofertas. Rua Matupa, 57 (an-
tigo Beco do Caboré) — Uns de Vas-
concelos. InformaçOea na própria re-
sidencia.

rpijuca
* cruí

Vende-se 
otlma casa com tres quar-

tos, duas aalas. demais dependen-
cias e «rande qulntal A rua Baronesa
de Uruguaiana, Lins de Vasconcelos
200 mil crutelros faclllta-se loo mil
cruzeiros. Tratar com Brandir». Ave-
nida Rio Branco 117 I0 andar sala
122. Tel. 23-4309. Eutreja-iivitl».

TUUCA

Apartamento 
—. Vende-i« luxuoso,

de frente, eom 2 aala., 3 qutrtoi
e demais dependências, sito á rua
frCal.-'Taumaturgo de Aaevedo 128. a
200 metro, do Tljuc» Tenli Clube. —
favor ver no locai e tratar com o
ar.-José á rua gratidão 9?*

Oportunidade

I>redIo 
— Vornde-ae n» Tljuc»: 2 »a-

las, J quaros, varanda, banheiro
compleo, cozinha, di^penea qu»:-. _
banheiro de empregada. Informações:
Consruora Âmbar Ltda. — Rua da Al-
fandega. 14B-1.» — Tel. 43-8352. 

1>raçí 
Saer-R Paáa' ^—Vende-se apar-

atmento tm construçco, com dois
quartos, sala, bannelro completo, co-
zinha, eom arr.--.rlcs e área com tan-
que á rua Major Ávila 135, a qual
começa do lado do cinema Carioca,
perto da comercio, cinemas, cenieita-
rias. ponto final de diversas Unhas
de ônibus para a cidade a subúrbio.
Preço lao.ooo eruzelros. Parts faclll-
tada durante a construção a financia-
mento dt 40°j° uo prazo de 5 ânus,
com Juros de 10°|° tabela Prlce, pelo
proprietário. Ver hoje no local e ds
segunda-feira em diante, e tratar t
rua Uruguaiana 104, 4° andar, sala
415. Tel. 43-4350, Sr. Berrano.
rpijuca — Vendo as casas 5 e 7 da
X rua Alves dc Brito n. 27, de 2

quartos, sala . quintal. Tratar pee-soalmente á Av. [tio Branco n. 131,
?'*L andar. Valdemar.

Tíjuca 
— Vênde-st casa" de 2 pa^

vlmentos ,á Avenlda (Maracant
em frente ao Estádio Municipal, no
trecho livre de desaproprlaçáo, com 9
ouartos, duas salas, garage, duas va-
randas laterais etc. Preço 450 mU cru--tetros. Está alugada sem contrato. -
Tratar com o proprietário A Avenida
Paula_e_Bousa.__30. '_
Mi ijuca — Terrenos á partir de 20
-*- mil cruzeiros de entrada • o
restante facilitado, sem Juros. Ven-
do no prolongamento da rua Ernes-
to Sena. Esta rua coeneça na rua
Saboia Lima, 2t procurar o ar. Ru-
fino, no local e tratar á rua Bueno*
Alre», 140. 7.0 andar, lt:» 707 —
Telefone 23-3546 — Peçanha

MUlue» — VcndcvnoA apartamentos
a corn 7o per cento financiados.

Junto ao final da rua Conde de B:n-
fim eom dois quartes. sa'.a. cor'-
nha. varanda, «tc. eonatruçfto recen-
ts em edifício de tres pavimentos.
sendo um por andar. P.eço 270 mil
cruzeiros ou vende-se o edifício ln-
telro na baae de 800 mU cruzeiros.
Tratar á Avenlda 13 de Maio, 23
21-Q andar, «tll 2.133. Tel- 22-6234.

Tijuca 
— Terreno — Comoro 

"nat

Imedlaçdes da Praça Sansz Pena,
terreno que ss preste part tons-

truçto At ediflc'o d* 3 pavimento?,
eom frente nAo Inferior a 12 metroa
Cartas para 69080, na portaria drst<
Jorna*
rpijuca — Vendo caaa moderna e

TTende-i
> 232.

Vendo 
a rua da Cascata, txplendlda

ra«!Sene.!n. com t quartos. 4 sa-
tas, dois banheiros, 2 quartos de em-
pregada, garagem com. quarto para
ehauffer e etc. Construída tm ter-
reno de 14.57 de frente, por 49.70 de
lado, e 29.50 de fundos. Preço 850 mil
crutelros. Tratar diretamente a rua
Ouvidor, 183, 1.* and., tala 13. dia-
riamente.

A ttncSo — Cat» a vasla» — 1.» ha-
mt\. bltaçfto — Entrada de 40 mU cru-
•elros ou menos a o restante espera-
mos 2 ou 3 anos pelot Institutos ou
Caixas. Visitem á rua Mendee de
Atular uo. caiu 4 s 7. Junto 4 tt*
taçao de Caacadura. Entrada partearro, varanda, aala, 2 quartos, ba-
nhtlro cotlnh» » qulntal. Val-ie pel»rua Coronsl Rangel até o n. itt.
Venham aos escritórios ds U. Sllva —
Av. Rio Branco 117, Edlftolo Jornal
do Comercio, aal» 421, » ru» México
41. 10.o andar, ttl» 1096, telefone
43*3840.

~X 
tençftol — Meyer e Todoa oe Bentos

-t*. apartamento» de frente em final
de eonstruçáo, eom % amplot qutrtoe,
grande sala, copa, cozinha com gáa,
banheiro completo, entrega das cha?ea
em curto prazo, o edifício é lindo, em
esquina está quase concluído. — Preco
de 180 a 200 mil crutelrot. Entrtdi.
da 35 a 40 mU cruselros. Vsr t rua
Plaul, 344 » tratir n» -Or»»nli»et'-
Alf»; 4 ru» do» Andrkde», 26, 2.* »n-
d«r. Tel.: 43-8638.

SUBCRBIOS

nova de 2 pavimentos. cocn ve-
randa, h»ll, bo» «»:». 3 quartci.
bs nheiro tm eor, dependencisa para
empregada local pa.a carro. Preço
cem otlmo mobllltrlo, 460.C00 cru-
zeUos; ou. sem moveis, a combi-
nar. aendo 135.000 cruzeiros pela . nha auarto e privada d
Tabela Prlct em 19 tno». Hu» do —
Ouvidor 183, 3.0 »nd»r, tai» 303. te-
lefone 43-3340.

rsp

VA ' *u* D- franclsca — Lins de
_tx Titconctioi — Vendo magnífica
otst eom 2 quartos. 1 sala,' cozinha
•"¦gul-tal. — Entr«d» p»r« e»rro —
C?reço . Cr» 200.000.00 — VUltai te

Som 
autorlaaçáo do escritório de A.

lultr-arrfei — Ru» d» Alfândega 98
*.- sala 'fcOS — Próximo A rua Miguel
Couto. ¦ 

"- -
-TAteaclo: — Vtndo i ru» Antônio
if*. Portei» a. 64 — -in, dt Vticon-
Oelot — Otlma eaaa eom doia pavi-

rtatot 
— Terreno 10x43 mti. — Com

quartos, t. salas, cozinha, quintal e

ÍSrtgtm 
— P»elllt»-il o p».amento

yeço Cr» 360.00.0» — viiltem t _*•
nhar- «o «terltorlo dl A. Ollimiríer
o— r.u» d» Alfândega 48 — ar.l* 606
V- Próximo 4 rn» Miguel Conto..
rj ra» D. Rora»n», Junto 4' ttt»
ara Uns 7tndi-tt cai» antls». trtt
nuartoa, dtiaa sales, banheiro eomple-
lio, lardlm, peatlbllldad. d» entrada
bar» »»rro. Pr»*o 120 mil eruielrot,
nssaslstn-ts tm 10 «not 30 por eer-
Ks. OltVO Otl»». í. Avtnld» Rio Bran-
in 117. 4* «r-dar tala 421. Telef om
B»-<423-
|7Ti_íra«a «st __-. Tatoonealsa _m
ata- ap»rtt?n»ato «*n -oi» o;u»rto».
aalt. astl«tt. eeelnh*. hanítelro oom-
a'tstõ • arte efwr» tanque. Sd a quem
í?e.x? sem toâoa &n movelt qut eom-
t*lsrt-an » rr__r-al*sio do rpartasnen-
*>. T»a»»r etm éet-s-. ou Rodlr)_iies.
g .-se Krarlte. 41. 10° «n.tr. ttl»
{felâ _ JUtfstl MüMtl 158 eruastros.

ATENÇÃO!
ótima e verdadeiramente crxccp
clonal. Vila Isabel e próximo ao
Largo do Maracanã. Vendemos á
rua Sâo Franclsco Xavier, 892,
(trecho asfaltado) em bonita e
ampla rua particular, conforta-
veis casas de 2' pavimentos, as
.nais assim se dividem: pavi-
mento terreo: varanda, sala de
visitas,-salão de refeições, copa,
cozinha, w. c, despensa e denen-
dencias para empregada. Pavi-
mento superior: hall, 3 quartos,
(sendo 1 duplo) e amplo banhei-
ro completo. Local magnífico. —
['reco 250 mil cruzeiros, facili-
tando-se grande parte do paga-
mento. Ver no local, com o nos-
so encarregado, sr. Vicente, e
tratar diretamente a Fraca da
Republica, 93, 2.° andar, sala 202,
tel. 42-1662 __ (Junto ao H. P._ S.).

Atenção.— 
Tijuca, vende-ss com gran

dt facilidade de pagamento pel»
maior oferta predio de dois pavlmen-
toa em grande terreno da 700 m2, da
rua Conde de Bonfim, 123 tm lellllo do
Eurico, sexta-feira, ll as 17 horas,
pode ler vlito. Ttl, 42-5321, 

Avenlda 
Tijuca — Quilômetro 1 —

Vendem-ae Juntos ou separados, 2
lotea de terreno de 12X30. Milton Per-
reira de Carvalho. Rua Evaristo da
VeÍ5ft* i6L. 17.» andar. Tel. 32^5757^

AvenHáVTÍTJücã 
— vendem-ao A vlt-

t» ou prato longo, maçnlflcoa ter*
renoi A ru» Tlumbl. paralela A Ave-
nida Tljuc», dlatnnte 11 ou!Iometroi
da Avenlda Rio Branoo, » s oullome-
troí d» Muda, com magnífico calca-
mento, água canaltsada puríssima, cap
t»da no local, stl » arborltaçAo. Tea-
t»d» de 20 metroí pr» cima. Doml-
nam lindei palltxtnl • lão ladeado,
por dentai rfloreitat vlr.eni lndevai-
távela por serem da UnlAo, manan-
clala InetwtAveli d» «nerirla e de tau-
dt. Proibidos por ltl predlnt de malt
da trea andarei. Nto iflo for elro».
Bondei: Alto da Bo» Vlata, » doli
passos, na Avenlda Tijuca da 35 em
30 minutou bondea -Tljuea" » 900
metros apenaa, na Usina, da 10 em 10
minutos. Tratar no escritório de Mil-
ton Perrelra de Carvalho. Ed. dos
Barbonoi. Ru» Evarlato da Valg», 16,
17.* andar. 

Apartamento próximo ao
Tljuea T. C. — Vende-se. acaba-
do de construir, eom 3 quartos,
2 salas, corta, corinha, garagem
em condomínio. Rua Confe de
nonflm, 481. anto. 40S. Mais de
BO por eento financiado a lon-
go prnw». Tratar pelo telefon":
3R-R363. _aos domingos: 3*a_4555.

A 
tangi» — Tljoe» -_~Junto"A nii-
na — Vende-sa terreno de \0**vo,

plano, podendo construir imediata-
mente, prtço 180 ml! cruzeiros, 'a:'ll-
la-te Darta Olavo Oama, á Avenlda
ítlo Branco 117, 4* andar, ssla 421,
r Hat'.'ti 23-4923,

Terreno 
na Tijuca — Vende-se ur-

gente. íl' plano, de facll cons-
trução, medindo 10x28,50. Fone 48-
8001.  
T-Jüi» 

—"Vende-ae i Av. Paülõ ài
Frontin ampla a colida residência

com grande nn de co-modos em ter-
reno de 12,50 x 46. Preço 580 mil cru*
teiros. Facilitam-se 50 por cent. a
dongo praao. Urnonillarla 6, !*--i>:t
litoa av. Almirante Barroso 97 5a
»ala312. tela 32-8864 e 42-9495
'|Mjuca — Rua Tobias Moscoso n.o
-*- 324 — Vendo residência nowa de

2 povtoa.. em terreno de 12X30, ten-
do 2 salaa 3 quartos, copa. cozinha,
lavatorio. quarto e W. c. de ecn-
prezada, 2 varanda», banheiro, ga-ragem. ete. Preço 750.000 cruzeiro..,
com financiamento de 350 mU cru-
zelroa. Para *er visitada com- H.
Bitton. Avenida Nilo Peçanha, ¦ 155.
tala 610. Telefone 42-9630.,
rpijue» — Veandeirios dol» lotet dê1 terreno á rua SSo Mlcuel proxi-mo dos pontos dos bondes a ônibus.
111, com are» de 12 x 26 e 13 x 28
metroa informaçfiea A mesma 'rua
numero 68B. ]

Tijuca 
— Vendo" com entradã"de 80

mil cruzeiros, no melhor ponto dobairro magníficos apartamentos desaleta, sala, com 20m2, dois dormito-
rios, banheiro com box, ampla cozinhae quarto de criada. Preço 272 e 352mum cruzeiros, com 50°1D financiados,
melhores detalhes com Geraldo Alvesde Rezende, Ac. Rio Branco, 128, li.»andar, sala mi.

Tllüo» 
Vende-»*-"i rõ»—-»ru»o «

Ultimo e confortável apt vaa:o
tendo tala 3 quartos dep. de em-
grered» 

ara» de lervlço eot a gttan. convp. Proco 300 mil eruaslro».
racilltam-a. .10 por oento. Tratsr naImobiliária 8. liabel latda «v. Al-
mirante Barroto 97 1° aala 312,
ri-iijué» — Apartamento pronto.Ven--*- db ótimos apartamentos em an-dar elevado, mtto variou. Ainda' niofor»m ocupado,. Cada um tem trei
quartos a* mais o de empregada, sala.banheiro de eor t mais o de empre-
gada. Clima ds Petropolis. panara-ma deslumbrante; perto das . ruaa
Bom Paitor t Desembargador Isldro.
Preço 390 mil t 430 mil eruteiroa,
com garagem. Faclllta-se o pagamen-to; á rua do Carmo 71. a° andar; aa-
las ns. 801 t 802. Antonio José Ce-
peda. -_ ¦'pilue». Ttrreno — Ttnde-te * nia

*- Haddock Lobo, pronto para rece-
bar eonstruçáo medindo ia metroa de
frtnte por 68 de fundos. Foro remi-
do. Lano d a sombra. Gabarito t pa-vlmentos, lneluilve lojas. Preço 850
mil cruzeiros. Tratar pelo telefone:
23-2637, dti 10 h»r»a «m diante.

Fuça 
— Vendo 250 mil eruteíro».

ru» Oratldio, ' tolldo predio tm
terreno d» -.20*33, tendo «ntrtd» 1»-
toral. 2 i»'.»a, 3 o.utrt«i, ban. comp.
cozinha e grande quintal. Facilito 50
mil cruzftros, a eombinar. Outro mo-
demo. a ru» Uruguai, em pequena
vila, tendo varanda, sala, 2 quartoa,
ban. comp. .cozinha a grande área
pelo preço de 150 mil erutelro» eom
entrada de 60 mil a o saldo em pres-
taçOca mcnaali de 470 crutelrro» Ta-
bela Price. Alnd» outro A ru» Tom»!
Coelho proí. d» p. Sten» Pen» em
centro de terreno 12,50*30. plano,
com poialbllldade entrad» »ulo, gran-
da varanda, atleta, 4 aalaa. cop» 6
quartoa banheiro cozinha t grande
quintal. Preço 300 mil crutelrot, la-
cfltando 100 mil eruaelroa a longo
praio. Abelardo Uendea. »v. Hilo Pe-
çanlia 26, 11.». aal» 1104,Jil. 22-3579.
rpijuca — Cora financiamento dê
-*- 607-, prazo de 5 anos e Juros de
10% a.a., vendo dois apartamentos
de 3 e 4 quartos, 2 salas, copa, co-
zinha, bannelro completo, tem um
deles quintal t Travessa Afonso. —
Preço _io mil cruzeiros. Tratar pes-
soalmente á rua do Carmo t, aala
n^_bl2.

Tijuca 
— Vendem-se dais lotes, na

rua Rocha Miranda. Um com
4S7m2, outro eom 605m2. Clima prl.
vlleglado, luz, gáa, telefone e rua
calçada. Aceitam-se ofertas. Knten-
dlmcnlos com o Efr. Aludir, das 14
às 17 horas. Fone 22-7690.
rpijuca — Uma grande oportúi-id.idte
X — Vendo ótimos apartnmcu.os cm
edifício do esquina com 2 pavimento..
dc otlmo aspecto e estado de conser-
v..ção apartamentos todoa do frente.
no melhor ponto da rua Baltazar Lis-
boa; Junto A rua Bar&o de Mesqur.a
e a s minuto» d» Praça -ten: Pena;
apartamento em otlmo estado de con-
aervaçuo, todo taqueado e lage com 3
quartos, saia. cozinha A gás. banh-iiro
completo e qulntal pelo preço de 155
mil cruzeiros; outro com menos um
quarto por 140 mil cruzeiros; outro
tipo residência tendo cm. baixo: Bala
com 12 metros quadrados. quarto.
grando hall, caiilnim á gát prlvad» do
empregada e qulntal em **lm.t; amplo
hall mais 2 quartos banheiro comple-
to por 180 mU cruzeiros; -endo outro
df» esquina, com trcs quartos, unas sa-
las e demais dependências por 165 mil
cruzeiros. Planta e maiores detalhes
C. José T. Vieira. Avenlda Almirante
Barroso qp 6° andar nnla oon.

'IMluca PríHíõ ~ Vende-se em
magnífico estado, prestando-se ma-

ravllhosamente para colégio casa de
saude, hotel ou grande família. 4 salas.
3 grandes salões. 12 quartos, etc. ga-
ragem para automóvel. Preço 1200
cruzeiros ou i.;Oo cruzeiros com
terreno ao lado de 700 ml. Informações
so pessoalmentR no escritório de Os-
waldo Bantot Parente; 4 rua Miguel
Couto 51 1.» andar.

CENTRAL

Apartamentos 
— Vendem-se para

pronta entrega de diversos tipos
A rua Tenente Vieira- Sampaio n. 33
esquina da rua Aristides Lobo n. 159;
em edifício de tres pavlmantos, dois
por andar, ambos df frente, constru-
çáo de melo luxo e eom aa seguintes
peças: — Tipo "A" — Varanda s-tla,'
dol'-, quartos, banheiro, eozlnha, quatto
e privada de criado. Tipo B — Varan.
da sala, tres quai tos banheiro eorl-
nha auarto e privada ds criado. —

Tipo "C — Varanda aalet» duat gran-
des salas tres quartos. banheiro em
ror com box armário para rouparla.
despensa. cozinha, quarto e privada de
criado. Todoa tem entrada de servi-
ço Independente. Ver no local eom o
vigia. Preço de 235. mil cruaelroí »
380 mU cruzeiros com 33 por cento f:-
nanclados em 15 anoa. Tabela Prlee.
Largo d» Carioca 5 aala 104. J. C.
Parla.

rjuca 
— Vendo por Cr$ 40.03,00 na

Praça Saenz Pena, lin-lp 'ote da
24X20. C. Joppcrt. Qul--.1---.di. 59. 1-*,
l»l» 7.

Tljuc» 
— Compro terrtno plano eom

mínimo de 10 metroa de frente e
300m2, próximo á Muda. Serve cm
OraJ»Q. Pago att 130 mil eruteiroa A
vltt». Fone: 38-1228-

Tijuco» 
ou itlo Comprido — 15.000

eruielrot, paço par» alugar caia
— Aluguel antigo mesmo precisando
de obras. Telefonar para 22-3366 sft
eom ar. Machado. _____! .

> pi Jucá — Vendem-se duas casai
JL- boae a 190 mil cruzeiros cada a
vista com 2 e j quartot aendo uma
vatl». Ru» Moralj-e Sllvn 104 caso»
4 a 5tii-Informar pelo tel. 26-4272.
'pijuca — Vende-ae por 390 mU cm-
J- aelrot apartamento novo A rua

BarAo de Itapaglpe 623 apartamento
202, com duas aalas. tres quartos, aa*
la de almoço varanda e demais de-
pendencl»! pintado » oleo. Tratar pelo
tel, 48-3045,

Tijuca 
— Compro predio de um pa-

vimento, base A vlata 500 mil cru-
zelros, de ialã, trea ou quatro quar-
tos, banheiro completo, etc. Tambem
serv* Rio Comprido. Outras informa-
ÇOes com S. Barros. A ruá do Car-
mo 6,...tala 1006. _Tel._22-4_>22. ¦

Tljuc»; 
— Vendo por 260 mil cru-

zelros, predio com duas salas,
tres quartos, banheiro ..completo, co-
zinha a dependências de criada e
quintal. Outras Informações com B.
Barros,. á rua do Carmo b, sala 100b.
JTelj 22-4522.  

'
rpraploEêVro Tljuc» — Vendem-se
-L duas casas ótimas, edificação mo-
derna. com entrada para serviço ann-
do uma á rua Saboia Lima. dispondo
de dois pavimentos, quatro quartos
duaa salas a demais dependências. Jar
dlm » varanda». A outra, anexa na
Travessa Jalcâs, dispondo de dua*. fa-
las dois quartos demais deusn-lenciai-
e garagem ampla. E~.ccli.nte oportu-
Entram-se com 200 mU crutelroí, o
resto a combinar. Tel. 2B-41*94

Tljuc» 
— V«nde-n n» ru» Delgado

de Carv»ilho Junto e depois do
125. terreno de 12 x 30 com planta
psra 6 apartamentos grandes, com
garagem; Tratar no local com o ar,
Antônio, encarregado dt armamento,

ijuca— Apartamento — Vende-ae
um «tn narand». 2 quartos. a»la,

eoilnha. banheiro, quarto « W. C.
de empregada — Ver A ru» Rego Lo-
prt n. 72 dtt 7 As 16 hora» e do-
mlnço da» t ti 11 horas.

TTjiic» 
— Ap»rtamento — Vende-

ae um de quarto, sala. cozinha,
e banheiro em edifício acabado da

conatrulr. Ver A run Reno Lopes n.
72 das 7 Ai 16 horas. Domingo das
9 As 11 l-ort».

V cn de-se próximo á Praça

... tençto — Merer — Todoi o» San-
XV to» — Vtnde-te um» cai» eom 4
quartot, 2 salai, cosinha a gás, ba-
nhelro completo, terreno 10150. porlo
habltavel, varanda, rende 3.400 cru-
telrot mentali, perto de todtt «on-
duçôes, preço 300 mil cruzeiros, fa-
elilta-ie, entrega Imediata. Tratar
com Jorge A ru» Álvaro Miranda 26.
Pilarei

rrujuça
— Saenz Pena, predio moderno, com

4 quartos. 2 salas, banheiro completo,
cozinha, copo, garagem com quarto e
dependência de empregados, pelo preço
de Crt 580.000,00. podendo ser facilita-
do alguma parte. Ver e tratar A ruo,
Henrique Fleluaa. 232, c/ o proprietário,

'ptrrenos na Muda da Tijuca — Ven-
J- do diversos, alguns lnteiramen-
ta planos, em bairro Jà quase todo
construído, um doe mats belos local
d» Mud». Tratar: 37-3278,

'iMJuca'"—' Vende-se" "itndõ"apto. 
poi*- motivo d« vis gem, entrega. lme-_

diata, 400-metros do T. T. Club. eom
otlma varanda, grande aalt, 1 dormi-
torlot banheiro eom box plntedo a
oleo, eoalnha, eom armários embuti*
dos, quarto s w. e. Ae empregada, —
trra eom tanque e terraço, com 60 m2.
eom dois quartos. Preço 28o mil eru-
zeiros, tem parte financiada, telofo-
nes: 32-6597 • 43-9933, «m » »r.
Rodrlguts.

Illjuc» 
— Andarai — Vendo ótimo pre-

- dio de 2 pavlmentoa, com 3 qtos.,
I ialã, W. C. de empreg.. qulntalil-
nho, etc-, por «o.ooo crutelrot de entr.
• o ttldo. Tab. Prlct 20 anoi. Ver A
rua Baráo de Sáo Franclsco, 24 a tra-
tar com Helvécio de Qusmfto Filho; á
rua do Rosário, 74, 1.» andar, aala 2,
dtt 9 At 12 hor»»- Tel-: 39-5887.
fp-Juca — Terreno para Incorporação,
A na ru» Aguiar, com 24X60. eom
caaa antiga. Preço Crt 830,00 o mz. In-
formaçfiea detalhadas nos escritórios de
Ascendlno Gonçalves; á Travessa do
Ouvidor, 36. 4.» «ndar. Tel.: 43-7 600.

TÍJuea 
— Apartamento pronto —•

Vende-sa, de frente, novo, nao na*
bitado, hall, talet», aala. tret 7U-ir-
tos a demais dependen-ias Ver í ma
Toblas Moscoso 257, apartamento iOi,
com o ar. Clementlno e tratar eom
Carrilho, i„.n_«.-~í?f*atuelana j15j ^

_ft.p(í:-r—-fala lOoa. Te efones u*ty7i
o 28*6602- Preço 280.000 erut.lioi,
com grande financiamento pelo IP\*Jg.

Tijuca 
— Rua Ouaplara — Vende-

ae, entre» Imediata, ottmo apar-
tamento com dois quartos, uma sala,
demais dependências. Todas as peças
de frente. Preço 230*090 cruzeiros com
financiamento. Avenida Almirante
Bsrroio 90. tais 310. 22-545J • 42*
3072. Cury.

rpijuca — Vende-se otlma caaa em
-l completo estado de coniervaçAo.
Ver e tratar A rua Jos* Higino 36,
casa 1.

Tijuca 
— Ru» Alzira Brond&o, bem

próximo • à rua Conde de Bon-
fim — Vende-se apartamento, para
entrega imediata, em òllmn e mo-
demo predio de tres pavlmentoa oe
sala, 2 quartos, cozinha, banheiro
completo, 2 varandas, quarto de un-
pregada e dependências. Faclllta-se
o pagamento. Trata-se diretamente
com proprietário, á rua Justino da
Rocha 91. Fone; 48-3691. 

TIJtfCA -— Vendem-se 3 óff-
mas casas, Z quartos, Z salas,
amplos dando entrada para ear-
ro. Roa Uruguai, 371-A, preço
120 mil eruzelros, com 50 por
cento financiado.. Ver no local
eom o proprietário, (ica perto
de Conde de Bonfim. 
fj-lljuca — Rua araíídAo 114, rande-
X sa casa pela melhor oferta, dois

auartos. 
duas salas a demais depen-

enclaa a mais doia quartos nos fun-
doi. Trattr n» ru» Paula Brito 551-
And»r»l. 

Hu» Afonso Pan» n. 163

~ALO, 
PIEDADE! Vende-se ca-

sa nora. cm avenida dc 4 casas,
i, r. Fagundes Varela. 647. apar-
tamento 102 (quaso esquina de
Torres de Oliveira) tendo um
ótimo quarto, grande sala
quarto de banho cozinha com
fogão a gás e qulntal, com en-
trada independente. Distante da
rna Clarimundo de Melo, 100
metros. Ver diariamente das 15
is 17 horas. Entrada 50 mil cru-
zeiros e o restante em prestações
mensais de R50 mil cruzeiros. En-
trega-se varia.

A 
tençfio — Estaçfto do Engenho No-
vo. Otlmo loeal. Ru» principal.

Vendemo» em centro de terreno, otlmo
e eonfortavel predio retldenclal, o qual
assim se divide: bonito Jardim, tapa-
ços» varanda lateral. 3 dormitórios,
sala de Jantar espaçosa, copa. coil-
nha e banheiro completo. Existe em-
da quarto » W.C. de empregada. Ver
no local, por especial gentileza do ar.
inquilino, á rua Oregorlo Neves 34 —
Preço 260 mil crurelros. facilitando-se
parte do pagamento. Tratar direta-
mente A Praça da Republica 93, 2o
andar, tal» 202. Telefone 42-1662 —
(Junto »o H. P. B.),.

A' 
Estrada Monsenhor Fellx 850 —

Vendo pequenos lotes com entrada
de mil cruzelroí e o restante a com-
binar, preço total 15 mil cruzeiros. —
Tratnr A Avenlda Rio Branco n. 10B.
50 andar, sala 504. Tel. .1-9836

Atençtot 
Sntrada dt Crt 40.ooo.oo

ou menoa a o restante em 10 anos.
Vendo apartamentos eom 3 quartos,
saia, banheiro completo, etc. Rua Dias
d» Crut 676. Meyer. Vltltem tntei dt
vir »ot e,crltorio, dl H. Sllv». Av.
Rio Brinco 117, nii 421. Pont —
43-3840. Edifleio do Jorntl do Co-
mercio, ou ru» México 41, 10, t. i.qq.

Atençaol 
Inauatriaisi — vendo gran-

da galpto com Instalações e mais
auas casas ooas na sona Industriai.
EngenhD aa Dentro. Bondes a onious
A portt. duat tremei, força, lus, g»ie Junto da estaçto. A'rea tle 2.200mz.
Facilito 70°|o. Vennam aoi escrito-
rloi de H. Bllva. Edifício Jornal ao
Comercio, aa.» 421. av. Rio Brau.;.
117, t ru» México 41, 10° andar, ia»
1006, Tal. 43-3840.

A~tençiol 
— Entrad» d» 23 mil en-

xelros t o restante em 10 anos,
como aluguel, vendo lindas a novas re-
aldenclas A rua Joáo Pinheiro 39, de-
fronte á Estaçfto da Piedade. Casaa
de 2 quartos, aala, banheiro, cozinha
a gls e área. Toda taqueada e teto
de lage. Visitem as casas e. 6. 7 e 5
e venham aos escritórios de H. Sllva.
Av. Rio Branco 117. Edifício Jornal
do Comercio, sala 421 e rua México
41. 10* andar, tal» 1.006. Telefone
43-3840. . 

AtençAol 
— Vendo A raa Uarapendt

os prédios 297 c 299. separada-
menls cu Juntos, lindos, novos c bem
localizados. Jardim, varanda 3 quar-
tos, sal&o copa, banheiro cozinha,
quintal a mats um dtlmo terreno pia.no dt esquina comercial, no melhor

Eonto 
do bairro novo de Marechal

:crmes — Visitem antes da vir ao
ea crltorio de H. Sllv» — Avenltf» Rio
Uranco 117, l»l» 421. Ttltfone par»
43-3840 » ru» tlllico 41 — 10.* »n-
d»r,__i*l«_loo*

Atençaol 
— Lindos a modernos apar-

ttmento» terreo» Jtrdim, v»r»nd»,
2 quartos amplos, sala, banheiro, co-
zinha a gáa, área, teto de lage e ta-
queamento geral, entrada da 40.000
cruzeiros ou menos a o restante em 10
anos. Visitem á rua Jofto Pinheiro, 37,
aptoa. 101 • 102 » n.« 42, sptos. 102,
103 e 104. Visitem t venham aos es-
crltorlot de K. Sllv». Avtnld» Rio Bran-
co 117 — Edifício "Jornal do Comer-
cló". ltl» 421 e ru» México, 41, lo.» an-
dar, tal» 1-006- Tel.: 43-3840

A 're» — 17 x 70. eom duu
-íjLde quarto, aala a cosinha, eada
uma, preço de ocasláo 60 mU crustlroe.
facilitando uma parte. Eataçto da An-
chieta, á rua Arnaldo Murlnell, 173-
Tratar na Organlzaçfio Alfa; á rua doa
Andradas, 26, 2.° andar. — Telefona:
43-.865B.

Atençíiol 
— Vendo á rua José Ua-

riano 37. esquina da rua aolaa.
Junto á estaçáo de Piedade, otlma re-
sidencia de 2 quartos, sala, banheiro
cozinha a gáa, etc. Visitem o venham
no escritório de K. Sllv». A Av. Rio
Dranco 117. aala 421 — Edltlelo d»

ma Me"'-
43-3230.

VemTí
ntrad» de 25.000 erutelro» oa

menos e o restante a longo prazo.
Ru» Eulln» Ribeiro 305. Engenho d»
Dentro dois quartoa. ia'a. banheiro
cozinh* « quintal. Vltltem e venhsm
ao aie.-itorlo de H. Sllv» Avenida
Rio Br»nco n. 117. edifício 40 -Joi-
nai do Comercio" tala 421 • rua
México 41 loo. »n_ar, «ile. 1.0Í6 —
Telefone «3-3640 _ Sn

Jornal do Comercio ou rua j-lexico
«1. 10». «ala 1 -006._Tel.__4.

Atençio 
— Casas novaa

en

Atençio 
— Catst "baratee", 10, is »

30 mU cruselros ou menos de en-
trada, t o restante a longo prazo. Real-
dencias de aala, quarto, eoalnha, ba-
nhelro a 2 quartos, tala, cosinha, ba-
nhelro, qulnttl e demtli dependências.
Visitem A rua Adolfo Berg»mlnl, 35.
Vai-se pel» ru» Oeneral Mena Barreto,
defronte A Eitaçao dt Nllopolls. Ve-
nham aos escritórios de H. Sllva. Ave-
nld» Rio Branco. 117. ttl» 421. 4.* »n-

dar, (Edifício do "Jornal do Comercio").
Tel.: 43-3840 e ru» México. 41, 10.*
andar, sala l.QQfe.  

Avenid» 
29 d» Outubro, (aubúrbã-

nai n. 7.471 — Vtndo, eom gran-
de facilidade de pagamento, essa
ótima residência de 2 quartos, l sa-
lae, banheiro, cotlnha, em centro di
terreno plano, de 10X43 metros. VI-
altem a venham ao escritório de H
Silva. Av. Rio Branco 117, «ela 421
Fone 43-3840- Edifício do Jornal dr
Comércio,

Ãrüa 
Dlonlslo Fernsadeu 31B

genho de Dentro, ledo d» ru*.
Dlss da Cruz — Vendo duas boas re-
tldenclai nov»». com J»rdlm, varan-
da sala 2 quartos, banheiro cozinho
e qulntal. Entrada de 25.000 cruzelroí
ou menos e o restante em 7 «noi
ou mais — Visitara antet de vir a»
tterltorlo ís H. 81iv» - Avsnld» Ria
Branco 117. Edifício do Jornal do
Comercio — a»l» 421. Telefone 43-3840
l rua México 41 — 10.° «ndar. aa-
la 1006. í-~A~t»rçaoi vendo A tt»« Vltc»inde
A. de Itahtltn» tolldo e moderno
predio. d» v»r«nd» » quortos. li»-
ln. binhelro. cozinha e bom qulntal.
Negocio de oportunidide. entrega r«-
Dld». VbtlUt «d com »utor!z»çBo do
íserltorlo de H. Silva, parte «"»=-
ciada pela C»!x« Eeonomlc». Ave-
nld» Rio Brtnco. 117. att 421. —
Tel. 43-3840. Edifício do -Jcrnal do
Comercio". :—;—_-_-—

S> 
ru» LeopoldUnt, 109, Junto A Bt-

taçAo de Piedade, vendo caea de
lardlm. 3 quartoa, 2 lalai. banheiro
completo W. C. de «mP"'!;d»l.c°í!í?,*
com gAe e boa Are». Entrada de 45 rou
crutelroí • o rettante etn 10 anot. VI-
altem e venham toi eicrttorlos di E. ,
Sllvt. Rua México. 41. 10.* andar, aa.»
1,006 ou Av. Rio Branco, 117, aala 421.
"Jornal do Comercio', tel.:-43-38.40.-A"tençao — Vendo • entrei» an»-
A. dltttmenta» Undo pilaeete a<L'ro«~'
tllo Lulz XV A rua Mariana Porto.»
Uno Teixeira. Rlachuelo com •='«-
35 Junto ao. Largo do J»oar« e ru»
da par» c»rro. Jardim, varanda ¦»-
ito plnatado a oleo com pon» ««.
oroÃie e cristal 3 quartot. J11» *•
amo-o bannelro de luxo eodnh» «cer.
prateleira» de mármore » armário,
embutidos, dl!T»»r.»a, quarto e ha-
nhelro par» empregada, grande a.-
pendre e quintal. Facilito o pat-moa-
to Vlaltem » venham ac» iscrttortoi
dt H. Sllv» A Av. Rio Brinco 117 4*
sal» 421 Ed. do J. do Comercio «
rua México 41 10» »nc»r se-a 160»
tel, 43-3840.

,-r *

mu~i
Vendo casa de avenida, tendo

2 aalaa e 2 quartos. . Preço 110 mil
cruaelroí, eom 50* flnannladot. K.
Bltton, a Av. Nilo Peçanha 155. i»l»
n. no. Fone 42-9630.
flUjue. — Vênde-iê otlmo ttrreno
—. elevado, Und» vllt», de l2m dl
Trente. )5m pela esquerda e 57m peia
dlrelt», A ru» Ourlndlb». entre oi
prédios m t 37. no elegante Bairro
Ruthtandl». fim d» ru» Marechal
Trompowsky por Ci9 220.000,00. sen-
do 100 mU eruzeiroa financiados.
Tratar A rus ls de Outubro 85. Te*
lefone 38-6831.

ljuea — Compr»-!» urgtntt ê»It
do um pavimento, recuada, que

tenha duas salas, tns quartos a de-
pendência em aualquer rua tranaver-
sal entro Rio Ccmpr-do a Saenz Pe-
na. Náo faz qusstfta que precise
obraa. Recados para Rogério —
Ttl, 32-281». '
mljõca 

'-—" 
Vandsrà-se os apartamen-

toa tl t tl-A da ru» Professor
Oablzo tl, i-mio duas aalas, 5 qusrtos
cozinha, banheiro dependenelas eada
um. Pode ser vlsto das 14 ás 17 hs.
Pieço 275.000 cruzeiros com 175 mil
cruzeiros financiados. Tratar a rua
Almirante Tnmandar' 53- Apart. 81.
Font: 25-9820.

T tençAÕ — Otlma residência em
x\-Cavalcantl, com dois quartos, sala
cozinha, banhel'0. êtc, podendo ser
arnoliad» vendo A vista ou facilitando
parte. Tratar A rua do Rosário 135.
A° indar. sala 1 

A" 
bollçílo — Vendem-se lotes de ter-
reno A rua Figueiredo Pimentel

Ufl. Ver no local com o sr. Amando
faclllta-se o pagamento. Tratar A ru»
do Carmo 55. 1° andar sal» 7. Te-
lefone 42-1841.

A tençáõ - Por motivo dt viagem
_r\ vendo uma ôtlma casa com duas
salas, doll quartoi. cozinha e mait
denendencloa e uma mtla-»gu» noi
fundos eom dois cômodos, AA Tra-
vessa Paiva Brito 20. Inhaum». in-
treva imediata, ot Interessado! po-
derfto procurar as chaves com Dona
Nair, n» ru» Dr. NIc»nor 237 t tra-
tar com o ar. Nestor no Beco das
Cancelae ll, 1* andar, d» imunda
a sexta-feira, dai 8 Al 17 hor»i. t»-
badoi dai 8 Al 12 horat.

AtençAo 
— Bara t excepcional opor-

tunldade — V»tla» — EataçAo d»
Piedade. Junto » todo comercio t con-
duçao. Vendemot A ru» Freltaa Ma-
durelra 47, esquina com a rua Assis
Carneiro e Junto A rua Clarimundo de
Melo, bonltaa e solidai, caiai, em rus
particular, as quais assim se dividam:
2 quartos, espaçosa sala de Jantar,
copa. cozinha com fog&o a gás, ate.
Entregamos vazias. Preço 100 mil cru-
zelros, facllltando-se parte do paga-
mento. Ver no local, na ca.a 1, »nm
o nosso encarrrefíedo ar. Camilo e tra-
tar diretamente A Praça d* Republica
93, to «ndar, tal» 202. Tel. 42-1662
(Junto a o H.P.S.) ¦

Atenção 
— Meyer — Todot ot San-

tos — Casa vasla — Entrega Ime-
diata.' Vendo A rua Honorlo, etquln»
da rua Augusto Nunes, casa de 2 pa-
vlmentos, bonita aparência, a qual at
eompOe das seguintes comodidades:
Pavimento inferior: sala. sall. cozinha
a demais dependências e qulntal, Pa-
vlmtnto tuperlor: 3 olimo» quartot,
pequeno terraço t banheiro completo.
Otlm» aparen.1», construção lollds.
Local de multo comercio e conduçAo
Preço 190 mil cruzolros, facllltando-aa
boa parte do pagamento. Ver no lo-
cal, A rua Augusto Nunes 541, s tra-
tar diretamente A Praç» d» Republl-
ca 93. 2o andar, tal» 202. Teietone:
42-1662 (Junto to H.P.3,1

A tcnç&o
aS-A

Atênçáol 
— Vendo com entrada de

de 25.000 cruzelroí ou menos t
o restante a praso, residência nova
no Meyer, A rua Isolina n.° Z30, ca-
aa II. sala, quarto banheiro cozlnnt
• art» — Viiltem » venham ao es*
crltorio de H. SUva - Edifício do
Jornal do Comercio, Avenida Rio Bran
co 117 — 4.* »nd»r. tal» 421. Tele-
fona 43-3040 * rua México 41 — 10.4
andar, sala lQOt. __ * ', t¦ ru»" OoyAa n. 742 delronte »

estaçAo de Pitdtde - Vendo re-
sidencia de doia pavitnentca, doia
quartos, sala. copa, cozinha, honhel-
ro. varanda. Facilito entrada de 33
mil cruzeiros ou «nenos è o restante
em 10 anos o" mais — Venham aos
escrltcriot de H. Sllv* A Avenlda
Blo Brinco n, 117 — Edlf telo do
Jornal do Comercio sala 421 e rua
México n. 41. 10a. andar aala 1.006
— Telefone 43-3840.

Cuts vatl»» — Vendo
ru» Lecpoldln» n. 121 ca*a»

n»i.: S, 11. 13. 14 t 10 com doli
qutrtot, nl» binhelro cozinh» » gáa
e tre» teto de.ltge e toda taqueada.
Junto » ettaçao de Piedade — Vtl-ie
pels nu Joáo Plnlvlro entrada de
35 mil cruzemos ou menoa e o **es-
tante em io anos. Visitem e venham
soi eicrltorloa dt H. Sllv» A Aye-
nld» Rio Brinco n. 117 4*. »ndar
t»l» 421 on ru» México n. 41. io<>.
andar, tal» 1.006 — Teleíone 41-
3840.

ttnçAol— Ntgoolo d» oottlso —
Vtndémo» o» mala lrtndoi t novoi

aptrtamentos, dt garagr, a»l», quarto,
ouarto banheiro, eoalnha etc, A rua
Gutrarí 81. Ap»rt. 201 «om Don»
Lult», desembarcar n» ru» Llno Tel-
xrlro 94. Orande tncUldnde dt paga-
mento. Entrada de 10% e o lettanlt
financiado tm io anos, como aluguel.
Venham aoa ttcrltorlot de H. Bllva,
A Avenlda Rio Branco 117, Edifício do
Jornal do Comercio, tal» 421. Rua
México 41, 10.° tndar, sala 1006. Tt-
lefone 43-3840.

ts_5fe>i — crs 7.000.00 .tt. Tr_t-
passa-a» o direito de compr» de

lote de terreno è uma »re» dj qu».
tro lote» »m Cwnpo Grand». —
__ntli,_no. Mtl» lMormaçSe» oom
a -rganttaçío Unlio do Brsílfl d»
Imóvel». Ru* Buenoi Atra». 131. «o-
br»do. T»!»rfw>» 23-0770. BxpedUnti
du 10 A» 12.30 • du 1* AS 11.30
horta.~\ 

tençio: Tendo otlmo terreno
ATA puno tm Mtdurelr» — Ru» P»dre
M»ncl oentre oi nt. 154 • 136 —.Ares
2.460 mt»2.-•— Prtço dt ocutAo —
Vltltem a v»nh»m «o tteritorlp de A.
aulmertet — Ru» ds Alf»n«eg» 98

ul» 606 — Próximo A ru» Miguel
Couto. ' 

' - _ _„~\ 
Unçlo: — Tendo _ ru» Dr. OI»-

JXvlo 94 — Inhtum» — Terreno eom
v»rl»i e»i»i •¦— 11 * 109.80 mtl.
Orande f»ellld»d» de paeamento -
Visitem e venham »o «critério de A.
Oulm»rSet — Ru» ,«» Alf«ndeg» 98

«ala 606 — Próximo A nl» Miguel
Couto

tençao~— Apta» 201 o 202 ven-lo »
Av. 29 de Outubro antiga *u-

Duroana n: 7337 entrada de 40 -uü
eruieiroc » o restante em 10 tao, ou
mais eom talAo 2 qu»rto» gronde». D»-
nhtlro ooi » grtnde torr»ço . I_"*"
e»q»s de frente. Vlaltem t veabara
tos escritórios de H. Silva i Ar. Rio
Branco 117 4° »nda rsaia 421. Eo.
do Jorn»! do Comercio e rua do M«-
xico 4i 10° andar aala 1006* Fon-v
43-384U.

AtençAol 
— Terrenos planos de 10

x 45m. aem entrada, Cascadura,
Junto A rua Clarimundo de Melo e ao
lado da Etcola 15 de Novembro, vendo.

Srozo 
de 10 ou 15 anos, no fim da rua

outo, rua 8fio Pedro, e cutras* onde
existem umu plantações de hortaliças,
despesas apenas de 3.000 cruzeiros. Fo-
dem construir cosas proletárias. Vial-
tem o local e venham marcar o lote nr-
planta e garontlrem-se com uma peque*-
na Importância para reserva de com-
pra. Avenlda Rio Branco, 117, Bdlflclo
do "Jornal do Comercio", sala 421 o
rua México -41, 10*& andar, snla 1.006.
Tel.: 43-3B40. ,

AtençAol 
— Preço de ocoalio —

Vendo apartamento! de 3 e 2
quartos, «ala, banheiro, ate, lindo»,
e bem acabados. Rua Joaquim Tavo-
ra 65. Engenho Novo, entrada a com-
binar o o reatante a longo prazo conin
aluguel. Visitem e venham aos escrl»
torlos de H. SUva, A AV. Rio Branco
117, Edifício Jornal do Comercio, aal
421 o ruo México 41, 14° andar, tal»
1.006. Tel, 43-3840._ rr——•~A 

tinção - Casal vlilu A ru.»
/Vpaltun» 93 l«ntlg» tr«yeti» Go-
meai eaetaçfio do Encantado, vtndo
ótimas caau de aal» quarto, cozi-
nha «mpl» • »re» Enír»d» de «0
mtl eruzeiroa ou-menos « o reatan-
ta im 3 «noi. Vltltem. ch»v»t no
n 131 — TrtUr com H. Sllv». —¦
"Jornal do Comercio", sala 421 . —
Telefone 43-3840.,

AtençAol 
—Vtilat — Or»nde opot-

tunldade. Caiu por 33 mu «ru-
aetroe com 13 mU cruzeiros de entra-
da 9 o r*-t*nte a combln"* Vt ã --
Plun» 290. Osvaldo Crusi Triveu» da
rua Joio Vicente. Tratar cmi o pro.
prietarlo na Organlzaçfio Dulce; a r.
Rodrlfto Silva 18 5* andar tala 305:
esquina de Assembléia. Tel. 32-7945*
Dea.t hoiu em dl»nt».

Ap»rt»men«o» 
— 0»-*e»dur» — Pro-

prleurlo vende v»tlo • Ijo-orao
crutelrot com pequen» entrad» Inicial
» a rMtsnts *m oieetacfloa a «omol-
nar. Oomnondo-se de íala. doLv gran-
dea ouarrtót, are» eotr. tanque, eottnba
e banheiro eom Mt. Ver t TrtrfM»
do» CsTiores. 32 e trrtar A rua Mt-
xleo, 41-3.* and».-, mlt, 304. Te-ef-ot
22-3876.

* 
rua Maria M»cl»ir», M»duz»lr»

«MUln» d» rui Conítanç» 3 loten
de 16X24 vendo .epsr.damenta u«
com bawcío. entrego vazio VUltim
• venhtm »o «crltorio de H, Sllv*
_ "Jornal do comercio", 4». »n-
dar ul» 421 — Telefon»__rj373840^tênçAol — Rlachuelo — Jaoarnrlnho

ultima oportunidade vcnde-ae yt-r
105 mU crutelros otlmo terreno dr Itx
24 50 * 50 metros de tod» conduc&u.
Saltar * rua Llno Teixeira -.04 e ver
A rua Braulio Cordeiro Iunto « antea
do predio 868 e trat»r com _» Organl-
zaçío Unllto do Brasil de .aiovsH 4
ra» Buenos Alies 151 aobrado. Telefo-
n. 23-0770. B*Ç«"™'1, hví.Í*. 

'° "
12.30 « das 16 As_l___30_l_or____"4 venltla BÜHurtiina 3186 — Vinde-
Ata prtdlo dt um ptvlmeuto com
t-7s quarto!, ialã. a»fttt, "?»¦,«»-
tinha t banheiro em terreno d; 12, x
30 metros. Ver «omente por fora o
tratír nsuoll» dt lmov.ll, A Avtnld*
Rio Br»neo- 128. 1* »nd»r. lelefou»
42-5152- v-ar"»--T,nçAol — Ap»rt»mento tt. .01 -~*
A vasla — Entrad» d» 50 por cento
e o restante no prazo * combin»r —
Vlaltem — Rn» Joaquim Tavor» 65 —
Sola, 3 quartos, banheiro, coalnhi,
trea. Chavea no apto. 104 ou com o
proprlitarlo — Noi domlngoi a tttla-
dot o dl» todo e nos dl»i comum sts
ll horu — Visitem • venham aoa «-
èrltorlot de H. Sllv» _ Avenida Rio
Brinco 117. 4o tndar. ltl» 421, Edi-
flelo Jornel do Comercio e rua Mexi-
co 41, lt» »nd»r ttl» 1006. "»•----*
4V3840-

Atençiol 
Venda

n
ru» P»dr» Teie-

a-a^macõr"eittçÃõ de Cuc»dur», re-
sldencl» liolad», praeltando^ de obri»
—.5 quartos, * ínlis. ca-.n..«. cn.ra ¦
da par» e»rro. Preço de ocasiio. Do-
ttlhet com lt. Silva. Av. Rio Hr.n-
eo 117 — Edinclo do .Tornai do Co-
mercio, 4o. tal» 421. Tel. 43-S840 ou
re* México «1, 10" aaítr, sal» 10«._

Teleíone



<•
JORNAL DÕ MKBlT-'f>ÔWSàÕ, 36 fô. dUtOHW. fS* 1Í4P IB

¦4 «.«ll» A*»r«-eH»t- - *M«*_e aa i A ••«.lol - Caiai »» .. - 11 «lll
Al /-. «roulto. i_in.i__ nado | A ttuMl.M .1 mirada »u minai »
«rip.. 41 i cmu _**•*. luni-i • •*>__.* tuienia aaa IO enoi. Hua Uupal*
ct» di Nflttp-ii». OeiaH». filllll» M. j <llna Ul — Junto 4 Siu.Ao _• «••

' . - .ornai ao Coniiifin, i* m- iludi -.¦¦l..n_i»i a >, 10 • 14 — Sa*
I». i . • : » ........ a _*» -mniir.
• HU. !''".» l»«Ute_e», «n • d* laji
vuilim • >¦:.:.? m eu ucruorlo» '

d»! ... <>| ~_T»I _ 41 _'.ii.O ______"\ Tínciõl — Í-Íím ©oves — !•-*- fl»
- - . . tl» Mito — un frtmti • (¦'.•.-
ct. d.» RifKchi. i-n ru» m vlla. vin-
«tingi dl iili, . 0,-erlai. benhriro
«o*r.p'«to, coMn-i* » gás * Art*. ra«
citiumoi. vuiu» rom li miva —
Jnrnhl do Comercio, 4o, sele 411. —
v#. u-siic ou ru» MhIcd ii, *.e«,
•ala i.oo*..'^iõbVIoI — r_l»c«« rm Ja.ai.v-
__^V sua ~ Aí ciir.marlo Dantai —¦
3 i*|ai. 4 quarto», varanda, .intuir-,
ger»-;em, no. .arllito pHnlai • tolo-

R 
riflei no» »»rrlt-rlo» dl M, Btlia —
ua «.:•»'. 41 :**. laia 1.00. ou a

AAvtnld» Rio Braneo ll* — *Mlf'*lo
do Jornal do Comir-lo, 4o, aala 411,*T»I. 43-3.4Q.

Arei 
rim írinTí pira d-ai, m.dlri-

do di ii.nn 24 muro» • com lio
fnetro» dt comprimento tendo ainda l
bom pridloi -ruJu 1 vajl cuoo t
bom pridlo» aando 1 vaila • outra
urdindo soo erunlroí no pltoreico
bslrro dt JacarepAiVá, -nt:. o La rio
do Cin-.plnho i a Praça Oeea, as ml-
nulo» do bondi. Preço 200 mll ««•
miro» firin-..».!-. rm grande part». vtr
á im .apura 11*. inlrir pela rua
CepTUo Mrnrn» • tratar na Or«a.»i-
naeio AU». a rua du Andradai 11,
*_* andar. T.l.fone: 43-_6.-.__ _____
CX.-%ia' — venflirao.»- min oara.

K rima * rua Maxlco 41. 10- andar,
i ". do Jornal do cumircln, 4o,
¦ala LOO- ou AV. nio llranco ..' —
i_il-*U_-*---S»l--,,t,fi'*-£ ciltarooe 

"ãtiiui, 
vaia vinde. .

-_¦-.:-,:. ilto * rua m:....i Anfiio
intri o» ai. 45» e 4??, ruaãntflee rua
calçada, em son a Industrial. .;<»,'
Tratar Organliacao Alta, rua doi An.
dradn >|. l.a, (ai. 41-I.M."X-^-rua-óírcTa- itedor.do }o — Vin.

. V demo» a prlinilra eaia no lado ti-
querdo fiou quarto», tala. .atv.mro
cum aquecedor; duas entradas; *...»re-
¦amo» vaila. pri{o i -.) mll cru»»'..-ci
rio» uiiali taellltemo» 40 mll .uruici-
roí. Vlill.ro i venha-.n ttoiar na Imo-
binaria Or-ça Areniia. Avenida Jiló
Uranco 101 S* andar tala 304. -»i»
ton, ii-r-ii..~A¥A_ÍTArV_ÊNTÓâr_ 

rna Ana
Nerl, bem ein frente ft estaçáo do
K«*ha. Vendemos ótimos, va-
randa, 2 bons quartos, grande
sala, banheiro completo, coilnha,
terraço, eto. Basa 190 mll cru-
selroi. entrada apenas de 40 mll

des on 15i cruselros, saldo em des on
.......  ......  

' 
anos, preaUKõcs suaves. Trata-

do crus a Mídurelm a rua Plu* se na Or-.ani_a.fco Alfa. Bua dos
tu ll, linda e moderna eaa» eom ta* Andradas, 16, 2.**, tel. 4S-8658.
eihda-i Or «nirifir vaala por aeoro*» \-jrvs_ãiiT__r V--__~duaa' caia» n

tlO"*íi Ul».* 1 -.rn-»o ar. Inquilino caia cl doe» qv-ar-
tu, '-.i tci.nh-., banhtlro tempicto
.a]:dlm e qulntil: Preço i:o mll eru-
Miro». Cnlrada 90 per cinto. Sita rua
•romrfa na ru* Jo.".*. v:-.r.w 403. Tra*
tar sa Or.-nl-açao /,:. a rua doa
_-.-_ra.4i .1 !¦ andar tel 43-845S a
Dr-ncj ras__ioo. t«i jo-..»:».

A" 
".«ã-çlift — KftiQVlia ¦¦ ¦-r*- Vc*n*-*in'*»»

tm terreno dr 11 z 4- mitre»
etn r; qutrto tala t col. pr ço 30*000
c.-_iif..Ci a flsti birr-t i imo a tu.
Mirtí •• ouir.t eom terrene dc 10K40
eom oa meamos .-¦¦m.)-.*.- a rui Bi

VoBOv duaa caiai no-
--Lvaj « modernai, intre»tiin-a« ai
dua» viajai, proço tao • 145; mll cru-
relro.. <aci:tta-se com piquona par-
ta um terreno to x 10. vm *0 mll
cruaelro*; outro x>or 35 rror c^uxal-
roo. eom tl x Jt, • um t»rr(_no de
IS x 4S. Duaa ca-a» »nt_»« por 110
mll cruz.lro» e no Miyer. otlmi
caaa xrand« « nerva, toda coniorto
moderno, por 1*0 mll erur-lro»; ou-
Ira am Olaria por no mll eru-elr-a
duaa eaaaa poqucnaa rua calçada.
Maria Hodr!__e_, IA x 60. TraUr
com o ar. Fernarulca, no Largo da
A-bollçto cale, Junto ao Jornalelro._..ta..io de

ralo da b**¦.u-**-.--. nn 2/49, pre*fo *o mll
eruiilro.». Orci.l-içi. Alia, Andradai i i^ i *ru, 

Can»'_uoulra
26 1° tll. «*-*-.« lio.'i Unnoa 705 tal rarra No»-a.
_->-íi'-a.  __  . | r>on» n«_oclo próximo aa llej-er —

A te_o_o — Tirrene t-»r« 4; tt.so O cem mirada apena, da 80.000
-i - per 30 a rua da *».-.»-!<:• :i _»; I eruttlroí a OrtanuaçAo Alia, vinoa
Juatd da catario da Q.-.r.t:no rua; t cajas uma da frente bonita con-
ciiç-da, (tz tte. — vintém. Pre. I <_a-_av«l eom 1 quartos duaa aalac
qo de oculto — H. SU.-a "Jornal Icoilnha barUiiiro quintal. Hoi fundo»
do Com-trclo" aala AH — Avenica t-m um oorrer c-c 3 paquenaa ca:ca"Klo Braneo n?. JTtltlcne 43-3840. I tudo t*-jue.u_o e o***-*-, c&narrvado eom

A 
rua Boacrlo 7. 

'-aqulna'd» 
Baõ ooi- Inquilino» • t_av_-do p-iaiom.

Br.i. Todo, ca s-nu*. iTí-on»» "»"*• .«*> «ntrejar duas va_l<_» 200 mll
•oclnema. vindo casa di 3 quarto» I eruialroí tambem _atuda-_« a troca
saia banneiro coainba e quintal. V> 11»' aluo pronmo a Opatlal. Ver a
atum i «nbam ao rscrltorlo di H !ru* Va* Caminha J45. Entrir pala rua
BU». J.rnal do Comer-lo -íia 421 W Bailllo dc Brito. Bonde» e ocUru» r»»
43-3040.

Atençáol 
— Tondõ-Írrrino plano oe

l7X333m a rua oliveira Piquei-re<3_ a -oo metro* do etnc-na Vai
X_o-*o do meamo lado. Visitem • vt-
ühsm eoi uerltorloi d» B. Sirva Pa*elllto a A». B;o Brsno. 117 Éd::i-c:o do Jornal do Comercio lau 421
• rua Meueo n ií* *ndar tala 1006— Tel. _4.J-__840

A_inç4_! 
— Sn. proprlatarlo» de

Iniovala no »uburblo _a Centraldo Bra»!], a Oraanliaçâo Uni-o doJBraiitl de Iiucvel», tem multo» com-
pradorra p«ta aeu» !m_»~la. Nto

SMta dinheiro t ntm perca temiw ícem a renda de aeu i-niu-vc; >rocuteS O.-.anlra.Ao Unii;, do Br'i,«ll de
Jmov-el». qua r a «ua o^ganliaçtohune-ta. Itua Buenoa Alrea. 131, ao-brado. Tr!. 23-0770. -xprdlcMe d»»
j____» 12.30 ejdaa 16 Aa le.JO hora».

ATENÇÃO —"Cr? 5.000,00*-*.
(cinco mU cruzeiros), lotes 15x50
em prestações de Cr$ 95,60 men-
•ais, a 15 mlnutoa. Campo Gran-
ge. Ver planta e detalhes com
Dante, i rna Senador Dantas, S9,
4.*, sal-» 401. Tel. **2-4-.*"', das 15
és IS horas, diariamente.

Atençío! 
Zona 

~ 
Industriai Inhaúma.

vendemoi terreno llzlio com duaatrente» e cata velha, facilitamos «ar-tc. vlsliem i ran Dr. Otávio o<
Imolillarl» Oraça Aranha. AvenidaJV.o Braneo loa 5« andar ealaTel. -l-«e8i. 

AlençíoÍ~ 
ca»i em Qulntlno Sõ--

catava — Vendemoa com 2 quartoaduas «alas Jardim e quintal; preço lioml» tru.elro» eom .acllldi"!e de ».o•por cento rm lo ano». Vlrltem A rúaOu-ranl tl. Imobiliária Graça Ata-nha. Avenida. Rio Branca 108 3* an-à&r s*-lr- 504. Tel._j.g-9BS6.
T[~_:úVv.-ieonde'A_scc&
J\- vende--.,*

e-qt-lna a tratar na Or_anlaaçto.At-
fa A rua do» A~_ra»-aa 16 1° tel 43-.6J8
noja tll. 30-13H.

Ban_u 
— Vende-aa uma caaa nov*,

em lote de 9x3o. com barraefco
noa fundo*., por 90 nül eruaeiros. Pa-
clUta-ae o pagamento. Tratar na rua
doa Tlnturc-roa__B,?> Bangu. i 
Bento 

Ribeiro — Zntrtga' imediata —
Vendemoa dtlmo palacete, proxi-

tar noa escritórios de Aseendlno Oon-
mo a estaç&o. a rua Paparl 150. em
terrei.o de 14X3ü- Vêr no local e tra-
Calvea A Trave_»a do Ouvidor 36 —
a.» andar. Telefone 43*7600.

Comandante CaVáícari.i", es-
do Meyer. Se o probltma

Caaea.ura 
— v.adaai.aa dun mu

t rua Barbou at • IO, uma com
• quarto*. 3 ***-** • coalntia a * oa-
ua com i .i-miii». i >.:»¦ a coil*
nn». 7 minuto» da «itaçto — Tra*
tar tom A, Scuto — nua c.ni:.'

I :».••.» n. Jt».

Cúcãclurã 
— *Coii---a"»irr»'no, vin-

in * cinca mlnutoa da ettaeao.

Pronto 
para construir. Traço, plan-

aa • outras informaçAet pitaoaimtn-
i-*. & rua do Carmo c, sala I00è —
Coni.Biliaitlto ii.rr.i».

Clentral" 
—-" Vtnde-se 

*ú-tií "tóaèãra

' euja arca t di 100,010,15 mi im
B4".ta '¦-._*. próximo • tstacto. —
Multai arvor.i (rullleru. laranjal a
banar.il. Tem 1 cam 1 para mon.
ilu e outra para colono. Tern «na--
ri. Priço 100 ml cru-elrci, facl-

!itando*&t o pagamento. Tratar com
BatUH na Praça Mhatma Oandl n.
7. t*. andir aala ti} — Edlflelo
dcon — Tilefcm 42-2383.

C* 
lacadurá — PKprlctarlo vinilí
diretamente oi ultlmoi aparta-

mento» A Travei»» doi Cardoioa n.
.1. coro >ala. 1 quartoa. coslaha a
gla. banheiro oompleto. grande arca
corn tanq-ue. fim. da eonatruçAo em
Janeiro srandi oportunldada com
crande Mnanc-aminto. Preço a par-
tlr «Je lio mll erunlroí,

Cã»-» 
e aparwmento» em Marechal

Hormre, aona aalubre. trm «icoia
e aiilitincli publica. Jardins, pra-
çu arborlaida» com todoi oi r.-jui-
iltoa modornoi im.iuaa initalaçOei por
lio a lis mll cniMlio. — Onlbui a
po_ta da praça Saens Pina • do
Mcycr — Entrada mínima de 20 mll
cruzeiro! — Plantn com alarchnlnl
— Tilelona 4J-1S07 — Andrada 73.
1». andar.

Caicadüra 
— Vendeu uma caaa im

final de eonitruçào em centro de
tirnno de U41 compoita de trn enor-
mel quarto», ampla aala da jantar,
aala dl vliltai, varanda, banheiro
completo ijt terminado), arande co-
Unha, capital Jt despendido lio mll
eruielroí. Capitai nece-iarlo para a
termlnaçto do melmo 10 mll cruail-
roí. Nigoclo dl rara ocailào, preço
A vista 160 mll cruielros. Informa-
ciei A rua Maria Joitr.T.-^
VfaíT -"BSÍgi-ã'- VÜSi^_.T-_7.
~> Joio Ribeiro 371 oaaa 1 pilaria

uma casa cl*. recente «onetruçAo da
varanda aala dou» quarto, Irutiaia-
ç*ei aanl-arlaa e copa. plao dc taqul-
nboa uto de lage. Entrada paxá car-
ro. lAutru • etc. Preço 130 mll cru-
xelroa com facilidade em parte. Tra-
tar a rua do CaUte 13J 1° it rou-
acca.

(laia 
— Enuega-aa vaala — Sm

. tirreno da 11 metroi de frente
pur 3] de extens&o. completamente
reformada, com entrada para auto-
movele. com 5 quartoa. duas aalaa e
uma modernlaelma copa. aendo qua
.ola quartoa sfto externos, prop-rlo pa-
ra família de tratamento, laborato-
rio ou pequena Industria. Ver e tra-
tar A rua Vítor Mel relê» 1. Telefo-
na 3*1-5374, aceiiam-.se ofertas, esta-

fto co Rlachuelo

V-* i

Balr:ta.
rro

taçio
di V. S. é morada? nto perca tem*
po. Q. Santos vende magníficos lo-
tu de terrtno a lo minutei do Mi.er,
medindo i:.x:c em ruas calçadas, com
agUR, luz, esgoto, telefone e ra*. psr-
to de toda conducílo e de todo comer-
cio. Preço a partir de 60.000 cruiel-
ros com a entrada de 25 por cento
aem Jurou durante o praso de 5 anos.
P.-Ln.aa com G. Santos. 4 rua Plínio
de Oliveira .4, «obr-.do, apartamento
202, Penha ou te.efonar parn. 3-.-2t.Bl.
diariamente dae 9 horas em diante,
in.juslve domingo f>e feriados.

Bangu 
— Vende-se eãsn^nova de í

sala, 3 quartos, cotlnha. hAnhct-
ro completo; á rua OUveira Ribeiro,
n. 611. Faclllta-ie pirte do paga-
m er. fo.

B"íom 
negocio em Madureira", i rua

Amerleo Soares. 2 e 2 fundos ofere-
eemoa por lio m!l crua-lroa e estudamos
financiamento de parte do pagamento,
para a renda d. umn boa Arpa mr--
díndo aproximadamente, 25.C0 de
frente per cerra <je 63 de cu-m.irlme-n-
to efltrelta-ndo para 01 fundos o
te-reno. Nea_ta area tem um otlmo e
bem conservado prédio e;m 2 resl-
dencias cada uma cem Jard'm a fren-
te quirto sala, .cozinha "o*..:_;.»?*_-_* a

, „„ — TTacartpanuà quintal tudo Independer te. Nes fun-
crua nova. entrada Cr» ***_*• bc*n r«-dlo dc quarto sala roll-

70 000.00 restante dea enos com doía .r'n*. * _•• e- ' írande quinta!. A fren-
Qjortos. tala, corlnna. banheiro e va- 

"*¦ ^ terreno tem arca livre de mau
randa. Terreno l2x<o — Preço 140 000 °u nwnoa 15.30 para r.oras conatru-
cruzeiros ct)***i a Organliaefto Vascon- C°*-s' ftJ,ím d* P!•*'t'•' dos fundo» na
culos — Avenida Bio Bronco 106 i los l1"' " fario ainda al»r_m«a csaa— 12.° and. eala 1206. Telefones para **en* prejuízo íi.*» e-ctsttntes. Loeal:
32__ii. __.32--_8*>i_  | Entre Undureir» e a Eataçâo dr u:»

valdo Cruz lado da rua Jjáo Vicen-
te, mtrar pela rua rilomena Pragoso.— Tratar na Organização Alfa; á madoa Andndai 26 2° tel. 43-8..3 Bole ül-ej-Ol 705 td 30-3.H

ampo Orande — Vendo 4 Eatrada
do Monteiro, prédio qoto e vaslo.

com 2 quartos, l aala, eto. por 10
mll cruzeiros de entrada • o reato
em 15 anos. Tabela Price, io <*[• a.a.
Tenho tambem excepcional lote de ter
reno com 43 metros pela Bstrada do
Monteiro e 67,50 pela rua Caturets.
por 25 mll cruzeiroa de entrada e o
aaldo a 500 eruzelros por mea. Tratar
com Helvécio de Ousmfto, a rua do
BosartotH74.*l.* and., aala 2* *

UfCJU-ura." 
*^_a~ 

Oarela Pire6 557
Vendemos para fun-olonarloa da

Zilffht, affuaa eegotoa, aipaitamintot
com tlagamentoa pelo aluruei. lafor-
mar A rua da Quitanda, .'., !*• andar
aala s. rone .,-c-oo.

imu — V«u4e i. .* bairro e ...:¦*-.

. ciuimarfttt, * rua
aala toa ipruxlmu

i i",
\j i-

cr.lorto de
1a Altandi.a 91

tl-lju.! 

i.'. ului . _
ma ¦*-* "-ft* mll eruselroa'em prei*

laçtn. Vindo im Nova t..ia. i.
ottma eaaa, eom vrandt varanda, aala.
quarto, copa, banheiro, grande coal-
uha e eobtrta eom tanque, tm ctntto
dt terreno dt 20X4«*. rica distan^ da
estação 30 mlnutoa dt ônibus, é tona
rural, - **¦• lua elétrica, ônibus ft por-
ta. c.i«.e saudável, lu^ar fresco, aos-
ii-_a-.it e trm todos leeursoa. Condi-
çdtt: 20 mil cruzeiros à nata e o
restante t-m presta-;6ca a oamolnar,
Poase Imediata. O proprietário; ta-
IclOIll 4.-0111.  _„ .__

C-14"'vatla 

'*— 
Vci-üe ae cm Cucí-

dura, construçfto autlga e forte.
1 v.11 quatro quanos e duaa talas. Ter-
reno granüe. cara arvores frutífera».
Oom entrada de mo.coo cruzeiros e
o rtsto a combinar. Tratar com ila-
rio Seabra, a Avtnlda Joio mouro-.io-a, l'il»re». ^_^

Cumpra-ae 
c-aaa cem entrada de 2b

mil cruziilrort, restante em 6
anoa, aubuxblo da central at. Cai-
cadura, n&o atrve de vlfa. Cartaa
par» ______ na portaria deito 'ornai.

Cfãea 
yai.a tn -.lõaoura — nn-

/ __ uma oom 1 quartoa irai.de»
tala ooalnna quarto de banho ter-
reno dc 10X36 com trente para diwi
ruaa, Prccp 200 mll enixe.ros dire-
temente com o proprietário rua Co-
ror.cl lUntei n* in — caaeadura.

CASAS novüs.' prontas pl mo-
rar, on a construir, em 8. Gon-

?alo. 
Vendas pelo* Instlt-to* e|

00*1** de financiamento, on sem
Inatltuto, eom 60°|" de flnanc.
Inf. At. Rio Branco, U0. at «24

Caaeadura, 
Vlla Vãlqúelre — A tua

Jabltaca n.« 73. vende-aa caaa am
conatniçfto, com tréa quartos, aala,
coalnna, banheiro, Tem Ugado lua e
flgU-l. S.

Caiaa 
• terrenoa — ¦ Vendo no» eu-

burblos da Central com entrada
mínima e restante em 10 anos. vlsl-
tem o escritório de A. Guimarães, a

da Alfendiga 98, aala 606 (pro-
xlmo Miguel Ç*JUtO)__.

asa — Vende-ae «m terreno 11x50.
com 4 quartos e 4 salas, dividi-...

em dua». catando metade va_o, alto A
rua Inhari 370 fim da rua Souto —
Caicadüra — Preço eo.000 cru-elroa.
Tratar domingo na mesma ou telefo-
fone 48-3194...— A. Alve-, facLlto.

COMPIÍA-SÉ casa que lenha
bom tererno. de Cascadura pr.ra
baixo, até 200 mll cruzeiros. Dão-
se 50 mll cruielros de entrada e
o restante em 2 anos. Resposta.
para 57601, na portaria, na por
taria deste jornal,

Caramujo 
— ~K.P^C_ ido Brasil -

Vendem-te lotes de 4.000m2; preço
13-000 crurelros a combinar, ialtr com
Meto. A Avenida Rio Branco ... por-
teria.

C

..'..

irisã vasla nova, com dois quartoa.
V_s mia. cozinha, banheiro completo,
varanda, Area etc. Preço 120 mll cru-
zelros, entrada de 50 mll cruzeiros e
prestações suaves- Ver A rua Comenda-
dor Pinto. 117. casa -KV. 1*ran«ver»al
á rua Cândido Benicio, juslo ao liar-
go do Camplnho. Tratar na Organ.la-
çílo Alfa; t rua do» Andrada., 26,
2¦» andar. Tel.: 43-86-S.

Cascadura 
— Area — Vendo a :ua

Sanatório, entre oi pred^oa 742 e
002, magnífica área de 44 _ 70. Indl-
cada para qualquer Industria. A:.r :.-.*-
preferível pela rua Oilvla Mala a qual
principia na Estrada Uarech.-J Itan-
gel (em frente a Estaç&o de M-.no).
..or.duçí.0 direta para a eldad*. a tedo
Instante. Pequena entrada e o restan-
te com grande facilidade de p_.sf.m-.n-
to. Manoel de So-.*: i Santo», Mlruel
Couto 51. 1.» andar. ^_^___

Camp-.nno 
— Terreno — Vende.-noi

otlmo terreno dl e-qutna, pronto
para construçfto. Preço: 30 mi: eru-
íalro-. Fac-lta-uoa parle. Tratar na
Imobiliária Standard Ltda. Ilua, Ho-
drlRO SUva, 18, 7.° andar, aala 704.
Telef on. 12-71.2

A 
rua 24 de Maio — Engenho -Tovo —
Vende-se casa de vlls, corirt.ruç&o

D anca, tito em lace. com 2 quartos,.cal., cozinha, bar.helro, varanda. Pre-
ç*. lio.OOO cruselros. ÁeeUa-í. Ina-tltuto. Tratar na Orçanlsação Vas-cor._elo* — Avenida Rio Branco lot-
103 — 12.° andar, snla 1206. Telefo-
nes 32-8IH e 32-8861.

X rüa Almirante Caílielrci Graça -^
¦*?*»¦ Todos os Santcw — Vende-ie tei-
reno amplo com 22 ms. de' írent-,
medindo eoon.2, lona 3 pavimentei.Tem planta aprovaria para um edlflelo— Trarta na Organização Vasconcelos—• Avenida lllo Braneo 106-108, 12.*ander. aala 1206. Telefono 32-8461 e
22-8

r rua Ferreira Leite — Abolição —
•r\. Vende-se casa de vila pequena,conrtruefto nova, pintada a óleo, eom
7 quarto*., as.ti, banheiro, coal.nha a
?4is 

quintal. Preço 145.000 eruielro»,
.-<.:;„.r.dov Aceita-se Instituto. Tra-

tar n*-. Organlur-çüo Vr.f-eor.cclos —
Avenida Rio Branco 106-108 — 12.#
nndar. sala 1206. Telefone; 32-8460. e
__.2_.ee6.*..
\ ' rua Cadete Polônia w, próximo-**^- a e-stnçfto de SámpMo, -vende-se

linda cesa de vlla de aoltda constru-
cáo, moderna, com 3 grandes quartos,
aala, cozinha com fagfto a gAs. c-bu*¦velro elelrlco, entrada de ao mll eru-•s.IroB e o rea tente em pre.t*_ç6es men-
• ais de 1 250 crus-lros, Tabela Pri-
rc. praso 13 anoe; poase Imediata. Te-
Jefont. 29-2261, Caíilmlro.

A' 
rua Correia Pereira Realengo v-«.

demos na quadra B o lote n. 71 —
10X57 — ae ni tar*-o» 5 mll eruaeiros dc
entrada e 10 mll cruzeiros a combl*-jicr. Imobiliária Graça Aranha. Ave-
Tilda Rio Branco 108 5° andar /-ala t_.A
tel._42^5__i6. _______ 

rüfl Domingos FernanHea 17_>A,a Madureira Junto a Conselheiro
Oalvão, e Campo do Mp.durelra A. C.
vrndemo*- arca de 1.503 metros q_«-¦irados; preço \so mil cruzeiroa far.tll-
.-.-no- oo por cento cm io ou í". nnc-..
Imobiliária Graça Aranha. Avenida
Rio Branco 10.3 5o andar sala 504- Te.
Je:one n-QQ.b.*~"A ' rUH-Turuiiãs no Mfl_*e*r~Tunto at.
-/jL 119 ~- Vendemoa lute rte í.x.v
fcyua lus. rAs «."goto t calçam*nt-j
Preço 125 niíl crjz.lros. Imoblli.ula

«Oraça Aranha, Avenida Rio Branco
208 5." andar nula 504. Te-tCmie
.42-981)6.

Barraco 
Plral: — Cri 18b.ooo.oo —

Vendo ótima casa. quase em fren-
te a estaç&o. rua calçada, tendo uma
otlma sala. varandas. 5 quartoa. ba-
nhelro. coalnha. garagem, etc. Tra-tar no escritório de J. Gonçalves dt
Coita. Rua Rodrigo Bf.iva. S3. 6°r' 606. Tel. 32-6631

Btjvbu 
— V_nde-#e ton cap.endídc

e confortável bungalow. paracnlxeza Imediata & rua Abe ar. n.o
109. pelo preço de 100 mil cruzeiro».
Otlma oportunidade. Tratar com a
firma T. Jorge Baitini. Avenida
Rio Brinco. 109. 3.Q andar, lata 23.

Bi_n_*u 
— M_r»vi:„<>sa rcãldenetr.

situada à rua Sul America, com
todas «a cc-mldidt^cs e conforto —
Vende-t« por 200 mll cruzeiroa. —
Tratar com a firma T. Jorje Baa-
tanl. Avenida Rio Branco. ;*>*.. 3.°
andar, gala 2 3

Caaeadura 
— uerlo vendldoi cm lei-

lio, pala maior oferta, oa último»
lotei locallaadoi am dlvenai quadraa.
na Fazenda da Bica (ledo da Eacola
15 de rtovem-roí, no dla 31 do cor-
rante, a partir daa 15 horai. lnfor-
ma.ôc* com o porteiro doe audltOrtoa
Almeida Cunha, cartório do 3.» Ofl-
cio..
Ír-Taiia — Traapaaaa-se uma por 30.000
KJ eruselros, continuando com a pres-
laçüo de <)_1 crurelro», valor de 05.000
cruaelro». Rua Ja-aira, 119-B — Oival-
do Cru*ç. __¦¦¦.,

Caia 
vaala — Vende-ae, conatrulda

em terreno di 35«co (Area di
7.000m2l, com 2 çuartoi. »ala, coal-
nha e W.C; e uma mela-água, com
do!» eomodos. i rua "C" n. 446,
Bairro da Po»ce, Nova Icuaçu. Tra.
tar aoa domingos, no local, ou no
Rio. a rua Maxvrell 18*. cr.«a XI.
A_del__C_.l__g_»ta.

Cãecadura 
—"Casa — Vandi-ie^un-

to a toda condução, sala, varan-
da, 2 quartoa e demais dependências,
com bom qiiintkl, çrande vantagem
das ultimas vendidas no local, cora
financiamento. Ver o traUr na rnei-
ma, cons Monteiro: t ru» Mende» di

_Agular 122, casa 16. __-___^__________

C~ 
ampo Orande, u.tlmos lotes a 700
metros da e*t*.-.-;P.o. a partir de

35.000 eruielro» tm preataçoia iua-
ve». Construímos a ca»a tambem. 50°l°
financiada. Ocaal&o. Plantas, etc, na
Ir.iob. Noturno. Trav. Ouvidor, 10,
»ala 3. Tel. 23-5716.

Casa 
vaala im Caicadüra. vindo 2

caiaa uma com trea Quartos e tres
sales e outra quarto, duns salas, co-
sir.li». vara.-*., recem-_on»!ruida.
Preto de ocalISo, k rua Oldonio Paes
29B. Trata-se com o prpurletnrlo,
queira bater no port&o tíc3 fundos,
todcs os dita a quaJquf:* hora.

rMnPEÍHO — A Estrada ln-
tendente Mn-*alh_»-_ 634, e_'.|itl-
na d» Estrada Henrlqne de Me-
lo. Bairro reridenclal "Santa
CccHla". Vendemos lotes planos,
ruas calcadas. »•___. esgotos e

a !¦__¦¦ _r_.—-.:_--* _\ _¦ nnv AniKnr Krtr.fi o*.

aaa e «.-:-¦*- uni- .. ¦ •*
.'.1. ... um» oaaa a rui .»

du !i apuar n. <»i..c» • *. ani»-
in-¦« Bi-iu. ¦.,.'.: a l.i'.fi.-....: Ma-
k »*...*_-* • Matiiml Mallil a Ni*,
lon ende comipa etiu d.-.» j ui -
sala c-fi. .;... ti.;;:..'.... )oa aend-j que
• tirreno medi *] -. 46 cita plantado
tom arvora» frutífera» prtço de oca-
ll.o 4t ii. I eruielroí. Meinori» lnfor-
msetoa ua organliacao AU*a A rua »w
Andrada, J6_l_ audar til_43-365___.

Caüa^vaala* 
-¦ Vf_i<j.> no ._..- ¦ da

rua joào l*tnlicuo, p-.tdad» »e>*
Udo prédio tendo Jard.itt } a*,a »
qu«rtos eopa ban. com,.: eox. cem
gaa, quinui e taleifone l*)i mll cru-
islro». Paclllia-M parla a »*¦•-. Tia.
ur a rua Lcopoldloa .49 easa ív tll
4I-4SB4.

C^aacadüra 
"•*--" 

Vendém-ae" l**>t •*• dr*_«*
II mil eruielroí com entrada di

10 por cento • prntacOei di cento e
poucoa eruselroa mensal», magníficos
lotei na eitrada Rlo-Pitropolla. Con-
(luç.-o. trens « onlbua; água, lua. Tra-
tar A rua do* noaarlo j-i, i.° andar.
«ala 3, tal. 43-7*90.

CASAS NOVAS, vailas, rm
Senador Cantará. Vendem-se pe-
loj Institutos ou a particular —
Faclllta-se mudança Imediata
com enteada. InformaoSes k At*.
Ilio Branco, 120, 8." andar, sala
n.*- 824.

CASAS acabadas de eonstralr,
para habltaç.o Imediata, ven-
dem-ao em avenida, k rua Bor.
Ja Reis n.° 245, apto. IM. oom t
quartos, uma sala, cotlnha, ba-
nhelro e demais dependências.
Inclusive w. c. para empregadas.
Preço 163 mll crnselros, aendo 45
mil eruselros k vista e o restante
em 120 prestru_.es mensais de Cr?
1.721,10, Inclusive Juros. Chaves
no n.*> 245, apto. 101. Tratar i
rua da Alfândega, 300. Telefone:
4_-<4-..  

Engenho 
dé Dentro — Vende-se 

"lln-

da casa de vlla acabada de cons-
trulr, tipo bungalow tendo grande sa-
la, 2 bane quartos, cosinha. banheiro
ccmpleto • hom quintal, por 150 mll
cruzeiros, no melhor ponto da rua
Bento Oonçalves; negocio urgente. Te-
letone -8-373».

ngénho di~t)entro — Terreno eom
17,30X2. metros, em ma de movi-

mento, vende-se eom facilidade de pa-
ment. Tratar 4 rua da Alfândega 60,
l°_andar.

Excelente 
opori-uní<*_ã_e de emprego

de capital, Verulo conjunto rescl-
dencia! no meldio ponto de Caaeadura,
podendo aer adaptacto p|qu*<tro lojas,
Terreno de 26X60. T ratar cio pre-
prletarlo na r. coronel Rance. 345
Cascadura.  _________ _

ÉNGE-TOtS*-NOVO — Casas
vazias — Vendem-se eom 2 quar-
tos. 2 salas, banheiro completo,
.ogSn a gás e bom quintal. Pre-
co 130 mll eruzelros com 50 por
cento financiado. Ver no local
com o proprietário. Itna rVenu
de Magalhães, 57.

K

Ea

,...'• da C**a»i - Vindo ant»
J- t»>ui> »:anla«* dl H-arueiri». «oai
*._* «ucanaua. lua a-uu. _«*lí. •
m_.-i«i. *. yaiüt ui SO uui ctUMirua.
»-..» inliau» d. 10 mU »._?«(»., »
r-staut-i «*'. aa i>* -•-• l,! ¦'; rtiudu-
».... ;.-._ va itt.ir.aiauoi. Tratar com
...... a iu. _4 u. -.-•- ll(.i< auu.-.do,
Ul. _9-)ll». ,. _

.» i.».- c. |'.«.1.4« -• ¦.»:•» Im
Oluuioa apailauiontoi da rua U.I-

vana «u.. Ap<-.iiam^jiue io/* lul «104
com 2 quanoa, **te, coaiuna, oanlici-
to uam ent-rt-da af . . -*o viua.cn« e
ui i-it-nic- 05 "ul cru»*lroi a l.nnu
uraxu, tu a vem ente, '1 ratar na Or-fAni-
....... Alta — i.i.¦<!.»•! •- -i.. 2 - a.fdar.
i*ont; 4J-S6J0. . ...

__. nn.. /da Dantro —• t#«lU-o da
dou predica aniig.i «m '.«mu-

da li.to a 14, pa-a piunia inlnsi
a rua curupiiu, .* • -'- proxunc* a
unac-a • a ,\»'tnu._ Amaro Cavai-
cante, carneiro v«t.*.lr-._c pela me-
mor otirta. Qulnta-utia 3 di nu-
vi.nbro aa lt noraa. am Iranu aoa
incain.,. liuo:n_»..Kj pilo us.i.-u*
42--M..

Er.sen_<» 
da D.nnu - Aj>«r_-tn.a

toa nove... vaaloi. rronta «ntri.
(a a 130 mU cruulr».». Vwtde-ia A
rua Afonso Ferreira. Sa.a, dois quar.
toa. banheiro complito. («clllu.ia
parta do pasamento. Melhora» lnfor-
inaçoe. c.m Antoulo Alvea — Hua
Barão do Bom Retiro, 184. caaa l.
Te:«tono__19-54_5.

Erutinh. 
oa Dentro — V.nao u-

mancaria em loja d* uma porta.
Ur#a cam um quarto para snoradla,
contrato do quatro dc quatro mala
trea ano» _ decorrido um, riatam ¦•_•
ano,. Alusuel 1..00 c.-uialroa. Preto
28 mU cruzclrcs ou aem «tock. por
23 mU ctuxslroe *m otlcno ponto,
para qualquer negocio. TraUr com
. ar. t-rna-ide» no _.ar_o da A_o'.l-
Cio café. Junto ao Jornalalro, daa*> as 12 horas, ou a rua CanYbu<
qulra. 7 — --.taçao dl Terra Nova.
P»n_en>.õ Novo, por 131 «il cruzei-
*¦-—' ros, V_nde-*e casa nova, vazia.

A rua Bernardo Mi_alhSe.» . pavi-mentos. Duas aalaa, tres quartoa. ba-
nhelro complilo dtvpcndenclaa de em-
pregida» Jardim. Melhores Informa-
Cflea com Antônio Alve» A rua Bi-
rto do Bom Retiro. :__. caaa ; —
Telefone .1.5.3.. Faellltev-ie parte do
pagamento.

ENTRE as esiãctes de Madti-
reli- e Osvaldo Cruz — o*tlmo
negocio, oferecemos aos nossos
clientes, grande terreno de Z5_t
60, 4 roa Américo Soares 2 e 2-
fundos, com dois bons predios e
por 110 mll cruzeiro-, apenas. —
Financiamento a combinar. Tra-
tar na Organização Alfa. Rna
dos Andradas, 26, 2.* andar. Te-
lefone: 43-8658. e 30-3318.
^ngenho de Dentro — Rua Pernam-*-- bueo SOS — Bom prédio re»lden-
ciai em terreno de 23X15. do espdllo
de Clotllde Barcelos da Oama, será
vendido pelo leiloeiro César Leite, ae*-pinda-fetra, 31 de outubro de 1949.
ts :*> horas, em frente ao mesmo,

por airarA do Julio da 2.* Vara do
Orflos e Sucessões.

J» 
.'•.«. ¦(. — V.:..J„ «if. 4* Mil... ¦_ , ...ii.¦:•!» » _¦•...,.. a nal-

.tr da .'¦ niil cruMirxi, aom inuad»
* nu. cruMtrõa, o raatinu am ao Mt*
St! a 764 * T¦¦>%' lrr._. tsn_r» i .u.liH-***
para oa tulriesiadM, Tralar cem Al*
•ii t rua ia da »•#'« ua,. taltraa.
-,.'-_**.'tl*'-  _..___
Jã.aripiiu- 

'-- -*/«<• 
tt MSttfS

juntus -1 aepftradu», coui entra-
d» ai 19 mu .-íuiilro», a Jo mu eru-
csirt-s, a rua -.._;..* Uacnano, com
I4la, doía quartos t tala a troa quar-
íoi, ba-Miro -omiiliio, cor-nlia. ic.
ousraa n*. . >u.,..-. com 8* Uf.rroi.
a tua do cirmu _ ..I. ioo_ —• '-«•
.elniie lf*>i-,
yaearauôTiqi •*::-*~nffuã^TuTÍ~XIVuílKí

tJ --. Vsndo Area para Industria ¦>•¦¦•
7.OCO mi.. i>.'.. ;,-¦,'¦ da Cr* aoo.QO o
!.li'..'u i,ii_t-!.ui. , .... I. -:i..- ¦; ¦ :.<i,,'.f
grandemeute u pagamen'..>, Tralar nu
.íí'.j»u;i i de J Oonçalves da Coita,
rua Rodrlio Bllva, .». _•. i| aoa. Tc-
lelone 3;-v-.l.

J" 

"icarepigui: ~ 
V.\Í VaTqüêlrt"' —

Orf 190.003.00 - Vendo otlma ca-
•a ricemcomiruida. conttruç&o de
primeira em centro de terreno de 12
x 40.00 m. com Jardim, grande sala
com lareira, varanda em toda frente,
2 quartos, banheiro de luxo cosinha e
mirada para automóvel. Tratar no
eicrltorlo di J. aoncalvu da Coita
rua Koorl.o Sllra, ia. _¦•. i| i.oí . Ti-
lefone 3;.|b;l

Jacaropasua 
• Vende-», terreno a

rua Potiguar, próximo & Estrada
Oralau-Tres Rios, vista direta para a
tlarra da Tlluca. Area dr 1.6*0 metro»
quadrados com *•*_ metros de frente.
Preço: 45 cruiwirn» o metro quadrado,
Paelllta-se o pagamento. Tratar oom
o proprietário peto tel. 2t>-b624, até
às 12 horas.

Jaear_-tlriíio 
— Sm centro 

"ie 
griiiíJ-

ti-rre-nti, prédio moderno c asso*
bradado, oom todo o canforto -possível,
vende--s« cem parte flnanelada, entre-
ga-.ee vaclo no ato da eompra. Rxia
Pai de Slauelra, s! Ultima trarufer-
cal da,,Llno Teixeira.
Taearepagu_> — Terrenos — Vendo 2

«I eendo um ds 20 mll mctro-i* e ou-
tro de 100 tn.l. Preço de oea-slft*..
Tratar * Trave*ca do Ouvidor, ja-1.*,
com Richard. Tel. 43-1-45.

Jacarepagua 
•— Ve^ndo terreno 

'da

15 X 45. A rua Monsenhor Ma-rqyp*.,
12 metros depola do n.° £7, cora pe-
queno decllve • perto do bonde Tre-
gueela". Preço: 26 mll eruseiroe. Pa-
elllto parte, nua da Altandc-ra, te,
..» andar, aala 10.

T» 
>:-!>•( il - fi.» ¦'.'» — "•

l.rr.iu. o» •».,.¦., i io.ee, »..-i du.»

u
entt-s. ,*-t ... preço ce •:» II.WÇ."*i*ralar r. • eseiUotln de J o****-r- *¦*

da t ->u Bua ttedfig-t **itírs, li. (*'.
as*, Tal. Ji-teei-
i..lló"|ull.tal 

-da'-l«r«i«--_S-_"-

oo i i it mim im Dl», da Cr-«
4 ¦ j o »-.,!..<:..* tt.ktíií.:n- Autr_wrtia<-*^

Eor 
laiai-a do u *.». líi .... ei

'Irelto da .» Vara Ha Ori to» a Ku-
oatiOu i* o!ici« >. -><-.»fd «» !fiia*>
I» tura ;i da nov.iu".id d» l.a* a»
i_.>o hom am n-.i* ... oi*»ui. |t_
tll__ Jl-1131.

Lolea"*'a 
praw^^é^a^sift-j.^iíriAaç-iJi

prlvlli.tadae I codOKíl. dl n» .-
mento ao ¦..:.»•.¦ ds qLtal.usr hõR**,
com a IninDIliari» f*<»iu»a. »-t-t- ¦
Campo Orande, a ><o n»oit.» da M-
taç*..», Jaranp.fu», «.to-rt, _>a<iui __>s:
40. Rlo-fctropoll», Caxlai. *'ii.- d.
•iff".. etc. Plantai, dlltlbi» na Trar
Ouvidor' .0, iiliij i a. ti-l ?»-_.*;;•„

Vêndu o apírt*imi*nt» ¦**fcaf
rua Vilela Tovur-i n. íi**»,

drsoeupado. pronta entreav, di tttíf
te, com «.lfl». Otlma tala, I r--., •
a arejados quartos, •¦ :*ii.l« :;*
rios embutidos banheiro c^...-\e
rotlnha, dependenctis de •-:-'*_¦
da, area ds aervteo, ete., Pontj flnU
de conduçfto (ônibus, etc.i. Preço
230 mll, cruietri»; ilnal de >.i mlt
crutrlrni e o restante a longo prr.-io. Xnformaçdes eom Jorn- ds Arau*
Jo, d rua Méileo 11, grupa 1.301.
Pone 12-3.74.

Meyerda r

casa, com quar-Tt/Terer —ofendo
1*1 tos', 2 talas banheiro compl., g«t.
pordo habltavel, terreno 24.50X54,90. —
Preoo Cr* 220.ooo.00. Facilito Tratar
pelo tel.: .2-5.-02, dlaa uteli; domin-
go^ |f|-l04t.

béfa Vendida em praça oo"

Estaç&o 
do fletnpalo — Vende-ee

usia tüa A rua -Cneenho Kovo.
números 82 e 82-A cesn cinco oasa*.
sendo duas de frent* e tres de tun-
dos, t_no apartamento com banheiro
cocr.p.rto. Tratar oom o ar. Barbosa
tilefone 13-478*.

Caehí.nbf 
— Ternnoi para vila —

Vendemo» *M> Iotea de terrenos
i prontos para conetrulr — Imobiliária

Staniard Ltda. Bua Rodrigo Silva, ia.
7.» andar, it!» 704, teleton» 3--7f»51.

CachambI 
— Terreno — 30.000 cru-

aMros — Vendemoa ura lote de ter- j |a_[. serviãos por onihns, bondes ¦- """- 
e trens elétricos. Preços a par-
tlr de 45 mll cruzeiros, 20 por

ento Ribeiro — Vcnde-£e uma easa
còm 3 quorto», 2 »ala< t ma!» de.

pendências cozinha bem esçaçosa, otl-
mo terreno, a rua Morlna. 25. Tra-
ta-ae eom o proprietário, á r. Aida,
numero 23. - 

ento Ribeiro — VenJe-se S rua Mar-
quez de Sa 51 um prédio com tres

casas está uma vazia eom dois quar-
tos uma aala e outras dependências,
rende bom aluguel. TraUr fi E*.trada
Marechal Rangel 840. Vas Lobo

frente tem outra nos fundos. Rua
alta 187 em terreno de lo~>*-3 metros,
próximo da estaçAo. Tratar a rua AI-
da 23 com o Br. ca rezo.

reno com planta aprovada para cons
truçlo de uma casa com 3 quartos e
2 salas e dependências, facilitamos
parte do pagamento — Imobiliária
Standard X,tda. Rua Rodrigo Silva. IS,
7.Q andar, eala 704. Tel. 32-7«32.

Ílaea 
— Ven_e-»e na Piedade, |í»

J boa eonxtruç&o, na melhor rua ao
loca leom 3 quartos. 2 aalas. cop-t,
cuelsha, banheiro, varanda, (arag-m
e alguns quartos para renda, pirto
do trem. bonde e ônibus precisa n*n-
tura, aeelta-se oferta roxoavel de pn-
gamento parte a praso. Tel 19-4ft2^.

Cosmos 
— Particular vende tre» iõ-

tes em frente a estação, a 14 ml!
crusMros cada um, eendo 5.OCO cru-
eeiros a Tlsta e o restante a longo
pra-O. ____j__n-____S ,
Caia 

para comircro — v»nde-»o loja
— quarto, etc, na Zstaçio de

Riachuelo. ao lado de 24 de Maio.
Tel. 29-08... ^

Central 
do Braall — Oom_>ro vlla-

ou caiaa me»rn<v»nt__^é que te-
nha terreno. Só •«*••_-__ Sladuril

ruas planai. JBwcom T.
Branco.

__e-*-u_o tratar
Jorge _.3_.ts-f_ft. Avenida Rio
109. 3.° andar^ãaTj^g_l.

cento de entrar!-*. Ver no local e
tratar no Edifício Porto Aleere,
sala 402, das 15 as 18 horas. Te-
lefone 42-8508.

^ rua Vaiefiõ]
.ente

Caí-_:a<Hííra"íunto t
les do n,, _2 *— Vfindemos lote*.:x_)0: preso ío mil cruzeiros; a&ua.

Iul etc. {mobilaria Graça Aranha J>v.
Kio Branco ine 5.0 andar «ola 504.
Tjl. 42-f)8a6. ~

A' 
rua Almeida Bastos fingenho dt

Dentro. Vendemos re->lden*:id nuva
«rr» centro de terreno 10 x 3í5, tres qual
tos sala banheiro completo cozlnh*. cn-
tr&d\ pnra carro. entreKanios var-la
Tratar na Imobiliária Graçn Arnh
Avenida tlu Bnmcr) 108 •>.* f»nrtar ea.
Ia SOA. Tel. 4 2-.•.38 6. " A tem;6o — lt mil eruielro» de eu-
./TXtrods c o restante em prestaç6_a
m-.nr.ale de Cri ilb.bO: vendemo» ler-
rmos 17xíí0 com barrecílo assoaínaio e
«oberto de telha, entregamos ;*ií.'t.
lo.allaado em Cusaedtira na rua Inna-
r* próximo a ma Clarlmundo de Melo.
Imobiliária Oraça Aranha. Avolda
Itlo Branco loa _..*» andar cala f-c.A
Tel. 42-flB-£,

Bento 
Rloeiro — Vendem-se 3 casas

para renda. Estrada da Pontluha
242 — Tratar com Pedro á Eatrada da
Portela' 218 — Madureira. Preço 120

BOM e f-rande terreno, dc es-
quina, ótimo tererno para cons-
trução de casas de negocio e
apartamentos ou excelente ra-
sldencia, localizado em Madurei-
ra, com bonde e ônibus á porta,
medindo 11x45. Ver á Estrada
tVIarcchal Kaneel, ao lado do n."
782. esquina de Profcss-í Bur-
laiuaqui. — Freço de ocasião 70
mil cruzeiros. Melhores Informa-
çòe_ na Organização Alfa, á ru_
dos Andradasj _., 2.° andar. Tc-
lsfono 43-8C58, c rua Uranos, 705,
telefone 30-3.18.

CASCADURA — Verida-se k
rua Cândido Benicio, S25, casa
r.-form.fda de pouco, com quarto,
saia e demais dependências. Tem
fogão a gás i-sso Cosmopolita de
4 bocas novo. Tem mais baldra-
me para mais 1 quarto. Preço 80
mil cruzeiros, sendo 40 mil cru-
zelros a vista c o saldo finan-
ciado em 8 snos. Está vazia, po-
dendo ser vista a casa XII e tra-
tar a Avenida Nilo Peçanha, 155,
2__________ala _2ll3j_ com Gois. 22-4989.
ptasã- — Vendem-se com u"quarto*.

Como^a-ae, 
voe at: btifbíõis .da can-

trai do Brasil at* Madureira
ca»a« antlíai ou vlla» e ainda ter.
reno grande para eonsftruçl-O. r>íano
e em ruaa próximo a eonduçlo. —
Tratar com a firma T. Jorje Baila-
oi: Avenida Ri. Braneo. :99. 3.°
andar, aala 23. _"

Coroa 
— òrahde terreno — Vendo

no quilômetro 74 da X**trada Rio-
Ouaratíba, ma-çnlflco t-wreaò com
grande facilidade de pae-mento. Ma-
noel de Sousa Banto». Miguel Couto,
31-í." endar.

Casa 
— Vendo ou alugo, de estilo

moderno e coníortavel, em centro
do terreno, com entrada para carro,
eom varanda, sala, 3 qtos., eopa e ba-
nhelro completo e todo em mosaico
branco, ampla cosinha com armário
embutido uma grande area descoberto,
e aos fundos, totalmente independen-
te. mais duos outras alutadas por Cr$
930.00 tudo por 320 mll cruzeiros
Aceito oferta. Ver e tratar & r. Pesa-
nha da Silva. 14 — Tllechuelo. saltar
no largo do Jacarerlnho. Entrego va-
ata a principal

AfiT Bem entrada Inicial víx-
l demos lotes nlanos 10X47. Cascu-

dura rua Sfto Pedro.' próximo á Cia-
rimundo de Melo construçúo livre i-re»
te.01» mensal» do 529 i-rueelros. Iwo.
blllarta Oraça Aranha. Avenida Rio"BrsncQ 108 5o andar sala 504 l**-
lefone -2-°B86.~\ 

tençfto! — Gom 50 mil eruaeiros oe
J\. entrada vendemos na rua I,emoí
de Brito 64a.* Quintino Bocaiúva çatia
em terreno 10X50 com tres quar*.os e
_ua» ««Ias, e no» fundo» íutra de
ouarto. sala e dependun-laí. Preço
lotai lio mll eruielro». Entregarao»
-ma. Imobiliária Oraen Araniia A».
Sio B-alieo loa 5» andar «ala f.Ct.
•.-'•¦ 42-f>8Bft— __-
_r\venfiernos este prcdlo em, t
de IV k 21 tres quartos. dne« í' <*>s
o dependências; visitem e T«nham trft-
tar na Imobiliária arma Aranfci Av.
Bio Branco loa 5." andar «ula i.i.
Tel. 42-988»

CASA antiga, cm grande ter-
reno de 11,50x60, ligeiramente
mais baixa que a nia. Vendemos
á rua Honorlo, magnlíicamente
calcada, entre i* ruas Cacham-
bi e José Bonifácio. Preoo base
75 mil cruselros. Tratar Organi-
ração Alfa. Rua dos Andradas
36, 2", com o Sr. Álvaro da Sil-
va.

Campo 
Orande — Vendo cata da bi-

la fachada em po de pedra, va-
randa na frente e no lado, 2 salva, _
quartes e mais dependências fogAo
uH-a-giux terreno com f-rente para ou a**
ruaa, entrada para carro, quarto de
empre^eoa .. -Estrada do Monteiro 4.8
Tem bonde*., ônibus e lotaçfto a por*
Ua, Tratar i rua Dr Paulo d» Acau-
Jo 114. Todo* oa Li.\v7.o*_, tilrelamen-
le com o Proprietário, não aceito ln-
te r media r:oa.

Cã-õpõ 
OFrãnEo — Vendo 6 -õVe»

de l3J»"3b Juntos ou separados •
uma casa em centro de terreno de 23*£
3t a dez minutos a pe <--* t-iuçao
antea do Jardim America, e Junto a
eacola Almirante S-ldenha, ver a rua
Dr, Paulo Amujo :.<; em Todcxs oa
ôüutOf., telefone 49-49.6, ía;u preço
especial por to-a area.

ENGENHO NOVO — Vende-
se casa com entrada para auto-
movei, p*j dr pedra, com dois
quartos, Z salas e bom quintal,
banheiro completo, fog&o a tis.
Preço 160 mtl cruzeiros com par-
te finaciada. Ver no looal com
o proprietário. Bua Venta de
Magalhães. 57.

Engenho 
á_"í)entro — PeneiõTíütiüs-

trla leve ou laboratório, caea vasla
e terreno, aluaa-ie a rua aoü.i, 9b.
proxmlo éi oficinas do Gnsenho de
Dentro, com ônibus & porta, uma casa
com 5 quartos grandes, sala. copa, eo-
sinha a r*U. varanda. Jardim e outras
dependências. Possui um grende terreno
de 22a;oo. com entrada para automóvel
ou caminhão, próprio para gnrttgem ou
deposito. Chuves nos fundos com o sr.
José. Tratnr & Travessa do Ouvidor,
;. 6." andar. Tel.: 4j-»500.
TT-ngenho dê Dsntro — 130 m_-. cru-

ze:ro-> — Vendo ótimo* após., va-
zlos, aeabado» de cocatruir, saia, 2
qtos., banh.o, cozinha e área *_.*. tan-
que. Entrado de 40*>, o r-.-.ar.'.; li-
nanclodos. Tratar pessoü.mcnte. «cm
t\ Nogueira. Ku* Rodrigo Bílvs, 33,
V'., „.*-»';* *¦<-'*¦ fm¦ _ de Aaiemblfla."j^icantado — casas vazias á Cri
JCi 90*000 — Vendo tendo ca-da, 1 ra-
la. 2 Quarto.., banheiro, coalnha e
quinta.. Facilitamos 50 vi a praao. Tra-
tar pessoalmente com P. Ko(Tt-e'*a.
Rua Rodrigo Sllra, ia, 9.*, aala 904.
t£<\, de Ass-ymbléla.

Engenho 
Noto

dlo grnde em

Jacarepagui 
— Vende-se ma unifica

casa com tres quartoa duas sulas,
etc, nora vaala. próximo ao bonde.
Rua Capltfto Machado antes da Pra-
ça Beca. Tratar i rua do Rosário 34,
1° andar, sala a. Tel. 43-7690.

Wr

TVfeyer — Vendi
-*V"X,tolo conforto,

Encantado 
— Vendo proalmo d» e«-

taçao terreno de ¦: i 67 eom >'"-
dio velho aproveitável pira duas resl-
dencias. P**rço 95.00 crurflro"» Avrnl-
da Nilo Peçanha 153. sala _2T, dai
dae li ás l ;.e das 17 áa 13,30 ho-
ra».

En_«nho 
de Dentro — Lon*. Judicial

— Aftonao Mune» autorlaado por
a-v_ri do MM. ar. Dr. Jula <Je Í31-
reito da _.a Vara de OrfSos « Bncea.
»/ei — Cartório do 3.* oficio — reli-
derd «m lell&o, aerta-f-ira, 11 di no-
vem-ro de 1H9, íi 10 horaa, etn frente
ao mesmo prédio sito i rua Henrlqut:
f-cheld, 66, tendo I.oo de frente por
29,00 de extens-to. dividido em aco-
modações para moradia e pertencente
ao Espolio de Alfredo Ceaar de An-
drade. Mal» lnformac-e» : :-•). 2.-.111.
Vide anúncios detalhados no "Jornal
do Comercio".______"Ver.do* maf-
Engenho 

de Dantro
i —ni.fco depo&lto, de esquina, para

entrega .imediata; trator: Av. Rto
Branco, 17J» sobre-loja. Rudolf Kar-
ter A: Cio.

E,

Vende-se um pre*
_ eentro de terreno.

medindo 24 metros de frente por 5bde fundos, pagamento a combinar.
Tratar __ rua Santana 237, eom o pro-
prletarlo. Rodrlyuea.

E~ 
rinenho Üoro — Vendo Junto á rua
Martins Lage, solido prédio eom

Jardim, 2 nlai. 2 quarto», itc, a alu-
da galpfto nos fundos onde pode abri-
sar 3 carro». Pre.o ,•_* mtl eruiit.
roa. Tratar á rua Lula Zaneheta 37,
•?f-'*_*L*- __?__!• ****¦•**384.  
EngenSõ 

Kovo — R. *t^èõr.ilãní£i^
baiana — Vende-se, entrega lme-

dlata, otlma residência cl 2 quartos,
sala, demais dep., junto a esta mais
4 casas ei 2. quarto, sala. Preço total
160 mil cruzeiros. Alm. Barroso 90,
-_l!í-_---!- 

~el. ..-sw I «2-5072. Cnry.

E"nc-antãâo 
— Vendemos neste saiu-

berrlmo bairro, i rua Joaquim
Martins (antiga rua Sá), ... *n;. a
otlma caaa n. ll lonaei. moderna,
de recente construçio, dotada de todo
o eonforto, com varanda sala, 2 quar-tos, cozinha a gás, banheiro comple-
to et:., e mala um Rrande quarto no
quintul. Preço 150 mll cruailroí, ie«-
do parte financiada a longo prazo,em luarei prestações maniali. Ver nolocal, diariamente, t. tratar A Avenida
RIO Branco lot B 108, lio andar,
laia 1.109 dai 11 it l_ « da» 17 -.
.19 horaa. Tel». 32-7655 a 32-6705.

GRANDE CASA DESOCUPA-
DA — Completamente reforma-
da, taqueamento, fogão e todas
as Instalações sanitárias novas,
com 4 quartos. 1 salão de Jantar,
1 sala de visitas topa, cosinha,
banho completo.- despensa e de-
pendência de empregada. Não
tem. entrada para auto, porem é
possível faser para carro peque-
no. — Preço 300 mll eruselros,
podendo facilitar 200 mll crase.-
ros em 6 anos. Ver _ qualquer
hora, & rua Ana Neri, 15.2, pon-
co adiante do Largo do antigo
Jockey Club, em frente â esta-
C-o do Bocha. Detalhes eom o
próprio, Sr. Almeda, pelo tele-
fone 48*8270 E' favor nio tele-
fonar antes de ver a easa, NSo
interessa negocio por Intermédio
de Institutos. Aceito proposta
séria, â vista.

Jacarepagua™— 
VeriHe"m-se lotes «les-

de 12 mll cruzeiros com entrada de
10 por cento e prestacAra de cento e
?oucos 

cruzeiros mensais magníficos
otes na Estrada Rio Petropolls. Con-

duç&o trens t ônibus, água e lus. Tra-
tar 4 rua do Ros&rlo 34 eala 3 1.°
andar tel. <3-7,90.

Jacaré 
— Vendo para rerldenclal, 

"co"-

mercial ou IndostrlsJ, dleersoa lotes,
A rus*» Palm Pnmplona e Llno Teixeira.
Preços a partir de 90 mil cruselros
com grnnde financiamento. Plantas e
informações com Osvaldo Santos Pa-
rrnte á rua Miguel Couto .51 l.° and.

Jacarepagua, 
— C-l 85.o"oò,QÒ-—"Ven*

do razla, ns rua Cândido Benl-
cio, tendo: i sala, quarto, banheiro,
eozinha eom fogfio de 4 bocas r*.so.
área com tanque, e área para mais 1
nuarto. — Parte financiada **m pres*,.
is Cr$ 607,00 — Trotar com P. Nc-
guelra, & rua Rodrigo Sllva, IS. 9.*\
sala 904 eaq. de Assembléia. 

Tacarepigud 
— Estrada da Tijuca —

Vende-se caca de . anos. para
Week-end" ou residência.- -em- centro

de terreno ajardinado, com pomar o
entrada para automóvel. Grande va-
randa na frente, todo conforto: água.
lut. telefone, fog&o TJltragds, chuveiro
elétrico. Casa e dependências de em-
pregado, box para 2 cavalos e quarto
de arrelos. Entrega Imediata preço e
condições a combinar. Tratar no local
com o proprietário á rua Xtuverava
.7 ou pelo telafone 78-095-.

JacarépaguA 
— Veridè-ko cã_a"eora 2

quartos, sendo 1 fora, aala, co-
elnha. banheiro.- Terreno de 15x50 —
Vir diariamente na Estrada dos Tria
Rios 471. Tratar á Estrada do Bana-
nal 986, Tel. 702. Preço 180-000 cru-
zelros — Facl.Ita-se o_ pagamento."Tacarepsguá — Vendo t.treno 32x22
tl k rua Baronesa. Telefones: 47-1664
a ia-1037.

Jacarepagua 
—' Vende-se Junto ao

bonde, dtlmo terrtno 10-43. por 10
mll cruzeiros, perto do Largo do Tan-
aue. Vale multo mal3, com o próprio.
TM.: _B-78a6.

JacarepaiT-a 
— Vendém-se duas ea-

sa.i e terreno com 2.160 metro*

Suadrados. 
Entrega-se uma no rlnal

a compra e venda.. Preço 180 mll
cruzeiros, facilUam-.te . ao • ml! ein 3.
anos sem Juros. Trata-Re d rua Ca-
nltRo Menezes. 667, com rellct.ino,,
fica ..perto da..Praça' Btcy..-,  ___.,

JÃearapa*ru'-L 
— -Tm-ç.: •**¦.! a — Vendo

terrenos diversos lotos pequenoa,
áreas e sítios er-m e sem casas, tudo
perto dos bondes. Ver* e mata in-
formações á Avenida Geremarío Dan-
taa n'-.». 119. e 1»_9 todo» -» dias.
Ribeiro Humberto.

Juízo da 2' Vara da Orfáos
S-nessOcs. o prédio e terreno da rua
Alrarai Cabral lll. A rindla nr*
realizada em frente ao prédio no dla
r da novembro, ás ib noras. lnfor-
macOes com o porteiro dai audlto--*¦¦*¦« Almeida Cunha, cartório do t*
pjlclo  

Ie*ae . õããã nova. com
 no Jardim Car.f.t-

:arla, i rua Vcriador Janirn IduEar.
277, com varanda, sala 2 quartos ba-
nhrelro eompltto eo-inha e terrafo»
em eentro da terreno de í.uo. Rua
asfaltada, com lua, .as e telefone, —
200.000 erure-ro» aendo 40*1* a loaio
praso, eomo alumisl. Tratar com pro*
prletarlo, lone **_4j0__

Hadureíra 
— Vendem-ee prsdlo* dé ,

Vlla, noToa e vazio.., com 2 quar-toi, 1 aala «te., á rua Maria Lo.
pa* 346, próximo ao Corpo de Bom-
beires. Informações no loeal r_l*_1a-
mente ou na rua Miguel Couto 2, l.*\
aala 7, com o sr. Pires, das lfr Aa ia
horas.

M~ 
eyer — ' 

Vende-se uma"eaaa tran-
de • boa. alto» • balxoa am tar*

reno arando da ciqulna. Fntresa-.»
imediata, a Praça Amambal, 53. - te-
leiono .0-1,40 

Mêyer 
duas casas" vazia*, vendo 

'ctan

2 quartoa, 2 salaa • l ouarto a l
sala, vendo Juntas, A rua Basllio de
Prlto, 97 a Henrique Beat.nl. Z4. — Vir
no local com Joaquim Moreira. Telefo-
ni 70-0907. 

Meyer 
lindai caiai rãndo s _—i-

dloa ««parados de conforto toda
a eondaçfto perto da Xgre_a — Tra-
tar o vrr com Jos-çaLm Moreira —-
Rua Arlitld**» C»lr« n. J71 — Ti*
letone .p-QW.

Madureira^ 
terrenoa a lo __l_nr_ja

da estaçáo de ônibus, eom 3.5&0
cruzeiros do entrada • pre.tacc.e_ do
387 cruzeiros bom a.o*\.a, lua, aacoto,
eicola e comercio. !____nnar • Tenda
(*. Av. Presidente Vargsta 4*46, 3o and.,
sala 507-A, esquina eom Aveulâft Rio
Braneo, diariamente. .-•-.¦• ¦•¦•?^-

Madureira. 
Terreno, paiio nm- Unia i

loto por motivo de viaoem. am roa
asfaltada, água. lus, eagoto, jaardt-s •
escola. Venha ver paro erer, coa «__•
trada da a a 19 mil ernulros. o r».
tante em prestações. Tratar à Avenl-
da Preíidente Vargas 446. 9o irada-,
sala 37-A. Quoso esquina da Avenida
Rio Bronco.

Hcyer 
~ Lins' de VascoácWoa -—

Vende-»e A rua t>. Claudlna 147,
linda e confortavel casa nova
com 2 quartoa, sala. cosinha com 1
g&o a gás. banheiro completo, quar
de empregada, área e raranda. Pn .
193 mll cruzeiros,' com flnanctaman
dc 50 por cento. Trata-se á Travt.
Ouvidor 7. 4o andar. Teli. 43-_e*.
43-7200.  '

Marechal 
Hermn — Y.nde-io ___.

terreno 10X50, eom uma casa t*»
lha na frente, á nia Cururlpe, 163. Tra*
tar pelo, tel.: 30-0856. _

Meyer 
— Vende-se para entrei©

Imediata, a dtima casa n.* 6 tift
rua Terrelra de Andrade 54B. doísd»
de todo o conforto, eom sala. 4 quar-
tos, banheiro completo, cotlnha __ (áa- esplendida área. Uagnifleo local.
Multa condução e águ*-. em abucdtc*
ela. Preço 165 mll- eruzelros, podes-*
do. facilitar-se. parte. - longo:'*p _axo¦ •/"*
combinar, .em suaves -prastacBes me--
sais.- Ver no local e tratar direta»
mente com òs proprietários. A A**.-
nititi Rio Branco 106 a 10S, 11-* an-
dar, aala 1.10?, da» 10 a» 13 a da» .
16 áa 1,9 bor-a. Fone* _z-7_33 a 33-
(.705.

rfí?i
Pacli-

"it-* 
Praça Artur Aacvedo em frente

_-V.l estação de Engenheiro Leal. -
V*ndemo» no melhor ponto comercial
f-a-rnlflea nguln» de 30 i 41 o;l lil
al. Netfoclo do ocasláo. Imobui-ria
Oraça Aranha. Avenida Rio Brsneo
108, i» Rjd_______-ila____)4i_TelJ_4í^_l.ia_f.—XTcncdol — Terreno do ««quina r.e
___. •¦,.»« — venaemp» na ATenídn ta
d» Outubro próximo a Ca^fti-dura -oon**
to Ideal nara po«to dc gaiollna. Im".
hlliaria Oraea Aranha. Av.nida SIc
Branco 103 9" andar- laia EOt. T«'«,n-
ne 42-»«8fc.
, A ' T—
_C_.de no tim deita «endemo» I. Kit-»
da 13X36 no lote 7 exlite uma <•*.•.»

;<Se iala. quarto. eo_:nh\. nreco total
)»0 rnll erureiro» com tae.mdade de pn-
«minto. tmoblliarU Oraça Aranha. .....

t__»a»lda Itlo Bronco 108 S*. »-<Iai •_* J rei'
i_E__r*__. _-..»»- —- •'•

2 »aln». etc. a rua Daniel Cornei-
ro ns. 115 e 17, a 5 minutos da "**
taçao de B. de Dantro. -reco «o
cruzeiro». Tratar no u. lu*.
ta-se^; _;_ ;.;;._... _ ¦ .. 

r^asa 
va-ta — Af rua Jodo Vicente,

-> 467. Osvaldo Cruz,, vende-6e lindo
prédio com 2 quarto», aala, eto. Pre-
ço 140 mll eruielro». Faclllta-se —
Tratar cnm Edmundo o rua 7 de ao-
temb__oi_84,_».ala__26.__T«l__._42-3495.
ríoi-ipra-"». cãaa mesmo ne-eisltando
_- d« retorma. com arande terreno

.¦.ii Jaffirepng-à ou «U-U-blo da Cen-
tr-l Di-«e ae entraua 40.000 cru-
íoires e o nldo em a-r.-rl!_açllo de
5.000 cru_*lroi ou mr.l.» menanli. Baao
120.000 cruceiro-. Vão «erve vila.
Cartas parn 70033 na portoria. deste
Jcrnnl ou pira Roberto Asulnr. i. rim
Pedras AHa» 119, Joi* 'Bonitaclo,
Mever.  , , __. ____ ... ._.

CAS.* Varia — F.ftaçán dn Eu-
eantarto — Venflrí**-: oa slns-a-
ae. com S am*)lo3 tmnrtos, 2 sa-
lm, coilnha, b-mhtlrn compl?to,

'_« com 3 «mim "iir>rto«. ?. am-
pia. unia., 

"cotlnha. 
banheiro

nomplrito. jR-_.-t_ c ótimo rjnln-
t.ol, & rna Xarl«r do» Pássaros,
42, BltJgn»l 1.500 cruzeiro», no
caso di* t-enda com grande facl-
lidade dt oa ramento. ""ratar com
o oropriitario á rna Viana Dra-
—i.nrtd. 1*. como sr. Afonso. _

Cora-rc_ã 
— comprif-se" H6 Er.-

r»nho de Dentro no mínimo ?
«¦•f.-to. »r!» etc cm entraOl parn
-ar-o d¦-^^;*.T'*n*•¦1 cem o nrc-r;t»,si-.o
üi-tonar ?«r*__ i-i^Qii Crrlo». .
f-l___~Z^~Cn?-tnr\n «i tientro, vende-

•í,f-r!-. fr-lrteratlo. 4-t. c. 17

Cascadura 
— Vende-e-e unva casa

varia cem 3 quartos grande». 2
aala» grande». Jardim na frente, em
terreno de 10 por 30, na mala bo-
nita rua residencial de caaeadura.
Tratar â Av. Rio "Branco 104, 6.°
andar, aala 612^

Casa 
— V.ndc-ao por 900 mll em-

aelroa, facllltando-se o paga-
mento e para entrega imediata, a
rua alaxlou 191. no Enaenho de
Dentro (Largo da A-olIcílo), caea de

?o!s 
pavlmentos, recentemente eons-

ruída, sólida e de esmerado acaba-
mento, com 4 quartos, 2 salas, eopa,
cozinha, quarto de banho de eor, a
varandas garagem e dependências
de empregados. Tratar no local, eom
o proprietário^

Casa 
com 2 quartos, saln, varanda,

copa, corlnha, banheiro completo,
entrada para automóvel, mais um
quarto, sala • cozinha, construções
novas. Ver A rua Proclamaçôo 313 —
Bonsucesso. . ..,

CASAS novas, pronta»! plmo-
rar, on a construir, em S&o Oon-
calo. — Vendas com 100% ds
(Inanc. pelos Institutos, ou sem
Institutos, coro OO0!" de finan-
ciamento. Inf. Av. Rio Branco
1S0. Sala 824

Caaa 

"-- 
vendem-Be Tuas no meamo

terreno, para grande .família,
Ertaqüo do Rlachuelo. Sendo uma
com ê quarto», 2 salas, eoalnnA e
titiarto do banho: outra nov», eom
grande quarto, tala de Jantar, coii-
nha e (iitarto;_de_banhq____lSntrad_a_i
írT-ep-ndèn-ês. Entregam-«e varia» a
foclllta-Be pirte. Çua Prancuco
Bernardino 40. Eítaçío do Blachue- ,
ll. Lüdo de_Ana_Nerl_____ __, [
/-VS»» - 

"Msgutnea re»iaeneia Tln- ¦
_- de-»e 4 rua Oeneral Clarlndo 796,

, Encantado, doi» grandes duarto»
e uma saln. boa varanüa. cuitnhe, hall
e banheiro cumpleto, quintal -e l»r-
dlm. Local apraalvel. Preço unlco 200
mil cruzeiro». Paclllta-ie 40°l° a com-
binar. Tratar_*___._oí____ecIm__._i

Cí«a» 
a terreno» a prestaçues, en-

trada módica a 10 e 20 minuto»
dr» estação.- Tirrenoi a partir dl 13 a
25- mll eruielro», llm luroi. Iníor-
macoei no tarajo do vl.duto da aj-
t-.c_o de Nilopolli. «. do Rio. com
pernindei. eorrelor.  
>*»-sscVdura — Ver.íe-»e o ultimo e

CASA em Jacarepagua, k rua
Pinto Teles, (121, vendemos pe-
qnena casa em centro de grande
terreno de 22x99, todo plano; é
magnífico para construção de
vila, comportando dois predios
de trente, e 20 casas dc vlla, ba-
¦e 200 mil cruielros, estudando
ofertas. K' cxccicntc para casa
de campo. Kua magniilc.-., cal-
cada e bem arborizada. Procurar
a Organização Alfa, & rua dos
Andradas, 26, 2." andar. Xelcfo-
rte 43-8058; cm Duque de Caxias,
á Av. Nilo Peçanha, 15, 2.V e
Uranos, 705. Tel. 30-3S18.

CRV 40.000,00'c'com faclll-
dade de entrega vazia, curto pra-
zo. — Vendemos boa casa em
pequena e boa vlla, do quarto,
sala, cozinha, w. e. e boa area.
Ver por gentileza, k Travessa
Marta da Bocha, 7, em frente ao
Largo da Abolição. A casa é a
de n.° _. Outras informações
podem dlriglr-se, no mesmo lo-
cal, a casa n." 6, còm o sr. Hen-
rtque. Trata-se na Organização
Alfa, k rua dos Andradas, 26, 2.°
andar. Tel. .8-8658. Hoje: rua
Uranos, 705. Telefone_30_-3316. ^

CASAS acabadas de construir,
para habitação imediata, ven-
dem-se em avenida, á rua Bor*
Ja Reis, 

'255, 
apto. 102, com dois

quartos, uma sala, cozinha, ba-
nheiro e demais dependências.
Inclusive quintal. Preço 155 mil
cruzeiros, sendo 40 mil cruziero.
á vista e o restante em 120 pres-
çSes de 1.650 cruzeiros, inclusl-
ve juros, Chaves no n." 245, apto.
101. — Tratar k rua da Alfan
dega, 200. Tel. 43-4456.

F. c. B. — Comrptra-ee uma
-t>_ ate im mll metros qua-

drados. até a Zrtaçfo de Mídu-
reira. Preferível plana. Tratar com
a flnrta T. Jorge Baatanl. An-enida
Rio Branco. :o*). 3.o andar. aftU 23*.

Estação 
de Madure ire, Junto A" 

"è.ta-

çAo, vendemos casa A rua Domin-
gos Lopes, tendo dois quartos, sala,
cozinha, banheiro. Preço 60*000 enteei-
ros. tambem vendemos na mesma rua
casa antiga tendo 2 quartos, duas sa-
Ias. corlnha e bom terrono. Preço 55.000
cruzeiros. — Tratar no Organização
Alfa. — Andrrtdas, 26, 2.° and. Tele-
fones -13-B65Q estea dias & rua Urano»,
705. Tel.: 30-331ti

dTf/cio de apto., vmde.se 1 tom
habite-se, dentro de b. dla, oom

Ar- pavlmentos, tsndo 2 s-^artamentna
em cada um deles, todos de frente pa-
ra o lo-p-adouro publica, k conftru-
çé-d é de i.*,{ eem fundaçQ.a e sstru-
tura de eonereto armado, tendo eada
apto: seleta, tala, 3 quarto.** bsx*hel-
ro completo, eom instaleç&o ae açnia
quente e fria em todos os apire^tus,
tanque e 1*7. e. para criados, loeâl An
muita conducfio: Todos os Santos, t
próximo ao Meyer. Tratar eom o t?.
Araújo, á rua 6. José. 74, ln]a, daa
15 As 16 horss, diariamente o.i a ma
Oetullo 193 d«» 1 â_ 11 hora».-ÇênHõ ",enVf«

Ed1

Jacarepa_uá 
— Vende-s. terrmo dê

esqunia, com frente de 22 metros
para a Avenida Oeremarlo Dantas,
local ótimo para residência ou nego-
cio. Aceita-se gado como parte de pa-
gamento. Csrtts dos interessados ua-
ra ,67297, aY.p.qrtarla. deste_ Jornal^
Ja-arepagua 

— Vcn_i-'iè a" rui Jí
ronlmo Ir.Pío A5A. bungalow aca-

bado de construir, com aala, tres
quartos, coalnha, banheiro completo.
em terreno de 10x36 quintal murado.
Ver no local e tratar com o proprie-tarlo. Tel. 2.-152S...

Jacarepagua 
—' Praça Beca — Ven-

demos otlmo terreno de .2X42 A
rua Baronesa, Junto e depois do nu-
miro 941. Preço 60 mU eruielro». —
Tratar noi ejcrltorioi de Aseendlno
Gonçalves, A Trav. Ouvidor, 36, •*».*
andar, tel. «3-71.00. .¦

Jacarepagua" 
—' Próximo' V-íaça

6ecar na rua Baronuaa. vende-ae
casa de construcAo recente com 2 sa-
Ias. 3 quartos, quartos de costura, co-
zinha, banheiro completo, quarto e
w.e. de empregados e garagem. Pre-
ço 210 mll cruielros com go "Ia flnan-
ciados em 15 anos. Tratar nos es-
crltorloa de Alcendlno Oonçalves. a
Trav. do Ouvidor, 36, A.° and. Tele-
tone 43-7600.

Jac 
ar ep a g u a ^ PT* gueela, vende-se

sitio. 13.000 mi. duas 'rente-,
variedade fruteiras, floresta, boa. ca-
sa. Rua JSdgar Werneck, 490. Preso
520 mll cruselro». Tel. 27-1640.

acarepagui. _->" Perto üe" toâns as
tl conduções: ônibus, auto>-lotaç&o,
bondes: armaeens, colégio e Igreja o
da avenida que ligara brevemente
JacarépaguA a Orajau', vendo, eom
entrada a combinar, lotes de terre-
no, muitos deles JA plantados de
fruteiras, em prestações mensais ml-
nlmas. Para vA-los, sem compromts-
so, A Av. Oeremarlo Dantas 1.45a,
l.o andar, t.ar_*o da PreRuesla, sos--Abados A tarde, e domingos duran-

te todo o dla. rone 262 — Jacaré-
paKUíU Ônibus _e bondes A _ porta.

JacarépaguA 
*— Vende-se ou troca-

eo por uma fazenda, uma casa
estilo mexicano, com todo conforto
moderno, em centro de Jardim dc
2.500 metros quadrados. Base 620
mll cruzeiros; tratar tel. 4_-30.iJr-e-
llcldade.

Casas 
moradia e renda — Vendem-

se 2, uma com 2 quartos, aala «
coalnha e outra com sala, quarto e
cozinha, A rua Cadete Polônia 5., em
Sampaio.

se umnfo-t. rua do „n_),_tre» q_--lr. vj e c qs-**- Pr**r.f) l-íO.CO** -
Tratar com Geraldo, teieíone

.W>.- "

«_/ novo apartamento do fronte. 201. > flaaa pare. e
> ui*f"S.o lm»-Ila'.a. 4 rua Sllra Oo- * \j T__ Lopea

ra.» 22. em trente a estaçfio. raranda. - - -----
**.!». tres amplo» dormitório» gran-
ile» armir!»» itrOutldo» Banheiro eom-
ricto. corlnha com armário, «uarto a
«ervlro de emnregada. tanque, ete."."reco 200 mil -*TU.T»iros. flnanciftmen-
to-7ont!»).3so. C>i»Tei no apartamento
»02. Tr_trr n?."(oi da Ollialra 8. *..
Ã Avenida Rli Branco ÍH. *°. daa 9
ia 11.30 horaa. -¦

CH» 
130.010.00 — Pr-xíinõ ao Larva

do Camplnho com apenas 40 a 50
mil eru2eiros de «ntradal arnnd*) pre-
dlo em centro de tlmo terreno de lixes
todo plano tendo ainda outra casa
pequena nos fundos. Vendemos a pre-
«o de oeaslftol Pode aer visitada por
ffentlle-a dos moradore?* A -Sstrndn In-
tendente Masalhíea 274. Tratar na
Orcanliaçüo Alfa. á rua do» Andrada»
__6_______j5nd_r.__rone:_4j-8t__.-.___
C««a 

_e~vila — "Junto- 
4 rua Crua e

Sousa vendemos A rua Prat.ctsco
Pretroso 21, a ultima easa. casa 5. es-
taçAo do Encantado, a ultima, per .,.
3*3-000 «roteiros com quarto, sala, co-
ifnha e —.e. pequeno quintal. Orga-
nlzaçfto Alfa. a rut. do« Andradas 26*!.**• andar. Pone._43-e6.-i-.

par* müretia raala a rua a».
4Jf> antrar pela rua

Padre V-ariao em frente a estaçío de
Madureira. Vendemos ca—, antiga rm
eentro d* grande t-errerio de 14.-6:
plano eom dela qnartoa duas lalai
r.o-l_ha _ e.. Preoo 80 mll cr-relro».
Pode »rr iria".»-, iratr-ffaremoj --n.it.
Tratar na On.anlmac»n Alfa 4 rqa
doa ü_>_Te*_-a ta •• cadM Hl «!-«..* •

_____9w* '

Enèenhó 
dé bentro

gando vazia na escritura definiu
ve por 165 mll cruzeiros facetando
60 mll cruzeiros no prazo de "> -ncis.
Tabela Price solido prédio, no melhor
ponto da rua Ana Leonldla próximo da
rua Adolfo Bergamlnl com multa con-
duçAo. em otlmo estado da conscrv,.
çAo; tendo dois quartos, duas salas,
grande copa, servido para -.opa de re-
feições, cozinha A gAs br-nhelro eom-
pleto e quintal. Mato detalhes com
José T. Vieira. Avenida Almirante
Barroso 90 6° andar sala 608.

E~" 
nação do Kláchuelo — Cisa vaila
completamente reformada, venao"com financiamento ft combinar; A rua

Ana Nerl. Tendo cinco quartos, .duas
salas cozinha, brnhclro completo; tmm
tal e J-rdlm a trent*. Tratar urcinte
A ruiv^do-Carmo 6- Sala.fr".*  .

Engenhe» 
de Dentro' — Terreno ln-

dustrl*. — Vende-.e por 400 mll
zelroj, locsllzado rvroxmo a MteçAo
t-r-ndo 1.30Wn2 Imobiliária Cardoso
L.tda _ rua tTniCTalana 104 »alai07. _

Eãgenho~d. 
Dentro —" Venao_predlo

No-vo, Vaz'o A rua DlcnlrJo I"er-
handea 481*». Varonda sa_*a 2 quartos
copa cosinha banheiro comuleto ,140
tr.M nruzelro5, . rua ^a <***lmitanúa 61
1** andar gola Jj^tel 22-0-.P3. ^_¦fctHsinriõ Novo-— Vi-do jwedlo com
SU an-ande terreno tendo frent:* paraduas nua a rua Aroul-» Cordelr***
76 e Prel Fabiano medindo 20 x _»¦*•
Ver no local e trstar A rua S. Josd•v»_85_-.la__305 tel 42-2»?-. _^ ;
Erig. 

Novo —"Apta""— Vendo f trn-
ve»sa Álvaro.' Junto 4 B. Bom «*.

tiro, ótimos ants. estari.Io 1 vaalo.
em prédio de "¦ paTst. constando cr.d**i
um de sela p!nt.F.da a óleo com san-
cas e grnfUcx, 3 espneosos nUartc***.
banheiro completa de cor, copa coa!-
nha V. o. dv emnrc-tada e fTTsnd-í
orca. Preço de cada IS*. mil eruMi-
ros, com entrada rte *.0 mll cruselros
e o saldo em preat. mentais de 1.343
CTuzelrrs em 15 anos Tabela Prte-.
Preço do apt. vazio 195 mil cruzei-
ros. com entrada ds 70 mll « o «"ido
nas condicõfs supras. Abelardo Mün-
de», av. Nilo Peçanha 26. 11.°, aala
1104, tal. 22-337». 

Engenho 
NÕvò — Caia nova", vaela

— Vende-se na ma Soura Bar-
ros por 430 mi! eruselros, rcutiden-
cia, estilo construçio i-prlmorí-da j>*i-ra família d* alto tratamento a<**'*.
osvlmentos. 2 salis. 3 quartos, Sa-
nhelro de luxo erm box 3 varandas.
trarai-em dependências de -empreitadoi
jsrd-m terreno de 10 x 40 pod_ cons-
truir mais casas. F-i _:.H.-.-.-, r parte
do patramento ms." inf-**_*-mr.ç es eom
Antônio AH-e.»-— Teletone 20-5580 - —
nua B«7Ao de Som Ret.ro n; 194
oaaa -¦

facarepaguA Taquara,. casa ven-

JacarepüguA 
— l^reguesla — Oom

10.000 eru-i__ro_ de entrada e o
restante em modlcoa preeUçõeâ
menwl». vendo A rua E-igard Wer-
necx. Junto e depois do- prédio 264.
razendo frente para A rua Re rito doa
Artistas, magníficos lotes, pronto.
para receberem construcAo, Rua com
água a lus e telefone. P-jçarrada «*.
com melos-fios. T-errenoe arborizados
com arvores frutíferas as -mais va-
rladai Situados. a 100 metros da
Avenida Oeremarlo Dantaa por onde
DKSJam ônibus e bondes a todo Ins-
tante. A 3 quadras, da 1-strada dos
Trn Rios que Ue» J.-arednguA a
Orajau. A trea quartelrõen do 1-argo
da Freiueíla. Ao lodo de todos o»
recursos domésticos. — Tratar eom
Manoel de Sou_a Banto, á rua Ml-
anel Couto n. 31. ]«. andar.

JscnrepaguA 
— VenHem-sé-2 Hndoíiõ--

te» de terrenos de esqnna» altua-
do na Avenld» Oeremarlo Dantas, iro-
xlmo A Freguesia «endn que um 4
ótimo para InstolaçAo de Posto da
cnsollna a outro pnra negocio. Deta-
lhes 4 Avenida Preeldenre Antônio c_r-
los 20Xi__8.^. sndar. „-al»__«05^A e JB.

JacarépaguA™— 
Véridem-se dois so-

lido» predios aisobradodoa para
residência de família a estrada Intcn-
dente Maaalhlla» na. lei e 195. em
lelllo dsIo leiloeiro Caitro. na ia-ta-
feira, li de novemV.ro as 16.30 horne
om frente ao» mesmo». Vide anuncio
mxls detalhado hoje no Jornal do Co-
mercio. ........Ven-

rerldincla
tilo colonial èm ci-ntro de terreno
todo plantado 2 quarto», sala e de

sala. 2 varandas, banheiro completo,
cozinha com armário, vazia, acabada
de construir, terreno 15X50, com en-
trarta para auto. Fotografia.*. A Ave-
nlda 2B de Setembro 169. Tel. 48-2035.

Jacarepagua 
— Freguesia — Vendo

diversas casas, A Av. Oeremarlo
jj..nt..j*. ruas Comondsdor Siqueira,
Araguaia e Edgar Wernecl.. Estradas
dos 3 Rios, do Ouar**', do Oablnal;
algumas estfto vasias; faoilito peque-
na parte dos pagamentos. ver r.
malsv Informações A Av. Oeremarlo

.Danta» 1.196 I Ribeiro Humberto
n. 1.437.

acarepàgua" —- Vendem-se lotes da
terreno de 11 x 55 tDS metroi que-

tirados por 50 e 60 mU cruzeiro» & r,
Albano Junto o depois do 38 e A tra-
vessa Albano pelos fundos don mesmor*.
Tratar com o Sr. Jorge. Telefono
38-0917.

Jacarepagua 
— Freguesia — veri3ê-ee

otlma residência em centro de ter-
reno esta vaila. Informações pelo te.
lefone 3B-024*..

Hl

m

JacarépaguA 
— Vende-ie um terre-

no com 30X50, com projeto apro-
vado porá 10 cosas. Informa-se A
Av. 28 de Setembro 169. Telefona
48-2035^ .. .. 

JacarépaguA 
— Vende-se um terre-

no com 12 motro» de frente por
30, A rua Caplt-U) Mlenexes, Junto
ao prcdlo n. 173. Trata-se 4 .--ia
Capitão Meneien 667. Feliclaoo.

Jacnrepaaü- 
— VJla"Taquãra~

de-sa magnífica

Jacarepagud 
— Terrenos em lotei

grandes. Vendem-se a .prestações.
Prazo longo. Tratar A rua Senador
Dantas 20, sala 1009
racarepacui — Pregueaia

pendência» grnnde .varanda (.ar.*-*™
Oto , ainda nüo hablt_do. çportunl-
dade para ppssoas B'po senta dns, con-
dyçí-.o a porta 011 p^rmuta-re nor pe-
oueno terreno"' ou casa nroxlmo so
Centro — TcL-fonc 28-8909 — Sr.
H^nrlqu.. _ .,..

Jacarepag-A 
— Vends-se prédio mo-

*»il',-io. com 4 quortn-.. 7 saltr,
b_nb-'.ro enmpltt. com ajua nuents
e fria coilnha com forrío vltra-rss
mi-ittoa-* par*, criados, viraittem. caí-
íue'ro etc. Arca -» 3.400 metro» qua-
oV-ados — Ruo SUva Urra n 21 —
Entrfff-R lmídi-iH. Pr<-,o "00 rrll
rru-.-iro» — rac.lllte.y_ 5(1 _..__cento
T__-_rnpTIsiTS — VliquelTf — Vendo

»- -rande terrero rom ur»r*nc!a nnr
2.500 crt-ielro» da entrnda e o «sido
em 9». prest.a-ã.s. Tratar a ni*. • do
Teatro 17. 1.» andar, da» 11 4» 16
horas.
_a.c_rep.iU- — VenL'o lotes de 15_60

J a partir de 35 mil cruielros cem
entrada de 7 mll .ru-slro-., o _c;!"'».
t?» 60 meses a 59* eniírlrns. t*nhi-
eonduoío oan o.» lnter.sssf.dr*., Tra-
tar com Alve» 4 rui M Af K-lo i.365.
lobrado. t5'.._29__31!9.i__ ....

ararepiif.uA""— Veniõ •7,"-r'er*«a nr."
Kirao r1? po**.du*"í*íO "íotes a come-

c«r de Cri is.oorj.1'0 com irraud* '-
rllldfidr rt»** pr-Tt-mento «* s***m Jürnu.
Av. oeremarlo Dantas 743, com o Cr.
Bandeira.

Ven-
„ dem-se a prato do 5 anoa e entra-
da de 20 por cento lindas áreas pnra
veraneio, granjas, etc, em um belo
bairro novo. cem ônibus 4 porta e
estrada asfaltada, com lua. água e tc-
lefone. Tambem «o vendem lotes do
12X30 e maiores. Tratar para a-rç-m
vistos pelo telefone 29-1269, com Pln-
to Filho.

Jacarepagua 
— Prcdlo novo, vendo-

se com garagam jardim varandas
negocio de ocaslio. Faclllta-se o paga»
mento. Rua Araguaia j_04_.

J~ 
acarepàgua — Vendo oltrna resldou-

cia em terreno de 600 m2. com
Jardins, galinheiros, cho-adelra». erl-
adelras. etó. A casa tem 3 quartos.
1 aala, grande coilnha com porão de
luxo, banheiro de luxo, gAs Esso, ar-
marlo embutido de luxo. tur, fria. etc.
Preço Cri 200.060,00. Ver e tratarem
rua nova, com água e lua, na altura
do n. 216. da Estrada d*. Tlluca. Pre-
gucíla. A cate * a de n. 6, com o
Homiro

Vende-ía" casa" 3Í reslden-;
cia, com 2 quartos, sala, aale.a¦i cozinha a gAs e banheiro complete. >

esta vaga A rua Coração de Maria, 105.
Tratar çom Miguel. Tel.: aq-SJ-..1.

aaurelra — Vaudo trü casas, seu-''
da uma de q__-rto, sala e coalnhá,,

2 com dois quartos, sala e coalnha,
tendo o terreno 10,40X36, tedo .mura-,
do, bondes e 6 Unhas de- ônibus A
porta, A rua Carvalho de Souza 170 •
1/2-A zona comercial, gabarito de s
andares; uma esti. vazia, as 2 restaa-
tes tambem entrego vs_slas no ato da
escritura. Preço 270 mll cruselros, sa-
paradas loo mll cruzeiros cado. Tra-
tar diretamente com o proprietário
Vasco da Oama, no locai, domingo,
dus 8,30 Aa 12 horas a nos dias utels
das 7,30 As s horas ou na Praça ds
Republica 24, térreo, dae n as 17
horas. Tel. 42-6249. '

Marechal 
Hermes — Vende-ae átlsno

lot*: de terreno com' 2,'rnetroa d«
frente, junto ao prédio a. .;¦-, a rua
JurlarJ, paralela' A ru_- Carollna-1*Ma-
chado e próximo-íi estaÇAo, -prestan-
do-áe para edlflelo de apartamentos
ou -residência. Local aprsslvel, todo
construído, com ruas calçadas;, asua.
encanada abundante, esgoto a lua.
Preço 60.000 cruzeiro... facllltando-se
o pagamento. Tratar cam o Sr. !te-
mulo ou Sr. Andrade, A Avenida r.i-
Branco 257, a*» andar, sala S14. Tele-
tone 42-6030. '

eyer — Tc-dc-í, os Santos — "tf¦.-_-_.-
be solido bungalow, sais. ioda« ea

comodidades moderns-s. Cr$ 320*0.00.00.
Ver diretamente com ¦ o .proprleti-ric
Rua Elisa de Albuquerque, .4. Dlspen-
B****__ Intermediário. . .

Meyer 
— Vende-se o prédio <J» ru»

Aisis Vascouciloe, lia, em een_r_
de terreno com todo conforto. P"e-
ço: Cr» 320.000,00. Nâo qifero nego*
cio com intermedlarloc.

M" 
adurcira — Casa» varias — Vend*
com entrada ds apeno» 13 mll uru-.

«Iros e o restante em preetaçoe» da
440 cruzeiros por mes, saleta. quarto*..
banheiro e cosinha. Tratar pessoalmen-y.
te com F. Nogueira: A rua Rodriaor.
Bllva 18 9.** andar sala 90*. e_qu- do(
As-enibl-la. _..._._.

csqulta — Rua Emílio -Tiaaeny.;
U74 — Vende-se otlma easa catti*

trulda em terreno de 12 x *0 com dini
quartos, tres salas, coalnha e depsn-
dencias. Trntar na Imoblllarl* Dila-
more 8. A. Avenida Prslllenta *7ar«
Eas 443 — Avenida 13 de Melo «1.

Meycr 
— Vendo 4 rua Dlae da cnHI

doi» ótimos prodlos no .ar-aliui
de construcAo, de dois pavlmentoa a _»-
rage. 'Preço 37o e 390 mll cruMlroi.
Tratar A rua Meilco 41. »ala IS.r,
das 17 4a ia horas. ^

Veado d

m

Madureira 
— Terrenos

rua Operário 8adoc- dj SA,
vcr.f.nl A Estrada Mare-hal Rancei, t
„ 30 metro. dNtta. roagnlílco» WWJ
de 12X42 (504012) no qual pode <—I
construlds» duaí re-ideneia». I_*_M

Inteiramente planoa e pronto» pa-
ra receberem construção. Ao íaao
de todos os mel» de conduç&o e do»
mal» amplos recur-os doméstico-». EU.
tuados a BOO metro* da Bst-K&p *
Magnos, a 1.200 metro* da rataeil
de 

'Madureira a a 2.roo metro» «a B_
taçâo de IraJA. ônibus direto» i o Jo-
cal partindo dn Igreja d* OandelaM*.
B»U rua começa A Eatrada UirwM
nangcl. 506. Tratar prawalmente «oo
Manoel dc Sou.*» Santo», S-"_uel ooo
to. 5i-i___.___|jar. 1*• '"'uretra — Vendora-ie e-ana «¦
Mbmfc«^•¦•f.,. Jí B_.|;i;"**S5 "_3

J"

JacarépaguA 
— venaenu-se oaraa ra.

cem.construlila*, próximo ao Lar.
»o do Tr.qunra, «ltuadas em centro do
terreno de 12x30, com s quartos, aala.
varando, coilnha, banheiro completo e
demal» dom-ndencias. Preço 150 mll
crvselros. com cntrndu de 45 mil cru-
relro» e o rfer-t-ante em 120 presta-
ç6eü de Cri 1 273,00. InformaçOe» no
íocal com o sr Torres, à Estrada Ta.
b.-p"-.n 1.390. ou pe*i tel. 42-.030
_ *lmnre»<» Or?nl« Paralao,

f~õfé~êm Santíssimo — Vendo otlmo
-U nvedlndo 10-150. corn ogun. e lua.
distante de est-çao 150 """I?"'. °°",V
truçSo proleUria JA licenciada 6 mu -
to material para a mesma constru-
ç«o. Ver e tratar coin Sebastião AlvM
ím Benador c.imara, dal 7 as 11 ho-
ra». Te______.-80-9. _._ -_——-
tJíéiT-^vmt^VlU 

Nova de Oam-
no Orande Lotes resldinclnl» a

Cr» 290.70 por mí» «fm.Sl<>y"""r.'*t;
trada. Inform»..-.* _* Av *'»lr_»fiy
nirroso 97. to.-' i'.l-.d-r,_ Tel. -2-w
1 otr»'oom-cntrada"de 8*.: cnisrlroa.
l-'rm Aü.ttn. ramal d» C nirnl, com
-n *-..,.-; -..-»-'"--. **•. n -r.inv-trr a r_
?_ eíi'e'S.6, trdo corír-to d*m-»Ur.o.
o r-»!-n-.c en> 60 p-sicã*s dt 22'
r-t**--.i,'01'a p-3»**3 í»?*ra rfinstrair, ««
O-mfn.-o com Manuel Silva A rus.
Mor-iro '.'í üsrroí -.3'.. .'ado dire o

I d» eitacAo üe Aus-ln, oa tel. 29-311?.

11*4
com *quarto, sala. coilnha.

eruielro». Informações A rua
«arlo 54. 8° andsr. - sala 8. ___¦
S*. Otávio, das 16 A» 18 horai. tod«
os dlaa. _%.—_ —-"_____si_r**a_í

Eíáureín. 
— Vende-n o *>re«-l« ««

I.Estrada Oonaelíielro O*****»- »H
oo 190 mll cru.elro»..-om .120 te»
.?,.\. tYrT.n__._oa. TraUr com.

firma
Rio 

"
c"líro^ ÜninlÍ£Ã^. Tratar 

^^» T. Jorge Bartanl. ._-T*r*v?í
«-*_!___¦...to°- *•*• ""'»'¦ {*•_ __¦mTrXiãíhSSrTíaatoa. ¦ 

Junte. » »•«
M-çao. vendo beüsslma JMilirncU
tllül chácara cm ™%**.J£m1_
tirreno.- por 1!o mll ".v«f'I2--J-i
Obiequlo tratar çom »,'-• 2** _*•_**?
V. Baatanl. Avenida Itlo Braneo n.
To. 3»° andar, as a .23. -.—_

Ma vlla da r..M«-» *?**?
so. 150 eom quatro _**"•«;'»*!£
Y.t> mll cruieliros. favor. .V-*»»"»
, «rena T. Jorge^ Bllt-yi1_. Av«M
Rio Brinoo__lD9__._Í_jr_?.-_j^'A=i3

Md*. Maria. .29. .^.a«*>,-***--*2
nr«llo com -uas residência
íe de espiend do n«ço_!o.
!*__. -nlríiroa. com flnanci.
5*0 nor cento em 5 •»•• * -.-— ii

r.imengo Imobiliária. -.T
3.0 endar. aala U

é e_ip!end_*l
claa. Txatt

,. i-eeo M
cicm*ntd jj

firma
Rio Br-ncq 109.
-ifrcver — Vende-se . 1— .
M.m.P*ao iltuarlj * «í.^ífí,!.
C-u- **«. um» d-A melhores a» nu
.n*7o. 

"dei»**'. « _T°r. a™I-.«a __
firma *f. Jor_e Baa»^ _I!_*Í_*' 

™

:.-*.-_.u ,



Ift
Tlteç» it.fi. _, **__,_• ram,
*•* Ml4,-_wl, vtnto ba.o *_iu»^a:.»w.
«•¦.. grwirli Wreoo »¦ d,. ».uu.«
|»l» .r,t..... xmttttit. .„ , UUt-
ça uís 8<ani__|o, an, cem o »r. Vi.tjriun * u*t*r ernii • (...«.a T tot.
ti. u*.t**lt A*iiit_» «:.. it..-.,-.
i?» .'ri.*n.<l«r,_a»l*_.).
n%J •*•*" ~ V«Bd»-»*~u«» .... S57S.uia.com Jardim. .......i». ,e;a, i qiur.*oi, eopa, eounna, ... a* serviço,«r,., .... ir, ,, a, empresada, «rand.«jiiintn! eom terreno a* xi • 10. Pr»-
COI 170.000 crunrr... eom ptrt* II-naneiada tm 1% anot. Tr*t»r • v«n«•u» 8Ao Joaquim 312, «otrada priaa*o_aabrici.

Ttyti — Tirrião. — vendo à máI El!» da Albuquerque, Junto •atei do n. n, s esquina de Junquel-*a Kreire, lot* dt 1|»26, paio prtço dt' » '..:,,.. Alnd* oulrs * me»raa
rua. Elisa d, Albuquirque, Junto ••'. -ir..i» d* um* construçio nova, •onda sxlst» uma palmeira, a a J4 ma-tros antea d etsqulna da Junqueira
Freire, e| II i io, ptlo prtco dt Cr*

I.000.00. Abelardo Mendei. Av. Nllo
Façanha, ]* — xxo, ,| XX04. Ttlelo-
na ix-siJt.

jtntKAt no bkastl — no^ronso, w cn Oütubkô br ííw

(HTe»er — Ttnho otlmo. pr.dirr, t ttr-
Mx reno*. lado da rua Dlaa da Cru*.
XnlormaÇOci k ru* Ramalho OrtlrlA.i.
9. 2.* andar, eala 4. Faclllta-ss o pa-1 amante*

teyer — Cata tesla. v<nd« por 160
Lmll cruzeiros solido prrdlo, am

«t.mo cttado d* conservação, tttllo
imodamo. Rua Joaquim Meyer, pro*t.mo da estação, em centro de terra»
Bo de 9X6Q recuado, com Jardim poa-
vibüidade da «ntrada para carro, va-
rr.-.-1» d* frente, 2 bons quartos am*
p.a tala, eoilnha a ,«>, banhilro conj-
pleto « bom quintal. Mau detalha,
com Joa* T. Vlelr». Af. Almi». Bar-
roso, at, t:andar .ala to*.
íftT*yh? — ^thao •tildo predio no
_»*J_d_rno, construído hA 9 anos em
ollmo eatado d« consrrvac&o, na rua
Tíbio Lur. próximo da condução, pt-
Io preço de 120 mtl cruaelros, Juros
• amorttzaçfto, com entrada de 60.000
cruzeiroí e o restante em pr estaçáo
tnrnsal de 1.521 eruaelroe, praio ce
4 anos Tabele Price, tendo Jardim,
entrada para carro, podendo construi*
K..:..ie:.i varanda, J bons quartos am-
pia eala coalnh a fS Sj__b a nhaIro a
mTífeyer — Vendo eõUdo predÍo~tooder-
ilTx uo, eonst.-uldo hi . «noa, em óti*
rno eatado de conservação A rua Fablo
<_a Lua, próximo da conduçAo, pelo pre-
Co de 120 mil cruretroi. com entrada
tlr 60 mil cruielros a o restante em
prestações mensais de 1.521 cruselroe,
Juros s amcrtliaçOes, praso 4 anos. Ta-
cela Price, tendo Jardim, entrada para
carro, podendo construir garagem, ts-
tenda 2 bons quartos, ampla aala, co*
Rinha a gAs, banheiro c pequeno quln-
tal. Mala detalhei com Joié T. Vlelr».
Avenida Almirante Barroso, 90 b" an-
dar. ssl_a 608. ' 

  
flteler Boca" do Mato — A'rea —"Ven-
.-'JLdo prox. 200 metros da rua Dlaa
da Crus, Área da 77XT2. plana a JAtífsmembrada, em 7 grandes 'otee, com
¦nlda de s metros para outra rua;
Frcço 320 mil crutelros. Abelardo Men-
dts A At. Mio Peçanha 26 11.* andar
aal» Lio.. Ttl. 22-3379.
p\T*7er —'Casa vazia"—"Vendo por
•irXso mtl crus*Iros * unlea cas* res-
tsai* «ut rua» Particular que começa
Co melhor ponto da rua fablo Luz 451
casa 3 favor apanhar a chave na ca-
••_ 7 par ser visitada, rua toda calca-
ca ajardinada, podendo entrar carro
bsm aspecto soce^ida casas de 1 la-
do 10 «tllo moderno construídos A 9
anos, em otlmo estad d* rn.ierva.-io
tendo varanda de Irernw em cerâmica
_*_mpio quarto ampla tais, cozinha a
Éss, 

banheiro e pequeno quintal.au detalhe* com Joa* T, Vieira *
Av. Almirante Barroso 'í_6"_s*la 608.
(il/feytr —.Kllfto ludlclã: d* toTrenõ-»
lllJL rua Dlaa da crux 410 o leiloeiro
OUnnlfti autorlsado per alvará - do
UM. Sr. Dr. Jul* ile Direito da j>
frara ds Orf&os t Sucessdea 2o ollclo,
•índer* em 2- laii» 14 de novembro
te 1949 ** 16,1 Ohorai tm frer.tt ao
l-it:mo. Inf. Ul 22-7331.

Me

IV/Teysr — Vende-se casa novs, com
)»vX todo o conJorto, no Jardim Can-
eielarla. k rua Vereador Jarrncn Mui-
ter, 277* com varanda, sala, dois¦Quartos, bsnhslro completo, cosinha

terraço, em centro de terreno de
:2x1a. Rua asfaltada, com lui. *1>teietone. 200 mil cruzeiro», tendo
40 por canto a longo prazo, como

fruel. 

Tratar com proprietário, te-ne 29-420_,
eyer — Vendo, ba,e 350 mlf cru-
selros. predio em centro de ter-

Creno, A rua líamos da Ponsecs, com
•aleta, sala, tres quartos, banheiro
completo, cosinha s dependências pa-ru criada, entrada para automóvel —
Outras informações com S. Barros,k rua. do Carmo _. tala loo*. —
gel._22___r_22.T\/Tt;er — Boca do Mato — Vên3õ
-.Ti ioia predio» de lardlm, varanda,
gala, (rei quartes, banheiro completo
o dependências para criados. Maiores
estalhe* com SeoastiAo Barros, A ruaein Carmo 6. «ala 10Õ6. — Teleíone
22^4522 ____________ 

' - .-¦ ¦
frYfeyer — Bom predio, com JaVdim,Mxj quarto», 2 talas, banheiro, eo-ftlnha, garagem s dependências dsempregada, k rua Magalhie, Couto,Vendo pela maior ofnrts. Tratar eó
Srjssoalrnente, k rua do Carmo s. t.nalas (.ll-u.

Meyer 
— A- rua Sllva íübéíõ 1ÕI7caia 16, com 2 quartoa e aala.Tratar á rua do Carmo fc. aala 611.X-one» 42-3997 e 22-6606.

iTÇTeyer — Com financiamento dt
_.ll_50'7., rendo por 90 mil cruzeiros,easa tipo apartamento, com terreno• entrada de auto, A rua S. Gabriel,om Cachambl. Tratar pessoalmente
£r_rua_do_Carmo 6._eala 612.
H|Tarechal Hermes —" Atençiol Jun-_.Titt> ao Hospital Carlos Chagas, ven-do 3 ótimas casas pelo preço de 7o,Vu e lúo mil cruselros. Entrega-se va-
girls. t-aclllta-sa parte do pagamento.-Tratar com o senhorio, a rua Lins deVas-oncelos,_i95__e. IX;

MEYER — São Gabriel, 84,
casas modernas em ótima vila,
2 quartos, sala, banheiro eom-
pleto, varanda de entrada, boa
cozinha e quintal. 130 Mil- cruzei-
roí, pequena entrada e grande
financiamento. Tratar com G.
Silva. Avenida Presidente Var-

Í:as,-417, 
5." andar, sala 505. Te-

_efones: 23-5696 e 23-3352.
MEYER — Rua Lopes da Cíàz

vendo 2 prédios isolados de dois
quartos, sala, saleta, banheiro,
cozinha com fogão a g&s e quln-
tal. Preço 300 mil cruzeiros com
r.o por cento de entrada e o res-
tante a combinar-se. Vendemos
tambem separadamente. Tratar
eom o proprietário G. Silva. Av.
Presidente Vargas, 417, 5." an-
dar, saia 505, tels. 23-5696 e ...
23-3352. . 

'

Meyer 
— Vondo uma boa casa, com

4 quartos, 2 salas, cosinha c ba-
nheiro eompleto e grando terreno
para construir. nus Crlstlanla 26.
Cachambl, próximo A rua Arlstldes-
Calre_.
ÍR,reyer — Venae-se predio. Sala vt-
JjJLstta, entrada, Jantar e de almo-
ço, 4 quartos, cosinha, banheiro, quar-*o e banheiro de empregada, constru-
çáo solida e terreno de 12x54. Tele-
gone 29-4174 durante 11 s*manii."~MÉYÊR 

— Próximo" á.' estação,
rendo 4 casas modestas (não é¦vila, í 40 mil cruzeiros a vista.
Tratar nesosalmente á rua do
Carmo,' 6, sala d2._ __.. _

, MEYER — Vendo 8 casas pe"-
quenas, n&o é vila, junto á esta-
eião a 5(1 mil cruzeiros & "vista,
'Tratar e6 pessoalmente, i rua dr>
Carmo, 6, Sala 612.

Moça. 
Bonita — Terrenos — Vendo

dois . lotes na Estrada Real d.»
Santa Crul (Rio SSo Paulo) a 50Òmetres ds e,«f«nfto dê Moça Bonita,
medem cada 10 x 41.50 — Bife' 50ml! crur.ríros cada. Aorfíft-ss oferta— Informações A rua Buenos Aires
n;. 17...j°. andar sala 35 — Teleíone
£3-3412*j\feym- e Enrí. Novo —\.n__. ar.Bun9
ATilütes residenciais .'com 350l4OOm2,
planos, pron toa.para eonstruçfio. Base-¦'<le"T60.U0¦: mil crusflrcs oim. aíguma¦xacilldads. Ay. Nilo Ptcanha 155. sa:s
827,  ________ 

¦_
llTeyer, Cachambl, quase- esquina rto
_ítXav. Buburbnna. 2ona Industrial,
vendeni-so 2 lotes planos com 12 x 30trada. prerjo *)0 mil cruielros, íaem-ta-»o parte, tratar com Borla, Tele-
zone 77-..m. daa ífc rl» 18_hora».'^/f eyer — Preen-^ tssÍo em terreno
J.tiíle 14 x 30. alto k rua oillon de
Andrade. «Preço 260 mil orusslros —
Tratar rl Av. 13 de Maio ts. íl»

tar. 

eala 2135. Tel. 22-6234.
eyer — A 5 mlnutoa '¦ 

di EstacKõ
Vende-ae uma vila eom 10 casae,

Juntas ou sep*radss, uma' eom tres
quartoe. com tacllldade de paitamen-to.'a bom 5o por' centr». Rua ¦ MItuc'

.yernandes, XV a 23. Tratar eom er
proprietário, k rua Joié,Bonifácio ,563<1 rs 8 As 12 horas

«rvr.li — No r<stt.i,, taata
i,US'.i.. leailrr (r.n.le pttAlts tt-
«Irirmlal ll<- cnqtlitta, r ..rn 4(1 rirr
troa por nm» da* r «aa Prreo 200
mil rruselroa à \t,la. Tratar
pe-aaoalmrnte ls ru. do Carmo C,
Ml» MJ

MOT 
— V.r.J.... ». " .1 urinr-.»

.."! ll. ¦ ru k rWI C«plUO llrr-r.r-i- "¦. taaa >. aplo*. loi. loi • ioi
com hall. >• « ir*, quailsi. ooalnli,
*_;_*ç. j* » gém. _t*nnt!fO eoinpttto
• d« Mnpr«rsds « bom qutntftl —
ltond« t ônibus Sl A poi i* Tscl-
il!*«*f pSH* do pi_._t:;if nto ptlo HlA*
terna Prlc», v»r no local a Inlorma-
cn«« com o preorKUrlo a Avenida
Klo Branco. *i. l.o andar, •» ». 4 <
b. Tt.atena l)..l„.

M'!T 
— V-.rr.1r.:. . ru. jáalntõ

i.irnjüow moderno en eeMro Sl
terrtno da lOZIl, Undo poairbllidad,dt fsrsffm isrdtnt vsrsnds : ia-
ttt i quartoa eoi, » fai ban. «om>
pi Sto ? »r 11 ;> io , d or m l icroí nos ! un-
dai. Preco 270 mil cruselros eem fran-dt psrts [insncisds a tonto pra»oUn.AllIarla B. lstt-t\ ut. ar Al-
mirante mm. Í7_J» aala JU.

Mey«r 
— Vande-a» a rua iuntoa

TMara ir,-A eat* i aata otlma •
moderna reaKlenela dt eon.truclo
apromtrada, mn Urreno eom rrenta
de lt metroa undo entrada auto,
aala 2 quarto* col a pa* ban. eom—
pilo, Vltita* ao* lutMnkra a dctn.n-
io* • nru dlaa uUU da, 1* ài Ji
Borat. Irr.troillarla B. Uatxl Ltda ar
Almirante Barroto ,7 3» ta^ jij.

M*>ar 
— Vando 4 rua Pliiul um

terreno oom dua* (renUa, aona ln-
duatrlai, um um barrraeao da madel-
ra, preço do oj mil cruaelroa, facilito
40 mtl crunlroa. 'iTatar eom Alrea

rua 24 d* Maio lias, aobrado, U-
lefone it-sx xa.

Meyer 
— Venot-a» * na* VSS5~H

Paira Undo bungalow em etntro
randa 2 ampla* aaia> 2 amplo, dor-mltorlo, cot * |ii ban, ccmpleto ebom quintal, Prt.o 260 mU emiti-
roa. Imobiliária 8 laibtl Ltda av.Almlranu Barroto ar »*__*tla_5j2.

Mayer 
— iviltrcrm noro, com raa-

da mental d* 144 mil cruraelroa,
e«!a apartamenlot, com aala tru
quartoa. banheiro com_»to. vende-*»

rua lao.lr.a. conatruclo aprimora-d«. Meihora.i In^onmacSe* eom Anto-nlo A-ivea. Rua Barfto do Bom n».
Jlrpj U4. cata X — Tal. 29-3580.

Mtrtt 
— Vendo doía apartamento!,

rln*] d* conatruclo. com «ala.dois quartos • deptndenclss ds em-
prefiada. 160 mil cruzelrot. o Urre.no Independente com varanda ara-ragean Jardim, no.ooo cruzeiro*. —
Facilito to mil cruselro» cm IS snos.Ver t praça IUpevI. 23. Saltar k ruaDlat da Crua. 740. Ao lado dai ru»Itrrpema. Tratar oom Neator  T«-iefor.c 42-0402.

fer — Vende-se Z r»a Uisur]
remandea depola Io n (,-_ rae-lindo 11X76. Preço d* ocaillo 160mil crutclrot Tratar uelo -.1. t;7-..i_.

Meyer 
— Vendo t rua HõnõrlõTuín

terreno com 22iso com duaa ca-sss, podendo construir malt a. Preco
360 mil cruzelrot. Tratar eom Alrea,
4 ru» 24 de Maio 1365, aob. Telefone
29-3119. . ¦ 
làreyer — v-cndt-M cua i ru» p».•UAdre Andr* Moreira 313 l»ntlt»rua Anicllea começa n» rua Arqulas
Cordeiro) recentemente sm obras, eom
agua em. abundância, oom apenas 4mlnutoi da e-taçfio, com duaa aalas,dolt uartot de (rente. coUnha < ba-nheiro, w. «., vsranda ao lado eótimo quintal, com dois quartos cosi-nha e w. e. Independentes. Telefone4^-5668. Entrega-se rasis. Pode servista aot domingos e nos disj dc ts-mana só «ti li ll-horat. Tratar irua Bete de Setembro 241, 20 andar.Modaa Znner. Preço Í50 mU cruael-roe. Faclllta-se o pagamento.

JffÃDÜREntA — Vendo clneo
casas em terreno de 21x50. po-
dendo construir mais 8 caias —
Preco 260 mil cruzeiros, posso
facilitar 50 por eento. Tratar
com Rocha, i rna d» Quitanda,
59. 1.» andar, sala 7.

MADTTRETRA — Casa varia —
Ocnpaçio Imediata — Vende-se
casa de frente com jardim, dois
quartos, 2 salas, banheiro, cosi-
nha eom fog&o ntra-G&s, ng-ua.
luz, quintal, possibilidade entra-
d-\ para carro, etc. Ao lad-t ave-
nida com S casas Independentes,
de quarto, sala, cozinha, quintal,ngua, luz. etc., sendo uma de-
las com 2 ouartos forradas e
taqueadas. Terreno de 10x50, es-
pacoso. para constrnçSo na ma
Conselheiro GalvSo. 298. Madu-
relra com o nronri etário, ru»
calcaria com 4 linhas de ônibus e
lotacSo i porta. Preco ttl mil
crnTclroí df> entnda e 140 mil
cruzeiros financiados a longo
prazo. Aceitam-se propostas e
entrega-se varia a easa da fren-
te.

Meyer 
— Mamtftca oportunidade —

Cas» par» entrega Imediata com70.000 cruzeiros de entrada a o rea-tnnte financiado em 15 anos, vendi-se esplendida ds eonstruçfio Teeente.ao i pavimento, construída am een-tro de Urreno de I4.oox26.00 com v«-ronda, Jardim, entrada para auto:
grande sala. 3 ótimos dormitórios ba-nnelr completo, copa, cozinha a de-mais dependências ' e.- ftrands aulntsltodo murado. Vlsltaa diariamente tn-
clustve domingo cóm o sr. PranclsroAmarrl, A rua Ferreira Andrade 92*(bairro Jardim Candelária) « trntnrna ENIR LTDA. — Avenida .Orne»
Aranha si&, 8.° andnr, .tolas sia-310telefone 42-*)0l2 e 32-764;.

Meyer 
— Vendemoa k r. Dias da

Crus, predio novo com uma loja
e um apartamento, Preco Cr$ 
290.000,00. Alcides de Moraes *r Cia.Ltda. Av. Rio Branco , 128, a, 1601

Kn»e 
tf«*fs — VenatM-a* .«atro ¦

«asas rem erva « lus em um Ma
4t un» i-.i^a.ir. to a *• proslmo a
*»tsç*o. Tratar e vsr na mm Oisvtu
Taraylnto *m ero^hova lyua^w.

Nlta 
"liuatu" "7- ftnriêm-tt ...n, ...

llsio, rom éiua, lua a telefon»
a A minutos a pe da titaçfto, rom
10 pot etnia d. entrada a 72 prea-taeOet tam lurot. Traiar «larlamen-
ta no Caia Klltt, dat * horaa em
dtsntr. «om Itatset ou üsrnosa. Ho
Rio, »_ rua_(lo Ouvidor t>. tala 1.rvrrt«^>"u^* vtmiM n.i ,i i<-m>i.num
1^1 vasla cum tsrreno üt ií -ut a ioü

com p-ntto para mais dt oito caras.
a so metros da ponte. Vtr na Casa
Optraria. Ai.n.i. joao Pttaoa ,., .
Vfov» Ifüãtü Mri.çfiii, 73ãri"ilm~dã
*^ Prata — Vendo loteamento pro-almo * Avenida irr.nii acrtldo por 2
Unhas da ouibus A poria, ertutonviie e
I outras proslnias. Neioclo a entalo-
lar com llslto no cate Cilte aos sa-
bsdoa « domlnfos," nova' tavAçtr^-iiiiUrirw.
B. de Fátima, vendem-se neste
magnífico bairro ótimos lotes de
15*35 a tamanhos maiores, pe-

Íiucnas 
casas a prestação. Km

uros, com agua, lui próximo, e
ônibus 4 porta, a partir de R mil
cruselros. Facilita-te a entrada c
o restante dividido em 60 meses,
posso Imediata, construçio livre.
Planta aprovada e registrada. —
Decreto 58, sob o numero 112.
Maiores detalhes eom o proprie-
tarlo Manoel Josó da Cruz, a rua
Pari, 34, Praça da Bandeira. Te-
lefone 48-5451, nos dias utels.'
aos domingos em Nova Iguaçu,
no Café Elite, daa 8 As 1? horas.
Manoel Josó da Cms.

Nova 
íguaçu""— Vêndem-se os""ulu"-

mot lotei d» VII* N. B. d» Con-
ceiçao na beira da estrada com agua
lua. 4 Unhas de onlbue na porta no
valor de is mil crutelroí; distante da
estacfto 8 minutos. Tratar dlarlamtnle
ft rua dos Andradas ve u-° andar sa-
Ia 1101. Tel. 43-B690 e aos domingos
no Calé Kllte do dalo direito da es-
taC*P._9?°L-°. flf•, Manuel Vldal.
\t ova Igusgu — Queimados — 'terri-
-L> nos — Vendem-se duas ftreaa pro-
prlaa para duas Granja*. Local o que
pode haver de melhor. Im írente ft
Avenida Brasil, com agua nascente,
lut elétrica, multaa mangueiras de en-
xerto. Preco multo barato, porque pre-
cisa vender. Vêr e tratar aos domln-
go« no Dar u de Junho, ao lado dl-
reito de quem va! para a estacfto de
Queimados,

i >. «
|M>t1

tnnlí.U 4* • a »_•
i» m tr*. quarta* um* .... et*

Traiar á rut lat* úm h*ii .--.-iJi
i' rí.i:' te.ji.I as àsgundss. tiuar*
ias 9 -•*»'-••. r.- ¦*> ds» is as i* hs.
e terças quintas *tU*d<_i * docnln*
dn, dai a lt n hora*. Alufutl I.OSO

PI 
trl «d. 

-—" 
VttiSim oa "Tíilinõã "lõitã

it terrtno, todot . ¦¦¦¦¦ .¦• t dt
rrenle para si rua» Padra Nnhrfga,
Campo da n r*. raranaplacaoa t
Ouaraim, » partir dt J2 indl cruael.
ros, (aeitltando-se parts a longo pra*te. a combintr. Posse Imedista, po*u-r.i.r r. ,-,r construir Ver no loeal
a traiar com ot proprietários, a Av.
Itlo Branco io» • loi tala 1,10adai io »• .ii a dai u *t n tiorat.
Ponti i.*.ri". r ir-nc

1)rrdlo 
novo," im.'... a. lun .,.

Camplnho, entrega no ato do st-
nal, cl l quartos, sala, banheira com-
pltto, coalnh» • varsnda. fluo.»caba-
mento. tarreno 12«]o todo murado,
com entrad» p»r» carro: * rua Ollm-
pio ila Aaaredo 92. chavea n» ohr» ao
lado. Preco 149 mil cruaalraa, faclll.
t».ie pau. » curto praao. 1 raiar *
Catrada Portal» 40. 2", «ai» l.t. com
Cláudio ou no local

Piedade 
— Vende-iã pela mêlKor

oferta, um» bo» cailnh», com ta-
Ia, doía quartoa. ooilnha t demais
dependências; ver * rua Padre Nnbie-
ria n. )XS, proilmo k Avenida subur-
bana. Palar com o propruiarto. tlr.
Lauro, k rua Oernaidlno o* Campos
n. 4i. ap. loi. Piedade. 
T^uIntlnoTõcilüv» — Vendo eonfor-
V{ tavel prtdlo novo, entrego vaaio,
nfto foi habitado, preço 210 mil rru-
selros. tendo 30*1* de entrada, o res**-o pago em h preitaçOti; para ver ft
rua da Republica 292. Tratar com o
José Parente. Av. Rio Branco 91. D"
andar, tala 6, diariamente de 9 ft>
11.J0, aceito negocio pelos Institutos,
rone 4J-171B. ________________^yíetmaáÓs — Vèridem-sé 

"nessa" 
prós-

*-6 vem localidade, terrenos a prato,
77. , Juroa. com pequen» entrai!» • o
saldo em suavíssimas prestações men-
aalt. Planta e detalhei A ru» Têotllo
ottonl Xik. lob.

itinflno — Itua darunundo de Melow

Nov« 
Iguaçu — Lote» planos ã 10

minutos da estacfto, tem entrada
a sem juros, de 2Jo eruselros mentais.
Conduç&o abundante e lus no local.
Posse imediata a eonstruçfio livre. —
Tratar Aru» d» AUandega V8. 4.* an-
dar aala 407 — Rio.

Ni.er.Jt 
- «Vende-te uin terreno dê

10X32.30. ft rua Dr. Martins Tor-
rei, Junto ao 186. Preco baia 40.000
cruielros. Tratar em Niterói pelo te-
letone 2-1773. ^_^ ^_

Nova 
Iguaçu — Queimados — Ven-

dam-se terrenos a 2.000, 2.S00 a
3.000, 3.000 e 4.000 cruselros ft dlnhel-
ro ou pequeno praso, ótlmamentft sl-
tuados, passa em trente A Avenida
BrasU em eonstruçfto, tem agua nas-
cente de primeira, lus elétrica, dtlma
oportunidade. Vêr e tratar todos os
sábados e domingos no Bar 13 de Ju-
nho. em Queimados.

JN tes ds terreno 10x50, cada um
Juntos ou separadoa. Rua Zulmira 54
e 56 em frente ao numero 1276. Tra-
tar pelo tel. 30-1150. Avenida Paris
224. Apartamento 201. Bonsucésso.

N' 
ova Iguaçu — Terreno a presta-
Cfto vendo na vila Mala com onl-

bus • trens * partir de lo mU cru-
selros; entrada de mil crutelroí. a prei
taçfto de 150 cruselros por mes; cons-
truçfto Uvre. Restante em .72 presta-
çdea. Traur no bar e cotí Elite com
Artur.

Nov» 
Iguaçu — Vendem-ae lotea a

partir de 3 mU cruselros ft vis-
ta, todos plantados e » 15 mlnutot
» pé. Tratar diariamente. Inclusive
domlnros e feriados, no Café Elite,
com Rafael ou Barbosa. Fone 252.
Informacôei mala detalhadas k rua
do Ouvidor 45, I.*, aal» 2. Fone 41-

Nova 
Iguaçu lotes ffê terreno êm

prestações a partir de 8 mil cru-
selros entrada de oco cruzeiros e pres.
taç&es de 120 a 150 cruzeiros por mes

Íirazo 
de ô anoit. Todo plantado de

aranja e banana e abacatelro. Ver e
tratar dentro do Bar Elite com o Sr.
Artur. -

Nllopolla 
— Vendem-le caiae e ter-

renos a prestações sem juros, a 5
minutos da estaç&o, para todo o pre-
co. Entrada de _ mil cruzeiroí em
diante. Tratar com Afonso ou An-
ehleta á praça Paulo de Frontln 132.
fff. B.: 80 temos 30 lotes.

Nllopolla 
-- k' t-a» Karl* Toma-

sla 63 vendo eaaa nova em ter-
reno de 10 x <o, <om 2 quartos,
tala. banheiro, ocatnh*. Jirdlm e
qulntei. podendo tine iclar um» par-
te. Tratar pessoalmente k m» do
Carmo n. 612.
T^Uopolls — Perto da estação vendo
-L^i Unda e moderna cata, (taco e
lagei, ainda nfto habitada eom dois
quartos, aala, hall, eoslnha, banheiro a
v*randa com agua e lua em ttrreno
de esquina de 25 x 25 murado e gra-
dl1 de ferro. Rua I.Mzeu de Alvarenga
esquina de Otávio Ascolt. Preço 90 000
cruzeiros. Entrada 60. OoO cruzeiros e
o resto como alucuel Tratar pelo te-
lefone 46-6689.

i

T]ír»durelr» — Vendemoa residência
•IrXnova com fino acabamento, coni*-
tando'de 2 sala».- 3 qusrtos. banheiro
• cosinha. Construída em terreno me-

; dlndo 13X20. Prero Cr$ 190.000.00
e! facilidade de pagamento. Alcides de
Morais ie Cia, Ltda, Av. Rio Bran-
eo'128 — a| 1601.

Heyer 
— tendemos A rua Silva Ra-

belo, otlmo predio Construído em
terreno medindo 12.90 x 26.70 de es-
citilna. Alcides de Morsls H .Cia.. Ll-
anitada. Ar. Rio Branco 12B — sala
noi.  ,

eyer — Casa pronta nara habitar
__eom varanda, sala.- tala de almn-

fo. saleta de costuras, 3 quartos bn-
nheiro eom box. quarto e banheiro de
«mpreRsdn. jardim s entrada para
.automóvel. Cr* loo.ooo.oo de entrada.
Eas josí Smslíeílo a. te*-

Madureirá, 
a ru» Dutra a Melo 32,

protlmo 4 Estrada do Portela,
vendo sn correr de martelo, 3 casahresldenelalt em terreno da 10 x s_t,em lellfto pelo Jt/llo, dia 3 de novem-
bro. fts 17 horas no loca!. Informações
pelo telefone 42-3997.

Heyer 
— Vende-se Mrreno de 12x30

ft rua Barcelona, depois d opredio
V- f?ct1..70 n>" cruaelroa. Tratar »Avenida Rio Branco 128, 150 andar,aala 1513. Tel. 22-5995.

Teyer,Tru» Torr*a 
'BõSrinhó, 

naa»m estilo palacete, .para família defino gosto, -assobradada, com -entrada
Independente, ' pavimento terreo, 4
quartos, salfio social, sala, cozinha,oanhelro • dependências para criados,
pav. superior i quartos duat talai,copa, despensa,.-banheiro,, grande va-randa e tacada. Faclllta-se, terrenode 12X40. Tratar na Imobiliária Ora.
ça Aranha, k Avenida Rio Brancoi6í>-"»08. 5° andar, «ala so4, Telelona
42-9886.
XTova Isuaçú, — Quem preels» um»a-' bOa residência? — Vende-ae casa-com 3 quartos, dua_t salas, copa, ba-nheiro completo, cozinha em terreno
12X30. tem lus e agua encanada. Dis-tante dn estaç&o 6 minutos a pó. Pre-
ço 160.000 crucclroi. Tratar com JoftoRamos, diariamente das a ka X3 horu,no Restaurante e Cuido de Cana Grutade Iguaçu — Rua Marechal FlorlanoPeixoto 1954
VT va Iguaçu — Vendem-se os últimos¦^ lotes de terra a começar de 18
cruzeiros, com entrada de 10%. Lotei
estes, Junto a grande Estrada de ro-
dagem Presidente ¦ Dutra, tratar dia-
rlamente corn Joáo Ramos, no Res-
taurante e Cnldo de Cana k rua Ma-
rechal Florlano Peixoto 1954 — Gruta
Iguaçu/

Nova 
Iguaçu

bastlfto Lacerda, 505,
Veuae-ae * rua ae-

 uma casa
com dois • quartos.- duas salas, teimo
lus- e agua còm terreno de 16x50. a
5 minutos da estacfto,' com camion-
nctte á porta.' rl&o tem Intermedia-
riu»,. Trata-h"e diretamente, com o
proprietário ft rua Honorlo'461 • To-
dos os Santos*VJova Iguaçu" — Guranta' a casa pro-^ pr|a para seus filhos e para iua
esposa — Vendem-se casas com um
quarto uma tala; cozlnhu e dependen-
cias sanitária,' tendo luz elétrica e
ngua com ônibus à porta. Distante
da estaca oi5 minutos a pé. Preço
40.000. crusejros ft vljsta. Outra casa
com 2 quprto.i, utha snln, cozinha edependências sanitária, tendo luz ele-
trica ngua proxlmn A io mlnutoa a
p4 da esteç&o. Preço unlco 85.000 cru-
zelrús. Tratar com Joíío Ramos no
Restaurante e Caldo de Cana Grutade Igtiaeú. & rua Mrtrelhal Florlano
Peixoto 1954, dlerlamentu daa 8 As 13horos.  ,"V^õva Iguaçu — Um" negocio: bom fu-¦L* turamente — Vende-se um hom
sitio com uma r.r aa de 400 e tantos
mil metros quadrados, eom diversas
casas modesta, tendo lus e agua, es-
pera-se no ano vindouro — 1950 —
100 mil eruselros em Inrsnjes e d*.-
qul ha 2 anos 200 mil eruselros. Sfto
15 mil laranjeiras em começo de pro-dtiçfto. Tem multas outras arvores fru-
tlferas. A 20 minutos da estacfto em
r.utomovel. Tratar com Joao Ramos,
diariamente, dss 8 As. 13 horas, no
Restaurante e Cnldo de Cana, ft rua
Marechal rFíorainoV Pelxoto_l954. 

Nova 
Iguaçu — Adquira um lote de

terreno com direito a eonstruçfio
Imediata num clima saudável e ame-
no. lotes com agua, lus e condução
fsrta. entradas módicas. nrestaçOes
em 5 anos sem Juros, informações
rom Hello ao.-, sábados e domingos na
Calxi do Cate Ellta^

NTXOPOMS — Vendo fitlmòs
lot»-* de t*rrr»no. npoidinn da es-
taç&o. eom facilidade de paga-
mento, poderio construir lojro.
preços a partir de 12 mil ern-
nrelros. Ver no local a ma Mirla
Braita, P54.- coni o Mee.íiado. e
tratar na rna Rainalho OrtlgSo,
"b ¦&.• prtãttsr. §*\t_ t.

Nllopolis 
— Vende-se n[ prospera

estacfto, varias e modernas resl-
denclas taquladas e teto dé laje, com-
postas de i sala, 2 a 3 quartos, rozl-
nha a gfts. banheiro completo, em
centro de terreno. Preço a partir de
12o mlt cruzeiros com apenas a en-
trada de Cri 30.ooo.00 ou menos e o
restante como aluguel. Tratar na
Imobiliária Sta. Isabel Ltda. Aveni-
da Almirante Barroso 97 — 5o anrt
tala 512. — tel. 42-9495 a 32-B8M

966 — Vendo casa eom dolt quar
. sala « cozinha, por 70 mU cru-

zelros e 55 mU cruzeiros, com entrada
de* 10 mil cruzeiros. Visitem e venham
tratar sem intermediários, A Avenida
Rio Branco 103, so andar, sslas 808 a
aio. Tal. 42.o*)27.

Ítutntlno 
nocãliiva: — Vendo quaie

to em frente a estaçAo duas catas
7 _, :tn<-conttrtttdai pelo preço de 150
mil crueslrot cada uma, construç&o de
primeira, tendo cada uma dtlma va-
randa. 1 grande sala. 2 excelentes
qutrtot. banheiro completo de luxo.
otlma cosinhs. entrada para automo*
vel e quintal. Tratar no escritório de
J. Gonçalvet da Costa. Rua Rodrigo
Bllva. 18. to. sl tot. Tel. 32-6651.
/SuvnÜnõ Ubcsiuva — Terreno —•
V( cVnrlo 4 rua Joio Barbalho pro-
ximo a __-ios da Sllva medindo 20 por
50 com 2 0S6SS de quarto sala cosi-
aha, banheiro rendendo 9.600 crusel-
ros nauals por preço a combinar, s.0-
dsndo-se facilitar uma part* do pre-
ço. Tratar com Pierre René Cazes ft
rua da Assembléia 33 Bala 404 tel.
22-4141.

-QUINTINO — Rna Gnarany,
56, vazia, 5 quartos, 2 salas, ba-
nheiro completo, boa cozinha e
grande quintal. Preço 150 mil
cruzeiros com 50 por cento de
entrada e o restante a combinar-
ae. Tratar cnm G. SUva. Aveni
da Presidente Vargas. 417, 5.*
andnr. sala 505. Tels.: 33-5600 e
23-3352.

Qulntlno-Boeayuva 
— Terrrrios jo_-50

vendo 2 na rua Lemos Brito ft
razflo dt 50.000 cruselroe eada —
ERIC — Avenida Churchill 94, sala
505 — fone: 52-1B6B.
•yõIitltlHõ — Vendo A rua Golas 1292
Vfr 1 predlot residenciais de dois
tí.. .rio*, duas salas. copa. cosinha,
banheiro, etc, tem Jardim e varanda,
entregando 2 delas vaslas na escrl-
tura. Tratar pessoalmente ft rua do
Carmo n. 6. aala 612. 
/"\ulntlnu B o cs luva — v^nce-R» 

"vHe
V£ com cinco casai á rua Luclnda
Barbosa 12 com lo * ao metroi. Tra-
tar k rua da Alfândega 299. loja

Quintino 
Bocaiúva — Vende-se no

melhor ponto ile Quintino Bo-
caluva, 4 rua 21 de Abril 19. otlmr»
casa com grande varanda, duas sa-
Ias. 3 quartos, banheiro completo.
fogfto a gás e mais 7 quartos edifi-
cados em 2 grupos, garagem e gall-
nheiro e boa nascente de agua, tudo
contendo grande terreno arborlsado,
com 1.800 m2. Tratar no local, dire-
tamente eom o proprietário.

líIÀCirUELÓ — Entrega Ime-
dlata, vende-se casa com duas
salas, e dois quartos, banheiro
comnleto, cozinha a trás, bom
qnlnlr»!, preco 185 mil e»u-*ei-
ros. Ver e tratar a rna Barbo-
za da Silva, 77, casa 7. .____

Koeha 
Miranda — Vendo otlmo lote

da terreno ri rua Diamantes, Jun-
to e depois 10 metros do predio 293
e aos canos de agua com lo z 53 me-
trot e eneoatado ao parque de dl-
versfies. Tratar ft Praça das Na-
çfles n. 88. tel. 30-1403.

Eischuelo 
— Vende-se ft ma Bar-

boa-, da Sllva entre os n°s 18 e
20 ma«n:flco terreno medindo 11X59.
Imobiliária S. Isabel Ltda av. AI-
m.rante Barroso 97 5° raala 512, te-
lelones 32-8864 e 42-9495.

jVTllòpolIs — V«nde-ae uma casa va-
-LYsla, ft rua Mario Monteiro 599.
a 5 minutos da estacfto e a 25 de
trem daqui do Rio, com 4 quartos,
tala, salão; garagem, dependência de
empregada, banheiro completo, toda
murada, jardim, varanda, duas cal-
xas d'águat 12,80 de írente por 58
ds fundos. 200 mil cruzeiros, sendo
100 -mil ft vlsta e 100 mil a prazoVendedor: ft rua Álvaro Alvim 33-37,
8." andar, iala 823. fone 22-9565.
Pinheiro.  

Nova 
Iguaçu — Vando lotea de ter-

renos a longo praso, com io°l° e
20°l° dc entrada, .o-restantt em 60
prestações suaves. Tratar com o pro-
Srletarlo 

na Leiterla Santo Antonio.
rua Marechal Florlano Peixoto n.

2019 ou 2023. Nova Iguaçu, Freire.
diariamente..

Rocha 
por 650-000 «ruzeiras —

Vende-se ns rua Oeneral Belford
Edifício novo cem 2 pavlmentso

de .construç&o aprimorada 4 apar-
tamentos um esta vario e uma fa-
brlca de doces com renda mensal
de 10 Ooo crur.slros. melhores Infor-
m&çfiEs com Antonio Alves — Rus
BarAo d« Bom Rttíro "• 134 essa 1

Telefone 29-5580.

Krjwft» 
— Aa* «Ml — V«nili-ii um

i.n ,ii saadlar), tl, 10 a tlM,
f/fç... i»o mil .... .r.. r.ílu.a...
p.rr... — IrnanUlaria mtnilaid Uxik.
..j. Ite_ri(« mi,»., ia, i,. aadar, Mia
7t4..Ttiatitatil-i4.l,

Kl.ili.|'.7iT 
— _," de Mialõ ^7~Pere

preço dt tà.coo crutttrm, com
....'«¦!« dl 4000U t r il.--r.r- • , O .»..!..
de S!» ¦;.*.; crustíroí, em ^..t-^iOa
tutn>sit Ut ;..<-t eruieiros p««a Tu-
b*ia kUice, em 3 anot, tendo sapata-
uauianta 4 rua frtl Pinto, rr. rrr...
lü.-iiíc etiçada, com abundância de
conjuçftu • i'. *.!...> du comercio, ea-
sai em rua particular eaprlcliosa-
inufnte tratada, i-ii-h tala. quartos.
quarto de banho, cosinha. grande
quintal t porfto habitavel. o quat a>
uranitf toda arca cunstrulda da cata,
Ar..-rar.|.> Mrn.lra. AV. Nlla IVÇ.llna
n. lt, lio andar, i. 1.104. Tilefune
ll-»TI.

Rrf.,ia<t 
— Pequaria rhlr-rliiha.

oom boa oasa antifa. Vtndo A
rua Ceur. 45. !«.«< pieco ia o.-íh.i.i
142.ooo eruieiroii — ravor vir ro
local • traiar oom . firma T. Jor-
tt Baalanl. Avenida Hio Branco, 199
j.^janilar^aali 23.

Rocha"— 
VeniK-ie rasa cum 4 quar-

tos, 2 talas, jsnilm, quintal. Hua
Almirante Ari Parreiras, 517. Ver por
iientlleta do Inquilino,'tratar pilo tal.
J7-0971.

RLirirucin 
— Huã ?Iãck — Pilo pro-

ço dt 70 «000 crustlrot com entra-
aa ds -í» ouo cruselros a o sa.do em
gresti\çòis 

de 397 eruseiroí pria Ta-
tia Frlce vendo sepsradaniunte a

magnífica rua Plack proailno a zoo
metros da estacfto, catai attobradadas.
em vila sossegada de quatro prédios
apenat, constando cada um, de sala.
dois quartos, banheiro -cosinha e «uln-
tal. Abelardo Mandei. Avenida KUo
1'ircunira 26, 11° andar, aala 1104. Te-
lefone 22-3579.

Roena 
— Vtndttn-»e as casas nora.

e vaala,, ocupaçko Imediata, ma-
«Imo eonlorto, a rua 24 de Maio,
lll, defronte a estacfto, sala, dolt
quarto», banheiro completo, coxlnha.
área a tanque. Entrada mínima d, 30
mU cruaelros e o restante em presta-
eôes meinals d, 1.720 crutelros c
1.435 cruulroi. visitem, citto aber-
ias das a fts 12 noras. Tratar Bas-
toi da OUvelra 8. A., k Avenida Rio
Branco 114, 3° andar, dai . ai 11.30
toras.

Rua 
Dr. Oarnler 336 — Vende-se a

ultima easa n. 2 da vila com sais
dois quartos. banb*iro, cosinha e
quintal. Estft sem contrsto, pode ser
vi.'.traria. Financiamento vantajoio.
Tratar Bastos d« Oliveira B. A., ft
Avenida lllo Branco 114, daa 9 *i
11,30 hora».

'.tarrenet en pr«»ta*t6fi »• Ia4a daT barreira rta Asetiliu lu, a,u«
trem. anliiui, Ver a qualquer hora.
Itua ('..... .... •• . Hoares lei. Ulinua
K.lado drr Klo. ___ ___-_._.

Terreno 
—"Vend*», m.iMIIM li»4ri

am Jn..rt|..._u., na Vila Valquelia
— Tratar_pelo teielone 4a-20f.l...^.^
nrftrrino — Vtndemob, na I*jnls<j«

¦ otlmoi lotei, todoi planoi , di
ii. iim- pira as rua, Padrs Nohreia.
Campo da Oonja, Paranapr«4aba *
liuaralm. a partir dl 31 mil cruiel-
rui tacllrtando-se parte a longo pra-
ao a eamblnar. Posn tmidlata, po-
dindo loio miiuru-r. Ver no local e
traiar cum oi proprietário!, k Av.
Klo Brinco 106 a 109. laia 1.109,
dai io il 13 a dn Ia Ai 19 horai
Kones J2-'6>5_r» 31-6703,
\7«nqe»ll «m 

"Ánchleía"! 
rua trrrra.

V to Vieira Junto ao 763 um teire-
no 22X30 com agua a lua, b minutos
da estação E. P. C. B. Tratar com u
dono. Kua_Mercurlo_ ).iu. Mesquita.

Veiiiit-ic 
esta em diluiu rstatlo df

conservaçfto a um terrtno ao lado
plano, promo para ri:uir crrairuclrr.
Local nrlvlleglado, ptrto da todas at
conducoii. Preco total 240.000 cru-
/tiros, podendo-se facilitar parte do
pagamento. Ver ft rua 24 de Maio
149, caaa 8 (rua particular) • traiar
na m_esma_j;ua_2V,JBrJ__HelÍo!

Vende-se 
umn casa dc campo cura

doía auartos. aala lnitalacAo tanl-
taria completa acua quente o lua. fra.
tar • ver no loeal estação Ipiranga k,
119. Joié Bernardino .Estado do Itlo.

Vende-se 
uma casa T rua Cãnaneia

187 Osvaldo Crua com dois quat-
tos, duas salas eoslnha banheiro e
outras dependências. Tratar com o
proprietário na mesma.

Vende-s, 
uma casa dividida aa

duas, estando uma parta vaala, a
rua Macamblra 239. InformacOei k
rua Divisória 214. Bento Klbelrn._¦«rendem-se cToit íõTes 

'Juntos, 
coro

v 20X49,5 * 8X37, o primeiro da
esquina para at ruas Bagdft e Sapl,
era Rocha Miranda.* Tratar eom o
Br. Manuel Dlai Ferreira. Rua Al-
cldei Mala 93. Bento Ribeiro.

Senador 
Cama rft —- Vende-ss um

lote com uma casa de madeira,
á gua e demais dependências, ft rua
Engenheiro Sllva Coimbra n. 114,
fim da rua Oliveira Paiva. Tratar
na mesma,

Saco 
de BÉíõ" Francisco Asteíani* to-

reno 4 quadra 3. Vende-se. Tt-ie-
fonar para Alfredo Paquetft .15.

Sampaio 
— Vende-se uma aro* de

1000 metroa quadrados, 20 por 38,
do esquina. Tratar ft Avenida Rto
Branco, 106, 6-° autiar. a*l*.,.ftl2. 

Sampaio 
— Pnra pequena in d 2_.tr Ia

vendem-ae os prédios da rua Ca-
dete Polônia, 74 a 76. com terreno de
18 x 66, tendo uma rua projetada em
toda a iua. extencio. Preco: 250 mu
cruselros. Tratar com o Oraça, ns
Praça da Bandeira, 49, sobrado, tele-
tone 38-9525.

SftoPranclsoo 
Xavier — Vende-se o

predio da rua Sfto Francisco Xavier
n.o 882. Olertaa na base de 350 mil
cruselros. Mede o terreno 12,00 de
frento por 62,50 de extensão. Tratar
ft.rua Chile. 29, daa g_ fts 13 horaa.

SÃO FRANCISCO XÀVÈEiT^-
Terreno, vendo eom 2 frente,,
cada frente com 18 metro», num
total de 8Zlm2. Preco 300 mil
cruzeiros. Tratar eom Rocha, A
rua da Qnltanda, 59, 1.» andar,
aala 7.

Sampaio 
— Rua. fltrone»a,"do,"-6nce-

nho Novo — Vendo caaa de vila
cem dois quartos ssl ac orl nha banhei-
ro e área por 120 mU cruzeiros, sen-
do fci" a vlsta e o re_.tir.te em pres-
taç&es menals d« Crt 644,80 e apar-
tamentos no mesmo local tendo cora
um dois quartos aala coxlnha, ba-
nheiro e área por 130 mil cruzeiros
dos quais 50a|B vista e o restante «m
preataçerea de Cr, 698,30. Tratar eom
Pierre René caies á rua ia Aaseinblel*
3a aala 404. Fone 22-414

Santíssimo 
-- Vende-se casa com 3

quartos, 2 laias, cozinha, eto.
Terreno com 83 metrei de trente por126 de fundos. Tratar ft rua do Ro-
srtrlo 77, ;.", aala 504. Fone 43-7t89.

Sampaio 
— Vende-se 0u aluga-se

essa A rua Pas de Siqueira n.
63 — (Começa na rua Llno Teixeira
531) fJacarezinho) — Covn 5 peçascentro de terr;no de 1 os 42 — Tra-
tar no local com o proprl etq rl o
¦merreno — Vende-ae por preço ae

ocaslfto. em Inhaúma, medindo —
3X30. bem situado, próximo ft cindu-
çfto de trem bonde e ônibus, Trstsr
Sela 

telefone 48-2681, du 18 ís 20
oras. ¦

rparreno — Sõnã indtiatMat — Ven-
•*• de-se 20 x 135 plano e com otlma
ajrua nascente luz, íorça • ttA_ ai-
tuado ft rua Silveira Labo, Jscare-
zinho. Preco 300 mil crurelros ou a
melhor oferta. Tratar ar rua Sr-te de
Setembro. 84. 2.0 andar, ae:* 24. daa
12 Aa 17 horaa. _„_

Terreno 
— Vendemoa na Piedade,

uma esplendida área de 20 z 107
metros (2.200 mi.t, eom frente paraduas boas ruas. Faclllta-se parte do
pagamento a praao de cinco anoa. —
Tratar com os proprietários k Are-
nlda Rio Branco 106 o 108, mia 1109,
dai ii.ài 13 e das 17 4i 19 horu. —
Tels. 32-7655 e 32-6705.

Nova 
Iguaçu — Casa

iel]
65 mil cru-

lelros, em io anos — Centro de
terreno, calçada a volta. Jardim, va-
randa, sala, dois quartos banheiro, co-
slnha quintal, entrada Independente
para criada Jonstruçfto solida, agua
e lua, unlbus ft porta. Castro Prado,
Tela. 23-4271 e 43-1427. Caixa Pos-
tol 3353 — Rio.

Olinda 
— Casa de residência com

2 quartos, sala, varanda, cozinha
banheiro. Preço 130-000 cruzeiros com
facilidade *de pagamento. Tratar na
PHOFIL A rua da Alfândega »>a —
l.n andar.

0~líndã 
— Vendem-se trís casas ren-

dendo 1.000 cruzeiros mensais por
70-000 cruzeiros s ainda facilito uma
parte. A 12 minutos ft pé da estaç&o
do trem elétrico, Vér ft rua Ur. Ma-
noel Reli 482, no Armazem do Br.
Nascimento. Mais detalhei ".ns dlm
úteis pelo telefone 43-2344 com Car-
doso, das li as 13 horas, terrena de
12X58. _^

Ijiéaad» 
•-• Vendem-se duas cassa

. em. terreno de 20X40. recuadas,
oom dois uartos, duas salas, cozinha,
uanhelro etc. sitas á rua Jo&o Bar-
nalho 200, defronte da estaç&o. Preço
18.. mil cruselros. Favillca-se. Vor no
local e tratar à Avenida 13 de Maio
23. 2°. laia 2135. fel._2Z-b2_i4.

iletiade — Vendemos otlmo grupoF?de casai construídas em terreno
de 1.600 m2.. no qual poderfto ser
conslrUldas mais'casas. Alcides de
Morais At Cia. Ltda.. A",* Rio Bran-
co 128 — l| 1601. ,____

Predl» 
—. Rit» comprido — Vende •

ss de 2 pavlmentos tendo uma
residência een cada pavimento te.ido
cada , uma 3 quartes. salas, jarditn e
quintal, podendo fazer garag:m ou
abrlpc psra auto. As entradas são
Independente*. Preço de tudo 430 mil
cruzeiros. Informações ft rua do Car-
mo. 71. 8.° andar, saias 801 e 802
Com o corretor Antônio José Cepeda.

Pièuade 
— Vende-se casa para proi£

ta ccupaçfto, com quarto duplo,
sala grande, cozinha a gás, banheiro,
sala de almoço e costurar e quintal,bem. próximo a estaç&o, em vila eom
poucas casas. Preço 85.000 cruzeiros
sendo 50.000 cruzeiros de entrada e
o resto a praso. Ouvidor 183, 3° an-
dsr, sala 303. Tel. 43-5340

Para 
loteamento, ínüre Quintino e

Cascadura vendo Unda Área de 90
mU metros quadrados rom elevaç&o, e
os fundos te llgar&o com lacarcpgguâ,
tem 5 nascentes qeladat 1 pedreira
para lucro -'e 2 Mil cruíüros, rrr-co de
renda 600 *nll crurrlr». Rucba tm-ícne
38-8612 daSd__{jB_ 1._

Predio 
— Vendê..as v_*t\ dois quar-

tos cr mala depenaenclu; 4 rua
Adalglza. 431. easa 2 — Faelllta-«e
o pagamento. Preto 45 mil cruzeiros.
Tel. 49-1417 — Bartwaa.

Piedade 
— Vende-ee uma caaa a

rua BerquA, 4. esquina de Golas
oom tres ouartes o urna ss*s. por200 cftll cruzeiro i. FsctUta-se, —'
Tratar__ho£« A_ru« Goi*s._7l8._

Pás»l-« 
um terreno" na eitaçíõ-"ríê

Mesnnltn. banco de sreia. 12 * 30
quadra B. CrS 5.000,oo; tratar no lo-
cal, sd aos domingo*, os dema*s dias,
na roa Oleta-Campelò'"-248, Hha do
Oovernadir, 16 horas. — Domingos
icti 4ot Ssatos.

Realengo 
— Vende-ie bungalow

com 3 quartos, 2 salas, banheiro
< quarto ds empregada. Terreno de
12X75, Jun,n ft Estrada Rlo-S. Paulo,
e tambem vendem-se 4 lotes.de ter-
reno, sendo 3 lotes de 10x18,. com
frente para a rua Oliveira Braga, e
um de duas frentes, sendo para Oli-
veira Braga e para a rua Dr. Lessa.
Informações com Leandro. Fone 43-
7689. ¦¦*r>iac-l*jelo 

1*11 So ponto comercial,
-ft-** renda anual de 24 mil cruzeiros
solido e grande predio oom por&o
habitavel, alugado com contrato. Car-
nelro autorizado pel? «rs, ^erd?lrcs
vendem O-lJaítlmnrrjnte terçn-rrclra

1 de novembro as 16 itovsa imi írente
ao mesmo a rua 24 de tfalo 476 pro-ximo a estaç&o. JaformaçOeJ telccone
42-2993.

lachuelo — 135 mi: cruielros —
Entrada 25 mlt cruzeiros vnndo

ôtuna casa de viu eom dois qusrtos,
eala, cozinha, \a*)_te'r_» completo ta-
queada. forro. .ige. tem gAs V»; s
rua Clara de Birros, 58, ema ZV-I,
em frente ft estaç&o J-nc 'lt. se Ver
no local por s-anMleza dre srs. Ixqul-
Unos. Casas vendo I-1V. Tratar Ua-
nha Pouco. Rua F'omena Nunes, 1050.
Tel. 30-1867. B?p. 8 is 15 hora», 19
horas em diante Domingos e feria-
dos, atendo dia todo.

Riachuelo 
— Vendem-se separada-

mente, & rua Flack 155, fts qua-
tro cassa da VUa, tendo cada uma,
sala, dois quartos, banheiro, cozinha
e quintal. Preço de cada uma, 70
mil cruzeiros. Faclllta-se a metade.
Tratar com o proprietário pelo tele-
fone 28-9485

REALENGO — Vende-se ama
casa, com uma sala, 1 quarto,
cozinha, banheiro, cm centro áe
terreno de-10x30 mts. Agua, luz
elétrica, pomar. Rua Cristóvão
de Barros, 422. Bairro Frei Mi-
guel.

Rlachutlo 
— Vérioe-se casa ft rííã

Vítor Müreles. 95, com 4 quartos
copa, cozinha, banheiro, por&o habita-
vel e garagem para 2 automóveis. '—
Tratar pelo fone 27-2647

Realengo 
— Terrenos, vendemos dois,

um por Cri 120-000.00. com 18X120,
outro com 90X90, por Crt 180-000.00.
Tratar Imobllisrla Astrea Ltda. — Rua
México, 148, 4.*> andar, sala 403. Te-
Ielone: 32-6061.
TÜoeha —• Casa vendemos uma ilê

saleta, sala, 2 quartos, cozinha,
banheiro e quarto de empregaria, ft
rua Gravata! pelo preço de 150 mU
cruzeiros com - 50°l° ¦ de entrada é o
restante lfnanclado em 10 anos. Tra-
ta rna Auxiliadora Predial 3. A., ft
Trav. do Ouvidor. 32, Io anlar, entro
A*. ,*?. }B.. ftora9:
Rocha 

— Vende-ae excelente aparta-
nunto, com 2 'artos, l «ala, co-

zlnha e banheiro completos, varaníR,
ete. em predio de 2 apt=5 por andar.
Ort 35-000,00 de entrada e financia-
monto dt 15 anos. Rua Ana Nerl, 1540.
Trotar no apto, loi.' 

i car ri o de Albuqueque* — Vende-seRT;— _lft rua Japoara, otlma residência,
constando de: 1 ia!a. 2 quartoa. co-
alnha. banhelr oe aulntal. Preço CrS
55.000.00. Tratar na Imobiliária Pan-
ta Iaahel Ltda. — Av. Almirante Bar.
roso n. 97. 5° and. aala 512 — Tele-
fone 42-9495.

Bairro Frei Miguel —TJealengo
XV vVendo k rua Coita Bublm, a 150
metros da Estrada Hlo-Sfto Paulo, com
agua e lus ft porta, 4 magníficos lotes
com 1.130 metros quadrados, com pe-
auena oasa, tendo pomar com loo Pé»
ds fruta de conde em franca produ-
çfto. Este terreno fica distante da Es-
taçfto do Realengo 10 minutos. Tratar
com o Sr. Mario, k rua l.o de M-rrço
n•*___!7-A, 4. pavimento. Tel. 43-l*J7b.

Realengo 
— Bela propriedade, eoin

casa anttffa em cfiacara de 20 x
42. Vende-ae ft rua General Rapo-
so. 9. Preço 60 mil eruzeirca. Tta-
t:r com a-firma T. Jorge Bastanl.
Avenld» Rio Branco. 109. J.o andar,
aala 2;,

Vende-se 
casa com 3 Quartos, uma

aala, cozinha e - banheiro comple-
to — Rua Padre Kobreia n. 911 casa
20 — .flrcfio lao mil cruzelroa.
TTênrfe-ae üírva c*sa oom aala, qusr-

T to. cozinha • banheiro comple-
to. Construçfto solida. Rua Analla
Franco, 160 — JacarepafuA. Entrerjo
vazia. Base dc preco 55.000 cruzei-
roa. Melhore» informações, telefonar
para 22-0267, chamar Tavarei. _
Vendem-se 

duas ciísas, tipo aparta-
mento por 200 mil cruzeiros, fa-

clllta-se o pagamento; ft rua PoconA— Informaçfies ft rua Bernardo 247com CrUtovfto — Kncantado.

Vendem... 
4 eaiai !•» ,!••>. pxtsA<**'¦¦¦ ' us traudis :¦¦¦-... am. #_>!-¦• vtiuu, tetu quintal t yft* a pur-ta, 4 ru* * ... .-;.. Cuiiei*, tt a stA

Cttfttet KO :i ¦ -... 0 St- '¦..;*. tll*.r:r..l. , , ,..tVJ COM O ITWiléiSU*
110, Itieluiia lr-oi.4.

Vauil.-sa 
«ir.e.«ui. prtdlo 

"para

pronta a...... ... a .... .................. Kaücio }1, anilta rua r. . .,
¦ u... com dois pavimeutos, tendo no

primeiro. Quatio quartot, duat otimat
talat, banheiro completo a cosinha s
no ttgundu tret as ttt hanhelro emna
pltto. coslnba com armsrlu embutido
s not lundot quarto e banheiro psraempresada, a cata ttm duss entrtilat
completamente Independentes e tslft
adlflcsda em área que nfto serft de-saproorlada, _______

Vende-"», 
uma cá__ »m Jru-k:,p,,.rrl

com 1 quartoa. 1 aalaa ooilnha
aparelho sanitário eompleto, a i ml-
nutos do ponto do bonde Taquara, por
190 nll eruaelroa. Tratar ho), k ma
Arai 259 em Ricardo de Albuquerque,P. ridnral.
Véiide-i, 

4 rua Paranaplãõãlia
grande naa com > quartoi, 2

•alai, eoilnha, banhilro, eopa, emterreno de J.600m2. Preco 520 mil
crutelroí. Tratar com Beo, ft iua
Méxlço_41[_iq;j_andar. ial»_i.o06._
í^ende-íe 4 rua"Henrique de Alhu-

v querque, am Marechal Hermes,
trei caiai òtlmn, ao lado do Hoipl-
tal Carloa Chagai, em terreno quiabrange um quartelrio Inteiro. Pre-
ço 300 mil cruseirot, acelta-se ofer-ta, fâcolitu-ie o picom Bec, á rua Me
dar, sala 1.006.

faeolltu-ie o paarrmentocom Bec, á rua México 41, ig.á ,n
Trstar

¦"traa Lobo — Vende-ie caia 4 rua
I ' rua Tarlra 117 — Zntrega-a, va-
ala. Tratar 4 Estrada Vicente de Car-
valho. 452

ende-se êm Santa Crua —'Rua
Visconde Araguajra, 220, uma caia

com pequena chácara e 2 lotei, ne-
dlndo 44 x 135 otlmo para granja:
estft legallaado, todos os documentos
em dia; ver e tratar na mesma rua

Preço 120 mü cruzeiros.

$_ende-se um lote' de terrem" dé
12 x 27,50 próximo a estacfto de

Kova Iguaçu em frente a Prefeitura,
Preço 70.000 cruselros. Tom trem ele-
tricô e ônibus para a Praça Mauft.
Tratar a Avenida Bantoa Dumont 70
Nova Iguaçu ou pelo tel. 42-eil7

Vendem-ia 
trei cuai & rua Sou-

mfiet n. 379. Plçdade. on troea-ie
por propriedade em Portugal, vendo
no arrabalde do Porto ou Castelo de
Paira, tratar Alcina.

Vende-11 
ou pana-ae contrato de

uma cata com dois quartoa. sala.
cosinha. banheiro completo, e eopa;
ft rua Comendador Pinto 117. casa 16*
Camplnho, Jacarepaguft

Vende-se 
um terreno ft r*ia Ma]o:

Augusto Paris n. 92, em .Nllopo*
Us, eom I2m,50 de frente por loom,
de comprimento .urna área de l.Xísm.
quadrados; tratar com a proprieta-
ria ft rua Marleta Reis n. 9; Infor-
mar & rua da AboilçAo n. ..ru. sr-
mazem. com o Br. J3si_Amorlm.

Vende-se 
uma casa cm boas condi-

çôes, ft rua Carlos Xavier, com
sala, 2 quartos, coainha, banheiro e
quintal. Preço Crt 75.00000 com en-
trada de 15 mU eruselros e o restan-
ta em 13 anos, prestações de Crt * •
644,60. Tratar na Auxiliadora Pre-
dlai 8. A. Trav. Ouvidor 32, 1° and.,
entre_l _^_e_l B horaj. -

Vende-se 
um terreno com dois bar-

rações. Preço de ocasl&o. Rua da
Pavuna, 320, Anchleta. Ver e tratar no
mesmo local.

Vendo 
prédlo""éra Vaz Lobo com"5

cômodos nor 25-000 cruzeiros em
prestações. Tratar eom J. Monteiro
ft Estrada Marechal Rangel^ 953, sob..

Vende-ts 
A rua Oeneral Beltgarde

n. 250, Engenho Novo, uma Atl-
ma cata. Tratar no local ou tele-
fone 49-1545.

Vende-se 
um terreno com cata ha-

bltarel, 4 rua Manaus 300. em
Realengo. Ver e tratar no local.

Tendo 
ft rua Padre' Nobrega 350, um

bom lote ll x 60. plano, rua esl-
coda e Junto ao bondt, é Industrial
a residencial. Veja e procure o dono
no 932 — Cascadura.

Venüe-se 
grande terreno áe esquina

com 2 frentes, tendo ao centro
grande a solido predio. Sltuaç&o prl-
vlleglada. Rua Padre Nobrega. lt —
Piedade; bonde de Cascadura.

Vemle-ao 
pala melhor ofãrtã. Sm

terreno de 430m2, cujo cuito ,bmfiltorlai, somam 220 mil crunl-
roa, A rua Coita Bastos, Junto a
antes 12 metros do n. 610. Informa-
«dei mala detalhada, pelo teleíone
22-0432* "..
¦*y*ndo 

trea cSKT jtini**, tfanáv
T umuraila pdr 150 mU eruwlroa.

Facilito IB mU crunlroa, no centrod* Vaz Lobo. Tratar cam Martins.
Bitrada Marechal Ranori. (») —
Vaz Lobo.

Vãã3__5 
4 roa fcivlno Aatvador.

74 Untlga BerqurJ). Piedade.eaaai tipo apartamento acrabadaa deeonatrulr eom doli ejuarto*. aala de
Jantar, copa. eotlnh». W. c. • ba-nheiro deparados), varandai. fogioa ttt. lux. agua. ete. Tendo ainda•"«a área livre de Urreno d* 560.000metroa quadrados a chave do »par-tamento 102 eat4 com o morador do101. Tratar com J. Gon;alvee Pia-to. Rua seníior doa Paiaoa 70 —
Loja. Tel. 43-6439.
TTende-ae úma casa, otlma. constru-

? ç&o, situada em terreno de io s50 metroa, 4 rua Borges Monteiro asoEngenho úe Dentro. Com j quartos.sala. copa .banheiro e v. •. comple-to. eoilnha e área coberta *l tanque,¦ntrada para automóvel e Jardim nafrente. Próximo de condução: tratarno local. Pon» 29-4982.

Tendo 
Kte caia. Juntai, etn an-

Vgan. O terreno é otlmo, ren-
dem l.aoo cruzeiros. Preço 190 milcruzelroa. Paclllto 100 mil cruzelroano prazo de 3 anos. Sflo na partecentral de Vaz Lobo. O terreno me-d» io x 30 de fundot. Tratar com
Martlna. Estrada Marechal «tangei.
ar.3 — Vaz Lobo

Vendo 
confortável residência situa-

da 4 Estrada Marechal Rangela. 253, eonstando na parte superiorde ] grandes quartoi, grande ealade jantar, banheiro completo, eopa,cozinha com ultrag&i, quarto deempregada: na parte Interior, eon-rortftvels dependências, garagem, ga-Ilnhelros eereadoa e cobertos de te-lhas, em terreno d, 15 metros defrente por 07 de profundidade. Base
900 mil cruzelroa. eom facilidade de
pagamento. Aeelto propostas. Infor-
maçdes no locai, domingo, daa li fts
13 horas.

Vend 
em-se duas catas novas sm

terreo de esquina,, sobrando ter-reno para negocio, am trente a esta-elo, antrega-ie vaala, faclllta-te me-ta*. a combinar. Ver 4 rua Umbu-zelro 611. ersta;&o de Ricardo de Al-buquerque, trem elétricos 14 • 15.Tratar 4 rua Adolfo Bergamini 02,Enrr.nho de Dentro, casa de família.

VI,.,..«-! 
__, *i>.r!arr.»r.r ,1, ;.;,,;,,iianuett» _. Vendo, trnrada •¦

>0 Ml r: |««I, 1 , O rl.. . r ar» itjiio». lu-ttoiai ... 1 , 2 qU,,t„, tal,.banheiro eomplela. quaiio a aaniu-rio» da ernpraaado , jaramn. VUI.tem 4 rua Ublrael .tt — 1; ..... .
U». val.i, p,i, Avinlda 19 di Ouíu.bro.lantlta «uiiurbanai ai, o nrirnsto3 059 • aiitra-te na Katrada Velha daPaiuna, onda i_wnca * rua acima,Venlram aos urrllorloi d, íl, (Mia.Ilua Meaico 41, loo, aal* 1,00» ou aAv. lllo Branco 117 — Ediílcio dojornal do Comercio, 40, «ala 411, 7».lefone 4J-3I40.

A Knçaol "— 
_,paHi_>,ntóa"'=Tz-vi:

**¦ bliaçfto — Aontueeuio —• TaAd*entrada dl Ja mil oruaalroí , a 1*4.tante em 13 anoa, luxuoica a____ri**roentoi 9i 1 , ) quartoa islã ba_n!M).ro completo, quario * umurr.. tt•mpregido * gara«em vuitens a raalolr.tr 522 — Vil er- seU Av 29 4a
uiíh?'0-,05I « •«":« »» Íat««aValha da Pavuna, orvi. aom_oa arua cima. Venham aoa ãic^totrkaide II »hra _ Av. ^BÍSeTur
.7 í?™." "* Oomerelo aal* e»i .
ui^aft 4l "' "*r ^ »"*

Alençio 
— Junto _. ãXãHTTãft.nha — Vendemoa 4 iua Moali.i-déu 1222. casa inainifloa. mUIo pala-ctle, solida construção, em cantroda

çhicara de 12.50150. undo duaa ealM.Irei quartoa. coainha. banhilro 1a máíínols quartoa ula. counha. banhilroTPrtço 330.000 cruselros, CondleOM &combinar, a rua do. Andrade* 2*71»andar. Teli. ai-ltaa ok para lo-Siia.-
A vr^raiflT^oMõviirltúVTÍiríSl

ÍÍirMm1^ prtilo vazio, terreno ícaro IJardim, varanda, 2 laku, j rraartM
íopV f.0,1Ii''* banheiro completo nu*
fone 22-0WB. 

A ' rua raranhoi na. 201 e IU Sr-CX.Ramos — Vendemo, miu taaa'residências em terreno plano 4* 1, a I40 preto 150 mü entaelrõa doa «alafaelDumu 100 mil eniKlroa a ___í'
?'"V,-„ v.laltem e Tenham tratar aaImobiliária Or.g* Aranha, a.ecld»Rio Braneo 108 5» andar aala S04r*J.|Ufone 42-9886^

A» predio em final de eoaitiMla!
çom habite-se dentro de to dlai eomldoía quartos, aala. cozinha, eanhetr»'completo, varanda, taqulada * fort»a lage. Seguir Avanlda Antenor Ha.'varro e mas japorJal e Mararl a varA rua MoJacA 3a. Traur rua Boeboz'Alrea 151 1.» andar com a Organla»-cftn OnISo do BrasU de Imovcla Te-lefone 23-0770. Bzpedlente daa 10 4a12.30 "oras e dai 15 4i ia.30 botai.
/i Bstrada íngênEõ d* 1'edra íis¦**¦— Ramos —-Vendemos esta essaem terreno de 11 x 25 a dois quarto,aala varanda e dependências; ilutaaInterno» eó eom autorizarão cierlta.Imobiliária Grata Aranha. Avenida BloBranco loa 5» andar aala so4. Te-Ielone 42-9886.

rua Mafra n. 210 — Penha —
Vende-ie otlm* residência d* dolo

quartoi, duai illai, banheiro, cozinha,
em centro de terreno todo murado.Paclllta-ie o pagamento, visitem avenham ao eteritorlo d, a. Bllva."Jornal do Comercio" 4 Avenida RioBranco 117. laia 421. Tel. 43-3840.

«entaol — Renda de 96.00o eruioN
rol anuali — Vende-ie edlfielonovo, de esquina, eom 7 lojai * treiapartamentos, no melhor ponto d*Penha. Faclllta-ie parte. Plantai •documenta-lo * detalhes nos escrito-rloi de H. Bllva. 4 Avenida Rio Bran-eo 117, aala 421. Tel. 43-3840. -Jor-

nal do Comercio", ou ft rua Mezleo*!: *_»__10° andar, sala 1Q06;
Alencáol — VTcênto de Carvalho",¦ex.a i minuto dos ônibus, bondes .trens, rende-se predio eom 2 qua?-tos, 2 salss, cozinha, bsnheiro, *te.mforrada e assoalhada, com mais ama <

casinha nos fundos tendo r-ntrada
para auto. Preto de todo 125 mucruielros, com facUldade de paga-mento. Saltar na Estrada Vicente doCarvalho 446 e ver A rua Eneenh-I-
ro Mario dc Carvalho loo e t raiar
çom * OrganlzacSo Unlfio do Brarilde Imóveis, á rua Buenos Aires 151,
;.• andar, rone 23-07/0. Ezpedlen-te: dai lo rts 12,30 e das 16 As 18,30horas.

LEOPOLDfNA
ATENÇÃO! — Vendo eãTci^

zlas, lotes de terreno de 12x40,
a partir de 10 mil cruzeiros, era
prestações de 107,50 por mês, po-
de construir logo, de acordo eom
as suas possibilidades, dou posse
Imediata. Tratar com a Srta. Rc-
nêe. Avenida P. Vargas, 1029, 1.°
andar, sala 2. Tel. 23-5139.

Àtencío 
— Braz de Pina 4 io ml-

nutos da estaç&o — Vendo pre-dlo een final de construç&o com 2
quartos, 2 a&las. cosinha. banheiro

completo ladrllhado com azulejos etc.
Entrega-se pronta para habitar e cem.
o habite-se dentro do prazo de so
dias. Ver k rua Molaci n. 38, ie-
gulr ft Avenida Antenor Navarro ma
Plndsl e Marlrl — Tratar direta-
mente ft rua Buenot Aires n. 151,
1*. andar, aalaa t, e 7 — Teleíone
23-1770.
Ã tencào — vendo magníficos lotei

XV de terreno de 12*30, ruas calça-
das, com agua e lus, podendo eons-
trulr imediatamente, a partir de 50
mU cruzeiros, 20 por cento de sn-
trada e o restante em 6 anos com

Juros de 9 por eento. Estea lotea fl-
. roa MaranhAó. Boca do Mato. em ""?..Príx'm0» * BoniueAso. Ver e

terreno ao lado. Trata-se residência no , tratar com Rubem. Av. Nova Tork
Meyer. 3 mlnutoi da Eitae&o do Meyer. ' n. 18. Boniuceiso."¦ —¦¦'- --¦¦¦ A preitaedu mensais de 153 cruiel-

xVros V. 8. pode adquirir um ótimo
lote em Duque de Caxlase construir,
conduç&o e lus. Alcebiades Terroso,
4 rua do Ouvidor 107, 1 "andar, ai-
falatarla. Tel. 23-1436. Loteamento
novo.

"TT"ende-se bom predio, 2 andares, na

for 
outra na aona sul. Trata-se pelo

ei.: 29-5179.

TODOS OS SANTOS — Ven-
de-se & rna Honorlo n.* 293, es-
quina de Dr. Ferrari, casas aca
badas de construir com 3 quartos, sala, varanda, eopa, corinha,
tanque, quarto vr. e. de empre-
gados em terreno de 12x30. Pre-
Co desde 250 mil cruzeiros com
grande-facilidade de pagamento.
Pode ser vista a qualquer hora.
Informações á r. Vise. de Inhan-
ma. 39, 5.° andar. tels. 23-1553 e
43-0317.

Terrenos 
em Campo Orande — Ven-

de-se em loteamento novo, a 6minutos da estaç&o, eom ruas calça-dai, igua, lur, telefone e ônibus 4
porta, terreno seco e plano. Otlmotocai para residência. Pequena en-trada e o restante em prestaçõessem Juros. Informações: Serve Ven-das a Praio B. A., Largo' da Cario-ca 5, 5." andar, sala 503. Pone 42-
8391.

TERRENOS a prazo lonro —
Próximos do Centro — Vendem-
se 6, rua Paim Pampiona, no tre-
chu calçado, junto & rua Uno
felxcira (Largo do Jacaré), lo-
tes de 10x30 c maiores, a rece-
berem construção, inclusive óti-
mas esquinas para,casas de ne-
gocio ou renda. Preços a partir
dc SO mil cruzeiros, sendo 3G jnll
cruzeiros de entrada e o restan-
te em mensalidades de Cr1* ....
1.147,30. Plantas e mais deta-
lhes no escritório dc Joaquim
Santos Parente. Avenida 13 de
Maio. 37. 1.» teL 12-6402.

TERÍÍENO — Barigü — Ven"-
de-se ótimo lote de 12x49, pela
melhor oferta, pronto para cons-
trulr, á rua Jacinto Alcides 69,
* 3 minutos d» estação. Tratar
eom o proprietário, sr. Nogueira,
pelo tel. 28-9103,
rperreno Vendo Industrial e comer--J- elal com 3O8 metros quadradospronto para receber construçAo a Av.
29 de Outubro antiga Suburbana, a
cinco minutos de Benflca. Tslcfonnr
até fts 10 horas ou depois das 18 ho-
r»3. Tel. 37-4986.
rperreno Troca-se um terreno lo x
¦*¦ 43 por um automóvel de - praça
particular ou csmlonnetts - a tratar
amanhft dia todo com Coriucio a rua
Tenente Iassence 61 Anchleta tone
?2-0577 de 9 As 12 horas diariamente."'íTerreno 

industrial ou reirdencial —
1 Vyido o unlco lote ainda nfto cons-

truido, ft travessa do Jacaré, entre
os números 30 e 36, Junto ft rua Viu-
va Cláudio, medindo 8x30, pclu pre-
ço de 70 mil oruzelros todo murano.
plano e pronco para con.truir. Ver
no local e tratar eom Josd T. Vieira
ft Av. Almie. Barroso, 90, 6." anaar
Sala 608
¦rpodos os Santos — Vandc-se
-1 terreno de 11 de frente pcde fundos: ft rua Meneses vieira

um
or 66

38. Facllita-se o pagamento. (50 por
cento). Tel. 49-1124
rperreno — Vende-se no Realengo

** A rua do Governo. 464, Dois
grandes lotes de 12 x 200. Preço
uneo 30 mil cru~«(ros cada um cern
agua luz. etc. Tel. Ba nru 270 —
ValadKo. ' ¦ 
rperreno plano 10 x 30. com duas
-*• frentes; A- rue Engenheiro Gs-

ma I*obo, an-tija Ta-plremo, Trater
na mesma rua n.o 170 — Telefone
43-1415.
frjicrruno — Vcndc-se rm cãmp«~aran
¦s. de Junto a cstsçfto d" Inhonlbü
área de 99f metros qundmdo* nl*no e"-nilnn.. Tratnr rua da Assembléia 1.
Sobyndo_ Fflla_ 4.'tIierrerib"'"—""Vende-a», 

sons lhdiístriãl
L bem loealtsado. medindo 22x35

metros. lu?ar de futuro, eom 50.000
eruselros de entrada e o resto a com-
binar. SerTe para reslrtenris, condu-
çfto A porte. Trater com Ma rto Bes-
hra, a Aranlda Joto Ribeiro 130-A.

rl rilarea. .^--¦ ._r

Vende-se 
uma grande casa, com 3

quartos, sala, cozinha e demais de-
pendências, toda forrada e taqueada,
quintal grande e todo plantado. Preço
CrS 50.000.00, sendo 10 mil cruselros
ft vlsta e o resto em 40 meses, sem Ju-
ros. Fosse Imediata, em Nova Iguaçu',
na VUa S&o Luis — Caloaba. Conduç&o
ds ônibus ft porta. Tratar ft Avenida
Rio Branco, 9, terceiro andar, sala 35Z.
com o proprietário.

Vende-.:» 
ura» grkiide"'area de ter-

ra apropriada ft construç&o de um
cinema e diversas lojas para negocio,
em frente a uma estacfto da Estrada
da Perro Central do Brasil. Tratai
com o Sr. EmUlo, na rua Plínio de
OUvelra n. 83. na Penha.

endo uma ótima 
"e 

grande resl-
dencla no Meyer e um aparta-

mento na Tljuca. Tratar daa 11 fts
13 horaa. Mala. 48-1.111. 

Vende-se 
uma avenida 

"de""cisai fc
rua Teixeira de Carvalho 214.

Engenho de Dentro, próximo ao Largo
da Abollçlo. Preco Cr» 120.000,00. Ver
e tratar na mesma.

Vende-se 
uma casa com todo eou-

forto ft rua das Baflras n. 300.
em Honorlo Ourgel, trsta-se na mes-
ma.

Vcn'de~-sê 
casa vazia, próximo JT

Barcas ft rua Padre Ancnleta 140
tratar com o proprietário; A rua But-
noa Atrei 140 3.°. andar aala 307.
Blo. Tel. 23-0541. Machado.

Tiende-se casa cóm 2 quartos. 1
aala e coainha; á rua Souza Cal-

das n. 38. Osvaldo Crus.

Vende-ie 
em Cascadura, próximo a

estaçio caia de 2 quartoi. 2 sa-
las. banheiro e cozinha. Fora um irai-
o&o a um banheiro. Terreno de es-

quina da 10 x 43 Tratar daa *
ài 12 horas pelo teietone 25-5616.

Vende-ie 
por 100 mil cruielroí t

vista e stm intermediários, en-
tre Madureirá e Osvaldo Cruz k rua
Ernesto Loblio n. 53. oasa que se
entrega vasla com duas moradias, ln-
dependentes, grsnde terreno entrada
para carro, l cozinhas. 2 caixas de
cimento pnra agua. 3 quartos, 2 sa-
laa. copa. varand nos íundos, porfto
habitavel etc

Vende-» 
otlma casa em centro de

torreno com 2 quartos, sala, sa-
leta. cozinha • demais dependenelu
V,r e tratar 4 rua Iguaçu n. 27 —
Cascadura — Engenheiro Leal. Facl-
llta-se o pagamento

Ven3o 
um prcdlo térreo coin loja e

pequena moradia. Avenida 29 oe
Outubro 9585 antiga Suburbana. Pro-
ximo de Cascadura. Informar pelo te-
lefone 48-3860.
XTende-se terreno com barrac&o, ten-

V do agua e luz, ft rua Venanclo Rl-
beiro 64B, Meyer, tratar no local das
10 fts 16 horas.

Tende-se 
em Niterói clüâV prensas

excêntricas capacidade .2 112 .one*.
ladns' um teaour&o tipo Guilhotina.
Tratar rua Sáo Lourenço 239 na parto
do manha

Vende-se 
cosa de veraneio em Ita-

curussft rom dois quartos, sala,
banheiro, cosinha e varanda em vol-
ta. Construçfto nova. Preço 160 mil
cruselros. Tratar pelo tel. ^9-2354.

VENDEM-SE. mediante 
"sinal

de A mil cruzeiros, e prestações
Price Cri 343.60, lotes «com 12
metros por 37 metros, em rua
com agua e eltrinldade, trans-
versai, i rtia da Pavuna. depois
da rua Macnlbn multo próximo
da estação de Anchleta. no Dis-
trlto Federal (trens elétricos
porá Nova Iguaçu-. Trata-se na
Administradora Fluminense S.
A.' Rua do Rosário, 129, 1." an-
dar. 

VENDE-SE na rua Gaspar,
próximo ao I.nrpo da Abolição,
com terreno 11x60. ocunada pe-
In pronriitario, «iuü entrejri as-
sim que for cfeutadii a venfla. —
Trratarjcomo tnemo no locnl. _:
Vendem-se 

3 essas no" Encantado^
perto do bonde, ônibus e trem, pre

oo de ocaslfto. Trata-se a rua Castro
Alvci. 170. Me-rrer ou tel. 45-p*»i3_.

Vila 
com 4 casas — Vende-se com

quarto, sala. ete. cada uma. pre-
cisando de consertos n-x narti externiPreço ano mil r-n^rns. Ver a ma
21 de Abril, 20. FUnçao de Quintino

Entear-llmwitoa pelo ttl. 27-8714.

yTTSger? — Nfto alugue casa. Com
X-Lsuüjj economias compre seu terreno
em prestações mensais desde 10-800
cruzeiros e conduçAo ft porta. Compre
hoje e more amanhft! A 30 minutos da
Praça Mauft e a 18 da Penha. Reserva
de conduçfto grátis, diariamente, ft rua

venida™ Braall — Vendo otlmo ter-
reno de 30 * 50, junto da tr-

quina da rua Conde Agrolongo. Dr-
talhes e mais Informaçfies. Tratar com
Cardoso Lopes, rua Miguel Couto,27-A,
aala 401.

Atençftol 
— Loja com trea portase residência com dois quartos, «v-

ls, etc, a mais duas casas cm terre-
no de 9 z 33 com entrada para car-
ro. Vendo ft rua Guaporé, em Bras de
Pina, Junto a torla conduerto. Preço
de ocasl&o. Para visitar procurar Sr.
Antonio Sobrinho na rua Colrana iz^.Brai de Pina. Tratar com H. Sllva.Jorna do Comercllo, 4° andar, sala
421, ou rua México 41, 10° andar, aala
1006. Tel, 43-3840.

Bran 
de Pina — Vende-se terreno

em excelente rua aataltada a 1C0metros da estaç&o. Ver a rua Orica00 lado do predio 201. Tratar Angj-tuba 107, 30 mil _ cruxeIroT!._

Bonsucésso 
- Moderno predio de*

. cimento armado, com 2 quartos,sala, banheiro, cozinha, garagem emais 2 quartos, em terreno de 12 x30, vendo em lellfio pelo Julio, dia <j,
01 17 hora», no local, no Caminhode Itaoca 561. Informações pelo Xo-ne 42-3997.

Brai 
de Pina — Vendem-ae duaa

cnsa3 juntas ou separadas aenfl >
uma nova a vaxla. Tratar eom
Herval; k rua Surul. 430 — Brasde Pina.

tencao — Kcildenelaa rSiãs
— Entrada de • 33 mil crtmroí

ou menos e o restante em 10 anos
— Bua Leopoldlna n" 121, caeaa 8,
10 2, lo 16 junto a estaç&o de Pie-
dade sela e|2 quartos ban. cos. a gas
e ares. Chaves na easa 5. Visitem e
venham aos escritórios d« H. SUva Av
ato Braneo 117 Ed. Jornal' do Comer-
cio, sala 421 e rua México 41, 10°, sala
1006. Tel. 43-3840. 

A* 
rua Querl. 83 — Ramos. Ven.

demos oasa com dois quartos,
duas salaa « dependências centro
de terreno plano, a x 64. Visitem ¦
venham tratar na Imobiliária Graça
Aranha. Avenldo Rio Branco. 108.
5.o andar. iala 504 — Tel._42-9D8(,.

Apartamentos 
—' Vendemos 3 apar-

tamentos ft run Itau, os da fren-
te, com sala, 2 quartos, cozinha e ba-
nheiro • o dos fundos, com sala,
quarto, * cozinha, banheiro • quintal,
pelo preço de 160 mtl cruselros, en-
irada de 50°|° o o restante financia-
do em io anos, peal tabela Price. —
Tratar na Auxiliadora Predial 8. A.
Trav. Ouvidor 32, i« nndar, entre
12 e ia horas.

partamento vaato — Novo 
"de 

freri-
te com duaa varandaa, 2 quartoa,

sala, eoilnha, banheiro eompleto, araa
com tanque. Preço 157 mli- cruselros,
com 50 el° financiado pela tabela Prl-
ce. Tratar com Edmundo a rua 7 de
Setembro, 84. eala 2b. Tel. 42-3495."1* 

rúa uBiracy — ElglenopòlLs — Ven-
/V dem-so 2 lotes Juntos ou sephrados
medindo 360m2 eada um. Preço dos
dois, 160.000 cruserios oom pagamen-
to a combinar. Tratar na Organisaçao
Vasconcelos, ft .Avenida Rio Branco 106
e 108. 12.° andar, sala 1206. Telefo*
ne_ 32-8461 e 32-6861,

ATENÇÃO! — Lojas novas —
Hlglenopolls — 35 mil cruzeiros
de entrada ou menos e o restan-
te em 15 anos — Vendo, portas
de aco eom subsolo. Visitem, â
rua TJbiraci. 5Í2 — Vai-se pela
Av. 29 de Outubro (antiga Su-
burbana) até o n." 3059, e entra-
se na Estrada Velha da Pavu-
na, onde começa & rua Ublrnct.
Venham aos íscritorlos de H.
Silva. — Av. Eio Branco. 117. —-
Ed. Jornal do Comercio, saia 421,
e rua México, 41, 10." andar, sa.-
Ia 1006. Tei. 43-3S40,

Bonsucésso 
— Por 80 mu eruMlro.*..

entrada 35 mil eruxelrol — Ven-Ao casa de vila eom duas salas dois
quartos, eoilnha privada e tanque emrua calçada. Ver á rua Di. Nopichln. 73 casas I e II Junto A rua Ura-nos bondes Penha-Ramos. Trn.ar noGanha Pouco, autorizado nela oroprie-
taria; ft rua Pilomena Nunes 1050.Tel. 30-1667. Exp. dos a ás 13 hortidomingos e feriados atendo o dia
todo.

Bonsucésso 
— Vendo í~Xv. Fãrü

otlmo predio de 2 pavimento* eona
trução moderna em terreno de- ;o x
53 rona indsutrlal. Preço 300 mil cru-
Miros. Trator 4 rua da Asaenüilela
3a ssla .04. Tone 22-4141.

Bras 
de Pina — Vende-ee o mara-

vllhoso lote de terreno Junto ao
predio 170, da rua Tlmbuim. Preço
de ocasl&o 55 mil cruzeiros. Tratar
com a firma T. Jorge Bastanl, á
Av. Rio Branco 109. 3°, sala 23.__

Bonsucésso 
— Vende-se o predIo~~9Í

da rua Eduardo 5á, acabado ds
construir, psra entrega Imediata, ad!-
Meado em centro de terreno, de 13
por 30. constando de varanda, ampla
sala, 3 dormitórios, copa, cozinha, ba-
nheiro completo, quarto para deposl-
to e garagem. Preço 28o mil crurel-
ros. Informaçdes no local com o pro-
Çrletarlo 

ou ri Av. 13 da Maio 37, 1*.
ei. 42-6402-

Boasu 
c es 6 o — Vende-se 1 Avenida

dos Democráticos, 541, 541-A e B,
Edifício em cimento armado, de boa
construç&o, dividido em duas boas lo-
Jas, com moradia (uma sà tem eon-
trato) e dois spartamentos, possuln-
do cada um dois quartos, sala, cozinh*
com gfts da Llght. banheiro comple-
to e duas varandas. Flnancla-se cln-
quenta por cento <50*£). Vende-se era
um só bloco ou cada peça separada-
mente. Tratar ft rua Santo Cristo,
272;

Br« 
de Pina — Vende-» predio

assobradado, á rua Orlei, 390, por
150 mil cruzeiros, sendo ao mil cru-
zelros A vlsta e o restante financiado
em 5 anos. Estft aberto, ou chavea
ao lado, no n.° 37B, com o er. Joeé.
Tratar com o er. Leal pelo telefono
29-9166, nos dias utels, das io ria 11
horas.

onsuoesso — Loja e apartamento -»
Aluga-se um conjunto de loja s.

apartamento * rua Eudoro Berli-iV,.
34. Ver no loeal * tratar na Imobt-
liaria Standard Ltda. Kua RodrUo
Sllva, 18, 7.o andar, aala 704. Telefo-
ne 32-7952.   

'
rai de Pina — Caia e Apartamen»
to» 100!* tlnanetadoa — Venda-

mos para associados dos Institutos
e Caixas, perto da Estacfto da Clreu-
lar da Penha, easaa « apartamentos
acabados de construir, ft rua Lobo
Júnior n.o 2.255, com bondes, onl*
bui e lotaçrto k porta. Apartamen-
tos eom sala, 2 quartos, cosinha com

¦ rogUo a gaa Esso, quarto o dependen-
Irias de empregadaa. Banheiro oom-
pleto. Casas com sala, quarto, cosi*
nha, quarto e dependências ds em«
pregados, ftrea com tanque e quintal
no terreno com 3 quario», banheiro
completo, no l.o andar. Bairro todo
habitado. Tratar no loeal, A Xitra-
da Braa de Pina 425-A ou na Imobl-
liaria Delamare 8. A. — Av. Preal-
dente Vargas, 446. _

Braa 
de Pina — .renna circular >

— Lojas em centro comercial —
Vendem-se ótimas lojas acabadas da
construir k Estrada Braa d. Pina «ar
grande comercio loeal, podendo aer
vendidas separadamente ou em oon-
Junto, com residência no sobrado, A
vontade do comprador. Facilidade da
pagamento naa legulnte, eondtc&ei:
20% como alnal na «ntrega daa ohj-
ves com esorltura de promessa : 30%
dentro de 90 dlai. cem escritura da-
flnltlva • 50% no praao di 3 ano,.
Tabela Prloe. Tratar no loeal. * Es-
trada Braa do Pina. 425-A oa na Imo-
biliaria Delamara 8.A. — Av. Pre-
sldente Vargas, n.o 446. ^_

onsucesio — Vende-la magnífico
terreno com 14150, «n otlma lo-

calleaçllo, lunto 4 Av. Braall • am
Zona Industrial. Trata-i« 4 rua do
Catete, 357. lola."tjraa de fina — vendo otlma casa,
1> vasla, 2 qusrtos, sala, cosinha,
banheiro e terreno para mali cons-
truc&o. Preço: 165 mil crurelros. Para
mais detalhes, tratar com Cardoao Lo-
nes. rua Mlailel Couto, 27-A, a. 401.

Brasil* BonJueeiio. Vaclllto. Detalhes I iVomueesio — venJémoi 4 Avenida
com H. Sllra, rua Meaico 41. 10.0 an- J5 QUHhcrm« Maavrell. em tereno de

ATENÇÃO! Hlglenopolls, apar-
tamento» nrimelra haWtaçfio. —
Vendo, entrada de 30 mil eraiel-
ros e o restante em 15 anos, lu-
xuosos apartamento de 3 e 00»
quartos, sala. banheiro completo,
nnarto e sanitários de emprega-
do e garagem. Visitem i rua
TJWrael. 522. Vai-se pela Aveni-
•ia 29 de Outubro (antiga Subur-
banal até o n.» 3059. e entra-se
na Estrada V»lha da Pavuna,
ondo começa » rua acima. Ve-
nham aos escritórios de H. Rll-
va. Avenida Rio Branco. 117. Ed.
dn Jornal do Comercio, 4.», sala
421. on rna Mexiro..41, 10.°, sa-
Ia innB_teW3-33<0."A 

rea de Y.tròomz — Vendo k rua
r\.Tjlx-!ra de Caalro, lnnto_»

dar, sala 1006, ou av. Blo Braneo
117. a», eala 4}1 tel._ 41-SMo. 

Avenida" 
Braill"— vènde-ae otlmo

te-re-n k A». Brasil, meillnrlo
"s í x i2".J*. Trstar na TmoMllarla
n.r.r.-f 8.A. — Av. preildenti Var-
gai 446 — AV. 13 de Maio 41.

30X62 metroi. caia para entrega ime-
dlata. constando de * lalai. J quatto.,
banheiro eoilnha área de aervlço *
prnndc quintal. Preeo 260 mil erureiroa.
eom narte financiada. Informações Is»
Imobiliária Avenida 8. A. A rua Ber».
íor Danta, 14 )•" P»r- W- JJ-«9*- __

_*.
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— 3—4J. »J..:.:.- __
imovet eem .w. terrsno parto aa

ef.t.tt,. po,- 40 rall erui <l_»f _* et
«l-rat*,- ptr. «..»;. tv» portaria atati•jrn-i.. _____
TT»*íir-, O, ..-_3õ — Àv*nl3ãT _!"'_.
X> d. _»,-:._ V«ndi> 4 Sc-Us pro.lltariu i ss mi! cruttirc- <-*dn un.
?>.«t_ç__. 

«< •.tini, _ r*a*-»_-iU aum«rctnli. FUgutlrM, Av. Almlrtri-
t» H«. .,, «o, «»|* »,-4, _»_ tjja 4,
14.30 horu». ¦:- ' ir-..-*! — T.;afo\.c

«_Sr»« ?.ã~_ín» — ..--.,.,- f~ruT
X» Ab»lr» entra o lota tte a o pradlo-Ki otlmo tarrano de ;.._*_, eomluudkclo psr» otlm» e»i». Tratar naImobiliária Del»m«rrt S.A. ¦- Avinl-.» f"r«i'i-nte Vorgis 446 — At. •_
ita Maio tu
|>o» »Te» am >te"rnêa vntt __t~3_-

—-* mt n» rut _-r.:'.'.o t'.uir Jun-t*» e depola do n* ;_e ptlo pre: o ope-*¦•->> de .*". mil eruMlro. *.*.—*r ._ dt40 X 30 faae-ndo «sou!..o com o tra-•v.jaa Sara*.nto Fer.-eira jynt. o _at_«fio d.'. Raxr.ea melhore» ínformaçOts_i o.-e»n!;«.lo __¦» i tni dec. An-«irada, ;i ;« ti! 4--B638 e ru» «"ra-
, «soa 703 tu. )o-n:t*t>«n»uc_j«o .— \anÍ'-T_T(i__;no~__i'-*-* t rua Flevlt .arncea 164. a*r.do o

I Rum» compo-lo de ampla rnrldancla
j- mediado ioxjs. Vir a tratar ío

Ij «a«a vat!» — Vciiiio-oe t Ar. Art.,-- pogl, _:r «r.i Brar de Pino, cm ji<V-arto_. 2 salas, banheiro co: )'.etotoe cor e no terreno, ver nns fundosItnols .uma tdl.lcaçfio com _ cunrto.1,terreno mede '.-.-:•,> v- , Preto 100«nll cruteiro». «.-. :,- ¦¦• ofertas, ni-
Soclo ursente. Tratar com o Br. Vel-emir W»»h!r.cton, rua llo»arlo, ;i3BTtballénttOj
i'i«sa :: \-__U-». por 4J mil eruul-
n—;ras 4 r.e Bucsreita n. 6-.4. _»-
_-.Ao de í-cas. 2, T. Leopoldln».Ônibus "-
j '...:.. — \'t-ir-ce » ru» LeooõUlnt

| JJ Rego !t,2, com o _.-_¦_, de fren.te ao.- ¦.. metros d» fluido. Tr»t»r.coei o sr. Almeida. A rua Lopes* de
¦____________•_. <_-4700.

!C"«_las - Verdem-it dois íõlês, ee-
qulntt <i. Estrada da Covanca, comdaa Pedrlnhas, con*. lur e onlbu. daPraça M»u», faclllta-se. lnformaçôe»,

__S___0. .
,/*¦•¦- — Vende-se rr_is
te!"asa — Vendir-se nzfi-, eon *. dff-

raai quartos, boa soai, cozinha,
ft-nhelro completo, re.-anda . entro-<;'_¦ para carro. Rua Dr. Tavares deJi-cedo 66, transversal & nio Dark»Cc M.tot. Hlgienápolls.

isa» voei» — Olorla
"Vende-sa

com .. quartos, saía. coslnha. toda
r-crod*. banheiro completo, focillta-

;Bi 50".° do pagamento.'Informações I'rua Pünln de OUvelra B3. Penha.
j/*u_a — Vend.-se, a rua Santarém
i*—' -i- rr. Penha Circular, em ter-
-sno de 8X40, com . quartos. 2 ea-,
Ias, corinha e banheiro. A' vista ou
i**- proío. Tratar com a proprietária.
_>________j!_«da__t__ru»__qoto__r___5J2__
ifiaxlas — Vende-se uma coso com ;"_**¦ 

quorto. .ais. coslnha e outro quor-to independente; terreno io x 50 —
fica no bairro do Centenrrio. Base 50fiil rrurelro». conduçlo facll, a ca.a•*. todo cercado. A quem Interessar es-
crever para &:_.:* no portorlo desto* oraal,

, ü?1 ordovh — ce.a vasla vende-se porV> motivo de rla«-_m cana com a s--
Xas. 2 casinhas, . banhe'--, e rerando

,e'terreno. red!n.!o lixji netros pela-,-ieihor oferta. Kua Bom Jardim, lo,v-m perto da eateçio dp Cordovll.
i-!a.i* vasla _" vüa da Pènna -
>-> Vend*-.. con 2 qiartoa. aala.
codo ronforio .tfido xu-ada. f»*rl!lta-se
o 'naea-nrrí!... Tratar A rua P.ir.Io de
Oliveira ¦-.. f... Pena»;
[/*.•_!_ — Vendo ótima casa d* v.íõ¦_¦ corn 5 qto., : _reia. cee., WtC, e
enlhto., ií*t'_eda e.*n ruo c*rtral. co*n
farta car.du^fto. R __fO_.idIr.o R«,o,¦4_*5. Tratar c**n o proi.rieisrlo no t.63,'•ot^. :oi — O.or^R, Ts".. «*i-T-77. Pra-
p.*> base Or8?Q.CQ3.JQ, íaej.l.Lndo. __

Ci*- 
— ,\*er.dê-se eom > qüàrtoa,¦_a_e. co_'.nha, varanda, em c-rniro

ris terreno. Pre-r: 140 mil f*r*_ielros,
com 00 mil c-TiV-o. fin_,nc'.ad07*t. Ruo
.Atalea. Q4 -¦ Circular da Penha.
Tratar p.:p t_:e_rcn_e__i-B__2___.:. 
)/" ._=a — Vende;?re eom 3 quariõã", r.o'a,
Vy co_ir.ti.. va****-..*., em cer.*:o de

eíTr-no. Rua Atrlea. °4 — Circilor
c .• Penha; Trotar pelo tel. 43-29?i,
T.-Sm G.1Ilh *rm-. '

Ciai;-^"-"-*».,!^: 
O^avo BKae — VenZ.¦ ce-n-,.e ? loí*s d_-i_L.'0 - s_ rnt_,

fluida, rua calfjad-, com 1U3. psrto da
«estnçfto, base tir.ooo c~*:-slro- cada,•ma!. '.-ifnrmaçSgs pelo tel. 2B-84S6.
fiaria- — Vende-se et_o ft rua AI-,
.x-^ Oerte c> Mello, 245. Pode aer vis-
__3'r qualQutr hora e t-star na rus
,Onnde de ira.á, .1. sor. Botafogo. Ta-
'.•-•.on- ?'S-••,-*i•,':. Senna. Aeeíta-sa oíer-
.%!__-7rger.te._

;*7~l-Tdov::* — Vendo ótimo or;a d. -í*
vj mil aUtrca q'_adradc_, lo._l-.sdo

*. 300 metros oa Av. Eras- e proxl-
eno o este .fto. Própria para itòi- 1

.tr._r.tb ou íniíálsçáo d? r-2-de -«--¦
•<Iu_:ria Tens a_-_a, tes e í-tvrça. 'M-i-

-O-i Ms^íiI".1. es A Ar. Ern r_r.o Rraga
C$S -tala ij-, F;r.; 22-6123.
íjf tõrdovli — 'Võr.ds-s:
tV-> errv eéhtro de
*com ;ard*.m e varanda; & Eitrada
Mo Porto Velho 637. Preço 110 mi: cr_-¦Tiros com rir.aansiemento. Ver r.o -O-

trttir i rja S Joté S3 5o an-
la 305, Tal. 42-2993.

| fll** — Vinq.-n um» r.» ".:..-»..
V.' te l.arica.un». t.in- d* !_,-:,. .

] .-iiM*. iT"-'' baraw, etn f-.-.a condi-

S" 

'..Tal, il-l.ll. ~_r;aniS,a
úqüe~«Tè i'»»i.i - v.nd. .» um¦-.-.•¦,• io por 4j, i tetas: Infor-i.i».r„, A rut Joio Plttrrs n. lis,_!-_!», Ptrqui ¦:¦«,••-. t*m «scrltu-

i Sí"-"rçSo d. Ilíir.o» —~f*«i_ím-.« 
por

| a-* qualquer preço dois bons prédios
í eom 2 quarto., : ala. saleta, quintal: bom, estrada aos lados situados no\ ruo Pell-belo Freira, 201 e 26.-A amlelllo do Burleo, qulntt-taira dia 10áaj7_horai ,no.loe»l.nTtl. •._-__>.!.

E_tãc-u~de 
Ramos — Vsnde-se bom

predio assobradado, edlflcodo, em
tarreno da 21S20, I ru» Roberto Stl-
v» 721. am lelllo qu»rta-ftlr», . da
novembro da 1449( Ae :. horas, am
franto ao mesmo, prio lelioelro Br-
nanl. Vida anuncio detalhado no''Jorno;_Jlo_J_on.íirclo'•.

E.' 
vicfir.t. de' Cftrvalho urgente van-

do ft loo, metros da estaçfto edl::-
cio novo eom 4 apartamentos, renda
Uquida 5, mU cruselroa; pre;o 440
mil crurelros, mais detalhe com Qui-
mar&es pelo __ telefone __ 2t-6439. >
Em"*'_ilBí.a 

— -.andem-ss lotes de
1X40, t, rj» Ootainsoro. Telsfo-

na. 24-5519.  
Eí-. 

t ãç to 30 IPeElíã —"'vendo 'umã
caia ns rua Josi Maria, »i.unda

rua trtnsveritl I rut do Cuja. com
tres' quartos, sala, eoalnha, banheiro,
varando e.u toda extensfto do caso,
com ag-o, lus o esgoto, perto de
todo * conduçlo a comercio entrado
de ao rr-.ü crustiro» s o risttnte •
combinar. Vendo outro no ruo Ja-
eurutfto. outfo ent Romos, um lote
ds terreno na rua Bernardo Tava!ra medindo lfa - 4e._o grande portefinancia di*. ou.ro ft rua l-ltlnga, es-
quino de Uapui cora um barrae&oaguo e lua a porte, umo caaa ha
Vlia Kosmo». com trai quartos, Jar-dlsi,. entrada para earro, terreno todomurado e todo plantado, entrado de
BO mil cruselros e o restante em
pre»tacbc» dl 900 eruieiro». Tratar
no eserltorlo de O. Santos, rua PU-nio da Oliveira 14, tobrido, »pto. 202bem em frente a eiti.to d» Penh».teleione 30-20S1, t_arl»mente. daa 1ts-12 a das : • ts '.? horas, Inclusivedomingos e feriadoa.'¦ lilenopoTls' —"Viãde-ss um* c»s»mocobodo d: construir, com sotoLtra» qu»r:o». cop». b»nbelro completoduas varandu e.qulnt»! todo mura-do. Ver a trttar t rut Tamta.-anan., 334. .com o Sr. Aivarino. Teleío-ne 30-3371,.

Hlglenopoàis 
— Bonsucetao — Ven-

de-se neste Undo bairro, um
terr.no apartamento o rrc_ber co.i. -
truçfto, medindo 12 x ,.c. aituado ft
ruo . Frederico ds Albuquerque, paio
preco de 100 mil r.-__.;roj aceltan-
do-se eomo part» de pavamento, au-tamovels, Ford. Chsvrolet ou Citroen.
Entender-.-e d!r_-_-rnente eom o P7a-ortetaTlo oelo tel. 28-37___o.^

Igirnopõüs — Vendo pelo melhor
oferta, dota ferrei.o» contíguos,

um de frente paro a rua Tomlorana,
outro de frente paro o Estrada Ve-
lha da Pavuna. tendo .coda 12X30. —
Tel. 30-2439, dos 0 _j 22 horas, com
d. Mart».

Hillene. 
oi:s — Avenld» Suburbana.

Cr_*3 de pequena vila residencial.
2. quartos, eala. cozinha, banheiro —
Entrado *>_.000 eruzelros e o restante
em prestaçOes de v."320 crur.erros pormés. Tratar pelo telefone 43-3371._
Hlgienopo.is 

— Vende-se uma casa
ft ruo Eduardo de Sft *)., com

tres grandes quartos, ótimo solo, va-
rando, quario ds banho completo, co-
pa. coslnha, garagem e dema.s depen-
denclas esta rua é a flo ao lado dl-
relto entrada pôr Ds;-.- de Motos.
Ver e tratar r.o local com o proprie-tario
Jardim 

HÍgler.opolla — Casa de real-
dencia com- 3. quartos, 2 solas, 2

banheiros, cotlnha, entrega-se vasla,
vende-ae com facilidade, de pagamen-
to Trator no PROFTL; ft ruo da Al-
.and-ga 6e, i.*„ andar.
Ler_M 

da Penha — Aproveitem õ
rn*n da ¦ rorte comprando urn

i.íe d? t.TM.o no bairro , abençoa-
do >_'._. iPadroeiro 7_o__a Senhora

da Penha. Lotea. comercols e resl-
den ciais, cr.edlndo 12 x 30. em ruas
_.__•_: _itd_.-_, devidscr.ents aprovndsa
pc:a P. D. F. com agua, ".us e es-
tfoio. Entre da ds 20 por cento e o
restanta em 5 anca. Ver e trotar
somente eom Geraído. vendedor au-toriotqd*. pelo Componhia. NHO pro-cürém o-_tros. Escritório I rua Pliniode Oliveira n.» ;«., atohc-aío, aparta-
mento 202. bem cr.v frente á Esta-
ção da Penha, ou pelo telefone30-*2081 d!ar!t»m:nte. dos 8,20 áa 12e des ;4 ia :*. hora?; acs domingos.semente r.j t.4s de outubro, será das8.30 â_a 17 horu.

P»r._. 
.«:__« — v.na.iu-». dol»lotai di t.rrmo .:« Ita.o '•-'. «st..'i«- i. f|, Ullll.cro. !||, Jir.li* I íi .!•-./., ;,ni .- u« «au* lot. io mu , IUMI-iu ii.i.r t rua i':i.'ir:i , ¦, .-, ,..,,„.

U. — »H.: te-lvei, eon. a tr, «..ouoí.ajdl.da _VAO^__
|j.dii, Krn.nu — -rilito "Túülâlal -
X P«vhsco leiloeiro vai vender, u pr*-dio da ma Dalilm Coita, jii, ,u«u.i
eto em t: -. moradia. lndep*itaent«_,m.d, «I tarrano | mt., da :.•«¦..-,, por ;/metros da c.tsnsfto, autorls&do peioKs.no. ir. dr. alui» da Direito ut ¦'.-.mtlra Vara de Oriftui n bucessojs, na¦ •¦unla-icira, 7 da uuvemoro u» 1*4*,em franti ao met.uc, ptr» mil» iníor-ir.ti 1,0*1 telt/onar .,'¦¦»{ .':¦ OU 2J-6190.

1>er_.o 
— Venof-it- por sií-.oüo criH--:.-ni, uui mainllicu bunr_alo*icom ».-»i.iuii»rtc, pir» itiiillit numerosa,, granoa quitivai murooo, entra-ao para earro, rtcct,. co.i.iru.do o v-tia. A' vuta, ts mil c.u^airo» - oie.:_._.;_• .rr. presuçftü «li _;i._ ue£o;tj

.anoi.J^oitj^ }>-*79S.
Pnir»'— 

tendo Justo""d»~Pr«i;a ab
Carmo na rua Tomas f*op»,i ma.ni:i_o terreno ds 20 x ¦¦:, ,.*•

clllM>_com_M«l_o _-iTe:«iono_2_-4B76.
I>enho 

- l',i;. ili' Carmo"— Van-
do 2 lotes jainlii:. 20 x ^..So mt/>

troa, a .. :n.-i o. oa «-_quli..\ bo s_-
tr.dt Vteintc de C.rvtllio, bor.crr. a
ônibus a n.rta. V<r o rua 'lornas
Lapso — -.ado direito — Znforn—.-
çgç__pe:o_tei. 2a-404_.„. 
l_j.ènhu -- Vwuuõ* tirrênõ da lo-40.
I no rua uuote.-noU, c. .uim. uc
Asrolonito. P.-coo Jo.mll crurairoj.
Trata; com. mubo Cirtra, ft Avento*
Hio lirimco 120, :.i-, »tla -.— .. io.e-
ÍOiie 25-5990
Fênho 

— Venoa-ce umo oasa na rua
Cuba, com 2 q_arUis, 2 solas, eo*

ninho, v e grande quintal, . £. mil cru-
-elro* ft vista _ 4o mil cruselros em
prestaçdes sem Juros, Tratar a rua
Honduras 13.- Pânha. P..t. de con-
d u ç fto.

P* 
_r...a — Vends-Bj uma casa vaela,
com 2 quartoa, 2 aaiaj, conínho,

a*, c. ate. no ruo Indlgeno _&¦ Tro-
tor ft rua Honduraa ;'-t>. Penha. Tc.-,
reno" t odo_ murado. _\_
Õêr.-.talcireulai —' -Veií^do proatUna-¦ a multe conduçAo, casa vazia.
tnodtrna. típo ap-rte.-n.nto com Jar-c.m. fiequrno quintal e entrada Ia-
teral. 'tendo ooia quartos grandes.
esla r,t-:»_i. banheiro ccmp.'eto. otl-
rr_a coclnha e querto grande paraempregada. Preco 140 mil cruzeiros,
sendo 33 m!» cruzriroji de entrada e
o re_t*.ante em io anoe. Ouvidor. 183.
3.Q tndtr. ie'.», 30* — Tel. 43-53*0.
Pecha 

— VenTb tm frenle o estsTçftÕ
da Penha, 9 prédios de cimentoarmado, construçio moderna, ^endo

um de 96,000 cruselros, 2 de 1.450cruzeiros,. tres de :73*000 cruselroa e
) de .115.000 cruselros, ver.ue_.--e to-
doe eom 100,0 de entrada e o restan-
te em .0 anos pelo tobelo Price,estes prédios tém dois quartos, umosa.a, cozinho, banheiro completo s
qutrto t uli, eomo dependências, es-ceto ,0 de 96.000 crueelros. Tem oitoUnhas da ônibus á porta, tres e bon-das. Trtttr á partir de »e_u_da-fel-r» dts 14 ii II horu, I Praça Tira -
dentes 56. sobrado, com o proprieta-rio, Sr. Atsvedo. Tol. 42-0545.

\ft-. 
.;*. *a -._.,» eaai em t. -1.- \ tjm

3 quartoe, _ sopas, r;*...... *, quar-10 ptr* ,mpi,itat, com „.:., * _ue tutrado para aui-omorsl ..u trt>ea->s*
por uin automóvel, prsf.i-enela * ¦í.i.:-i )* t 41, ,-i-iuii'. * eombluar,¦111 D'2qui dl C.slll. .-.-..in- i-.i :
it*.». Ou .¦¦«•. .!:... ¦;. ti.-r.to dt tt«*ill__eru«,truai_Bua yr- ,„,.....,-. tj,
\f»i».(a «TUdoTúma oiFa çom dcTsV •,..-!: uma «ala, cos.:.ha 3 iiuln-tal, sgutv e lui. oúlous v» ft p.rta,90.000 ..:..:. i-, üitrlk. ii*.,. : ;.-,*__¦ "!&_._*• nu. 8r. Blliilro.
\,*vndcm-i.o n»~_»t_>da' Itlo-. etroiiõ-T 11» qullomatro 29. lado aaquardo ct«trada .«lh» do Pll«r qu»dr» u, talota» 12 a IJ t.mlo um ib.2«o milio»«luadrndos e outro lb,4lo metros quu-dtido» por 210 ml! cruiitroi. ti«t-,r«JH_£, 8r._B»iro». T«lLi7-oJSt.
\Tenai-ii um» uu oom _Ma qüir-V 11» - uma «ala • coiiirb». Cou.eniradn para carro o Jardim, t-rrtnufl x ir. dft-se \aaia no ato do escrl-tur*. Eitrada Brás d. Pln» 1.203, pr»-«o u.o m__oruie___ii.
\*«ridtv4* um~-«7-r*-T._». coni"*«fua

o luz conduçlo onlbu» "i ¦.
Pr»ç« do Carmo; a i-ua rr*i (_an>*.-n.o 29j, Tratir com --.--.A. Oil-veira San", a,
Y'en3c-áf no melhor poTito comer-» elal da estaçáo da Parada I.uca».subúrbio da Lropoldlno, * r. Cordo.ll155, 159 « 159-A — 3 irmarini commoradia para faml.Ia. Terreno da es-
quln». Preco: 300.000 erusilros, tktan.ciados. lut. com o proprietário, Tol
2--0699.
\7 tntle->e uma cae» t rua Cüraov:!,' lfi — Pirida Lues», rem «lolsapartamentos. Trntar A rua Bomílm,169. apt. 1 — S. CrlstovAo.Vande-», por _r?~ 19.000.ou uma

CMlnha em terreno de :_•*•... n«rua Vasiouras n. 510, Duaue de Ca-srla». Saltar no corte s — Ônibus Or»-macho. Ver e tratar aos domingos.

Komos 
— Vendem-se as ultimas ca-

soa de frente ns. 76 e 80, bemcomo (_. u.tin.o do vlia n. 7B. o ruaMajor Reco. Ver no looal a tratar áav. Rio Branco 91. 7.° andar, saias4 a t. Tel. 23-5269.

o__mo pre-diõ
irreno c. iox4b.

asas paro r«snda SÃ Penho — Ven-
de-ss a casai do ruo Ipojuca n.

..os em 'tsrr.no _s 8 *s 40 com duas
r.slâencins a _ab;r: umo cem ssla,

•ci*-* arto. coslnh o. paqueno quintal et_.
outra cou. dois qi:artos. sala bi-•*r!ielro. coslnha. quintal etc, nc3 fun-¦dos e-lste uma área de quarenta
metros quadrada., que .ervirft par*>\i_:_, constmção r_so" venha intrrec-

jiiw ao comprador. — Arn___ estfto
juiugãdo-, dando urna renda de 21.240
|-cruseiros por ano. òendo que a menor'.-stii. aluga*!a com contrato da dois
Iazos. J. So-rcj — Telefona 45-204»; *— Fselllta •>__[_ ¦
I:, CAXIAS — Vende-sé-5 _re_Í-' ala rua Maraplcu, 1103, local —
São Sebastião — por 45 mil ern-
j-eiros. Ver no local. Tratar com
Pr. Pach-, tel._32-6510_e_22-8775.
^TTtáxlaa — Movo loteamento distante
\j 20 mlr.utoa da Praça Mauft. « 5

;__, eatóçilo de Ca-rlas. loi_s com-r-
j.ouls e residenciais-de írente para
.,. variante __lo Petropolis — Runj_t-r-orr.
j.meiosflos. lus e forca. Plantae.r-apro-
kvadüs et_. — A longo prazo 'a.n.

¦juros í. partir de 13 mil cruzeiros com
quina entrada — Informações ft
a Buenos Mrea n. 17. 3o. andar

raaia ss —Telefona 23-5412 . _,
\f_TS&_ om Olaria —"Vende-se magnl-
Sfv-»- fica caso com gronde terreno em
iruo calçada, com 4 quartos. 2 S-los,

W*opa. banheiro, corinha, tanque e de-
pendências para empregados. Preço¦Cri. 300.00000. trator.com Guimarães
.— .onça: 25-*447 e 23-1062. ______
«/¦lei!— — A Orsanlniçlo Alia. ofme-
:\j '. ce entre uma in.lnldode do outres
_.'egc_lo5, Es»a: Arca cl 3 rrentea, fta
ruas Prefeito Bí.teneourt, Valença a
í?s-lmein-a constituída tíe 1 qua_ra
completa s lotes de» 10-.4, por 120
ral! cruzeiros facilitando a conüjlnar
t_aso no Jardim Olavo Blíao c|2 lotea
*ús terreno por 25 mil eruaelrcs o cohm
frl&ar. Ca_a de esq. no Parque t-aiayBt-
fi. ci2 quartos 2 saias, v.. e. terreno
Í.0X40, en&rega -vasio por 40 mil com
ao mil cruselroa de entrada. Terreno
it rua prefeito Ribeiro 10140 por 10
tnll eru-eiro» Bel» área de 30X220 pit-rca na estrada que liga a S. João de
Merltl proí. a Variante Rio-S. Paulo
y>o.- 60 mil cruzeiros apenas, Muitos
.letee. Multes casas. Entradas para. lot'.as a partir de 2.000 cruzeiro., t.ota:
t.s iot.a que vendemor. nfto sfto--nos
-ocais ainda desertos, s&o no Cente-

; -íi ü rio, 3_e4ayette e Cen .ro de CToxias.
Prtwur&r a Organiza çfio AIfa.de Ca-
„las a AT. Nilo Peç_i_a 15 2° u-.dar
_nesmo flo_ domingos e ferlodos No.i¥tlo L raa dos Andradas 26 2° andar.
Telefona 4*-BS,58 _.... 

vaxlaa"—- 10 lotes de- terrenos pa-/ ra vender — Vendo urgente iolotea de terreno» 10.1So cada um.Jaaprovados, a um quilômetro da esta-(•fto. duas linhas ue ônibus passandom. 3 minutos do local, com lus, po-dendo construir imediatamente. Fa-«;o qualquer negócio, podendo oa In-teressados tratar diretamente com o
jiropriet&rlo, «llarlnmente. das 9 ás::b horas, ft rua do concelçflo n, 31,.'..•'¦andar, sala 306. _ota: o motivo

. n.ter o proprietário que lr para a
CASA qne jã está vazia e qne

pode aer Imediatamente ocnpa-
tia — Vendemo» á rua Guaiba,
432 — Praça do Carmo, em cen-
tro de terreno dè 30 de fundos,
eóm 16 metros de frente, casa
dividida em duas residências, 2

.quartos, 2 salas, 2 cozinhas, ete.
: Preço 80 mil ern_etro_. Tratar
: próximo ao local, k rna Anh&n-

gueira, 192, ou Andradas, 26, Z."
andar. Tel. 43-8638. Tambem k
rua TT-anog. 105, sobrado. Tele-
fone 30-3316.

Leoj—,'._lna—^.Alê! AÍ-! senhores
proprietários I Se W. SS. _£ese-Jam construir _ua casa reil dane lei,seu apartamento, au» loja comercia".ou desejam reíorrnsr aeu predio eae nfio tém cbr-struior de sua ooa-fiança, nAo (percam, tempo ; procuremhoje mesmo a firmo conatrutora. T..C.Cernpoe, que ela meamc'iC_ldoráds; planta» a aceltacSo de seu _ro-.'oto com maior rrpldei. íscrltorloA rua Tünlo de Oliveira n.o 54, 'eo-

brado, bem em f:*_nte á EataçSo daPenha. Telefone 30-2O3I. Horário:das 9 is 12 e dss 14 is 19 horts,JJ.cU_u.-ye dornlnjtoji e - í e ri a doa.
Leopoldina 

— Vendem-se lotes, em
Cordovll. Br«_ de Pina e Caxiaincande facilidBde da oagamehto —

Tratar com Bttlsta no Edifício Oíeor.6«. andar. ca!a 615 — Teisfor.e 42-2385
ryarla — Porto da estaçío. fendím-^ se duea cisas Juntas oa separadoscom stl», qusrto, coiinh», saletn. ba-nheiro o grande terreno uma com en-trada parr. carre. preço de cada 75_mil cru_e:ro_. Ver & rua Drumond114-116, dó« t "ás' 12 horas, 'por 'o_se-
SU1» dos inoulünes. Trstar com D.Bdith. á rua Álvaro Santos _, Bo-tafogo.
/**! 1 a ria — Vendo otlmo apartamen»'^ to ern Tua calcada, entrada |-,d.-pendente 6e_jndo pavimento com sa-coda dois quartos, aala. coslnha ba-nheiro completo e área. Ver á rua Pl-romena Nnnes 596. Pacllita-ao a con».tração nova. Tratar na atira ruano n. 1050. Ganha Pouco. Ezoedi-n-te das e Aa 15 e da» li horas c*n dl-ante. Dominso s feriado atenilo odia todo

Ramcs 
— Vende-s. um lote da ter-

reno urgente eon; 360 metros qua-drodes-, perto da praia, per 30 milcruseiros. facilito ;o mi:. Escrever
ptra 67B!0. na po.-ttrla dest»_lorn«l.

Rtmoa 
— Kua Tiranos, no melfior

ponto, vendo lojo, sem contrato,
e tres eoslnhos nos fundos, por 100mil eruzelros. Terreno de ;cx33. —
Tratar 4 rua do Carmo 6. sala 612,com Armando Sllva.

Ramos 
— Vende-se dtima avenida"

com 5 cosas, construída era laje,com saia, dois ouortot, banheiro, co-cinha e quintal. Preço 300 mil cru-ailros. Tratar A rua do Rosário 77,5,a andar. saTi^_504._Pon__j*'-?_,fiq

R»mal 
Mangarailbt vende-s* em

Ündo praia desss romaí. 3 !oíe3Ue terrenos, frente á prai» t á esta..ío Bllva Rabelo, 7_ apt. 102. m!er.
TJamcs _ vila de 4 calas, isiUo va--V zia», sala, quarto, coslnha quln-tt., vsnoe-se a I a 2 a ns-mü eru-relros fa_!liia-as pogamento, Linha d»ônibus 120 e 1261 e mtL» 5 t porta,ruo Cordo.o de Moraes, _S9. Trotai
no numero -3y>. ; 
Râmes 

— Casas —• Vendem-se boas
casas na rea Costa Mendes -B.

:0o e 102, es quais possuem terreno
de 22X85. Existes*, ainda 2 aprta-
mentos r.a parte dos fundos do nu-
mero lo:. Preso de 15.00: crutelros.
Ver no iotv-i e tratar no Banco Po-
oular' 'Guanabara, Soe. Coop. Ruo
f—meiro de Marco ., ;« andar. Joáo.

Ramo- 
— Aparttmento- — C0..1 Or$

_5.000.00 de entrada o o restante
com' grande .focllldule de pagamento,.vando .4, rua. Jclò gllvi, (5, ma_ol-
íleos à.arts.mec.tos constando de uma
cala. dois .ucrio-j. bnhelro- completo,
coslnha, ct:. Ao ".ano dos r.ials am-
pios reeur_«M áom-_«cos. Próximo de
todo3 oa melon de condução. Ver no

,Joaa. a tratar com Manoel de Sou eu
Stiitoa. IXUr-aí Co«'.c, 51-1." andar.

Ramos 
— Vende-se uma cosa vasla,

A rua André Pinto 149, proxlcnoo estaçfio, uma dos melhores ruas de
Ramo., com dois quortos, duos salas,
copa. coslnha, chuveiro, quintal. fren-
te de rua. Preço, unlco çO.ooo crusel-
roa, entrado de £0 por eento, faclll-
ta-se o restante. Tratar pessoalmen-te con: o sr. J. Machado, á. Avenlda
Presidente Vargas 3.000

Ramoa 
— Rua Paninhos 208 e 212 —

Por motivo de viagem, dou esto
oportunidade de duas casas com dois
quarto», sala. cozinha a banheiro —
em terreno.de 10x40, por 150 mil cru--.etros. Trator diretamente fi Avenldo
Rio Bronco 1B3. 8o ondor, aolãa aos o
810. Tel. 42-0927. ,

Romo3 
— Rua Conselheiro Paullno

n. 161 — Vendem-se dois snar-
tamentos pequenos por 125 mil eru-
belros. Aceita-se oferta; um entra-
ga-se vasio. Tratar á ru» Regente
Feljó 106. yone 43-2226. D an! cl.

/"Vorlc, — Vende-ee umo cota com 3v-^ quartos, 2 sa:o«, coslnh», w-. c.e mais dependência, na rua Paraná-
;n-:-.tr.i_ 207, está vezia. Tratir é. ruaHonduras ;j6,_Penha.

Olaria 
— Por Cf. :35.000.0o — Von-

do - rua Ouaratlnguetá 47; pre-dlo com duas salaa. 2 quarto» cosi-nha. banheiro, quintal, fachada em
po da pedra, notl: esta rua e proxl-ma a estaclo. seguir t rua AngélicaMoto ate a altura do prédio 236. fa-cinta-se 70 mil cruseiros. saldo em
prestaçOes mensais do «3rl 1.450,90.Tratar no Oanha Pouco. 4 roa Pilo-mana Nunes 1050. Tel. 30-1067.dlants. domingos • feriado».. atendoExp. das e ás ls horas o dss 9 em~ dlo todo.

Olorlo 
— Vendo ótimo predio & rua

Uronos. com amplo loja e ótimosobrado, em frento ao Clna Banta Ko-
«•*»•-~«-llta.ee. a loja tom moradia.Detalhes com o Oanha Pouco, 4 nsFllomena Nunes 1050. Tci. 30-1867.Expediente das 8 n» 15 horao a daa 19em diante. Domingo- d feriadoa o diatodo. ___,. -*r •

O 
lm» — Apartamentos vasiòs a
casas. de. vüa; grande flntnciamen-to ce-sas com quarto; sala- e coslnhae tambem casa de vila com tíol_ quar-.tos sala e banheiro completo, paga-mento, oom .oi aluguela aa prestaçOesterreno. Rua LulB Csmara 576 500372. Acham-se abertas, sr. interesso-do nüo deixe do ver «tas otlmss r«-cldencla», próximo á Av. Brasil, Bal.nearlo de Ramos próximo entraria da

ponta para Ilha do Governador Jun-to fi Escola Nervol de Gouveia, #.t*_c-lo publica entregamos as chavea nosinal, hoje mesmo. Procutrem o pro-curador, sr. Alexaniln, om Ramos árua Cardoso de Moraes 564. Ta-lefo-
ne 30-1652,- com "Oanha Pouco". RuaFllomena Nune», 1050. Fone 30-1867.Brp. do, corretor: domingos e -feria-
dos atende dlo. todo diaa uteis, das
8 ás 15 a das 19 horas trn diante.

Olaria., 
Vendo 4" rua Flrmlno Qáinê-"

leira 212 apts em edifício de 4
ti— cm por lio ml! cruselros tendo
varanda ssJs 2 quartos e ares. Eu-
trada Independente. Tambem vendo a
rua Xavier S _ruad 9 e 9-A por 90
mil cruzeiros: apartamento d. cala }
ouartos depondenclar] da empregadori.
Podecn ser virrtrra. Tratar N Rigo Ma-
cedo J, Comerei o 510 tgl 23»3a.0i

rf-isxlaa — Traspasia-se o cnotrato
1,%/ do terreno de icxso. fi rua Coro-
inel Solon Ribeiro, plono, bairro resi-
;den__. a 12 minuto» • pe da estaçáo,'ônibus fi porto, Jfi poguel 6-300 crus-t*_elros, faltando pagar 18.700 cruneiros
em prestiçSes de 225 cruielros. Tf

,_{afone 28-o.71r Br__^Roque«_

Caxlaa, 
Vila 8l_"5oií — Vendo oasa

eom loja, próprio para armasem
rv com duos morados de sala, quarto,coslnha e banheiro, em terreno de 26
por 50. Francisco Hal». Ouvidor 107.- Tal. 43-6033.

Duqua 
<íe Caííes — Vende-í~ üm

botequim com bom contrato, boa
-aaa d» morad», doli quirtoa. umt
stl» • eotlnht. Nto pag» aluauel,
ainda receba joo eruselros. Factllta-**'_______ __?mOri0' * ~'"s-**** 'K-*4

res casas em Olaria, 210.000 oru-
relros — Vando facilito algum, á-d» frenet é Isolado com 2 quartos 2aalas, cozinha. Jardim e ninta depen-denclaa, fundos 3 peças cada, areo 258metros quadrados, murado, junto dconduç&o. * Informaçd-s pelo telefone:

30-1202. com oa srs. Freitas ou Silva,
rperrenos em Caxias, o melhor lotea-•a- mento ,a doia minutos da es.açfioda Caxias, ótlmoa- lotea desde 20 milcruselros. Lote. . com- frente para aVariante o a beira da praia. Paga-mento em. 5 anos, sem Juros, venaoexclusiva do corretor Souzo, todoa osdominços, das 7 áa 12 horaa em frentea PaniflcaçAo Bravoil, ao lado da es-taçfio de caal a a. ¦ ¦
rílerreno d"e eôqulna, á'Praça Portugal

Junto ao n.° 29, medindo 30.50 defrente pela praça e 38 metros pelarua Guatemala, estaç&o de Penha-Clr-cular, será -vendido em lelllo do EU-RICO, quinta-feira 3, — 17-horas, nolocal. Informa-!*- pelo telefone: —
42-553'
rperreno — Vende-ae com as born_cito-
i-L rtas constante de predio com dois
auartos, 

duae solas, um quarto nos fun-os: A rua Delfim Enes, Circular daPenha. Tratar &'rua Dom Manuel, 24,1.° andar, com Bastos,
Terreno 

— Vindo I rua Marque,
de Oliveira, -_onsuce_so, prorlmoAv. BrasU, cõm .o x 70; preço Crfa

28.000,00. Tratar com o proprietárioSnr,.Otavlo, tel. 26-7377 ou 42-3724

,-NDÍElVl-SE 2 easas novas,
separa «Ias. vazias, com 2 quartos,
sala, 2 varandas, banheiro, co-
zlnha, tererno, k rua MaragoEI.
147 e 140 — Penha. Faclllt--se
pagamento.. Tratar eom n pro-
prletarlo diariamente á rna Dlo-
nlslo, 826 — _ enha,l\7-eride-s« * casa dá Avenlda Ar«» pofl, 1:4 — Brax de Pina. com
dois nuarcoe duaa ealaa e d:maiadtpende*jcias. Trttar cem o ar.Djalma, A rua do Lavradlo lia.
\Tende-se uma osso com 5 cômodos,

com salfto para negocio, cnm bsr-r.trio e prate.elras em bslxo de mui-to prosreiso comercia!. I rua Iguaba
íl. ponto de ônibus G^am-ioho. em Ca-xlas. tratar com Severino. n»io teia-fone 29-8278, em HuSntíno Bocaiúva.D. Federal.
\J*"ende-se 

terreno de esquina paraduas ruas ax .0, preço 60 mU cru-ttlr-01. zona comerciai a resider.tla.
Penha. Tratsr no domlugo eom * a
pr-prletarla, ma Jos6 Maria. 68.

Vendem-se 
na Pepha duas cosas tl-

po oportomento, .eom 2 quartos.solo, coslnha e banheiro, por 80.000crurelros coda; fi ruo Jacy, 23-A. —
Trotar a ruo General Caldwell, 163,das 16 os 18 horos.
Vende-se 

uma eosa o rua Abslbo
n. 97. Tratar na mesmo r.o bon. 89. Braz de Pina. ¦"\7ende-se um otlmo terreno em Vi-» cente de Carvalho o 3 minutos damação nn rua Almoço 79 com morn-dia. Trator com Hortencio. Rua Gua-temala o? no Penha,^^

Vt_nde-:e 
cosa. saio, quarta « co-

xínha. varsncii forcado e ta-
queaúo- agua e 1 :,: com ou sem In-
quilino. Terreno de s x 25 — Faei-
Uta-se o pagarr.e-.tn —- Rua Otrar.to
293 — Lucas. Ipcopo.dlns.
Venae-se 

ura lote de tarreno tom
barracOes, uma renda de 60o cru-

selros por 15.000 cr__elros — Csxles
roa G.veo n. 2B2 — Vllo Leopoldina— Tratar com D. Julia.
Tende-se umo caso ern 3.amos com

2 salas, 3 quartos e nor&o, 2 en-trodas; irata-__ com rernor.ío u
proprietário. Rua Gerson Ferreira _4.Tel. 30-2602- Preço 130 mil c.-uxe:-
ros. focillta-se.
TT ende-se ótimo terreno com 20X5_.» nn E_trada Rio Petropolis, Juntoe r.ri.e ao n.° 753. multo perto ds VI-
gario Geral. Preço 85.000 cruselros, fl-
nancla-ee 3oré. Telefone 32-2813. com
Rcg'r!o.__-
Vende-se 

c_so A raa Cubo, __.:, —
Penha-Circular.

Vende-ae 
uma casa de madeira, cc.*n

5 cômodos, forrado e assoalhada,
em Bonsucesso. em terreno próprio,tendo nos fundos um barracão renden-
do 250 cruselros mensais, seguir A ma
Plancó oté o final, sendo a 2.» casa do
lado esquerdo. Base de preço 35.000 cru-
jgelros. .área do terreno_3S9._0m2.,J1^endè-S3 um' __rren_ com j osrro-v co3 ]A rendendo podendo o com-
prodor fo&(*r mais. tendo poço e lugar
de multo futuro, em Cordovll. Infor-ma-se A ruo Boldolno de Aguiar _-;_•Cordovll. Preço 40 mil er_gelros.
Ver.de-_e 

umo boa caso A r-i Pro-
ft£scir Lací n. 3.3 *nt!coNII-. —

Rornoa na meama.
Ylgtrlo 

Geral"— Vende-se terreno
plano limpo, pronto para cons—uir

uma rua antes da Barreiro. Ruo *.Hi-
renga Peixoto junto e depolo da -11;
tendo 20 motros de frente por -:;.:,:,
de fundo. Tratar pelo tel. 26-7067.83 mil cruzeiros.""fTende-sê 

uma auo cjm 2 solas, «4
V quartos, mais dependências com

1.700 metro, quadrado., todo munidoem Acarol. Rua Gualuba «í51, valor
ds _3o mil cruzeiros, iuctllta-se o pa-gamento — 22-7419.
Vende-ss 

*-vn terreno cc_r_ banfsitò-
ria_ conrtantes 'de .um barrasfio—-_R'_o __-narioiir.- -22G — Rauica^

\7"ende-se dtlmo. residência cora 3*
v quartoa, ca:a, coslnh». .. anhetri»

completo e duas varandas. altuado
em centro de terreno, A rua Irutuia
n. 9.. Ver e trotar no losal, oosdomingos. _na« 14 ds la horaa."T^ende-se teiTeno, urgente no"Jardim* Gramacho. i2..«io — 13.000 crusel-
ros.______ Fone: _^s-4962.
Í^ono 

Industrial — Bca_si.ot_.3_, Ven-¦- dí-je terreno cem cerca d_ 3.000metre. quadre-d---. .;ni ca-__í agua,
lus; __s. Av. GuUherme Maxwell, com
[frente para 3'r_a_-. Ir.formí^ífie-. i r_a
¦*?._Ça_l*?_0.,...6,*).'..^.r-_.B,-:'^0* ___________

LINHA AUXILIAR
ATENÇÃO — Vendo e entrego

vazio, nma ótima residência, com
varanda, 2 grandes quartos, nma
sala bem espaçosa, taqneada, te-
to de lage, coz. banheiro tendo
grande terreno de esquina e todo
murado. Rua Italba 56. em Ca-
valcanti, -pelo' preço de 120 mil
cruzeiros. Melhores informações
na Organização Alfa. _ rua dos
Andradas. 26, 2,°, tel. .43-8658.
Caaa 

cm Cavolcónte —~Vendê-se"otl-
ma casa, pronta para aer habito-

do* localizada em centro de terreno de
10X50, com 3 quartoa, 2 aalas e co-
alnha, perto da estaçfio, estA vasla,chaves e informações com o proprie-torio A rua Zefetino Costa, 176 —
(Cavalcante)

-f^erreno — Rua* Carünfi— listão ao aa'-L Cordovll próximo A Avenida Bro-
ali medindo íox.o. Vende-se- por «s
mil cruneiros. Trator com Amorlm,
Tol. 22-1327 das g áo 11 a das li ao
17 horas.

Diária 
— Vende-se: em Coelho Sito

por 50 mil crueelros dondo 2 milcruselroa a 3 .mU crueelros de luero.Trator Avenlda rtio Branco 123 aala1101.

Penha 
circular — Cas» vazia —

Vendo.tres, a da frente com 4
peças,¦ aa demala eom 3 pe.a_. Pre-
ço para o conjunto. 140'mil crusel.roa; posse com ,oc mil cruselroa. In-rormaçdes A ru» Cambucl dos V»-lea' 226 e tratar com Guimarães,
pelo fone 24-6439
Penha 

circular — Negocio de oca-
slfto, baratlslmo e urgente, vende-

•e 4 easas residenciais, construídas emterreno de 10X45. eom luo. agua, éa-
goto. Boo entrado pora automovei —
roa colçado a saneado, e num pontomulto comercial e Industrial: Praço240 mil cruselros ou pela melhor ofer-to. Ruo Lobo Junior 1603. Tratar aolado no UH. Tel. 30-1406.

PENHA —¦ Vendèm-se duat
ótimas casas 4 roa oosta Rica,
_.• H
Penha 

— Vendo otlma residência cldoía quarto.. duos salos. quarto deempregada e demais deptudcnelaa ina-talaefio ul-rr. gos entrada para eorrnvaranda. A doia minutos* de toda aeanduçlo á ma Quito 164. Cia. Bra-«il-lnt entrego va». _o sto da escrl.tttrv'

Terreno 
em Caxias —- Vendo úm "ds

10X40 A rua Prefeito Bittencourt
7, quadra 5, livre e desembaraçado.Preço 10.000 cruselros. Tratar pelo te-
lefone 38-4602.  ¦¦

ende-se 'uma coso de madeira a.-
soalhada e forrada, com 2 quar-tos, solo, saleta e coslnha. tendo nos

fundos um borraefio rendendo Cr? ..
250,00 por mâs, not-re o preço, e 35
mil cruselros, em Bonsucesso. Tratar
A rua Capuçora 25.

endem-ee 3 apartamentos, sendo 2
de frente, 1 nos fundos, todoa còm

3 quartoa bons, 1 aalo grande, banhei-
ro completo etc. Renda provável 65mil cruselros anualn, novos etn pln-tura, preço 520 mil crurelros, . faclll-ta-se, perto da estaç&o de Ramos, te-lefonar para, o ar. Barros. 30-1277.
Vende-ae 

boa casa, no Cen-inliõ
dt Mirli Ar_u. 21, entrar no

n.° 56. Tem 3 quartoa. eala, va-
randa; banheiro completo, forro -de
laje. Preço 200 mil cruzeiros, Faei-
lito a metade; — Vendo outro na
Vila da Penha a rua dn Juitlca 33,com tres . quartos,, duas salas, va-randa. banheiro completo. Ver no
local a tratar A rúa Major Mede!-
ros 43 — Irtjá. Junto ao Mercado.
Telefone 29-8782

er.de-ise. ot__a residência com
irmã ssla. trei . quartos, banhei-ro comoleto outro de emprea»da.

grande, coilnha com fffi- "Esso". va-randa. Jardim nos fundos um chaletnovo de madeira, oem sale e dois
quartos e mala dependências e gran-de quintal; A rüa Professor Lace.016. Próximo A EstaçAo' de Ramoa.
l&itTftsa-flc vaiit. ¦•-•¦ - • ¦

Vende-se 
um terreno com ttm bar-

roc> eom quArto. sola. ôosinha.Terreno de 12 x 40 — Jtrdlm OlavoBllac. Qutdra 81 — Lote 43 — Tra-tar no local oti á Avenida __vtev.ltn. 194. 3*. andir. Trttar cons tr.
Rocha.
^ÍTendom-i». duaa. casas no mesmo

? terreno sendo umo alugado e a
outra v£•_!*_ grande nova . ruo Leo-
nldla es. Ramoa. Tratar I rua Mon-
oorvo Pilho 43. ir. Miguel. X-o _>
t—_de to* ____>(<¦. —_^

Costa 
vazios — líúa Mêtcuxio, 21».

— Pavuna. V.ndem-se caeas oco-
hadas de constmir com doi; qusrtos,
__!a,. co-inha, banheiro, quintal, _g._
e luz. Preço a vista Cr4 75.000,00 ou
* praso, condlçdes a combinar. Pro-
cure escritório da Vila Pedro H. trem
elétrico _ onlbu*..— Tc-ls. 23-0194^—
23-3O03__.

Cavalcanti 
— Rua B; de Bananal a

. 30 mts «mtej do n° 92 — Ven-
do 2 lotes 10 x 80 J-n-tos ou _epa-
rsdc.i 60 mil cruzeiros cada A ruo dà
Quitenda 61 Io. -tildar, sala . 3 .Fone
22-0908. .-.'-.

C" 
asa va_4a na estaçfio de -"erra Ko-

va, nos Pilares, com trens eletrl-
coa e ônibus próximo, dois quartos,sala e demais dependenolas, oentro de
terreno.murado de 10x30 vende-ae por

,80 mil crii-.alro*.. Tratar rom Olega-
rio. á rua Dr. Fadliha 18. Ensanho deDentro. '

Dei 
Castilho -— TTefidr -és pequen»

casa com sala . RMc?â>-nuarto co-
ílnha banheiro e quintal. Ver a Ave-
nlda Aftomovel eluri n" 131 c»-s ——
cpm-o Sr. Minue! ias 17 ás 21 ho-
reis _ trotar.com Carneiro A rua &6o
JoíA 85 3o andar Y..1- 305. Teieíone
42^9«__50-|-__iflnsr.íSar!os .

Del-Castlllo 
——Vepdo '' 

por-'motivode ¦«•lanem, uma caso com 3 qúor-
.toa, sola, banheiro completo, goragem
Jardim e outros dependências. Ter-

,reno 12x33. Tratar diretamente com
o proprietário. & Praga da Republica
229, Sob., dos 17 ls 18,3o horas. —
Fone_43-_313.__ ¦ ¦-¦ ¦

Estrada 
"Automóvel 

___, .Slo JÕSõ
de Merltl) vendo alguns Ótimos

lotes com bastante aguo e luz ele-trlca. Pequena entrada e o restante
o .praao sem Juros. Francisco Bahia.
4 "rua do Ouvidor 107, 10. Telefone
43-6033.

EetradsPtricente de Carvalho —Rua
Agrário Menezes * 503, vende-seuma casa com varanda, 3 quartos,uma sala, coxlnha, eto., por 120 milcruseiros,' 50 por cento financiamento6m g onos. ¦ -: 

Em 
Pavuna — Vend-3-se um» easa

dividida em duas, 2 quarto». 2salas. 2 coslnh-s. 2 privadas, cons-truçUftr.vjfvff.a de f ano3, taqueada,roIro de lage ônibus a porta a 4minutos do elétrico, podendo ser oar&umo ou duas famlllos terreno de 12'per -43 metros ou oiugo-s_!.. TratarAvenida Automóvel Cluba n. S.187cetn o ar. -eu. ±
Estações 

de Aturo e Carapul — Ven-
dem-se nestes futuroeoa locais ter-renos com 1.5O0m2.< próximos doa esto-çóes e próprios poro construções de ca-sas ou explorao&o agrícola. Informa-06e« or>m Almeida; A Avenlda Mere-chal Floriano, is, !.• andar. .. -._

E». 
1 :« Aulu» -¦"! Club. «8. J„».

d« at.-iti... vindo t,|uai oami»
talai, ___ batiam, tgut . iu» .Uin-
et, r, ..,-¦!« entrada • o le.ltui. .
prtia aauí JUíMi rr»._ic. i,»l»,
ftt» d« flJ_vt_.or_l«.'.—IP, .Wl. 4*-6liU.».*i»:»;tõ «í_"i_Tr cãitiltio' rom" ir,-s p «1 : ti;-,, junto fi Avenida .-, de
Cu.abro, terrtn-. cU> esquino ...» _ #0
plano proatj paro receber eonttra-
cio. Ve**»e-cs por 2D0 m.l cruseiros.ra*.;iüe-ie pigamtnto detalhei fi rua
Birlo d, 11.1 1 Retiro n, 1S4 etlt 1OTliloni :9-JS80___, Antônio Alr.i.
|,1i> •'-¦'", ta!i :i» — Ilua"" Mar!» Pu-•L_ tuto, vendtmot 2 pradlo, enlu-gavaslns, um com 2 qiurt.r, duaa .*. •

Us « outro com quarto, *al.*i, c<is'nluw.c. bom terreno loa-i-O •— Prrfça 15mu erui.lioi: f«cllld»di a eomoin.r.Tratar r.o OrganliaçAo Alfa a ruados Andradas 26, 2.* un-Ur. Telefone
4J-G.S-. Em Duque de Ciu....-, a Av,-**.J.o__l^_junho li,__2.»_nndat.
Í"ln..ã 

AuxíITar," tioêha "* Miranda" e*
J Honorio uurssl. Cnegou suo vaz

do construir seu lar próprio, n&o percotempo, eompre hoje ..•*.¦...¦,. seu lute
de ttrerno no locol mais lindo de Fto-
cha Miranda, lotes rsstdcnclals e co-.-ir.cio!-, a partir de 20.000 cruselros
e prestações ds 387 cruselros durante

anos, as ruas tem meloa-ftou. agua,
lus • esgoto. Tratar com Oeraldo, Aruo Pinto de Oliveira 14. Penha, ou
pelo telefone :_•?.;o:, diariamente, dashora» em diante, Inciurjive domln-
gos__e__ferlBdos. ;
nierrcno ¦- Vinde-ie àf.rno ri _•_««__-a. do 6ap* n. 690. Tralar t rui
p'.Ü*_n*._??0 com a pgQpHof.-'. a..." -

Tirfãrio 
de loajoxti5, dtlmo p»r»conitrutr. eom Irvore» fmtifi-ras e lugar em deesnvolvlmento. ¦-

Preço 60 mil crus-troi.. Largo doBapí 76. Rocha Miranda. Tratar noendereço mencionado acima.
Terra 

Vora — Kua Benjamin UC-
galhfiers 291. Rjta rua eomeça naAvenida Joio Ribeiro. Predio estr.obungalow. em terreno de ia.40X26.2.1.-Ti vendido pelo leüoelro César Lei-te. sexta-feira, n de novembro dn:i4*.. As ii horas, em frente aro mes-mo, por alvar! do julso da 3* VaraCivel.

Vende-se 
üní terreno em írente £

estaçfio de Tomas. Coelho, medindo30 x Af, sono industrial, Facilita-semetade do preço. Trator h AvenldoRio Braneo n.° 142, S.° ar.dar. aala 2.
Ver__H__—imo 

ter__ÍB 11 * 54 cor»
. 2 cae-* noi fundes com varan-d- selo 2 quartos coslnha e mais de*

pendência*, sito a ma capitfio Bom-
paio iT2 minutos da e.toçfio a ia mi-nutos do centro eom trem elétrico e
onUnis Candelária Casoadura Preço
133 mi: ernsetres faciüta-ee ver e tra-tar com o proprietário a TravessaEduardo !S Ds-Castllho. Aos domln-
tos at* ls 12 horss. _!_• uttls a
qualquer hera.
V' 

ende-te uma _rõp3_____i no me.
lhor ponto comercial, situada 1 r.Bsgmhelro E_n, 197. _::r,.»o An-d.-adde ds Araujo. JA esti llcinelidt.Preço 2.000 orãrclrc-. Tem moradia,"T^eadera-se duaa casse na estaçfio dev Turl Açu*, rua Sargento Valdemar

Lima ns. 400 e 404. entrega-ae umavasla, ftcllítt-is parte do pagamento:tratar no local. Sr. Carlos.
"T,*ende-se ótimo barreefio com 4 co-V modos arejado. com lus, por quu-tfto de viagem. Entrega-so a chave nahora, preço 12.000 crurelrds, quem eelnteresssr é vir ao local. Vicente deCarvalho* no fim da rua Guar.-uno,em cima da Igre]'.nha, das 7 ás 9 ha.camdona Tlnfnha. e.das.is^éa^i? hs."T^enoo na Estrsdt V. ds carvalho

v lotes em prestações, sem Juros.A_ji lu:. telefone. Bondes onlbu»
lotsçfio. Vendo duas csr-xs com o pro-pnetarto fi rua- Apla .18"
Vendo 

na Est.tda V. ds Carvalho
lotes em prestaçO-j .era Juros.Agua luz. telefone. Bonde ônibus Io-taçao. Vendo duss eatau com o pro-prletarlo 4 ruai_Apla_n ...J..82.

ende-se uma casa com 5 cômodos.V situada à ruo Eugênio ..odim na,
próximo A estaçfio de Ira jfi. Terreno
.!_?.' metros. Crt 85.000.00. Tratar
no local.

Vendein-_e 
cm as ea_os tm ' um so

terreno de . 3X30. umo cem tres
quartos, uma zals, eoalnha, grandeba-helro completo, banhei.o de em-
pregados, duaa varardas e òd.ra com
unt quarto uma sola, cosmha grandeb banheiro, umo ten; gos hssa. 1 rusOüvelr. s.-rp» .9. e -i Maria da Ora-
ço. Telefone 49-2o;e.
Vendo na estaçfio *.fê VÍcentê 3t

Carvalho, lote em prestaçOes sem
juros, agua ;¦;., telefone, bonde.,ônibus e lotsçfio com o propiretario,fi ..ruo _Ap_io_:82_. >__^
Vende-se 

na Estrada Vicente 3_
Carvalho, lotes em pre-staçóes sem

jnroa, fi ruo D_.;..._r do Fonseco 43,Madurelra .Tel. M arechtV He rm 3s_406
Vende-se, 

com faeilicTãde de pago-mento, um terreno eom 92X30,com um pequeno chalé novo, de ma-delro,. com 2 quortos, cozinha, sar»vindo de sala ã_ refeiçfi-. privadae chuveiro, tudo interno, faltandolnètsloç6e_, muita condu.-ãc. ftgna alus í porta. :o mil cruseiros A vista,mais 15 mil em . pr¦ _ta. 5*•. de soecruselros mensais; Rocha Mirando.Rua das Ame.Ictos 173. Tratar «».local, das 14 au li hora:, aos do-mingos.

l,»«'«c«" I» viiasti di omiti» - ,I-l Vinda I ru» T»lu*»nt i",i, ¦ .:i- I
tro de terreno _m,*. predio de saia, i,,  . coilnha, * 100 ¦-,¦:,, do
bonde, ivrço ' -mn crus.iíos. tn-
11.nr.1',.'..;. a rua Caoibuel do» Val-a
a. __ó, eom U. Jrseoma, 4 ttatar ¦
COm 1..,-,,.., »e». ptlü -"I, S9-641I.

I; 
¦ . i —' v-n... 1- i-.-.i- da mtoeir»

por 10 mil eruselro., Terrtao da
II s Ie. Trttar com dono, Katrada
MP.n.y._l.r_c'f,.,r.*'''V*.. ¦- * lvt_fuados,
1n..auuia 

— *LÔ|Ta cem«reiaU.""Venao
t i.rraii» Vtlht 0» Pavun»; t<-

sondo tsmbcm Ircnt» prr_. •* Praça
]« di Outubro, mitrilllcoii l.tts co.
msr:la:a e lnduatribis lnt.lca_os purao cjiistruçòo de lojas « «parlamen-
t«. requen* eniradk < o r.st-nte
com gra.ide faellltíade de pagamen-to. M-it-.tr; «:_ Souto d.ntoj. Mi-
iuol_oautu_ n.,__n^_ i», andrft, 
Inhaúma 

— Vendo 4 lotes, juntos oú
separados, de '9X3., altuaçfio prl-vilegloaa, A rua Altlnga, Junto ao pre-dlo n. 41; planos, prontos para rece-

oer consiruç&o. Faclllta-se grande
partt c- pa_:amsnto. Informações á
rua, : da Sitembro 141, Jo andtr. —
fono j_i-loto.
IraJA 

— endsm-ue doiti otlmaT~lõte_
de iu.-.n., pruprlo para ncaocto,

* urraria do «.. :i*.unto. junto do pro-dlo •_:<. Tratr.r com _.*.-!:¦.. A rua
MaJor_Mi_dt_rca, 96. -__-___. 
IrtM 

—"Vondem-M doi» otlmo- ictej.
de terreno próprio para negocio

A Estrado do Qultungo, junto do pra-dlo 1634. Tratar eom Evaristo A rua
Major Mtdclro», 96.
rtiliauma"*— 

Vonào' n» Eitrada Velha
d» Ptvun», em frente A praça 24de Outubro diversos lotes, rsaldenctols

e comerciais. Plantas e .nformnçAeacom Oswaldo Santos Parente; 4 ruaM_tu«I Couto 31 _l.__andar.
IraJA 

— y_a___i nt ru» Llcinlo
Barceim n. 358. uma easa com

sala. 2- qi__rto_. cotünho. quifitsl «te.
Preço bo.Oqo cruselros co mfinan-
ciamento. Alcides O. do Silvo — ruodo Carmo n. 6» sala 604 — Telefona
:.-»4so
Inht-jma 

— Por motivo de viagem
vendo otlma caia com ? quartos,

2 salas, corinha e mais dependenolas.
tendo r.os fundos um. meia aguo com2 cômodos, fi TroTossa Polvo Brito 20.Procurar u chaves com d. Nair A rua
Dr. Nleanor 237 e tratar com Kesitorno Beco des Cancelas 11 1* andardiariamente dea 8 fis 17 horas a aossábados das fi ás 12 horas.
TroTl 

— Vende-se uma casa a rua
Pereira da Araujo. Tratar a ruaCarollna Amado 139S. co mo sr. An-tonio.

Irajá 
— Vende-so i rua- Citaria li.

dtlmo terreno com morado, por50.000 cruzeiros. Faclllta-se o meta-d e d o_ pagam ento. Entreg o Imediata.
Por 

20.000 cru_eiros — Vende-se ea-
sa nora çom barraefiõ nc_ fundos

grande quintal no fim da rua Ispa-
rfino, em Coelho do-Rocha, Praça da
Bandeira, em Vller dos Teles, quadra•rs. lote 17; conduçfio: ônibus: Praça
Xfaufi-BeCford e trem da Rio Douro.
Psclllta-se, tratar no _Ioçal.
Pavuna 

— Vando ótimo lota de ler-
reno de 138, localizado A Praça

_-; 8. das Doras. ns Vila Pavuna, al-
tuado do lodo Impar do Praça, a 90
metroa distante da rna Comendador
Ouerra. Área total 393 metros quo-drados, com uma frente de '.?. metros.
Acslto oferta. Informações com Jor-
ge de Arauto. A rua México 11* gr.1301, tel. 42-3574.
Xl-0 Douro — Vende-se urna proprie-" *¦ dade, livre e desembaraçada, porCri 65.000.00. Trata-se A rua Lassado,
90 — Colégio. 

Sfio 
Jõlo de M.ritl, \ende:s"s "cüã"à

rua Del Vechio 112, com duas so-
la ri. dois auartos. saleta, coslnha, va-
randa 50°'°- financiados. Trat?r com
Cordovll ou Ventull fi rua Tavares
Ouerra 94 sobrado. Ver r.o locsl e In-formações no tel. 45-9109, Entrega-se
vasla.

Sfio 
Joâó _». Merltl — Vendem-se

lotes comerciais e resld:r.eia!s, em
o23uenas -«ntrsdt e o reatar.e a lon-

go praso. Tratar com o sr. Cordovll á
Avenida Rio Branco n. 1*7, 2**. on-
dar — Sa.a 216 — Ou S. Jc&o de*
Merltl fi rua Tivar.s Guerra n. 94
sobrado. T_'l. 43-Q109.

Terrenos 
— Reaid«r.-Iaic e c.rner-

ciais, vendem-se corn peqiienee
entradas e o restante a longo praso

8. Jo&o e Pavuna. Vila Rosai:. São
.Tofio de Meriti e Coelho da Rocha —
Trator eom Cordovll Santana -* Av.
R!o Branco n. 117, !». andtr ra'.-
2:6 ou fi r_a Tavares Guerra n.
04. «obrado — SKo Joio «£5. Meriti —
Telefone 45-91Q9

Pitropolii 
— T.trina ".»...-..-,,.,-..,.

nlfleo t.trario t rua Monl. cm.ialota 14. cam íjio mctiua d« ,'rtnt,,ru» íi.r..i. ¦,..„:. de ,.{..,. lut ,tc.eam * araa toui d, «',.-,1112 Tr«t»i
paio taiafona 31-944* com -, «1, Itobar-to eu Br, Avarliuc, t Avenida Hlo
Bnneo 116 _ n.a «naor, «41» 1101, ,
Pítropon» 

— .,•*_"_*-_> urna uo» c_a_ -.
com a.itrada para automo**:'! uobairro de Yalporuito. Tratai* m rua

Mi«.-'C__;'':"T£_-' .__'¦'•_"»-.¦••
f)tt 

:•>:¦,:•-. •¦ í*ara . -' -ma < u.r-.-.r. — l
. -i-l- i. cano em terreno de 91190. jfi «utrada da Indepenaeneia, tse. tendo <•an"..... _ala. 2 varauriaa, qur.rie. oo-sinha banheiro, quarto de eir.pr-.gada

. t.ir.iu- Alu» oorrente • lus el.tnc».Priço lto mu cniiaiin.i com ¦..":• ti-nanciado»; enavea em trente, na por-Urla do notei Cramoila. Tt»t»r Iru» du A..srnir>:_.<, 101, -.•:«•, _::,'•.•..Tel__k4-8692.
Petrüpoii» 

— Hu* o:»vo"íil»c —
Vends-te terreno tíe 10 - i» rn.

por crt 40.000,00. Tratar ptlo t»:e-
lone _J7-7J.9^  »_otíopolli — Vendo marnifico. tar-
JL reno medindo 12x3,', t ru» Mar-oue* de ParanA. Ptiameiito em prei-taçúes mensais sem pagamento lm-
dal. Rua México,49, iala 20.1, Tel,
42-2174.
Petropoli» 

— \-cnae-.» ou oluat-l»
pela t.maorurda, prtdlo a Av. Ho-rfio do Rto Bran.o, 386 com 3 Quar-tro, solo., mais dependências, Jardimtt:. Chaves ao lado por favor. Pre-

Ço a combinar fon- 37-7.Ah

Tsrreno 
r.o coraçSo de Iraja — Ven-

dem-se duaa esquinas, uma Juntoro Mercado do Irajfi, com cerca, de
700 m2. Preço de o.aslfio, vendo ou-
tra com 53" rr.2. em frenls ptra uma
praça. Preço 70 mil cruseiros. Ver
e tratar a rua Major Medeiros.' -í_.-r.JA.

RIO DOURO

Bairro 
— Inh«.üma — Vendé-se o'predio ¦ e respectivo terreno A ruo

Teguclgalpa 60, Inhaúma. Preço ....35.000 cruzeiros, facillta-se o paga-mento. Tratar A rua Dom Manoel 132.a loja, Dr. Veiga. Telefone para —-'
42-3309

Terrenos 
— Vendem-ae tres ter-

renos situado, -no melhor locol
da Vila Vàlqueire, Frnsueala «11 Ira-
jfi, norto cidade. Os terrenos tem
as super.ielcs seguinte.: 1° 50om2. o
2o. 490r_i2 e o 3° 47om2. Keftoclo sem
intermediários. Tratar diretamente
com* o proprietário*, á. mo da Catete
n. ,234-„. ^__

Vende-se 
uma ca-a com sala e dois

quartos. 
' Rua L^clo de Arou.o

n. as. IraJA.

Vende-_e~ 
uma csm cpnt 3 quartasea.n, coslnha etc. dando renda'de 3.000 crj=elrcs mensais — Rua

A_-urema n. 31 — Vicente de C*r-
valho Bairro Kc.mo..

"j rua"irlceu Corrêa —IraJA — Ven-.*»r_. dem-se 2 ótlmoa lotes com entracode 30.000 cruseiros o o restante -20
mllcruzelroa em 2 anos. Mede uxiocad. um. Tratar na Organização Va»-concelos — Avenida Rio Branco 1C6o 108, 12.° ondor sola* 1206 — Tele-fones 32-84.1 e 32-8061^
Atuação 

— -rerrènõ plano de 17X35
fi rua Oliveira Figueiredo, lodo docinema Vas Lobo, distando deste loometros. Visitem e venham oos escrl-torlos de H. Sllv* — Av. p.io Bran-co 117, Ed. Jornal do Com_relo, __,!_,

421, e rua México 41, 1..° Rndar, sala
_1006, tel. 43-3840.

ATENÇÃO!-Bom negocio, CSr$
38.000,00, preço -barato. Vende-
mos predio de quarto, sala e co-
zinha, em ótimo terreno de 8x30.
Preço 38 mil cruzeiros, local: rua
Ferreira Cantão, 38:2, Irajá. —
Esta rua começa na Estrada
Monsenhor Felix, nestes dias.
Tiranos 705, tel. 30-3316, bondes,
ônibus e lotações na esquina. —
Tratar-na Organização Alfa. An-
df-adas, 26, 2. . tel. 43-86S8.
fiaao — Vende-so confortável a 50*«-»¦ metros ds todo o comercio e trans-
porte, 2 salas, 4 quartos, copa, co*zinho ultra-gfis. banheiro elétrico, va-
renda .Jardlni. quintal* todo murado
e ocimentodo. pequena casa de lodonos fundos, com sala, quurto. coslnha.
etc;, entrada independente, 290 milcruselros, faclllta-se o pagamento.Rua Ferreira Cantllo 78. IraJA. '

COELHO NETO — Vêndem-se
uasas isoladas, de sala, 3 quar-
tos e dependências, acabadas de
construir em magníficos lotes
urbanizados - com agua- e luz,
muito próximas da estaç&o e da
Avenida. Brasil, local de trrando
futuro e de magnífico clima —
Frcçó a partir de 128.400 cruüel-
ros, sendo 92.400 cruzeiros finan-
ciados. Trata-se' k rua Senador
pantas,_76. 17.0__.nd_r. \ _

CASA VAZIA — Praça, 24 dê
Outubro — Vende-se para pron-
ta entrega e com grande facili-
dade de pagamento, linda e con-
fortavel residência, de constru-
ç&o recente cm estado novo, In-
ciusive pintura geral, em centro
do terreno, com entrada para au-
tomov.l, com varanda ampla,
sala, 2 grandes dorimtorios com
armários embutidos, banheiro
completo, . cozinha, etc. Chaves
no predio 52 da Frcça Turimà,
(fim da rua ITpltanga). Tratnr
com o pronrietnrlo k Avenida 13
de Maio. 37. 1.». tel. 42-6402. 

Casa 
em irajá — Vende~se, deso-

cupada, para pronta ent rera e cl
facilidade de pagamento, cl sela, 3
quartos, banheiro, coslnha, eto., em
centro de terreno d* 12X30.. do comi-
truçfio recente. Informações com o
er. Isaltlno, fi Estrada do Qultunio1.537, trator no escritório dé Joaquim
Santos Parente, fi Av.. 13 de Molo
37, 1°. Tel. 42-6402. 

C-raj 
vaxias — Ruá M_rcurío, a"Í5—.

Pavuna, v_ndem-_e ci _a _ acabados
ds construir com dole quarto-r, sala,
coz.nha, bnnhrlro. quintal, agua e luz.
,Preco o vLrta CrÇ 75.000.00 ou a prazoeondiçõ:. a combiner. Pro.ure eserl-' torio .da Vila Pedro II, trem elétrico e
:»nlbnr. Tal». 23-0194 a 23-3083.
Coelho 

da Rocha — Vendem-se lo-
tes residenciais e ccmcrciais com

20 por cento da entrada e restante
o longo proso — Tratar com Cordo-
vil fi Avenida Rio Bronco n. 117.
2". andar sola 216 ou fi rua Tav»r"s

Ouerra, n. 94, sobrado. — 8fio Joílo
d» Merltl — Telefone 43-4109.

Císá"-—"Vende-ee 
fi ruo Cel. Ellseu 73

em "Sft// Jolío de Merltl, com quor-
to, sola. ce-inho, bonhelro, 50°là 11-
rancleios. Tratar com Cordovll ou
Vantuil. fi rua Tovares Guerra 94, ao-
brodo. Ver n*> local e InformoçOes pelo
telefone 43-9109. _

Engenho 
da Rainha — Rio Dou-

ro — Vendem-se doli lotea de
terreno com t*'*? - 9"''i. Ioti-* 100
e 112, A rua Bororó. Tratar com o
Sr. Sousa, A ruo Clrne Mala n. 56,
_!c_er. 23 mi! • s. mil cruze-cs.

^Tende-se a easa da Eatroda" d-
V Agua Orande n. 330 ponto final

dos bondes e ônibus IraJA — Trata-
se A rua OUvelra-Alvares n. 264 —
T_mbem em IraJ&.

."*V7"ende-se uin. tarrero loxso á ruo
y Aroçari Lt. 5, Irojfi. Tratar -. rn&

lsollno n. 244
fcãáÕ Ha estoçfio - de Vicente 3ê~ Carvalho lotes * cm prestaçOes sem

Juros, aguo, lua, t •lefone, bonde e
ônibus, lotoçfio com o proprietário; a
rua A pia 182.,

Vende-ss 
uma boa casa A rua lia-

raiir.it, 678, terreno medindo 8x56,
a 5 minuto, do bonde e onlbuj Can**
delarla, pr-.:_Jir.o o Praça Marco

PETROPOLIS

Bln-tea 
— Vende-ie apraiivel mo-

rodo em terreno com tres frentes,
na futura nora estrada Rlo-Petropo-
lis, com tres quortps, duas salas,
quarto de empregada, banheiro com-
pleto n_.s_per.__.. co-t-ho. grande va-
rando e alpendre. Orande Jardim,horta o benfeitorias! 'inclusive casods sm'pregodo, com quatro cômodos;;A ma Werstod. 289-. Informações noRio com 9 Br. Silveira polo telefone
23-1371

Casa pitoresca ÍTê madeiro, nova,'
vende-se, 4 quarto*., quorto dêem-

pregado, garagem, terreno de 1.60om>2.vorondo envidraçada com Unda vlata
para o Rio, no Alto da Serra. Trator
fielo 

tel. 43-4422 e em Petropolis, te-eíor.ea 3458 o 3494..__tfi vasla. Txc-
ço 180 rnll ,cru_alro_. — .5'aclllta-ce
parte. ___ ¦ -

Estrada 
Riõ-Peíropoüs. e_taçfio gu.

Talreti, vendo dois lotes de 336
.al- 150, por ss.ooo' cruzolros, sondo
um de esquino e outro oo lado de. 50
por 150, por 4I-.000 eruselros. A ruo
Gu_.7-u.p_, esquina de Paraíba,'passan-
do um rio nos fundo_ com 20 metroa
de largura. Tratar r.a Imobiliária
Oraça Aranha, Av. Rio Branco 106
e loo. 50 «ndar, sala'304. Teleíofne
42-98S6

Em 
Pe.rdpòíJls, esquina da kstrada

Rlo-Petropolls com Independência,
a poucos-pasos'do Hotel Qultadinha,
rende-se .0 metros de frente. -Fran-
cisco Haia, rua do Ouvidor :o7, 10
andor. Tel. 43-6038.

Itaipava 
— Velido terreno de 22X55

no estrada da Arcac a 1 quilômetroda -Estrada Unlfio Industria. Proço
75.000 cruselroa, «endo 50 mil a vistae 25 mil em prestaefies mensais de
516 cruteiro». s. stoeklor. Edifício
Nolomex,_ aala_^705., Tel._ 22-7221. __
Petropolis 

— Vende-se otlma vlven-
da com 4 quartos, 3 salas, 2 ba-

nheiros completos, dependências de
empregado, garagem e agua própria.Ver e trotar A Avenida Piabanha
n.-930.

Pctfilpolis 
— Cr» «0.006,00 —' casa

vazia, tipo bangalô, acabada ceconstruir,, ótima oportunidade parao verão, "ende-se com a máxima ur-
gencla, com dois quartos, sala. o-zlnha, banheiro, varanda e área. ta-
queada, lodrllhada e azulejo, .com
«nua própria, em terreno de S60 m2.no principio da rua Engellm, a cincominutos do estaç&o. Tratar com o
proprietário, & Avenida IS de No-vembro n.° .380, Caf_ Nacional, das8 fia-11 e daa 13 àa 10 -horas, como sr. Cabral.

Petropoli» 
.(Boncllma) — Vende-sa

tarreno do' 50X100. A Avenida
country Club. Cr» 50.000.00. facilita-
se. Tel. 43-8803, ramal 797.
npetropolls — Vende-se casa. duae
X salas, quatro quartos. banheiro
completo, oopa. coslnha. varandas, de-
peudenclns, para empregados. agua
própria, Jtrdlm. Hua Nunes Macha-
do 115. Tel. 4709 ou no Rio 43-4829.em Pctroçolls é 47Ò9 no Rio ,43-.02ig_r.
Fetrópotts 

— Vende-se"urgente, i por
motivo | do vlagen A Europa, um

sitio cora 19.500 metros quadrados, 3nascentes, matos, material, benfel-
toria». ótima vista e lugar apraat-
vel. Trattr com Virgílio pelos fones
46-1577 e 42-7952.

Petropolis 
— Cosa nesso cldode e

o- 5 minutos do estaçfio, proprie-tarlo vende uma com todo o conforto
moderno Inclusive ultra-g-ta a reeen-temente reconstruída. Tem voranda,
4 quartos, sala. banheiro completo so-ciai. etc. Ver o tratar no locol, A'ruo
Çf-cmlro de Abreu 171-_A. .

Petropoli» 
— Vendeise cr»noe cas»

tipo sobrado, rom quintal centro.
Junto ao Colrglo eion, 4 quarto-i cn-ragem e mais dependências. Porte de
baixo alu.ada por ...co cruzeiros, pe-
ças arnp.a. arejados e otlmo estado
de conssrvi5_o. Trttsx peto tiiefono
43-0448. 

FirõpoTié. 
Apartamentos, lojas •

ealas. Vendo no magnífico edlf!-
cio Arcadla, em construção progmst-
ta na Proço D. Pedro 11. T-ojun oes*>
de 105 mil crutelroí, erupoa it calti
deide 117 mil, Aptrttmentui desde 230
mil cruzeiro.. Pequeno entrada ::-.:-
cia. e grande fa-cll.dade no, pegumen--
to s f;naneiamentu. Plantas, vendas
e mais detalhes: J. d- So.i_.i. Kua
Mayrlnk Veiga, 3C, l.» anoar ss4a
3-A. Fone 43-9317.

FET__5ÍH._,I_ — Vendem-se
apartamentos no Centro, pron-
tos on em construçáo, com 1, 2
on S quartos, alguns com partefinaciada. Tratar pelo* telefones
4623 e 4327, com o Ur. Afonso,
de preferencia nos dias uteis.

PETROPOLIS — 15~por cen-
to de renda — Vendo aparta-
mentos de 1 quarto, em predio
a construir no Centro, com ren-
da garantida de 15 por cento. —
Tratar nelos tels. 4623 e 4327,
com o Or. Afonso.
Petropolis 

— Vendem-se aparüamon-
tos de rarlos tamanhos em final

de- construção, A Avenida 15 de No-
vembro. Preço a partir de 130 mil
cruselros, com grande financiamento.Tratar pessoalmente com o Sr. Ca*
bral, 4 rua do Carmo 71, sala 306,das *. ãs 11 e das 13 ___j______7 horas

Tir-ioi.Ui 
- «Itlo - -...,,;...« *14 «uliomairoi d* v4r_,». _«tt»e«de frlbur«o. com l._ tt fi»EU por420 a* fundoi, mili -» mii»d. »i»bo,psrs pcq-nina cais, tom j «uirtoipircu.ndu i.p.ro», Lus»! *pt»n»»i.próprio part p«>»0_ .... ,__,0 , __jrmida luluio. Prtoo iroooo cruniro», Teleion. :«-_-*i. ****ri-er.Mipõll» * — Vtrié» — -. *_^_T,.

_¦_*____ _*** '»> entro da iarr«nc.
çom «nti-.d» ptra c»rru, eom i qu». -to» aal», binhairo cnmpl.tr. ,ic. re-cilitu-re o pagamento, conlorma com-binar ou troco por ouir» no BI. _Il-.torn_.»-«i r^tlo ttlefone 20-Jíol.•I*tre»opoli« -~Vlrido r_í:ortav»l"íl-.•• umi» om eintro de terr.no d*
;.,.'°f-'n'' na. tlr«nít Ouir.ny. _*!_-it» ln!orm»ç8e» p»!o til. 2I-49Í., eu'.._JJL___-._I, ><7 no Alto,"perelopoflj — ~.ende-»» 

uÈã"*gr»rii«
m. ct!.m J,ii> wetro.1 qu»d.-*doa naEstrada Tvresopoüi-rrlrjurto, a 15 te;.nutoi di onlbu» da Varsc». Trata-t*p-lo_tsle/ona .38-^497.
Tareiõpolla 

— Vendem _i* ~lote*
contlsuo». com maiinlllc* toc*U-sacio, possuindo um riacho prorrlo;ure» total de 6.a.or.i2. Preco 2o milcrurelros, sendu aõ"!» financiado», ent15 ano». Juro» iooi. ,,., pe,B t_,t,u

\-\n' ?_.*" ."oi e»crltorio» da Juf-titla _ OrganlsacAo Jurídica Interna-
çlonal, rua Debret 23, ii« andar, aa-laa_i.imi5. '
rperes'o_<..„ — íêhilo teiliieiiclt noi
___'v«, jpira eatraga lmedlnU. a_»centro de terreno aJard!n»do, dotaquartos, «ala, banheiro e coilnha.cem yar.ndo na frente, D _t» d*E»t.icao cerca e0 10 minutou p.-o_l-mo t Prefeitura. . ac!l|dnd«a de pa.ítmento ou permuto por terreno noHlo. Informes pe.os tels. :_-:23. ou42-8503.

Teréiopolli 
_ Vando predio novo ,_,centro da terreno de 11 x ibcom varanda, «ala. saleta. dois qu»r-to», banheiro completo, dispensa/ eo-r.nrir., casa para «eiador a sararem.Pototrtflt», com s. Birros, A rui,«Io Ctrmo 6. aala lnn>,.Tii! 22-4-22

qie.-esopoll» _ Vlve'_arTAp5rt'»_Vn-— Lo — Vando ou permuto, lindt vl-
Í.2-Í, "ií. ^»"«t proslmo t uttiJAO.centro de crtnde terreno, Jardim ipomar, linda sltuaçAo, com àmplaSacornoíaçoen pira f_nllla de trtlo«stt rejularmante mobiliada « tale-rone neeocia-te com facilidade da na-
bV-:V10a _P«--'tment* na aona «ui.
t_55S_ ***. -?»*>o 500.000 cruselroa. —Informe» tal». •«.iMaj.n «_¦_._.. r!o.rpereaípolls — Troco b_í T«sia_i__* por apartamento na tona sul. eom
5_ r,í h..-.uar'0sí etc- "lá toe*"—-aa no bairro mala novo e reale bo-ntto, em eentro de terreno :7t3E. Ou-trao lnformaçe» com Sebastlto: B»?--"ene* 

2_-45d2?.C''rm0 6- "la *0154 -

Petropolis 
— Qutcandlnna — Pronto

entrega — Vendo por 220 mil eru-
s.lro. fi rua ÔIovo Bllac, bem proxi-mo do Hotel Quitandinha, confortável
bung-aiovr, construçfto 8 anos, em ter-
reno todo aproveitável de iari98,
composto de garagem. Jardim de ln-verno saleta sala 3 quartos 2 banhei-
ros, sendo .1 comp., dependências dc
empregada, ampla coslnha ete. Fo-
tinto bo mU crurelros em 3 onos, io
por cento Tabela Price. Abelardo
Mendes, av. Nilo Peçanha 21, :i.°,tala :iQ4, tel. 22-3579

yetrópoíís ~ Aceita-se automóvel,
X como sinal do pagamento, de es-
Slsndido 

apartamento pronto, de ea-- com varanda, corredor de passo-gem. 3 amplos quartos, coslnhn, ba-nheiro completo e dependências decriados. O restante financiados - lon-«o proco. Vêr no local na rua JoíloPessoa 131 Apartamento 802 a tratarnos escritórios de Ascendino Conçal-ve„ — Travessa do Ouvidor 36, <.*andar. Fone: 43-7600.
Pe.rc._o_3 

— Atenção ver-do üma
otlma reseidencia em Petropolisr. Bartolomeu Sudre üo tendo esto j

quartos Oa!o coz. banheiro eomp. vo-renda, garagem tendo ainda umaareo cm cima podendo construir, to-da t*_q_eada terreno de 30 x 70 Pelo
preço aper.a» de 350 ml! crtKMrr.FoTor_raí!os e trater na Or_t_'.l»ítoAlfa A rua dos Andradas 26 2» tel
43-8658.

Petroplls 
— Vende-sa magnlílco re-

sldencla cm te___.no de 2l-s132itendo ampla sola. 3 quartos, belo va-ronda .garagem, etc. Preço 43*. mltcrurelros c' 50°;° finanelados. Avsnl-da P.!o Braaco. 128, l| 1216.
tropolls — Vendo casa ò rüo
Fon.eea Ramos, entrega imediatae com todo conforto. Rua Meslco 43.aala 20_. Tei. 42-2874.

Ftropolls 
— Vendo i ectroga lme-

disto duas' realdsnelos: traia/soe
260 mil cruselroo cecn 3 quarto, sala!lnrl__ d-r-,,:i:<ienci«s ,te_reno -.91x93;
outro, com 3 quartej, 2. sala-;, terreno
34X230 por 650 mil cru—troa. t_il-tenda 59 3» stla 9 com P. __ia i—S9 fia 11,30 horas. -¦¦

Pitropoil». 
Casas — Vendem-se pa-ra entrega Imediata, e vasta, uoA'.to, em otlmo local, Junto á Pahrrl-ea Santa Helena, com 4 quarto» 2 sa-tas, copo, cozinha banheiro completoraranda* e garagem por 400 mil cru-selros com grande facilidade de po-gamento e rnaís 4 !oto3 de terrenos

Juntos, prontos para construir, a 70
.mil cruzeiros cada um. Trator fi rua
do Assembléia, 104, saio 904. Telefo-
nor paro 22-5014. Silveira
Petropolis 

— Rua cõroni-i Veiga,
junto ao n. 9B0 — Magnifiao ter-

reno constante dos prazos 1809 s 809Ccom areo total âe i.__o 'metros quu-arados aproxlmodamente. tendo fren-
te 16 metros, será vendido pelo leiloei
ro César ...tíe. cm seu onn;i_sm A
rua S. José 63. aegunda-felra. 7 do
novembro de 1949 fis 15 horos. por al-
vara do Julao dã 3.» Vara Clvcl.

Teresopolis 
— Veado apartamentos •novos com 2 quarto», saia e maisdependências, que V. s. oaseri ape-nas com o alusuel. Ver e Iratar a ru»O!e8arlo Bernardes -.62. apto. 'os —na Varcea. Inf. tel. n.&u, ,r—leresãpõBi — Cascata dis Ar_o,-c.

.-"- .— Y*-,ltc-n °* t*a_nos d» Cuca-ta dos Amores, o mais eneanlador '.o-
víL." _,a*<5'- errenor, de vistas dei-lumbrantes com cascatao, plccine-,
2f_!«.e'1. •"J***'. "m tl'd<,5 °" melhora-mentos inc.uslve »jua e lut. Pela a.--
ííf.f.l a, "fitmm ern construçio Jãmulto adiantada V. S. pod-ra fazé-a viagem do Kio áqueia bela !oca':-
Siífifií*. nmí hl,ra 0!1 «¦o-"» -P*s.
f,'1.„ití*"- ° Pi—mento. podendo -
__-'3_i«!_i,ct>n-*-'l'1-ll* Imerfiatameat*.
_S «"-.ÍSSL0? f^-trA ma du QultMí.p___3.. sobre-loja. sola _ç:.*V,-ende-se ou aluga-se para o vara—" uma boa casa A rua Xingu s«s.na varaea. Chave» em frinte. A ruaSlngorá 9S, com o sr. Msnoe! Barto»».rratar no Rio, lelefone 32-4230, -.Re-
berto. Aeelta-ae ofarta .

A partamento em Niterói, -o-:., t«r--—• reo pronto para rer ha*_tado lrua Herotliaes d-i Oliveira cox 2 quarr-to» ssla coslnha e B-nrielro -,-enío ao-m<-.it; a segurado «o t_F_. Prev»130 ir.ll crurs'.ro3 parte financiei!» -_
rall cruseires restante a vista. ITeeo-
J..1*» ° proprietário _>___.¦ t_j37-4456.

T>e-tropolís — Vende-se fi rua zu-
X ciidis do Cunha n. 349 em cen-
tro de terreno uma casa por qu&rcn-
tft ml! cruzeiros. Para informaçóea
procurar o cr. Adelino no numero
506 na mc-amo rua.

Petropolis 
.— Desejamos comprar re-

sldencla modesta em grande ter-
rono,- em rua que tenha boa condu-
çfio na sona urbana, com pagamento
facilitado. Alcides de Morr.es At Cio.
Ltda. Av. Rio Branco, 12B, s. 1601.

Á Pt es. Saratif-rxoB no mo.bor :_..*
TT-ííl-?0 J"1»1. eohi 3 quartos sa.
i..,«.<IuaI'0 áo empregada, banheiro eo,
!•'*•_ .areE «on grands flnancltmen..o. Entr-ga Imediata a construção re.cente. Inf. fone 37-9429.
Árua 

Major I_s_i _ Saco do e_cPranclsco — Vende-so vásia, en-trado de 50.000 cruzeiros-nu men cs.o resto financiado, «lima casa dei ve-.ranalo, tendo varanda, sala, quarto,coslnha 3«!a de costura com e«5«. .o ha-".tavel, tendo 2 quartos. Situaçãotr.ae-nlflca. Açelta-se Instituto. Tratar ne.OrganbaçSo \asconcelos — Avenida,Hlo Branco 106-108, 12." undar, «a-1» 1206. Tel;: __-___i _ 32-aDii.
_ ruaC_ã_õaã_jS^i-^ríelrãí-—*

-Ç-Porto-Velho, em SAo«3onça!o Venaerr.-se por 220 mil cruzeiros commétodo iacllltudii b ano., duos lojasamplas, novas, com moradia de doio
qunrtos, sala, eoalnha, banheiro e quln-tal. Tratar na Organtsaçio Vasconce-loa — Avenida Rio Braneo 106-103 —-
12.° ar.dar ualo i_06 — Telefones: 
32-8461 ç__2-C86_l__
A tínçdo _~T.er.a_o íe"-1.200 ã•-t*-14i000 m2 vende-se em-SAo Goív-

calo — Niterói a 25 minutos das __r-,cas, ^servindo para chac_i_- a aitloei.com onlbu_t « trena quaso a porto*agua e lua no loteamento. Pltntat •infcrmaç&es com a Ornaní3asfio Xfaí--Ao do Brasil de __o".'_, A._ua B_s-no3 Aires 151 sob, e_qulr_o com roados Andra-dea. Tel 23-0770 __r____«nt*dss :o _ 12,3o _ dBt. :_ às :s,i-horej».
CASAS -oras, pró___."p_i_.morar ou - construir, em SSoGonçalo. rendas pelos InstHntos

eom 100o!0 de financiamento, oosem Instituto com SO0!0 de fl-nanciamento. Informar k Ave-nida Rio Branco. 120. sala 824.
Com 

pra-se caaa pequeno «4a_do p^.quena entrada « o reetente acombinar. Ata Brás de Pina ou atáMadurelra. Cartaa para S3S12, _apoi-tarla doote jornol.

RIO PETROPOLIS —, Vende-
se terreno de 7.000m2 (80x140)
todo plano, licalizado dentro de
Chá—aras Axcampo. Telefones:
38-5400 u 28-6181,

Urgente 
-- Vende-se era Petropoda

dtima propriedade, casa. com tres
quartos, duas salas, coslnha, banhei-
ro, boa agua, lus, casa para empre-
gados, ¦ muitos frutos, ônibus fi por-to, terreno todo plano, bem oltundo.Preço 120 mil eruselros. Tratar dt-retamente com o proprietário, á rua
Montecarrelro3 124, tel. 2352, cm Pe-tropolls. ,/1  

TÉifítENOS em Iãijiava — No
melhor local clima admirável,
ótima estrada rodagem União
Industria, próximo estrada Tc-
resopolis, a preço módico e a
prestações, lotes residenciais e
sitlos. Telefone 28-7887, eom Vai-
ter. Construç&o em limousine
para os interessados.
V_.i_._~so 

-em Petrópolio fi Bstroda
Unlfio o Industrio no n.« 839, uma

casa nova, oom duas sol___. grandes4 quartos, . eopa, cozinha, banheiro
completo, banheiro para empregada,
varanda com 16 metros garage, ar-
morio embutido, toda construçfto de
1.-; cimento armado, com área de
terra de 5-000 metros a 30 mil me-
tros, fi vontade do comprador. Boa
agua 6C'.'í- em mato. Faclllta-se o pa-
gamento

7"endo otlmo loto plano, quilômetro
90 da Estrada TJnlfto e. Industria,

_, lu-s elétrica. Tel. 37-5083sgua,
Verio 

em Petropolis ,— Cede-se pa-
ra o -nerlodo de verftt» resldenelo

a msobrado próximo A Praça S. Pe.
dro, mobiliada com clnco quartos te-
lefone a demala dependências. Trrtar
com Luis pelo tci. 22-7850 -u era Pe-
tropolls tel. 4460*

TERESÓPOIuIS

Atiaçlo 
— OalpAo de 2.400 metros

quadrados zona industrial, Sfto
Crlstovfio' — Vondo ou arrendo —
Área total de 3.500 metros quadra-
dos. Otlmo local. Venham aos ee-
crltorios do H Sllva — Avenlda Blo
Branco* n» _17 Jcrnal do Comercio
«ala 421'o rua México »" 41 10°
andar eala looó. Ttl 43-3840.

CONFORTAVEI, e. moderna
oasa.de veraneio, vendemos cm
Teresopolls. nos Várzea, próximo
_, esquina da rua Pir ai, predio
eom Jardim, entrada de carro,
varanda, 2 quartos, ampla sala,
taqueados, cozinha, banheiro
completo, asrua quente e fria,
quarto c -—. c. de- empregado,
quintal. Terreno 12x30. Fogão a
Oltra-gis. Bom preço- 130 mil
cruzeiros. Facilidade a combinar,
para antros detalhes, sem com-

firomlsso, 
queiram escrever os

nteressados para 68451. na por-
taria dest. Jornal Talvez mes-
mo com 50 mil cruzeiros de en-
trada.*nporésopolis™— Alto — Vende-se otin

¦• cnsn. por motivo de viagem toi
Imo

cnsa por motivo de viagem toda
moblliado em estilo. Lindo panorama
abundância dágua telefone ultraeae.
garagem. Frf-ço «150 mil cruselroa. Rua
Ir»ti 115. PIO. Tel. 37-5307.
^SeresopoT-s --¦ vèndem-se dois dB--
J- mos lojts da ..,30 x • jo. A ru»
Narciso Martins s[n. entre a Vareta a
Borro de Imbui. Preço 25.000 cru-
selros coda. Tratar pelo telefona .2-
2693, ootn Teodoro.  - . .

CASAS rnovos, prontas pl mo-rar ou a construir, em Senado-
Camará. Vendas eom lOtr-!*- definanciamento, pelos Institutos
ou sem Institutos, com 60 ." der
financ. Inf. Av. Rio Braneo, 120
sala 824. - 
fies- vaela — vende-»e com áo-ji^ quartos. dua_ salas, coaclnhe. WC. a terreno. Travea»» Quatro __Outub-o, 13 — Cubarvgo — Fon__ca*Niterói.
Caaa 

EVcoctoimlcA —Aivenaria — ÍE-
troda lo mil «rrrmeiros, í-bIO—l-

dos. Cubsngo Fonaeca, NItecrol a 13minutos das borcos a 10 do onJXn» o
bonde. Ottmo clima. Inf, rua da-Q-l-'
tanda 61 Io anda.r ;,_:_. 3, Fone1
2 2-09B8.

Cubango 
— Vendo casas õõõ__Õ_nlõS_ ¦

em terreno de 12x25 a partir 6o
30-mil oruiie-ro_. Entrado 10 mil oru-
Bslroa -pareciadamento e o resta-i-ti
a 400 ernselroe por_n_,,,,á rua'da ejnl.
tiin-da 51 Io andar saio 3. __l_íc.-.3
22-09e8.

Casa 
— _l*_rol — Vendamos 5—~

predio. Bntrega imediata. Imobl»
liaria Crasus. Rua Buenos Aires, 90— 7° ,sala 711-4. . í

CASAS NOVAS, vazias, ___.
Brasllandia, São Gonçalo. Veie-
dem-se pelos Institutos ou a par-,ticular. Facillta-se mudança bne-
dlata, com entrada. Inform__je_
á Avenlda Rio Branco, 120, S."
andar, sala 824.

Icoral"' 
— '"Próxima 

fi praia. Vende-_«j
moderna casa com entrada aoclal.

e de serviço com 7 quortos (i pora,empregada) sala de visita, salfto, aa-
lo de Jantar, sala de almoço a hall
eom pisos de mármore, A caso tem s
pavlmentos, podendo aer íaellnieníe,
dividida, No 1.° pavimento r-.ni ums
gnrage para 2 carros e banheiro one-
xo. Bntrada de 20 a 30% e o res-
tante financiado em 15 anos p.la Ta-
bela Price. lnformoc.ee pelo Telefone;
47-1551.

Icorai 
— Vonde-se coso Junto Se»

mar cem 2 sal-as, 2* quartos, g&a
eto . estado novo mobiliada «-_*_-_-
imediata por 130 mil cru_olro«. Var
oté ás 14 horas — Rua Comandanti.
Queirós n. 78 easa s — Canto d-
Hlo.

ca_*ai — Vendo ou alugo aem-luvas.
em l.-» locaçio, -timo apartamento,

multo próximo da praia, com _ va-
randaj;. boa sila, 3 qurtoe*..' banheiro
com bo_ e' dependend-s completoa.
Aluguel. CrS 2.500.00. Tratar pelo t».
>fone 25-2914. no Rio.

Icorai 
— Vende-se casa de ¦ doio pa**

vlmentos .(preço de ocaslfio). fi' rus.
Prosldenle Backer. próximo a praia-T.l.fonal para PUnlo, 68.55,__W1______

Icarai 
— Casas vosias — Vendo con-

fortavels residências- acabadas da
construir, situados 4 rua Dom Boaco#
58, Junto A Av. 7 do Setembro, com s
quartos, sola. copa. coslnha, banheiro.,
multa agua, dtlmo terreno, entrado po-
ra automóvel, entrega Imediato, foel*
Uta-se o pogomento. Tratnr com A. P.«
gueiredo; fi rua da Concelç&o, 123-A*
sobrado. Tel. '¦_.'__ '__.

Icaral 
— Vêndêm-se 3 lotes de ee*

quino Avenlda Estacio de SA e P*«
reira da Sllva liado da sombra). Trai
tar na rua ouvidor 54, :.° andar, de.
pois daat 12 hora», _-_^

Icaral 
— Vendo entrego vasto gron-

de nredlo com 5 quartos, 3 «»-
Ias, coslnha, banheiro, em entro do
grande terreno que mede 22x4a, A
rua EttAcir. d- BA 305. muito porto
do prelo e Avenlda 7 de Çetembrc*.
Trator fi rua S. José _., solo 305,
Preçt___3__0 mil_ cruselrpp.

N"lter01 
— Vendo ¦ terreno de íox3_*

i Alsmid» Bsrer—1 90. Tra
pessoalmente fi raa do cartão _.

, sals 61Z. - -—— ¦—— ¦ ¦¦



IB jornal õomÁalt - MmínSõ, ií» 5_ «OTúitmò nr. iui
»Jtl.._l
Ji nuti, am eaaa *.*¦•.* eeu qua-

*rs_» tt Qarttatist — ttttt ;_»»Ten_.ss.se. »>;*-,'.
a- I plano «om w#i* agua níi í a..-.*»
ai l*s, .. i» ............. -M9 i.i-.i • .i > t
s»! -ems'. iir.iir. r .,!.. pronto par» nt*

ti-, «ju*' ..'•. doli banheiras.
-,.».. tope, »_»lnh», .!-.«. . .... a
• | ..i- . ds ».,,.-,-¦•. e dois »par-
»« .-.aa.... I,aladas, com 2 quarlos
•• . ,.:«.-...., banhtlro . coslnha, a
iva Pr. i ..¦.¦ . 4-, i<-:.. » 1 mlnu
tei dae Hareti. Ver eo local # Ua-
tir í rua Pirilra ttunt» Si, '¦ " ¦¦¦ ¦
i ¦.¦¦¦,', aa» * ts i> Dora», ou pslo
tcms |.Q7.
T^frTUroí —'"Tonái-s» eo¥fõrí_V51"7»"
£*. ildinela dn ocupada, com otlma
varanda, i aalaa. 4 quartoi. banhtlro
•.--.pista, voslaaa cota i--. X-***. gran-
«U garagem, dcpindincia para empre*
¦-'loa. galinheiro* • quintal, próxima5» UarMlj t gua Dr._ Bardlnha «...

.-Rflt-rc. — -Veníí-it 
_'•"»»'tttii,

J > eooi quatro quartos a duo* lalai,
.«opa. banhtlro. icomplita coilnha —
.n « Corons) d—marte» 14.. ra.lllts-
¦a o pagamento. Tratar pelo U.efonr
*; -.4.

iTwtova Iguaçu — Ttrnno _ p:c >:.»;; ¦
'-1 i » pr.v" dt .: mU erueitroi. com
.ar.trada de rc-"-" a o reitante em 72

ÇrssUeott. 
tenho rom asua s lua. s

0 minutos t pt do estacio coni lu>

ta.ua. 
construção Urra. Traiar din-

ro do Bar *':•¦• com Artur, dlarla-
¦rural». *"Kjftarót — Vendem.isdõls «rama-'A. ssns ds secos a molhado», fa.
•ando bom negócio; o motivo aa dl ri
*o pretmdtnti. Informa-se a trata-
mt a rua da Concelçfto *».. Padaria
1 Coa-altafla Aurora.
TkTIurol — V«nd»-i- 5» praia «Ti
XS Xearat, uma casa com iala. doie

3uartA« 
a depsndenslae, tm vila • :_:-

lnads, com bom aapecto. Plnanela-
tnento do 3}%. Tcl.__onar para ii.--.H3.¦\jitarol — Vendômot um aparta-
_\ msnto no ".dlflclo Ver» Crus, na
Traia do Xcaral, com tala, 2 quartoa,
roslnna. banheiro • dapendtnclaa de
eanp.egad». Preco 300 mil crurelros.

.«ntrada dt 100 rall crutelros e o res-' tenta financiado em _ » 8 »nos. Tra-
'tar na Au.Ulidor» rredlal S. A., t
,Tr»T. Ouvidor 32. 1" »nd»r. entre 12

I> 

a 1» hora».
Tftritecõi —TVsndo por 33.oco cruiel-
jl. ro» * vlst» no Saco de 8. Fran-
al-co. terreno <iian-u'.<: de 10r_.2.

i *r».:ir.*j t aeco. Tratar eom Xlcy, ft rua
1 Crind.lqrl., _¦ Da» 15 is lt hor»».
jatfliiíc- — Vende*mo» ca*» grande 4
__- ru» Mlruel Couto, em centro de
terreno da 2««»s eom so por cento
Xlnencledo». Preço vsnUloso. Tratar
a» AuxllUdor» Predial a. A. Trair
_e Ouvidor 32 1.* »nd»r. tntra 12 a

V. oras¦t.rõT

.'ri edificação, r.r» » d»l» mlnu
teu » pa do ....... a da iodas •>
cr..;..,.-¦.. Prato unlco: 30.000 cru*
-• i • Cartss par» <•¦¦.-. na poiia.
ria t.t_t_ Jornal

ri.» «'» -*o.Sin«d<r*T^»-»»""í». 
"•*"-

X isno d* nra-JO. Venio t poucos
;,.,.,. At Prata ii-uiii:.-ii, bonde»

Ba, i

e oi.lbui » porta. Preço Barato, lnl.:
fone íS-404».  _

Illi» 
do Oournaoor — Traia u» aa-i-

«elr». Vende-*- a ru» Apejwrl»,
Junto a .:,.¦...e do -..-,.!.. 30) 1 vsr*
reno ds lí por 27. Prato 40 mil eru*
jclros, podendo-ei facultar o p-uía-
msnto. _nf,_pe*o_l»l 4.-10000.

Ilha 
iõTiovetnadõr —-"Vendo" "inog-

nifico terreno com 4*.'_m.2. no
Jardim nuas Praia», com llnd» vi»*
ta para * Guanabara, perto d« eon-
duelo. Preço 43 mil cruettroí, tendo
cri lt.020.00 » rltt» s o restants
em 34 preslaç&sa da Crt 320.00. In-
formações com Joaquim, A Av. Ilio
tiranco .1, t.; sal» 13. __."n,HÍ* 

DO OÜMiRNADOR —
Jarillm Guanabara — Vendemot
< siilciiillilo. lotei de tcrrriio. -ti-
mumento nltuado*. na- principais
rua» e praia deaie bairro, n-iidii
alguns eom parte do pagam en-
to facilitado, aem juro*. Itlbeiro
ou Ruy, rua Sete de Setembro,
141, 3.-, tel. 43-0777, c na Ilha,
rua -.A, 113, tel. Governador
210.

r_t 
do Governador — ,111, ?»__»-

ss, rnodsrns, com frents ptt. a
praia, mobiliada, irsnde sala, trás
quar >ot, banheiro completo, corinha
com todot ci pertences doli quartoi
externos, varanda envldraçada. fren-
ts com "Jardim » t_r-.no plantado,
¦tallnhtlro, poço com bomba elétrica

. de mio, caixa ds acua subterrânea,
vendt-ca outra, pvoxlmo da praia, um
pouco menor. Entrega-sa sem luqul-
llnos. As chaves estfto na Praia de
Quaaabara. Preguetia, u

.... Venr-õ~I_0.000 cruselro»,
dtlmo predio para entrtfra Imtdla-

.... »lto á rua visconde de MoraU.
143, ntgo_Io ureente a direto, â Ave-
salda Hio Braneo 123, ssla 1212.
lVr-t_srol — Venâa--» aõ hàlrro de
"> Pons-ea, •»•-¦» entre-» Imediata.
•raa d* um aó parlmenio. de otlm*
-Bonstruçfto a construída em terreno
-»,m SO.OOOnr.. Tem lUB e agua era
Codoa ot eome-tSoo. Preço 320 mil enr-
aelros. _.»**o d» Carloo» 3, aal» 104,
ar c. F»ria.

jrtoriTsr"da learai j.s T-B-ean-»*» »J
!.S- t magnlfleas easai de ni. 3 • 6,
'ura ¦ quartoi. duaa talaa. eoi., ban.
I» qua—_= de e_-._re.ala oelos preçosI ate- :so » 143 mil erurelro» e»da
«*na tondo a ca.«a r.« Ttl um flnan,

I«. 60 mtt eruaelroa em elnco anca.
>tr .¦» )oeal e tmtar a ru« fl. Jc»«

42-29?3 eom C»r-S. 3* «»la 303 tat
•eiro.
j^jaeo é« B&óPranctaeo — Praia A__
j f^j Charitoa — Vendem-^e 3 penufcnas1 -gatinhai em terreno de iixsd com
! fc*l» rlsta para o mar. dlntont" apr-
1 tias 103 •«.•troa da nra!.*i. TÇsceler.tt

Ír--r.rn. 

eowtru.r caaa At veraneio com
•prua • lut. Preço so.aoo crurelros A
Watt eu. -0 mil eruKelroa A combinar
**- Tratnr nn Organlr-içío Alf» A iua
fu Andradas 26 — 2.* and. TeVfcne
**-8_...

Sfto PraJíelaea Vê ndo íér-
renn de ele-raçío l._t20X25, *- -Es-e..tgrada CaTalJlo. 3 minutas dos bondes.

npa«e 65.OCO cruitiros, me'f_.e A rlita
>testante a eombínar. Telefona 33-
)V»**>4,_***i*rta par» a_ bahlfu
VtlirrtSe íê 

"Pra"!»-V.«í3 
e-raserr-» •

J.4L Ve-nd^iror rim entrsda e *em Jd-
#*)_ em 68 prattaçfl---** deed* 123 ciieel-
j*ea. Vote? em Piratlr.ln*ça. a nora
Cope cabina caio surre em Kltero! a
a-, mlnuUv «mi bareas. Xnf ft rua'Aífand-ça *n t« sala *C7. Tllô. Ver A
ír--*«."; rt-rn _ompr_enI_f« tos domingos
#m s ftj «í.30 hora- f» frente a eal-

ta 
(5* Prota «_e Kltarol proeurarrao,

[ÍCT.oudo-io por 120 mil cruieiros uma
|í v «asa de eomtruçfio recente, com t•quartoi, uma iala, coslnha. banhtlro
,*aTanda. quarto de empreg-ida, Jardim
¦ntrada para garaar-m, terreno me.In-

.tSo 630 metros quadrados. Ver & Tra-
iV-fsi-a Au*ju*to Paula ri. nos Valadoi
Sr-u-ta Rosa. Tratar, diretamente com¦ e> proprietário, _r. Abreu. Rua Joafl
ferr.ents 67. Tel. ar.» — Vltsro!

.„ -»., endem-se o predio da TraTessa Fanl
|! 

" 13. 'ru» Sio JoSo.i. com 2 reslden-iClis. lndependent-Fí.. tendo cada uma: l
.aula. l copa, 3 quartos, coslnha, banhei-

Sr o. e rrande quintal. Preços 200 e 220'jt"ll eruselros cada, terrrno 12m*íom.
tratar A rua Benjamin Constant, 93 —¦ -- Jullo.¦ Cata Jul

[jT^eàdêJ' V cnst-
endem-se as lojas da rua Oeneral
Castrloto. 5.-I. 50S e 310. LarBo do

©arreto, ponto central p/ qualquer co-
, i-nerelo, n_o tem contrato! Tratar eom
tu proprietário; á rua Benjamin Cons-t-nt. 03 — Cas» Jullo.
IfV endem-se 2 lote» de terreno com
'_,* 3 Biatroa de frente. 4 Avenida Pe-'f-ctano Sodr*. no ponto de aec&o Sant'"Ana, próprio paro qualquer comercio,industria e edifício de apartamentos. —

Preoo 200.000 cru-elro» e»dn lote. Tra-Car 4 rua Benjamin Constant, .3 —
C*«a Jullo.

IHrerada-ee 

bsm loealtssdo nõ Icêã-' ~. Pare.lso. conduedo de bende e oni-
Ti\ia. «15 minutos das barca*, dtlmo

io novo predio resldeneial dando boa-r^nda e com a rnettde ainda por alu-'«ar. In.orm.-se pelo lelefone 38-2727
í -gom ,6 Sr. Olímpio.
, *=* t-= ¦ ****=_***:

ILHAS

Ilha 
do"" Governador — Tarrenoa —

Vendem-se dois com frente para
o mar, na Praia d» . r ._•_••.*:» a Praia
do BarAo. Tratar na Praia da Ouana-
bra Sblf Preguijla.

Iih» 
do óoVernador — -t-TPraíijeíla.

•ende-ss o lote 4.1. sltuscSo pri-
vlleilada. plano, com J86 metros qua-
drado», » 30 mstros do Donde -lote»-
mento do Jardim Duai Praias.. K' o
30 lote i eiquerd» da rua "A*. Tlndo
das Barcas pela Ar. Paranapúan.
Preço Crg ST.ooc.oo t o restant» em

b prestaçOea mentais de Crg 520.00-
Tratar pelo tal. 4-..441. Aceltam-»e
ofertai.

A.-«¦«•...» 
,...., asa i* a»d»r

-.ví*. ci.u.a ft.iCíii ** o i-_. ".. O *_*¦
a giJiinaca mi. *V*Síi'a^M_- ,,,„*,,-.a,,,,,
Bo» 

õporiunliaí» — "Tsnis.s, "'tiin
ta.reno da tlaao a 44a2o. coni uui

prtdlo prtcltando di rtforma, com S
3i..;- 

• talai dt janlar t da vliuas.
Quartos dt tmorviadii, banht.ro.

tte Preço 130 mfí eruiolrot. Tratar
com Amaaotiaa. Tal. .• <.-. Na» a»
art.iam li.ttrrnnllarlot.j ....-„,,- m
Ctómpr*-ào 

caaa na» * h.»¦. ««<^i \;i-
i Tllura «14 4so mil eruselros. Tr»*

tar A rua Ilutnoi Atttt 140 j.« an-
dar »»la 307. Tel. 2)-o.41. ____—

Cloihpra-ta 
caiaaT raili,' at-e 140 ml*

.' crustlroí, tem tnttrmodtarlo tm
etntro dt terreno, mínimo 10X31. d«
r,iii.ar..i.;.ro i,a!i.aa a rscrnte, nos '.*:-¦
roa Centro, ltlo Cnmprloo, 'f-Jur*.
Vil» Isabai ft Uertt. perto da onn*
dueto, devendo ter > quarlos, sal»,
v...-_n.la, copa, csiiitis » (»s, nann-l-
ro completo. Cartas par. -,a-,;., n»
portaria deite Jornal. _ ___t

Caja 
— Vriiilt*-- f -•-•'ii 15 tom híim

tm perfeito estado, Lugar d« (11-
ma titaçào de Oovernador Porf.Ia
E.tado do Kio. Tr»t»-»« no local li.
comte. Paulo Emílio ..

ompro* r a.ia ou apartiTmcntÕ em
conatruçAo ou alugado tem contra,-

to; dou so mil cruieirot da «ntrada •
..•oo cruieirot por mti em qualquer
bairro ou luburblo perto do nlo. In-
Iormaçí. « ptlo tel. 43-0617 don» Iala-
rl».

itr» vaila — Vtndt-aa nora, do
madeira. 4 comodoa. ttrrtno dt

11x30, 4 rtl» Antônio Aires n. 424,
Costa Barros por 23.000 ci irtiro-.
Tratar rn» dos Arcos n. 33. 2*.
andar das 17.30 a 1. hora*, dias nte»
-onaingoj no loca! part* d» manha —
Paulo. ___ 

Clahrw, 
Piimtngo, Cop>caba_ift —

- Venderr.->e c»sao e apartamento
railoi. preçot • lnformaçdea A rua do
Catete_44j ipi. .0., Celina.

Cõn-pra-ie 
apartamento" ou casa com

3 ou 4 quartoi, dtpandenclai do
empresada», etc. 400 mU cni-ilro» —
100 mil cruselroí de entrada — Fia-
meu-o. Gloria, .Botafo.o, Sant» Tere-
sa. Laranjeira», etc. — Tal. 23^2464^.

Clüi 
— Vsods-se, cõm iluls usitos.

/ sala, coilnha, agu» • lus, proprle-*
tario Parlslo 42-8000.

'II.ÍIA 
DÕ GOVEKT.ADOB —

Varria, proxlmo á praia tia Fre-
¦r-Ka-l-i. rua Pio Dutrn, 43, com
3 qnartos, -randra rsaia de Jan-
tar, banheiro eompieio e varan-
da oom frente ajardinada, de*
pendências de empresado, entra-
da para anto e grande quintal.
Preeo 280 mil cruzeiro., entrada
de 130 mil cruzeiros e o resttn-
le a combinar-ma. Tratar eom •
proprietário G. da Sllva. Avenl-
da Presidente Var*.ai. 417, 5.»
andar, sala S.5. Tei. 23-3*9- e
33-3352.

PaquetA 
— -ell—> do otlmo j>rre_t-

em centro de teTeno de 22 x 30
d» Pra!» M-reche' Florlano. es..
com virin-l-i. quatro quartci. ba-
nheiro octn chuveiro elétrico ate.
Carneiro vendera em leilGo quarta-
feira. -._ d» novembro ia :.. horat.
em aeu «rcrltolo: i ua Sfio Joa_.
«5. 3.° anda, iala 305 — Iníoma-
çSci^pclo^ telofono 42-2993. 

PaquetA 
— Vendem se o barracão

com terreno de a,70 X25.50 e 4
rua Pinheiro ÍTelre 41 e 48)130 »t<is
do terreno com 3 gelp6ei, tando da
frente 23.00, 25 03 no- fundos, 46 por
1 lado e 37 pe.o outro, t Ladeira do
Vicente. 14, cm l'1'.Ao n-io Polladlo,
dia 10 de novembro de m.. ás 16
ha., era seu escritório & rua da Qui-
tanda 67, 4** and., iala 403. Anunelos
dstalhados no J. Comercio de quin*
tas e donlm-ços

Compra-» 
e»iia d». 2 ou 3 -ua*rfTos.

depen<lenclos • entrad» para csrro
Ati 330 mil crurelros 4 *1sts. mes-

mo acupada • precisando eoniarlos —
Eaens pen» — Mud» — Blo Comprido

Praç» d» Bandeira, etc. Telefone:
23-2464^

Cs.ar.se 
"t-."reh_ & pr-_t»:_..* — C«-

naa » partir da 23.003 cruieiros
com pequena entrada inicial e o rei-
tante tm S aro» «em Juro.. Terreno*
desde 131 oruxilrna xu«nMla c_--a e ter-
reno 50D cruteirc*. Unha Central «
Auxiliar. Tratar na P.rma <i. Cavai-
cante Cia, Ltda 4 AT. Maraeri»! rio-
rl»no t: 2" sad«r tsl 13-3194 dos 7
1» 20 hor»».

Psquel» 
— Pral» dias Tamolo» 123.

Tende-se nm er-.ip. ds 9 loías, no
Bairro Bslrador. Vsr a tratar no lo-
cal com o proprletal*. rteç. Sla mil
rruatlrM.

Tt 
ne noi praia — Vendemoi ótimos
lotes. Pequena entrada e ittlfít

prestações, aem Juros. Imobiliária
Cresus. Rua Buenoa Alrei, 90 — 7o,
s ai a_ 711-4.

Vinde*!a 
nm terreno com 14S28, no

bairro VUderaar Palc&o. A rua Tta-

filaiuma. 
na nha do Oovernador. Tra*

ar diariamente dai io *s 12 horas,
com o dr. Celto. — Arenlda Rlo Bran-
co, 11», sala B3. Tel.: 20-5603.

Vende-ae 
na*~llhã tío^Governador,

Pre(rtelsa. em rua asfaltada, uma
easa moderna, proxlmo í, prala& eom
3 quartos. 1 aala. banheiro eompleto
e 2 ilmples. cozinha. 2 varandas.
sendo nma envldraçada e garagem.
Tendo o terreno mais ou menos 17.00
x 40.00. Preço: Cr* 350.000.00. In-
formações pelo telefone 46-4059, das
is horaa em diante.

Ciompra-ie 
cota para pronta entr tia

J naa Imtdlacõct do I_argo da Be-
gunda-felra ati 400 mil «aruxelroa a
vltta. No mínimo 3 quartoa. tala. ga-
ragem ou entrada para carro • algum
quintal, rtegoclo direto eom o pro-
fi 

rlc tario. Cartaa com todoa oi deta-
hei para 57826 na portaria deste

jornal.
COMPRO apartamento ou pe-

quena casa, bem localizados, com
o minimo de três aposentos, até
100 mil cruzeiros. Pagamento â
vista, pela Caixa Econômica. —
Figueiredo, Radio Globo, Avenl-
da Rlo Branco, 183, 3.*. das 13
as 17 horas, menos sábados e do-
mingo».

Üompro 
casa (pode wr de vllal ou

apartamento vario detde Botafogo
até » Pr*;» Saeni Pen». eom 3 qu»r-
tos. sala e demali dependências, ate
250 mil eruselros. sendo loo mil cru-
lelroí a vista e o reitante financiado
a longo praco pela Tabela Prlce. Tra-
tar pilo fone 42-3692. com o Sr. Bo-
mero, dos I ü 11 • dss 13 4» li ho-
ras.  i-m'octpro 

eata, por 170.000 cru retrós
oom 1 quartes cala, cozinha ba-

nheiro completo. Praç» d» Bandelr»
ao Flamengo, «ntrada do 100 mil eru-
selros, o reitante a combinar. Talo-
fone 30-3527. Mme. Ai«nc»r,

C" 
ompr«-je pur» entres» Imedlat».

cos» -MOUen», para casal em ter-
ienò onde posta entrar carro • bom
quintal, em LIn* da Va-conoflos Meier
(lado _»-D!_* ds Crun. Vila Isabel.
Orajau • Tllcuca. Paga-se na base
da 200 mU crurelros, aendo metade
4 vista «o reatanto -"*-.*¦ ou 4 »no*.
Telefonar para 49r2?ST.*

r.xrrr_Jos. -_TT>. C. B. Vend.m-
tw 4 lote» de 30X100, com facill-*T_?.e de pagamento. Trata-se pilo te-

irione 48-0331. co» Tl-tic'***--?!

C"" 
ompro apartamento vatlo de dois
quartos, aala, eorinü» e banheiro

.ompleto, dopendenclos de emprega,
nio aerve terreo. «te 200.000 crusel-
ros. Dou «o mil cruselro» de entrai»
e o resta a combinar, nos bairros de
Tliuca, Vila Is-b-1 o «dlncenclas. Te-
lefonar para 28-1956, das 6 is • 14 e
di*.a 17 hor_ii_____rn__llaPte

MaladBUie-t.rC--lr.al 
— C«n> »»._.cl-

. dait» «Ul t, -vi, por Cia, atual-
mt-isU em -.¦;¦¦¦-¦¦ luncionaiututo tm
in..1- _, ».n».U IL. ».. » I...II.-II.
.....!.-. Mal» it i.r.... c-m n-i ii
I...--H 4» Cia. Ltda. - Avtnlil» Ilio
llr.iico .íi, sobieloj», Tet.i.iis pat».
4J-44-4. „ , .

1>rcclta-t« 
caia vtlha toro ttrrtbo *¦

h.tíi"..f. para deposita da mattilali
utitlii*. tio centro da tldadt ou uai
l„ic-lk.6t.s, cuuilivô». a conitilnai. Tr»-
Ur 4 Avenld» Pr-sldei.ta Wilson, lio,
sal» -ji. Taletoiiea '.•-... — jl-444.,
com o tr. Oliveira. . , ., „„

1 
)-...'•.., — V»adt*H m-anifllo,Ttar-

lano da *, a io. ampla» «<..-
...._:.!..¦:_. )..-..,.ir., para :.ii.ini»-.u,
Cinema Cj!...... et o-. 4 rua Itsratu
ItrbelTo. — l'i (»: i rl 7..0-.000,00.
o-.etsda fluanclatl» — Ar. mo Uiau-r-,
'•"_.._>•*_. aal» »0_. ,,
PM-»ã-sa 

o 
"cõntríró'-'3» 

compra os
um ttrrtno, medindo so * 15, tm

li.ii-.-o de J.-.-.l. Valor a.*» 20.O0O.U0.
Tal. 47-04.4. _ ¦
r>enoa —" V*.ido~*A_íldo di fAno aoa»
1«- tMunanto novo < intoirament. •/»•
vio com 12 malnffflco» av»a*;Um«ntoi
rtuda da 10"1* «aranlidi. lofcrma-
OOcs __r_»oslmenls N. H>vo _.Snc***.i 1.
Com-iclo aal» 310 tel, 23-3-no.

ei-rflo dos Dsiidt_T»ntrs"""—¦ Viu-
dtm-M 4 lptta oom 3>400 m«->

tro» quadrade». Tratar p«lo telefo-
ne ._¦,<¦./. 

T" 
erreno 

"— 
Alúi»-a"a medindo 11X60.

» ru» Carolln» Machado, 34. Tra-
tar_pelo J»1__2.-29JS.

Terreno 
— Vãnde-sa » Ar. i* da

Outubro, tiqulna da rua da Abo-
11..lo, meda 22X36. ofertas par» 71312
na portaria dtate Jornal.  _ _
alerreuo 

—"Compro a ríata niá"é
• por Intermtdlo dt calxai. que tt-

nh» no mínimo 1. X30 no» bairros TI-
Jura. Andaral e Vil» Isabel, em ru»
qua teja plana. Baae 40 »*.* 130 mli
eruselros; 4 ru» Mlruel Couto 43. 1*,
tala ?. Alkalm. __
m.uoa, Vil» -»»bel, Óra-fa"-a. Ãnia"-
X r»I. Lins ds Vasconcelos — Com-
pra-ie terreno plano, com lo metrot
de frente e no máximo 30 da fundo..
8r. Fernandss. 23-1246 a 36-1108.

V"endè-Íe 
liina áTtnlda com doa* ca-

lai, em multo bom titado de eon*
terracfto. Factlitindo-te parto do pa-
«emento. Informações pslo telefone
43-2£40._J. Soares.
irmdtní.!- ruu nor&t acabada-i

de comtrulr, com 1 quartos, »¦•
la, eoslnh» » banheiro, em terreno
de .X36. Prego 120 mU eruselros,
faelltta-se o pag»raen*_. Tratar eom
Bar. » ru» Méllco 41, 10.* andar,
sala 3.006. .

Võsaou-aa 
— Vendem-so j lote» sltõ-

á rua Abri-u Cetar (inxurna Mllo
Pa._r.h-. » 2.300 crus—ro» o mstro,
d« frento. Inf. 27--_.2.*\7ende-te uma linda • confortável

cas». com 4 quartos. 2 salas, rs-
rand» rm toda rolta, terreno 24X120.
Trator a. rua Camerlno, 37. Telefono:
43-0001.

V~~~e___.se 
4 rc» Abílio, tet, ponto

eomerclal • Industrial, uma real-
denel» eom 4 quartos, t sala», em
terreno de 46 x o. podendo fster a
fara.em debaixo d» cass. cumlelrs
s_parada. Preco: 260.000 cruzeiro*.
Inf. .«om o propjjttarlo._ T^j. .7-0694.

Vende'-** 
cara tXi ocmpõ ni Pedra

d. Ouarstlb». Tr»t»r pelo te*
I-fona 48-6001 Br. Leo—¦Au.

\Tendem-se 
doínõtes, n» aprailTel e

proitresslvt cidade da Mlç--;1 Pe-
reira. Planta e detalhes 4 ru» Teofllo
ottoni .136. tobrado"V^endem-ie dO-ã*Tot»e, rn» apraUaret a

projrreuiva cidade de Mlcutl Pe-
relr». Pl»nt» • detalhas 4 ru» Teofllo
Ottoni 156, tob

pagamento. Tratar
"fyila c»»catlnh» — Vendam-se lotes

? facilita-te o pagamento
com Vlelrn; à rua Jandu. 39*

Vendem-ie 
apartamentos e eea a 9 —

Zona Sul. Rlo Comprido, Tijuca,
Vil» Isabel. Itaplru. Lapa. Grajau.
etc. Pequenai entradai. Fone 23-2464
— Bem Intermediário!.

Z"ona 
fluí —: Vendõ~dlv#raos Eãltteloi

ada preces de doli de 1.900 mU
crurelros, um de 1.B00 mU eruielroi.
outro de 8.oco mil cruieiros ainda um
de 9.000 mil cruzeiros. Estfto ocupadas.
Orando facilidade de pagamento. Oil-
vlerl A rua da Assembléia 104, 5." and.
sialas 512 e 314.

Zona 
m-hu.-~.-l — a_.ll_.o_e predio

em 2 pavimentos tom 2 r-Wde-n-
elas Ind-i-end-intej raa Propósito í»,
o leiloeiro olsnlnl, sem » minlm» r«-
serva d* yrtço Tender* em leífilo *fc
feira 4 d. No-rembto de 1"M. A. 17
horta- m frente ao meaeno pode eer
vis'.te do 7-or «pecial íaror iní. tel
22-7331.

1.-<aMB.I» 
— »»i».e *» ni» — Vands.

. •• Ms» a»4». »l al.uslraa «aoros--...-. da ótimas u • •• rw u — s. __¦¦--.
et «ls* .trou* a 1» -.tl-n-atr*. da
ii' • " r ".¦¦ a a io «la .-.._. da *»•
Irada ... rarrsa .e-paldlna. romunlea-
eto laiil. i .endo onl>i_s d» hora em
hor» da miti.-: psra ltlo Honllo, Multa'.tnha, boat acuadat • cortadi pelo rto
n».... fraca Crt no.ooo.co. Iralar
com o proprietário, Antônio Vannl, A
rua d» t*u1-»nd». r0't*l« »nd»r ou
sm hio ii...iii a 4 Ar. i -..,..:«. n com
Ctctro_£trnandii.

Paitãdlãnã' 
~" Vtndt*a»r"pFOÍ'lmo""i

t.-de--_ x.i.i.i do ltlo, com ir
t moto A.qutlrta dt terra, boa i«dt,
com > quarlot, aala, boa varanda,
mala ou manos to cabaças da -ado.
1 caaralo, 1 carro d» bots coin a ras*
pectlr» Junta, lua própria, ofmas
avuai, clima formldavtl, otlma char*
rata a outra par» leite: patoa, psru»,
poreot, gallnhaa, marrocot, itanio».
pequtno tçudt ptqutno bananal. 2
baloa tourot produtorit, uma mira, i
iiaJo; maquina para faitr tola dt
ararei, multai ferramtnUi', maquina
dt matar formigai e malt outras btn-
faitorlaa, otimai tirraa, altttudo da
430 metros. Venda*aa por motivo ds
nAo podtr admlnlttrar. Tratar «om

.« dr. Roberto, 4 Travessa do Paço .7.
loj» Praga 13, am frant» ao Pretono,
rona: 42-6612, daa « 4s ia horaa,
dlsrlament* • no» dia» utals. Pos*
suem-sa fotografias do local. Par»
melhores lnforma.0es. Pr»ço: tss mil
cruaalro».
T."i«r.ends am Klburio — Vendo oil-
L sn» propriedade altuad» am clima
saluberrlmo, altitude _*o metro» dis-
tando do nlo 3 horaa a 30 minutos.
Mede 40 alqueires raometrlcoa em pss-tot formados t btm tratadoi, capim
por cercas da arama farpado, todoa
gordura roxo dividido* em 3 parttieom bom a-guadaa. Xfata com roa-delra de Itl. Cata de retldtncla eom
3 quartos, 1 saiu, 2 banheiro., va*
randa e corinha, aiua encanada quen-. to o fria. 4 quartoa t banheiro no
p»teo. plsdn», Carplntarla paiol, moi-
nho dlnamo elétrico, movldoa por aaua
natural, pomar com TArladat fruteira*
cata rio administrador, curral, pocll-ga. cavalarlça e j catai dt colonoa,
BO rczta leiteiras entrt grandra 0 pt-•irrcnor. 1 o»valo arraado t um trarro.
enrroça e farramentai txlatentet. Prt-
ço too.ooo cruzelrot. Kacoclo de rara
OCMIAO. Tratar A Avenida Rlo Bran-
80 ^|t, ;ala_ 1Q7. core o /r. Boa rei.

Pãaã-8»-'da- 
êat» — VáriÍM» im

Cs—bucr. Olier.t» sl-1-ea.-e.s sr
B»ntO- Ul. "48-3003.
ICasend» — "Estado 

OO Rlo — Vende*
X do-tt om Coniervatdrla uma Pa-send» com 30 alqueires (eometrlcos:utrad» para «utomovel 4 port». cemagua quente • fria (nascente), __.,!_•<wrt»doa por rlscho» a dlvldldcj rm
3 Invernsdss, vacas-Ieltalras, 3 touros
novilhas, vitela», junt» d» bott, paracarrep» ou »r4do, 3 e»vslos, charrette
completa um» #«_». 1 burro. 1 lu-mento (todos eom os rttpectlvrs ar-
relos> á 2.300 metros ds cidade a «
700 metroa d» altitude. Preco 533.003erjielrot oom 250 mtl eruselros i-r.rn-
ciados. Tratar nos oscrltorlos do /e-
candlno Oonçalitt —- Traveta* Ou-
Tldor 36. 4.» andart^_Tel.: 43^7600.

Farendoía 
om BÕm~XÍr3ím — Vtn-

d»-sa, com ls alqueires fluml-
nenxes eni quilômetros dt Som Jar-
dtm. Estado do Rlo, boa caia com 4
qusrtos e doas salas, bsnheiro eom-
pleto,' planta .des, 600 mstros da slti-
tude, clima de aanatorlo. 3 alqueires
em eapoalrAo. Preço 22O.00O cruiel-
ros. Telef-o» 28-3737.

Jae»r..a_ua 
~ 

vsnds-sa ahacar»
com 4. ooo rnl. plantada, easa se-

quen» com agua » luc, 4 s"i'r__« ou-
tolro Santo n. 1.660. Taquara, pre-o120 mil cruselro-, faellttando-sa meta-
de: tratar 4 ru» Oon_alre» I_edo to,fone 43-62 72

tf '

ci, cina

SIU* 
— V.l !» ,oa ata Oeste,., _*.

t»d» d., «ro 6 llMtll i;<--.-.»»r,.H.
,i . „-,, ia «tuas at.....:- t. Uo»*

.alo emm ».al» ds » alquaitoa aeoin»-
tnco» 1111.71»! nistro» .i.«-........ ds
o.-..-,., •.-•»• «m varsas • ,-•.•--
¦ •!-.,.. i and» eonloiustl dl*!dlrl»
., . nov* eomodos ¦¦«¦..*..¦'¦, eom atua

i . .-- , fila. dssa paia» psr» colo*
noa. ds ttjuloa. .„,-:_. At :•:¦,
MMtSH «a farinha, eochiliaa a dlver-
us outras hcnírltorlaa irands plan*
ta.to da larsn]» am franca ;¦¦¦'¦'¦
...... íal»i.i ..-'. d» aipim, balai» d-a.

I outrai mludttsi pasto*
s.-.iaii..... mato* ate. — Pra*

ço 430 mil .rais-l-o*. Maior»» diu.
lhe» com C. _t. Cosltio 4 Av.-nida
iir.[» A-...i.i n. IC», 4*. .'¦ - ¦ -
ltlo. Tsl, Jl-Uíl.

Sltlü 
sm' lti» Bonito —Vsndo um

» l minutos » i" d» cidade a do
ontbut ou camtonnatte, cum «ata da
] snlas, 2 quarto», banheiro comple.
io s qusrto da ampra.ado; tnnde
pomar, lu» t 4i.ua encanada. TraUr
pilo» fones 13.0073 a 46*2244, com
Anoanúo. .„..,,...,. _..__._¦¦,.— .....—,,¦,-

STt7o~—"Ttftoi»,-—%.~i-rj_,utô» 
ü-r-

_»re*a d» Nu.-r..l. Tetn : cosas
dt i'i..m->».' Aproxl;nadaui«nU 12-14
mU metrot quadradot, 4 orutalroí o
ml. laforruagAea tel. -.•-'.'./, chsmar
lí.-n,

S.-...M 
s Pna.iids» — «Vn.lia de 10 »

m I »!quelres. i*r»i» Mat» vir-

rim, 
ot.rv.a terras, quvaai â'ag_tai.

aft. do. Itel, t partir de 2 mil
eruitlroa o itqutlre com facilidade,
¦elida 4 rua d» Qult-nd» 61 1* an-
dar _»1» 3. Pone_j2-o-m. -
Cjltlo — Vendo n'ó"*Arc»l, Petropolis

prorltno futuro laloh club lu»,
teieione • ostra*» diante » sor.» bre-
ve. Pone 2.-3W1 Alfredo, Barat» por
ttr urgência.  _^__„1;
SJVio 

na" ertaçâo et' P'*b»tk,' tx-r.%:'t-
elo 1* «ntronsamenlo rale d» aer-

ta da r«tropolls. Ru» Paraná», eui
dt OuavupA. Paa arxíin nos fundoi l
rio, com io metrot de Urguro. Tir-
rtno 106X130. Preço 100 mi: erurei-
ros. Paclllta.se. Trstar na Imqblüa.
r.a Orsçn Aranh». AT. Rlo Branco,
1061100. 6.« «ndar, eal» 304. T.lrfo-
n» j______6*
Bino* 

— Vêlíae-ss n» eataçlo fctí.e-
nheiro Nobre.». Município d*

Vejsour»s, com 6 1!2 tlquelres, rom
pa/tageru, boa aguadai, açude, mo-
inho de fubA queda dágua coro *.*•
metros grand« caia de faienda com
grande aala, & quartoi na parti' _#
cima * 3 na parto de baixo, cozinha
9 banheiro completo com arua quen-
t_ • frl» enrranada, (rrande Koip.o
enfeerto com telha franseia, 2 caiai
para empregados coberta d* telha
francesa, grande qu»ntld»de de ar-
rores frutíferas, Incubadora. 1 earro-
ças charrete, animal, ds sela, tto. —
Trato-»» com o proprietário ar. 8r«-
»_. rone 32-04:>.  
CIÍ!o~^=~V-nde-~Mã riva-nltlc» proprle-
O dado com 43 mil metroa quadra,
dos, em Ar»r*e, perto de PctroporUs,
em frinte avo ílucleo de Repouso d»
A,rK-r'.s;lo Crlts4 de Mocos, tom siu»
própria em abundância, casa conforta-
vtl, wtu>4A d« aceiso magnífica, po-
msr. hort», piscina, galinheiro, grajade
mat», ate. Preço: 300 mil _u_elrc_
com f»cllldado de p»g»mento. Tr»t»r
peososlmente com o sr. Cobrsl. 4 ru»
do Carmo, Ti, »»1» 306, dt» . 4» 11
e dai 13 ls 17 hora».

V»»ntf.-i» 
• w.sls Um aitlo tf» |i...«<1

•em boa eat» do campo • catai
pira *mpt*gtdf-t, locatlasdi tm clima
btUlto *''-- t ftü-ia nio lta ealar. *r«!.*
Iiragt. Randa anual >o-OC9 >< istlro»,
•lss ..r...... 14 900 ..-...», Itua
r..»:»r,i.* t.i Paula I¦ i». :.n t ,,,,
ii mil eruitlrcvt, com v .- • ...

tKOKNTK- V-ndi-.-*m ft- Ar* ¦ " """ *'"* ""-'^ 4*

Algssm 
se n_r. sr.-i . para tttr

Wrlij. Hu» »enuor doa i... .
W*_ S'*. ^íandoi.

A*lut«.í» 
tndo «""Via •iifiQf**~lã-"a'3itC

rlo ltlo Verde: ru» ". esqui.
na slmlraiiia •»*,,.¦,,-, . ei,va.itir ôtl»•- Til 0-189*.

»"*-,._ ,,. .„j. sf» lodo o f»«pelio. com teíei.Aas •tmiinlis i.llmo sllli, irimii rasa ,.., ,:,. , quente». dei.'.e eoo fruteiros.

Yendr-ia 
anartamêntò' completa-

mente independente com z quar-
toi. tala. quarto de empregada, z ba-
nhelros. varandi. eozlnha. Junto A
Praia da Ribeira eal minuto das
barcas e onlbui. Preço CrS 200.QO6.OO.
com grande financiamento. Tratar A
Praia d» Rlbelr» n. 73. Iih» do Oo-
vernador.  _"^fTende-ao' 

com" i' quartoi. duas ia-¦ Y las, etc., em área de 1.200 mi. ou'
seja 2o x 60. Preço mínimo Crg ...
05.OOO.00, no morro d» Pral» d» Rn-
sa. Tratar A rua Alm. Cockrane, 200
o. 8, «abado» e domingos dss 14 As
17 hor»s.

lf A tençf.o — Iih» do Oo-ernsdor —TJ.A. terrenca, vendo o partir de 33 milcruselroí. os melhores lotei em dlver-»o.i locais, do Ilha. com agua lui e tele-; rone podendo construir. Nos procure-ím compromisso. Sr. Audrade; á rua"Rodrigo Bllva :a 9," andar -»la904 esq.<5e- Assembléia-
jr.rovcrnãoõr - pral» do 0"_Td'*PV«nT»-f do j lote» 250 rall eruaelros Io-
^'-___:^-5ia___í.I't_.Je__37;^706."Tlha do ãovernsdor — Vende-se dtlmor .* terreno de 10*32. em Cocot*. »ntl-ra ru» 2, lote _, do Jardlm-Csrlocs,
Jaoje 4 ru» Tamis». proxlmo »o Mer-Cado a da praia, eom todas as condu-¦Toes bem na esquine. Preço 55.000 cru-«elroj^telefone para 27-024*.__

Ilha 
dò Oovernador — Vendo 10^

tes do 360 na!, por 40 mil crusel-roa, aendo 4 mil cruzeiros de entrada
menealidades de 400 cruzeiros me-'

«lante promessa de venda. Tratar na

fi 

Tenente Cleto Campeio, 625. Te-one Governador 50. com Ederbal.
lha dò" Oovernador — Vende-se um

loto de terreno medindo 12 x 40'.-netros sltu»do no Jnrdim " Carioca.' Tratar com _ Sr. Arnaldo na ru» Ja-
.[rlbu 180.

ILHA DO OOVERNADOR —
Terría-OB, vendem-se lotea eo-
_nerci.--.ls e-residenciais, 4 vista ou' em pres—tç.ss mensais, sem Jo-
fos. paar todos _s preços, com
pequenas entradas, bem situados
«ro ruas prontas para constru-

?So. 
Podem ser vistos diariamen-

e sem. compromisso. Tratar com
José Augnsto. Av. Rio Branco,
173,* _.• andar, sala 403. Telefo-

fe: 

2Z-1943.
U>i do O-Tern-dor — Lellio Judiei»!-*- Affonso Nunee, autorltado por«.'varA.do M. K:-.„ Dr. Juls de Direito

^a :.* Vara-de Orfaoa e Sucessôei —
Oartorio do 2.° Oficio — venderá em
i«llfto, oexta-felra, 4 de novembro de
(949. Aa 16,30 horas, em seu sal&o de
venda» 4 ru» Chile, 29, o terreno alto
4 ru» Zurique — »ntl_» ru» 76 — no
Jardim Carioca, designado pelo lote
Jl, <iu»dr» 94, medindo 13,00 de frente,
t7,oo d« um lado, 22,5o de outro e
perteíieente ao Espolio d* Cupertlno
Pereira Bacela*. Mala lntormacfics:
J»lefor_e 22-3111. Vide anúncios det»-mados no "Jornal tio Comercio".
Tliia do Oovernador — Jardim Ou a-
J. n»b»r« — Vendo ma*rnfflco» lo.tes <_e terrenos. Junto da Praia da.Sica, prontos para receber constru-
.Oo, «om o-nia, lus etc. Aceito opedo.»>»r». revenda tm tod» t Hh». Tratar
•om Cardoso T__pes. R, Mleruel Couto

Í7-A. 

sal» 401.
rit» do Governador — Jardim Ca-
L; rloca — Transferem-ae trej lo-

t*i de terrenos cevn área dt 350m2

Íte 

de Oocotá. Inf.. 38-1744.
Ih» do Oorernaaor — Terrenos, ros

Praias da Bandeira e Pregues**,
Íettdo 

toda .eonduçfto a perta, oom
ui. «sn» e telefone; entrada 1-i'rIo!•Si io*l° o o coldo em -.u ou nais

prestações, Tambem tem lotes paratranr-»rl* por metade doa pieçosatual». Tratsr na Imoslltit1» Astiea
.sd». ítu» Mexico lss. 4' ...Jar a»-

>» «0». Fon- 32-6061. '

,Tljba do Oovernador — Vende-se ter-

aSarl

Vende-se 
uma casa com 

"todo"'eon-

forto construída recentemente na
Ilha do Oovernador. Rua Domingos
Mondln 215 esquina da rua Eutlqulo
Soledade. Tratar no mesmo. .Entrega
Imediata^

DIVERSOS
ATENÇÃO! Vendo casas, apar-

tamentos, teremos, no Centro,
bairros e subúrbios ¦— Grande
facilidade de pagamento. — Mais
detalhfas venham a Empresa
Brasileira de Compra e venda dc
Imóveis. Rua da Alfândega, 98,
saia 604 — Proxlmo 4 rua Mi-
guel Conto.

C^ompra-se 
apartamento vado, eon»

' sul. 1 s»la. 1. nuarto. banheiro, ço-.
rlnha, etc. Telefonar de manha par»
27-.087 e de tardo par» 22-56S5, eh»-
mando sr. Casín.
/"•ramprõ" cas» — Particular compr»
\_i par» resldencl» com 2 <iu»rtOB, 2
salas, bsnheiro, coslnha em centro d»
terreno. Jordlm o quintal, nos segutó.
tes bairros: at* Mover. Vila Isabel:
Lins. Preço ate 180 mil eruselros. p;-
gos do seguinte forma. » vlst» 20
mil eruselros; s pagamentos de 10
mil cruzeiros i o saldo a combinar.
Tratar pelo tel. 20-2611

À P*rt"Mn*ní'Ofc — Vendem-se, a'lon-'
/\.{.o ou c-rto prazo com duas sa
lai. tres quartos etc. — Telefone 37-
0260. Sr. José das 11 _« 1} horss »
das 17 *s 19 hor»s. ^_
\ partamentos —"Vendem-se, a lon-

Xjl so ou a curto praxo, eom duas
sa-M, trti quartos, eto. Tel. 37-9260.

Áru» 
General Arllgas — Vende-ss

terreno de 10120. Pre.o 330 mil
eruselros, e 4 run Ararlpe, terreno
da 460 m2, por 460 mil cruaeiros, eu-
tro ae isx2&. 330 mU cruzeiros. Olavo
Gama, A Avenida Rto Branco 117. 4*
andar, sala 421. Tel. 23-4023

Cosa 
— Compra-s» urna rpei-uarna.

passível de reforma nos bairros
de _.erar.elras. rlamengo « Glorl»
— Oferta* cetn preços cts ao telefone
25-9695. .

Ciompra-se 
— Casa Teah» para «tepo*

tf «lto ou pequena Industria noa
bairros dc Sio cristorto Andsrai ou
adrjacenclas dando-se como entrada 50
mil crurelros tratsr » rua Mexico

I 12S_2°_soJH'.!oJa_3_teJL_42-08a3.____
. .CASA — Vaxii compr a-se com
um ou dois quartos e snla e co-
zinha e banheiro base 40 mil cru-
rxelros a vista e o resto 1000 cru-
xeiros por mes serve até Madu-
reira resposta para 63Z07 na por-
tarla deste Jornal.

Estacio 
a» J.rual» — Antiga Poli

meirss, trens elétricos, percurso
1.40 e estrada de rodagem a porta,
altitude 400 metroi. Vendo pequeo
sitio com 20.000 ml e casa ainda n&o
habitada de sala. 2 quartos, varanda,
eozlnha a banheiro. Rlo n trente da
propriedade — Preço 55.O00 cruzei-
roi. Paelllto parte. U rs ente — In-
formacO-» á ru» do uvldor n. 183.
3», andar s»l» 34 — Teieione 43-
9496. 
jioUçí.0 ÍT Caslmlro de Abreu, ra*-

COMPRAS E VENDAS
SÍTIOS E FAZENPAS
TTrõ» líótiainento ^ Clt a car ai o

-TXslUos: -Vendo d» 50 » 2.0 ai-
q;ic'ir«i. Ka' afi*tsç&o de Aaio-pA l bo-
ras do Hio A um crutelro o mtl qua-
drado a rua da Qv.t.nd* 61 Ia anoar
sal» 3. Pone 22-0909.'

3ac»rep»fna 
— Vendo lote» sitio»

ehacaraa • Manjai eom 20 porcento de entrada ê o resto tm presta-
çfies prazo 60 níesei. Tratar eom o
Sr. Parente, Avenida Rlo Branco oi s*
andar sala 6. Diariamente do . ds
11.30 horai. Tel. 43-itib.
YÕ«ar*pacn* "TSteo 

attloa _ gTanjao
«in prestaçCei lotei de 13X33, pre-

ço 30 mil eniselroo. «ntraáa . mil
e 60 mesig a 309.90 erutelroj. Arttsi
par*. Or»nJ»s • sítios, dtsda 33 mil
cruselro» eese 20"I" d» entra.» «
reatan.i em 60 meses-* bondes, ônibus
a Jou..*.o. Brai—_o * ru» 24 de MsJo
1363 tobrado (on* 29-311. M d» Vts 12 horaa

rum 3 t-uartoa, _ aalaa, coilnha
banhrlro eaaa para rnipr, «ml i
3 culinhrlrna cercado para patos
multa» frutrlraa multas maneei*
ras tendo que a colheta das man.
(at tfco 1.000 a 1.200 caixas cada
ano eatto carregadas para de-
riiiihro terreno todo plano a bri-
ra da estrada com ZíO metros de
(rente boa agua lux, onlbut A
porta todo o comercio neee»sarlo.
Pre-o 1Z0 mil eruxelra. Trata-ae
com o proprietário. Rua Monte
Casrlrot 124 tel. 255Í — Em Pe-
tropolls.

Vande-M 
ara» oom-tflm2, tam «xua;

lua • vista dulumbranti sobro a
Vila Independência. Por 13 mil cru-
•llroa a--jfn-.«. Iffto perca a oportue:*
dadi da adquirir otlmo Iot« com 2
frent-s a fim de coiutrulr su» cs»»
di raarato ou raetdincla, poli dista
20 minutos a pé de Uindei, Planta
o tnforma-çdci. F*oiltla-i« o p^namen-
to. Inf. t ru» Ctonoalrea -loa lt,
sala_ 301. tel. 42-37».  _ __^frindí.»» um 

' 
eltlo 

'na 
»».r»-_ 

""_•

V Prtburio dlst» 30 minutos dae
bareia ,19.000 metroa quadrados, lo-
do benoflclado. eaaa moderna, lua
elttrlca afua encapada ír.atalaclo aa>-
n.tarla radio moveli. lariffem. avlarlo
pri;o 130 mil cru nel roa « uma av«-
nida de caaaa rendendo 1.1Q0 cmoel-
ros mensali por 70 mU cruielroi. —
Cartas nar. 60722 n» por_arla 4-*ta
jornal,   __

enile--»* um sitio mi Comtt.da_oÍ
Soares, proxlmo 4 Arcnlda Draill.

mali ou rt._r.ii t.0.000 metros cora 2-600
Iijanelrai, 30 abacatalros Jatruarai —
tudo im franea produçfto, otlmo te-
gar para granja, agua ancanada a dl-
versai mercadorlii, Quim n Intvrn-
sir procurar eom J3ibastl6o. Itua Uno
Teixeira 323*

à Travou* nitai Art*i s, *'.¦¦>¦* da
A\intda faaaoi

Aluga-se'íim 
quarto rlcs-nVaís mõbl*

liado, a uma penoa da fino tra* l
tamtnto ou a um casal que trahalb»fora, de prfrfarinela a eitrantclroi. AvfcPranklin_R->osfveHt_B*. apto. |0|.

Alugã-at 
im caia rlgoroi-nienti "Té~-

mlllar uma sala mobrjadi • mm
pcnftfto para eaaal ou vagai pira mo-
O»» oue dt reretenolss. Asinhla Hen-rlausj/aladares 152. apart. lt. I» and.

A luíã-sa "« -c[n-o~mlhiit--"'8» "-lu»-
íV ii.n-.ia. am pinss,o familiar, um
quarto para dois rapaaes, com c»f*
Kl» 

manh», almoço e Janl- Comld»rta « sadia; t rua rroi-clsco Mur».torl I..- 13. esquln» .» ru» do Rl»-
- K_ Ifl"ATluta-ss 

uu».-lo moblIUdo, tom v*a--TV soo, par» npsus-, » Avenld» l*r»-«Ident» varf- n." 2.T47. _
A iu.»-». em aparfament'."no tf-ríTro,

ir-V quarto mobiliado para catai .-..trabalha fora. Ar.ni.i_ iitnrlõue V»-
ladares ao, ." »nd»r, __•-.. at. tntor*
maçou telefona 31-4431.

Âlu.a.ie 
granda »»lt. ism mo-sTí

¦ a senhor distinto oti « casal «uitrabalhe for», n» Ksplsnads do Ca».
tslo. Arcnlda Marechal Câmara na*.
».»,; tpt. qo« — Tel. 22.1734 — Br.José.

Wee-kend 
— Bltlos — Chao___u —

Vendem-so em Nova Iguaçu anal
plantadai ou íem plantaçlo. a preçoo
excepcionalmente baratoi, a parllr de
10 mU oruinlroj, psyanu*> parta A vü-
ia a o reatante a longo praso aem
Juros. Informações com d. Matilde A
Ar,, Brasmo Braga 255, 12.°. iala n.
1203-A. tels. 42-007. e 27-7600.

Zonas' 
In.lintriais — Vendem-ei S Mh-

dai Areai para Induitrla lervin-do
até para iltlos ou eranlai a margem
d»E. Ilio Petropolis. Rocha tel. 30-0612
das fl As 14 horas.

ANÚNCIOS

Qltlo Vende-»e A rua do Goarer-
no n.o *i-i — Bealeiuto. eom

ess» grande, lur. arrua etc. Bem
aRraorli—do. medindo o tor.-ino 6.000
metro». Preço d* ocoillto 130.000
rruzelrr.. Faclllta-se 30 por cento.
Tel. par» V«_______T«1. Ban.u. 270,

(Continuação da 4.* paf.»

A Iuga.se um quarto grand» na _—.
j-\. p!anoda do Castelo, a caaal quitrabalha fora. Trotar prio tsl. 42-17»*,

fuga-»* nm eipaçoit» quarto dí
frt-.it, bara arejado com benlta

vT.t-i para Bania Teresa, a ;o ml-
nutoa do centro, mobiliado a duaa
Mnhona ou um ca.al qua trabalham
fora «m apartamento de família dia* '
tlnt». rreco baratlsslmo. Nto »s«lenda telefona no rlsainho. Ru» J*rri
Canac» __._!, ajpto._201.

Aiãgã-ãa 
um» sãl» para ramo _i

mgoclo, A Praça Tlradentaa 15»¦tJ_apdar. n^o ate ndimoi pilo-tal i-oni

Alng»-ss 
am'quarto mobiliado. —r.

apartamento rseem-conitruldo, asenhor ou «enhor» distinta que traba-
Ihi fora, o apartamento fica na ruaFrancisco Muratorl. Telefonar par» <r
lei a. chamar D. __srla___

A luga-ae 4 AvarJrI»ilome* J-fêfr.
XIL39, grands loja e 7 loVradrti Iuo-
toa ou nparadoi, eitfio Abertui. In-forma-re: sb-3330 — Dr. Mlchst

ALUGUEL DE CASAS
E COMODOS

CENTRO

XtençAól 
— Òênhorei proprietários

de lrr.ov.ts no subúrbio da Leopol-
dlna, a Organliação Unlao dn Breell
de Imóveis participa a VV. BS. da que
estu precisando de multai propileda-
des Inclusive terrenos para atender ao
grande pedido que tem. anotado cm
seu flcharlo. -M&o perca tempo e ncm
despeaas para vender seu imóvel pro-
cure a Organização Unl&o do Brasil de
Imóveis que 6 a sua organlxat&o ho-
nesta. Rua Buenos Aires 151 soorado,
Tel. 23-0770 expediente das io 4-s 12*30
e das 16 is 16.30 horas. '

Apartamento 
— Vendo por 480.000

cruzoiroti, magnífico, cora duas
salas, 3 ótimos quartos. Jardim de
Interno • demais dependências parte
financiada, pronta netre&a- Leopoldo
Z__c.nl, a Avenida Rto pranco 120,
sala 1212.

E»'.SÇ_mal de Campo*. — Vendemos 15
alqueires. » 15 minuto» a pé d» es-
taç&o, tem plantações e maqulnarlo,
lnoluslve um trator com reboque. —
Preço da ocasião: l.o mU crumal.oa.
facilidade a combinar. Tratar Orga-
nlsaç&o Alfa, rua dos Andradas 26.
2.Q. tal. 43-0638.-.._.- ....... RÜa"tj¦¦¦« 

£itrada do

íúgo ou «"rrendo um"ilttòem Cam-
. po- Orande, eom uma pequena ca-

sã .na Estrada do Monteiro, Mato alto
ou nha, preço do aluguel 250 mil do
arrendamento por um ano 400 cruzei
ros. Tratar a rua Uranos, 1353. Ola-
rl». N»lr.

BONCMMA (Petropolis) ***"•
Casa de eampo. Estrada Unlio
Industrial, 8121, rende-se nora,
com todo conforto, lugar alto, 2
¦alas. .«ndo tuna de 9x5 3 bon»
quartas e um menor, mnnsarda,
armários embutidos, X banhei-
ros com agita quente c fria, eis
Esso, varanda, garagem, eoohel-
ra, casa d. empregado, pastos,
pomar, etc. Preço uniro & vista
ou financiando-»- 80 por cento,
prazo de 15 anos, 700 mil crurel
ros. Tratar com Cordes, Cata.
Bancaria Barroso, rua Buenos
Aires, 48, 5.", tels. 43-6380 ou .
43-0327, depois de 12 horas, ou
no iocal com Muniz.  

BÕNCLIMA (Petropóliiõ —
Estrada União Industrial, 8121
terreno eom mais de 10.000 m2,
todo com benfeitorias, açude,
gramados, flores, etc. Vcndc-se,
preço único 350 mil cruzeiros á
vista ou financiando-*- 80 por
cento a 15 anos. Tabela Frice.
Tratar com Cordes, Casa Ban-
caria Barroso. Buenos Aires, 48,
5.. tels. 43-6380 ou 43-0327, de-
pois dc 12 horas, ou no local eom
Muniz.

Câxãmbu 
— Vende-s. otíni- chã"-

can eom 240 ml', metro., qua*drados, tendo casa de nnoradl», cais
para empresada, sete mil parreiras,
pereiras mael-lia» -mctxelre.- fl-
gueir»», manguelioj, cc_t»nh«lrse;"rando i»r_mjal t . demal» árvores
frutíferos. Informações com, Mon-
teiro. corréa Dutra 32.

Jac*tep»-_* 
— orm-Ms-M «ltlo pe-

mteno entrada' d« lo mU crusel-
ro» a prestaess» mensala de mileruaelros — Cartss para 65249 aa

.portaria de»'» loira»!
Tffirlõ-^elo — Otlmo sitio a um»AIA hor» d» trem elétrico loo metrosd» estação com 5 «lmielrcs teome-242 mU metros quadrado» a 80 canta-tos o metro quadrado. Tem xm.Ua»-ru» a lua eletric». Acelta.se ofertesobre o p»*r»mento. Tratsr com R<üfino c. ."emendes. Arenlda Rio Bran-co 173 e.* andar «ai» (07. Té;rIone
42-12BQ. ' '
/•"jport—iidads — Vea.e-se bsUsslmo
J-r aitlo d» .os.oopmt., n» Sarr» daTeraaopoiU. Maír»"f-*'Foi*»-_.s«ainíflc» residência d*estilo hoUntSe»: duas sslss,

f"i uaratiba•ori

Birra do
lt di.   , ... c. 1»relr», oito dormitório» cl •*_» corr.

sr. varanda, tudo mobiliado; Maisurat cts» o»r» empresados com tres
3uarto», 

latfãp., etc. Plstrl-., boa eon-U-éVo com tre» oa automóvel. Prece315 mil crueelre» tem Intsrrneajisrlo.
çartst para t2604 na' portaria dest»
jornal.

Sities, 
chácaras a lotes — Verijém-

se em Demétrio Ribeiro" j» Dts-
trlto de Vessoures, Estado do Rlo,
dtlmas' propriedades com e sem casas,
nascente*, cachoeiras, matar, etc, —
Clima de 380 metros de altitude 20°!°
de entrada • o -.restante em 60 pres-
tacSes. Sítios desde 70 centavos o
mitro quadrado. Tratar a Arenlda
Krasmo Brasa 277. sal» 1207. Telefo-
ne 4J-Q854. rom o flr. Lisboa."ÇJIÍÍOS __ ciCmiv Oirãndt* ~ Com"? 

treas de 30. ¦>."• 30 a 100 mil me-
!roi quadrados : Vendo, otlmo lccal.
prejtsndo-re pira evlirios, lotanmen-
toi ou industriai. Prcçoc 1 partir de
Crf 80/000 — Negocio do momento,
preços de rara oeislfto. Tratar reionl-
menta com í". Ko-nelra. «ua R-xS-l.ro
Sllv», lí, ..', sala 90., eso. do As-
ncmbléla. _______________

Sitio 
— Aluno ou srrendo oltlo no

Distrito Pederal. eem cas». lus s
»_u», eontr»to lonso . a vantajoso,
baaa do alucuel 00 mil crurelros
•nueli. pM-Oi mimai ou semestral-
manta. Cartas com detalhes par»
42215. n» porttri» de«l» Jorn»l. ¦

glllos 
a franjas em A.-csrelo. » Crt

1,20 O metro quadrado e lotes a
pirtlr do 11,000 crurelros, com lô por
cento de entrada e o restante a lon*
eo prazo, íem Juros. Altitude 600 me-
tros ffrihdt centro de riranelo. onde
estA sendo edlflcsd» '» colônia de fe-
fiai dos médicos do ,Bio de Janeiro,
t 2.30 horat do Rio. Plantas e rnsls
tnform»ç6es n» Org»nl__-ilo Montei-
ro, A Avenida Oomes Prelro 35-A.
sala 1. Telefono 42-58<0.

Sltíõ 
^- -"roponho-me a comprar

ou arendsr sltloccm 3 alquslres
na Distrito Federal. *>ro*lmo et es.

trad» Ria Sto Paulo com casa. luz

Apartamento 
para cavalheiro — Ca-

nl do comercio, qu» procura ne*-
ti momento apsrvamo-tto ou ca_a, na.-
proximidades do Centro, d-usjr*. cn-
centrar oavalhilro de boa poalçfto que
queira participar conto inquilino unl-
co na base do preço provável d« 1.300
a 2*000 cruaeiros- Cartas a 973b6.
na portaria avsti iornal
A:«aa-se 

parte de um eaerltorlo,
mobiliado, com telefone, i rua

Beneditinos 22-A. sala S. Tratar com
o sr. Ribeiro — Tel. 43-3861.

Ahiga-ji" 
ótima aala _r"rua Similãl.

to da Veiga 16 is.* andar, iala
1.308 — Clnelanú». — Tratar com
Djalma.

O-asilo 
— Sitio t_» *_-» i_~fitÍ-

sopoiu, íot.ooo rmi., par» amlgoad» nituresa a -*r_»delro rsmfníso, -
catt d» eampo, uma sal», i _u»rt_»eoslnh» vtraadt chuveiro, -. ... tndoeom asua corrente; moblll», um rlo
pitoresco atr»veu» tod» o terreno;
ums maravilha. Boa condução, duashoras d» vl«gim era trem ou automo.
vel. nreco 120 mil c-utslros sem ln.
termedlarloi. Cartas para 62605. na
porttri» desta Jornal.

Rlo 
Bonito — Vendsm-se sitio, e

lotos t vista e a prestaçto » par-tir de 3.too eruselros. TraUr A nn»
15 de Novembro 133 cm Rlo Bonitocom o Sr. Altarlo ou t rua Buenos
Airea 140 !.• andar eal» 307. Tele-
fon» 23-0341.

~X luso consuiior.o oom mo-ina-ao —
XX. equipo telefono «te, terc&a, quin-
tas-felrai o iibadca das 9 ái :. tao-
r», e 2*» 4ar> e t"» feire» da» . tt
13 boras Itua Miguel Couto 127 1* <-n
dar proxlmo ao Largo <"e flanta Rlta,

Alugam-ie 
ótimos quarto*, a casais

e vagai para rapasei com oti um
refeições, d&o-se e pedem-ie refe-
rencias. n&o se atende ao tflefon, â
rua Rlaehulo 17, em apartamento xta
Fatlma, aluga-» um quarto mobiliado
sem refeições a easal. Tratar i rua
Rischuelo it. Centro

Slngim-se 
vagas com refeV^ci. p_t%

moça» que trabalhem íora. Rua
do -top-arlo 28 2.* andar proxlmo da
ro a Primeiro de Mary o. 

Slüga-sé 
um otlmo quarto em eaiâ

de família a irnhor d« retpelta.
Rua Oullherme Merront 67 aparta-
mento 2Q3t Bairro ratlma."a 

luit.se -tlmo quarto de frrateT
-C-Lbera mobiliado, Hnda vista, • vm
etstl que trabalhe fora. Alue.*.
1.000 erucelrot. Av. Fresldsnte Vtr-
tae n. 2.007. 21.* andar, apto. aa-
mero 2.107. esquina com Santana."^"pãrtâmenlb"— 

-Pana-ss o errair»-
xVto de um no Centro, bairro ds 7*1-
tima, com sala, quarto Amplos, eom
moveli. Tratar eom Bona Carmta
Cunha, i ru» Visconde do Rlo Sran*
eo 12-A.
JTtentro — Aíüga-í«e em apartamen*
V-' to, eala de frente, moblllida, pa-ra casal distinto, A At. Hemr_q*Uf
Vs!sd«res 98. 4.» «ndar, «pto S4. -—
fona 32-4431- ^^ "

CtntVo 
— Quarto lnâependent-», «om

sanltírlo, aluga-se a a :.m'.._.¦ eo
senhora que trabalhe fora, sem dire!-
to a coxfnhar. Informações, por fr.-
vor, A ru» 3_onte Alegre 76, »pta
n. 4, daa * As "4 horas. Hio s«. In-
forma pelo telefone.

Alug»m-«e 
vagas ã fã-iViie* decin-

te sem eaea de íi mllla de todo
o respeito, eom cama e mesa, A rua
da Alfan-c-a 107.  _
\ j-ga-ie vaga para ripai. IrãTãr

igua. estrada para automóvel
(ir '

Mato Alto. Tres lotes .ds terreno
A rua U, . no lugar Mato Alto. em
Guaratiba. constituídos dos lotes
1036-1937 da quadra 56. medindo 20
x 50. e Estrada do Mato Alto. lote
196 da quadra o. medindo 10-63. do
espolio de «To&o Perslra de Castro ie-
r&o vendidos pelo leiloeiro César Lcl-
te, quartt-felrt. 9 de novembro de
1941. As 16 horas, em seu armaaem.
A ru» S. Jos~ 63. por ordem do
Juízo d» 2» Vara de Orf.os e Sucos-
íOfil

•____&_-_tiras
Ttmo -plano de 10,30X35 — Jardim

artoea — proxlmo da Praia de Co-
t do Mareadlnhp. Tel._29-0816.__;

> ÔÓTtsrn_M_or — Casa, de con*s-
tmçt*_ -e-fp-cial . **!o proprloUTlo,

»o—i. 4 «foar-oa, 1 -ata, t bonhalroj,—.»<_» Taro-—», em I todos. H» es-'6 
prlnclipsl <5o <-A.efto. ponto con-

At tlh». Vende-ee. cora _srte fl-
da em 5 ft-*»i. roto^raflas e de-

 4 »a»» <-.n_í-T Dar.tt.*., llt-, ••nc-f. tala .85."—a. At Ooremador — ftaeldenet»
•taitia eea mete d» ebacara, A ru»"tEi.Ba.b__» 195. veade-se por ts.0
trot-treu, fo-allH»--» to -rall rni-

•btecjnls trtttr eom a tlrm»-" eu <_r. Mansnr, 4

nt

*gf
a^w*_.*ivt. >*.»»— ts.._. i*?.•_____________?•

A venlãã com trea casas ds constru-
XX çio modera» em terreno de 22 a
30. Ven-de-se por motivo de vlas-m
de s«u proprietário. Faclllta-ee parte
do penam ento. Melhores detalhes com
Vasquez êt Qu-lroí; A rua Uruguaia-
n»; 166. 3.Q sndar,

A partrvmento tona' mn compro «om
-<-— longo Ilnanclnsmento P-Oipo.t»
»»_» Postal 219». Rlo.  _ _

Armarem 
no 

'_. 
do-ltlo — Viadí"-

ie um eorrer de caiai no centro
d» cidade dividida em duo» reslden-
dai • doli ial6es para comercio ou
industria, com entradas aoi lados.
Preço barato 150.000 cruzeiros. Tra-
tar com o proprietário, . travesst
______e_a__,_. Tels. 21754, Niterói.

Araríiama, 
E. _b Elo — Vende-ss

uma propriedade com 30 alqueires,
parte cereada com 100 coleç&ei de ga*
do, 8 sítios para trabalhos de faml-
Ua A margem da Estradi Nlterol-Ara-
ruama, 8 ônibus dlarloa. Tratar A
travessa Baronesa 62. Tel. 21854 —
rtelerol. 

tenoSo Sr», ¦.ropfletarlò» íe imo-
vels do Distrito Federal! Com-

oramos diversos prédios, apart_men-
tos • terrenos, próximos de conduçAo,
_3erve na sona sul e sona norte, pago-
mentos A vista a combinar. Nec-clo
serio e honesto. Soluçfi.0 com rapldei.
Informações diretamente para a Pro-
euradora de ¦ Imóveis F'_rliuolo, A Pra-
r.t Mahatma Oandhl i, 9». sala ais.
Tols. 22-9061 « . J2-77J0, Edifício
Odeon. Cinelandia.

arto de .tvtrv — Temia» A vend»
trei lotei que ficam em frente A

eitaçto, próprios para comercio, ao
]ado do café, A direita da BitaçAo —
servindo porém ptr» resldencl». em
'rente A futura praça da Zstaç&o —
Mede ca— um 12 sr 30. Preço »penas
de 40 mtl cruzeiros, entrada de lo mil
crure'ros o o resta eomo combinar.
Na -.(.trada do Chaumlere vendemos
outros tambem multo perto de esta-
ç&o, & apenu 100 mitroí, por 33 mtl
erustlros cada um, eom 1 o mil cru-
lelros de entrada. Trata? na "Orga.
nlrs.Ao Alta", raia dot Andradat .6,

7*1 ranâe área — Vende-ie grande arca
VT de terreno Junto A Eitrada de Fer-
ro Central, e otlma estrada de roda-
gera, junto A Iluda praia com Agua
otlma, prestando-se para Industria,
hotel ou colônia de ferias, a 76 quilo-
metros do Centro. Para mais detalhes
pelo telefone 22-4049. falar com o pro-
prletarlo, dai 12 horaa em diante nos
dias utels.

Eotei 
a prazo

versas zonas
~V,endemoi,,'Vm""dÍ-

_ ., ótimos lotes com
grande facilidade di pagamento. —
imobllarla/ Creius. Rua Buenos Aires
n. 90 —¦ 7°, sal» 711-4.

àranjé.riá ou Êõtatogo, compro urn
palacete com todo o conforto, cen-

tro de vasto terreno, nAo tenho base
da preco. Oferta» para D. Ets!. Tele.
fone 26-7125.

Sitio 
—-Tirtrad» nio-Petropoll» _rn.

19 — Km frente ao Núcleo Colo-
nlal de BAo Bento, 30 minutos d»
Avenldn Rlo Branco, oasa com »_u»,
ótimo clima, galinhas porcos t cava-
lo 31.344m2 demarcados em 43 lo-
te» de loa.o, frente psr» ¦ estrade.
Planta «provada pel» Prefeltur», lo-
esl que autorur» n venda lrosdl.it»
doi mesmos, sem dlspendio e ealgen-
cia. Vendo, pirmuto por outro nmior
ou eas» em qualquer bairro. Telclnnr
29-2264.

Sitio 
— Va—íõ —•*tai_5U-nti"''in-nút_ã

da Avenida 26.915 m2. Orand*
eas» avartndads. Unda vlst». Otlmo
dim» tratar tel 43-4741.

¦Enviar datalhes nara 68036 n» por
taarl» ae-teJornal. 

Sitios 
im -Mova Iguaçu,, eom grandea

e-pequenai Areai,- aproveltevels pa-
ra loteamento, ver e tratar com Mar-
tins na Padaria Troa NaçOes, em fren-
te A eltaefl.0, noi sábados e domln-ros.
Telefone no Rlo 32*3849, vendo tam-
\lem lotei..* prestaqfles. .. ¦ ' 

,
ltlo — Campo Orande — Vendo

eom 38.122 m2, terreno lndleeott.
celmente de otlma Qualidade per»
hortaliças, msmfto, «to., passa vala
do agua limpa no centro do terreno,
2 caias modestas, de tijolos « telhar:,
quase novas, com 'agua -encanada,
abundante, estrada a&faltada com bas-
tante eonduçfto a porta e distante da
estaçfto lo minutos, local, radio e bo-
nlto. Cr$ I80.ooo.oo A rlsta. Telefone
B54 ou H. Augusto Vasconcelos 324,
neste local, qualquer hora.

Serro 
do Mar — Venâe-se em Jerüaba,

ex-Palmeiras, a menos de 2 horas
do Rlo, pela linha do centro )\ eletrl-
ficada, sitio com. 7 alqueires, casa de
moradia confortável, outras construções
e multa agua. O'ti mo local para eolo-
nia de frelas, hotel ou colégio. Maio-
res Informações com Hello Monerô; &
Av. Rlo Branco, 143, l.« andar, com te-
lefone: 43-9432.

Aluga-se 
um quarto com J vagas.

com roupa de cama * moveli a 3
moças do comercio. A rua doa Iiva-
jos 65, casa 10.

Al 
ii gam-se otlm&a vagai com pena&o

a rapas, quarto encerado e gua
corrente, A rua da Constltulçfto 47
sobrado. ^__

A lug»-»» no Edltlclo 11 de J-S-fiS*
X-Lapartamento 706 sala, quarto, ao-
Rlnha, banheiro eompleto • varanda.
Ru» Santana 77, procurar o encar-
regado Vaseoncélo**.

Alugt-se 
A ru» Waahlagton Luís 33.

proxlmo A Prae» Crua Vermelha.
_m residência familiar, otlmo quarto
mobiliado, A ura cavalheiro. Telefo-
ns 32-1691

Apartamento 
— Paaia-si uni con-

fortavel, A Avenida M. S. di Fa-
tima, eom dois quartoi. duai ialai, 2
banheiros completos e coilnha. Alu-
guel 1.800 cruieiros. Tratar pelo ts-
lefone 32-0270.

iTTus»-ss um bom e e—e»"-- Quar.
-ito em casa sossigada de pequenaiamilla do máximo respeito a um ae-
nhor que trabalho fora • de boas
referencias, fiem movem. Único ln-
qulllno. Vtr e tratar A ru» doa In-
validos cg. «brado

Centro 
— ÀIus_-se «psrUrnaeato

moblllodo, eom plano e telefon-.,
dois espaçosos quartos, boa snla, ba-
nheiro, cozinha • dependências paraempregada; tudo ree em-pin tido, por2.500 eruzetros. Contrato de 2 anoa
oom fiador Idôneo. Trata-se m
mesmo, l Ar. Mem de si a. 147,apto. 905.
/Ncntro — Aluga-se o ultimo gr.ipo *
yj ds silan em zona central _o*xt trei
nlas e eanltario para cecr-torio eo-
mercial ou consultório medico. Tratar
com F. R. de Aquino &¦ Cia. Ltda.
Avenida Rlo Branco çí fc3 _ndar Ts- _
lefone 23-1830.
/"Veriiro — Aluga-se otlmo quirto 75
\j frents mobiliado a casal. TJnlcoi
Inqulllnoi. Avenida Presidenta Vargas
2007. Apartamento 1104. ¦

Centro 
— Aporta mento próximo *

Cinelandia, cavalheiro dc rea»
ponsabilidade e» fino trat© nroenra :
outro era Idênticas eond.çflw pa ra
soclo de leu apartamento — Cartaa
psra Í.33-.!, na portaria deata Jor-
nal.

Centro 
— Cavalheiro di. reipontta-

bilidade procura issociar-so' a
outro, em Igueldide de condlç ea qui
tenha apartamento mobiliado. Caràas
pira 6-u--ô na portaria desU Jor*
nal.

Aluga-ie 
o apartamento 702 A Av.

Mem da Sá 72, com tala. -alsta,
pequena coslnha, banheiro o varanda.

iguel Pert-lr* — Cen de-se livre e
desembaraçada, 7 quartos, sala,

varanda e todo o conforto moderno
Terreno de 11X48. Crt ir_n.uoo.oo. In-
formações Virgílio, & rua Uruguai-
a na na, lo._. ¦ . • • -_

Mftgé 
— Ert, do Bananal venfle-iê

ares de esquina com 6.050 cn2,.
dividido em 12 lotes 14 insíritos no.
Registro .de Imóveis de acordo com 0
decreto 38. Otimo nrçoclo para re-
venda. Preéo to mil cnTíelros A^M-
ta-se gado com parte do pagamen-
to. Cartas dos interess-ado** para...»>729B__ra_gcrtar!a_desfce Jornal. _____
Mendes" 

— Vende-se, próximo de ho-
tel .moderno e luxuoso), horto t

u.Ecina, recem-Inaugurados, o lago, e
centros esportivos e asslstenclals tm
orRanlraeAo, chácara com -10.62B m2,
arborl-adv formando parte de unlco
loteamento de veraneio, com Agua ca-
nalisada em todos os lotes, captadas
di nascentes próprias, perenes o pu-
rlr.slmas, dominando toda a Mantl-
queira e com eletricidade «.. telefone,
** confinando eom grande bosque em
formaçAo. Acesso para a Estaçüo, com
? 

trens eletrlcoi dlfirloi o da qual dis-
a apenas 3 kms., e do km. 57 da Rio-

SAo Paulo (Cabral) distante 35 kms.
por excelentes estradas. A vista ou a
praso. Tratar eom o proprietário. A-u - Evaristo da Vels», 16, 17.* and.
Tal-__.!j_*7r*7. _.

Nova 
Priburgo — Vende-re

t.

Cnacarlnna 
e lotes a longo praio,

eom arvores frutlferaa em plena
produçllo, cada lote 6 um pomar. To-
dai,-ai ruas arborlsadas. Variante
Rlo-Petropolii, nos quilômetros 19 o
22, com Jus .escola e agu» sncantdt.
Trens, ônibus Praça Mauà prestaçõesa começar de ne cruieiros p(r mês,
entrada i combinar. Fornece-a- mate-
rlal de eonstruçfto em prestações. Tra-
tar diariamente A Avenida Oomes
ÍTelre 33-A. Tel. 42-J840. Or.tnlst-
çio Montilfo. - 

 
¦'

/"iasaa com pequenas e grandes «ha-
V-» caras, vendem-se no município de
Vassouro» n» estiaçati de Ip ron-a, —
Saltar'na segunda parada depoli de-
narra , rio Plral e procurar Benedito.
A* cosas floam em frente A -parada.
Lugar saudável sem mosquitos, altltu-
de de 360 me.ras, com ln*., ngua. te-
lofone, armazém, medico residente, ei-
cola etc. Linha do Centro, ramal de
Mfnas, menoa de 3 horas de (rem,
grandes, 2 sales menores, 4 dormlto-
rloa (um duplo) 2 banheiros em cOr,
copa. cozinha, - quarto duplo de em-
presado garage 3 lustres em sl aba** tro
e cristal, ricas cortinas em andar ter-
reo .nfto devassado, Unda vista e ven-
tllaçflo. Preço eom lustres 760.000 cru-
zelroí lendo 305 mil cruzeiro* flnan-
ciados e o restante facilitado a tres
anos. Vtr A Pral» do Flamengo, 386
apnrt. 102. .
Cas» 

x~Blílo — Otlm» east è_m
iala, a quartos, varanda, cotl-

nha e binhelro, em emtro de Urre»
no todo murado, com entrada paraauto, vende-ae ou troca-se por aitlo
no valor de lio mil cruieiros. Tra-
tar eo.n . o proprietário, A rua Ita-
cnruesA 78, apto, íoi, Tlluc».

Ctaacar» 
na TIJuea — Terreno com

7.000 m2, pronto par» receber
construção. Orande oportunidade pa-ra adquirir Unda propriedade, a 7 ml-
nutos do centro da Cidade. Bituacfio,
uanorama e furnas naturais de rada
bsleea, j&rdlmr pomar, local para pis-
cina e pequeno campo ds Tenls, JA
prontos — Orande platô para cons-
trulr. Águas nascentes, ellma aeco,
e la.uberrtmo. Rua de aceãeo pala-i.tf-n», com grand.a obras em can-
tana. Vendo com alguma ficilldada
no pagamento. Tel. 37-327B

um
_srreno A beira da estrada d*

rodagem, eom 50X190 da fundos, eom

pacaVas no km. 10 da Estrada RÍo
Fotropolli a 40 minutos do Cen'-ro

a partir de 13 mU eruselros prCstaçOrs
de 145 cruzeiros por men. Entrada de
20 por cento. ConduçAo gratls paravl.lt»r. Tel. 22-1327 com Amorim.

Sitio 
—'"vónde-s8 ém Jaoaripagua A

Ettrtda do ca.ambe, otlmo sitio
com bonito panorama, tendo caia re-
sldenclal moderna. Arvores frutíferas
a de ornamentacAo. cata de empre-
gados, chiqueiro calçado, t galinheiro
par» 200 aves. Abastecido de tgut
potável. Preço 600 mil crutelros. —
Trattr eom o proprietário, t Avtnlda
Merechal Camar» 271, 30 and., tal»
303, teletone 42-8040, ral 15, nos dlat
utelt,-dae 11.30 ta 17 lwrat.

Hio — Vendo em Btcr» Pamlll» Hn-
4» propriedade com mais de cinco

alquelrei. Todo conforto * bemfelto-
ris». Rua Mexico 45. solt 203. Tele.
fone 42-2874.

S' 
Itlos" ern 

"Queimados — Tenü,m-je 2*.
um com 70 e outro com 37 mU

metros quadridoi, metoi cultivados
com bananeiras, laranjeiras, aipim,
batata doee, milho. etc. Amboi pres-tam-sn para Avlarlo, crlaç&o • de por-
cos, patoa etc. O primeiro possue ea-
aa residencial, e duas para colonos e
o segundo uma para colono. Preço
base CrS 3)00 por metro quadrado.Trata__pelo_tel. 43..404.

Sltíõ 
—"*3 alqueires, t estrada de ro*

. dagem á porta, com fronto dl 500
metros, terreno tm vtrgens e morro,
agua própria, pastos, matas a km, da
Estrada P. L.'. ramal de Campos.' —•
Preço t.000 cruttlrot, t 4 horas do
Rlo. Tratar t rut Teofllo ottoni n,
;o andar. .Tel. 43-3368.

Sitio 
— Vende-se a menoi de 2 qut-

lometros da Estaçfto de Avelar —
Município de Vassouras — com 3 ai-
quelres ou sejam 135.000 ms. com nas-
cante, terreno plano e alaranjado —
prestar.do-se para cultura « avlarlo.
Para mais informações pelo telefono
22-4040 — das 12 horas tm diante nos
dias utelt. ¦ -¦

Sltíõ-— 
Vende-se na 

' 
cidade «e

Nova Iguaçu, A rua Paulo de
Frontln 323. eom' 477.000 n-12., tgu»
lus. telefone, cochelras, galinheiros e
pedrelr» licenciada. N. B. — parte¦erre par» lotear.- Ver no local, com
o Br. Darkt,

~\ 
pto. Aiuga-se eom quarto e sala,

xa. novo sem moveis, c sem luvas.
Tratar por cartas para 3543-. na -por-
tarla deat_e_ Jornal.

Avenida 
Clomcs Prelro 140. _•* on-

dar, quartoi sem moveis, boa pen-
sio, alugam-se a eaiali, banhos quen-
tei. Aluguel 1,806 eruaelros.

gaera-Ftrnlll» 
— Eltlo tom 10 elquel-

ret (.-.tante 4 km. EstaçAo, vendo
com oaaa, matas, 4 naacentss, Ideal
sanatório, repouso, crltoto, por sso
mil cruzeiro» sendo 20% vista e o
restanti financiado longo praio. Aoct-
to permuta apartamento ou terrino
no ltlo — ERIC — Avenida Chureblll
,4. stl» 803. Fone: 3271868. r^SITIO — Compro — ííiTT-.
F. C. B. ati Campo Grande,
mínimo 20.000 m2, eom eata de
residência boa, signa e luz, perto
da estaç&o ou de condução, qne
sirva para Aviario. Base trezen-
toe mil crurelros, ntroelo 4 vista.
Resposta eom detalhes pára rna
da Quitanda, 189, loja, sr. Anca-
nlo_ r_
ÇJitlo em Stort Ftmlllt Vende-st

um dtlmo sitio em sacra Família,
om 5 alquelrei, 10 nascentes dágua,

Frlbur.o 
— Sitio eem a.ooo -netros

quadrados « easa nous ainda nfto
habitada Trelte r par» t «strtdt ds
rodagem proieimo ao hotel Bucky -»-
Preço 120 mil erunatros. À-colta-se
automóvel como parti do pigamento— Tratar cem o pToprtítarlo dr.
Humberto. Rua Alvarás Axeircdo n.
230 — KlKrol. Tel. 5911

Fasendõta 
— fcompro 2 peqúetnioi' ée

10 ft 50 alqueires pr^slmo 
¦?»_> au-

tomovel, n&o a*rve balxida. B3rha, fc
ctst vasta. Tem tfrua atteente p. ru» Barato de Bom _tet.ro, IS.4 cas» I

i 150 n. ront 4S-120.. 'icm telefona. _,.

trea cisas sendo duas de colonos, .ea-
ch-elra. eiallsilm. -vista, eto. Trattr
targi-felrs. pelo telefone ^p-4842,

ltlo com 5 alqueires de 4Ó.40om2.
peetos, junto a uma parada da es-

trada de Ferro Teresopolls. onlbut e
porta a 10 mtn-.tos da estaçüo dl
Matt itl hort e 20 do Rlo — Preco
30.000 eruselros. -Tratar á rua Teo-
tllo otoni 93. tr» andar. Telefone
43-3368.

Sitio 
com 300 mil metrot quadr-sao*

perto do quilômetro 6 d* fll- Pe-
tro-po.li: Plano otlmo psra lóteamen-
td. Peco qus-.quer nwroclo. Carta-
nert «7264 nt -porttrlt deste jor.
n«l.~Á 

rrenda-ii"um sliío na ÉstaçÀó' áe
--é\ Austln, com easa regular, boi
agua, naicente. loeal saudável, nlgu-
maa fruteiras sendo mala laranjeiras,
exli-em-so bois garantias. Informa*
çOei fc rua Conde de Sonflm 482. dl

. profottscla 4 aolte. ,_-

Sitio 
com 5 alqutlr— de- 40.400m2

pastos. Junto a uma parada da es-
trada de Perro Teresopolls. Onlbua fc
porta a 10 minuto.** da istaçfto de Ma-
g4 o fc l hora-o 20 do. Blo — Preço
50.000 oruselros. Tratar A rua Teo-
filo Ottoni 95 — 2.* andar. Telefone:
43-3368.
oltlo — 3 alqueires, fc estr nda de ro-
O dagem fc porta com frente de 500
jnelroii, terreno em vargens e morro,
•gua própria, páscoa, matas a lem. da
Estrada P,7.. ramal de Campos, -preço
9.000 cruzeiros a 4 horaa do Rlo. Tra-
ter Teofllo otoni ._. 2.» andar. Te-
lefone: 43-3368. *

Sitio 
em Patí do AUeres eom e% ai-

quelres vende-ae ou troca-se par-te ou todo a ras&o de CHI i.fjo cada
trata-se com o proprietário A rua
m2i faclllta-se parte do pagamento;Sousa Franco 737, VUa Isabel ou pela
telefone 38-4219. nos dias utels, chn-
mar ¦ Domingos. ____^"f-ITIO* 

~ Vende-se, 10 mlnu-
tos da estanao de Morslng, en-
tre Mendes e Barra do Plral,
E. F. C. B. trecho eletrificado.
96 quilômetros do Rio.' por es-
trada de rodagem, 400 metros
ait. ótimo clima, boa easa, de-
pendenelas para empregados' e
crlaeS o, luz da Light, agua en-
canada e grande lago.' Mais ln-
lormações .7-4491.

Sitio 
— Proprlttarlõ aa T>. _¦". eom

pratlea- de l»vour» e vontade de
trabalhar, precisa airsent» di. peque-
no para «lar em troca de. aluguel,
desde que lhe seja permitido plan-
tar • criar. Pas eontrato. Somente
hoje » pertlr dtt . 12 horas 1 rus
.rlgut.ai n. 64 — Baniu.'O-rrinoa ém Ipanema — L«blon —
."- Vendamos — Rua Joaquim Nabu.
co: 14-.9 — Oom»* Carneiro 12135:
Vise. Plral&i llxso e 40128: Atsuifo
de Paiva: 16X27 •— Prud. Moreis: de
IÕ.40 t joxso — Redentor- ioxjo —
Vltlrt Souto 1SX50 e 41Z43 - Delfim
Moreira: 15x43 — Draaeu. Mltre Ctql
2.X22 e .1X33 — Jos. _i'nh»res 12X37
a 21X31 — Campos Carvalho it.-qul.
na 40x451 — Bplt. Pe'«ot: 10x50 —
Ssmbalba: t3x_s — Vise. A.buquer-
qu» 14X30 — Plrettnlngt: i:xis —"C. I. R. Umt Leal" Rua Mlir.ie'.
Tjemos, 44, ».* andar. Fones: 27-181»
e 27-4825,'pereiopoils. Bltlo — Vende-»» a 14
¦*- quilômetros da Varria. Pctrada

4« Frlburgo, com 190 de. frinti por
420 de fundo» mais dt metr_.de plano,
«sr» pequen» cas», eom 1 qus,rtos.
pre.itflnndo reparos. t_ugir aprasivst.
prorrr'o para presos d» *go*to e de•rrent"" ^lturo. Preeo 170 mil erusel-
fM^ÊSB*,,.?8"37')y-l ,,. ' ¦ . j
Vend«-oo 

lítlÕ om Ooverhaáor. Por^
tela, a . boras * inel^ dõ Rlo

cnm 4 a*aa*l-*-ji o meio ¦— R^sldnn-
cla--_benfeHorlTif. o3Sna de veraneio

Apartamentos 
— AlugAm-M com

saleta. Quarto, banheiro e kit-
chenette. proxlmo ao Centro no tala-
boa Hotel, cem todo o conforto e
caf* pel» manha.. Pracoa módicos, por
mel ou -por dia, a combinar. Rua
Guilherme Marconl n. 1O5 no Balr-

de Patlma."V 
partamento ^ Aluga-se, próprio

x-Lpara casal, fc rua Riaehuelo n.° 121,
apto. 408, a quem comprar uma aala
de jantar completa e duai camas.
Chavea na portaria. Tratar fc rua di
Santa Roía n.o 12, caaa 2, Niterói,~i 

partamento — Aiuga-se no 7» an-
-Xdar do Edifício 11 de Junho, 4
rúa Santana 77, com uma aala. um
quarto, coilnha, banheiro completo,
varanda, apartamento novo, ainda nao
habitado.

Aluga-se 
üm quarto em caia Hi fa-

mllla sem movela a senhor do res-
peito; A ru» Afonso Cavalcanti 138.
Estacio. 

luga-n quorto moD.liado na Bs-
planada do Castelo, dl frenti pa-

ra o mar a moça que trabalhe fora ou
a rapai. Trttar pelo tsl. 32-73.0.

5luga-se 
um quarto mobiliado com

almoço e Jantar, para doli rapa-
sei do comercio, casa de familia de
todo respeito, por Cr$ 700,00, cada;
t ru» 10 de Março 8, __j

Centro 
— Aluga-ie vaga em ipar-

tamento, a maça que trabalho fo»--
ra, A rua Santana, 77, aat, si os, an»
dar 21.*. ISevador doa fundoa. Xdif.
Onse de Junho. ' 

¦ , ,
Centro 

— Passa-si um apaTtp-sníntó
mobiliado, com sala, dois qua?-

tos, banheiro o corinha. Vir • tratar
t Praça d» Republic» 03. »partam_i..
to nol. no 11» andar. __^

("-.entro 
— Aluga-se otlmo ipãrv»"*'

J mento do frente, da auarto, -ais,
banheiro completo • coslnha amirtea-
na, no Edifício üormandla, .*- rua
Washington Luiz 3, esquina da Avi-
niad Mem de Sa. Chaves co mo sr.
Ernande, na loja do edifício. Uai-
ge-se fiador comerciante. Aluguel de
2.000 cruieiros.

CotõIhelro"aImite 
componfii.ro' iífõ-

neo de responsabilidade - m *-i
apartamento no centro. Condlçftes a
combinar. Cartaj. j»ra 64281 na porta,.
rlo. diste Jornal.

Centro 
— ÜuarTo — Àlúga-is moBÍ-

liado a um cavalheiro de trato
• rèsponsabllldadi im apartamonto
di easal Idôneo, aem criança, lowego
absoluto. Pavor tilefonar na parte
da tarde. Tel. 32-230». 

Centro 
ou bairros — Apartamento

preci jo de um com dois quartoi,
aala « demali dependinclai. Alu-
guel e outroa assuntos a tratar. >*
lefonar para 3 2-(.40ò _____ Cesa _________

(1 
entro — Alugam-se Io • 2o 

"onda-

J res, alucuel 15.000 eruselros. Sn-
trega Imediata, e um cm Copacaba-
na, 1° pavimento, com 4 quartos, 4
salas, aluguel 6-000 eruselros. Ambos
com contrato. Tratar A rua Senhor
dos Passos 31. 1° andar, sala 2...__.,.... r., „ 

alugam-se na Avêuld_~_?r«/^êniro •
_ eidente Vargas em edifício recen-

temente construído, magnlflcai iilsa
para escritório comercial ou consulto-
rlo medico. Informar com F. R. de
Aquino e. Cl». Ltda. Avenida Rlo Bran
co oi 6* andar. Tel. 23-1-30*

Loja — Aiuga-se em pri-
Centro

InforenaçB" * fotopri M« eom dl".
rBarbota — Trrlsíono ;o-ia:6.

Siuga-ae 
üm pequeno quarto com

moveis e roupa de cama o uma
vaga em quarto com mala uma, com
roupa di cama o moveis, a dois mo-
ços do comercio; t rua Tayior 100,
apto. 303, ao transpor a entrada au-
bír pelo lado esqusrdo.
/Tíuga-st eru ¦p»rt»_tnto, ãrn

--"-.quarto t senhor distinto que tra-
.,_:. e fora, t rua do Riaehuelo H.-A,
auto. 14. Nfto ii atende p i|o telefone

Aluga-si 
a üm cavalheiro ffTitiíUM

• di naponsabllldadt, arajadlstl-

fio 
quarto, mobiliado tm apartamen-

0 soiiigado, Avsnida Henrique Va-
ladares 131, tpto. 45. 4* andar, at-
bsdo o dl» todo, domingo t ttrdt —
Centro~\ 

lúgamõ) duas vagai im quario
£%> arejado, npaçoio im pinsio fa-
mlTrtr, » dois rtpasss qut apresen-
tem atestado dt boas referencia»,
tratamento ótimo, preço 700 eru-ilroí
meMali.j'Rua_jQ_jRlaChuilo, ,314•

luga-se bom Quarto, para oaiõl.
boa pensto — Troctra-te refe-

rencias — Rua Monte Alegre — Te-
lefone 3--2816.

Slugam*;e 
eipaçome e anjãdii ss-

lt» ptr» escritórios comerclols ou
oequenas oficinas de relo]oeiros, ouri
ves, protctlcos cts.. com Inrtalafio'tmttiit própria e Mco de gts. alu-

Jíi-ip 
Mmbem grande loja com cerca

e 200 metroí, Jnolualv. aobreloja. —
Aluguel» taindo- pel» Prafelturt, nto
t» luvas rsm movcls, t ru» do Lavrs-
d:o loo proxlmo da Lapa. Tratar na
sala 201 oas 12 ts II horas, todos
.g,*...?*.-1..-ü-SiS —

/C-p'»rt»—.nu> — Alugai» á ru» 4»
£\ ÍS»nt»n» n. 77 »lnd» nl_ habltr
do, ê mpredlo acabado d» p-onatruir
corn um quarto, uma aala» oozinha.'jinhelro completo « varanda. Propôs-
ta» ptr» t5212 n» portaria aette
jornal.

A~irj.a-i» 
vago n» Pensto Mo _»n-

to. t rua ato Bento li, esquina
da Aveuldt Rlo Branca, un;» v»g»
para moça. Pedem-ia raferenclaa. Ti-
fefor» 2.1-0070 • 
A—Tuga—sa 

jrh quarto de frente. «;m
-oi «ena refelçdes. » oar*! dlstln-

to ou eenhor sô. em ambienta faml-
liar. Ver e tratar i AT, Pre». Vari—
Í.007, »pt. 401. a-H

_ meira locaçdo com 225 metros que-
dr»dos. á rua Mayrink Veiga 11 A. Ver
no local e tratar com P. R. de Aqui-
no — Cia. I_tda. Avenida Rio Bran-
co .1 6-> andar. Tel. 23-1830.

C.entro 
— Alugo apartamento «oa

' seleta, sala, quarto, banheiro, co-
tinha, grande área útil. Aluguel 1.20»
eruselros. Ver e tratar 4 rua *.o_*
Senhor» de Fatlm» 60. apt. ;o_. |

inír-i — "Alugam.se otimaa ikõi,
ponto privilegiado, f. avenida Pre*

sidente Vargas, » partir de 1.ooo ern-
selros. Rua 7 de Setembro 84. 2.° an-
d ar. sala 23, Alvl m.__

Centro 
— Aluga-ae nsAvenlda Mem

de SA 72 apto moblllsdo com quar-
to sais banheiro, coslnha. Informa-
cõos: Ebll Eínipreza Braallelra de Imo-
vels I_tdo te' 32-7344 Av. Churcliill 107
11" andar. „ '

êntFõ — Alugo Otimo quarto mobl-
liado, a pessoa de tratamento, unl-

co Inquilino, Aluguel CrJ 750.00. Tra-
ter nelo tel.: 23.3741.'COm-o.ar.igr»_o__,

Gentro 
— Áluga-s. um qunrto eom ou

tem retelçõe», a um ou dois rapates
que possam dar referencias, tem tele-
fone. Rua do S___s__p.__35.1__sobr__q._.
Vias telo — ÁTúga-»e quorto de frente."L> 

com refeições e l-do o conforto,
em apartamento familiar, a casal çu
um cavalheiro de fino troto e que dt
referencias. Telefonar P.*_b_42-_2.5..'). _"—CENTRO — AlÚRa_ri-_e oa tü-
tlmos apartamentos ainda nio
habitados do edificio & roa Car-
dcal D. Sebastião Leme. 45 —
Etla rua tem entrada pelo balr-
ro Fátima. Ain*ruei 2.600 cru-el-
ros, sem outra de-pexa.______.__
iriãnt-õ — Cavalheiro de responsa-
K. bilidade desela sssoclar-se a ou-
tro, que tonh» «partamento mobília-
do. Cartas par» 64334 na portaria
deste Jornal. --_
Centro — Aluga-se um quarto mobl-"O 

liado, bem arelado, » pessoa qua
trabalhe fora. Raja Washington Luis,
6B, sob_______tlç_____a____'UlqJíe_Pron*ln.
THosai ilscreto e At responsabllldsde*L. 

deseja alugar quarto sem movei»,
só para dormir até 500 çruselros. pre-
ferencia no centro, castelo ou Clue-
l_id-i-d4-se referencl... Cartas para
_***,7, na portaria _de»t|__lorns___

C" 
«ntro — Aiuga-se por Cr» i..oo,oo

e taxas apartamento em 1» loca-
eto eom h»ll, t»l», qu»rto. eojrinha,
banheiro e varanda. Bslge-se fiador.
Teletone 43-3085.~153¥f"_tO — Aingo irrnpo do
S saias, oo isoladamente, e-ja
sanitários, no S.° pavimento da
rna Mexico 31, Ver eom o portei-
ro Lielnio. Tratar coro Dr. Cer-
dovll — 4S-3776._

f" 
Sêntro'— 

"Quarto e vagas par» ee*.
j valhelro» distintos, ess» de f«B___i

Ht, t Avenld» Henrique Valadtte*
B. ít. «obrtaa. _*-K*-*iB*t» w.eriacH*J
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JSOWãL Dõ MÃélL - 60MWÓÒ, 55 5K OTTüSTfõ BS fl5?J
umi» — fiauin »s»rt»m»>M. r>- ' Qt.» elt Irtau — »'gt»-»' *» -. •<*-

ju*re. pare cuil,_ Aiuiüe. «ilil^o d ta
_*lt»-t« *.» ot mettl» o. «r»ll.l.»

••• Tllelon. . a- "a r ,11 «- « M
aeur. ____™
Cisütto 

— ' ílüí-m-i» lr*s lOTE,
/ min ¦ ,1 :•• :.1 •>.- ceia IttaUl»,

(le atnluriA pila «ila». 1 uma «*n»

_«*» at Um'.:t«, * rue 1-».. -> s, ear-v»iho it. •o*r___i_

Sü* 
— Aíüieá-i« aaViroii'" ÍT» "kit-Ti".

At, Rle Br» n.o, 4t. inivmkr c;
• ir^-lhi/t». «ala '..

Sala 
— '.„..,- ou .¦•-.,»« cem

»...-• metei», ttellieladt i. le-n. «r, a» « pauitttntra, ..i». 1.-.. 1 itrene »rapl» tala, a rua ela alta -•»>rt> * ttl, Previa» ttXUM p«,» Pr» j e__«a *_, ;» aart»r, rom Anmleo,-ilur». Ver so laeal » tr»ur com jgt^qtTríite * ttm~qu»rterãlü"_ proprltiarlo 4 »T»Htda_»lo B.-aaco | {5 .,.„ mobi:!_,o t cora r.t.lce.e
 I esses /r.a •• - domingos j»ni».-»<i„.

Quarta 
«en ,.-•.-•¦. indipsndenu t

cern multa -t,*-.t. 1. A i|,..„
toa, um» il aii». armar» en-.i iiih„
• . , • ..-..!.:» A rua ai .... .', hi,
palItO (lf, Hal|4': I. la. . H. ,,||0.

• ' •«!. 1 -. 1 •„ elo ao dtp-iite. ae
to aluía a ptitoaa i* rtipantabili.
dade * .'r ? ,-¦„ apresentação. Vtr dei
¦ As :* ho:»- no ;,..-»:.

I.APA CATKTR

im ~s 
par taa tnio i

C**""BoÍro' 
— "~XTüi»-si» um eperi

exim taleta eo tntraso, «ala, quarto. efi-toh* • • Banheiro romp.ew, i.
íü» Riachuelo . - »p«rt. 4-J7. -Ut-
.:¦¦'¦ Cri i-aoc- TrtUr uo momo, das¦ * J2PIÍ*,.,JS ¦*-»ot**.__,

Ctatre 
—¦ AiO|a,|i üro'grupo ri» 

"etüs,»

--.-.;.'•- talai, ...:-', t taaltarlo.
it Avtmos Presidente Varft ' 1 ll*

. í ¦:¦.' perto dt Avt! !úa Rio rii..r
«o. Tratar no meimo andar, ».;•¦¦
Ç;^J5?i.  ----
jj'íenif5 — Precisa-Ve alojar um ao-
V> Brado coro eoai acomodações nAo
a» faiendo queat&o úo alusuel mm
At f ratificação ato 40-000 urusilros,
«em intermediários. Cartas p*ra 645:i>
ti» potUn» deito iornal.

Centro" 
— Aluga-ee um quarta com-

pletamente Independente, unteo la-
outllno, para um ..¦<;: dt tlao tra-
tamento ou pait can'..ie::i ot re*
sonisblildade, perto dt t._.*./.i. :•..!*.*
.Preço 1.30o eruse.roe — Icle.ant)
IJJ^ÍUM.
jrièntro ~ aÍ;;í»' ««¦ eãplêndrdt íttt
V dt írente, mobllUda. c^m entrtd«
IndependenLe, %o p*.-t um isoü-ir <lt-
Cato, em cu_ ls :...-üíh*-. de todo o
.'"¦rfiT e re-tpelto. t rua. André Cu-

ptrt um etttl t t tao;ot v umi vae*
« pcitott rMpeUoiti. Rua dt t-u-
tlo.«_»?,_j!_jiiida_r. _________
Q*U (jt írnlc n.ii|i,i, «m pt^Utat)
O <• UU-

eS"

jTientro — Sm ,*. * oe ztoa^it, tlu-
,^- fft-te rtft t rap/z do com£r*;o,¦•ir qutrto ptrt úolt. p^fco JOO eru--Eeircs- TrttAr psto tone >:-:::-¦». —
Aluct-te outrt vtg» por 230 cruel-
£oo.

CASTELO — ÂÍUfam-te 2 **'-
Ias, junta* oo separada*. í Ave-
-nida Ur_.a Aranha, 19, grupo
11K. sala B-l. Trata-ae na Ad-
salnlstrndnra Fltimlnenae S. A.,
á rna do Rosário, 12D, 1.* andar.
./"-.n:ro — T-aWi-r contrato de'tpar-
\j.tlmento dt •- qutrto». aaU. crtn-
.-.t Jardim de inverno, coalnha, grande
•dlipinet. baohelro com box, quarto e
banheiro de emprectda, Irea com tan--que, com parte aoa movelü, nAo talta
nfaià •— Bairro da Fátima. Rua das
Oraçai 6:. âo andar, apto. 50*-. Aten-
de-ie domlnso no mesmo, e segunda
* rua Senador Ptntaa 77. Ioja.
7Tfntro -¦ Cr. c<iàfòria've. aj)-_rU:ncn~

i'*—' to tt faml-Üa eaucaúa ceae-se
.•.?c.'*¦ nto tnot)L;aú« t moça tajnt>e_n
«dUCtd* que trabalhe *ora. Preço mtJ
•-.-:-.';:.oi, n.i'.-j.**.:. lnrcrnuç'je.3, dit-
r>..Ti*-Lc. -la_i 12 

'it 
13 borafi e dat' d .-; i:. 20 horat pelo ;<;<íonea.-ts:..

€-iiai 
». A-i-ta-f- am fenm quarto

t ;ndepenLnte; sò serve nioce que
í.'-0arfcí tor^; dou ci?é pela manhã.
Ver a rua do Rc^enae, 21, aparta-
trier.-O_a.09. _______

*¦

'/•leniro. Aá.uga-sa uma .íala frente
JO ea eaerltorlo ou outro negocio. —»
nqtte* ::&-*- _:«ja alíaJate. Trata-se com o

Antônio. Pone 4.3-4Q&2.
KCfi
JJCi p.lp Branco 17> — Aluga-.ie tuar-'IXIco satio com 340 metros quadrado^
Ipodêcdo alugar tambem gnipos do
lualas. Informar com F. R. <*.c /qui-
íi:o t: Cia. Ltela. Avenida lllo Braa-
íco ?l ta andar. Tel. 23-1830
-*T^iíaclo — Aluga-se um quarto am-
IML pio ar.r, moveli*- em apartamento
r.oro & cise.! que trabalh* tora. Ver
* tratar d r.;t SAo Gluadlo 43 apto.
lj;. com d. Margarida.
iHC^siaclo —Aluga-se um quarto ea
Jt-i casa de famllU n&o pode lnTar
JCtm eor.lnhar, A rua pessoa de Earro.**
fiO, ?• andar, esquina d» rua Machado
Igi_-.eI.io,
.^^splánsda —- '
. Xj Uepender.te.

dlflcia novo. \>t.-t%\ _e Ttata ou
com altumat InatalacOtt. Tambtm

-alai., ai Inatalaçtta a .-a-.i*. Itua
¦ a-., do f.r--i-.i... , ,,a. >o atiftr, aala
ÍOI. Tal. .1-88H. ______
Ja'.»'— Moça qtfa tíiValbVfírVprõ'-

ntrt »* » ru. mo"«U, no C ntro
»:* too cruatlrr-t. Bllvla; n.i',71.
(ãalã lã-'trtntí ten "apartamtalo i*
tj cata* na rra Rtachutlo. - 4,° an-
dar, a'.uga-ee aem moreli otlm* eom
petuao. banhot qutntei, dlrtlto a ou-
trai atrrtnil». a4 a oatal qut d» ro-
torenclu, aluguel _ roo eruaolroa. —
Tratar p«ttoaliront« 4 »v. oom*»
rrtlrt no. l.a andar, Bdltldo Ta-
mlllaj;

Tl..:p;'«-!i-íii 
í. apaltiariipnto com i

QUartu uma aala, varanda a ta*
lat* eom movais ou um, aluguel 2*000
erueeiros. contrato de 2 anoa, Aveni-
da Presidenta Vargas. 2007. apart. 2C01
:e.;_an-. ¦

Troca-lo 
pequeno apãrtãminul Sõ

Centro, d* ouarto, banheiro a ee-
.Inha aemrlcana dt alusuel 270 cru-
ssirob por outro que eeja ir.mbcm no
Centro. Propoitaa para 5.B6C. na por-
1 arla deste ..Jorna 1. ___—_„»

Transpaua-se 
eõm oa moveis díTíuxo,

com arbitramento legal o aparta-
mento sol. S-* and. da rua dta Ora-
ras, Btirro de Fátima, com 3 quar-
tos. atla esptçoia. banhtlro com box,
quarto e banheiro d> empregada, no-
vo o d. Iren-.-. aluguel 2.000 «ruaal-
rcri. Ver no loeal e tratar AV, Klo
Branoo-10-, *.* and, tala _It.

Trõ;a-ie 
tobraâô" comum no 

"centro,

cõm 5 cômodos, alugue! antigo, ter
ve para pequena pensão ou ofleln»,
por um apartamento de frente com 2
quartos e sala, com aluguol antigo, só
ao centro, a quem interessar telefo-
nt par»_43-3959., ¦_

Troca-se 
um apartamento na Cine

Itndia cemposto da um grande
tot&o, Mtchenete. bsnhelro tudo pin-
tado de novo deixando-se o telefone
oor outro que srja um penico maior
de preferencia no Oentro — Informa-
çr.-. ptlo telefone 22-3382.

Alu»a-»aarejado

Tagt. AlugL-se otlma em quarto de
trente, com todas as refelc&eo, A

rua--^u^.no8.. A,lre-s,^ifl4, V'.*.

Vagai 
no*"Cen^ro. perto~da Av. Rlõ

Branco, sala de frente, alugam-
se para cavalheiros, com ou tem
rc.efçíei,_ á_rua_Chllo ^7. 2.'_ andar.

Vagas' 
para rapaees, aluga-se'por

4b0 cruetelros cada. Exlgem-se re-
O.-encIa», 4 Av. Rio Branco, 33. Tra-
__________!___£ andar. •

Vaga 
— Aluga-se para rapas aol-

teiro. que aeja decente, para cata
do tamllla de respeite; k rua do Ea-
nado n." C9, sobrado.

V" 
ãga — Aluga-se a um ou dõls 

~rá-

paxes do comércio: nAo falta
água. Bua B. José n.* 72, 4." pavi-
mento. Tratar depois daa 14 horaa.

V"tga 
.nt pemftõ mineira recém-

montada — Aluga-so otlma vaza
a rapas em quarto de* frente; A nta
da Constitui.Ho 33. 2° andar.
Tragas — Alugam-te para um ou
V dois repares. Nâo talta água. Kua

S. José n.« 73, 4.° pavimento^ Tratar
daa 14 horas em diante.

\'v'«sa» 
— *'u»»a.-n--ã enobllladaa.

com pensfio, a rapazes do eo*
mercio. Penaio Lisboeta da D> £1-
vira. Praca Joio Pessoa 10. — A.V.
Gomei Freire, 1» .__

Quarto r.-ôbtllado, lii-
-iepender.te. com telefone, ¦ com ou'•-.- roupa de-r&mft, para ura ou dois

{ísob-^ss. alURc-se h Avenida Prsnfclln
?jtóosfly*U n.**__115,f apartarr:*ntp 304. -_
rtCTm partamento de senhora só, alu-
IsUj çi-se ffala. quarto e cozinha mo-
Mllfcdo com r.ovels de quarto, runtS
co Inales e sr,la eatllo Colonial, á Av.-
P7erlo_e3!t_Var_as. Te!^_ 23-5676. 
'^5^m lta*i' de faml'la, , lugau*-.«e dói*
.UcV quartos mobliladM com caí* &
Cf._ial ou rapajiea que rlím reíerenclaí.
Av. Os\"tlgo .Cruz/:si.

eatranfrelra j .ilu*:a. quarto
do Junto bai»Jie!ro a casal

e-u 2 rapases. Todo conforto, telefone.
jE»ria)'doa bondes CP-tete — Laraníel-
5r-is. !íulía« comodidades.- Preço mo-
ílerfdo. T>',. ¦;S-3fe?;.

ande pr»ti!o vk-Xõ~
7 4tlmo, na zona comercial, c<nn

ESTACIO DE SA

.^Ctamüla et
l-T moblllnd

4 luga-^e otlmo quarto Ce frente
*" V mobillado, em casa de família a

nasa-l que tra^Alhe fora. Tem teletone.
Pedtnwe rrterenciat, A Av. ftalvador
ds 64 :78. Kstieao,"\ 

luga-s* quarto mobillado para pes_
Asia qae trabalhe fora. Aluguel
soo cruselros. Rna S&o Cláudio 43 ca-
<* i aparta mento 1 pa. gstaclc

A luga-ae eapaçoto quarto bem mo-
-:\- biliado, a casal, com- todo con-
forto, em apartamento de um ctsal,
com ou sem pensfio; Y rua 8. Carloi
n.°84, aoartamento 101 — Eitáclo.

A luga-se um otlrao quarto mobfflãl
a\ dn para um senhor ou dois rapar-
zss de fino trato. Pedem-se referen-
ciai. Bua Joaquim Palhares 112 eaaa
1. Kstaclo. _

_ í5ga-«e «ir. cisa 8Í farniTía «
eapiito e eoatltnça uma aala

rc&dorlu ou movela
89 ainela.

mplo quarto de frente, còm entra-

V^1"rande pr*d!o ?asíõ •— ÃiugE-se*7 ôtlmo, na zona comercial, con
¦uma área totaJ"de 633 .metros quadra :  ri . ...
elos, .prcp.-l« pura traplche 011 cinde , ,-,, guardar mt-src»
«-epostlo.. Ver si rus da Crancelçlo 169 | irm Maia Lvterta
ÇoSíiVv!!? ° WifU:i0 "tU ""' I A.mplo.qu_rtoa_r7
•rm-^íirfwci. - Alt-To ai ma i av' -c*-d* direta, mobillado.'em odlílolo
<\ , '%. ^L _*L „-.«'' íe apartamentos, «luga-ee atm pen-.LJ Blo Br»--ro eao rr.íimo-- ponto, | ji0 £ um í6 ;,_r»ihelro. Retldencla¦rm-.ír p«:ns tor.« flí-,067 e J2-65-I5 . Ae fnmllla. _S_Hgcm-«c rererenelat. —
Br. Or.-uao. :  B.aa Machado. Coelho 67-A. 1.*"f «rüo o» Cs.Ioea — P»_s--_e o con- j 

-*-a,j;,|a__. "__ 
Aluga-se um» vaga par»'JLi trate, de grande snla, dlvias c; £\ oficial de paletó, que »eje bora,

rek-tex cem »¦?,:,*% e gas in.ctp.-í.ca.-.. . Ter t tratar a rua Estacio de SA, 100
ttiulü' lu:; e b.£:a Tista a qaem aa-j fundos, entrar e procurar Barreto de-

iCiuirlr oa maveít, ( d'.v__íõea proprioii j pois _das...lg_ hoxyE
'para laboratório ou oficina de pro*.*- i-.-_.-.-::-. ..-..-....
'•tiü pela quarta parte do s*u JU3to
valor, des mu erúseiros. Alugue] de j

iS..600 cruzeüror, A rua Almirante Bor- i
trota 2 -..t.a 703. Chaves na flfila 70: [
Tratar pelo fone 47-7250.

~X 
luga-se üm confortável quarto mo-

vV biliado, a casal sem filhos ou ca-
valheiro, com ou sem pensão. Ünlco
inquilino. Fetlem-30 retertnclas. Telo-
tone S8-D384.

em hoft*. fanilltar. qutrta
ijado com ko» panadl« part

dois rapatat da tndo rttptlto. A rua
1,0 Catttt iit. le.. it.-WT.-

Ãióga-w 
um qüertã im apt. ii

(rtntft pt-ra ««nhor de rtspoaaabt-
.üiiadt qu me^a, tindo o&lco tnqu**
luto, aUnde-ie at* ia 21 bora» A rua
uaneleto Mandei t, apt. 104. fito tt
atencie pgr^Ulafoiat. #

A" 
lug»,ea .a.» « leaott mnblttêtea,
aobrado. eata aotttgada. nAo (at-

ta tua, ponto de 'oda oondueto, para
itnhor qut trvbalLe (ora. IPi» Veoto-

flttgadaa 

r. a,i. Lapa.
lugam-it coblortavcls apartamen-
toe para caaal ou família i* Ira-

to. Counha Internacional de ia or-
dem, farta t variada. .Teltfont am to-
dot ot dormitórios. Prtcoi rtdualdot,
oa mais modlcot tm hotel de ia cate*
jearla. Ineluldaa not matmot todaa at
refelifiat. Para famílias nuinerotaa —

Sreço» 
a oomblnar. Raaolva a(u pro-

lema de habltacjAo comodamente, ttm
aborrecimentos csr.clro*. conhecendo o
Cllr Hotel, rua do Catata lis.

A luga-a», em hõl.l familiar, amplo
XV quarto arejado, com água cor-
rente e bom paitadlo, tomenta parafamília de tras pataoaa. Rua Cal ata
*"/Püé'a-«e 

quarto g.-anãi pira i ou
XX 4 rapacea dlttlntoa ,* rua Btnto
Lisboa,' 9, Apart. 201 («ntrada pelavllal
Vluge-at otlma eala da frent* mo-

XlLblllada, a oavalhelro, «m caia dt
familla da todo o rtepelio. Troctm-
ta referendu. Ladeira da Olorla 14,
eata 7.

luga-ae a oaaal distinto, em ias» de
tratamento, quarta com ôtlmu re-

lel.Ae», aatelo ejm.rado. ambiente agra-
dave). Jardim etc; A rna Bllvelra Mar-
tira. 74.

Siuga-te 
quarto mobillado, a rapar

ou senhor distinto, em apartamen-
to familiar; á rua silveira Martins
116, apartamento 903.
A uea-se nm ÍUrno quarto, mobília-

XV do e eom agua corrente para ca-
tal. Pensfto familiar, eom 6t!ma eo-
mida, perto do centro a da praia, A
rua cândido Mendes ss. olorla.

luga-ae u-_a__-l_ de trente mo-
bllladi -em roupa de- eanaa serve

para um senhor ou dois rapares ——
Praça Jofto Pessoa n. 8 2*. andar.
—, Talefon« 3i-257g no Centro.

Aruga-ee 
uma ioja em rua traria-

vermi ao Catete com telefone,
aturuel. baratb-tendo uma pequei;* ln-
auslr.a nos futxtos, serre para depo*
tlto ou outro Mfóclo que nfto sejt
baruliMato, ca-.tu para 37S79 oa
portaria aaate lornaj.

Alugsm-re 
.vagas com pentao pu»

moçaa a rapazes de respeito, em
casa rigorosamente familiar. Rua Sto.
Amaro. 41. Catete. Fone 35-fc_M.

A lusa-st ssm. pequena aala de fren-
JzX. te, para eserltorlo, atelter detr-
nhlsta ou qualquer negocio qua sija
limpo. I*argo da I»tpa. 37.

Aluga-se 
em cata de família de rss-

Pílto. uma sala de frente, com
bons movelt, para duas ou tres pes-
soas que trabalhem fora, sd a senho-
rea. e uma raga com um moco dis-
tinto, num quarto, com ou tem rou-
BS, **e cama. Rua Santo Amaro bl.

Aluga-se 
uma raga com pensfto, ft

rua Artur Bernardes 37. no Ca-

Aluga-se 
um quarto em casa de fa-

mllia, á rua Artur Bernardes 34.
Catete.

Aluga-ee 1 quarto san morelr com
x* comida e dlrslta a banhos, a ca-
sal distinto, que dft reftrenolas. Pre-
ço 2 500 oresetroa. Praça Duque de
Caxias, 6. apto. 501.
A Ius*-ae uma sala moblliada para

•-*. dois rapases, tratar a ma -cios An-
drade Pertence. 26, l.*_andar._

Aluga-ae uma vaga-parã moça que
trabalhe fora, em bom quarto mo-

b.Uado, com outra moça-que ti-r.ibím
trabalha fora. em apartamento de
funcionária publica, crt 600,00 cada
uma, com direito ft - roupa de cama
café pela manhft, banhos quentes dlft-
rios c a ferro elétrico. Bom trata-
mento. Rua Correia D;: tra r..n 36,

artomento 30.
lugam-se com pens'fto quar{o"e"áala
eom agua corrente a cssal de tra-.

t-cmento: á nu Cândido Mendes 32.
:-Jsa-se 55 confortava! quarto,
moblliada, agua eórrthte, arnbl-

enta etcluslvsmtntt famllfar, * dtlma
rosinha, a um casal sem fllhoa Pe-
dem-ee referencias. Rua do Catete
a. 7«7, caaa 13. 

•¦ ¦"X"lugt-ae 
um eonfortaVel quarto com

~.\- varanda em edifício novo. a dois
r-aparea de referencias ou a um ac.
nhor de re:p;lto. Rua Silveira, Mar.
tlns _ib — Catete. — Tratar com o
porf/elrq.

Aluae-ie 
«tim» aal» ttm n. it» »• t á \ja.-ioi - Alugam-aa dota. Junto» i

i-,t". «••• rnnilf, a .,»;> ,n.\(»_ »ri)arad««, dt fraata, tm Miei
t:». .:,.<! •-,, eom :,-.-.,,.-, tos cata d< ,-, ;.n,,.i», a "tn ra»al ou a moaiat. i

I ritma dt HaaU Tent», A rua Ma,
nutl Carnal» 1J-A, ttla rua é tm

uma taga moblliada •¦» ; .,-...¦.,,., da rua an lado do Cl-
nun» Colonial, ua Lapa. rica A >".

Kqu.-na 
(amlllla,_Ü ' r»ia õtiitlra *¥*:•nV-7<_

Aiuga-»tuma boa ttla u* tientt a um ti*.1 ' -u rttptilo. ptra morar com '-
outro tm easa de pequtn* ftmlllt; ft"tf ¥°U" •>vr«- 10-- j-_Sí__B°i_ l-trh

JT rua Buarque õe uteedo — Catet• —
*(% Vtnde-se. pronta entrega, aparta-
mento de frente, cotn i qur»'i0i, 1
ttlat, eoslnha e dependências d» em*
p.egudt, Kntrtda ?oo mll cruteiro*., o !
rtsto em ;*. anos. Tratar na Orgsnl--. ç-o Viuconcelot — Avenida !t!0Ilrauro toa-ioa, 11.* amlar, aala !_.-_— yone»; ';-»4M _e. si.aoal.

A .a -,-» «' quarto moco.llado *: M*
XVnttor ou rapaa do oomerclo t uma
st— cont ratelj-rs A rua Tajlor 20
Lapa. t
Apto. 

na Olorla. Aluga-tl, "quarto".
vz.m. banheiro coslnha completa t

ianque i,300 eru/eiroi. Cartai para:W4J1. na - Pãrtarta -xm* 
___*t\.'Z 

'¦¦-
4 l-gn-Nf próximo ao Largo da Cl.o-

-M. rin, em apto. dn casa, qutrto xni*
Mllado a cavalh9'ro dt abjoluta mo-
ral. ronc 43-a9.7. __^

Sluga-ee 
.cn - ct»a dt FintUla ísT-

tinta A rua Silveira Marfai nu.
mero 7e-A, eata XX, um quarto coro
moveis, para ouu moças que trabrv*
IHtm fora.

.xttro- d« Oiçalandla.

Qu» 

'" i> i 'ara i • . ãlúia-ai mi-
biliado am iparMmanto.com todo

« ,..,. .-.i ,.'» ,,-,¦.¦,» da tooo o r.uptl-
lo que trabalha fora. Vtr A ru» An-
-rael» Prrttttee >e. apt. lo, 4.° an-
dar. Itl._43-I4i3^_catat».

A partamento vaiio no Cstett —
xVA"*ga-te, do frente, am andar
alto, com quarto e tala grandt, co*
stnhe. banheiro completo, lus e gtli
llgadot, aluguel 2.300 eruaelrot, eon-
trato de 2 ' anot, entrega»ae holo
mesmo a quem comprar os movelt
de quarto*, tala. Preco 12 mll cru-
seiros. Informações pelo fone 43-
9397. ¦ ¦

A luga-te dtlmo e confortável quar-
XX to, a casal tem filhos ou dolt
•oltelros, com refelçfiis eomplttat a
direito a bonhos quentes, em essa
de família de Inteiro rsapelto.- Rua
dat Palmeiras po. Botafogo.

«mento — FraçaTirl» — Alu-
S"ãriga-ae o de n.o I, 0.. andar, da
«Avenida Augusto Severo n.° 43, com
3 salas. 3l quarto», a banhelrot, etc.
Tem telefone. Aluguel Crt 4.000,00. Com
ou sem moveis. Pode ser visto das 14
fta _lfl_ .horas. Telefone 35-4866.

Aluga-te 
com pensAo, a casal, quar-

to com moveis, por 1.350 cruiel-
ros mensais, A rua do Catete 304, 1*.

i Ã lut»-»* pv^oano quaito Tí^n-
XV. dot A rua Marquít da Abrantça
mobillado com banheiro a «ntrada
exclusivos a um senhor correto qtie-apresente íeferancttut. Antblenta rt-
goroaamento fam.llar. — Aluguel aoo
cruaelro». Tal. 26-_>93.

Vtndtm-aa no Flamengo

ou a- rapases ___ _"VTuga-íe 
um quarto para moca ou

x\ienhora qur trabalhe fora e que
dft referencias, & rua Visconde de Ha-
ranguape. Tratar ft rua da Lapa 29,
sq-brado, com D. Rosa. ___^
i^latete — Aluga-se üm quarto bem
vs grande em casa, da íamllla de 3
pe:;focs, a 1 ou 3 rapases, com cu
aem movela, * tavor telefonar para:
25-2640.

Catete
Aluga-se um apartamen-

_ to de frent a, andar alto, com
quarto e tala grande, saleta, cozinha,
banheiro completo, com lux e gfts 11-
gados, aluguel 2.500 cruselros. con-
trato de 2 anos, entrega Imediata, a
quem comprar ot moveis de quarto o
tala. Preço 12 mll cruzeiros, inlor-
maçaea pelo fone 43-9397 ¦ .
Catete 

— Moça professora, resl dia-
do em apartamento novo, amblen-

te estritamente familiar, aluga um
8uarto pequeno ou uma vaga mobl-

ada e com pensfto completa a mo-
ça ou senhora dc fino trato, estu-
aanta ou ue trabalha fora. Tele.onr
45-0990

Catete 
— Vendo na rua Aanto Ani-

ro oe prédios nns. 164 e 166 ter-
reno que mede 20 x 20 — Facilito.
T_lcfon« 23-4876.

Catete 
— Venda na rua Santa Cri»-

tina oa predloa n».«. 3S. 40 e 33
terreno de eada um mede 19 x 20
— Facilito — Telefone 25-4B70.

tete — Em cata de família de
Catatitodo respeito, alugam-ae vagas a
rapazes que estudem ou trabalhem
fora. Tratar a Rua do Catete 109,
sobrado;

Catete 
— am cai» de famlUa ml-

nelna alugam.se vagas para mo.
cai de tratamento que trabalhem fa-
ra. Ambiente rigorosamente familiar.
Cxlgem-se referencias. Rua 2 de De.
-srabro 123. Próximo ao Largo do
Machado.
Tiatéte — quarto de área. mobília-
^ do, aluga-se por 600 eruaelrot a
cavalheiro sO, -que trabalhe fora, am-
I,lente familiar, pedem-se referencls»,
A rua 2 de Derembro, 124 apto. 903.

Catete 
— Aluga-se um quario mo-

biliado para um senhor que tra-
balhe foro. Tratar pelo_Jtl.j_25^6404.

Catete 
— Funcionaria proúura moça

do comercio para companhia de

auarto 
em apartamento. TeL. 45-124;,

epols das 10 hor aa.

Sala 
aluga-»» oo» agua eocrent»,

entradh indepsnurntn, beui mobl-
liada, a leanher de tino trato ou l
i_.jiAi.t-.. Ru» Bsnjamln Constant •},_

Sala 
moblliada em apareáníent a c,,.„

varanda, andar alto. linda vhta.
primeira loca;ko, unlco Uioutllno, Alu-
ga-se senhor dt tratamento. l'rr>?am-
«e referenelas. nua Tallor jl '.\z an-
ítar apartamento ,1104', ._
XTaga — para ienho"ra funcionaria,

V iliatmtu. tem ratelcOei. Cattte
Fone So-StEÍ.

FLAMENGO

Alugam-ia, 
am hotel familiar, bont

apotintos com «lavatlor, telefone,
agua corrente a bom p_aead'o. a pe»-
aoaa da tratamento. Hua .Machado da
Aaale n.» 10. Tal. 39-7117, entrei Frala
do Flamengo e Largo do Machado.

Aluga-st 
um qitrto oom agua cor-

rente, para caaal .ou dole rapa-
aea de reepalto. ti com penaio; t
rua Correia Dutra IV. próximo A
praia.

A tençftoP
JTjL apartopartamentea pequenos a lojea em
con»truçto. a partir de 130.t-00 cru-
tfclros, preço de lncorporaçfto, com ft-
nanclamento.. Tratar na Organizarão
Vasconcelos — Avenida Rio Branco,
106-109 — 12.» andar, aala ",206. Te-
lefonc-i 32-»4ta....«__»__.»»-_

A luga-it otlmo quarto mobillado, ci
^Vcafé pela manhA; banho» quen-
tea a casal dlatlnto que trabalhe fo-
ra cu a 2 aenhorst de r*apelto e ras-
ponsabllldade definida. Xalgem-at re-
ferencias. Tratar ft rua Palssandu» 22B
apartamento 305.  

Aluga-ie, 
no melhor ponto do Ti*-

mengo, com conduedea A porta,
um grande a arelado quarto em
apartamento, de 1.» locaoAo. Preco
___ódjco. Tratar ptlo fone 38-6555.~\ 

lüga-se um quarto sem moblllã;
Aeni casa de tamllla distinta, i
um ou. doia rapases de tratamento
Rua Ferreira Viana 44. Flamengo.

Aluga-se 
otlmo apartamento com

dois amplos quartos, talas de es-
tar e Jantar, quarto de banho, área,
dependência de aervlçals a garagem.
Ver e tomar Informações eom Josft
Dias, á rua Pretídente Carloa de Cam-
poi, 124, traveata de Pinheiro Macha-
do, próximo ao Palácio Guanabara,
na garagem ao lado direito.

A luga-je um quarto motítl*T_(T para
A.casal preco l.ooo cruielrot. Rua
Di>arqiie da Macedo 22, 1." andar —
Flamengo 

A lutant-ie doia otlmo» quartot, ter-
A. vindo cada um para 2 ou 3 pn-
toai. Mobiliados e com agua corren-
te, porém sem refeições, sem café c
sem roupa de cama. As refeições po-
d.rio ser tomadaa A parte (avulsas).
Multo asselo, telefone, bom banheiros
além de ambiente familiar e dlttln-
to. Otlmo ponto, perto da praia e a 5
minutos do* centro da cidade. Precnr
modlcot. Rua Correia Dutra 29. Tel.
25-291»; ¦

Xluffa-se 
õSmõ quarto com todo

conforto a rapases próximo ft
praia. Itua Oo_.de de Baependl 23,
apt. 903

Aluga-te 
tm caaa de íarrüüa di":m-

tanunto uni auarto moblliado.
com café pela manha, a um ou dois
senhores ou rapuos do responsabUl-
dade, que dftexn referencias. Tratar
pelo \$Í____)£__ .23-2675

A lu ga-se em apt.' dê familla d ia tin-
X\ ta 2 ótimos quartos com oa sem
movei?, a rapazes distintos e que
Jícrn referencias, podendo ser tam-
bem vagas. Preço dos quartos: 1.400
e 1.800 eruaelros e vagas 550 e 600
cruselros.' Tratar A rua KCarqués de
Abrantea 191. apt. 903, o pelo tele-
tone 46-2631

\luga-aa 
um pequeno quarta nsM»

liado. «'i« »>,..'•' Vergij«lij_7»
a ,.¦*__-1. saía* dt 

"frente; 
quario in*

. V 'i,: •,, ..,,-. Mütiillado a urtr.or r,t
teaptiiia -ii, tr.ball» fora, Pral» ua
riamen.|o M tM» », ft), ÃVW*j

i tu gl. rp peqarao quart** moõutndo,
íVlltia Kenodor Vtetutlea Ji,

Flamenga 
— AIUglíST mtfSHIM

apartamento Duplax tlto - • ¦- Ma-
nador Vergueiro, com cinco V",T>í"
duas talas, tres banheiros, copa. co*
tinha, dependência* para empregada
infoimnr com r. R. da Aquino .1 Cia
i.te.». Avenida r.lo Branco 91 o" an-
dari_Tel._23-H30 

Ipiamtngo 
— Aluga-tl uma vaga tm

. eata da famUla, a um rapaa dlt-
t!nto. com roupa de eama e café -
Aluguel 400 cruselroí. nua Ferreira
Vlana_ 31, tobrado.

Ffífiüingo 
—~ Ai-jgãm-ta em Otlmo

quarto mohtllido * cnm roupa da
cama, duas vagat a rapaset q;it
,í»::i referenciai. Rua Marqueaa de
Santos 36, perto do Largo do Ma-
chtdo. .„...„..

Femengo 
— Aluga-tt õllma «afã ds

frente tem movela. Rua falatan-
du 132.

Flamengo 
— Aluga-ae M>t. a 20

paatot da praia, com t quartos,
aala do Jantar, de visitai, banheiro
completo, área e dependências para
empregada. Obraa 13 mll cnverlros.
A terminar dia 31. Aluguel 2 mll cru-
aelroa por 2 anoa dt oontrato. Cartai
esclarecendo flador t protltito j%ra
675-0. na portaria deato Iornal. *£jilamcngo — 'Átuga-aa 

otlma sala de
V frente moblliada para um aenhor
ou rapas, ft rua Pois ^de__Deterabro-22

Famengõ' 
— Quarto — Aluga-s*

um otlmo. aem movelt, ad eom
caft dt manhA a rapaa que trabalhe
fora e dt rererenelat por 900 cru-
selroí A rua Presidente Carloa de
Cempoe n. 7-A apartamento 4 —
(Falaiandul — Ttlcfone 25-5.933;

Pístnengo— 
ProHIíno X"Prala para

tnoçst que - trabalhem fora, alu-
oam-re quar.es enm peaifto compie-
te Inelailv* roupa lavada todo em
ambiente de grande respeito, confor
to a Umpesa, exigindo-», referen-
das. Preços multo oon vo nientes. —
Ver e> tratar aa rua Marquês - de
Abrantv» n. 11 — Telefone 25-0277.

Flamengo 
-— ÃÜÕga-te èm otlmo

-apartamento, um quarto bem mo-
bllado. ao leon de banheiro e com
café pela manht, para um caaal que
trabalhe fora e de respeito ou para
um tenhor de responsabilidade e res-

reito; 
a quem Interessar, favor tcle-

onar .para ;£5-095e

Flamengo.— 
Mofa solteira aoasaga-

da quer uma outra nai meamas
condições para morar juntai, que nfto
tenha movela. Tal. <3-3657.

Flamengo 
— Aluga-se uma otlma

sala de frente, própria para ca-
belelrelro, gabinete dentário ou para
eierltorio comercia! t Telefonar para
25.-64201

Pumengo 
— Im aprtamento da pe-

quena família de trato, cuia dona
da caaa trabalha fora — Aluga-se
qurto lindamente tltuado, mobillado.
eom ref-I.Sea . a casal Idôneo. Tratar
pelo telefono 25-6742. Trocam-te tefe-
renelat ¦"
TÜVlaiTien«u — A'.u«a-*e em aparta-
-a? mento d« luso um quarto bam
moblliado, cem café pela manht a
tenhor de respeito • tratamento,
unlco Inquilino, aluguel 1.200 cru-
relros Tc-:rrfo-ne 25-Qfeot.

Klrsta.ee o otlmo «par-

I I \MI Sl,'l — Arailanirnloa f »r»oJ»l,-«« — Ce..u. ,.,,.,-. u,
Sa titule, neaimlr rom e-laelrl- ¦' cata 4t família - Aluga-t* sm
ra, telefone, parte moWllaela, 7"'°,'l,',°' 

'"(*<*'* v*-í martnt. *
aem luvat. «luía-ae. ti.avea iim SiflãtmíS'*í^t^eVfta"'' 4
o porteiro i Praia do Flamei.»o i órinTO' ''-"Plí..;_.___.
M, e,u h,l,...„,,„rs á rua l>e>la de, „.TiiiVhV*Z:. ^-Ui.?^e-^-lllllll.la.l,
Ite-rrnilirii. 26, »|il" KlM.

Ii 
•< t <¦ '' .-¦ AMmbú* — Alugo "espaçosa

•I sala a casal ou duas moças out

muliillado, para trnliur Idonro.aeiihnr» dr reasiMito ou dua* mo-
«a* que trabalhem fora. Arnbl-- ¦¦- KWH» tt ¦»»..¦ tin ¦¦ 1 • ..'.-.• a-, a -_ ¦«___" .-.— — .

ttaballaein fora. enm cate pela manhA; I "tm familiar, rrrço módico. R
rua Correta Dutra, 22 -> Flamengo

Moçaj 
qut Meti.» ... . fora# «nroa-

trarAo no PUiuenao. nn easa pra-

firla 
de grande respeito ambiente de¦it -.'k. acomodaçoca multo cenforta-

vela cocn ncnsfto completa Inclusive
roupa lavada por preço ronveaicnle —
Ver e tratar A rua M,.r, -.. dt
Abj-snt;t_ nj^t — Tolefone Jn-0277.
1>or'motivo 

~dí 
viagem 

~mo 
eUrangeí-

X ro - PaesA-#s apto. de luxo novo
com linda vista; i salas, 4 quartos,
2 banheiros, varanda, «tc», a queni
compre menaje e mobília nova e fica
gtluilelra PhOco, 3 meses de uso —
Aümuel S.000 cruselros. Av. Osvaldp
Cj'Uilt_46,_afttO._ 502.

Pr~ectaa-tt 
ume*moça pára ajudante

de coslnha. Paga-se bem: ft rua
Marquei df Abrantea. 20. Plaiucnuo.

Ifralã 
do flamengo 12 — Alvimar

Hotel aluga-ae otlmo quarto mo-
biliado com café, agua corrente tara
catai de reipelto ou dois solteiros ira
referencias
£\ uarto ^ À-liigálW o Cimo, mofei-
VC liado, com café pela cnanhS t
banhon quentes, aomente a pes-
sota Idôneas e que trabalhem fora.
Ver e trattr ft rua Marque* de
Abrantea. 191. apto. 201 ~ Flamengo.

Qua"rto 
nfto moblllaBo"de""frente, álu"

ga-se para uma pessoa por fc a 8
meses, cm boa essa de famlUa, por
Cr| 790,00; A rua Marques de Para-
nA. 40 Tel. 25-5446.

Quarto 
— Para casãlj' mE>mTla_lb'õit

nfto, amplo, com Janelas. X.arga do
Machado n. 8,' apito. 812. imwV*\uarto — HSn npàfiornehto lütusdo I
vj nia Sfto Salvador aluza^re com
uViihelro anexo a tenhor ou enstl quetrabalhe fora mala lnform^çlei pelo
tel. 32-3BB7.

Sala 
a va»» no~Í5amen«- — Aitt'

ga-se na rua 2 de Deaembro 13
e antplaa talas de frente mobiliadas
próximo a Praia do Flamengo otlmia
com ou sem pensfto a eaTalhelros dle«
tlntea ou Ta#es exlglndo-se re-feren*
elas
aS enSõS aluga quarto mobillado em
ralhclro da lnxo a de ressalto. Aiu-ruü
1.200 cruzeiros a rua Secador Ver-
guelro. Tel. 25-93ao.'tYiãV fagar no Wlntfsor ' tíoicr"A" "rüa
V Almirante Tamandare, 26, "itii

boa sala de frento com café pelamanhft.

LARANJEIRAS

Yplamengo •
_ tamento ela' Avenida Hut Bar.

bosa n.« 636. apt. 807. Trata-se no
mesmo ou na portaria do Bdrflclo
com o sr. Joaquim , ou pelo
fone 37-6861.

telc-
"Tf^lamengo — Aluga-ae em casa de fa-
X mllia um quarto mobillado a se-
nhora- do tratamento. Trocam-se re-
ferenclat. Rua Dol» de Desembro. 35,

ITilamêngo 
— Altüra-se am apartai-' 

mento novo e de todo respeito,
quarto de frente com sacada, . rica.
mente moblllaao. a cas.*.'. que traba-
lhe tora. — T-Vor telefonar para
32-0206 do» l Aa 12 horat.

Flamengo 
— Bm penito familiar

aluga-ae otlmo salio de frente
para família. Coetaha de primeira
ordem. Conductq A porta, próximo
.¦l_.fp.-_.l_.. Palsaandu 146, tel. 23-2408

Catete, 
44 — Ãlcga-se apartamento

de quarto, sala, co tinha, banheiro 2.° elevador.
completo, área com tanque. SO aluga- " ¦ '
se ft pessoa de responsabilidade e que
dí referências. Tratar com Cellna no

Aluga-se 
em apto. de senhora"dt res-

peito, a cavalheiro de respomabl-
lidade, ôtlmo quarto bem mobillado, ca-
fé pela manhft, roupa de cama. ba-
nhos quentes, telefone. Tratar ft rua
Almirante Tamandare, 53, apto. 42 —

i»,a Ta^. para
Ca ete 25*1. sob.

rapas naA luga-a
xlnit d< __

Aluja-et 
na Olorla, ft cs valheiro de

_ respeito, dtlmo quarto de frente
para o mar, mobillado, rom café pela
manhft e banhos quentes, .-pedem-te
referencias. Tel. 42-9604. 

'— 
Aluguel

1.200 cruselros.
lugs-se uma vaga eom pensão ps-

ra sen:

iOToçt que trabalha fora, orocura ) j x\- balhe fora, em ca^a de família, a
iTLquarto. cafí e jsntar im caia d« i Rua Peseioa de Barro» n. 51. Ea'.»clo

ÍlilT_I.auarto, 

café e jantar em ca*a dt
tfamilia, no centro ou ImediaçOcü. Da-referencias. 

_ Telv para.__25-0876."VToça ~_\ Precisa um quarto c; mo-
'(ATAvelB, ou sero, que po_..a coser em
casa, ttm algumas fregu**$»*;, muita
•eleeionadaí,, _:e for possl v/l com pen-
«Bo e tjCeíone. Centro Flaraenso, até
Tüotaíogo. Pavor escrever para 62897.
na nortarla de£te Jornal.

Moça 
mor

Jrèatt a'•r.-í.tcr da* <> As
enes Prolre iÍ7i

ranoo só num quarto de

A lüga-et utr.a v»ya cçm ea.fi pels
-t* manhí. para eenhor de trato e
rererenclas, ft rua do Catete 242 so-
brado

rjtTcj» q*je trabalha fora precisa de
.ifAum quarto sem moveis no Centro
até 400 ou 500 cruxeiros. Carta"; para
i-3a?'i. na portaria deste Jcna!.

Procuro 
bom quarto, mobillado no

Centro .onde haja hÍRlene

enhor .de trato e.referencias,
____^ . _ _ Serre-oe refeições avulsas mensal e¦vCriüit-ê 

vaga a uma moca oue tra- marraltao desde is 10,30 tiors* Pensio
Abalhe fora. e.-n co«a de família, a Barcelos A rua Buajejue de Uzct.no
Rut. Pesnoa de Barro» n. 51. Estado, numero ia.

A luga-se em casa de fanillla, vaga
^"V nara rapa», 300 cruzelroa, Eua Ma-
chapo _Çpelho is, aob. ^_.

À luga-re uma- aala de frsnte, mo*
AblUada. a rapaz, em casa de far
milia, A rua Leurs de Araujo, ;0l,
proxtmo a Sa'vador de 5A. Pedim-se
rcferentilas. ._^___

Aluga-se 
uma sala de frente num

apartamento de família de todo
rü-nielto para rapazes ou senhor de
Idade. Exlgem-se retercncleui; i rua
Nqrophà^Santos, 163, apto *_20l. 

A~ 
luga— e quarto e.m casa de fami-
lia para um ou dois rapaaes dis-

tintos. í .-us Sào' RoDe.-to 44. esquina
ile Mala Lacerda

edu-
cham&r/'caçlo — Tplclone

Juventlno.

Passn-se 
um apnrtarnênro mobUiado^

com trís quartos « tlemal-; r-e-
Iiep-dêüclafi, a'uguel antigo: à rua Ria-
chuelo n.** 340. apartamento lfi. Ver
deyols des 10 horas

4 íu Ram-se üm quarto e trea"
Aii

Pfc5FB-ae 
õ contrato de apartamen-

to com sala, 3 quartos e demais
dependência, tlto de Ireni-e. Tratar¦com'-'d. Julia, Senador. Dantas 77.
loja — Ba 1 rro_dc Fatlma.
Y>uarto ~ 

*Aluga-sê" 
a peasoa do co-

/o£ mercio de reaponaablUdade,por Cr»
__i. oo menanls. sem moveis, ern casa de
cftsal. srm filhos, p"dem-ss ref^rrnelas- ? meses «ra dcpoelto; á Avenida Hen-

. rlnue Valadares. 12. sob.
í^uartt. Independente — Senhor de' 

respbnsAbllldads, preciaa alusía»*
fjuano Independente; 8ó .serve entre
as Avenldaa R!o Branco e Avenida
Paísos. ou Cinelandia. Cartas para--•559Í5* na portaria deste jornal, indl-
cando _ preço,je_local __

QUARTO próximo ao Centro,
confortável, e n t r a da indepen-
dente, moblllpdt. <i!ugo para 2
Tapaies. Tel. 3Z 1709. __

uãrCõ:— Aluga •.t em casa de* fa-
¦mllia i ifoflí ou s3t.hor de fino

trato, pedem-sé referencias, a ma Qui
lherme Marconl, fc7, e~lo. i04, ele-
vador doa fundos Tel. Zl-l* > - Baír-
ro de F<tlme

;affas
para rapaaes ou para senhores de

respeito. Só ee alugam com pensfta.
Bua Afonso 'C£r»Jcaa-.i. iá?, Estr.clo
de Bi. ¦ ¦__

A~]u8*-Be 
um quarto ^mobillado pa-

ra dois rapaxes. Das 8 As 12 ho-
ras. Rua Miguei de Frlaa n. *6. so-
brado

Q»quarto — Aluga-se um ótimo quarto
mobillado, em apartamento • de

uma senhora só, na Esplanada do
Castelo, exclusivamente para uma
moça ou aunhora distinta, com re-
feições. Tratar à Avenlda Franklin
Roosevelt n.o 04,' apartamento" 403.
Teleíone 42-8397.-
/"iuarto .— Aluga-se mobillado, a ca-
V^* sal que trabalhe fora. Exlgem-se
referencies a rua Monte Alegre, 2,
?.° nndar. Apto. 10. '' ¦
"Quarto C-v-ineifü 

ÕHucado pro-

Apartamento — Passa-se por mo-
jTjLtlvo de Tlaoem. com 2 quartos,
sala, coslnha, banheiro, duas áreas,
etc. aluguel 900 crunelros a qusm
Interessar ficar çom oa movela que
o. guarnecem. Rua Carmo Veto 232,
apto. - lOi, esquina do Salvador de
Sa. Náo se atende antes das 8 ho-
ras nern pelo teleXòrie.-íe "um 

quarto a 
"nm 

rapaa
ou senhor de responsabilidade;'rra\;ea&a._ 11 _der M*JP_2_3. ,cajia_8._"\ 
luga-se ôtlma casa 

"com" 
2 quartõã

-_'V dunj. üP.iab. banheiro completo, va-
randa e. mats dependências. A vua
Conselheiro Férrea 13. ¦

\ partamento
^V. Edifício noro

mobillaao paãsa-^e
eom sala grande

varanda 3 quartos eoainha banheiro
dependência^ para empregada^ ouib
entradas motivo de viagem t rua Si*-
velra Martins ::_ ajto 301. 

A' 
loujr g-.ár.it élsr.irs.r* Jolle Tue

monsleur. seul. 1.2C0 erurelron par
mols — pa:.tr au portier epròs m.íi:.
?? rua-lajior. apL. fecii. ¦
iTíügã-se um quaHÕ com moveis, a

A duas moças ou rapaees que traba-
lhem fora. Pedem-se referr-nclas. Ca-
sa de família. Rua do Catete ji5, :"
andar. Tel. ZS-òiat.

Alugam-se 
vagas para , rspasea ou

moças, eom café pela manhA e
refelçóes. Tratar A rua Benjamim
Constant 149: Catete

apartamento C03.
I *atete — Em 1." anelar. apartamen-
{- to de casal de máximo sossego,
aluga-se a senhor Idôneo e de respon-
sabllldade, bom quarto ile frento com
mobília de easal, roupa de eama, te-
lefone junto é todo o conforto neces-
vário Para detalhes, escrever para
Caixa Postal, 814, c. Rodrigues.

píatete — A sehfior Idôneo de res-
^ ponsabllldade, r.luga-se quarto de
frente. Independente, recentemente
mobillado. em apartamento de maxl-
mo sossego. Para maiores detalhes,
resposta para Caixa Postal, 814» para
C. Rodrigues» __.;

Em 
cua de familla' aluee-.é por

750- cruselros, uma boa vaga com
pensAo para uma moça do comercio.
Quarto ed de duas, telefone 25-9241.

íôrla — Em e»"s« de familla ae
respeito aluga-se um quarto pe-

queno e barato, a senhor ou rapaz
que trabaihe fora e de condlçdes
modestas. Ladeira da dlarla n. 14,
casa 2. fone 25-3802.

" 
A luga-se sala de frente própria pa-

Ar* costura ou pequenos ctrvlçoe
congêneres frente para a praia, bora
erpaço. Informações com Freitas. P.
do riamentjo I3B das 9 as 11 hnas.

A lugí-se -Umo ejüãrtõ moElílado, a
xa.casal ou 2 moças e ótimas vagai
por soo cruselros cada uma, com café
roupa de cama e banhos, em banheiro
de luxo. Ambiente distinto e familiar
A rua Marquês dt Abrantes 191, apar-
tamento 1102, il.* andar, flamengo.

» lugam-se, com re!.feito, dois
Jr*. quartos e ina* raga., à roa Con-
de fliM Baependl.,42._ Flamengo.
A luga-ee a-iln-.ü quarto de frente, pa-

^Jk-ra duas pessoas; A rua Cms Lima,
mobillado com r"upa de cama e café
pela manha. Exigem-ae referencias. —
Trata-se pelo tel.: 43-9342.

Gloria 
— Aluga-re um coníortavel

quarta mobUiado a'pessoa de tra-
tn ou casal aue trabalhe fora. —
Rua Hermenegildo de. Barros n..J4.

Ci 
lorla —¦ Aluga-sc C.nuo quarto nio-

T biliado cem : ¦...í-- de cama, tm
casa de famfilla de toao o respeito, a
senhoi de tratamento. Heierenclas rts-
c'proca£. Rua R^rmeneg-iido fle Bariüi" Fon? 42-I3Ò3,

lüga-se üma vaga pára rapas que
JZ%. d* boaa referencia- em cusá tis
família. Bua: Pedro Americo. a. sob.
Catete.

Aluga-se 
em apartamento um quar

to mobillado». com roupa de cama,
para um senhor 

"dc 
responsabilidade.

do. comercio,' preço 1.200 cruselros, A
rua Bllvelra .Martins 136, apartamen-
to *jQ4. .Telefone 43-0089. — Catete,

TTMaméngo — Alugam-so para casal e
I moças, quartos com pensão *rr.
apartamento com multo conforto; a r.
Marquez de Abrantee 191, apartamen-
to 503., Exlgem-se referencias,

EM?cio 
d^ SA. A:uga-Be quarto em

:a.,K de tamP.le; para casal eem
fllhoa. Rua Báo Carlos;. 20i; casa lj_

Estacio 
— Aluga-oú quarto Indepen-

dente a casal de recpeUo qut
trabulhe fora com café . oela manhft.
e Jantar, Tratar A rua S&o Carlos 5.
sobrado

fíu. t^i cura quar».í mobillado em apar-
Hí.iiento mooerno, lndiependcnte, de
.preferencia no Csntro. Paga-se 1.000
cruselros por m«n. ,uAo-tíe referen-
cias. Cartas ps.« ev.727, na porta-
rIa_daste_JO£iiaj. \_±

Quarto 
~ Aiúga-se em casa <<e fa-

mUIa ntlrno quarto, fn-.m «nov*1!» e
nem refeições, a casal de respeito e que
trabalhe fora. Ver e tratar * rua do
X.avradlo lio. Sobrado.
,t)in íe Santíni 7r"¦ti n

^Xluga-»*.
por 2 -mll cruzMros t mais e«

taxas, letra ir-, ttm luvas ou vend-a de
movela o apartamejto 1703. Ver' no
looal acima oom o sr Va:c-on«los #
Cratar com o proprietário t>-o tal.____
S-'*S 

I
Eras:

no Ota»Z*\o.: Alugam-dii & Av.
_-a.uno Br&za, Esplanada dc C?.**

ts!o.• ampla sala- de frente, dispondo
¦*«ks banheiro completo e «'al-ír* d- ee-

pera.' Tratar no Banco .Imobiliário
«Ssçfio de Admlristraçxc* . Av. Eras-
mo Braga, 255-A

Íjiatacio 
— Aluga-ae apartamento, ro-

J vo. guarneciâò co.m cortinas, 
' 
com

2 quartos, sala, banheiro completo • e
demais aependenciflE, A rua SAo Cl nu-
dio 4.3 apto. 303. aluguel l.*300 orü-
zelros. Tratnr no local, exlgc-ae bom
flador. - ¦

PRAIA DO FLAMENGO —
Loja — Aluga-se no melhor pon-
to do Flamengo, esquina 'eom 1
portas; para comercio-de luso,
exposição de mercadorias, ou
outro ramo de neftocio.o — In-
formáe;8es. i eonv o Eneenhiiro
Lauro de Andrade. — Ruá Se-
nador Dantas. 45-B. sala 497, das
§. ân 11 e das IT is 19 horas.

Quarto 
raõüf.lado, nem sõupa de ea-

itta, aluua-se.por sabcrorelro!. a
\ ou ienhora que dé referancUs.

Rua Zamenhoff, fes* ¦

jí sènHoj õü 2 rapases «lujia-se
A amplo quarto moblliado .em resl-
dencia de família. Psdem.ie .boas re.
ferencias. Informações pelo telefone
23-7187 — Cettete.'

Aluíra— 
tt bom quarto moblliado a

cavalheiro distinto, como. lnquill-"no unico. Exigem.se referencias. Edi-
flclo Mtrltlbs. Rua Conde de Xage
-8, cpt.-103.

Aiuga-£o 
püroximo ao Largo da Olo-

ria em apto. de casal; quarto ma-
biliado, a cavalheiro de absoluta mo-ral. í.nt.«-w_;

/A lüga-se ítimo quarto íhóblllatlõ',
a» para senhor de responsabilidade,
em «partamento de casal estrangeiro.
Edifício Alberto Lapa n." 00. Tele-
fone • 43-5810.

PRAIA FORMOSA

Aluga-ae 
casa com 2 quartos, sa!a,

banheirc completo e cozinha, com
fogáo a gAs, e duas áreas, A rua Mon-
ta Alverne 4«? (Praia Formosa).

Salas 
— Alugem-se a ^professores

que desejem formar eurso ou le-
clonar matérias avulsas, por más* oo
por dia; A rua Sete de Setembro 107.
;.. Escola Uranla. Telefon- 22-377»

SALA no Centro — Alnga-se
nma eom 40 m2. ã rua Bueno»

-Aires, ssasc eisanins. da ATenlds.; Contrato dc 2 anos. Ver n<> loeal
í am o encarregado do edifício a
| tmtar á ru^ da Alfândega, 225-A,

gala é de írente.com sacadit.
I ijjàla ¦ — AHiga-ae uma por 500 cru-
lfly teíros' em edifício na Cinelandia.
Klo-tem-luvas. Cartas para 70147 na
j«rtarla deste Jora.aU expeclfic-sdo
o pretendente. . -----

MANGUE

Aluga-se 
sala de frente, indepen*

dente e moblliada, com pensAo, a
caaal sam filhos. NAo ae atende por
telefone, A rua Pre*ldente Baroso 22-A

Àluga-se 
quarto mobillado, roupa de

cama,' banhos quentes ou frio,, ge-
ladeira, a cavalheiro de trato com
referencias; Aluguel 1,200 cruselros
Ver hoje dop 7 as 11 ¦». das 17 hora»
em diante, A rua Bento Linboa 20.
apto. 3O5~À"lii'8a-s« 

J apto.; novo ds-"írente-è\
cjLaaleta, sala, de Jantar, 3 -quartos
tdem para empregada e. outra a. depen-
dencias. Tratar A rua 8A0-Salvador.
04. apto. 504. onde pode ttr" visto. w

Alnga-se 
em .aparíam*ento de casal

um qui'.r*o mobillado, roupa de
cema. ,a dois -rapaees do. comercio,
pessoas de resoelto. pedem-se referen-
cias: A rua do Catete, 40. apto. 302
— ?.• andar", - ¦ ¦

A""lugã-se 
quario mobillado dó prefe-

Vencia a casal que trabalhe fora, a
rai. ToylOr. -100. apto. 20J ' (subir a
direita). Exlgem-se referencias, ver
por pbseoul'* daa- B - as 11. horas.

Moça funcionaria, educa-
procura outra na» mesmas

coadiç^iss. para companheira de quar-
to, coni refeições. Tel. 2ü-:(.44.

iria — Aluga-se apartamento 
'"ífe

írente. grande saía, quarto, ba-
nhe!.'o e Área. com refeições a canal
de tratamento. Tel. 2S-:..4a. __^

AlHgt-s* 
"irm 

õuarib""pa-
com pena&o a ru*. do

CelorI»f da, :
coadiç"
to, co

CtloEr Ir-

\ partamento i/o Flamengo — Alu-
X\-S»-se com J quartos e um» tala.
de Irenvf psr* f .mr, com linoa va-
randa • msrarlihoja -ruta. Alugue,
tnoluclvo o d* '«tuns moveis, i. )00
cruiKlr.,s. Tt. i Praia do Ilamesgo.
11. y m o f^itt^lro.

Aluga-se 
em panaeu exeluaivamente

familiar, uma sala e l quarto cnm
otlraaj refelc&es. Rua S&o Salvador.
53. Fone '25-596S.

A 
iuga-se.1 quarto ocm ou sem re-
fetçOte, para uma oü duas pes-

aoaa de tratameuu., prere.'1'.'el moças,
Rua Palssendu, 22B, apto, 604. -tele-
tone «5-37e,7

ISiamêcioí 
quarto de frentí, Inde-

' • pendente multo bem mobillado
boa cama-de molas e .-ini-ado a oleo,
aluga-.ie de preferencia a uma pes-
soa unlca Inquilina, eluouil 1.700 cru-
zelro-s com sroup* de cama, café pels
manhié e banhe» quentes. Tel. 25-7026

Fismenro 
— AJi^a-se quarto mo-

blKado em apartamento psra ca-
sal de fino trato cora ou sem refel-
çõ*s — Rua-Mar<n(s do Abrante* a.
íoi a parte ene nto 102..

rlãmõrüõ 
— Alu«a-s« uma oti-

ma sala, bem moblllad». com todas
as refelçfies otlmo passadio para ea-
sal ou duaa pessoas em eesa dc xaroi-
Ua particular. Rua Senador Vergueira
n. 173. namengo. - . __ . 

'

+-llomeugo -- Sot«t"P»:ríipoils, k ru»
Sen. Vergueiro 319. alugam-so

quartos e' agua. eorrentí, aomente es-
tada d café pela manha, condutão i
porta, ambiente lnuelramente fami-
liar.

Flamengo 
— Aluga-se» sala d* trea

te pars. sonhora de tratamento, k
rua Palssandu. Trata-se pelo telefone
2 ^3 _f_: —

Aluga-M uma grten-
de sila ie frente mobllla-a «

um quarto a um ou dois senhores de
reainelto. Ru» Sllrelr» llartlns n. 28
— Telefone 45-0632 on t---Sit.

fTTlaracn^o

lamengo — Aluga-so quarto mool-
liado a um senhor de responsam-

lidade; á rua Machado de Assis ;o, 2o
andar, tel. 25-5117. .__

•TCÚamengo — f(o melhor ponto, alu-
JO te otlma sala d» frente bem mo-
biliada com pensio. banhos quemtss a
casal ou dois senhores de fino trata-
mente. Inf. 45-1203.

AÍuga-se grande sala

GTona
ra etr.iZ.

liuasei to '

GLORIA — Aluga-se à rua da
Gloria, em frente ao jardim, um
¦obrado, aomente para negocio,
dc qualquer ramo. Tratar eom o
sr. Jaime. Rua da Gloria, 100— Tei. 4£-6470.
/"YlbHa ¦ -- Aluga-te um otlmo quarto
VX de frente, para senhora que tra-
balhe íora. Tratar A rua Cândido Men-
des -18. casa 5. Trocam-se referencias.

Gloria 
— AÍÜgã-se apartamento

apropriado, para £mbalxAda ou
pessoa de alto tratamento, de írenU,
sétimo andar, com tres quartos gran-
des, duas salas, quarto para empre-
gado, corlnha, copa, tanque. 3 ba-
nheiros.- vários armários embutidos
Aluguel 2.000 cruzeiros, com contra*
to. Preço doa movela, letra "A" 83-00-
.cruselros. Letra "AB" W5.000 cruzei-
ros; letra "ABC", 250.000 cruzeiros.
Esta . modalidade é para venda dos
moveis; ::Ao se apresentar quem nAo
estiver em condições. Moveis de alto
eatllo de fabrlcaç&o francesa. Tratar
A rua Senhor dos Passos 31. 1» an-
dar. FragQHO, ou Correia

T. 
apn — Alugo i apartamento, eom

J saleta, sala; quarto, banheiro; co*
zlnha grande a área util. Aluguel
1.200 • cruselros. Ver e tratar A rm.
tr. S. de Patim» 60 agi. _._,

Meio 
apartamento no Catete. Alu-

; .ga-se para casal Hem filhos. R
Santo Amaro 151-302.

I31 
a me r.g o

1 ie

Alugam-so 
espaçosos t conforta-rels

quarttos para casal ou familla da
tratamento. Bom passadio. Local ei-
celente, a 5 minutos do Centro. Preços
módicos. Hotel Parisiense, rua das
Laranjeiras 21.

Aluga-se 
um grande quarto bem

mobillado. a família de tratamen-
to em pensAo exclusivamente familiar,
com otlmo passadio farto e variado,
em abundância; A rua Ipiranga 32,
grande Jardim para recreio e ogua
quase_esqulna__de_ Laranjeiras.

Aluga-se 
quarto mobillado a caiai,

aenhor Idôneo ou muça que tro-
balhe fdra. Exlgem-se referencias —
Tratar 4 rua Marquesa de Santos 17

Laranjeiras.

Vas»»"¦ala

dai Laranjeiras, 210 — r.dlMri,>/..irulre-A., splo. 13W.
(J»la 

~Z 
JQuga-M uma "53 

__Wr*o ieIJ Machado, moblliada. roupa de u-ma. * caf* pela ,,,-.,.:.-. a um ,„ 1, .-ne respeito. :t»irin. ¦-,-. ciutuaa* Te-lefont is*83if. - ---
— Vr,,,,.: :s dlIMUSB _TMt*ds Irenti, Otlmament* raot>|.

lladi, ,.,. risldsnel* ds Íamllla dotrstsmrnto. s rapu ds multo rwpelta
rane^êírís1"*5 

Telefoas aí.Jí52rl*-

BOTAFOGO

Ãíuí-"^-__m"i3írtlm«to—efíPc-islque paass o dlt for», ura qu»r-lo atolado. d« frtnU., com bani vi-ro auexo e direito « eoilnhar Ia-
y»r. lus « banho» quonte». Ver ••trsttrà rua HumalU. jM._ajp.to. 10041
A'ui»-»« apartamento 'tm "SBlâi,

¦í*. noro, á rua Vol. da PatrU eom!aal», 7 quartut, b»nh*ro. cotlnha.iquarto e w. e. de empreagad», 3 wr-lr«co». Tr»tsr com Oanstrutor» Jof-lfre Uda. a», ij de Ualo, u, ula'
-Oti. Tel. 3t-7tii.

Alugam-aea 
z ou 3 cavaSKalros dl»-

tintos ou c»t»l sem filhos qu*trabalhe fora, uma gTando sala, bom
quarto e saleta em apartamento A rua
Voluntários d» Pátria, a 10 passos da
Pavllhlo Mourlsco. SSo todos como-
dos dt frente. Dl-te café pela manht
e 6 residência de 3 pessoas aomente.!
Eilgera-se referencias. InformacAca 1
pelo telefone 2&-9931.

iuga-se peio prato d» tret mtsti
cts» moblllsd» eom 1 ptvlmentoi.

prollm» «ra Lirgo dos Ledes. Mala
de;»Jhes_jMa]o tel. _t-I37_.

Á luga-se elfinõ quarto para caís]
-*"* do tratamento ou para oessaa sò-
A ru» acnertl Pjüdoro n, ;32. Bot*-
fogo. ,

Slug»-se 
otpacuau tala moblliada i

com tin» refeição » caaal ou tru
p-sioas e um quarto na» mean-.»s
condlcOes par» solteiro: 4 ru» Volun-
larlos d» Pjtrl» 171. Boufogo, pertod»_pr«I»;"vf 

luêam-se quartoa ptr» casal a Ta-
•**¦»" para moças e rapa&cs em pen- .
sio familiar, com MfetcOes: Kua
Marque» de Abrantes 1».

A iugt'-»o em Botafogo, «celent*
quarto, para casal e vaga para ra-

Fiat 
distinto, com ou sem pensão. Tele*

onar para 17-3S11, Dsjmaceno. i_
ATug»-sa qutrto tã re»l_-nc!n flo"

¦t*.tafogo «. pesiKit dl.'t:.-.-.aa. TaIWo-
n«r para 26-8:3-.  .

A utrlamento alaga-.. 
~ãm 

resldcB»
•íi- cia ü-.t.afoco a seoho- eia-.us**.
com direito a garagem tele:onar x>ara
26-6232.

A luga-se dtlmo quarto mobillado, a
xa-senhor ou rapaz distinto; A rua 811-
velra Martins, llò, 12.° nndar, apto.
1204, próximo ao banho de mar, pode
ser visto das 8 és 12 horas

4lüga-se 
ótimo quarto de frente «í *•

biliado a casal que trabalhem
fora, dio-se referenelas, com ou sem

Eensüo 
e café pela manhA, à rua das

aranjelras 20b, apto. 703
A luga-ae sala ele frente, dt pre-

*z\. ferencla a cssal ãtm filhos, po-
dendo utUlsar-se de uma cozinha ao
lado —#Avenida Autcmovel Clube n.
1023 — Inhaúma.

1 Juça-frc a rua diu Z3u»õpSrãã íic
-t-V. em ca^a de .família 1 quarto a
cas&l cem filhos que troque roerei*-
ciaa. Prego mJ e oltocentoa cruxeiros.~~\ 

I^ãfc-se sala e saleta JunTatJ» bem
xjL moblliada do frente entrada ln-
ü r-.pt n<ifnte em ca_a de fajnllla (*•
trangetra a senhor so pedem-se refe-
rens-as Inf. pjtel. 25-0964 Laranjeiras

Aluga-se 
casa de 2 pavlmentos com

2 salas e 5 quartos, etc, por 3.000
crufteiros, preci-sa pinturas novas, por
conta do inquilino. Ver A rua Scbas-
tlAo de Lacerda, je. Laranjeiras, e
tratsr a At. Mem de Si, 72, ap»rtt-
mento so:
A~Iuga-_ie 

num apartamento de mui-
to socego um confortarei e es-

paçoso quarto mobillado, multo fres-
co para o vario, para uma ou duns
pecfoas de dlstlnçAo. com banho quen-
tes, limpeza e telefone 1.200 cruzei--
ros. Da-se refeições avulso. Tel.
45-2093. Laranjeiras 210. apto. 303.
Bl oa o- A.

A Juge—se qixtriõ" mobillado, a""<à_.
Aiai que trabalhe fora ou senhur
que t:abalhe íora. _Rua Laranjel-
ras 210. .apt. 506. Bloco B.

VTuga-se üm quarto para três rapa-
julLsec, era casa de familla de todo o
respeito, com refeições, a rua Gago
Coutinho 49 — Laranjeiras.

A.uga-ar 
mn quario no Flamengo,

a casal ou senhora ril.it.ntu, que
trabaihe fora. Informar pelo tslefo-
ae 23-aoi,3.

A Uga-se apartamenio com 5 quartos
ajL-e banheiro, mobiliados, com pen-
sao, a casal ou pequena familla, em
cesa de respeito; a Jrrala do Flamengo
n." 62.  ¦ 

S 
luga-se quario A eenhora que tra-

. balhe (ora, em casa de familla
db maslmo respeito. Exlgem-se e dao-
se referências; A rua Santo Alfredo
n.o 34 'Junto ao Largo doa Neves).
Bonde P. Ma toa à porta. Tel. 83£T0agr

A lur;am-Ve~ próximo A prâla, em casa
J\. de família mineira, duna vagas a
rapacea: A rua Almirante Tamandare
n.o IB — Flamengo.

Alupam-sé' 
vagas pt».ra rapaees 

*de 
tra»

.ta nento. com refeiçcss; A rua Con-
de_de Bonfim. 42 --^Flamengo.

Alugã-se 

'sala 
do frente" nioblllaíí

com ou sem refeições para pessoa
de fina trato .e um quarto para dolo
rapeses e vaga para moça, que tra-
balhe fora; A Av. Osvaldo Crur. 133»
tel. 25^7.134._^  

-¦

Á~íüga-se, lindo quarto bem mobília-
m'\ rio, com vista para o mar, café pela
r.-.anhá, no melhor ponto do Flamengo.
Telefone «6-1661. _~~\ 

luga-üé ,'na Prata 30 flamengo
._.'\ quarto mobillado, com colchAo ae
molas roupa de cama, caf*, banhos
quente?, para duas moças ou senho.
ras ou casal que trabalhem fora. Pre-
ço'1.300 cruselros. Tratar pelo' tele-
tose Js-asso. ' ' ¦

Aíuga-ae 
lindo quarto eonjueado com

banheiro- anexo, ¦*¦* luxuosamente
mobillado, a senhor de rasponsablll-
dade A rut. Correia Outra 47. -apar-
tamento 102. ^Flamengo, z j.

AluRG-ae 

" 
um qur.rto mõbiliõao eom

café pela manhA e' banheiro ao
IímIo, a casal ou pcsaoas dlutlntus que
trabalhem fovu, "a rua Marques de
Abrantes, Hl, apto. 1003. 10.>- »nd.

- ..* frente, para caiai, multo bem
mobllUd». com refel.-ec; k ru» Corre»
Dutr». 55__T______2J-3S3J._j

lõmenío — Aluga-se uma grande
sal» de frente, servindo para ums

famlll» de 4 ou 5 pessoa». Moblliada
e com agun corrente, porém sem refel-
çftes. sem café e sem roupa de cama.
As re/elçOes poderio ser toxsdas t
parto (avulsas!. Multo «sselo. tele-
fone, oons banheiros, além de ambien-,
te familiar e distinto. Otlmo ponto,
perto da praia < a 5 minutos do ron-
tro da cidade. Preços módicos. Rua
Correia Dutra 2». Fone 25-211L.

Flamengo 
— Aluga-se em aparta-

mento familiar um quarto mobl-
liado com roupa de cama e telefone
a um eenbor dl reipelto por 1.000
crureiros. Tratar pelo tel. 25-8995* .______ - -- Àluga-se 

a cavalheiro

Aposentos 
— Ahig«n-se um coin

agua corrente mobUiado e cafC-
;t:\e\ manhí.» a casal a oavalhclros dc
tratamento, moradia Inteiramente fa-

JDWa ,— Rua, das, LaraiiJelraajo-jj28i
A iuga-se lum quart-o com moreis «

JTJLpâns&o a co«al ou pessoas de tro-
tamento — Ver e tratar A rua Mar-
iju;5» df Santos n. 34 — Largo do
Machado. _.

Aluga-se 
uma sala üe lírente moHP

liada a càsr.l, em casa tíe iaral-
lia de tratmento, A rua das Laranjel-
rs,' 111,

Alugã-se 
«larto rnobiiiado para soi-

teiro, ., rua das Lari.iijelr.is 210
AiiUi. s:o* Bdjflclo,' Zacatgcas^ ;

AÍuga-se 
em Laranjeiras"," caaa oa

família de todo o reipelto. dois
uartos de fret»te ou parte de casa a
casal ou rapazes rie fino trato, cem
tudo a combinar Incluindo coclnha ou
refeições. Tel. 22-::8% todos os dlaa
utels -das a As li horaa._

V lügam-ae sala grande a saleta, com
-*TX anua corrente, em andar térreo
— em casa de familla. Entrada Im.le-
pendente. Exigem-ae referencias. Rua
Pereira da Silva 9B — Laranjeira».

Aposento 
— Aluga-m i e»s» da-

tinto ou a f pesíoss de tratamen-
to. em confortarei apartamenta dtlmo
quarto de frente, mobillado e eom ae
refeições de 1.» qualidade. Tratar *
Prnia de Botafogo 294.

Aluga-se 
um quarto mobillado, a

casal que trabalhe fora, dA-se df-
reito a tecer café de manha. Aluguel
800 cruselros. Rua Xatel 4: — BoU-
fogo.

Alujo 
11 magnífico e luxuoso apsr-

tamento 603 da rua Voluntarlcs
da Fatrta n. 139. constando de duas
grandes aalas. 4 quartos, esplendida
varanda. 3 banheiros, quarto ds em-
pregada, área. rouparla. armários em-
butldos. Área e garagem. Primeira
locaç&o, predio em centro de terreno.
Ver até as 16 horas com o 8r. Jull&o,
exceto aos domingos. Aluguel arbi-
trado a sem luvas ou qualquer paga-
mento extra. Tratar no telefona
47-1841.

A luga-se em Bot-afogo grande depô-
-*"Y eito com perto de joom2. reeeen-
conetruldo em concreto armado e *«ne-
taiaçAo «anltnrla própria. Tratar i.
rua do Lavradio, 180. sala 201. daa 19
âs 15 horas, totioa oa _dlas utels. .

Aluga-se 
um qunrlo mobillado com

banheiro anexo para um cavalhei-
ro. Aluguel cr$ 500.00; s, ru» Mar-
quês de Abrantes :¦*;, 5o and., apto.
502. Flamengo.  

'

A iuga-se em casa de família, a »'*-
pates. aala. Rua garanl 39*

A 
iuga-se quarto para easal aem f£
lhos que trabalhe íor» ou a rapa»

com ou sem, moveis, A rua Terces.
CtUlmar&ei 14B, apto. 102, BotafOa»>
transversal A General Polldoro, bonds
ns. 12 • 9. OnlDUS M * 33. — í-»-
l.fone 46-3693. ¦_

Aiúga-*e 
um quarto em Laranjel-

raa A rua Laranjeiras 21C. apitr-
tatnento 303 — Caaal que trabalhe
tora ou aenhor ou aenhora.

Aluga-se 
um otlmo quarto para -ca-,

sal sem fllhoa em edifício novo.
Tratar rua Ae.3ls Bueno 9 apartamen-
to 201. Tel. *-!_»-0357. Botafogo. Pe-
de-se_ referencia.

Aluga-so 
un pequeno quarto a um-

moça qu< tra-bt-dbe fora a rua
General Polldcro 39 apío 308 Bota-
togo. |
\ -___»-_»' em casa. da fimi-lr. «tran-

-"V gdra grande aala de freada mo-
biliado com ou «wm café pela nawhh
1 rua da Paissagcni - 40 Mourt-oe
ce-ia 2.

lugam-se cinco vagas cõm re/èi-

Iflamengo1 ti,_ .-,, de responsabilidade, bom quar
ta de frente com varanda, moblliado.
roupa de cima banhos quentes em
apartamento de casal. Preço 900 ctu-
«tiros. Tratar pelo tel. 25-4980.

Ifiamengo 
— Aluga-se v»ga I rua aí-

7 mirante T*nlEnd»ré, 56, » cavalhei-
ro do comercio, galgem-ne referencias^

Flamengo 
— Rua MacHado de' Assis

n. 35 — Alug»m-se ótimos quar-
to», par» easal e rapas do comercio
com pensAo.

Flamengo 
- Bm pensáo exclusiva-

mento famllltr. k rua Machado de
Assis 31, aluga-se um quarto com
agua eorrente e ótimo passadio, a
duas ou tres pessoas distintas, com
referencia

casa de família, 5S
quarto sem mobília, a doia cava-

lhelros que trabalhem fora, Arua Car-
mo Keto 17

Aluga-se 
em

5

A ^uga-se quarto a cavalheiros que
A dêem referenclr.
Eaenújej 4o, Mangue

Aluga-ao 
r«t» moblltadis » rapa»

ou senhor do eomerdo. Rua Mes-
3.uí**_ Jup„|?r .24, Itangue.

A'~'*uga-se 
uma saia~a um casal; A

rua Marquís de ftapi*ca! n. bS,
yraca_ 11. ¦¦_ \ .

A* 

"lu^a-se 
a moça uma vajça cora ciu

sem pensão, em essa de famlUa,
A rua Jullo do Carmo 233» telefone

J 32-3J.T.

luga-se-cm» vag» para automóvel
a ru» SSo Prlvtdor, 

"»4, ílamen-
gò. Tratnr no mesm > loc»I, »pto. 304
oU_peíg_-tel.^42-5756, __
"A 

lügam-ke tiõas 7»»*> P«a r»a>«-¦x\.7.es do comerelo,- cisa de famUla
ft rui_-Bento Lisboa \fz Cate_te. r 

-

S"iuga»BO 
um aT>art*èmsntò , iA roa

Cendldo Mendía, com quarto, sala,
banh»Iro.e ooiinh'".. »luguel 1,500. eru-
eeíros, .a oi»ra ficar cim os - mofeis
oor 13 mll oruMiros. .Tratar A rui
Senador Darias 20, 10,°, s'»J» 10S9.
tel. 22-.».

Sluga-ee 
pnt otlmo qoarío' de casal

eom imobllla- e ref^lnôís, ambl«n-
t» f»nltli»i. Bu* _o CMetet* 233, :i.o
aadar. -.: ." 'f • ,-.__.;

At,tIOA'-SE rtiart. conforta-
r-?ntei>te ínoWIlniJo. de frente,
P»»>'., roj**t*., E-r'«rem-_e refe*ren-
n*«fe. 1»rala do Romn.1. Telefonei
25-1137. -'_¦ _

AMIGA-RE nm quarto mobi-
linde», eo—< Tiunhelr-o *t"fn, a n*rt
s»**iior. Rna. Santo Amaro, ZO,
anto, 31."A lusra-se um q|u*rto a rua. Santa

Amaro n< ith awto 302 a vm
*en*io»' oa ft dois raoa»eo a^s-rta-
n»_r_to nove» 4» } *í.2c.--j unlce laçul-
S_». ¦

Preciso, 
UTEjente, de 

~üm"-"apsirtá---

mento mobUiado para alugar,
serve' Copacabana, até Glória ou
Centro, par» famlll» de tratamento
aluguel até 4.000 ' cruselros, serve
tambem vario ou traspasse de eon-
trato, .compro alguns moveis ató .o
.mll cruzeiros. E' favor telefonar das
u »a 18 horas, noa dias utels. para
43-9397.  - . 

__ .

Pasra-se 
toda moblliada um casa

(sobrado) no Catete, com alu-
guel antigo de 765 cruzeiros, com 2
ealas, 4 quartos, quarto de - emprega-
da, dispensa, cozinha, pequeno quln-tal com tanque, por so.ooo crureiros.
Cartaa para portaria deste Jornal pa-
ra t.074.

Faai-se 
apartamento, grande quar-

to, sala, cozinha; banheiro e va-
randa, aluguel, 1.700 cruzeiros, com
um» s«l»Jant»r nov», cr» 13.500 oo.
Rua Washington Lu!» 3 apto. .1105'antiga 

Paulo Frontin).

Aluea-se 
uma vaga a um rapaa, pe—

dem-se referencias, k Praia do
Flamengo 122, apto; 313. Telefone
45-2077

Aluga-se 
uma sala de trente para

casal com café pela manhft A rua
Conde de Bftependl .32,. —Flamengo.

Á lugã-sê quarto com refeições,- 
'»

gafais ,à ;rua _ çòrrelá Dutra 74.

Aluga-se 
uma sala moblliada para

um -senhor de tratamento, unlco
Inquilino. Tratar íí rua Marquês ide
Abrantes 147. apart. 5(i2. Flamengo.

lUEa-BC' ee.
l 

" apartL»nento aposento
moblliado. a casal de tratamento

que trabalhe fora ou a cavalheiro sem
refeições; & rua Buarque de Macedo
n. 59. apart. 302. > Flamengo.

Flamenga» 
— Aluga-se lim bom quar-

to, com agua corrente e otlm*
pensio. k ru» Sllvelr* Martins 70,
Pensto Peroi»/
TJÍamengo — Alugam-*e dois ífuar-
JT. tos com ligu» « lu» dlret»,ce>TO ou
sem movela a casal distinto ou senhor
so u» 50 mttros d» pr»i» k ru» Sil-
ve:ra Martins lh. -
ÍJlTeinengo alug»-se um quarto pn-
Mz -queno a rapaa em apto soase-
gado sem movel« pedem-se reíeren-
ciaa elevador da garagem fone 45-3657
com' banheiro preco _0D cruselros.

imenso — Alú«a-«» . cori.brtavel
apartamento A *"ua M. de Abran-

te» 189, 3" a»dRr ? quartos 2 eala*
miragem B do frente 4 mll cruielroo.
Contrato e flador. Tambem permuta-
se por casa na Urca. Propo-Jttis com o
porteiro ar,' custodio das 15 As 17
horas. ¦*-'¦¦ -]m

I'iT_m«a_- 
— sluii-» otimo quarto

moólll_«lo em . um a.->»rtam*nto
» senhor de respeito. Tmt»r pelo t«-
Ione 25-6259 d--a 12 Horas em_eÜont«._

Í"flamengo 
— Ciüarto"grande fe" fren-

te bem mobillado e pintado :nda-
pendente llmyo o- sossegado aluga-ae
cwn banüos e c»fé Unlco inquilino.
Aluíru.i 1.300 cruzeiros. Tolefone
2S-2253.

Puna—se 
a quem ficar c >m os mo.

vels o «pt. 703 d» At.' Augusto
Severb 78 no b.° andar, de quarto._»!», coslnh» « banheiro. Aluguel 1.300
cruzeiros. Das a ¦ ts 10 horas. _^_

auarto 
— íluga-sê 

"moblliado 
mas

aem, roupa de .:ema por 700 cru-
relros, a pessoa que habalhe fora.
Trocam- se referencias. Ver e tratar
A rua Marquesa de Santos ll. apar.
tamento 301. Largo d o ^ Machado.

uarto — Aluga-te no Catete, ein
edifício novo, quarto bem mbbU

liado, am apartamento de senhora só,
com. banheiro anexo, para pessoa de
responsabilidade. Tratar pelo fone
zn-nit. - ¦

Quarto 
—' Alugarsa mobillado mas

eem roupa de cama, a pssspa que
trabalhe fora Trocam-se referencias.
Ver e tratar fl Rua Marquesa de Gan-
103 n. 11, »pto. 301 — 25-9691, »0,Sr.
do Machado. _,

|uariò, coin cife de manhfi, mõbí^
Tratar no loeal: rua Tlbagi 25,

apt. 303, porto do largo do Mscb.dea.
Qu

À, lugatn-se Vagas.com mobilia o-rou-
Apa de cama, a rapazes e- moças
serias, preso módico, A rua Ferreira
Vlana_t_34. JBxlgem-se referencias. _.

A"luga-se a iim «sal distinto um.
•«fY bo-a se** de frente,, para A praít
com moveis roupa e cafA tm apar.
tamento alto; A rüa * Barão do Fia.

mango. 17., apto.;jj2. '
iiijí-st um bom* «reíado quar-
to mobillado a rapax solteiro ou

a cassl sem filhes, A rua Carloa de
Campos. 7—A apto.. 5. Tel. 25-379:.

Aluga-se 
quarto mobiliado, ar^ía-

do s com entrada Independente
A rua senhor que trabalhe fora, 500
crureiros. Bua Gal. Glicerio. 440 —
apto. 402.. Tone 7LL}-nW___l?__.l*l._iii
fi luga-se 1 pequeno quarto mõblíla»
^r\do e Independente. » rapar, de
multo respeito, eiue trabalhe for.-i. k
rua das Laranjeira.'., 210, apt. 1-108.
Bloco B. _i'A 

luga-se 1 otlmo q-uarxo oo frent»
J\. bestante arejado em cpartamen-
to 0^ casal u-nloo para pessoa que
trabalhe tora. Erlarem-se rererenclas
A rua Laranjcl-rba 210_*pt_3ply_

Aluga-se 
dtlmo quarso em andar

alto e ambiente familiar, a senhor

Alug.còc em um arejado quarto pom
varanda. De preferencia moças que
trabalhem fora. Preços módicos. Rua
S. Jofto Batista 41. Botafogo.

Aluga-se 
a duas moçaft que traba-

lhem fora, amplo quarto de fren»
te rnobiMado ou não; Aluguel 900 cru*
seiros. Pfcdem-ar referenciai. Ver »
trater A rua Oeneral Polldoro 39 —
Eotetoso — Apartamento 203 ou pelo
telefone ^5^1903. :

Aluga-se 
otlrao quarto da frente,

mobillado ou nAo, a casal que
trabalhe fora. Aluguel 900 eiuíelros.
Pedem-se referencias. Ver e tratar i
rua General Polldoro 203 — Botafogo
— ou pflo tel. Ü5-1903. ,rrs—

AlmíR-"se 
otlmo quarto moblliado,

com roupa de cama e esfé, para
uma ou duas pessoas que traòalneçi
fora, como unico hospede. Podendo
comolnar relel.des, 4 rua Voluntários
da Pátria 134. casa 5. B-'tttfogo.

Aluga-so 
bom quarto moblliado com

roupa de cama, em oasa de piv-
quena tamllla, a um senhor que tri-
balhe tora. pre.o 600 cruielros, rc-
dem-se referencias Botafogo. j>e!*to
do Mourlsco. Tel. 2_-;215.

Apartamento. 
s3üga-_e cou quarto,

saleta. banheiro • kitchnette,. a
quem indenizar benfeitorias no vslor
de 10.000 crur.çlros. Aluaruel 1.3CÍI
cruzeiros. Rua Prlncipado de Uunico
68, apto. 102. transversal A Real
Orandcsa. Botafogo._

F"

Iflamengo 
— ¦ Alug»-se em aparta-

, mento de caaal, linda aala mobília-
da com vistas para o mar a cava-
lhelro dlatlnto. Tc!. 25-60.4.'Ij^íamengõ-' 

AÍugu-te uni 
"quarto 

mo-
£ biliado » um» OU duas pessoa..
podem-se rtferenoles. Rua isonador
Corrêa t? apertamento 302; esquina
de Palssandu.

mga-se em casa de famtiu, uma
-7X. uma. vag_t a rapaz dtsMnto. que
apresente referencia*. A rua 2 de Oe-
eembro, 101. flamengo.  , 

tuga-se bom quarto mobillado com
pensfio completo. Coslnha* Euro-

nela e brasllelrr»; 4 rua Correi» Du-
tra, 11.

Á lu?3-sa quai io mobillado, eni oasa
-CX limpa e 30sse*tada, para uu ou
dois cavalheiro i do eomerslo, i rua
Carreia Dutra Mb.

luga-tie um qiatlo A rua Mar ihím
xx.de Pa ran A
Tel. 4«-3261 .

Al-4ga-«upart
um quarto ae frente em

.pt*.r:amín'-o familiar, oara um eu
dois r»pas«. TH. 2í-:;oo • 45-16H.

Tfcwamenio. a— Aluga-se em »p»rta-
-â mento nora um otlmo quarto para
um ou doia rapases, com ou sem mo-
hlUa,. favor pedir Informações pelo
telefon» 45-3778.

lamen50 em cata de famlílade to-
do rerpelto e asselo. cedem-se dois

ótimos quarto» do trente mobillado
com caf< e banhos, para caaal. p-.-ea.-u
l.iOO crucelroa. \er e trntar a Av.
Osvaldo Cru». 72. tem telefono.

Em 
apartamento de familia' aluga-

se u motlmo aua tto seih mov^l/
a , pesp^a de • *rntnmento aue trabalhe
f>ra. A rua Marquêa de Abrantes \H9,
apt 7Q4 ¦— Flamengo. ¦
TiflamenSõ 

~ 
Aluga-se üm quarti* " 

em confortável apartamento, a
moça ou senhora que trabalhe fora.
T«l. 2.-»i33.

Fsmena 
- Aluga.se n-o qjãro

de fren"-* e rr.obillsc i easi apa--
lamento ccníortavel A ugiif l.ooo
erunriroa á evis IXapquir íj Pirana
n. 102 — Telofoo» 45-3261.

Aluga-se 
em apartamento, A rüa

Marquís do Abrantes, otlm» íal»
de írente, com armário embutido, com
ou sem mobília, a um senhor distln-
to, e um quarto ds fundos, mobillado,
cum banheiro a entrada exclusivos,
alugueis l.jOo c eoo cruselros. Telefo-
ne Z6-2193. Ambienta rigorosamente

idôneo, cssal ue trabalhe fora ou duu» \ 
luga-se á rui senador Vergueiro.

òSquii ojmhincm. 4 rua das i\.237. apto. 601. ««celent. qusrt»
Laranjel-ras 210, RPt. 1.2211, Edifl- ele_frente;_çom__r«f«lrto. par» hm_

çi,o_Zaçal.ecas,_30_bio^o, 12í'__andar:__ Aluga-se uma vaga psia maca* «°
m apartamento de família de tra- jrVcasa familiar com pcusAo. Pr»'»• - de Eotafpjo,______a.._Te], 26-33^0-

Ã lúgn-se um magnífice qufirfto em
A. casa de famlUa, a .Mal. moça»
ou genhorns que trabalham fora coot
ou sem moveis. 

"Ver t tratar 4 rua
Maria Eugenia,_______B=_________l:

Àluga-se 

"í 
quarto mobUladu ra ca-

sa de uma. famUla distinta, eom
ou sem café. a \sts-.e. que trabalh*
Iora. Bua Marques de Abrant,.s. 110.
apartamento 204._ .

A liigam-se vagas com refeições pa-
Ara rapaz distinto A rua 6io Cie-
mente 42. Botalogü, pedem-se role-

E tamento — Alusia-so sala tle fren
te, a duas senhoras ou a moça, unico
Inquilino. Co-elnha de primeira, A rua
Pereira da Sllv» 116, apartamento 2.
LaranJ elras.

Garagem 
nas Laranjeiras — -Alug»--»

para um corro; a rua das i.Arnn-
Jeiras 210. Informasse., com P. R.
ie Aquino ls Cia. Ltda. Avenlda Elo
Branco 91 6o andar. Tol. 2"-''a30~~~LARANJEIRAS — Aluga-se
quarto mobillado para um sc-
nhor ou 2 pessoas de iralamen-
to que trabalhem fora, sem re-
feições, & rua tias Laranjeiras,
210, apto. 808. Pedem-se, e dao-
se referencias.
Laranjeiras 

— Aluga-se uma gara-
ges Independente, á rua Maré-

nhal Pires Ferreira. Tratar k rua
de^j,aranjelras_450,__na__;arm&çia^ _

Laranjeiras 
— Aluga-se quarto mo-

biliado com telefon». roup» de
cama » senhor ds ref-aelto. Pedem-
se referencias. Preço oltocentos eru-
aelros — Telefona rpara 450734 —
Chamar D. Carmem.

Laranjeiras 
— Em aprtamento do

família — Aluga-se UM b—l -1UB1-
to para oasal ou dois rapices .do co-
morclo. com ou sem movais o r«m ou
sem refelçees, k rua Professor Luiz
Cantanhede 52, aprtamento S-101. an-
tiga ItaberA

Laranjeiras 
—Aluga-ae otimo ayar-

tsmento psra família de trata-
arento. «luiruel 3.500 enlielros. Infor-
maçfies t rua Soares Cabr»! 26, »par.
tamsntp 602

\ luga-se mn quarto Independente,
A. em apartament- do tamllla rospei-
tavel. para senhor ou senaetn que tra—
balhe fora, i rua Ocenral PoUdoro
39 apto. 202 — Botafogo...

Aluga-se 
um quarto pequeno de fun-

do a um rapat, com aipins mo-
vels, tem roupa d. cama, aluguel
adiantado por 350 «i"''03!,,,^,',"
das 8 as 10 horas i rua Huenaita.
n. 229. 11.» andar, apto. 1102..""TTiüga-se — Botafogo, um quarto «,
-nt-senhora que trabalhe toro. Que.
,-r, referencias. Tratar 2t~77M__

Laranjeiras 
— Aluga-se otlmo quar-

to mobillado, para senhor oue
trabAlh» tora e dí referencias de Ido-
neldade. Aluetuel 30o cruselros. Tele-
fones a?-2233 e 2.1-4B<7.

Larinlêlras 
— Alilgi-sé-Huírto mo-

biliado. psr» um senhor ou duas
nessoas de tr«tam«nto. qaae trabalhem
fore sem refeições, A rua das La-
ran'eIr«V 210 rnto. 808. Pedem-se
e jAp-se referencins.

Larènjelras 
— Aluga-se bom quaT-

to corn ou ssm refelçPes A rua
TtabrrA 62 apa.tímbento 202 salt»r
na rua de* I/areníelres n.. Apo , „

Por 
motivo 4», viagem — Traspa.sH-'»- 

n contrato do *ç-te. A rua So»-
r«« Cnbril. 8. a.ito. leu. T.«r*nl>!-j».
eom uma sai» de Jantar e utenrll-eM
de e-mlnhft. Ter.do 2 quartos ral*.
«inHorlov co*'!nha, ouirto e bsnhel-
ro d* rtari^egràíl.» hom «?t'o, »t?» -•
Ata eti êl 900 cm*?lro>, A r-sroa inte-
reisadr., procurar o er. Míralvi. aa
ru» a»go coutinho, .1, apt. am.

Aluga-se 
cm casa de família a ea-

sal, um quarto com ou sem co*
mida. Tratar A rua Marques d«
Abrsntes lil. Botaj_Q'..o_ " ...~ 

4 luffam-ec Quartos novo* e nw-
Adornos, para casal que tralM-
lhe fora. nSo ji-_« cc«Inh»r, alunel
razoável. Ver e tratar á rua SAO
Clemente. 33 — Botafogo.

A luga-se bom quarto ds frenw ma-
Abliurlo Indenendínte, para ta.
nhor distinto, tem tol. «6-oiK. Pes-
soa de responsabilidade. »"»,!¦> d»
Fea-erelro. 76. . »pto._.2Ql;_J_ot»-0___

Tuga-se em Botafogo, apto. de
frente com sal» dois 

' 
O»"'"- »»-

i-anda. dependências de empregado,
aluguel 1.500 cruielros. » quem rica.
com oa moveis pelo preço mlnlmo.de
25.COO crureiros. Carus par» 7..2.-Í
na portaria deste, jornal. ,

Aluaja-se 
em Botafogo, i.» locação,

otlmo apartamento, com • protes-
torlo. telej___ae_.25i51.86::—A-l'iR»m-se vagai, « quarto para ao-
Açaí que trabalhem fora. Ru» Mar.

que» ie A'irant»s W, tal. J6-2631-
A"luga-ae cuarto eom .>aíé p^-ía ma-

A nhA. Rua Marquí» de Abra»ntes
1°1 .tel. 46-76.1. 

Alaga-ss 
em aoartamento de peque-

na fasill!» om-- rrga em quart»
heminV'lll»do-. » moe* oue tri^a.^j
tora, Preco <00 cruselroe, CWCIIC
Del» m»nh£, A • rus Oliveira Paaiatt
19, «pt. io;, Botafogo. W- a«t*3<n>i|
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«n apart __»oie Ittrlttar. eu» 4»a
f elhorts coarem 4» nn.feje. Tolo-

i \ 
•í--* ** '¦'<¦-» .atj* é tua __»..•._'

/«¦Denta Manual I). -ot.faii» «_a
» suíno*. ; «alu. iiii.rta par* «as-' ¦»«'» t ura» ¦¦'.-. . -.;. ii fará-
¦ata. iBfcmacfta* n» leeal dt» » ne-
_a**____ _>'._¦
i__"lute-»e"~i rui lT»it~_ríiTàTi3i7~"uo»
,' \ qairto :.:i".. - p«r» dol» »a>
Eliorti. T.ltfent tt-ístr.

A-raa-*-** «ri lindo »p»"H*r_íila a»
.. V .-a» dat l-alinelra. em notafoie
!t'»r.!íf ouarto de frrnte com banheiro
«nexo e noz t eom direito ao telefone

ATufani-sé om Quarta* » orri vaí*
alrri -,r>. i ou -.--.-> oa» trs-
btlhira fnrt. Tel. 46-)4C4, -el.fo».—"«TTutit-sí tã\~~Zl'(it<i*~ «sõT.í-i*
_TXqtr«rto para om». ? ursa *• *
--..:. rapai «iMlnto. Com cm «em
pe_»_.. i.!»fce>sr para 47-31:; Da.
ciaaceae. _____________

t \ .üra.rVu-n quVHò"mob~iT.a_fo, eom
,_ \ rafe peU manha,
trabalhe fora. Tratar

_&v.Af6ta, «a„.essa ..
l\ ptriamantõa ãín.i _S5 haiit-Jõír
/lrra talai», quarta kltchnnaltt
«um fofer*-,* elétrico a W. C. com
box, *m HurntitA (Í3o(afoco) — Alu-
rfHTt-w .t ..soo cruztlros, s_tn luvas.
Cartas para informacõe* para 079D.
no portartt deste- Jornal.
" 

___ RfSíi^QH^^
!»• V _¦:' a duas moças que trabalhem
fora. Ambiente familiar. Rua M_.rquei
cia Abrante» n.» 1P1 ,__apt.* 1.003.

luga-st um quarta arejado «*~!ím-
_ r pr. para rapas do comercio, 4 rua
Et» o Ciem.a te l?,,<i,,.,'7_brado,_ _Bo_lafpgo;
TJotafuifü — Alugam-se Tafai.~T_"at-"*
jy bern uma grande sala, um bom
quarto, por 3.*oo cruteiroa com dt-•rtlto » eoslnhar uma t-r por dia •
lavar pequenas p*?«s por «emana,
am casa de família teria, a quem«fler boas reefrenclss. Informaçôss¦ofio foce 26-756*

pratos que
4 Pr»l* .it

m

Botafogo 
— Apartamento, preciso

urgente para alugar; terra qual*
quer tamanho, vaslo ou J.« loctçân,
_»u traipasse de contrato; compro ai-
_russ moveis até IP mil cruzeiro*;
«err* umbem moblllado. eom a.u*>
cual até 4.000 cruzeiros. -1' favor
telefonar nos dias utels, das a ás 10
hor»a. p»r» 43-9397.

Botafogo 

'— 
ÀTugá-se megnli.ca 

"ri-

eldencla, ricamente moblltada pro*
prla para embaixada rU ia mllla d_ ai-
to tratamento. Informar :om T, R.
de Aqulno «_. Cia. üiU. Avenida Rio
Branco __, 6» »nd»r. Tel. 21.18~0.

Botafogo 
— Aluga.ac excelente quer-

to moblllado e com refeições for-
tss • variadas, a ea.M ou a rapases
— Voluntário» 4» Pstrla 169. Telcfo-
rae 46-26*.?.

Prata 
a* «alafafa • ««__,*_ «t»

an.p » t *t<r. »X*_t1ia*_ evarta «.
rt:4»;-iu tuii, an taalher aot*i»a 4lt
tJ.MuCfi'! .4 a pouiaa eem aaitite.
i»,,ril.,itl. !#..-.ii».-id.-. ;ol« ««msi-
n*r * .*n par» «ulemavi! o a Jan-l
t*r. - ¦' • .«-.:..¦'« Vor * ir*.
i»r n» Pt»i 4» - -¦ a >4, Aparta,
m.sl» lm, Mae t* i••¦. ia ., > i'i«-
fOn*^ a_ __.._,«UJ.vta_— o. Mf »_¦,.,-.« a , „„„„¦¦,

P-. 
.. /-- «tia! «am ",n« trtartt

c» .... »i4 toes emtauet: niu»»
na ii- .!-.«. cosi dlrtlta • Uiar *
.-o.-lr ¦-.-.-. .'«ii»» para tll») D* par.
_gt ,<t»r¥'_"T»_1-_ err.natta-a» vai guarto mobília.* par.i
A ossal. com eu #«m nitvo#, podam.a
|«v*r . eotlnhar. Tratar coei Jaibaa
no quarto o.* 13, daa )S As 10 boras.
C'»a» da riu» MT.'-..- \i.!,,'i-.»t-.'« 4
ru» «. Ciortnl» n.» »40.

aiitrlã 
¦•- 'Otlmè~_ü»rte> 

èafi.at».
.-:.«..'• 4 raj.l ruir..,' onrfl rt-

ftleeri .jm»rt4tt, Mtalmo eonf^ii.
A «liiir', i.lr-inr.adi.. Tr»t»r 4 !>'«!«
de Botafogo |M. .
«¦..iãfl. --"Aiusa-al »m e»i» dõf».
V. rnlilr. Aiaiii-.-L eem eu tea pemtn.
nto pode eottrihar, aptaaa podendo
lanar alriuna* roupa, fiai, p«u4o
I.;0D cruMlraa, «om ptruAo liao
crutelro». — t».314> — BcmenU »»r»
wmll _______

Qgatio 
— Alnis^a «as «ata _t It.

mllla aiitlnta «em ou etm poli-
. podendo l»v«r. porem n*o poíi

cozinhar, sem pmea« tom eaf* com-
nlfto por 1.200 cruselrot com p#o»
.'•to par» 2 peatwat 1.204 crutelro»
«4 i» »luf» a peaioa» dlitlnU» —
D^ M»r:»n»_3. ias — BoUfaie.
/¦-uirto" —" Alui«-t. para 4 mo.»»,
V£ dlrldldo «m r»«»», coro ou oom ro-
folcfiei, arablonta e»clu«IT»m.nt. ra-
rnlii.r. 4 tu» Huiaalt* 42. Taletoa»
» a • __4______B______t3 r, r—

Hetloêãêla 
— Orca, — Aluf»-e. In-

xuoi» rtM4er«l». ainda n*o ha-
bltada, oom j «ai»' 4 quartoo. I b»-
nheiro» d» luxo. coatnba ea«IP»da eo»
npirelho. «mirleino». i»r»»«m para
l carros, depinú*nelas ds ecapreiado,
t"M-rtco, tto. tltaad* a» ro» Jo-julni
Caetano :*. Tratar eora o provrleia-
rio paio* Mlefoawi 2S-JJ17 a 24-0514
ou 47->»4., , , , 

iT)T"ZT~A|u«i -ra mobillada am «aaa
4a p»ouana família, unlco lnqulll-

no' a om ou dol» rapaset funcionário»,
dou rapa»»» soo crutalro»; um com-
binar pottoalmonto. Etrjcem-i. reft-
renclM. NAo se trata pelo telefona —
Ttl. 24-414S. UotSfotO.

imcA

Botsfogolha
Rapas distinto. íraba-

lhnndo as Panalr, morar_da em
v~. quarto amplo s arejado, admite
u_n compt_ahelro <tl«Uaio. Telttfoül• 46-0924.

Botafogo 
— Km,"áparUi_nVn,tb~a_V' fa-

rnlüa mineira, alugam*fe vagas c|
r.felçft^s. excluelvsmenle para moças.
Exigem-se reftreucisa; A Praia do Bo-
tofoto, 11» «rito. 203.

fisrtamento 
de 1.* loeaçfio

s senhores .de respeito: á
Botafogo 

— Alugs-ie um grande quar
to era apa. "

?nm 

ou d(?ls _.. . 
aa Marques de Abrantes, \fíi, apar-
amen».q_3ÇJ__perto da r_>_s)___

BÕTãTÕgO 
— Tracpa»3a--e o contra-

to de um pala.elê próximo A praia
eom _¦ paTlraer.tot, c ajardinado, no
3.» p.vlmcntc tem 7 quartos mobília*
«tos; quarto de empregada, um salfto,
Acleta. copa cozinha • despetua, 2
banheiros e garagem com. patlo para
r carros. Ko J." 6 quartos e banhei-
ro comj>.eto. Todos 05 quartos mobl»" .-.•*¦'¦: e a.usadcs. Com toda a _x>-
teneta :*: mil eruaclros. sendo parte
financiada. Var e tratar á rua Mar»
yuCa di Q*'nda. _ 11.
V>ota;o_T3 — Preciso ctzjí 

"<ie 
três

JLà* 4 ouatre quartos. P-igo aluffue!
«l-e 2.3Í3 crii_*lroa. Telefonar t^ara
>7-g_??q. chamar Rodrigues.
|>ota*íbgo — ÃTúga-íe, em casa 3?

¦Xj família de tratamento, um bom
quarto com raranda lateral, com ou
aem moreis, a uma senhora ou um
cavalheiro. _ Rua Faranl _c.°_ Sg.'Òotaforso'"-—-"'Aluço aparta_riênto com
JM duas rtalae. três quartos, mala tle-
p.TidêBelas. garagem. Aluguel Cri
.«.eon.GO. Informações, 46-1395.
4Bâ__)_
^¦»otaíogo — Aiugaci-ae a preços mó-
<sLa dlcos quartos 45 rr.g_.n com ótima
r._._sio, a senliorea e rapazes, em am-
pii _ arejada cr.8«. familiar. MuUa
*ftuz. eonduçlVo a porta. Rua Marquês
cie Abrante» n.' lse. Tel. 48-3828.

B'otkíeirci 
- Aiuça-se em residência

coníoríavel z aperítmento com-
Tiirtamcnts li.d*Dendento com moveis
a- pensÂo para. fan-ills «u rapazes —
Tra ter com dona Leoner. i rua liar-
tina Ferrelr» SI. Tel. _S_T!.I2_

Botafogo 
— Aluga-te em rejsldencia

familiar, com duas salta d: Crente
conjugaria., com moveis « pensão, para
casai ou a 3 ou 4 pes.ioaa. Tratar com
dona Leonor. 4 rua Mártir... Ferreira
6I.im ^'eletoner 26-9132.'l^otaícgo"* — I^sãa-te uma pensão,
X> tods reformedn. com az auartos
» mais dependcnclsaa com 5 artes de
contrato e eivara da Prefeitura, pr.ra
franquear o desenvolvimento do ne-
cocio. podendo tirar ótimo rendtmcn-
to. Negocio urs/ente por motivo de
doença. Tratar com o sr. Ribeiro, à•.-„» Berilo de Ussqillta ir.. Telefone:
-'3-ons.

1 ltme-te tam otlmo quarto «asa ao-
_\m'.i» eom r*r»nda a liada tiita
para o mar. em caaa d» t»nhora to,
a icnhor* qu» trabalhe fora. JKltrem-
i» referensiai. Av. 61o Sebastião 131,
üre*.

Stuia-a. 
em p*aa4» lujl.na, un.

doa quarto», «om TKanaa prlv».
tlva «m frente ao m«r, p»ra casal com
banho quente colchlo de molas «
ca.-lnha d» nrlmelr», ordem -— Are-
nid» Portuctl n. 14» — Telefone 44-
0Í94,  ..„ ... _ -._.

Al0f»-M 
par averanUta ou definiu-

to grande quarto _ sala conjuga-
do com psrx.fto ttci eajia da família

nua Cândido Oafra. n. 35 — Urc»
Telefone 26-o:n.

A luga-tè um» tala dt Irintt. rica-
x_Lmente inobillada a café, a um
lentior de tratamento ou a catai quo
trabilh» for». Telofon» 24-1142. —
_r_ »•_______

ALUGA-SE na tirca, um» ea-
aa de 2 pavimentes, com oo sem
mobília, tendo 3 quartos, 2 sa-
lat, eoxinha. banheiro comple-
to, quarto e dependências de em-

?irt'çada, 
na rua Joaquim Dr-

ano, 11. Tode «cr risla das 13
ás 16 horas.  

lugá-se um quarto na Orço. para

A 
'ia -a. St» . ,IUII.'I f af»

'4 *i aistíatM, otíi.... o_»r
asta

.•"»!>-ia;-a, dlatialt», etltt» a.»rto4t
fr*ntt, motillíado eoi» r*íes«, * • »?,,,
f,-Ql,ll»r.l »p»ritniljlo p.vtlnua 4
^rBt"™-._a_BM_' 

""... 

4 ... i. quwta a c-*«1, eõai roupa
arVd» etm*. b*nho* qi..n.a • oaíá
vemiUito p»i» ni*4int, 4 ru» >ant»
Cara se. a4a >« *;«-.".. 3-r laia.
toa», m_r_ir  tw_ .__.,_,„,„¦„„
Al.«» 

>a tjuã',-la~ã»ói.nt*úa. com ptn-
sio a easal ou i passoa»*.. vi; 4

rut Minluro vivolroa da Ctatre ri —
.'.:.. 1 103. TolOfOBO . Jl.f. I' .1 I" Copa** ba na. ^_

ÀliiB* 
- >¦* ': '¦-- .-«i tn «-rbiiia -í'» pari

eaaal que tiahalha ft^ra, ou pf*-
aoa só dt rwpilto. im apartamento
da t. .1; conforto, tn Copacabana —
T'i!a_J?«i0. Jttfj t _LJ_^IÍJj__-__

Aiuga-sa ollrüo quarto de tretts
/Vcom varanda posado »o banbrlra,
flnarr.»Qt« mobl.lado. om direito •
Danhoa quenlot o telefono » ura ea-
sal ou duas ptssoas dtitlnus poien-
do aventualmenta dar o J%n.ar Pnço
do quarto 2 mil cruselros Tratar peto
Ul. !>7'*,M7 unteo» Inquilinos. ["^rTiiía-sã 

uina iflâ ai Tí^nta nt7_tl-
-r'\ ttada para caiai ou doli rapases
de família com refelQ&o. Avenida N.
R- <• Copacabana _tQ7S,

STufã.» 
um" qu»r!Õ~raônUl»c!o,' com

C*f4, roup» d* car.-.» « banhei queli-
tes, sm apto. de todo o eonforto e am-
litcnte tranqüilo, a pessoa dt fino tra-
tamento — Cop»e»b»D». Telefona 27-
4*t?i_FTí_'!0?10C'.

A t<nTa*se tirna aai
4*\ •- particular. c<

4 lii?a'-fê uma' rafa pára rapasV
J\ quarto amplo, com mais 2» Junto

iv Sii Jrtntê, em ca-
om entrada enmpls-

tamentè Independente. Parto da praia.
Rua Bani. Citr», 11.4. Tal.: 41-06.7.

am
ünto da

praia. Com café pela manhA e jantar.
Quarto independente do resto da easa,
cr» J.000.09. Rua BatUa Clara, 1&B. Ta-
lefone: 47-04.2.'Á 

lüga-ie um quarto de frente,'com
Amov»!o e refelç&es, a um eaial ou 2
moças a uma vaga a rapaz para o dia
..« de novembro; 4 Avsnida K. B. de
Copacabana, _»tv

Sluga-sa 
btTmo quarto cm cfopaoa.

bana paralisai ou duaa psasoas.
com ou .-em comida, 4 rua Bollrar
104, apt. 202. Ver e tr«tr,r no local
acima. i

partamanto — Copacabana — Alu-
ia-ie um »p*rl»mtnto am Copaca-

bana, com aala quarto, cotlniia, va-
r*nd*, binhelro. todo »nt»p»t»do. Vor
4 rua Barata Ribeiro 145. apartamon-
to 304. Tratar 4 rua Alre» Saldanha
n. ist. apartamento 904. — Telefo-
ne 37-1377.

Aluja-se 
em apartamento familiar,

na posto 2, próxima 4 praia., ura
otlmo quarto moblllado, a easal, duas
moças ou dois rapasts, com refeições
e banhos quentes. Assim como - um
qu.rto p»r* uma «6 moç». Telefono
.17-_è U.

Tuga-sa pequeno quarto moblllado,
retldencl* familiar. 4 Avenida N.

8. de Copacabana. Posto 4, par*_ se*
nhor» que trabalhe fora. Preço 540
cruzeiros. Mais um quarto conforta-
relmante moblllado para casal ou a
duas senhoras. Abundância dágua.
Prc.0 deste 1.20o cruzeiros. Informa-
ç6.a. telefona n-ltv). Edifício novo.

Alug.-ie 
«m copacabana.~jio.to »T

Edifício Wlndtor, 4 rua Hilário
de Gouveia 30, apartamento 5O3* com
du»» sala», trtt quartot. duat varan-
daa, coalnha. banheiro completo, quar-
to o banheiro para empregados. Alu-
guel S.COO cruzeiros, sem outra qual-
quar «xlgencla. Tratar, com o ar. An-
tonlo Portlolli. 4 rua Senador Pom-
peu 176. Hotel, dat l li 12 * dtt
;« ti is horas. Tel. 23-I3J0.

T"ÂTLtcasal, com direito a cot-Dhar. In-
fnrmaçóee pelo font 36*1740.^

Cio_;al 
rerã filhos aluga quarto sto-

/ bülado porá duas pasioas, com
boas refer.nclas, em apartamento
com asua abundante, banho quente e
teiífone. situado defronte 4 pral* da
Urcu. Tratar pelo tel. 46-0183. da»
9 horas em diant*t.

Urca 
— Freníe 4 praia, aiug_m-se

2 quartoa a senhora» qae aprt-
aente:n referencias. Tel. 44-05.8. 

Urc» 
— Alutj.-st excelente coa»

de .iqtíue, bem mobillad». de 2
n.vunenloa corr. Jardim it Inverno.
Z :ala». 3 qil»rtos. otlmo banl.tlro.
depa_der.ct»t de empregad». goraíinn
— Telefone.'.t-316-

Urca 
— c_rair:o era epartSk-oento,

proiímo * praia eom direito a
ctfé f«la manha « bínhos — Alu.o
t. dois r»pates que IrtbtXieei for».
Peiem-se rcfere_d_a. Telefonar para
r.6-4475

Aluga-to 
4 rua Santa Clara n. 253,

otlmo quarto da frente, lndepen-
dente, com água ancanada o telefo-
na a senhor só, da preferencia es-
trsngelro
A~luga-8s a casal distinto ou ãdüss

J\. moçaa, otlmo quarto moblllado,
com água corrente e pensão comple-
t»; 4 ru» B»rtt* Ribeiro 307. Telcfo-
ne_________

\ :•.»>•>» *at CapaaalWBa, ptra t
. » ...i «, dtailnt*». atlata quaiao ««
ir.:'», moblllado, «am ,.i.;;•',... ttm
for.f.).!iTi! apta., í».m-i oia 4 ptala.
Tal. ;)»«o»t.
A: 

-. ¦ .. í"qãír»ii Iam siohilladia *
n«m a d. rtopitlo quo trabtlht fo-

r». Vor tf** 11 4a 1* '.,»'. ii ¦• >••¦¦
ta.a Itmpala loa, apt «e».-_l>iii«.

Aluíam- 
•» .!":. bani quarta* p.r»

casai, e«m pensão. Ponto atinai «m
Copacabana. Tratar p»loa ttlsfonra;
—-rU*-.* IT'"'I _________
A"l.«»*ió'. 

am Cop»c»"b»o«, flü* Ul-
. i!,:i. v..-»:r. i dt cattro. pala

prtto d» 4 ai»»»!, p»r» i.i ,a--i,. um
tpari—mtnte de sran.ie «ai», qutria,
,ii,.ha banhalro . v.r.nd». Bem mo-
v«l* • com eortln*». o trand» »•«»-
rio ombullda. Aluiuil 1.004 cristal-
roa adalntado». Tratar polo leltlon»
3 7-OB.I, t!0)* »M «• 17 lii.r.i
j. »nd*r, entra JJ « U.he_»«.

A"lu(t-tõ" 
ap*r'amonto 4» »»l», 4eli

nutrtoi, cotlnb», btnholro » qu»r-
to da empregada, moblllado, 4 rua
Pcmpeii laourtlro M«. Trttar n* Au-
xilitdort Predial «. A,. 4 Travtti*
4o ouvidor .a], 1* « .e.r. «nlr* .1 •
ii. horas. im  , ,,.

i"[u«'t'-t. moDilltdo ou rã.-.a-.o eon.
-CV trato i ou 2 anos ds atnplo apar-
ttmento dt frent. eom -rei qu.ne»
ci/n.'ui*dsa «ala, aallo banhalro » .o-
tinha, Neeoclo lerto e urgon-.. 1 raiar
clrtt.m.nt. 4 Avenida H. 9. da Ca-
pqeaban» 5Bi »p»rt»mantn j___

lülã-ai em Copaetbtn* ura mi» rto
moblllado para cavalheiro Idônea.

Sr _*."t. pelo tel. a7-lbn/. _. ¦ , ,*"C 
parlamento — CópM»ib«nã ¦—

A Aluir..', com llvlnt. quarto ••-
Ittt. banbolrn, eoalnri* de frtntt *
20 metroa d» prtla. otlmo p»r» ««_.!.
pai» oí«rt» mal» ccnrenlente — v«r
» tratar da» 4 4t li hora* tonitnt»
4 Avenida Prado Juntar n. 21. apar-
tamento 403 — Prano a -rantado, 3.20b
cruMlro* r.ena»li.

Alut»-»» 
«m Cop»c»b»»», pcato «.

um *p*rt«manto dt frrnta. eem %
qutrtoi, uma »»la. eotl-hs, banheiro,
quarto de empregada t com telefone
polo aluguel antigo ds 700 erusalrot.
a quem ficar com sala da Jantar.
Paa-i» contrato, to.000 erutelrot. —
Reipoatti par* 629t« s* portaria d.t-
In jornal.^  

iuga-sa' grande sala da frente, mo-
.-lllsda, com raf-cOt.. * daa*

pesosas, tm easa da familla d* todo
retDtlto. Acotta-a* criança, 4 rua
rompeu 1-ourolro, Copactoan», pulo
J. Ttl». 27-9188 OU «7-;5S6

partamento aPtia-ae um. pa-

te'.efòne, otlmament* Ioc_.__.acio.
Posto 5. em Copacabana, a quem fl-
car eom oo moveis. Cnrtaa para a
C»lx»_Poatal 1SQ7 — rleata. 

APAiÍTATrlENTO — Aluga-se.
i At. Trado Júnior. 23, apto. 403,
eom 3 peeavs mala eoxinha e b-v-
nhelro do frente. Ver e tratar de
9 _s 11 horas no local, 2200, fia-
dor.
X eaaal da tratarar-ta T-» trab*_n*

xjLfora aluga-ea bem moblllado quar-
to no melhor loeal da av. Atlantic»,
próximo ao Udo, oom refetç4es flnaa,
roupa de cama, café, banhas quentes
e toda conforto, enfim. Ambiente toa-
tegtdo, ira enançat, do família ml.
nolra. Preço Incluindo t-do 3.300
erutelrot. Tel. 37-9429.

Aiagã-sa 
4 Avenida ff! eT 3e

pa
Co-

.pacabana ?.*. apartamento 802,
uni pequeno quarto moblllado, com
direito ao café pela manhA a banhos
quentes, por m _ cruselros, a aanhor
lio msiilmo respeito. Tel. 27-2900.

iügaJse õtlnio quarto m-.b.!lat{c*;Al'—Vc

Botafogo. 
Em cm de família, aju-

g-Ft-se amplo cuarto de frenta. a
rapazea ou casal, com iiensAo, pedem-
oe referencias. Rua .3ri.nb.n_. 145.-ons 46-I45S. ,
fjotafõgo — Alugs-i» quano peoue-
Jt_» no, sem movei., por SOO cruzai-
tos, a moça qu* trabalhe fora., podcn-
«4o utUlsar a cozinha para o café da
tnanhl.'Trata-se pe.o tal. 2R-1740. —
Ramal 12. D1-* Q àa 12 horas.

B otafogo — Aluga-se apartamento
ttrrto, tem luvas, com saia l

2 
u ar to conjugados, banheiro, cozinha,
rea com tanque. Aluguel 1.200 cru-

celros, gas a luz ligados, entrega ime-
tUata, a quem Interessar mobília de
aela a quarto de casai, por 15.000
erurelroe. Informar hoje até Aa 17
fcortt',. 4 ru» Evarlsto da Veiga 16', 15"
endar, sala 1501. N4o ee Informa pelo
telefone.

Botafogo 
— Alugo em apa-rt-imen-o

ótimo quarto çm primeira loca-
çáo para casal, senhoraa ou senhoritas
... rua Marquês -de .Abrantes nc opto.
*02. Tratar no n._601.

Botafogo 
— ÀíUãam-(._ uma aala a

quarto de frente, a dois casais
tíistlntos- ou três pussoas de trata-
¦mento. sendo os únicos Inquilinos'.
t_em moveis a com refeiçCe-. Telcfo-
ti» «6-3t7.1.

Aparúniento de" üm ca-

Urca 
— B»:ra-Í_»r — Alugt-ae ara-

pio apartamento 4 btlra-raar. Ire»
jon. quartos, üuaa salos, saieta e gt-
ragetn. Cartas ptia 7H'.!, aa port»-
ria deste Jornal.
TTrca — Xr.Ba-so apartamento com
U sala, quarto, cozinha • banheiro,
titpendíncl»» para criada. Peças am-
pias. Aluguel Cr* 3.100,00. Tratar na
financial Administrador» Lido., 4 rua
da Assembléia n.° 104. tala M3-15.

rcã" ZZ Aliiga-sc casa inobillada
ou n4o com 3 quartor., 1 duplo, 1

s»la dupl», 1 «alota, banholrot, gtra.
gcm. etc. ver e tratar excito aos do-
mlngos, das 9 as 14 hor«s. Ilua Ba.
mon Franco 100..

Urca 
— cju.rto «m prtla 3050 cro-

zelros, alugo pequeno, moblllado.
com roup» de orna, a itnhor ou r»-
paz decente e que trabalhe fora, 4
Avtnld» S4o Seboitloo 89, *;:¦• 101,
perto -, dej__ Caslua.

Urca 
— Avenida Portugol n.» 144 —

Aluga-ae uma espaçoca «ala de
frente, bem moblllada, com linaa vai-
ta para a Bala, a casal de trotamínto,
com refeições de primeira qualidade.
Pedem-se referencias.

Urca 
— Aluga-se a metade ae um

quarto moblllado, a rapaz de fina
educAÇ-o. com café, roupa ae cama. Te-
lefone: 26-BZ8a

GÁVEA

iuca-ae em casa de família 3 ta-
gas para moças com refelçóes por

800 crutelros. qualquer informe pode
ser dada 4 rua Maria Angélica 303,
apart. Ü0-. Fone: 4ír:1291 .— Jardim-
Botânico. .

:a_al sem
trabalhe fora .u umaAluga-se 

urn quarto para
filhos que trabalha for

pessoa -ó. t. rua Jardim I^jUrilcp bi}.

Íluíca-s- 
em Jardim BÕttr.iío ujn

otltr.o qusrto do frente coai uma
grande ari* era casa de um oauzl,
dao-ae o pedem-se rc-ercnciiu, preço
a tratar -pelo tal. a_,-4úq_.

BÕíiTfÕgòi 
-. _' tal aluga-ac um quarto rlcamen-

t* mttolllado com refeições e café para
c»aal unlco inquilino. Tratar pelo te-
lefone 44-2310.
Vjotafogo ~ Ãluga-se um pequeno'X5 

quurto moblllado para rapas de
tratamento. XnfonnftÇÔes pelo telefo-
nc 46-0155, Pede-se referencia».
__{otaíogo — ramllla mineira, aluga

JlJ vagas com ou sem refeíç&es a
moçaa distintas em ambiente faml-
„íar, aluga-ae também com o almoço,
aerriclo na cidade, 4 rua Contie de
IruJ» 17. Pedem-re referencias. Te-
lefone 26-0079

Av. 
Epltaclo Peseoa

BUI
Alugamos

. ___untUosa resldancla com as se-
sutntes acomodaoíjes no Io ptvlmen-
to: varanda, 3 salas, sala de almoço
tolle-te, copf». cozinha; no 2o pavi-
mento: 3 grandes quartos, sendo um
duplo, grande hsll tle eisatla. raran-
daí, quarto de banho, arm arios em-
bundos- Nob fundo-, eranda garagem
2 quartos de empregadas, banheiro de
empregadas, 'salto próprio par* re-
crc-.ç«.o de crianças, jardim em todo
a volta do prédio. Aír.ldea de Morais
ti Cia. _tdl. — AT. Rio Branco 123
nala 'to

C asa na Lagoa — Aluga-se A rua

.'Dotafogo — Aluga-«e, moblllado, o
•D apartamento 202 do Edifício SAo
Clemente, 4 rua David Camplsta 103,
com tres quartos, hall, living, vf-
randa.s. copa, cozinha, banheiro-' com
Sox, dependências para. empregada

*s frarapem. Ver no local com o por-
teiro Osmar. Tratar 4 run Buenos
Aires 66-A, 4o andar, das 15 4a 18
horas. Tel. «3-6061.

otafogo — Família Sè máximo
respeito alujja em caaa moderna

« confortável otlmo quarto ptra eaaal
ou cenhora, com pensfto^JI-tf. 26-70-9.

Eotafogo 
— Em confortável re-lden-

cia do eaaal tle tratamento, cede-
ae magnífico quarto a duas moças ou
Mcnhoras que apresentem Teff.renclas.
Ambiente tranqüilo e luxuoso, nao se
Atende pelo telefoue. Tratar pessoal-
ty.enfce 4 rua• Borocaba,_jt 58.¦^otafogo —Alugam-se quarto a aaie-
X> ta, com pena&o, a pcsMoas decentes,

B;?odendo 

ser três rapase*. Hua Martins
yenrelr*. 57.

otafoffo — Altura-ae por 750 cru-
_>elTos, quarto de fundos mobília-

do com banheiro anexo ecn aparta*
snento . xtov0. de pecjuena familla de
reipelto,- a «enhor* -6 que trabtlhe
íore o da referencias .Dá direito
ao telefone e a lavar pequena» pe-' taa, .tem penaAo pod__.cio faxer pc-
?iuenas 

refeições — Tratar pelo tele-
one 26-694%. -

^?m c'á_ra b» familla 
"aíüga-ae 

.«»*
J-( -ala a rapazes 4 rua Faranl 93.Sotfogo. ,
¦•^jüm • apartamento, atüga-se quarto
i- moblllado a um ou doía aenhorea.
Ônibua • bondes 4 porta. Rua Hu-
maltA n.«* 329, apartamento 600. Tele-¦ fon» ae-aiis. . 

LYT-u' apartamento modesto cm Bota-
rX-_ fogo aluga-s_ quarto grande de
! frento. moblllado a uma ou duas mo-
j. faa qua trabalhe no comercio. Exl-

fMm.ee 

referencias, Tel. 26-*)4tew~

com pen_.-0 a casal ou duas peo-
oas. .Rua Barata Ribeiro 532 — Co*

paaobana.  i

A" 
lugèuiã grande íu.a rsm moveis,
com garagem con.l,ri:a, co_n água,

luz t ias. chuveiro elétrico, térreo,

3ulntalzlnho, 
duas entradas l-depen.

entes. OUma condução. Tratar A rua
Bnrata Ribeiro 746. somente *t4 As
12 horas.  -

lugim—ce quartos par» rãpã-Tl
solteiros a 150 cruzeiros, com um

rnoa d; peeotlío. Tr»vea_» faraguasu
10 -— Rcaiengo

Alui»-»-., 
axa «Tcmacabaata. par f

meeea, um otlmo apartamento mo-
blllado, da frente, «m andar «Ho,
com raranda, 3 quarto» z aala» dt-
pendeneju de empregado telefone «
geladeira. Tratar 4 rua Ftancisco do
J94 61, com o ar. Quintino, Posto 6.

Tuga-s» ótima sala dé" frente, com
balc4o, linda vists. bem mobília-

da casa dt família,a senhor de tra-
tamento. pedem-se rnftrenclas Junto
a Avenida Atlântica Copacabana. "le-
lefone 27-6326-

AV. ATLÂNTICA, Í20 — Apto.
401 — Aluga-ae ou vende-se
apartamento de frente, primeira
locação. 2 sala-, . quartos, dois
banheiros sociais, etr. Garagem.
Alug-el 6.500 ern-elros. Ver com
o porteiro. Tratar A roa Mexien,
3. 18.» andar.

Aluga-se 
quarto confortável tora b*--

nhelro privativo para casal d) tra-
tamento ou cavalheiro com movei»,
roupa de cama café a partir d«: :.°
de novembro. Tratar antecipadamente
rua Sousa Lima 138 apartamento 6-4,
elevador da esquerda. Edifício esqui-
na dw Copacabana.

A 1 M MMH.U •tlali.it' . «du-
• ¦•!¦• i- de todo o respeito. raaaJ
de finn ItaUmrnto. cede para
o dia I.* roí sua moderna, real-
ii ¦ ti, 11 ii.iilrui.i. para ter o
unlco Inquilino na melhor roa
da Copacabana, com ônibus a
porta « perto dos banhos de
mar, dando paaadlo fino e varia-
da om aposento rom armário
embutido, banheiro completo an
lado, casa toacfada, estilo atne-
rlrano, com Jardim, boa aala de
estar ambiente puramentu faml-
liar. Preço 3 mil eruielroa, po-
drndn t.-iinlirm se alugar a um
rasnl sem filhos. Trl. 37-5207.

A"poTtáiatDtV 
—"còpacsbana"— Pot-

to 4 •- Aluga-te por Cri ?..00.00,
me maieetoio eolflrlo. p»ra posso* ao
n'i* trabalh» fora. amn'o quarto mo-
blllado. cotiforifivelmentc. dando direi-
to a roupa da cama, telefone, radio
bsnhos quintrs • etfé pel> manhft.
txtrie.ee p*»soa Idontía. Chamar telefo-
Hl 37-234»

A l"«»-ao --"íoato a. qutrti iríõüflT».
XX do. para cavalheiro, entrada Inde»

Rendenta. 
Avenida N. 9, de Copaea-

«n*. 136».>.., 27.413S.

Alugam-it 
ciola quartos am aparta-

mtnto dt famtlia da fino trate a
eaial sem filho» que oftreea boa» re-
ftrtaelot. Tratar 4 Aranlda Atlantt-
ca n. 726. r1 andar.

Aluga-»» 
em edifício reeem-construl-

do, 4 Avenida K. B. de Copacabana,
1246, apartamento 1203. uma tala cam
tvmrada Independente, hall t varanda,
luxuosamente mobillad a, a pensou d«
responsabilidade e respeito. Tratar e Ter
_-*B !-_-_S_-___L_J-JB_, diante.

A"íüga-ao 
um apartamento moblllado

. ou n4o, pequeno, dt quarto, tala,
banheiro e cotinha, aluguel j.ioo o
I.ooo erutelrot. Ver 4 rua Barata RI-
btiro 185, apart. 403. lnformicr.it ttl.
26-7397.

C!>]»« 
«*»«¦« — Aluga »p»ita-i«j,»t

' ceai tu» 4-»ft«». P»r J 0i'i *»«•
/r 'iift, vttiiando algun» na* » '¦
a4 i •!. daa !« 4t II Horta, t ra» II»
rutiàut do riru' >.t, »pt. |6i,
(InpaVabans 

- r-*-¦¦» 4 — Eu** ÜaA*
¦ tt Cl*r* tt. '¦¦¦¦>•• eonforu-

sei ttl* dt frt.it» com |r»ndi ttrta.
d», » •¦•-.', ou. trtt r»p»t«i d» fno
H....I. - ¦ . Ambl«nt< familiar. Tal,
17-«_>'.. ________ _
CepãeS-in- 

- "T4'»iia't i4«r.*a"-tu".
r« '¦ r r-atl-r. Itb.rdad, t «tvt,

.:-!"¦ dt ff -A-.fv-.,»:.. :-i ?* vaga *«n twu
quarto mobllM-rO, . i apartamtato no.
va, *.-,-•; m.ntsl >.¦- erutelrot. Ctr-
ttl ptr» í;;ts «a .¦-.•t»n» .:,»t» Jor-
n»l;

Casa 
rnirpIITi-ia "^tãptcíbana. —

Aluc*-ie — OUma etin luxuaa».
mentt mobtllada. eont t salis, 4 quar.
to», thScrltorlo. varaada», ttxitm, aa-
raatm, dtptnrtenclta de empregados e
demais serventia** Alu3a.se por 10.oco
cruFtlroA r.f .i'-.: -, Itua Otavlano
Itudson ii, próximo 4 Praça Cardtal
Arcovcrde. Poda ser vista durante o
dit. N4n irrtn preatada*» Informacoe*.
por telsf-ne,
^opacíVatia\J arejado *

A lug.-a» grtnd» quarto moblllado
-t"V próximo ao banheiro cem ou «era
refelçoe», a eaial ou dut» ptisoa» quatrabalhem fora. Copacabana, posto 4,
edifício d» («quina. 4 ru* n.río de
Iptnem» n. 115. apto. 306. entrar p*l*ru* Barata Ribeiro * tomar' o ele-
vador defronte a entrada.

.uga-ee exclusivamente para" guar-
dár merels ou deposito, grandecaea de trio paTlmentoa, 4 Av. Atlan-

tle» UPotto 5). Tratar 4 rua do La-
vradle, íeo, ttl» 201, tu 12 ás ís bo-
raa todo» o» dlaa _________

luga-se um quarto 4 run Uenr:que
Osvaldo lis apartamento 102. Ver

^*f __fl __£____! £__! dlftnte.Copacabana.

Aluga-se 
um quarto ou apartamento

de família para um easal ou duaa
pessoas, sem moveis e com penbfto. It.
Santa Clara .«.o edifício 21 aparta-
mento 302. Tel. 27-3931. Aluguel 2
mil cruzeiro». Copacabana
Aluga-se em Oopftc-ioaiia Sm iii^íu

«í* de eaaal d* tratamento, um am-
pio quarto de frente com 3 Janela»,oanhos quentes mo->:liado eom refel*
Ções a ct-Mtl ou moça_ troeam-ae zrfe-
renelas. Telefcntr par» 37-1762."y4 

partametrto — Alug«-*o de nau,
--. quarto, eileta banheiro a kltehe-
neta por 2 mil cruselros anenaalt,
Ter « tratar com o tr, Cnena 4 rua
Oust-vo Sampaio 202. Ume tratar 4
Av. Krajimò Braça 227 3* cem o ar.
Boato.

tJopae.litu». 
rwt, * AJvgteai» a 1 _*t«Mt-lH»4 - a_» ratiíaaeU. IttaU

/ laír.i!» ••« fino iitla ni.rafUh». i >- i.», — Aluga».,« casa cUm, ,»•,.- apin, iioiu. »n4t» «itii. ü.ntt »». |f«i,4n «ota au»rt-« *amu»4a» .a11 Av * '»fn it i, iri.-'l, tn.blu». , »4o, ;,».» eaatl .u «.., .,..,., ,;,»-"'aM» 4« Vali, i t!«l**i 4 rut -it» ia ~un # aert-rf•--<•., ("ís-ihuiü^ et e«i,!i:-i«|, • ?y* _^'Si j_t R,-nj-,a l*»b-.ij'.* is_t m wii-i i;i:«t, i»''4i,ir-t"íp«.ifcáft*~~*r»»*».«# saãrtattiai,
l. * '. u^", _a%?iadr_i.ta.*_____'tV "w "u' *,!,i* "»V.l" 

,".-

8.r^i a.'.i;^n.?.nirr:;^!_,^
Eeip Tolo pintado a o eo, tlolado 4e ,a.' — . I.._!... _l. __ ..._— ____. __ .- !-foi Iiiutrti dt ip tuta. li.o a. I*. f] ii _ . 

". **"•**!•_•"
riba lurat. Inf 4 r-« lloaga.v.t O ?.¦ I ~ ", -• »f*««* •«> «dl». «
3», ».• ttl* 301 1*0 InIu 4* C». 4rm«r!« «rrabuydo; mobll!*A
!_.__*-_. I a .. . i • i ' - a ¦'«¦',• . -., . , i

Tosto 6 - AlUg.-r.
¦jado quar,to tm eaaa dt fa-

mllla, com ou aem moveis. Rua Raul
Pompíla |4. fona 4'-222>.

(Sopacàbána 
— Pteoiio, iiraente, d-

j um apartamento para alur^r.
serre qualquer tamanho, vaulo, ou-•• locaçfto ou trispasse de contra*
te; também eompro alguns moveis
at« 10 mil truzslros. serve também
moblllado, com alugusl até 4.00 em-
solrot. C' favor telefonar not dias
utelt, dai t 4t is borat, par» 43-
9197 

Caltít" 
— 'Aiuca-tt 

um èpãrtàx.-ihtõ
de tala trapl», um qutrta ,.-an-

di banheiro «ompltto, eozlnna otlma
área « um btlUalmo terraço sarvldo
para todo endar. Atutruel t.soo cru-
ztlrot, __ssb apt*» somente 4 alugado a
quain petua traproitar 30 mil cruael-
PO* p-r» terem deae.or.t»Joa dos »l'i-
i-u.ls maattl*. Vtr » raa Sinto Amaro
39 8* andtr apto 806 « trtttr com o
tr, Ollreir» no Largo d* santa Rita
d> 8 1. andar **it «tel 23-4052 e *
noite t aos domingoa para 27-9-69.

Capa-*o*a* 
— 3__gã-*ã a fã. O-i"-

taro Sampaio 102 apto 303 Edl-
flclo Ko-ta Iorque otlmo apartamento
de «ala quarto banheiro eoxinha, po-
qutn* copa corredor e 2 liada* -r».
r«nd»s. Alugu-i 2.300 eruieiro». rsa»
apto 4 alugado «omento a quem poasaemprasttr 43 mil cruBelroa p»ra *e-
run dBtconttdos nc« alirgueli. Ver nolocal a trtttr oom o »r, Ollvtir* noI.arto dl Sinto, Rit» n» 4'findar i_ü__.ioi da9i_n. _.-o»mar

_,nbc_Í*^paeaBaiiV — SJttTarte tndeVtniltnU
*-• eom Janelas para a Av. í). u. ço*
pacabana rm apts. - eaaat «0, aiti-
»•»• a outro t._ia. o>> ¦,-.•• 4 run.
poltvar,„5t, aplo._ Jo4. ,.. _„_,„_., _/ lopai-auiu» -¦• "Km 

aptor~-.7 «aiaj,"*- ' íir.v-, •¦ -'!..•. • aluqam>a* 2
otlmo» quartoa tendo unt csobuia-o,
rm estilo, c.m reftlçlo fina, hiníei-
ro .•»..»¦, a *' d. .-r *' - -13, «Hua
Oomlrnoa nrrtltt. to, »pio. ter. -
Po.lt» J7-7*9_,*
^íofacabana

qüir-
. fiw fona

- . a*** eu ai«,
« i.af( ; » -,- • 1 ¦ ,•-...• >, quiB-lat. ¦ catai ou 1 mocti tjut iraba-num lor». Rn , -,.- *. Car,ilha

-í-_wJ.E*i_tf_r_3^nt,fL *a!
4-È»«_iW~S^

mtaht.

.Mi", ti- ••nft;,o, one-
\J ão ao !¦- i.f.ri* i eom moT'H «;•> ul-
telro a rapai ru itnhnr de traio, Pa.
nbo» quentoo; direito ta telefone Prp.
ço unlco mli cruselror., p\ca a r«m iae« jtroa da praia. Telefonar oara '7-C021 i
das q horas < tm dl»nNi_  __________

bpaeãntn- • ip'irt»rr»ri"ta à »i.
tio — Por utrt apartsTTitnii 4*

iluruel tnlico, cem ou arm moreis,
dou otcrltura dt uma ares tnulva-
lento • trtntaçllo. Eat* «rrt flet
situada ean .Tapperl. a uma hora
e vinte minuto» de trrm «Vtrlco do
Rio c a rntno.- de uma hora í"'!'»Estrada Rto«Slo P.\u'o.V*Sfour_.i.
local t*Iub«rrlmo, ellir.* de t»aa'.s.rio. :oo per canto ptr» fim de temi-
na. Trttsr eom o pTtvprietario d__a
terrts, __. T«l. 24-3432.

õpacãbãna —"TCTúga-í* para ps».'•-•¦¦ d» fina tducaclo * •--

•ala « tal 23-4053 a ao* dornl-sos *a noite para 27-9268

Copaeabtna 
— Alum-ie ipiri»min-

to dt luxo, 4 ru» 84 {'trrtlrt.
contendo otlma t«l», tret grtndet
quirtoi, armários embutldot, quina• lanllarlo para tmprtgida, grandebanheiro dt cor. multo arejado • ex-celente iluminação. Cozinha ampla *
com armário». Todo» o» cômodo» s4o
forrados, eem paasadelraa. H4 duaa
v»rand»i. Trtlir 4 rui Debrot, 21.
11" andir, ul» 1111-13. Telefono
42-8271 OU «2-0301.

Cbp»e»b»n» 
— Alugim-to »p"»rl»-

mentoi p*r* eaial, d* frtnte, com11 tigulntet pectt: ttli. quarto, kit-
elienettt. varanda onvtdr«;ada o lia-
nhejro compltto. Tratar 4 rua De-
bret 23, 11° and»r. s»l»t llil-is. Te-
lefone 42-0301 ou 42-S271. com a tr.

* paxuuntnio — Alusitt 
'dí"»-r»-4é

_CV »ala, dol» of.mos quartos, oa-
nhelro com toz ccxlnha ampla - ter-
rto em prédio dol& pavimento» _«m
quarto de emprecado por 3 mil oru-
seiros mensala. Ver 4 Travessa Oul-
mor4«s Natal 6 Copacabana ecmet-
da rua Toneleros e tratar a At. Zraa-
mo P^a_aia_227 3___com o Sr. Bastos.' 

\".-pR-5ê amplpo quarto mc*iilia.do «¦
-CV senhor te respeito a Av. N 6. de
Cop*,ca-»n»'.246 apto 1003 Ver e tra-
tar no local ccima,

Tuga-se apartaraenteí a~9 írên It
na Av. N'. 6. de Copacabana 661,

apt. ] .202. com y quartoa, i sala,
grande terraço, dependências de em-
pregado» o garagem. Tratar na mu-
m» ru» 1.246. «Pt. 1.105.

A~Tu_o.se 
tím grande quarto a um

casal distinto ou duas moça» ou
senhora, tm casa de família dt rts-
peito e distinta, na Ar. N. S. dt Co-
pacabana 1.105.

Copactoan». 
/-um-a. 1 apto. de ia.

li • quarto, conjugado! cotlnhi abanheiro completo * varanda a quem(icar com os moveis que o guarnece
por fireço ra.'.nr.vtl. Vtr no local da»
9 4a 17 hora», diariamente. Rua Fl-
guelredo MagalraSes, 32, 8.°. aparta-
mento Blo.

Copacaõ-oa 
— Alua;»-*» otuio quat--

to moblllado a cs-sa! ou senhoras
trabainando fora, an_blente familiar
Outro pequeno a rua Come» carneira
155 apt 103.

Copacaoana 
-^ Loja i iiibsilo —

Alug»m-ie rao Edifício Surubi; 4
Avenida N. S. de Copacaosna 1031.Informar eom P. R. d» Aqulno 4s Cl»,
Ltd», Avenida Rio Branco 91; a- an-
dar. Tel. 23-1830.

Copacabana 
— Aluga-»» 4 rua r:-

guelredo Migalhaes, apartamento
novo, dt frtnte. Junto 4 praia, comlinda varanda, sal», quirto, b»nholrocompleto, armário embutido a cozi-nhr. americana, por í ._f>.. cruselros,
aj__T__lu_'«i.__Telefone 25-5411

Copacõbaua 
— Familla estrangeira

aluga para um tenhor estrtngel-ro dois quartos moblllados. Junto ouseparado, com bsnhos quentes e caf4
pela m»nh*. Exige-se referenciai. Ava-njda Copacabana 99, ept._ioi.
/Copacabana —v Aluga tn-sé quartot' para casais. Rua Bolívar 130.

A luge-ie apto. em Copacanana,
-rVeal». Jardim d. inverno. 3

de
quar-

tos varando, banhalro, cupa. corinna,
O'poaí-enctas de emprtjada. — Tele-
fone 26-3001.

lug»-sê » Arenld* Atlântica, «n-A luga-s
-cV tre o

Alugam-se 
quartoa • salas para

casais em pensão recem-lnstala-
da, mobliiada com todo o eonforto.
Começará a funcionar a partir do
dia io de novembro, sita 4 rua Do-
mlngos Ferreira 147. Informações no
me_mo local. O telefone esta para
%tr instalado. A partir das 14 4s 16
horas. Copacabana

A 
luxa-se ótimo quarto com varanda,
bem moblllado, «m cosa ri» rte-

. peito, para casal, com ou sem rafei-
tre o potto 4 » 5 quarto moblllt-1 ç0,tl » ru_ Domingo» Ftrrelr* 149,
com pensio complet» para c««»l »pt. 706 tem tamsem antrtd» pe!»., _._._-._ j...,_..._. _-.. _... Avenida Atlântica.ou dua_> pessoal distintas, em apar-

tamtnto tíe pequena familla. Telefo-
para ã7-B509."~VTug*a-ec, 

èm apartamento confor-
_-"V tA'. e! de eaaal de trato, ótimo
quarto moblllado, com flnaa refeições,
a casal distinto ou duaa pessoas. De.o-
se e pedem-se referências. Rua Bouza
sraoltvFceltorntcef.lMH MB MH J»I
LImi n.» 1.1, apartamento 403 ipos-
to A), esquina da Avenida Nossa £e-
nhor_ dt Copacabana.

Aluga-se 
um bom quarto paxá z p.a-

soai distinta». Ver a tratar 4 rua
Domingo» Ferreira 20, apt. 102, Co-
pacabana.

4 iúsa-se em apartamento confortável
_t\.um quarto moblllado, para duas
moca» ou um senhor de tratamento —
Avenida N. S. de Copacabana n. 366.-.Co andtr, tptrtamento 1C02. Tiltfo-
ne 47-3239.

Aluga-se 
apartamento em Copacafea-

na com dois quratos, uma aala.
quarto dt empregada, varanda e dt-
mais dependências, por j-ooo sruael-
ro», sem luvas, contrato de 5 sa-noe.
em primeira locaç4o. O referido apar*
tamento ró será alugado a quem tm-
prestar 30.C0O cruselros a serttn ata-
contsdoa nos alugueis. O Inquilino
pagará mensalmente o aluguel dt L^Os
cruzeiros, descontando, assim, todos
os meses 50C cruzeiros do empréstimo.
Quem estiver Interessado uelra te-'lafonar para 26-0114 chamar o Sr
Armando, dai 9 4t 12 borao, tomentt
ás asj<und-_s, quartqa^a saztas-ftlraB.

Aluara-se 
a Avenida K. 6. de Co-

pacabana, tala mobliiada, roupa
de cama, caft*, etc, para eavMhelro
serio ou esal que trabalha fora. Tela-
fone 37-3357.

A íugara-oe tala e Üm quarto
-ÇV varanda, bem moblllados, Junt
&ep_.rj.doB, a casal distinto, eom

cem
untos ou

refel-
cito. Ru» Xavier da Silveira 65, Falto
5 — Tal. 27-3613.

Aluga-atquarto, _»a_a_- coslnha

Aluga-*» 
no Lido em c-ja da faml-

Ha suíça, espaçosa sala dt freutt
mobilada, 4 rua Duvlver 26, ap.. 7,
;>*> andar.

lindamente mobiíiafla
 _„ia, coslnha t banheiro

á Xvenlca K. 8. üe Copacabana 71
^apto. ,.402;  i
ATuçu-se 

em apartamento novo, con-
íortavel quarto com ou ce,*n rao-

bilía para moçaa ou senhoras, 4 Ave-
r.j.aa N. S. òe Copacabana 1.246, 4"
andtkT, apto. 407.  i
T^úgu-st quarto mobllitíb am Co-

-'íl. pacabana, a uma pesioa, unlca
1'ic,.:l:,.:íí. . Informaçfjts ;jp1o talofoce"" 5169
,4~_uga-3e no melhor ponto de Co-

_t('\.pacb_:ana ótimo quarto m.blliado,
para casal com café — Preço mo-
tileq — Telefone 37-7743. .

A~luga_.se 
ein CopecarJãna posto 4; 4

rua 5 de Julho 7 sobrado um
quarto de frente _..n_ moreis. Tem tt-
lefone.~~\ 

luga-st ótimo q"üftr.o 
"em 

àparU-
xVmento no melhor pouto de Copa-
cabana para uma ou duas p_n-.ua.,- que
trabalhem fora. Bem moveis. Exigem-
S3 referenclaB. Tratar 4 rua Domingos
Femilra 6 apartamento 4

"ârvr-Acii
-a. bem

A 
rasa-se um» «ala dt frtntt stobi-
Iluda, vista para o mar; 4 Ave-

nlda Atlântica n. 418. «ntrada pela
rua Pernando Mendes n. 7, ap. 61.
fona 37-.553, proximu ao Hotel Co-
__a__agana Palace. Copa.aba.na.

lu^a-st crtimo quarto . uniÕo W-
qulllno a petisoa de tratamento

caaa de tenhora italiana. 4 ru* Si-
queira Ce-mpcs 10 casa a 2 tel 37-6B02.

ilantic* — _rú__ií_-«é quarto
mobniado com vista para

o mar a rapas qtW Vra-alha fcr*. In-
di:p.n_tav_l apre»nt42.r referencias
1.300 cn_3tiros com cafO pela m.a,-.h4.
lu'orrnaç6ca pelo tel. 37-2309.*_4 i_tgja-»e cm 2* íótaçAÕ »m Ctpec».
__. bona aparí_o'.tnto tendo 2 quar-
tos, quarto de empregada. ,-»ia eto
por 3 mil erutelrot 4 rua Siqueira
Carnpot 243 apt 403. Tel 26-0114 Br,
Armando dlarlamonta ps ia trianha^

— O 'Apaft__m'a-Htõ eoã aã
m;-. riguíüfííio :.toifain,\M 32,

Sala bai-heiro kitchenete. Tratar nc
locti, ho-Je domingo da» 14 as .14
horas, __-_—  ,' , . 

A~^\_g'i-a* 
um oom quarto mcSÍIi**

do para moçu ou .ap-í:/. 4 Av.
K. S. de cop-cab-na 383 apt 207.

Aluga-ru

Alugam-se 
otlmo» quartos com re-

feições, para easal s ou dote adul-
toa. 4 rua Belfort Rolo 197. Lido.

Apartamento 
— Copacabana, p'osto

2. da frente — Passa-se um, mo-
blllado, bom- quarto, aala grande, ba-
nhelro, coslnha americana, a quem
ficar com os moveis. Alusuel 1.133
cruzeiros. Cartas para 65406, na por-
tarla deite Jarnol.

Apartamento 
de saieta, sala qu_.no.

banheiro, cotínha e terraço neças
amplas passo sem luvas. Aluguel arbl-
trado 2.soo cruselros com tres resi-:
de deposito, cartas para a portaria
deste jornal a- 68121-

Apartamento 
moblllado 

'—'"Alügá-óé

com duas salas, dol» quartos, ba-
nhelro de cõr, com cortinas, tapetes,
quadros, telefone, lua e gAs ligados,
copa, eoxinha, 4rea, chuveiro e quarto
de empregadas, com lustres de eris-
tale; contrato de ura ano au mala,
eem luvaa, 4 família de tratamento,
diretamente com o proprietário: 4
Avenida N. 8. do Copacabana, com
frtnte para o mar. Crf 5.000.00 taen-
B£ls. Posto 1. Telefone 47-1310,

AL-TIÃ-Sr. apartamento nu
Ar. Atlântica, cora 3 quartos, í
salas, etc., a quem comprar os
moveis pela melhor oferto, na
base de 40 mil cruzeiros. Amlrl-
ente luxuoso. Aluguel 4 mil cru-
-eiroB, eont geladeira. Informa-
_6e_ tel. 37_0373.

A~ 
luga-se no ponto mats caatríT, per-
to da praia a do Metro, s»m lu-

voa, confortável apartamento novo, de
frente, eom quarto, sala, coslnha oe-
quena t banheiro completo por 2.500
cruteiroa mensal». Ver a rua Plauel-
reda Mag»lh4es. 32 apto. 602. Tra-
tar pelo tal. 37-3102.

/Copacabana — Aluga-se :i» Avenida
V/ ri. 8. de Copacabana apartamento
de frente, andar alto com i aalas.
quatro quartos, varanda, hall. do.s bs.
nelros. dependências e garagem. Alu-
guel 6 mil cruzeiros. Informar com P,
R. de Aquino «Si Cia. J_tda. Avenida
Rio Branco 91 6* andar _.!. ?3-in_to.

xabana — Aluga-se magnífico
apartamento moblllado tendo hall.

duas salas, quatro quarto;, dois b_>-
nheiros. copa, cozinha, quarto e l»a-
nhelro de empregada e terraço. Mu-
guel s mil cruzeiros. Informar com
¥. R. de Aqulno _ Cia. Ltda. Ave*
nlda Rio Branco 91 6° andar. T.lc-
fone 2J-1830.

Copar.apa

Copacabana 
— Alugam-se 2 amplos

quartos, moblllado*, ecen banhei-
ro Independente, com ou sem refei-
ÇÕet. em casa de família estrangeira,
para pexjoos de fino trato. Único in-
qulllno. Tratar tel. 37-B6TÍ

Copteab*»»'. 
mim a|_B

hliitda, «om raf* pai» _to-jpt et etsit, ilugt.ii, . -.;:,nic
Itu» Bo..«r, 31 ipto il. Tia», p«a.roí dt pnli rlau pir* o rair, Junt»«o Clno tlo.i e Tettra .tr4tl tora lo-lefe..f. PmS« ser rlsto a auti-iuar ,"
T» gc di«.

peito, com bo»ã Iqlur- •.. * • ¦ um ._*:to mcbtlUdo. eom roupa» d* ¦..;-, em
c»aa ea'.r.-.-.,¦-:-» coito dt pr«.-t. Preço
ro_ _ga___Ç<____Jt|]gÍ0Hj|j_p£^
Jr^pittabina — "Püélo 

*. alug».i»"VfÕ
V ena eatrangtlra ' luxuoso tdifl-
cio, um quarto btm moblllado cosa
var»-irta rara eaial. eom eaf* ptíãt_»_h_. cr.-1.eoo.eo. Ul. «r.3itt.
r^ôpãV.abtna — flaohor»"qüt wora"í*",1 - altips ¦ 2 Taga» para moçis quo
trabalhem fora. com referencie» po»*
300 cruselros por peaaoa: 4 r. Mrata
Ribeiro, m- apto . ;¦-, Tratar oo lo-
e»l,_j»__qua'quer r__>ra do dia, ^ .„__
^opaeabsna""— __mM apartara cntó~1í!a
^-^ família, Junto a praia t no »»-
lhor ponto, alupa-ie ura espaçoeo qoarto eom !' u-h¦.'.¦¦ a a um eas&l ou dota
peasoat. Tratar, jelo^tel. < 3;-904);i t
Copacabana" 

— Km eapaçoto""»"»..-^
fortavtl apartamento de easal da

máxlr,o respeito, aluga-s» bora quar-
to eom varand.. btm moblllxdo a eom
café- pela manhR, a pessoa distinta •
de resDonaablIldaCe. que trabalhe fora— —Trocam-íe referencia». Alueuel
1.300 crusehoa. Tratar paio telefona
a? - o f >i; t -¦- ¦ 
Ttwía — A'iuta-»» pró'ilrao,"'»'> ííóttl"-' 

Copacabana, com quatro quartos»
duaa salas, dois banheI.'OB loelats o
dependências d* empregados. Infer-
mações 4 rua Rodolfo Uantaa n.° 40,
apartamento ...Ml. _t_.

Copacabana 
—"HPãssa-st o contrato

de um apartamento dt quarto.
sela, banheiro, kltchnette t Brande
varanda. í?*o tem luvaa, somente fia-
dor de firma comercial. Vtr e tratar
4 rua SA Ferreira n.1* 315. apt." &ff3.

CASAL norle-nmericano tem
crianças, deseja alut-ar um apar-
tamento sem moveis ou parcial-
mente moblllado, com 1 ou tres
quartos, em Copacabana nu Ipa-
nema. Telefonar para 21-5010,
extent-o Z0, das 8 ás 16 horas,
segunda-feira. _^
Copacabana 

—"Posto 4 — AÍuga-»o
um espaçoso quarto em aperta-

tr.-nto de famll!.. 4 rua Bolívar, para
um ou dois cavalhelrcs de trato eu
aenhora distinta. Infcrmnçfies. telefo-
nar para 47-3.100. Procurar também
ne se_ninfla->lra. ,  _

Clopacaban» 
— Põ.fcó 6 — Alu_e-ee,

/ em apartsmcnto pequeno. ..quarto
moblllado, pf?rto da prata, 4 rapaa
modesto. Aluguel Cri 630,00. Tt!.-
fone 27-S703.

Copacabana 
—" Ãluga-se ap tu* tam tu-

to de frente, parcialmente mo-
blllado, sem luvas nem vendi de n.v-vela, com tres quartos, sendo 3 da
frente, grande sala com varanda fe-
chatía, quarto e dependência de em-
pregada. Aluguel 3.600 crurefros, U- ._
delra dos Tapajaraa 94, apt. »0B. Tra- I /"lupacabana -- Alugam-se quartoa
tir tel, 36-8237.  l_i moblllado.- a caaaln a pessoas qu»

trabalhem fora. Telcfüao 37-1119.

Ccpac.ibVrjB 
— Áluga-sa um quarto .

moblllado. «m apartamento faml-
liar. pnra casal ou duaa pessoas d*
boas referência. Ver e tratar à rua •
DU______g_r n." SO, apaT-rtamento 701. ¦

A-Ugam-se 2 otimott
os moblllados imhos rt-.fren-

te um com grand« varanda para
rua com bínhos quentes e calí pelamanhi pr.ço casal 2.000 cruselros,
solteiro t.soo erurelros. Ver e tratar
no loc»l. Tel. 25-3671.

Coptcahtn* 
— 4I.3ã"-a« um quarto

mablllJtio em apt^taxento dt pe-
qeuna família o unti senhor de res—

Copacabana 
— Permu^a- »t ãpv ta

mento de quarto, saltta. t,ani firo
completo, pequena :o_i_tta. Aluguel
de 530 cruselros, no Lido, por tutro
Igual ou maior, de luaguel ielat'\o,
na zona au!. Telefone 37-3461- — B*.
Álvaro.

Copaeabana 
— Alusa-se n<> I :m'.

otlmo quarto com »:_.-. le var.-n-
da. be.-n moblllado. a sennor ro. '. t.-
e tratar 4 rua Ronald f'e l;krv*ihO
29-B, apartamento ;ci. — Te ilone
37-0814.

Copacabanaquarto

Copacabana 
— Casal 3e marima

responsobUldade que viaja, cede
seu apartamento, com todo conforto ¦ ., _„(t(nfl af-i.»*-.- ... »
a outro casal de todo respeito. Car. K^-Wr?0 !-q.ü!lno. Telefonar par»
tas para
Jornal.

62711 na portaria deste

Copacaoana, 
potto •, du praia —¦

aluga-ae quarto dt frtnte, luxuo
9-.rn.nte moblllado, com cafá pela ma-
nhft. telefone, banhos utntee, unlco In-
ulllno em apartamento de casal asm
filhos. Semente a eevalnelro. Tratai
pelo tel. J2-6427. Aluguel 1.5S0 cru-
telroo.

Copacabana 
— Al~i_;p--t apartacisn-

to de frtnte com varanda quarto t
sala conjugados, tdtchintte, quarto da
banho compltto e armário embutido.
Preço 2.00? cruzeiros mensais. Só «t>
aluga a quem ficar eom uma geladel-
ra elétrica, cm ótimas condições de
conservação por 10.003 erutelrot. Te-
Tefoner par» 3J* ¦ B.;.,

opacabana — Alugo por 4.roo cru-
zelros sem luvas, mediante fion.

ço. o apartamento 502, 3arata Ribeiro
658, primeira locaçáo, de frente, com
Jardim de Inverno, esía. 3 quarto*, co.
pa. cozinha, banheiro, dependências de
empregada. Tratar diariamente com o
Sr Atevedo. Tel. 23-0961.

AÍuga-"_ê" m_.bÍlT_aHo

S7-?,l?5.
Aluca-se *part__men~" anhelro

Ar. K.

Vtopacabana

A luga-sõ amplo""*'quarto iãiÕbUíado,
_í\.em Copacabana, a tenhor aó. de
reanonsililüdade. am cata de família
estrar.iclra. .níco Inquilino. Telefono
37-3369. i-rn—r-
\ luga-st um quarto" pêm n.dbiUatíõ

A. a caia! ou duat moco* qua tra-
balliem fora: 4 rua 8»nt» Clara 118.
sobrado. Pedera-se referência». T»_e-
fone 27-7788.

cãã-l dt íratamtnto,
quarto de frente com varanda,

iio-iltado t com rofelçOoa. Avenida
li, 8. da Copacabana *>B6, apto. 301.
onde trocam-se referencias. ^ luga-sb um quar tu maüitlaao em

A l.tga-so
__. OI

A;

Imediata, tendo 4 quarto.-, 3 falas co-
pa, cozinha varanda' banheiro da luxo
quarto de criados com banheiro Jar-
dlm, quinta! e .trazem. chs7os no
n.» 144. tluguel t mil enueiros. Trt
tar í, ra» da Assembléia. 104, »!. 404.
Fone 22-5ei4. Bllvelr», .

Í~' 
arcCfirí Botânico 

"^*^l-.-__ru-í« lima
v«s» em g_r_g*nl particular oom

eiitrada independente ii Av. Alexanov-
Verrc-lra íro fundos tratdr pelo telato-
v.t 26-6723 com Dr. -vSello. (

_T~B_,_rro Jardim Gav_"l£.n_IIa, pro-
Xltco e.o Cl-alf Club trflspa_:sa-se

um cnntre.to d<a um loi* em otlma»
-condlçc-ís, preço excepcional dl ha
dois t»noi atras — Tratir no local
todo o dia — Estradí. da Oavaa n.
610 com 7/llcor..

Fr,;s»-iti 
o «entroto, de um »p»r-

txmsnto 4 rua Jardim Botânico n,
444 apartamento 305. com. sala, 2
nu.-.rtos. banheiro, coslnha, área e
dependências para empregada — Ver
e tratar no locai a qualquer hora
com ou tem mo veia. -Motivo de au-
dar.çc^

palacete . recém-i-aslãiadõ aluí-.-
» ta amplo quarto com rerelções. ir

[aastl ou cavalheiros dietintoa, 4 rua
IS. Clemanta 263 — Botafogo. Telefo-
ai 44-1494
!_^fleln* ao Bot»fe_o — Preclsa-ae
li*»-** ic_;t-" »-oj bo sak á-i>.ro UtV. £_>!-

<m sr—-err-m — -Taga-TiaiSO K.
_tda — Telefona 37-1770 —

P-_l» rr^taa n. 83-43.
ãü-ta aoartaaionto p| cai*} tem

ITcoa, imart.. **lt. hashelra oom-
•*•!__* eom t-ovalt. Telefo-

jgeU

_____
•__*í8-_

J_4r* «4-I4Q2 -oa s «a 12 harai
___>_-P_4_. ,.900 «-—alã-os — Bo.

I.EIVre-COPACABANA

Alu_ra-«e 
para peasoaa oa rcsputo

otlmo aposento de frente, mo-
blllado varanda. tei«fon». cem oa
eem refeíçõea; 4 rua Barata Ribeiro
n,° 716. apto. 301.

Tüíra-se quarto 
"'moblllado 

a uma
pesioa ou a um casal sem filhos

que trabalhe fora. Pedem-ce referen-
cias; 4 rua Silva Castro .;, «ob. Tel;
37-8564.

_."lü_ã_sõ — Ein, »r~.rt»mento Ti
-t-fc-caaal, recentemente construído --
próximo 4 praia, _L.uu_.ua.usuc um
quarto com moveis e roupa de cama
a dois ou três cavalheiros que. traba-
lhem fora. Com "ou sem refeições.
Ar. N. S. de Copacabana 1.246. apar.
tamento .707. / 

'

A" 
.ugà-ss á Avenida Atlântica, apar-
tamento de sala. dois quartos, ba-

nhelro,. coslnha, varanda, todo mo-
billtdo, dois colchões do moine, etc.
O.rt.w, para 49660 na portaria desta
Jornal "A

ALUGÀ-êE apartamento novo,
luxuoso e completamente mobi-
liado, oom 2 quartos, sala, • quar-
to de empregada, eto. Aluguel
6.500 cruzeiros. .Rua Barata Ri-
.beiro, 664, apt». 804. Pode ser
visitado a qualquer hora de hoje.

partamento, dTm Copacabana — Alui
ga-ae um,- com quarto e hall con.

Julgados, cozinha e banheiro. Ver a
31. Leopoldo Migueis 107, com o por.
telro.

51utr_--se, 
em bom apartamento dê

estai educado, erande quarto
mobllíedo, rc-í». colchão de mola* a
ela ai distinto. Com c-u eem refel-
.fies. Avenida N. S. de Copaeaba-
fl?.',..*,?*£:¦ .,?'.0 .f_^4y- __:»-í__il__P^* a ~_

A lujrt-te no Posto i, 4 ru» Ba-
X— rata Rlbairo, 280, apto, 602,
confortável quarto de frente com
Varanda, em ambiente familiar e toa-,
segado mobiliado eom roupa dt ca-
ma e eaíê pela ffl*«Jhfi a cavalheiro
disUatOj ^dem-Be_nej.irencla_i. ;"A 

lujfaVía" r.r.i qúártó moblllado para
_TL co .-*_.!, con. refeições, tm caaa d*
família de trataw.er.to, eor_i btnhoe
quente». arrumadeí*a etc. 2.2S1 eru-
cairo». Rua Sa-eta t.ar» 253 -- Te-
l.fC-» S7-11.1

51uga-e_ 
a duas searioraã ou" a easal

otlma quarto d» frtnte. todo mo-
blllado, rom direito a eaf* pela ma-
nni, banhot quente» e roupa de cama
Tratar 4 rua Ouitavo Sampaio 203,
apto. 7Q4 .— Leme~A 

:''é«-3*' no malhar' ponto d«* itopa-
_-A.Babena uma ctlma garagem pare.
nsfocáo 4 roa Santa ciara 50.

4'iu'_ri-_se apartamento grana» t
J-Vbem localtsedo, cm frente ao mar.
Todo moblllado com geladeira e te.
lefone. Telefonar doa 2 - em diante
para 37-8662. Nao tem luvas, nem
venda demovei». . ' '

Spartamento 
— Preel»a-«e alugtr

apartamento, rên mobília, em Co.
pacabana, Ipanema. I_emo ou Loblon,
próprio para uma p___soa, t quo4 te.
nha um ou 2 quartos, tala. depend.n.
cias t, dt preferencia gorog*. Infor-
mações completu para Caixa' Fos-
ttl 504.

Av. 
Atlântica, >a. Aluga-,t ottino

apto. de grande quarto, moblllado
t banheiro, situação privilegiada, no
terraço do ultimo pivimecto. Trttar
çom" o porteiro.

A luga-.t 4 rua 
''Bifat* ttiueiro a&e

X— apto 301 — Aluga-iOj este apar-
timento d* aala quarto ba-iheis-o com-
pleto e co-».nha. Maiore.'. detalhes t
informaçõca com Lowndes e Sons Ltda
Administradora dt Beris 4 Av. Tresi.
denw Vargas 290 2» andar.

A luga-to, no Cateto, uui aparta-
JT-Lmento com quarto e sala grande,
saieta, cozinha, banheiro completo,
aluguel de 2.000 cruzeiros, com con-
trato do 2 anos, entrega Imediata a
quem comprar os moveiu. Preço 10
mil cruzeiros. Informações pelo te-
lofor.e 43-9397.

Aluga-se 
quarto mobiliado com ca

í. pela manh&,. roupa tit. cormv
e banhos quentes. RUa ' Flãuelredóâ
Masrtll_.es £7, apto. 504. l-oiio 37-
7612. ¦.

Troco, A Avoniaã
ApartamentoAtlântica,

A lusa-st om primeira locaç&o, tem
X-Lluvas um apartamento 4 Avenl-
da N. B. de ccpacabsna ;23, apar-
tamento 7O3, com raranda, doía quar-
toa, tala, btnhfro, cotinha, quar'o o
banheiro de empregada. Vtr eom a
encarregado no local . tratar p.lo te-
lefono 37-7909

A venída Atlântica >B — Alusa-ie
xV quarto moblllado e banheiro In-
dependente. Todo conforto. Tratar com
o Porteiro.
A partamento' — vende-se. para to-

__.fre!» lmoalat», BO Eüflclo Ma-
rape, rua Domingos Ferreira 236. an-
dar alto, vls'-a para o mar, eom va-
renda, tala, dois quartos, coriva. t
banhslãs per 290.00o eruieiro». .om 50
por cento financiado» pela Tabela Prl-
ea ia per cento. Tratar com o pro-
prlctiríe ps***- t"1"***,;** 3^-ati» _.
32-9496.' """"" "" ' '"""

Juga-sa ura apartamento 4 Areai-
da Princesa Isabel 72, eoaa sala,

taleta, trt. quartst, eoxinha, banhai-
ro, varanii e dependências de em-
pregada. Aluguel t.cOo cruzelroa. —
Tratar na Auxiliadora Predial S. A.,
4 Tr»T»u» da fmvldor 32, 1» esdtr.
estro li * i« iaerst.

térreo, aluguel < 1.20O
cruzeiros, de quarto, sala, . cozinha,
banheiro, quarto de empregado 4rea
e vaga para automóvel por outro de
aluguel inferior ou igual. Fone 27-
9213. _ 

Apartamento 
morãillAdo, tliisa-te

durante seis mes__;, para família
de alto tratamento, com dois quar*tos, escritório, duas 8ala_t dois ha_.
nheiros. ampla coslnha, geladeira. Ia-
vadoura. telefona, garagem etc. Ver
daa lo sls 12- horas na rua Mascare,
r.h», dtMor»!* 89. IPt. 7Q1.

pequeno apartamento para moçs,
preço 700 cruzeiros. Bua Dias da. Kn-
ç_)i» 72, «pto, 101. Cop_cab»_ia._^
ATí!_a-ae um qúaría e'm caia do fa-

__. mina a cota! ou duas pestoe-s que
tr»b»lh»m fer» 4 ru» Barata Ribeiro
2a7 Copacabana,

Avenida 
Atlântica — Al-s_-»b 411-

m» aala d» frtnte para o mar,
com rala pela manhã, próximo ao
Lido, a pessoa ou casal dt tratamen-
to. Ver 4 Avenida. Atlântica 220,
apto. li". TCsqulna iie_Prlncesa__Isabel"A T... A„T_f!«à,i 

"-filo 
famllla""i*tr»n-

-A. gelr» tlui» bom quarto mobília-
do oom ou i«ra-pensão a um aeiuhor d*
tr»t«mtnto Kl. 37-6293.

Avel— Tratpassaase um apartamento
tle do!» t»!6et, tendo um com Jardlrn
de Inverno, ambos de frente para a
praça, com tres quartas, 2 de" frente
para a praia, eom llvlng-room a uma
para a rua Gustavo Sampaio, copa,
coalnha em mármore, 'dois banheiros,
sendo um em nor e dopondanclas do
empregada, box e garagem.'. Os quar-
tns tòm armarloft etnoutldos, espelha-
dos. Aluguel 3.700 uruzelroB, c( utrato
'le 2 ou 4 anos, a quem ficar com c>_
moveis, no valor de 45.0oo cruzeiros.
Tem geladeira. Jorge. Tel. 37-54P2.~AV. 

ATLÂNTICA — Aluga-SO
um quarto mobiliado, com ou
sem refeições, paar cnsr.I ou duas
pessoas. Ambiente distinto. Tra-
tar tel, 37-5182.

Aluga-ae 
u:r quarto moblllado, tm

casa de família, a dois rapazes
ou a casal. Rua Santa Clara 3b. Co-
pacabana. •- v 

¦ À partamento em Copacabana fos-
-CaLto a luxuosamente moblllado pro-

prlo ptra embaixada ãluga-se por
prazo longo uu curto. Aluguel mensal
de 10 mil cruzeiros. Retlrando-re ai.
guns inovela pod«r4 _er feita redução
no aluguel. O apartamento tem trtt
salas tres quartos, dois banhelroa, va-
randa copa, dependências para tm-
pregada e garagem roupa de .ama e
mesa ete. Informar pelo t.lcfone
27-0620.

Aluga-se 
o apartamento 465 da rua

Damlagot Ferielr» 236- Aluguel
2.00o cruselros. Vtr eom o portqlro a
tr»t»r pelo telefone 27-3S79, da» 19
4s 21 horas. Cppacnb*n_'X"' 

partam rufo em Copaci_Tina ' ^
-T-LAlusa-ta 4 rua Francisco Sá «pon-
to 6). om primeira loeaç&o, aparta*
mento próximo a praia, dispondo de
living, sais dt Jantar. Jardim dt In-
a"ehttve_rõ*" de~èmpíÍMdã~èt_f.' Alügüt»
raioavel. Tratar no'Banco Imobiliário
fSeçio dt Administração) 4 Avenida
r.raimo Braga 233-A

Slug»-»a 
coMcra»-*! s«-i da Ir«n-

te, bem mo-UIada, caaa do ra-
min* a senhor Oe trattanento que cie
rrf*iret* r,!_._ j .itj?o a Av. AUenUcc Co-
l»c»b*-a t_. 27-6326.

"A 
partamento niüblllftdõ~rió Posto 6

-T_-.com dois quartos, sala. varanda,
dependência de empregada, geladeira
elerlcn. telefone. Aiuga-ce nor ttl»
inesea ou um ano. Aluguel .4»..uo nn1-
seiras. Rua Gomes Carneiro 149 apar-

J_S_________________ •, Tel.r ..*?'r,Tr0óbi.. .

A 
um casal de toda dlsTlnç&o, sem
fUhoa eu duas aenhora» educadas

casal d_ fluo tratamento cede pa-
r* terem os unicot lnqulllnoa, em rut
modernaM reddencU com <odo o con-
forto, um ótin-.o aposento d, frento,
mblllado, dando para uma' nonlta va-
randa. oa_ia agradável ambiente pu-
r»ínente fntnillnr, dando um !ín'i •
variado pauadiú, podendo _e faser
dieta. Onlbu» a porta, casa estilo
americuno, com Jerdlm, boas ve:nn-
dtt e tgridavel rala ae estar. Melhor
rua de Copacabana, perto de.- fc.t-.rO-,
de mar. Preço 3 mil orjt.lroe tem
extraordinário», 'lnalulado banhei, te-
lefone no quarto, pcqoaüo ea?o quel-
ram as rofelçâet «trem «tr-rUai na
varand» ou no próprio apoM-to. Tt-
l.fone 37-3207.

partamento — Aluga-te tan Co-
pacabana, aa'.t. quarto, coslnha.

banheiro, todo moblllado com tele-
fona. Tr«t«r com o «í. Amianío,
4 rua da Quitanda. »3. ,..,.,..,.

A t. Atlântica — PÕeto 2 — Aaiig»-
¦aC-k-se quarto de frente par« o mar.
moblllado, tendo telefone exclusivo, a
moça ou a rapas d» boas referencias." 37-6808.

Copacabana 
— Pas*a-.se cD_.r_amet.to

no Ume moblllado com cortinas,
composto de quarto, sala. eizlnha. ba-
nhelro aluguel 2 mil cruselr.s. base 15
mil eru-ieiros. Tratar e ver das 12 ás
16 horas. Rua Qustavo Sampaio 202
apartamento 1015. -

COPACABANA — Troei-se
apartamento na Praia de Bota-
fogo, eom 3 quartos, 2 salas,
cozinha, banheiro com bor, de.
pendências de empregada c área
com _mque .aluguel 3.540 cru-
zelros. sem mais qualquer encar-
to, sem moveis e luvas, por ou-
tro na rnna Sul, menor, de alu-
guel até 1.800 cruzeiros, paracasal sem filhos. Podemos ficar
com os moveis, on outra qual-
quer. Telefonar para 46-0566.
Y^optcabana — Aluga-se em 

"aparta-

v> mento de família do máximo ree-

feito 
e.paçoso quarto eom ou sem re.

eleoe» a cisai que trabalhe (ora. Av.
N. E. de Copacabana 12Í6 11.* »n-
dar apart. 1104.. .

Cõp-etoan» 
— Posto 3 — _rft_a-t«

xpartemento térreo, tsm magn;.
rico acabamento em edlfloio eom um
spartiraer.to por pavimento, junto t
Av ASlsntlea propclo para cmbsixa-
aaa tendo; Jardim de inverno, li-vins
t»'.» de Jtatar, tollleto hall 4 quartos
6 trmtrios embutido» 2 btnhelros no-
bres dt mármore, copa cozinha d_tr-
pensa 3 quartes di emprecadas coív;
bar_h.elro cotr. pleto ares d_ aerviçe;
rendo todas aa pçta aniiplua e oou-
fo_-tavetB com. ar condicionado ,ine-
f...lror,o central de iijus ou.:ntc e (ti-
rt-lto a guarda de 2 »utomov.ei» na
^ay*-i?,_Tra___T P3l° ts!*1*011» 22-;bbo.

Copacahaüèi 
— ~Alu_rã-**"en5""EdiiIlcio

novo, tcibado da eonatruir, eom
3 quartos 2 salas demsí: d9_it.nden*
cie-a. Sua Domlnyafl Ferreira 20. In-
formaçCrí-s: Kbíl Empresa Brasileira de
-novéis Ltda tel. 32-7344 4 Av, Oüut-
thjll 109 11° andar. 

Copie 
a tia n a 

""-"^ 
I_amV --" Alüica-* ê Tm

X-liflcio acVoadOk de coAiirun
magnífico aíM-rtaimer.ta com 3 quarto*
sala fTt,nút, • banheiro ora cor c _.?-
mal? üepíndencLRs, 4 rua Antônio
Vieira 17 apto >al, Iaformaç&as EV.I
Sm presa Brá.*iis!?a do Imóveis Ltda
ttl. 32-7344 4 Av. churchlH 109 11»
«na«r.

Gopacabaiia 
— Posto 4, em aparta.

mento dt lt::;o, aluga-se um grau-
d» quarto ricamente. mobillatlo, coii
ou tem reiel;'.»er, a' senhor de tra-
tninento ou ca&al o uturlsta, com
íí\íA e banhos quantej, com direito ao
telefone 37-9 97. .~~<COPACABANA —" "Posto 

4 c
iiii-io — Alugam-se dois aparta-
nientíis de frente, acabados de
construir, tsndo cada uni, dois
ijum-tus, uma sala, banheiro c co-
rlnlia. Tratar com o Dr. Pachc,
Tcls.: 3Z-6510 e Z_-J_75.

GopacabãrTa 
— Limo — floiíliora es-

trangalra que trabalha fora pro*
cura aparti.»i-uto peuueno com ou sem
moveis. Favor telefnna_r_ 22-OS6!).

COPACABANA — Qulrto no
I.ldo, aluga-se com ou sem mo--
bilia. com ou sem refeições, a ca-
s_I ou Cavalheiro de trato, am
apartamento novo. confortável e
ambiente distinto. Telefonar pa-
ra 37-1785 ou 37-1004. _
("'¦^opacabana 

— AIUffa-*B,'.troca~-rfé"ôa'-
> sa antiga na Av. R.. Ellyaboth. cl

a quartos, 2 aslas, etc, sem j contra-
to e sem or.ua alem do aluguel antl-
ro. por casa ou apartamento nas lhe»-
mas oondlçOen na zona sul afasta do
da_pra,U_ou Laranjeiras. Tel. 22-\S354
("^opaéabana —'Alugo luxuoso ápar-*-' tamento de frente, com hall, II-
vlncr, lale* quartoa, 3 banhelroa .so-
.íials, varanda, copa," cozinha, depcn-
Uencl-is psra empre :utíü, garapem —
Alutfuel 3.37Ô cruzeiro», a quem fl-
car eorn mobtita de sala de Jantar e
outras miudesas. Tratar a rua 7 de
setembro. 63, vv°. andar,. Soares.

Gapruealiana 
-— Permuta.se um-, ca-

sa íe eonstru.flo nfttiga de dofe
pavimen^bs, eorn grandes acomoda,
ções em centro-*fle terreno n-edlndo 21
x 30 metro» ©or u mapartsmento no
valor de 4oo mil erusteíros e l«rual tm-
povlancla em dinheiro. Tratar pelo
itlefono 27-8972,

Copacabana 
—

lo co.-o laia. quarto, banheiro
completo no Kotel Porauna
S. de Copacabana 637.

Cepacobana. 
-- Aluga..» perto Ca

__ praia um quarto moblllodo, cam
roupa d? cama _ bonhof. a senhoe'
só e de fino trato. Pedcm_s_ referen-
cias. — Tel. 37-0196 

Copacabana 
— Alvga-s* õtiraa

ouarto mohlllado para ctTtihelro
íoíTelro em apartomento dt família
e-trangelra de trai__m*nto, 4 rua Du.
vivler 50. tpt. 703 — Tel. 37-1247._

C""tõpecab5na 
— passa-se apartamon-

J to cem j qi.-o.rtc_. 2 tales. 1 bs.
nhelroi; dependcncla? de empregada,
com cortina^ e lustres ou todo mo—
blitsdo. Alugue! 3,300 cruiolrot. Con-
trato de * anos. Trator pelo tel*-

fone 37-7156. " 
cias completas de empregada, aluou ei ] r^o"p*ce.bona — Pasto 2 — Alug«-«a
2.500 cruzeiro/;, eorn direito o. eontTO- *. \j 0t;-[__, quarto mobiliado.
to de 2 anos, por outro menor e irais 1
barato. Fone 37-27<!fl. _

o apartamento 402 do Edifício Ri
vemar, 4 Rua Oome,. Carneiro 161.
Chaves com o n-.rtelro 6r. líarlano,
e tratar 11* Rua do Carmo 6, 2.*,
saia 205. com o D.-. Figueiredo, daa
12 4a 16 herai

Copacabana 
— Troco ism luvaB e

com «utorlr-ç&o do proprietário,
apartamento novo ne_Jte bairro, com
Jardim Inverno, aala, j quartor., bo-
nhelro com boz. cozinha e depsnden-

õp-é-D_n» — i_u;»_»e »poriomento
acabado dt construir, d* frente,

com varanda, sala, trea quartos, boa
cozinha t dependências, na Rua Mães-
tro Francisco Braga 205. apt. 302.
Bairro Peixoto. Aluguel 3.700 erasel-
rcs. Chave., eom o -vigio. Mais Informa.
C«»_. Pj_p tel. 47-2939.

Coptesbãriã 
— Alugo em luruoto

apartamento de ctaal. tino qutr-
to mobiliado parfi duas rooes», fur>

htnda. para um senhor que tmbtlhe
fora. T-e'i. 37-6036 — Rua MinlâtTO
Vlveircs de Castro 163-

opacabanana — I-ído
"ATuEe-.tt »»-

Copacpio qu»r!o tm tpirt-mento toil-
fort*.v->i para caaa. de tratamen to
qu« trnb.lh. iora e um quarto par»
uma pessoa -ii, com tntraaa mae-.
pendente e banho; quentes, .tm mo.
rei.. E.1- í> aluga a pessoa de re_üel-
to ouo de refarer.clas. Ru» Vanlrtre»
Vive.!ros_de_Oa__:a 72__r_rel._S7_765J..

,,, ./-iopãcabana — Aiugã-ao otlmo quav-
don4rliis ou easal Jovem. E_!sem-ie J t_, t0 pert0 d» praia, eom ou teia
referencias. Telefone 2' 6713 ._ula._ moveis. Cafí pela manta . banhot

Übparaban» 
— Alucam-se dois q.ia?

tos de frente em _on>unto ou l_o-
ladamfnte. ambos com raranda e vis-
ta para o mar. no Lido. mobillades.
para pessoa sô ou eacil. P.u» Ronníd
de Oar-olho 93 2.' andar sptrtsruen-
to 5- ;- «"-iopacaof-

opneaban» — 4tuga-so um quarto j |__, q0_,.ti)

quentes. Tr»tar pelo tel. 27-7350.

Copacabana 
— Âluira-te quarto em

apartamento de raisal »_m fli-ioa.
a senhor de trato, 4 Avenida S. P. d.
Copacabana ifí, ar&^t^uten.o 'tt.
Teleffins £_!________•— Aluga-st um amp.o

C1opaea-ãn» 
— Aluga-se um quarto i a_, ;,__,._, ei_ sp»rtarr.ír.to de ra»-

/ «rejado. raolilllado, eom cnf« pel» Ilm0 aüenclo. no poati «. par» u»
manhi. a ur.i senhor ou doía rapa- j ou d0lS cavalheiros, ou senhora fia
..ea, pedlem-se referanc!»». Tratar P*'" j trato. Xnfonr.«õe3 pelo tgi_ 1 *-**??•
telefone 47-1949, 1 í-iop»c»oana, Ltdelr» Soa Tmijars-

Copacabane. 
— Aiuga-oe uma otlm» j !_, ,,ò lncl0 ._ «jufa-ee o »parí«-

uali p»ra catei; com ou tem II
lhoa. com re!etç5o.' Ambiente pura
menle far.-.lllar. ttua rig-aelredo Ma-
j_a I li 4e3__1,0 ?..__.
/nopacabãna — Alma-»» ura ótimo
\~f quarto moblllado com banno»
mièrifta • c»f* Ptia manh4 t uma
òu duas meça. ou a um casal. In-
forrnações..PQ?o, Jj«_'i^tO-VXt

C" 
opacabana — Apartamento — Alu-

ga-se um com quarto artla^ va*.
randa, kitch me/.. quarío 

"ds" banho
completo, bem moblílndb e decorado,'em .primeira locaçP-o, na rua Flguel-
l-edo l!a_a!hriea 32. tpt. 1.105. i. er

7 is 13

c°

Tel.

Apartamento 
— Õrf 3.000.00 —

Paaa-se siè essa quantia por alu-

Íuel 
de apartamento finamente mobi-

lado em Copacabana, próximo a
praia: com saia. quarto, banheiro' a
ceilalã* ou kltchnette. Tel. 45-1420.

AT. 
Atl»nt!e» — Alui»-oo * pessoa

_ó. senhora ou cavalheiro uni
quarto dt frente, linda vista para o
mar. eoRipletamente _r.obllia_lo, café,

4 b-B-ot, etc. Tal. 37-3241.

Copaeabana 
— Alugam-ae 2 otlr.-.oí

quarto», tem rarelçóet a pettoat
de tratamento em easa d« farrtilia 4
raa ^o-rie-t Carnalrot_e. 32
^1_^aca*_wr& — 

"Em 
confortovel s.par-

ta^mento bem mobiliado — Alu-
"a-ee ctirtro quarto, oom cafí » Jan-
tar a tenhor de fino trato. Ver e
? *4.t«r 4 ni» _»ra-i Ribeiro n. 716
aotTÍi»wflrjto 3.2 — Telefone 47-2663.

^ Peru. apartamento dt 
'fundo, 

4.-
andar, alugo mobiliado por 3500 cru-
«tetros. Tratar com o proprietário, te-
lefone 37-1967. .- ¦--

Copacã-Õná. 
PcUío 5 

~ 
Ãluga-ae

em »pto., otlmo quarto, frente,
mobUl-sde, perto d» praia, a senhor
cm coboI Çue traba-he fora. Rua A_-
t-íS ealla-hs 24. rora» 27-3703.

, ..__ Maga
no losnl com Jovellno,
hora».

õpTcioan». — quarto tlacs-ae um
otlmo part cata! rum o-j • asm

moveis, únicos Inquül-os. Perto da
prelo. Pede:n-v rtferen.ias; A rua
O-lhOts de Carvalho n» 13i 3" tntlar
apto 303 U>5_____ _5-__TS-_ 

opacibtna — Poíto 3~—""ATup> te
otimt sala do frentt inobilltdia e

..»m pencio » pessoas ou catalt Co
mo-tlnio respeito, eslBindo-s. rolersn-
clae. Bua Iniiansi a. 1. dat 13 ao-
raa eni__ülante_^ _^ 

C»t»i 
ettrangelro -iui» quarto mubl-

liado a pessoa de rcaponsaWU-
dado que trabalhe for»; » ru» Con»-
tante Ramo». Tol, 27-3035.

Copaeabtna 
— Caaai «duoado, ,trae

btlhando no alto comercio, dia-
pondo de apartamento amplo, aluíra
a caiai distinto, sem filhos, quarta
r.-.obl!!ado com refelçíci tinas. Tedern-
se referencias: 4 rua Aires Baldanlio
___ l__.__JUJ__^K'-í?l.E_?5?-_-_,.•

Copatalmua""— 
Elao — Alús»"-cc um

ótimo quarto bem mbbillãao pa-
ra um tenrior que trubs.11-0 fora cm
»p*rt*menta ile U-.-.1 casal eatrangelro.
Av. M. S. Copacabana .__, apart. 103.
10° aiidar.-Tol, 37-6946'i' i-¦¦'¦--''

Copocibunu 
— li» Av. AtlanHca, 714

— Aluga-ne uiü ótimo quarto mo-
blllado com café ».uí- manhS. a cava-
Ihelro distinto.

Copncruant 
— Poeto 4 — Trespassa-

se opartamr.ito, quarto o o»U
banheiro e kltchnette. pelo ol-jjilei de
1.500 cruitlrot. Trtttr 4 ru» Paula
rreltt» 33. apto. 1.103, da» 11 ta 13
a daa n ia 21_horáa.
«'Hõpãõã.ãiía — A!usit-J« um apto
—1 oom 2 que-rto-a ttl- «o*!üii» o

banheiro. Vor » '..-«tar t AT. 21. B.
Copac»Dar,a .1292 apt__7Ç4.
YtõiiãcvTniinii Wslo 1 i tn«!o. —
A / aiuj*^; iim «ptrta-iento novo
ae ctial perto aa prttv aim pequeno
quarto par» r»p»i tolttla-o cem o.
«em rcfalça»^ tal ..3____9.

(iopãcabana 
— Posto 4 — Aluga-se

J em apartsmento confortável, de
casa! maslmo totsogo. ótimo quarto
do frente, com vartnaa, moblllodo,
Ilnd» vista pata o mar. Rua Santa
Ciara, 36. 10" andar, apartamento loul
Telelon__}7-)24_:
i-lopãcabiin»' — PoiTõ 4 •- Aluss-te
\j » um ctstl distinto e d» todo o
respeito em boa retldsncal de pe-

auent 
família nn» metrriai conalçàes

oit ótimos qatrlnt com comunlcaçio.
corredor, etc. (um pequeno apertamen-
to, somente n4o tem cosinhai cora
caf4 pela mthhâ a ttrvlço de limpe-
ta. Dnlco Inquilino. Troeam-l» refe-
rendai. Informa".»» eom d. Sara p.IO
telefone 37-7630., ^_

C'op»esbtnn 
— À!uga-to um otlma

apartamento moblllado com doía
quartos conjugados, uma tala de vi-
sites, eetinh». banheira eomploto, por
3.300 crutelros. 4 Avenida N. e de
Copacabana 308. 10* andar, apar.--
mtnto íou. Udo

mento 604 .eom 2 am;,.oa quarto», «a-
:_. j«_m;. coninba, cor^a. quarto «*
banho com oox. ouarto de empregado
. demsls dependenrlos. Tr»tar core *
r-ropre'.tario.  ____— -

C~opicsbBn_ 
— ""Áiuga-M a ru» B»-

r»o de Tptnemn isa. «as» luruo-
Sa, ent esv.tro d» terreno coro fiuatro
dormitórios no l» pavimento. dcr.aJR
dependências e 5>ira«ern. prop"I* J}**
ra familla de alto tr_tarnerto. ^-stA
aberta, pode ser vista s obter ipfor^
rnagees durante o d!a.
/noptcanan» —"_ãàa ie Jãaíar qi«-
Kj üroa t\ o.eo
ae, tal. JT-5310.

po; tronai vtad.io-

Cõp*êíb»n» 
— Alusa-t» pequena

apartamento. primeira looaç&p.
com quarto, tala, Iclachnttt» t »»;
nhUro. flador on dspoalto. Aluffuel
da Prefeitura. Tratar 4 Av»n|d» 1,3
d» Maio 23, 18» andtr. «ala 1822.

ropacabana 
'^~Quarto 

mobiliado »
tenhor* 44 ti.ttr_e_to. Te!eisss

37-9110.

Clopocabana 
— Posto l — Alus»-

/ se durant» os mese. de dezeiv.,-
liro janeiro » fevereiro üm amp o
e aiagníflco ..partam ea te. bem b.o-
blllado. com garagem, chauííeur a
dispoiicíio^— _2_-ooao. .
/Copacabana — AlUga-M a tinhor o«
Kj tratamento ou caaBl enorme quar-
to com nnipla vr.randa. moblllado e
com refeições. Ru.v Barata Hlbrlra rt»
Apartamento 302. Tci. 47-266.1. Tem ,
pnr_ig_eri_. —^
V-lopacabana — Aluca-o», r»mlll»
V< estrangelri!.. alujã quarto mobília-

3 « para casal, perto de prr.»». "-
Te_ _37__7i.íJ .._,.
Cop.íciiiieriii 

— Alusi-s» por 1.230
cruzeiros, pequeno mas arejado ?

confortável quarto, moblllado, em
apartamento novo, de familla de r«»-
neito, p rovldo de neiadelra o -.e.v-
'onè, a muça ou senhora gü Tino ava- i
tamento, que trabalhe fora, com r**-
feições andUs e banhos ouen.es. a
rua Senta Clara 363, tunilos, tpar-
tamçnt6-'-i.t)l. L  .„ ..__-_,' ,

C"Mopacabana 
— Aluta-se epar.tamtn-

j to acabado de construir, de fren- .
te com sala. varanda, tres quartos,
laja cotinha e deptnilenelns, » ru*
Maestro Pranrlsco Brnsa Joi, ap'.. 302.
Bilrro I*el_____eh__!__co_n _o_yl»__
/"íSpcíBMt — .«to 6T Alus»m-a«

otlmct tpartamantes oom 2 ta- •
iaí, quatro euartos, do_s banheiros
em corre * -emi-s c,epenclei-«!_ui. Tra-
ta- dlretan-.cnle C1CA * Av. Vene-
süela 27 8a «ader sslas Blltlí. _>!*••
r_____tt _____._ts__L___'-

Clopocabana 
— Posto n —"""STisam-

/ se cora pensfto e moblllados, uma
lindo, tela coro terraço, e um .-.uirto
de solteiro, casa de fino tratamento;
a Prkça Demétrlo Ribeiro n.« 10. ti-
tu»d» na salda do Túnel novo. «tquli»
da Avanlda ____ .lUiilor. .

Copucabãná 
— Alu_a-te uma »*1»

de frente ricamente mobillíd» oom
tres Jtnclts em casa de faml.ia cens
relcicsec .banhos quentes e roupa ae
cama, a cas»!. aoelta-se criança enra
quarto m«nor ptr» casai ou um «enasi
só, estando nat mesmai condlçcei.
Av. N. Ura. d. Copacabana n. 13.
ap. <J01_; ___-_. —-.

C" 
Iopãcabana — Loja — Aluga-et *
J run Barata Ribeiro 668, em «ict-

lente ponto comercial. loja da ,_»'__'
Tratar 4 rua Mejrlco 92, 3«. sala 338.
Tel». 42-4666 »_l'-^e">-

Copacabana 
- Alusa-te apartamara-

tos 4 rua Barata Ribeiro 668, com
tala. quarto, banheiro, -ltinetteera-
raniia Rua México 98, S'. sala J9J.
Tel». 4 2_i666___2 4_4. S_Ia

C" 
õpaeãban* -- Alusa-te atino quat-

to nobUIado * eaaal ou «enhora»
d» respeito que trabalhem for». Ou-
tro pequeno. Rua dome» Carneiro 153.
*pt. 203,""COPACABANA -~ Ainga-oe em
easa de casal dlsUnto, a outro
nas mesmas condições, quarte.
com refeiç«es do trivial «no, ba-
nhns ouentes e telefone, banhet-
ros em cor. Avenida K. S. de Os-
nnrar-tna. 118-, apto. KW-. ¦
jnop_c_ã>t_a - «uaru. — Al_«a__i
\j » eaa.l tam filho* e_ * ««*_»
de retpelt" -tlmo 5ua^tKe*ll!acSc:
era trta^iaiento no.r_e^ja^c*rtt)*6
ru* B_r»t* 1-t^tlrO. *___4- S~_i
telefona 47•_**_.,.^~



cCH»*_*-Sbsr* — Trtsitkut.ss «Ums -per-

L«rn"f"*.«

Ali_3l-_» «parto- ' I tms
..te, tt!0).i-*d'i, <om I ' Ul

tf.» quarto u»i«iHTiaerii#<, e-níu ;
fl. fre.iT* »ju»:_i» ,»i. emn vi-
tala» (...iísis qae «4. ii.yir it
a» i it jssur iianhrii.» ,|, !««,.
rminh. rcmj',ts _*u«rt_- e ¦_*-»•>.
«.nela» _» tm.iofadt, enltejt ime.
_•«•» r:«i «ant.tMi ami luvs» mm
vo.o de movsli. atuiu.' .005 cru-
rrl.-o», Avtnldn N I, di .,;¦»-•«•
b.n» rn;. t?u.. 302.

CtíVACA.IIAXA —"Alusà-t. em
r-iiari .:¦ ... . esquina ***• Atlan»
tira. pn.ta 5, um quarto d** fren-
It) mnbMl :.'... a uma ou duas mo-
«¦a*, tlnlcr-.s Inquilino-. Tratar
Jp.-!o lei. 47-1750.

COPACABANA — Aluga-to em ler» 700,00. av, p ,.-.,«limo apartamento, um esp.iço-: eats n, .on, J7^j7j
•» querln a dois ravnllieiro ouosnl de fino trato, cnm ou semíf.VIçõpa. ('omluç-0 á parla. —
Ter e (ratar _ rua Barata RI-
J>rlro. 7in. apto. 702. lei. 37-.GB7.

C'?' 
''un r^TAlÜgtí apartamento

* com 2 salai 4 quartos, 2 banhei»
rm e mal* rtepandimelas. Cr$ 4.300.00
mens..:s Milton Mn.nlhftr*. Avenida
Xr.iRio Draga 135, sala ii Telefone
2*-.i:s." 

(.'«PACABANA — Em easi-de
¦T-i.l.ora gaúcha, aluga-s. a sa-
Jilior liionro, li-.-sil iri ou es-
.ran_reIroj um dílm. quarto com
cafí, roupa dr cama e telefone.
J.Ti._ar trammllo e sosscijado. Fl-
<*a entre iIutts -ralas. Tratar pe-
In telefone 27-2817.

Copacabana"--" 
Apartamento — Per-

J muta-se. à Av N 6 de Copaca-
br r.a, próximo k rui Bolívar, com 3
q uartos, i •;• la, saleta, garagem,

3uarto 
de empregada e demais depen-

enclas. Aluguel de Cri J.800.CJ por
apartKiueiito, com menos cômodos,
«Uuado da tona Sul ate ao Centro.
Telefonar para 4.-4730, para trocar
informações.

mar, Irl» qustloi, tm l-nllm ,:.
Iiiv.n.ii, talo, 411.1». bsnhrlro. cosi-tilis, ürTiori .*iu-l,s ile em. rei»n», Alu-
suei cri 1.roo.no. _*i, .n, i,i._,„. -on-
t-.to ile dol. «nm .•«•_,-.. |im*nl-«-
$!"..'¦!.** iienfeiiiiiiu,, T«:efon»r nar»
?t»4M», Pre.ll-I Coni-,ir»v.nd«, o» lo.lo
tt H t Si II -s,,l» hojat.__

I Aoo eruselr.s — AlUlt»
ms.nifleo quarto d, trenit

para a pral». com ctté _«l» m».
nnt, banhos .urniei. roupa dt et-
ra». t rua Oui ta»o Stmnaio s .1,«pio. J01. eom mu, , prlurlptl p».lt Arsnld» All*ilt!r«._:.6t_»t>_^ _0).Y eme —Posto i ——Qu.no ...........
JtJ do - Alujt.se » casal ou senhora
tUatlntoi out trtbiiiiem lor». tiiieus:

116,

Lêmt 

"-"otlma 
oportunidade. Alu-

8»-«o amplo quarlo de ,'renl». tomvarai»)», nn apartamento dr proupnarnmllla « oastt ou cavalheiro de re»
pe to, com re.el._es
Tel.. 37-458».

A_«

boa

:.»«¦»« olimo ijutfin meiilMo,
..o» ¦ ri. ¦:_ >. « iitiin.. outaUs

in. caia dt Itmiiit dt i-mi-i » rtiptl.
to, ft duft* ttioças ou • «iuhorai qut

, 1....H,. . (ort. 11 .,.. .. . ait a» tsnoras - Ru» ll_»:imeiiK» Sllv» ur,«pto is». Ijttnim-
A lus«.,c .u»rlo uiobilitilii, coin lit-

• v ¦'.,:. . Indep., peito n» ti:«l>, ptrtl>t'*ti-4 ft(. tratftu.rnto, por i.ioíí cru-trlii.i. liut Pmdentp de Morm», lot,;.ajilü. í - Ipanema,

Aiuí«.« 

"» 
e-s«l «m cm", dt 

"l.inlll»

um porAo Independeriie, prooo cr»
asoçp; A ru» P«ura Hom», oo. Unsde^Vaíconctloi-^

Ai-st-ít 
sai»~mõ"olir»í»"{itrã iiitl

, de :r.ii.iii.fi: i . .:. jie.nfcí* Jt
. .meira qu»lldtdt. -,,:¦.. .,,..
em i-r;, v . r.i,i.i.i .. 4 rj» vu.un.»
de . Pira)* ____ts. \e tuutr. Ip«nem>

A. 
,..-.. otioio 

' 
.utriVniubm.do

rm ,...-» dt («mlll». a r««»l ouroíielrot. Avenliii vieira Bouto loi —r-nr.m Jpsntms.
Stittti' I ,A•¦'¦•* M ul" «u»»° -io-llltdo.s.c»./ a\ vallielro rm easa tie família de

JORNAL DO BhASh. — D_Mt»OC), so dè dütuôttò Bt TõTb
A|U|»-,IUll.,,..Itbion 

- AltiWM qu»Me ni»wn«da, - çjtnt» Tum — cttti ttm «lho»
, J. _K*. "'"9'1_ t" «trtiçtiro i|u« j O pr-ciir* »:.. qutuo « ,..<>,,1,4 iB.

r«v.r wl«lontr

PAKA mlilha" _a_e"le«tTanKcl- ilil''^l ** ru» °"rc'» a'A'"* »
SblZJof^ttj.^
do dsntro, posto 4 e 6. Telefo

ri 07.
V. d

¦:•¦-...n-.,... • a .1 ;.i,-r um quarto
de frente c*m ou sem mobília á

X"a Carval.-a M*n lonç> if.^apt. 401.

Cr 
v..-1 íij:ia — a:.:-•,-,¦ -.¦ a rua Uu*
viv.er, è* o apartamento 301-

, cm custro quartea. grande sala. 2*b2:inf:lrcie e dependências para ern-
. ;¦¦¦¦¦ :*..'.t.' e gsr__i«n. Para ver. eom

o porteiro e tratar na Praça Tira-
de'<¦». 4fe. :oj-t. com o sr. Caruao.

no_47-1050.
I»-iTT.,-,-,• 

, .mt.-.t.l de um »p_n».
mento da frente ptra o mar n»

»v. Allsnllc» ds 1 quar*..». _ talai
o mus dependências. kluiiuel s.joor-ritaelvoa, a quem ficar cem os mo-
vels de ss.» ds visita. s»!« ]»ntar,lUsLre». tapetes e cortina*, numa ba»?
de to mu eruislros. MjIs lnfurm»çt>ís
pelo Ul. 43*<b3fr._ ¦

15.-CC.»»-».» 
aluetr am »p»t~ft'mên.ô

com dois quartot a ttl» com ou
sem moveu, na íana Sul, Ceniru oatoi.» Norte »t* » prtça 8_r» Pen».
Tratar & run Senaaor Diutaa io, io.°,
talojoo». tel. JJ-t.-íi.

Pen«»o 
Dollvar. Quartos p»r» cl^

tais e solteiros. Ambiente ftmllltr— Ru» Bolívar iji.
f>osto 2 — Roji-e&bana. áluá»-tt~qu»r
¦ to de frente bem mobiliado. com

ap»rtamento de pequint t«mlll«, 4
rua Bar&o de Ipanema __*, anar.a-
mento__p2. Telefone. _7-s_Dt>.

X Higa-tç 
"bonito 

quarto" paru c"iC
»-» r«l. luiuoíamentt mohiüjilo. emctt» ds lamllla ds multo tra-imento.
co mexcrlentej reíeiçôe». em fiente a
pral». Av. Vlolr» Bouto 176 — 1».
nema..

Aluga-te 
tparttuiento no">ostõ~_.

de quarto, sal», batüielro. cotlnh»,
s .*/;*.ivo, cnmp.etnmcnte motilllado, te-
lefone geladeira, radlo-vltrola, por
-_i^°._____. 1Iíi-'o»__'rií?l 37-0562 -

Ã luiia-se a rua Prudente _ê Hõ^
À_ rtlt n.-» «04, em Ipanem», o »nd«r
superior (te uma caaa em centro de
terreno apropriado para pensio, com
tres salas e quatro quartos, todos ln-
dependentes, cozinha, banneiro com-
pleto, quarto e banheiro para criados.
Aluguel 5.000 cruaelros. Tratar com
Ant.nlo Portloll, à ru» Sensdor Pom-
peu n.- 176. Hotel. Dss I il II t das
13 fcs IS horas. Pode ser visto das 1.

par*tffptfMttftM-i
_.»H>4.i tire «a "^i^iitWíf ifcantFMdt i t.1,,1 ,1, tp«rtam.nto -«t.qiicrtoi, aa), ootlnlia eyico t n,
WantiCJ u
IVIt¦•'<•¦¦ .,.,,-.. ptq*--.n« are* di elr-
.-u'4» . ¦ ,...,-, :.¦» i ,- . tr» e*!ti„«

lniitlhe lor». »«»>ltm-ii» IM.riTIl.ou
OllHiUI s; 10, 104, 10. » III i..-.,,„>
A i-..,t_ i.,,..,. n « lo, itua • íi,.
i*»ri«ir«. n.-; t,30, »p«rt«itieiitu Ml._,
| iblor* - ÀiujiiA"*e pela taelhoí ofsK
JLé i*\ 9 apartiunenu) mi da rua c«m-
po_ de Cftrvatho zOt, eum dua* -a.i

vér u.ârí».leni. dtl i» «. ii h» _° '•""'. '<,u'',5 **" *'*nú' {*««»«
,u t.TÍÍÍSVI í» 1.4, !'i,*_t«.T -í í0 l,roi>'!« soiuoio, o «lugUt * «ntl-
ÚVter 

'nm 
i, i í.m .'n 

','* P"' ,0' mu***' *?*"*£•¦ -'6"» movt" «•"í- »« i«l"-<je»Hs l«m.em. quarto « «si» Ofe i*._uo orustlroJ,¦ -!'.-.. — \.-i , .» ..)...,.;-, r: rj»|, Refjioíta para f;;., n_» portaria de*-
J-fdín.i» rte joU pavliit-ittus, com U iornal. __
quarto», dua» saias, lara.rm t dti.itii ' rflrocnV.. uir.t-iilttl.m"'. dllirtòi"!de,,.ride:i'.lt_, .,iniTi!et»Tr.t-nie m. -¦•:i A mI» t dtmtls .-.-.-,.,,. _„mda lnrlu.lv* seltdeir» t toltiopt. Te.s I 0u-,Tei .rino. r,ir ,,_,.¦_!' -»m

t srítt ni í - "«"«"eis no eentr» que t.ant 7l.r.llI.ON — Tranfrrr-se o cnn. | nuartoi , m-m den»noen»iM. T-o-traiu dc mn.ulflco apartamento,
cnm saleta, saln, 3 <_u.irins lm-iilnlr.i complet., ropa-cotlnlia,
qunrto r w. r. de empresada comaquecedor. Aluguel 3.500 crurrl-
ros. Ver e tratar a rua Jeronl-m i Monteiro, 70, apto, 302, ou
telefonar sccunda-frlra para ...22-7514.

MaJami Perr:t
y on» í) Bsat» Tirei»
horta. Ttl,_4..»44_.

dl| 4 M il

CATUMBI

AIU_»-S40

»_.-_.__7_< —_ 7___T - . •""••¦ ••••'•'ttttsMij. vuiu *« •» *» ti_i_a. um. bct hsíu uma 13rarano» par» um tenhor que ír»b»- A» 1» horat, menos not dominam.
tone .Jí.oa."..» 

7-âí„ic.. 
r1^0.*., J"J*- Ã lug«-.õ-|5tr_io-qüãrtó-_>õBluCiiri

C_tro ít! 
MlBl5tro viveiros de A pesso» que tr.bolhe for»; k ru»

*-»_..™--Z -^-r-: Visconde Plr»l_ n.» «2. casa 3, Ipa-

^"l^-cabaha .*-..;: ia ¦: ? um quarto
mobília do cem refeições a do..:

m ..:*..i--- o u:-t.al distinto de respon-
eabüldade. Hua Barata Itlbeiro n.
POT^apartam.nta ;*02

Copacabana 
r*.;:t.i 4 — Alüga-se «a*

prçozo e nrejado quarto a 2 ou 3

?'tr.E 
tas que dêem referencias. Vir «

rnUr na Avenida Nossa Senhora de
Coprcab»na 791-79J. 12.» »ndar —
Apart. i_0b. Aluguel módico e ca_ta
dr família ^distinto. '_.__ __

lopaeabnna — AlURa-se úm quar-
di frente ricamente moblUa-

do. em casa de prssoa so. para um
ssnhor de alto tratamento ou uma
moça Independente, que trabalhe fo-
th. ;om ou sem cala pela manhft.
S"one 37-7325

Clopí/ lo

Copacabana 
— Em confe Havei apar-

tamento aluga-se quarto cwn ou
• tm pensfto a cxss.\. Tratir & av. N.
g.de Copacabana iZAb, apt 703.

Copaoabin» 
— ÈnT am.línte ía-mi"

liar alugam-se com o*i sem ppn-
Sfto duas vagas a rapazes e uma a
moça. Trata. A av. N. s. de Copa-
eabana 1241>. apt. ros.

Copacabana 
— Posto 2 — Alu_a-!e

a pessoa que trabalhe fora otlmo
Quarto de frente com varanda, multo
bem mobiíado. i^om direito a roupa
de cama e café ps.a mpnhft. Preço
1.200 cruzeiros. Rua Ministro Vivei-
toa de Ca^t.-o 119, apt. JQ2. telefone
2*7-0504.

osto 6* Kra apto. próprio. aIukm
-a. se a casal de tratamento ou pte-roa 00, quarto de frente moblllsdo,
com todo o conforto e ótimas ref ei-
çoes. Trocam-?* referencias. Ar. N.
8. d» Copacabana, 1219. *pt. 2ol. —
Fons 27-105**.
T>o!íío 2 — rm apart-__mento de to-
X da conferto família de tratamen-
to alug» otim» sal» moblllldt com
café a pessoas de fino trato. Pedem-

_;e referencias. Telefone 37-4520.

Prec.sj* 
apartamento de um ou

•doía quartoa, na zona aul. Alu-
_fuel antigo. Ccmpro moveis au rra
tlflco. t-lrmo. telefone 37-1403.

Visconde Plrajá n.« £3, casa 3
nema. Fone 37-1113.

A luga-ae' 
"boa 

residência, etn centro
t"V ds grande terreno, à rua Paul
Kedafern n.« 53, próximo i prata, tendo
hall, tr_s salas, cinco quartos, banhei-
ros, copa, cozinha, garagem, dois quar-
to& de empregados, com ou sem mó-
yeis.._Trata-se.,pelo^tele.onc 47-0384.

A 

"luga-se 
utn quarto mõblíTado, com

entrada Independente, a (.enhor
solteiro tt de respeito. Preco 600 cru-
zelros. ft rua Arlstldes Espíndola '.!/,
apartamen to.,.201 -____.eblon

Passa-se 
contrato dê'"2 anos de um

apartamento a quem ficar com
moveis luxuosos, eortlnaa e tapetes.
Aluguel 2.500 cruaelros. 2 quartos,sal» de Jtntar. saleta. banheiro, kit-
chnette. Tratar das 11 At 1. horas.
Av. N. Sra. de Copacabana n. ss..
»p. 106. S" »nd»r.

pos.
to 2 — Copacabana — Aluga-

quarto independente a rapaz
ou moça empregada. Tel. 37-2834
l>oato
X paci

COPACABANA — Alngã-í.excelente apartamento, peçasnmplas c entrega Imediata, cons-liando di 3 quartos, 2 salas, sa-!?ta, 2 banheiros em cT-r, copa-cozinha, serviço, dependência dc«ruinregados

3 — Alu. a-ie A Avenida Co-
pacabana .amplo quarto de fren-

te, mobiliado, em casa de família
de respeito com direito ao telefone
e quarto de banho completo a cajal
sem nlhos ou a uma aenhora. Tra.
tar pelo teletone 27-aqan.

Precisa-se 
em Copacabana dé Uiha

empregada de boa aparência çue
saiba cozinhar e arrumar em pequencapartamento, para casal aem fühos.
Paga-se bem. Rua Bolívar 54. Pa-
lar com Car ano

Pãããa-sê 
ótimo apartamento a qusoa

ficar com os moveis pelo "eil va-
lor de 40-000 cruzeiros. Vér ft rua
Constante Ramas 121, apartamento 301Telefone 27-8864.

Posto 
5 — Alugam-se dois quartoa

moblllados, com todo o coniorto,
próximo ao Cinema Roxy, em caaa de
família estrangeira, para casal e mala

[ Pessoas- Rua Bolívar, 80
, __,. , e garagem. Aluguel /Suar*, em Copacabana — ÃIu_a-se

^100 cruzeiros. Ver e tratar á r. Vaí com moveis, café pel» manhã e
Barata Ribeiro. 716, apto. Z02.

CCopacabana 
— Apartamento — PaF^

> sa-se de fala dol? quartos, cozi-
nha, quarto ds br.nho e rar.inda r_i_i_
biliado com corticis. enceradeira r ti-
jjlrador a quem ficar cem os moveis
por m»tede do s*-u valor. Ver « rra-
tar rua Avenldi **J. F. d»» Copacabana¦7-1 apartamento uu das 9.30 hor.-s
j«p_ diant_e:

COPACABANA — Posto 2 —-
Aluga-se para casnl ou cavalhei-
ro de fino trato, aposento de•frer.ir. com on sem moveis e re-
feições completas, em aparta-
mento novo c ambiente sossega-
Wo e distinto. Por gentileza tele-
.•fonarjpaar^ 37-1004 nu 37-1755. I

Copacatena 
— Aluga-ae conlorravel

aposento de frente, conjugado a
um menor, com terraço com ou sem
moveis, e rcíelçíJcs completas em re-
a-ldrncia pnrilcular. Ambiente fino,
__fto ae tratando de pensfio otlmo pa-ra pequena familia ou casal. AlURta-
ü? um pequeno quarto tambem a foi-
telfo; Informações diariamente pelo te
lefone 27-'9852.

roupa de cama, a rapaz ou a casal quetrabalhe foia. pedem-se referencias, —
RUaCQtaviano ^ud5on,_ telefone_37-3 972.
/Quarto de luxo no posto 6 com~ba-
^ nhelro próprio, aluga-se com ou

... refelçõea a cas»l ou solteiro, n»
Kua Bu_hôc_ de Carvalho. 77. aparta-
"-g.fttP- éol. Fone 47-037.1.

Aluga-ae 
quarto a casal que trabi-

lhe fora. ou a rapaz, ft Avenld 1
Bartolomeu Ml tre '.30-A. Leblon. Te-
lefone _7-.Z4a. __;"X~luga-se — Ipanefla, quarto com
jljlbanheiro ao lado, Independente, a
cavalheiro de reapejtq._-Tel._47:3491.

Aluga-se 
A rua Nascimento Silva,

apartamento duplex, 2° e 3* pari-
mentos, com nuas varandas envldrv-

fadas, 
terraço coberto, aala, 2 quar-

os, escritório oopa, ..cozinha, depen-
denclas de empresada e*- garagem.
Tratar na Auxlladora Predial 8. A.
Travessa do Ouvidor 32 1° andar, tn-
tre_l2 e 18 horas.

Aloft-M 
A rt.» -rudent- d. «o-

rala 604. em Ipanema, o andar
superior de uma casa em centro de
terreno apropriado para penalo, com
trea salas e quatro quartos, todoa ls-
d«pendentea, cozinha, banheiro cem-
pleto. quarto e banheiro para cria.
dos. Aluguel 5.ono cruzelroe. Tratar
com Antônio Portloll; _ rua Sensdor
Pomptu. 176. Hotel da. 9 Aa 1_ e
das 13 áa 18 horas. Pode ser visto
daa 13 is 16 horas, menos aos do.
m lagoa.

Quartoi 1 esp
em copacab ina — Aluga-se

 espaçoso quarto em ótimo apar-
.....isnto. com cu sem mobília, no me-

lhor ponto deste bairro, nunca falta
agua. Quetr» primeiro pedir malt ln-
tornus pe.o fone 37-0919

Em 
apartamento de e_nhora — Alu-

ga-se um quarto nmplo, com vis-
ti para o mar, com todo o conforto,"yara um cavalheiro de trato ou uma
senhora, eendo uaico Inquilino. Preço
1.500 cruzeiros, A rua Domingos Fer-
rslra 149. apartamen .o oo*. — Co-
pacabana.

EM APARTAMENTO de casal
¦rlisiinto, aluça-se a outro naa
mesmas condiç-cs, ótimo quarto,*h.-m 

mobiliado, eom varanda, te-
Jefone. banhos quentes e refel-
rões do trivial fino. Tratar á
Av. Pí. S. de Copacabana 1182,
ajto.'1002.: 
X^m pensa, familiar aludam-se quar-•A-»_ tos para casais e solteiros no me-
3 hor ponto do Leme em frento ao
t*.r-ar :_ rua Oustvao Sampaio _sb. j

Em 
apartamento de caiar distinto,

alusíi-se a outro nas mornas
•díc^es. otlmo quarto moblIIati_.
tlla do. com telefone br.nhos quente»i? refeições do trivial fino. Tratar á
-Av. N. S. de Copacahana 2.132, apar-
TATTltQ 1.QC2.

/"¦"tvuarto õttmo, com frente para
V£ rua, com direito a telefone, para
_.. -, á — Aluga-se, eom peasfto, em
apartamento no melhor pouto do pos-
to 2, A rua Duvlvler 49 aprtamen-
to 202. 

Quarto 
— Aiuga-se a av. Atlântica,

L-me. in-dependente, para cava-
lhelro. Trata.-, fon? 37-0960.

Quarto 
em Copacabana — Banhos

de mar. em apartamento modesto,
em ablente familiar, aluga-ie mobília-
do a seni.ora_> ou casal com referen-
cias .por 1.200 cruxeiros. á rua Bo.l-
var fel apto... ,413, 3° _andar._
Irvuarto — Na 

~AvfinIda" "Atlântica,

* próximo au Rlan — Aluja-se um
bem mobiliado, a um aenhor, por 93Ó
sruzslros ou a dois rapa/cs que tra-
oalhem fora, por i.OoO cruzeiros. Te-
lefone-;27-B24.,  __ __

Quarto* 
otlmo™ arejado na Av. N.

S. Copacabana, 454 apto. 804- fa-
milla distinta, aluga por 600' crizel-
ros, fornecendo roupa de cama', mo-
veise banhos quentes.

QuaP-
arto otimamsnte mobiliado em Co-
pacabana, em apartamento novo

de família franessa, ua rua Santa
Clra 24b, apartamento 402. lado dã
sombra, com vista para o Bairro Pel-
xoto e as montanhas, Iugs-T muito sos-
segado, aluga-sa um para cavalheiro
estrangeiro ou b?*as11elro de fino tra-
tamento que trabalhe fora, com café
pela manhã, r.atino*, quentes, roupa»?
novas Ue cama e bannos. Vedem-se re-
ferenclas.

Em 
apartamento dc moça sozinha

alUgá-se uma vaca com café p*la¦manhft e roupa de cama. a moça quetrabalhe fora. de preferencia funciona-
ria publica. Rua Carvalho ds Mcndon-
ça. 1.. apto. 604, Cop. Telefonar para
37-?532l0WJ 37-1609. ,* 

J^istraripelfo 
deseja alugar um"quar-

-i to confort A vel. bem mobiliado
en «Copacabana, próximo eo Palace
Hotel. Telefonar segunda-f _itj-.. rta?
9 horas cm diante. para_43-3352.

IT^ord 
rent — Copãcotmna •—"."iarge

beautlfül apr.rtment richly fur-
r.íshed includiriR curtn'.ns. tahie
l«mp«. rr.fri5:rator, -n-lth hall, 11-
Tlng-dlnlriaf, 2 lnde-?pndent br*drooms.
3ars^ kltch.n. mald'_ auartearj, va-
rrandas. Barata Ribeiro íeri. apto.
ar. 1V005; Call nightly 27-7950. üppn•for visitorf.__8unda.v__ monilng_9 to 12.

í"y aragem cn Copacabana — AIurí.-
\SX ae para um carro A rua r.odnif.-.
Dantas 16. Informar com P. -í,. de
.Atiuino & Cia. Ltda. Avento Rio
Branco 91 ó° andar. Tel. 23-irt..*).

Àluça-se uma para" v.tna
n queira cxplocrr.

«'capacidade par* ciu.nze carros mais
ou menos pelo aiüíu-si m*n.'.aJ de
; 500 crurriros contrato e fiador Ver
a rua Gustavo Sam->c'.o 232, Leme,
tratar 4 Av, Erasmo Braga 227 3rt
andar Br, BaatO-í

é.ii /^uart'' «ai C-->í~*~no — Aluia-se
verl" • ** partt 2 ou 3 tenhore» um de fr-n-¦ le mobiliado e com teleíone em eaaa

á rua Barata Ribeiro tel 27-6160.

Residência 
de luxo — Àlugã-re uma

residência luxuosa. A rua Salnt
Romaln. composta de 3 pavirnentos,
cocn 03 seguintes cômodos: hall. sala
de almoço, sala de Jantar, aala do vi-
sitas, varanda ampla, terraço, quarto
de brinquedos e coslnha, no 1"» ' 

pa-
vlmento: quatro dormitórios de 30.
17, i4- e 12 metros quadrados. Jardim
de Inverno (40m2K hanhelro em mar-
more. no _*" pavimento; 2 quartos no
3° pavimento e casa de empregados
com lavanderia, 2 quartos e banhei-
ro, uma piscina e 'garagem j ara dois
automóveis. Base de lavrtel 10.000
cruzeiros. Tratar na AuxilIn.-lo;a Pre-
dlal S. A., A Trwessa In Ouvidor
n. 32. í° andar, entre ^2 # IB bo-
ras.

ss *r»*r-soa.

*| 
cjas ex Cop-Lcabanji."" Aíuga-ae —

-¦-J Jun.u é. Av. Co^acabanc. magni-
fica loja, fin iocal -le muno comer-
cm. rec-m construída, dispondo de
-•t_he-.ro., etc. Tratar no Banco
Jraobllartc (S.çáo de Adm!n!*tiaçftoj
* Av ¦ __?A-gmo ürngr., 25S^A__.__

/. uga-se k Áv. Atlântica, 818
Foüto 5; loju proprlft para comer-

"I oj»
JL- F;
elo íInc. dijponCo tíe girau, banh-i
ro? fi lava to rios com *?& m2.. em ex-
C?li*Dte 1nz&\, Vr-r e tratar no Banco
Im-b.!'sr o lE-rlo <Je Aamlnlstraçaoi.
Av.__Eraarrio Brnga^ 255-A."T 

eme --. Alu;<o paratam?hto de
X-À q::irto banheiro e -.tchenete, Inf. i
íones_2^_537_; o J7-3172. )

Jeme 
— * A!'J__tt-re em apartamento-

J Ce caj?.i um qurrto mobUIr.do ci
ea_ô roupa de cerni, a senhor re-»-
re-t^víi, imlco.-inqulitnr ml cruarires,
Pt.*':m-s-_ rer.renda:. Tel-e-tonar para
3/-S25.'. cté 10 hor:;3 manhft e À nol-
t=. Dcmlaç;os até 14 tio:*^s.

SALA — A!_k,--_c boa sr.la dc
frente, cotn 18ra2. x moços sol-
tetros Qne dêem referencias, ou
cnsnl .ne tralialhe fora. ou mes-
mn para escritório on atelier de
costura. Rua Carmo Neto, 101,
prosimo & Af. Presidente Var-
K-s.

Traspassa-se 
um apartamento ne-

vo. d* frente para a rua, ' em
edifício recem-construldo. pronto pa-
ra ser ocupado, tem sala. 2 quartos,
2 banheiros, cozinha, armários em»
butidos, quarto de empregada, etc,

•por 4.000 cruzeiros mensais, á rua
Domingos Fcrr.-lr?. 106, apto. 101
Pode ser vl"to das 14 tt .16 horas
e trata-Ee ã Av. Atlântica n. 132,
apto. 132.

Tra* 
6fere-**e i;m magnífico aparta-

rrer.to com ou sem moveis, com 2
s.ilar. a quartos. 2 banheiros e demuJs
dtpendLncia.*.. Informa-se com o *r,
Nel.-nn, á rua Toneleros 23i *i|irte-
ni ?nV.'?-2>!?:.-..„.ÇpF-oahn n-* 
T^aga para autfmoTel a rüã Pòm-
V p;u LotírelTo 126, Tratar pelo t»-

Apnrtamento 
— Leblon — Aluga-ae

de ouarto, banheiro e kltdhnette,
A avenida Bartolomed Ntitre j'**í. apt.
;o... Ver no local e tratar 4 rua Ot-
neral ürqulaa 263. apt. 302.

APARTAMENTO — Ipanema— Aluga-se ã ma Barão de Ja-
guaribe 146, em Ipanema, apar-
tamento, eom 2 salas, 3 quartose demais dependências. Tratar
_pelo_teI. 27-1831;. _ 
Apartamento" 

—" Gí-tTflca-sc com 5
mil cruzeiros a que Indicar um

com 3 quartos, l ou 2 ir!.:s • de-
mal5 dependências. Bo .serve Copaca-
bana ou Ipanema. Aluguel ate *. mil
crugjlrc*:. Fa\'or telefonar para 42-l8_>2

ALtIGA-SÉ luxuoso- aparta-
mento com dois quartos, duas
salas e quarto de empregada. —
Maravilhosa vista. Aluguel 3.500
crurelros. Chaves com o zelador.
Rua_Jo_tó__,lnhaj-cs, 85.^

Aliíji-.e 
grand. qusrto 

"Sêõi 
inõ-

blllado com rcupa de oomo para
800 cruzeiro., pera senhora q-ue tra-
balhe íora Vl.cond» Fíraía 76 apt
202 tel. Í7-2657.

asa \o Leblon — Aluga-ao naRnlíi-
ca lesldencla em centro de t*jrre-

no ajardinado, com duas amplas ea-
Ias tres quartos tres banheiros, cjrl-
nha. dependências para empregadi. .:¦_
paçoso terraço e garagem. Informar
com F. R, de Aqulno & Cia. __,__.*.
Avenida Rio Branco 91. 6o undar. Te-
lef one__23-183C

Compro 
no Leblon ou Ipanema, par-

tlcular compra á vista, pequeno
loto podendo ter menor de io metros
até so metros de frente cotn qualqu.r
fundo. Negocio rap.do. Car tis com
Informacfies para rbie>9 na poitarba
de.te Jornal.

Í 
eblon — Aluga-ae pequeno quarto

J ¦'.-ni tnúveli, próximo de cündu-
ç&o • praia, -_p-.rtameato de tre*» pc«-
•oas, local íoi legado, a aenhuM uu
moça de rtspelCb • preferível traba-
Ih-indo fura. Preço 400 cruaeiroa •
condições a combinar. U-anoeus ;.:u
fc'»iii na ii.-r. -ria deste Jornai.

LEBLON — Passa-se o coa-.
trato de ótima residência, de es-
quina, próxima ao Jardim de Al-
lah, com 4 magníficos qnartos.com armários embutidos, 2 aa-
Ias, banheiro completo, copa, eo-
zlnha. quarto _-.r-.rl_ empre-
gada e abrigo para automóvel.
Aluguel 5 mil cruzeiros. Tratar
pelos .tels.: 47-3208.e.22-7544.
Leblon 

— Aluga-se bom'»iuarto a ca-
valhelro de fino trato <;ue trabu.

lhe fora. Tel, 27-1630.
T>rala Leblon — Em casa de fa-
.1. mllla — Aluga-se quarto, na prata
mobiltado ou nio, para um ou doli
cavalheiros, a quem Interessar tele-
fonar para 27-8192.

Praia 
de Ipanema — Avenida vieira

Bouto 442 — Aluga-se quarto mo-
blllado com banheiro privado, abun-
dante agua fria, quente, lua, telefone,
uso de Icltchenette para caaal» 2<200
crueelros para umo peaaoa i.aoo cru-
zelros. Pode-se ver a partir daa 14
horaslmFpne_27-50l9.

Quarto 
— A.uga-se em apartamen-

to de frente em Ipanema para
ca_al mobília completa mexicana rou-
p de cama cs../- pela man-h&. Trocam-
aerfíerencl-uf. Tel. 27-2602.

em casa de famllts, um
.uarto 1 um senhor, senhora ou, .'.-..] sem filhos, que trabalhe fora.

Prdem-ae referencias, A rua do Chi-rhorrp 68. Teletone «•iwl. — Ca-
tumbl.

Ja. .."VTúVVíí
•cV quarto

RUA VISCONDE DE PIRAJA'— Casa, aluga-se confortável,
de dois pavirnentos, com 5 quar-tos, 2 salas, varanda, banheiro
completo e todas as Instalações,
quarto e banheiro de emprega-
dos, servindo para numerosa fa-
milla ou pensáo. Contrato de 3
anos, diretamente com o proprie-tarlo. Necessário indenização de
moveis e cortinas peto seu justovalor. Aluguel 4 mil cruzeiros —
Tratar i rua 7 de Setembro, 63,
4.", saia 402, exclusivamente no
dla 1." de novembro, vdas 10 ás
15 horas.'Õmhoenes 

Itomfortilmmer schwelzet-
O haus Ipanema berufstaetlgen ab-
zuireben — 27-3897.

. . — aem moveis
f~x para rnpse.» rm -ss» de fami-
Ma. Rua do*^ Ç£3.uelM>s ij-s.

lõj» íraríde-eom nr»n .r
quarto, coilnha. própria para ln-duslrla, depósitos ou oficinas, i rua

Nemon Prado .o-A. Tratar no me»-
mo_aparta.mento 201. Bío Cristóvão.

Cstum-I 
— A]u«a-s. otlmo qu_no

mooillado a moça ou senhora dls
tlots, com banhos qurntes . café pel»manha, 800 cruxelxca A rua Itapirú
564 apt 307.

RIO COMPRIDO 
~

Aluga-ss 
(rande quarto . aala de

Jantar, eom dir.ro a coslnha, pe-dem-se referencias. Rua Arlstldes lyobo
71. Terreo.
A lufa.se em easa eonfortavel, ex.

_*».cluslvamente familiar, uma linda
sala de frento ricamente mobiliada e
com retelcSes. entrada Independente
conduçlo A porto. r*ra casal de fino
tratamento A Av. Paulo de Ttontl__tt,l

luga.ee em casa confortável, eom
enorme taranda, exclusivamente

familiar, um quarto rloamente mobl-
liado a easal de fino trato. NAo is
• tende selo telefono Avenida Paulo
de Frontin 467.

Aluss-jo 
em apartamento de pe-

quena família, uma sala da
frent* mobllíeda a casal de rea-
peito; 4 rua Campos da Paz. 149.
apto. íoi — Rio Comprido. Nio tem
telefone.

tt, rom penito, a easal tim
úlÍM(0 ,¦;«¦'" st**.;..*.! ri.;»

MetMauat*. tom a«ua corrente oo
menmo, t rua (*..¦_;.*.. de uttAwtttl nu-
mrr<j «#4-A. .'i..,. á*i Bandeira. **«¦
.lem «. leloremu..

Ann.-»., 
com i-.-f,.iv<>. ...- -..¦.

t-¦» t -Uva .0. um .un,. quar»
to * ¦ awl <-.» t.aT.nirntu ou a dol*
rapotu, 1 o.eniic , _i.>-_t raferen.
ctas. N'£... *« a-inde lwío telefone
Prs.a da Banc«i:o.

Alují-se 
um quarlo" em rã.a'de" fa-

mllla, eom multo respeito, a um
rapar ou cavalhMro distinto, nftu tem
movpla. * rua lillarlo Ribeiro, 40 caaa
Ç. 4i PraçA da nandtira.

Alugam-se 
duas vagaa a rAps.a~sern

cumlda. a ru_ Luclo de Mendonça
:.•¦¦• Marls • Barros. Praça da riu.-
itelra.

pequeno apartamento
pequena casa, na rua Senador Fur

tndo. Informacf>es com K. R, de Aqui
no, i av Rio Branco. *<*.. 

_

Aluda-so 
um otlmo quarto a sênhür

ou rapas de todo respeito. Cxi-
cem-se referencias. Tratar k rua Pa-
ralba__16. .Praça da Bandeira.

AlnKii-«» 
úiiir.ii quarto 

"bem 
mobi-

Uado. oom banhos e telefone, para
casnl, duas moças ou senhores, uni-
eos Inquilinos. Alutuel 1.700 crueel-
roí. Telefonar «a-»oJf. Prosa da Baa-
diMra

Alurani-ipnquen

Alusa-se 
um salão 10x4 metros, t

rua Marls e Barros. Cartas para
•,.0V'fl__P>.^portaria deste Jornai.

A!:iT.i-ae 
em casa contortavtl. tem

enorme varanda, exclusivamente
familiar, um quarto erande, rlcamen-
te mobiliado, a casal de fino trato,
NAo se atende nelo telefone, 4 Avenida
Paul» d, Frontin S67.

w
*~X 

luga-se bom quarto A uma ou duas
-*_. mocas ou cavalheiros que traba-
lhem fora. Pede-se referencias. Rua
8er«lps i_ apartamento 103. Pi-.a
da Bandeira.

atoso — Aluga-se ou vende-so con
fortavel residência, duas salae

3 
u atro quartos, sendo um Indanen-
ente. encomadelra. banho completo,

cozinha despensa. garagem. Ver ita
Travessa Dr. Araujo 21. Tratar rua
Artur Meneses 30.
XJr..- da Bandeira. Al__i-_- oti-

mo quarto mobiliado, para senho-
ra ou caaal que trabalhe fora, preco
a°o, cruyeiros, fong 4B-0615.

1*1 
raça da Bandeira — Aluga-se 5

. rua Sergipe. 16. apto. 201. quar-
to em oasa ds casal, para nm ou dois
repares.

Sala 
de frente — Àlüva-se em casa

de fAmUta a cssal que trabalhe
fora ou rapazes á rua Santa Alexan-
drlna 38, Rio Comprido,

Amlaral 
— i¦¦-.,* •- i »,„ 4.

quarto ¦-.--.... j« a 1 r»pr 1 eu .,.
I----.I qus ::••-«.i.» f.ra m. e«a> o.1.-.111.1» tie todo i, ....!. > e ,«-.... alu.
i-> ¦ 220 OruMllM, * rua Paula Brito
ta. ir»»» s HotJ do Bond. ;o AniM-mi. t.ftpüíue."A 

iidiTrai -
• - menti
Limo, 1b-

21 -»

AlotAm.sõ" at .parta-
tos toi » íoi. da tua Araulo
o. ¦•«1: 4 quartot. _r,iid. ,_.a, «leia drmiU de. endrerlu ,,,:.-

to s bsnh.1'0 de emprrfaaa. A'u»_,!
1,100 cruseiros Km iuvu ou mov.it
ver dl.rlaui.nts no looai .cima e tra-lar tom u proprietário, _ tua Urutual
193. l»'._J._J.41,

A iu«a-aa o *pa*."amentu 2Õ4~3_i rua
**•!_!'*? óe Mesquita _m, ..,,.. lu.vas. Tratar nn mesmo ou tel. 47.05.0.

_ 
Al_.í?^"8F. um «partaménto

il 1 edifício Mendes, da rua Ba-
rlio de Mesquita. 609, de frente
com 2 quartos, aala e dependen-

Sli»__de 
pmpre*adoa etc. AIurucI

2 500 cruzeiros. Tratar 4 rua do
Catete, 2_«, loja. Tode aer vis-
Jo com o filia. 

Andarai 
— Aluía.,» a casal oêm

filhos ou moça solteira, que tro.
_í_1M_m,.°nr.,_ quarU> l"»1»11'"» • «mapartamento novo. unlco Inquilino.Preco a-o cru-elros. Tone js-k_71.

irai — Alü"í_.»B quarto grano.
.„. ,.nie-,_pa". 2 ro_ar«s ou mocas

que trabalhem fora. Ãua Araujo il.
._?•_ líl-.jcaaa-.IV.i

Alu«a_C--"_ma 
sala de freuu com

varanda, moblllsdo, par* eaaali
_üi».e"_., **'' .* ru* B"*0 d« Mei*
quita. 9ji. apto. 301. _.o andar —
Andarai.

' 
A rida

-TLfrti

Trã-pãsãã-ãè 
urn apartamento cm

Ipanema, com duas salaa, tr£a

? 
uartos e demais dependências, de
rente, a quem ficar com alguns n.o-

vels. Aluguel Ct$ 3.500.00. Teleíone
47-1432.

SANTA TERESA

Aluga-ae 
um quarto mobiliado a

casal ou a um senhor de respel-
to, à rua Cardeal D. SebaetlAo Leme
n. ZbS, apto. 101-S, Santa Teresa,
com Fátima.
A luija-se apartamento com duas ea-
íi Ias, 2 quartoa er mats dependen-
cias, a rua Filadélfia, b . _S_»nta_Teresa

Aluga-se" 
em casa ae família estran-

gelra, um quarto Independente,
com toliete tambem Independente e
rafe pela manhA, a rapaz que truoa-
lhe fora, e um quarto, com ou sem
movela, e com café da manhA, a ca-
sal que trabalhe fora. Tratar A rua
Qo Triunfo 29. Jãaiita __Teresa. _____

Aluga-se 
em casa de í_i"n.I_Üã õê

respeito quarto de frente para
___uÇ__ ou mu-yo qua trabalhe fura,
cinco minutos do Largo do França,
a rua Sllseu Vl&conti 359. — Santa'^eresji.  

i

Alüga-fle 
um conf )rtavel quarto mo-

biliado em Sta. Teresa, a u;.-.a mo-
ça ou senhora que trabalhe fora, epu
socegado. boude ua porta e a 10 mta.
á_ Carioca, 'jei. _\i 0097.

Alusa-se 
em eaaa de pequena fa.

mllla. otlmo quarto a caaal de
fino trata e uma vaca para se-
nhora com moveis, refelcfiea e ba-
nhos quentes. Rua Aure'.lano Por-
tu.tl. 81. — Rio Comprido.

Alüga-se 
quarto grande, com va-

randa, telefone e pensão, A rua
Campos da Fal. a casal ou a dois
rapaze-n ou duaa moçaa. Quei-ae
pessoa., de tino trato. Tratar pelofone ;a-i467. com Naty.

At. 
Paulo de Prontln — Alu ga-se 1

sala de frente, mobiliada e lnde-
pendente, a senhor on rapaz de compro-
vada Idoneidade. Am.ilente rigorosa-
mente familiar, .t_.ima_.es telefone:48-65.8.

Aluga-se 
üm grande a confortável

quarto de frente mobiliado, parauma pessoa sô ou casal que traba-
lhe fora. Rua Salvador de Mendonça
n. 113. apto. íoi. Rio Comprido.

Aluva-se 
um apartamento num pre-

dlo de 2 apartametntos, 2 quar-tos duas salas, banheiro completo,
cozinha, dependências para criados,
bom quintal. Rua Santa Alexandrina
n. jo, apartamento lOi, as charca
no apartamento 201. Tratar A rua
da Constituição 9. Cutelsrla Madrlal."JlugãT
«í-L tropolis.

e apto. _TV:ta" Barfto de""'Pe
. Ila. 46. apto. 101. com tr»«

quartos. 2 selas banheiro em cor on-
tinha, quarto e banheiro de emprega-
da ftrea. a pessoa dc tratamento. V»r* tratar no local_com o proprietário.

Aluga-au 
bum quarto para uma ou

duas moças ou cssal que traba-
lhem fori», eni at»t. d? casal, condu-
çfto k porta, com ou s.m moveis, e
pensão, base 2 mil cruzeiros. Rua
Almirante Alexandrino, Santa Teresa.
Cartas para 6-o.b, na portaria deano
Jornal.

Cr» 
7.0,00

quarto bem mobiliado
trabalhe í ...•_.,
1.500 cruzeiros.

Aluga-se no Libiou.
_ moçt- f_"*e

com café e jantar,
Tel. 37-5149

Ipanema 
— Em casa de família, alu-

ga-se quarto mobiliado. com café e
banhos quentes, a moça distinta que
trabalhe fora. Cartas para 63402, na
PQftaria deste .lornal.

Ipanema 
— 

"Aluga-ae 
a um cava-

lhciro um quarto Independente,
mobiliado, etn ca»_ de família de
tedo o feapeito. Tel. 27-fw 13.

Ipanema 
— AJUfra-íe quarto em cas-

d« famlüa Inglesa com cr.fé «
Jantar ou cate ío tel 27-1933.

Ipanema 
— Aluga-ae 

""apartamento 
—

mobiliado para casal de t:ata«
mento ou pessoas 4o i rua Almirante
Saddock de Sá, íoi* 47-3828 pela per-
te da mannft.

Ipanema 
— Sublocase por 2 anos, um

apartamento completamente uepa-
rado, sem moveis, com living, 2 quar-
tos, banheiro. W.C, cozinha 2 terra-
ços quarto de empregada, psr 3.100
cruzeiros. Incluindo luz e g..s. Local
maravilhoso (Jardins de Allah). Não
ha luvas. Cartas para 6-1559, na por-
taria deste Jornal.

lelone
Cabral
mente

4?-*•**: 9 4 Rumai
dos li u 11

com Dr
heraa diária-

-l._ li
iüuga-se um apartamento

rua Gustavo Sampaio, s^ndo"_ :*r_-o, com 2 quartos, nala, cozi-
nlia, banlislro completo, área com
tanque; a.u-iusl 5**0 cruzeiros,* con-
traio d; 2 anos. oJugH-._ a comprar
03 mcvíis. Preço ib mil cruzeiros.
Farm 43-9397.

Ioja 
p

^ ti»rn

Ver 
fio — Copacabana, Ãv_ Atlan-

tica — Aluga-se amplo e maito
bem mobiliado apartamento com 3
quartos, 2 grnndes saloc, dependen-
cies empregados, armários ••¦noutidos,
colchfie^de mola etc- tel. 27.blCrt

\r>'_:is 
a rapazes de rcspoUo oj mo-

ças funcionárias eluija-se cm tm-
pio e bem mobiliado salfio 4e frente
Trat-r pelo tel. 37-94B1. Copacabina.

 TPAN^MA-tEBT.ON

A lu?s se um quarto de frente, mo-
xX bllladc. a «sal ou dois rapazea
eni caai de família com teíc con-
torto Pe.to da praia. Telefone
4"*-3403. Rua Barão do Tor*e. 394'pan fina 'easa 

de fami-
um quarto

telefone

pequ;n_ oom ln_.Tla._-s mo-
rnas. pm sucupira,* vitrina, oti- j A lURa-se em Ipanema,

mo por.to para qualquer negocio, f -^"4- Ila. univO Inquilino,
contrato de e e.Tin.. pasaa-se cera ou 1 cnm moveis, Trata-ss pelo
aem 5to=k tt art.íjo de v»;tuarlo fl- ! ^•'S73PJ^- n _As„10_ horra.
no para er_cnçns arinarlnUo, brin- ' 

"A*"p 
ar lamento em Ipanema — Alu-

J-Jídoj ettr. tm Copacabana — Tei?- I a\ ,ç_._- ]unto ao cln:mo AstorH
iía^-JiZ.ÍJrlT  ! e-p-rtaento com duos salas Jardim
T oja — Ac<:!tair.-R3 ofertai parn ar- I de inverno, tres quartos Danh.tro cem-
JLi rendamento d:i i:ma, *_ rua Cor..*- pie to eoz-oha quarlo c banheiro d.
tent; Ramos 134. cora leo r.12. Ver no 1 cmoreícda área d; sr-rt^o enridra-
local e propostas para Avenida Pran- çatía com grande plBy-g:ound nos fun-
S-S, 5£S___S_S-g-L_;. !?._!.¦ ,P.fl*tft SO1--  

' dos vi.*ta para o mar, contrato por
yldõ 

- Po?. 2 — Tr3!Íii!isj_-5o . deis anos reTiovavel por mais nm
JLi otlmo apartamento do trente, com » ano- de preferencia mobiltado. ETxi-
¦ala, quarto, banheiro • kltchenecti», I C-s. firma comercial idônea como•ricamente -rnoblllodo, lustres, cristais. | fiador. Pre7o 5 mil cruzeiro** mobl-

Jeladeira, 
tapetes, radio cortinas, etn. I i'-»do. Csrtas até l_. de novembro 

'çro-
luguel 1-000 cruzeiros. Contrato de ] Xlmo para 57J93 ia portara de.ste

«ols anos. "reco 70 00o cruielros. j Jornai.
TelefonE _---5«>l^ j %4llS-_- £- aperT.-.TiTento famÚTer \ Jrí Hr.dll

ala*»-«e wn quarto de fr
em*

t_eca oafí da menhi banhos quentes
©..Mlelo-M. Icf. tel jí-sjü. . .

se sala de írení.e hem mdí.1»-
r.o;n pTirinfí» ia-.a em casa

_¦¦« todo conforto, pert.i da praia, —
CcnduT-Ão a port,, 81 a Pru-ente de
ilor-l. us;. I?__eina.

Ipanema 
-- Ai _ga-te um pequeno

quarto lndep^nduate a senhora
de respeito que trabalhe fora. Ver na
rua Visconde de Plraji xi. aparta-
mento 401. __'__

Ipanema 
— Aluga-se uni" quar to-mtN

biliado com café pela manhft a
um senhor ou rapas de tratamento

Sue 
trabalhe fora om casa de família

e todo respeito. Tratar pelo telefone
27_.0076. __'• 

IPANÈ1VIA — For rent to 
"gen-

tlcin.in ln curopean house com-
fortably furnischcd bed-llvln-
goon with adjoinlng porch and
cventuall.- garage. Plcase eall:
47-0783.

Ipanema 
—Aluga-se a casal de

tratamento bom quarto mobiliado
com oü sem pensfio ft rua Visconde de
PlraJA i3e.miiapto. 301. ¦__

Ipanenía 
— Alíi'ga-<e um apartamen-

to novo, de frente, primeira locn-
çfto, com aala, sákta, 3 amplos quar-
tos, cozinha com armários embutidos,
banheiro em cor quarto e dependen-
cias de empregada, ft rua Visconde de
Plraji 589. apto. 201, Ver a qualquer
hora. chaves com o porteiro Daniel,
no ultimo andar. Alucuel arbitrada
pela Prefeitura, asm luvas e sem mo-
vels. exlgem-se fiador.

Ípanema 
— Aiuga-se quarto em apt.

de cisai, a senhora que trabalh'
fnra. Informar á rua Farine de Arooe-
do, 171. apt. in-.

panema — Aluga-se grande resli.
X dencia para família de recursos e
tratamento, tito a Av.nJdtt Epltaclo
Pessoa 540. Maravilhosa vjsta para
a lagoa Rodrigo de Frfelta-*, Corco-
vado e Oavea. AMijuel menoal 6.000
cruzeiros. Contrato « llador. xnforma.
çdelv__telefonei-27-l4g3.-_-i;

Ipanema 
— Aluga-se por soo cruzei-

ros otlmo quarto mobiliado defron-
te á praia a casal ou senhor distin-
to. exIgem-5 5 referencia*;. Tratar á
ru a Joara Angélica .*>, anta, t*.

Aluga-se 
quarto dc frente para moça

ou moço de respeito em casa ds
família, qje traüalhe, foia, a cinco
minutos da largo do* Trança, A .-ua
Elüeu Vlscontl _35 .. Santa Tere.»..

ALÜGA-SE confortável resl-
dencla em Santa Teresa, com 3

Aluga-se 
um quarto pequeno em cã-

sa de família distinta a um senhor
sd, de respeito, com direito a cafí,
sem pensAo; k rua Santa Alexandrina
n. 40. próximo ao Largo do Rio Com-
PJ-JdO;

A* 
rua 6anta Alexandrina '.42, ~õaaa

5. Alameda Leontina Machado,
r.luea-se um bom quarto d_ frsnte a
casa! ou _> duas pessoas distintas que
trabalhme fora, com caíé pela manhft
ou café e Jantar.

Aluga-se 
a casal distinto ,m caaa

de família de todo o respeita, uma
Leia 511. de frent? com Densfto. sem
lPí->:*I*J__*-j;ua__~l1í-rfto_de Itapaglpe 447.

A lugà-se um quarto de frente mot).-
-L-L liado, com ruopa d: cama, em
apartamento dc duas pessoas, banhos
quentes, telefone a senhora ou cava-
.nelro <.e flon 'trato e que dô boai
referencias, untro Inquilino; J travessa
Rio . Comprido, tel. 20-2449 
\ luga-se um apartamento com dois

--"JL quartos, sala, banheiro, eozlnha,
ftrea coberta e tanque, tudo tíe íren-
te e com linda vista. Alujuel 1.600
cruzeiros a quem flcor com os moveis
novos de quarto e sala, pelo Justo va>
lor. Tampem se aluga mobiliado. —
Trata-se pelo telefone 22-8750 — Rio
Comprido, perto de fíad. Lobo.

Vende-se 
um conjunto para varanda

multo original, comprado em Serra
Nesra. Rua Paraíba 16, praça da
Bandeira. |

8AO CRISTÓVÃO

Alugam-re 
utn quarto e vaga para

outros, no Largo da Cancela. —
Rua Sâo Januário 2S-A
\ partaménto —, Sfto CrlstovAo, com

a V j quartos, eala, banheiro comple-
to, cozinha, *•. c. empregados, alu-
guel 2. SOO cruaelros, com contrato,
troca-se por outr^ apartamento me-
noh ou transfere-se o contrato. Tra-
tar A rua Benjamln Constant 14, apt.
701. das 12 _s 14 horas, com dona
Laura.

Alu_a-se 
no Largo da Cancela uma

grande loja ft rua SSo Lula Oon-
zaga 128» Fiador de casa comercial —
chaves no sobrado.

vaga mobiliada para
Aluga-se 

uma
ium rapaz de respeito em casa de

famlllà a rua Sto Crlstorio -9_____sob,

A 

"lüga-se 
uma -aga moblfladã numa

sala de frente para um rapas de
respeito em casa de família; A rua
Vo Cristóvão 520. sobrado.

Aluga-se 
com traspasse de contra-

to de dois anos um otlmo aparta-
mento com tres quartoa, sala. cozinha.
varanda área e banheiro completo.
Trato-.e na rua Joáo Ricardo 24 cm
S. CrlstovAo com o Sr. Rodrigues Cas
9 horaa em diante.
A luga-se k rua Sflo CrlstovAo 562,

Alum grande sobrado todo de fren-
te, servindo para Industria. Tratar a
guaIquer_hora,_no _mesmo.  

Aluga-se 

"quarto "em* 
ca"sa de fami-

lia. eom pensfto. com ou sera mo-
vels, em Sip Crlstovlo. Tratar peloteleíone ,5-6971. I

Aluga-se 
a 2 senhores, espaçosa sa-

la de frente, cora moveis, casa de
respeito. Rua P.ratlr.1, (antlèa Bela).
n.° 457. Sobrado.

A luga-;e a dois rapases ou senno-
^Xreis .dlstintus, quarto de frente mo-
biliado. com café da manhA em casa
oe familir, perto da Cancela. Preço•.00 cruzíiros. Trator pelo telefone;
28-6252. Pedem-be referencias.

Aluga-so um quarto a ca«air~Í>S
fr fí? - wUTiT. • »o**»r. * rua Ber
CÃ__!íi___.esquUa.

A lu_am-se apartamentos contoru.elo
f*. a rua caruaru, saí, do Irent», ta-torma-se no local.  *

Em 
apartamento novo. JãnTüíã de

respeito, aluga aala do (rente
çom varando a pessoas de tratamen-to. eom refeições: .. rua Araulo LI-
__L._!_.V_i_____2-l._Onl___s__lo-: _

LOJAS — Alugam-sc as 
"lojas

do predio da raa Bario de Mc*-
quita, 501), esquina dc José lii-
rlno, juntas on separadas. Po-
dem ser trlsti. no local. Tratar í
rua do Catete. 248, tel. JZ5-06_K.
Quarto 

— Ãluga-so a Praça Verdum*—¦ a senhora ou moca quo trabalhe
í°^_u*__:_____Lq'i__np,___ele?on» 33-491..-,„-,-. »i—a-so um a senhor

rua Amaral n.o m.Quarto 
— Alugi

sd ou rapaz; à
casa 8 — Andara!.

GRA.IAO

Xlug__so 
um quarto tim moveis em

casa de família, a senhor oumoça quo trabalho lora. Tratar saAv. Jullo Furtado 211 — Grafáu.
A luga-se 1 bom quarto para senKõ^

fir, ou casal. Inlormar pelo telo-(one 38-9350.
Á luga-_e~uma otlma essa, com tres

*CX quartos; varanda; boa sala; cozi-
nha, banheiro, Idem de empregada

gor 
2.500 cruzeiros a quem pagar aa

enfeltorias no valor de 20.000 cru-
zelros. Rua Jeronimo de Lemos 67:
a poucos passos da Praça Malvlno P-els
multa condu.__. Tratar no local

À luga-sa um otlmo quarto com »a
-TA. randa, para casal ou senhora de
tratamento. Trocara-se referfndas. —
•Oasa — Passa-se uma no Grajaú

Unlco Inquilino, nua Araxâ. sos. —
apto. 15. Fone 38-870B. Qrajau.

com 3 quartos, aala coilnha ba
nhenro. e mais dependências comple-
tamente mobiliada compreendendo: 1
quarto de casal 1 quarto de solteiro
e_tHo mexicano, sala de Jantar chi-
pendale e vtm radlola O. E. ultimo
tipo. Escrever para 71231 na porta-

-r-'a_-____gte _ Jornal.

Cr$ 
2.700,00 — Aluga-ae em oti-

mo apartamento A rua Aatolfo
Mota. n.o 78. em edifício recentemen-
ts construído, com 2 quartos sala.
pequena copa. cozinha quarto c w. e.
de empregada e amp.a área de ser-
viço. Tratar nelo fone 38-.*.9S<).
í-J.r*aJau — A casal de trato que
VJ balhe fora, aluga-se quarto t-

trt.-
. _.uga-sa quarto yran-

de, com banheiro, arca e mobiliado,
acabado d» construir Independente. —
Tratar pe!oM fone 38.-576-1
-**(rajau

T ins de Vasconcelos

Aluga-se 
quarto em casa de pequena

família, único Inquilino;
Crlstovfio n.

da Bandeira.
85, cor-

A rua
Praço

Aluga-se 
em casa alemA quarto <íc

frente, bem mobiliado .om direito
ao telefone e banhos quem tr. a pes-soa sò ou casal qne trabalho fora que
dê boas referencias. Preço c : cru-
zelros. Mala detalhes ver e critar tua
Itapirú ?3S apartamento _. TsUíone

quartos, dues salas de Jantar, 1 2::.^?.1', __ 
salão, mobiliada i;u sem mobília, 

"p»<:l»»-se uma empregada para todo
a cinco minutos do Largo da Ca- ' o serviço domestl :o. pode dormir* Praça Del

apartamento
a..-.-.- .it- » 

"_''__ -~-°~ — — i ua emprego. Procurar 4 Praça Delrioca, dispondo ue duas garage::s, vecciiin n, _« andar,
jardim e mais dependências. —• 2oi._Jllo_Compr!do.._
Tratar com o dr. Pache. Tele-! jTSüartos amplos, cõn. .rtãvêls, álíí
fone 32-6510 e 22-8775. ^ B«m-se a cavalheiros ou casal qui-95eJ2_?5I0_e 22-8775. _
Aluga-sé 

um quarto a casal qüe
trabalhe (ora. Rua Almirante Ale-

xandrlno 68 — Santa JTeresa.

Em 
casa rie fa.nllia, na rua Alm;-

rante .Míxandilno 356, apto. S-iOl
p..U3a-se um pequeno quarto, sem mo-
vels. para rapaz ou moçu quo ira-
___.!-he_.._0í,-?-.-_Pfcdem-se_rererencias.

CASA Santa Teresa"— Aluga-
se de 4 mil cruzeiros mensais,
casa tipo palacete, com 5 quartos,
3 salas, tu.lo ricamente mobília-
do. passa-se por 100 mil cruzei-
ros, sendo o seu valor o dobro,
Motivo de viagem. Tratar pelo
telefone 22-6063 ou 37-1169.

Üfcrccc-s~e 
um quarto tm 

'Santa 
Te-

reza com pens&o em casa de inml-
Ha para dois rapazes ou casal .jue tra-
bfclh* foia pede referencias. Cartas
t..__»¦¦ ft portaria deste_ Jornjú_a 67516's
Yjreclsa-se urgente uma casa com
X sala, dois quartos cozinha com
gos. banheiro e quintal, na lona Sul,
Santo Teresa, até o Meyer. Aluguei
até 2.000 cruzeiros. Tratar pelo te-
lelone 42-3362, das 17 ds 18 horas.
dias utels., com o .ar. Leopoldo,

Rio 
Co

tos.

gam-se a cavalheiros ou casal que
deera referencias. Tratar a rua San-
ta_ AJexandrlnat_260- ...Rio Comprido.* * Comprido — Vendo apartamen-

. entrega Imediata, de frente,
rua Itapirú, 734, antigo íca, com

sala. varanda, dois quartas, cozinha,
banheiro e dependências de empre-
trada. Preço 220 mil cruzeiros, com
ilO ml! cruzeiros financiados com pa-
gamento mensal de Cr$ :.4.r3,io em
30 anos pelo Tabela Prlce. Podem'ser
visitados rias 13 ns 15 horas. S. Sto-
ckler. Edifício Nllomcx, «ala 705 —
Fone 22-7221. 

¦Rua Caêtãno'*Mar-
14 — Aluga-se um quarto
rapaz ou senhor de res-

Aluga-su 
uii. quarto Independente,

em casa de família de tratamen-
to, a rapaa solteiro, de boa aparen-
cia, exlgem-sc reCerencias e o lugar
ende trabalha. v_.r e tratar k rua
Blnlmbu 6,3, sto Çrls^>y&o_. _______.

,«s. uma vaga, com reí-cíçôcs,
rapaR que apresente referencias.

ii avenida Pedro II: S.o Cristoví-O. —
Tratar p?1o tel. 43-3039.

Aluga-se um aparta-
mento perío do toda conduçflo,

com 2 quartos, sala, dependências de
empregada, duas áreas com varanda,
cozinha, banheiro completo, aparta-
mento de frente, passo o contrato
a quem comprar os omvels. Preço
15 mil cruzeiros. Aluguel l.aoo cru-
zelros contrato de 2 anos. Informa-
ções pelo fone 43-9397.

Grojau" 
— Quarto, ãluga-se a uma

ou duas nessoas que trabalhem .,.,..,„ .- ¦*-¦'¦
tora. nSo pode cozinhar; a Avenida ini°i_!__;_______J>_3 domingos
Jullo Furtado. 211, ~" 

'"" '*"

A 
',u«*"" <"* .»»«? « um «asai mm- -.Ilibo» com ou mt., t«l«l«6w * il.

.Í'-Ía*0 ã,i"°P,i * ru» »'»»» 'ran-
i°.ll<>- J°..*t>!)it..Vli* i..i,.:
\ l_|»-ts amplo u í, lüSÍÕ""»,»

'Xapsitanieiiio da lamllla. a a«Tihoro» re4i)u.iwiilí|.l»,ie, ur.i.o ln__lllno Arua dos artistas 4.0 Ím. fl,,. ¦&.,-
tims-**.Wft.J_\f Utt,r(

A lu. a-w uma •«:_ dc HÃãliTTnit-..-. iitndent*. coro peruto, moh:::ad»ou nüo. em ca» oonfortavel de ú"i«'nhora de tratamento, nua VIkoo-
__.lsItaina.-MI, _s. Marocsa»,

COLÉGIO MILITAR —Eli
easa de família aloca-te quarta,cam ou sem peni-io paar mora.
«ue IrabaJhrm fora. FarU eon-
duelo no máximo ha 30 min. do

I ? 31Í; Si° rran*J,S00 x»^
ijTarsa-ie um apartamento «m' VCm-«¦ Isabel, eom móveis, tendo- aala.dois quartos, doU w. e.. coSln-» •»«»-, Tratar na ru* Mají. SirroJ"i\on.sap*rtatn<!nto u*. di» li U

IJor 3.soo cruseiros mensais 0S37-
^...'.í. um*. ««líencl» moblUada tre*
quartos, aala coilnha. copa. lara.emcom quarto • quintal _a vila isaoal.Pretendentes dlrllam-sa por carU wíira a portaria dest, lor_nal_._<sri«T_^*'

Quarta 

'idependent, alu,.._e, , ora
ou dois rapases de respeito. Vere tratar 4 rus Bor.o de Meeqult-,B-_42» pro--no á Praç» f3aenc Pena

Quarto 
— Alu.a-se no balrro"d» "v*l-

"» la Isabel, em apartamento d» ea-sol português de multo respeito, semiltnos, a uma senhora que trabalhatora • de honastldade comprovada '«'ssrn-se referencias • lugar ondotrabalha. Preco com banhoa quente»750 cruielros. Tem multa eonduclo.tel» 38-5660. 
QUARTO — P.ecl_a--e par»senhora de responsabilidade, depreferencia casa de senhora «6,em Vila Isabel, Ins, ete. Carta

para 69126, na portaria, desteJornal. 
Vil» 

Isabel _ __**,_* qmrto-»moças, 4eahora ou caaal que te*-
balhe fora, * rua Seaaáor HaZraoo juspt 101.

lia Isabel — Ponto d» seçlo _
Avenida 2b de Setembro ,»» ttt,.

3 — Aluram-se quarto o sala, a nmcasal soa lllhos. Preco i.ooo eru-zelros.

pLÀ~ISÀBEL7"il-ia-se mag"-
nlflco apto. com-3 amplos quar-tos, grande sala. saleta, Taranda,
banheiro com box. quarto e de-
pendências de empregada, ala-
RUel 2.800 cruzeiros mensais. —.
Cartas por obséquio para 61729,
na portaria deste jornal.

i-OÜI-J-S VASCONCELOS _
Aluga-se, 

em caea d» família dlo-
tinta, uni bom quarto de frente,

condução i porta, a uma moça cusenhora que trabalhe fora. Iiljem-s.
rererênclae. Rua Lins de Vasconcelo»
n.o 528. casa 8. Lins de Vasconcelo..

Aluga.se 
quarto em casa d» rer-l-

Ha. a p<".<__ distinta. B. Carolla*
Santos___i 3 .__.Tel._j9_. 1272.

Aluga-íre 
um. Mm quarto em eaaa

de casal a senhor ou caaal miw
-ra-alhe fors, podendo lavar • «oal-
nhar. Kua, Zlzt uo, -Una de Vaacon-
çelos^

Aluga-ae 
quarto mobiliado com rou-

pa de cama. a rua D. Itomasa.
Tratar t rua Cabuçú 257. apto. 202.t-lns de Vasconcelos. 

Iu_a.ee iim qTiarto, i rua _.n«~
dor í*urtado 113, apto. loi. ¦.

um ou dois  - -
ferenclas.

rapazes. Pedem-se fe-

Aluga-se 
um quarto com banheiro,

todo Independente, para rapaa. Arua Caruaru* 612, Orajau*. ônibus lioe_115. N. B. i casa de família.

Casal 
com um íllhõ aluga em «em-

apartamento acabado ds construir
um quarto a um easal ou uma t-
nhora. Da-ss alguma regalia. Rua
Grão Pari .95, apt. 301, Lin» Va»-
concelos.

ius dê Vasconcelos, quarto, di-sa- nm» senhora distinta em troc»de pequenos serviços para um eaaa!.
Cartas para 60671. na portaria dest»jornal

Aluga-»»I
confortável quarto a senhor dls-itinto que trabalhe fora. de pre?»-rencia viajante. Como luvas exlge-s*so respeito absoluto. Cartas í>ar_60673. na portaria de«te Jornal, paraser procurado.

Lins-*"" 
' -

boa
de Vasconcelôa — Al-ea-jf,
casa em centro de terreno i'rua Joaquim Meter 353. Par» vtr a

A l-qa-i
»-JLa raj

casal
e la-

A luga-s
_!jL apto.

Ajudam-se 
quartos e sala, a

de trato. Podendo cozinhar
yar»-'_l ruavAna Nér*, 3?Q.,

h rua Òêncraí' Uruce 967^
301 (esquina tíe S, Janua-

rio), otlmo quarto de frente a cava-
lhelro do comercio, sendo único ln-
qullino. Pedem-se referencias. 

A 

"luga-se"" 
b""rõbr'ãdo do prcdlo n°

339 da Av. Francisco Blcaim. cera
3 quartos e 2 salas, ponto dos bon-
des de Praia Formosa a io minutes
da Av. Rio Brsnco, Serve para in-
duslrla. Está a-erta hoje. Tratar a
rua do Carmo n° 6 ioft andar aala
1011 depola das lShoras

Rio 
comprido

tlns n.

Pensão 
familiar — Alugam-se quartos

moblllados com pensão a solteiros
e a casais de trato; a rua Tererslna 12,
Sta. Tereza, a 15 minutos do Centro.
Tel. 22-2726.'

Saata 
Tê.-a"_ã — Aluga-ae 

~_l_mo

quorto mcblll&do com' café a ae-
nhor de tratamento em casa de todo
respeito e socego. Fica multo próximo
do Viita Alegre, França, telefenar
para 22-2542. _^

anl a Teresa — Oratltlcu, compro
moveis, faço qualquer negocio com

quem conseguir um apartamento coin
1 quarto. 1 sala e demais dependen-
clae, pelo aluguei até 2 mil cruzelroa.
e que seja em tíenta Teresa, ate n
Largo ao Gu maraes. Telefonar Sr
Lima. Tel. 37-aila.

s*

Ipanema 
— -SJugam-se quartos rvn

pensão familiar eom refeições. R,
Teixeira dn Melo 47.

Ipanema 
-

dente,

Ípa_iemaaluíra

- * luga-se quarto lndepen
_em refe^fie**. 

"E"*~e:«-«*-
eterenclas. A rua Prudertt de Mo-

rala 1072. apto. _ ¦¦-- Casai que vai em ferias,
•:;_ durante as mesmas sua

pequena rc.idencla a casal Idôneo. —
Exlsrm-se e dâo-se referencias, k ma
Cf_rcla Davila 2l«, Ipanema. Pode
scr_vlstft das ia_ás_iB_horas.;

Ipanema 
<- Traspossa—se apartamen-

to de fren*s. snla. banheiro e kit-
chenat", A rua fT«irli r*ult*t**!B

fpãnêmã ou t-eiilon Prncisa-se de

Ipener«*\ ou I.eblon. tendo n.*.!'ntal ou
RaraTem. Ofertas para o telefone —
' _'lni'!__
LeMon 

-.' pa", a crsrl qus" trabalhe
fora — A¦'_-'.. *sr, ijuirto mobília-

rio ou nfto, podendo-se fornecer Jan-
t-.r. depen le ido r.e citrbinando. Esl-
Rem-so referencias, A rua H*imberto
rie Campos qm. 

rblon — Al'içn-s
Lrblon 

—_-._,...
quftrtii; »*: *m

r»rr'.e
C-mpos 35?

hT
cu

7^rt3• ie t! abaUí»
dt pfãlá,

f>ra, um
Síi*n reíji^^. a Exl-

t r,u_ j...-j__ .-erte de""".'/¦*:--.-_.

Santa 
Teresa — Aluga-55 quarto, de

frente sera moveis a um ou dois
moços do comercio que diariamente
trabalhem fora, casa de família. Rua
Áurea bA, tel. 22-8907.

Santa 
Teresa — Alugãm^se aparta^

mentos a rua Paraiso, 79. Ver nolocal rom o vliila e tratar a Av. RioBranco. 173. 8.» andar, sala 802. comMonteiro e Cnppelll (defronte a Oene-
ia._C_rur.clro>. .

ta. Teresa — Alugo-se quarto de
fre.-ite bem mobiliado, pira pes-soas de bom tratam-nto. cosa com

poucas pessoas, perto da Carioca flrua Joaquim Murtlnho. — Telefone
32-5973.

s?

Santa 
'lerera _ Aluga-se á Ladeira'fl? Santa Torüsa 113 otlmo quartomobiliado a casal sem filhos com tusem rotelcOes; em casa de família cir.tinta, .Saltar no Curvclo. seguir & rua

pias d« Barros onde termina.

Santa 
Teresa _ Apartamento — fõr

Por motivo de vlasem alu eo paracasal de tratamento, metade de apar-tamento Independente, com grandesjljo. ealeta e quarto, banheiro com-
Pleto, grande cozinha com armários
embutidos e varanda de frente, no
melhor lugar, bonde na porta, mo-blllado ou nio, contrato de 1 ou 2anos. aluguel a combinar. Cartas parao n.o 63.058, na portaria diste Jor-nal.

Santo 
Teresa — A nasal de finoTrS-

ta alqu.r-se em esplendida vlven-ia de família amplo quarto dun.o
com pequena varonfi-. e otlmo possajdlo. rtna Ponceca Guimarães 18 —
__________ Gulrr.arap-v

San*qi
a Teresa A;uga-se um bom

Rio"ap

ne frente
peito,

Comprido — Ãluga-se um
apartamento d: frente, com dois

quartos, sala, cozinha, saleta, ba-
nhelro completo, área com tanque,
varanda. Aluguel antigo de 1.300
cruzeiros contrato do 2 anos, entre-
ga-se hoje mesmo a quem umprar
todos os moveis, sendo 2 Ij-mítorlos
e sala, estfto novos e bem -onr-erva-
dos, sao completos. Preço 35 mU
cruzeiros. Tratar pelo fone_43-q397.

Rio 
Comprido — Preciso de casa dê

' tres a quntre* quartos. Pai o alu-
guel de 2.500 criTelros. Te efonar
para 37-3979. ohamar Rodrigues.

Rio 
Comprido — Alugà-se quarto

bem arejado, com refeição, a ca-
sal sem filhos, de 'comprovada Idónei-
dade, em casa de família do máximo
respeito; A rúa Itapirú 1529. Tel. —
43-0X04. Exlgem-se referencias.

Rio' 
Comprido

nu
Aluga-se 1 quarto

mobiliado, a um senhor de tm-

ficn*ablltdade, 
o" a moças que traba-

hem fora. Rua Arlstldes Lobo. 36
OU pelo foni 48-4093.

Rio 
comprido — Aluga-se um apur-

' taounto á rua Laurcono Portu-
gai. 23.. apto. 201. Com tr*r quer-
tos. uma sala. uma saleta. duas va-
randna de frente, copa. cozinha, ba-
nheiro comol-to de cor. banheiro
de empregada, uma área- nos fun-
dos. Trata-se A rui Sfio José. i.
loja 

Sala 
grande arejada em casa de pou-

eas pessoas, podendo lavar e cosi-
nhar aluga-se a senhora Idosa e Ido-
nea. o máximo sossego. Rua Sampaio
Viana 92. Rio Comprl d o

Aluga-se 
um pequeno quarto nos

fundos, tipo galpão, ótimo para
um depósito limpo ou moradia de 2
rapazes modestos, 650 cruzeiros men-
sais e tres meses de. depósito. Tró-
xlmo : a^S.'_ ÇrlstoyAo. Fone 28-373B.

Gratlflca-se 
óu compram-se moveis

até 20.O00 c*'-*. zelros pela casa
0'i apartamento, com dois quatros, sala
e dependência, no bairro de S. Crls-
tovflo, telefonar para 2°-2463.

Quarto 
— Alu_a-sé em 8.O.. CrísTo-

vfto. otlmo quarto a casal que tru-
balhe fora ou a senhor de respeito.
exliindo referencias. Tratar pelo to-
lefone 48-9225.

Grajaú 
— À_uga-Bfl em apto. senho"-

ra só. i quarto a senhor ou se-
nhora de f:no trato * r^ponsaT*-!]!-
dade. Fone 38-6157. «D. Vanda. das
12 áa 17 horas.

GT Aluga-se quarto mobília-
com café i>ela manhA, a ra-
usenhor de respeito. pedem-_>e

referencias. Tratar pelo telefone —
32-1998. cam Abreu, aluguel '¦ sc*} cru-
zglros mensal*.

GRA.fATJ — Aluga-se em ruu
particular, um ótimo quarto com
entraria Independente, em cnsa
de familia de todo o respeito a
senhor ou a rasai que trabolhe
fora. Pcdcm-sc referencias. Kua
LeormIdo^_199,_casa 7._

Grajãíi 
— Aluga-s* um quarto ric-a-

mente mobiliado. a um casal de
fino tratamento, que trabclhe fora e
qun nAo tenha filhos. Pode lavar e
cozinhar. Por telefone só Re dá o en-
dereço, — Te1.. 38-5076.

(1 
rajaú — Aluga-se otlmo quarto

T mobiliado a um senhor ou a dois
rapazís quo dè.m referencias, em casa'
ds família dls*lnta e d; respeito. —
Tratar pelo tel. 38-7553.

T Ins Vasconcelos _ Aluga-se bõ_kAJ quarto em apto. de pequena fa-mllla com direito a lavar e rotính»-
para moças, casal ou solteiros, alu-
«uel soo crurelros. com deposito; A
ffiS___W_í6_A_0. 3, apto__ 2oi. _____ .
fTns de V_.scb__e!os 

"— 
Boca -o Ua- '

A_-A to. Vendo ótima casa em eentro ¦
Cs terreno, cem entrada psra auto-,mov-t., 2 sslas, 3 quartos porüe ha» ¦
Bltavel banheiro coropeto e demais -•lepTndencias, tendo i avlario dornas» ítico e pratico em produç-o. Negoelo '
* vlita, tudo lvre e desembaraçado. '
-_n_rega Imediata. Diretamente com a !
__*roi_.r_etario.__Ru_ Maranhâo^jl!^
T in. de Vasconcelos — Al__a_se um jJ_ quarto. 50 para uma pessoa quo I
trabalha fora. Rua LIr.s de Vaicon- '
«.os 5<l. ap:. íoi. Ungenho Hovo. !
preço_3_5p _cru7.efros. .

Lins 
de Vasconcelos — Aluga-ae ume

ótima casa para fim comercial,
eom dependência para família, A rua
Cabuçú i„5. Chaves no local. !

TIJUCA
_ _l>

uea-se _ rua Oruguat, 134, 1 í
quarto de frente para 2 mocai eu ;casal sem filhos, «in ou sem refcl- ;çôes, máximo eonforto e higiene, am- I

alente sa.e.o. Trocam-se refert-nclaa

4'u_\qi

nuarto com pensão — Aluga-*.o em
„ casa de família um amplo quarto
um casal ou duas moçan ou dois

rapazes. Oa-se referencia. Rua Sena-
dor Bernardo Monteiro 202. Aparta-
mento 202. Benflra

Q

'praspassa-se um
* ou sem moveis

apartamento cora
rua Santa Cia-

dlna 34, apt. 101, com dois quartos.
sala, arejada. hall e demais depen-
denclas. Tratar à rua Santa Alexan-
drlna 6p casa 6. Tel. 48-340Q.

PRAÇA DA BANDEIRA

Alugi-se 
saala ou quaitõ sera 

"-o-

vels, boa alimentação, em resl-
dencla sossegada, préçcs desde 1.800
cruzeiros próximo a rua Marlz « Rar.
ros. Tel. 48-6405. Rua Oto de Alen.
c&t 14 ,~ Praça_ da Bandeira.  _

A luga-se quarto sem" moveis para
_rv casai com ptn.*"fi.o., Pedem-se re-
ferenclas. _Rua Marin e Barros 56^.

Aluga-se 
quarto'a unjí.ou duai gc-

nhores que trab-lhem fora. Tro-
cam-!e reífrenclaa. V«r e tretar da^
9 Aa 13 heras á rua Profcsscr Gablzo
244 A, lado de Mar.z e Barro-t.

Aluga-se 
ótimo quarto bem iriÕ_£

Uado, com banhos e telefone, na-
ra casal, duas moças ou dois senno-
res. Aluguel 1.200 cruselrcs, em apar-
tamento de família e únicos Inquili-
nos. Telefonirr para 43-4636. Praça
í?a., Bandeira.

Alusa-se 
a~riipiá 

""sala 
de frente~I7^

dependente ou um grande quar-
to ... i ti

quarto, tem novéis sem refcl.', casal ou pessoas di todo respeito, á
com ou sem moveis e~ pen-ho.

çóes s uma ou drtes moços ou se-
nhrvns de respello que trabalhem lo-
ra etn casa de família de tratam«n-
to. Rua Almirante Alexandrino nu.
mero 222

Santa 
Teresa — Aluga-ee sala de

frente rua eom duas Janelas aem
moveis um ou dolt moços que diária-
mente trabalhem fora. easa de fami-
!'*¦ ___________________'!____ M._ Tel.* 22-8907»
Canta Teres*_ — Alusa-s? um quarto,

í O a uma pesso_ que trabalhe íora, In-
S*ii_a;»cs -»..lo l*i.: í!-_205.

rua VÍs:onde do Calru 3:<, transversa'.
á Marlz_ e__Barros.

A lUfia-3i A rua BarAo Hõ^ÜBA; 3877-isa li. rm cnsa de pequena tam!-»
Ua portuguesa, uni quarto com ótimas
refeições.~À 

lufà-se urra" llnía eíF 3e Irení
XA-tr1, moblüpda ou nSo. completa-
men*ft independ-nf. para um cns-i"
ou can umn ou An*, m""--;. .*,,"-:i-'
i-ioo :ru'-l-f:. *».-.•- '¦—.-¦'-.!. a -.
Praça da Bandeira, depois Clá IG hu-
ras,

1

uartinho a re J a dõ em" apartamento
novo próximo ao Campo de SAo

Cristóvão a!__a-se oem movHs. So
serve porá um rapas de boas referen-
cia-s. Aiumiel 38''' cruzeiro.-. Com o sr.
Luiz a ria do Catete 257_Sapatarla.

Sfto 
Crlstovfio — Vendo Juntas 

"óu

seoa radas as cas?.s da rua s&o
Luiz Oonsa_a n"s. 103, 114 e 32o —
Telefone- 25-4876;

Sfto 
Crlstovfo" — Em apartamento

de casal de tratamento — Alu^a-
íe um otleno quarto de frente, mobi-
liado, a senhor ou a rapaz de rei-
ponsabllldade que trabalhe fora. uni-
co inquilino Exlgem-se referencias
releíone_28-6280._ 

SAÓ CRISTÓVÃO — Alügã^
se loja, bom ponto para venda
de peças de automóveis, comer-
Cio, Industria ou denoslto. proxl-
mo á Avenida Brasil. Tratar sr.
FcrreJni._Kua_PlratlnI 5-10.
Ófto Crlstovfio-— Alufra--.se uma .oja
O nnya, bom ponto e boa ftreft, Tra-
tnr edm o sr. Paulo, rua Figueira de
Meloj 387. ¦__   ,'..¦.,.

fto Cristóvão — "Vaes-o-se 
uma o»

sa com ou sem moveis 4 qunr-
tos. Contrato- de 3 anos a rua Sfto
Lulü Gonzaga 330 Tratar na mesma,

S

Sfto 
Crlstovfio -— Aluga-se um mi.*

ravllhoso quarto completament.e
Independente, só para um ou dois
moços. Rua Couto de Magalhrles 614— Alegria.

/"**. rejau - Quarto — C"àsa'. que tra- . ....... __... _;¦¦¦__ _.. _-___-•___ ---\y balhe fora. Te!, para d. Anita — A luga-se um quarto A rua Sampaio
32-5332 ¦—• Cr> 600 Ob. j JT. Ferraz n.» f4, apartamento 304, à

/~\uarto de frente no Orajau em ca- ' uma moça ou senhora que trabalha
Tratarde família, aluga-se

^eí?_A?t_.__18-r500í>.

Senhora 
de tratamento aluga um

quarto a casal noa mesmas con-
dlções. Ver e tratar é. rua Araxá iss.
terreo — Qrajau.

\11.A ISABEL

Aluga-se 
um ótimo quarto"" para ca-

sal. sem filhos ou senhoras que tra-
balhj fora. Rua Plabanha, 56 — Vila
Isabel.

Alugu-se 
um quarto a casal sco

filhos ou uma senhora aue traba-'
lhe fora. Hua Conselheiro Antran 29
_____.'_yilo Isabel.

A~"l__a-se 
um* quarto ini 

"casa 
ué

uma senhora de todo o re_.pei-
to a ou.f-.-t. senhora na rua de Santa
Lulza 38-t casa I. Sem direito a eo-
zlnha, nfim pensáo, Da-se e pedem-
se reierencias. Vila Isabel.

A luga-se õlimo quarto""cín 
"asa 

oê
j__lfamília portuguesa a senhor ou
a rapar pede-se r-forenciaj. Bua Ba-
rfto de Cotet.1 P e_ .11 __ _\ __V Ua_ _ Is ab ei.

Aluga-se 
cm casa de casal vaga de

quarto mobiliada, somente a moça
do comercio com ou sem pensão pode
lavar e passar direito a telníone; clu-
guel 200 cruzeiros. Praça Verdun. Te-
tpfone 38-4760.

Sfio 
Crls**ovau — Aluga-se nm apar-

tamento novo. um quarto paracasnl que trabalhe fora. ou a raiar
e ««nhor de responsabilidade. A r:*n
Bahia 44. apto. 202. Esta rua íl..»
esquina com a rua Chaves Parla. —
Cnnrela.

TROCÀ-RK uma ca_i~com~2-uartfrs. um-, sala, cozinha, uma
boa arca c'm»"*t*ida 1 lista.*-»-
"1-n eomilet*'. á rua Plrp.tlnl, 5"!.
Tra'*-": na p.sti-i. nor 11.1 e*-»
cor>d!e.5es mnfi» ou m*,»i;*s Itu.**.J.
entrn ««» i*~tt_\"*"% d»» í1t'»rjSTfjr!ft:tTO
e rie <>)-.-(-. /iiusrn-l ,V0 crnr.cl-
ros_^eontrato dn C ano».

contrato de~'\_~'anos
galpíto. nrojr"mn p?ra ío--.nstrlas Isves. c^r* instní-í-.a-í: rip r^r-

rn r As ln*. cm *e*in Industrial. Alu-iru»i C-l 2'>o.i*n. Vrr e t.re'»r n-i lo-al
d rua n-^Tln n 33^- d* .<* As ?1 ho-
rni. cl Alcides ou Hello. Negocio ra*
p!f*o

L o? u*n

ANUA PAI
\ lu-T*!*-**» rm 

"oiiarto 
a"r*aa"Mf*.rp"*a*

Ves^onre!-s *.*; v,-*_ * s um rp-vijs d;
boa- re.'cr;nc:as .uiefonc 33-d340 An-
rnra*'

A »o».
V_..i

ral
ap*\

"ft 
in Tlfirílo fe Mesquita"HE. rl'!rt3-*e a ruem

rir^r w* mobília f»-? ¦ rfn*-to. h-so
rn'l nrureírcn. íip;:rt- "•-nt^ novo j
qurf-tr., vpT.ndP. b-nh(íiro r«ir,ni
cb2.ln.-_i enrt fo/rfiQ Cpsm-anclltá r'
hocr." f"i eJl.í"Ío 

'.'povo. 
n?**i. c^

dair**la tH*TÚa e t'? í*nr»'4-'/»^-> /" p.

tP.r cr-" o ;
2.o aiiLsr»

Aluga-se 
quarto mobiliado a cava-

lhelro em ambiente soregado com
caíé Dela manhft e banhos quentes A
rua Sfto Francisco Xavier 567 casa 5
a quarta casa a esquerda Junto ao
Largo do Maracanfi Vila^Isbel.

A lug<i-oe uma ifnda sala de fren-
_CX te a um ou dois cavalheiros de
respeito, em casa dc família de tra-
tamento, no melhor ponto de Vila
Isabel. Tel .28-31S1 .J

A lüga-se l quarto pequtno, lnde-
XjL-pendente, a uma pessoa que tra-
balhe fora, Praça Baráo d* Drumono
25. apto. 203. Vila Isabel.

Aluga-se 
em^casa de família um

quarto sem jr,ovc's para um casal
que trabalhe foro. -Bairro Lins dc Va-s
concelos. Unha de bonde. — Telefo-
ne .9-0225. ¦

A luga-sé um bòni 
"quarto 

de írente
X\ para urn cnscl ou uma senhora
ou senhor que trabalhem fora e de
respeito; A rua Raul Cardoso n.n 43.
antigo rua Jardim. Nfio é morro; (un-
to ao Jardim Zoológico —7_VUa Isabel.

Aluga-se 
um quarto independente ho*

fundos do uma loja,, em Vila Isa.
bel, para pequena Industria. Informa-
5,fi_L!___tÇ].Ç_;.OI-_._.-___'-2?35-

A.113.1. 
*e a peasoa li-ÕrTêa em

apartamento de pessoa só. pe-
nueno quarto sim mobília. Praça
_3.t£:t cie Drucnc-nd. 25. apto. 302. -

* '"Ta-ie 
a uma senhora cu moça

ÍJfc —nt-manto i*m b:m qrarto em
imento de casal .'em filhos —

''11 ..1 Ínqu*lIno — Run Eng-ínbelro
Ocnv. Lobo n, 220 apartamento 102
_ T'~* !-*•» rua Visconde dí Abseté

_____ Bóti^à.rd,
A li\*ra-ie"uma vaga cm eása. deTf\\-

-tiu milla o^ra rapar solteiro "*om café-ela mrnha, a ,'v, 2a de Setembro:i;^3S"_-A._cttsn ni. .___-_
AlUgíUye 

"otlmo 
qúarro 

"irT-ícp-írdenl-p

.m-sj-*

'0 r**-'?!

t'o para caf
d1 ÍTniila 5:m c*

sòiros, com h-z
dA-s*> direito dí

s'm fühos.
r.i*. .aluçue.
binhos* mor-

iir-U*

.neg üo _--.i.-.._., i jcX. - - * **
Ii:::e ._ Si05

7% lavar, Vt ã rua J~*t do
'Jnio lh. em frente ro antigo J.rdtm
'¦'c*'.'-!?-?. 

_on,viu_ 
¦• Vant-S .ft^porta^

A Iti^i-he 
"um" 

\irm qinrto, oue só
^"-A.«-i-**i í-rvir o-ira lói sitih^r ou
rapra edücdn óo cnm-rc'0. n* r-iri
T-r.1-» t4- *Tevlujta **6. em frante ao"^."Ç^-V""'. rT

A liTt-a-í-o 
"um "ótimo 

qü^rtÕ™^ fren
ã.Z.k" •>- e t-t" A ru*\ Visconde

-'.¦ct^-r ?cío te>

moça
.(P-l-1 _Ç d.6, tratamento fino*

Aluga-3e 
apartamento terreo, eala, |2 quartos, cozinha, banheiro, de- .^ocupado, completamente reformado. '

Rua Bat-isí,.-. das Neves 12, perpendi- í
cuia rt. íiuddock Lobo.

Alutía-se 
otlma sala""de 

"frenS~"em

apartamento mobiliada, com todo t
conforto para casal ou pessoa só; é. 1
rua Barfio de Mesquita 932, aparta- '
men to_3 p !_;

A lüga-se ün-Tquarto em cãsãde 
"p*« 

\.-"V quena família, a rapar ou senbor 1
de tratamento. 4 Rua Aguiar 21, apt.
201- Telefono 26-1904.
A lURa-sã**üm quarto" para duas' mo-

_."\.. çu:í. que trabalhem fora, á rua
Desembargador Izldro 40. Entrar pela
avenida. Exlgem-se• referencias.

.rae
Aluga-se 

apartamento do sala,
quartos e demais dependência», A

rua Conde de Bonfim -49'., apartamen-
to >03. aluguel 4.0DO cruzeiros. Tra- .
tar na Auxilla.lora redlal 5. A., fe
Travessa do Ouvidor 32. Io andar*
^í__Íl_____!______-ÍiÍ'_..í0£*s-*

\ iu_fa-sá quarto sem môvelà, para
•*_l cahd ou solteiro, cem rcfeiçòea.
casal 2.000 cruzeiros, ao:t«Iro 1.500
cruzeiros; á rua Carvalho AJv_n__
42 •— Tijuca,

A iuga-wT quarto 7ÍÍ frente, 
"com 

c
¦Cjl Janelas em casa de 2 pavlmentoa"
a rapaz ou sennor de respeito, unlco
Inquliluo, cm caia cir pequena fami-
Ua de tratamento, *em criança, a ,r.
Haddcclc Lobo, pc-dem-ss roferenclae.
tone 26-7244.

A partaménto na Tijuca — Aiugiiél
-_rVantigo sem luvas. Tro3a-se Apor-
tamento de dois quartos. Áala e ile-
mats dependências, próximo ao Tljuca
Tenls Club por outro nas _aesmas cen-
dlções em qualquer bairro Telefona
-13-8312 dai lj às 14 horas

Aluga-se 
um otínuo quarto em apar-

tamento 
'novo de casal sem filhos,

próximo ao Largo da Segunda-feira,
a pessoa que de referencia, unlco tn-
qullino, sem moveis, com café e ba-
nhos quentes. 1.000 cruzeiros e com
refeições 1.650 cruzeiros. Informa-üo
pelo tel. 27-2310.  ..

4 luga-se* na rua Goulart 74 Ti».
-_r__-Juca próximo a praça Saenz Pena
cm casi do 2 pavirnentos, novo, o 2a.
pavimento com 3 quartos, um/i sala,
copa. banheiro completo grande 

'área.
dependência.** de «mprcaada — Alu-
gue! 2 50o eruzelrcs com mobilla do
quarto um radio l era. auítrisca.
j£.asar__DO__loca1' 1 Telefone ¦ 42-4891 .^
A lüga-ie um quarto para casai corn

_- pen.fto. a run Aguiar, 27.__TUuc»

Aluga-se 
A rüa Alzira SrandAo J2,

vagas com pensfio, a moças, quar*
to para casal ou dois rapazes, tambem
com pensão. Fornecem-se refelçflei 4
rn es>. ¦; ._

luga-be otlmo quarto mobiliado atnA"casa de família de fino trato eom
roupa ae ciima e café pela manhA, *
2 mo-as ou senhora de todo o respel-
to. Tíi-tcn» 71-2302.

APARTAMENTO — -»re-t__-t__
ni Tüiict» ou adjacências. Dá-te
•rratiflcacáo ou compram-se oa
moveis. Trrtnr eom o Sr. Paulo.
pelo tel__4J-5G61.

bons quartos grandes «A lugam-se
pequenas para casais ou eoltelroa,

ma sala grande de frente, A ' njfc
íTjurh Brito :o^. Tljuca. .

pa"rã êãsãl mi
com refelcc-ee da41uca-se 

quarto
...... d"**, -«nhir»»,
iA. Rua _H"d(í_ocV. ,Lobo 261.___
\ Iiiça-se 

"um"quárto" "para "nina 
o*a

-tT-duss p~-s;o*».*.. cora refeições, y«»
f**m-5e rrferenclas: A rua Aguiar 34,
Tluca. LarRO da Beíninda-Felra.

A~párt*inervto 
- com s qaartoa" s«_S

e"z.Tíba banheiro com^Irto • to**
->"-irt^nc!a5 r-íra ímpr-^aías ent pr»«.1- ,.-vo. :alugá-_*. Informo» coaa «

Lj. '¦••or A n*s AlTUlIW JTl -B« 1. d)1 1; riorrus no.e.

¦¦-._-__-_. 
i^_-»-U----_^.-^-.-..-..,.,,.,. 

L|. 
.. ,_,, .._. S-SCSataj



* *

'JS.

«.___. 23 ....,. — „,.,,
' 4 ÍIM*!» um* ttlt 1.1 -r-l i..'.t. xn. I
m\ rapttti nu i-.i.i qut Irtatlht foi»
•st. ittBtto Hu H ln>'i u.r.u.. m
— JE-eU** ¦ . - _"XTaii-M 

p»f"í3itro mir"eriu,ir-««.
*i\ a qasffi fie*? ftom tu «.¦.*_;». ou

mtler parta da_t», por .taco ml!
«Mvir«, ttm mortlt • _t*t ttu mil
rrunlru. compltttin-nla moblIUdo, t
V-ttoa d» tratam ífit . quarto % •¦¦¦',.--
ir.»!, quarta i-.i ¦¦¦¦¦¦ •. ,., . de J»n.
t»r C-llnl»:. frupo r,lotado. |r_po>
i - _ varanda, cortinai. tapst'1. pu-

idtlr»i. i''..<. ii» • >,.i.-.:. dt lu»o.
cm» dt tltoi f . ni > com quttro
quartos . a liara* duaa aalaa. oopa,
rotlaht. qui_-., di -i-.iiv ..rt. rn.
tupsadi-n ?« de < ¦."-a,..' ,. fi eona*
trulda eom fino gosto duaa varanda*,*.* Ttl. 4--J.-7. Tl|ue».

V~.üj|a*s» 
ur» oii.iu qttaYFÕ"~ff*~77irf*'• a casal qua trabalhe fora, em

eut dt easal aem outro Inquilino.
1'.'l_ r -l —r - ei.- nua Condi 11 -rr. .i Stt,
ai pi. 4. TIJuea.
:~A 

"Tif 
»•»'• Vm'atlmo'<iu»rto mobt)l«°Jõ;

-- V pr ..«ii..,-. k prtçt Baent i-n». a*- ...-'. que trabalha fora ou ttnhor
I -onto. Pedem-a* refarenclas, Telefo-
P ¦» »-!.)> « 4g-0J3:_;""iTtr.çIõi — *_&, 

ru» protlm» 4 UtP- V ... d» Trjucv Ven.lr-te r»il» pia-ted» a oleo, «im csm I patim».tos,trndo ero ein./.- 4 quartoa, banhelio
eon.pltto. Em baixo: 2 talai, conju*
Kad»», ttlt, almoço, oop», eoilnh'. Ns
porto: dolt qutrtoi, t»I», banhtlro doemprcgid», qiiint-: entr»d» ptr» »u.
ton.ovel. Terreno ioa25. Preço 600.COOc.-uselroi. — T.-atar n» Organincau

, Vr.aconcelca — Avenida Blo branco'JOó-lo». IJ.» t.rrlur. Telefone pan-
|i:-8t*.l ej>2-0»6l

JOlíNAL DO BRASIL, _- 0OMWQO, 30 DE OUTUBRO DE IM» —

A luft-tt irirn, iu> com . amplo»
.<*'» quarte, t ««If.er. porão habita-
>.í. c maia dependências, servindo pa-
ra Laboratório pequeno fabrico as-ooie
perulo etc iltuada em otlma rua
«transversal a Cor.d* Bonfim. Cartu
par» *Ui- n» port»rl» deite Icrnal.

Ü A P*rl**milttW —"">*aaa-tt, de 
" 

hiü-~
t*t\. doa com oa moveis aluguel da 850¦«rusairos, quarto, kttchntut « banhe*-
tro ccmpCeto. nua Haddock Lobo; porah.000 eruielroi. Nigoclo direto t ur-if.ntt Cintt p»r» 62S14. na poru-¦yia deste Jornal.

i' A lugi-t» 1 quarto 4 rua Rãfóõcl
*-I_____ll_.

í~\"Tuiam-se vagaa para rapasea
ua.com pr-naio. Rua Visconde d»
inhaúma .2. 2.° andar.
f\".uíam-ae ôtlinaa aalas para eaaal
UrXque trabalhe for» ou par» dua»
•enhoraa respeitáveis que dêem refe-
y,*nctas,iiRaia<_Sbrto__d»_Mesqulta_229.' * Ittffara-a» ra'raa, com pensio, pa-./Vra moças. Tratar A rus Conde
dff_Bpnítm_i77._ Preço _750_crutelros.
,*V"luRe-'sa quarto," com pensão, pa^
-/v __. trea pessoes ou casal cora fl-
lhos. Freço 1.600 cruielros. Tratar
* __rua__C3nde d. Bonflm_177.

Vútlttm-ti 
2 tá-1,11101 a* Marinha

que queiram morar em otlma <»¦
Ia d« frente, aem rnovcla ein aparta-
rranto novo. eora multa conforto, am-
truta famMIar. Rua Silva Oulmaries
j-, apto. 101. próximo & Praça Saenz
:' ._, muita condução, é a :.• m-
tritvversal depola da Praça, da rua
E>*-*mbargAdor lidro.

t 4 :_?¦;,-:. um ótimo quarto eom re-
«/"JLfeiçfto a pessoa ds tr aumento em
<tjs_, oe família. Rua Conde oa Bon-
j* m,. 57.

A:us»-rum
rua Kaddock bobo 422

quarto cem pensio; entrada
:. . .V-.udeiy.e. para casal ou dots ra--. .?e\ Amb.ente seleto. Trocam-se
_faderência». -¦¦- B.„.,.., 
i V*'.rua cóade 

'ds 
Bonfim". Tijuc a) —

> V AlJga-se um quarto e um banhei-
r_ lnl^penüentu, a uma moca ou se-
__. • .:s educada que trabalhe fora, cem
o .'í pi'..*. mM:".-.¦. Unlca Inquilina, em
e-.si. _e o csslI. Trocam-se refe-
tr:-..-. ü 2B-3o4*), das 9 ia 12 horas
<ro)el ¦¦ ._

TA lu--,,"ie diteio/ arejado, pequeno
LZ-Lcuartc. am casa de família, a um
tT-ih-r ou rapas, i rua Delgado de
<C*.rvalho 63 próximo ao Largo da Se-
(|-nda;F<Ira.
| A '.üra-se prédio de dole palmêntoa,
-_T'V com lr« quartoa. duaj. aalaa. co-
Alnha; banheiro, copa, saragem e
¦a : .-¦:..: dspendenctaa da «rnpragada.
yer i_r.ua Jacegual 65.
. A"íüía-_«"~ uma" »«la rDdep"end<nte
-*'* aem márcia em apto de e&sr.l a
»rnricra que traAilbe fora e da refe
rencia* a rua Samp-alo rsrnelra a
B-to .oi_ou_i*-:!o_tel t«-»_oa.
l""A~iucw-a»» umi"u'B" eranae 

"át f^xit-
mkt\ tf e bons quartos grandes e pe-
qr:noa para ca.-vaea, ou roltelroa i rua
3>".oura Brito 105 Tijuca.

Vim,--.,, 
Mim» tu»»* t»..t>.n«a_ i

i ».-. duu -.ti. tem lilniu • «,.. tit,
!.....<• feri, r;----* ,'-t u ¦*¦*ü,.«'. i
rui -T»mpot Ralei >4, «patUmtBto »9j
Pittie j*r. v^tu ua» 0 h»iM mi t.anie
A iUi»mV#» dela apariatnanto* »oi •

ia íoi d» i •,-..,'¦• t • - • t et i
... rto» • 1 ttl» t ruptcllfti oei.en-
.».•.# de amptegada» sm /...:. ..

ri.m^letantenta novo eom todo eon»
(orlo, a rua Conda Bonfim, <n, ira-
ur. pelo ttl. _.-05->._ , _
Aluga-ae 

uma vaga tm eae» de (»-'
mlll», ...I ptntto, i ru» Ctno-t

a»ltt _i  __ . 

Alui. 
>. tptritmanlo J, (irai-. n>

Tl]uea, enm doU quartos, aala, aa»
ttta, banhtlro eompleto cotlnha, àraa
eom Uaqje, quarto a banhtlru de
empregada, entrada di* aervlço, alu*
guel 2-000 eruteiros. dt prtferencla
a nutm Intartaaar moveia dt stla de
Jantar t um lustrt- Bait ts.OCo eru-
direi. InformaçAei ptsaofilmante, te-
eund»-ftrr», k ru» Er»rlilo d» Velgt
n._t»-__]S»_»nd»f, t»l» JsOi-A. ¦_
AlwHt>iA 

wn eata" <ft' famlllã, t- m
quarto para rapaa. eom pa*i4&o,

e&lntm-at reftrtnelaa, i rua lUii..).
Lobs,_T»ltfon».j_-430..__— Tl|u:n.

Aluga-se" 
itm" qua»to eom' tntr^da

inò*eptndenta, a 'tir ou dolt -a-

fases, 
ft rua TJaearl '0 TUuca fo-e-

ont 3J--4-7.
rireenslvtl, 

com oa ssm mobília, Jun*
o da rua Marli • flmot e rua fiio

Pranrlaeo Xavier. Refeitnclaa dett-
lhadia para 6)850. oa portaria deita
Jornal. __t_

A' 
luga-se uma tafã-3e trenir" mo-
hlltadn, para rapar, em ente. dt

famlll» de reiptlto. Itua C»rv»lho Al-
vim 105, «pto :o_ — Tl|uc». _
AUi-t-te 

stlm» tt!»" dt trente, «m
apto, n->vo, para 1 ou 2 pessoas

qut trabalhim fora. Rua Bllvlnu 8H-
va Oulmarlei, 4b, apto. io. Tiiuea,
multo, próximo i Praça Saert nna.

-|'ilu.-« — AjKMnt-M — A.UfUn^-* lan .... i* Ui. [ia il, !,.!.. a
l'»ur«..!.. « ,.,,.ili-, ii.ii olimi.
quarltM. tNJn.ufati *, ti«m mebilti-du-
Íi 

.tuna ,¦'-... # caaal ou oa*a*
íl»:!-' T.,'l"l,í 4J.I..I..

flitlur» — '.iciiu rui 
"S5m"*lr»íTI

-» <)u»ira qutrtst. i'..- ¦ aluiv»!
dl I 500 - - . -• -• i . i, -f i..i par»JI.M'*,, nh*m»r Rodrlcu»». Strv»*r « t|l,ll,«.
'|*IJU-t" -' r-rn .[..-lanir..!.. uiflin»
1 mllltr. proilmo do O. Mlllur —

Aluga et para casal, amplo quarto.com ¦¦...';»- reftlçAts. Tralar i ruarn!i:-l<l,r».le >) «pto. 1U>.

Tijue» 
~— *Trot».»«,"entre 

prspntwt-
rios, uma casa de um sd pavl*mento, eom clnro quartos, três aalaa

banheiro compltto. Jardim, quintal,em otlmo estado dt eonatrvaçio, t
oito mlnutni d» i-r»ç» Batnt l-ana
por outra menor ou apartamtnto, na*.i.in .le ir.lt nune T1.let.11. «-»(.

Tlluc»~"òu 
nio Ciimprlds — cFí

15.00(1.00 p»r-> "»ra »lui»r cm»,
meamo v;ie preclae de ooras. ulit/ue*
antigo: aó com o ar. Machado, Tele*
tone_3S-.-3»«.

Trãspissa-ie 
o coi_tri.l_.du sobrado

da rua Raddot-k Lobo n.- 79. a
quem ficar com altiuna lnquellnoa *
moveis. Ttm telefona. Tralar daa 0
»• 10 hor*».

.i.. t» .-)»
A.u». 

t
...ei.

A*|UI»-*M 
uu..

Alufa-se 
a ruà Vlscondã^Mgutire-"

da, 44, para moços solteiros o que
trabalhem fora. _l_quarta nos fundos.

Casa 
— Alu:a-ie na TIJuea, t

tres quartos, duas talas conju

Aluga-ae 
na Tijuca, amplo quarto,

moblllado í"s novo, para cncal. Zn-
tr.-da Inteiramente nldepcndenta «ora
ei rem pensão, encerado e de frente
— nua dos Araujos 119 — Bonde i
j--rta_t..

A luga-if ura quarto rcol-lllado a uma
__rVmoça qus trabalhe fnra. em casa
de todo respeito, 'tua Marls e Barros
_l.'°5-.Tel. -36-504 
f^-t^iügam-s* quartos coro p-nsBo para
mi'\ caasis de tratamento. Rua Conde
lí-nflm 706. Tlluca

A '.UKa-.e otlmo quarlo moblll rido
-*¦"-*. para senhor dt trato, em casa da

¦ .¦..¦• oa só, a rua Canuto Saraiva. 60.
Muda i da Tijuca.

CA*8A —"Alufft-t.,' «" «jUArtoV.
2 (u.la-i. banheiro completo, eo-
pa cozinha, carasem. dependen-
ei» erlii'ln, ete. a 500 metros da
Utlna da Tllura. Rna Rooha
Miranda. Cartai oara 68020, na
portaria dette Jornal.

cotn
_uqa-

daa, banHrlro completo, cotlnha, Jar-
dlm. pequeno quintal. Aluguel z-üiO
cruielros. Piador Idôneo. Informações

gessoalmente 
segunda-feira, K rua

varlato da Telg», lt, 15° andar »»-
1» 1501-A.

Casa 
— Troca-ae com dois quartoa,

duaa talas, banheiro completo e
um pequeno box. coro mais 2 quar-
toa, por outra com as mramas con-
dlçfiet ou maior. Sendo do Engenho de
Dentro até Botafogo, ore tenha condu*
cio á porta e quintal. Tratar á rua
Zamenhoff, 49-A. Fita rua fira logo no
começo da rua KartdocV Lobo. SO sen-
do cem construçAo d* 2 anos ou mnls.
Aluguel desta 800 eruteiros. Telefone:
48-625?^

Edifício 
Qenarino — Aluga.se p_r

3.200 cruselros um otlmo ..part-i-
mento eom sala. tres quartoa e depen-
denclas para emnregada. Tntar r.o
lo-al rua Sabola Lima ii com o por-telro.

Haddock 
Lobo —"Quarto com re-

felçio e extraordinários por 750
cruzeiros somente para moça * u se-
nhora que trabalha fora. Ambiente
de respeito.. Gxlglnrto-pe referen d as e
í:n9,.j9.Tm*ç&o moral. Tel^ 2B-faii5.

HaddoTlc 
Lcbo — tíerihora ríllçiosa

alitfa parte de reu apto. con.t.*.*.-
do da saja dt Jantar, qusrto. ec/lr.ha
etc. a casal ou moça qua t~abalhe
fora. moblllr-ido ou vasto. 1.- l-*-esçSo
1.703 eruzelros. Tratar pelo telefo-
ne .--0177.

¦prjuc- — Alu«*-u som quarto tren-
* t:. oom btnhtlro »ntxo, • um» ou

duaa pessoas que trabalhem fora. R
Mtrla Amalia. lta. Fon» *ll-n*7-i

TUura 
"__ 

ÀUÍ_»-tp um» Stlm» tala
de frente, bem moMUsd» » catai

ou passoa de tratamento, a rua Uru-
guaf 341. apartamento 201, próximo A
Muda.

TUuca 
— A-Sg»-lt üm 

"bom" 
quarto

para um ou dois rapacta em cata
de famlll». Tratar pelo Ul. it-lioi

TUuca 
— Alüga-at um quarto dõ

treme, em apartamento dt trata-
mento a um rapai ou tenhor que
trabalhe for», k rua Babsl» Lima 5,
2° andar, próximo A Praça Saens Pe-
na.. Aluguel 700 cruzeiro». — Tele!.»-
ne 48-1054. 

TTJHcã 
— Apartamttnto novo, aca-

eado dt construir — Aluga-se, com
dois quartos, duas aalaa, banheiro
compltto, coslnha t dependências pa-
ra empregada. No mesmo edifício ou-
tro com doía quartos, uma tala. ba-
nheiro e dependências para emprega-
da. Exige-se fiador comerciante, alu-
guel da Prefeitura. Tratar i Avenida
13 d» Maio 23,111" «ndar, tala_is_2

1 
tijuca alucaHH um bom quarto par»
. um tenhor de tedo re-nfito «n,

um apto novo -.» «ndar próximo »
Praça Saenz Pena tendo 3 pesso*a •
sendo o unlco inquilino tel. ja-6445.
T""ÍJuca 

- "A* 
ru.. -.lmífante Coccrane

em easa de alto tratamento —
Aluga «e otlmo quarto a rapaz' de
fln* educaciu — _*.*tar pelo t.lefone
ta-_si7

k ... i» .. .. /.
al Ut IM.'-» 4 *«.-¦*..

hw-U- IUAI *...)íh a» n.*.-...t,í .» iw*
.tu........ Il_|. > ,-m fc.il,.li| -.- , »„,,
.^-li-lii.u.j _,t t ífíJ.Ht* .l.i _.*, ¦
ijtai, u, j *¦•--,. *.uc*Ui4a*i. õutiiu

i-:'-' ¦ ' ,'*:¦* '1 .an ',.m li-__:;._.

Aú<»- 
- * =». - ¦ i«i oi.uâu «in

..->.......1,, * catai «u rv»<
....!.. ... * i_» An» Nou. í-.ti. apar-
tarntj.M_.lo>

una r-. «»_a, » ;-....•»
nto Vir • i.j...

¦j. ¦*., aomtntt aoi aoutiegus. Trav,
lt a. :.:..,, II. i,.i..>..ii.i u.iiniui...
so *aao oo bouut ut f.asraaura, _.i-
irar pt.a tua Amalia; a a )•* u*.t-*.«
uo laao eaqutioo, i

Aiutü-a. 
um» -«11.011111 ni.ulia, en.

irada iMitptnatiiie t cu». ou a
...lur.,. Av ÍJI. Jsto Pu..i.l, _u/l.
H.lopO-ít."alúíiíi»' lõj» ôsm-roitmi" 4 portai
A (,o »(o. »tui«J»du, pruprla p»i»
_ti «ti. tu i wii rouiftum t ptquuiiü u-i tt-
tal, aiuauti uarato. Vtv « traur a
av. t, ue uu-u.uu. I.ij. c_ic»aur».

Aii_-_-.il 
um quario p» » rup»» su

caaal para quem trauallit fora, tn-
trd» Indtuenutui». a ruu uoiru.c, »,
_..titc»o Hit-ruu Auuuqutrqu», Unh*
t,-»ntt»lj_;ir»Jlar„_om Vstdtmar,

Atr.í_'-_o 
uai msduM qu»ri_> a

um rup»_ lollc.ro — Aluguol ]C0
crusstlros i rua l'#raní n. tii —
•inciutaiio — I-e-tut-te rclcrentias.

A'lugt'-ie 
matada d» um aparta,

mento em Pll»r«i, 400 eruaelrot
mensais trei mo.es hi. d-poslto, ven*
dindo svtli dt i».» cu quarlo. Mm
gis t agua queuii- bast negocio s._..ü
cruielrot. TraUr peio tjle.ont 2,
.101.  

'

Alug»-»» 
Quarto «m ap»rt»m»nto d»

Prlm»v»r», a um ou dolt rapaiet
ou tentior, laço acordo. Unho também
ttp»CO par» ripai, pouco «luguel, uni-
cot Inquilino», todot como qut e_-lvea-
aem cm tua própria casa. Engenho de
Dentro, Intorma-ie endereço a rua Ot-
ner»l Druce. 4b, apto. 206. 8»o Cri»-
tsvto

Tijuca 
— Alugi-ee em caaa Áè fa-

milla mineira uma vaga a moça
ou tenhora que trabalhe fora 4 rua
Cinde de Sonílm n. 2t>0-

Tlluc» 
— Alugue, por motivo de

transferencia, linda t conforta-
vel residência de esmerado acaba-
mento com 2 anca de contrato, a
íamilla de fino .tratamento. Pica em
centro de grande terreno todo aja:-
dlnado. grande living, sala dt al-
moço. 3 cttmos quartos, banheiro com
box. cozinha cem despensa. 2 gran-
des varandas dependências para em-
pregada e garagem. Tudo com arma-
rios embutidos. Di-se preferencia a
quem ficar .eom alguns moveia poi
20 mil m.l cruzeiros. Ver e tratar
no lcoal diariamente i Praça Taba-
tjngs p .61 no fim da rua Toblas
Mos coso — Uuda. _____[

H"

7\ lugam-se 2 cMmõs quartos mobl-
_-~__llid_.s e ssprradoa e tombem 1
O cm moveis aó cem caf. pe'a manhi
ir presentemente nâo se di comida,
c_-V-'.f direlt« a Irvar roupas miúdas.
j»rs70i de *oo e 700 cniaelroj.. Rua
C*.*nres Silas 81. Tijuca.

A luga-se 4 rv\ Radmaker 31. TIJu-
.*_~3lc__, átimo qurrto. 

A"lu"íra-8e 
ern~esja 

"dê 
família' uma

espáço-a e*>la de frente sem mo-*?elí e eom cxceVnte piaaadlo, a ciaal
e'\ dvrj sarhor?^. Pedsm-se rêferen-
c!:ii.' RuV Tte. vilas Bcas 53 — Fim
dr. Haiidocit Lobo.

A luga-se um 
"quarto 

com ou sem
,-_.Vmcví's a osjsoa distinta, cm casa
fria s-nhorri de tratam"nto. Tím chu-
vçtro "'ei"-"o i rua Fellx da Cunha
jrr.-(Tiero_iOB;"T\ 

íuva-ac um M^rto grande, para
_/*. caia* sem filhea e que trabalhe
:.''!--.. nom ou r."n mobília, café pela

. sr.sr.hi e banhos mornos. Aluç-a-se¦f.tnbcm um quarto externo a rapas
!'•_-_- Ver e tratar' na r*ia "a" n. &
pnartamínío 20? esquina de D.-Irado
tíe Carvalho perU .do Largo de Se-
igunda-Ve: r» — *"; J u-

luga-sè um quarto mobi'1-.do, para
^-C-kTcasal óu neasoa
tf!efone ;3-6fe49.

AMiea-ie 
apertamento novo a rua

Saens Pena com 2 quartos, sala.
costnh». a' gAs, banhtlro completo
eontra'to de 2 anos fiador, nede-se
por emprer,tlmo 24000 cruzelroa nara
ií_jcentar no aluguel. Tratar com o
nr. Ferr-Andea". Largo da Abollç&o ca-
£é J-nto k.í Jardim ,das 9 A_t 12 oa
ni rua Cambuquira n. 7 — EstaçAo
d; -?erra Nova.  -_*-_<L.
i A luga-ae um quarto gral|de""**IC#
-_r__ pensio. Rua Conde de Bonfim 4ti

.Tlluc».
* A lugam-se dois quartoa aeparados a
.*t\. caaal sem filhos e vaga para mo-
ça. com boa pens&o casa de todo res-*
jeito. RU» Hadüoc- Ixibo JÍ5. — TI-
juc»

1 Regina Calta — Aluxa-sw
quartos mobütadca movais novoa

em Palacete de luxo no centro de
um belo Jardim Tlevador "Otls"
garagem preços eaaal iso cruzei-
solteiro 90 cruselros (r>or dia) com
ret-Mções; r. Desemhbargai-or isldro
1.5. Praça Saem Pena. .Tel «3-6411
TIJUCO;

Praça 
Saens fe?ia — Alüga-âe a'pessoas de tratamento ue tra-

balhem fora, ótimo quarto de frente,
pira a rua. eom moveis novos e mui-
to asselo, ani residência familiar de
poucas pessoas próximo, i Praça Saenz
Pena, A rua Barao de Mesquita 235-
Fedem-se referencia-;. 

Para 
uma ou duas moças ou e«nho-

ras distintas, alu.?am-se vagas
ou quarto em confortável residência
com otlma pensio movei;, rrupa de
cama banhos quentes e lunch mU cru-
«iro» íaz:ndo-ae re-duç&o conforme
as cond-Ç&e*. i rua Pardal Uallet -2-S
a M minutos do centro. Nio falta
»IU». tel. 48-.Z75. *

Permuta-se 
apto", na lljuca, cífin j

quartos esla e d-r.pendenclas pararmpregados, aluguel antigo por lden»
tico ou pouco menor, na sona sul. Te*
letoner par» 26-S375.

Preclsa-ae 
empre^ao^ã paVa serviço

de ciaal, que saiba cozinhar e
dê re.er_nclna. Tem quarto. Ordenado
Crt -50,00. Rua Haddock Lobo n.° OS.
c.-.ta XII.

Passa-se 
um" quarto com 

"ínovêla 
por

motivo de viagem. Ver e tratar a
rua Visconde de Figueiredo ._TlJuca. .-

Praça 
Saenz Pena"—Troca-se apar-

tamento com uma aala e tres o-xor
tos, dc aluguel antigo por casa cm
Lnranjrlraa Botafogo no Rio Comprido
nas mesmas condições ati mU < ru-
aelros de aluguel. Tel. 20-4613

Tijuca 
— Aluga-se quarto de frente,

moblllado, para casal, em casa de
pequena familia. Rua Bario de Mes-
quita 147. casa 41 Informações pelo te*
lefone 32-4431.

uca — Aluga-se apartamento pe-
queno com 2 quartos e saia, co-

zlnha e banheiro; A rua Almirante
Cockrane. 31. Aluguel i. 600 cruzeiros'juca 

Muc» rua conde Bonfim" 8 *s
aobrado alugam-ae quartos em ca-

¦ ds fsmliia para 1 ou 2 rapa-
zes que trabaincm fora exigem-se ra-
íerencia» de pessoas idôneas

TuC
tin:
Cot
T

Vagaa 
para rapazes com pensAo

complete, t rua Haddock Lobo,
199, dando direito ao a moço, i rua
da Alfândega lfi1? para quem trsba-
lh« na cliace.

StBlRBIOS
CENTRAL

luga-ae um quarto am aporiam ta-
to, a eaial itm tllboi, k rua liam

-oia 91. «?•• 202. —*tl Cutlllo. om-
ou» -i. S-4, Mtyer-ftnn» e tren__.jj_

Aluga-te 
uma cia* a quem der t

mil cnitclrci para bttueltoria par»
o próprio Inquilino, Kua araustlno Lins
410. CJt» rua Uc» cm l_en'-e 1 le-
gurnla ponte envre wtacao Anchie;» ¦
Klcardo. Tratar lua Ricardo tí»cua-
do ;7. Bto Crlitovio.

Alu»»-»., 
«oi eamt, aa íamilla, um

quarto, para eutl qut tr»b»lh.
tor», k rua Liclnio Ctrdoto 290- A. io-
orado, S. Fr»r_el»oo Xarler. Tr«t»r
no local eom d. Dalva, Nio at aten-
dt_por_te lefone.

Aluga-at 
uni 

"apartamento 
tm Jaca-

repsjui por- ooo cruittrot mesistt,
sem luvas c tem moveis. Rua Mlsslt-
ilpe 95. trente 4 Cândido Bemclo a.
3747. Tratar com Bareeloa, hoje ou
amanhi o dia todo neste endereço.

Ai 
_(.-,, tu», .tatt. «u i mu
,..».-'...«• • i.p.i.t tutu* («tn

,..-• i.lii.hilu, » IU» Ju.s il.,inl.r ...
*_»*. Mt».r

Aluga*at 
conTorfaV*! sala dt írente

rm <•** d* família dt tr«i i*
toaa. entrada indtpervdent* roía e\»
tut» rcfelçora a um senhor eu aeutin-
ra qut trabalha fora t que seja dr
todo rttpelto. Tr»t»r pelo Ul, >¦¦¦'(¦ ¦•
I «ir. Ir» eu.- « eu»-»., da Pltdtdt, i---
rte-jc» rtftrtnela, i m _

À ¦*'••••*• -*-1" qu«í'nr*Õtj""(Juáa vaga*
/Vi dois rapases qut dlm referen-
cln Rua Uclnlo Ordotn ji- caia
Jt41 Üff*3L _jL*.n__..t_tc'*-. X*v'fL' .„.

A' 
luga-it um iji.fi_;i, ui.i-i.ii._i. -¦ em
caa* dt ca-íil eom l«rii r*»*ie'to a

rapat solteiro praferrnela da Aercna>i-
tl:e. tlua Qonzagi ds C.mpM ?U
«nartamrnto 102. Todoa na Wanioa^

A~lu*)ár-iV*uma 
"ciaa 

cò'm"i iiltsl
qrartoà t eostnhs eom lur, pro*

íirno 4 At. UrUo Trttar n> me»m»
4 tua ii" nr Ma-jurt» Etttdo du
Klo. "A* 

lüéa-aT-c»Ti*""-W*a~T0Ô' Frinairca,
-Vtem i-iv* a rua V.UI lll lun.
doi, _Quintmo.  .___«-_---__--__.
X''l«f**M'1 úm quarto" á rapVtat 

"iõV-
.Ati-iroi. Inlorma-te-, a ru» c.-oiina
r.rrchaái- 194. Mídurelr»." 

4 
'luga-ia 

um qiiaftõ"" |rãn3a eom
A oe.ia. lut forrado a Uqueado eom
todo conforto. Avtnlda Joio Pmsob
i«7 tundoi meimo na eatitto d» ou.-
da.  _ 

Alut»*tt 
uma loja d, tiqülna, n»

rua Cindido Benlelo, ponto otlmo
nara açeugut ou barbtlro. Para ver
t tratar 4 rua Albino 147. — J»e»re*
'lIRÍli. ,..JM.„,

Alui»-ia 
por j."000 erütttíõi, 4 ruá

Olatiou 191, no Enttnho d, Dan-
tro, Lano da Aiiollçlo. a quem 11-
oar cotn um frupo d» luxo di »»1» do
espera, ttm uso; luxuosa residência da
dolt paTlmentoi, par» _r»niie f»mlll»
d» tratamento eompotta o, 4 q-»r-
tot, dua» talai, cop», eoilnh», quarto
d, banho dt eor, tret varandti. gar»-
Rira • deptndinct»» dl empre,«dot.
Trttar no lncal com ô proprietário

AlUgaiO-tecom varandas para
dolt grande» quarto»,

rua Dia»
Vl-rlra 41, apartamento 201, Jacaré-
pagui. Essa rua fica antes da pra-
ça Seca. E esse numero fica no 1.°
andar. Trr_--Jir dat 7 ia 9 íiorai ou
du 10 4» 21 horu

lugam-se duas casas com banheiro
completo* < lot&o » Fln a doll

mlnutoi d» ent»e4o de Mot» _(ru»çu.
Trata-so 4 ru» Ftoretta Miranda. 109.
no mesmo local.

Aluga-se 
um quarto paris casal, com

ou tem refeiçfict. moblllado, com
ctíé pel» manhi, ru» Slo Fran-
cltco Xavier 435..

I - .,»|iui - Aiutl.lt l-n ttlt* Ml.
vi i.t.ii.i Itua hl. d» c. ii «01,
•.mi.nii. d» líiuuu, T«t, 4I.8I9S. ___

1' 
«ja i«m retiatncia -**• JSfftitt-a p*.

-4 ra liutuairm ou c«nnf.;i» edntfftta
novo; *.w-.-i ¦ ¦ •¦ trqaeifoa. »-iv ¦. p.-
ia ;.:....... -..-,.- ttt trat ,'¦¦¦¦¦ d'
a(i üi irem», rom tto* r«*M«fttt« i et*-
úo banheira rompleto t íogti t ias
Ver • u.iii ru» ., dt Ualo i .o ati »•
12 hora* cora «lorgt. Ketaçio du !*<)-
th». __

MartalTir 
HãrSiü" w mm (tMOIUMl

rttldtneu um atlmo quaiu pi-
r» icltfirpa tluia-rt Pn.<r«nti» oll-
¦ '•¦' l OU ....--!-. 4 rua Mtr»,¦¦..,!
JI4.
ittiq-U» — Qu»rto » i.i.i. t i-i-
.11 ... ¦....., n-.r. c_m .-,". lui ditri-
ci t quiiutl. Aluia-i» por }00 eru-
ulrci coin acpoilto dt tret inttti ou
c»rtt di ii.. ... Idomi, Vir t tratar
à rua ^urora JJ'«

M. 
v i — Aluga-t. um quarto rx-

oilentí, tm casa dt todo con»
torto, com dtlm» peni4o, no m4lt
familiar e «itrulAt-iI ambiente ner-
va para catai ou doll moços. Rua
Ltlt»__Rlbalro 20.

Miv-T 
— i.-cii . èai» eom dolt

quartot. 2 salas, íogio a lia alu-

3-i'i 
eco cruielros por ouins mtncr

o M-y- r para baixo — RU4 Par»
«ual__n._lj6 — D, Adt.la. ___

M" 
eyer ,— Uma tenhoia sd,™ aluga",

trent» da cata, a»l». qur.no. ta-
randa. direito a serventia, r. casal
tem fllhoa ou a duas pessoas idoneaa.
preco Incluldot l.:i e cat 1.200 cru-
lelrot, reslden:ta dlttlnt;i. conduç&o i
porta. Pedera-tt reftrenclts. Infor-
inaçnei. t»l._2J*2HI.

MEYEI- — AIuga-M umpln
sobrado, construção recente, S
quartos, aala, banheiro comple-
to, eoilnha, varanda e demnli
pertenee*. na roa Joaé Bonifácio,
chave» 4 Avenida 29 de Outu-
bro, 5825. Tratar 4 rua do Ro-
Rario, 159, 1.* andar, com o Sr.
Battita."\/f*eyer — Alúga-aa otlmo predfo de
1»A2 quartos, 2 salas, porio boa va-
r»nd», 4 rua Oarcia, Redondo «3 ¦

Meyér'"—' 
Ahigá-as quarto moblllado

para casal sem fllhoa ou pessoa
ad. Casa sossegada e de conforto. Rua
Visconde de Taunty IS »p»rtamento
IM. Tel. 29-3750.

AÍügam-sVduas moradias

'¦'.du, ai &»i.i¦ i - !.-..,.t - Al|.|in..i. ii-ii.ii,.i,i., àt jifioiti,ra 1.(1(40 r.a íim A-gunlo !.-... ,..
com 1 t»l», I .|.,»ii..>. cutia.i», bt.
(..(••to futmúltto. OiMtt'4* • bonde ,-»¦
luulai. Mio in ._i.t. Tiaui un
Iteal,

^T^>doa"o• 
àaiVlut » i*M»**«* t«i ií-

ta • ru» ri,i.i , Ttur», ir iptr*
tamiiito 1^;. rom s quartoa, ...... ti>
ItU r .,',.. ;¦ i.,. i. ..,. i ..-¦- /;,,¦ ,..
1100 cruttiroa. li.lur eom o tr. 1.1-
m», • n. 7 de Hetembro, 19, i.> au*
d»r, tal» li. _>-i\,......... .. irontr».. .. u.,i. port»

X no ponto otlmo. Av, João .;.-•.!
t;n. TraU-at na mesma loj* de mo*
.eu.

Trtiea-t, 
eua* Upo ãpartãmenfoTom

tria quartot, duat salat, copa e.ii..t-i ¦ tomplelo, por caaa no Meltr
ou nu iiroximliUiles. i.,í . m.l,<¦>.•.
teleíone _8*«»j)!i.
ri,.. 1.1. . ur. l'r»la rlt õtpttlb» — Vlá-

¦ do medindo 11X49, por /OCtiO riu-
zelroa. fscilito o pagamtoto, UeutUiet
eom Vital, 4 ru» Pueno» Alre» 44 —
J.__»nd, fono: 23-1037. ,e|traapatt-st 4i!ma lojà"com iettíoht.
a eom escritório, dtptndoncl&s t.«: *

empre,odot. w. e. i binhtlrot. Ttlt-
'PRi__íi_.'W-

Tmc..-r.t 
otlmo apaftamonTo com" i

qutrtat. i»l», qulnttl, ttr .l-n t
dependenclai, por outro ou ias* cem
mats acomodações. Alugutl •..•!,•. dt
390 cruulrot Ptea-t, ntt i.jio <cu-
selros, á rua Pernamnueo 666, tptr-
lamento 102. Telelon, 19-70-'? Cuj»-
nho da Dentro.

VnWValqueirecom 2 quartoa, tala, banheiro com
pleto, corlnha, Taranda, entrada paraautomóvel; i rua Pottrendaba, 132, to-
mar ônibus em Catcadura, aoa domln-
(tei cem o proprietário.

rjll.l«M»M - AlUlt.lt ««rta t«r_
Ms rlttlta a i*r-»aiu, » m.foi,..
xm 10» rrrair-lro», » iitiMor» ,«í 4IU». Al.11 lt. ' *

ATuga-sé casa i rua Sio rranciico
-CX Xavier com duas salas dois quat-
tos, tudo grande, fogio a gas etc. «em
luvas e sem venda de moveis pelo pra-
so de 8 meses matt ou menos Alu-
guel de l.òoo cruselros adiantados.
Cartas para a portaria Uesie jornal a
67543

Aluji-ie 
em cai» dt lamUl» quar-

to i rapazes solteiros. Tratar A
rua Barbosa do Silva 117. Estacio do
Riachuelo. D. F,

Aluga-se 
uma casa com dois quar-

toa e ditas salas e eoilnha; à
rua Bauru n.« 70. Travessa — Casca-
dura.

Passa-se 
contrato dc apartamento c.

tres quartos e demais depend-.n-
cias sltuadn i rua Conde de Bonllm
1235. Apartamento 302. Al'l_ll-rl 2 631
cruselros.^ Ver e tratar no mesmo.

Pensio 
— Aluga-se para famhia,

rrande sala de trente, com ali-
rnt.t_t.icAr. de primeira ordem, e um
quartinho Independente. Magnífica re-
realdenela com Jardim etc. Estrada*
Velh» d» Tijuc» 149. Talefone 38-1799
õnlbua .lll, no Inicio, conde__TlJuc_a.

Prãçà" 
Saens Fenu — Aluga-se «Jm

quarto moblllado com duaa varan-
das para a rua a um casal qué tri.-
balhe fora._ Tratar pelo tel»j^9i»W38j

Quãfto~— 
Aluga-ie ã- casal" qatetrabá-

lhe fora. sem comida; i rua Pro*.
fi-*5or Gablzo; 23.

•',/Tluga-se um* vaga, com" pensfto,
__*. f«ra mobília, a rapaz, em cesa de
ÍamUla de trato, i rua Bario de lta-
Taylpt 67 — Tel. 48-82.1. ¦__

f \ luga-ae apartamento" com varanda,
\j\ duas salaa. dois quartos, banhei-
vo, eoilnha e dependenelaa de eanpre-
Gtado, aem luvaa. Primeira habltacio,
ti rua Vlãconde de Figueiredo 52 e 5í>,
com -o selador. ¦ ,r
í*\ lügara-se tres apartamentoa. sendo
JTV. dois'' com tres quartos, uma sala,
quarto de empregada, eozlnha, banhei-
_ro a demais dependenclai, e um com
Xirea quartos, duas salas quarto de
ompregada, cozinha, banheiro e de-
-mais dependências, em primeira loca*
_e.o, pelo aluguel mensal de 2.750
cruzeiros e- taxas, tom luvas, i rua
Sabola Uma i«i. Tijuca. Informa-
çQca no local ou 10 x\._ ,1<7.

t>.:.iv;o 
pequeno 

~ 
Aluga-se pifa.

^ uma moça por 350 cruzeiros (t^s;
t.i_-,f*3 em deposito. Rua Hadd-iíX Lobo
asò. Subir a segunda eacada. l_>ona
Regina. Br-* moveis. _r

Quarto 
—"*Ém casa de família* alu-

fia-ae um i. senhora ou casal que
trabalhe fora. Ver i rua Haddock
Lobo-.ii,a 815; casa 1 .__<_par_tamanto_3 "

Quarto 
— Aluga-se ã rapaz ou se-

nhor de reapelto, em caasa de fa-
milla. i Rua Barflo de Plrasslnunga
n» 55, easa 9, Tijuca. Pedem-se re-•Íerencia-' ,____ - '

Aiuga-ii 
— Meequlta — 2 lojas a 1

dtimo sobrado i Avtnlda Unlfto
561-56S- Kio tem luvas. Lugar de
muito prognaso. Brevemente um hos-
pitai ao lado Multa agua, luz e for?
ça Trata-se no local com o proprle-
tarlo. ¦'..,', _-

A"luga-ce 
caaa nova na Vila* VÃÍ-*

quelre. com varanda, aala de es-
tar. sala de Jantar, 3 quartot., ba-
nheiro completo,. cozinha,' grande Co-
pa, banheiro de empregada e garagem;
aluguel base l.600 cruzeiros. Tratar
gelo _tel. 47-2,7b. das ? áa laboras.

Aluga-se" 
em Cascadura essa 

"nova
com sala, quarto e demais depen-

denclaa, aluguel 750 cruzelroa. Tra.
tar i rua Urugualana 104, sala 207.
çom d._JElde. __ 

Aluga-se 
jrtfi Í.5C0 cruzeiro si S"

r. Pinto de Campos 14. Oavaldo
Cru2, bem próximo da estacio, con-
fortavel caia nova, constando _te 1
quartos, sala, cozinha, banheiro -o-n-
pleto, varanda, quintal com entrada
para automóvel c Jardim. . Exige-se
oom àtador. Informações pflo fone
37--*#_._-, com o Sr. Carlos, ou A rua
Bastos de Oliveira 3b. em Osvaldo
Cruz.' A íüga-ee uma grande tala moblllada
J\. com direito a b_tnhoa quentes e
lugar próprio pars, cozinhar, a casal

Aluga-st 
ótimo quarto moblllado ou

nio. com pensio, a casal sem
(._.iai, por 1.300 cruztUaj. T<m
telefone, i rua Alzira vaiuetaro 7 —
Csijulna de 24 de Maio. Bond» a
_trem___i_porta.^  . 

Alugo 
casa" tipo apão estuõ colòniai

1* looivào ttm lurat, trente _t-
tr»d» Uesqult» ru» St» catarin», n»
12 e 12-A Varaada sala 2 quarto» co-
tinha banheiro ttstt* t pequeno quln-
tai, multo are'sdss bsitint. ag.a e
lut. Alusuel mil cruzeiro» com tia--
dor Idôneo. Amanhi tíe 9 o-t 17 no-
í*.. no local com o sr. l-e>stor. cu tía-
nimente As 17 horaa i rua Evarlsto
d» Vclg» 990."*i"Tug»-i« cm HãSrutir» a ru vu-
A conde de Niterói 354 apto 311
am lindo quarto a= frente a um ca*
aal cu a 3 moças do-comercio. Tratar
P0_.'_P!_:'ti_eom p* Thereaa,

Aiuga-ie 
em easa de" pesaoa tm

quarto e aala de Xrenta podendo
cozinhar, a oaaal distinto i rua lta-
miraty 346 cuoadura.

Aluga-se 
o apartamento do 3° pa-

vimento do prédio tlto a ru»
Mtrque». Leio 40. compoito de elneo
quartos, sala, cozinha t demala de-
p.endtncltt, Engenho^Novo,; .

1 luia-tt uma cúa tendo 3 autrtot
A. 2 t»l»t banheiro eompleto roo»
eoilnh» Jardim bont fundot. Ru» Ca-
rollna Amado 233. Trtta-te da» 10
*! IS hSlÈi: r&ne 2*>'.****.•. s—'A 

partamento com dólt quãrlor-, tal»,
A eoilnh». tte — Troe»*te por ou-
tro ou cai» noutro loc»l. Tratar bole
e amanha depolt d»t-13 horat, 4 ru»
Parant 23-B. Zncantkdo;

Àíüia-te 
no Mever. otlmo prédio .

rua Garcia Redondo 43. tam du»t
-¦alta, 2 quartos, porio habitavel. va-
r * n^*__^_«j_bom_g u ln ta 1 t_-el.__2i-bb73;__

luü»-te bun*»lèw eom dolt quar-
tos, uma sala, cozinha, w.c, a rua

/.riulo Leltlo. 1069. En?. Novo, bon-
de Une Vateoncelot, t»l-ando no C»-
buçu.^

Aluga-ie 
ou vende-te a pesaoa ae

tratamento otlma casa, com va-
rand» em volta, dolt quartos. »»'.» de
jantar e de almoço, coslnha com fogio
a ultra-gia, banheiro completo com
chuveiro eletrleo, eom entrada para
automóvel, em terreno jnedlndo 1.50o
metroa quadrados, com Jardim . po-
mar. tlt» k ettrida de Tret Ftlot 247,
Jacarepagui, Fregueala, a cinco ml-
nutot de bonde e ônibus. Trat»x eom
o dr. ouvtano O»lv6o k av. mio Pe-
çanha 155. 2.° anJar. sala 208. dss
13.30 át 14,30 e dt» 17 1» lê fcO.Sl.

Mr.do fino acabamento, com 3 quar-
tos t ' dopendenclai. final de coni-
truçio; i rua Camarlata Meytr 134. _

Meyer 
— Alüga'*sê uma loja com

106 ml- nio quero luvaa. terve
para pequena Industria ou comercio;
i rua Camarlata Meyer IJ4.

Aluga-ie uma caaa,

Blll 
tlt Mo», A.uta-1 ir.tJr, io.,

iiuarlm, uri. *. , . «Unh». t-aa.tro it ti mo; bu, „.;: eruttiio.. aa miiiuioi dt r.r ., . f ., ,...,.;»90Jt,.ii» po;l»rla detU í
Bfillt'ltr«l»(l 

— Ali.llle
reiltitruUt, «..'ra a

1 EOPOLDINA

Aluiam.te, 
eom contrato, duat ca-

tat, em caxlai, k ru» Nilo Vlti-
r» nt. 12S e 129, eom acua » lua.
Trata-se na mesma rua no n. 117,
Caxias. Ka traga ot Perro Leopoldo*.

Aluga-se 
em Braa de Pina caaã

nova com 3 quartot, z i»1m e
mal» dependenclai, a rua Abalr» 21i,
Bras do Pina. Aluguel 1,600 cruzei-
ros.

^Tova 
ígunçu — Aluga-se ótima caso,

* 3 qtos.. aala, copa, cozinha, banhei-
ro completo. Jardim, pomar. lom. Onl-
bus i porta. Ref. na Oomes Carneiro,
155. apto. 203—— Copacahane.

No 
ii_b_fbTu""da~b«ntr»l » IJ mlnu.

t:s da .estacio D. Pedro II em
apart-amen-to de oasal aluga-s; uma
am-.:* sala de frente a uma • enhor a
de toío r-.-peito 500 crltelroi. Ds m»l»
ln.:ormaçftea plttiotcne 37-2784 D.
Ivcte.

Aluja-se 
um» ca»a

i

Aluga-.* 
e quarto e saia eom tntra-

da Independente a ca.\al de todo
respeito, sem fllhot. que trabalhe lo-
ra ou a 2 senhoras. Rua Ouararu 112.
Riachuelo. -

Aluga-se 
uma caea em Nova Igua-

eu, eala, quarto e colnha, com ra-
ran-oa; Independente. Tratar A r. 8:1-
ya_Xavler,_ 171. Eng._de_Dentro.

Aluga-se 
um quarto, i rua~PlracaÍa

13B, estacio de Marenhal Hermes.
Só a duas senhoras ou a casal tem
limo-.

moblllada de
_ quarto, sala, cozinha a gia, ba-

nheiro. geladelr», radio com tod»! tt
louças da cozinha, tó serve para ca-
sal. a casa situada na frente da es-
tado. Todot os Ssntos, Meyer, »iu.uel
de 1.500 cruzeiros, contrato de 2 anos
tratar eom Jorse; k rua Álvaro Ml-
rand», 26 Pilarei, nlu sdlant» tele-
fonar

Nllopoli» 
— „luc»--e na ru» A_ier-

to d> Oliveira n» 15 » um cual
:em filhos uma casa com sala quarto
cozinha, com agua e luz, &x_&e-5e
carta dt tlançn. ^__

N» 
rua Bolívia — Alu;»-te bom

quarto completamente lndependen-
te a senhor oa senhora de respon-
sabllldade, ndo tem cozinha. Cartas
para 5590b.,, na portaria deste Jornal.

No 
Engenho Novo em rua alta e

linda vista, aluga-ce uma casa
com 3 quartos, sala, rizlnha, t-._-.bci-
ro, area. varanda. Jardim qulntel en-
trada para auto e uma dependência
nos fundos com sala,, quarto cozinho e
banheiro, di-ee preferncla a quem ti-
ver Interesse por todos os moveis que
mobília a casa. Informações i Praça
do Engenho Novo 22, com o dr.

-¦Araújo*,

A luga-âê uma caja ¦ quem flõir
-T-Lcom os moveis, 3 quartos, 2 salaa,cn.lnh». banheiro e quintal, Jardim,varanda. Preço a combinar. Trotar A
rua Aqutrl 439, entrad» pela ru» Jo».
na Pontoura_._ Bonauctico.

lü_ga-.7e aptftãmento 2TÍ quarto
sala, eozlnha o quintal, aluguel

600 cruxe*.ros a quem ficar eom os mo.
vels i rua r_rm.no Oamelelra 2b5
»pto 102 Olirli.~\ luga-te um quarto na caca n* 173
•»C--. rua Ttmbes a moças .senhoras ou
cosas, que trabalhem fora Vila Cos-
mO| cm Vicente dt Carvalho,

Áiug am-se apartamehTõa recém-
/i oonttruldos a rua Leopoldlna Re-
go 717 Peniha. Tratar no local ou a
rua Moncorvo Filho 21 apt 11 Centro.

- Çj*. i.- ¦ ¦:* ..ara:
atpJt.li» ..¦• '..ri i .r.u J0IP»l._

Otlma caaa
.'rt » Mtkcao d*m..;,- .-.-.- .. « ft Variante, com Qola

pavlmeutoa, aamlo no primei;o pa\i>tnenta t-m braitae talio « ti- p*v-mento MffH uín quarto, ••._» Jt
Jantar. • i. ..... e bauhelro cnmtutlu.
Alugutl: Cri £00,00. Contrato ua um
ano e fiador Idôneo. Cartit para o
**•* ^til^i-iBi.p^íM-H* J***t» Jornal-

fraca do Carmo com moveia loa*
cai c utenallloi nao se q it Miv-ts.
Tratar rua Cr.rmo Neto xs, Rr, Soa-
rei.

ClAaãi 
. n, 'i-ji.', ,1-r'i- r. -;i um qúar-¦' to BU '*. * - - - -- de ; ¦¦• l<T-i'*

¦-... nt i„ .. ¦. r..-. ttl. 22-6_m o:itmir '
Helena Miil».

C--r. 
•.:.,. — "Alügâm-st" 

qúar Cos jude-
* ptndt..tea, tipo ......t_ _.:;i*-(. .. cum

cunlorio * n-i.-», i>.,i.t rapazes de ren-
peito, por 100 ciuitlrot. Hua Kttivl-
qa_:Cl.avea_>:ia.__çom o dr. Plntu.

Caxiãa 
—~Aluga-4t üasa pôr 500 cru.

selros, ou vendu.sa por 50.000 cru»
zslros, eu terreno da io a .), A rua
Il_iclb4_ n._oo._ 

Cata 
em t-ãrada dè Lücat d» t»l»í

quarto • coainha, aluga-at, var a
ru» Ilun»re>te, 267, at/ tt 12 horas.
ad nluga com fiador ou desconto tm
tolha.

(itxlat 
— Loj». tlu»».*. na A-rt- ,

J nlda Nilo Peçanha — Tratar n«
n_; 501—7 Sr. Çydpeo_______ ,. .

Ca»lâa 
— Alui»-ti qutrto Indtpií-

dtnte. k rua Corontl Joio Taltt.
Trttar tt.undt-ttlr» em dlint», a rua.
jt.9 Lula Oontaça 114. Ttl. 28-5963,

Dumie 
de Caxlai — Alufo eaia

cor-for-tairel com aala. «uarto •
cezinha, chuveiro cpadntal « mtlt
dep,ndenel«* por 620 oruielro»
mena»!» tendo trat m«iti »tn amor,.
tlto-, k ru» Cabucu. 100. esquln.» da
Avenida Ilttlala.¦jSutjue de Caxlti — »luj«-.ti um»
±J grande laia dt frente tm prédio,
noro com agua encanada para duat
ou 3 peasoaa do comercio. Av. Hllo
Peçanh» 160, lunto ao Clre Caal»».'tSuque de Caxlai — Cõrle ó — Alu,»-,
—' ll t f»mllla de tratamento ou
vende-se com facilidade dt paga-nento,
uma caaa nova com todo eonforto e
bel» vltta, tendo dolt quartoa, uma
aala. bnnlielro e cotinh»; a_u» • lu«.
Tratar i rua Torezôpolls n.* 601. Cor-
te_,8. _Onlbus Grnmacho.

Em 
realdíncla de"c_i»l que t.*»Eilh»

fora. »lu_»-te ótimo quarto mo-
biliado i moça ou tenhora que tre-
balhe ¦ fora. Almuel Cr» 400.00. Ver
e tratar por obséquio de d. CienéiU,
à Avenld» Teixeira de Castro. «11-,
clelo Duque de Caxias, Bloco 34, apar-
lamento 201. que gentilmente - ¦-'
mostrar.

Nilopolis 
— A-.uga-_-j uma caaa aça-

bada de constnilr com dnla quar-
tos grandes, uma frandt r.aia cczinfia
banheiro, quintal. Aluguei 1.000 cru-
'ílros. nua Irmã, 12. chav» ua ea-
ts n.» ».

Cai» 
no Engenho Novo — Cai» cum

dois quartos duas salas. ste. alia
á rua Sou--. Barrou «luRUel de 300
cruzeiros. -*• oco por outra em cual-

Suer 
bairro perto de eonduçio ou ce-

o a quem ma Indicar umo para ven-
der n» b»te de 150 rn'.l cru-j-lrot. Car-
tas para a portaria áts.Z Jornal atas para
67717.

Aluga-st 
um quarto com"'moveis a

uma ou duas moças, i rua Valerlo
229. Cascadura

A luga-se um otlmo quarto, preferen-
X-Lcla militar. Rua Coronel Rangel,
_.5-*,-TT,.. Cascadura.

A' 
luga-se uma casa com dois quar-
tot; um» tal», cotlnha, banheiro

comoleto- e íogio a gis. vtr e tratar
i rua Souto ->9. Cascadura.

ÁÜnha Independente a um .i-f.\1 que
trabalhe fora para' ver e comolnar.

,Rua Xisto Bahia 154.

sem filhos. Tratar com o sr. Va.ir.on-
-tios, á rua 24 de Maio n.« 175 —
Rocha.

ALUGA-SE quarto pára oasal
qne trabalhe fora. Rua S. Fran-
cisco Xavier 318 próximo do Co-
legio Militar.

Aliiga-se. 
tm. casa de .familia de to*

do respeito a casal sem filhos,
senhor ou /enhora só, aue trabalhem
fora, 2 quartos conjugados, Indepen-
dente, com telefone, onlbu.*. c bondes
i porta. Vêr A rua Arlstldea Cairo 20)— Meyer.

Aluga-se 
um quarto a rua AÜce Fl-

sueir
to.

guelredo, 91- Estacio do Rlachue-

Rua 
Haddcck I_obo 3_o — Aluga-se

ot-hno quarto o uuma vaga,
vilhellt» dlttlnto

ca-
Tele.-one 48-0925.

j A luga-ie otlmo quarto a caaal ou'
f-T-Va duat pessoas dt fino trato, em
apartamento de pequena família, pro-.xlmo i Praça Saenz Pena. Tratar i
rua Tomaa. Coelho n. 26, apartamen-
to 304
I A luga-se um quarto com pensio,
_/Xpara caaal, 4 rua Conde de Bon-
íim _____________

AIuga-.se 
sala de frente para resi-

dencla ou comercio, pode lavar t
; cozinhar- Aluguel 750 cruzeiros com'3 msjes em deposito. Ver i rua Ari»-

tldes Lobo. 189

Senhora 
^ Aluga-se a senhora* db

respdto e.qtie trabalhe fora —
quarta confortável e com telefone, na-ua Haddock Lobo. Tratar i rua da
Conttltuleio. 16. leji

A luga-te otlmo quarto compTõt»-
-a mente Independente, a .um senhor
-..une.) e distinto, quo apresente bom

-.fiador. ou a uma senhora nas mes-,
mu condlçõet; i rua Taquarembo,
u. 174. Eataçio Magalhies Bastos

al» grande de trente battant» are-
Jada, alugam-ss vagas com ótima

pens&o ,*\ rapazea ou moças. A rua
Proretaor Qablto 105. Tel.' 48-4832.

** pi Juca — Aluga-se bom quarto aem
A. rf-felçio, a easal que trabalhe fo-

ra. TJnlco Inqqlllno. Exlgrm-se reíe-
rencias. Tratar _. rua Conde Bonfim
485. apto. 301. 
W*tijü_» - Ait-p>t_ã quarto com re-
X felçOes, para casal, t vagas para

.moças. Fornecem-8(- marmitas. Rua
3. Francisco , Xavier 262- _,;

Trãspassa-ãe 
loja na Tlluca. Otl-.

mo eontrato. yer e tratar A rua
Arlstldea Lobo !._;_;

TUuca 
— .Aluga-st na rua cõTrde de

Bonfim apartamento novo de 2
aalas dolt quartes banheiro de luxo eo-
zlnha derpendenclas de empregada ga-
raçem t elevador. Tratar i noit* com
Silveira tel 26-3383.  

Aluga-se 
um quarto em caaa de fa-

milla de multo respeito, a duas mo-
ças que trabalhem fora, com pensio ou
sem pensfio; - rua pr. -Oarnler..,. 33.__^

A*bo.lçfiÕ"*- 
Apartamento — Aluga-

se. de frente, tem luvas, fiador
Idôneo, com dois quartos, aala. banhei-
ro, duas varandas, coslnha com gis e
qulnttl. Ru» 811va Xavier 133. Bondei
78-76; Anlbus 33 diretos ao centro,
etc. — Aluguel 1.600 cruielrot. Chavet
para'ver no apto. 202

Aluga-se 
ea:a com 2 quartot tala,

cocínha, w. c.. trr.*sno de 10X40.
Rua Pau'.o de Macedo 204. ríi.opo-
ils,. ônibus A porta. Tratar A r. Ora-
rata, 13. Marech»l Hertnei, ar. Ase-
vedo.

Casa 
— Aluga-so boa reildencla, coen

dois quartos, tala, banheiro com-
pleto, fo.io a |át, quintal. Aluguel
1.500 eruaelrot, eit» vatla, entres»
ImedUta. Bu» Baronet» do Engenho
Novo e-ta-ao de Sampaio — Jacaré.
Informar hoj, ati at 17 hora» pei-
aoalmenta, i rua Evarlsto da Veiga,
16.. '157 

i andar, aala 1501-A*.

Caaa 
com saía, quarto7'cbzlnha eba-

nheiro, funcionário publico, preelaa
por meaes, enquanto constrdl sua casa.
Qualquer ramal acima de Cascadura.
NP.o aceita moreis nem di luvas,-di-se
5 n.cict adiantados ou em deposito.
Tratar com Nascimento pelo telefone
22-'.911, ramal 37, das ll As 17 horaa.
dia 'lamente, aoa sábados i>ti_12. horas,

cadura — Linda casa moderna,
quartos, tala, varanda, banhei-

ro completo, fogio a gis. Aluguel
1.100 cruzeiros e 12-000 cruzeiros pc-
los moveis; i rua 611verlo 37, caaa
4, a 5 minutos da estacio. Tratar
no lo-al.

Casa 
*— Aluga-ae um* caaa com doía

quartoa, duai salas, cozinha, ba-
nhtlro e outras dependências cum eu-
trada para carro, só para famlila
do tratamento. IV.a Honorio. Esto.-
çio do Meyer. Tratar com o sr. Ro*
drigues, das 11 is 12 boras. Pruça
Tlradentes 79. aala 3.

Nilopolis""—"Aluga-se 
a rua jullo de

Abr.u, 1123, urna noa caàa recém
construída» com 3 quartos _i:a cozi-
uh\ e dcma_j dependências, grande
quintal, a lo-minutes da estaçAo. acel-
ta-se oferta. Tratar diariamente, na
rua Padre Telemaco, ¦.**. Cascaoura,
das 18 horas cm diante, e aos oo-.
minges, no local, das 12 horas em
diante

Aiuga-se 
utimo quarto a eaiai ou

senhoras i rua Jacuruti 920 —
Penha quase esquina da Avenida Bra-
tu.

A luia-i. ou vendt-a» uma otlma
- X, casa cecn 4 quartos. 2 calaa. e
mats dependências, inclusive um
grande quintal, na rua IrapuA a. 370
próximo i Praça do Carmo — Braz
de Pina — Procurar as chaves no
numero 253

1.4

Aluga-se 
uma sala dc trente para

fim comercial nã rua Uranos ao-
brado bem i_o Largo de Carla —
Tratar na rua Coruelhalro raullno
n. 193 casa 1 — Ramoa oom D.
Amrla.

Hlglenopoll! 
— Aiuga-se um apar-

tamento com quatro quartot. t»la,
cotlnha.. banheiro, arei e w. e. da
pir.pregr.dB. á rua Carneiro Ribeiro ?9.
Trata-te 4 ru» d» Orloet 2Q__—!».

L~eo_>ol<í:n» 
— Aliuta-ae üm apar*.

tamento com 2 quenos l stla e
demais d-oendínclas. Ver e tratar i
rua Iramaia 7«f. — Parsda de laieaa
aluguel 300 cruaelro»
T eopoídlno — Aluga-se um quarto1 Inder-indenre em casa de família:

"T"Iusain"--aé 
pequenas oasaa Jã Í5Í»

" 200 e 250 cruzelroa lugar sito Ir-
forma-se na rua Armando Sodre go
Olaria começa de rua Parannoi,

A 

"lugam-se — Casal sem filhos alu;-.
a outro ca&al sem íllhos doía otl-

mos quartos corn direito a cozinha:
e lavar, pedendo ter parte de quintal.
entrada para automóvel Tratar á rua
Monsenhor Plaarro 25. Praç» do Car-
mo. Penha. Oalbua_98._^

Aluga-se 
um quarto em caaa de fa-

mlll» sem llltiot a m r_pa_ tol-
telro ou casal ttm filhos, podendo
lavar e cozinhar, i rua Alecrim 97
bairro uosmos

Nova 
Iguaçu — Aluga-se uma casa

com dois qu-rtos, sala, varanda.
cozinha a banheiro, por. 700 cruz-el-
ro». á ru* Triunfo 174. B»lrro C»-
llforni». Com d. Eli:», daa 7 at 18
horas.

CT

À"lugsm-ae dois apartamentos novot
_T_L.cada um com dois quartos, uma
vila. cozinha, banheiro e uma grand*
de arei de a m.2 na rua Tavares
Ouerr» n. 162 e H4. serve p«r» tno-
radia c escritório eom agua e luz
e abundancf-S. trens de Unha Auxi-
Uar e Rio Douto, t onlbut da Vlaçio
Albatroz na porta para a praça Maua
— Tratar com o proprietário i rua
da Matriz n. 1.027 em Slo Jo&o de
Merltl — Estado do Illo.-

Àluga-se 
ot:m* cata eom 3 quar-

tos stla ampla, banheiro com-
pleto, cozinha, varanda, Jardim etc.
A 3 minutos dl estacio de Anchleta
— Aluguel r.OoÓ ^ru-elros. Tratar
no'botequim da Estrada Nazareth n.
2774 — Anchlot».

Aluga-se 
caia" com satã,' quarto e

coainha, agua « lu». Tratar k rua
Vítor Fragoso 500, Nilopolis.

Cascadura 
— Rua Banatorlo 19b,

apt. 201. Tranafere-sa o contrato,
tem luvas. Ver no local. Tem 3 quar-
toa, ampla sala, banheiro completo
com box, grande coz nha, varanda e
area. Em centra de terren*. Preço
1 m!t cruselros.

Nilõçõ-ií 
— Anuo-10 otlma ca»» cl

entrada psra automóvel, na rua
Dulce, 1391. Tr»t»r »¦ ru» Delfins
En;t. 30-. Penht. ^___

Nilopo-í_ 
— * A^sa-te o pn-dlo da

ru» M»rld Mohttlro. 221. *a 100
metros da e-taçio, com 2 quartas 2
-¦alas, varanda dt frente ds fundes,
banheiro completo, cozinha com fogio
ii!tra-g&a, banheiro pnra impregada,
Karagrm, grande quintal arborizado.
Ver e tratar 2."-f«lr» dat 16 tt IS
horas no local.

Nlíopõllt 
— Aluga-te um galpio fe-

chado,, com 200m2, terve n»r»
club!. comercio, depotlto ou industria,
escola etc. Tem Janelat Dlsculantes.
Entrada par» carros, lus, «sua enca-
nada, alto a rua Otávio 'traga, 1521,
fun.oa, trtar no Hlo » Avenida Pre-
sidente Varpac, .20 lol».___'el..43-1371.¦\Tiiopolis — Alugam-se casas com
—^ quarto, eala. eoilnha. banheiro.

ãulutal, 
Jardim lut e asua encana-

a. As casas acham-se em linil ae
construçio. Ver e tr.tar com tr.
Lult no local. Bua Manuel Rela 157.
(final da avenida Mlrand-la>

Alugam-je 
duas lojai, dois aparta-

mentos, i rua .Conde Acrolongo
341, Penha. Tratar do lado da rua
Guatemala, 30K

Aluga-se 
um sobrado com 3 quar-

tos uma sala cozinha, banhelrc
completo, quario de empregaaa, ter-
raço, varanda e quintal. Rua Ura-
no.., 1254- Tratar A rua Antônio Rego
524. Olaria.
\ luga-.e um» loj» pequen» coriT-o»

-fa. morada.
Penha.

A rua JacurutA 701 —

A~íuga-se uma casa com três como
A. dos, aluguel 4S0 cruielro». Tratar-
se com Euclydes, i rua Nunes Alves
n.° 1, sala 15, Caxias, subúrbio da
Leopoldlna. Carta de fiança.

aparrua Alberto ITnpomuceno, 54
tamento -104,. Ramos

eopõfdina Piv-clso caaa 3 qua. *
4 tos, _ala cítlnha e benhelro c*

Bra- át Pina »ti T-!s_em. pa_-o mil
cnizelros e dou iomente cm bom tia-
dor. Tcl pera envio ____!_ 2.--_-*°',.i

Eoja 
aluga-se otlma cem" moradia a

rua Lourenço B'.Be'.ro r._ Bairro
Hlsieno-oolta chaves na carvoarla *o
lado <- trttar k rua do Ouvidor -.8- 1_

Aluga-s. 
quarto para rapaz, cm ca-

t» de ÍamUla. com garantia de
tres meses. Rua Juvenal Galeno n.
85 — Olaria."TTlug»-»- cai», e»lt, quarto e con-
_r_Lnha. na ru» Cabo Frio. 484. Ca-
xla». P»rque I_at»lete. Procurar o »r
Lopes.

Alugam-se""útimes 
apartamentos em

primeira locaçSo, pronto para te-
rem habitados. Vtr a nia Sllva Xa-
vltr 33, Abolição. Tratar k Avenida
Blo Branco 12B. 15°, tala» ' 150. -10.

A luga-se uma boa casa moblllada,
-tVcni Paraíba do Sul, etaçio de
águas, veraneio ou pensio. Aceita-se
socla. Perto da estacio. — Tratar á rua
Gregorlo das Neves, 33, caaa 2, com
a proprla. Tel.: 4.-5649.

Aluga-se 
unia linda casa em ri ova

Iguaçu. Vila @io Luiz,, com tres
quartos, sala, eozlnha e demala de-
pendências, . toda forrada e taqueada,
grande quintal, mult»» fruteiras. —
Aluguel Cr» soo 00. Tr»t»r dlretamen-
te com o proprietário A Av. Rio Bran-
co 9, tala 352, terceiro andar. Onl-
bua na porta.

Aluga-se, 
em casa ide família, quar-

to i tenhora idônea que trabalhe
tora. Tlluca. 48-4730.
A *-u8a"8e um quarto para casal, com

JT\. refelcdea, em casa de fnmllla com
tçdo ref-pelto; & 

"rua 
Professor Gablzo

Xt,o 277, TIJuea.'
A1 luga-se otlmo quarto moblllado, a

~7X cnaal distinto sem filhos e que
trabalhe' fora, trocam-se referenetat,
A rua Campot Sales. 24, apavtamento
iy03. pode ser visto depolt dat 12 hl.

Ã íugá-sè- om quarto com ouVém"mo-
••CA. vels. á rua Amoroso Costa, 103,
«•ito. 204. Tel. 38-4020, dls 1 u 11
bnraa_:_>jMuda_da_ Tijuca.

Aluga-ae 
por 2.00C'cruzelroa, dois

quartot com dlretto a sala de jan-- tar, incluindo gis e lua. pode eozlnhar
<a lavar, esaa de 5 peaaoaa, telefone
46-3040, dois bicos de gia para cada
f; milla e com pensio por I20r: eru-
jrelros eom quarto e aala; i rua Had-
dnclc Lobo,

. j A luga-ae pequeno apartamento poi
\td*3.7t\Ó cruzeiros, novo, de quarto, ba-
tsihclro • irea, Independente, mas ine-

xo e fundos, easa de casal' de afcto-
Juto reaptlto, a uma peioaa que tra-
bathé _%fora, de^ conduta_moral irre-"A 

lusti-aa e «.partamento 302 dã rua
_*VnariVfi de Ttapaelpe. n. 573. eem 3-inertes graedes. sala e dtmaU depen.
dn-Cleta, «om mobília chipendale d« lm-
bula mcfilçrv para quarto de c-asnl e
nal» dt J»nt»u qu» poderA ttr i.ndldi.•Chavea eom e encarrepado Jovlno no
mesmo prédio ou no edifício n.* 3?5.
t .a a ia 13 horas dias ataia a «os
i-__----Cr-- aM á» 12 l_?ae.

Tijuca 
— Aluga-se apartamento

com dois quartos, sala. banheiro e
corlnha. todo reformado a quem pagar
um ano adiantado. Alusuel 1.300
cruielros. Cartas para 74120 na por-
tfl.rla deate Jornal. _. '_ __

TI J ÜCA — Trasp-saa-acurgcri-
tn uma easa com 2 pavimentos.
11 onr.rtos. S banheiros, gTattfl-
quintal, contrato 5 anos, mnls 5,
alncrael 3.7S0 erníHrOs, com dl-
relto para Instalar laboratório,
escola, pens&o on eomi-relo. Bon-
de a porta, com motrols on sem.
Carta! nara 10098, na portaria
deste jornal.  - 
'TSfluea — Alüea-s» otlm» tala, írtn-

te, aem mov-Ms em apto. de wque-
na familia, r.om banhor e café pela
manhi. a 1 óu 2 pè.*Sr-\|.a de trat*-
mento que trabalhem fora. Rua BU-
va aulmiTíes, 46, apto. íul: esti ru»
è tr»nt**ert»l lt ru* Dtstmhbarrador
Izldro, é a 3.' depois d» Praça Sa*ns
Pena.  __j
vl*»!Juea — Aluga-a, 2 Doit quartos
-i- eom pensio, com ou s-íto mobília
em prédio situado no centro prsnde
terreno, otlmo para saude. Rua Sio
n-if-it'., 22. Fone 38-4331j

Tijuc»* 
^T-AyarUmento * «itlo -

Per um a-*f**-n*fnl'0 í-* a^u-juel
a-.tl-to. e»m ou tem movei», dou «s-
erltura íe u*"» are» equvtlente a
tran*aça--. TEíta ar:a flet situada
em Ja-ierl. um» hora t vinte mlnu-
toa de trem elétrico do Hlo e a r^e-
nos d-í uma hora r.rla estrada Rio.
SSo Piulo-Vatsouraa. local saluber-
rít-io. clima, de etnatorio. loo por
cento para fim ds remsna. Tratar
líom o proprietário das terras, GU.
Tela_ane__._-24fl2._-

Tròeí-se"apartamento 
na Muda. por

oaaa <¦¦¦_ apartamento na Tlluca
an -nal. Sul, Tratar pelo Ul. 3S-B76.

A^ugà-sie 
üma ampla sala de 

"frente
assobradada, própria para "Cur-

sos" ou para pesaoa de tratamento e

ãue 
.trabalhe forn: A rua Hermennar

a n. 370, .esquina da rua Meyer. —
Estacio do Meyer.

Aluga-t, 
um quarto pequeno par»

solteiro ou pessoa tO, k rua Sao
Franclaco Xavier 8_a, estaçào de S.
Francisco Xavier./ __ .;

À" 
luga-se confortiveV" quarto, entra**
da Independente, a senhora, ra-

pas ou caaal ue trabalhe fora. Rua
Plaul '19, .cása 7._ Todos_ õs^Santos^

Aluga-ie 
umá casa 

'no 
Meyer"eom

2 quartol. tal», cozlnn» e banhei-
ro completo. Fone 42-0.27._8r. Itoia..

Alugam-se 
doll granda» t .-xuotot

apartamentos, acabados ds cons-
trulr, próprio para família de trata-
mento. Alugutl 2.000 crutelrot. Var
a tratar das . is i 1» daa 15 át 17
horat. k rua viuva Cláudio 473, Largo
d_o Jacaré. , ,, ., ,

Alu_a-Ve 
por 300 erunelrot, uma va-

ga moblllada , em quarto de porão
limpo, entrada independente, ambieu-
tt familiar e bastante eonduçio i
port», á rua 24 de Mato 367, -fundos.
Tratar com D. Eugenia das 9 noras
em diante. Njo- t, atende por tale-
fone.

Aluça-se 
apartí-mento com 4 quar-

tos e 2 banheiros. Boca do Mato.
Meyer. Aluguel Crt 1.800,00! k rua
Maranhio 75.- - Absolutamente nio
r.tendo pelo te'efone.

"Âlügam-se 
quarto e sala da fr..ir_-.é a

_CjL casal que nio eozlnhe ou -a senho.
ras próximo A estacio. Inf om sedes A
Avuilda 7 de Setembro 34. M'.rechat
Hermes

Sluga-se 
uma essa com sala. quar-

to e outras, dependenclai, a quem
adiantar 10-000 cruzeiros para serem
descontado! em alugueis de 600 cru-
zelroa mensais. Exlgcm-se contrato t
fiador. Tratar.à rua Calca 141, Tan-
que, -T^-irepagui. Prefere-st casal-nn fllhoa.  . . .
Xinga-se ótima sala de frente, têm

-ci. moveis, em apartamento novo dt
easal de funcionários de todo respeito
a um ou dois rapazes ou senhora
distintos, . i rua Xsoltna 341. apar-
tamento 101. Meyer. Transversal A
rua Hermengarda. '.' -¦ '¦..„,..¦

Alugtm-st 
quirtos ou vagas, imôbT-

liados, com pensio a casais ou
aoltelros, i rua 6io Francisco Xi-
vier 107. Tel. 2n-i2i_.~\ 

luga-se quarte sem moveis em oa*
•cx sa da família, a um rapas dt
respeito, pedem-se rtferenclst. Toda
ronditçio i porta. Rua Asais carnei-
ro 201. Piedade.

Alu?a-se 
uma easa a quem di 2.000

cruzeiros da limpeza, i rua Faus-
Mno Lins aio. Estacio dt Anchltia
««sta rua rica em frente a segunda
ponte, entro Anchleta e Ricardo dt
Albuquerque^;
V~lúga-te umquarto, tlto » rua Jul

-cX22, caia 26, Quintino Eocaluva,
a um» moe" ou rc-hoTa r"-> t-n*"-,
lhe fora. BA atende.te depois dat-) bqras.

Síuga.ae 
uma vaga, em apartamen.

to. no erntro. A moca dc" otlma
aparência, que trabalhe fora o dia In-
tanro. o..ti., oara A4282 aa nortaila
ii..t_ Jornal

A luga-se em Nova Iguaçu casa com
_f-LdoJa quartoa. duas salas, eoilnhn.
banheiro completo t grande qutntn'..
.Só te aluga a quem ficar com gelad•¦-
.ra elétrica, radio vitrola e.-ut.os mo-
vels. Pentro d» estaclto. Aluguel 1.300
cruzeiros. Tratar eom BEC Rua Me-
xlco 41 10" andar sala íooí»

luga-se uma casa com cinco enmo-
dos a quem flcar.com ot movelt.

O¦ dono vai para Sin Paul», míl eiu-
aelros de aluguel. Carta de fiança.
Tratar com o proprietário na local.
Rua pinto do Campot 2.8 em Bentt
Ribeiro

Spartamento 
— Alugo com 2 q*i»i-

tot rela cozinha banheiro e w. e,
empregado aem uvas tratar oom o tr,
Jcrgt mi».. Tel. 4.-3366 4 rua Oll-
v-tr» 11 Méy« .

A"~iugai»se 
tobiado Upo apartamento,

com dois quartos, snla, eozlnha.
banheiro comoleto oom gis. dependen*
ciai dt emnreiada, i rua Miguel An-
gelo 676. Cachambl,_Mayer. ¦

Aluga-s** 
o" apartamento 906 da rua

MarouSs do Paraná 41, carta de
fiança ld ne», 2 anos, chavet n» pa-
d. ri -. ¦¦¦•¦•¦ - ' 

. 
' 

Aluga-se 
apartamento em frente o

estacio dt Quintino Bocaiúva, com•.'ola qutrtos; duaa aalaa, atleta, eo-
zlnha, despensa, varanda e banheiro
eompleto por 1.500 cruzelroa. Tratar
fim e nroprletarlo no local, 4 rua
Pola» 1186.

Apartamento 
—"'Engenho Novo —

Tr*nsfert-at eontrato de dois anoi,
eom doli quartoa. sala, cozinha t
Tia, bsnhelro eompleto, de empri-
irada, pnra-rem, aluguel 2.050 ero-
relrot. tratar eom o ar. Fernandea.
Largrt da A-oüoRo. Cafô. Junto ao
Jornaielro. das 9 üt 12 horas, ou n_.
rua Ca—ir-uqulra 7. E:t-.;.-- dt Terr.

I Kova.

Cana 
— Aluga-se, vazia, com dois

quartoa, aala, banheiro .completo,
fogio a gis, quintal. Aluguel l.sou
cruzeiros, no Jacaré, estagio de Bm.-
paio. Informações pessoalmente, dt-
gunda-feira, i rua Evarlsto da Vt>W-
n. 16, 15" andar, tala isoi-a 

CASA — Freelsa-sc com nm
ou dois quartos, saal c cozinha,
banheiro, dá-se 6 mil .cruzeiros
de gratificação. Aluguel até SOO
cruzeiros. Serve ate Madurelra.
Hespostas para 63200, na porta-
ria deste jornal.

Casa 
— AÍugãm-sa 2 quarto*, saua,

cozinha, banheiro a quem em-
prestar 8 mil cruzeiros. Ver e tratar
á rua Dr. Ooncalvea Lima 653. Maré-
chal -Hermes ou Honorio Ourgel. Oal-
bus_ i_ porta^Plcdade-Honorlo.

Cascadura 
•— Aluga-se i ruã Iguaçu,

273, os dois últimos apartamentos,
absolutamente sem luvas, um com 2
quartos, sala. banheiro, cozinha com
for-.o a gis, etc. Outro com quarto,
sala. banhelio. área pequena, etc - —
por 1.300 a 1.000 cruzeiros, rcspectl-
vãmente. Deposito de -3 meses e eon-
trato dt .um ou dois anos, se convier
ao pretendente. Informações com J.
Soares. Tel. 43-204Q.

Engenho 
de Dentro — Aluga-se casa

vazia reformada com doía quartos,
duas talas, cozinha a gás e banheiro
completo, Jxnto dc ¦ tod&a as condu-
çdet. á rua Dr. Padilha 22. Tratar
alretamente com o proprietário no lo-
eal, dua & it u horat e das 14 is
IT horas '

EngenHõ 
de Dentro — Alug_.-te um

quarto grande, podendo lavar ecozinhar, a uma aenhora ou mesmo
um casal. Aluguel Crg fiOO.oo, e uma
ajuda de reforma; i rua Catulo Cea-
rena, n.o 100, cata 10. Bonde Fle-
dade. - 

Em 
casa lo família dfi.tín'ta aluga-sê

com ou sem refèlçò«s, uni co ln-
qulllno, ótimo quarto mobilado, Jun-to ao banheiro de-luxo, com direito
a banhos quentes, acata -apalacetada,
no melhor, local da Piedade, perto de
toda eonduçio, a uma enhor a ou
du:i9 moçis serias. Informações pelolelitone 38-2727, cem o Sr. Olímpio.

Er.ctntado 
- Aluga-ae confortável

residência com 2 sala«, 4 quar-tos. banheiro completo, copa, cozinha,
dep. de icnprcRndos ein centro de
grande terreno á ru» Fontoura Oha-
vet, 74. Aluguel 4.000 cruzeiro». —
rratar paio ttl. 48-61.1.

cie Dentro — Alugam?»
En;-duat pequenas cases eom quar-to, . tala, cozinha, banheiro, ein final
de conatruçiio, à pessoa que possa-em-
prestar algum dinheiro. Carta para o
n.» 87.41Ç. na portaria detteJ__-nol._

Engenho 
de Dentro — Ailga-te úm

quarto com entrada Independente
tm caca d, famlll» de respeito, á oa-
valheiro que trabalhe fora. Próximo 4
eonduçio de onlbue. bondes e trens, A
RU» Dr. Bulh.ct n. 47..

Encantado 
— Aluga-se casa com dois

quartos. duaS salas, cozlnhi. ba-
nhtlro simples e boa area para quintalou ]»rdlm. Aluguel 1.200 -ru-irii-.-
Flano» » contrato a combinar. HAo é
casa da frente. Ver i tua General
Clarlndo 768. da» 8 ás 12 horat cu te-
gunda-feira Informar pelo telefono
37-5225.

Jacarepaguá 
— Alugam-ie 2 «parta-

mentos confortáveis, novos, dt 3
quartos, k rua Dlat Vieira. Marinna— Trttar à rua Engenheiro CaWcantl
14. Muda da Tlluc».

Olinda 
— Alugo c»sa com tres quar

tos, sala. c.zlnha e quintal, dlt-
tante da eataçfio 16 mlnutoi .» quem
emprestar 3 mil crutelrot. Tratar
com o Dr. Homero, i Avenida Au-
tonio Carlos 207. 4», tala 402-A. Alu-
gurt 3B0_eruzelros.

Í)leUade 
— Aluga-se a uma pessoa ae

. todo o respeito ou a dois rapazes
que traoalhem íora, um quarto em ca-
ea de família, c-lgem-se referencias.
Rua Jo-o Pinheiro, 29. casa 7 — Br.
Abda__a.

Passa-se 
tuna casa eru Bento Hl*

beiro k rua Illo Claro 7.. casa 2,
cam dots quartos, uma sala e cozinha,
por 2.000 

"cruzeiros. Aluguel 200 cru-
zeiros. Tratar em Nova Iguaçu, k rua
Marechal FlorUn- -2374¦'¦*-•--,

Í>áasõ 
Ò cÔVtvatõ" de üm apartameu-

to am Quintino Bocaiúva, com 2
-ãuirtos, sala, cozinha, banheiro com-
pleto. gis telefone a quem ücar com
os moveis. Aluguel antigo 475 cru-
telros, ne._oc!o ursente. motivo de via-
gem. Tratar pelo telefone 29-9457. de-
po|s^daBi_l2__r;oi.'i_,.-.

Pllafé» 
— Ãluga-te metade de um

apartament-j. 400 eruteiros, tret
meses de deposito, vendendo-se moveia
da sala ou quarto, tem gis e agua.
quente. Negocio urgente, base 5.000
cruzeiros. Informar_..pg__g___Jgj___2jji?ÍJ3lj.

Preclsa-so 
uma empregada para ser-

viço domeitlco. Trntar ru» Ararl-
pe Junlor 62A. Andaral. Pag»-se
bem.

A lugam-ai magnífica» retldenclaa -
-CXp.-oxlmas á estação. dotadas de
todo o conforto. Aluguel» de 400 a
1.100 cruzeiros. Contrato, fiança ou
d_po_lto, sem luvas. Tratar na Orga.
nliraçito Mario Dllano. Edlf. Meln; »a-
laa 4v o 5, diariamente das 8 as 17
horas e aoa domingos, das 9 as 12
hora.*, em Duqu^ de Caxias.

Aluga-se 
i-ma aala Independente p)

i o*i 2 rapazes solteiros com mo-
veis preço 400 oruzelrot. Ru» Dr
Nunes 63. Olsrla.

Penha 
Circular — Aluga

casa. Ver t tratar 4

A partamento novo em Bonsucesto, c/
A} quartos, salSo, cotlnha » gás. Are»
etc, troco por caaa pequena que tenna
quintal, no mesmo bairro ou adlacen-
cias. basta quarto t sal». C»rtaa para
59596, na portaria deste Jornal ou te-
lefone 42-6927, dl____ute_s:

Aluga-se 
quarto com baniielroane-

»o, em casa de fomtllr - ¦••-
senhor de respeito
Hua üonauceabo__74__

um
cruzeiros.

luga-sõ unia cesa com 3 quartos,
2 salas, copa. cotlnha, banheiro

completo tendo InstolaçSo de gás en-
gorraf-do e fogáo. Local para auto-
movei, Rua G_omensqro__-41,_ _OIaria_.~-p*ugíí«"a"*q--m índenlz»r reparos
At plntur»» no valor de 6.O0O cru-
zeiros doll coonodot cem entrada.
Independente», com dlretto a _lavar
e cozinhar, próximo i F-staçao de
P.anv-a. Aluguel 500 cruielros. Tra.
tar á rua Elpldlo Boamorte. 211. I.0
andar — P.*»_a d» Bandeira

Porfto 
habitavel* e mats trét quartos

de fundot, para fnmllla modesta
de rlnco ou seis pessoas; so alugamos
Juntos, no Méler. Tratar pelo tele-'one_4___3_35.

Pa_ísã*5._ 
uma casa com quarto, tala,

cozlnh» « quintal, com todot of
mdvels ou parte. Aluguel Cr* 600,00.
Ver íl rua Itollna n." 319, tundot
Tratnr à ru» Ana Nérl n.-> 1.740.
Telefone 40-0600. Sr. Bezerra.

Piedade 
— Xlug»-»e 1 apartamento,

» rua M»rlo Corp»ntlar 926 —
Apart. 1021 as chaves nu apart. 101
no lado; tratar * rua sacaduca çn-
brnl 173. Tel. 43*4210. até 4s 12 ho-
rn», todoa os dia». Com 2 quartot, 1
enla, varanda, agua quente e fria o
banheiro completo, terraço • fogáo a
Ját_  

' 

Quarto 
independente, aluga-se a

pessoa que trabalhe fora, pedem-
se referencias, i rua Almirante Ari
Parrelras l-*r. Ro.hs___

luga-se 
"i 

apto' re"cem construído,
_ rua Angélica Mota, 167, na es-

taçSo de Olaria, por 1.500 cruzeiros
tnensalt. Trata-ae com o proprietário
nn mesma. .—_

A Iurra-.*e quarto com ou sem mo-
A velt para casal, náo podo cozi-
nliirr, a quem adiantar 4 r_e_cs para
ser descontado em alugueis, te náo for
nestas condições é favor náo te apre-
sentar, rua Caji, 63, apto. 102 —
Penha. _

A lügam-se lojai » aptrlamentos aca-
A bndoi de construir, otlmo local.
At lojai ten-em par» qualquer ramo
de negocio. Ver e tratar i rua Re-
çenern-jtto, 145. Bonsucesso, lunto a
Variante. 

Aluga-se 
um quarto em eaea ae

f-mlllt a um casal'tem filho» oii
dois rapases aoltelrcs que trabalhem
mm  Bua Montevidéu n. 1236 —
Penha

Á lügatn-ae grandes gabinetes com
_t\ sala diapensa para cada um,
próprio para medico, ou dentista» ou
pequei_at Induitrlta — Rua C»rdoso
de Morais n. 538 mesmo em frent:
a Estaçáo de Ramos — Telefone 30-
2361

Aluga-ae 
uma dependência e| quar-

to, aal». eoilnh» t w. c, 4 trt-
vees* Amltade 27, Vil» d» Ponha.
Pede-s-o um bom ílador. Nio adianta
vir sem ter fiador.

M" 
oça moiietita procura outra para
companheira de quarto. Avenida

Teixeira de Castro __.• 64. aparta-
mento 101; Cnib-a 3 '., 94. 130, Li t -
outras conousoea próximas.  •

Olaria 
— Alüga-se otlma sala de

frente, na principal rut e no me-
lhor ponto para medlcoa ou eserUo-
rio. Ru. tiranos l.íOB, »p. 201, fo-
ne 30-3000. Olaria.

Orlaria 
— Aluga-te Undo apart.-

mento, com dois quartos, sala, it-
leta cozinha, banheiro completo ro.n
chuveiro elétrico, grande area. Juri-
to d» Avenld» BratU. Fa_ll condução
— Tratar 4 rua Pi.-acgl 237. cou o
sr. ^Araújo. _.

Ik'assá-ae 

"o 
contrato üt um apin»-

. mento com trei «ri pios quarte.
aala, duas varand?^., banheiro cora-
pleto, fo_4o a gis, dois tanques a
quintal, Caminho de Itaoca 913. tp'..
201, Ramoa. Conduçfio: ônibus S-2 ¦
S-ii,_em_Ka.mos e s-2 _r,o Meyer.

P"" 
aii a-ae apartamento com Z quar-
tot, 1 aala e mais pertences, com

dormitório novo, base 4 mil cruiel-
ros. aluguel 1.200 cruzeiros. Tratar
hoie e amanhi. 4 rua Colm.r». 35b,
apto. 102. Tel. 30-4S54. Penha Clr-
cula__ . -----^ ,_—i _
Rêtfiõã raipeitav/l deseja alugai a
JL metade de um* aala para escrito-
rio, leva teiolone. Informar par» te-
'.llone 37*2553. _.

PWClsa-se 
qutrto independente, p]

r_.p»t loltelro, dt Olaria » -*¦«¦¦
nhma. Tel. 30-0251. ar. Abel, dat 20
fts 21 horas. ,—

Aluga-te otlm»
rua Fuás

Roupinho 54. »s chavet no u. S-'.
Trnusver3al_4 rua Lobo. Júnior.
*l5ênh'u — Alüga-se um prédio 4 rua
JL Califórnia 6S ,coin quarto, sa».
cotlnha banheiro t bastante quintal.
Ver no'local das a 4s 12 hor».. dln-
rlamente. OBS. Fle» a 50 metrot d»
Avenida Brasil. .—.
rjnssn-se cnsa com l quartot, tal».
ST etc, 4 rua André Atevedo, 144. em
Olinda ônibus 4 porta, aluguel 1300
cruaelros. contrato de 2 anoa com
consentimento do proprietário, a quem
tlcar com moveis do eala e quarto
pçlo_Jutto_yolor _do__3.000 cruielroa..

Penha 
— 

"Apartamentos novoa alu-
gam- na Avenida N. _. d» Pe-

nha 239, distante um minuto d» «tt»-
çáo iwderio ser vlstot no domingo
das' 14_i5_l6 horas_ ,

P'assa—se 
oü aluga-se, um apartamen-

to com 2 qtoi.. I tal» e mal» per-
tences. com dormitório novo, baee 4 mu
cruzeiros. Rua Coimbra, 35t. apto. 102.
Tel.: 30-485A .<•*-•--'Penha .Clrtrular, __,
/"Vü-wrte 

'-^ Em aplò de pequena
W família »lug»-te moblllado e eom
direito » toda» serventias .omenta a
moca ou senhor». Aluguel 300 oru-
telitos 4 ru» Leopoldlna Rego Olaria,
para detalhe» chamar Barrelroa
43-2385 ramal 8 de 9__»_13_noratJ

Ramos- 
— Xlüga-so úm quarto ln-

dependente rt um ou doía r»pai«e
de lesp-ito — Rut Miguel _*orrretra
n. a9.

S^ãla 
do frente, um quarto peq»eno

e banheiro anexo, em apartamen-
to de pesos» que trabalha for» — Alu-
•am-se a solinor, senhora que traba-
lhe fora ou para tins comorcialt, eon-
sulto.lo, etc. Depoilto, pagamtnto
adiantado, 4 rua Alberto Nepomuca-
no.54. apaHat^en^o_^2_-___Ramos--_ 

Traspassa-se 
uma casa com duat

salus, tres quartos, dois banhai-
ros. cozinha, copa, gartgem. Jardim
e quintal, » quem comprar »lgunt mo-
vels. Ver de amanhi a sábado; a rua
Fllomcna J*uacs,jibl.v .

^MNHA_Aj.'X_--_AR 

Alugam-se 
duas casas sala p quar-'

to e demais dependenclai para
casal tem filhos . quarto para 

'rapaa

solteiro. R.'*J Vieira do Couto 73. Ro-
¦na Miranda. .troca-., ou ver»«e-_«
Xlugê-.c

Quarto 

'— 
Alu_a-se. moblllado, a ca-

sal ou a cavalheiro, em casa de
i-osal tem filhos, 4 rua Jagu»rt n. 1.
Rocha, ônibus 3a i porta.

vuarto — Afugn-se, com c.iê r"a
«6 mnnhá e banhos quentes na rua
Dias da Cruz. perto da esta;S_, a uira
on du^s moças que trabalhim .'jtt. ou
que eatudem. Pcdem-.ae e -iio-ie re-
ferencias. Carta» para .3602 na nor-
tarla deste Tornai.

Jacarepaguá 
— Pasaa-se a promessa

dt venda de uma cata dividida
em duas moradias. Uma rende .100 cru-
zelrot mentalt, com fiança detconta-
da cm, folha, e a outra estA vazia,
por 80.000 cruzelroa. Fadllto a metade
e o resto a combinar; i rua Jabuira.
L. do Fontlnha. Tratar i Avenida
Nelson Cardoso n.° 804 (botequim!,
com o sr. Dltüa. Trs.u.» a_nai| das
U bora».

irVunrto — A.i.ga _e. f^ij» Vaa de
Caminha 540. sobrado, a um se-

nnor ou a um casai, com dirleto a
lavar e cozinhar. H_yer. Cachambl.
Jr>*üarto — Alupa-so um bom em apar-
v*i 'f.mento noco, com direito a ha-* 1 nuentos, a casal qu» trabalhe
for.*., ver e trntar á rua Canlndí 53,
apto. 101 — Sio Francisco Xavier —
¦— Praça TJbaJara — Jacaré-
•'-'.uarto — Alu_a-ae um ou^ifõla bons
**^ quartos tm apartamento novo, com** lto a banhos quentes, a casal que
trabalhe fora, podendo utllltar-io tam-
lem/da cozinha. Ver e trntar A rua
Canlndí 53, apto. 101 — SSo Prancls-
co X»vler — Praça Ubajara — Ja-
car^

luga-so uma vaga para rapas a l?0
cruzeiros em quarto Independente

com telefone » cama. Travi-sta Hom-
cio 40. Ramos. Tcl. 30-2258

Spí-tamrntòs 
— Atügnm-se dois.

sendo um por andar, com varanda
saln. dois qunrtos. banhjlro completo,
cotlnha com gas Esso; aluguel 1 foo
cruielros flndor ldonco Ver run An-
dlroba 113 pegado a estaçáo de Rarnor,.
Tratnr á Avonlda Marechal "l-iniino

_ Iola.

Sa:an 
—- A:ugam-ae no eemtro co-

merclal do Meyer, de preferencia
Cínica Medica. Tcl. 29-1363. 

SAT.A n!> Me.ver em frente A
estação, traspasi-a-sc a quem fl-
car com os moveis. Rua Ja-tf-uim
Meyer, 16, fundos, gr, Antônio.
bó a mimar, d* nrefefehcla Marl-
Kt nna, quarto com rouoa de cama,
4 r. Alcides Mala los. Bento Ribeiro.

Terrenos 
Juntos de Madureíra'. com

tAda eonduçio, preço 30.000 cru-
retrós, '.'...i cruzelroa de entrada e
Tirrst-rfirs de 387 eruzelros. Tratar i
rua l.o de Março n « mi-A, 4.° andar.
•ala 6. -¦-¦.--__x «3-0189.

Aluga-st 
uma casa nova, granae

com quatro cômodos e demais de*
..denclnt. Ver 4 rua LeontdH. aa.

ilamos. Tratar 4 ru» Moncorvo r*i:no
n. 13. tr. Miguel. nSo atenda aoi
domingos.

Aluga-se~ 
um apartamento com s

uusrtos, tala, cotlnha, banheiro
completo e varanda, próximo o esta-
cllo de Bnnsucer.to. 4 rue Tangtr4 514.

Slu>í-.--o 
um tâpartamento novo, sa

lá 3 quartol. banheiro completo
chaveiro elétrico, cotlnha com fogão
ultra-gis. quarto, banheiro de em*
pregada. Estrada Bra» de Pina .7.6-
ap. 101. Pracn do Carmo. Preço
CrS 1-800.00. T_I. 30-1595. _,__"A 

lugim-sè apartamentos, acaba-
JTJ-dos de eonatrulr. em ma oat.«d»
rua tmrtcl n" 522 cem 2 ouarto- ta-
la w o, eom chuveiro e Icltchenete e
terraço.' Qaragem a combinar 700
cruzeiros, 4 eom 2 quartos «alt ba-
nheiro completo e terraço. Oaregem a
combinar, 2 cem 3 quartos stla. ba-
nhe_fo completo varanda de frente
com direito » g._r»s-em 2 mil e.iraelro..
2 lojas com tublo-iea. Trotar i. Av.
Rio Branco io. 3' t»l» 17 eom o sr.
Jorge

uma casa em Vicente de Carvalho
Tratar na Av Rio Branco 39 com
porteiro do Edülclo. ,,

lu.a-j- uma loja, bem conrorv.-
vel. em frente ao Jardim de Bio

JoSo de Merltl. aceita-se lambam um
soclo com 18 mil cruttlros, para um
ramo de multo lucro. Informnçóti 4
rua Tavares Ouerra -lto — 84o Jòfcu
de Merltl_—_-sta_do_do_Kie,.__

ALUGA-SE loj» liova, no me-
lhor ponto comercial de Bocha
Miranda. Serve para qualauer
negocio. Tratar á rua dos To-
pazlos- 236 — Rocha^Miranda. .

luga-se n~ Avenida Atlântica em
apartamento de.casal títrang-rro. \

auarto 
moblllado cotn bonita varan-

a para pessoas de Uno trato
Telefones: 37-6176 e 37-1017.

A" 
* lii ga-se caja com tre2 co_uoa%»s.

4 rua oarlot 1'írrelra 133 Vrr
Lobo. Trata-se a rua Marqueqs ce
Pcmbal nJ 3 na tendlnna.

Alugo-se 
.casa com~io"como3Õs, dí-

Vldlda em- duat residências, cada
lado S50 cruselros entre TomáB Cot--
lho e Engenho d» Ralnb». Tratar 4
rua Buenoa Aires 17, 2.", tala 24, de-

Çols 
diu 17 horas, ou 4 travais» 6Ao

lcente 49, Haddock Lobo. até 4_ 12*
ho*a9. diariamente.

Bra» 
de Pina — Aluga-ee aparl».

mento. eom sala. quarto, coslnha* e
banheiro completo, por 500 cruzelrcs.
i rua-Idumê 217. Cliaves por obséquio
i*o lado no apto. 102. Tratar com
Leal, nos dua-t :\'.z'_z — Z9--*.6_ -ir--
10 ~_ 11 l-.or.__.

luga-se umn cns» em Vicente ue
Carvalho, cln Cosmos '»» rv* Co-

moatlm 62; com dois quartos, duat io-
Ias. duas coilnnls. copa rarngeTi nn-
butlda t banheiro completo por 1.boo.
cruzeiros com contrato e .arta dt *'-
ançn ou parte da mesma por 700 cru-
telros nas condlcdcs aelma. oi tln_a.
passa-se o contrato de venda por ICC
mil cruaelros restando a companhia 7!
mil cruielros. Ver e tratnr no eii.lf.
reCo aolnia diariamente das _. ir 's.0
horaa com o proprietário.  —»nuga-i«""um» cata com 2 quaç*_s 1
A tala « mala dependenetaa quintal
etc aluguel 600 crureiros, i rua Home-
ro Batlst- 65- B.__M____ua_

A" 
partamentos Maria da oraça — A
terminar em brevet dlat, »lug»m-

s» 4 apartamentos eom tre» quarto»,
um» srCia, ealeta, banheiro completo,
corlnha e quarto para emprttada, A
travessa Soares de Aaavedo 77, a tf
metros da estação. Tratar eom o eng
carregado da obra, atgui-da-ít.ru «n
diante.. -_ * ~~. ** J



-: 7-\ ¦:-7; :;;..•¦¦

Vt

_k latiu*»-*, sm «.aa e. »»**,•.«. at
tfliMMt distinta t»,a* filhei, «ti» »<r_itte «»« dixne t t#»l(,t_ < «t.»««Kt». alugu»; us .lassiím. t mt.tas M §*_•»!«.» ilua -araa-.it s»,<*»* t.,- Otl t-MII-M». *
T*»*t - Alutt.tt ura ttiírttm. IA «tttrl*t, aal», eeatafc* • .,««,*.n i,.Maa»»«Ut Trattr t rut austato dt

_*i.L4í*___. V -¦ ._
ualtitr - <.!... ,1. o at».
Conde d. .«-. ,,-..;• n, ttrA.,.•*,«,.«« ma. !o;tt cem mortaisa ieti .»{¦*i lei "i -¦'¦•>¦> ru.*-i-t eu lepa*radoi o» .;.-«¦-¦¦'.- peitem -rar •

trata*, nn local c-s-n o er. Jotê U>pee
LlhS» 

Auktlttr - nss 'Jolt dt Me-
rttl - A'_»»*je por too srutel*rei. iranu* «a»* rum tera-tda, auetatlas. *... quartoa. .*.»,:,,,» « w. c.Crime «,,,.,.. «1, .** t loo .on nat-centa. AMtne p*r* ehlcara t õrwflftoVer . trattr dll to. dta , I. -.* arfai u At *,? fco-rau ou durante atonaria, d>> 13 tt 1' horts. ;*••-. u¦fe.Jwnat i-*_,_iS*le«-ea ; • i ,.

T>ãj»a-i» i!m quar t-o co-m more!t""aJL ut,nelte» de ¦-.-... -.. -» c»a»l
por motivo df •'taiítm — Trater eom
»*i v i dll t as 11 boras - Rua Ib*-tan ?.«.*.-t**^. ¦"• Vm X-obo. __-___„

,**.rii» Meillt — Alugt-s» '.imã , -. >
! T rom um quarto íala * eoilnha
•n*-erada ro-n agua t l'Jf, A rua .***.
*?!" ..'*l—!''-*'¦•*_'¦•__._*».SS. tocai..

RU>~ DÕÍ'tk6" 
~

tlu 4* Tllta.p.-.'. - ilüMiiitl I '¦
iX.fn». » *.ti i.,. ia tu vttide.t» I 1

JORNAL DO BftASn. — _*SC%!tNÔO, ÍO DS OtmmRO Dfi H*x> 

ítetlHtr..» t-ai»-,.«,,*..-«e-n I o -a-!< • |" aall,
rnefai, '

tia e luz a casei ou eenhora at,. i íala. copa,
Ia .Sargento de Melicía* b_3. — -tendência.

JA luit-st um quarto t rut Dr Jtlc».
.. V nor 93, '.-.-. a aenhora ou acatai que trabalhe fora, eom direitoa co^lnhA, for,. * -*a*i. airua e/aeate
Mtjlatpna.. Ver a* tratar no local.

\Tu6Ü-ia uma làprttãrta "com todaa
¦.a*» .*>*..-, Tratar A ru» Tn-erg-nheirn M.-.rcl Carvalho do — Vlcen-*. t JtxJxÀZX*! *_9'

|À • *¦•*••-« iim apTríãnTãhto com um*
.• i * - t 3 qtiartne. coalnha, banhtlro,i' ¦¦ t varanda. Sd ierve um caeal aemíil-ios. Preço 8» rn xelr > • Trata-aa à
^ua Poaiíij n.*» 84. VUa Rangel, Ira.Ja.__

1 \ •' ¦¦¦ ' ¦ Eúaçao de Vleenti*'de Car-
¦-Í7jlvalho, .,..':¦. de tolas a» condu-
cora, linda caia de : quartoe, l aala.
aaleta, banheiro complrto e mala de-
j*-rnd"ncli._. Jardim e «rande quintal,taluguel Cra ;>,::¦ A quem pepar asb-nfelí *• nu valor de Cri 8.003.00.cont mto ptlo tempo que conrier aoínterenado. C-utai para 70006. na por-taritt_de.te_ 'ornai.
r\~lu«a*-aé~_n,~1àu»rrTo7~à~tiÍTV-íã dc
^A-Qnliunao l_»), e«taçto_de IrtJA
? VTtt-S»Vã apartemen.o' eompísta-
«da. mente novo com liada ri_rta, pe?,'.!..« a ma Peüclano d»-Aguiar -<_ Mar^q da Oraça.

i \ .ua*-.v tmift cãaà re-ce-ntemení*
l*X rr_orm*da a At, Cearense 5bb»V.o-.t:r.í*o Porto. R.o *>e<j:o. Preço1.0 -rr^zelro..
IÀ ¦•¦-K**-'**' quario independente cem
XX. agu
Avenida
IPavuna.
| A luiía-tc uma caea á"r*ifc— -.do o rio
*-TV-ie Ainelda. 2i», tratar com o gr,
^.Itp .thãrii. ..Pone 2_.-j*7*s8._ ____
| A luga-se eni' eaeã" da fãmüia do•_ca.m_itimo -•*•-:>•• ::o. i quartoe eoa-1 ¦'•*.' . com banhrUo tsceo^ndanie
(, .' . sajo Íllhos. Exigem-ie rate-
renci»9. T.aiar exclut-lvementr daea> :'-•-: horar* ds hola domingo.

rua >i ...* Mi*l*i':w, _?, (antlso
2). tralt.

\!ug,< 
itnda essa **.---.rr.o de tooa.•-. '..:.. ;.\. ¦ ni Zstaç&o de Vicente

CarvtLho, eem 2 quartar*. aala. saleta
-Mííe.enle quarto de Ifanho, boa co-
rinha.. jirdlm de írente. grandequintal. Aluguei ÍD0 cruaejroí a .quem
jjajar as D.níeltor.n-s d« 6.000 cru-r-tlroí. Contrato a vontade do ,>r_-tcnticnle. C**rt»-i para ;cz*;2 na por-
JJa*' 

¦ -ae_te_JorDa^.
'3&-ÍC ¦.'-.* •.*-.-.:.-. v." :.*tn*-t.. »*_*.,

-*n_> artec.. aala de almoço, eoiunha
ft ...-.he.rn Cv*mp.tto. Quintal e Jar-
ej'_n á rut. Teoillo Dica n. 9 rm Bn-
gen.iü _t Rainha — Ver e tratsr oa
_i.;s*r.a aas 12 as 13 noras, kegundet-

^clra dia 31.
\ luja-se um qu*»,-» a r*aj>st eoi-

¦*V.t*lro ou* casai qae trabalha fora
pir 230 cruzelroa. Rua Alecrim - n.«JI** - Vlceate de Csrvaliie — VU_
JKoí-fnoa,. -, '
Hi líjV-se uma caaa com"dÕ_i quar-
gtA.t<_-, sala, co-Ju.ia e saoiltarlo, poi<.. cruzelroa, á rua PiauJ 34, em Sáo
J ... de Mer.tl. Saltar na estaçAo da
ga-tf-a* - *.-¦

ama casa í"

-,..,. ¦'.,.

_ de.-nals oa>•w.i.l.,*.',-«. é (•> Pa,..-. < 1 ílt. »ÍC' rt,,'-.,, de 'ti,;-¦•. |...... liou)A. «,«,*. eom o ar. Lajre no urra..o a,, «to d» rut Jerg. -otsto. ln.
Emunl -*i.-_,("'p ______¦;»•_ ^--.'í*. •
¦ V caia eom trtt «utrloi, dutt st*Iat. todas *• .i« pn-, •¦ ...:¦•«.: ulti a Ode-«*..:. ... oltetn», ftrtttm, ,»|t ,'-•Há». Jtidlsi grindt. et.*., p»r» » «t-taeao *:t VK4& Kua Pirauama n." 111.
, -,»t, ne •**»»¦"Ã rãVa****» ami ampla"" »aTa'''"d«T"fríiâ-"

a tt para o mar a um grande quar-ta nai mesmas eo.idteees eom -,.n-t.-.
a um • »'. i* ¦!:.*.-.-. .u a *>tQjen» (»-milla eom crianças malara*. Tratar áPrala de lenrat j . .<• andar, na Vo.tada UajnjcB oy_j>e.fí_tal,_ijil,
rViértiõpoV-s "— 

Alto uftnjt Otiaran-'¦1 •-»- V«*ndo ou ...¦**•'• i ;(, por Uno-
ti ns lllo ura i. '-¦-.«'p,,, tarreno deeaquint. 141,90 < -,..oj. ltndt ¦*:**¦-
Ruaa ealc-de/< agua t lus (acüidtdMno pagrmento. Informar no Rto —
Telelonf *ni;ji_eu sj-SSOi.
H>érer,õpõUi — Altigt-.e c»i*—r."»»* eom todo o r >:*iíor»o de snla. .-"..-

itit te í*í, >»,r».,or -- ,,«i auptr <t.
>.iiu... II. CM» .ttll, .,-,,.., 4 . ,.w# .mm fundos,

1'lK» 
du U.nll-laáo**""""X-igí-tt-par.

,...:¦; Jsrdlm -I :..-.»,¦»••.. I .a
rorw üffvnji. •*. . ___________

32
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DIVERSOS

A: 
.. • ptrtt dt grandtmento motulltdo

aparta*-
luiuosaminte ede todo centtrit, i tjutrioi. : ttits.¦ «.-..- -ni.:... depsndtnci»» d»etnpff** tai a paaeoaa qu* dim rt-far.nulas. Para aiala ::¦:u..'..**.,: ¦¦ ¦.*

letoii»__í7_.»**.B.

Aiuga-eã" 
nq f*oVCÕ~YTf?TTm ãpa>u-

mento de luio a de todo confor-
to, de senhora estrangeira, quartomi-ii-Uia-lo, com banheiro prlretlvo,.-.'•* pela manhft. etc, a aenhora,
(*_!«• liigullhia. Trocam*,! rt.'«.-tn-cl.s, Ttl. 1MI1I,
Ãlú*ra-ae 

um' q.urto" mobtlií2to com
varanda, roupa d* cama a um

aeuhor de responsabilidade com rela*
Uva Indeptndenclt, Aluguel Cri ....
1.0Q3.00. Ttlttont ii-itm.' 

i •'.!£*•-¦"' para caaâl "da trãlamen-
tn quarto com todo conforto.

A lllga-
-t\ to U .Tem telefone no meamo. Telefonar
n«r»_j7-t974.

V lusa-chi aparts ESfKíõ'
. V tal»

quarlor e mau dependenclai por ef-0criaelrot mensais; contrato a íí-wí-t
Ver e tratar A ru» Or. Oll.eir» I.M.Tel. ***¦ ¦).¦). Barra do imbui eom o fir.
CQrM.ttann « trea mlnutoa por loto-elo a tod» hora, d» tsttcto da Vtr-
."•'¦—íü.0 "l—íi-"1*'"'^
•'pir cio pol ti"'— Ali-ga-rè para* Vs"mel¦ z •: de -rerto no Alto de Terejo-
polia casa Aompletamet.íe mnblltnda,
cont «ala, i quartos bnnhelro, -roxl.
nha ete. Agua, 1,,,, teleíone ate. Pre.
j^-ais-1-**.* _t»._3i*;.op_P_ -__ I xru;_-.ã. 

'.HTcoiiíoit.v.1 **íetlotEHI*
-l-vre.o^íls — Aiu-t-s-sa easa de dois Asltuada nas Imedlacõca do Inatltu-
-. 5"*rlt"*_ **'••„"¦ '_» Pâru i05* to de KducutAo, dtlmo quarto, amploTratsr em Teresopolls, com o sr. Dar , erejado. aò lado de esplenoldo .ba-
!"*"!• * -.*._.. "I* V-.n°..3 p"10 nhelro completo, a c»a»t ou ceníior».
___USP____ftr Jl??, d»"_J_li :'___;or*_, | qUe trat,»!hem íor». Atmnd»nel» denlRresopolti .— AtUsa-ae otlmo apar- ! agua e de con'

dai quãrf-iT.
ccslnha . qulntaj, «iuitutl

snttgo novo contrato de 3 anoa a
qiKm coniprer oi movcis de quarto:.,«'.„... e luares. Oltrttt e cartu
pora 5T717, na portaria deate Jcrnal.
Ãluíia-je' 

um quarto com "mOTcTi"
a uma ou duai* senhoras que

.. . mlhem foras , XnformafiOj. pelo'.Vi. il-Af.t

tamanto com 3 quartoa grandei*alfto. coa!nh«, hanhelro, no centrada Vanea. Tratar com o ar. Oavld,
I ma Islaelo de aa lli-B.

NITERÓI
A lugam-se em palacete _ovo quartoaTX arejados finamente mohtllaüna eom

banheiro prlratlro « gerale coalnha de
primeira ordem compoi-ts de fc priloerarlados nae refelçOfte. Situado a vnt
passos da praia e Jardim t utinulve
das barcas. Tratamento fino ag*ui rn*.
abundância multa oonduçfio A porta.Preços eapeclals da reclame par.t ino-
radra aeettamos :**c.-.n,, uara **erln.
Rua Paulo AJ.es 83A no .- rn-co do
Icaral. T»lf aiaa.

A ing»m-te dolt «uirtos de frente, em
£%» caaa aoseegada. X&o falta agua. —
Pral» dt learal. 10'. — Niterói
Ãluxa-se 

um Ímpio
apartamento

confortarei
com trea quartos.coalnha, banheiro e de-

de empregados. Trave»-.
.. 22. Niterói.

¦ A .us.--.-e
ATA-t, Almeida;

rua Ronorlo
2,1. I.-aíd. Tratar ci'° g_r*_.y.*_Pi*:_.*:-V**-- fone 26-77q_.

Ciasa 
nova cõm sala. dote quartoe.' cozinha, banheiro completo nar*.'rasai com carta de Tlança. Tratar ho

local. Rua lta!tn 130 eetaçao de Co-
-?. _.)¦*-¦¦* R1° D**"'r*>.

.iTVel Ca_t.'.]iio — Aluga-.e uma caaa
A - com dois quartos.
banheiro, i
Ver e trattr

sala, cozinha
n*a a_ne-lo Barros 62.
no local.
¦..-.:.''i.:"- da easa da rua

Carlos Oomes~\ 
luga-se 6áo Gonçalo — Ctima easa

•*-* cot. 2 quartoa e 2 salae e demais
dependências, com grande quintal, agua
e las. L,uqar Otlmo perto de bondes
e flnhlua; a Travessa Barbosa, ?16. Sal-
tar á rua Pio Borges. ..ô_5. Tratar
eom o proprietário domingo até aa :o
horaa. '¦__

4 lugRT.-se Q'.:ar:oi a easa_r. cem
/VpensAo. podem ter fllhoa. Rua Co-
mencedor Queiroz, .a. Canto do Rio.
Hltere.. perto da pral*. Tel. 6736.

Slugam-se 
boas salaa e> quartos com

ou sem movela, em apartamento
ronfo-trtvei. a senhores ou casala de
tratamento, ou Tagae A moças quetrabalhem fen-a: a rua Marquês de
Abrantes n." 110, 8.° andar, aparta-
mento 001. .Elevador lado direito.

Iearai 
—¦ Ata-ra-sa, aem"luTaarem l.*»

locação, otlmo apartamento, mui-
to pro**rtmo da praia, com Z varandas.
espaçoso llrlng, 3 bons quartos, ba-
nhelro com box e depenrienclaa com-
pletaa, alugue! 2.500 cruxelroa. Tratar

f"o_tel._25-29i4, 

no Rlo._
:aral — Aluga-se ou" ver.dé-ae ótima

casa com grande varanda, sala de
estar e Jantar, três quartos, grande
salAo em cima, doia quartos para em-
pregado*: aem luraa « -«¦¦-n móveis; A
rui liemos Cunha _n.f_.3W.
|car_ti — Apaflemeato alugo o apaj*
! tam#ntn 30" do edtí.t_lo recem-
conati-uiao tm rua G-avllo Peixcto 310
com 3 quartoi uaa sala coalnha, t>a-
nhelro »xinj>l***.o e der^enoenciaj a*
emp rege-nos. Al'JgUel mensal 2..*¦_¦: cru.
xelro.. V.r no loco. e tratar ocm_
Mme. Cavalcanti pelo telefone Nita-
rol ílf

conduçfio. Informações pelo
tel_efone_.37;e705.___^

4 íugH-ae um' quarto em caaa dc'ta-
/a. milla, a uma senhora ou senhor
que trabalhe fora, com pensio ou sem
pensfto. Tratar pelo tel.: dae 12 horaa
em Plante 28-6957.

partamento —¦ Aluga-se um, aem
luva., que tenha dol. ou mais quar-tos, 2 ealas, dependências empreuada,

no Centro. Flamengo. Botafogo ou em
Copacabana. Telefonar para 43-1458. __
Ap_.rtamento 

pequeno — "Precisa**-

se de apartamento com quarto t
bsnheiro. pode s-tr com coxlnha ame-
ricana, de preferencia no centro. —
Aceito qualquer ne-geclo*. respcitae x>orf«vor r»r» 64169 n» Bortarl» deste'ornai

Apartamento 
— Precisa-se de um,

na cona Bul ou sona Norte até o
Merer. Aluguel 1.600 crutelrot, dt-
se pequena lu*.-,,. Tratar pelo fone
<2;33BB.

A 
""partamento 

na tijuca —" Troca-se
em .-ü* próxima 4 Haddock I#obo,

com 2 quartos aala. coalnha e de-
mais dependências por casa ou apar-
tamento com maior eombdldade da
Tijuca até Laranjelraa. Melhores en-
ten til mentos pelo telefone 38-7660.
Vpartamenw*

xV lhelro Idôneo necessita
He ãotvelro ..— Cara-

da socio
para o seu apartamento de solteiro,
com btuihfiro anexo a todas as eo-
modidadés. cartas para _*7260, na
portaria, deste Jorna],

AlugtA-se 
uma sala moblllada com

_ todo o conforto. Tratar paio te»,
le.jne *B-5JQb._ para rapaa solteiro.

Aluga-ss 
um quarto a um aeniio.

de responsabilidade em aparta-
...v.ato de sennora aó._Tel. 23-5576.

a partamento — Precisa-se ãriiuu•l-L parb alugar apartamento mobi-
...xáo com dota quartos, .íala, depen-
dencias para empregada. Bülrros: —
Flamengo, Laranjeiras a Orca. Tela-
fonar para 2.-5282.
\ lugam-se dõls quartos mobiliadoe

_T\ para casal de tratamento e rea-
peito. Com ou sem pens&o em casa
de familla composta de tres pessoas.Pcde-se n«\o se candidatar quem n&o
pussua oa predicados nclma citados.-Tel 28-Q691. ~STúga-!_ 

«jEirao qi-ár*. mó&lil-diT
-1— unico inquilino takio—e 48*6147.

Aluga-se 
a cavalheiro, quarto mo-

blllndo, era ambiente confortável t
sossegado, com café pela manhA. Pre-
ço soo cruzeiros. _ Tel. 27-3124.

Aluga-se 
. um 

'bom 
quarto com oa

refeições, s pessoas de tratamen*
to, em casa de familla distinta, ln-
formaç_..3. telefon e **H-2110.

*..'«•-. «tiitt, tat», 1 tuar-
toa, eopa. eoi , t : apto a cot» tu„

nritltu to ,»so, q-lntal tte. No Mtttr,lunta a Dita da Crut, nu» Leltt i* -
•tiro i« 1'odu a, eonauíSti. Ttlt.
ftr.» |7-«t)j.  

(ASAI de nirU Idade, «em erl-
anca», procura alugar caaa pe-
quena ou atutrtnmrnlo pequeno,na tona Mui. Laranjeira», Dota
fogo nn Mu. 1>rej-a. Paga-H* pt--
quena ln,lrní»nciio ou compram

««cio e« porle - P.*»t!»».t, m-Se-
ptndtnt» tta, mar y., » n. « auelísUot, samruta para mfia * '.v.r >'{•!¦• trabalhem fura para :»¦•-. 1 et*<-

unhar dt .,.:¦.,. t.-tt.r p«ie(ent 41-i'ot. Btlrttt da Tiiuet vo_..'•:*._•_«_'., 
f*Í'••*-¦-- TüToia" i-ro-íüra» seu* mo**•t. ;tit, em eest o, Itnilii» oarta»' * <¦¦''<¦'-• ¦'» portarlt netle Jgtaal

^ãuepeitderiTeh mo-
_. a rapaa ou «enhur

__ respettu em r* !¦•¦-: .*:* de \,t~«,* algiuns movela. ae for oeccaaa- , quan» • dlstlnt» [amllla da tratamen-
rio. Ofertas por favor dlrl-rlr ao ',_ J_-<_\*t«»'• »0»f"__*"*-0' •¦"• '•"••.,-'1
tt. nernardo. CaLta To.tal S27I.! g*Tg^t«i*_S^*i.",_A'
tMtttl mdauto prtclit*'ua, quilto .,„ , yu**-"to 

~ »¦••••'.¦»••• .p«»
a. 1-J**

Ci.nti1 'd

i * '¦<'.,'¦', "a_porti

auartj 
e üi.i.h"ciru*i

biliado, aluga-ae" [ i_« todo rcspeltu em

aaal modiiató precisa uni quaí-tucaaa sossegada aU 3C0 oruselros,
lom atgumaa aervantlsa. cm qua.querbetrro, mano* auburhtoa. Fator tele*fonar_para !?¦;¦• "¦*>. I>. Concelç&o.
C-falia preeléo alugar r.c ii-_b.it**».'*- tia

* "*: r, C, n . %\_ Deodoro —• quatenh» I 0,1 r-iive quarto» talt s Ae.
1,,-r,-,«,-.-¦!». Alugue! ttt oco cruzei-
r«M. Corcpro mcrfln. Oratlflco t quemIctorm.r t ru» Merquei de s»;*.*»!15 Saude iw'*<>ü..-n *r.tr ou par 6JT1-wrta..- Procurar Juarea.
ClKaã grtnda: procura-ge para t\'\>-1 g»r, titlrro: Botafogo ate Knge-nho de Dentro: mesmo esteia condena-da, rn:---* todos .-ta obras «ua Wvír,é faror falar para 26-2603 com-o ir,t*fflii»f.; construtor..'
T"\A-j- ' :c*dobi*crüeairo3 por ehara dã
XJ apurtamento ou cata sio terra em
suburhloa tendo l» a 3 quartos: . »n-
vor telefonar para 48-6044. chamar
Mme. (.o.'-ta. ;_  -.„„....,¦,,,.

De-«ja-tie 
alugar"apaSimTn.o moõr-* liado no -.-erío por doli mt--.-

.-ji.: trea qifrtoa P-UMíca telefonnr na
ptrte dt mar-it pari. 3T-3BH.
Dou 

ate 5"-tniT*cr,íãelr*... 
""a 

quem* ar-
ranjar uma oaea para alugar do

Xng, da Dentro até S. tranclsco 3Ca-
?íer, aluguel a combinar. Tela. 29-4043— prof. Vallim .-Tj
Dlallhíã"escritora 

a6r-àlugã um dü
doia quartos' móbiliados perto da

praia 6. 8. Francisco, Niterói. Pro-
f'0-tas para (2222 na portaria deite
ornai.

E"i*ím reil^tncla dé caaal sVm filhos
- Aluga-ee otlmo quarto sem eno-

reis. com banheiro ao lado, só a mo-
ça funcionaria ou a rapaa que traba-
lhe fora. Teleíone »B__a5_ 

Ijim 
apto," de-peasoit aò'.' 

"-Üugv"_-e"'")
J. quarto, com banheiro an.so. á sè-

nhor de responsabilidade. Cert.ia pa*
ra 60760, -najportarUj_d_tatg_Jotiiql.

Fbbrfca 
áe ímagenê è* estatuetas

procura caaa ou barr&c&o para
nanaferlr a ftbrlca. Aceltando-se o
senhorio curao «ócio. Telefonar para
49-0645. procurar o ar. Fatihno.

h|*1anit;ia 
deixando apartamento ae 4

qua_rtoe, Sala grsuide. copa, cozi-
nha, banheiro grande, 2 chuveiros, te-
lefone, no Catete paxsa o mesmo con-
dlçoes. raaoaveta t» .comprador moveis
• Instalação. Aluguel ;._oo cruaef-
roa. Cartas para 68340. na portaria
deste Jorna!.

Gratifico 
eem :5.53o eruselroa a

quem me ceder aobrado ou apar-
tamento no centro com 2 quartoa, _
salas • dependancloa, att.1.000 cru-
teiroa de aluguel (urgente) . Telefo-
nar para 43-0499 D. Ortete, dlaa utels
de__8_aa____2_horaB.

(" 
"talpio — Aluga*» otlmo eoa. ter-
t .-e.ro. Tratar com Oberlaender —-

Tel. SB-0664.

CKi 
fotifico miiito bem õ quem me

Taranjor um apartamento no Cen*-
tro ou aona Bul. alupuei a;* '. .b._
erueeiror. Favor tcleioner para Jacin.
to, 23-7790,' ramal a io. das 14 horas
em diante a das ;¦? horaa sm dtan.
tí____S6'»7.

•¦..^-r*,i,:._i ã-i.TT^T^z-- rÍLTT I A luga-aa de prefernecla. .r\>ca-ae um
J*íe5___r5."*_i_í*? .«Sito.'dí.™ ;A»part»mento no Itaplru com dois
y.„,*_.d^n.*1 S_„"Ã,í»dL,,,;íí_ia,d,,?_! i -_¦»"«•?•._."'_ :*-or*nh»,_ banheiro .

'tXttsse.-S' õ*"cjntra*.o"da easa d» mt i !NÍ_?'_T'IX Oliveira .-tes. 243. Irejt; eom 3 ___'*__,,".
juartot e l talai,. Trata-LC no locai.- co '*' -**1*

PETROPOLIS

IpV~Í:jS'*--*e quarto com refeição a du-
.L-Tvns i.nhura_. em caia de fnmllla
de ; '.-*.*. ii'.I-.'.,.:i nara os meses de ve-
râo, cm Petropolis, no centro da cl-' _i_de -¦_.¦: l .- - para b3196 na portaria¦d.ste jornal.

para o verfto
Aprazível murada com tres quur

rrjjnaen — Aiuga-sa
\lX-> aprt
tos, duas salc_. quarto de empr.sada,
banheiro completo, deupenaa cosinlut
r¦-•--¦ u varanda e alpendre em cen-
tro de grande lardlm. Ver A rua¦Werstadt 269. Tratar no P.lo com o
Br: silveira, tet.,_>-i37ll .

lata «ri Petropolis" -- 'Véndie-sê ctl-¦lC'mn ou aluga-se de cinco quartoatres salas, garanem jardim telefone;•í.erreno 25xl7i. Iniormar pelo telefo-
íj-tfcin.

itoetrõpolis — A:uga-se grande e ti-
vi na residência para famlila de alto
t ¦;--.; ¦(¦¦... ..:-: para a temporada de, ve-
t**-t.*. com as .!'í,'.;';i"-r acomodaçOe.:
Pavimento terreo: hall de mármore,
•rscrllorlo. 3 r-^lCts. toillete. copa. co-
Vinha, despensa. adega e no pavimen-
to superior: 5 espaçosos quartos,' 3

íi_anheíros completos, rouparla e va-
fc-Auca. trm telefone em diversos .apo-
¦_-ri*.¦-*-.', agua quente a toda hora.
í-ín quintal tem apartamento de Jar-

«fdInsiro. 3 quartos para empregados e'garagem. 
Jardim multo bem tratado

«ia toda a 7o!ía da- caaa. Aluga-oe
inteiramente mobiliada com moveis
Ç".._í.*5lmo3. cortinas, tapsícs. quadros
cie grande valor, objetos de arte. etc.
£• uma das mait bslas • Sinas reel-
«lendas de petropolis. Alcides de
Morais A Cia. Ltd... Administrado-
>es e Corretorec de Imóveis. Ar. Rio
Bronco na — tl*-1.01. Tel. . 2--0504."""Oetropolís — Ãlugam-sç ou vendem-ae
IX 3 confortáveis re->idenctas, ieom-te.
.efone, mobiliadas. em centro de Jar-
rilm, com grande terreno, pinturas no-
vas. Aluguel 1.3C0 cruzeiros por uma
* 3-500 por outra. Informações com o
Ví^_!-I-l-!-_.--*"e----^--.'*'^??'-.: . -i- ¦
!x>etropolla-*-r- Excelente cana aluga-
JT ne i, dorml-orlo-r, sela de. Jantar,
ílopeodenrlas. Esed-e&s, - banheiros

. rom chuveiro elétrico g^.adçlra, ga-
í i-age e jardim. Raul d<
i tre Museu e Prefeitura.
1 3r-&j_ __:
ÍÍOetropolig — A:ugam-se Otlma» ca-
,yr .';3s pars o verfto, moblllada, com
jçaragem e telefone, eendo uma de um
íViavirnento, próximas da estaçüo ¦-—
Ufratar t run Bantos Bumont__j_. ;
fíniel-ropolls — Aluga-ae peio Verío
\fr pas a grande mobiliada, perto da
n_3t_..-i0._Informa.&-»s pelo tsl..2.7-12X0.
fjfjêtfopolls — Alugã-se par» o 7e-
'JT 

rfio casa moblllada para família
-de -tratamento, com 3 quartos. 2 .*aa-
las. Jardim de inverno, varanda, de-
'••jendenclas tíe empregados, e garagem.
Snstalaç-o elétrica de agua quente,
Joe&o a Báa. geladeira e agua própria.¦Vlst- belíssima a 5 minuto» do Cen-
¦tro. Tel. 27-9-iBb.

denelaa de e.-npregados, rmplas
randas e quintal, ótimas Instalações.
fogfto a Instalar; á Av. Almirante Ari
Parreira*», quadra entre rua Barros e
Ratado de Sá. Chaves a Travessa dos
Bancário, 11, ônibus Sete de Setem-
bro. Preeo 2.000 erutelros sem luvas.
Flador Idôneo.

"Pra-á 
das _*neaaa~*********-~l*_la-

dons e arejados auartos.
agua e boa comida, pre*

;os razoev-le Pensio Natal, nia Dr
Silo Peçanei» 123.

Niteróipredio da
Aluga-seõsobradodo
rua José Clemente, 63,

en Nlterot, sendo dois aalOes e depen-
dencias, próprio para consultório.
Agencias «fe Ul». de Ser-roa de Ee-
presentnçõen; Comissões e Conta Pro-
pria. Contrato, aluguel de 3.000 cru-
zelros e os Impostos. Tratar com - o
proprietário ft rua Joae Clemente, 67.
Alfalatar!» Civil e Militar. Tel. 6914,
com o sr. Abreu. 

Niterói 
—-""Aluga-se grande casa-3ê

campo moblllada eom conforto,
com ou sem terreno. Katrada do Bai-
deador 318. Fonseca. Onlbua: Rio
do -puro, Alcântara, etc. Tratar aos
domingos no local ou diariamente á
rua Áurea 115. Saiits^Teresa. .Bio.

Aluga-ae ou veride-se
Niteróit

Ní-ffõi---rai com

-ini. RÍo

eTropoH!»
ou mala tempo, confortável casa

Aluga-se para o verno
•moblllada com cinco quartos, tre.
«alas. Jardim de Inverno, .arage-n
<e rjnmals dependências, situada no
¦centro " de grande parque e Jardim.
Tem teleíone e 6nlbus » port». —•Ousar Ideal para repouso. Inlorm*»-
«¦Cês pelo telefone 26-1311 ou em Pe-
tropol.s^no QuartelriVo^fngelhalm_; 312'petropolla — Parque _SÍo Vicente
JL 1053 — A'.iiga-se para veraneio,
ejtima residência com todo o «onfNrto.
íogao ültra-gis. Aa chaves encon-
tram-se ao lado. Tratar pelo telefo-
me Zt-1480. daa 8 ts 12 horas.."jpetropólis — ÂTü_a_se o aparta-'Jt mento 33 mobillado d«,-rua Jofto"Pessoa 40, com otlma sala. varanda.
«in'3 grande*- quartos, banheiro, .cozi-
_iha e dependências, de empregados,
informaçfles pelo tel. 27m&A.l}.w

dtlmo predio recm-cor.r-truído, em
centro de terreno., com dependências
para empregada, garagem, etc, pró-•almo ao Colégio Brasil. ."ÍTratar é.
Travecsa Baronesa _2. Tonts 2ia5->.

^^ t --m
Cõs* pâa***-oe1' rm Isa-'

com 2 ^u«rtr>s uma sala co-
_.r.hn e banheiro a quem ficar com
os movela de caJa a quorto por \t> mil'
cruselros aluguel dc 60C crueeircs cr.-
eo urgente. Condução onibiu Canto
do Rio e .Avenida 7 dc seterrJbro, Oon-
de 7 de Setembro. Carta. p*rá 713*)*:
na portaria d-este jornal.

Prnla 
das Fl.ataa — Ãluga-sé#m caca

de easal sem filhos, otlmo quar-
to mobUlado, de preferencia a casal
que trabalhe fora. Trutar 4 rua Pe-
relra_ Nunes _?2,__casa_3
Passa-se 

"uma 
casa

casal 'em. Niterói, _,_..— ¦__ y»t^-.
com tres quartos, eai-a de Jantar, hall
quarto da banho completo, coelnha
e boa Área e com telefone. ¦¦ o mil
cruzeiros. Informaçòes A rua Sete de
Setembro S5. Rio» ¦como ar.Jo ei.
f\uarto mobiliado eôm pensfto" no
V£ arngoatft Hotel, em amb. faml-
liar, com refeições aadlac e variadas,
tocall&aç&o ft berra-mar. Preços mo-
dícos. Prata de aragoati 39, Niterói.
Tel. 5m

mala dependências, aluguel 900 cru-
zelros. por uma casa n_ Ilha do Qo-
vernador. próximo ft praia de aluguel
até 600 eruzelros. o interessado podrtelefonar para 32-77-.B.

Alu.a-se 
um quarto dt frente, mo-

biliado, só para senhor de res-
peito. Tratar pelo_ tel. 25-t>7-,2.

A luga-se uma sala a um òu dota ra-
-*.V pares com ou sem movela, telelo-
ne 2&-3oq3.  

AUiga-se 
em caea de eaaal ama sa-

linha de frenta com moveis paraum -ii;nhor. Preço 700 cruzeiros, ln-
iormacSe. pelo tel. 2'i-t8í2, com ar.Eurlco

Cl 
ratl-Vea-ee com Cri sOo.oo a quem

I* ma indicar um quarto e cosinha,
mesmo no Centro, Flamengo, Bo-
tafogo, para caeal estrangeiro. Por
favor chamar S. Olidloa. TeQefone
22 -as?'.  ¦
71 ã) pfeõ — Aluga-se õu Tende-se
VT com , 83-?« de financiamento, otl-
mo galpfto, sona indu.trMl. 700 m_ de
ftrea coberta. Tratar pelo tel. 43-3204
—_Sr. Nestor. |

Grãtlfíca-sã 
a quem Informar ceca

ou apartamento, alugue: até &00
bmaetros, sendo na nona Norte até
Me;fer, na aona Sui até Uroa. Tra-
tar pelo tel. 42-0952 diariamente dae
O,30 - IS 1 dta 10,30 a--. 22 hora-
no tel ___5S_ corn tr. Jorge.

Itatiaia 
—"troco ' 

lindo palacete para
familla de tratamento por ter-

reno ou a part «mento. Valor, 110.000
cruzeiro-, oa aluga-e-e por aels metes.
Tenho fotografia. Telefone 30-4111 •**-**-
Daniel.

nhor ent apartttmento confortável,
paquenr. f .mt" .t. com rafei jora

Centro. Catete, KUme-.go ou ¦-»¦.'¦*('.-
I-.,.*., '"irt... ptr» i.ii."... n» orta-
rlq__._daata_Jornal. . „-„,„rrn
»>««.:;». Hi.p.1» «ui trl.ai!;,, lor»,
^— ¦*•-¦¦¦ !i* quarto Independera*, sem

:lt a sem peuifiu, até v r snlüt*¦01, do C-tats ntr Ipanim-, Ctna-
0-i*a ,65563^ na portaria deste Jornal.
í*\.iarto"~— Senhor 

~dê" 
responsabl-

<i lldade prooura qutrtn ocm entra-"" ;nd-ípftiident*9 — R-ssposta por fa-
vor para 67637 na portaria 1*. •.¦,*•
lumàl. ,,,.,

QÚARXO eom 
"fcanri.lr. —

Peiaon Itlonra, deioja úm, eom
«ompliíta Independeneln e llber-
dade, na xona Sul. al* TOO era-
teiros. Telefone 37-6238 ou

COflMlUVob flbua arr.
ata .ota dt Meri.i, v'll» fttwtly. I

Ollmu BsntlCi férsaa .mtuta:* ut ai '
'.:, «,¦-.-..- ...... > Junto com ofprtdlo ou separado.ram mnrsdldS r...lurdos. P^ra meluJr

,tio — *.-», ¦» um .,.**..« nt
«di.i-i» ftle . *t«nldt * :,!..,.u

iMIMt J-A. lubulelr* d» i*. - . t
t *¦'•- t ...-.'« .,..«.•.!.;.!».- ,*f t

Cilntltndl. 
- «.I» ptrt t'-crl',->.io* - .*...,'- uma •*** '...'¦'.' '¦-

ur,-,j ntpdleo t tititutl u.i.to .e.e-
Ipjrsiar P*!S_J.9'^ ¦'°^*. •n.*'lUl*11.* .**!»• __™
C**si»Tru 

- fciU» para' escritor Io •-
Alugam-ee ottinas « arejadis tates

na Avenida Presidente Vargaa cm >¦-•¦
flolo recei.. construído, proalmò * Av,
Hlo Dram-u. Informai com P. ft de
Aoulno dl Cia. _td«, M'.,n,,l» H'c
nraiicn tt: e*. andar t.l. 2*-i*.Jl.
CerTlro 

**-> Êalas "para '*#ciflt*»Tio .—
Mm_,•>„•«. nt tu» M»yr,n. V»Iih

U, edliiclo leeentemanle , ..n ,,¦-*.',.i .
mugiilflcas aalas para ascrltQria ei'*
merrial ou consultório* medir) in*or-
mar com V. n. io Aquino * "ila T.I-
inltaila. Avenida ltlo Oraii-0 «/! «," an-
dar. T«l. 2.«-;t,.io.

C.fritfTnfii-'"*-"*'' 
artipo* dt' frtott .—* Vtnde-st no Kdlliclo 1 rua ,'.:¦»-

rlsto d» '.'••.,ii.. ,,,. entre A,v, IJ dt
Maio t Benador lt- ,,*.„, com quairuslrv*.doras*acabadOi de moderulaar,.cum
entrada. Uuas ai lan e lnsUla«pes ea-
atUrlas. com frente, vista para a Pra-
ça rioriuno. Preço loo mil crurelro*.,. ,
sendo pr.rte flnanrlada .a longo praro. A ter.rf..! — Loja de t-otiças • Tt
Diretamente com o lncorporador Ml]-1 xJLgens, Passo o contrato de 4 ston Ferreira da C-rvalho. com escrl- ¦ ¦¦ -
torlo nu uUimo andar. Tel. 33-3757. .
f''mel„*.d!a -t- Qrupo com tret taltt

para virlos médicos —-..Vende-se j

.•.ItMA/tAh — Alugam ae no, CAFÉ* — Venda o tso Betoe-tomelhor ponto ..,„,.,,,.! dr Br», por liitrrmrdlu d» > •«.,.'?¦.. ko
í." í '"•"•aI•,_5..n,or4,-,m *m ""••*•, .."-rlob.. _M«. tom ¦>* ". 

* roaIraUri 1..U777. MTfOtl Couto, .'J-A, aula JtM. no
A ífa*lM5.J"'.l'?.""f.,l,'*,,'í. "íí" !"-"' i -1'" fnáar, Nno i,«r, !• ,,_ atrlnar8."

optlso. Itiliinu.tvõra no l..r-l »«,-,,, coi.i o Sr, >*:i- .,.-., oo peloi -l, ,„... 4^-JUS..
furdos. p^ra n*el,*Jr aãclarecln.tntu. t I fc *»e eaoa_ « ms.t.-u, deJím~ru» Pedro I, n,« H, l.« tndtt d_tij. JL" prs» - Ver.de-a.tltu.oo nt ru»•í 57 l'"* >*niPf»*t»«»» dr.llitlrk par* COi.d» dt Dor.lim, «om ,,.,-.- movi-»J,.d» d, t„npr.. aem liit.rrti.ui»r!ot. mtnto. »lu»*nl u» i._ rruitiro» Vtn-

"X tinv.ót — "Armi
a\ ,,.,.-., .,::•',- P.

43-7472, ramal ». chamar Anto- no edlficlo t rua Xvaritto d» Veta».
„i. «..Li,. n. u, entre Av. 1J de lialo e ru» Se-nio i.niin_. i nsd0- Duntas, com quatro elevadores
Rapaa 

estudante d?-ejí~um*Vom"pa*->
nhelro de quarto sm casa de fa*

mllia, com direito a r-felçats e:n lo-
esl perto da pn<In com multa rondu-
Q-,0. Psds-st te.ef-.n-ir para ;r*3r.*».
Cxlgem-ss e dfto refercngtps. ^__m^^
Rapai. 

3tsíTnto, funclonarfô piiolT^
co. procura dole rapaaes educados'para companheiros de quarto em casa

de família com movela e refel*.-*.t
Tratar a rua Arist!dea Lobo 104 aj.s--
tamento^'202. _Rlo Comprido.
Rapa8~aolte.ro 

deseja quarto ne Cen-
tro eom entrada Independente sem

moveis. Alusuel ate 700 eruaelro-. Car-
tas para 60636, na portaria deate
forma
Sala 

— Precisa-se áiu»ar um» .«Ia det.t iornal
em cas» de famlila, par» con-ui- |,".-r.-i*..-,:-:oi... ' Ca ,

iicatmdc-s de modemli-Kr. conttando
além d» íu!- de etptrn ctntrtl e ot
iimpla InsUlac-o aanltarla, de quatro
salas, bem arejadoa em que poderãoclinicar seis médicos na parte da tar-
de, em tres horários distintos, aendo
tres nos dias pares o tres noa dlaa lm-
pares e na parte da munhà outros
médicos em. horários que combinarem
com o medico ou médicos adqulrente-
do conjunto. Diretamente com o ln-
corporador MUton r erretra de Carva-
lho, no ultimo andar. Tel. 32-5757<
ijV-ícrit-arto'. Procura-ie" quem^eêda"'?'.-L-l u a.-we como endereço em ambi-
enti comercial. Trocam-se " referen-
e.a.-. cai-.us par» b.sjt**, sa portaria

torlo dentário, noa bairros de copa-
cabana, Tlluca, Andarai e Mar te anl..
i-avor telefonar 46-0126 pela mar-i-
ou A noite. ¦
Cn^a para dê-ienhlsta em sobre loja
O ou sobrado prcelso parte ou total
com direito a telefone, bem no centro.
Cartas para a portaria deete Jornal a
67066.

Senhora 
eom. um filho de 15 anoa.

procura quarto mooesio r **• "en-
tro, com ou nem mobília, de 400 a 5oo
crueelros. Trabalham fora. Por favor
telefonar ^arã 42-1338. __*_ _ _«

Senhora 
proTura para alagar, 

"sala

ou quarto Independente, sem mo-
vels ou pequeno apartamento no cen-
tro,_ttlefone i;-63*)o.

Troco 
apartamento de 2 quartos, sa-

la, cosinha e banheiro completo
por outro de somente um quarto, sala
e dependenetaa. Tratar eom o sr. BI-
beiro. Tel. *>*.-7063.

T.o_*.-_e 
apartamento com 3 çuartoe.

sola. dftendenelas -_« en_presada
e demais tnstalacOee. predio noro.
junto a cond-çio prcaimo i. rua Ba-
rfto de Bom Retiro — 1 Alugue: 1.600
erusHros por casa om apartamento,
aluguel' Inferior. Oh-tnar Luls —*
TeleíOtie_4í-3__.7.__

Urgente 
rapat&es díst-títoa quarein

aiugar i cu ' 2 quartoa em casa
de* fam.ha. Tratar com flerafím pelo
tel. 3Í-1S». de. :o aa .1. horaa Acet-
t3-._ tambem pequenos aapriamen-
to.

tTma 
senhora

> quarto vado.

Mos» 
jre-iti ai» »•;¦_ ajuarto. on

sala tr-m movais, que possa eu-
aer _*m casa,. Tenho noucaa fr-UBr-ie-
aas, ambiente- multo íino. Preferen-
ela com telefone. Centro ou aona sul.
Paga-se 600 cruzeiro.*; msjclmn 7oo»
-Sscrev.r para 628-H. na portaria* dc_-

Jornalm

Alug.-ae prédio de dolt pavlment.3,com três quartoa, duas aalaa, co-oinha, banheiro, dependenetaa de em-
pregada, gaiagem a quintal; à ruaJí-cesuey n.» S5. Ver depola daa 11horas.
Aceito 

o tran.pause de «casa. com s.u__
guei antigo, com 2 q„ 2 ***,, ba.

nheiro completo, da Praça da Ban.deira ou Piamengo, dou 20-000 cru-zeiro» pel» chave — .0-3527. %Ix.e.
Alencar.

ala e quarto •i*uAÍugtiiT.-se',,4m,''ía_a
grande,, rodeada de Jardim s, ae-

nhor e senhora aó; A rua Vereador
Duque -Estrada. 141. tU-teroi, perto do
Largo do Marrto.

TL:sm
A:lígam-se parte'dé uma caea oons-

tando de 4 quardts. sala de Jan-lar com jr^l-ádctr.. elétrica e cozlnnacoitt togâj».- Ultra gar, pura o períodode Senmbto próximo a Fevereirovintj-oaffl. Xnformaçfies por favor á
pral» Marechal *. iorlano, XX — P»-
quetft. _, |t luga-He'"AliK~ v.uai.0 com ou a eni

moblli* perto de conduçf.0 e da
melhor praia, prreço módico. — Tele-
fone 213, Ilha do Oo vernador. 7.

Aluga-sa 
um bom quarto cm cosa

de família, a uma senhora ou a
casal que trabalhe fora. 'xe.efonar pa-
________.* ,„-•*¦

Aluga-ee 
um quartu a' uma moca

que trabalhe fora, vm casa -"a fa-
milla próximo A, praia. Leblon. Tele**one 

47-006..

Ili tar, residente em eaaV j?róprlã
Junto 4 praia dé Zcaral, em Ni-

teroi. Aluguel 800 cruselros. Troca 'por
casa cu apartamento' ate o Kng. de
Dentro, até 3..5C3 cruzeiros, reli:.; pa-
r» 2,-57-19. . 

Môç* 
-UncTónãrta Õü è*õmêrãã-TH__7

procura-se para compartilhar de
um pequeno apartamento preco modl-
co pede-se e da-ae referencia. *X'
faVor telefonar _£ara__37-tB7-*..

Üi*erèoe-»a 
una moça" portUtfííè-A pa-

rn. iun-.-_>ec* dF.-se refareaci-aa.
rua S&o Joio Bat-stet 84 erv* 7.

destjs ãíugar om
no bairro do Cate-

te. Telefoue 25*6771. ¦"IJTagaa 
perfo do 

'Estádio 
Municipal,

t com pensAo e mobl.lr.do a moço.-.
decentes, bonr.es A porta, telefone: 28-
875B. ... ,—.

Zona 
lnrlustrlf.l — Des nj amos alu-

gar salio com aproximadamente
1.200 mi, na xona industrial. Alcides
de Moreis tt Cl». Ltd». — Ar, ltlo
Branco l?fl. sala 1601.
ryona *-«ul — Preciso, u_g->nte, dc
serre " oualquer tamanho, bairro, ¦ ra-
elo en moblllndo, aluguel até 4.000
e'uif-:ro-, ou compro moveis até 10
¦nl1 cruielros ou gratifico pelo ilu-
T'**l antigo. ?' favor telefonar noa
*Mas utels, daa 8 A* 13 horas, prlo*one 43-9-17.

Procura-se 
para casal de traia men*

to .apartamento. U, calas e 2

-\ luga-se quarto com banheiro ane-
_C_Lxo, com comida, em apartamento
de luxo, a casal estrangeira. Tratar
pelo telefone 45-1950,,. com .d. Bina.

Aiugá-ae 
em ã^.o. ds"senhora" so^

com quarto, a aenhor ou senhora
de fino trato e reaponsabllldade, aona
«orí..-. Pone 1B-5*.57. chamar d. Vanda
das i; ás 16 hor»;

Aluga-se 
um quarto' pequeno, rr-obl-

liado para um senhor que trabaihe
fora com roupa de cama pelo preco
de 600 cruaelros. Tratar pelo telefone
37-6260. ... ¦ .. ¦_

Apartamento 
— Oratlfica-ea a. quem

arranjar apft-rtomento raalo ou
com alguns moveis, de frente, com 2'ou i quartos e aala, com aluguel au--tlgo. Negocio direto. &ó no Centro —
Quem Interesnar ô favor telefonar pa-
r» .2-3850.  ¦

A partantenlo cxC casa .— t-JVsaTse
-Acom tres quartos e mais depen-
dencias, perto da cidade. Oferta y
mil cruzeiros pelas chaves. Telefone.
45-0546 .para o Br. Matos. _J

A nartainentofi — - Alugam-a o dois;
xVsendo um por andar, jom taranda
sala dois quartos, banheiro compluto;
cozinha com «_¦. -..-.o. Aluguel ].5cu
cruselrou; flador Idôneo. Tratar a Av,
-___lt écha 1 Flor lano 73. Lo J_?_

ãua*»to_r 
ou oasa com Jardim, entre

anta Teresa e Leblon. Sr. werner— J3-5830.T>7ec.sõ da apartamento com sala,
JT quarto « dependenciae. Pago bom
aluguel Preferencia Tijuca ou Vila
Isabel. Ribeiro, tel. 3I-73b>. *_
Prec.**-.« 

um quarto eu porio 
'Satt

2*0 cru-_|irt.-: mensais, qu« quel-r» tt'_K»r «erve Andarni — Vilt
Isabel — |>r»c» d» Bandeira — TL-
Jucá. E' í-rVOc telefonar para
27-2*426.;. Recados „oom ,,o ,ar._Jo*íi.
Pr*'.iaÍ-*rê 

um"srparUm-ciiiô^oom*" aa-
la e tres quartas na Tljv.cn., l-<i-

ga-se bem. Teleíonar ptra 46-.J2S-. •
coe gias uteiíi para ••,2—i30C.

Pas«*-se 
üm otlino apartamento c\ 3

quartos, aala. cosinha coa*. fogAo
V gflj. • Tara-noa, ets. Tel.- 49-1.69.

Precua-se 
' _r*tentê_". tPíK pt*jne*oõ;

vazio a a-.**» luvas. Centro ou eo-
ha sul. Di hom flador, comercial.¦Obséquio wcrir/er pnrn. 62095, n* por-
15__L___ __££___¦ ¦*-"r>1_l---*^f-flf-**T-ir-i ¦¦ ¦ ,T>»*wís?™t_*ãsa d_™*tríT"'"_."" q*_a"trt
a7 quartoa, bem aitiwida no bairro.
Pago aluguel 2.S0O cruielros. Tele-
fonar para 37-897*>. chamar Rodrl-.
gues¦Ureciar» _ qual**, ou porão h__
X. bit» vel ate -30 cruielros
mensais. DAo-se tres fhesea eni de-
posito. favor tLlefonar pa-ra 27-2-126
recados con. o srT. José. ' 

i .
Preciso 

da urna" cosa com quarto é
sala ou anartamanto. Aluguel

máximo Cr$ VOO.uO («ete centos cru-
sei roí}. Pode ser- com móveis, ató
Crt C.OOO.OO (nela mil crueelros». Car-
tes para o n.*- 64.3.3, na portariad6nte Iornal.

SALAS PARA
ESCRITÓRIOS

Aluga-se 
boa aala de frente para es-

critorlo ou negocio limpo; A rua
S. José 63, 1°. Lima.  _lúga-sé excelente grupo 

"nõ" melhor
ponto do Centro còm saleta Inde-

pendente, sala üe .-c m2. e W. C. prl-vatlvo. Tratar na Av. Treie de Maio
2J, Ilt* andar, sala 1916. (Ed. Dar-
fcel. Das 8 Aa 11 horas.
Aluga-sa" 

um conjunto' de 6 
"salai.

corredor e instalaç&o sanitária cin
predio moderno, na Esplanada do
Castelo. Tratar i rua Eueuos Alrea
41, «B" andar.
Aíugam-Ae'«rupos 

sã_ãj oom oani-
tarlca para realden-cla escritório

e-.T Pr.çe. -f-v:4. Tratar tel. tt-
54:s.

2.Oco crureírÕs a on-
tro' por 4.30O crurelroa — Ven-

.icm-_. para desocupar lugar, A rua
,1o Catttt 133, cobrado. Tel. 25-)27>
Ver dlaa utels, dta » ts 18 horaa.

E.crltorioHlÕ 
^franco —¦ JUttjm**i

vaga ou treapaosa-oe. Tem te.e-
íone iníõrmaçCvs com Rubens .tci }?•
04B9_ pela parte da a ar.ni .
P~'aja qualquer fím eomarclal, C-i*-

cente — Oferece-se uma sala de
frente independente, .em bom local,
eom telefone e contrato da . anos,
na estaçAo de Engenho Novo. Tra-
ta-se de sennora distinta, eom habt-
lidada comercial, qúe deseja trabalhar
formando sociedade com pessoa Ido-
qea.___Tctefonar_p_.rtt 29-6491.

PASSO it qoem (tear com ' M
moveis, átimo escritório mobilia-
do, em edlficlo novo. esquina de
Quitanda, eom raa S&o* José. —
Tratar & rna da Quitanda, S,
9.» andar, aala 914. 

Sala 
de frente, ampla, em pequeno

edlf.cto novo. com sanitário priva-tlvo, elevador sem fila passi-se va*
ala ou com algum as Instalações tam-
bem* vendo as Instalações a parte, A
rua Sete de 6.tembro _i, j°, aala ,301;Tels. 3Z-aai9 ou .i3-o4**o. ^_

Salas 
ritalaã para eserUório — Aluca-

ae por 3.160 cruzeiros e taxas o
Orupo U06-.0C7 corr. duei ealas de
frente, ealeta e sanitário A rur, De-
bret 23, 11.° andar Junto aa Mln.e.é-
rio da Faeenda. Vér co mo porteirodo Bdlflclo. Tratar com Carlos, das
14 As 17 hora*\ A Aven:da Nilo Wça-
nlia 155, sala -124. Teletone: il-SVtl.
Cí!» Tasíã*""paTa escritório — Aluga-
O ss por 971 cruaelros e taxas, aa-
la Independente no Qrupo }402, A rua
Mexleo jl, 14.° andar. Vêr no local
e tratar das 14 &a 16 horas, eom Car-
los. A Avenida Nilo Peçanha 355, -íala
434. Pone: S2-B2I17.

A rn.i.en, — Vei.de-te b« meloir«» ;.¦*.. da rua Pi*'jl «rom ooa mo-radia, lerla ruperior A 40-000 cru-
t-tlret, ,....*.,,,.. ir j _,:.,.- .(¦.,.,- ,.
190 cruaelros. Venda com tedo st.ckllvta a desembaraçado pelo pre;o d»-
ICO.000 ¦*¦"*..". :;¦¦.*. metade financiada,
par» ii., n.uir... «!.'.,.,:.«• t Avenida r • ¦
sidr.i.tn Antônio i".... . _u., f and,
W-* **X-Ã_,_ -;

•-"•"Arifiasem ã Loja e mãli
Paseamoa o conttntods.7 anu**. Entreqsn\3b tm.rilatanientrvaalO!, à ruu Uayrlnh Veliri, tiatarcom ft. Oliva — ._•.•*¦•«:¦. nto brinco

U7, 4.* andar, saia 4:1. KdttteH do.;¦*).ii-I do Comercio, *•*>: ¦:.?> n-i-*.*
t rua r...x:-., .,*...*... andtr, tala 1. ¦:.

Centro. ~" fr».
, _noa.I>eMnn, 6 portas no melhor locnl, :u-

gocio vantajoso, aluciel *.*i;o -ru-
reiroa- A Mercadoria A, brlaiico. Tra-tar com II, 8!l*e» — Atenld» «Io Jit.n00 217, -t." andar. Cdtflrlo do Jnrna!
do Comercio, sala 421 e rua Mexleo '41
1C.U andar, ssla '.:;¦. 'i ¦•>*.< ¦*> para4J--.40.

ARMAZÉM — Venda o mu
negorlo por interme-lo da Or-
.anli-Dciío Murlobo I.tdn. com se-
rte & rua Miguel Couto n.* 27-,
sala 304.- Nfio precisará avrtnnr
iiprío. Infornin«õ--i no lornl acl-
ma eom o st. Olivei-''-' on -pelo
telefone 48-765.,

S.*Tn-i;.e.T 
—*V«ndo tm bam ponto.

. na Piedade, boa frecut-la .'. ¦.*.:-
ts, contrato novo a fa_«r eom o pro-
prletario. residência com entrada de
carro, copa. Preço com utensílios
mercador'.*'a 255.000 «nistlroí tendo
110 ml: «urelroe a vlata. Tratar i

11

de-at ui.ei.te por n.otlvo dt Matarn.liei» aitltw,' otcrttl. liatar p.asoalrr.en-te t Ave.tlda Presidente A. tonio Car-los :;:, aali ,o'--A e ls.
FAttMA.iA — Por motivo _r>

mudança do proulreUrlo, ven-
de-se uma liem Instalada, eomtiniu stock. Vet t tralur t Ave-
nlda Frr.ldeiile Vargas, 3103. —
li*.*.-• -OU mil cruzeiro..
1,'uriskeM 

• Ujç..« —''Vs'ndt-tt~t).
tuado :.a r_'a *- ..• ...«.*- ds _\r*;ac-m Ouin uiu ••¦, Contrato da ?.*,...: aluguel bsr.visalino, ¦ vend» >.:-.

gente, por motivo ds doc.iça, p«:o pf_-ço ds '-..t cruzeiros para tnilhoreo«Ictiliies r.u Avenida Presldsr.te Anw-r.,n Cor:--- íc. ».-. tndti, ttl» is-j-A
t, ..;nwõlã~,m'*VUá'liá.iU - ViníõI *,..*.-...,,¦., t Pr»;» •;•«„-• Pen» ct.quln» s i-.r:.-.;. grandu ni.que, ottm»'ap*»* rendi, boa renda tendo -io «obradolesldentila com ciun-j salas jtuatro c-uartos. cupa, coalnha. banheiro r.omplv-tc etc. a Ui;..--. ua farmácia e .«od.uoo¦*'•£: cruaeiros. Preço Wse sso mil cru-neiros ;„:.*. !..,.:*,*. í- ,1. pastmtmio.ucrrllhu. ti. UrUBUaian*. lie lo* an-dar sa!» 130d.*». Tels. 4J-0.72 .2«-tt02 ._"cm ÒÕpâcYfjaitl --Véüda-ee

com 20 (fuurto. aneso a grandechurrascaria, renúa, menaal 20) ml!emselro..., (ireço :.00».COO de erura!*-ei(aclllta-it 4»|", aluiüiel 7.C0C <-ni_el-Tratar 4 r_.. .s-o...: .tíoa PaosoJ

Hotelcom

31, .lü. andar ia la
Hotel 

—Vèr,de-*ie em BotAfoco cc_o
ib ~,-.m'*.:. :..:. , preço um mllntoa ceai mil .¦-:¦.¦*!:¦.¦¦.. contrato de utncoanos, ...'.i,*,*,. 1 :--.c¦-.¦*. cnitelroj, Imp-¦Mto predial por conta do propriaia-rio, renda líquida, mensal 30.000 eru-lelroj. laclllta-se hl»:'. Trateir 4 ru»Seciiior dw ¦.'.*..'..., 3;, U» ar.darsair. 2.

o-.lmo contraio de ! 1T°-e: 
*T 

Vi-de-í» 
"ura 

eom~li e_-s»r-
- a-ioi fe-la de 40 .•nil cni*-elr_' I "-Atos em Copacaban» alutwel 2.000

.rnen-o. Melhores detali-.es cçm V»t- §llJ"*p" ;'-'.'¦ ..'í_í. * JH» ,8,**h,,r
5uei ft tjuelro:, - mt, Urufiialan» :.. \ aQl c*-w •>•• •" »td»r. ia.a 2.
tfi anda'

1:0
ri: a Leopoldina n. :49
Piedade."Á*7*>'-r-iê^ 

iltua-õ""-» 
" 

ir.él)ior ponto |_c\da Penha, com

-•_, * Tí5'11"—"Vtn.ern-.«t"dóti"no éent*.
A teti-lo, opor*.u.lldt*.e -. S-orlca J[X ^^q unl c!>m -7.c00 cnj^n-o,

_i.de dooes. Por motlro de rltgetn, pre;0 Aa_ ,_;l* cruielros .contrato deaceitamos oferta» e condlçoe* de pa- j -*- "*
renda de bem* mon.gamento para _

tarla • Oem locallsedt- fabrica de do
ces bom morlmento eerea de : .*. mil
cru-ielros mensala, 2 carros de entrega
Pord e Dodge, ambos de i*)ia. e ain-
da um carro de paa&elo. entrega va-
rio predio residencial «próximo 4 fa-
brlca bom contrato, alugueis baratos,
praço base *•¦.- mtl crurelro* com pe-
Juena 

entrada a eombln-ir. Xegoclo
e oportunidade. Detalhes o-Jtros na

Organlzaç&o Alia, nos **••*-:*. escritórios
no Rio, A rua doa Andradas 26, 2*
andar, em Caxias, .-. Arenlda .;'.'¦. Pe—
çanha_l5._2__ andar.

Açougue 
— Vende-ae em rnio-pólié

otlmo ponto. Tratar domingo dat
11 Aa -it. horas, segunds^fetra das .-,
Aa 12 hora-i com d. Zilda, lT.lopolls,
rua Mena Barreto. !">-•.

Aluga-aelndep.n

lUEÇB**ae paru veraneio, uma casa
-~A moblllada eom 2 quartoe, sala,
cozinha, banheiro, fog&o a gás,' chu-,
volro elétrico, nn Ilha do Governa-
dor, A Estrada, Rio-Jequlâ, 3Í2, apto.'
10-, com contrato de & meses, pelo'
preço de lo mil cruselros. Ver e tra-
tar_ no local, gabados ¦ e domingos.

Aíügãm-se, 
em apartamento de fa-

mllia, quartos móbiliados, com fi-
nt» p.ns&ú. a casal de fino trato ou
a moçasi funcionárias. m Fona • 45-3687.
TTTÜRa-Bc quarto tm™..casa 

"-ie 
fa-^llla

Ai rua dos Arcor* A rapa-i i-oltelrc.
Aluguel 400 cruaelroa mensais Tratar
ruu Mexleo .1. Sala iCOb. ________""__ 

partotamento 
" todo rao-lhadõ ém

-— cBt-llo aluga-ae de e'.» t mes c;:
quartos 1 sala banheiro corinha an-
dar alto* multo claro e s-reJSGo Car-

1 tas para ¦.¦.«oi na j^jtrtarla deste Jor-'
nal. " '..-*• 

-rr '. 
, . ;

Barracão 
—"Alüga-ee para doía mo-

ços rnodfu modestos, com entrada
Independente. Tel.: 28-6711*. '___,_
Botafogo. 

— Aluga-se quarto mob"ü
liado*, cçm'ou "sem 

refetçôea. Tra-

f||)étrópóUs 
"— 

Aluga-se para o ve-'
ii rAo apraslrel, residência com 3'quartos, duas ealas quarto de empre-
OCmda, banheiro completo , .com arma
quente . fria, despensa. cozinha,
ecrando varanda e alpendre: A rua-Woestadt n. 289. Blngen. Tratar no
_l!o pelos fones 26-2*1.1 s 42-1284 ¦
¦j^TerAo em Petropolis — Alugamos
1-V nara verfio, predio completamente•mobillado. tendo: Jardim, Tarands, t.es

I,-.-t«.i;m*-.j**. 

2 aalas, coalnha éom toiAo a
t&s, copa. banheiro completo e "•**¦*. C.¦para empregados com direito a gane-
gem. Tratar *»m Petropolla; A rua Mo-

, u»}a. ftO^,,—_.Tel.:_ 4347. '-

i~~ TERESÓPOLTS

luga-se ampla cala ds frente, no
HMIf. Banco DMama;e, A Av. Pie-tldente Vargas. 446. Trutar com prn-

prletario, na sala do lado. :'-06-a.
Aluguel 1.50C cruselros, abaixo do ar-
bItrado*_pe«!tt__Pre_eltura. ¦__

FIM DE SEMANA — Payins
gesa — Em residência particular
eom praia própria, tal. 42 — Pa-
qnett.' chamar d.* Adella.

tar pelo tel. ,7-aoQ..

! A Ito de Teresopolls —• Rua Dr. Oll-
J\ veira Botelho. Alaga-se linda, rt-
sciácncla com 4 quartos, 2 salaa, ete.

] Orande varanda, bom quintal, f*ar»-
I p*m, telefone, chuveiro elétrico, toda
! moblllada. InformaçOea e tratar oor

a meses em Niterói pelo 
' telefone

4j7?e e*-m_ o er. Jaime. _ _ < 
* 

^ ^
[' A *U8!> t**u*E eataa mobUtadae, -_m*
) _rV. ris j quartoa. sala e demala d«í-
Cpendrnclas e ,ou*-ra p-ru-na eala,
Vc-arti.. c-jjtlnha, e';. TTiata." A r_a

r_Xi.i-.ma -10, 'Terí.-.-c.\G.'..P

rha 
do âaWrãadDr- — Alugã-se

Uma casa acabada de construir.
com* 2 quartos, sala, coalnha e ba-
nhelro. *I-»t»r A* ra» Dominttos
Mondlm 7, Alfaiataria Oorernador.
Taua. ._¦"'¦ 
Ilha 

do Oofernídor — Al*-.»-se par»
verarielo c___a situada em CocotA,

Jardim Carioca. Trntar..27-12_5_2^

Ilha 
de Paquete, — Alu7a.se 1 quar-

to em eeea de familla, rer e tratar
* Rua Maestro Anneleto 30.
Tin». do áõvêrnadõr — Alu-ta-ae ou

vende-se ntsa a nia Captura, 187
(ant!*» 27! Cacul». Trater _*)_!osal.~n_TA 

BE PAQTJETA' — Ain-
ra-se «aaa . -ri-anéle!. pelo verüo
TM. 4J — Taqnetí, chamar d."
A-.Ua.
Tlh»""'de Paquetí = AfüS>-s» es-

plendlda resldénela completa-
mer.te moblllada, com 4 ouartos. Ba-
la,. cona. coelnha, banheiro comoleto
com' ehuT-Iro elétrico a dependen-
claa completas par» empresados.
Tem grande cisterna com bomba
>l_trlc.i e fofíA-,» TJllraftas. PovmI
iambsm grande área cimentada. PM-
tuada a 3 minuto»* do ponto dan
Bascae. Rna Coelho Rodrigues n. to.
Alur**el men*«-l 3-500 cruaelros. Pa-
ra vlaltan apanhar aa chavei no nu-
oi-tfo 28 da mesma rua. Tratar no
Rio. eotn o Sr. Dias, pelo fone 42-
:bz?, dliríccnrnt-*

CrS 
lC.000,00 — . Dou pelaa chaves-

de pequeno apartamento, aluguel
até ;oo cru&elroa. 60 faço negocio
com o proprietário; Serve Òsntro, TI-
Juoa, Vila Isa>l, Piameng*-. ¦'Cartas
para 62531. na portaria deste Jrnel.
./""•¦entro, Tijuca cú"Catéte — Pa"miliã
A de 4 peseoas, adultas, assinante de
telefone, procura para residência em
casa de tamllla de respeito, duas pe-
Saa 

sem moveis faila ou quartoal aem
Irelto a cosinhar a lavar. Dà-ae re-

ferénclaa e garantias. Falar com PI-
res ou I.-.1Í pelo tal 42-1629 

Compro 
apartamento vaalo, faona' aul) com 2 quartos, banheiro; eo-

zlnha. dependências etc. Telefonar de
manhA para 27-30S7. ;
CiaFálKí.ro" 

íòvera,""Inglês, iril>ere--a-
•-do no sport e muilea deseja alu-

gar um quarto mobUlado em aparta-
mento de caaal ou senhor brs-x-ieira
ae preferencia na8 cereanlaa da sona
Sul. Com re-ferenel-as. Rí-trpíí-rtaJs Ã
Caixa Poital 717 DP OP,

Prec 
isa-ee pfcrt» casal dc tratam íu-

to e apartamento moblllndo eom X
aala, doia. quartos, banheiro e coainna
com telefone. Ótimas referencias. Car»
tas para a .Caixa Postal n. 324 d.
Julia ou telefonar até áfl 8 horas. —
37-4:

PROCURO nua bu ap-ria-
mento na zona sul, mínimo dois
quario. e dependencins comple-
tas. Indenizo, gratifico, 0*a oom-
pro alguns movei*., dependendo
da baae de aluguel. Tel. 22-1687

Aluga-se 
ttl» no •• »nd»r do Sdl-

flclo Clarlase. Tratar A rua Bue- !
nos Alret 41, 8* »nd»r, -'

uma sa.a par» eft.ritcrtu
lndep.tvdente. oara contador ou

vendedores a comlêsfio. lícratlo co-
merclal. Avenldr Marechal ?_or_e_.a
n. J.'42.__l___ tnd»_ _J—AS*DAR 

na ATt-nldá — Aluga-
te, próximo ft rraçs Mani, an-
dar corrdio, pronto para ocupar,
eom elcra-or privativo. 180 me-
tro» quadrados de arèa. Alu-ruel
baixo, sem. luva». Tratar eom
Wilson. Tel. J^5|55._ATenl_d a _ _|.

A~*l*igã-_e 
saía "com rnovelà e telíío-

ne. Kxigem-ae tres, me«es em de-
posito, i rua Acre :.!*), Io andar. Te-
letone 4.*-7743.  __
Apartamentos 

-- Alugam-se na Ka-
planada do Castelo, servindo par»

e.icrltorlo, atelier ou . residência, . com
tres grandea quartos," duaa seletas,
banheiro kltchnétte e armário embü-
tido, oríeutuç&a para o naacente s
vista para o Aeroporto e bala de Uua-
nabara, aluguel mensal 4.000 crusei-
roa. Tratar.^^ telefone 3e_3665. _
Altíia-se 

nõ~t,." n'u*tlar"ào"'-dinr-ln
Darke. A*r. 13 de Maio. 21, uni*,

saia própria para escritório ou' eo-
n*..r..-j lim*.o. Tratur com o ir. Qo-
mea, nasal* 6U»_no .neiyoieülDcio.
\ tençio —¦ Vãgã ea'ifí_río —¦ ___o

__- ótima de írente, l.o andar, hera
moblllada. Ver t. Avenida Marechal
Fiorlano n.° 13, 1.» »nd»r, com o
ar. J._ Siqueira.
Alugã-se 

timo boa ,sala t*e escritório
com telefone, a que-n comprar

uma otlma maquina de escrever com
tambor íe ofício e 3 eacrcrjtnlnhas com
6 eadelraa; A rua Kvarlsto da Veiga,
n. 16, ll.° andar, eala noi-A, ama-
nh_dos_9_»t;l!_B^a3 ij ta lf, hor»t.

Alugo, 
parte 

"de uma"a-ílÉt*"'p_ra rr-
uritorlo alutuel T50 crueel»,.o Tro-

tar com Dr. Homero. Avenida. Presi-
dente Antonio Carlos ?07 4" iiudr.r.
Bala 402A. Tel. 21-3696.

jiala de írente, com muita condução
O em apto. novo; par» pessoat
que trsJbalhem fora, - multo asaelo e
familiar. Pror. 1 Prac» -aon-. Pena.
Rua 31.vs OulmaxKes, 46, apto. tal,
é a 2.* rua depola da Praça, na rua
Dea. J.rldro.UÃJÃ" para es-eritorio. Aluga-ae com
)_) direito' a limpeza e telefone. —
Tratar com d. Siltabitli. Av. Pran-
min *Roo.,cv«It. 84. 10.**, tala 10C-.

Sala 
— Aluga-se par» escritor*»-, eom

atguna moveis, pelo preço do cuato
nio ae' aeelta luvas. Aluguel Cr| ..
«J00.00 ínovecentoa crueelros). sita A
rua M»3Tin_ Veiga 11, 8° andar, tala
805. Tratar com o Sr. BJm6es. i_i_mi__

SAIA — Eseritoflo — Aluía-
se esparosa no terceiro pavimen-
to dò edifício Darke. Informa-
ções eom o sr Mesquita. Telefone
__________ "-" 

"*•_¦

Sala 
para eaeritorio — Aiuga-se i

rua Ber,_dor Dtnlai 30. 1*1.° an-
dar, sala 1106. Trator no local depois
das 11 horaa. - ¦

S*""a!a 
A praça TÍrodentea ah_«<a-s-

ptrte. Tr»tar i prrç» Tiradentes
52, sala 3, com Ms-rfc-m, nfto tem lu-
vau, par» eomertlo ou SSggttiitaegeej
Sala 

muito grande e quãHo de fren-
te Iníependente com banheiro —

Alugo-ae para escritório, consultório,
etc. Sm apartamento em frente i em-
taçAo, conduçüo na porta; A rua Al-
berto Nepomuceho 34, apto, 205. -*-
Ramos. .

Sala 
— Aluga-sa, de "frente, 

para ee-
critorlo de pouco movimento, coro

telefone, auxiliar, ei.'.", A rua Senador
Dantas 118, sala 4C2. Ver somente As

as.. 4aa. e aas. na parte da tarde.

1>reH.a-se 
un** caoa para um. ca-

aal .aem fiihoa ,com __n quarto
sala e cosinha em qualquer bairro.
Pagando jco enuseiròs m<-r.s_ií; dan-
do 3 me_es de tiaiiç,.. »o toieíon-r
paro 4S-7265 Sr. Jote. . 

PRECISA-SE 1 pe«jueno apar-
tumento de preferencia, na «ma
Sul. Resposta para 63305, na
portaria deste Jornal. Gratifica-
se bem. ¦ '
V>recl_a_3i caca «ü apartamento i
IT quartos quarto 

'i_mpre_*«da tam-
bem aceita «.partame::to nò centro,
mobillado ate doia rnil e quinhentos
orueslroa tratar pelo, tel 23-236J t-w-
r.a Margari-da. • _

Preciso 
~um apartamento -para. ca-

eal, com aluguel até 1.300 cru-
zelros Bairro Leme, Copacabana, tpa-
nema, Leblon ou Oavea. Urgente. Te-
lefonar par» Welf 48-8351, asüund»-
feira em.__d_.ante. ,, , J_-.
"TjKq u e na fomllla eatrang eifa pre-
JT cisa uma c&ss mln_mo quarto,
sala cozlnh* e banheiro de Casca-
dura para baixo, compro moveis,
fjr. Adolfo. Telefane *)2-31ó6.

Õ»ia p»r» escritório — A!ug»-se um»
O de frente. A Avenida Presidente
Antonio Carloa no 3° -ndar, eom.
22m5, aluguel de 1.110 oruaelroa ln-
cluslve tarraa e impostoe. Tratar na
Auxiliadora *predlal 9. A. Travess-,
do Ouvidor _2, l9'. andar, entre 12 a
1_ horas."Oeíã 

para*"eompanh!a Õu grantlé ee-
IJ 

' 
erltdrlo. aluga-se k A*íenld» Klo

Branco n.*** 120, 8.» andar. Edlfl Mo
dos' -".mpregados do Comércio. Tratar
no mesmo, sala _07 — Ct. Cunha, aem
luvng. Mes. quadrado. 35,00.
ÇjETa grunSê de írenle, pára e.scri-
O tórlo, oiu-ia-oe i ru» «1» «Jul-
tandu n." 195, 3." • andar. Procurar
D. Lídia ou. pilo íone 38-S37P., fír. Ma-
_?-__-_!_____•__.

Sala 
pata*

ALUGA-SE excelente (rapo,
com saleta independente, sala Ai
30m2 e w. c.-privativo no melhor
ponto do Centro. Tratar amanhã,
segunda-feira, das 8 ás 11 e das
15 is 18 horas, na Avenida 13
de Maio, 23, 19.° pavimento, sa-
la_l?16_--___Ed. *_arke.__ ¦ '¦

A l-jgáai-ee -alas par» e-cfrtoi-.o a
—V rUa ile-i-oo 90 Zi, Sapl-tiad» —
Aluftamoa neste edifício be aala** 310)3
e 501|9. Maiores-detalhet e informe-
çíea eom Lowndes e Eoni _'.o<s, Ad-
mlniitradorca de Bens _ Av. Pr:*ild-:n-
te Vargas .290 2» andar.

eaeritorio, com moveis e
;alefone. Aluguel 1.5Ó0 cruselros,

i rna iSant» Lnal» 709, aala. 801. nüo
tom luvas, tíes__ meses, eni geposl_tp_.

S"aia 
pÃra is^-fÕrlO;. — Al«_e,-««

-m» » Ar. Rio Branco '.14 li'
andar. Ver e tratar do. 10 *a 13 ho-
laa com ¦Seht-atl&o Ztanoj^

.SAtA na Avenida — Aluga-
se em terceiro andar, na Cine-
landia, para. escritorloi' Telefo-
-¦___*i_'^_,,_7_-___53--i

Saits 
par» íscií-torlo *— Alu„«_-n-.-e

8 amplas ealas no melhor pon-
to comercial do O&stelo — Ciinves
nt portaria do edlficlo — Bua Me-
Slco r.. 31, là**- a.idar. ffrupo«l.fc02._ Tratar coin o proprietário - Te-
lefone 37-6213.

BOTEQÜiríS, bares, cafés, ete.
para comprar 00 vender com ra-
Plder e se*rarança, procure a
ran-T-cntea Comercial e Con-
tabil. Rua Visconde de Inhaúma
134, sala BIS. Larro de Santa
RUa. Telefone 23-441;.
Barbearia'— 

Vende-seum «aifto cam
tres-cadeiras e o restan:e da mon-

tagem Instalada ¦ em otlmo ponto,
pronta a funcionar, preco a contrate
a combinar no botequim da rua Ben-
jamlm de_ Magalhães,.13:, Tens, Novo^
Tsar o .-eitaüranve -— YeVdéísã na¦prospera ei-tacáo de -Mesquita, siteA Avenida Unlfio em predio próprioe mais duaa casas :-n meamo i.r**r.o,
M*.!f detalhes pelo telefone 43-6965 —
Traregk j do Com creio .;'•_. 6,' 1° ^andar.
Bar 

— VenBe-so um recêm-insíala-^
do no melhor ponto da Penha

Circular, otlma oportunidade paar zsoelos devido ao movimento diurno enoturno. Tratar no Bar a Restnuran- \ JoaouWn Ferreirate -í-o-v.i. Casttlo, A rua doa Romelroa -
92 Fenh».

uno». »lujuel t.ooo crutelroa . ...tro cota 23 -auí-rio-, ^eço 4C0 mU oru-zeiros, contrato de _ -.nos, aluguvl de5.000 crucel.-oi. Tr.te* i rua Sonhordtu Paaao6, 3i. _•.**•*_ anuar.
]'*eítarla 

com muitos* almoço*. Btm- loc.lir.ada no centra d» eldid» —
Vende-sc por motivo de Tl»sem, dtnaolucro- liquido mensal de 3S.00fl em-luiiv-,, absoluto. Faclllta-ee o pnfta-.rr.ento. Tratar t ru» Pedro I a.- 1*.1.* »nd»r. dts 13 ta 17 nor»»
Loja 

em Copacabana — Tr'Asp«sa-
se com armações duas rltrlnu,

etc. — Coutrtto de, cinco anot, ttndounevo au mesmo e no- próprio edifícioum apartameuto para residência dacomprador ou podendo aluzar. * lnl.
por l»vor com a ar. Coirti», 4 A*Jt-olda^ Qo» es "Tx alr» * 132. loj a.
NeKOclÔ 

ftm~Côpacabana -* Ve^de-s»
ou tras pas a-se o. contrato da oll-ma loja com instalações modernoa-de,u„.,p.':.-.. vitrina. 3 anos õe loc»c»o,

vasla* ou com» pequeno atott dt tes-tuario iíno de criança, armarinho,
5 .___-FoHl!L_*í "*•*-*¦"'•____

O 
j.'lc!i_a mecânica dê autor_ÔT«_s - tom

otim-5 contrato de j anoe, Ira-
talada com osamelhorea aparelhos mo-dernos de mecânica, por mot'70 éedoença de seu proprietário, rande-eecom grande facilidade de i>\gam*.nto.Melhore., detalhes com Vasques iiCJuclroí, A rua Urug-aia-n,. 16ó, 6**andar.

Voxcz o^se uma
- de frente com3 sncadoa, sobrado l* andar. Va» •

lLl*XarJ^____*.J*ií>. Xt-ivradlo Uc eob.*f>adnrla — Yende-se parte de um
soclo com entrada de 70 mil eru-

Oficina 
"de "ãlíá.ate

em -.ormlúaTel aala de

gaia
— ' Cede-se espaçosa sala de

.- frente, com Unda rlsta. próxima ft
Praça Mauá,, a quem comprar os mo-
vela de etcntorlo pelo Justo preço de
!0 mil cruzeiros. Ver e tratar A Ave-
nld» Bio" Branco :a, aala 1.604, dia-
•________*__?

S~ala 
para escritório - Aiõga-sa uma

sal» Independente A ru» -teslco
VÀt grupo 1201-A, no Bloco B, do Edl-
flclo Clvltas. ,no local oom. o portei-
ro, Sr. Jaekeg.
c^Bloa para aacritorlu Aluga mo»
i_ em edifício recem-eonstruldo, »!••-
guai 1 203 cruaelroe a mais oa im-
postea np l.o «adtr Informeçocí
com o Porteiro A ru» dot Andrade.»
96. Edifício Santa Monlca~_A_AS 

para eãcritorlos •— Alu-
ra-se um grupo de quatro, salas e

IFõ-nearlo, 
bar, restaurante e peque-9 no hotel,' venderse com dB cablncs

para banhe, 7 quartoa móbiliados e bar
otlmamente Instalado co Saco •*> SAo
Francisco. Vende-se o- negocio ou a
propriedade. Ver t trttar i Avenld*!.
Quintino Bocaiúva 5Í1 (Charltasi —-
Ttl. Z-1518.  _
Bielclstas 

— OXlclna e ãíüguêí" —
Vende-sa no melhor ponto da TI-

Jucá. Próximo ú Pracu S. Panz.. Tra-ta-at i ru» Juruparf 20 — Tlluca.
Barbeiro slViíaHÕ' no~ melhor .ponto

da Lapa, com otlmo «contrato de
5* apos novo, otlmamente Instalado,com 4 cadeiras amerlcanaa, grandemoradia, renoie-ae com grande íac.11-dade de p-i-gttmeuto. Melhores' detn-lhes com Va_quez & Quelro*., & rua-ru-*ual»n» ltt. t» n-nlar.  
B«r 

Borret_U*"e""_lercé«rl» — Ven-
de-se altundo nò melhor p^into dnrua Plaul com moradia de & (umo-aos. 3 anoa de contrato, alu.uel an-tlgo, renda com grande parte flnan-ciada, para melhores dc trilhes, A Av,Presidente Antônio Carlos 201, fi.*- an-Bar^jiela 6J5-A e B.

Bir» 
sorvete***» — Vende-te r.o -nt-

lhor . ponto de Copacabana eom
instnluçes -moderna., em edifício' novo
contrato- do 8 anos, feria superior &
60.000 crueelros rodendo farser muito
maia como provaremos *ao comprador.
Venda eom grande parte finenetada.
Pare melhoree detalhes A Avenida Pre-
sidente Antônio Carloc 20], 8.* and,
s-ile' 805-A e B. ,_
¦jpTíteqalm e cãfê —-""Yen de -a t situado
•a-P na melhcr esquina do >"-.;'. ac-o, ia-
íendo grande negocio, feria superior
a 50.C20 cruzeiros. Aluguei SOC cru-
selroe, contrato de 7 anon. venda
com parte financiada para melhore»
rtettlh„ t Avenld» Presidente Antônio
Carlos 2o:, 3." andar, aala OOS-A e %

BOTEQUINS —"Venda o «ti
ticlfoclo por Iniermedio da Or
Kaslnação Marlobo Ltda. eom se- ,
de á rua Miguel Couto, 27-A, sa- I
la Ml. N&o precloara assinar op-
çáo. Informações no local acl-
ma cqm o sr. Oliveira ou pelo te-
lefone 43-76G**.""HÃR — Venda o seri iit.ocio
por intermédio da Orsanixação
Marlobo Ltda., com sede i rua
Miguel Couto, S7-A, sala 504 —
Não' precisara asinar omâo. In-
formaç&es no loeal acima eom
o sr. Oliveira on pelo telefone:
43-7656. ___.

I>oa 
-(- lucrativa íancaçl* —Vtn-

> _la-s* por iio -niU cru-wlroc acel-
tando fn-tutie oosio e.itreda*. local
mo7iraentado fort d. Rto. em Sito
Mateus Tem mor adi* para pronta
entroga Outrac in'ora;aí6cit na "Or-
gar.ir:a.t.o Alfa". Andrada* a. 26»
2a .andar-— Telefono -.3-8633 c Ave-
ulti» Ulio Peçant*.-, n. 15, i°. andar
em Cartlifs — Neat-e-s dlaa em que níio
ae abrl.-t o e-icrltorlo, — Teletone
30-..5U.

BOTEQtntNB, armarinhos,
eonfeitarfas, nadarlns, bares e
armazéns —• Vendem-se dantlo
iodas as Informações. Procurar
sr. Vieira. Escritório Joaquim
Ferreira. Avenida Rio Branco,
173, ..*, _rupo 201. tel. 33-8808,
depois das 12 Iiorns.

_elTos ,_m Bonaut..ea_o -— V*ndt_inei-aaís de *}0 mil eru»lroo — Tra—tt-s. com_Sr. * Vieira. — Ee critorlo
Avenida HloBranco n. ;;*). :•>. ar.dar erupo :i.

201 ¦—- Depol* das 12 hora-s —¦ Te-
lefone 32-88SS. ¦_
Padaria 

Vm Niterói perto daa Bar-
ca-. -¦ Ventliut ao mil cruzeiros —

Preço 703 mil crurcli<*_ contraio de
s .nos. Alu.uel *.*•) eru-seirM lindemontagem' .Trata-se cc«n o yr. "Ti-
elra ; — Escritório de Joaquim 7£**-ATcnldr. pio 3ranco n.
2o. andar — Grupo
daa :'2 horas — Te.efo 3>ei»Í3

32-833B.

"_V"lu.»-se~»a!a_ para escritório - A | um sanitário. AIu.uíl 3.800 «rn-
-V ru» Deoret 23 — Alu.amot neste, zelros mais impostos. Ver no lo-

Ciaãal' 
estrangeiro procura quarto et

/ direito a coalnha. Telefonar pura«18-6771 

C" 

' 
tta —"'Wãci*»-ae em sona do Ca-
tete, E-sUieio. Tijuca, que tenham

quart ou cinco cômodos pago henfel-
torias ou Movela até to mil erut-Mro**
aluguel rasoavel. Telefonar * qualqueihora parn 2B-_A96.3. d._Aurora.

Crí 
S.ÍKIÓ.ÒO ¦— t>ou pelas chaves dí

cr.ra ou apartamento com um ou
dois quarloe, sala, coalnha e banheiro.
com fOUFtiel até CrS MO.OO. Preferen-
cia *f_.**tAclo ou lmedlaedea.. Tratar com
o Cld, pelo telefone 2?-3810, até 12
horns. ,,,,,., .' _asai francês precisa alugar piquei

no apartamento, sem luvas. Paga/
aiufmel no-o. Qualquer bairro. X>Ire- 1
tamente _<im o lntitreaaíido Br Prr-1 F**-*na
nand. *Rua Buenos Alrea 90. 8.* irdar { com* '
5ala_803.  ______( '-0?--

«m filhoe "pi o- í

Paaaa-ae 
boa caaa de quaito^ aala

e eoilnha, frente de rua, quintal,
grande, multa atrua. tanque coberto
num quarto em, balso, taqueada e for-
rada, aluguel de 19o cruselros, a quemficar com os movela ou parte deles.
Danes: 23 * mil ou .0 tr.l! erurelros.
Tratar pelo telefone 22-8375. Nota:
moveis folheados e modernos com me-
seé de uso/ ¦ •¦_ •¦ 

Preclaa-se 
sala, porão', íunúos * o u

pequena loja para uma pequenaoficina de enoaderna.Ao. Talefonar
parn> o -sr. Rui ;*-*- Zb-bZZt.~tuàrto '¦'—"¦' Urgente ''—' JÍoça traba-Qu

edliiclo o (tru-jo B (eaiat 41C|12) ne
o» pav.. Maior** detalhes e inferma-
c6ea com Lownd-ea e Eonr litda Adsr.i-
nlEtradoros de Bn.. A Ay? Pre:í3!r.te
Vor._s_2<(0 2" ander.

A"lu_al.e"_a!»*' 
para*"e-MTltorl.) —

A rua Sania Ulrle 183 ¦— Id..Ca-
tejexas Alagamos nest*- ed.ticlo as sa-
lu 603|5 aru*pa S02. Mciorej det-aitus
e infcrmücBea cora io**vnd*.s e ÉJfons
Ltda Aimír.litradorít de Ben; A.Ac.
Pr**sldente V»T3»s 2^0 2° ander.

A 
"luga-se ft rua Mesléo- 2i7 ótlmn

conjunto 801, independente, para
e_*.*.íltor-08. podendo 'residir. — T*-
lefone 37-2261

nitl eom o porteiro sr. Jaekes, no
Moco a, do edlftico Civltfs. á rua•tíelleo, 11. grupo 1201-Ç.

BarAo 
de Msaqulta esq. ao üruBUtl

salas par a ¦ escritórios, consultórios
medico ou dentista: bom ponto. Otlma
oportunidade. Bar&o de Mesquita A73
(ponto de secçfio) por cima da Pa-
daria Royal
CÕHÍrq"' 

——"AI ü'
las de fren

,am-BS aa uVilmas aa-

Ihendo am consultório procuramaTe!**!..iia-JE-s.üréfiò a cozinha a
J..r**r—Tel. *l-6St,0. De 3.0 -« 11 t

de ]< A» ]7 horas. Chamar Anita.
Quarto 

'— Para casaT"no Centro ou
subúrbio eom direito a fazer al-

cot.ta na cozinha, gratlfica-ne..'OOO cruzeiros. Tratar pelo tele-
23-48.7.

Ca.alcura
ectranueír-*,

apartamento mobUlado
nio em Copaca-litt'*, C" *•*•*•¦
/i**36 nr. r**i**>rl* caet* Joi-nti.

OU Quarta 
com

te. aeelta
' c. -.alros. Car

completftmente Ü.(Tepen der.-'
ae traipasse até 2-.000

••.ri-. _:_t
ta* para 67305t aa por- . (or(h *>*-;.nTf
JornsL i nhi

em lt locação .tendo lus ntturtl t
iunitário., em plena Cinslíir.día. Jun-
to ao Hotel Serrador. próprias para
escritórios, atellers. eonsultorloit. ete.,
em diversos andares: A rua Álvaro
Alvlm 21. Trat-i-i- no menmo loeal.
«ala ftOa, -tel-.3.-.202. '7 - .,

C' 
entro — Aluio"em 1» Wtijio na

Av, Presidente Vargaa. andar eom
14 salas e sanitários, conjuntas ou
separadamente Fdlflclo locsUtudo a
30 metros da Av. B.íi Prnnro, Milton
Mngalhflea, A Av. Sra.mo Braga 25!>,
sala *Q4. Tel. 22-M28. •_

Caaíeío 
— Grupo. eícetente..para ea-

critorlo á Av. Frank. Hoo&eveH
n. 19-, ¦J.0 e.l-i. com ' 3 aalas, seleta
e demala ¦ dei;endencias. pelo aluiruel
arbitrado ofirlalmeiite. Tratar na por-
tarla com__Gr.*** Luls, ou pelo íele-

c;*-a Moreira, pel?. ,„.;.-

SAI.A ou parte de' sala é pro-
curada, còm urgência por tra-
dutor-e correspondente dando de
st.ás melhores referencias; Ofer-
tas para Ouvar Da vet. Rua Alm.
Tnmandaré, 34 — Flamentjo, te-
lefones|_Ti5-_lS*/_e ^3-3460. _
V" 

ende-ee um grupo"«Íe -iãlat do EdP
llelo Derké com _5m2 por 30 mil

erurelros, . faclllta-se '.00 rr.ll. crusel-
ros em curto praao. Trater a rua He-
nador Dantas. 20. IO." and., sala 1009
Tel. _2-4-,«>l. :

Fadaria 
*— Vende-évr vrna com daj-***na:..-:._o d. oito eaccn — Aluguel •

400 «ruaelro3. Pj-*.;o frSO mil cru-
v*'..-i*e entrada de 200 ml", crurslrcs
— Trata-so com o ar. Vieira — _?-•-
cr!tono Joaquim lareira — Avt-nid-*»
Rio Branco r.. 173, 2n. andar, ¦«**_-.
po sol t-cpol". dss Ã2 hor_i3 —• Tele-
fono 32-S30B. '. ¦_¦¦_ _¦ i

P~ 
xdt.-á.i — Tende-se 

"nma 
ecã ver.-

das dé' 120 ènll* eruMiros bó na
bati ao —' Aluguel -.0*0 erurelros no
Me*rei*. forno llpo francês. Pr-êço.
-.lOO-OCO crur«!ros. Trata-se oom o
sr. Vieira — -Eaeritorio Joaquim Ftr-
relra — Avtolda Hlo Bratico ji. ns
Z°. andar, frnipo 201. depois daa 12
_»ra« — Tíleí____*,!-88De.

PADARIAS — Vendo o in
negocio por intermédio da .'Or-
ganlaaçaò Marlobo Ltda. eom ae-
de á rua Mig-el Conto, 2Í-A, 8.*
andar, sala 504. NSo pree-h-arí.
assinar opçio. Informia-s*»**» no
local acima com o sr. Oliveira
ou pelo tel. 4-I-765**.

eijueno itsHco ;dt.'*Sne"cJLS .a'"5tF.n
que. choram. -.' *r>e_oclo rendeeo e _

íarll, próprio para senhoras e aenho-
ritàB. VenãcL por *a_o ter lua elétrica.
ítns.no a fabricar. _D».e-5 mU eru_el-
ros. Ver todoa os dias. Tratar di-t
utels das lí is 21 horo,. eom Jenua-
¦rio. íl-i*. da Prala de Sio Bento. S.
'Oeú-íéc •-V«n*5e--_* am'""*^pacih*Hfc .
IA rua. Belford Soa com 14 q*-art_.
contr-tto de 3 unos el.i_r-.el 3.000 cru-
zeiro-. Tratar A rua Senhor dot.Pal- ,
."<¦__31, _la ando? _al* 2.__ __. _

1ji_sK,5 
""- Ve"5_b umt 

"i Arenl-t,
. Atjantlci coir. ;(, Quartos, u:n lwm *

oíSte reieltorlo **tr»sem. ponto oll- *
mo par-, churrascaria, contrato de *
anos, xlun-.,cl 4.000 eruieiro»- Tratar
i rua seplior do.-. pm;m *;-, .'» anasr

COMPRAS E VENDAS DE
CASAS COMERCIAIS __

4 .lfaia*arla — Vende-ee no 'l5_l_ieio
Òàéon i-> tndar sal» *)1_. Telefone —
32-t.B40,_

A ten.lõl — Lojas de louças e fei-
-Vrasens — Vendo no melhor local
com sela portão., Outra na-rua Conde
dc Bonfim prottmp A Praça Saena Pe-
na. Nesoclo de ocaclBo. Oran-le rarl-
lldade de pagamento.- Tratar com H.
Silva. Bun Mexleo 41 in* andar "Ia
1.00& e Avenida Klo Branco U7.' Zdl-
ílclo rto Jornal do Comercio ee-a •*2J.
TM. 4*>-?S40.--

A" çouffue -^Vende-se na prospera
estr.çso de Mesquita com bit; fre-

preço baratissimo. _.*_elhare.s detelhea
frites!*, residência .noa tundof e por
farer tele/^í-ft-* *?-ar* 43-'rQí>'f. Tra-
y^5S^Ji9^d^^c^-J^f-»K7t»^nê11'r'*aJ.

AçonRue 
— Paflia-a*. o contrato r;|*

üma lo!i 14. pripararfa para o ra-
rn**» em otlmo ponto Dará n mi*ema.
R»- líeteus -t Andraat 1".. Terra

BoteciuET-Tcndtnii- 
¦— Vcr.de-sc a

melhor casa do ramo no I-ticlo,
farendo rrrande negocio, ^erlfl oupe-
rlor a 50-000 cruielros. Aluguel *500
crutelroe. Contrato dè 7 snos, venda
com r-arte financiada, para melhores
dctnlhe." A Avenida Presidente Antônio
Carlos 201, B.° andar.__B_ja_ 805-Aè
ritildo de Cana e""t3ultari8a — Ven-
Kj de-se no jmelhor ponto ,da rua Dia*
d» Crus,, no Meyer, eoni grande mo-
radia 'íacendo -t feria de 30-oco cru-
-.tiros, contrato novo, de-7 anoa, ¦ om-'teu*, antigo, com grande parte flnan-
otnda. Vêr e tratar na mesma rua 401
ou Avonlda Presidente Ar.tonlo Cal-
los 201, *_.*• andaj,__aalB___a03-____e_B.

Cãftê_"ar 
—"Zona Bul. Contrato de

3 nnos, ferias mensela de loo "¦ 120
mil cruzeiros, vende-ee com facilidade
do pagamento, á rua Pedro I n.« 14. l.°
nndar. Empresta-se dinheiro para aju-
da de compra.  ¦_ •_____.

Urre 
com 'minute», A rua do Catete.

próximo «o I_r.o «Io Machado,
hem Instalado, féria mensal de 110
mil erurelros. sem charuturl"., con.-a-
to de 7 anos, ainda a eomec*ir. Para
melhorei! esclarecimentos A rua Pedro
I n." \a ,i.« andar empresta-aa dl-
n-.clro pare aj":ds de__comprft.

(Xiii 
t~•tallffate.i — Vende-se poi

J motivo d» doenoa d. um dos so-
cio», todo ou uma parte. Casa de
nrrinde movimento eom contrato de
7 ano» com aluum tempo vencido —
alu-ruel 480 cruaelros. Recebe m»
e tantos crvseíros" tem moradia. —*
Ciucm ee Interessar procurar com o
ar. VTanoel Soares, rua Uns'da vaa-
fioncelos 6*51. •_, ^__
V-(af<S níllharet — Vende-se, com bom
Kj rnn*.rato e bom o***oueno alu-ruel. a
ni» Prei Caneca. Trntar t rua Prei
Caneca i..a. com sr._?re[nçl»*!o, 

Compro 
ércrltôrlò^dê 

"contablHdíífiã —
Contador rom lor*-.a pratlea — p-*-

lõnrfo dar rclrrir.:!*,*.. compra -ser!-
torio JA mnntaío. Ofertas pira 41-
saM — Parle.

e *Bãr"— Ver.de-pe" í ria Ba-
cV' _?r« ¦ Vt-ítlr. pr*!***t--'.**i an-"nenhó -Wo-tm. irs^ir A mt Pedrfi X

;,• :*, 1." inder, in 13 ts 17 hs.

^rtüncíb"'-'-- Veáde-fle om iotãro.0,
_ -rui tránsveritl com 10 quartas,
toda molilllada, preío Uo mil ero**el-
•oic, facl!lU-se o riaa-mento. -T»ter
com Frogofio ou Correia, **. rua Senhor
dos Pa—o» 31, !•' andtr, aala ;¦"TiTulfanHa — Vendo nina otimaTonm
V_ponto, motivo nEo poder etítr A
testa. A nia Sacadura Cabral .367.
Praça da Ha.-mon.a_ „_

QuIlAnda, 
a melhor de Cop»*—*»-

na — Feria «O mil r*__!r«s;
outra em BotafoíO •— Teria. W-»U
eni*«i-.'o«; outra na Aldeia cemplrU.
Itria 35 mil cru-Miro»; ainda oijtoa
em S_o Cristóvão. Teria !8 _U___*
z„!ro*, ttM_,s cem «rontretot,. Preco-
relativos e gra*ndea facluooaw o»
nae-a-i-.ento. Tratar eom rtubtet •
Valerlo. Kua da Alfândega, lll; ttSa
405. 4.° andat.
/***|uitUiidf- Vende-se, llvrt e «t-

sembaracada. com doia aobrado»,
otlma renda; e a loja atrve par» «uai-
quer negocio, fica; altuad» no »«J»J
Sonto do bairro Tratar com. o próprio
Sono; » rua Itaplru 6-tO-A. Ponto de
cr» c.10.
ípvuitai.da
Vjf u

Vande-ee * ou aeaUa-ea
ümTo.io para ficar A-Jeota. Con-

friTto de 7 anot. Tem lleeaoa para çe-
reais e carvfco, e pequena morad.o.
Motivo de doença. Ver A rua JoAo-Vi-
cante l.l — Madurelra.-

Quitam!» 
— Vende-ae cora pe-mtna

moradia, boas férias, bklancas. me-
quina registradora, vende _»llnhaa •
adicional oe Armanem. preco ft0-°»«
cruielros. Tratar A Avenida Koma,
474-A* — Bonsucesso. ^

üitanrfa e armanem ~T*^"-.."!
com boa moradia, contrtt» -• T

«no». Nio paga •J*-KeL,!í,í_,d&,!í
brealuga. Avenida Joio **,bí>;?v**5:5:*
Pilares. ÍJ.o se atende .» Intermedia-

í^afí"
V.' rAo

7^'últanda tltuadt no melhe-r pente*
•4 oe' P-oeha snranda. «» otlm»
controto de *«_, -.__-- *gr**» *___f' _JSeruiselroi. vende-ee ecoa JJ»»»-.";cllldade de pogamente, *^™?'**,,Í,T!
dinheiro ptra ajuda de oompr» «*-

lhores detalhe» com v"í*fe" * *£5*:
-n.. t rua Uruguaiana. ií,*,. t* tndtr,
/-iuit«n«V na ru. Montevidéu, con»
U otlmo contrato de S ano», _*»«»«_bo. moradia. Vende-te eetnj-TM*;
fr.elildtde de pe.tmento * «mpwttt.-
se dl-nliclrç ptra tiud» de' jorr-prm.Melhores dettlhe» eom V*_»**"t*_- . •

^Quelroí: á rua Uni-rutlana. l*-.**.-»
andar. '.—_- _—
/-Ciítíenda attutía no melhor *__?*
U- de Olaria, com otlmo contrato
,V*5 ar.*» diretos para o Ç<"T_*a__
Vende-»e com rrtinde facilidade*
na-ra--,ier.t<-. MeTnorea aetaftita eem
V-àquee ih Oueirot; i ru» Uraeaale-
na ut. •>.-• «ndar.  ,

Itandt ailuaía no melher pjni
Kalor Ávila., eon oílttt,

.. rnv u* 5 _...v" »•*»•*" _ tr— --.•
eomortáor • boa moradia rende-m eo_B)-
vrande facilidade de nairamfaW ¦ W»«,--.,...,. dlihelro T.rt ajuda d. «sort-,

prav Melhore*, flttMh«*t, ' com Vatqu*»
íi cii'-.-,t. t ras, V-rs-ratUna a.' :m_
6» ani-,**. •--- .-*

m:

''r&Ai?rJJé^,Í7. «_ . .. ;-..;-.^-.-..-..."... t :^/làÍa__i__^a^Sa)eim ¦^«HWiW^^ht-,;; íi*xêèi



-T- jonNAt do níu-m - -mMmocx st» t>z otmroito de i_4_-
0.:;.nt.» 

— Ver.,1» >• een» v«qut*ia
moradia. <iti» contrato r anos no-<rn, eom adrlonal para c»***aii tmtai

{.acionais t ->_...-_•¦.*>**,.** iuiiar dc n-rai.»
oe pro.rttti Mal» d. 2 mil . «¦•• Vtr

¦!*-., A Attnlda »!..ni. Ifl-A, * ¦ «';-_¦¦¦* Vlosnte de carvalho, viu Kcsmo,
milhar ponta.-Óeiíaurant» ttn Ntitrãl, eonlítí*f~3»
f V ? anas, com moradia, easa otlma
nara dois seeiai. vende-se com faej.
!....-. dt p»»»niinto. Tr»tar na PUC.-
J jl*„7:.rua 4jL^^aril,*IÍ_-JsíU-irt *n!l¦£í»n"»ttr»nt*» — V-ndt-t. um"pTsTtõ

I - d» '¦'..'¦ do tn.tnno de Dentro,
eom nm bom tobrtdo. mtttd, • ¦ •

duas lojas, um barbeiro* um tele!-
ro. tudo em boaa cond.ç-ne*. contra-
t. de »-*'*¦ Anoa a começar. Aluguel
os 1.000 erueelros, aobrealufa 2.000
erusslros. Vtritt At 45 tnll erusslros.¦*.•*:•.'. da venda ee dirA ao priten-
ciente. Ver e tralar na Avenida Ama-
ro^jravalcantl _ 2-011» eorn_aarclA. _viS»i*i»ur»ntt — Mri.ii... irn"_V*-ai-

I.IV 
ristaurante, em Patt do Alferti,

••et aci o de veraneio. Preeo completo'.."¦ce eruselros mensais. 1' e melhor
i cia local, trstar no local eom Cdmun-

tio Bernardts.
^oefta.nunle — VtriA*~si õü - -cita

I v soeto no melhor >. :.*.-. da r__ Pt-
ratlnl i"i".n ii-i-v.v»..'. Tratar A rua
Conde d» Bonfim il-, com o sr. Adrl-
«uo.

StoãiVrià 
ct-i -fr.-lnt -» eonttrtOI

— Vende-ie perto do centro, fa-
, sendo bom negocio. Tratar A rua

Noronha Santos, 94-A, dorr.lnro 3<
, e â!» inttlro, com s tr. Porttl».
; r*nint*ir»r1» lltutd» no 

*m-!hor*~põrvíõ

da ru» Cibuc-j, com otlmo cnn.
Srat. de 5 ano* diretos pari o tem-•_.rador. otlma* moradia 7en-i*-fle eom
rtr<.r,de facilidade de -oaramento. Me-
lhores detalhes com V_.«qu« _t_ Quel-cot, A ra» üru-rualana u.. t» andar,
.'pínturarla ~ Vehde.se ," rit bim nt»A goclo tem bom contrato, nu» Be-
üdlt-. Wpollto 135.
JT-íaspassa-.- pn-uênt So.a Dem In,-
i J. talada. A rua BarCo de Mesquita,
54!, esquina da rua t-trolr» Mune».
Tratar no local
t*Yirecpnf'sa-_i£ o contrato' de -..rna lo^
t-*- 5a no etntro, pror.mo A Praça TN
pa d intei, trata-se com os r. fíor;íra.
3tut Oeneral CaMrel., 20£», esix A.
Pss ll As 13 heri
^érralhelros — Vende-Ve uma seria-
to lturla no c.ntro. bem -montada,
com telefone, boa loja. Aluguel bara-

V_o. Preco do custo, motivo de vlM-em.
(Otlma oportunidade parn qualquer ln-
triustrla semelhante. Informações eom*e tr. Domingos, A rua Visconde ds
Inhaúma 57, loja. Telefone 23-44:6.
Cjerralherla — Vende-se um», no cen-
tO tro, bem montada., com telefone.
-boa loja, alUffuel barato, preço do
cu-to. Motivo de v!a*_em, otlma opor-
V'::*i:.ít-J» pars qualquer Industria se-
L.-.eli-.a*.-.:?. mforas ações cem o sr.
JDominpos. A rua visconde de Inliau-

37. loja. Ttltfone 23-44U.
raspoMa-eo c contraí_T -áe urna lofa

com apr.r••_-.¦•¦•.-.:o no_ fundos, A
trada Monsenhor Pellx _.b_-A, Isa-

Tratar ©ton o sr. l>.*»ur*--..o, àsn
As i; ha-v. pelo tel. 22-0690.

*

'• .-np-inturarla ~ Vende-se com dtlma
I • residência, trea quartos, uma aala,-eoj.r.ha. banhe!to, etc. e entrada ln-

_1 .pendente, dois aralpfto. nos fundas.
Trata-se A rua fUo Januário .:_, Tln-
tttrjtrtA Vasco da Oama. Tel. 48-0355..:'Tnraflnra?-a-3B o contrato de _m bom

i -*» armarinho situado no iv_*»l-._.r pon-to aa praça Verdum. Trata-se pelo te-
lefone 38-1121.
Vr«nd*-ei uma quitanda tesn otlma

v moradia e] contrato da 5 «nos -—
Ver e tratar ' rua do Bispo _.. 123
„o_Pio__Co*nprIdo, _____^.%

Hr ande-se" uma alfaiataria' na rüa"
|V Haddoca Lobo 208. Tel. 4E-475H.
Atende-se ao. domingos sté Ac 12 he-
ras.- Antônio Alves Meio.

Tende-se um armarem" 3e cereais ou
i T aceita-se soclo p_.ra desenvolvi-
fc.ento. Iniorn._-.i5e_ no mesmo bairro,
* rua do ^TrAUientOijP9.__Movelarla.'Vrende-se botequim e carvoarla em
I t slo JoAo de Mérito ou ne admite
•oelo. box feria com moradia e bom
contrato. Trata-se A rua I^eopoldina
-Hejo 8ò2. Gr. Carvalho.
A^f spSÕ írènoe eflcint mé-stiica,
t v perto tia Praça do Carmo, tatn-
Nm «rw pira deposito de manei-
tos, .ia-brlej. ou «rarafein. Os Inte-
ressede-a podem .'.cjurnr Martlna.
P.aço 70C mil cru-DeiT05. .Tacillto
algum; fis traía Mareoíial R.sngt'1 n.

Vat t#3lí_.
íT/arejo de lrru;aa — Vende-se pela* Saé-hor oferta, eltuadc na melhoretiquína do Estsçlo, feria men.al de
22-000 erueelros, aluguel Incluindo *»o-
do1 ou Impostos «00 emf rie O.S6'
dos os Impostoi ato crunerloe. Par»melhorei detalltu A Avenida Prasl-dente Antônio Carloa 201. fl.* «ad.vr.lt A05-A e 3.

^^^ende-se ou aceita-se um soclo pari.» varejo situado i_u___a das melho-
res eetaç-es dt E.T.C. do Bratll com
frente paro rua. Para melhores de-
talhei á Avenida Presldení-e Antônio
C-arlos 201, ».' andar, tala 803-A ;B,tÍ7"ende--se uma qültaníã com cereal»

; - T livre e desembaraçada por motl-
voe de duaa cavas pequena morada:

, -ratar A rua. Henrique de Melo 105.¦ Osvaldo Crua.

Il\:
'arejo —Vende—se réndenda~de 35
. » 40 ml! crurelros, rer.da certa —

^Tratar nojt lepols daa ... ho'a*_ Aru» T»var« Uuerr» 36t-, sas. XV —
Vila Menu.
,*\'r«nd»-t. e*c» de radio » eletrlíJC
I v dade, r-ua André Pinto, _aomo_, pre-eo 73.000 enrelros. Tratar ctrm BEC
á rua liexlco tl. lo0 andar, sola loct.

j|,l7'ende-ne uma oficina 4e consertiw
1 v d, ca!çado dasmontada e uma ma-«.•¦uma Blr.ger tie tfraço, A rua Vas deToltdp_5ríi;_írn-tenho_Novo;
t\renie-se uni 

~ootcu.'tlmY 
tortldo i

l v próximo à -at&çAo. Preço 2O.0O0lirutelro». _ rus da Matrlr 3493. Cot-
f..ic d» Rocha. E. do Klo.
)'Y/'enáeir.-sc ótimos lojas ee eílticlri* em final de construçAo. na Praça"r/erdur. (Grajau). Informaçfles, Cor.e-trutora Âmbar Ltda. Rua aa Altan-
elega :4t, 1.0 Tel. 4.-6.52
,Tir»nde-»e urr. pequeno »rmarem .mJ'

:l v Vila de Cava, Município de Nova3-ruaeu. com tres linhas d» ônibus,
informações com D. Angélica. Teie-*^_______
-«Tende-se üm botequim eom bllha-

I v res. por motivo de doença faee
nualijuer negocio. SSstr. Marechal
Rangel. 387.
ft/arejo oe irutae eltuadcí^-Dum STõã I
1 v melhores pontos do centro da ci-
dade, férl» mental d» 150 rnll cruiel-
ro», por motivo d» viagem p»r» Por-Cujal vende-te eom grande faclllda-
cie de pagamento. Melhore» detalhes
com vaequea Se Queirós, _ rua Uru*-ualan». nt - _o andar.

\rta.»*t» 
cm -ar t* a_a|a*. »•_»

ioti.3 .'«ntrij.. ,m .tlmo (vini,.
Tr»}»r_«_ rii»_ Bani.' | . _

Vf-nÀVÍA 
Um» ..;i.n:.i -nmT ttm'pT>

queno conserto, unlea no luier, f*-.11111-11 o ptftmtnla. A r.u Am.rtc»
lloeb» 41», Rinotlo cturftt.

\r_W"-.í' niirvi» õKi-UfU '11*1
p.rkllto '.¦¦. I ¦,' :tt > A tí» Jatt St

».<-••.«. 1.1 11 ) i« de ..*:•• e<t».
Aa ao '*'• Tratsr na Matrta A rua ¦
Valtntla -.:.,*'.i. .-.¦ it«-S. Vlgino 1
aer»l.

\r»h_.-*e" 
uifi»'T»_~õfl.SrV»~_r"ò__-

¦ir » d» _»le»i*«t eem mtqutn»
.¦i"i. - e madeira » ru» AMlIs 21»
bO-Pdt Sko Januário. „,,,.„,

\^Ín*dí:ee 
üma 

"ofietna 
3V eonieN

to, d, c»'.(»do», eom mor»dl».
A ru» Marl» Auiutt». 32 — Slo
Jofo_de .M_lltl.
\•"..*« 

-*r JÍIirto bÕTtqutm. livre a
derembaraçado num doa cnelho-

rea pontoa dos Ptlaree com otln.A
n.oraúle, para faenllia, ».u_„r. 500
eruselros pflr tudo, contrato de 13
t-.rwi ft.-l» 4. » 30 mtl crunlro». com
boa marrem de <ucroe para ver e
trattr A ru» Alv*ro Miranda, lo.
Pila.ei. _'...-.*•¦ finei do bonda En-
iSiH-fi ,de _Dentro. _ _ „_,..,., _..."t^ênHe-ie cííif~e"Far, com boa mo-
> radia, contrato d» 4 ano» 4 lt-

trada do_Pqrteja_332;$- _— JÉRSSSÜI-I
\'ttn-Í*mt 

por"*moUvo de doença,"uma
torrefaçao e moagecn de café \com

um varejo d» doces, clg»rros e um
Qafezlnno em pé, na melhor rua de
Governador Portei», Unha Auxiliar,
Estado do Pio de Janeiro, município
do Vair.onras. Ver e tratar em eto-
vernador Portela, A rua Dr. Osório
de Almeida '¦.-.-_, ou no ltlo pelo ti-
ltron»_2ò-004ri- ^__

loja, corn 5-ime
\^ende-se 

espaçosa
contrato, bom «toclc e bem loca-

A av. JoAo
"\Tende-ii
lixada. Tratar no local
Hlbelro 19T-A. Pilares,

peq u ên 5 armei era dÕ H-
quldoe e comestíveis, A rua T.i-

vares Ouerr» 1012 — Menti. Tem re-
sldenela ••i*-?... Local nAo sujeito a ta-
D e 1 ametuo.

Vemíe-Be 
Bar e I_-ê.aurante. éon"

trAto ds 4 anos e melo, Aluguel:
470 eruselro-v poeeuíndo moradia. Itua
BarSo de Mejqulta 1041. Praça Ver-
dun.

\rer.d-_-t? 
uni bocr. ajen^aern corn

bo* fragucila, Uvre e d-?3__a-!t-
raçado, com contrato de s anos, ver
s tnata; com o sr. A«enor A rua
Cordura n. 1208 na KstaçAo de Mts-
Süíita — Estada do Rlo^
n õ mli cru tei roa""— Vende-so um saiiÕ
^ de alleamento; A rua Pedro Américo,
13. Tem telefone»
VTende-ae nm pequeno bar c 3ep3-

' sito de pAo com boa freguesia e
bem sortido, bompanto. Kezdclo. Tra-
t_r, no local com o er. Dlaa: A rua
Bom Pastor n." 154.'¦í^ende-se um totequlm fazendo bom

V negocio, informaçòe- A rua Pedra
Alves. 93, tenho moradia para família.

Vende-sa 
um botequim e bar na es-

tácito de Vila Rosall com lnttt-
laçò-ea modernas, 7 anoa de contrato,
3C0 cruzeiros de aluguel e uma loja
ao lado vasla, motivo de doença, fa-
clllta-re. Av. Fluminense *,9b, com

Jo&o ou Velentlnt.  i
V~ende-ee 

um aaíftd d'e barbeiro ou
acelta.se um eoclo. Avenida Ila-

ttaia n. ::¦? — Duque de Caxias
— -'Ijada de Perro -eopolri.na.

V nlda Cc-arlo de Melo r.. 1.476
Campo Orande, feria mensal de 50
mil crua.lros com moradia — -"-.cl-
llta^se o pagamento.^VI-XDE-S-i. 

café bar _ restau
rante com moradia, e contrato,
de 9 anoa, bem em frente a es-
iaeão de Olinda — Estado do
Rio. Av, Dr. Cettülo de Mnura,
JV;*_395.

VENDE-SE uma mercearia, á
Av. dos Democrático», 719-B —
Bonsucemio. Preço de ocailão. —
Loja (rrande e alo-rnel barato.
Negocio ur-rente. Também passa-
ae a loja aomente.
-írende-ie por ífsTooo cru.elrot » vlt

V ta, café e bar, com lufi-ar para
restaurante, fasendo otlma feria, tem
moradia e hom contrato, situado num
dos melhorei, pontos da Plraquara, A
Estrada Intendente Mftffalh&ea, 3-ÍB6.
Bealt-n^o. Tratar com o proprietário.

V~" 
tnde-se 

~un_ 
rarêjo fa'iendo boíã

negocio, de multo futuro, bem
montado, tem fresueila, **ouco a-.unuel
— Informact.es nn padaria Engeníio
da Rainha, ru» Mario Ferreira. Terra
Nov». ¦__ _——

\r^nde-se 
loja" de ierragem è~bai»f,

com contrato comercial e mora-
dta, sita * rua Divisória, 161. Ben-

EDITAL
PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL

Administração dos Estádios Municips^s
A ADEM — Administração do» Eatadloa Monlclpala —- eo-monlea aos Srs. lubacrltorea da cadalraa cativa» do Eatadlo

Municipal, enja construçfto continua acelerada, em face da
lei e decretos que, aló o dia 15 do corrente, lixará « praso
para se quitarem, cujo atraso de pagamento ultrapassar de3 iiirMi, a exemplo do que Já foi feito com os que eatavam
era grande atraso, cujo cancelamento de inaerl.Àes «rra pu*bllcado.

Outrosslra, que estio i venda os títulos de cadeiras per-
petuaa. motivo da lei 335, de 6 de setembro do corrente ano,
cujas condições srrAo esclarecidas no 4.* Distrito de Arre-
cadaçüo da Prefeitura do Distrito Federal — Avenida 13 de
Maio 64, térreo. Também ícrlo aceitas as transferencias de
títulos de cadeiras cativas par» perpétuas, obtendo oe preten-dente, lnformaçõe. no mesmo loeal.

Distrito Federal, 29 de outubro de 1049. — U.i C ORONEL
IIERCUIiANO COMES — Presidente da ADEM.

ti.i.er. 
. '.'•• .1, ,. pei» an,lhot |' olwt», ee,e.'ii> mil, i*. ntn tt

»iii'.,i» t«> •,.>.' -ii. Au, iv i e,i.'»iv«lh» ut, 11-»: _„^_.r-iompr».»» um «uioeniv»)' ptiT»*.,.'
\J A vi;'-», ... tntereaae »«m Inter-i
merllarlot. Ho]» — 4»*ia»', »ut-Q->*
'"'•-jr-J*-*!'I - Odilon,

Ci|i»vro*»t 
41 —' Vtnd»-»» 

"oi* 
tróe'».]

' ti por coupt o>i i pertts, paru*cultr, i piiritt. ni«i,uiiu.. untu» t'.
pmtur» ....... nu* Dca.m_ar_adur!
ttl-lro 4, spto Mt, Ttl. H-7..1.
C.iiilnlia.i 

_~Veni!c*»V*um chevroTeí
• no .7. fir.ii io mil .i ií.m..'- —

Aii!t»-i» ot»rt». fin-.i.i Mi.ir.-',.:
Hanisl lll. Tinir no boitQuIm.

CoupiPÍrõrd' 
Ab, ftí-utp.ni». cum .i...ic t

capai NylAn, erot brancoi, vende-
tt. Trtt»r A ru» Sllveir» M»rtln» llt,•pto. •;, com o fr.ipi.r:», ttd âs li
lllll .1».-f\ imKins"^^^»"?.?;?»"-**?»".!*.!-.!:
t-i ,ant, d» JT. com »»rvleo otetWn.
Ver • trai.ir s.l hoj» ai> 14 hora»,
Itu» D. Zulmlr» 41. Tel. 41-.941 —
M ou ra. ,.___..

ChtvroUt 
iTTv-yiitlri» de luxu. veu*

do um eem radio, eapa« Nylon,
f»rol lateral., bujoet d» luso. Telefone
J7-174J.

AO S. JUDAS TADEU
SamutlAxradfro a srac» obtida

bitnQ.i.

À ORÀÇÀÓ DAS 3 AVE-
MARIA

Agradeço a graça alcançada — Olo*
__!a Rocha. >

A S. JUDAS TADEU
graçaa alcançada»AsrtiJeço att. .c. n. f

AO MENINO ANT0NINH0
t.ARM0

Ajredeço coiitrlta a graça obtida
por eua I n tereemAo — Maria Josi

T~_JÕm JOSTTASPAR
DE AFFONSECA

Ajradcço contrlta
por __ aua IntcrcesaAo

gra;» obtida.
Maria Jotè.

Irmandade dos Mártires São
Crispim e São Crispiniano
-No ci.-t 2 de novembro consagrado

a comem ora ç&o dos mortos n Admi-
nlstraçAo desta Irmandade mandar.',
celebrar mt*.'... por alma de tcdo_ oa
lrmAC- ;s.If.:!t._i.i. Aj 9 lior.s. sendo
convidado para ei-te anto todos o. Ir-
mAor. da Me» Admlnlatrativa. jublla-
do. » graduado.'.. Eccretarl» dt Ir-
mandade.

Blo. 30 de outubro de 19<t9.
Art£tlde& Henrique Gonçalves — __•

cretario
IRMANDADE DO GLORIOSO

MÁRTIR S. BRAZ
No dia 2 de novembro consagrado

a cmnemoraçAo dos mortos a Admi-
r_--.tri.cAo desta Irmandade mandarA
celebrar tm .'.cu altar no Mosteiro de
-¦-..<- Bento, mi'..a por alma de todos
os IrmAos telecldos. As e horas, sendo
convidado pura este ato todo_ os tr-
mAoa da Me.-3 Administrativa. JublU-dor. e graduados.

Secretaria da Irmandade. 30 de ou-
tubro de 1049 — Secretario interino —
Vasco Borges de ArauJo.

'fclbèlr
to Ribeiro.

^"¦::.¦-.•.--'¦• 
uas café (Xpre_eo, tendo

bom varejo de cigarros, re.rlge-
rentes e bombonierre, 30.000 erusel-
ros de Iene., preço 150 mil cnit-iror:
metade A rlstn, e o restante 1.000 cru-
7_!ros mensate. In_or_nar pelo tele-
fqne_ 29-007-^;

\Tendo 
íojã" de jsb&o. pemitn-. »!.-

fruo:. Paolllta-se. Av. nartwo-nsu
Mltre, 654-A. Leblon. No 'i-cV, e oi'lo
jorre 47-Z47.1.

Varejo 
na CtntraT do Bratll —

Vende-se. Todo ou admlte-ee um
suclo com pequena entrada. Tratar
.rom o tr. RodrlüUi». A rua do Mato-
so 73. Tel. 2.-5896 ou legunda-
Telra

Vende-st 
um cato e restaurante na

estação de Piedade, com boa cio-
rada e bom contrato. Tratar A rua
General Oaldwell 294. Io andar, com
o »r. Chaves, aegunaa-Ielra, daa 8
4t 12 horas.

\" 
Tende-se uma 

"5ÕS 
loja de ataoaao,

por r.Ao poder trabpJhar aosiuho.
S. Porteila. 39-A.
T7*enác—ie uma boa Tar macia HU

V terol. Alameda S. Boi Ventura 377
com otl caa reinaencia.  __

G*""«_"d.lrs 
eletrloa" rrlsTüãTre, vénile-

ee, 4 pis, períelto funcionamento,
motivo de íorça maior. Preço 3-500
crutelros. Ver rua Adriano, 150. ca-
sa 22 — Meyer.

irutli

l't
ftnae-st um «alto de barbeiro com

tres'cadeiras americanas e como-
tío pera família. Traveeea Oamelel-
rr* 110 — Bncenhelro Leal, Oascadu-mrtaii-Bt qultanrt» com moradia bom

contrato aluguel 600 cruzeiros, fe-
ela de 45 mil cruzeiros. Ver A rua
.Américo. Roeh» 615-A, Honorlo Our-
Hei. .
fTrendo' duaa ótimas pensões sendo
I V um* no Kiamengo com ia quarto--.iiiruel baratissimo, bom contrato e
bo» renda, preco 250 mil orurelro»
«a uma em Botafogo cora 30 quartos,jurjceelentô contarto, preejo 130.000 cru-
Belros. laclllt»-ie o pairamanto. Tra-
lar com Fragoso OU Correia A tua Se~inhor dos Passos 31 1° andar sale. z.
rtTendo uma lo]ft com pequena mo-v radia A Avenida 29 de Outubro-45Q5, antiga Suburbana .próximo deOascaduTa. Inf. telefone -48-3860.
T^ende-se^um caí_ e bar. ponto otl-

V mo. a casa com contrato, aluguel
aso erueelros, & cas» foi remode-
lada. tendo moradia nos fundos, um
crande "stoc.." de bebidas, uma boa
tttoenda. geladeira, eto. SalAo amplo,
otlmo para restaurante, ponto tlnal detodas as * conduções. Preço loo mil-.rutelrns. facilitando o pagamento. —
Alameda SAo Boaventura 1207. Fonse-
ca, Wllerol. 

VENDO por motivo de força
maior, em frente a estação de
Irajá, Mercearia Bar Bombonler.
<_ fatendo boa feria. Serve para
qualquer negocio. Alutrnel 300
fj-iaelros, contrato de 7 anos. —''•> • e tratar diretamente k Es-
trada Monsenhor Fellx. 494 —
Irajá

Poi motivo de íorça

Vende-se 
arr.ia_era e bar com mo-

radia fazendo bom negociOj tara-
bem se Tende o prédio tudo livre e
desembaraçado, faculta-se o paK-.nen-
to; a ru» Joio Pinheiro 57 — Piedade

^7¦.n^!í-se 
leltart.-. bar -«m íreo*aen-

t»do . ru* Cardura, 1435 Mes-
qulta^

ena-?-*t ptwra amõSEl uma cããK
da a„«saorioa d« automcr/eis

com bom sXooV. de peçe^ tenao to-
dos aparelhos necessários contrato i
anos mol-TO o <iono moier <*m SAo
Paulo e nao poder estar a Irente do
negocio, luj-ar de grande futuro. Pre-
ço 200 mil cruzeiros, facili.a-M o
pagamento Santa Clara. i-c-W Co*
pacabana. .

Ye-nnc-í.» 
armazém de aecoa e mo-

lhadoa com moradia e contra-
to otlmo negocio preço de ocasIAo a
rua Clarlmundo úe Melo 57 Enoan-
tado. ^__

<mde-_e uüflMbõtequim na rua' fíãr-Varelros 265 tem cònt -ato novo
vende-se por questão de vlage-m f*-
CJr^A"S- o p-agamento

Wlgt.el Pereira am
hotel do Mano —

38-1847
Vende-e 

em
terrenos eit:*Tratar p.lo

%rende-a» ttm varejo de pipocas,
V amendoim, balas, doces e conser-

vas. Faelllta-se o pagamento, por mo-
tivo da dona ter outros negocio» e
nAo poder tomar canta. Tratar com
o Castro. Avenida Riu Branco 120,
lio tndar, aala 1105. Tel. 42-7638.

Vende-se. 
um deposito de materiais

usados com todo o stock, instala-
do em bom armasem com residência
nos fundos, serve para outro ramo de
negocio. Aluguel pequeno e em rua
transversal A Avenida Presidente Var-
cas. Informa-se A rua Buenos Aires
122, sobrado, sala s, com o Sr. Alfre-
do, í_-is 10 is 12 horas.

om 
"'irreal*. _-«'»

moradia, A rua tsoll*
na 3i_6, Meyer. i  

Vende-se 
um cate de multo" movi-

mento, casa grande, altos e bai-•coe, bom contrato, aluguel barato.
Tratar a av. Presidente Var-ttta 3515,
caso de m6vels, com o »*_.___Cromes
"trende-se um bi

ma moradia. Tratar A ruá dos Co-

Vende-sa 
quitanda

contrato

rende-se um Bãr r_ eafè
rante A rua Itaplru 7.0, com otl-

restau-

quelros 53,
gencli

com o sr. Mario, com ur-

¦xrtnde-se

_v maior vende-s» A ru» Capitar
Couto Meneaea 22, loia 2. em Cam-
Slnho. 

ótimo capotaria com fabrico '
t tamancos. Prédio próprio, fas-ee•contrato de locoefio. Ver e tratar com

* »r. Dit>tam tratam Aesadm .noiotat
, .^T»nd»m-«» dol» botequln», sendo
i ? um era Santíssimo, com 4 por—', toe, fasendo bom negócio e o outro em
| Campo Oriit.de. também otlmo neto-falo. Tratar com Veloso ou Sriio. 1t rua Barcelos Domingos 7 — Campo
| grande.
lY-04»*** um bar e cate, caa» per ? -quena Instalação modesta parairrouco dinheiro fiel» melhor oferta.
Motivo que serA eaplloadó. Ver e tra-
tar A ru» CaoiUo Costa Uensaet a.
l^-Catviirlnlv, artenUnho

31 bO•ntle-»» o» bote.ulm i ru» Barão
de Mesquita 360.

iftTai-eJo * ru» Senador Pompeu íol
\ V cigarros, frutos e bombonlero, tt-
sle» Mima de 25.000 eruselrot raéu-
¦aal», Dr«o 4J mil cnuelro». Tratar
(ao loeal todoa ea dlaa eom e ar.

Jr-odi-o» leta d» t.rr»e»_«, tam mo.
radia, bens «entrava a pouoo dl-

sesrt*. na Marta Fimira itr, Sn-
aTio 4» -R-Inhi. ealbaa 4e líerer- — t__ OatiCc-nte «*. «-Mom

T Ter-íe"*>«6 l_n otlmo "boTeqüim em
Calva.-.aml po 200 mil cruzeiros, com

contrato de 7 ano5, motivo do dono
ter que retirar para o _-.3t.uo de Ml-
nas. Tratar cor* Américo 6-tutos. A
rua A?ostln'-'- rarbalho 65, D. Clara,
das 9 A_ 12 hora.* ou A Avrnldn Eras-
mo Bng» 227. 7*> andar sala 717, dat
16 Aa lfl horas. _

ICÒNTEWA KÃ 2«. SIÇAOÍ

AVISOS RELIGIOSOS
Ao mea glorioso São Judas

Tadeu e glorioso Santo
Antônio

Agradece d» Joelhos t grandt grteaaleaneada — Orlandln».

S. JUDAS TADEU
Ao Glorioso E&o Judas Tadeu. agra*

^"."i?-*-____-_. ftjconcada — C. M. 

DECLARAÇÕES
A PRAÇA

Antônio Augu-ato Siqueira, declara
que vendeu o seu negocio de Padaria
'Mercador de PAo? ou D-pOí.to de
Pi_o e Cereais, sito A rua Nunea de
Sousa r.n i-A. em Madureira. nesta
Cl.ir.ii*-. livre a desembaraçado de
quaisquer onua. e. convoca todos quese Julgarem credores a se apresen-
tarem dentro do prano Improrrogável
de 15 dias. part*. a devida quitação.nos termos da Let.

Rio de Janeiro. 27 de outubro de
1049.

,. (^*;l?,..-Ari.to".f..0,--A.ui:UBto rie, Siqueira.
A PRAÇA

Irm-os Moreira lt Borbo.a Limita*
da. estabelecido, nesta Cidade ã rua
Álvaro Alvlm n° l_f-A. com negocio de
t.eliarta . Borvoterla Alvadla. comunl.
c-a aos «exs amlRoa e fregucAe... queconfirme alteraçêo de contrato arqul-
vado no D. N. I. C. sob o numero
39.765. rctlroa-se de firma, por Ia-
leclmcnt-o. o scclo Modesto Moreira.
fir. a-ir!-, alterado oua razAo social paraMoreira de Souza As Barboza ltda.

Outroasim comunica que o capitai
-soe.aval el-vou-«e para _?etecentofi mil
cruzeiros.

Klo de Janeiro. 2: de outubro de
1949.

(ai).- Antônio Moreira dc Sousa. —
Oamlngoa Barboza Carneiro.

A PRAÇA
Tlau. Melcomes e Armando Ame-

rj co Soei. sócios da firma Represen
taçftea do Comercio e Industria Pau-".;•*.*. Ltda. Avenida 13 de Maio 44-A
sala 1101. tendo prometido ceder as
quotas que possuem na referida firma
pedem .. quem se Julgar seu credor
para aprcaentar-se.

Rio de Janeiro. 26 tí* outubro de
J049. "A 

praça
José Borgee Aguiar, tlrma comercial.

est-abe.eclda com o negocio d« bote-
quim A Es-trada Oeneral Taaso Frago-
.o n» 2.00:. n«ta Caplt-aL tondo pro-
m.tldo vende-lo *_o_ srs. César Ma-
noel de Abreu Lima * Hlglno Quin-
ias Garrido. Livre e desembaraçado
de todo e -qualquer ônus. convida a
praça ou a quem se Julgar credor, a
apresentar seus credites. duplicata-,
títulos de qualquer natureza, vencidos
ou a vencer, no pra<__ de 20 dias. nho
se aceitando reclamações posteriores.

Rto de Janeiro. 28 de outubro de
1949.— Jost-* Borges de Aguiar.

CLUBE DOS MARIMBAS
Copacabana — D. F.

A Diretoria do Clube doa Marlmble
dc acordo com os Artigos 24 e 2- do.
Estatutos, convoca os senhores asso-
ciados para se reunirem em a*_em->
bléla Oeral Ordinária a se realizar em
segunda convocação no próximo dia
3 de novembro, para eleição de me-
t-tdft do Coiisclho Deliberativo e seus
suplente» s

A Diretoria. 29 de outubro de 1949.

Companhia Brasileira de
Estruturas

"COBE"
CHAMADA DE CAPITAL

Noa termos do artigo 5 de seu£
tatutos e artigo 74 e seus parágrafo.}do decreto lei n° 2.627 de 2b cie ee-
tembro de 1940. a Companhia Brasl-
lelra de Sstruturas. devido ao crês-
cimento <_.<• seus negócios, resolve ln-
tegrallrar o seu capital, fasendo a ul-
tlma chamada dos restantes 50f.% do
seu valor.

Flsam assim convidados oa era.
Aclonlst-as a realizarem entre os «lie.-.
1» e 30 de novembro do corrente ano
os restantes 507. do capital suhsori-
to.

O pagamento deverá Ber efetuado
na sede da Companhia, a Avenida
Erasnro Braga no 277. aobreloja. sala
X03.

Ffo de Janeiro. .4 de outubro de1949.
Fablo Ribeiro de Oliveira.

Companhia Brasileira de Estruturas

A l7*t. Judas Tadau-
A.ratleco uma fraca alcançarii.. —

Neusa,

DECLARAÇÃO
Jofto de Almeida Teixeira e JoáoAbrante» Mam.de. comunica A Prsça

o a quem po^_a Interessar que. pro-meteram comprar o negocio da café
e Btr SSo Judas Thad.u alto á rua
Cabuçu n» 91, a tlrma Murilo M Bur-
le. livre e desembaraçado de qual-
quer ônus. dando a quem se Julgar
credor o prazo de 10 dlaa para apre-¦ c-n tar -eua documentos de contas1
ven.Idas ou a vencer, nfto aceitando
reclamações ' posteriores.Rin de Janeiro, 29 de outubro de
1949.

— Jqfto de.Almelda_Telxelra.
Mòcchei.. Indústria Halo-

Brasileira da Caramelos
Ltda.

Chamadas cie Credor ts
Sfto convldddo-s todos oa credores

da firma para -aperaentarem seus tl-
títulos crcditarlos na sede *oclal A rua
17 de Fevereiro n° 81.. Bonsucesso.
diariamente até o dia 15 de novembro

da !._'). a fim de serem p&gos.

Á' Virgem N, Ç Ac% _vla7_-ir__fh
Ajjrodoeo uma graça alcançada.

E. A.

DECLARAÇÃO A PRAÇA
Jullo Prcnsbur-ier. brullelro natuta-
tado. domiciliado n«*ta Cidade. ~'°

preaente declarcçfto. A Praça, vem
Usado, do ml ell laa o n«.ta Cidade, pela
preaente declaração. A Praça, vem Ia-
zer .«ber que, «tn X- de Janeiro do
corrente ano, aaalnou distrito com
aeu antigo Soolo Fernando Flore, com
o qua) constituía a firma Flore ¦*- Ju-
Uo Ltda. estabelecida A ru* SAo Jo-e
76. nesta capital, tendo por este dis-
trato, o sr. Fernando Flore. a:auml-
do a re^pons-abilldad* de todo o atl-
vo e p-issivo da mencionada firma.
assim, como, também, de requerer a
competente baixa do registro da flr*
ma,, em seu nome lndividu&l. Aralm.
q_j__.-y.itT negocio, ror ventura reall-
cado pela citada firma Flore és Jullo
Ltda. ap_s in de Janeiro de 1049. e
de Inteira retponaabllldadg do' er.
Fernando Flore. !

 EDITAIS
Júlio dé ülf-êrfO DA cbSÍÃTft_ÃTiE
DnQUI DS CAXIAS — ESTADO DO

RIO DE JANEIHO
Cartório do 2.» Otlclo —

Edlficlo 'io Fórum
Edital vera alteração te norr.t tt p-i-

soa física, na forma abaixo'.
O Doutor Lula Ml_uel Plnaud. Jule de

Direito dn comarca de Duque de Ca-
xlas, Estado do Rio de Janeiro, etc

FAZ SABER, aos que o presente edi-
tal virem ou dele conhecimento tive-
rem, que o cldadfto Elias Salomão. II-
banee, casado, comerciante, domicilia-
do e residente nesta cidade. A At.
Plínio Casado n." 417, tendo uaodo em
alguns documentos a firma "H. E. Pa-
lr.i**ro" qua corresponde á Haje Ellae
BalomAo. e como na eua Carteira de
Estrangeiro Modelo 19 Registro nume-
ro 709.722, consta somente o seu nome
como Elias Salomão, e, tendo Justlfl-
cado perante este Julao. que "Haje Zllas
Sslomfio" a "Elias Salomão™, aio uma
e mesma pessoa. _t, para que chegue ao
conhecimento de todos Interessados,
mandei passar o presente edtlal, na
forma da lei. Dado e passado nesta
Cidade de Duque de Caxias, Estado d_t
Rio de Janeiro, aos primeiro de outu-
bro de mil novecentos e quarenta e no-
ve. Eu, ta) rerez.nt-ia Lopes de Farias,
Escrevente de Justiça, o dactllografel.
E. eu, (a) Jado -.ftfencourt Filho, Es-
crlvâo o subscrevo. O Juls de Direito:
(a) L'A. Miguel Plnaud. Tirado por co-
pia, esta conforme. Duque de Caxla*!,
!_• dt outubro de 1949 Joáo Bittencourt— Escrivão,

ESTADO DO RííTDlS
JANEmO

Comarca de Duque Se
Caxias

Cartório do 6° Oficio
X D I T A L

FAÇO publico, para conheclmcnio de
quantos interessar posaa, que a firma
comercial "CONSTRUTORA SILVA
CARDOSO, LTDA.". com sede no Dis-
trlto Federal, A rua do Catete numero
24e, nos termos do Dec. Lcl n.» 3.079.
dc 15 de aetembro de .030, (*ue regu-
lamentou o Dec. Lei n.n ¦¦¦.. de 10 de
dezembro de 19?7, que dlspOern sobre o
loteamento e venda de terrenso para
pagamento em prestações, depositaram,
nesta data, em cartório, o memorial e
demais documentos exigidos, dos lUala
extrai oa seguintes apontamento*: Área
de terras com as seguintes caracterlstl-
cas e confrontações: partindo da Vala
do Caetano Madeira, segue pela margem
do Rio Sarapul até o ponto denominado
Maria e dal em Unha reta até % Fa-
zenda Vas&ouras, de propriedade da
Companhia Proprietária Brasileira, B.
A. e seguindo deste ponto até a dita
Vala do Caetano Madeira, também em
Unha reta, eendo que, o ponto acima
descrito e denominado Maria, hoje per-tence ao Banco Hipotecário Oramacho,
S. A. A área descrita forma um total
de 480.000 metros quadrados, ou sejam,
43 hectares, situada no I.» distrito des-
te munlclnlo. dentro do perímetro ur-
bano. no lugar denominado oramacho,
adquirida por escritura publica âevtda-
mente transcrita no Registro da Imo-
vels da 1.» C!rcurucrl;fto desta cidade,
sob o n." 156, tis. !<)&. lt-ro 3-A a qualfoi apresentada com os demais do-cumentos que provam uma posse su-
perlor a 3o anos e íkr.m depositado!
em cartório pelo prato de trinta oo)olas, contados da ultima publicaçãodeste edital, para ImpUgnaçao dos ln-teressedos. DADO E PASSADO neata cl-dade de Duque de Caxias, Eatado doRio de Janeiro, aos deaolto dlaa do miade outubro de mil novecentos e qua-rente e nove, publicado no lugar decostume, pela Imprensa e no Dlarlo Ofl-dal. na forma da lei. O Oficial Substlt.:Sylmar Silva. Confere com o original.

AUTO.r.òVl.*'*. tÜTOCAa-AO"

Automóvel 
de i*í4l — Recente ntr

praça. Pintura nova. Forrado ANylon. em estado novo, pneus melo uso— VUae Boaa. Telefono ._-JtJ5, atéés 12 horas.

Automobili-tas 
atençiol Ji cõrfne.

cem a Eletro-Hotoret? Tem tudo
para eletricidade do seu automóvel.
Fat enrolarnentos da dln.mos, orran-
quet e vende barato at atamadaa ba-terlai P.ex. Di desconto aos frenutsea
da casa. Rua Sao Luiz Qonta.a )3»

Automóveis 
— Vende-se um a fama do

carro Octltls trances ano 47 em
excepcional «stado troca-se CitroenFiat 1100 Renault. Auetto Vedete oucarro pequena. Ver A Avenida doa De-
mocratleckj 803, perto da praça deBo njsuce ss o.

Adlcr 
converrivel — Vendo hoje, pormotivo urgente em bom estudo ge-ral. F.*_ 200 quilômetros som 23 11-tros. 16 mil cruzeiros ou melhor ofer-ta. Rua Acaulus 141 apartamen*o 102Oavea. Tel. 27-8668. He, qualquer eo-br.-3salei.te na praga.

A lugamoa baterias a _ cruielroa dia-
^Vrlos — Cargaa lentos de 7í horas,
15 cruzeiros, ripldaa desde lo mlnu-tos (nfio è aconselhável). Testamos
gratuitamente, substituímos elementosEconomlse as enerslas do próximoNfto ande empurrado, ou passe porsituações desattradnvela. Casa Pinhel-ro Pire» resolve o problema elétrico
do seu carro. Venha direto A AvenidaMem de liao. iss — Facilidade it tt-facÍorm,n_t_to.

Xrõi 
de buzina do volante, oromtdos

Ford 1946! Mercury 1148 t lltiLlncolrt 1949, Chevrolet 1941 * 19481Btudabaker, De Soto, Dod.e — Senho-rea músicos das bu7.in._s. Buzinem avontade — Casa Pinhel relPor tvontade — Pinheira Pires — Avenida
Mem de SA 1-5.

Automoveit 
— Vendo a Fiat s«

(Pulsai i Ford Élffel o umChevrolet 36 .radio, maquinai 0tlma«— facilito, Calasans — Ru* Leo-
poldo Mlguoz n. ' 169 apartamento
5_ii— Telefone 27--7IÍ9;

AUTOMÓVEIS e camlnliôc».
novos e usados, vendo, troco e
aceito pisar vender a base d- 5
por cento de comissão. Tratar
diariamente, eom Norival. à rna
Buenos Aires, 18*. l," andar, te-
I_*|óne__.S£_BM.

Alugamos 
umá garagem bastante

extensa. N&o serve para mora-dia. Telefonar yara 49-7405

Baterias 
15 placas 351, crlíwlros! 17

placaa, 400 cruzeiros. Acnmulidot
da Õ.M. do Brasil 100% novo, caixa
mais resistente A muis alta tempera-
tura. Ebonlte legitima eeparedores re-
forcados. Garantia 7 meses. Quallria-de Indiscutível por quo foi usado du-
rante a guerra nos carros de comba-
te que nao podem frxlhar ns tiros H.
Este preço devolvendo uma bateria
Inutilizada, mesmo toda quebrada. VI-
sltem-nos, multas vezes o deeflto nflo
está no acumulado.1 e elra na parteelétrica. Possuímos eletricistas com-
petentr-s. Testamos gratuitamente 15anos de experiência comprovada peitados noa:os conhecimentos, — Casa Pt*
nheiro Pires — Avenida Mem dè Sá
ias. Telefone 4.-0010, antes dl Cru,
Vermelha — Facilidade de estaciona*
mento.  _ ____„__

Bulck 
3S — Vende-te pela melhor

oferta ou se troca por carro mais
pequeno. Rua Emanclpao&o 24. Boh-,
At Sfto .Tanuarlo ou Penha.

Bulck 
Suuer 1942, deirncãrrõrãdor

em ótimas condlcOes, vend**-**. nela
melhor oferta, particular. Ver e tra—
tar A rua Agostinho B_rba.-_ 45 —
D. COM»,.

-<r| is.ooo.0. — V-ndt-it um Che.
W vrolet ano lMt, t portat. Partt-
cular, equipado, com radio Delco. —
Rua' Ana <Wert 1107»¦ imi g^ 
Ctnilril-.aó 

"Chevrolet 
gl_-r.nl, it —

Vende-at um «tn e*t_ido novo. Ver
A rua Alexandre. Caltea n. 271 —
Uralau — Tratar pelos telefonei: jj-
775» « .,-9._l,

Com* 
"çig-por 

le.SOO cruãiiros, 5
lutarei Internet, todo de. aco —

Itudson Nm eslçado. boa maqulns.
torrada a <ite!rlr.nt. boa pintura,ventilador de 2 velooldadot. Itua Ba-
rio de Iftsqulti n. uo — Telefone--•;.37 — Aceito trdfea por limou-
ain»;

C 
herrolet 1 porta» 19J_ — Vendei

- .ss em bora estado de conservação— Ttltfone .6-f.«.
CArvnX--i.ES de R toneladas

Vendem-se 2 completamente no
vns. Preço de oesstSo. Telefone•8-8485.

Compra-u 
usn carro de 4 portai -ãra

ça ou particular de preferenciaFord ou Chevrolet dando j.ooo oru-trelroa por tníí dou em garantia um!salfio de cabeleireiro e o carro no no-me da pesoa nté o final da a*nort!eu_!
çao. chamar pelo tel. .5-3.57, Paulo;ou rua Oago Osutlnho, it.

Cl!l»»r 
.1.1 .'.-.- — O m.'1'.or d* Kr.

> llttiinttttr dt luao. (traio, i ¦).*•
ui. it.ooo (.uil.Mitra.. ..uiptd. com
pneus novo*, «ros btutMt radto »•. ¦
mttlro rnlatlo. taroltit, turrada a
nylon, otlmo esta-jn • ;. :¦ . u*0. t' ..
vendo. TTOM por carro tíe meno *a-
lor ford. Chtvrolat ou Cllrota. —
Ii.iJ» <rI*/o»o. An>anii»_4i*_ít». i

(Ibtvroltl 
| p.ruit t**i. — V»nn»~

J tt * ' "¦'¦¦• ! Skttado de c , .:-
el« — Vn stgundt-felrt B< fKIto
do Munro* <3etudo Kedrral) cam o
¦uardador B. II — Ou 14 ái 17
fioras. . jm-'
fflí.vroltt — Vcnile-se parllojlar, 4

portat, ano -a, por 26 mil eru
retrós. H ut Krr.nctiooCuyenl'.. ie;.

CAMINHÕES Ford canadense,
de dupla tração, eom carroçaria
de açn. Vende-se em bom esta-
do. Ultimo preço 20 mil crunl-
ros. Tel. 42-M05. 

CARROÇAR-A.** dê aço, ven-
dem-sn doas em bom estado, oa-
pacldade de 6 toneladas. Infor-
mações tel. 42-M85.

Cnãvrõlil 
Ili*.. quatro põrfat, col

preta em otlmo tttado. vendo por
ter rectbldo carro. Ver tejunda-feira
dai a da 17 horat, à Praia de t!_o
CrlttovAo .il. etqulna da Avtnlda
Braall, eom o Br. correia. SoN atendo
pelo telefone. „._

CÍ.EVROÍ.KT Í0S1». Btandãrd,
estado geral bom. Vendo. Acei-
to troca. Ver e tratar & rna An-
times Maciel', 13 — Agencia Vai-
ter^

C* 

'Hierroltt 
940 de 4 portas, maquina

i gaitando oito 40, particular ven-
do por 42.000 cruaelros, facilito 12.000
cruaelros, segunda-feira na Avenida
Wenceflau Braa 71, com o sr. Mario,
tel. 16*6-7*).

CnEVROLET 1936, 18 mil ern-
zeiros, llmouslne de 2 nortas. d.*
luxo, pintura boa, forrado a pa-
lhlnha 85 II. P. Facilito o parra-
mento. Ver e tratar i rua Mavl-t
e Ilarros, 1120. casa 1. com d.*
Zilah.

CAMIONIíETTE Ford — Ven"
do nma em ótima estado, car
roçaria nova. rerlstrada na II
nha Maná ou Meyer, vendo on
troco por caro menor. Ver e tra-
tar k rna Vinva Cláudio, 305.

AVISOS FÚNEBRES
A PIU*.' Irradia «rratiiltnmrnte na primeira edltj&o do_eu jornal, daa 7,30 às 8 hora., os avisos publicadosnesta seçfto

AGÊNCIA VIANA DE AUTO-
MOVEIS LTDA.

RUA MARIZ E BARROS N.° 724
VENDE — COMPRA — TROCA E FACILITA

-"ROQUE SEU AUTO WS ADO POR UM NOVO, COM
FACILIDADE DE PAGAMENTO

ABERTA, HOJE, ATE' ÁS 12 HORAS

PLYMOUTH 1948
1 yertu, rndlo, eapas, etc.

FORD VEDETTE
4 ¦wels», radio, eaas Nllon, etc.

PACKARD 1948
i j-artM. rmüo, ete.

CHEVROLET 194.
4 par—ai, radio, ete.

DODGE 1947
I ?__*, rAtê. capas, etc.

DODGE 1941
_ prrtem, -nt-te, eapas, etc.

AUSTIN A-40
4 ynt—i q—ul noTo.

HUDSON 1949 — Novo
CM Ce*pe, radio, etc.

BUICK 1941
4 _ ui l««, «ap-M, radio, ete.

CHEVROLET 1947
C*_fc Cwsipe — átimo estado.

MERCURY 1947
Ctart» Crmpe, radio, etc.

CAMIONNETTE8
C-KVXOLET 48 toda -rço. 8 lna-are».

Comprando ou vendendo
consulte nossas condições

AMORTECEDORES
Ttscos ou gastos provocam sérios defeitos no seu carro. Refor-
mames amortecedores de qualquer tipo e damos S meses de

 garantia 

AUTOTÉCN?CA ALENCAR
RUA SENADOR ALENCAR N.° 76 — TEti. 28-8363

A 100 metros do Campo de S&o Crtstovfl.0

VENDE
Packard — 1949

Verde em grenat, 4 portas, todo equipado.

1949Hudson Coitfiw.odo_.-e
Zero quilômetro, toda equipada.

Ford Coupé —1949
Em bem estado, todo equipado

Jardineâra Renault«—-1947
Nova, tida de aço. O ".lma para pequenas entregas.

Furgão Renault — 1949
Capacidade para 400 quilos de carga.

Furgão Renault — 1949
Capacidade para 1,000 quilos de carga

Renault —1949
Pouco nso, dtlmo estado.

Renault —1947
Otlma maquina, pouco ttso.

Aceito troca • facilito o pagamento
LARGO DO MACHADO, 21 E 23

TELEFONES 25*6050 — 45-1132

CAMIONNETTES FORD FURGÃO
i

de 1839, Chassis comercial dt 1.500 quilos, de fabrica, espaçosas,
completamente recondielonadas com garantias, vendem-se duas
pela melhor oferta. Aceltam-se trocas, nsslm eomo qualquer pro-
posta para exploração das mesmas, sendo também f.-.cll a adiH-tar
como lotações.

.Vêr e tr-t-r i i.a Bento Lisboa, 45, eom Nicolaa, .

Alexina de Azambuja Lowndes
(FALECIMENTO)

¦*J- Vivian Lowndos. Donald do Azambuja
Lowndos, senhora o filhos, John H. A.

Lowndes, senhora e filha, Capitão de Fraga-
ta Luiz Otávio Brasil, senhora o filho, Tenen-
te Hélio Herdy Alves, senhora c filha, Augus-
ta Cândida do Azambuja e filhos comunicam,
profundamente consternados, o falecimento
de eua muito querida o extremosa esposa,
mãe, avó, bisavó, filha e irmã ALEXINA, e
convidam os demais parentes e amigos para o
seu sepultamento, hoje, dia 30 do corronte,
às 17 horas, saindo o feretro da Capela Real
Grandeza, para o Cemitério dc São João Ba-
tista, confessando-se desde já sumamente
agradecidos por essa última homenagem.

C!lí A FRÔES TRECE
(PROFESSORA PRIMARIA)

(FALECIMENTO)

f 
Domingos de Oliveira Trece, Antenor Treee e esposa;
Luiz Gonçalves e esposa; Cacllda de Oliveira Treee
e Gaby de Oliveira Trccc participam o falecimento

de sua esposa, filha, cunhada c nora — CILEA, — ocor-
rido ontem ás 16 horas, e convirtr.m os parentes c pessoas
de suas relações e amizade para o sepultamento hoje, dia
30, ás 16 horas, saindo o feretro da ru.i Frei Tinto n. 16,
para o Cemitério de SSo Francisco Xavier.

HENRIQUETA CARNEIRO
BARROS DA COSTA

(FALECIMENTO)

fEsthcr 
Slgmarlpga da Costa e família .participam o

falecimento de sua Idolatrada mãe, sogra, avó, bisavó,
tia e prima — HENRIQUETA CARNEIRO BARROS

DA COSTA, — e convidam seus parentes e amigrjs para
o sepnltamento hoje, dia 30, ás 11 horas, saindo o feretro
da Capela Real Grandeza, para o Cemitério de São Fran-
cisco Xavier.

|^-——————————r—__——_——¦_—__¦ a—a—pan—oam

YOLANDÁ Bit.
(FALECmENTO)

Hugo Bruzzi, dr. Eúmuntío Bruzzl e se-
nhora e Luzia Bruzzi comunicam aos pa-

rentes e amigos o falecimento de sua prantea-
da esposa, cunhada e nora YOLANDA BRUZZI,
ocorrido ontem, sábado, dia 29, o feretro sairá
da rua Ernesto de Souza _.° 75, às 16 horas,
pára ò Cemitério de São Francisco Xavier.

I YOLANDABRUZZI I
(FALECIMENTO)

Antônio Gomes Ferreira, senhora e fl-
lhos, Rogclio Gomes Ferreira, senhora _ fl-

lhas, Vasco Cerilo Melin, senhora e filhos eo-
municam aos parentes e amigos o falecimento de
sua sobrinha e prima YOLANDA BRUZZI, ocor-
rido ontem, o enterro sairá, às 16 horas, da rua
Ernesto de Souza n.° 75, para o Cemitério t,'. Sfto
Francisco Xavier.

W»Wmm\-ma_mt_wa^

YOLANDA BRUZZI
(FALECIMENTO)

Paulo Gomes Ferreira, senhora e filhos,
Lourival Gomes Ferreira, senhora e filhos,

dr. Roosevelt Gomes Ferreira, senhora e filhos
(ausentes) comunicam aos parentes e amigos o
falecimento de sua irmã, cunhada e tia YOLAN-
DA BRUZZI, ocorrido ontem, o enterro sairá
hoje, dia 30, às 16 horas, para o Cemitério de Sáo
Francisco Xavier.

I
(FALECIMENTO)

.sabei Laura Gomes Ferreira e esposo
comunicam aos parenl-cs e amigos o fa-

Iscimento de sua fiiha e enteada, ocorrido
ontem. O feretro sairá, hoje, da rua Ernesto
de Sousa n. 75, às 16 horas, para o Cerni-
tério de São Francisco Xavier.

Arthur Victor
sb. Raymundo Tavares Vlctor, filhos,'Jirgenro., nor», netos- agrada còm a«*$> m_.nlfestaç6ea de pesar recebidas
por ocasião do falecimento de seu
querido esposo, pai, socrü e avô
ARTHUR VICTOR. e convidam os de-
mais parentes e amigos para a missadè èetimo dia que mandam celebrarno dia 31 de outubro, ás 10.30 ho-ras. na Igreja da Catedral (Largo deato joao) — Niterói.

Henriqueta Lisboa
Guimarães

(TITA)

t8érglo 

e Ollda Guimarães, Adolpho
Lisboa senhora _ tllhos, Maria
José Lisboa. José Carlos Gulma-\Aes, senhora e filho. Ambrosia.. C.ui-inarkú, ülysse. BübuI .".enhorn e íllha.

itaul auimar&es senhor* e íllha, .He-
lio Vnlle. comunicam o falecimento
le súa querida mfie. Irmã, cunhada,-
ílà e futura sogra, ocorrido ás. 22.30'.oras At, ontem. 29, e convidam fieils
parentes 6 amlgc- pnra assistirem ao

cu -senultamento hoje, 30. ás it. ho-
ras. Afundo o íèrátro da Capela Real
Orande.a para o cemitério de -¦'•'io
Joáo Batista.

CH*JVI-0_ET 13.8, 4 porta»,
azul, luxo. Vende-se hoje por 83
mil cruzeiros. Rna Chile, 23, 3.°,
sr. Alberto.

CHEVBOrffT de I_.0 — V3C".
do 2, sendo um de luxo c outro
Standard. Ver c tratar á Avenl-
da dos Democráticos. 803 — Bon-
sucesso, t-nra-rem. tel. 30-2014,
chamar Orlando Flnto.

Chevrolet 
i-j^o""—"Da-dge~"i9~.ii cora

pneu.-, bateria e pintura, excelfth-
tes. vende-ae urssnte. Chevrolet 1947
conversível, venae-ae ou troca-s-j por
camlonnette nova, , telefone 29-0407.
Martins ou A rua Cardoso de moraàé
209 — Oustavo.

Cabeçotes 
— 6õl-.ftm*i.e a fr'0, pro-

cesso moderno, eom garantia. Te-
l?fone: 29-0407 — Martins.

D 
o d ire 1949 — Venrie-f-e um. noro,
cftr clnra e-tçuro. forrado a reuro.

Trr.tnr com Miranda oelo Míticas:
«-7331.

Sarai, de Sá Freire da
Motta Teixeira

JoS.0 Rodrigues da. Motta Telxet-
ra, Amélia Ollda, Ruth, Ja-*.;¦-_¦w S-tul Freire da Motta Teixeira,

sra. o filho. Ruben Freire da Motta
Te.x__ra. sra. e filhas, Lui* Mário Jeo-
l.s da Motta, sra. e fllhoe. Guldú Fiei-
re da Motta Teixeira e senhora, fa-
mlllas Sá freire Paes, Motta Telxél-
ra e Motta Resendo comunioam que
será rezada missa dc Xa aneversarlo
de sua esposa, .;..._•. sogra, avó.
cunhada e tia SARAI^DE SA' FREI-
RE DA MOTTA TEIXEIRA, n» líre-
Ji Santa Cruz dos Militares, ter«;a-
feira, dia i° de novembro, As 9-30
horas.

Contínua na 6.a pagina
da Segunda Seção
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DODGE 47, Fluid Drlve. preto.
4 portas, radio, capas de nylon.
segurado, cm excepciona! esta-
do. Vcndc-se á vista. Telefone:
43-2.45.

K W barato tport ultimo tlpõ"
otlmo estado pintura e 5 pneut

novos forrada a nylon; otlmo molor
ia.SOO cruzeiros. Rua Barão de Mis.
íjulta iio. Tel. ja-3037. Toda te «co
e capota âesmontavel.

DOD*(5ET9"427^ãb"rlõíct convir-
slvcl, cm bom estado sreral. Ven-
do, aceito trocas, facilito paga-
mento. Kua Antunes Maciel, IS
— Agencia Valter.

à

Ford 
i-M. ie 2 s*6rtM cupear i*

lu» nRo equipado e perfeito, coro
lb tnll Quilômetros — I-tual a qual-
ouer -a — Preço tt rüll aru_(*roi.
y,- _^i- ,.i.i .... j4 horat A ru» Teo-
doro di Sllra n. T35 casa T — »•¦»
Isabel, ou então se-ran*'»*"".'' * ru**
Btnla Luíla n. 71». tala BOI. tr-
Hct-ik!! — Actlto t;-oca por otrro
ma's *n*Uço_ou dg_m-_.no4rya.Of.

Fariõ 
íiíi 

"cr.m 
rfduzida — V índe-*

so com fp.rlüdedo do pajasnen-o^
Rua Condo Bcnflm .64.,,.



JORNAL DO BRASIL — tX)MINGO. 30 DE OUTUTinO DE 10-UO -
rOIlD 11)41. Super de lu*-». II-

mmi«ine de 4 portas. R*> II. 1'
¦., I.. iri.ii. mm í-ii.i<>< . nova,

mi i" n... -..». t-.i i i ta nn»* ern
• ii.ii.- estado. Vendo on aceito

troca rum carro menor ou facl-
llto parte do pagamento. Ver e
«ratar 4 ru» "tl-rl* e IJttrro*. n.'
ii-* . .. ¦. 1. com d.' Zllab."" 

i mn» I**.... 4 porta*, estado
¦novo. vendi». Vtr t Iratar Agen-
cl» Valter. Itua Antunes .Uarlrl
n/MS. I

Parol 
lateral. Spot-UiM. Inm*«*i».

tlUmrnto melhor qut lia. ttt eru.
wlroí, .eoloc.moi em í* mlnuut. Cf-
Xocncsto ICO cruíeitoa. Colo-smos li- \
rolet»» ntimi) que nio fniem eomnia- ,
•Jos ne cmii e«»e. — Pinheiro Plr» i
— A*.eiild._H"" d. Sd, 185.________
Tl^o-cí V"**i .»*4 — V«iioe-«« uai «m

I otlmo ,itedo nt con.ervaseo rm
pVno íud ciou in,t nío, maqnin.. tod*
retificada, bem calçado, lodo tirrn-
do A pt.no couro, otlm* carro1'-»:!*,
purj, sobre* sal ente, por Mr meh-do
cí.to novo. Ver e iratar com 8r. Lui*
hoje «té it IJ horai: & ru* Dite
da Crua <¦?!. Mcytr,
•t^IEtlc» d.TTi«blde» — Vtnne-ie ou

I acelta-ie toclo ptr* aumento de
produção, prodviiot com grande «cel-"-.;¦ .. n* praça, da-n fco.t retlradi e
lucros compensadores, baia 500 mll
eruE9lroa. c*rtas para .t7ie, na por*
teria deste Jorntl.
¦/¦**" a rs cem Copai*ãV_.'h_. 

~ 
XViia-ss

1 - vaga em Ôtlmc edifício Janto ao
X_.do^_infarm»r_te'.. 37-4iie.  _
jpl rad.s de'radiado.-•*• It8ltlma*~ Ford
VI iw \nm 1911 ii.} t 194"; Mor-
«ury 19«9. 1940. 19*7 t 194S: Clievrolet''"•«t, 194C. Buick 1941. 1947; Mercurj
l-MO! Lincoln 194': O.M.C., rord ]94p
i» 1949 — Cr-minhio Mercury 1942,-*:c. — Casa Pinheiro Plrot — Avenl-
_t Mrm de B* 163. Telefone 32-0010.
í~íãrras — rcrJ'1930, 1949,"iVo 1946
VI t outros: Chevrnltt 1941 « 1948;
Mercury -042 a lt«9; Lincoln 194*).
(Standard Vanttuard e outros. Adapta-
rnos lapidamente. Pos-Uimos um lan-
r-rriflro esp.e*. «lista. —- Caaa Pinheiro
?lrr-.« — Avenida Mera do -á 1BJ -
_Se V.8. p3i_st*i um carro pequeno pro-
teja contra cn srand-s.

HÜDÍ10N194D, 4 
"porta*, 

anil-porcelana, eom apenas 1700 km.
Todrido*. enulp»do com forraçâo
de couro pneus de t-*~% branca,
Todis eromnd»s etc. Vendo por
209 mll cro_clror, nreço normal
130 mU rr-ir-lro»*, nua S. F-nn-
ml-eo Xavier, 374, rom Alves Fer-
reira.   "TT.l... _*•!... Hãi... Hil..-. — "_le

XI vem aí trazendo .*- p_ç*_s dlfleef-

?_.ra 
o reu futuro carro _9*'0 O.O.G.

í.ralrnente per.*am que é onda. Nfto
* ondo nto! Maeanet.e, fr.-htdurris
ds porta, luva*, trlzo- internos, nnr-
er-dores de temperatura, oleo, »mr>
Time tros. pnsnKna et-». — C.*ia P!-
nhelro Fl-es . 0 maicr I — Avenida
Mem de fia 185.

H" 
cjè"^.io-tí.~i?ít_."cHbvenâó. Nfto pa-
ra de chover. JUi qua cbuvaritda

chu\ Bicando, chuvc.lrRndo, chuvarada.
-- Do'enr!_-ít d* fulta do vitlbilld*-
•Cadc com os limpadores de pura-brl-
•na do Pinheiro pires — Avenld- Mem
•Ze_ •=__._;*¦•.

Interior 
— Avisamos qtie recebemos

.granae Quanlldade rte acessório*, ie*
n-ilnoü. cromado» em ser*»-, limpado-
te-, de pára-brisas, etc. Aceitam-se pe-
clldof pelo reembolso postal. Jlespi.::-
•rie-.e a qualquer cen*u1tv sobre auto-•SncvcU.. — Pir.helio Pire* — Avenida
XJerr. de SA 135 — Rio de Janeiro —
j2.l-írlto rrderal.

.IEEP 1948. civil em estado noi
vo. Vendo por _5 mll crn_eiro».
Vrr e tratar 4 rua Antunes Ma-
elel, 13 — Agencia Valter.

Amortecedores
SIK

Mtsefou-se da Av. N. S. de Copaca-
basta n.0 1065 _>as*a a Garage Pirajá
onde .ii. inlr-i t os sru.t prezados fresucics com a cosluinelra preste-
ra, tendo um sloeli ile amortecedore. reconillelonados mais am-
pilado para todos os tipos, Inclusive loril, ilonrto farnntU de 6 me-
se*, ou 10.OOO i ni por preços r.w..-.-•!• I .«/i-m-- - ndaptaçfies. As

.-.•nu..- dadas ua antiga sede afio validas no novo endereça.
Una Vlnronde de Plrajà, 802 — Tci. 27-0200.

BUICK SUPER 1-948
VENUO OU TROCO

4 porlas, ricamente equipado, vendo urgente on troco por outro
de menor valor: vtr hoje, rua Juparanà, 48, apto. -01. Secunda-
loira em diante: rua Sfto José n. 1-A 1.* loja (camlsarlal <— Mme,
Farith.

tAMiNKÃ. CHEVROLET GIGANTE 1940
Vende-se em ótimo estado, licenciado para 1949

Todo pintado de novo e funcionando perfeitamente
liem. Ver e tratar, à rua Campos da Pax n.° 101.

CRWROLÈT49"
Vendo novo, cor do chumbo, xero quilo-

metro, 4 portas, luxo, FleetSine. Tel. 32-3688.

Caminhão FÀRGO
1947

Vende-se ura caminhão em perfeito estado, de 4 tonelada-, de
fabricação reforçada, para 6 toneladas, com reduzida e e<-uipftmen-
to para estrada. Ou troca-se o mesmo por 1 camionette no mes-
mn estado de conservação. Vér t tratar á rna Aba.Ira, 168. Tele*
fone 30-30-15.

FORD 1936 LUXO
Vende-se por motivo de viagem ureente, pela melhor oferta,

completamente reformado, com quatro pneua novos e máquina ex-
eclente.

Vér á rua Beneditinos, 22-A, com o sr. JoSo, seeunda-fcira.

FORD INGLÊS 48
Vende-se oriente nma eamlonete com cinco lugares, ótimo cs-

tado de conservação, facilitando uma parte.
Ver t traiar com LARIO. Rua Senador Dantas n. 115 —fnndos.

Limpado:.! 
de p»r*-br'._ai — Cotr.an-

dos d. corda át aço _l_r_.ç6_e ln-
ternas palh...s tnc.ualve para vidros
eurvoc, controles rie er, actea, moto-
Jraa conjuntos completo.-, motores elt-•.ricos. Amigo AUíomobllísta! Caa* de
íerrelro r.p.io úe pau. Cômico acon-
t-.ee o mesmo, ao me lembro do Um-
yador nos dias ds chuva, A oportuno
íerr.brar <jve a sus vida deepude da
boa viftlbllidade. nc-Olvemos o • mal»•delicado p;ob!ema. PoR_ulmo_> técnicos
competentes. Casa Pínliclro Plrej —
Avenld» Mc- de Si 18'. Teloíoae —
••2-t.OlC. . ________
rvie-^urj* 39 de praça, vende-je por
^tJL3o mU.erttse.rbs, acc!tam-jse ofe-r-
*m nei-ta bis-- poí_e trarer meca*nlco
Tratar ít rua Btr&o d* Icaral 26, Ôo-
ia_.ügo._hpjêvp-¦ dia ,t-do,__ttAr*a_Tmê! — Be o seu carro apre.en-
Sií. ta alBuir.a írreffulnridaíe na rar-
te el*trtca ou Umpeüor de para -bríMS.
3*."ao pi-irca t-ínipo cem aventure:rosi
£xistétti eletricistas competente». Nfle
•e.stamos entre ;>• e -í.ir• ¦:'7*:*-.*- ca¦aervíçes por nós executados. Conserto
*«;*n dinamfM. molorte de arranco, pis-•la-plsc*. — Pinheiro Pirei* — Avenld*
Mem de Sí» ias. Tcle.en.: 32-00.c.

er-urs- iZ~V)Ãi~ZZT ccmplõtat-enie
nova e cjuLpadi 4 porta», preta,

3iova em tudo — Preço 03 tnll cru-
aelres. Vendo ou troco por carro de
üneacr valor — Vtr hoj* atô -La - 14
;.:*¦•. •-.•. i rua Teodoro da S. .vn s.
735 causa 7; ou «nt&j sejiúnda-felra
tt r,.-.i B-niB. Luzia n. 799 sala SOI
— Sr. HerciUo.""MORRIS 

OXFORD — Vende-
ac pouco rodado, equipado com
radio, pneus banda branca. Ba-
ss 57 mll cruielros. Telefone:•1_6-G2S9.
--: ÔNIBUS Ford 1916. S8 passa-
líflros. em bom estado geral. —
Vendo, aceito trocas, facilito pa-
kc mento. Ver e tratar i. rua An-
lunes Maciel, 13. Rio ds Janel-
ro _____ Açencla_\"alter. _

OPEL — Vende— <• um <5Í»*H-
3S38, 4 partas, pneus novos, fOf.tura dc fabrica, funclonandi os
marcadores dc velocidade e _a-
Boüna. 17 mil crurclros. Ver e
tratar _ rua Tedro de Carvalho,
3. — Meyer. ...

OmÕu 
ponto frac^ 

'— 
___3Epãdorri

de para-brlac^, crimadü* e mate-
Vlcl eeltrlco. Autcmobillsta. V.E. JA
porctbeu como aparecem Imitador ea?
Cômico ntnguem pode. Tenho tudo.
Bò nao tenho o que fulla. 8e o eeu
carro necessita de uma peça que Jul-
;.[_. lncontravei, procure-nos. Casa PI-
nhelro Pires — Avenida Mem de 6_»

- IBS - Teletone 32-00.o.

LÂ SÁLLE
tntímo modelo, muito bem conservado e em perfeitíssimo esta-

do, 4 portas, amortecedores e pintura nova, preta, radio da fabrica
vendo por Cr$ 40.000. Rua Regente Feijó n. 18. Tci. 22-8192.

NINGUÉM VENDE
MAIS BARATO

ALTOFALANTES
ROLA — JENTSEN — "ÜTAN — CINAtJDAGRAF-.

- nartlr. dé Cr? 110,00

ASTROX — DOUGLAS — TONTET — TIFLE — EICKLES

A partir dt Cr$ 80,000

CONJUNTOS
DOUGLAS — FONTET

CHASSIS
PARA S — «— 7 — 8 — 10 VÁLVULAS

KITS
GELOSTO — ASTRON — FONTET — DOUGLAS

A partir ds Cr* 750,00

t partir de Cr? 115,00

A partir de Crf 15,00

GENERAL INDUSTRIES — ELTRON
A partir de Crf 100,00

' n •

**f*_SS"_i |wr e-nTial.lto ea vts-t-»
X _l_i .,'.I, Vt, ir.ru, „!¦• tt t pr.'.ut, ui. ,v..-.siii><. bttt lt mu itrui.i-

rea. Vtsirt. . rut D. Iltnu«l :•*. ttl».
fone jt^i;*;, *XJr$kúi-è9 -.fci-iit.fiacl-4 L' u<- --I- ¦

* mMtl.tr nreeuanfio .¦• ,-e ;¦-. «m.
roe, pintacei «le .veteo eruae-rtM, Te*
liltttrl» tlt !•)«?. felRtl t.0.S " *"¦
I__>rm,e «a-üfis, r.p n.rrrif».

\-•nt.».. 
uai C-rd laslit .eono.¦¦"'¦'¦ ' fairndo .40 . ¦¦'• '¦¦¦ -: '• corn

10 tltrr* ,-pneue nn?on farol de •*¦
¦:¦!. -Ut ..-• I tr > « :».-.-, -.-r J li.--

<• *•» eitofimenio dovo — Por no*
ro da carro novo — •'.*•-:.. 1SX10">

tmitir-i, Vtf á .-1» ii» • Te—fH*
fít
junto ao c4«'jj, . — T.leiune *--.t.*:
ir R»btl'.o_i«iíunc.a*'f_~râ._wi. , __„„_.„
\7Vndt-tt 

um lunault dt ;¦><? m.»-.
por ji.ooo cruiílrot e um O.K.W,

dt ie-) dt llto por ...000 eruttlrut
por motivo dt trr dott etrrot. v.n.it-
•t um dilui. Trtttr no Tsbultlro da
Dilnn-, vtrtlo n. to, tom o t.nhor
i.i». nio tt atendi t InUnntdltrloi,

VENDE-SE pela melhor ofer*
ta, um Pontlaa Torpedo 1042. 4
portns, radio, faroletes. pneus
novos, tudo em bom estado. Fas-
se qualquer experiência. Ver e
traiar i rua riraubri, 19 — Sfto
Crlst-vio.

Vtndo 
Ch.rrolet «ü METTufsrot

de lahrlr» todo «qulpado psrt

firtct 
trtlot a oito. pintura, entut

orar-to tudo em otlma» eondlcott
O mctlvo tt aspllct to comprador
Ver e tratar 4 rut do Roítrlo

n. 109 — Bd tegundaltlra com Joio
vartlo de truta».

Vasa 
para aiitomovtl — U_tá-t"t

uma .' ií *; a. para automóvel, A rua
Barata Rlbtlro 290-A, Copacabana, —
Tratar com o Sr. Ttofl.o, »nc-rrt|a-
~° ('QII mea:oQ.____pr•¦ d 1 o^

Vcndt-iri 
um rord 193-) turoptu pr-

queno econômico fes qualquer t-t-
pertencia, gasta oleo Ca&trol 30. Preco
15 mll crur.elroi. Tratar á *-ua Bao
Froncinco Xavier <68« jHf» AuKH!l'-ÇL___.

Ycndt-it 
Oldtmo.il» tlJl, parllcu-

lar, bom eittdo. Taltíonar para
Apoio, -s-tlU ou 4J-6187, todot ot
dlat.

V" 
ende-io um comlDhlo Cüevroltt 46
— Tratar A rua Bolívia 51. -aga-

nho Novo.

V* 
tndt-tt um B-Jcl: parUcular 19J0.
dt 7 lusaret: i rua Aportnaru 4

E*.taç&o_de Turlaçu. 
vranguarB ^Gtandãr3 — Vendt-it
V um automóvel em perfeito eitado

eom radio, forrado a couro. 4 por-
tai. Preço bat» 55 mtl crurelrm. —
Avenida 20 do Setembro 227. eom o
tr. J0H.0, dai 10 át 12 horas

AMBULÂNCIA FORD
Em chassis F-2, com doas ma-

eas, pnra pronta entrega Ver e
tratar A rna do Rezende, 147, eom
Maohado. .

Apartamento pronto
vazio, Copacabana

troco por automóvel
Apto. novo, il* locaçfto, com quarto

de 15 ra!, tala de 10 m2, banheiro
com bico ds giJ. vendo ou troco.
Rua Copacabana. Praça Serzedelo
Correia, Ed. Pltaguarl, preço i»5 mlr
crutelros, 05 mll «m ia anos, *a 850
cruzeiro» por mêt ot 110 mll resti.n-
tei recebo automóvel de 1-94Ò em dl.
ante e havendo diferença fin.meie.
Iní. com o proprietário pelo tele.
.7-4550;

Chevrolet —1949
Venda de 4 portas, com-

pletamente equipado de fi-
brica. Ver e tratar li rua
Conde de Bonfim n.° 219
— Tel. 48-8916. CAMINHÃO

'w-tvxolet 41 retormtdo «m etttdo
bom. — Vendo por 30 mU eruMlros,
ver e tratar cem Fontea 1 rua Maré-
th ai i*.tt en ooUrt ¦ 1 ST,

MOTOCICLETAS
H»ri.» ii," hi-o.i i.-g — eom «i.lr. i~da «tulpada. Inrluilre ridlo,
«rnil-r..- pela melhor oferta. }'ranres llrnnett, por I MO eruMt-

toa, totalmrnU nova, Her»l-c_rrlr, nova, por atiuii -mr  III-
elcleta Hercúlea, nova. por 1.200 rrusrlroa. Tratar com OUNTll,
na Hlclclelarla da Fre/!ue»la —_ Ilba do _Oovernador.

PH**-*irlnl.ri
Bit ICI.KTA Philips nova» —

Vrndrm-se a» nlllroa» para aca-
bar i.'.;:.i cruielros, completas,
Sar» 

liomrns, moç-a e erlanta».
tua llegente Feljó, 60-A.

BTclc*eü para m.n.uo OU mentíia Je
10 » lt> ano., nntut btllo. Otl-

mo euado. Vende-ee A rui Borda do
M»to. !*:. y>to. toi — at.im—
B.rlr.1»*..... 

¦•• Vrlir"..-ii|.ir tilt 10 . i!
pretUcOct por atacado t vara).),

l-iilllpt « lltrcule». Rua UnisutUn»
lio, S" andar aalaa 100 • 10'). lona
4i-*.4'-_.._Iíaurhido. ,._._.
B"-|clêltla 

—Vén_t-»e aro *•• para
homtm tru ptrtalto tiUdo. preço

900 erutelrot, a Aven.it PrMlatDll
Varjat, UJ1. «ob. Ttlefono -j—4826
•ywplfr AlmjliJai
ülõTêTêla ettllo mudanoat r,uat» no-

va t um toca dlecoe todo em aço
• bronae motivo do vlagum. Telefone
4B-8B15. ACtClO.

Hãrley 
Oavldeon 1200 cc. tittdo fle

nov» vtndo preço 13.500 crutei-
roj ano 47. Ver rua do Mr.toio_130-;~We_cL-*TÀ"8, 150 eru-élros
por mês, Philips, Hercules, Mo-
narck a praio «em fiador, desde
150 cruielros por mês. Em todos
os tamanhos e cores. Maquinas
de costura, enceradeiras, rádios.
Aceitamos trotas. Pedro Gabriel
— Kua Bueno* Aires, 184, l»Vte-
lefone 43-79M. N. B. — E-t«
nm-nelo vale 10 por cento da en-
irada»
MntocKltta 

— */en-e uma. ir.orãTU*.
8. V. dt 600 c. e. 16 H. P. 4 tem-

pot. eom ou tem tld-car por çr| ..
t.000.00. Ver 1 rua Voluntário» d»
Pátria 230. Tel. 26-0310. Belmlro.

Moto-leleta 
marca lr.jltnt, 2 c»va-

lot, vendo por j.sno eruttl/ot: ru»
Ltltso da Cunh» lt. »plo. 1, térreo —
Erilflclo Sto Lula — rim da bondo
________**

Motocicleta 
— Vtnde-ie umt, soo c. o.

em dtlmo ettado, preco bati 4.500
erutelrot. Ver a tratr » _ru» Altlr»
Br»ndlo, *I7, térreo — V»lttr.
Tlifejer — ****** t aceitorlos para
jXÍ blclcltttl, procura na "Auto For-
neeedora Mda". Rua 24 de Maio
1211 (Junto á Oarag» Moyer). Tela-
tone 2*»-233l.Vtntle-a» uma dl
Motocicleta3.—.3-0 ee. da quatro tem-pos, marca
Matchlen tm ettado novo. 3.342 qul-
lometros rodadot, vende-te por motl-
vo dt vltstm. Tratar 4 ru» 8en»dor
Pomptu 133. com o ir. rtuato, oro-
slmo a Cantral.

Motoeleleüi 
— Vtnde-te ou troca-

te uma da marca Indlan, do ano
42, mel» mol», com tldecar. tipo mo-
demo Harler, Davldton. vendo tà »
motocicleta ou o tlde-car; para tro-
ca td recebo motocicleta Royal En-
fleld ou norton do ano 48. Vor t tr»-
t»r; à r. Pranot 1.260 — Rn-Q*.

Moto 
Norotn 500 cê., nova, itm uto,

ultimo tipo, com amortecedores
trtselroi e garfo ttletcoplco. rando
pel» melhor oferta ou troco por ma-
quin» mtnor. Vtr á ru» Btmblua 65
com Pepe, Botafogo

ata — Vindp-i.-M dou caebor*
rom 5 mr-etJt mui to lindo*

moiUam-ii o* pai* — Avrnlda Pre-
tldent. v»i,-i. n. 3J*)!, ttt» 3 -
Ttlttont o- * i ¦ ,-,—

Iii-.li 
Sriller — vm!. .,. tielo tsem-

plar. dt rata pura. coit. oito mm»..
RUt Prudente <lr Morila, ::¦¦¦•¦ Nla ta
atende ao telefone, ...¦¦¦

XrlíK""aítler'""— 
^Wn3e~tt "llnria 

ca-
dele •¦¦>;; i ano de Idade (Ilha de

t_premt«dp_,_Tet. 

f*t*-314g. ^
«caca™— \tni~iZfi nova • nunia.
'er t tratiir l ladtlra dot Tatia-

lar». 391. apt. 202. Ttlttont 37-4079,

Kf-ütít — vendo 6 bom »n*m»i» p»ra
iTi.monttrl» • par» traclo, novot, de
honítt eittmp», k 2.300 eniMlroi.
Trttar * rua rta Candelária 74, tobra-
do, atla 3, Telefon. 23-010».

1>e*-)uihei" 
— Vendo llndoe eãehort-

. nhot deita raça, com 2 mete de
Idarta Itgltlmot com pedlaret seneo-
loilco do Brasil Itemel Clubo, preto
da oetillo. A ru» Hilário de Oou-
vela 1*1, ultimo andar, com Dona
Rota., Tel. 3"i?058.

Porcot 
— vende-to a 8 craãêlroa o

qullo. Rua SUva Um» 21. Entrar
pala rua Vlrslnl» Vtdal 251. 80 tos
dom ln t o§.  

Pequtnil 
— Vtnde-ot linda, cor

marron. feme». Var » tr*t*r *
najjr, Btt»mlnl 163, Ton» 28-2240.
riloi 

"terrltr — V»ndem-t» lindo» o__
JL «alu ou aep a rada men te de so dlaa
filho» dtpolt, bom vicias • multo ra-
ttlrot, l rua Mlgutl rtrntnret 92.
onlbu» 3» na etquln». Mnyer

Touro 
íebu, vênde-»t um borillto,

novo e mamo de trea anoi, ver
t trotar em Jacsropacul. Eatr. Tro»
Rio». 404.
\r»ndem-a» cscborrlnbot dt raça pe-

quinei, eâr marrom. Vêr t tu»
BarSo do Bom Betlro 1716.

Vendo 
uma bonita cachorra ora»-

marqueis Olgant», otlma vlal».
preco Crt 1.300,00; t rua Jotl do Pa-
iroclnto 16, em frtnts »o antigo -»v-
dlm Zoológico, onlbu» » bonde t port»,
•Çrenile-i» otlm» c»cnorr» rox, pelo

Usa, ldr.de 6 metes. moitr»m-e» o»
ptlt. Crt 300.00; l ru» Juttlnlano da
Rocha 172. Vila Isabel,

V"endem_io 
dua» bota obras laítiP-

raa aendo que uma esti eom duas
crlat a a outra Mtl cheia, tudo por
SOO eruxelrt-J. á ru» Domingos Lopes

46 — Madurelra.
endem-ie dõls garrotes do um ano•vi
de Idade, r»c» holandês», preto e

branco, dtlmos exemplares. Telefone
37*6-31."vrendem->e catais de porcot -ca-

V runcho", de otlma. linhagem. —
Inf^ pelo telefone 37-6131.

Moto 
— lawa. 250 o. «-,

CrS 6.5
vendo

LcrS 6.500.00.TC- 27-5346 — T»lm»o

Motoclclet» 
Htrlt-f Da-vrtasnu —

Vtnde-tt pel» melhor ofertt -
Ver l rui Bulb et Itarel-l n. Jll*'_, Um.

Yendem-te 
bicicleta» ui»d»l, por pre-

co de ocutlo. Ru» Itacanelelr» *-.°
íu-B — Vil» K-amot.

rende-te motocicleta Royal En',eld
150 por 5.800 eruselros. Telefo-

na 41-6215

CAJADOS
Par* qualquer tipo de carro — Cor-

tina Automática. Paulista Ltda, i
Praça 11. H2-A."CAPAS 

PARA AUTOMÓVEIS
Tecido. lavaveLs e ooIocaç&o no

.-ntimo dl» 600 cruielro» — Cortina
Automática paulista t-tda. á. Praça
l Ide Juaho 192-A.

CAPOTAS PARA CARROS
CONVERSÍVEIS EM (SERAL
Km lona amerleana e nacionai —

Cortina Automática Paulista Lula. A
Praç» II de Junho 111^

CHEVROLET"— 49
Vende-se novo, quatro porta*, tipo

Cadillac, sem equipamento, preço ws
mll cruzeiros. Acelta-tc troca. Ver c
tratar á rua Ministro Viveiros de Cae»
tro 119. apto.. 801. oom o proprle-

CHASSIS A OLEO F 6 FORO
Vende-se nm para pronta en-

trega. Ver e tratar com Macha-
•dOjá rua. 4o Rezende» 147.

UÜÜbfc — 1949
Vende-se dc 4 poetas; preto,

todo equipado. Ver e - tratar na
garagem lta. BI. de Abrante 102.

U.RIGÍH AUTOMÓVEL
Aprendizagem eficiente — Treinos

avulsos .tambem trato doe papel». —
T-el. g8-0_,77. AlmelUa.

VAlrismoblle .— Veade-se um modelo
^1 19Í1, da praça, com taxlmetro ca-
•pelinha em bom es.tr*do-por Cr$ .....
35.ooo.oo. Telefone 26-6602, chamar.
Br. Roberto. -¦¦ ¦ ¦ ¦-,, >¦ 

'-

O"rnamehtoe 
para o capo ¦—' Pord

l?***1?, Mercurj*- 1949. Lincoln 1949.*G.-\rç*_5. Torpedos e varladlsalmos or-
ni_mentoB próprios para carros euro-
peus. Caja P.nhelro Pirei ¦— Avenida
Mw de ai lau

3jlymQUth*'ano 
1937 -r- Vende-ie em

. excepcional estado. 4 porttj, ott.
tua pirt.ur-., pneus bunda branca, fa*
rols de neblina, ete. Preço de ocaslto.
JE*-icllHa-_e o pagamento. Bua Viuva
Cláudio 406: Largo do Jacaré com o tr.
Machado, hoje, das 6 At 14 horaa —
amanh& o dia todo. (i*fr>of 

niõllvo de receber um cBHTÍ9Í9
Jl rentle-fe um' Chevrolet :4s4 n)*»-
riuina nova. bem calçado ctjrota e
rurtlnas novas, paulista, pela melhor
oferta, registrado na lotação c*m jtete
passageiro.-. Ver e tratar -até ás i_
.-.tiras com a sr. Valter A rua Cinco.
ti. 15, apto. 201. posto ii .entre Pe-
jah» t Olaria —_1.A.P.!..-.. __ __PACKAKD Onetwenty, tlpó
1941 — Club coupé, cor preta.Vendo cm ótimo estado. Preço 3>
xnil cruzeiros â vista. Ver á rua
Kedentor, 15, 47-3794.,— lpant>' mi.  ,'

RENAULT 1948, 4 portais, coni"
pletamente novo, t o t a 1 m e nte
equipado com ar quente e írio,
capas de palhinha, farras du
pias, chave elétrica etc. Trcç»
26.300 cruzeiros. Kua São Fran-
cisco Xavier, 374, com Alves Fer-
reira. — ¦- _~ t-iini -

Kccor.dlclonamer.tu 
dc velas*1"» J_ítb

de areia, i cruzeiro apenas, Ma-
quina e .l.tcma norte-americano. T-r-
ta a Rita p:-___.<- e tens&o á vista dó
•cllen^. Colocamos e retiramos em
poucos minutos. Fucllidade de cta-
clonamento. — Pinheiro Pires •— *ve-
nlda Mem de GA 185. O pobre vive
de_telm..o Economia.! vj"*ti~el<_áloí de horas, para carros Ford',-
-tV Mercury e outros. — Oasa Pt-
nhelro Pire* — Avenida Alem de BA
185* Zz. -_
Renault 

1947 — Vendo um um pai.
feito estado por 23-00» cruzei-

?cs — Vir A rua Francls-Ço Otavjano
js. Si — Tratar com o tr. Zenith
S7-3879 d.» 0 ás lo ho:_*.

Tubos 
protetores de grades — Paro

Ford 1949. dianteiros e trazelros,
Sford de 10*1 a i?4a; Chevrolet 1941 •
I948*. Vedctte 1949; Pontle.0, oldsmo-•alie 1941 e outroe*. Colocamos tam-
bèm. Salve o Getullo, que esteja pro-
tegldo com os tubos tíe Pinheiro Plreü
— Avenldn Mero dt Bi 105. . * -
Qflas ptra-lãma FÕrd~i9<9. Wcrcüry
VT) 194S — Crua Pinheiro Pires —

_ArenI_d»_Mem_d* 6a_H35.

S" 
tãrTctard Vanguard, garras de~pára-

choques, protetores de Brade e ma-
..**¦-• N.r».: A mnlor parte df. avarias
Siio ê ocasionada p3r choque» vlo-
Jenta e sim no momento de •colocar
tr erro nümo. *•*&$&, '•_.* •> j.i piòl-oxltío¦— Eu faço o ineímo sô pnra o carro
eotndo escuto a elasrlea batida no pa»
;a-choauè e o remôdlo _ dar o íóra.
Tipo da jrarr* especialmente p^rft o
p-.ftnd.ar vançuard — C*»ea Pinheiro
rire». ATonlda M-i-m de Sfc 165. Colo-
camos em 2 boras.

res
GARRARD — TICORENS — FAILLARD — HESTINGHOTJSE

A partir de Crff 1.180,0-9

RETIFICÂDGRES DE SELENIUM
SILVANIA — STA?."0.1tR*Ò DB 100 — 150 — 250 — MO MA.

A partir de Cr$ 35,00

COMO TAMBEM
CONDENSADORES — FIOS —RESISTÊNCIAS — FERROS DE
SOLDAR — SUPORTES — TERMINAIS — SOLDA — LAM-

FASJAS — VÁLVULAS,. ETC.

POR PREÇOS MAIS BAIXOS DA PRAÇA

Ar. Marechal Floriano n. 41 — Rio de Janeiro
Pac5-aí°d 160 HP. 41-CS.assis los.go

- Vcnde-sc um com 4 portas cm estado de novo, com pneus de
banda branca, radio, Torrado a Nylon, faroletes de neblina, e ma-
nual.

Vêr e tratar i Av. Augusto Severo, 12 (Pça. Paris), segunda-
feira. : -. '

í Snr. A utomobitista,
V NO SEU AUTOMÓVEL USB

CAPAS ^

FIAT PULGA
1947, e_u períelto estado — Ven-

de-se. Ver *> tratir i run .ttttstxe I
Francisco Braga 2q0i._$*_1^____________.

Í-0RD CUSTOM — 1949
Preto, com pneus de banda

branca, njlon.' Ptcji» unlco 80
mll cruielros. Ver e tratar do-
mlngo, com Alvlno, á rua do Re-
xende, 147. Tci. 32-2400.

HUDSON — 1949
Vende-se por motivo de vta-

gem, novo, 4 portas, todo equl-
pado, cor preta. Tratar segunda-
felr»_,em dlante^Tel. 43-5164. _

MORRIS OXFORD
Vendo um novo, emplacado

ontem, cor verde, 4 portas, pre-
ço de tabela. Informações pelo
tele/one 32-2741.

Veloelpcd. 
— Venae-te velocípede

de luxo, -f-maile. tn-rc» amerlea.
na. eom k muni íe uso, para crl?,n-
ca de 4 a 7 anos. Preço barato. Ver
i.irjnda-telra t ram Bario de Torre
n. 7í. »• loja), tal. -tr--_142.
-\7anaemnr l 

* 
bicicleta.; 1 nova e

outra com pouco -ao. um» mar-
ca Acllyon e a nova Idallna, i mia
Bom Pastor, alt — Tljuca, fone
48-3417; . __-
\f7ãiêZZês otlrna blelelat» da pasaelo

toria erjulp.da lleenclada « bon*
estado, preeo de ocaelAo, t ru» Padre
Nobrega -07, _j__\}m__ • —""Xrende-se um triciclo em perfeito

estado nar« trabalhar, por í-SOO
cruielro». licenciado para 1949. Pro-
curar o ar. Malaqula». Avenida **> üe
Outubro I.044. ,--\Vendije uma bicicleta equipada

com Dorta-cmbrnlho, marca ílv
Italiana. licenciada ¦¦rai mM.l. Ver
e tratar .'. ruo da Insplraçf-o 620 —
Vila da Penba.
Trendem-se tre» bicicletas InEles-s.
\ dufti pnrn menino-e menina, aror

74 c uma Phtllpa nova. preço barato.
ver da, U »s 16 horas a ru» Oon-
çal-ea Crespo, 15. apto. 2-A, Amene__-____*_
Vrende-e» uma -tclclela de 

"pneus

maciço eom m>llto pouco uso, pj-
r» menino de 7 .a lo anos, eití ern
perfrltc estado r!e conservaçlo. Pre-
ço 600 cruielro»; k Av. Princesa laa-
bel. 62 « JO.

Vênd-ã-s» 
uma bicicleta -Huaquor-

ftV' qutxe nota, moderna, conv
iodo» o» »MS«orlo«, Uwnclada, lncln-
slve ferramenta», preço 2.500 cru»el-
roí. Tratar na rua Jacuruti 36, fun-
doa, eom Pavld. Penha.

ÍBICICLETAS
Inglesas, maré» "Hercul-»" rodaíem

IS d. liomem, preço ocasião, 3.300
cru**clTO», t rua do >>tl-_ _______

BICICLETA.-
*V«ndem-ie 10 bicicleta» tod»! •_« 2

barraa. própria pera aluguel co mli-
cença ou sem licença. Tratar aa rua
Dia, da Crus BQ4-

Bicicletas Suíças Stela
Vario» modelos em dlvertaí cores

unleac no genero com tres mudtM».
ça... farol com 2 luies, porta-baaa-
cem etc. Soe. Orbli Lida. Avenida
Rio

Vende-ae 
pela melhor oferta, para

acabar uma pequena criação de
cado J'r.-r. bons cavalos, éguas e
celaa. Rua Dr. Siqueira, 52 — Maré.
rones 13 . 1».

endem-sa Fox, pelo de arane d.
quatro meses com pedlftTée. Canil

Jequli. Rua Plrea da Mota -4. nha
Ao ¦Governador.
*\,ren<_d-se um cachorro policial, cru-

V iado com dinamarquês, com um
ano de tdade. por 300 eruselros e mais
um easal da mesma raça, com 2 mn-
ses, por 200 erureiros. & Estrada Va-
lha da Pavuna 1529 — Inhaúma,

..... .___ ._ .. . ..._„ 25 ....

SÓCIO CR$ 50.000,OC
PrwUo d« »m aoclo «ro '•¦¦,¦¦¦-¦;•¦.¦¦¦ n outro qun aa r.tlra et.iitcnor capital, por riu*'*-.'» partlcularea, Neg^lo j* em funclonamori• r,m ... rr.,,1. i,.r.,:..,., te Cr. 3,(100,110 nionaal* , ,.r,n.. :.i.i Tamoa Ibrlatçfto «.clualva, cia artigo» de granrto ronaumo. Otlmo negocio eoi.idnji _a garanlliui. Cnrtrxs^para 64.570, n» portar!» dute Jor;ial.
SÓCIO — GERENTE

Km firma de Importaçto, >. ,i<n:-„..:.., « Dlatrl.ulc.o de raaterl»de ¦ •¦!. ,:iu.,-.i¦> e mercadoria- coni-eneree, poaa&.te parte e cavar,aoclo-gerente oue se retlm par» o exterior Firma de multo moviiii-.il*... eem dchltoi, com gritnde e antiga cllentel». JS-celent» opoi-tunldadé para emprrgo lc pequeno capital Cartas para 64.6*8, nu
portaria deate jornal,

' ¦"""_

Sócio Ativo
Procura-se sócio ativo oom Cr$ 20.000,00 paraadquirir as quotas de um sócio passivo numa fábri-

oa com Cr| 100.000,00 de movimento, dando Infor
25-3000, ou cartas para 6-753, na portaria deste
jornal.

Crt 100,000,0o — Sob hipoteca, »dlapostcto. Corretor Ollvlei Huada Assem.-!*)!.*. 104. aalaa '.ia « 514.Tel, 22-9562.~HInHEIRO — Preciso de *Í00
mil eruselros sob garantia blpo-
tecarl_ de nm apartamento aaa-
bado de construir no valor de
600 mil cruielro», praso de cln-
co anos. Negocio direto com a
Çroprletario, 

sem Intermediários.
ratar com o Sr. Barros. Tele-

fone 42-8130.
D1NHEIkO ¦*-*¦" Empréstimos

com -oluç-o Imediata, financia-
menota e hipotecas a praso cur-
to. Casa-Bancaria Barroso E. A.
Bua Buenos Aires. 48, 5.° andar.
Expediente das 1Z âs 16 horas.

DINHEIRO — Empresta-se sob
garantia de Alugueis Adminis-
tradora e Imobiliária Santa Ri-
ta Sta. Roa Teofllo Ottonl, 113,
4.*. sala 6.
Dois 

milhões de eruselros numa bo»
hipoteca, na rona sul, empresto dl-

retamente ao interessado sob garantia
acima ou em parcelas da 300 mll cru-
selros. Negocio direto, cartas oom de-
talhes A Cama Postal 16521

«ndem-srã z cãchõrrlnbaa Basaet
com 3 meses, a 150 cruselroa ca.

te uma. Rua Bario ae Kuateml 42
— Praç* dm Bandeira.

V

Vende—se 
ca.C-.orro uinkinarquê., j»

meses, fêmea, com pedigree, rua
Sto p.omaln 2< ,tei. a7-22B«.

Vende-se 
um cnsal de ctc-iorro pe-

qulnds branco, barato uma cadela
boxer de 4 meses e uma cadela pe-

qulnísê castanha de 3 me.es. Tratar
eom o sr. Nascimento A rua Cardoso
Marinho _o. casa, li, Sanuto Cristo,
bonde 30 e 4_

Sfto I-uIs Gonzapa n. 402 — Tele"-.,
frne 2S-220S — Sexta, sábado e do*
minis
^Tende-se 

cadela policfal, com tres•meM-i. i*. rua dos Arcos 2b. e. 3.

Vende-se uma cadela com pedrlcret
eor amsrelo ouro. otlma vigia, deicn.
dente de pais premiados com meta*ha
de ouro. pelo preço unlco de j.joo
eru*_»!ro_. ver r tratar á r.ia Aeau *
apartamento íoi Tel. 3B-í,02b.

CCSLH0S
• Vende-se fühntes da raça asul Tle-
na. Tel. 43-3'in.

lnhelro — Proprietário de bom pre-
dlo na rua B&o Clemente, precisa

de 250 mll cruzeiros por um ano em
garantia deste predio tm ia hipoteca
— Juros a combinar. Cartas para 80063
na portaria deste Jornal. ~ _)INHEIRO — Promissor!» até
2 anos de prazo, dependendo da
natureza desconto de duplica-
tas, cauções, warrantes, juros de
apólices, hipotecas, flnanclamen-
tos de construção, compra e
venda de prédios e terrenos, etc.
Informar: G. Cosme. Rua do
Mercado. 39, 1.* andar, sala 4.
Das 12 is 17 horas. — Telefo-
ne 43-4979
Engenheiro 

eUtro-mec-.nlco cora oh-
cina de preds-o procura aoclo

com relações comerciais e de reparti-
cSes publicas. Respostas para 71043,
na portaria dente jornal.

Hipotecas 
— iFazem-se empréstimos

sobre prédios bem localizados. In-
formações com Almeida. Av. Marechal
Florlano, 15. 1°.

Soclo 
— Vara quena tenha prol.tc.da nasoclo, que precisa de leoalcom telefone — Oferece-se uma taln

aa frente, Independente, cm bom loca.,
na estaçfto de Engenho Novo, eom «en-trato de cluco anos. Trata-se da i«<
nhora distinta, com habilidade eo-
merelal, que deaa)a trabalhar, foi-
mando sociedade com pesosa 1-donea.
Telefonar para tfcfejjj.

Bom «mprogo da eapltai
Vende-se uraa avenida, oom s eaece

tando 4 caaae vaataj, preeo úe oca-
suo, altuadaj na Ar, Aurtomovel Clua,
157*>. Tratar com. o er. Bllva. rotie
«•»-*• a*.

DINHEIRO
A Juros mínimo empresto tt*.

hipoteca de prédios e aparta.
mentos. Adianto dinheiro pararernlarirar os documentos- 8o-
luçío imediata. — CARLOS
CUNHA — Rua da Quitanda, Si
1." andar. — Teletone 23-2331.

Hipoteca 
— Particular empresta so-

bra hipoteca de predio bem local!-
¦ado na zona urbana, de Cri ....
200.000.00 a Cr* SOO.000.00. soluçfto
rápida. Tratar i rua da Assembléia
n liM. 1» andar. e| 1013 Telefone
42-2256.

DINHEIRO
Fazenda em excepcionalmente

favorável- condições, sendo mo-
torizada, resultar- cinco Tecer*
maior prodnc&o. Preciso «6 800
mll cruzeiros, podendo amortl-
zar I. e. .dobrar capital voltando
logo depots de tris anos, pagar.-
do Juros 12 por cento. Cartas pa-
ra 66381, na portaria deste Jor-nal.

DINHEIRO
Zmprasto 125 zall cruzeiro* -.o __.-

poteca ou comercio, condlçâ-*» «Seta-
lhadee para 55894. na porcaria deate•ornai.

HIPOTECA
Preciso B0 mll cmrelros dlou eom

garantia, terreno 4 _:.•. Baroceu te-
l.fone «T-16M.

Hipotecas
A Orgftnlzaç&o Monteiro pro-

cura entrar em entendimentos
com capitalistas para emprega-
rem seus capitais em hipotecas
a 12% ao nno, com todas as ga-
rantlas. Mais detalhes no escri-
tórlo, A Avenida Gomes Prelre
n. 55-A. sala 1. Tel. 42-5840.

Vendem-se 
2 eachorrlnhos ro-jrterricr  ___„.-_. — -.- ..._.—.-....

legitimo*. Informações pelo tele- TTipoteca — Preciso d« 300 mll cru-
fone 30-2Í3*. XXielros. dando em .r-arantla predio

ende-sc urr,* cachorra d» e-u_. boa com b apartamentos, ns «loja. proxl-
cabras Btlo melhor preco - Bat t _•? *¦ Pr***'1 f3*'™ Pen&:..?.??. 'üí?'

Cachorro policial
Bela» 8 meses .vende-se, B00 ern-

relros, tratar com o ar v*»7 ft rua
Guatemala 3HS-B tel. 30-3S30.

E
PARA (AES

(CANIL WALTERSHEIM)
Orande .propriedade Instalar.-

ezcluütvamente para pensão, edu-
CfiçÃo. amcatraçftr! e correção de
c&e- ERpaçoa _rram*idos, higiene.
rrnr.ls esemplnres. Vaz Lobo. Eu*v
Lima Drumond, 3f2. Becndos para
o ar. .Valter. pelo tel. 30-3722. Onl-
bus 98 (Candelaria-Vaz Lobo);

Material para capoteiro
Vende-se em jerat — Oortlna Auto-

rnatlea Paulista Ltda. i. praça 11 de
Jynho 193-A. ..«-*.*.

ROLOS AUTOMTflCOS
para ônibus, qualquer quantidade.

Entrersa Imediata — Cortln» Automa-
tlca Paulista Ltda. i Praça 11 de Ju-
nho, 192-A.

VANGUARD —1949
55.000.000R$

FAB^CaIÍtTORIA- PORTO ALEGRE-R.G.SUL

Vonguard 1949 por 55.000 imcelros
— Vendo um novo, forrado a couro to-
do verds com radio, etc. negocio ra-
pldo a ft vista,'procurar dr. Calnsans,
telefone-25-817Z. fü& Buarque da Ma-
cedo 23 apto. ?oi, Flamengo."" ~*"(co*-rr**fUA~iu~j.»" SEOAor"

_s* inoíõcrcrEtss
ETC. - /

proveíta a' ocasiáo —-"Vénidõ" uma
Oicicleta Hercules nOva, 2Ç pura

homem, cj bomba e campainha e fer-*' rs-menta Cr$ 1.200.C0. Motivo de via*
_em. Av. Presidente Vargas 940. 1°
andar, sala da nente, com Saruly.

1 Branco. ¦>. eala 333...
Bicicleta "Orkan"

Por nlto ter aldo vendido ned! so
por eemto daa rlf-s da bloleleta acl-
ina a ser sorteada dia 29 de outubro
fica transferida para o dia 10 de de-
tembro. próximo, pela Loteri* rede-

Motocicleta Royal
Enfield, 2 cilindros

Vende-se era perfeito estado de c-n
.lervaçAo e funcionamento. 1.2QQ cl
Undrus. Instalacíú nova. Preco df
ocaslío. Vsr na rua do Lavradlo 93
com Alcyr. tel. 2:-2099.

Moto Hãríõy Davidson
750 o. o„ ano 46

Pouco usada alnd» cotn os *pn«u«
de fabrica vende-ae i Praia de lea-
ral 201 Klterol.

MOTOCICLETAS
Carteira de habilitação. Trata-ae e

aluga-se mota B.8.A. 125 cc. para
_u»me nla carrl I3t. Telefnnir fl»»
iz is 13 horat. Instrutor /alter Bilvr..

MOTO - IND!AH
Vende-se bonita duaa cores, ver <_

tratar a Av. Jo&o Lula Alves, 264 -
apto. 301
MOTOCICLETAS "JAWA"
Nova remessa destas afamadas mo-

toclcletas de 250 o. c. 9 It. P. mu-
dança automática dos amortecedores
Son. Orbl. Ltda. Avenida Bio Bran-
co,_*i,_*»ala_j;3.. .

ANIMAIS Ti*  •

Côpcs Nylon ¦ Tecidos piásílcos - Palhinha e Lona
TODOS ÒS ARTIGOS SE DESTACAM:

Pela apresentação em COKES AS M>"
VARIADAS

pela ÓTIMA QUALIDADEPelo PERFEITO ACABAMENTO.
PRONTAS OU SOB-MEDIDA — Colocação na hora

Forraçâo e comeríos cm geral
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

EF-S-EL MO CAPAS LIDA.

A particular' — Vendem-se blcic*ai_.
-C\- Philips, de homem. Ou rapaz, _
ràdlo, topft-discns, movei — Motivo de
viagem, telhas para gnllnhlcro, cnnale
etc. eto. a a.rua Au-gusto Wuncs _87
- Alfredo.

R. SIQUEIRA CAMPOS, 178-A — LOJA COPACABANA
—MBI

STUDEBAKER -A portas
COMMANDER

Vende-se um, como novo, e***uIpa*3o, pneus novos, tambem acel-
to troca por Renault on Citroen. Vér e tratar ã rua Wa.hlnstsn
Luta, DO — í>pto. 307.. Tel. 32-1865.

Bicicletas Aros 
20, 26, 22 a is.

nae mala lindas cotes. Faróis corn
dli.ai.10. Otertas especial, aro 23. Cr»
1.250.0o; A rua Santa Luata, ¦»9'., .*..¦>
andàr,_esqulnn da Av, Bio Branco,

Bicicletas 
"Philips 

novas, aros 28, 2fc
e 24 pnra homem e meninos por

1.140 eruselros, vendem-*»e para re-
vendedores, mr-n •*-¦•: quantidade duas
para cima, com bomba e ferramentas,'
tel. 28-Z2o7. er. Albino..,

Bicicleta 
- • Vent1.e-.-e marca sueca

em perfeito estado, preço de eca-
s!ao. Ver e trator á rua Estevão BU-
va sf, oaaa 2, tel. A1-A3BS. com Pa-
checo. ,

Bicicletas 
a particular — Vende-se

em bom estado de conservação, pa-
rs. desocuoar lusar. Vendo também dl-
nsmoi "Phllldlne". Preto de ocasl&o
Tel., 32-2517.

B" 
Iclcletas eueeao — vêniemo. para

r&pac moça e meninos, menlpas.
n£-s mais b-Ias cores. Liquidação; á
r. Mayrink Veiga, 31. esn., de largo
de Santa Rita. — Loja.

B'|el)eta 
— Vende-se uma Sare»

MONARCK, aro 26, para mota,
perfeito estado de conservação, pori.üoo eruiilro». Ver i raa Oonsaga
Bastos, lio.

Cadela 
germen Bhepperd ~- Ven-

de-se de tlm ano preta a quem
puder tratar Uem, (Ilha dc pais lm-
portados, porem n&o tem pedigree.
Preço mll oruzelros. Ver a rua 5
de Julho, 4B — Copacabana.

Tis_fo
para
»sen
melhor
__s_iigo
.Llndaj ufant&a para o frio, capas

impermeáveis, coleíraa de oouro e de
metal Inoxidável, tlpoa especiais paraexposlç&o. Oulaa . peilor&ls para to.
das as raças em varias cores. Mor.
daças, Fortlfiountes Vigordo*»?, rt_x
Oleo, Vermieida Fox, Sabões' Fox, Der.
so Polvo-Fox, Maquinas "Oster" para
cortar pelo fino e Rro-_.io elétricas e
manuais. Secador elnrico ÜSoitfi. para
pelo, Pente, de metal, JEscovãs, Bo-
Ias .da borracha. Serlm-as veterlua-
rias Livros sobre c&es, Revista "Nus-
soa C&ea" unlca no geofero.

NOVIDADE: Cama dé metal hlgle.
elca para o seu cio; Bebedouro e Co-
medouro de alumínio extra.forte, nfto
enferruja, n&o vira; Calças periódico*
para cfi.es.

Visite as Casa* Kermanny, & rue
Gonçalves Dias, 50 t Senador Dant-a?,
14 - loja.

AVICtILTURA

Avleultura 
— Gansos Aírlcano» —

Vendem-se ternos, preços módicos.
Ver e tratar das s ás 12 horas; i rua
Santa Lulia 432. Maracanã. Tei. —
48-4335,

Canários 
Iloller (Hamburguesés), ff-

lhotes, machos • fêmeas, nas e.o-
res Baio prateado, dourado e esver-
deado, filhos do campe&o da C. B. A.
8. do 1449. CrS 250,00, por ertomplar.*os4 lHglno 237, casa XSI-A (rjuasl
no tlm), apart. 201. Tl]uça.

de 12 por cento ao ano. Negocio dlre-
tamente corn as partes. Carta» parn
80064. na portaria deste Jornal. ._

Hípotêoas 
— Empresto dinheiro fcoo

garantia de prédios, soluç&o rapl-
d», regularlso os documentos em ea-
aos especiais; A rua Ramalho Ort!-
gio 1, V. sala A.  

Hipoteca 
de grande vulto lai-sa no

Centro e na rona sul ou tlnan-
clamento psra Industria. Proceiso ri—
pldo Juros de lei. Tratar com Dr. Ho-
mero. Avenida Presidente An:oiiio Csr-
los 207 7» andar sala I02A Te'eío-
n- 22-3696. _,~"hlPOTECA — Dlsponho -fle 100
mll cruielros que -empresto eom
«-ar.intla de Imóvel no Distrito
Federal. Náo aceito Intermedia-
rios. Telefonar para o sr Doar-
te, 38-1498,

Preciso 
d"e 100 mll cruzeiros aob ht-

poteea de predio bem loealliado na
Tlluea. Pago Juros de 12 por cento.
Somente nua-ni-ln direto. Tone -3-U57.

Particuíftr 
empresta a Juros de 10 •

12 por eento- ano eob hipoteca de
predio» bem localizados, lonas urbana
desde 200 mll cruzeiros ate 2 milhões,
adianto psra pagamento de Impostos.
emolumento,, eto. Tratar diretamente
com Olacomo — 36-2544

DINHEIRO
J-unclonarlo publico Federal, prec!-

sa de 5.000 cruzeiros, o paga--.ant(,
será feito «m parcelas, conforme for
Combinado. Carta* para 07331- na
portar!-, deite jornal.

FALTA-LHE CAPITAL 1
N&o deixe -per \&so de re&llsa: bons

negócios ou de ocayi&o que tl7er «m
milo para ltquldaç&o. rápida. O _'-
crltorlo Perito Comercia! o *lnanc_a-
r&. qualquer que seja e> Talor «m
partlclpaçSo nos lucros, comlaboea o*i
hipotecas. Carta» só oom todos oa
detalhes para 66503. na oortar.a des-
te Jornal

HIPOTECAS
Ps-rtleular empresta peauena* Irxpor-

tanelat «obre prédios _bem jsitumm. _ —
Tratar pelo tel.
Manso.

45-JÍ55 Va*f,uea

Pessoa 
dispondo de Instalações com-

pleta- de uma olaria a maquina,
com produçfio dlarla de 6.000 lajea-
dos, ÍO"20«0, procura soclo que dis-
ponha de local adeouado para Insta-
[sedes da mesma. Tratar A ATenlda
Rio Branco 277. 14» andar, aala 1402.
ds ••? As 1. horas^ com Paulo.

Pequeno 
fãürleo de calçados e conser-

tos 4 .ua Ccrqu-l.-a Dalr.ro 79.
AcelU-r» ura soclo. Tel. ?.9-'r24s. T*ran-
cisco.

SÓCIO .— Preclsa-se para %
parte comercial de grande as-
slstencla dentaria, com 3 eon-
snltorlos de prótese etc. Capital
10 mil cruielros, retirada -tas
mll cruielros mensais. Tratar á
rua Bernardino Melo, 1839, «ala
S7, _." andar, bem em frente da
estação de Nova -¦*-_aeu- Atendo
somente, segundas, quartas e

*ej^_-fçlra»_ej!p_)lngo..
rioõlo' — Aceltèse pari uma tlpogra-

íl. com 150 mll cruzeiros mie pos-
si dediear-ee a parte comercial, pola
o outro soclo * técnico do ramo. A tl-

Íograíla 
tem maquina* e tipos novo»,

screver para' 64591, na portaria dea-
te jornal. -^—"ri 

ociõ — Preclaa-se para •> parte co-
Ej merelal de assistência dentaria
com varlós consultórios, laboratório,
ete. Capital 70 mll crutelros, retl-
rada'mensal e a 3 mll eruzelrus. Tra:
tar somente 3», 5" e sábado, daa 9 a
13 horas. Tel. 22-5621.

Bodo 
com 40 mll cruselroa para in-

dustrla de produtos químicos, éter,
acetona, mercúrio, etc. e forte de por-
fumaria, com vendas exclusivamente
a dinheiro, com forneolmento garan-
tido para mais de 400 farmácias, com
lucro liquido do 70o[o, retirada men-
aal de Cr» 2.500.00, locallsado era
grande predio em Inhaúma. Ou veu-
de-se a mesma. Negocio urgente, ln-
OíormaçSes oom o Sr. Carvalho; a rua
do Carmo è, 6o andar, sala 602- rei.
22-1010

HIPOTECAS
Procure ver nossas condlçB-s

sem compromisso. Juros de lei,
com .direito a amortizar ou Jl-
cjuldar em qualquer tempo. —
Adianto dinheiro para regularl-
zar documentos. — A. COBTBZ
— Rua da Quitanda *?.. 87, 2.°
andai\ Tel. 33-6359. _.
HIPOTE iTXS

Empresto dinheiro sob hipotecas de
prédios, praso curt-o ou longo, cotn
direito a atnortn**- ou Uejolda» «as
qualquer tempo. Juros permitidos po*?
lei. Adianto dinheiro para pagar lm-
posto* ou r*_ulerl-ar e* documento».
Informações grátis semoonipromls.o.
OROANIZAÇAO MONTEIRO — Av.
Oomes Freire 55-A, sala 1, , telefone
42-.340.

S0CI0 — CRf 15Q.000,r-
Precl-a-se pessoa dutlnta e eert»

paja Industria em franco p»«re.K)
garante-se 5 mtl cruielros d* retira-
da mensal « que -possa se dedloar *.
tnesma. facfllU-ae J0 mU cruselro*.
Carta* para 74063. na portaria deste
lomal.sícTõ

Pequena tnduatrl* em grande temas-
v-l.lmento aceita um com 20 mll
-ruietros para dlreçáo comercial. Bo»
retirada mensal. Luesr de futuro.
Cartaa 64738. na portaria deite Jor-
nal.

SRS. DENTISTAS
Nao eiiam casa com o cliente tra-

balhòs de prótese com garantia e .ts-
tresa para o mesmo dia. Rua do To*.-
tro 1. sala 8. te. 23-6326.

Bicicleta 
para moças —"" 'Vcnfte-se

& ma nar&o da Torre 539. V.r das
9 As 13 hor-r

a aasset í--.i.i_íi... v_na.-_c oachorri-
nhos de 2 umets, por 150 cruzei-

tos Rua Macapür.. 177. Penaa. ^

Ci.chorra 
Oalga i -asa, grande pelo

-* branco e amarelo, fugiu da rua
Maria Euuenla, . 79, Botafogo, tendo
mordido pessoas da casa. precisa ser
examinada, gratlflca-se a quem der
*?P^JSL*_.a._Par^,l,,°.l *gl __ «¦6T'0<>1Q*

Cachorros 
Dlnumarqueses. 

"'Veiiaem-

se filhotes còm dots meses legl-
tlmos. Ver e tratar na rua Aatrela
54. Tel. 30-2 382, Hlglenopolls. 

Cavalo 
— Vonde-só- uin de 5 anos

de Idade com '.,6o d: altura, adee-
trado, da boa Índole, saltando 1,20.
Tel. 45-0274. - -

Cai-ãflos 
ftÕUer-. importados da J_o-

landa e nacionais, todas as core?,
e-ceientei eantores. campeilo geral
da CBA- 1949 e varloe outros pru-
mlados em \o lugar na classe. _m
plena criação prontos, vendemos i rua
Arane n. 522. Te1. 33-2676, Coelno

Üinamarqi.es 
— Vende-se úm' tom

16 meses, Arlequlm. otlmo pnra
vigia. Rua Pereira Nunes 17. 

Dinamarquês 
RJ, ventiem-sü ííTl.oles,

de quatro meses, eom pediam
Canil Tubor; A r. Indiana, m, tele-
tone 25-5492.
V\iriamsrqiíès — >*llhot_s macHõi
-\J eom pedigree, vcnd_m--xft A rus
Cosme ejho is_ -" TLarenjfiras.

E'í! 
nem ar quís — vendem-se filhotes" oom 4 • dois meses da Idade. pu>

ro sangue, com Pedigrdè do D. K. C,
de cores arleoulm, preto e asul. ri-
lhos de eampedes. Canil Boca do Mato
Rua Ur.!. dn Vasconcelos 533, ônibus
84, 85 e 106 * poria.

Khode-lslánd 
— Vendem-se pm:os«

4 cruzeiros, A rua BarcoI-3 Do-
mlngos 90. Campo Orando. .

Viveiro 
para pássaros, tela e madel-

ra 93 X 90 em perleito estado. —
Preço unlco Cr» 25000. Kua Plranga
35. B0ça_dó_Mato. Meyer.

Viveiro 
de Íerro, po'r"mot.vò urgen-

te. Custou 2 mll cru-elros. Ven-
do por 600 cruzeiros. Rus Rlachuelo,
136, Casa de ComodoS,_ quarto_ l_J._

Vende-se. 
para desocupar íügar.

uma chocadelra elétrica s.c.A.L.,•para 30 ovos, em perfeito funciona-
mento. Ver e tratar A rua Ipiranga.
104, apto. 2. TeU 45-0384. ver hoje
•L. segunda-feira na psrte da^tarde.

Quer criar galinhas ?
Vendo linda, chi cr! nha*; em At"r*-

iT.eopoldlnal ao lado da Variante Bio
Petropolls. cuia avenida estA qun^e
concluída . Nflo vacile, apenas com
mll cruzeiro* de entrada poderá tei
crlÊçi-O A vontade. Rsserva d- luca-
res para TlüHas nem compromia:o
tel. 48-4168. Dt M-rlr,-.
Viveiro para pássaros

V-i-de-r-e! tr-.ti-r r.otr» Reslnaldo na
rf.a 24 de M"'^., 4_t(l¦ R'fl'l.neío^

niíf-fiEião.

Óoclo — bispondo de 50 mll cruselro.
O e sua atividade para negocio lu-
cratlvo e honesto assegurando retira,
da de 3 mll erureiros mínima. Em,
qualquer ponto do pais. Cartis cem
minúcias para A portaria deate Jornal
a 74008. _.

Suclo 
entro ou compro, fabrica de

pincela ou outra Industria, ta-nbem
monto com técnico gratifico a quem
Informar. Eua do Nuhelo, 35-A — Aa-
tonlo._Tel_____22-0552.^

Soclo 
farmácia, com capital mínimo

de Cr* 30.000,00. Tratar eom o dr.
Pedroso — Praça Tlradente», 40, 1."
andar, das 9 1»| ll.hpr.ae.'^ócio""—-*Ãdmlt-r-"»'e"u'm soclo para ac-
ij senvolver uma Industria, oujo artl-
go fabricado tem multa aceltaçlo. Car
tas para 69020 na portaria deste JQ--
nal

A .ITTnOS ml-ilracis. emuresto
sob hlpotecs"! dtv nrrdlos. mesrao
cm conítrnnáo. Aíllnnf'» dln'"*t-o
|7"ra Imnoiítos r crrlldi*i"i<. Goln-
r.^o rar-Ha. Avf**Ha Pr*"ildcnte
Varras 290. «ala RIS. MflMh, __

Cariltalliltna 
— '«-Jémpnnht» 

tnVõBlIfiã.
rlü, ldorea e em er:re-ente,i eon-

fUlÕen, deneJ-A entr r.r em er\t.-snr*im**n-
t**s eom pe*»*t-*-as que íeip-cm emnre-
ner seu c-p'.t".l em n"»o**.*oi it t»ri«-
tlt "'rniluti e 1'icros vr.n!nJo<ri«. A*"'-
tu proposta». Crlii p-ra 4T-74. na
i.-:i...:.. z.r.íi Jornal.

Soclo 
— Oteroce-se para comercio

ou Industria com 80.000 **ru_rlr;>s
ou mais; prefere varejo Já locar.lsa.lo;
monos cate e onde possa taier uma rt-
tirada de 3.000 cru-elros para c!mi._
Cartas para 71081. na porUrla deste
J o r nal.  ,,, —

Sõclo 
oom 30 mll cruzeiros — Pen-

sio bar òu hotequlni, rapas de
bona costumes com boas re.ernnoias.
aoa!*,' sociedade com quem esteja ..-
tabelecldo. Trocam-se releronclas. —
Cartas para 57906, na portaria deste
tornar r

Soclo 
— Ofereço com 70-000 cruzei-

ros, para Industria ou comercio,
podendo retirar 3.000 cruaeiros em
diante. Necoclo JA instalado. Cartas pa-
ra 61151. na portaria deate .lernel.
óTJcíô psra uma fflbrlca de louças
¦O de barro, livre e ««.«embaraçada,
nua -oao ntr.a 112 Pone J0,\0,S__:
Trttar rom o 8r. Pereira, depois oas
16 hores., _-_„.
(Hoclõ - Pe.irelra — Aceita-se so-io
O para erploroçdo de otlma nedrcl-
ra no D. P . em otlmo ponto. Pedem-
se e df-o-se referencias. Tratar ft rua
Estaclo i'e Slt 115-n. cnm sr. Davld.
Cjoclo — fabrica dn Artefatos dõviT.
Í7Í dro preel?». P*ra desenvnlvlmm-
lo e ampllaçso do nntoclo. cicha-
c»n*If. o ramo de nmooin'*., p^ra o1***
«"iml- a -eren<-la, Palsr com o conta,
dor O'vM-6, Prata T!rtrl*nti«* 79, 1.°
- Tci. 42-6389.

SÓCIO ENGENHEIRO OU
CONSTRUTOR

•firma construtora eom escritório
em movimento no centro, precisa urn
soolo eom capita Ido 50 a 100 mll
cruzeiros, espoatas para 64892 na por-
tarla deete JornaK .

fN__-r^fiSTõ'sn5ÊTi*0-í-_>
"ATENÇÃO"! — Flanos, acaba-
mos de receber lindos modelos,
com armacáo de metal e corda-
cruzadas. Vendas & vista e a pr_-
io, pelos menores preços da pra-
ça, com a parantla da Casa Gar-'gon. Rn- Prngnalaná; ¦ 109;

A cordeõn a prazo, sem fiador ©5a
ÍXvista — Mais barato do Rio. lm-
portocSo direta: tScsndalll Sopranl.
Etradela Hohner. NSo compre aeor-
deon antes de verificar nossos pre-
cos. Tambem trocamos.- afinamos e
consertamos com maestro especlan-
nado na Ittlla. Oratls método para
estudar. O maior depAslto de Açor-
deons. Rua oustave de Lacerda 106.
paralela A rua da Carioca. atrAi do
rt'o Hotel. Praça Tlradentes.

A~" 
cordeon 1.650 cruzeiros, novo. lu*
xo. recém-chegado, leve, próprio

nara principiante, facll para estudar,
com método gratia Ver aem ompro-
mlsso Rua Guatavo de Lacerda 106.
atras do Rio Hotel - Praça Tira-
dentes»^eordêõn novo. da melhor maroa,

preço da fabrica 3.685 cru-elros.
Italla.io. Voe» de Ouro. 60 baixou.
por 3.900 cruzeiros. O melhor do
mundo alomio Hohner, novo. recém-
chefiado. 80 baixos, 5.200 cruzeiros.
Preços nunca vistos, causa da urgen-
cia Vèr eem compromisso. A rua Qus-
tavo de Lacerda 106, atrai do mo-
Hotel - Praça Tlradentes."Oordeon — Vende-se um ou troca-
_____ se por um mais Interior e 120
baixos, tem registros e multo leve,
multo bonito, marca Italiana, pode-»rj
tratar hoje oti 19 hofas ou dias utel»
a qualquer hora. RUa do Rosar!» 74,
l.o andar;'/_ 

-uga-*_a piano, diariamente i lio-
..Xra pela manhi, 300 cruxelris raen-
rals. Bairro do Catete. — Telefone*
45-2*)U. _.—_"A-cordeon tstradella Mota de Ouro.
_\ i2o baixos, e resistros na mse, di-
reita e 3 na esquerdo — um vlolll,3
Ouarnleros com estojo de couro, pre-
ço a combinar.._R'li_jc.o_.'i____i--*_*
Xcorrieon 

"a 
praro eem fiador oi A

_\i,i-',m - Mala barato do Rio Im-
nortaçAo direta: Scandalll. Bop-on!.''..,* hònncr. !*.-" compre «eor-
deon antes da verificar nossos preço»
Tambem trocamos aílrnmrj . cons'--
tnmoi com mae.tro especial «ado m
IlAIla Oratls método parn «-lu.lnr o

- <'-**-p«-"l r* ¦ /cnrdí*-»r*i YlUfi
Gustavo dt Lacerda 106. parelela 4
hi° da c-rtoo- atr4« do «Io Hotel
J-ia-j» Tlradtntea.

Ti __,-:. _-'.'«^M_HÜUÉ__
_.___^w
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on

9 til-rolM amerUana
Cal» de madeira

EMERSON Americano (S tütoIm) -
Dlverast core*

6 .é-vulaa onda* cortai t
longa*

$ r-Irula» ondsv» rnrlat e longa*.
Rendimento ili* 1 válvula»

• válvula*, onda* corta* e longa*,
••riullmrn.o de S válvula»

• Tálvnli», ondas enrta* e longa*.
Rendimento de » válvulas

clTZ -. g-r-nUa. *t* . ,ü_- do p-ga-tento. . — direto a un» ref-rm. gera. .r_«.,Un,-_U »o „n*. do pagamento. - 31 . SS. AVENIDA PASSOS. UoU- TE.» _¦¦¦«-. e «.ti» - »*»»>E»,VNçA OE «ARROB COSTA . CU.

OR'ADIOS°CAIKA ADIOLA
SEM FIA.DOO 6 SEM INTE Br/EDI ARIOS TE AA OS *AATE

4 Ito aefoclo — Vende-a? plano Ale-
inillo, Pr-Tf» í nil cr"**'-'* 

"***•"*

»r a ru» M»gé st — Penha Clreu-
"ulõ-loütíõ — vende-se em otim»i' 

condlçAti, HeencUdo, loUçao
ja-Mejer. Preço Crt tí.ooo.OC, »cei-

O* orertm em tro» ou outro neaoeio.

ftlo 
v»lur »clm». Tr»t»r á ru» C»-

hatnhl 315. Meyer. Tel. 49*4097, eh».
•taar Seba&ttao. _
KTlIêirola Colonial — Com radio
iu/ -.Yritlnhou**, 7 v»lvul»s em per-
tv::.*' citado de funcionamento, ven-
o*--ir par» desocupar '.usar pelo ml-

[¦lino preço s mil cruaelros. Tratar

?;lo 

lol. 29-1417,*<nir.ifiã 
qüe 

'ii 
retlr» vendo b«o

1 
plano Bluthner. Aceita-to oferta

*» Silva Pinto JI.
Bífnoíiluni — 

'Wndf-ge, 
de a rejííT

troa. estado novo, no Rio Com*
prldo. 4 rua Cândido de Ollvelr»94

(O- COOd
Maus. Mi

w
ferido. .
Aterde-sr domingo e durame a Berna
tu. sd depois d»s 1*1 hor»».

©rgío 
Sarroonlum rende-»» um pro-

prlo par» colégio. Igreja ou par-
«cular. preço de ocasião. Rua Bena-

or_Pantaa 75. *
rtoca-dlaro* Thorens CD.41 a I

mil cruielro.t; geladeira Crosley
O* > P<s. por 12 mil crutelros. to-
nente ns Cas» Rochedo, à Avenld»
3-urechal rlorlano «3. bem em fren-
üe «o Pedro II, Tel. 23-6017-
ffjjlano — Vende-se particular, mar-
ST c* alem», es eords». teclado de
narflm, trê» pedala. Telefone: 27-602».

>:ano_ — Reformá-n-M compram-
Ca.«a dè coníLinça e de oti-

_B»j"rerererrr!ss. Ru» S»nt»na _. 105
— Ttlcfer-ie 45*3169 — Humberto.

^fyfiTHS Alemão y.500 cruielro» —

J? Vando S!> notas, trclado de mzr-
tim. Em b=m eitairjo. Av. ^bu.-ba-
g» ,-.S*>5. Tel. 4»-4HlS.

**¥}la:io — Vende-se 1 estrangeiro p«-
•X *a estudo pequeno e muito bara-
ta, i ru» Borja Reis 31 — Mryer.
gor.de Piedade.

F»no 
alermJo — Vende-s-, em per-

feito estado. Preco 20 rrll eru-
_lroj._Professor_ Valadares 170.

)rofv.. d» 
"pi^o 

para adulto, no
centro oa cld»dí. Preço, hora-

»lo. etc. Cartas para 70 06*,, na por-
_trl\ dsste jornal..
"Riano alemdo — Vende-ae marca
MT Rltter Hrl, em per'f'to est"dn.
SmsçAo de ferro e cordas cruzedas;
¦ rua tio Lavradlo. 190, 1/ andar._
Tjüãnci Her.r! Hen em otlmo ettado
JT — Vende-s"-. KSo «tende telefone
« aem aos dosilngoa. Rua Felipe Ca-
jrr.ar-0 63. !__ _
T>Têho 5 míPcruzciroa otímo precl-
JL atado al;un_ repar:a upo aparta-
eaerit-o comtecVs^o de m-anim u-rsence
Ver 1 rua Sio F.-iraC-KO Savltr 63B
>obrado fundos.

>lano Isus. 3 pedaii», cordas cruzadas,
t&io em meia» e ferro, seml-novo,

*ende-s* por 12.600 cruaelros. Aventa»
«bullbermo Marzwcli. 575. apartamento
JQI — BoR-.UCJ.SSQ.
3Ê>lanlsta — 

"Vende 
ótimo plano ae 88

Ti teclas, em marfim, próprio pnra
itauem toca bem. cepo de metal e cordas
.crutadas, por 14-6S0 cruzeiros. Rua Sfio
©alvador, 74 — Flamengo — Telefone:

16<>.

narro

OF;

13»aio*vltro'.a Vend»-»* O. B. tm
nartslt» eatKlo o»« t.soo cru-

rtiro» «oilio ot»rt». a Al. U. B. de
copacabtn' TM tei 37-9577 próximo
ao Clr» Metro.

Rirtlo-V.irc... 
t»*o PWt* °* í-860

crureirM com pouco u-*«, t*m oti-
mo »om t gr«nd» volunve p»r» auto-
ma-c» t uma llnrt» e»lx» 4 ru* M»la
lj»c»rda_l05 gaueio,

Rããlõ"VltfõliTTPa.» 
«nrrtom»tico ou»-

»e nov» otlmo itm • um» und»
e»ix», preço a* oestiao. a ru» Arorwo
0*.i«Je»ntl iso-f «*onto 4o» M-rl-
nneiro-,  __^

»ílo, vende-aê um RCA, eom s vn-
vul«s, de lí". 5 falia», perfeito

com rtforma h» 7C dias <ju» custou
9,10 cruseiros. Preço por motivo a»
mudanç» 1.650 eruielros. Rua B»»
Pranclitco JCatler. 975."Yj 

adio t>hl)co com 6 válvula», para
tv eiutonovel. sem uso. ainda r.a
eir.o»IaSem. Vn-)-. 3.000 cruielro».
Av, Mem_dc S- 232.

R~'«rtlo 
internatlon»!, usado, »m P*'-

feito estado, vende-se por sbo
cruielro. ou melhor oferta. Tr«t«.
hole e amanha * rua Melo Mor«ls
7, em fren> t estíÇâo de íníenhel-
r» L<al. _lnh_ Auxiliar, ou por C»»-
cadura»

RTdlo-vltrola 
estilo colonial, de loxo.

movei de l»çar»ndá escur», auto-
motlco psra qualquer disco de 10 e 12

polegada», radio pois»nte de onda» cur
t»s o lorlfat, peg.ndo qualquer est»-
elo do mundo, alte-falante de 12 po-
lezadas. «om de org*o. vendfse urutu,
te por 5.000 cruseiros. Aceltase oler-
ta ou troc»s. Ver e tratsr 4 Avenld»
Prestdente Vargsl 937, «obrado, sr.
Antônio

Radlo-vltrol» 
Colonl»l de luxo. toca-

disco» automático, d» mal» tam;-
ss mares, posstntlsslmo »p»relho da
ondas curtss e longas, de tncompara-
vel perfelçio e sonoridade. Vtnde-ie
por 6 mil cruielro». Rua Artur Ber-
n-rdes 51 — Catete.

Radlo-vltrolaa<
Colonial, super-luxo,

automático par» 12 dlicos. »p»re-
lho -Dougl»»". d» f»mosa m»rc» im-

peratrli". modelo 1950. alnd» comple-
n-nenlt nova, ondts curtss e long»s.
»om de orglo. em otlmo funclon»men-
to. vendo por motivo urgentíssimo —

preço 4.500 ero-fro». Ru» do Livra-
i\ento 1S4, realdenela.

Kadlola 
Philco. ue particular, on-

d»o curtaa. mídias e iong»s. vende-
se por Crt J.5O0.00, a, rua Pinheiro
aiilmarte» n.» 11, em .BotaloSS;
ãSTãdlo de mesa vitrola toca-dlscos
Iv enceradeiras

^Tendo 
em bom estado radio

la Telefunken com loca dlsc<
vltro-

discos au*
tomatlcõ moderno. Preço 3,000 ctu-
teiros. Ver na residência do propllnu-
rio a rua Saturnino Brito b*. "fe-
fone 26*4021.
¦frirrolãs--^_\,endem-se 3 vitrolas de

8, 7 o 6 válvulas, tipo» Colont»!.
fiilnendale e apartamento por motivo
dt viagem, raço qualquer negocio —

Tratar 4 rua Dr. Padllh». 46.

Violino"— 
Vende-ae um multobom,

bela sonoridade. Tel. 2U-2J42. ._
¦»rende-»e um plano em perfeito ts-

u-o, mivroj rleyel. Itu* rousec»
Telles. 51. apto. íoi. 
-\~*eri3?se uni p"(ãno para estudo. Rua

V Pellx da cunha 124. apartamen-
to 303. Tijuca.

Vende  
,

r«d!o vltro!» »utom»ti-a, radio de
tod»» »a ondas, geladeira ooldspot de
7 pt* »ale 't ¦¦•¦>  Je 10 peças,
dt mogno._Tel. 47-049».
TTIollno — Vende-ií um em òtlmts

v- condlçdcs, prOprlo p»r» estudo
Preço 1.300 cruzeiros. Tratar á rua
Uruguai 541. apto. 201. Tiluca.

Vende-»» 
radia "Philips", com io

vslvulas. fabricação holandesa.
em perfeito funcionamento, A rua
Miguel R»ngcl ao Cascadura.

Vende-se 
um radio receptor novo

marca Halllcrafters, modelo 8-52
— Ver e tratar a rua Paes de An-
drade 37. Sampaio. Tel. <9-3"2f>

V<xcie-a« 
leüaeira Zf. IT. 3ê 0110

pes encaixetatíe ou t">ca-s* por
outra de 6 pes nas mesmas condi-
çt<e8 mediante derol-uçSo de 6 mil
cruaclro-s. Tol. 3S-85Z'*'^
¦\rende-se um primor oandolln*- na-

V polrtano 4 rua Haddcclc Ix/oo 323

lmral** modernissima com toca-die-
co'. automático, 7 válvulas, Inclusive
olho maciço. 5 falxaa de onda> com
onda ourta de faixa aeml-desdobrada
e novo proeeaao de sliitonlR sem con-
densador variável. Preço de ocasião.
Telefon»r par» 37-8141

^5-3169.

lt de-
1,-ajiano 

de estudos, Crt 6-450.DC. ven-
UL de-se hoje. ac- 1.* pretendente, te-
felado de- marfim, murca "Her;". Rua

'Sencdltinos, 24. 2.° andar, Praça Maua.
H-cl.: 43-6316 — Álvaro,

tflftleycl — Vende-se soberbo a maior
jtlT modelo, em Jacarandá. teclado de'marfim e cordea cruzadas. I.« plano do"ttiundo. 

Treço unlco e fixo 12-500 cru-
Queirós. Kua Paraíso, <-C. Telefone: 32-
!|W — Br. Silas. 
MS&nõõ alem&o, superior em tudo, aono-

1 'JL ridade estrondosa, pode aer cxaml-
laado por técnico, vende-se por 13.500
isruzelros ou oferta. Rua José Bonifácio,
Ebc — Todos os Santos. Te'.: 25-3161.

aspiradores, ma-
mina de eostura liqulftcadores llqul-
dacao: 4 r. Santa Luil». 799, 19.»
and»r, esq. de ^Av^Jllo^Jlranco.-Oídio Phllpa" de sete valrulas, al-
XV to-falante de S. ondas curtas,
medtse longas, tres talxa» ampllsdas.
nuaal novo. vende-se pela melhor
oferta. OcaslAo; i r. Barfo da Tor-
re. 6i2_____panema,_tel. 27;1572.
^BTãdlo — Vénde-se, üm modemo,
XV ondas curtas elongas, sste valvu-
las, olho mágico e transformador, al-
to-falante Bolas, tomada par» vltro-
lo. por 1.400 cruieiros; 4 I, Ourupl.
95 — arajau. —

Kãdfo 
— Vende-se nor» valvolaí.

Oelloso Wallano curta, longa e
media, alto-falante FUeo 14P. salda
phus phus. eom toca disco p»Ul»rd
magnético pronto para qualquer cal-
xa movei, tendo multo volume em
voa preço bsrato. ver a qualquer ho-
rs; i ru» Italm, 150, -st. Colégio,
com o sr. César.

VENDO lindos radiou, onda»
corta* e longas, desde 60 cruzei-
rns por mês, em todas as garam-
Uas e direito a ama reforma ge-
ral no final do pagamento. At.
Passos, 38, casa de D. Espe-
rança.

Vende-se 
plano Pleryel crpo de metal,

85 teclas. cOr nogueira. 4 rua Sio
Cristóvão 98S. preço 16.000 cruseiros.
"*£7ende-se um plano"Nardely Bra-
V sil, mecanismo « Interior alemSo,

trea pedais cordas cnuadas. Preço
fixo. 15.500 cruselroa. Rua 6. Pran-
cisco Xavier 514 apartamento ld.
Oe 8 4s 12 horas

Piano' 14 Cauda Steinway
Vende-se este maravilhoso Instrume nto pára pessoas de aparado e tino gosto

Chamamos a atençào dos srs. maestros, professores e alunos do Instituto Nacio-
nal de Musica, para nâo perderem a oportu/ldade de posi/ilrem este ótimo,plano.
Rua da Assemblé-a n.° 51, 3.° andar, grupo 302.

PIANOS NOVOS,
Grande aortimanto/de armário, apartamento • cauda; am coras

claras e jacarandá. Pelos menores preços da praça, eom garantia da
CASA GARSON, rua Uruguaiana, 107-109.

Kúdio-Vitrola R. C. A.
ata u.-o nova • eom garantia, rectrs-

temente Importada ona« va_vuUi. ft-
rins ondai • plek*a>. automático, ia
disco*. Vende-çt por prtço multo ln-
íerlor ao dt eiuto. Ttí. 37-M33.

RADIO-VITROLA
V^nde-te. tonei Copehoart Parns-

vc*rUi. usada, eom toca-dttooa auto-
tnatlco t radio de onda* longM t
curta», Telefon»r it-2188.

Radiola importante
Cim 6.000,00 • 1.000 cruieiros. Chi-

pendalt luxo t outras transfortnaçôet
do negocio total *htm:_ oportunidade
do custo nal IS mil cruselroa, a rua
Uiv.Ruai*ni II ao andar por cima da
sapata ria

ELETROLA— 1948
philco, modelo sa-1627. cinco ral-

Tulat, com automotlco para alscos de
10 * lí pelejadas, nova. Vende-«s

Sor 
Cr» 7.500,00. Ver e tratar 4 A*/,

lenrlque Valadarea 14. lola. (Aliai»-
tarla*.

ELETROLA SCOTT
Vende uma eletrola Scott ao e»U-

do oom 4 l»!x»s* de ond»a 34 v»l-
vulat. -or 30 mU cruz-elros, uma oia-
quina de lavar roupa eletrle» marca
Thor" por 4.000 cruzeiros uma ma-
quelro de prata 

-Wolll" com \3* pe-
?as novo com estolo por «.000 cru-
seiras, neeoclo urgente por mot!7o
dt vlaBem. ver e tratar a rua Sena-
dor Bernardo Monteiro 300 sparta-
mento 303. Benflca

PIANOS
Vend«n-«» *i»s marrom Bluthner

&teinwa}- a Bisenfeld de otlma aonorl-
dade. pelos menores preços na r«»
Rodrigo Sllv» lt 100 sndar teleíone 31-
.067 «-Mpilna d^rua A-aambléla.

~i~3tõ 
Oeneral Xletrlc. moderou

transformador Universal multo
possante, 930 erurelros .Rua_Perelra
ÍC
de Almeida, 99 — Bapatarla P. Ban-
deira.  ¦¦.
¦üadlo -tare!'.: d« mes». modeloMarelll dê mesa,

9í9, sem uso, 3 faixas jie onda

ATENÇÃO

PIANO
22 - 0399

Piano SCHMOLZ
PREÇO DE OCASIÃO

CR? 10-000.00
Tende-se nm armado em fer-

ro, cordas cruzadas, tipo apar-
tamento. Urgente. Rna Rlacnne-
lo, 252, apto. 30*.

Piano Sehiedmayer
Vende-se um plano da maTca acima

A rua Pereira de Siqueira IS apt". 301.
preç-q 15 mil cruzeiro-.

Orquestra Maestro George Brass
Acordeon solista oferece sua esplendida orquestra para todas

a* festas em casas particulares e clubes.
Informações: 27-11584 e 47-1050.

Pianos Eavéstaff
Ingleses com maquina alemã, com cepo de metal, tr** pedais,

88 notas e cordas cruzadas. A' vista ou a prazo. Na CASA SI-
DERAL, IMPORTADORA. — Rua Marl* e Barros tl. 892, loja.

PIANO LUXUOSO
Vendo particular, preço de ocasl&o.

S3 nota*, cordas cruzadas, estrutura
de metal, esta novo. cairia em cor
Uara e bonita, ua Pedro de Carra-
lho 89. McTe

PIANOS
Novos e usados, 4 vista e 20

meses. Apartamento 8.000 eru-
zelros. Cauda Crapeau maravi-
lhoso. — Rua Cândido Mendes
n. 63 — Gloria.

PIANO ALEMÃO

PHILIPS—PHILCO—RCA.
Thorens - Paillard - Garrard

rTIlXV RADIO LTDA.
VENDAS A' VISTA E A PRAZO, SEM FIADOR
PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES

Toca-dlscos simples desde 580 cruzeiros. Toca-dtecos
automáticos AMERICANOS, a 1.280 cruzeiros; WEBSTER
automático. THORENS automático e PAILLARD automa-
tico. GENERAL INDUSTRIES, com gravador de discos.

Caixas de estilo para transfonnae-o do vosso radio em
linda e possante radlo-eletrola.

Radio* modelo 1919, da» maiores marcas européia* e
americanas: PHILIPS (holandeses). PHILCO, R. C A.,
ZENITH, PILOT lamericanos). TELEVOX (suleo-alemfto).

Perfeito serviço técnico sob a dlrecio de Gustav
Moeneh, antigo técnico da TELEFUNKEN.

WILLI RADIO — Av. Mem de Sa. 91 — Tel. «1--4-0
E na nova Filial: á rna do Catete. 41

RADI0LAS — 1.4.
Chlpendale de luxo, colonial, etc. A

partir de 4.500 cruxelros, compre dl-
retamente e com garantia de um ano.
valor real 16 mil cruzelroi. atenção
a Televlifto rem al... Far.-sr tamben

Maquina» 
de aserocr d» acaillo

— Tendctn-s» portsttl» Under.
wood e nemlniton desde foo cruzeiro»
• um» Undervcod d t20" reform»d»
nerlslt» por j.sjo cruscirai — Ru»
t-tundrp JMartine _&___ 94, l». aadar.

Maquina»" 

"Slnjer 
_e" Industria 

' 
—"

Vendem-se 21 r. I, ds conserto
14*10. 192 ir 12, ;,, ¦_ 

2B. de posponlo
e outros tipos; A rua Maenado C"
lho 43.

Maquina 
foto.rallê» Kõüertiaz. —

Lente Zelss 1.4,]. vende-es. Tele-
Íone 38-817t.*l(ir»qut_a 

Reuinrton — Venat-tt
i.TA,)t'.ma maquina b-m preço á rua

Sio **oeí_7,.1_i'> andara

Motor 
de" l.a H.P. no V. • du.»

maquinai do furar vendo por prc*;r>
de rara ocaalto. Rua Parla n r.. r-. 4.
naltar A rua Flsurlra de Melo ao\ e
entrar Frollck. Qualquer dli*;.

Maquina 
de 

"coctura- 
dlntfer' Voblna

redonda vende*_e para desocupar
lugar. Flua Braulio .Muniz 114. En-
ganho de Dentro próximo \-30liyan.
Vfaqulnai dt costura a 25Ò cruiei-
XrXro- por met. com garanti;
anoa. Bicicletas

de *.o
¦Phlllpi". 150 cruzei- .

com tomada eapeclal para Televlsfco roí por m4i. Znctradelrat e radloa
radiou. Philco, Tlpel etc., com tran»- j Aceltam-se trocas. Pedro Gabriel, rua
formador por 1.000 crutelroa, ad na Buenoa Aires 1B4. lo. Tel. 4Í-7954 —
Radio Som na rua da Altandeea 2C4,
1* andar. a»la 3. Tel. 43-1V.2. grsr.de
oportunidade

RÁDIO-VITROLA
-Radio vitrola O, E. pela ter.» parte

do aeu valor. Telefone 42-7518. ar.
Olavo

RADI0-ELETR0LA
V«nd«-M um tipo Colônia;, eom

automático aendo • radio P-illlps
por 4.000 eruxelro». Vtr á Avenl-
dt N. S. de Copicabana. 1126, apar-
tamento 402.

RADIOLA PRESTAÇÕES
Chlpendalle de luxo • outra» para

tr—Cjfomvaç-_ -« negocio. Valor
1*5.000 cruwiros. Vendo pela metade
do vtlor. oportunidade; á rua Uru-
gualana. 11. 2.° andar. Por cima de

«tsrla.

Rádios - Vitrolas
à prazo

N. D.- Cate anuncio vale io por cen-
to de entrada. n

Motores 
elétricos, em geral. Conser-

tos, reformas e enrolamentos. —
Procurem conhecer a casa especlallxa-
da no gênero. Eletro-Motores. é. rua
SAo Lula Qonr&ga 33b. — Telefone
:e*)4a».  

M_xr*,:t"-- 
dt e_.cr*yer "Mercedes**

grande moderna, em perfeito «»-
tado. escrevendo pmiIto btm parti-
cular vende por motivo de ntgftm
uniente por j.900 crur-eíros. Vir e
tratar 4 rua P^dro Rodrigues n. 2*
i*. andar, aala s — Kím át- G-snera1.
Pedra.

HSaquina d« calcular — V«nde-ie ^

Vendém-se uma de es-
. erever portátil, 

"Oiympla". em es-

Tipo Colonial
Tino ChlpencJ-i!e

Cri 1.100.00cr*Cr* a.000,00
Cr* 3.ooc,oo

po Rústica sucupira.. Cr* 7.900.00
Todas novas com garantia de l ano,

Tipo apartamento.,
io H 

"
r

il?  
legadas, toda-dlscos automático.

Tl
 Kl

de o TalTulsa. alto-falante de 12
Rl*ft

dirboia da Silva. 15. luudo, — Es-
tacio do Rlachuelo.

RADIO PHILLIPS
V*nde-«e em vinte e uma presta-

çòe* mensais quatro válvulas fun-
ç*o de b. Tralar á rua Stte de
Setembro. 44. e*(,
tanda*— AasUn.l

' Setembro. 44. «xqulna da ru-i da Qul
,4o,

leyêlBord —"Planos, vendem-se a
__. partir de 4.500 cruzeiros; e um har-
)r.onium por 2.900 cruxelros, carreto
jiretls. Procurar o Carlos Lus; A rua
aantana, 105. Tel.: 43-5721. & t»rde._

ljfjls.no Alem&õ "C." Bechstein Ber-
\m7 Um — Vende-se um com cordas
cruzadas cepo de metal teclado de
enarflm legitimo atracação de bron-
tie perfeito em estado de nova está
¦> fl mo velo da Alemanha. Motivo de
Vi-jein Ver A rua Teodoro da SUva
827. Wftó se atende por telefone.'jT)-a,-.oa 

BeckstõTnp Btenvay, Pfèyel e
Jl outras marcas, 3 pedal-, cepo de
rr.etal cordas crusaa-is 88 notas te-
ciado de marfim., estado de novos com' 
(garantia desde 9 mtl cruzeiros a vis-
ta e a prazo. B*t Estaçto de Eà, 14S
uobrado.
-Tjiano com garantia — Pianista vch-

! X de francês ou alemáo 9.500 até
16 mil cruzeiros. Tratar só pessoal-

íuiente 4 rua 2< de MMo 631 ca»a 17.Hl£ampalo das 8 as 12 horas Atende-se
nelo tel. 43-5721. Chamar o Er. Car-

e toea-dl-cos, possante, som de orgAo,
particular rande p»ra desocupar IU-
Sar. Bua México 98, 5.» andar, »»la
508.

Radlo-vltrola 

-phíllps" dc. 9 
^ral-

vulai, com automático w«'-«ter
T 

para 12 dlacos. Vande-ss por 4.508
cruxelros. Ru* Cap. Meneses 414 —
apto. 201 — JacarepagauA,

particular vende um do fabricante
Rles» Hallmann. Berlim 85 notaa te-
cl»do de m»rtlm. cedo metal, corda»
cruzadas. 3 pedais. estado novo. cal-
xa em nogueira, por 13 mil cruselroa,

P»_o melhor p«r «* J»r» osa T_L____t!____,
oarticolar. De qualquer marc». —- ¦
mesmo precisando reparos. Ne-
gócio rápido e i- vista. Telefo-
nar a qualquer bora, para
82-0399 Urgente. Atendo ito.ie

Plano 
alemão Steck, ''com S pedais,

cordas cruiadas, caixa côr de vi-
r^ho; esti novo. Motivo de retirada
«ara o Interior. Rua Fellx da Cunha
h.° 112, casa 1, principio de Conde
dj Bonfim"Qadlo Pllct 5 válvulas com trans-
JtV rormador alto-íalante Rola por
850 erurelros — .Rua. Vlrconde de'_?irassinunga 

n. 87 casa 30 — Ela-
quina de Frei Canec».

»dio —
ondas ci

Vende-se, um moderno,
curtas e lungas 7 válvulas

olho mágico e transformador, cito-
falante Ro'.a, toenada para vitrola -•
1.400 cruseiros, & rua Ourupl n.
«T5 — Orajau. _. V

Ke-i.o 
viiro-a, veuue-sí uMà com 

"lb

va!

I3ÍÕ — Vende-se um Zenlth Tran
soceanlco. ondas curtas e longas.

em perfeito estado. Tels. «3-0383 —

38-5401 t 2Z-6815 jn _B»ntos_Fllho.

Radio 
—Yendò""um cindas curtej e

loneaB de. 5 valTUlaa com tomada
para vitrola, por aso cruseiros. Ver A |
rua Amheinbl_138^__IralA.*_Á_——^1
t>»dlo — Vende-se um Philips com
XV ondas curtas e longas, çom i 7*1-
vulss « outro Philco com 7 válvulas,
motivo de mudança a Cr* i.ooo.oo
cada: i rua Benedito'Hipoilto, 237, _

RácTioa, 
eletrolas. jfeladelras, blclcle-

tas, toca-dtscos,.válvulas, brinque*
dos, artlgoa domésticos elétricos, ven-
tUadorcs chassis,. eonluntos tudo en-
tim paTa rádios, E Casa Rochedo ten-
do tomado a deliberação de liquidar
todo o seu sWcIt at* 31 de Dezembro
próximo, pretende vender- tudo com
descontos grandes e diretamente aer
consumidor. Vejam os. .preços sbaiw:
Rádios Brasil eom 6 válvulas, adaptn*.
dor pnra toca-dlscos em Unda calua
de 1.800 cruzeiro», por somente. 1.500
cruseiros; gelodelrV Crosley de 7 pes.
preço abaixo do distribuidor, gele delra
Internacional 8 pia luxo, de 18.000
pp' 15.500 círureiros, toca-oiscos Tho-
rens CD-41 para 12 discos de 2.500
eruielros na praça, por somente Í.O0O
cruzeiros para l ou para 50 peças. Bi-
clcletss inglesas para moças » rapa-
zes. aro 28, de 2.000 pof 1.500 cruzei-
ros," toda equipada. Pogareiros ameri-
canos ARCO de 430 cruzeiros por sd-
mente 320 cruzeiro—, peça bonita a
limpa serve ípam qualquer aparta-
mento''-de luxo. Elétrola de ¦ 10 vai-
vulas com loca-dlacos Thorens CD-41
movei de ílno luxo, de 16.000 cru-

ATENÇÃO
COMPRO
1 PIANO
URGENTE-Telí. 22-0399
' COMPRO PIANO

Mesmo precisando reparos. Falar
J2-003&. dando base db_jttcço^

Compro PIANO
Particular paga o mais alto preço

a vista por u:n de bom autor, mesmo
¦precisando . reparos. Tambem serve
d-3 cauda., Tel. 48-0241. .

PIANO
Pianola — Harmonlum e OrgAo de

lçrela. Salve seu instrumento d» pra-
ga do cupim e dos curiosos, que so
inutilizam o plano. Chama um ali-
nador e técnico dc verdade, que, alem
de acabar com o cupim, lmunisa todo
o Instrumento, peça por psça. com
garantia de 5 anos, e taa reforma
geral, mudança da camurça, teltros,
teclado novo, rcgul&gem o alustamen-
to da mauulna e teclado, garantindo
uma sonoridade de plano novo. Tam-
bem a domicilio. Da referencias e
atestados. Sr. Valença — 45-2*>l5.

SEU RÁDIO PAROU ?
TELEFONE PARA 26-1079

Em seu próprio domicilio conserto sen ridio oa vitroU. Ore»-
mentos sr-tls e preços módicos. Atendo em qualquer bairro. Ser-
rleo* garantidos p»ra 1- meses. — DJALMA. _

RÁDIO CLIPPER
Vrade-s« modelo 2.206. * válvulas.

Faei-ia-s* o p&g-mento -em 2 mese*.
Rua Sete de StU-mbro. 44. esquina da
rua da Quitanda, Assunção,

RADIO INVICTUS
Vende-se, modelo 526- 5 válvulas.

FaclUta-se o pagamento em 2 meses.
Rua Sete de Setembro 44. ewiulna
da rua da Quitanda. — AasunçJlo.

perfeito estado, por 3-060 uruzelros.
Int. pelo tel. 37-7332.

Maquinaserever p__
tado novo, CrJ l.òao.oo: e outra de
costura de m&o. cosendo bem, CrS
470,00. Kua Juan P. Duarte. 42, i,*
quarto ;:. (ex-rua_da2_Marreca.s!.

Maquina 
fotográfica — Vende-se uma

Contax. lente Sonnar 1,2; um*
tele-objetlva Sonnar 1.4, tudo de Cari
Zelas, com o respectivo visor, em per-
feito estado. Telefonar J3ara_7_-_i73b.^¦JV/Taqulna Ue 

"frio 
— Vende-ee urna

Irã. 3 HP., conjugado com motor a
gasolina, está com % meses de uío
Preço de custo: 4O.O00 crureiros á
rua da Matriz 3493. Coelho da Ho-
cha. S&o Joao ds Meritl.
Tífaquina lndustrl.-.l .13-W--5, compra-
lll se. Otert»s pelo tel.: 23-3113.

M-Tquina 
costura, 

"de 
pé, corêntíõ

bem, perfeith e garantida, vende-
se por Cr? 1.200,00. Rua Estáclo da
sí n.» 37. Teletone 32-3900."aquina 

de costurai bobina centra1.,
pnra coser e bordar, cose paru

frente e para trás. moderna, vende-_c
por 2.500 çruzelroa. garantida, itua
Estacio de SU, 37 — 32-i9-10,

quina de costura — V»nd*V5C >*nL

Alia.
•àlo*

0 SEU RÁDIO E'PHILCO?
OO sela qualquer marca, conserto-o hoje mesmo, na sua re.1-

denola, em quaisquer eondiçôes de defeitos. Tels. «-36« — M-3^*
y\va\Ao\. SUva, ex-técnlco da Philco. Especialista no ramo.

MS

m

Piano alemão marca"Steck"
Vende-se em eatado novo, otlma

aonorldade. 8 Bnotas, oordas crusa-
das com 3 pedais, não ae admite
intermediário, ter A rua Washlffton
tJuli__lll_r*i5>.t^- in* tel- -H-18*8-

PIAH0 ALEMÃO
Vende-M ura Blutr.ej «ir. pe.-Ielto ea-

tado com teclaa de manlm. Preço
20 mil crtnelroi. Ver * traUr na
Avenld» Uararin-- 121S. TIJu:»

PIANO

m

OÕMPÍE-0
mi-Jxs m At** lr?_ft,Ki m \&Kia ra ij§.

vulas em lindo movei de esti
Preço de ocasláo. Ver e tratar A

'^-"••V^5g^°.^'.?^nd-."'ai- feõíroi Sr-VsTménTÍ' iilpoo: crurelroa
adio — Vende-ae um, de ondas our-( *í*ti. -._í-.«»._ h« ia ¦»«»«- An.ir^_m

¦ tã& e longas, / válvulas, olho ma-
¦gleo, tem transformador, .tomada pnra
pick-up por 1.400 cruseiros. Rua Buenos
Aires, 2A*í._ sob.  ... . : .

Kadlo 
~ Vendo um ondas curtas •

longas, com tomada para vitrola,
\>ela melhor oferta. Ver A rua Bar&o
de I_u»teral 102, Praça da Bandeira,

com garantia de 24 meses. Apareçam
na Casa Rochedo, convenç-.im-%e da
verdade dita na;te anuncio! Caaa Ro-
chedo. Avenida Marechal Floriano £3.
bem em Irento ao Colégio Pedro H.

'O»dio Invictus
.IV 52

Vende-se, -modei-j
,__-/526, 5 válvulas, faclllta-se o pa-*"'• 
isurneuto. em 2o meses. Rua 7 de Se-
Tembro, 44. esquine da.. rua _ba Qul-
canda. Assunção. _. ¦
•TJftdlo Clipper, venac-if — Wodeio
-tV 2206, 6 valvulap. FacUlta-se o pa-

Íamento 
era 20 m«es. aua 7 da Se-

smbro. «4 esquina dw: rua Oa Qul-
tanda. Assunç&o..

Radio 
vitrola tnov<l ultimo mode-

lo tipo apartame-iito automático,
Paillard '.2 discos, ontlaa curtss •

lontra sem do org&o. vendo por S.OOO
cruselroa. Aceita-se troca — "Rua Ne-
•ri Pinheiro n. ll» — Estado oe Sà
¦— Sr. Alberto

Radio 
— Soclo

c
Aceito pessone

coro-pequeno capital (3 a ; mil
erurelros) para tiniclsr montagens.
— Tenho local e freyuearia. Olimoa
lucros Respostas para 65402 a-

portara deste.jornal

HAdloa 
novos — Proço da ocasi&o.

bó nã Casa Melo, fax trocas,' ven-
de discos, peças, válvulas bicicleta»

neladelraa etc. Bua'do Matoso 30 -
7one: 4Ô-9.85, Fraca da Bandeira.

KADIO e vitrola, es.Uo colo-
nlal tipo 1950,, super de luxo, e|
automático, para discos de 10 e
12 polegadas, eom alto-falante
de 12 polegadas, pegftndo o mun-
do inteiro, com apenas 15 dias
de nso. Preeo de custo, 10.500
cruieiros, e vendo por 4.800
cruzeiros, podendo aceitar um
radio menor ou maquina, de es-
ei crer em parte de pagamento.
Ver e tratar i. rua Mariz e Bar-
ros. numero 1129, casa 1, eom
d.*_Zilah, urgente. r,~" KADIOS — Ondas curtas, fon-
gas, desde 60 eruzelros por més,
com todas as garantias e direi-
to a uma' reforma gratuita no
finai do pagamento, só & Aveni-
da Passos, 38. Casa de D. Espe-'' rança, _ .. .. .-
-r>„dló v«nJe-»o por 500 orinaelro»,
XV nom. Ru« Inhandul ;**i. Alegria,

' C- CrlBtovào. ¦!___ "J ' 
"RSKATO 

fIÓA CARO: Com-
«rem um. bom radio, ondas cor-
taa e longas em prestações men-

. sais desde tt) eruzelros. eom to-
das as garantias e uma reforma

grrsttrita no final do pagamento.! 
At. Passos, 88. Casa de D. Es-
•furanea. _

V_f__ri_õ"p*1'» automóvel Vanguard —"., 
JV vemde-se nm, tel. 25--44S.
KADIO para Fofd 1MB
SADIO para Chevrolet 1940
RADIO para Mereurr 1949
.(ADIO oada* curta* Universal

1 ADAFTADOR de ondae corta*
So na Av. Ataulfe de Paiva.

____ TeL W-916».

Radio"—- 
véndeT^e rvun S. c. A.

Vítor tamoso modelo \i) do i
válvulas «uma vitrola eletrle» R.
C. A., modelo 4R.ÍÍ.120 — Preçn,
2. oo° cruzeiros Juntos, tambem s-s
vende separados — Ver e tratar á
rua Pilaandu n. 228 apartamento 505.

. Mesmo precisando de reparos,
.perfeitos. Pago preçosuperior. —
Cauda, de qualquer marca. Pa-
gamento no ato e a'.vista, Aten-
do a qualquer hora. Tel. 43-2351.

Caixas para radiolas
Tenho ChlpVndalle mexicano. f',itu-

rlsta. Colonial etc. Pregos aem compe-
tldoreí. na rua Uruguaiana ll'. 2U u.n-
dor. por cima da .sapatarir*.

ncÕN^RfOS"
DE RÁDIOS

Atendemos a domicílio
com a máxima presteza.
Tel. 27-0254 —- Casa Var-
eas —. Fundada em 19"8-

"Cartáo «o^orldo" pera acompanna-
mento to piano em iDdos os tons.
Apiícaçâo imediata Sem teoria aem
m«stre. Registrado 

"'.2 
orurr-troa, -Cal-

xa Postal 1532. R'o.

ESCOLA DE RÁDIO
AVISO

As matrículas estio abertas até o dia 10-1.1-49. Frtsino Pratico
e Teórico. Montagens e consertos de radio, por professor com -7
anos de pratica. — _*jnferc-«e diplomas.

Esc. Radio-Técnlca do Klo de Janeiro. ExP*d«^ _T*_'ll_ n
e e sextas-feiras, de 11 ás 21 horas. Rua Carolina Reldner, 17. Em -
frente ao 310 de Frei Caneca. Direção dc C." eBarTt____

RÁDIOS — CR$ 1.650,00
Supereteródlno de 5 válvulas das quais 2 válvulas duplas -

g^s,igsr&ouSi_^i,S£v^'í^ sfflÇ »
Controle automático íadlng - Controle continuo do som com po-

bÍSo óaxa roacfto de baixa freqüência e poslsRo para reduzir o*
siça.o poía _„7iy-."yy. -,™t.t^ n,r_ lioac&o de aramofone — Alto-

Contato para ligação de gramofone

WÍÍS~«"í-Sò--í___vlcb 170 mm - Perfelç_o .na "P^VtíÓ"-- 
Ho-

altos e baixos. Bua Alclndo Quanabara, 17./21,, 15.", a, 1.610 no

rarlo comercial. .

RÁDIO - ELETROLA
R.C*A.-Mod*1949

Vendem-se dos últimos mode-
los. Urgente. Rua da Assembléia
n. 51 — 3.° andar — grupo 302.

RADIOLA IMPORTADA
Modelo 1949

— 3.000 É 6.000 OTtUZiE-IRÜ).- — "

Chipandalle -. luxo e outra» per»
tranaformaçao de negocio, total ga-
rantla, oportunidade, custo re.l Crf
15.000,00 — Hua Uruguaiana 11, 2.0
andar (por cima da sapatarla).

Radiolas — Prestações
Chlpendale de luxo e outras total

garantia, custo real 18 mil cruzeiros,
Tendo por menos da metade, aprovei-
>m. Bua Uruguaiana 11, 3= andar

or cima da_ sapa tarla.  __ 

TELEFUNKEN
Particular .rende um 7001. Super

Aida, o mais famo-ro modelo, fabri-
caçAo pela Telefunken, «m perfeito
estado de conservação e funciona-
mento. aparelho possantlsslmo com
3 alto-falantes 13 ralrulas e dispôs!-
tivo nara toe falada e musica. Recep-
tor is alta ¦fiúe.lfia-le de som para
pessoa de gorto e apreclcdora do que
é bom, tei. <5-0320.

áe garantia; marca Minervu •
Rua TJrusuaiana 118 2o anda:
aoa e 809. Laurlndo. ;'Ifaqulna de coai-ura com tres fí-^t-
lfi tas, de coser e bordar «n bom es-

tsdo, rende-se por 2.00o erurelros. i
rua Sousa Cruz 1S3 ipartan.cir.o ;*0-.,
Ai. d a ral.
A *"ãquina de costura Singer de co-
X Ü r e bordar, em bom citado, ven-
dt - por 2-000 cruzeiros, d. rua tou.a
Cruz 125.

Maquina 
ds soldar elétrica 200 ta-

peres por 2.500 cruseiros; dn
furar l!2" com polia e mantvela á mfio
por 1.250 cruzeiros; despacha-se p'ít«^

o lnttrlor. f\ Aranda. Rua Teofilo
Otonl 117. 4U andar, sal^ 4. B'o ns
Janeiro.   

quina de «ornar Alia — Vende* sa
em estado de nova ;5or preço úe

ocasl&o, A rua Uruguaiana n. r.S. 4"
andar, sala 402. com Oa&par, üüe v
_s lí e das 13 As 13 horas.

de escrever multo boa cosu

w

CHEGARAM ALE_LS.ES DE
APARTAMENTO — ARMÁRIO,
1/2 CAUDA — 1/4 DE CAUDA.

A* VISTA E A LONGO PRA-
ZO, dm melhores fabricantes,
ingleses, franceses, alemães e na-
clonais. — O maior stock do
País. RUA DA ASSEMBLE*IA,
51, 3." ANDAR. Grupo 302. Ver
dns 8 ás 19 horas-

-nadlo Elctrcli Colonial — Movei
XV de luxo automática completamen-
te nova — Preço 5.000 cruzeiros —
Rua Nery Pinheiro n. 96.

_ tfiõ Ãlrtones de cinco válvula»,
ondas curtas e longas tomada

para vitrola e transformador pt-r-
Feito Juntamente com a mesinba -—
Vendo por .950 cruieiros — Rua Ba-
rfto de Igúatem Jn. lOi sobrado —
Praça da Bandeira. ," „¦ , , , ,-, ¦ ,
T"7"én3ê^ae i ,radlo-vltrola, ondas cur-
V tas e tongas, 7 válvulas, caixa fo-

lheada dc luxo, toda-d|sc.or, Paillard.
Base 5.000 cruMlroa, A rua fiáo Crls-
tov&ó 27, aob.

\*"ên3ê-s« 
lim radio Pilõt, ondas our-

tus o lonças. 850 crutelror,, 4
do Matoso 205

ua"Quitanda. ¦___

endo iãí' »mpUflc_dor com j pos-
«antes »Ho la-ant:». 1 microfone

de estúdio com pé aütoenafeo, • to-
oa discos. Tudo etn estado novo
Preço úe ocsttlfto. acrltando. cfer*.as.
Tambem oi alugo para qualquer festa
ou para outro »er-/t^o — Ver e tratar
i ru* Souza Barros n. 13b ca^a 8
— Eneenh« 3*ov». j

V'inrle-ae 
um radio"Douglas moder-

no. ond« curtas e long?. Preço
1.250 cruaelros. Venda urgente —
Ru» H»rt Pinheiro n. UO — Madame
Solgdado — K»tacio de S-..

22-6032
Pagamento A vista, mesmo que ne-

cesulte conserto. Nio faço quest&o de
marca nem de preço. ¦

MUUw
NOVOS

APARTAMENTOS DE CAUDA
F. ARMÁRIO

Nacionais e estrangeiros. Ven-
das a prazo sem fiador. Ingleses
e alemães, em lindos modelos,
com garantia absoluta, na Casa
J. MEDINA, especializada no ra-
mo. Preços de ocasião. Verifi-
qne hoje mesmo, á rua Chile
n. 27, Loja Fundos, próximo á
Avenida Rio Branco a rua Sào
José. ¦

Pianos LUX e MOVEIS
DIVERSOS BS1*_-OS

VENDAS A VISTA E A PRAZO
fábrica : AV. 28 DE SETEMBRO N. 357

TELEFONE : 38-3228
m—1-^m.mmm «imwww ¦¦¦*«¦ ' '*" "*"

TUDO SOBRE PIANO!
Xxame técnicos a 80 cruzeiros com-

p . a reformas, grande oficina • trans
porte próprio, cepos novos caixas etc.
S5 anos de pratica, tal. 39-0250, atenlo
do_ fi A- 12 horas.

KADIOS DE AUTOMÓVEL

Simca. Renault Standard. Austin. Hilman.
ADAPTADORES DE ONDAS CURTAS

Tambem recebemos alguns, possibilitando a, v* "transformar
o seu radio de ondas longas em curta- •*%»»___• g^BB.mesma hora. At. Atiinlio de Paiva n. 880-A. Aei. -'

o___vi'íniíe-se radio vitrola enttlo coTõ-
nlal diretamente da labrlea O. B

A. Tel. <J-75ie._DL._M»aro.

Vende-se 
um plano 

-'Pleyel-. em es-
tr»do novo. Tratar om o sr, Qu'n-

Uno, * rua Francisco de Sá, e»'. — Co-
pacabana* *<_g Posto fc.

.M.**pttrt

' 
íoeric, — Aceito pwwoa com

caXtail d» 'ia» mtl' 
*f.i*á!ra») tmr» ItBasclar Rontawu,s.

ioslmaa Men». Twüm rretua*». Wt»

Ven<3«-ee 
um radlo-vltrola, ondas cur-

ta»taa e lonaas. Trator A rua Alegrlc».
llr»._T»l.: S8-8903.

Teude-ae 
uni radTõ eleirola marca

"Douslat" precisando algum c;<n-
serto, por *,. n+5 cruaelroa. Hu» Mc*
na ^Barreto^q;.^

ndP-B*"~Un(fã eaiT*i para rafilu"
ola. IsWo In-lC-V-f

Compro — Pago o
dobro

Compro planos velnoe e em uso, faço
conserto a vista ou facilitado, atendo
tambem no Interior,'niato . cupim, lus-
tro, encalxoto, compfo maquinas v»-
lhas. Radloa. e bicicleta». 29-3lt,l.

1
URGENTE-Te!í. 48-0431

Para estudos de menina, era-
^o "\ nrccí"» reparos. Pato bem.
DISCOS — JAZZ

-ouis Arinstrong e Fats Waller.
I Vende-«e tíiirUem - um radio -quase

i novo. poasant*?. com toca-dlsco», por
I 1.500 crutslroa. Aceito oferta. Rua
| ,- de SíUmbro 219. b.°. tel. J3-4257,
I ou r.omlnco tratar A ru*\ Juriart 215,' *-m-lc,. M. Fferrr.er. eoro Aler. 

PIANO DE CAUDA ERARD
(CRAPEAU)

Recebamos os últimos modelos des*
se' famoso fabricante europeu, preco
barati-t-lmo. Ver na importadora de
Plano.. Largo do Machado 8, Galeria
do Ed. Vise,_da ; Pènba^

RADIOAMADOR
VeUde-so um radio ' Ü-chophone por

1.600 cruzeiros. Tratar pelo" Ulefone
28-1060 sr. Paulo, cegundn-telra.

RADIOLA
Vende-se uma nova, a:n_a cõm ga-

rantla, por motivo de forca ma;or. T«m
_ válvulas, automático com agulha per
manente, trocando 10 discos de 10 e 12
polepadas, á rua Ferreira Pontes S.
apt". 101 esquina da rua' Bar&o o**
Mesquita.

Automáticos Thorens

ATENÇÃO
REVENDEDORES DE

RÁDIOS
Liquidamos um pequeno

lote. Rádios americanos, 6
válvulas, curtas e longas,
110 ou 220 volts, para deso-
cupar lugar. — Rua das
Marrecas n. 43 (loja).

JVltambo- de oiicio rende-se por
j mil cruaelros, com 3 esertvanlnhm •

e 6 cadeiras, rua Evaristo da Velja
16, Il;n andar, sala noi-A, segunda-
telra. das 9 is 11 e das 1. is lt ho-feira, dae 9
ras.

Motor 
para

perlelto estado, vende-se.

aquina de costura — 
~>tái-7t 

t..
tine:» para quem qulxer -render .

procurar o telefono 46-2-137, para ro-
tendi mento reto. _^

maquina Slneer «re.
Trr-

tar Ã rua das Palmeiras, * 73 — So-
talogo. Tel. 46-0232;

Maquina 
de lavar roupa — Tam-

cular vende, marca "Oeneral Zle-
tric", nova, capacidade 8 libras. Bua
Saboia Lima. 6S. Pinai bond- Asular
-Fabrica. Ver _.¦¦ telra em diante —

Nio tem teleíone 

Maquina 
— Vendo uma Singer com

3 garetau, otlmo estado de con» ,
servaçío. Ver e trata-r á rua Marl»
Carpenter, i12 — Encantado.

Modas 
—- Mme. >flda. vendem-se

logos íinos de linterle. vestidos.
tallletes. tropical Inglês. vista *

VENDE-SE UM PIANO POR
Cri 5.000,0(3» Tratar na rua Mon-

tenegro 276. '

MAQUINAS DIVERSAS

Modelos CD-41 e CD-50. Vendas por atacado •iia
varejo/preços especiais para montadores. CASA GAK-UN
— Rua Uruguaiana n.°s 107-109.

Çdixas para Rádios
De todos os tipos. Rua Visconde Rio Branco

n. 35, sobrado. Telefone 32-3101 .

A 
particular, preciso comprar dl-

versas maquinas de costura para
montar um atolicr, . mesmo quo pre-
cise reparos, tambem compro cautelas,
pago no ato da compra, atendo ra-
pilo pelo_tel:_2a-036l),.J->._Alslra.
TT vista" — Maquina Hinger, ven-
dem_se de mio. de pt. de bordas
1.500 — 1.600 — 1.700 — 2.2oo —
2.300 — 2.400 — 2.500 — 2.600 —
2.700 — 2-Soo — 2-900 cruzeiros —
Motor Singer soo — ooo — 7oo —
aoo cruieiros. Hua Pari 2< — Praça
da Bandeira —'Te*. 28-H96...

_m"des"prestações, atende-ae pelo fce-
letone 25-2619 e a dormlclllo.
Ttfaquina dê-lavar roupa pequena,
ilJL própria para apartamento, ven-
de-se por 1-300 cruzeiros; .» r. Xbiti_-
runa, 66, casa A.

Maquina 
de soldar eletrle» süêci

nova corrente 220 translormado-
ra. liga-se na lus. Preco ll mil cru-
teiros, faclllta-se. pagamento urgen-
te. Rua México, 3 17.» andar, —
Tel. 22-0296. Buares. ,

a quln as —" Vendem-ae oe viAo;
650. 700, BOO, 900 e 1-20O0I de P*

800. 900, 1.500 e 19001 A r. Aníbal
Benevolo, 132, esq. de Salvador d»
Si, 114.

. ds costura, rm. do lavar roupa,
talheres, liqulílcadores, encera-

deiras. aspiradores, ferros foydee tor-
redores elétricos — Liquidação; 4 t.
Sta. Luils, 199, 19,° 

w

RADIO
Vendo umn oíicina com 4, apare*

lhos d._ prova. 2 maquinas dè enrrolar
e outro-s materiais. Bttae 15 mU oru-
zelros. Avenida 2a de Setembro 321.
sobrado.

RADIO, AMADORES !
Receptoi BC-34-—R, ,vende-_;o por

4.000 cruzeiros ver A Ladeira Frei
Orlando 53. PauU Matos, procurar
Laerte. - i-m. ,

.0*mmm laota*. Tajsrto rragatii». *.*.- i iinaou«e. a valvul»», noro. Ver ati ,

jJJgJJJ,^-.. I__X ..____*____.. «S»^ ft» ^"eíCe^Kt* """* E'°: C'r*1"- GRAVADOR DISCOS
Conjunto radio. yr*7ador, oom mi-

croloae __»mlco, T»l. 23-3)07.

Ràdin- Vitrola G. E.
Inteiramente auu)matlca tem uao

to válvulas, todas as ondas. 12 discoe
movei original fabrica. ti[to aparta-
mento. Vendo por um terço do custo
Hua Visconde da „*ir«J4 88). casa 2.
tel. 4/-3590

Não-deixe seu rádio ir para oficinas

* ténç-o — Maquinas Slnger, de eo-
ser a bordar, porloltas o garanti-

das estado novo, por preços de oca-
alão Nao faça aua compra aem visi-
tar nossa casa, A ruu ao Núncio 24-A.
quase esquina de Conatitulç &£

maquina de
á rua Pedro 1 n. 39., 1»Aluga-se 

ou vende-E0
costur» á rua Pedrt

andar. Imorm&r na oíicina do acnnor
Domingos depo

r na o
Is das 14 hora..

OSMAR F. PITANÇA, ex-técnlco de Paul J. Clhristopli e De

partamento Radio da Marinha, consertará «u radio «m «r« de

sua residência, montará seu radio ou sua vitrola. Aceita encomen-

das, mesmo de firmas comerciais. E9-M-43.

N. B. — Serviço honesto c garantido.

Atende-6« 
a domicilio para conser-

tar, reíormar, com garantia ma-
quinHS d- costura. 'Vombem compro
Sluger em qualquer estado. Avenida
Salvador de HA 80 .Tel. 32*1551.
\ çáo entro amigos — Fica trans-

-A-íerlda A.E.A. dí uma bicicleta
Koj-al Hunter. do dia 29 de outubro

, paro _o_ dia 2b de norjmbro."Jucam-se 
maquina» de escrever a

rua. da conceição 146. Tel. —
4.1-1918.

- A;

RÁDIOS
Phtllpa. Uullard « v.n.tiec-a de to-

dos os feltiof e tamanhos a partir de
750 erucelios ondas curtaa « longa-
r.o ta :ua Mayrlnk Velya is. Telefone
a •)-'-. jt ?. 8d reatam ainda poucos pa-
r» proata «-ref»,, Aproveitara.

PIANOS, ALEMÃES
A* VISTA EA PBASO

Vendem-se das melhores marcas, pelos, menores ;pr£s°f* 30*?"
ceno de ínetal. cordas cruzadas, Ués i3> pedais, com 10 anos tíenta.-
rlWx\° «Erard. 1-4 de caudal, ótimas sonorldodei Ver à rua do
Rlachuelo n 217. térreo (.PLto^_£oJSaArro de WUmaV. _ _.

Rádio Chevrolet — 1ÍHG i Rádio-Vitrola G. E.
Vende-íe nn est-^-* -*-»o -rj--'*--

vel em qusiquer Ch-vrolet. bnratlr.sl-
mo 3.000 cruzeiros ft rua Coaco ue
BonfjrnJH... I

RADIOLAS — 1949
Chlpendale de luxo colonhil ei:., a |

patlr de 4.500 cru7-e.ro. compre dire- <
tamente o cnm <tarant*a ís um uno, j
valor real lfl mil erurelros, ntcnçfto i
a TeWl-Üo rem ai... F?.5-se í**mbem j
com tomada eweclnj oara Tel?v!sâo
rádios, Philco. Tir-e: ele. com trans- J
fermador por 1.000 crur?frcr rA> T-n \
Radio Som na rua da Al?«ti lt*zn V3.
\" *T$*m fp\a 2 tc*. _?! 2Í1- sr&ri 1* '
o^orcunloade.

Blocõa 
de cimento — Maquina para

. labrlcl-los — Vende-se, ,tlpo Mon-
Mua, cum produçáo dlarla de 600 •
^Oo blocos do 20x20140. Tratar c«n
o sr.. Valter, pelos telefones 26-8129 *
26^010-  

Bomba 
Mareíli, monoraslca puchan-

do até 25 m. altu:-a, venae-se Íun-
clonando. Pre,-o 3.100 cruielro». a
r?ríla__do_il_men?o 10, sr. Mario.

Compro 
tampio 

"de 
Aüburn, oito cl-

lindrus. procurar Cardoso. Tel*-
fone 30-1231: ¦~Eiít~SEGOPros rie maquinas

,,, aquina do costura — Compra d»
JLT-Ltodas as marcas, de mílo e de.
pé; mesmo com deleito ou quebre- ¦
das. Casa . Almeida, tel. 32-2930.

a quln» a» coíturr. — Vende- s o
uma boblnu redonda com tres ga-

vetas, a quem flser a melhor oterta.
Bua Pereira da Silva 248, quarto 10.

Maquina» 
— Negocio de ocaslío» —

•Vendem-se uma maromba Pene»
Cbalon, uma golga Inglesa, com t
rolos, uma tupla de íurar com 5 po*
Uas e 3 mancals uma maquina d*
desempeno, motores com diversas ea-
pactdades. Todo esse maqulnorlo «a
perfelt oestado. adquirido de lellio
de massa lallda de uma grande ole-
ria. Tratar A rua do Resende lol,
lola, com Ribelrt) — Tel. 32-4035. d«*

_At 12 horas."Ti/tfaquina 
de costura da pe, venao

lVlpor 2.200 cruíeirus, 3 gavetas, ra-
dlo-vltrola Philco do mesa por 1.800
Srazelros, radio, dç mesa por 1.200
ci-uaolros Tudo perlelto A Av. N. s.
Copacabana, 637, com .Ceraldo por-

miãqulna Blnger ae cozer e bordar.
lvlvendo em estado perfeito do fun-
clonamento e preço barato, por motl-
vo de viagem ;_i_rua_Leopoido._82. c. ._*
Tlfl-aquiná de e-crever portátil, vend»-
IVlse marca Remlngton Rand ulti-
mo modelo, perfeita. Base 2.300 cru-
zelros F ______tí?_°JÍU- iT —
TTrãqulna de costura i mio — Vea-
M. de-se marca -Titânio" P«'«"f-
pouco uso. a Particular por «o «u-
íelros. A rua Ouari 15. Penha —

(3*1 f$$ ° —$-* —-f-u n —?. 1z—ííülna 
Slnger — Vande-se. de»

gavetas, pre^o módico, á rua Joa-

quim JR*8L°
Vir aquina
qulm ResoJlA^Õlarla^,. .'._.-
ATaõúlha de escrever Undenvood da

escritório, carrb 10" «=> c»'}d° _*•
or 1.600 cruzeiros. Ver a. Ave-

Trua-t-r^ o *fin'Tato dr ut*»* <*o'T" ,
10 valvulító futpmattca wfl' de oriífto
moielo 1949. *ac*',ín [bc-*-aüecs uu- ro-,|
•i\i pequeno cirno ps-te :> pagamento)

• - '.*•--- r*r\ d" son prureíio: i
men-tai-

nida Paulp__de_Frrontln:

Mílfiiina 
Fotostatlca - Vend>

um secador elétrico, banheiros
eletona

eqüina Fotostatlca
^.—um secador eletrti
todos os pertences.- Tratar

Çntle-.e uma de cortar
ferro' T *-. c'-*adrado. redondo •

Chapa, « um grampo para _curvar ^tu-

Tem av rantla '' n
. t-t. Ver" n* ^venjd^ A*n

itadiõ-VItioía Colonial ;C
Part:cnla: vtud» w

tempo dn viso-.t-p»! 'o

tiCOB. <? tpIvu' '*', tpr?
átimo est,rfo. C*!tt(»H
»r**tio o-'* s *i*H <*--."
'st * r-*.„ 1>. *-.il-
M4.'_.<uiá. vi*.» 4(1 • 3-i

dc costura, l.rocas, reformas e
íioraserlos. Não perca .«.empo. So
rjemoreira. Kua da Conceição 17
lei. 43-120?,. _ -.

C-iãma 
patente, com' grades para

_/• criança, yeridc-sè e:u bom efta-
i. pnr.". t^c.-ocupar T-tRi*r; a r. Dr.

t».h'.»r'41-'A. tel. 28-7192. _._.,„, ..... ..... ¦•¦
¦^r$ 

1 .íoo.Ou — Vende-se urgente ucr.a lnesR ,m perfeito estado. Atende-r
¦ -. ci'- ^ i*rj'ir jnctt.rvrfld, '

ei.i Direito estado de fuaclnnamento
Vt " iTik^f-t con .Torge \ ru^ Bela
*.'ít? - . Éat5írho_Novo.

>y çieiai^EiG* 
*'r^c "*-" "Míquiria 

<Te la-
lj--vVr. Ultimo í'põ, 4 quilos. 50 cl-
cia * ¦-. . aln.1i tr-;:?íscirr.r-*, com

¦- ¦¦'.', Tna 'dòii .\rr'Wjo« !?. f-osa
p.; r- 

' -o-37'.b, po.- »;Í00 c;u:el.-os. i

3-__^_55_l.*-—
Mf,-ulna_

bos. Ver á'"rua éacadú.-a Cabral 267.
Sr. Crisóstomo.ãíüiHã d'e escrever ^r-yende-e»

oor 1.000.00. uma Remlngton d»
rm perfeito estado. Atende-a»

hole, até 12 boras: 4 rua Senado*
T-„,.*t»« 71. io. sala 1.
¦»*aquina de escrover Royal vendo pon

i

, *. nreco do ocasião, rolo 12. Ver e
tratar 4 rua Ouvidor 107 i.» andar. ,
S*I« 1 _? Wader. Tel. 43-Q'«7... ,

^Tulna rord 4b. 100 H. P. -**

Vendi completa, nov», telefon*
' 

30-1281, chamar Cardoso^,.-- —.

¦ 
.



proslmo 4 Ític» TÍ-

Mtl»» 
— V»*4» «MM. W«'*« tt

• *,)»¦. í!m MR49 Bfíil r„.»rK.
• ii«;''-#r* * um» Oa porte t duai <t«
...ulo eu fà_.«i_i_ t um. --ln pst»
í« .í. moii*e de ruirm. TaeMífiio F*-
j' ¦¦¦ »¦ Up»,
>r•!_-«.mine — *r--i_..is iu hi
Im «.«'_• dt ner» » ma. r.u., ......

t!*l (MT* • :.\7 «7^-1 ..• pr. ...
t>»i.ti«.tm«, Ru» »«•*»-.. Patt», ti
W»-__-__ - ,X,J »$»! B-i-pifa" l»Hr «_l*"«*pt*9.
«¦"''«''• .«brio» da ••:•»! produte*
4a »rem»d» «sare» -K»«erd»", » eo-
rr..-.-- d« se io, iea a is. "*:•<•>•
Atra cad» ve*. t.trtRsi r.- . batcftes
«oru. «te «ttufai pt peneis, bellnhee
Hi.» i»-_ ete Tabnlrros .-imeltsdo-i••'..*'. ptrt eschorro «uente, tt_.
?!-.»¦.• «ip-»xf.i„:«- lar»nia ceia-¦-¦ ¦ II» li r . io..) na dímal»
«rtlcna pi ttlt, a m.-r.-. t. ;„.. » til-i» ..¦ -. . »¦•¦ leofn Pedimos aso ro-
utfifttQ.) • iMwaoi prodat*»* -neecr-
Ca" Informe-s. eom ju.n )» .» -,-..
«ate» a ?erl fitara o qua «lirms mo,.Ru- V..-..I d» Rie Branco 9», i- and.
Tal t* *i7;

5dente*.
Tirai d« Ouerler com tripa a um
V planlmetro * um eitojo pem tm»boi « alfumaa ptftl avutsar, Tra»

arm-aa, preços .. oraslio. Rua Sena.
cor Dantes jjl leji
KãrnODlãr > puiimlir — Senhor.
J desela- (rafiir solitário amra
¦ :': • 6 quilatai, branco, atm dcltlto,
até Crf so.oo...9. Respostas p.r»
»rao.. na ponarl» dttlt Jornal.

i_s_n. — Vatids-s» uã
. aonsro; am perfeito »»•

•ado. Ttll. 3I-5401 — 22-60IJ —
4V01B1. rom Sento» Kllho.
T>tquaro barco a vel» «'"remo. frf.t
J da orsslao. Eitrad» Jnrtnbo d»
r*dr» ac» — Ramo». 

3prensai 
para copiar — Chegou novo

sortimento df: afax.adas pren-¦a« Marumbl, dft todo» oa tamanho»:
é r. Teefilo Otonlo, iio ¦— Casa dos
Cofjr;•.  ti ti iimYjerâüaM — o ten c alanai' — Ven*
-C de-se fitai cordom cadarçp —

•Ar. Ria Branco. 297. a!» 412.

«ara»
lt» ma-

VjiíõJãKí i
Jr -\icto.-".

\-«rJ, .. «ai f^i, , 14o¦ «*..iT..'iv;.:a 4a > bMt» v.l
it;r.i> ír;. un mw do uae, prteo ; *- í,-¦ .««.rc. Vtr a l:al«. t : .. (.ulVitt, .tn» t«l «pto, lei. - .,t di> Ba-
fy«S«a.aa «atãTOíi Wtèílnlliãüí.
T i pt,, ,.- pir.tlt* nu.;.! d»'onitrratlo ire»» i>..se «ruitlroi.V». a tratar com s ar. Quintino. Arua .frínçlito .-. ,_, Cop»e»»»n».

Vraaío 
um» càp»~«ee» com V m»»".

tratrlAt. e»m filtro a um rartloda elr»rro«, tm psrfelio .mi- _ ru»Alar* 119 — vi.-tr.it da Carvalha, ao:•<!» d» Cl». Coi.mri. Pja.0 _ raU «ru-atiro». ____-_______________
\? ,r~C,, ,niá Eãrrit» iããt ilJB' ptr» tr»b«l.tr na» Itlru. Tr».Ur l. r.M. tlf Upi l«.
T*tndr-ie «Bi»™ cadttr»~í. r»~ t nirV-* xatt *m tstado dt nova, orceo dt<"*>_?_.* .__£'J» .Btnr.der_ D»nt»a 1% loj».

Vciida-ae 
ura foelo »"»*»" <o*m a bo-

cat «m pcrfalie «attdo da lunclo-ntmtr.to ai eiipola par» o mttmo.Prt{o birita: » ru» Joiqulm N»bu-caui. »p"-. io*.
\froâe-it tinia carroclnha -de quln-r rtullharl», no fim do rltdute da

Deodoro, contando aortinvnto 69 rou-
pai lallaa, btm »trt(u«a»d», trattr o
prteo eom Barbota, na muma luctl.Todos üi• Qw. dti A á» ti ijora».'

\*r*«nd».>a 
um» pitadair»-''RalrlnatõF'

Ú9 ouatro pis cubieoi. om psr*

jtTOWL r>a nnAsrt - doivrrwGío, .0 rm cnrruimo ci: ifl« ,

Dr. Louro Socfré Fi7fio
De* hnapltala d» l>»rla, Oerllm. Hamburto, nana * L_u»tnae —O» |-.-.:i.-||,:ln, Oeral dO Rln d» Janeiro

NARIZ, GARGANTA E OUVIDOS
TraUmanto du atnltdalu (metodu Bl»r • VaelnounpU)BroncoesofaRoscopItt — raetroclro.il» — Asma bronqultl.

CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA
D» fac» e btuto -- M»nlfe»t*c«»a anormala da pele: depllacâodtu, ptlo. do ro»to, tumorea, rerruciui, tatuasena, eto.ELKrilICII-ADi: MEUIOA: Onda» eurt»a, r. .lt.ra.viôl_tà», etc, —Consultoria.: Ed. Odeon. «ata l)J* (Pr. a»tullo Vara»» ai. da» IS*a 10 bor»«. tel. 33-3430. Ed. Koxy, ¦»)» 101 (Av. N. 8. de Oopa.cnlisna MU. ilaa 7 U 0,1.0 e da» 17 Ae 31 hor»». lei. 47-311B.R-íildenoi»: nu» Monttuegrc», 384 — Tol. 37-0400.

¦ila
. ... _ ptr(tlto aliado d» lunrioname-tt» por4-Aoc crustlro*. Rua do LavrAdlo

a;' 171 .terreo», tratar com o «r.
Marclllo
TTtatlt__.it io buitoa nara .-notlrun* rloa dt torno., eamlsai, ate. por
Xualquãr 

'prato." 
» 

"™Avanl.

.ranha 20». aala tol
Ora;»

mÕtiVÕ M rrudanc*. vmde-
u-n eofrlcerador Kelvinator.

.¦oor 3.5PC crurelros: uma maquina
da lavar roupa May Talr. por A.ittH
<Tir.-e':oti » alf-jn» :r.ovr'-r.. Vor â
rua Constante Ramos, 121, apto. _c:
.Ofoti. ;,'-aat«.

Keírísera<1o"fés. 
riV.!.-:..' radlola»

maquina» ds eostura. blelelatas
•tc, daa melhore» marcas Vendas
• praao aem entrada e eem flndor
Casa Pimentel Arenlda Amaro Ca?al-
gante M — Meyer
Tt> elogio de bron»e~para cima rta mo-
-*-*¦ Tel, relotrlo porcelana para parede
I dias. rcloRlo despertador com musl*
«a, caíra de metal, reloelo de bolso
de praia 13 rubi» com dois mo»tra-
dorr», hora lceal t hora estrancelra
eom ponteiro e;ntral para coleelona-
dor, medico, corridas, todo. dos antigo»
«m dtlmo utado e bom ttinclonamen-
io, vendem-se mais uni abst-Jour de
mesa em bronce, figura homem peixe,
rara beleia, um aparelho dt chá eomo peças, epoca Kapoleio, um* quadro a
olco C. Btstos 1907 e uma zravuraVan*Drcfc. Neeoclo multe urgente. Uai»informações £ rua Pedro Américo, a&.
Tel.: 13-9522,
l&tlogío êarrllh&o de pared.. tm bom•*¦*¦ tstado, em caixa de madeira de
)el. bate horaa, l '2 hora. 1/4 dt hora
e j'4 de hora. Preço CrS <)ec.3j. Rua
Cru, e Sousa. 43i, Encanlado. Telefone:•t»-S13J.

OÕCãlHõi a peso ou a meíro.% cp.il»
J--^ morün cambraia, trlcollne oranca
ou de cor verdadeira pechincha entre-
?a».e 

a domicilio. Pedidos pelo ttle-
jmi_58-4837. ¦¦~ RKrnESÊNTTAÇOEg — Aceito
uma por conta própria, com ex-
.lnsh-idade. De preferencia ge-

tvrnj alimentícios. Possuo corpo
de vendedores especializados, es-
critorio e deposito no eentor da
Cidade. Cartaa para 66497, na
portaria deste Jornal."TDevlatãs ~ Coltçfiet de Jirnai á'as
•*¦* .Voçae, O Crvxtiro. Moda. t Borda-
do c ron-roa — Ver-dsin-sa. Tel?fone:
;?-6o;b.
í^fnhora chegada da Itália veriáe" rt"ü-

cas novas * com pnuco uso carrinho
da criança. Telefone 35»64Q3.

Sextante 
— Venda-ae üm em estado

de noro por preço de oeasl&o. —
Rua Senador_Danta<t_75.
rytelhaa Cr$ i~»_. ealbros metro Cr$
í J.5S: rlpat ractro Cr» 0,70: tijolo,

maclçoa rnll 930 cruselros, postos na
obra; tijolos furados 20x20. Cr$ 35C.OO¦pato na obra. areia saibro, maeada-
me e todo3 materiais para construeio— Vendem-se, prsço barato, depósitos
A rua IWapina. 137 e 117, estreio da
Penha r Olaria, bonde Penha A porta,ônibus 9 . Jí, 95. -IS e 57. Telefono

f3I29. .'**''
oalhas — Rosto, banho, J030 com-

pleto:. nas mal* lindas cores —
Vorradorea. fog&os e ferros eletrl^oa.
Talhares llqtilf les dora. Liquidação: A
y. Santa Lur_a, 779, 19. -and.

Talheree 
— VTndo diversos "fa.li.rét

de Crtstcfle e em metal e am ía-
^ruelro juntos av separados por motl-to de tlacem. Kua Teotonlo Jieísda.
j. 7... _¦

VENDÊSt-SE dois lindíssimo»
ío.?o.*j de cristal. Importados de
França. Cnlcos c comt.-t.-in.en-
te noTOS. Maiores detalhes: —
46-0180."trtnde-!« e«p» dt pele íettigrlá f.

' Jl* ótimo estado. Ver i Pral& de
Xrarsi ti, #cbrado, JCsceto «o» do-
«Ingoa, endSmZãê aooatts- At ferro cobr?

Vtndera-tt 
trea tapeei pt.-i.i. por

motlro da vlaiem, preço a eoa-
binar. Tratar n» Avamda Atlântica

ti, apto, loa, 1» andar.'VTtndt-s* uma carroclnha da pTpc-
? ca. Ver a tratar à ru» da Quln-

_h_j*\L ^argo da Cancela.~T*rt~~ --•••- -
interna e otlmo funcionamento a
dê-ic i-L_aclr-r)*orft j pãã RS

Pedro Carvalho 13i \Xt?tt prox, a r
l>ita_b» cru».

Võndt-at 
iirtãÕMSBi d. t.-iãí; A

rua Herme-Qe?t_do da Barxoa 12
apto 4 Olorla.

Dr. Julio Macedo

Vende-ta 
um grande aapelho bltau-

té próprio pafa ateller; A rua, Hl-
poli to da Costa 37, apto. 202.

Ven3«-iá 
nma fsíadelra . «Utrle»

marca Stern Toeeart precisando
de pequenos reparos. Tratar A Praia
da Olaria .101. Tal. 331. I!ba de Oe-
vernador.

Vtn3e-«w 
um ftfadÕr ds ííu pro-

prio para c>t»7<r_to o ir.roea-ae
por tala d« arame. Prceurar aargento
Domlngoi. VI!» Operaria . Catotb»
Onioua VltçAo Page na At. Silo P&-
ça^nha. Nova Iguaçu.
YfentJem-a» quadroa a' óleo', palsa.V aens. com ou iem moldurai. Ataens. com ou sem molduras.

S. de Copacabana I.0S8 . tpt.
Ttl. 47-1723.

Vendem-se 
toupaa uaadas sm pê?^

falto estado dt fabrlcaçAo norte-
americana. Tamanho» a; e 44, para
praia, esporte e passeio. Rua Pru-
dente do Morais 1441, apto, 30J. Sa-
bado das 10-As 17 heras. Domingo até
ts 14 horas.

enaes-é unia sarretelría com mo*
tor e batedeira em perfeito fun-

elonapiento, A rua Líclnlo Cardoso 243
esquina da rua Ana Ne-I. tstaçfio de
SAo Francisco Xt.vier. Tratar com
Fernando ou Valter

Vende-se 
uma carroça de rerresros

t doce» noto modelo licenciada.
Rua Marlana PorUla n. .12 — Ja-
cart.

Veüdem-se 
; bltonçlra ãáelohãr^pi

2C0 litro; 1 Kuincho ò| escam-
ba completo; l «erra circular: 1 ma-
quina para cortar veritalhfles até 1";
X rlbrador elétrico, ver t tratar *
rua' Voluntários da Paula 323, eom
Mario. Tel.

5Ò0" 
paletÃs vendem-se Juntos ou 

"se*

parados, de caslmlrat. brlns. 11-
nhos • outros para liquidar desde 50eruatlros em diante a 13 crueelros ea-
d»- Rna Senador Dantas 75. loja.

LÍHGÜÀPHOHE"
Compro, de secunda m&a, ums eo-

leçfio para o estudo do Italiano.- —
Res-JO-.*.-, pira 664U, na portaria cita-

y bombasTqagolina
Para Irrigarão da hortai e planta-

ç6ei. novij amerleanaj por preços ba-
ratoi. Motorrta: Ltda.. 1 AvenldaPresidente Vargas í.iao ou na filial,
-L-Traia-lla-.ttcpuMIi» 1V>. ' ¦ *

LUSTRE DE CRIÍfÃE^
Vendo _ llndoa antlio (to Hno cri--

ta) fr&nces e um Rrande tíe velas peraresidência dt» luxo. Tel. 23-7S36. Vtra qualquer hora.. .. .

índkador Profissional

Doutor — Aumente os lucros na clínica
ResUnraçftea, Blocos. Hvot», Bridcee. Quando caem, abalam 0preall/rlo profissional. Acautele-se contra o Infortúnio deate» acl-dentes, prescrevendo aos clientes o aso do "LIMPADOR INTER-DENTÁRIO". Cie rarante 100% » cstaMHdade e lonfs dnt.çSodoa serviço» realliados. E ajuda a manter Intacto vosso prestigioprofissional. "LIMPADOR INTERDENTARIO". A'venda nai prln.ripais perfumaria» Solicite LITERATURAS — Caixa Posta! 3.187,Rio. t

Vias orto arte»Ginecologia —
Dl_turblor (rrualaSifUis — DI.EKORRAG1A. Cora rápida QnlUnda. ZO - ZT andar.Daa » á» 12 e da» 14 áa 19 hora». Telefone 22-3051,

DOENÇAS DA PELE E SIFILIS
Tratamento efloa» e rápido, pelo» Rala* X (RadioterapU), doaEciemas das pernas, agudos on crônicos, e dos Eexemts parasita-rios das mios on dos pé» (Mleosea). Prnridot rebelde*. Aenes (ta-pinha» da face). Câncer da pele.

Dr. J. Miranda Júnior
R. CRCGVAIANA, 12-A, S.« andar. Diariamente, du U a* 11 heras

Telefones: 23-6902 . 32-8417

AVISO IMPORTANTE
A ILUSTRADA CLASSE

ODONTOLÓGICA
Denta Pearl "com Diacite"

Dental Peçanha
é a vossa casa !

Aca .a de receber completo sortimento "Mdas aa
cores e tamanhos" dos Inigualáveis dentes "Denta
Pearl" asados pelos mais eminentes vultos da Odon-toloffla e pelos mais acreditados laboratórios. Diacite
é uma 1 \ va e grande descoberta do Laboratório de Pes-
quisas da Justi no campo dos plásticos. E" dé 3 a 5veies mais resistentes à abrasio do que qualquer outro
.lástlco dentário.
Bdiflelo Darke — At. IS de Maio, SS, 6.° andar — Salaa604 e 605 — Tel. 82-7881

uaua. i'f|m..v-.-r" r^ptrtorlm I'-_$1—t»!,St_3,l_»VJ.»*i.i_H»m
A lemlc. profê:vnr"Tiato, 15 tiv

t«...aaliterto no Rln. di au!a

RADIOGRAFIA DOS PULMÕES

, fia.^; I

¦ioenteenfotonafla tipo Americano8/10 cm.
I Tezes maior do qne a radlocrafh.

deste anuncio

CR$ 25,00
DR. GEND

Aberto até as 7 horas da nolie
Rua Araújo Porto Alegre, 70 —
f." andar, cala 602 (esq. da rua

México) — Edlf. Porto Aleere
Chapas crandes pretos populares

RINS, BEXIGA,
PRÓSTATA

GINECOLOGIA
OVARIOS E

ÚTERO

VIAS URINARIAS

DRA. ACKERMANN
BLENORRAGIA — TRATAMENTO RÁPIDO

DEBILIDADE SEXUAL
Aparelhagem completa para diagnose e tratamento das doen-

ças dos órgãos genito-lrunárlos. Exame» de laboratórios para eon-
trolc de cura. — Trata pelos processos empregados das clinicas de
Nora Tork, Berlim, Viena e Paris. Das 13 ás 19 horns. — RUA
UHUGUAIANA N. 24 — Telefone 22-2447.
Consultório medico — Um. JA Insta-

áT-VõGaDOS'
A.vosado, 

com e_-.-lto.-lo Initalaflo
pefto do Fórum, com telefone,

procura colesa rc-cem formado para
juatos trabalharem, dividindo deepn-
sas. Rua do Carmo, 6 — grupo 704.

VT
Bllva *n - — Rua Teodoro

fundoa.
da

drogado —-" Jo&o BatÃíKa Weíd •—
Avenida Rio BTanco, 237. sala 710.

Da, 10 á» 11 e. daa 16 áa 13 hnras.
Tal.: J2-4972. '__

ADVOGADO — Dr. .Ibs» dê
Oliveira, rna Sales Guimarães,
21-A. Tels. 2S-A8OT, Engenho de
Dentro, (lado da rna Ptaull, des-
quites, novos casamentos, lnren-
lírios, e cangas em geral. — Con-
sulte-6.

\o andar. Trata-se
nhala.

com o Sr. VI-

Consultório 
"medico — Castelo —

Alugam-se' horas vasas pela ma-
nhi ou i tarde. Informsçftes teleíone
4J-J2Í..

Vende-ae 
moderno consultório me-

dico. completo, constando de uma
meia glnecologtca de rldro. 1 arme-
rio de vidro. : escrivaninha e r>u-
troa complf íii»,.:i .. Vtr e tnl ir A
rua-Oener.il Roca. 544 :— Tljuga.'

enáe-se aparelha dí presifco arte-
rlal f»-anc*s perfeito funclcnanitn-

to. motivo de n&n uesr. Preço 7C3
crur»lros, A rua Rlachaelo 133, aiiar-
tsmento 21.________ *

ADVOCACIA GERAL
X$?. Ulderico Pires dos Santos

ADVOGADO
Oatisas ClTel», Comercial» e Criminal». — InveatSrloa, dei-

pejoc, ct.brai.c-__, de-qulte*. ação de alimentóe e or..anlmç4o
tie dccled3.de» anonlmus e comercial». — Av. Er__*mo Braga, 2S3,
».*> aadiu, aala 804 — Tel. 20-7271.

CONSULTAS GRATUITAS

"•l^widem-si x anoolcara aovõs, coiu
. ? completo (?qulpac(ie_it<íí-ou combl-
txa-se fazer sociedade. Os bllharus
Brunsvlct recíbe em ladenlaàçao. —
T*atir n» ma Joaquim Silva n-A.
casa vil. . ¦ •<_
T^eudo-se um cofre com 1,40 <4* 

"aP
* tura a 0,^5 At largura, marca

Torpedo, com duas portas. i»reço Cr*
VjOO.Oo. Ver e tratar d. Tua Aífllit
}S-A apto. 202, Tel. 2B-6777.*v

cão em- (íua v¦ trlnar. de líieul
mcítruarloH com 0-37x1..80 na Per-

tmnur.a Crurelro. Avenldz 13 do àT^Io
106B
\,"«aaa-sa uma man-tuaira llia, oom.' • 23 metros, nova, para Jarclm.«om bico regulável, pelo preço de
400 -ru-elros. v«r ¦« traUr _ ru»
Farme da Amoedo 167, apto, iC2 ~~
Ipanema. :- ¦
*\;rende-oa uni íofao a c.rvlo. marea» "Ultra", do duas boc^s 5 Soruo, 4
rüa Oaat&o^Penalva JÒ,_ca.a io^^
^/¦ondo-ií uma íre'«»"n." 2','cajn~iif-

» rameiitaa, um torno com 2,50iu. en-
tre pontos: dois tornos com íoo m/m.
entre, pontos e uma tesoura de colos.Ver e tratar dlarlameniç das 7 Aa 3^hroas; & rua Sào Lula Oonsana, t2_\tfundos, com o sr. Zemahn.
,\^enae-»e um conservadora do »orv«-

T Ice, 1 calía realstrodora. National,
íítcçc de ocasifio; & ruu. Carolina Ma-
c^ado. <9< — 'Madurelra. - ¦ ¦

\Jtsi-.Aem-ti, 30 follua de _'nco u-ada.
V em bon* t-iUdé, A roa Ana Kerl

ty.. E^ragc Prancisco Xtivler
^^èn de-ee uma pi a lna motorltiadá

* quaHf nova com 35 rentlme*ros rte
«ur(o. Trr.tar e ver na Avenld»'doa
Democráticos 3^3-B.
*V/eudá-se uma cama'"de lerro pro-V pri» para oonvaleecents ou ope-
lado. Kua Kaiior do ReíO 17* —•!.»-
"Cy"endfl-wi «.a otinu estado u;n ca.**' v ro-berco, por 350 cruaelros. Ver
• tratar £ ruo- Paiãscnüu 31- apto,402
%/Oüde-ée para desocupar lugar- À? .ventiladores dt va, a * de parede«raa do..ir» eom vidro absslado um
aiohtru&rlo paru- bãbtdas, e uma ge-ladeira comercial, tudo em. otlmo ea-
tado. Tratar í.» feira com o ar. Mel-
Tale». Tel. ;8-04è_. . ;¦"V*endo uiaravunoio leijue. íi gran-» de antlguJdad* e valor artístico.
Por.a. 4-.-24-I3 — Mree. Bdlth. ¦___
Çrenda^BO ura Crose7.' 1947" eom
i V adaptaçio motor Opel Cadeie —
Som funcionamento, eom clneo pneus
novos. Preço 77 mil cruaeiroj. Acel-
tam-ea ofertas. Ver e tratar; a. r.'Ofilas, 14*. domingos, áas 12 ii u
boraa -— Eneantado. .- • 
"Ij/endem-ie. ursenle, trea íltrtaej,

|l T quatro lado, da vidro, quatro
f-orlas, 

medindo 1.40 X 70 x 2 me-
ros, preço SOO cruaelroa cada uma;-

At. Acre. »2. i.° «adat—** yormtnelt.-
pTfãBdt-ja uma caut*.a 3e umi ' i^6*
I * toeleleta !ndl»n quaae ner» e aqui-
toada pelo preço de 16.ono enuelroí
forca 1.203 ce. o amr.e,ttmo í de lo
m.i erutelroi. Tratar eom o cr. Zzai-
dlo pslo, tfl. 28-3738.
tÍTeadem-aa madeiras «siquadrlM, JÇÕ
(.? "«»d»? P»r» daweupar l_sar. Ver
iSreadem-a* madeiras asquadrlaa
|V utadas ptra daweupar l_sar.

,A ru» e»lap6 ri. tia, da Taiaoaoeloa
Iy»*M}o » SÁ *tore»c».
L%/«ad»_._ um meta .o de, oafé _o»r-
ItT ca A.J.3 O. é uta» ijei ««lhorea
!*B_»ret< soa P.a, en boai aaUdo com
[tm ptr co dltcof aen ectrear eapael-
\d*l* par» moer jo quilo» a her»..- .er• • trattr A rse CKBttTe S-apclo 244-A
j a» Zxae. —. .

D/. 
Joào Chaloub Filho, advogado.

Contratos, cobranças, desquites,
desptjus, Inventariou, ete. Couiulta 50
eruielros. Avenlda Rio Brtnco 109,
2U andar,, nul. xo. Das 10 6s 12 o das
13 és la-horas. Fone 43-7630.

Francisco Alves Duarte — Ad--ogado. Aceita causas cíveis t cri-
minais. Kua do Rosário 1X3, 4n andar
eala 404. Tile. 43-353. e ÍS-487B.

m
MÉDICOS

Aluga-ie 
vaga em consultório . me-

dico novo, completo, com recap-
clonlato e telefone, ambiente distinto,
no Edlficlo Sfto_DprJa. Tel. 3.-9071.

4 Jug:o"*ou ren<u eotituitorio metfícü
com il salas e sanitário e que ser------ *-, Rm Mexi

CcrôovU. —
ve per» ptquena clrur-[ls. Rua Mexi-
ro,. 98- Tratar com dr, "~
Pojl« 45-37776.

Alugo 
consultório medico no me-

lhor ponto d* cidade me' 1°. an--dar — Edlticlo Carioca — Largo dã
Csvlo-t. 3. cem 3 calas diversos apa-
rtlboj banho de' luz por 3T£> cruzeiroa
menji&c. ¦7-j_Telgfonttr par^ 45-1343.'/Consultório meai co, alüga-f;e no líclT
V Darke; i Av. 13 de Maio, 23, a
tarde e peU manha, por 300' e 300
cruzeiro» ,tre.s veaea na semana, te-'.aíone 27-6371,

Coni-ultorit» 
^- Para ellntoa e pe-

(ilatrla. Kejocio da 'ocasifio. -Tele-
fonar para dr_._ Alvaro -^ 29-1911,. ___
C^onsultorlo 

Medico — Aluga-se dia-
' rlamente, até ao 16 horas, a ter-

ças. qutntüa e «abado o dia todo, con-•j.i.U.iIo medico instalado em conjunto
de pequenas salas. Serve para «Ine--cologla urolosla e clinica geral. Tra-
tar no Edlficlo Rex. aalas 513-517,diariamente das 9 as 12 ou daa 17 as'.9.horaa. --..

Consultório 
medico ^ "Atüisã-sê

diariamente das t i» 12 horat
9 nos dias pares dai :*, ás la horai.
Rua México 31, grupo «01, 5° andar,
Tel. 37-9883.

ÜbrTrJHbHo 
m»4Jeo alu^o 4- úle-

Ca distinto com % saiáe. enter-
mel!*: • tel, t_ t As li horaa mn
Btinta Luíla* «aq. Av Tratir Ml,
2:r5215 du ;í áji _t heru • 43-3344
à noite. . •__ - - . - .

Üon.síStoTÍõ 
médico —'"- <3entro-'""—

PrcCUa-a* medico elinlso no ho-
rarlo" de 9 és li howg psra áten-
der cnentu Instituto M*dwe. . Tra-
ttr Jo-t Tiilltt' t«lá 48-T4T2.' ¦ ¦

Conauitorlo 
Mfdlío — Ko ceitro oe-

dt-.-e . Rrstalt.mer.se t medicocllnido om trota dt conaultaa paraInstituto Medico. tnforma.UM lna-
p-tor Jàst Laia tel 4--.I472. 

uitorio medico — ciaeiandla —
Alugo. mohHlftdo eoet Ulefode e

enfermeira.' Rua Alrafo Alvim 31, s*
andar, sala so;.

Comu

Consultas Cr$ 20,00
Ond*a eurtaa. -.tra-ttoleta, ete

OLHOS — OUVIDOS
GARGANTA, NARIZ

BKHIA MARCADA —' CR» M,eo
TÍLÍPOUB 27-3655

D». POBTDNATÒ
(Keaen-ebe-iádo doae,tsír« naldea.

BOA DA CAIUOCt, a, 4.o AITDAIt
Dti u U i» boras — dlarlameote

CINTAS MEDICINAIS
¦Para rrAVldei. Owradca estômago

e ríru caldos omo^lataj, (mcdelo apro-
prlado5 pelos m-ílheres medíoca * oln-
tea em greraí com Mme Sara — Are-
nlda Rio Branco 1:4 4° andar tele-
fona 22-7091, Casa Mme - flara Jiia-to ao Jornal do Bruii. -

Consultas Diárias
DR. LUIZ LIMA BITTEN-

COURT, «speelalsta em
moléstias dos

OLHOS— OUVIDOS
GARGANTA, NARIZ
Com prática des hospitais de

Nov» Vor. e Boston
O-u 10 is 12 sem -oniproml».
so para eximes e orçamentos

dos tratamentos
Das 16 is 18 horas pagasFaz p tratamento da
CATARATA sem operação

nos casos indicado:.
Raa Buenos Aires, 158 (entre

Andradas e Crnsmalana)

Fibroma do üfero
TRATAMENTO PODENDO

EVITAR A OPERAÇÃOPelos Raios X e RÂDIUM
cessando rapidamente as gran-des hemorragias — DR. VONDOELINGER DA GRAÇA — As-sembléla, 98 (Kanitz), as 16 ho-ras. Tels. 37-S413 e 22-1586."BiWttlBfAfc :===^

Clínica especializada
só para senhoras, do

Dr.-Octavio de Andrade
Hemorreslas uterlnas. regras atTa-

sadaa ou adiantadas, íntlãmac^ó dos
ovarlc*. frieza sexual, aem âperag&o
o «m dor..-Rua. da Assembléia 115,
2,o andar, das 13 is 17 horas. Tele-
fones 22-1591 e 27-375.\ * — Tambem
atendo com horaa marcadas. '

Alugam<ae 
as manhls ds 2as., 4a..

< tas. de um consultório denta-
rio no rüiíi.io Darke. Avrnlda u da
Maio 2.1. uo andar, cal . xtin. p.,-
teao t raloa-X ao lado

. ARTIGOS filÊNTAEiÓh em
eeral e eqnlpoa diverso», faelll-
ta-se o pagamento. — CADEIRA
CVMPANH.E LTDA. At. Presi-
¦Ifiit* Vatgas. S357. TeL 32-4M..

A os qúe desejam aprendar em pou-
í» cos meses, o violinista italiano
diplomado, com multa, pratica, aceita
alunos dr qualquer Idada • leciona
teorl». aollejo e violino. Tel. 28-tf37..

luta-te uj. _on.aU-rio denta.lu a
rua Angelina' 73.. Enoàntado. In-

formações tel. 38-31J3.

HERMANNY
DENTAL

A maior • mais antiga coca
do ramo, que ha M anos vem
prestando «eus serviços *
Odontologia db Braall. Aten-
de prontamente nos Sra. Den-
tlstas do Interior, pelo ser-
trigo de Rcemboluo Postal, por
intermédio de aua Matrlr. fc
ma Gonçalves Dias, 50, 1.'
andar — Rio de Janeiro.

CENELANDIA : Praça
Mahatma Ghandl, 3, «la
<t MADUREIRA : Estra-

COPACABANA: Av«-
1307 — Tel. 32-7946.
da da Portela. 45 - l.o and.
nlda N. S. de Copacaba-
na, 866, sobreloja. Telefo-
ne 37-9155.

NITERÓI: Rua Joeé
Clemente, 45. Tel. 8788.
tt PETRÔPOIiIS: Ave-

nlda 15 de Novembro,
124-A. Tel. 4869.

NAO FAÇA sues eompeas aem primeiro reriflear <m preces
a a qualidade dos predntõa qne lhe oferece a

HERMANNX DENTAL!

ASHI'11 aal, t* at'a aaai «»»»»j-a. .1a<l# phit, %\ aiunti, p&r hnri>Trata- eem a prnf :»-.•».,, , Ar. Oi»-
.a Aranh, •;. i... ai:«-. ¦.,.:..¦„,,M»1,M« • <l*ii|«A ua~Jã" lõjlt, ptTrtn»,' aTTla.;» ...... ale. J,ln-.« Dj«rt.| á r.
Carrla Dutr», m r«t,t,. tal»;*.
5»_li;iyo dl» , 4i.:<i:> sou,

Aulaa 
»'domletllo. rrtmarlo;'""A4".

ml*-» Met,matlea • Intltt. Ot."•1»! J_rr|o_modle»«. _t«|. ,-...•,.
A ulaa d» ma!«matle» - _ilud»õl,'

¦f* da anfeoharl». «om lenta pratlead» --.-..... particular, • i . ¦ ,ita ma-tjrt». Tel. J7-»ltr. i-.ii- Kraal.

Ouno, — "VrõtêiioT 
üõm~ frauiliS\. pratlea arella rara . »,i • «.- va-

ria» ii- Ijiiimi do eu,»,j itnaalil. Ar-ttffo ti • eoneurios. «ó »<m Mbadcn »
domlnioi, i rua r d» .. -..<¦.. n*.I» «ndar. Tnr.e «j-.ice. r.-.ir««»,r
Hontalre. ___________________
ÃuTiíâ-'ii 

eanlõ7~pl5hn. teoria pôr
prorettor Italiano, diploma-lo naTtalla. It«pa«»im.,» ••-,. ri.-..i. ¦ llr'eo,'amerígo

"•tio» 
dã

dlvlduali. tVaducftaa **«Trã<irmi*l*nr.lj
eom.relal eo'al_r«c«o rlentIfle». RuaRu.iiufi.v ir, »pt«. ts _. Ttitfona

Xfêmfo. prõTããiõí nato, jõ" ano, de
ma"tsterln no Rio, dA aulas ln-dlvidual,. tra-IueSee. corramondeneUeomerelal, colahoraçao cientifica, nuamachu-lo n. ír. apartamento ra. —

Te|f f Op» 4t*6Ít}. .~A 
uiae do portü?iií_~^rTKffõ"lftr(írí:

£\ jue, Martin», antlao orofe«,or noColevlo Pedro 11. Em qualquer irau •
jara jualguer tlm ______ •.•-..•.-,*.

Alamio. 
fraaefs, Irn.*i~ItaSi»iii.

Erpanhol. ta Km • Porruj.»» «n-elna*. profeaaore» nato» « eT>i.la*.lr«_dos. IndlTldualmmto • *m tu-rma-i.Am5í*n'Ç. V f»»Pe!to. preooe mldleoa
^:-_._¦»_?«_!_»___tfObo H?. tal, .«.-j...

A «ml«,ío — Ourae da «Aülaelo tri-
£*.t»lr»menU »ratulto ao Cur» Co-mer.lal Pratico mi I ano», para quemaa matricular aM o d!» _ — «wme»
em fereretro. MaterUa do Oario Oo-merrla! Pratico: Port. Mat. Ine*.*.»
çontib. Taqu _r. DaelUorr.. Calftn-.Correrp. Coerwrclal. E«tatlartit» • >to-coei de Direito **n«troal. tirao oom-
n.el. em . ano,. Turma* ««Mel».Iludia nar» menores adulto,, pet»m»nh». a Urdo e A nolie. Aindaeylatem »tr«n»» T»«aa — '«Carmo
Matos". Lanto d« abo rt»a<.»<_, a.
14, 2». andar.

- Í7

MANUFATURA DENTAL STANDARD
Grande fabrlea de dentes acrílico» ULTRAFORM-MADES

a D&NTACRIL. resina acrílica psra roach, pontrs, plvotn, eto.,
para trabalhos de

PRECISÃO — CONFORTO — LUXO — ECONOMIA
S&o os dentes mais resistente» — Mala delicado* — In-

âuebravel» 
— NSo desgastam — Aceitam maior pollmanto —'

aturalldade absoluta.
Oa melhores produto* pelos menores preço*.

EXIJAM DO SEU FORNECEDOR
D*monstraç6es e vendas por atacado a a vareio & rut do

Carmo, 70 — l.o — Sala 6, eaqulna com Ouvidor. Tal. 33-079Í.
PROCURE saber porque c. mal» afamado. profissionais

da ODONTOLOOIA do Distrito Federal sò empregam com con-
fiança os dentes ULTRATORM-MADES. — Com Eleell Pala
Leme, Borgeu ou Brandfto. — Tel. 23-0794.

OVA IGUAÇU
Dentaduras e Brldges om 4 dias — Conserto», dentadura» «em
pressão quebradas ou com dentes caldos, em 4 horaa — Trata-1
mento de dentes sem dor, — Dias utels da* 10 Ae 20, doml»

gns das IO At 14 hora*.
Rua Bernardino Mello, 183S, 2." abdar, sala 37 — Im frent* a

Mtaçfto.

OFERTAS ESPECIAIS
DENTAL PEÇANHA

I'A VOSSA CASA!

Aluga.je 
diariamente af 3 terde»

um comu!torio rientarfo <N&o é
equipo) — Preço por j tarde. 70o
cruaelro, — Otlmo ponto Ver t tri.
lar hoie dcmlngo daa lo a, u' horaa
4 rua da Carioca n 6, 1" andar ou
W.eíonar para J2-.95. -amanha, ae-
ptndaleiri daa. la ís :*• horaa Nr

ÀC-UTCA-mBEL Frasco
DA JUSTI -..•¦- Preço de reclame.

(Qratls nm fiasco de liquido)

UQtAS RABO DC RATO"VTAfTiTtlpyEH"

JJUABOAUORE3 DU
GAITAI. ••liAUJJlFER"

Caixa com 8....
Preço de reclame.

Caixa com 6. ¦......
Preço de reclama...

Ott 8Í.00
Crt 30,00

Cr* 37.00
Cr« 31,30

Or* KUO
Cr* 34,30

BZRY1ÇO TMWniATO DE BNTRXOA
Edificio Darke — At. 13 de Maio, 23, 6.° andnr, safas

604-605 — Tel. 32-7881

Alugam-BB 
uiòão as manh&s eni um

consultório dentário, nu Largo da
Carloc», u, i.«, sala 1 (em cima da
Conre!",! .,-. Laícti. Tratar da. 15 áe
11 horas, toflos oa dlaa.

dantaa-lõ « A;usra-i*
ÜiMisultorlõoMmo ns

Dr. Pedro Magalhães
Cü-urjfia - Senhoras, v. urina rias

Das 12 ás Xi horas
Bua - üruRtislana, 25, - 3." andar.

Sala 1. Telefone 23-31(13 ,
Dr. Brandino Cojrèa
Mol.rtia ' dp .aparelho ganlto.arlna

rio do homem da mull.er. Xlua do
naTtnoiio rlA éÁÚar rta.'. 13 fts 17 horap.
DR. MANFREDO B. DA

FONSECA
rioT.çir doa Intestinos, ânus e reto

Vsirlre.*!. ulcerae. tratamento daa >ir-
tnorròldcs s?.\.% operae&o nos casos ln-
dlc-ad». Aua 24-.de Mnio 03". 1° an-
dar." cia»
U=-5]68

14 i» 18. horas. Teleíone

í5r. OSWALli.O LEITE
Impotência

Rua Rt>õr!,7"o Silva 42, 4° andar cé-
çundoí, «uartoa e «eria-relra» daa 14
m ?^-horas. ¦" ;

Dr. José de Albuquerque
Membro efetivo da Sociedade de

, Sexolosia de FarisBuenç» . Sexuais do Homem —
Kua do lios. rio. 98. Das IS &s IB.

HÉRNIA
Fundas americanas • naclosali

de todas as qualidades.CASA SANTOS
P.UA DA CONCEIÇÃO. M
Zaqulna de Buenos Alias

RÊUMATISMOS
Ollnlca «apeclallcada Dr. Oandldo

Boilrl-iu-_. á rua Urugualana 1.2 1«
andar, para marcar hora, t.íefonr
I1-1293 tfa.i d êa__12 Jioras.

TUMORES ECANCERT"

Mto X e Radium
Dr. von Dolllnger da

Graça
EXAMEB PEniôDICOS, CM
TADAR .8 IDADES, PAHA

PREVENÇÃO rONTÍSA O
CÂNCER

ObservaçSo no Memorial Hospl.
ta! de Cineer — Nor. Tark

O preço ca'.', ao alcance de 16
das «a classes sociais

98, ASSEMBLÉIA, 08
BDIFICTO RANITZ

FONES : SJ- .41» E 23-1553
A. IG u.rcs — Marear a Iscra

na Arenlda nio Branco aa
manhSp d« ter çai quintasbadoe — Teleíone»; 22-1144 e 4--
04M.
¦fiitltlr* dentaria de vlacem È. sTWT
V> ~ Vende-se*em períeito estado, porCrS, 1.500,0o. Tel.: ii-.m.

Consultório 
dentário •— Por nüo põ-

der eítar a testa, vendo, para uor
tetlrado, conatante da cadolra AtlaU-

,te, armário, motor, dlvlsdea de pe-roba com vidros opauos, etc, ou admi-
to soclo que queira proiaeguir no lo-
cal. OMmo ponto 

•_» TUuca, esquina
parada dc bondes o onlbua. ampla
aala e telefone, inf. ;*3-607fc.

Consultório 
cm Copacabana — Alu-

ga-se A rua Bolívar, 61, l.o and.,
sala 202, esquina Av. :;. 8. Copaca-
bana, as manhAs de terçai, quintase s-iuado. ató 13 horas. Tratar com
o Dr. Bernardo nos dias pares jneu-
mo local.'Tel. 27-,o.e. ¦

Consultório 
~ 

deutarlo num dos me-
Jhores pontos da Leopoldlna, com

íerla -mensal tí.n media do . 15.000¦ cruselros, podenno aumentar, vendo
por 60 mil cruzeiraií ou aceito soclo na
oa,e úe .10 mil cruzeiroa. Aluguel
barato. Tratar n& terça ou quarta-{eira pgla manhft, das Q ás 12 horas,
a rua Alfredo Barcelo. 7J5, Olaria,
bondes q4,. Penha. •:

Ientlsta — Vendcríè 
'para 

üeaocü"D.pár luçar um motor coluna "ítk-
bras" com caneta,-estado noro; um
oompreesor A jato continuo, próprio
para laboratório. Preço de ocaslto. —
Tratar com .Ferras; A rua Alvaro Al-
rim 21, aala 1401. Tel. 42-081-.

Dentistas 
— Vênde-oé um consultório

bem Instalado, em sala de frente»
com sala aneza de espera, Independcn-
tc. luguel antigo e barato. Ponto mas-
nlílco com grande letreiro luminoso,tem clientela. Preço convidativo. Tratará rua do Catete. 316. Tel,: 2.-4.0.. _
Dentista 

—' Vende-se ou acelta-ao
um eoolo para gabinete dentárion* rua .Estacio .de s ., Informações•7-4089.

'|-)ent!stai — Compro caieira e ma-AJ tor, ém: perfeito estado. Telefonai
para sr. Oaetro. 23-2171.
1"iêitttatã — Vende-ee 

"mòtór 
da ga-i-r blnete, mesa com braço, calxo de

ponçóes cecolo XX, prenea para co-
rOaa, para liquidar; i rua das Andra-
daa At. .
Dentistaa"— 

Vendem-ee A vlata ou
a praüo Equipo, eudelra, motores,

estrangeiros e .acionais, cuspidelra detonta giratória • de bomba, esteriliza-
dores virloa tipos. Bndotermla BOAIrefletores americanos, mesaj-auillia-
res. luttre de lua fria. aparelhos ame-rlcanoíi para .tratamento de canais,
porca-detrltos, moebos, martelos auto-matleoc, pequenos, gigantes, bolleOes
estrangelroa, piçoz de mfto e anguioo
alemães, tornos elétricos para oficina
prensas ptra coroa, n-.ufoios. gerado-res eom maçarleos e fo Ia artlouladores
motores de pedal com chicote, ventol-
nhas lamlnadores. Grande sortimento
de Instrumental para clinica e prote-ee. Peçu avulsas para Yqulpos r qua-dros elétricos — Slnger Dental Uda.,
t\ rua Alclndo Ouanabara 17-21. ~ái*
Uala Teatro Regina — Clnelandla •—
Ponea: Í2«I^71 a »-mi. 
t*entlsta ¦— vinde-se por io mil
cruselros, uma cadeira de ura plsíoo.
o um motor de parede Sgas, cunhos
nores, tratar; i r. 24 da Maio, Uk,
casa í, apto. .

Dentistas 
— Alugam-sa ou passam-

sft dots ótimos consultórios den-
tarlse em otlmo ponto da rua doca-tetê com aluguel* antigos. Tratar
num a Dra. Odete • sra. O. Silva.
Te's. 2Í-3552. 25-4505 t ».«477,
T\entlsta — compra-,» um* prtssá
AJ usada para raupalo, psrfelta, pra.

ara -O-JO. nt portaria desteço pa
Jornal

Dentista 
— Procura-se alugar cônsul-

torlo no Centro e que seja dt Iu-xo. Telefonar para, ir-21.2, dr. Qul-
lherme. ¦

D' 
Yn.Üift çom longa pratica, lttiplran-

do absoluta eonfiançA ao cliente,
oferecc-ae para trabalhar em clinica
popular ou particular. Cartas pra 65641
na portaria deste JernaV ri w

Dentista 
— "Preelsa-se 

um proiUtiloí
nal competente honesto a tr&o•.-

lhador para dlrlrtlr td clinica denta-
xla da Bocledade Beneficente, que pes-
ea trabalhar diariamente dó ls fls 19
horas • aos sábados das 9 As 12 ho-
ras; oferece-se otlma remuneraçia.
sd serve um e que disponha ditste'
horário. Tratar das 9 is 12 noras á
rua do Lavradlo 1B0 «ala '501. Edtllclo
Durante. •

Dentista 
formado «bm- prática ê

dando referencias des seus ser-
vlçon, procura- lugar para 'trabalhar
dias pare». Tel. 23-U26-.

DENTISTAS — Pr'ecísam*sc
para grande assistência dentaria,
com 2 consultórios, laboratório
dc prótese etc, Exige-se pequenocapital (20 a 30 mil cruzeiros),
retirada mensal 4 "mil pru .elros c
comissão. Traiar A tua Bernar-
dino dc Melo, 1839, i." andar, sa-
Ia 27, tendo somente st-gundan,
quartas e Kextas-tcirai e domln-
g°- i_
Í.ENT18TAS — "Vende-íe «adel-
ra alcmt. nova dc dois pisl(i:*t- e
nm raio X. Preço de ocasião. —
Singer Dental Ltda. Raa Al .ln-
do Guanaban-, 17-21. Telefones:
.2-4621 e 32-3171. ,

I^spariliòi 
— "Aprenda 

cóm proíe.isora-* espanhola nata. ospoclallsada no
método de ensino. Trsdu^ vários

Idiomas. Botafogo 426. Tel. 3Í-33.0.
/iiüictna.iáe prótese Aluga-se, mon-

tada, com telefone, eto,, situada
em dependência de frente, 1 rua Sena
dor Dantas 118, sala 402. Sdlflelo úa
Liceu Literário Português. Ver ir, _»s.
Htm, o 6es. na parte fia tarde.

Prótese 
— Alüga-as no centro 

"" 
do

Meyer otlmo local para laboram-
rio. Tel. 29-1565.

Plano 
Pleyel,: 12 mu cruulros. U*-

quln a magnífica. Víndé-ío. Itua
Morais e Bllva 12*. próximo no Colagio
Multar. Tel. 2B-WP5.

Prótetlcos 
— Aluga-se uraa oãiica

num laboratório de prótese multo
bem montada na Clnelandla com 'te-
lefone. ralar com Barrou. Telefone

Emrx~srÉ. .o:' -sraraM.«15.
— Vende-se um, móvel inteiro-

mente novo por trinta t seis mil cru-
aelros e um usado, por-vinte o ett)co
nin cruzeiros. Trata-se com o Dr.
Durval pinto Souto; * rua da Assem-
bléla 104, 6° andar, sala ml. ¦.

enaê"se um conaultorlõ dontarló.
Tratar coni D. Dulce pelo telefone

2Ó-2.73, daa 10 as 14 horas.
Y^

CURSO DE
PRÓTESE

PARA AMBOS 08SJÍXOS
O Laboratório WUlfersoi). a

!lm dn aumentar ssu corpo
técnico cie atijtlllares efetl-
vos, admite candidatos psra
aprendlaagoni noíta profis-
sao. Aulas bem orientadas a
compreensivos de Dentadu-
ras. Roach. Acrílicos, etc. —
Curso diurno • noturno. —
Largo da Carioca, 8 vv- 6.° —
Bala 019 — Ed. Carioca.

Dentaduras e Pontes
Completa estabilidade naa

dentaduras simples ou du-
plaa. Dentes com vida e ee-
me! han te.? em forma e ta m&~
nho eas dentes que foram
extraídos. Dentes modernos,
perfeita lmltaçfto dos dentes
naturais. Dentaduras provi-
..orla.i colocadas logo ap*.s ac
c-.trtt.0o5 dc_ dentes ou ral-
zes, evitando assim ficar sem
dentes até fazer a dentadura
definitiva. Trabalho perfeito
e rápido.
DR. ALVARO DE MORAIS

CIRDRGIAO-DENTI8TA
> com mais de 35 anoa de

pratica
RÜA CONDE DE BONFIM 470
Em frente ao TIJuea Tenls

Ct*. .— Tel. 43-570B

DR. ALDO CUNHA
Cirurgia dentaria para nerroses e

cardíacos. Ralos X chapou para car-
reçèo d* fisionomia e boa mastigac&o
pontes flx&s e aparelhos de Roach.
Auilllores dra. Aríete Beuttsn muller
de Medeiros, dr. Felipe Abunahmann
e dr. Hello Cunha, ü rua dós Andra-
das 15. 1°. 2« e 3o andares.

DENTISTAS
Urganta, \ troca-se consultório «om-

pleto e eaulpe Siemens, montado com
a freguézla em Teri^sopolía ou dftsmon
tado per um bum terreno até Madu-
reira ou ató Bonsucesso, Itaifxuta pa-
xí 6C273 ija cortaria deste Jornal.

Dr. Lucídio Castro

munm
Dentaduras

Palarton,- denta, transparrntea,
tmluçáo perfeita dos dente' na-
urale, correc&o doa. defeito» do
rosto, trabalhos dc urldgti, ern
Palacrll, coroo-S. pivots. etc —
Consertos em dentaduras que.
uraüus, aem ,p:eji-uo, : brlages
partidos em 90 minutos.

ROA VISCONDE DO BIO
BRANCO, J7

Tíleloné .2-51.71 ¦

I««:,, • - . i._e( ,, (1B, „,((,
7.'""í."."*""• »'»*» «adlca. raaulte.'In aatisfatorla i i •-. . .r,.-1. ;mo~*
2»l_íif»Ji«y, |ii. ti-tni.
f eenns U. t.sn«ãl« --u ütéfÜMi/
M«riitu.i»r.« a IVlamlfll* w *n ãauu
ÍÚ.VÍÍ '" '"'",• rlA&T-, *i".*ÍK
Prls Relsoanatile». T.lfeher.» at.isia
Suwi 

* "" **'to "^ ,'"*, 
'" 

**

EàflmT 
Vrãfel,, JtT.ml,.' pra. ..¦¦|,,qT

tor dlplemado aastaa alosee
^",_":1w, .* "_Wn- An. ?!. <.,tl.
1 Iniua, - í-atematlea ~"Tr"ti*-
aj »nr dlplern.do , ea«i. pratlea ia.elena ¦¦¦..¦¦. -.i,„ .-•, ,-, ,,,. ,,,

MàtemíERi 
-'"*>'fiir.isíaETaío wvP

para aunes rtnselais psr» ae pre-almas ...¦¦¦..*¦> ptrelala a etndldate*aos luturo, eoneurios da DARF asa«a 0» Brasil JAB8 «tc. Tel. as-om.

Matematl.a 
~ P.ofiiãoT^aispii?»

da aala A rua Kaddoet teba )._.
*:*?"i .*!»»«• P«» •» srovaa par.ciais. Tal. «a-e*>|5. '
TWalaroiTlê» — frãHSS SõSTTS.
í; V p',*tt'f •? *•*»•» 4» A*».)*!. Capaclaltatas d. Aeronautic, •eeneurros em gera*, teelt* aulas, iRevisto do pToar.m* do Art. »l pa-;rs alunos aem medi* cu» deaMÜsraniprtatar axemas d* l.a «peca. Aulttfemi CTlentadao a praças modlcoa — iAvenlda Oraça Aranha n.e st. lt.«iandar. 1. .foca <: srjj. Profwv
Gonriç-i.

Matemática snpa.-tor — tlstaa.Ueál
flnaneelra, reomatrla •nallttc*.'Ulüonometrla. ealeuie. latlalteslmu.!orrima de todas as «aeaiaa miperlo»

raa. Rua do Rla«6uelo jr, apar.. rs.Tel, «HB>...  " 
__

Al a* auiao d. peru da. au sl ¦>.1-d-iTdo ______l___
Moça 

Italiana BstBKT
da» profeiora d* plano * „dton, procur» eoloeaelo. at. Jt. a.Copacabana esr, apart. 1005. T«t«fa—*

37-9477.
oraasera «timnaia. yi* &Wtâ~.
Nacional d» Mealaas (Mkma tMU.

TE>ote<iíiIm e tnrtroa necõtío» — ?aa-*-* demos entra multo, otitras aej.i-
cl*e, tais cemo bares farmácias, onl-landis, cinema eto. neata espltsl *no Batado do Rio de eaqulna, bommovimento, bom eontrato pelo i»r«C©
pe .Sa.___ eruoelToa «. «ombinaT.
Lo-alicado i rua Bario de MescuitaTratar na "Orrcr.lrmçn . Alfa" Arua dos Andradas n, 36. 2». andarTelefona 4.-8.58 e em Duouii deCaxias na tlllsl 1 Arenlda Kl!o Pe-
çanha n. 13. 2». andar.

Comercial 
— Curso comercial Pra.

toco, em 2 anos. Turmas palamaníill. a tarde e a noite, eaperia-
Usada., para menores e adultos. Ma-l.r!as: Port. Matem. Tiiclí-. «ntat»Taoulgr. CalIsT. Daetllogr. Corri.pd.comercial. Direito Comercial e Ksta-tlatlea. Satfto abertas as matrículas
para o Curso de AdmlssKo. cem aultw
diárias e Inteiramente gratuitas aW
tlns de Janeiro. Ainda existem ai.•ramas vagas — "Curso Matos", *Oargo
tle SAo Fran-iifg. !4, 2". andar,

Contabilidade 
— Perito contador e

nrofes«cr. ensina em 2 olíçftea ln-
diTlduats por método facll. «serltu-
racAo mercantil, aritmética • corres-
nondencla comercial. (rarantlndnnoroveitamento — nua Prhne.ro daMarço n. l-_Ji._andar. aala 1.

Contabr.idãde* 
dactilografia e corres-

por.deneia comercial cursos pratl-cm « eflclentee, & rua.Sfio José 49,
1» andar. Telefone 42-5991.

Cursos 
noturnos, exclusivamente pa.-

ra adultos: Primário. Admlssto a
Datllograíla. Diariamente, menos aos
sábados. Mensalidades ao alcance detodos. Rua Teixeira Soares, loo —
Praça da Bandeira. Tel. 28-0229. —
Instituto Corrfa Paes.

Contabilidade 
• correspondência —

cureo-nratleo. em 2 meses, ensl-na-so. Informaçòss com o sr. Viana.Tel. 43-1111. Av. Presidente Vargas
509. 18.o andar, sala 1B04, dt=rla-mente

CiTigSõ 
sa pleno lunslonansato —

Vende-ss ou somente a Instltuieto0:1 tambem o magnífico predio. —
Cartas para 67-to . na portaria deate
Jornal. 

Contrata-*» pHSKucerS competent«,
com referencias, para dar auJas

a -domicilio numa hora por dia 3vese** por semana do porforues ar!-
tlmetlca historia do Braell e Oeoara-
fia, a menina que cursa o :<¦¦ ano
(tl.m. .1.!. As lníere:,.r<Si.3 queiram dlrl-
glr cartas frara 5.651 na portaria ffeS-
te lornal.

ancas mõíerSIs do salão — Cura»
para principiantes • aulaa ds apar-lelcoamonto. Aulas lodlrldusls, dlnr-nas « noturnas. Professora Marr. Ta-lefone 37-1651. Copacabana Poslo 1

Desenho 
» Geometria Descritiva —

Estudante de engenharia com lon-
ga pratica de ensino particular, le-
ciona estas materlae. Te!. 27-8145.
Chamar Israel. Hoie pelo teL 29-2880.
T*\esenho a artes tapllcadaa õ^eco-¦a-/ ratlvaa. precisa-se professora paracrianças de a a 12 anoa. Procurar asecretaria da ABD, á Arenlda OraesAranha 19, .« andar, Or. 203. daa 18as 19 horaa

Oactüonralla 
— Diarlamentõ gr|

ao.00; tres reses. Cri 40.00. Curso
de ferias, diária. Cr» 50,0o. Dio-ae
materiua avulsas e preparam-se ean-dldatos para qualquer concurso; A rua I
Bote de Setembro 3O7. ICieoIa Ura- I
ula. Telefone 22-3772.

22: SH!_v.**_?5.:**¥«•?!» ag-,eo. baratos o aluno ala teído __,.tnimer.to o professar «avprasta aa»estudo — Rua d» Qaltsna» a. »x2*. a\\,t\WX.

Professora par» Jardim 4» BSB5cru» ten>is pratica • ,*rt* ln.plano, ordenado i.ooo aroaalroa. tC-
lorníí 

P"* 65877' "* Wrte é**t*

ptro.etora formada pala OSÜnHaE:¦•• d» de muslcs, leciona plano • _teruselros mensal,. Vai a domleR. •facilita e plano para tatudo; A rua

PBarto 

de Cota-tlpe 53. Tel. 3.-44U.
rorassor partlêãlar — Praetsa-s.
para ensinar ae matsrtas. Psrta-

1?}'U A»lm,","í;', °«->ír»'!a • Hlsto-rl» do Bratll. Telefonar para 42-7039,das li as 15 ho-ss, dlBrlsmiat». oSa-mar D. Carmen, 

PrõT~W. 
ScKneldsr lsdea» i4«llã«

,. "li cVa d0 "1*ln<> «u am ao» ra-
T.dien «•..*_,"" M"»>a*le *' A*H* m"rei. 23-1842. 
professor pnmarlo a—-¦ .¦•¦¦•..".« o >**i-Jaslo'.' erT~ancas s adultos. Prata de Bolafo-80. 114. apto CQ3. Tel.: 43-.-.S.
T>rofessora de plano diplomada, seià'. ,« ?nsa Pratlca, ensina plsno. teoria,solfejo em casa ou t domlelllo. fac*-
ei!."."0." P.1*****' f"t estudos: a ma
l5So 

Ame"*' '* T M»'wo — Haddock

pfõíêisora de desenho e artas *ilf-A cadas e decorativas para erlanels

ffy9ho&"tf"' at- »»¦'*»•?»
proKeJora^ «»âPl_ano, t«>ria. •oltêj.

• dltsdo rítmico, aperta .eam».-.-
m.,ÍÜ. <xmp*eno ptm. quálquir tia,método fseil e rápido. Leciona Iam-bem a principiantes, ertantsa . aatí-tos. *m ,ua residência « a doceicu-oTeleíone 29-3253.
illrofessora rte pintura i óleo — IT-

r,.?.0."":."* *?* "sldenela, i ma daaPraças n. apto. <_, Tçf. s!-tl,ír,.
professora ensina ranto tèorTiTsoP¦A. leh e prepara alunos psra a Es-cola Nacional de Musica da Unlíur-a.dade do Brasil. Tal. IjMjjg.
Pro/eDsorn. 

ensina português /rancS.
Infles, as rr.aterles d» curso prlrr!»-tio e prepara alunos para i »x«-i.a_ admissão ao curso secundário. 7?-lefone ;s-39ÍQ.

proressora da plano, teoria * "sWf.ç

i0, /'í,'.0"" "" «3» residência aa dcmlelílo. Curso asueclsl $*,*/*crianças, desd» 4 anna. T,l a-i.lr.
Professor 

— Leciona maTãrfes Si
p:*!mar!o e secundário. Ta3i*ií.*ncorrespondência comercial. .4 3 11 apraticaa. Tel. 57-527*.

Português 
} .steTÃTt.ja n IciS_~=.

Quer am*5iiar oa conhecimentos
do aeu fllhlnho? Matrlculs-o neitscurso oue funciona a At. ?f. b. eo-paeaoana «m pequenas turmaa. * »e-
ses por semana — Menssildade !..... .. ... 

Aa.rí_cruselros. Tel. 37-5274

Professor 
de Português e Sfa.j-mi.-

tica, prapara psra o Cole-lo }.»-lltar a Ginásios. Kua ato Salvador.
29. apartamento 102. rose t3-139*>.Chamar Dr. Heitor."professora de pleno üplomad» peííessora t!e plano diploma d

S. K. K., muito paciente, \*t\r~na a adultos e crianças desde 5 ar.01.
Preço por aala 30 erjsalros. Talei»*»32-1246. :

Português 
« MaUmatííã 

~ 
PJr

professora de grande llroata!» —
Aceita alunos do .urso prliaarlo, aí-mlssSo « glns.lal. Prapara -sribsm
pari concurso. Tel. 48-3362. __^
Particular 

vend. etu perJiítõ ssl»'-
do movei Draso, 4 pecas conjuga-da» Hua Manoel leite. 16, apt. l£ —

Hftddocfe Lobo.

Doetliografia 
— Curso rápido eln-

ter-sivo, e.pecIaUaado para atful-
tos, constando úe uma hora de aula
diArUmente .Profexsorej especlalisn-
doe cempetente e peclentes. Ptlploma
no fim do curso. Quem ee snatrleular
até o dia 5, freqüentará o curso era-
tuUcmente at* feTereíro. "Curso Ma-
104** — hnieo d* S2o Francl.to, 14,
2°. arjdar.

Estrangeiro 
dã língua caatollisns,'

dcesla fazer Intercâmbio de llçfies
do seu idioma com pessoa» nntl-

vos de palcos de fala lnt.Jr.rn.. O ln-
tnrcjiuuio passul conhecimento do 11-
teratura. íilosofla e Poeata. — Cais
.tas psra 66251, na portaria deste
Jornal.

ExpTIcãSõr 
de amtemiltlca — Curso

ginasial — Aulan noturnas — Sm
nua resldsncla ou na do aluno. Tele-
tone 28-7234 — Almirante BalUaar 3b
qpco^ IQI^^— 8. Cristqvào.

Franuês 
— Professor naco com 13

ano* de mag]/terlo nb Colesio Pe-
dro II ensina ludtvldualmeiite para
qualquer fim. Inf. com o professorPatrlcK de Fouey, do Jornal do Co-
mercio, 2.° andar, sala 218. Telefo-
ne 23-1083.

Fisica, 
qulinfcaj lilstoríal"

Prof., "

Crianças - Dentista
Dra.*M. .posaria Cosiantlno TárarssAt. m* Branco, 1S3, 9.» andar, a. 903Terças, quinta* e sabsdos. Dos 14 ts

li .oras. Tal. 2»-»}77 (Edlficlo Boc.
; . Bul Ftlo.Orandenra.

DR. VIVEIROS REIS¦miemento r»ptdo • modertt* .«-tadurs. »meneanas. pentes fixas a
morela d« noaeb, desd. 380 oruael-
ras. Ls.rt?o Carloea 5 sala 404 .M 5*se «4bados Av. K. 3. d« Copeoaoma
739 »al« 105 2»» 4•» . *M Klrai,

PRÓTESE
Aprenda est» . rendo .«lana predliaao

no mais amigo ' 
e ¦ oompleto «taoede-

t-lmtiHo etptuiai.sftdo e torne-te ln-
dopendouts <m 3 mejes. Inat.tuto Ae-
tiajcença Praça Tlradentes os i» o :°
anda; tal 42-6673 e na rua .liar:;.'Cciiiúon 93 uo jdeyfcr.

COLÍIGIOS, CURSOS' E
__________ rttOFESSÕRES

Aulas 
de lcglía para tsdos os fins,

conversação, correspondência, eto,
Com Jaime Duarte, i rua Correia Du*
tra 143. Oatets
e 45-1517 A noite

Tels. .I*i-i72o dedls

Suia» 
a dotalcuio — primário ad-

mlsjso lndes - matemática si-
najlal. Preço, modioc». — Tele-ioa»
32-8290. ^___^

Aúmeáte 
eèua conheclmenfos e dé-

pois dê corpo as ;ur.s Id .ts.tra-
vando num íUm, numa pagina, utim
poema, num livro o que sente e pen-sa OíTijUiiüdú nigb t oebaaà ornada, asua r.olva. a íua espoja a6s seus pai-memorando umi grande data. Com
g-rande pratica no Jornalismo e ua 11-
íeartura emlner-lhe-emos cotóo eu-
mentar aeüs conhecimentos e .a bem
escrever e exterlorlrar seue sentimen-
tos str.iv*, de aulas diretas rápidas
eftcUntes fáceis inedltai. Cartas ;>w.i
5S940. na portaria desta jcrnal. Cea-

pletc sigilo.

natural.
M. Paraíso — At. Bio

Branco, 103, 5.° andar, ssla 302 —
Fone: J2-7927, tratar, das 16 às J9
horaa.

r"ancis — Preparação rápida e eti-
ciente ao* concursos de admlasau.

Prof, toslst. experiente no asunto. —
Ed. Dario, 13 dé Msio, 20° andar

F
sala 2025
26-1334.

De tarde e âe noite. Tel.

Franges 
ensina lenhorÀ Varislcnse,

tem multa paciência, cecn crianças
—- Tacnbcm encarregA-se de traduçoe»
— Pavor telefonar poça 26-1127 com
J*me _.lfelena.
Hlida""—""Professora 

dlplbmtaa e pa-
ciente leciona plano, violino, ban-

íiollm, violão, acordeon, teoria e solfe-

Ío 
em ema do aluno. Chamar pelo

. 'one: 49-4427 uu 29-002..'Thglòs. Âuüia intensivas t gratuita.
X ci.ira divulgação do idioma Inplfcs
e esrpccl&llsadas para adultos, Pro-
feesores injlÔMB e amerlcauos'" natos.
Aulas eepeclalleadse de conversifAo.
Desde & primeira aula o aluno eo-
meça a falar inglôs. Ao sa mátricu-
lar paga apenas a Jola de ingresso
de 100 cruzeiros nAo tendo mais der-
pesas de esp;ola alguma. — "Curso
IIatos" — largo d» B*o Francisco &.
14, 2». andar.  -

I"nternato 
para rnenlnoa • meninas

do 5 ,a u, in.i, rua Araguslo 394
JacarepaguV e rua Sfto I«uls Oonzaga
604. Bto Orlstovâo. .
Tnglés pratico' par* medico., medi-
oas, químicos, engenheiros, ete. —
Professor registrado' — Bua Martins
pena- 15. esquina da ?raça- Afonso
Pena,, Tijuca. Tel; 25-2356. Bl» •
americanos e Ingleses. Domingo das
I âs l? horafi. ¦

Iogléa 
— Bx-professora da fiCÕÜ

Berlltr, ensina seu Idioma parti-
cuiarmente em sua residência a preços
módicos. Bua Andrade Pertence n. ;o
apto. 45. Jo andar,, catete, telefone
23M307 '— Miss Annl».

I~nglí» 
— eir'a. Inglês», ênêli» i

domicilie. Semente crianças e se-
nhorltav^ Zona Sul. 4T-J420. ^__

Inglta 
— froíassor» ensina conver-

sa.l*. gramática, corr. comercial,
Brauco, 257, s.estenojrstla. AT. R-

304. Tal. 42-mt.

Inglês 
par» a»b-'r estudo tadlTldual-

mente, iem perder eeu ttmpo
deeoraijdo rearâ . . que nfco poderá
lembrar quando quiser falar, auias
pratlea* no Centro ou a domlelllo.
Prof. Etliurlí: 4 r. Washington .ul».
111. apto. 107, tH. 52-2114 ¦

Inelee" 
—• PríClondrluo.^cõin 

'"Hon-

ga pratlea, leelona seu Idioma
em eua residência, aulas base: 2ô
,:u:.¦_., .-,, A i. Gorrela Dutra, 56! &pt.
53. *." andar — Tlamengo, t«lefl-

| ne 45-2329.

Pro 
fessora cs piano, teoria nasieaT.

solfelo e ditados rltmlses, <lpie-
mada pslo Instituto Mselonal d» Uu.
aic«, leciona em eaia • ral a demí-
Olllo. Tel. 47-2Í42.

....?.;__.,. — Atl.*, paríSular», ISA dücenho, método moderao, frha-
mar 27-0188.  ¦

Professora 
S plan» diplomada 'nalã

X. N. M. íreJor.* » erlasçaj desâa4 anos. Kua Coelho Mate t6, Laraa-
lelraj — Tel. 25-7001. _______
T)reclso profeeaora Ca franeta, giii
X leciona a dcmtcillo, ohamar UU-fone 43-2806. ¦

Professora 
dé" fio lio —Xecioaa~põf

musica ou A domicilie, sele. a,»_.ra-
panhamento ¦ e canto oo vloiào, pormusica ou de ouvido. Preparam-se
alunoa eom poucos meses, i At. Oo-
mes Freire 102. tels, 27-2182 a 22-.ÜB.

Professora 
prlm.rlo e admissão erl-

ancas e adultos. Praia de Botafi-
go 114 apart. «03. Tel. 45-0*51.
Oenhora educada na Suropai" leciona
O francéa. Telefonar 37-54S9.

Taqulgrafla 
— Turma» a saram lnl-

ciadas em novembro. Método «'--
trememente facll. com 34 slnala a^:-
ntva, podendo escrever em fjuatqasç
idioma, 5-r.i «daptaç&o de *ppe:l*
al-guma. Diploma no fim do eur^a.
Ainda n7/n'\cm algumas vagaü. —"Curso Matos" — I.-argo de Búo 7ria-

-c^B5?t...n- ...Iflr-.Jfj.. andar.

Taqü-grafla 
— Turmaa a an^m tnt-

ciadas «ro outubro. Mitades es-
trcranmente faóels corn J4 sinais »pe«
nas. podendo escrever em qu*'<fue?
Idioma sam adapta^llo de e_9eele at-
guma. Diploma no fim dõ cutse.
Ainda existem algumas va-gas. güiüo
de. coloca? tío para os alunos dfclo-
mados — Curso Matos — Iiargo de
Sfto Francisco n_._i4._2* .andar.

íoílnb -^*Tirofe3sàr»~Hlpioma"âa/~Í5-
dona e prepara alunos para qual-

quer Conservatório. Hua Delgado de
carvalho n.° 22_;Haddoct I-olío'.

ViõiHò""— professora ensina', pratl-
camente, acompauhamen(ói, tam-

bas, tangos, bolero*, nte, somente a
senhoras ou crianças. Tratar pelo tel.
47-l_i:.a. Aulas individuais ou cm
curso.

V. S. DÊSEJXHaar aoe sen*
«lhos uma boa Lustrai;áa. Deixa
eslnd_-lo_ acordeon no Tnstltut-s
iio Maestro Georde Brass. Anlao
cspeclalir-udas para menores —
150 cruzeiros mensais. Copacabs.-
na. Rna Miguel Lemos, 44. Te-
lefone 37-6S84. ,___
Vende-se" 

uma sala da Jâ-itsur,""!*^
lheada de Imbuía, eom 11 fMt«">

em estado novo. Vende-se um <juori»
tambem folheado, eom 9 peças. Ven-
de-se uma sala d« almoço eem 5 jm-
ças. Tratar A. rui Farcie de indi»
de UO, .panema.  ' ¦

ADMISSÍCT
Curso de admlísAo inteiramente- fra-tuito ao Ourso Comercial Pratico «ra

2 anos. para Quem i» matricular até
o dia -S. Exames em fevereiro. Mate-
rias do Curco comercial Pratico: Pott.
Mat. tnçl.s. oontab. Taquigraf)». —
Oaclnfrraila. Caligrafia. CorrnTpo-Ddea-
cia. Sstatlstlca, e Koíôea Direito Oe-
mercial. Curso completo «m ? ane-j.
Turme4 eepeelalisadas para mendru
o adultos, pela manhs. 4 tarde a t
noite. Ainda exUtem algumas vacas.
Cur» Matos. I>arge de £ío Franütco
14. 2 aadar.
Admissão ao Art. 91 —

Grátis
Turmas o. «atid.-j p«:o aréf. M».

desto d» Abr«u t* Col.-tlo Pedro ti
terio inicio em novembro ..prosUu
rr.il rirri?is àPflTWJ ""íía a àt-T**ij»3i
biíi.ís': 

"*i>"rta»"u"os. 
«itemlttcãTISí

flès. ciências. Curso Carleec. Ai-s*.
n'-)a Rio Bram-o MT. 2° andar.

ACORDEON
Um». Lourenço auxiliar do pwiiu

tía Masurenhaj; curso rápido paru ev
nhôras « crianças. 4 auiO£ bo.- bata
2oo cruselros. p-iar.»*..; íáleatadS
T«l. 43-3IÍ2.

i*j

£SMÍÁ_
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ART.'BI
'Vmm «m i ano ?.*:*. %*\--<r»

tf» ií **>¦•- O* alunos que _*> mautru:»r*m ti. o dl» ••. rr.quriit»r>o i
("ifAo cratu.lau.snis «té :¦•*<,-::• ¦
fviminti » p»rtlr d. l»»,r»íro - o,-».•¦!:!• -.li.. .. p>»»r • !.,.!. ., M.l. -
1.0 cr.r.ilioi Turmai ."-.« manhã
l-rdi • • noiti. Alnoi «ai.lem ilgu
P>l ig*« Cur»o *ívi. !..».¦ de
•ao rrancUico 14. ?• indir.

i

Art. 91
O» aluno» preparado» pelo Prof.

C.MU5OS0 PT-,HO eitto obtendo
os melhore» resultados noa exame,
do Art. 9i. Nâo perca aeu tempo,
TA ao Curso nível. Av. Rio Bran-
eo. 114, 14.° andar e prepara-oe
para a aeg-nde. época ou parn o
próximo ano. Aula* sob a dlre-
c.o do conhecido Prof. Cardo_o
Filho.

COMERCIAL
tttrw CnitifreJal Pratico, em 2 anos

T»rmas pela manhA. i tarde e à uo_*
te. e^pccialiudat para menores e
adultos. Mat-srlar. Port. Matem. In-
a w. Co.itab. Taq»lí_r.. Da:t-Iorrr.
Correi .tendência. Comerciei. Direito
Comercial e Estatística. Es ti o abertas :
rv matrículas para o curso de admih-;
.<„o rom aulas díaríia * Inteiramente
gratuita» até fins de janeiro. Ainda
*£iyt«im alguma. rasas. Ourao Ma- >
iv». Larga d» Sá_ Francisco 14. 2'
«nd»r.

Enslna-ie
ou aperfel.

p çoa-se. To.
do,* w ti-
pos de le-
tra. Aulas
Individuais.

Vatrteulas Permanentes, Preenchem-
¦e ou eonfeoclonaro.se Diplomas e"?(»rpsmüihos. . CTJROO TÉCNICO DS
CA_LIORAF_A — Plindado hi 23 anos.1
Prao» Tlradentes ,.lf.„Tgl *¦ 2-„?__!_.RIo¦

ASSOCIAÇÃO CRISTA FEMININA
DO RIO DE JANEIRO

AVENIDA FRANKLIN lliniMul.l. st - 10.* ANDAI.
I I l.l.l uM - «-MM - .3-6.8-

DEPARTAMENTO DE ENSINO ARTÍSTICO
Cursou diurno* c noturno»

Dnctli-graria - Eatenucralin Marti a • .n-n.r (vario. Idioma* i —
Portusuêii ~ Erancía  Inglfj —. Etpanhol — Aritmética- Decoraçôra de Interior.a — Desenho — Corte .e .costura —
Chapéus  E*.eno-dnctlloRra.a-correspondente — Curso de ad-
mls-fto — Contabilidade — Canto — Baile. — Plano — Teoria

musical 
— Curso sobre mualoa folclórica brasileira

Associação Cristã Feminina d^RÍFuTJaTfsirõ^
DEPARTAMENTO ARTÍSTICO

At. FranIJIn Roosevelt — Rt — 1.0* — 4.-.135R — 42-6786
BALLET (para rrlc.nc.ns e adultos) Plane — Canto — Daiua de

Hcil.to — Coral — Teatro — Escola — Teoria e solfejo.

INGLÊS
."l»!l--«r c.-rl» _CH»||.-: .i. M »_•¦ • urtitulaiai d» i«»ic«.i. ¦._ ......

ia aa aluno, <ít -.«nveMAçAu e.inw.ii.1
» If.iij.tlc.. ^Chamar »?->;4jr.
Latim. Português, Franoôs

Cu.-i.-i 
* »g __nt»v.,

' nwi|u.i * t.ifH.en»a
luih*. Avt.ii.u Ooii aj
T»u«i» T»;»toni .i-jíí»

J, 
x.-.ici • mi»* - liomlmlrn. Ki-

drai "

« at.» «,- (» .-rui,.,., a *
rcu-.. il. |

ftülttOi .taiUUi >iBciii»m-i»

Associação Cristã Feminina do Rio de Janeiro
DEPARTAMENTO DS ENSINO

Av. Franlclin Rooiev.lt, 84 — 10." andar — 43-B3B8 — 42-6786
CURSOS DIURNOS E NOTURNOS

Estenodactllosra.0 corroaponâenta — DaotllografU — l-_tenogr_..
::.-. M.-in: — Português e Aritmética — Ourso em' um ano — Men-
lalldade Cr» 150,00 — Novas turmas em novembro.

-F?__r_
w _»yllfiíu__IC-mt^^AV^ihS

CURSO DE DAGTILOGRAFIA
T taqulgrafla, para principiantes e

aperfeiçoamento com aulss de taqul-
rj.-afla grátis. Ensino pelo tato, cora-
plsto e perfeito. Provas mensais para
oipedlçto de diploma a alunos de ou-
trsa escolas. Coloca os diplomados.
Aceita trabalho de copias, a Avenida
Amaro Cavalcanti, 45, sob. Telefones
H9-4..06 e 49-4747. Meyer (Anevo a
\frcola Tacnlca de,,. Comerçla_ Modelo t.

CRJ 50,00 POR MÊS —
INGLÊS

J.pre&d«~*« 4 vezes mais rápida-
fvtote em turmas de 4 ou .5 -pescou.
Prof. dkplomado atende todo o dia.
T*rat»o"m __t_laa noiurnsa _M. Da-rJce
_.. 13 d- Ibla io» -..d». sala 3025,

CASfAHHOLÁS
».-* espaàhola «isuca a tocar «m\

captdez a »rta, como também sapa-
teado <g?atig.ol, in?. tel. 2S-8Z42

CRf~72,00
O arJso 91 é necestldade urgente.

Torque é uma modalidade do ensino
Que permite em um ano concluir-se oCurso Secund&rlo reabilitando milhares
Cs ^f-._o-ij que por 'orça de adverel-
cadê, tiveram que abandonar o curfo
seriado obtendo—o em t«mi>o slmpll-
íleiindo para galgarem as carreiras su-
Errl-r.s. 

o Instituto dr Clonclas e-Iras criou duaj turmos pela manha• l noite, em 3 de novembro. Já queIr n.--.slda-_ ie expor-se a matériaa.-n tempo surlcler.t.. procurando «ten-der As asplraço&s do. que procuramtnechor '.usar n» aocleda.de. O Instl-tulo d» Ciências e _etras nao cobrirá.'.)1_. carteira matricula, o candidato
pagar* a menjulldade do mès cor-TL-nte. A-renlda Hlo Branco 120. 10°and».- ia!a '.032 a 10-6. tal. 42-7386— AssMlação doj Empregados no Ca-^Mfrc.t.t: _^__Conversação

Inglês Prático
DOS EE. W.

— NO —
T.ASÍHINGTON ENGLISH-

COÜRSE
STa&ocm GRAMÁTICA e COMER.CIAL. -n-ctnair-ento prdi_oglco d»

proDune.o e .lntonaçfioar. n.o Branco. :7. — n.» andar¦— Orupo :.io. _ Aula... e Informa-
Si*. 5_m.Pi,OF- JVALTER todes ostílaa dc_ 7 »s 21 horas. Individual oucm gr_po. Ta-ifccrr. vai a domicilio. —.ei. .2-0203 (novo ertaçRoç — Re_c-tQt-c: taabem_par_t_ 40-7-jos

DACTILOGRAFIÃ
Curto r.pldo » Inter.rlvo. cspecla-ltlado u«r» adulto», comtr.ndo de umanor» de aul» diariamente. Proíes.o-res e;peciall_ndo_. competente- e Da-

oí-i.*- «Ploçsa, no fim do cureo.O.uem .-e matrleplar ate o rtln 5 fre-ucientçrá o curso U-ai-itamcnt. N rteíoierelrn. Curso Ha tos. 7.arCo de Bao
_____»ro.. -4. 2 andar.

DÂCIIL06RAFIA
hí?^-.°_c_r-it>!<!to em 1 mt*. Cl"" «!-
í'_ -"• 50by«. carbono, etc. Men-:»-
i. „C."-.de'd,! c!r* 40.00. Küo va tar:^r. SKNADOR DANTAS, 71 — 1 ».

FRANCÊS
..^fnh->ra ,'r»n:«!"'. 'aa tradução. r_r-resp.ndencla e leciona m-lo^o r»i. do

.FAR.AR iWGLÊS E FRAN^
CÊS RÁPIDO F COM

PERFEIf!Ãfl
Professora H"'er.a Mac-T.ean R*chvt-eirt'trad». dlDlomnda pela Tjfnlver-1-

. '.' J' CamSrid-r-, ensina por me-*ld0 
,d.lr,eto iPra«.oo comercialP. soilii

T."_1«-q_en°I, Sru,n" ou Individual.
T,r."H P'«o»lmrnte á' ru» das Marre-..
OÍ41J5..VJ: bine^oV.peno d0

FRANCÊS É PORTUGUÊS
PARA ESTRANGEIROS

M

..cadcir.ia Brasileira de Coreografia e Dança
VASLAV VELTCHEK
Dirigida pelo grande coreógrafo e "Maitre de Ballct" VAS-

tiAV VELTOHEK, do Chatelet de Paris. 1.* classe de prln-_lplant.es — 2., classe dos adiantados — 3.» classe dos profln-Blonals — ..* classe de danças características. Matrículas «.__*¦-
tas. — Praia de Botafogo n. 624. Tels. 36-9595 e -6-4289.
Curso de férias.

ADMISSÃO
1. -io f.i.iu-1.) (Art. 01) para out. 1950. curso Intensivo, Português,

Matemática, Inglês, Ciência, com três excelentes professores.
2. Instituto de Educação — turmas intensivas ds Mat. e Fort.
3. E.crfiurarlo para autarquias — professores especializados.
4. Detetive — curso bem orientado por policiais.
OURSO CARIOCA — Av. Rio Branco, 147 — 3.» andar — 43-1144

ART. 91
MENSALIDADE (R$ 120,00

V»«IIUul»r»i d» Dlrillo t PlIoioMi ! Titulo
Aluncu s»m miuii dn C!»n!tft.'o clu-1 _..,., Ilnilll! I »rt. «I. !•:,» ¦ irar o
Stot, 

Fernando Cnldaa tm atia tala
• »ulai 4 ru» do Catati 1|2. i* »n-

dar. ••!» 1. pt!» manh» ou t Urd.
ou Irlifonar p»r» ..-:.4t. <oro»nH
*1»« j^ â* !4__hor»a

. i;.-:*-.s»¦<->;, * rMortnai tia aiua
| iipe.lsluiai em comcrtoi «rr.l.. ,

Porto Alc.tr, st, — Telitom
T~uttra-fôr*^™Armãçu»rím

VENDEDORES DE TUBOS
Precisa ic de bom vendedor de tubes poro Ó3110 e gás, para tre-

co

Mr. C. WÁLTON
AMERTCAN TEACHEU

Aiiln'1 de liifiiò-, llustrnda»
VUlra, 17 — Apt. 304 .
Vtlelra. 17 — Apt. 304

Tel. 37-

íSiíit balhar a freguesia consumidora (encanadores) . Aiuda de euso
.5i_lh_._ :.!»"•"«. Inútil candidatar-se quem não tiver conhecimento do »amo c"".'tJtVÍ.. ! froguesia feita. Cartas dando referências, para 70.053, no cortariacouMHoi tta inavrU

Lim«itln» tnf»rr.sa-i». T.loíone» - j j_,._ !__«_._.IH'|t«. — >*•*)?!.- u^iii, > aesro jornal
Luitranor 

— • Armaçft*it empatna- í
COio, coniertoi ;. muvila. Xatuta* t

dar I.imarUnr en. »rr>i»-ie. Tililu- I
BW »l-»/5|. <«.<.:í>_»_.l_;S>.í.
f iiictrador — Lustr». diicueãT
1J cara, ritofa movrli r.(t eitllo

ta-
corn

"OS-
9. 1

-10.3.
Esq. Av. | a maxlm» perfeição e por pei
E«a. Av parlta. Cli»m»r pelo tona jj-sai
ç»M. 

"'• 
j qujslguer hor». VUor,
! )u09A 

' 
dliilnlK anífna fãaÜr" .lõrfi»,

i.'ã a pragoi ic.ro.iv. i. vai a dot»1-
elllo a também a^tta «neomondiM,
Talaftma ia-9'>77. Clvjmar H>l«na.__

Nasarifõ 
craqtia dá7'plntur>a. tn.

carrrea-it do rtíormns, plnt-irm
etc. — Tiletona »-4t')- « 8^-113».

0[?cracs-ie 
cõ11nríe_rá"~ch~eíã~*da coíP

nha nacional e f*tranB«lra salga-
ilíntio» malontsu, KaUntln» bolo do
noiva, Prepara-se a domlRlllo e re-

-uno mítico «m 6 mc-iii aieaa» por "g«_^w!_qg»it Tel;, .i;»»»». —
liror.isorts espiclalltadoi. Aulta no- l^riTor — otere.:e-«r p»ra bli.al».,
turnai a lerem lntcl»d»i dia 15, ir....- I -a tetos, «aredei. no-t«i, Janelas.

aalldade Cri 80,00. ( massa, óleo, Kem-ton. etc. 8ô com
MATUICUT.A . ABBRTA« . . larla da CrS 70,00.

___Trri7ro nRAsrLBTHO M oow_n-, i>ihtTirar«~>etorni«í,—eí«aflTÃ^i.ntTA OpHOALVKS DUO, 75, 2." | Jf eom perfelçBo. M. 3.-M09. prl-

Português
Matemática

i^^mW^^ S ™_,c.."or^,,-t.. Y.ran,Stl:Professor de piano
Mcdtlh» de ouro. pela E. N. M..

lerloni em ttít t a domicilio. Ira-.-r
piloa laletonei 5B-O501 t Ja-:sia.

Professor italiano
DA aulaa a. domicilio am ' ¦ e

em «nino. .Professor oiovanr.l. " .le-
fon» 45-07»;.

Koviw turmas diurnas e noturnas a serem Iniciadas no
dia 1 de dezembro. Aulas ministradas de acordo com o pro.
-rama do Colégio Pedro II, por professores especializados a
registrados.

Distribuição gratuita do carteiras aos estudantes.matrículas abertas
INST-TUTO BRASI-EIKO DE COMERCIO — ROA OON-

ÇALVES DIAS, 75 — 2." andar (Esq. de Ouvidor) Tel. 42-5B3S.

ARTIGO 91-2° Época
Preparam-se alunos nas revisões de matérias. Inscrições aber-

tas para o ano de 1950; cursos pela manhã e & noite. Libretos das
matérias do Art. 91, vendem-se aqui; 7 Setembro, 107, Escola Ura-
nla. — Tel. 22-3772.

o propr. t). íéfili—•cia: «o nara sf.oç
. mt-ona em sue» reside.-.-»* e Mnhorf.s. Preço' '¦-» "-041,'

GRATUITO
Admissão

JN-nrUTO COMER-TM, DO BUA-8jL — Novas turmis p»r» menores .
ad_.»o» te curso Comercial em J

. anos. Ru» arus-aiana 114 e Ub ,M.trad» pfo -,.»,, _o . ..„ _-dare>¦ >rox. à Rosário).

.«?-„.__ _g.\"* ,lnK|e!« emlnom pro-Te.sor»» e trancjelras. lp e recrls oi!-re'r«. Baer 4 ru» «:*ero í'v'ra .4 «".

Aimissão grátis
COMERCIAL e ART. 91

Novas turmas para menores e adultoes, pela maniia, i tarde .
. A noite, a serem Iniciadas no dia 10. Matérias de acordo com

o programa oficial de Admissão.
INSOR1ÇOES ABERTAS

tNSTITUTO BRA_i-I__-RO DE COMERCIO — RUA GONÇALVES
DIAS. 75 — 2.° andar {Esq. de Ouvidor) — Tel. 42-5835.

MSSIIMI «I»!¦!-IWI-IIMiaBIII¦«¦-¦__¦_________________¦______¦¦__¦_>

Estude sem pagar
Se o Sr-, tem vontade de ser um ELETRO-

TÉCNICO consciente e não um simples remenda-
clor de rádios, geladeiras, etc. . ., se o Sr. tem os
conhecimentos matemáticos essenciais e uma
inteligência normal, o Sr. poderá em pouco tem-
po ser um projetador de máquinas elétricas, re-
des de transporte de nergia, circuitos oscilantes,
rádio, eletricidade médica, recebendo mesmo no
decorrer do' curso, encargos de serviços nossos
que lhe tornarão os estudos praticamente gra-
tuitos. Procurem-se sem compromisso — Rua
México n. 41 — 10.° andar, grupo 1 .003. Téle-,
fone 32-5186. De 8 às 12 e das 14 às 20 horas.

Escola "VELOX"
(FUNDADA EM 1911)

RUA DO TEATRO 5 — 1.° AND.
(Junto _. Largo de São Fraoetseoi

(-A_cTi..fl(;RA>-..a, TAQUIÜRAF1A E PRATICA COMERCIAI
Corso "VELOX" DE DACTILOoRAFIA EM 3. DIA8

Interessa-se pela rolocaçío dos seus alunos
«Jnnferem-gf diplomas de taqnlgrafo- e' dacUiogralo.

ISCÕLÀ de ÀCORDÉQN
Aulas individuais e em conjunto, método fanil. Prof. Maestro

George Rrass, Dinl. em U.S.A. — Venda de instrumentos, preços
módicos. Rua Miguel Lemos, 44 - 11." andar — Copacabana —
Tel. 27-6584.

GINAKIO MARIA JOSÉ SILVEIRA CARPES
CORPO DOCENTE DE ÍNSIGNES PROFESSORES

Jardim de Infância — Primário. Nas lérias aceitamos trans-
ferenclas para o ginásio.

ADMISSÃO
Externato e seml-lnternato — Cursos especiais de Inglês —

francês e até de arte culinária.
PRAIA DE BOTAFOGO, 524 — TEL. 26-9595

andar.' Apart. 1. Tel.': __in495Í_ _"rii_
S03 telefone

IN GLÊS
racn"™!.™' m«01i,o moderno .
-eia,nPH_'"soía '"«_!««- »lül [
WMíJ 'p"M-a - ™IX |

|WJ_-ÊS 7- MísTIjÊÕNARD
• *-l?a"PÍ_í_r- »;_t_Hí.ur* '^-«». a AV.
C-itelo *'* *pt i:í ^Planada do

Inglês
¦ li fAuí A Hün LvLAi
\-V\g>-^-<^_X
ALIANÇA INGLESA

Aui_3 práticas pelo mé-
todo direto, por proís. in-
da exlsie-Pc vagas. —- Ma-
gleses. No.as turmas. Aln-
trlculas .ncerrar-se-4o no
dia 10.

Rua UrUgualana, 114, 1.°
e 2." andares. Tel. 43-3175.

INGLÊS EM BOTAFOGO
-s-entl-S En_!l5hí pror*s»or Eldney

C-iestor.. PronuncJ» londrina, Peque-
03 grUDOC tt _0fr C1-.1... Ir? ¦ —- ?.¦._"'.!•!]

-i&ít^j desde * ¦, «jarta auía, J?o% «, gru-
, Iplanlse is r"è ái':7,50
i&s-sta uma aula acetv nenhum

icopi_yí*sol»so. X>lar;*m»nt* A rua Fa-
ftíí. », l" gobrado (2« porta). Eatr»
_- _ 1

i-pos de >*»«_r.oru. - A&slsti

INGLÊS
5." anâ. —ESCOLA WILBROW — Alcindo Guanabara 17/21,

Tei. 42-1180.
27 anos dedicados ao ensino do inglês.

Turma nova para principiantes este mês
Existem vagas em outras turmas. Aulas particulares. Ta-

quigrafia inglesa. — Professores ingleses e americanos

MENSALIDADES DESDE CR? 60,00

103.

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS DE
ESTRANGEIROS

Os estrangeiros diplomados no exterior podem revalidar seus tltu-
 Os brasileiros, engenheiros, formados no estrangeiro, conseguem

carteira sem exXvme de revalidação (Resolução 60 do CREAI.
A INFORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA fornece copias de lei, re30)u-

odes, aceita Incumbências do Interior e Rio, e orienta qualquer assunto
da ensino. ..•'-•'"TAQUIGRAFIA

(Centro Taquigrófico Brasileiro)
' I_l_laremos, nos próximos dias. novas turmas para iniciantes. —

Cursos de DACTILOGRAFIA e SECRETARIADO, em ambiente seleto.
Dir. do Prof. Paulo Gonçalves. Rua Álvaro Alvlm, 37 — 5.°, sala 80
oa Praça Florlano, 55, 11.° andar. Orupo 6 — Clnelandla. .¦ '

Escola Lusitânia
Alfaiataria, curso de corte e de

dactllografla para adultos, au-
lr-s Individuais, á rua Teodoro da
Silva n. 358.

INGLÊS PRATICO
.Bra-K-letra rllnlomitclo nr_w Ksta-

dos Unidos, ensina conversação
inglesa a domicilio, por método
simples, ranldo e pratico. Espe-
ciai cuidado com aqueles que
pretendem falar o idioma em
pouco tempo. — Telefonar para
___M_7. -~-_.

PROFESSORA
Praparim-M crlincas adilltol p»r»
riprcscntar. cantar, tocar plano «

aolfejo dí.-<Jr> o renero deistco «o
popular, lnPormao^ea tfi. S7-OSS0,'
Mlfl. Isalltr

L AT IM
Preparam-se alunos e candidatos

para exame final e vestibular, em
latim.

Informaçfieã na portaria do Con
vento 6onto Antônio, da* 10 As 11
horas, diariamente, e A tarde, pelo
telefone «-5252. Tratar com Fran-
cisco d* Çogta O on dl m.

Admissão
G R A T I S

AO COMERCIO EM 2 ANOS

Dactilogrefia
em 1 mes

_ E —

Dactilografia a
C415#00

C_r_o r»plds « aperfeiçoamento —
Tabel»». (»lur»s. etc. — Ensina-se a
trabalhar com carbono. INSTITUTO
COMERCIAL BRASIL. Rua Uruguaia
na m. 114/116. 1.* • 2.* andara».

Dactilografia
em 1 mês

(3 HORAS DE .AULAS DlAaiAS)
Oarantlmos o curso completo em
30 dias apenas, por método pro-
prlo. Inclusive ensino de tabelas,
trabalhos de carbono, etc. E' a
unlca escola que mantém maqul-
nas novas. Rejnlngton 17 (ultimo
modelo), usadas nos concursos do
DASP. Curso comum. Crt 35,00
Matrs. abertas. Instituto Brasllel-
ro de Comercio. Rua Gonçalves
Dias, 75, 3.° andar (esq. Ouvidor).

Taquig rafia
en 1 mês

Curso completo em 30 dias ape-
nas, por método facll, em. aulas
individuais. INSTITUTO BRA8I-
LEIRO DE COMERCIO — Rua
Gonçalves Dias, 75, 3.° andar.

TAQUIGRAFIA INGLESA,
PORTUGUESA E FRANCESA

. Método Universal, pratico, ra-
pldo e seguro, oficial nos EE. VV.
A. e Inglaterra. O mais fácil em
inglês, português, espanhol, pela
própria autora, professora Hclen
MaerLean. diplomada, registra-
da, ensina em grupos ou Indivi-
duais. Rua das Marrecas, 29.
apto. 14, 1." andar, perto do Ci-
nema Metro. Cinelandia. Tratar
pessoalmente.

MA-VICURA

Manlcuras 
— Preclsam-se a rus

Barão de Mesquita 685, telefone
38-2120. -condlções a combinar.

andnCíoS d-Versos

Aos 
senhores barbeiros, dentistas .

cabeleireiros — Plntam-se' cadeira»
a pistola a domicilio. Cadeiras-den-
tarlns rie 350 » 450 cruielros; de -«r-
beiro desde .00 crusclroa até 250 cru-
zeiros. Recados para Otávio, teleCo
ne 32-5013. 

Atenção 
— Vai pintar a v. casai

Telefone para 29-3553 e chame o
Ary Costa. Serviço garantido a pre
qos módicos. i. _ 

BOLOS artisti-os, dócinhos e
salgadinhos. Aceita-se encomen-
da. — 38-3138.

Correspondência 
em geral, e-n portq-

guéa e Inglês. Acèlta-se tonn o
qualquer espécie de trabalhos ciaclito-
graílcoe. Organizam-se Ilcharlos c ar-
qulvo... Serviço- rápido e per(elt.o, por
pregos módicos. Kua.do Carmo, o. ft.ru-
£O_705__l'»l.:_32-1071, '  

'

Clíalealnhos 
de lU-tt», patenteàclos,

encantadores, resolvem a situii^tu»
de todo mUndõ mal acomodado, ein
madeira de lei; fabricados especial-
mente pura essa fim, relratarlos a nu-
midade e. munidos de -condições ter-
mlcas que armam-se en. 24 horas em
qualquer local, pequeno que • seja —
chalealnho — paredes slinp.es, torra-
do no teto, coberto com coberitl, uma
porta, uma janela, salão de 2,50X2.
1.796 cruzeiros; caaleüinho maloi,
porta, 2 Janelas,'-saldo 3X2.jo. 2.695
crui-eiros, chalezlnho maior, duas opr-
tas, duas janelas, sulíio de 4;:3, 3.967
cruzeiros,, piso úe tabuado,' mais 2.
por cento, podendo construir maior ou
menor,; projetos, e moquetes ;em . e*.p<r
slyio. Plantas com descrição a 15 cru-
zeiros. .Rua t_euHuüi- _j....-«f, ,., u.b
11^-- 16 lio.rai.
f*1a_as mouernas ,tipo apartatnent:.
V» de luxo, munidas de, todo coníur-
to, higiene, construímos com ina.it-
riais ae Ia em qualquer. local, para
pequenas ou tfi-anaei famílias ou ren-
da, em cimento armis-io. taqueados.
ladrilhadas e , azulejos; esquadrlas de

, cedro,; cobertura de , laje, bom acaba-
mento desde Crf 51.500,00,- e a mes-
ma em tijolos qulada ladrllhada, azu-
lejos. forrada no teto com laje, es-
quadrlas de cedro è seus madeiramen-
tos -e cobert.» ás cedro, e seus ma-
delramentos. coberta com telha fran-
cesa bem acabttda, desde Crf 44.500,00
e a mesma em madeira, acento em
cima de pllastras, assoalho de friso
de peroba, paredes duplas. ! esquadrlas
da cedro, forrado e cobertura de te-
lhas, .cimento amiantro, bom acaba
mento desde. Cr$ 27.000,00, nos nossos
terrenos, facilitamos as construções,
50oIo em 50 meses. Moquetes em expo-
slç&o e plantas- com descrição a 15.00
cruzeiros. Hua Senador Dantas 71, de
11 a» ia hora». Construtora Imobilia-
ria c Colonlzay&u Udu,

Tr
ml3so. _ _

raduçtlo. Inglês" e poríuguas *xe-
cutam-se com rapidez. Jaime Du-

arte, rua Corrêa Dutra, 43 — Cate-
"tt, tel, 23-1. 20. dia » 45-1517 noite,

sua casa? Proeure
— Recados p:lo telefo-Vãl plnt/vi

Verlano
_______ 

""¦

ÁCIDO CR6MIC0
99»|- americano .0 kí. a njn.».

Te'.etone 43-1675.
Bombas d'água — Tipo

1948, três e quatro
polegadas

Centrífugas ou do 
' 
dlaíragina,

conjugadas com motor elétrico ou
a gasolina e dois caminhões, um
O. M. O. de dez toneladas, bas-
culante. e um Chevrolet d? car-
ga, aberto e um trator Interna-
tlonal com dois gulnchos para
suspensão de 3.600 .libras. Ven-
dem-se e aceltam-oe ofertas ns
Estrada Intendente MagalhAes 833
— Tel. Marechal Hermes 88.

^j^1a/wW

DEPOSITO
Aluga-se no Centro, eom 118

metros quadrados. Contrato de 2
anos. Tratar pelo tel. «2-4708.
ESCRITAS

COMERCIAIS
Contador registrado sob n, 806no C. lt. C. on.arrega-se de es.

crltas comerciais, mesmo atrasa-
das. Tel. 48.1560 — HEi.ro
ELETRODUTOS
Leves, Cr$ 18,00

Buchas e Arrus.as próprias —
Pesados l/_" ar — Caixas paraTubulação — Av. Rio Branco, 18.
sala 008 — Tel. 43-7678,

Estoquistn e almoxaríf.
¦ftevlon 6.A. procura homem com

pratica para lanar de futuro. Escrever
ou comparecer 4 rua Teodoro da Stl-
va 907, Orajau

FICA NOVO
SEU

TAPETE
CONSERTA — LAVA

COPACABANA
Centro e Tijuca

28-1326
FACÕES E MACHADOS"

ViNiTIAH BUNÒS
Mala bonitas... tCci melhor

acabamento.
Mais duráveis... s&o t prova de

água e de poeira: resistem ao
sol. & chuva e íi humldade do ar.

Mais garantidas... s_ò montadas
no Rio por

CORTINAS AMERICANAS
Rua Sacadura Cabral, _D1

Tel. 43-0026

CAUTELAS

Vendo "Canadenses** na embalagem
original com um desconto de 15%
;obre o preço da fatura. JSntregu
Imediata. Tenho 100 dúzias de fa-
cõas e 40 dúzias de machados. Tra-
tar com o dr. Henrique — Edifício
Darke — Ar. 13 de Molo 23 — 3,«
andar, tala 324 — Telefones 42.3270
e 42-3044.

Gás Gaste pouco
com Cr$ 10,00

GASISTA CASTRO
14 anos de prática

da Cia. do Gás
Tel. 28-2558

Com 10 cruielros r. s. terá seu
fog&o limpo sem escapamentuti e re-
guiado com um novo processo At
ar que diminuirá garantldamente de
30 a 50 por cento de economia nas
contas. Tel. 28-25 5B. CASTRO, coro
14 anos de pratica da Cia. de Ois.
reforma fogões, aquecedores e Ins-
talações de gáR. Atendo todos os
o»lrros. Oficina bem aparelhada par»esse fim

GELADEIRAS
O. E., Phllco, Crosle, Weslmg-

house, Kelvinator, de 6, 7, 8 pés,
pelos menores preços, direta-
mente do Importador. Entrega
imediata. 5 anos de garantia. —
Vendas a prestação. Rua da As-
sembléia, 92.

Alta Colocação
MÉDIA MENSAL DE CR$ 6.000,00

Admltem-se rapazr» e senhores bom aurcaentaveu. In».truçSo secundar a e que dam referencio», para serviço exter-no, com pooalbllldade de ganhar men-nlmeiHe 6.000 eru-lolrarou mau, dependondo de copacldutlo de trabalhoua-ae asslatencia pratico ao» que desconhecerem o ramo
.,_., _« «rnnnhll, das 0 a» ia e das 14 as 17 hora», A AvAlrnlrante Barroso, 3 — 0.» andar — Sala 001 (Tabuleiro da

GELADEIRA 9 PÉS
i Otlma marca americana supe- luxo

Compro. Alto preço. Btes. grandes, f pronta entrega, novas, por 13.000 cru-
jol&s finas, ouro, platina. mOedus, í zeiros. Pedidos por carta para 66183
mercadoria, etc. Quaisquer valores. : oa portaria daste Jornal.
Kegoclox corretos. At. Rio Branco 1B3 f— lo. ¦» — Bala 1.004.

CASA E GALPÃO
EM CAXIAS

Aluga-se _3çrto da estação, óti-
mn casa oe moradia e galpãotiara Industria, tendo luz e íor-
ca. Tratar na praça Tiradentes
n. 71, loja, com o Sr. Ray-
mundo.

CIMENTO
M A U A'

100 sacos — Tel. 43-7518

Colchões
Encarrega-se dó fabrico e re-

forma de colchões, para o mes-
mo dia, por preços sem competi-
dor Mandamos mastruirios r
domicilio Fone: .--0603. Fabri-
ca: Rna Santana n. 100.

Colchoeiro
Profissional a domicilio, reforma

sen colchão e fas novo. para o mu.
mo dia, na sua própria residência,
n&o mistura capim. Preço inferior a
qualquer loja. Recados para Santo?.
Te!»fi

LIQUIDAÇÃO
de -pilhas para lontcrnat de Ct% 3,50
por CrS 2.50. Orande desconto pararsveníledores.

EMPHESA CALIFÓRNIA DE IM.
PORTAÇAO K EXPORTAÇÃO LTDA.,— Rua do Ouvidor 107. l.° andar —
Tel. 23-250B. esq. At. Rio Branco.

Lustres
de CRISTAL

Vendem-se de 5, 6, S e 10 Te-
Ias, ornados de lindos piiijren-
tes e correntes de Bocar.it. Ver-
dadeira maravilha para pessoasde fino e apurado gosto. Pela
terça parte do ralor. Urgente.

Ver das 8 ás 19 horas.
RUA DA ASSEMBLÉIA

n. 51, 3.° andar,
grupo 302

LIVROS USADOS
Compra-se biblioteca ou qual-

quer quantidade. Paga-se bem e
atende-se a domicilio. Telefone
-2-1080. com Jo_c.

LOJA
•fone -1665

Cr$10,00
ATERRO LIMPO

Coloca: Copacabana, Ipanema
e Botafogo. — Tel. 26-E954.

CHUVEIRO ELÉTRÍCÓ
TERMO

Tipo Rcj* magleo. 'pratico, economl-
co e garantido, instela-íe na . ua resi-
dencla, sem despesa e sem comoromltt-
mi de compra. Pedidos pelo telefone
48_3_37.  '
CAMA DE CRIANÇA EM'

ESTILO CKIPftiDALE
Venae-se uma em estado nova, fe.ta

sob encomenda. Motivo é falta de es-
paço. Tel. 27-6450: & rua Atrea Sal-
danlia, 24,, apto. .502., Copacabana,

FtCA NOVO
S E C

TAPETE
CONSERTA LAVA

COPACABANA
TEL. 27-7195

CASA JÚLIO
68

IHCÜ.ÉS
•vWl !n.»*nr.ivi__> e ^rntuiias . para

divulgação do Idioma inglês e e-.pec.n-
.. pura adultos, proresroras in-

Flr.ca e americanos, natos. Aula.1 es-
i.ecí£l'.*..id^s Ae converzaçflo. De:de a
nrlmelM aula o aluno começa a fa-
lar Inglês. Ao ae matricular o aluno
paga upenat. a Jola de ingresso de 100
cruseírc-j. não tendo mali despezas
de &rpecie alguma. Curso Matos. I>r-
do de e&o _Fruoleço 14. 2°

<lonta pro^t.w, desejo obter, agen-
cias fiscais, representantes, escdl-

torlo do despacho; nas YepartiçffeK
publicas h representação. Esc. ri-
racnta; a rua Vencesiau Ura» 78, 4."
andar, sala 9. tunc 22-664. B. Pau-
io. C. POdta. Z-,bZ. ¦

Dlplomuda, com lon-
Enfermeiraga pratlea noa principais hospi-
tíis e Casas iie Saúde desta Capital,
oferece seus serviços para tra)
doentes particulares.- Chamar- Knfer

_____ melra pe.o td. 25-4907.

Av Henrique Pumont n.
L^JAS

Alu.am-se p»r» vários fln». s r>'a
D'as da Cruz 906, Informs.ae- pelo
tele-on» 49-0119

Vende-se üm novo, "Gestetner*'. mo-
delo 130, com certificado t.e garantia
da Casa Pratt. Vei & rua do Rosário
131. «aln 5. Tele -3-.971.

MOTOR 40 H. P. —
PfEC!SA-SE

Troca-se um de' 28 HP baixo to-
fnrilí.. nor nutro de 40 HP, nagando-
se a diferença. Telefonar 22-2634 ou
Marechal Hermes 1131

Pequena e T.° andar. Passa-se na
Clnelandla. Sorve para qualquer ra-
mo de negocio especialmente paramodas, peles, calçados, cam.sarla, ai-
fatatarla ou cittro ramo qualquer.
Informações pelo tel. 42-4994.

LOTERIA FEDERAL DO BRASIL
R_.SUT.IO DOS PRÊMIOS DA LOTE-

RIA N." «78. EXTRAÍDA EM
29 DE OUTUBRO DE 1°'9

CRSj!

2.000.000.00
50.. 000.00
50.000.00

400.000.00
200.000.00
100.000.00
eo.ooo.oo
60.000.00

•.9.J.13 Rln 
19.332 (Apr.) ....
19.334 (Apr.) ....
18.4M Recife ....
9.056 S. Paulo .,
2.957 RlO .......
9.055 S. Paulo ..

20.949 R. O. SUl
E mais 5 prêmios de Cr$ 20.oco.oo,

^0 de Crt 10.000.00. 30 dí Cr$ 
5.000,00, 50 d. CrS 3.000.G.. 100 .de
CrS 2.000.00. 400 ds cr. l.ooo.oo. 1.500
de CrÇ 500.00 para os bilhetes tenrti-
nados com os dois últimos algarismos
do 20. ao 6o prêmio e 3.000 de CrS ,.
400,00 para . és bilhetes terminados
em 3.

LOUÇAS, CRISTAIS
e ALUMÍNIOS

SO" NO

ODíO-gão
REI DOS BARATEIROS

N&o há saldos nem encalhes
101 — RUA LARGA — 193

. Em frente i I.igh-
Entrecras a domicilio

TTJDO E* NOVO — TUDO
E' PERFEITO — TUDO E'

BARATO

KA0LIM

ASSISTENTE COMERCIAL
( Seção de Máquinas)

Firma comerciai atacadista procura pessoa com Uroeiolo e
muita prática de Tendas de máquinas operatrizes e ferr__nexi_--i.
Dá-se preferencia a quem tenha conhecimentos técnico, e do idlo-
ma Inglês. Cartas com detalhes para 61831, na portaria deste Jornal.

CORRETORES
Fará venda de ótimo e novo Ioteamento, em Ca-

xlas. Damos condução — ótima comissão, a .tessoas
capazes. Tratar h rna Bttenos Aires n.° 17, 5.» andar.
sala 35.

DACTILÓGRAFA
Oferecemos lunar de futuro para moça rápida e perfeita em

dactilografia e qne tenha experiência de serviços gerais de eseri-
torio. Melhor possibilidade para qnem tenha boas noções de Inglês.
Combinar condições, á rua do Passeio, 48 — Secção do ressoa!.

Esteno-Dactilógrafa
e Dactilógrafa

Importante Companhia precisa de moças
rom bastante prática, ótimo conhecimento de
português é que sejam perfeitas estenógrafas e
dactilógrafas. Cartas do próprio punho, para
71 .247, na portaria deste Jornal, indicando ida»
de, estado civil, nacionalidade, grande instrução

3 empregos ocupados,..

Moças e Senhoras
Precisamos de moças c senhoras, com pratica de vendas, d&

artigos de consumo doméstico. Trata-se da introdução de nm sr-
tico moderno, de grande aceitação, destinado a todos os lares. Or-
denado inicial de CrS 500,00, acrescido de outras vantagens, con-
forme a produção. As interessadas deverão se apresentar, com seus
documentos e fotografia legais, á Avenida Venezuela, 27, :!." and.
salas 203-203-A — das 8 horas ás 9, das 11 ás 12 c das 16 ás 18
horas, até o dl» 5 de novembro.

Moça—Correspondente
Prcclsa-se, boa dactliografa, perfeita correspondente, redação

escorreita, com conhecimento de serviços gerais de escritório. Or-
denado CrS 1.200,00. Resposta com todos detalhes. Inclusive Idade,
para 64663, na portaria deste jornal. ^^

OPORTTJNTD a d e
Companhia genuinamente nacional precisa de elementos forr,

preenchimento de vagas nos subúrbios.
Requisitos necessários: boa apresentação e desembaraço, jw-

dendo dar referencias.
Remuneração á base de comissões, podendo retirar de Cr$..,.

2.000,00 a Cr$ 5.000,00. Diariamente, das D ás 11,30 horas. Av. Rio
Branco, 20 — 10.° andar.

Tende-se mina 14 Iniciada, proprt
filtra 

fa.-rlcar.f-0 as isoladores, porre
anu. e ladrllhus, etc, com casa re-

si.-lenclnl em fins út construcKo, anu»,
luz, fnrçi-., desvio da E.F.C.B., onl-
bui. lotacc-o a porta, a 1 1I2 hora d«n-
ta Capital. Área de .80.000 m_. a Cr.
3.00 o mz, íaclllta-se o pafrnmenio.
Tratar com o proprietário, teleíone:
48-22.0. Aceita-se oferta.

tal,
tar«-1

MASSAGENS FINLANDESAS
Por enfermeira massaçleta, diploma»

d., na Europa e registrada — Bra.
Alma Bcndlx; á rua Senador Dantas.
.14, 8." andar, apto. ao9. Teleíone:
•.2-4425. vp.I tambem a domicilio. —
_-_>areU--.0em _-.o-._aj. ..>pi-r'.;i_

Maltascovb

SERVI-SAN S. A.
Precisa do rapazes e moças que apresentem referencias

para completar o seu quadro de corretores. Procurar o DE-
PARTAMENTO DE PRODUÇÃO das 9 ás 11 e das 14 ás
16 horas. Rua Rodrigo Silva n. 18, sala 905.

VENDEDORES
Precisam-se. com conhcclmenlo um repartições publicas eom-

panhias bancos e de preferencia em ministérios militares sem pre-
.uizo das funções que ocupe e de horário de serviço. — Ramo de
Alfaiataria — SecçSo de vendas a credito. — Tratar á Av. Treze
de Maio 23, 7." andar, s| 738. Ed. Darke.

VENDEDORES
Precisa-se grande _rs_s_.3-.e_rG
Para artigo de boa aceitação e uso obrigatório em c____s

de família. Vendas com lacllidade de pagamento. Otlma co-
_0líí_3--O. 1.-1

Procurar, dlarlanieme. doa 15 horas em diante, o ar. Ga-
brlel, á travessa do Ouvidor n. 8, sala 201. ¦¦ _

______.. 
'uBsaaamamBmmmmBmm

MAQUINA DE MÃO —
CR$ 450,00

Ds nt 980 cruzeiros de po.ponto 1.850
eruaelros ponto cadeia 1.350 cruzeiros,
Sapatfllrro 1.900 crur.elros, R. Santana
n» 107; ¦' ,

MASSAGEM
Mass-e.i-ta r-gistriulo e dts_»-er.o,

íaz «n ambos os seios, tratamento de
beleza. rw.s5agens. llmpeaa d_i pele
raios e de ^íiud*- nos casos indicados,
tratamento manual ou elétrico, po-rsue
aparelhos eletrico-s, portáteis vai em
domicilio tel. -3--052.

METADE DO PREÇO
Vendo urgente: projeto.- sonoro' lt

mm. projeto:-, motor. Blnger. mudej _
mm. 40 flliiie-. 400 pés a mm. inacinl-
na de Illmar Koda„ s mm. te.;, pc^ra
cinema 1-80. radio G. E. pillia e tie-
trlcldadc. batedeira. 3 velocidades, ca.
tedelra 3 ve!o;lU£de:.| :>0 disco-, paru
vitrola .aspirador Eletrolux. cafetel-
ra- porcelana chinesa, dicionário i) vi-
lumes Laudellno Freire, projeto.- Pa-
thé com 10 Mines vitrola manual Co-
lumbla com 10 discos, relógio Doxo
ouro para homem com pulseira de
ouro. uma linda pulseira para relógio
de homem, pero 42 a.S. — Tuoo se-
rá vendido pela metade do valor. —
Tel. 2S-7fc81

MÁGICOS
Divirta seua amigo, com "O -.1-

vro maplco daa salas" ensina truques
fáceis de cartas, moedas etc. do ta-
maso prof. Adonnck. Nas livrarias.
Caixa Portal 32.

MEIAS NYL0N
A Cosa Zilda. venderá no pro-_mo

dia 1° de novembro tla_s 9 íVs 12 no-
ras. meias nylon malba SI. perfeita..
a- 20 enuelros. Rua Santana 223.

MEIAS NYLON
A Cata Zllda e-tá vendendo as ata-

madas meias Nylon. malha 51 i, 25
cruzeiros _ malha, 60 a 45 cruzeiros.
Rua Santana 223.

MAQUINASMOER CANA
CABOS DE AÇO

. Temos em stoclc. por preços .bara-
tos. Vendas é vista ou a credito sem
Mador. Motomac Lt:'a. Avenida Pres.
Vargas 114. ou na llllal â Praça da
Republica 199.

TÔNICO GERAL
A* base de Caldo. -Tosto-

ro Exlratú üc Ivl^tltô *-c Vlta-
mina C.

MÁQUINA DE LAVAR
General Electric, 4 quilos, 50 elMos,

ainda encalxotada. CrS &.500-00. Fua
doe Araujoa 57, casa 8. Tel. 2.-37X6.
nrgente com garanti».

MEDIÇÃO DE TERRAS
Exeeuta-'e qualquer trabalhn dt

medlçío de terras, Ioteamento, perl-
cias etc. Telefonar para Artur: —
28-30B1.  

MÓVEIS DE OCASIÃO
Vendem-se dormitório e.m.lcto •

ss.:. de Jant-ir Ae imbuía foihír.^*1.
Ver e" tratar" i rua Ãna -terl, 14Í-2.
Casa 2. (Particular"

CHAPELEIRA
Precisa-se de uma boa com

pratica para chapéus de senho-
ras, paga-se bom ordenado, tam-
bem uma ajudante de chapelel-
ra, ça CASA DE CHAPE'T_S
KORPF, rua da A.sembléla, 92,
eom o sr. Rudolfo.

Precisa -ne de rapaz de boa
aparência e desembaraçado pa-
ra lazer conferência de mera.-
doria e embrulhos para presen-
tes. Idade: 20 a 25 anos. Apre-
sentar-se á. rua.Juan Pablo Du-
arte 20 (antiga Marrecas).

Moca - Balcão
Admitem-se a

desembaraçaduo,
mocas bastante

boa aparen-de
cia e que tenham pratica de ven-
da no balcão, uma para discos e
outra para presentes e artigos do-
mestiços ílnos.

Apresentar-se na rua do Pas-
selo -8-5. — Seção do Pessoal.

ice - Boy
Para cargo inicial de carrei-

ra em escritório, precisa-se de
rapazes de 14 a 16 anos, que es-
tudem curso comercial noturno.
Candidatar-se na Seção do Pes-
soai de Mesbla — Bua do Pas-
seio 48-54.

Compro — Vendo
latellca "Onlvcna-".
«i-A, loja.

MOTORES DIESEL 6 H. P.
•vIon/,tpS.f'ie50mml?U-^r„í^.âl^o-.a;
Ltda.. A Avenida Presidente Vargas
n. 11.9. Tei. 4,-1201..~M0EDAS 

OURO BRASIL
V.nde-se 19 moedas de ouro. Colo-

ulal de 400 réis. 1730 d. 3.000 ríls.
1771 de 4.000 rei!. 1773, 1775, 177».
1777, 1S55, de Ó.400 réis. 1780 réis,
17S3 réis, 1794 réis - Reino Unido
de 4.000 réis. 1316. Império da J.000
reis. 1854. 1856 e de 10.000 reli,
1S56 e mais cinco moedas de ouro,
raras estrangeiras, Coração de -sapo-
!•-_ na It'11" e Saqui» Papal, pre-
ços das 19 moedas é de quarenta mil
rru-elras. Tratar pelo tel. .5-987.,"mTÍTDÃS MÓVEIS E ESQÜADRIAS

SE I fl Vende-se fabrica d» móvel», é es-
- - U ouodrlas. instalada na rona Industrial

Tro-o — PI- So centro. Preço otlmo e paia_ae»tn
»-Ú S«, ..«* tacllltado. Tratar cçm o Dr. Lula
RJ» o-j J-sé ^^"neek 4 rus _0 carmo, «./_.• and.



Mwjalaa 
ftut|»t - |_r n_ttv«

«ittfti ....-*»-.» ant •« ptit.iit

St,
«tida A* _. o di Oop-e.tt-t
_4___tr__J»-'_,' 

| .,.-.!;.. ,• ¦ „¦•¦ — Vtade.il àmi
i 4. I . ¦ - ». tutrt d, 11 t 11 •¦»¦otumo mu do 4 rua Almirante Art

_-*•-.relru __ itrrra - _táta.4o, Ko-
*.-**__.tíMUt* -_?u",i*jr.*«f,'_^_.

.¦"XjtaqÜJQa ds én/erV.- Vtmío 
"tinaei™

—'Itte-d «oat,t!aM_»pti bo.i. wtbult-
ator «teima! '.« pol.ta.aa, 1.799 eru-
neiro». Ar, Uarethtl rio.-iatio j., «o»¦brado, sala \. .,,. ,
Maquina 

AinffV, dV"e0stui¦> r r,.r»
dar. bobina central, de fer.har —

vende*»» por 1 > 0 eniMlroe. A rua
W.ddoel-. ].,.!•.- ...íi

MAQUINAS BÍNO-É» 
*^-""rí6_

-renda a .ua ann cotuallar He

-ORNAL DO BRArTlX, — tSòmttOO, 90 DE OWTUBno DE IMf

Betoneiras 70 lis.
(3 Vi CUB-YARDS)

Americanas importadas, novas da fábrica,rer.dam-se para liquidação final do stock.
Som motor  CrÇ 4.950,00
Com motor .... CrS 7.280,00

..... .... ...... , .......... . - Cortas com snderoço ondt devo ser procurado.
3Hle4"l2M.«íl8nn",Ç*° 

"' ?—--_-_-____-J!_L!?____^^^

Compressor - Ar comprimido

¦'¦¦¦¦

mmtmtmm .. ._-. ... „ , _ . {

^ime.
**ie_ini,mru*mmv.m-ftmmt.-.-nmjimmtmmmmc_Kwmmm_mmami^_____t

BERNARD

•CTI 5.Z0C.00
«loja (Casa' <_lnT""~—":

•O .f. B„ t

MA^UÍNAi-- Rrmln.tori cõm' -iiin.viliirrs par» f-Ctarai dln-r-
¦ti.it maquinai d... e-t-rriiT e e.-il-
cular, toda* andai ma* perfel-
toa, ttiuli -*.- barato. Una frei
Canec.v S0, sobrado,*" 

M AiJl-NASpár» Olaria f cê-
rítmica — Vende-so novas a lon-
t • prato. — Marombas para ta- I
b'.'fe_ de 10.000 tijolo*, furiuloi
.1 rortoi mini tirados, cilindro» la-
jiil.i.ttloi-t-j cm aco. prensar) para
n-.¦tnllna- <2e vários tipos e para
íi-lhn» planos. Forneço plantas
e aslstenela teenlca. llrucualana
20. Tel. ___-____» — Ponato. 

2__>_r;!-u.ar 
Tai'dt maquina fõiõgra-

fica com po'ico mo. estado nova

anto 
barato, lente *.: 6.3, _-10S M.'. ICeriha W. Anaittqmat eom «ilo-

_o. Vtr 1 Av.nldi nonrio"* Valaila-
r.a loj, apart. ;ci.

."J5 eBtiCredorã .'«a tloiml — Vende-» c
_IV uma esmaltada com fita, regli-
brando 2<i.90. em catado nora, por-Crt S.20C.00: l rua Buenoi Alree 182,

_Dalvl*_ ^__
Mítjuina difcoator*',- letrae

. com ou aem motor, com-
\t'-*" .* i;.i-_ie & rua Ei tacio de 01» " __.*._
^íriRtêf"—"fcíaijulnã d. mío/rom tam-

: ¦ ¦ pe,, portátil e elétrica. Vende-ae.
'£¦'• *¦ -.terlo rle «A i;.i.
j*^»ln^tr 31-1» com oú a_m motor,' ea-

k.- indo novo. vende-ae, oco^Ao, ga-'r--.tld». Rua Estado de 84 J7. Telo-
t-ei» si-sioo.

t?infer i_eaÍnha«4tt_:or com motor* oa-»-
tado de nove, lindo movei, orlei-

nal para prnvente — Ven-fs—se .--.asila
«11 troca-se por maquina antiga, 4 rua•gtitaeio de 8t, 17.-Ttl. 81-3900. '

I rViécnlCo cm gravação - De dis roí,
I .JL ppr àrltroln. tra-r^dn- do ma_-!a,
jp.enia e -íatrlr — 6 gllo — Cart»a
[__¦¦__ fe3'-*75_na-jpf>rter',a deste_ Jornal.
I.rptpogrofla —'Vendemoa maquina tit
iiJL ImpressRo Divldsnn automática,
I S?-r Cr$ 55.oor. Nova custa 95.000 cru-

_te.r.a. Ver e tri-.tar no Largo 3. Fran-' _2S______. _ ''a-__.i- ;' "Tf-poirr-flã" — __-q_Tn_ Min erra »:«-
JL ma interior de rama *?? _,|2 x .?..

Tende-ae. Ver t tratar k rua Lavra-¦dio 9. »ok»._ .crçm tilma. '
Vllipogrotlá — Vcride-se com : l mã*-*

. -»- qv-lna impresso -hindler f Prlce,
formato 32 a .5. 1 Uberty. torm.'23 X28. 1 Bàlcnotrrí de alto relern

f -íTlmbratrem*. : corta,-*pr Larrlnis de«•-o, 1 Ouilhotlna com 70 eme. de b.n-'«a, Con.p-3'.Tno faria e todo o ma-' terlal nseMeArlo. Prico S3 mtl' cu-
ertres. Run Soura "Brrris 591 —• Sn-
tf filho Koro. Iníorma;Oei no Barbei-
ro.
^po-mr, de preci.tío -—Vende-ae pincõ-*- ujado r.celtam-se o.**rt__!, Tele-
fon*. _?0-30'*6l_eqra_ Saracuza.

TRO"CAS de maqnlnss SInirer.
„--*.ior_rr.. Rns tia CrnceleSo 17.
T-ts. 43-1202 e 43-tf.lí.

, ,Jr'ndt"*_' m1r<* Sul,™««. no-»**, -lnda cneatiotado, com * m«r-teletes « motor (le 00 II. P. Preço de ocaslio.
Tratar * Avenida Itlo Uraneo n. 108 — Sala S09. Tel. 22-023..

ENGREf^GENS
REDUTORLS OE, VELOCIDADE

ív Saíier, & filhos Lida.
llVt^ _*Íf_lI.lll\ UK MKI.O. US"¦'!""','" 

, I't*l. 28-9800

^H _Sr '

Apresenta : — "CORTE SEM PROVA"
O proç.ter..a paro -tio curso é criado • apresentado per

MME. BERNARD
Curso de NataR 50 % Ce abaíimeitto

i» . o,11d,P*0m»» «oníeiidoa lior «:» eonurltuada Esoola, nulyersaltnente aeredlUda_-o !e_all»_do» n. Oeiiartannenlo tle _.:ueaç_i. a llui tle poderem exereer a proflM-o dêt-r-fes-oras Com absoluta Rar...n,.. em 20 aulas habllllo-at a tirarem o _______Aulas também Individuais. Matrlrtilas só ate dia 10. «. i-ma.

Rua Voluntários da Pátria n.° 187 —- apart. 703

MOVEI» .*_*..»•.-, ,/;,-.,., .„. 4, jMtof . 9tau^

-nuvtli; dormitórios, s-lss «i.; "V;"" V..".... fi,{ú±M&..!_*__.At.t.ii.ii, e-sas nm. Hiulat e pwasi í;''*:»« rcaps citii ãj
avulus. I'af»-te bi*ui, — _, u}^.! J_" «o|«.t»o . mau „. c
ne .8-1230 — José. "» "-«tlr

Aioi 
aioi Awucto — t.iit»Ví,jrí.

aioatli uaidui, «nt, pempltUi,atltt, íiormliorio», .«nritonor eu VI.It-ii D»m, ,s ros -. .mia a, ¦[,.
illout 4.-.MM.

\'t.r.. *r.'"f1PA***_,í. * »-n__fn_»v;ompratj
-¦adoamoiti» _.tdut tnuzut t mutt,.-

loi¦ . .. . o Ho
ao. e '-udo que represente Velof- rm -"¦¦...-,. tt» tt. .

. -j_-r!'.*K___j.-«m.„
A it.it.-i - compru monit" üttdoi:-«• i.i. di jtuttr, dorinlwno». m.„a¦ «vulaii, movtta ai •itmorlo l _vü*, Mstsnsr pari ioutt. TtIMono ifllt."_ .í-u.ir roçado,
4 ntliuldadn -'~.raprsm-ü~m_7«li

_»«titljoa, m«imo ptoclitudo dt rt-psro». Tel. io-í4;__
A-rtNÇAO"— Ciõmpram-ie

moveis de sala de Jantar, dormi-
torlos e peças avulsas. f;.|_.i-__
bem. Tel. 32-3076,

ENSINA-SE A CORTAR
De prtítrenrlt t tlftltte t cotturtl-

rs. Rut Ittjeote relJA 54. 2° tndtr.'—* 25-2.J2.Ttl.
LINDA TOALHA

Í'indt.|i 
de Itltro com ttuttt tm

l ftplleada, tendo 6 panoi, e«eudo
t miims de no a ito. Tel. I9-02B2.Mme. Lcmo»

Máquinas soldadas
-on-truçoes do máquinas soldadas, Inclusive projetos, ou T-de-senho de maquln... fundidas, mecanismos automáticos, aparelhospara a industria química. Informações sem compromissoMECANIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. — Caixa Postal 4.408—Blo

i__iiii-a_n_Ra___B___B_______i

Máquinas de escrever,
somar e calcular

_, .NOVAS E RKCONS-ttUIDÁS
a22?_'' excepcionais, & rlata e a prazo. —
OFICINA especializada para consertos e

. , , ,._._. reformas em geral.BUA í_à___L COUTO n. 1S4 — Loja. Telefone 23-2998

^fc*-L*T*_fl**ir .****-»* rrw *_*. t ¦ v '.*** 
^j*

1 R_______*_-_«-__.
M

MAQUirA PFAFF
Vtnde-t» de cotar e bordar, eom

pouco uto. outrt Slnser portátil commotor, Junta, ou tcparid-i. Oc_tl«o.Rua do Hoaarlo. i4y_iobrad_..

Alrmtl Kor.Hc liellex 6X6 c-...a.-i-i denovt, lente 1:3.5 Vlctar 11500 icg com2 vlsoree lente aproxlmb;^o * niijco
pcn.-.ul.vcl alem de filtro amareloenojo de prontidão, opeu llish t j
Jllmi 120. .reco t.20d crutel.-ni er.Melo hoje. Tel. «-0144 ou amsnM.nut do Carmo 60 .." andtr tola 2 de16 A» 17 horaa.

Escola Moderna de Corte. AltaCostura e Chapéus de
JM-2-e. BASTOS

Titulo re_lstrado sob o n. 50.847. ÚNICA NO BRASILMATRÍCULAS ABERTAS DIARIAMENTE — MÉTODO TECNI-CO, ANATÔMICO. DE CONHECIMENTOS ARTÍSTICOS DESDEO RECÉM-NASCIDO ATE* A MAIS ALTA •¦TOILETTE", 
DE TO-

S.A_LAS EPOCA8 E EM TODOS OS ESTILOS, ENSINO COM-PLETO COM TODO O APERFEIÇOAMENTO E _„__W__A
DIREÇÃO ÚNICA DE MME. BASTOS

Para Informações dos cursos, peçam estatutos _ sede da Escola áPraça Tiradentes n. 50, 1.» e 2.*> andares. Nio podendo yi7_i___-los, solicitem-nos pelo telefone 42-545S. que lhes serio enfiados,
  rapidamente, pelos Correios.

MAQUINAS
Compr&nwe bltonelrat. _r.ilnct-.i__ —

brltadores motoreii. maquinei cm fc-rtl (errot. meltr's t azulejoi e prealoi para demuliçCet paço bem. todriioMio Catumbi ma Catumbi 109.tel. 32-Í866.

ME AMARAL ^
Alta costura. Esecuta com rapldes e perfeição pelo.últimos figurinos. Preços módicos. Av. 13 de Maio 83,18.° andar, sala 1825. Ed. Darke. Tel. 42-1401

aqui na Registradora
MOD. «.000

Vende-se uma elétrica "National", cinco somadores, re_.lstran-
do CrS 9.8S9,S0, nova. Tratar na rua México, 164 — 0." andar, das SP_*1r "'í tl03 <i0* 10 ** I2 tor"'!mp_Ã-10SCR_WR

Máquina da Ajour
Vonde-Ke umn com motor, em

perfeito estado. Preço pelo, melhor
cforta. Tratnr & rua Barfto dc Mes-
quita 600, com o sr. Callxto. Es-
quina de TJru-*unl.

Motores marítimos
Vcndrm-3_ dois & oleo; Oray, Marin.

em p«ríc:to citado, cnn caixa de jedu-
çio de 185 a SSo H. P. eaía um. O» In-í_r_a.'.adoa ooderflo entender-^e com o«r. Ma-_roulas ft rua ln ds Marco _9 ^o

rende-as naqulna desaparelho 'eoni
f V &o cm. de Urxo, com desempena*
_._'.„; um conjunto de tupla, fi.r-_-'l-
ra e aerra circular, l maquina de «er-
Ta de flt-1 * diversHa -.ortat» t Jar.e-
ias. Ver k rua do Lavradio 144. com o
Sr. _Vle_ra.t^r7",^,l-,e"**e *arn* roaqulna 5a enehf
IV blsnanca, uma de dobrar blanaim
<- nma batedeira de leite por pre-^o•de ocaslAo. Distribuidora Nortean de
-Lfaqutnaa. Fone 48*7798-
¦"¦Srende-ae ou fai-ae negocio por aia-
íT quJna de escrever Portátil, um ra-
dio a bateria e corrente elétrica, 5
TMvulai. portátil; A rua Sfto Cie-
tn ente ia:.

. \/"endem-*e duaa maquinas de coleu-
t t lar ETerest. novas; uma de ao-
Inar "Alfa", nma de escrever TJnder-
wood, ctrro .0; outra C-M e uma

;JRoyaI C-_2; e tambem uma Remlny-
, _on e outra Royal, portáteis, a preçoa

. -da ocaslAo e íaclllta-se. Tambem alu-
i; .i-Tio*. maquinas de escrever; fc ruaf d.% Aascmbl .la ?. "»*Jb._Pone 42-35b3.

| \tttiat-tt .^""íntõulria tipo-íi-ii
.1» e um motor para ptaponto A ru»• IS.radura Cabral n. 1.3 tobrado —

Jkrocdã-aõ uma maquina Singer ln-
i_T dustrlal com motor á ru* Adolfo

^erijamlnl._ 22.__
í*f rende-M uma prensa pequena mu-' » nual, «erve para fabricação dt
Jolaa ou almllarei, i dlveraat íerra-

.tnentas, por 700 cruzeiros. Rua PreiCaneca us, .n andar. »r__l_a_a__¦"¦^"rendera-ae 
para oficinas mecânica»

1 ? ou aerralherlas, maquinas, ferra-«nentas tornos de bancadas e ban-
caias, todr.s as peçes com multo pou--co uso. Motivo de mudança de nego-elo. Teltjfong 42-1873.

ÍV

MAQUINAS DE ESCREVER
E CALCULAR

Orande sortimento das melhores mar-cas novas c reconstruídas.* Vendas àvista e a pra;».
COBRASAN

B.-A MÉXICO, 168-B — S/LOJA

íáQUINA para
Amostras dâ tecidos. Compra-se nova ou

usada. Respostas para à rua do Rosário n. 156,
2.° andar. Telefone 43-9010.

Pronta entrega
Conjunto para

pintura
desde

Cr$ 1.920,00
Instalações Elétricas Império Ltda. .

Rua Beneditinos n.° 21, 1.° — Tel. 23-5274
(Casa especializada em compressores)

"XfetiAo uma T-p!e nora, -t.õõo cru-
!_> ie!ro.i. 1 rua Xlst-o Bala 8a, Pie--dade. com A. Cruz, a qualquer dia"da semana. ;'¦_•.
Y^endc-so umn maquina ie coâturn.T em brm rrtnrio. nreco de .:orsifio.

Praça B.ient Pena 63, apto. 102.*V7*ende-se uma mesa 
"redonda. 

JacaT
__*-_I£____^_l_íí,'_lntl'|-'. _tj___ 37-7346.
(\/'-nde-ae uma maquina de" costu-
!? ra Ncqul. rm estado de nova. 
pr-ço 3.000 cru-.rlros, tratar pelo te-lefone -S9-.707; 4 r, Oustavo Oama,-69 ______Me"rer.-•erõn-e-ie uma-miqüina singer-J"iX7
I T moderna, com tren Rávetas. esto-«Jo dl r.;rram.:Hlsi para bordar e• completamente - -nnra:; t.l._ «-*<-___.'TTendein-íie dois mòtòrea 

"c 
uma~bc*riv

t T ba para ORua, elétrica, vende-sotambem u»na bomba elétrica e dois'
, motores e um pequeno compressor etim motor singer; •*• rua Senador Dan--âaa._?,5-..,_lo_a.
VTTende-ie umuma maqulraa. de costura

Alf» uova — Tratar pelo leleíonc
, 3 j___íP_2 ; v ,-, - -¦^Vrêndcm-se duas maquinas de «s--' -* órever e duas rie sniriar mullpíl-car e dividir preçoe de ocaal-o. Bua¦Senador Dttnta-;_75. -- -»

Vínde-ae 
uma míqulna de ImprenT

sa mnnual, com duss ramas. 4rolos, ¦ uma forma de fundir. roloonde pode píir motor. *.cettn-n_ ofer-tu. Ver e tratar no Caminho de Ita-
! rnTi_p.Vt.Tno_. **>• __, _ ,-"\yeaAe.se 

por 
*2.5oo 

erüielroí uma¦ * maquina dç costura marca Gimu.fanl. completamente nova, usa teJtiesmts paço- da Singer. Bua Guandu11. — Jacaretlnh o^ _¦'ende-íe uma maquina' di pé 3_
lançadelrr*. por 700 cruselros e ou-*ra marce. Newoni. por 900 cruzelr06

^-.Tratar-A tu,, de CatiimM, jk
^r>endem-»e uma serra de nta* InpP
,? sa com volante de mo; mesa de'.-•O x 1.20. Tratar d Praia da .Ola-Tia }o_ Eha do Oovernador. Tel.
551.

m

?tfãíÃr~T.
Circular^Tr«tnde-»-e tuna maquinar

J T -:ruà-;'ClntrÃ' 14 JP-snha
^í^ende.-íe maquina de Vsc7c.-.r~~ Re-• rnlngt--r Nolsrl», porti.ll.. tm
yer.elto e-stado. 'quase nova.. Modelomoderno. Acelto.;ncs ofertas paro aT_nda da mc_ma. Ver e trata*" comMaria .loa', 4 rua 7 de Setembro133 — i.M andar. _-,
Ja/"ende-so" maquina Eluger com ií çã-* vetas, de bordar e corer, comotoova, com garantia, de 2.000 a 3.000•cr ii zelros; & rna Francisco Eup.nlo
1*5 __i_i_S-. Crlstov-o."ÍTende-se umã maquina q> cortar¦T trios MBerkel". *-.m estado novo,
por preço de ocaslfto. Ver t. tratar* rua p. Francisca 205. Un» deVasconcelos

Vende-se um com motor próprio para coruertador, a&slm como
uma maquina Singer de braço para consertos e' dois gabinetes em
peroba. Tudo em otlmo estndo.

Ver na rua Fernando Marinho, 103, em Osvaldo Cruz « tratar
na rua Otacillo Nunes, 30, no Largo da Abolição.

TIPOGRAFIA

Dc-jeja-se co.-tvp.-ar. de particular,uma n_va ou tíe pou.o uso. d. pre-ferencia com letra» crlglnale. dlferen-te_ da-3 comuns. A*r.t_> para 74131.na portaria dct-.e limai.
MAQUINA DE CINEMA

Vende-se R.C.A. aco ronnro. lh mm.
nova ainda na embalagem com diver-
sos acessórios. Preço de ta'}_ia mcn.s
20 por cento. Trator hora para d_-
monstra*;í.o pelo tel. aq-91_qí_.

áquinus
Vendem-se as seguint"s: Serra de

fita volante de 0,90 com motor; Au-
tomatica de vaneziams; Af ladeira de
facas. Para desocupar l i-.;ir. Bua
doa Arco» 56 — tel. 22-5235.
Máquina de escrever
Vendo-se Undrrwood tm per?*. 4 to

e-'.ado, círro 12 Av. a:*t-.rante Barro*0 91. *o andar aalt 401.

Aceltam-ia 
vestid.,» para feltio

dando ou fornecendo a fasenda,
e.peclalldade em traje» de rigor • denoiva. Forneccm-se tolletea comple-
tai, inclusive- cíiapeu», tacllltando-i.
os pagamentos — Mme. Peres. UnaHaddock I.ot;o, 304, casa 9-A. Teli-
toai 20-0955.

Atelier 
da Costura — Pias a-se um

Instalado em boa aala de frente
do edifício de «rrande movimento.
Junto á Av. Rio Branco. Trntar comOliveira a rua Manoel de Carvalho.fundo» do Teat.-o Municipal, GaleriaVclasques.

Alt» 
costura — lacdlata rec.m che-

gtda da Europa ofere..._e paritrabalhar para lojas ou cm c.t;a Eic-cuta todos e quaisquer m.d.*.n_ Tra-
___E_J___ _____ 4e-3aoo. Bara

-yeitldoi blusas, mi, _ A aodliU
.... í?'.u**. <,«c'"» «m perfilclo; 1rua poli de Deiembro 73. auarto 4.
Y*"-tldo» e t.llleur eom pouco uaõ
»..Im-"_Í0J 1"* Tinturaria Allr.níl.*,.Avenida Mem de 103. Tel. 22-4046.

ACADEMIA DE CORTE
E COSTURA

Malvina Kahane
Cuno completo de 1. 2 e 3 meieiCom direito ao livro "O Slitem»Retangular" — Concede diplomai

(LICED UT. PO______8>
Kna Senador Dantas n. 118.

TEL. 2Z-5S01
PUlal: Pinto Figueiredo a. 36

Tel. 28-6756

Atenção - Costureiras!
Senhora com tala maquina e tele-

fone. procura p«:soa pratica com fre-
guesla. para montar atelier. meia ln-
form-coes .telefone 46-0951. notafo-
__

MOTOR — COMPRO
tfm monofa-fco. de dota cavalos. 1I5volts. Telefone 42-753-.

MAQUINA A VAPOR
Vende<e de 36 H. P. — efatlvo».

completa. Vtr na Praia de Sao
_g_____í__vj__Q_ frfl* Cem o sr. Peçanha,

MOTOR DE 100 K. P.
Vende-se, elétrico, de anéis e ta*

co-voj. 720 rotaç_*s. 50/60 ¦_¦_____..
22S/3S0 volts. garantido. Hua Julia
_opea de Almeida, 17. Fim _a rua
dos Andradas.

Bordadelra 
da lilia da -ladeira —

Executa todos o» trabalho» paracrianças e senhoras em llngerle o 11-ntu.. Fai enxovais para noive». Tc-lefon-r pira 37-78*6 — Conac.tian».
/~io:turcir« cot.ipetente raa vcãtídc-

a preços populares tambem venr-e
j';arn'i:aei pintada» a oito em esUloHpones pe* preçoi baratlislmja. arua Berra."- Furtado 62. tel. 43-145]
--loiturcir. ,„tauf. — ConrecITõn»

roupínnas de meolna. c_m rapidez> capricho. Pr-íços módicos. At-nd»*a coralcino. ri.„e 40-1762. — Ana-¦.eclda;  

Costureira 
«celta eojturaa e èxêcutã .

nunlquer tloo de moda pelo mito- »ne*. Preço 100 mil
do monerno. Tamiem atende a dom!- ' "*--*-- *" * * *--•
cllla. Favor chamar D. Ermellnda —
Fone 49-4906. Rua Cumpaltl 605 —

|i

Atiriçâo, 
dormitórios novos íõlhtâ*

....A". í,-'""-'"*' •""•"¦o Interno, 6PICII, 2.200 cruaeiro», de 4 piei» i._„ 1crunlro». ».lai de jantir fofhiidu S»10 pecn. por 1 mil crueelro». 4 rui
i»^-'",„• _-"• Telefone 30-1839. e»ti-rto de__Ramos.

A tençto — Particular, vende-ie' a
rCX particular movilt de íala de lin-tar completa, eitllo colonial Manoe-llne, era Imbuía • Jacarandi, 12 pe-ea», por 14 mil eruieiro»; à Av. R.u
-?*27-'e,"!'cth- M* '*"• 5* M'">-

¦ A rmarlnbo — vindi-ie com iieoíõ
,<1" .Perfumaria 1 mludeiai, alu-guel antigo, i o unlco no bairro, pre-ço de ocaitlo. Rua Mirtlm Pena. 53.Praça Afonso Pena. raclllta-»e o pa-gamento. - 

'
T^OPESÇAÒI — Or_n_-~l_i_i-
daçáo de moveis de quarto, gala
**"lUsrlo, dormitório mexlcan»,
- S.iSO ern-ciros, galan de jan-ter a ..500 eru-elrot*, bnreau a

» .'_7,íe"-"¦0¦'• ''**«•* Chlpendalle
*.JM0 e™«lros e demais nten-
alllo» do ramo a preços de ar-
_?*?' APro,'«»»«n — Praea 11de Jonho, 322. antiga Presltle-i-
te .«i-g-i, 2.60. 

AtintiM 
— Compram-lo Sovei,avulioi, caiai moblUadai, guiml-

coei para dormitório 1 íala dt tan-
H-*l*„I0Ue5f*, y*"*»1-. «to- Chamar Aa-
S,r-_P*_ Tolofone 30-1129.

A ' particular -èndeiie-dormitõfiõ
XXde quatro De.aj folheado a lm-bula preço de ocasldo. Ver e trntar
_- "_,¦?_„ mS °}10-1 1*i •**¦ «¦»> oar. Milton. depnl«_H.._j-. horas

ATELIER DE COSTURA

Máquina de costura
. Para coser e oordar de maa e de
pé Preço barato Vendas garantidas. erlfiquem os nossos preços, i rua
do Núncio 24-A. quase esquina da rua1a Constltuiçfto
PROJETOR SONORO

16 m/m.
<_ompro um ate 6 mil cruzeiros tel.

43-9763.
RENA-.DS PLATIHÉES

Vende-se um par ttm uso, pela me-
lhor .oferta. Telefonar para -.7-3573.

Registradora "National"
Vendo otlma mftqutna regis t.r. d ora da

fifamada marca National de tipo mo-
rícruo pelo preço de ocaslAo dc : _. mil
cnuelros. Tel. 22-6562. citxa Bri-
tal 362a.

/¦¦ojHirelra _ Aceita fazenda -.ata
V- feltio esr-cutando peloa melhoresflKurltios pratica de oficina de «li»costura. Tratar pelo tel. 4B-61-)t,.

Costureira 
com lonaa pratloa fa»

salas bluzas. veítidos; preços mo-dicos tambem da dias fora pre-ço acombinar. R,.ia Lenndrn Martins 29;trans versai A rua_d o s Andralai

Costureira 
— Aceita-se fêltlo desde

Crt 120.00. mela conf?cçflo e r.stl-
do. nrsrn forrnit»im. Teljj 27-0**51.

CINTA TLASTIOA pára ií-
nlio^r>s — Nova criação original
rta Mme. Peres, rednz com cer-
teza 20 centímetros nas medidas
de fiinl-iucr senhora, recolhe a
barrlara ê corrija os ona-lrl«. B.
Hndrloc-i- Lobo, 304, casa 8-A, te-
lefone 28__0*)S3.
/"lo-tufelrn. co^i lorísa oratlcà e""bo"rn

í«3to, aceita fazendas para- fei-
tloe. Veítidos de esporte desde 80 cru-reiros de passeio desde 120 cruzeiros
Oucrí-s Informes pelo tel. 2B-1.-.7.

MODISTA — Mme. Sampaio^
psecuta ftur.loner tírnrino, ?"»1-
ta encomtnda -m lt.nc.erle fina,
vestidos rt» noiva, _ roa Sonsa
Barros, 18G, sobrado — Engenho
Novo.

 V-_-*ÍI>E*-S_- ——
Lu.ruc___n.entc Instalado á Aveni-

áa Rio Branco, servindo tsmfbcrn--ora outro ramo — Contrato de 2
•eruielrco —

Tratar até às .2 horas — Telefone
26-1326 e das 24 âs 18 horn. Te-
lefone 3_2-7_g_D__r- Sr, Zarur.

BLUSAS — SAIAS"formidável Utr-!daç-o de lindai blu-
r&s e salas a preçoa íorml d ar eis. pa-
ra renovaçAo de sto:k de verfio. Pa-
brlca na Avenida Rio Branco 114. sa-
ia 1442-A. 14" andar. Ds Luca.

BLUSAS
CHEMISIEl-

VESTIDOS

REMiKGTON P0RT4TEL
Vende-ae de . escrever, outra Royal

com pouco uso e u.-na de celciTar'marca Monroe. Juntas ou separadas,
ocasião. Rua do Rosário. 145. soto.

Mme 
Amaral, modlsta diplomada a

re.lstrada em corte e costurai fl-nai. executa qualquer modelo, leciona
por método teórico e pratico, tambem
4 noite e fai mel» confccc&o: 4 ruaBaráo_d" Ubá _10___
Mme. precisar 

*fo«r 
Teíi vèaliffôiT

-.xperlmente a modlsta D. Emilia,
que a senhora ficará multo satisfeita.
A partir de íoo cruzeiros. Entregas
rápidas: A rua Dois de Dezembro 73,
quarto 6. Tel. 2,-oooa.

Madame 
Elvira nindlMi*. executa eom

perfelcAo vestidos de 1 oi vai tri*

SINGER

Má-sgEsI-t&s A A - A - B_*asÊl e outras.
Qs -_--e_?ess_-dQS queira--- dlrâgsr-
se -à Caixa Fosíai 386.

YINDEM-SE
Maquinas de escrever, somar e calcular Bemlngrton, Royal, Un-

derwood e Olivetti — carros grandes e pequenos e 
'maquinas 

por-
tacls, Uua Senhor dos Passos, 85 e 90 — garantidas por 12 meses.
Oficina completa para consertos.

Caldeiras a vapor; 80 e 100 m2 superf. aque-
cimento, 1 chaminé de ferro e 1 economiser total,
CrS 150.000,00 Cart_s para a Caixa Postal 2304 —
Rio.

Vende-se" 
uma «aqulna re«L.trado-

ra. National, registrando 9"."oIiinclonando bem Tratar nelo tel
Íí.fM_.-i. rnw r^rnan-lc

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. Náo venda sua má-
quina sem ver nossa ofer-
4a, também compramos

, máquinas esquerdas 1C,2 —
[atendemos rápido pelo te-
1 lefone 28-0360.

) Aufoclaves Industriais
j r_bH_i__M qualquer llpo era
JÇ___M de aço comum ou Ittos
IS-E-ANICA lOMt DOS SAN-"TOS LTDA. — Rua Pedro Alve»
_57, —. Xt_ «-Í667.

jj_ir--iri;r.——-.— SX______ •¦•"••• -¦" -¦¦-' I I |—T~-111

VENDEM-SE

f_.1lliw.ij.ei—»~~n.-M—i»iRiM..i.„- .,,¦¦¦¦ ' -_——•—irt-TTTII'r»tIJM__P____M____

AM ír$ 3.800,00 i COHSERTAM^sF
PAGA-SE NO ATO 

j"*

"--\)__-K^5_» "Si f.Iáquin.is df* costura

-Je coset s bordar — Vendem-se por
preço de ocasião e garantidas Verl-rlquem os nossos preces, á rua doNúncio 2«-A. quaaa- esquina da ruada Conitltulglo.

TRSC0T FEITO Ã
Aceltam-se encomendas para recém-

nascidos. Traballio finislmo. Chamar
Mme. Fonseca, 23-1727 e 4S--1239.

VENDEM-SE URGENTE
Máquinas com motor para

diversos fins
Uma wrra de fita com vol. ds 80

eme. com motor; uma prensa EJxen-
trica dc -15 toneiadar can motor;
uma maquina de furar até 1" com
motor; um e.mc.ll duplo, iom mo-
tor; uma maquina dt enrolar arco
com motor; uma mn .uir.a de f;L.ar
com ferramenta; um balancuri cxjr-
tante. manual; uma ld.m do seis
tone'ada*. ¦ manual; uma forja cem
ventoin_ia; um torno para tornear
madeira; um apara-dor inra solda-autosicinla completo. « dlvc.-aaa fer-
raoientaa para cílclna. Tratar coraA. Plrea de Aar-evedo ds c:a. Ltdji.
Rua Cou._*i*ielro Saraiva. 13. r.o, an.
dar. Telefones 4.-0.9" 1 43-7715.Itlo de Janeiro.

Maquinas dc costura — Qualquer
tipo. Mão importa o estado, mes-
mn industriais Aten-le-se râpitlo
pelo telefone 32-3900 — Estaeio.

APRENDAM A BORDAR
SEUS ENXOVAIS

ZiCciono com devotamento e perícia
corte, costura,, llnserle, crlvos, bor-
dados a m&o o a feltro, fita, Matl_.
Macromó,, Trlcot. etc. Roupas para
homens • crianças. Tratar as sc-jun-
dai, terças e sextas, das 14,30 ás
16-30 horas; á rua Sete de Setembro
107, 2" andar tel. 42-2322. com D.
Anita. Escola Fiscalizada. Aceito an-
comendas.

COMPRAM-SE MAQUINAS
DE COSTURA

De "p? e de m&o mesmo com detel-
to. fas-se reformas. Rua Santana
105. t.lefon* dS-.u,-.. Hiimhurto.

QALQAS
Tendem-«o . salgai com tran.mli-

efiu por cinta,, scnrlo cs roles nsrna.a-
dores e o fundo de granito, próprias
para docea, massas, tintas e outros
ÍIS*. Eu» -_•.-;'.-¦.'. fr-.'.i_l iii.

VENDEM-SE 2 MÁQUINAS
Industriais Blnger. uma 31x17 e 1ttrquerda 10X2. Avealoa Presidente¦arga= 10.9. loja

Máquinas de eostura
usadas

QUALQUER TIPO
Atendemos chamados a do-

micilio Tels 3--S00C e
32-7987

R. ESTAÇIO DE 8A, 37

Compressor — Urgente'
Prcclsi-ie alugar au coiuti.-.u ttnde uoLs cavalos lis volts de (linarna luz), que dè 70 libras de prtjsao.Ttl. 42-75J6.  _

ESCOLA PÃRAGUASSÚí -
Corta o costura. Aulas diurnas e

noaurna». Confere diploma. Rui Mar-
quei do Paraná 41. apto. 805 ria-
mengo.

MAQUINAS de.

ELNA PORTÁTIL
Vende-ae completamente nova o uma

maquina Esnus Crt 2.000,00; e 1 ra-
dio vitrola O. E, tudo em perfeito es-'_•*._._, pr.co dã o__._'.i_ e v_r.__r..-_- se-
par.do». Ver A rua "tenente FeljA 90.

BUA DO NUNEIO.i-mo
VUABUl-NaSiMRBSISHfnw.

AGFA - KARAT
T-lttmo modslo. nova traalda dire-tamente da Alemanha, com Xenon

! .2. eatojo. Vende-ie. Tilifon» 27-J72J.

^=^^ __*___AS
AtençQ.0 

— Com perfelç&o executo
vosso vestido aport, tollotto e nun-

ola, a partir de Cr. 300,00, vindo àminha residência; a domicilio. Crt300,00., Travessa Oulmaráes Natal 18,atra: da rua Assis Brasil. Telefone
37-3220. Mme. Santos — Leme. Copa-c&b___

maturas. toilette e esporte. Tombe-naceita vestido de mm de inoüis rfestock e para cortar. Especlalldad.
em costumes e vestidos para, _»nl.orai
gordas. Rua Marques de -_brantes 1106o andnr apartamento 603. I3l3vado»do Indo direito.

Modlata 
competente t caprichosa,

aceita veítidos para senhoras, se-nnorltas e minlnas. Aceita tambem dascasas d- modas. Serviço rápido e garan-tido. Rua do Lí-l-vri-rilo. 47. Teleío-nc <2-7Q03. Primeiro andai\

Mme. 
Sintoro, oferecei paro ênsf-*

na corte e costura em sua casaou a domicilio método pratico, tratar
p^lotcleíone 23-66 .9.

Modlsta. 
êipcclall3tã em vestidos de

noiva, baile, formatura etc. —
Av. Gomea Freire -55_a_pto._i\.

Mme 
Angela, modlsta executa com

perfeição vestidos dn formatura,
toilettes de passeio, esrorte, para noi-vas. .pelos melhores figurinos. Pede-
se a lfneza de telefonar com antec*-
dencia, a rua' S&o Francisco __.-Vlc.
244. Tel. 2B-5827.

Modlsta 
— Acefta qualquer feltio porfigurino. Corta, alinhava, far pro-va. A freguesa leva só para passar na

maquina. Cpsturam-se timbem cortados
e alinhavados, desde 4o, 50 e 60 cru-rc-iros. para f-_>*er desde 80, 100 e 1S0cruselros — Tel.: 25-6712. _
Modas 

— Academia de córte' e cos-
tura, curso em 6 meses, sistema

pratico, aulas diurnas o noturnas. Asalunas com um mês, cortam na fa-cenda e em 2 meses passam para oatelier de aperfeiçoamento» Rua Cor-*_i!_J__LrJ_._L0.__3:lja__dar.__Te___25-6712.
¦Ji/ririe. Valentim — MõdUta diploma.
iT-Lda, l-ecem-chegada de Sáo Paulo,
executa qualquer toilette que lheiapresentem. Av. Beira-Mar 406, 9oandar, apto. 909 —- _2-*l673.

ALTJOAM-SK movela moder-
no». Pret.em módicos. Rua Frei<._ni*c_. », fonrlps.

ATENÇÃO"— Desejam"ve_idcr
seus moveis por Iiom preço c pa-
6-mcnto Imediato? E' _6 telefo-
nar para 43-5767. Praça 11 deJnnho. 155."Donlta mobília (caaat), serve r»*-ã
rnln?o0'íC*' 

AT" At'l-,-t,c,• •«• "Parta-
/-•jamai de crlan.a — Vende-so pela
^ melhor oferta, duas caminhas decriança. Mobília fina da Fabrica La-
«K*,?-^0'01-**' 21 ~ Transversal aMatoa Rodrigues.

Corapra-so 
tima c.-_t.leira7~camlsel-

ro e uma cama Patente para ca-SM, id com cabeceira baixa; írteressaso moveis simples e em bom estado.Pavor telefonar para 27-7232, cha-mar^d. trcuíaes.
r^olonlãl — eala. vendo" em 

' 
estado•--nova, por motivo de viagem, temnar espelhado e cadeiras de couro la-v_a__oa___t__Leopoldo__82_caia 4.

Clomodi 
— Venoi-Ve frand-' e nntl-i r_a. Bua Oeneral Bruce, 7">1. ts.C.lstovço.

ormltorlo . Chlp-ndãíe — Vende^iêT
com 11 peça», »em uso, de otl-ma fabricação. Preço de ocasião krua Haddoclc Lobo n. 18.

r^ormltorfo ue" í-ümila folheado" eom*-"*-J pleto pibji cisai. Vende-se pot4.000 crurelros por motiva rit v\aitm
Ver na parte da manha. Rua Carva-lho Alvim. 157. casa lo.

. <-..>• e«_- •!'•::. -,
. .00 tr-L-tra- ou atui-

(. ';*•**, í" *i'"*0 <«¦¦ ttüm tS-SB»
v«,*",i':r;o,r"" »«•""«•"

-tú __&*•*«¦?- •«'"• s<""° "•
MJíz \\'~~Vini5-jsSGrõii

ÍS?**!-0 Um *!nii0 dormitório•*»<•- 10 ii-ear. e uma gala <i.Janlar mt meMtiiti etilUo. rom 12f'?.V" cou!, "n-- «'tamento, mn.
___?2 MlJi° ftUí'*> •-<"» treaP-.E*. e dlverno» tapete» nara
£__.? *_i,a.'* AT«5,.d* «SB
ÍTM'•|,o8r%I'Cme* Alen«,«-- »«*
\r6v,lí" _. -pamflTi 'vinte 

tm. mü_.U lher oferta, Unda islã da i.nt»
U com radlo-vit-o a Colonial dl lu.xa. dormitório de Imbui», i «i, , 1«rupo estofido i.li d. "vl!ltí.*%_i_ '

... _" ")"*•?« » praio. Vír • tr». 1'".. *• rua Adolfo íerjamlnl (.*. ií!Kenha dc Dentro. Conduçio _ noft»bon<!o..r..___77_ Onlbu» 8-1. 3. 
*ÓT%

r!f *£•».,,•*• 2't", «n Períeito ettado !por motivo de vlt.em — Praè**, tt.o»A»l_o _ Teleíone J..4038.* ¦
MOVEIS Baratliismo» p_r m. ;tlvo do demollçfto, dormitório. '

?»__.,CaBal e •o'***™, «-l»» -o 1
Jantar o trande quantidade ds '
mnvels eomo sejam: guarda vea- ,tidos, g-uarda caaacas, camas. '
mesas elásticas, erlstalelraa, ea- •
Jclrm mala» para viagem, eol- :ciioes de crlna e capim, para ca- '
sai e solteiro, almofadas de pai-n*e algodüo. Reformam-se eõl-cltõcs a preços módicos para • 

'
mesmo dia e muitos ontros ar- '
lixos-sem competidor. Prae_ 11
__,,U.'V,£-Í*asa d0 SUva* Ide-ione .13-5767.

MÓVEIS -^F_í__i_a.T?_*_!-
cora nrxcncl. com grande pre-Jal-o. 1 rlqnl.Ismo dormitório de«aul. completo, i-rtilo chlpenda-
Ie todo trabalhado e desmont--
__...e 1_,.-,!a rt- Jantar cm_i!.et_
estilo chlpcndnlc, com bnr emIt-rifinio cristal com cadci*_s o
lioltronns cm couro lavrado. —
Vcndc-s- com grtnde prejuízo.ronnnlsttlmu uso. Ver hoje á nnGcncrnl Canrtb.Trn .14. Telefo-
_rJ_^K5- Em ,re-*te »o C0***-»*-
Mi Ilf ar.

Mobília f_h.ada~de~q_.rto par»caiai, pirtlcilltr. Ver a rua Pre.sldente Carlos de Campos 7 apar-
.t!lmíriS0 4 — Telefone 25-6.35.

Motivo 
de mü__n.a -.'Familia-1íêS*

do os moveis de aua residência.Dnrmltorlo sucupira maciça, hureaude Imbui-, crupo para varanda, pa-quena íeladei™ de gelo. r-dlo. ilpinimoveis -tíe Jacarandá 5 outros oMetoü.Ver A Av. h, ... Copacabana 166 apt.87. dis s f.s io e daa 17 á» 19 ho-ras e de-iols das 20 horas. Nao atendo
por teleíone. ¦"VTõveis"" usados meaas cadeiras na'»-
£,. delras elétricas, turceu. armniíoibnlcdcs frlcoriflcos. armncfe» e dlvl-sues em teo lno-.:dav»! venrtt-33 tr.tflinndo "ía melhor oferta P.ua Ba-cadura Cabral 45. Loja.

LASTEX

Orande e
variado sortimento

Seda
e

Algod&o
MODELOS
VISTOSOS

JOLIET
Preços especiais

para ambulantes- e
revendedores

LOTES DE SALDOS

RUA URUGUAIANA, 86
3.a andar - sala 310
EDIFÍCIO ouvidor

 RIO 

Dormtorlos 
rústicos mexicanos dt

6 peças por 4.30o cruselros. ¦>-las de Jantir rii-tlcos de io *peça- ¦oor
3.600 crurslrcj. k rni Uranos 017
telefone 1_-'.B.9. estac«o_rirr_Kamo».

DORMITÓRIOS de 4 pèç_sT_
2.800 cruz.-Iros: salas de Jantar,
18 peçan. 3.500 cruzelrot. r.-*.dlos
G. E. 1.250 emrclros. Facilita-
mos o pagamento, & rua Frei
Caneca, 9.

Moveis 
— Particular vende ma_nlt>

co dormitório, estilo mexicanocom ll n:..aa rm íacarnnda. um».'talad. Jantar c.lonlal portuguesa eamnlt-ta com co delras em couro lavrado obar cpm luz auto-natlca. nm ws iracolon'. 1 «m candelabro c um R.-upoforrrdo em teda orenat tstllo chliien-ad.» con ?'.-.'jfftd^.s seitas. Junto ou
.".f-Lííífíi.¦_*•_•.!!:.P''»_i5L. rt-ins

Mo.els 
tíe escritório — Bom eatado

tío cons-rvaç3o. vendo Junto ou tt-tirado. — Mt-lco. 4_ 2.__an_ar._»___02.

Moveis 
— Particular vendo uma sa-

la de Jantar com 12 pejas e umdormlto-lo c.m 8 p-çr.s, no estado no-vo. d? lmtuta e cedro, abaulado. comestoíam"nto novo t lii-tratlrs recente*mente. Preço Cri 6.000.00. Ver e tratar4 rua Cardoso de Morais, 510, casa
i\.__unt_)_l^_Esti_çao_d._I____ri_os.^_

uia-
sembro^fOVCls 

— Venrfem-sè dTfersos
jJXtt.fi. Tratar k rua 2 de Deat

BiQ NEGÓCIO
Perito organizador suíça, quer lan*

car novidades quo podem revolucionar
a moda. Pedem-se- Interessado* com
ca-pltal. Aesponder para 665.1. aa
poharla deate Jornal
CINTAS — SOUTIENS —

r_0DELAD0l.ES
Especialista íaz com grande perfel-

çao maillots eob mrdlda. Copacaba-
na á rua Ministro Viveiros de Castro
153 apt». 1. Mme. Margarida, telefone
37-1Ò72.

CABELEIRAS
Trancas, cachos, etc. Executamos

rvira uso natural e festos. Compram,
se cabelos de qualquer cor, no ATE-
LI-R DB CABEtoS POSTIÇOS "TIB-
CHPAN" — Rua 7 de Setembro, 217.

CAMISEIRAS
Farer----e canis»--», pijamas. c_ec_j

_obme_.ldos. camisas esporte, para¦ mocas e camisinha dt criarujto de
qualquer Idade. Diodorína Monteiro-
Rita 8. Francisco Xavier 394. 2" por*
trio.

Pijamas, 
camisas, cueca;,

fe
- blusnes,

fazem-ie com perfelçfto e raplde_
a rua Bar&o de Mesquita ji, lobra-do, Tel. 2a-527i.'

Professora 
dé^-enape-»; registrada,

.leciona am sus residência e adomicilio a pregos razoáveis, aoelta-se tambem encomendas. Mme. Elza.Tel. 40-0361.

Smoomnr. 
— Vsnde-se pela meíhor

oferta em estado novo para ho-mem de 1,70, motivo o dono ter en-
jtordado — Teleone 22-1544.

Smocklng 
—Vohdc-se um,"com pouco

uso, por Crt 1.100,00. Tratar á
Av._29_.le outubro. 7132. fundos.___

Senhoras 
e senhoritas —¦•" Professora

ü. corte e costura com lontra pra*tlca ensina a domicilio um curso ra-
pldo de 30 dias. sendo qus desde asorim**lros pulas .«ío d «id™*- nr\ nrnnria

far.enda. chamar d. Marina pelo tele-'ini 2.,-eaas.
T^esciaua piontub, j^acuita-se o pa'-

gamento. Rua fedro Américo, 16apto. 304. 2.°. Fono 23-6697.

Vendo 
por 40 mil crustlros a ln»-

talnçüo luxuosa-de um atelier ds
costura. At. n, b. de Copacabana
583,_ Bobreloja. sala -4. -"VT-ertldo, 

pára revendedores, ren-? dem-se, preço do cutto. Av, ao-mea F.-elre Ilo. terreo. Modas A cnne
Atelier de costura

' Pa__a-ce um tnstalado em boa sato
de frente ou edifício de grande movi-mento. Janto á Ar. R!o Branco. Trstar
çom Oliveira à rua Mel. do Carralho,fundos do Teitro Municipal, lojanos fundos C!ub Novel.
ATELIER E ESCOLA

DE CORTE
ROA D. MANtJEI,, 16 — l.o ANDAtt

_5n-In» corfci. m ç-pf»cçS*>. P6t a
aluna apta a cortar todos os mode-
los em sessenta dias. Executa os me-
lhores modelos, vestidos, costumes e
casacos compridos. Alta oostura. DA
diploma. Método rrincêi. Teletone
42-6629.

CAMISAS E CONSERTOS
O-vaidina é capèelsllsU .• fax sob

medida jA trabalhou para • as ma-
lhores easu da cidade, vtl buscar
a domicilio. Tel. 28-"25¦ 

CORTE SEM CÁLCULOS¦proce-Mora dl-p. eT.sl-aa corte costu-
ra sem cálculos so era particular, Fas
mcide» Ini. 37-3221.

Espartilho ou modula.or
Süo .duns peças quo afinam e cln-

tura e .preparam a Silhueta Moderna
na Mulher, para Isso precisa de
uma bo* colttelra •— Procure - a
Mme. Sara com pratica do mais
de 35 anos do Rio e da Europa, E:pc-
clalldado -¦ em Soutiens' para grandebusto Casa Mme Sara —- Av Rio Bran-*
co 114 4° andar tel 22-701Í Junto ao
Jorna. do Brasil.

FAÇAM "EUS VESTIDOS
Aula tia corte e alta costura, pra-tlca e rápida, em 3 mtses poderãofazer os «eus proprlcs vestidos e en-

slnarem. A. Mt nezes,. Bamblna, iaapt. lfll. Fene 46-0466
MANTEAU ASTRAKAN

Vende-ae tamanho 42 44, preto de
ooaalao, ver e tratar a Praia do Pia-
memo 400 apto 60.

QUER VESTIR-SE BEM
E ELEGANTE ?

Procure * Srta. MÚndoca, Rua da,Laranjeiras «4. Tel. 25-0690. Con»
feçelona todo e qualquer modelo como
soja tollleuri bailei passeloa ato. Pie-
ços módicos.

QUE CABELOS BONITOS í
Tintura- desde 20 cruzeiros O reidos corte*, de cabelos modernos por"a-ror marq»e a sua hor_, tt). 43-BS43Soutiens"
Soutien3 para franrte busto com es-

P_ül-»li_uii»ú- cem Mme. sara Av-emaaRio íSr-nco 114 4° andar Junto ao
Jornal do BrasU."VESTI30C 

— VENDlRÍ-S-T
Pesjoa que vleja vende «rande par-te de seus vestidos, baratlsslmo. Tele-

tOBO i.-SÍM..

Dormitório 
— .Vendo folheado r-"-

Cr» i.5oO,oo.. Ver.do tambem se-ladeira G. E., enceradeira e aspirador
do pfl ElactT-MuX. Tel. 48-6772. Ru.»
Honorlo *-. Lem o s il, t e rr eo.

,c ral torio com *t> peças sada coro
pe^as, folr.ratío.:- abau-lados, bo-

nltos moreis. Nio . checaram a £_r
retlTados •__. casa de moveis motivo
tor desfeito o comn-romisso. Vendem-
»e urgente por 4.700 crurelros a A-v.
Si_rur-jana 7397-B. Tel. 29-5575 cha-
mar o sr. Simon pedir P»ra mostrar
os moveis do noivo Valter.

Dl

Dormitório 
ertllo mexicano i_

oapar lugar.
. deso-

__,.__.. vende-se por sei*
mtl cruzeiros um dormitório estilo
mexicano, novo, com eei_ i_-e_es de u?o
eeis peças, comprado por oez mil cru-
«elros. Tratüi' a rua Canas de aV_-
conceloo ns com a. ír.ri. uu ít Bran
dfto. a .qualquer_honi.-^
DírlrTêTro"— 

Empresto" pequenas quan-tias até 4.000 cruselros. mediante
fiador comerciante ou proprietário. —
AmortoslcAo em prestações. Cartas
par» 662", na portaria deste Jornal.
J-vormlto-_ rústico" — Partleular
X-/ vendo com 2 anos de uso. em per-.feito estado, 11 pecas e mais col-
enfio de molas Florida, Preço 5 mil
cruzeiros. Telefonar para 30-2894.D ormltorlo casai — " 

V'_ndê^sõ ujh-
do. estado de novo. Tel. .33-22 .4*

Dormitório* 
— z.Oòõ cruselroa * ou-

tro por 4.00o crurelros — Ven-
dem-se para desocupar lugar, k rua
do Catete 133, sobrado. — Telefone

dias uteis, das 625-3223. Ver noi
As 18 horai

Dormitório, 
colchfto" americano novo,

10 peças. Imbuía, Uso. Cri 7.500,00,
Particular. Tel.: 420312

Dormitório 
— Otlma oportunidade

para quem deseja comprar bara-
to um dormitório de Imbuía folheado
para casal, composto d-e 7 peças usa-
do. porem em períeito estado de
conservação. Vendo-o por motivo de
brevff viagem —- Preço 2.000 cruMiros— Ver das 10 áa 17 horait A rua
.Mala Lacerda n. 36 — Estaeio de Sá.

DO_.MlTOI.iO casal de lm-
bala, moderno, vende-se pnr mo-
tivo de viagem. Rua Carvalho
Alvim. 157,__casa__0 — Tl.nca.

DÒRMTTÕRIOpara casal pãn
cetim e sala de jantar. Vendo
nr .ente pára desocupar lugar. —
Ver hoje eom o porteiro, sr. Joa-
quim. Rua Barão de Ipanema, 68,
____*-_._S01_—-_Copaca6an_.

DORMITÓRIOS, salas de Jan"
tar, grupos e peca avulsas. Ven-
de__se, área Frei Caneca, 11. _
Escritório 

— "Part.culàf."vende" 
urgen-

te quatro bureaux em estado novo,do sete gavetas a razfto de 500 crur-nl-
ros eada. Tratar com, o sr. Flores,
á rua Senhor dos Passos 54. sobrado.Tel. 23-4917.

Fabrioa 
oe moveis de tubos Real

apresenta agora novidades em
cadeiras e mesas -par abotequlro, Lo-
tels. pensõe**. .varanda, jardim, copa.
escritório, consultório e institutos de
beleza — Tabrica a ma SenadorAlencar n .112 — Campo de SSo
Orlstovlo e na filial 4 ru- do Catete

60 — Telefone 25-5339.
^"tamilla de viagem vende íala de JanX tar e grupo sucupira almofadas sol
taa iouflé,, dormitório laque de cri-
anca com armário 3 camas. Fogão a
Sas 

tres bocas iso oruzeiros Motor
1. E. 450 cruselros. Armário escrj-

voninha com fechadura segredo, Quar-da comidas aso.cruselros; guarda ves-
tidos 400 cruzeiros; cadeiras terr.ço
100 cruzeiros. Ruá da Olorla _,„ t-.pf.r-
tamento 501.

Familla 
vende urgtm.e dois dormlto-

rios completo_i ,de Imbuía e uma
fala colonial americana com ll peçass um grupo colonial còm a peças umobat—Jour do pé, um radio com 9 yal-vulas, dois quadros pequenos pintadosa oleo, um esçuentador, duas cama.
para crianças, todas trabalhadas na
própria madeira,a uma meslnha decentro Ver e Iratar 4 rua Bar&o deMesquita m. Tel. ss-9305.
I^amlllà qüe mudã-se" vende "tòdo_To_
•*- movela de aua casa, sendo doisdormitório» um de casal e -outro demooa, sala de Jantar, tudo de eatllorústico colonial, radlo-vltrola, do mes-mo estilo, aparelho de Jantar e chá,care e bolo. tudo Inxies, maquina sln-«er tudo pela metade do custo ou me-
!í,?r .otetie; A travessa Leopoldina deOliveira ;a.. e»tac_o rie Madureira._
/grupos estofados, nfio comprrni sem*—' consultar-nos. Praça n oe .tu-nho. 147. antlea av. Pret. Vertras2313 Acftlta reform.P Doviri. • Tele-fone 43-1793. Tapeçaria _Pror_res:o./^J.rup'o estofado — 'cadeira», 

biireàu,
VTete.. paro ossa de fomtlla escrl.torlos. et-c.. Teníem-i«. em hom »«-tado, preco rasoav.T. \*er com La_a-rp. At. Oram Arunha 226. 3..a andar.

f.rupo» 
estotado» —. }7õ0o eruselro»

S « outro por 3.500 cruzeiro» —
Vendem-.«n nir» desoúuonr lu^ar, *
rus do c»t»te iu so*irerlo. Teleíone¦>'-*''3. Ver dlrti ut»!- dr.a » ia :ahor__s»

Moveis 
— Por motivo de riãgem,

venU*!-se mobMla completa, dor-
mltorio. sila de Jantar, sala de vi-
3lt_*s. radio, maquina Singer e mal»
utensílios. Rua Telielr» da Costa,
i:o. Vaz Lobo, ônibus 93, Condelaria-V_z Lobo.

Mobília 
Chlpendale de Imbuía mi-

clç-, de sala de Jantar corn bar
de quarto dn casal. Vendem-se por13 mil cruzeiros cada. Aceitam-as

.ofertas; Ver .. rua Barfto de Itapa-
gipe, 573, apto. 302. Chaves com o
encarrefr-.do Jovino, dlaa uteli ate ae
13 hor^í e aos domingos até at 12horas. Tratar com o Dr. Bandeira.
Tel. 48-0550.

Moveis 
de fino acaHãmeuto e bom

p-,.to — Vendem-se: 1 dermito-
rio em Imbuía com 7 peças para íol-
teiro ou rom 12 para casal: 2 camas;

grupo ile couro estaíarto, colonial,
com 4 peçt.í; 1 srupo de p-.no esto-
fado cor. madeira á vista; J escrito-no colonial tom 3 peças bureau com
tampo de vidro e 9 gavetas. Rua Al-
mirante Tamandarê,' :o, apto. 5, dat<._¦?" 12 horas .

Mobilla 
—Ve'u-_-ae nm"ã~<_• oásal

com nove pecas. TraUr * rua do
Cotc_te__l76, .Hotel Inglíj, auarto 46.¦jl.f-õvels nfto 

"perca 
tempo «"procura

lTJLde moveis usados sou vendedor daa
melhore- e malore- fabricas do Rio
e.*tou portanto a altura . de oferecer
ainda molhores • vantagens em quali-
quer tipos de moveis para negocio ra-
pldo t ;_ vista. Leva-se cataloços adomicilio deixando endereço pelo tele—
f<-ine__2;.-0590»

Movcls~de 
e.itflo — Vendedor da»

fabricas vende tambem a partlrmla-res com melhores vantafiens que aa
próprias fabricas: dormitório-, e __.!__
cm e.itllo Chlpendale, Colonial e He-xicano. Atinric-se tambem a domicilio.
-'__-tí^-. telofone_23-.375.^jl.Tóveis 'para 

apariaraento ,-t- Ven-
XTXdem-se. separado ou em conjun-
to. os mdvcls dc sala de Jantar •
dormitório, em ótimo estado, pelamelhor oferta. Tratar das 12 as 17.30horas, pelo tone 3S-1._'. Ilua líea-
rim 220, opto. 204, Grajau*. Sr.Agulrre-

MOVEIS — Vende-se nma ia-
la de jantar e uma mobilia de
quarto do casal, com 5 peçaa —
Tratar „ rna Domingos Ferreira
220, com o sr. ".He, 

gerente do
bar.

Mobília 
para solteiro de vlntrattco

contendo, cama, meslnha, cadeira
e armário grande com porta de es-
Telho, vende-se por 500 crurelros, A
rua Pinheiro Gui mar lies 13, em Bo-
tafogo.

Moveis 
— Vende-se uma secretario

com 5 gavetas, de madeira de
lei, em bom estado, com espaço poreiKuardar .0 livros fuma sô peça). -—
Trttar K Praça Tiradentes -40. sobra-,
do — Tel. 22-7128. ^__ '

Mobília 
— .'endcNM tima 3õ sàfi.

de Jantar, em eatado nova, tipo
Chlpendale. composta úe mesa elas-
tlca, 6 cadeiras simples o duas poi-tronas _ um buffet. Ver o tratar i
rua. Rolnha,_EUzabeth, 277_apto._13.

Moveis"— 
Particular por motivo dê

viagem Inesperada vende com
prande prejuízo um riquíssimo dor-
mltorio estilo Chlpendale e umo sala
de Jantar com 12 pecas estilo Chlpen-
d ulo toda trabalhada maciça com bar
em l_._lUn.io cristal, com cadeira* e
poltronas em couro lavrado apenas 20
dias- de uso custaram direto na fabrl-
ca 29 mil cruzeiros. Vendem-so ape-
nas por 20 mil cruzeiros ou separada-
mente 10 mil cruzeiros cada Jogo. Av.
29 de Outubro, 7397 apto. 202. Largo
da Abollçáo. Tel. 2-1-5375.

Mesa 
de reuulOes — Vende-se uma

nova, folheada, de 3,20X1,20, fa-
brlcaçáo Lamas pEla metad. do pre-
ço de custo e uma prancheta meesnl-
ca para desenho com banqueta tam-
bem nova. Beco do Bragança, 37. *-—>
Fone 43-090..

Moveis usa-los — "_.ormltorio com
quatro pe.as para moca, oom

uma escrivaninha, vende-se comple-
to,' por 1.200 cruzeiros. Rua Santa
Cristina 49, apto. 104. .rouurar e
zelador no subsolo a qualquer hora.

Moveis 
¦ dé' sucupira .•*¦-*> Vende-ie

uma sala de Jantar com 12 pecas
por 6.000 cruzclroa, um quarto para
casal com 10 peças, por 7.500 «ru-
seiros', um escritório com trás pecas
por 2.500 cruzeiros. Todos em por-
feito estado de conservaç&o. Ver *
tratar aabado e domingo, atá is 14
hora», i rua Mearim 76. Orajau,

Movei» 
avulsos. FamUia nua a. ri-

tira vende diversos, Irteluilve ea-
ma. colchão, eto. Ver a rua S. Prin-
C__Ct__-J'C_______t' 975-
M~ 

"oveis — *Vendê-»e pira intriga da
casa, quarto de . casal da Imbuía

nor 2.800 crurelros, dito do solteiro
com cinco pe.as. por 1.600 cruiilro»,
grupo estofado por aoo cruielroí, e»-
critorlo. tres peça», por íoo erüielroí
cama do* criança por 15o o ruseiroí,
A rua Mario Barreto 17. TIJuca —
Tel, 38-2509.  
55 oveis usados — Venaum-ie __• d»
irxjantar colonial iranai. tem mie-
glo Igual vidros na meia. espelho nt-
crlstai.lra, prego de tudo II mil eru-
zelros. Ver i rna silveira *_-rtl_»
1.4 anto. 405. Ul. 4**-.tB7.
jfI õhlblla de quarto veado f_S_—~
ItJL e-rcura 2.500 eruuelrei mnite __
a:.í trr-íRi Pr. Arauto jj »-** 101.1
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Mo»»», 
u» »*><*» ~> Mm»-» muno

»»r»»i» par» «-uri»» MMitt*, um
dwmitofítí t«m T pf-saj o« .m^ui»
».açlça #1» ÕiNn« ífetsulo d* conserva-
ça<í e mais fíusa cama» d# r o; tf iro,
ri»,» nu» »•<» dt «*»«¦:'•.rn, ua. «ru-
t» i»iií»«,r • auum». i>*c,, atui-
tíê tto St atine* a ,-¦._•.•-!..•• • ua»
1/ ***• uat' ¦ tm diante Vtr • tratar a
-/.» Hernienjard» Ul e»q. tftient*
o:i«»»-u «íapural •*..-. 1*»l. 41-
{»»»;

Móvel» 
oe lua» — Vende»», im»

»a!» d» Jsntar colonial. pr»t» »
do!» »of4» colonl»!» de dimatce Ita»
JI»no. tudo novn. Ver a trtttr 4 rua
ll nor.to da Coil» i»b.*Vff>rel» — VeCde.se uni» mobília
»'l con ¦-: ¦ i dt aala de lanttr e»>
ttlo an»' ¦ pela melhor oferta. Pro-
ynitas pslo fona 3e-46»4. Rua O».
rio dt...Cptas-pc 363 Vila Isabel._líi_*\/rov» t — Ven'd:-»e— n» J»or:c«: —
JM íormítor'oi co'on"a'« « C*it;>enda-
lt, laia-* co.ontils. Chlpendale aeet-
tamoa encom.**nÊlaj para mtr»*at lme-
dlatat ou lon;:».. Rua D. Pedro Ha.»
eirenhaj, 17. Ton» 32-1933. — C»-
tumtai"\robilla de quarto Rústica ilexlca-
..H.»« com io p»ça», perMriIar ven-
d?, motivo vlacm. llua Mamnfii do
".-¦•' '3, apt; 404, Engenha Novo.

Movei. 
— íatrtcaçao propri» —

Vendf-se um dormitório folhea-
dn a lmbuia todo de perotia, abaula-
do. de qualidade exc*pr.lonnl. luxuo-
ro eom 7 peças de a.noo cruaiiroí por
3.«00 erur-lro ee um dnrmttrrlo de
ótima qualidade moderno com A peças
d* 2.600 crutrlros por i.-ioo cruselros;
lida ttla de Jantar de lo peça» com-
pleta dn 4.800 cruaelro» por 5.300 cru-
selros A vista. Negocio urgente por
motlro de transferencia do negcclo
Tratar 4 rna Card» so do Morais 306A.
Mamo». Tel. 30-4784.•Vratoclo dt ocasião — Por motivo
Jri de viagem urgente, vende-so um
cóm-oleto c!e a.-ova para casal com
eolch&o novo. Pode aer vlato das 8
fts n horas. No Largo do Machado
n. a, apto. 403. Preço 2.000 crusel-
rot.  

ONDE so vendo mala barato,
moveis avulsos recondlclonndirs
— Camas: 2, com estrado tela,
120 ernxelros cada. 2 turcas sol-
telro, S0 cruzriros cada, 1 eom
tela. 110 cruzeiros; madeira sol-
telro. 160 cruzrlrns até 350; na-
ra casal 280 e 250 crnzelros: Pa-
tente panr casal .1(10 cruzeiros;
cTlunça dlv. desde 150 cruzeiros;
CMoend-.!": nara casal, 850 cru-
zelros; Erablc nara casal. 580
cruzeiros; Cadeiras para llqul-
dar desdn 40 cruzeiros, e poltro-
nai desde 80 cruzeiros; 1 para
engraxate. 210 cruzeiros; Balan-
t-tx ausfrlnca 440 cruzeiros; Idem
Vlmc 1R5 crnrclros; banonlnho
45 cruzeiros. SS no CVCS. !>20 Av.
Presidente Vnr*r*»s. 920, lola, per-
to_Ay._Passos._TcI. 43-1571.

Oportunidade 
—~ Vende-se* a par-

tlcuter um «•ormltdrin casal,'lm-
bfí» maciça, estilo holandês colonial,
nutro jmi-1'nlra moderno e uma Radio-
3a possante em decorativo móvel Ja-
tmrandá estilo D. JoÜo V. Rua Mar-
9Mês de Abrantes _n.o_ 115, apt.o 704. __
Oportunidade 

— vende-s* am rm-
po estofado grenat estilo Inglês•novo a 5.800 erus-iros. Av. Trapl-

ch?!.-o na

Particular 
— Vende um guarda-rou-

pi com rsp-lho blsouté. l camlsel-
ro com 3 gavetas, uma porta e 1 es-
p?lho bls"íutc_*. l meilnha de cabecel-
rn. tudo em bom rstado. por 1.200 cru-
telros. Aceita-se oferta. Ver 4 rua Oe-
P~tR\ Çlarlndo. 673 — Encantado.

I>or 
metívo de mudança vendem-se

por preço*- módico» l sala de jan-
lar l e-scrívnnlnha. 2 poltronas, etc.
Tratar ps".o tel.m 33-4691.
TQ*rÍlcttÍar — Vénde-se uma aala
JL de J-intar em perfeito eitsdo.
preçi razoável. Rua Vilela Tavares
n, 2?. casa 2. Meyer.
V$ar tlcular— Vende-se um rico dor-
£. mltorio casal, estila Mexicano Co-
Jor.lal. com timãos, cristal e grupo do
mesmo estro, radio-vitrola ano sa e
discoteca: A rua Carlos Vasconcelos,
»- 5Q...opto._ioi*.

Particular, 
vende-se boa escreva-

ninha e diversas p^ças de madel-
ra d; lei, preço d; ocaslüo; A mo,
Viscondes?a d_ Plrassinuga, 57 — Es-
taclo de SA.

Por 
motivo df viagem -— Veude-se

luxuoso dormitório A rua dns Ta-
raníeira? 210 apto 504. 
rjãrtíçüíãr vende dormitório em lã-
I qué íosro. parn menina ou moci-

Uíia. fino gosto, armário cama e mesa
rie cabeceira. Ver c tratar a rua To-
71 "**c.rPs '3* Copacabana.

Por 
motivo de viagem vendem-ae

m-ív-;ís cie quarto tipo Rranscença
psia meiD_r oíerta. Tratar a Avenida
Fartuge!_ Z~Z. ant:- 3.iiTe\ttor.t_2i>-ae.*ji.

Jpoltronas 
avulsas, a 7Õõ cruzeiros

. — Vendem-se; á rua do Cates.
133. Teleinro 25-3223. Ver nos dias
at?'*. dri^_f' ft* ln horas.

POR motivos imperiosos, vttn-
i".*-i"a-se s?m uso chegados dos EE.
1JXT.. moveis c"mtiustos dr*: sala
¦l? rstnr com duas finisslmas
l2niT)nc!ns df* mesa sala de jan-¦lar tipo i5part*.m!*nlo. Ver e tra-
lar i rua Otávio Corrêa. 410.
anto. 12 — TJrra, somente na
ir.irtr: da ninníiã, sendo aue do—
miniro i» feriados todo odla.

OI.-ARTO —-Vende-se: ótima
mobília completa, cm imbuía
clir-r. com íruarnições em jaca-
r*ndí. pr.r 9 míl cruzPi-o*=. Rua
Mundo Novo, 34 —¦ Botafogo. _

RENASCENÇA — Veni**» ui*-
pr-ntn mn Iln;Io -.ormitorlo Re-
na-rcenca. cnm 10 peças, com-
rieio. u»nn sálà dc Jantar no
mesmo estilo rom 14 peças, rt-
nmeni» c^cuTtnr^da. um -çruno
«sfofaío. mr*.fi'. da centro e dl-
vpr-os tapetes. Eaa do Catete
r.ümero (!(*.

IJeformam-sia 
moveis e colcfiões.

^ ácélta-*íe qualquer serviço de es-
tóíador e troca moveis novos e usados.
Atènéle A domicilio ou na loja. Av.
Joi.0 Ribeiro 178. por Ia vor Telefone
2--?.'22.

S-.lt 
A* Jt.ii.r «a» IS *."«•¦». 401-

mllorlo eom t» v-•¦,<** folnaadoa a
tmbula rm eatlro • |»rftba, tnotêl*
hrr>ir|.tu<n, ato ehiiutl t u»»r pnt
.:»•'•.».. de tar dcttaUo o noivado —
V.nila .n.r '- eon» ir.n.i. pr.Juliii,
íudn por s.ífro cruMíroi. Vor ond»
rtlàs «uurdiidoa . ruo Utitnoo. l.lot
— bl. d« li- ¦ ¦. ToL ..-.».*.,*¦. ar.
i£!Ít
Solo 

~A. 
Jonltr CrSõnl»! pnuco tt»'õ"

— V.i. I» i" por *» mil .T.irrlrr..
t um dormitório do 4 piçoo por ;
mil eruitlro-*. Lodolra BU. Torno.
?'. opto. «¦
y.i» _õ~'jinli»r Colonial, llpo luio,
n do 1tcoron.lt o perobt, com 11 pe»
Cti, laeliuUo titr o luitre, ptrtlcultr
vtndo por cri 10000.00 o um darm-l
torlo meilctno com a prç«» por Crt
...oo.oo. Ver « trtttr á rut AndrO Ati-
vido, 5', Bloco 10, tpto. io«. Oltrlt.
6nlt>ua tt e llò a porta ou pelo tele-
l.mr 4]»lS2i, dtl 1> 0l li hnr».. com
Pinheiro, ua segunda-feira.,,

Saía 
da jãotar wtllc mexV:an« com

i: prça«. preto ds ooailfto, rua
Lldlaltu Noto 30, ete» 10 — —Udt.
rtl."QaU 

do JtnUr — 1.000 erutelrot ur-
O gente. Vendo uma completa com
10 pecai. Meaa elástica com sela ea-
delraa buffet. etager e crlstalelra. Ver
e tratar hoje á Ladeira Frei Orlan-
do 15. Antlca Senado dn a it 12
liorte

Sã*a 
do Jantar Jecarandi — Vtnoo•

•o no?» colonial completa eom bar
luxuoso, 8 cadeiras, etc. Eatá no
auardu-MoToli _tubticl>; i rua Rta-
j_uelo_)*_Tratar J7-50S1.

SALA DE JANTAR — Ven-
de-se linda mobília, quase nova,
tipo Renascença, completa, toda
em Imbuía folheada e trabalha-
da em Jacarandi. 15 mil enuel-
ros. Rua Mundo Novo, 34 — Bo-
taforo. . . ¦ .. . -

Urgente 
— Vendo dormitório para ca-

aal todo de peroba, I em perlelto
estado. Ver e tratar com a César a
partir dai ia horas, A rua Engenheiro
Netaró 14Z. Abolição.

Vende-se 
l dormitório de des pe-

ça* em perfelt-a estado de eon-
eervacâo. Preço 3.500 cruaelroa. ou a
combinar. Teleíone 43-3726 -—, Jo&o. iii

Venoe-o» 
um quarto com 10 peçaa

de lmbuia lolheadA em -perfeito
eetado i rua Ittbiltna a. 131 aptr»
ta mento _ipi — Orajao.

V,ende-se ou troca -«.et por moreis,
terreno, bem localizado no 3* dia-

trtto de Nova Iguaçu, medindo 15x35,
com 2 ltnhas de ônibus á porta e trens
preço 7.000 cruzeiros. Travessa José
Bonifácio 28, Todos oa_Santoa.

Veae-ae 
uma sala d «Jantar rústica

nora — Prtço 3.500 eruseiro». —
Machado Coelho n, i}2 — Ea t a cl o.

Vende-se 
mobília de eala de Jantar

rústica quase nova — Avenida
Vieira Sputo._n._2i2 _—__Ipanemat

Vende-le 
um (rupo áe 3 pèç-w tala

de visita, quas inevo desocupar
lunar — Telefone Í1-Z195.

Vende-se 
uma tala de jantar com

30 peças folheada ,bom «atado
por z.roo cruzeiros i rua sio Mar-
tlnho n. 4 — gstaclo.___

Vende-se 
uma cama de caaal e

uma pentladelra para deaocvpar
luRar. Bua do P-asselo n. 70 aparta-
mento 910

Vendo 
otlmo armário 2,50 x 2 esp.

pira ateller em peroba t cavetu
e . er-vlho — Preço r.500 erutelrot.
.—::, Teletonar para 37-8BB3.___

Vende-se 
mobília de quarto para

casal, nova, completa, preço de
OClsI-O. Tel. 38-3814.

Vendem-se 
moTÕIí eomplotot 3ê

_qutrto_A Praia do Plamenuo (,'.

Vende-a'e 
sr.la de Jan.ar eom 12 pe-

ças: á rua Borgei Monteiro 393.En-renho de Dentro.

Vende-se 
uma sala de Jantar mo.

derna. Rua Carvalho de Souaa 223
J1 Partamento 2o3. Madureira.

Vende-se 
sofÀ-cama para caaal. mo-

vel fino e confortável e um bar
tipo americano com bancos altos eem
uso. Tel. para 37-1755 on 37-1004.

Vende-se 
um dormitório com tref

peças armário com tres portas; 1
rnma casal e uma mesa de cabecM-
ra. em perfeltn estado: pr*:o "900 cru-
rpiros. Tratar ma Oeneral Caldwell
Zib. Das a *s 11 horas.

Tende-se 
uma mobíffãTde quar*o pa_

ra solteiro completa, em ceregeira
e uma balela de prata portiguesa p*:-lo tel. *_____(_____."V^ende-se um do-^nltoría medernu

* com io peçps. tratar hoje. domln-
BO. _á_rua_Camplnas_l94-A,_GraJau.
Trende-se uma sala de jantar em 

"per-
» fel*o estado tipo aparlürifíat-a. *.

10 peças. Rua Sanla Clara soa. Copa-
cabana.

»Sa com 12 P3ÇBS em otlmo estado de
cnoservr.^fio. fi!:a-e nova a quí-m fl—
aer c^JUòr oíreta. Tol. 23-0590 —
Xírrer.te. „___ _ 

Sala 
de" Jantar — Vcn-K^se 

"umn 
mo-

derna em estilo ram s* meses de"ij-jn. prein 3.500 crurelros. Ver k rua
Eenador ííabueo 203. casa 3. Praça 7.
•Çjòfá. de .2^ júsàres estofado -:em {da-V-) mi .co de seda grenat, vende-se
vm cornptptar-.eTite n^vo prero 1.500
c-azelror*. *\ rua Anchieta 16, apto,
1(\'. — "Leme.  

_*0*>la dí jantar rustlwi mexicana,
? ¦* completa cnm ;2 pecas, vende-s»
pir prfço ile ncasíflo. em «-stndo de
:iova. Ver e trntar & rua M-it-r.s Al-

_""s l?»?._^aõt. ^02_— Ene°nho líovo._"CàV-i 
de jantar, ratilo colonial," cem

12 prens. vrndn-se a rua Frollck
**-"4, .r_r.rtnmr"r.ij 30T .
<^ãi_ de lantrr folheada, pouco uãõ",
O 12 -dcçps. motivo .viagem, vende-
tx~. preço de ocíislfto. A rua Chaves
STarlaã, 220. Sfto crlstovfio.

Secretaria 
de aç**», com t"in\po""di»

correr; 2 r^nu-nos cnr-',.s n etie
cadeias, cnma dt .lacarondá Leendro
Martins, para caí ai, com estrsdo de
arr.me Imperial, bronz»* ' fran.íp. ea-"/¦*'o. sofft arcn p^rts chapéus d** ee-
-.-o carrinho francês rara, clançss,¦mesa parr .*1o"o, rrmarlos e ob.^to»
•de arte. Vendem-se A rua S. José."Ti. Loj a.

SaU 
de Jantar — Urgente, enfiado

novo, folheada com 13 peças. A
rua Souza Franco 477, casa 6 —¦». 00Q cruzeiros.
ijümnwtsr em^^ãmaseo^vercie, vend"_-
ÍO rt para desocupar lu?ar telefone

-464"

T 7* *¦*•.*; irm-se um {ruarda-roupa e um
* camlseiro, apenas com 3 meses de

asa. Avenida Osvaldo Crus I06-A —
casa IV. 

Vende-se uma mesa ,de ferro bati*
do. 50 x ao, para jardim de lnver-
Telefone 25-9047

Prende-se 
um lindo e ótimo dormito-

rio folheado com des peças, ma-
delramento de primeira e pouco uao.
Ver e tratar á rua Visconde de Ita-
maratl 112, apto. 1.

Vendo grupo colonial de 4 peças —
côr grenat, preço 3.50 crurelros.

Ver o tratar A rua Prel Pablano 56.
casa 7 —Engenho- Novo. Telefone:
49-8000.

Vcnde-sY""mobília 
de quarto com des

peças, com ótimos mármores e es-
nrlhos. Trata-se á Estrada Velha da
TI jucá, -93. Tcl .:__38-4131. '

Vendem-se 
duas bergeres completa-

mente novas, em aetlm de ótima
qualidade, por Cr* -..000,00. Ver o tra-
tar á rua Antônio Vieira, 17. apto.
203. das 14- és 16 horas.

Vendem-se 
um guarda-vesMdo e uni

grande armário envldraçado. Tratar
a rua do Matoso. 121. com d. Ma rla.

Vende-se"uriia 
' 
linda sala de Jantar

estilo Colonial, toda trabalharia em
Jacaranda, com cadeiras e poltronascm couro lavrado. Tratar á Avenida
Julio Furtado,-i3t — Orajau'. -

Vende-s~e 
nma sala de Jantar Colo-

nlal Mexicana, nova, preço de oca-
sl&o. Ver e tratar & Avenida Pedro
H n.*> 187-A, apto. 1. Tel.: 28-992-».

Vende-se 
a particular, uma exceien-

te sala dc jantar Colonial, comple-
ta, com 12 peças, sendo o buffet de
2.30m. Ver A rua Arqulr.s Cordeiro, 722,cesa 11 — Todos os Santos.

Vende-se 
uma cama turca, com ótl-

mo colchão, novo, sem uso, por 150crurelros. Tratar A rua H.rmenegllilo
de Barros. 22, apto; 7.

ÇlaTa de Jantar .particular, por tno-
O tivo d< viagem tne-rperada ven-
d.s-5e com grande pr Julao u»ma aa4«
«sDll-n tnrfesa com 12 ptçts oom
bar em legitimo crivai e ca delraa e
poltronas cm couro lavrado apenas
15 ú-<Os de U30, ".usto 12 mil cruzei-
r-os, vende-^e apenas por s mil cru-
selros. Travessa Santa Martínha n° 33
Tel- ^'O-*,**7 l*»r'go da Abollçfio.

Sala 
de Jantar vendo-se uma com

12 peças estilo moderno preço ba
rato motivo r'»s vlatrem. Ver A rua
Teodoro da Silva z27.Vlla Izabel.

Sala 
de Jantar rústica, com ll pe-

ças, cadeiras de couro, madeira
maciça. — Vende-se por 4-500 cruzei-
Tos, A rua Haddocic T-0bo__p.. ^330.

S"~ 
ala de Jantar Colonial, com 12 pe-

ças — Vende-se. Bem uso. de ot!-
ma fabricação. Preço de ocasl&o, A
rua Ha dock Lobo n. 18.

Sala 
de Jantar completa, dormito-

rio d: casil. ,N..o cheguei a usar•per motivo de viagem, bonitos mo-
ví-ls tm Imbuía. Preço ds tudo 4.500
cruzeiros, ver enfie e;t4o ruardadoi.
Estrada Braz de Pina 21-B, fundos,
o dola_ passos da estaçüo da Penha.

S~ 

"ala 
de Jantar — Vende-se por Cr$

5-500.00; A rua Antônio BksIIIo, H6,
ípro*slmo_ao Tijuca _TcnIs Club).

Sala 
d,e Jantar"— Vende-so lmbuia

masslça, mesa, bufet, 6 cadeiras,
2 poltronas, bar com espelhos — ba-
sa 15 mU cruzeiros. Rua 19 de Pe-
vsrelro 159. apto. 302.

Sala 
de Jantar — Vende-se de ira-

bula, multo bonita, com 12 pe-
va». Preço dé o_55!io. 2.000 cruzei-
t*js. Av. 23 de__Setem'->ro, 34**..
í/iala de""jantar — Particular" vendia'*'J) a particular, uma com lo peças,
preço 2."00 cruieiros Ver e. tratar
rom o sr. Ou!lh»-mc, na portaria do
T.'!"-'o T-irmanole. i rua '.Vishlas-
ton Luiz 3.

Veudem-se 
um aofa com duas poitronos, um buffet grande, Lamas,

uma meaa elástica com 3 tábuas tres
cadeiras e uma escrivaninha, á>* rua
S&o Clemente 189.

Veude-se 
um d ormltorlo dn Irabufa"

com 6 peças, em perfejto estado.
Ver a tratar á. rua Santa Pô n. 13.Meyer.

V«ndem-se 
uai dormitório pequeno e

uma passadelra legitima Ac!:i*.-mnn
comprimento de cerca de lo metros,
para desocupar lugar. Atende-ae do-
mlngo e durante a semana só depois
das 19 horas ft rua Cândido de OU-
velra 94._ Rlo- Comprido. '

Vende-se 
uma saía com 12 peças, fo-

lheada perfeita. Rua da Alfandc-
Ma 236, sobrado.

Vende-se 
linda mobília para quarto,

folheada, do 7 peças, duas ca-
delras, dois armários, cama, roupeiro
e penteadeira. Preço 3.00O cruzeiros.
Tratar A rua .lequlrlco. 41. .— Pe-
nha. Telefone 30-0916.

^"Tende-se 
para desocupar lugar lindo

dormitório para casal por 1.600
cruzeiros, A rua Joaquim Palhares iP4,npto. 2. Estacio dc Sá..

Vendem-se 
a particular uma mobília

de quarto e,um oscrltorio todo de
madeira compensada por motivo de
viagem, A rua Conde de Bnt-ttm is.
Te). 48-Z'H',.

ende-se"- grupo estofado de veludo
com 3 peças, pela melhor oferta.

Rua Vilela Tavares, 337 — Lins Vas-
concelos. Tel. 29-6044. 

Vende-se 
uma cama de criança,

completa, e um carrinho, por 800
cruzeiros. Rua Correia Dutra, 37 —
sobrado."\7"ende-50 um otl nio grupo e uma ea-
V tante moderna. Ver e tratar, ft

rua Conde de Baependi, 114, casa 12
Laranjeiras

Dê conforto ao
seu lar

MOVEI» — SO NA CABA
SAMPAIO

Rua Iiia.-liiirl... talTei. sa-stm
n.i.-mitoriiv; (alheados de 4,

8. 8, 10 e 11 peça* de 1.300
* *>.S00 cruce»---**»,

Do.-mltorloi ruitleos de 4,
8. 8. 10 « Il peças, de 3,000
a 7.800 erueelroe.

Dormitórios Chlpendale, de
4. 8. 8, IO e 11 peças, de 8.000
a 12.000 cruMlros.

Sn.iv*. de ]sntar folheadas,
de 8, 0, 10. lie ia pe;*».*», de
3.800 a 5.000 oruselros.

Salas rústicas Chlpendale
e Colonial de 4.800 a 10.000

' cmwlros.
Salas de almoço, oopa ou

Jan tsr em 'madeira de lei. a
3.800 crUMtros.

Escritórios — Bureaux de
500 a 1.000 cruBSlros; E_tan-
tes porta de correr de 400 a
1.000 cruzeiros.

Escritório» Chlpendale 7.000
cruselros. Escritórios Comer-
ciais de 3.000 a 4.000 cru-
Miro*.

Orande quantidade de mo-
rala avulsos, g.-vestldos. me-
eas. crtstalelras, cadeiras, etc

ColchOes d cSO a 800 cru-
selros. Betormam-se colchões
de 100 a 360 cruzeiros.

Trocam-se moveis antigos
por modernos.
VISITE NOSSA EXPOSIÇÃO

Venac-se 
unia mu de jantar tlp»

Colonial, por 2.500 cruzeiros, •
um dormitório folheado, com 6 pe-
ça,, per 1.900 erutelros; A rua Prel
Caneca 310, térreo.

Vende-se 
a particular sala dé Jantar

com 6 peças, para desocupar lu-
car; 4 rua Almirante Cândido Braill")3. essa 3 — Vila leabel.

Vende-re 
sofá-ca ma Drago para ca-

sal. Ver e tratsr a rua Maestro
Pranclsco Draga 509 apt. 202 (entra.d* pelos íundos. >
TTendcae um quarto completo para? pequeno apartamento, compondo-
se de quatro peças. Preço de ooaslfto.
para desocupar lujar. Bus OeneralSeverlano ioo. apt. lio — Bolatono.
TTendem-se meio dormitório de' ea-v sal, eitllo Inglês, • alguns mo.veti de sala por 6.500 cruieiros. RuaRaimundo Correia le—A. fundos, apt.
302 •— Copacabana."TTende-jEe rala de Jantar de cedro•estilo rústico, com mesinha pararadio. J.IOO crurelres. Rua Antônio
Salema ;s — Andaral

Vendem.se 
um dormitório, madeira

de lei, otlma por 3.000 cruzelroa,e uma cama patente para criança ioocruzeiros. Rua Antônio Salema 2a —
Andaral.

Vendem-se 
sala de Jantar fabrica,

çilo Idublsch. mobília de quartoantiga, oratório grande, banco de
Jardim etc. Rua Mena Barreto 159-- Botafogo.

Vendem-se 
uma meaa Chipandãle

com tampo de cristal e uma me-
slnha de Garrara, peças de ocasião.
Bua Senador Dantas 75, loja.~-Tenae-&ú 

quarto ue moça, de pau-
marfim, modernUslmo. Preço da

ocasláo. Tratar ft Av. N. 8. d* Cc-
pacabana, 1277. ¦ tptu. fios
T7"ende-ae um oe.u e-_rltono cr>'inl»!

1-zW.mo, tudo trabalhado A m9o.
Av. N. S. de Copacabana, 1277. apt.
706. .FQPy "-es^p-^xneço de a»:a3'*io.

Vende-se 
Undo sofé, de veludo, es-

tado novo. por preço de ora-
sl»o Tel. 45-1661.

ende-se iimã mobília de sala de
Jantar folheada. composta dai

seguintes peças: nma crlstalelra com
dua3 -prateleiras de vidro, uma aiesa
elástica, um buffet a sela cadeiras
forradas com tecido. Ver e tratar
a rua da Alegria 1.132. Por 3-000cruzeiros.___'  _
Vende-se 

ums cama nova Patente.
tipo sole. Tel. 38-904fc._

Vende-se 
*»m dormitório" aatlRO pa-

ra casal e um movei antigo pro-
prio para pensão ou s Itlo. Ver t
tratar A rua do Matoso 82. Praça da
Bandeira.

Mo$ noijros

SALAS COLONIAIS — 12 PEÇAS, Ct$_ 1.800,00
Este Undo quarto de 6 peças, apenas, por OrÇ 2.200,00
Dormitórios rústicos de 6 peças, por Cr$ 4.300,00

Salas rústicas 10 peças. Crf 3.600,00. Salas folheadas, 10
peças,.Cr$ S.000,00. Rua Uranos n.° 91? — Estaç&o de
Ramos — Tel. 30-1839.

Atenção Mobiliária Beira-Mar
OFERECE DURANTE 7 DIAS

APROVEITEM OS 7 DIAS
DORMTTORICT MEXICANO, CASAL Crt 8. BSO.00
SA_A DE JANTAR MEXICANA Cr» 3.050.00
DORMITÓRIO CHIPANDÃLE. CASAL Cr» 0.483.00
SALA DE JANTAR CHIPEND<\LE Cr» 5.070.00
ORUPO ESTOCADO. 3 PEÇAS Cr» 3.050.00

MATERIAL EMPREGADO DE 1,"

RUA DO CATETE N.o 183
JUNTO AO PALÁCIO

SALA 0E JANTAR
00' 0NIAL

fartl-ular «infle um» »«u i. taaUr
calOBUl eompiou eom ll ,¦¦«..» um
un» ., :i,(»l»l ...»» 4 eejM li'K •!.:.
Oro folonul *¦¦« » Aa ttohoti : .t •
com pouco uio, cm perttito ^ <-.:,.
á, , •',-'-,x,... Aceito olenat. V.r
na rua U Eulmlra lt ..¦•. 4. telefo.
ty 4j_.yf.f (»>.• «n*.

VENDA DE MÓVEIS
fle qulrer ramovar todo o ttzlieia at

i«u apartamento para uma dat mcllio*
rta lojaa da Copceabana. conault* LU
ma Leal t.r.t. Avenida s A. dt Oo-*
nacehena ttt. Tale. i.-M.'.' • »?-
tlji.  ,_——_-__ ,

OIJKO' PItATA* JOIA8 ETC.

Ourt 
- Compra*!.*) ouro Talho rtitoi

v> eorou l poataa, paga-at bem
á rua Manuel de Carvalho ii.. >• an»
2ar__-Vilr»nt4pi ._'»«i.__í)t*io.l.

Pul.elri. 
reloelo platina io i.nln.n-

tei — Venda par u mil eruwl»
rot • outra puielra raloglo ouro t
brllhantta s mU eruaoiroa r dt par-
tlcular. Tel. .'í-<*..¦:. II. Al»*/a«

ANTES DE COMPRAR SEUS MÓVEIS
FAÇA-NOS UMA VISITA

Salas de jantar rústicas Cr$ 5.000,00. Dormitórios
rústicos Cr$ 5.000,00 Rádios GE. Crf 1.250,00 — Fa*
bricaç&o garantida — Facilitamos o pagamento.

RUA FREI CANECA N.o 9

MÓVEIS CROMADOS
Para Consultórios, Hospitais Caaus ds Saúde, Dentistas Am-

oulatorlos. Snllo de Cabeleireiros. Escritórios Modernos, ete. Dl-
retamente da fabrica, a preços reduzidos. "INDUSTRIA METAL-
CROM" — av. Almirante Barroso n.° 91 — sala 710 — telefone23-2890. Orçamentos e catálogos sem compromisso.

MO VEIS. <$%^&g>
rODCO LUCRO — GRAioUES VENPA8

Sala de Jantar, estilo "Colonial" com IS pecas ,. Cr» 7.500,00
Sala de lantar. estilo -Inglês" com 12 pecas  Jr* 7.500,00
Sala de jantar, estilo '•Mexicano" com 12 peca...... Cr» 4 800,00
Dormitório estilo "In-tlês" com li peças ' Cr$ 8.800,00
Dormitório estilo -*Norinando'• com 11 pt»ç_s  Cr$ 8.500,01'
Dormitório estilo "Mexicano' com 10 pe^aa  Cr) 8.000.00
Grupo estofado com 3 peças  CrS 3.000,00
Escritório CMn 3 ooças  crt 3.000.00

FACILITA- 5E O PAGAMENTO
Rua do Catete n. 133 — Telefone 25-3223

ifSülÕifó õmeF» — Vehtfõ com pai-
-v •»!»» de plitlns • brlttiants pnr
Crt 5.000,00. Ver a rua 7 di» flit«m-
bro 61. tM* d* 'repto,* Br. Samuel.

V«nde-« 
ãVlanca dê~bf'ílfTantaj pot

2.800 .: rtlirlroí CUltOQ 3.600 eru-
i«lroi. Ver & rua Rtaehuelo 331 apar*
lamente» m^l

ANÉIS DE GRAU
Com brtlhantas daida 800 erucalroa.

ad em J0t.1t Ouvidor. Rua do Ouvidor
••*" »* «r.dsr ula SOS. ____'

CAUTELAS
Compra, pata até 100% aobra o

penhor, ouro velhot Jolaa uitdu e
meresaorlai. Rua do Oufldor 107. 1.°
andar, sala 1. Talcfone 4J-0447. Com
Nader, Atendo a domicilio. Absoluto
•lltlo.

JÓIAS
Cxecutara-ae t rerorm«m-fe em lln-

dea modelos. Rua Sfto Jos. 76 2° aa-
dar. Flore Ml 42-W».

J0IAS E0UR0
Brilhantes, platina e ouro. é

ãuem 
melhor paga. Joalherla

lio Francisco. Rua do Teatro
n. 1, ao lado do n. 28 do Largo
de_S5o Pranclsco.

JÓIAS OUVIDOR
Executa com perfeito a Jola de mu

atrado. Rua do Ouvidor 169 8a andar
«ala I

Vendem-so 
tres poltronas, um xott-

cama Patente de solteiro, i grande ]uspelho, unia boa mesa, um ti^ete .
de pele tíe onça, etc; & rua Ten.nte ¦"
Possolo 30. 4" andur. apt. 7, esqui- ;
na de Senado e_Hcnrlí)ue Vaiadarca._

Venae-se 
por motivo de vlãiçeai uma•laia de Juntar colonial, com poucouao Preço 8 rnll cruzelroa. • Sablno

Vle!ra_ 23,_çaaa II. Cancela. 'V/eivende-ae uma- otlma «ais de"Jàn-
tar quarto e uma jíladelra de

gelo preço de oraííüo ft rua Arau-
jor» 32 casa 3 Tü-ica.""TTende-ae uma m'õbll!õ Áe saia de

Jantar pei» m.üior oferta a rua
Vt-coade de sanaa Isab-1 io VIU Ias-
Ml.

MOVEIS CASTIÇO
Acabamento Perfeito — Absoluta garantia
Sala de jantar rústica Mexicana, c/11 peças CrS 4.200,00
Sala de jantar Colonial, com 13 peças Cr$ .7.500.JO
Sala dr jantar Chlpendale, com 12 peças ... CrS 6.800.90
Dormitório Mexicano com 4 peças... CrS 3.800,00
Dormitório Mexicano, eom 10 peças CrJ 5.800,00
Dormitório Chlpendale, com 11 peças Cr? 8.800,90

VENDEMOS PEÇAS AVULSAS
Rua do Catete, 164 —- Em frente ao Palácio

Móveis-Casa Espirito Sanío
Móveis de todos os estilos, com ótimo acabamen-

to, feitos com madeira de lei e preços sem compe-
tidor — Rua Haddock Lobo n.° 18.

V en-de-se ua ffrupo eatoraao anu-
gf.ldade a ma .pav»*:andu 205-_

Vende-se 
cormitorlõ de casal fo-

Iheado almples, com 5 peças, cal-
chfto. traves.c-.ros, tudo no\*o. por pre-
ço barato; ft rua Nascimento Silva
168. Ipanema.

Vende-se 
uma sila 10 peças, éstlíõ

Ruatlco por preço vantajoso. Tel.
37-1413. Rua Ministro Viveiro» de
Castro 123. apart. lt.

Vendem-se 
moveis ds crianças' ft rua

Irrnrava 50. Lebiou. Leblon. Tel.
27-9783."¦tTen-ne^ãií Üm aoJÀ tipo inglês êm

V «tido n3vo dr 3 aimofadas eol-
tas e com copa e un:a eatarvte de pe-roba do campo medindo 2 x 1,5o e-cm t. oTtteielTt.-. * rxxt a* Passagem
fcgi; -142^ Botafogo.

Vende-se 
guarda-roupa tipo P;Iermo

feito- de encomenda para homem.
Preço 1.900 cruselros, custou 3.500
crunelros. Ver A rua Rlachuelo 133.
apt. 21.

Vendem-se 
dois quartos estilo Chi-

pendale com pouco uso, por mo-
tivo de viagem. Tratar A rui Alm!-
rante Oavl&o 43. apt. i

Vendem-ne 
6 eadelraa e um etager

de boa madeira. Av. Maracanã
689. fundos

Vende-se 
um estrado Patente ícgltl"-

mo e um colch&o de crlna em es-
tado "novos, com as medidas da 1,20
por 1.80. pelo preço de 600 cruaelros.
Telefone 52-58*33."T^ende-se um jogo estofado para es-? .crltorio ou para sala de jantar -—
em perfeito estado. Tratar com o ar»Santos. Rua dos Andradas 84, 20 an-dar, apto. ifr. '
¦\7"ende-je mobília de nia de Jan-" tar do lmbuia maciça, em estilo.Av. N. 8. de Copacabana 1,058. «.Dt.204 — Tcl. 47-1725.

Vende-se 
um"bar multo original, ior-

ma de bomba. Base CrJ 3.500,00.TeleTone 27-54qo.

Vende-se 
saia cie Jantar Renascença,

me-ia, sala cadeiras, 2 poltronase 2 butlets. A Avenida A.lantlca 224.apt. 301. Tel. 3/.t715

Vendem-se 
quarto de casal com sofi-

cama e 2 armários mexicanos e ps*
quena sala de Jantar, tudo de lmbuia.
preço Cri 4.500,00. Rua Buarque ds
Macedo. _a. apto. _402 — Catete.*•* ."endõ-fcarttlo — For 

"motlro'Cie 
via-

gem urnente proa Portugal, vendo
mobília Colonial de sala de jantar
encantadora, uma geladeira de b pis.
cristais, uma cama e um gu-u-da-vea-
tldcr». Avenida Atlântica 194. aparta-
mento 72. Telefone 37-5482, de parti-
cul ir par a particular.

CAMA FOWLER
Vende-se uma nova de 2S0.90. Pre-

ço 1.500 crutelros. Respo-:taa paza
62248. na portarja_dcste_jomal

Cama de criança em
estilo chipandele

Vende-se uma em estado nova, feita
sob encomenda. Motivo i íaltn dc es-
paço. Tel. 27-6433. Rur. Aires Sal-
danha 24. apart. 502, Copacabana;

DORMITÓRIO
Vende-se, de casal, estilo in-rlês,

cor escura, Inteirament: conservado.
e complsto. Rua Professor Valadarea
117 Orajau.

DORMITÓRIOS R. MEXI
CANOS 4

Vendo lindos com 10 peças, peroba
de campo, cedo e lmbuia. obra de lu-
xo acabamento esmerado, por .6.800
cruzeiros. ua da Carioca 52

________¦_¦—»

Vende-se 
üm dormitório com 4

peças, folheado em lmbuia com
pouco uso, por 1.300 cruaelros. E
outro eom 6 peças por 2 •r.Il cru-
«i os. Rua 4 de NovemVo iro

ende-se uma mesa de Jogo ETpõ
consolo com dios banqulrtf-os es-

tll» oriental (Peça rara) um Biombo
em Lacca preta eom decoração era
flores e pássaros estilo chinês. 1 Rá-
dlo-vltroia com caixa em Lacca Ver-
melha e decorada estilo chinês. Ver
e tratar á rua Palssandu 43, spto.
12

Vende-se 
dormitório rústico,' novo"

com aet* peças, por 3-500 crutel-
roa; â r. Quanaru, 112. RIachu*.!•**.

Vende-se 
um dormitório com a peç__i

por 3.000 eru.elros e uma -«-la de
lantar com 12 peças por 4.500 cru-
zelroa. Juntss ou separadas, á rua
Oarplln-vJWeyer, ll._8o-ÍJ-^ft'd'0,..—:. Meyer.

\yende-se 
mobília dé sala 

~de"Jantar,
de lmbuia folheada, com bar» um

tapete Bouclet. de 2.50 por 3.50, um
sofá de aimofadas soltas, l meilnha
de centro. —¦ 9.500 cruieiros. Telefo-
ne 2^8385_:

VetTde-se 
um dívl em boas condi-

ções, com estofamento de oleaao
marron, preço 400 eruzelros. Rua da
Lapa_50. Tratar^ com D. Bsatrls. __

Vendem-sa"uma 
sala de jantar Co™

lonlal. com 12 peças, e bar es-
prlhado, por B.500 cruzeiros, e um
dorm'»tAílü com 7 peças, trabalhado,
por 3-000 c.-»i:-l:r.r:; á, rua T::l Ca-
neca 310, térreo.

Venou 
por motivo de viagem uma

sala Colonial coni 12 peça*, estánova. bar espelhado, cadeira* comcouro lavrado, preço barato. Rua An-tunea Maciel 82-B, traCnávcrsal A Fl-
Buelra de Melo.

ende-se boa tala de Jantar com.
pleta, folheada, A rua Melra deVasconcelos 63. Orajau.

Vende-se 
mobília completa óe sala

de Jantar, em bom eatado — Tra-tar das 9 £s 12 horas á rua Golasn. 412 apartamento 301 — Bnoart-
tado.
\7"ende-se uraa sala de lantar estilo» de fino gosto, por. motivo de via-
i»_m._Tratar_pelo_Ione_27-1113. •

VENDE-SE unüã sala dr jan-
tar de lmbuia, ultimo modelo,
por bom preço. Neporlo urgente.
Encontra-se a mesma em otlmo
estado de conservação. Tratar A
rna Guilherme Mareonl, 95. apto.
601 — Bairro de Fátima, das 8
às 10.30 horas, diariamente.^

Vende-se 
um movei de ii"'peças, no-

vo, para quarto, maciço. Preço Crt4.000,00. —. Afonso Pena, 105, térreo.

Vendem-se, 
üm dormitório folhea-

do, com armário de 3 portaa, ca-míselro cama de casal, uma pen tea-
deira, mesinha e puff. preço barato.
2.000 crutelros. ,e uma sala de Jan»tar com liuífet, etaier. crlstalelra, me-
sa elástica, fr cadeiras Preço 2,400cruzeiros. Juntos ou separados, A ruaHaddock Lobo 360.

Vende-se 
para desocupar espaço um

balc&o cam; gavtas- dn'.' —
tradores uma maquina de calcular
marca Monroe e outros objetos —
Casa Ratto — Rua donçalvea Dlaa
numero 47.
TTendem-ae, por motivo de vlacem:~ um dormitório folheado, uma má-
quina de eoatura Slnger e um fogãoelétrico. Trstsr i rua riacldo da Cas-tro n.*> 2, fundos — Rurrrlos.

Vende-ae 
urgente oor toTçi njãiojr',

um dormitório com 4 peças 1.600
crurelros. eatllo abaulado e mala um
dormitório folheado Palermo com 10
P**?35.' rr-n •*,j.?. t^.lis, por pr:*.-'*J Tr.*.-
n!mo. ?^Ip"*el de Frias' 2, esaulna de
Visconde de Itauut.

sala

Dê conforto

a seu lar
Moveis baratos aó na

CASA SAMPAIO
.tua Frei Caneca, 8

TVsleíone 32-4647
Dormitórios folheados áe 4.

6. 8 e 10 pecai de 1.200 a
5.S00 cruiíelros. Outros tipos
rústicos de 3.000 a 4.SOO oru-
selTos. Salas de,_ Jantar fo-
lheadas com -10 peças de
1.800 a 3.500 cruioelros. Ou-
tros tipos rústicos. Chlpenda-
le e Colonial. 12 peças de
4. OOO a Ef.*000 crU2alros. Sa-
Ias do almoço * copa com 6
peças por 2.300 cruzeiros.
Grupos estofados de 4BO a
2.500 cnii-elros. Bureáux de
500 a l.SOO cruioelros. Estan-
tes diversos tipos de ; 400 a.
2.000 cruzeiros. Escritório
Colonial por 4.500 cruzeiros.
Colchões de 50 a 500 cruzei-
ros. Grande quantidade de
moveis avulsos.
ANTIGOS POR MODERNOS

TROCAM-SE MOVEIS

"JÓIAS 
OUVIDOR

Vendo por menos jolaa t relógios de
iua fabrlo-cAo Rua do Ouvidor 169.
6" sndar aala 608. Rua UruTuniana 16.

JÓIAS E BRILHANTES
COMPRAM SE — VEMDEN-SE

TROCAM-SE
CAUTELAS • OURO E

JÓIAS
COMPRAM-SE. PAGANDO O
MELHOR PREÇO DA PRAÇA

JOALHERIA
Travessa Ouvidor n.° 6
JÓIAS FRANCESAS-
Brlncoa plneentea brilhantes e pero-taa ovnc_ enorme solltar.o perfeitairo.taçAo. Particular vende rua AH-

ce 38. ____
OURO — PLATINA

E Joloa compramos pi>lo Justo valor.
Rua Oonçalves Dias 84. i* andar -
Sala 301. .

OURO — JÓIAS
FRATAItlAS — CAUTELAS

Compra pelo maior preço. Joaitierla
Herz. Beco do Rosário 2. Junto ao
Larco de SAo Fran_i_co.

AÇÃO i.miii AMIOO8 it
Hin t.r... lu* ir Dlallna enm bri*
li.íni.. pnr 1111.11>» ár larx;*
maior, rira tranaftrldn para e
dia 1 dr detembro pela loteria
I>d. rxl.
Â, v»<> «ntri in.lioV —~W*!» ifínífí-'

• V na. dn um». ,•'-¦•:» ta Al* IV i*ruiubr».

A 
tto mu. An.lt -... -" ri'r Ittn..
tertda a eaUMfco ür> dia 2 ¦ úa

outubro ft* o Alt lt tf. Bor.atiro
ci» 1*14**. ____________
1_lor" n .óHV^^«^om*, a «çà.» tn-
I ir., tmlia. blelclila Hulpad» Tlti
World a aer «atraída nn dl* .-*. ..im-
l* Ii.-« ir.i.r.ri'.. ptir. o (Ua lt denoTambro d» I5_i*._ _____„„,___."Ôr*' 

Oltftir»" Finho, comunica aa
O p.no.i qu. ficaram eom nt» dotom rtlpflo a oxlralr-i. ho)o <tla ltda outubro, qua a meama, por motlro
A* forco m«ior. ..rt irtniforlda por»rijiroilmo dl» ) do dooombro

IjXitutttA,U AM A.
..tutísa Shtcaudu -— M
.0; »»or«df>

Ação entre amigos
Avi»»miv. qu» por raniiTo d* forco

motor, o tortclo da Oolodalra Wn-
iln.lioun. do t. motor a* otlltlo
quo derorlo correr no dl» lt do cor-
rente, (oi transferida para uma pro*xlmo d»u o ror lliodo polo comluto
nomood» porá »c«» fim. ABC.

COMPRAS E VENDAS
DIVERSAS

Atençlo 
— Senhoroo eoutr-ateroo —

Vcnd»m»»o du»» port». do ato, do
) metros por i.so, complttomonto no-
ro», por proço do oculto. Rua B»r-
iei_^»_lJ0^_—_Domuc«io. _
Atou 

. — Por mõtlüò do »l»íem.
vendo li oçoe» do Cervejaria Bo-.iemi» do 200 eruaolro» ptla melhorofert». c»rt»« para 61051 na portaria

4MeL Jornal

Arquivo 
de «ço eom 4 lavotto com'--

pletamente novo. Baleio com 2,30eomprto. e ormorlo Interior eom por-tu do correr e um aparelho .do «r
condicionado pequeno, iodo em eata-
do Ae novo. vor o tratar 1 ruA Hur-
no» Alre». to. a." and., »»1» co«,
A -Ca»» Rochedo", t Avenida M«--£-.rech»l Florl»no tj, uU acabandotodo o seu stoek de rádios e peça»geladeira», brinquedo», toea-rflico»,

materlol elétrico. domo»Uco; blclele-
.'_,*.**•• ,,Kl0 e*"n fr»nde ab».lm«n-to. diretamente ao, consumidor, uma'vl»lt» que v. ». fleor a e»ta coneel-tuada cai», poderá »er de grande utl-lld.de p»r» o aeu lar

»* caa. «.f.i. ».
> >UIM tivd.o. •

J/áülri». i>.í»ie
m* A* r|r»li.'UI a.¦t« At 1.. ... ..

» .--.Ml.lt II .. ..|>l,. Irf.il. ..!„ DU-
iiitiíi. com n..inr.,i ar i..i •
niKin..». > ••min <„.,,, t mil cru-¦•¦lio. Tel. 4U.8Í17. Hr. urlaiidq.
Íjiltciroiun 

- Veauo um» .nc«r»uii-
J rt am «atado aora, com piau »um o.pirador 04» «um»» ¦¦¦¦:.:.¦.,;.,

freto» baratuilmot. Cr| i.sug.oucodo^Tel. JS-OIoj. Co«t».

ÍJÍDeefracleira 
"»»p(r»dor«»r»ir_oirí:

•» r», talbtr»», llquificadore», enea-siaotíras aaplradorea, ferros. foi6ea»orr»dore» elatrlcoa. Liquidação; 4 ..•tanta Xij»!». ltt, lt.» ind.

Iporãradelr» 
— Ver.il.-te o um »•"-- ptrador dt pâ "Clstrolux". cotn-

pleto» e em eataao novo; * ru» Wicuiiuioi. Lult, ii. por i.ir.r, cruMiro»rr.rl». Tel. ».*-:..»•-.. r-lr-.nor «r. :lfl-«on

1^ucer»deTT» 
d» »lumlnlo com >»T»* eecovu (ompleiomente *—__. uio.vendo por i.iou erutolro», oc»>iio.

4 Avtnlda ll dt Maio a), t* »nd»r,"l~!_J„_r" l."!°-J°__Ie»<IP Kiinlelíif

Encersdelr» 
• »aplr»oõ"r" tíS ;po-ellec-

trolux. Vendo por Crt l.soo.os
cada. Vendo tambem geladeira O. t.
a movei». Motivo do retlrad». Teleíone
4!i-t771, ru» Honorlo de l/mo» :i.tarreo.

Enceradelr» 
i üpírídor Boctroíür— Vendsm-ae, moderooa. modalotnarron. quite novo» e perlelto». Mo-

tivo de vlogem. Ver 4 rua Teoaoro
d» Silva, 127, próximo 4 Pereira Mu-
nee.

EVhceradeira 
e Atplradõr kletrolux,

* usados, am ótimo estado, cada
Crt 1 aso,00. Rua Visconde Btnta Ia»-
a.l n.» Ml. Telefone 3B-HM0.*tí<TU»ola — V»ndr*-»e, etttdo d» no-
7L ~, tomalUda, peiaodo ate 20 ».— Ttl. 4S-H1S. j

I-iogio 
a g4t — Vende-i» dê 3~bo-' oo-i • forno. Ver funcionando *.

rua JustlnJano da Rocha 76 — Ma-
racanâ _- Prego, 700 eruzelro9.

Aparellíoe 
do eolda elétrica para ter'

relroa, metalúrgicos, etc. Venda-mu» o d»moa garantia.- Preto» bara»tos. Faellltimo» o pagamento. Coniul»tem-not tem compromluo. Tol. 21-3466 — Eletro-Motorea. Rua B. LulaOontaga 336

PAPEIS "DE 
CASAMENÍÕS"

CASAMENTOS Clvn o Relido
io, mesmo sem

csrtldio do Ida»
de. de acordo cocn a 1:1 VALDZMAF
MOTA — Praça da Republica n :
sobrada esquina da Rua doa In-rill.
doa Tel 22-3)31

C^aazcientoa 
papeis clvêl

¦** ainda que aem
religioso

certidões, mesmo
de estrangeiros. Rejlstro de nasci-
mento atrasados; legallaac&o de ts-
tranF-elros, carteiras de IdentlduCe
etc. Trata-se com Gomes; à Praça
Tlradentes, ¦>, 1.° andar.

Armário* 
uttdi» com vitrina —

Vende-M om bom erttdo 4 txih' At
Quitanda 20. !• andar fcll» lyg.
i__r"3 ^feTAioa N
A 

Caaa 8. Jorg» 4 rn» Prel Cahêc»
78 vende ferramentaa novaa e usa-dai para carpinteiro», pedreiro» ».

mecânicos, balanças d* conchas. pi<-gos de metal, alavancas, ponteiros,marretas, etc, * multo mau merca-dorlu quo »o vende a preços bar»toa. 
ARMAÇÃO, balc6»_ír~dl-'.só<»s,•reladelra», espelhas. Vende-se.

Hn» Frei Canecjt. IL _
Binóculo 

c. Zeltt 
"íxjó 

o5m pTêci
 telemetrlea, estolo de couro e lll-tro» contra o aol. Venda-te por í.oco

cruieiroa. 4 rua Bto ojté llj. Tra"tar com o sr. Cohete — Hcella-ioofert aa. _BETÕNEIliÁ — ViSd-rTiovã,fabrleafio Inglesa e motor agasolina. TeL 48-8717, Sr. Orlan-
do.  
r>arbelro — Vendo-se pechlche» parsaa 5 cadelru, com u prat_elr»t. 5bancai espelhadu. tintura, esmalteereme, J çedelrat n." 2. caixa regia-trsdora National. letrelro luminoso,
perfumaria, etc. Rua Carollna M»el»s-do, 4t4 — M»durelra. "Dinoculo — Venae-«e um Zelss de-*-» lentes osuet. de 7XJ0. Avenld» RioBranco. 117. 3.» »n_ir._'____x.
Debedouro. elétrico» ptr» ifiit~_T-s-A laia, americanos. no7oa preços dt*tabela, garantldoa a praao 12. soocruselros. Rus Míxlco,
22-0216 — Suarc-t. 3. 17.o, Tel.
T>srco 4 venaa — Teiino um a mo-¦4-» tor completamente novo. d. tr»ni-porte de mercadorias e eargas. Tra-t»r no Escritório Pimenta. Rus Ven-eerlau Brsí 78. *t." andsr. sa:a t. B.

BPaulo. 

C. Portiil 2o_... Tal. 22-t84.
lomoo eom rraodes espelho* de
crlttal franeís vende-se pela me-lhor oferta. Rua Palssandu *»3, apar.tamento \

T>areo vende» tíom motor de eentro*-* força o' earaloa, preço 3 mil era-telro», vendo por motivo de vl»o»tn,4 rua Aurellano _*ssi» r_. Ramos, p--gado 4 estaçto, ter. 30-S370, eom sr.Luclano

püsÃenfo --Civil .T_lgioso. e.m j In^UU^MLDleUa^S1,^ü certidões. n.tur.Il,.>9_; registro i f"^"'^ dSS'V.peS.HdSlu'

MÓVEIS
LEÃO DOS MARES

Coloniais, Rústicos e Fantasia
— Os mais belos e originais e
resistentes. Oferecemos as melho-
res vantagens e vendemos aempre
por monos. — Dormitórios, 1.300
cruieiros. — Sala da Jantar, 1.D00
cruzeiros.

AV. OOMES FREIRE, 81

civil atrazado com A. Salgueiro, despa»
chante luãcrllo na Corresedorla da
Justiça. A rua Dom Manuel 16, loja,
em Irente ao Fórum Criminal — Tc-
lefone 42-2017.

Casamentos, 
Certldfie», Carteiras.

Procurações. Paaaaportta. Natur»-
llxaçõea. Prefeitura. Recebedorta, tte.
Tratar com J. Siqueira. Avenida Ma-
rechal norlano 13. 1° andar. Telefo-
ne 23-3840. diariamente.

MÓVEIS
Uma Leal, 606, Av. X. 8. CopocaMna

S86. tel. 37-8735 37-853;, tem ptravenda roupeiros, irrupo. ettoíadcs e mo
vela em geral a preços Incrivelmente,
baixos. Aceitamos para renda, tambem
4 eonslgnaç&o toda a espécie de mo-ygjs. utens 1 IIoa__dome-tlcqs_etç;, etc.

MÓVEIS USADOS
Vende-re em otlm esttido. mohllii»

de quarto de casal, de e-scrltorlo com-
pleto. de quarto de senhora, de salade visitas e Jantar. Otlmo preço —
Ver e tratar na rua Xavier da Sil-velra 22. apto. 801. nio tem telelo-
ne.

GRUPO ESTOFADO
Vende-se por motiTo. mudança um

grupo de sucupira de quatro peça» pi
sslt de visitas. Ver na ru» Nasclmen-
to Bllva 249.

GRUPO ESTOFADO
Vende-se um sofá (soM e duat

poltronas) confortável, todo ferrado
do pano de qualidade superior, em
bom estado, «penas psra desocupar
lugar. Ver e tratsr 4 rua Redentor.
21B. apto. 101 — Ipanecn»,
Móveis usados por preços

de ocasião
Dormitório por 2 000 cruzeiros e

outro por 4.000 cruxu-ires. Sala de
Jantar 2.SOO crutelros e outra por
4.500 cruzeiros, Escritório 2.000 cru-
zelroa e outro por 4.300 crurelres.
Grupo estofado 2.000 cruzeiro» e
outro por 3.500 cruzelroa. Vendem-
5í pa:a dtcdsujá? lujrr 4 rua do
Catete. 133 sibr-tdo. Tel. 25-3223

MÓVEIS
-Vend«-sc iala de Jantar e quarto A

rua Nascimento 8üva 84 Ipanema.

MÓVEIS
¦Pessoa que se retira desta clda-

de, vende a particular — 1 sala
de jantar, estilo Mexicano, com
11 peças: 1 dormitório, estilo
Chlpendale, com 12 peças, em es-
tado novo; 1 aparelho dc jantar,com 60 peças; 1 aparelho de chá
e café, com 42 peças. Vende-sc
separadamente, ver, hoje, á. nia
ReFfó Lopes n. 15, apto. 2—f TI-
luca."7^5ÃTETsr"
Casa Riachueflo

Chlpendale, Rústico e Colo-
nial. O preço do dia 6 : sala rús-
tloa com 10 peças, 3.900 cruzei-
ros; dormitório fantasia, 1.900
crnzelros. Especialidade em mó-
veis maciços a preços razoáveis.
Rua do Rlachuelo n. 199

'Particular vende para deso-
cupar lugar, sala de jantar mo-
derna com 12 peças e uma ma-
quina de costura Slnger, serie
G, tudo por Cr$ 3.000,00.

-Rua Surul, 135 — Braz de Pina
— Tel. 30-4684.

PENSÕES

Alimentação 
si e forte, fornecemos

a domicilio, menu fino c varia-
disa.mo, preparado com gêneros de
1." qualidade. Informes e pedido pelo
fone 37-853», '_,

Cssi 
do tamllla fornece pensio,

cernida farta e sâ, gêneros de pri-
cnelr». preços modlco_ entrega nas
proximidades — Rua Monte Alegre
— Tnlefone 32-2816 ^_

tfxast dê família 
"fornece 

marmitas
**U & domicilio. "
Teresa.

Tel. 32-7864. Sant»

Casamentos, 
CefUddes, Carteiras,

Procurações, Passaportes, Natura-
UsaçOes, Prefeitura, Recebedorla, etc.
Tratar com J. Siqueira, Av. Marechal
Florlano, 13, i." and. Tele. 23-3840,
dta ri emente.

Copacabaha 
— Dfto-se refeições A

domicilio, era marmita. Telefone
37-1952.

reforma, conserta, troca e eom-
pra material asado Faclllta-seo pasamento. Cadeira Campa-nile Ltda. Av. Presidente Var-
taa 3*Un. Tel, X_*tA*__
BalcAo 

— vénde-se 
"um 

balcão da
4.òOx.0. Travessa do Ouvidor 17,8_»j»_502_taH_>»^i2 hor»».

Cofre 
— Vende-se um cofre de 1,30,

porta Inteira. Travessa do Ouvi-

Foií*o 
a sát novo t guardas, vesti-

do rnm espelho e guarda eomU
da de canda, vende-se; & r. Marques
Ato ran te, ir., apt. 503.

Fite 
goro.ide. para «mDriühOd o ae-

lhor preço 25 -mim 1 3.S0 o rolo
— Preço e-ipeelal papelaria etc. —•
Teleíone 23.0658.

Fog&o 
Cosmopolita d« 4 bocas para

gis da Líght quasl novo — Ven-
do urgente por 900 crutelros — Ave-
nlda Presidente Vargas n. 2 CbO se-
gueds-feira. 

Geladeira 
"Òêneral "Êlêtrlc 

7 pes úo
luxo. vende-ae por Cr) 10.soo.oo,

estado de nova. Rua Domlclo úa
Oama 21. addoclc KLobo.

Geladeira 
— Vende-se Crosley 4

pés em perfeito estado de lun-
clonamento e b:m constrvada. Preço
3-000 cruselros — Informoções pe-
lo telefone 38-1352. ^___

eladelra Leohard ~ Sete pTÍ¦br Vende-se uma ultimo modnio *:c
estado de nova. Tratar jtlo icleío-
ne 37-6718.

Üe 
ladeira a gis eletrolux em p"i-
ifeito estado de funcionam--;ato, po-

dendo funcionar a querosene, vrnde-
se por 2.000 cruzeiros. Rua Padre
André Moreira 160. Meyer.
/"I eladelra Eletrolu- em estado He
\Jt nova. vende-se A rua Vilela Ta-
vares, 274, 4 pés, preço 3 mil crusel-
ros.  _ ._

Geladeira 
elétrica O. E. — Vende-

se uma com s pes tipo r. c. A.
modelo econômico e silenciosa em es-
tado de nova com garantia dada pela
O. E. Ver à rua Sáo Francisco Xa-
vier 549. Maracanã, Preço 6-500 cru-
acirps.

Geladeira 
elétrica O. E. automstl-

ca, por 3-SOO crutelros, vende-ia
com seis meses de garantia, ótima
para casal ou pequena família. Ver
das 13 ts 16 hora», A rua Gr.raça*ver
Crc-px 15. «pto. 2-A. Amerlea T._C.

Geladeira 
— Venúe-se de gelo, mui-

to boa. eom quatro pés cubleus
para desocupar lugar. Preço 500 eru-
zelros. Rua Voluntários da Pátria 6ó,
apto. 202.

eladelra — Vende-se marca Sua-
pés 1

luz interna automática, procedência
G dornla de quatro pés cúbicos, com

americana. Preço 5.300 cruselros, A
ru» VolunUrio» da P»trla 66-A. apar-
time ato 102.; 
fieTãdeíT* 

Ü. E. vende-ae ume de 4
J pts em perfeito estado ultimo

tipo. Ver tratar á ma 8. SsJvador
;. apto 50..

Geladeira 
completamente niva, mar-

ca -Colda-rjo*.**, 0.4 pés. Telefono
27-68^6. depois das 1B.

Geladeira 
elétrica, WestlnBhouse —

Vende-se, moderna. 3 pés, lua ln-
terna estado novo. Motivo viagem.
Ver A rus Teodoro da Silva 227, pro-
xlmo i rua Pereira Nunes.

Gelaiesi
de 

"7 
pés. de lüxoT

stado novo. vende-ae por crt
10.000,00. Rua Domíclo da Clama. 33
— Haddock Lobo.

Geladeira 
Crosley — Vende-se ume

com 5 pés. automática, gelando
bem. Motivo de retirai!»: A rua Se-
nador Naruico 2oa,_ç»s»_3, Praça 7.

GelãHíífa'"Horge" 
4 1|2 pes" moderna

mas precisando repares T^nde-a*
por 2.500 crurelros. Trotar ft Av. N.
S. íe Copecaoana n" 1102 apto 25
Ed. Andraus ou na portaria do mesmo

5'elndclra 
O. E. 7 1|2 pes luxo. uni-

dade aberta. Vendo por CrS ....
7.500.00. Aceito oferta. Vendo tambem

! nceradelra e aspirador Ele:tro:ux
•ior 17 .ia íoi- AM ás iSt.-?a. 

"•"••«•»: * tul1 Ho"*"'" *>• 1-emo. ii,
¦fítra7* p'.» .Coalho .iferT?^! térreo. Tel. 48-6772. Motivo retlr.da.

J-* lhoresi. 3 latas por Cr* 30 00. < /1 eladelra Kev» de luxo, com duas
Por» compra de fl latas, uma de bo- \ \JC portas, vende-se a preço de ocasl&o
SHlSi?*0 *-.u-.?. íarraf»» de Agua_ Ba- | para desocupar lujar. Tratar pelonltárla. Fedidos:
(IracemaI.
<~»»rroç»s dlver»»», arreto», rodado».

Telefone 30-358 i tel. 2?-5508^
¦ /~l«l»d"eTrá Kelvinator — Vemle-so

*_t nova, por 5.500. cruzeiros.
nho quatro p*s cúbicos,-ver a qual-
quer hora. 4 rua Itaplru 1.241. ca-

motorre par» dantlrte. armações | _Xa"'á7' '"" '"""*" ""* ' ""''
Daicde», cofres, òalxa» rerlatrador»». { „u_.r \,mesas com pedra mai more. cadeiras. | í» i. Tel. 43-3643-
dó?R?l.e o»"' 

"ili^ã^nínrln* '*".- 
ntUAtlr* Oe5a"rãt~Bletrle - tfende-dos Relt ll - _n« de D.ntro  -Jj, 00(J 

cru „¦-„-, tipo
pompr»m-se ternos de smokln», co- I iSicote tsmanho tres pés cúbico».
V^ sacas, fraques, paletós-mescla e •' Motivo àe viagem urgente. Rua Arau-
calças listradas, cocos, cartolas, pa- J í_ Lelt&o 6b. apto. 204. Saltar na
_¦»--,. i,.m T.l •>,_...,. n... a.-.. '_ai B,rn0 ao Borri Retiro 1.200. _

Casa 
de famtlla fornece pensfto a me-

sa e entrega-se a domicilio em mar-
mitos. Ruo Bario da Torre, 394, Ipa-
nema:-Tel.: 47-3403. "

Em 
marmita» 

"termlcis, casa de i»-
milia fornece refeições A domicilio

com hora marcada, cinco pratos, trl-
vlal fino, farto o variado. Experlmen-
te primeiro. Tel. 25-6936.

Ifornecemos 
mar ml taa ã domicilio,

a casal 800, e solteiro 500 cruzei-
ros, e refeições A mexi. fartas e
com gêneros de í.a qualidade, A rua
Professor Oabiso lo.i. Tel. _48^8_3_2:

omecem-se refeições svuleas cá
domlcl.io otlmõ pala-úar preços

módico.. Tratr.r a rus das Palmeiras
n. 30 — Botaogo.'"plomecem-ae refelcõêa a domicilio
¦T Tratar pelo tel. 37-1885,
Ad-Mina. Bairro Copocabana.

' 
dona

oça professora 
~ 

Residindo * no
Catete em apartamento novo,-re-

solvendo fornecer refeições a domlcl-
Ho. coslnha de primeira ordem, so-
mente a cinco assinantes, aeelta pro-
postas pelo telefone 45-0990, daa 13
as 16 horas.

P-ala 
Vermelha nas im_l_ç8es, eo-

sa de fanillla fornece oll-ncs e
sadloa almoço? a mesa ou a domjeiro
-- Pavor telefonar para 26-1127 oom
P*. Helena.

Pensão 
a 5 minutos da Clnelandla,

fornecem-se refeições avulsas e ft.
domicilio. Comida farta e varladn. Be-
neros de 1.» qualidade, refeições A me-
sa 10 cruselros: A rua Tranclsco Mu-
ratorl. 22, esquina da rua do Rlacnue-
lo. Tel.: 32-2746.

6es a domlelllo. Porneceino».
otlma qualidade, farta e varia-

dá. Nâo * pensso. Bairro Had. Lobo
I — TIJuea. Informações 32-2743, cha-

mar d. Jurema. . 

Rapaz 
de tratamento deseja fazer re-

feições, em casa de família locall-
zada na Av.. Gomes Freire ou lmedia-
çfies. Oferece-se referencias Tratar
com Josí Carlos pelo telefono 32-0021.
das 8 as 18 horas

Refeiçõesde "

SALA DE JANTAR
C0L0KIAL

Particular vende cora urgenca por
motivo de viagem uma rlqulaslma sala
de jantar completa estilo legitimo ço-
lonlal toda trabalhada em Jacaranda
eom bar em legitimo cristal com cs-
dsiras. e noltronas em couro lavrado.
Pouquíssimo uso. Preço 7.500 cruzei-
ros. Ver ho'e i rua General Canabar-
ro 414. Tol. 28-6425, em frente a»
Colégio Militar

SALAS C0L0HIAÍS
Obra de grande luxo. toda trabalhe-

da em peroba de campo e Jacarandarom iz pAça-s. cadeiras de couro la-
vrodo. por e.800 cruzeiros. llua ds
Carioca 52. sala 3- __. _

SALA CHIPENDALE
Marlça 11 peças, ea_e.n-.-s cêuro

lavrado, buíet de 3 metres cri-ítalel-
ra mesa elástica em cor clara de rlta
cialldade e outm irodern^. custou
20 mil. crU3«'rc*« vznio ps'.*v crefde
ou —jelhor o!ertn. motivo de viagem

Pensão 
.animar, fornece marmitas

para fora e d4-se comida avulSss
A mesa. Comida farta, variada o boa,
paladar especial de primeira class».
Marmitas para fora para casal por
mês 600 cruselros; eomld avulsas à
mesa, io cruzeiros cada refeição e
comida A mesa por'mês 500 crutelros
cada pessoa. O senhor quer - comer
bem?' experimente na pensfto «itua-
da A rua Gago Coutlnho 73, Catete.
Tei:' 2"-4522ensio — Rua Machado de Assis, 35,

fornecemos ótimas e fartas reíei-
ções na m**sa e a domicilio, entregas
r^nldss. Tnl.:_ 25-0044. ¦_ _\\r  -'_

Refeições 
a domíclll l — Casal edu"

cado. desejando Iniciar o fome-1-

ga-se bem. Tel. 22-3344
dor Dantas 75

Hu* Sena-

Casa 
Xlollas aluga tarnos"de sniblclng

casacas, summer dlnner fraques,
palitas mesclas e calços listradas, cocos,
cartolas e outros para bailei., forma-
turas. casamentos, banquetes e ou-
tros, preços módicos. Rua Senador
Dantas 7t'.

Cadeira 
para per-alitico — Veuds-se

Uma cm estado dc nova, preço de
üj^islâo-^ue, Senador Danta* 75._ loja.

Cofres 
— "Vendamos 

cofres de" to*
dos os tamanhos,* moveis de ea-

crltorio, arquivos de aço e prensas
para copiar; A_ r.' Teoflío Otoni, 120._

C' 
oíres — Compramos" cofres moveis"

de escritório, arquivos de aço e
prensas para copiar; ft ma Teofllo
Otoni, 120, tel. 43-4548.

Geladelra Westlnghouse pertelt'_si-

Gatxotes 
grande e' forte, vende-se

para desocupar lugar; £ r. Dr.
Oarnler, 41-A — 6. FTahc. —avler.

Cofres 
ingleses do l.eo x 80 : po/-

tas invioláveis com rodas marca
Mllneres i hoobs, , hartde londres,
preços baratos* para desocupar. Facl-
llta-se. Rua Mealco, 3 17 andnr —
_____ '22-0296 — Buare»

CõTrêT^oS 
melhores' do mundo invio-

1'á'vcls;' marca "Toledo" todos os
tipos' e tamanhos, vendas a praro iem
flador. Exposição. Kua Méxicu, 3
17.°. — Suarex.

Carrlnho-b"erço 
T»ar« criança, venda-*a'e para desocupar lugar. Preço de

ocasl&o. Tratar pelo telefone 32-2092
ou ft rua Frei Caneca, 418. "*

V metade do preço.
Roxo. 293. apto 303

Telefone 37-0063..

Kua Belford
Copacabana

Carro-berço. 
Condor .-—Vende-se em

tamanho grande dc mola aaplral
com porta de flondres. Preço de oca-
sllio. Telefone 29-4332. Amaral T-ilho.
Facilita-se a entrega do mesmo.

alxa dágua vendo duas pertciias
para desocupar lugar, itua Fetia

Bruna 34. Saltar na rua Plgunira de
Melo 403 e entrara na rua Frolic-c

Compra-se 
borboleta para regisiro da

entrada de pessoaa. Ofertas a Ci*n-
servadora Americana. Rua Benidor
Dantas 73 OU, pelo tel. >2-lWT «
22-4758.

Compressor 
curti» eom motor r.e 2

B. P. para refrigeração pyveo
uso e em perfeita» eondlçdes *.ie fim-
clonamento. vende-ae por preço de eco-
sl&o. Telefonar segunda-feira nora
30-2787. Sr. Gabriel. - - : todo elétrica,
Cortadores 

de frios,
sem o contato do m»o do homem

marca Berltel.' ¦ balanças automatlcaa
de pratos; últimos modelos., preços

módicos,, negócios diretamente ao fre-
guel, recebe-se ' em. troca outro» mar»
co, em qualquer estado. Praça da Re-
publica 64. lado da rua Buenoa_Alre»_
/compressor ¦«— Vende-se um motorl-
\J tixAo eom pistola para pintura,
tipo tambor pequeno, e 1 cilindro eom

metro para funllelro. preço de oca-
slao. Ver aj-uvJolS*» Caetano 81. 1°.

TOTffRK FORTK —" Vende-«e
--Cllners". Inirlí»» dn .1,70-TO. Ver

mento de re!el»,6es finas e variadas i _";",„ . 1- 1 Ar Setembro,a domicilio, somem» para s asslnntu- -_?.ratar - roa 7 OO neixmoxa,

vende-se, base *J.O0O cruzeiros. Rus
das Oraça» 61. apt. 302 - Tcle.irne
32-7*996- Atende-se sábado depois das
12 horaa e domlnco_até áa. l5_horB.n.
V^eladeira "Phlico" 194?, de 7 pes.
Vir com garantia, vende-se por motivo
de viagem para o Interior. Rua rel.x
da Cunha 112 — principio de Co.ido
de Bonfim.
Aieladeira -Frlgldolre". ultimo tipo.
VT7'pés, com garantia de a anos do
representante. Vende-se de ocasião —
Ruá Pereira Nunes 247, próximo » Av
28 .de Setembro. _.

G" 
eladelra a7'r.. dê particular, ven-
de-se de 7 pes. CrS 5.500.00; a»-

nlrador de *»d Electrolux. V.200 cru-
zelros. Espalhodor de cera Lustrtiio
Cr* 200.00. Trotar A run Pi;»helro
aulmaraes_J3. em_l<owfogo. _ —.
/1 eladelra Econômica um quilo da
VT gelo para o dia. Vende-se por
qualquer preço, tel. 43-2530 — st-
gurida-felra*;

eladelra Kelvinator, 4 p*s cubi-
coa. com girantls. motor slnda

prcao — Vende-3e por
ocasUo. Tsl. 38-4127.

preço d*

rSíladelra _. È. — Vende-se, 8 pc».
\X estado no»*o. Tel. 42-6833.

ê.adelr» de 4 pes íus: toleres boa
mrres para trutas em PjrfeUo

funcloiurmento. uma radio v.trol».
um logo' de sof* pr:ço 9.000 crj-
selros - Aoello oferta. Motivo de
ilawm - Ver e tratai- * rifa Alml-
ran'» Alexandrino n. 26 ças» 3»A
— fsnta' Teresa — Estação de Curve-
lo todos .os bondes_ji_ervem;

7=<7T_idêCrã~Õêner"al Sletrlc — Vende-
KH se nova tipo Mascote por 4 000-cruaelroa tamanho 3 pes g1"»»»-Motivo de viagem "''"*''•¦•??**,*,""?;
lo LeltUo n. .86 ap-.tamento 204 -

Soltar na rua Barão, de Bem Ret.ro
numero 1 200.,  —-•_-

t~ítrurÃentos de precisão novoa. sen-
1 do logo completo de mlcrometros
tara internos « externoa - V-equenon
e grandes diâmetros; contador de ro
tacdes cronometrlco; Indicadores ml-
:i;™.trl-.os' nível de lunetas de
Kern particular vende jm 

conjunto
ou separado... Rara oportunidade pa-
ía Engenheiros a Técnicos em me-
conlea de precisão. Rua México. 98,
5,0 andar, sala 508.. ¦
-ríflao - Remoção oe »"»"• ",r
L dlcamento. dtversos. njovel!. avul-
sos. guaralcl-o.de «Vl.?'^ Õ S-nas par» . senhor». Jóias. etc. o íeiio

r.VneoCv°emrode.t %»^g$

cado no -Jornal ao^jCjmercio 
í-uilTe-HTrstãr-fcheco - Vendo pa»-
Sj feuler com mi»ng«s plnsente..
um 6™i«á Cr» 2.500.00: outro 4 lu-
tel 2 000 cruselros: outro • lures
1 500 cruselros e uma lanterna 1.30O
èrurelros. Tel. | 25-6261..e, 25-4486. ^

áou.nar» de'costura — Das afama-

ras; aceita' pedidos Hua Aires Sal
danha 130, apart._í04_^-_Copacabana

AÇÃO ENTRE AMIGQ8

Ver dlaa . utels isa í es le h_ea. ' Av. Hcorlqus Valadares S8 apt». 63,

Avlao 
a. pcaioas interessadas que

a açfio entr** amigos d2 um par
d» brincos de miro. que estafa mir-
cada para» 29 do corrente, ficou trans-
ferida para 30-11-949

Atenção 
— a senhorHa Malsne Ma»

golhâes, avlsa--!e qua
um anel
foi tr
wimbro, .

do teios os bilhetes

17D.
C" 

adelra d* par»lltl*>* — Portleular
vnde cadeira rovi d: mov'm»-,.o

eom 3 ro.*»» — Ver na rua.do So-
!»rto n. 82. 2**. anda-.— rono ver
ticlg -~ Tele^ne 43-7560»

Enceradelr»» 
a 200 er-irelro. ne»

mf«. Electrolux — Cltllnx. Epel
Watrli. a pr-.so sem flador. des*»e 200
crusel.0. por. mis. Bleleleta. «ilJlnj
a 150 eruseiro. por mê«. Maquino»

lf.*» de de eostura a 250 erus.lros por m8«.
si qu» devia correr em 29 deste. J-eH-m-se t-oea». Pedro riatr ei i:ir.cra o grrnde «t*al-
n..'e-'rJr» pnra o l'.\ -•» d r-*- P.ua Buenos Aires 104, lo. tel • 43-7954 v u. . dgante» 

á r» ««*•-*«
,, por motivo de cio tox veadi-Vi»» ***••: **«•» 

.anuneto vale 10 por •**«•* 1 .&»„§» Wj 
-tsl 

26-373».' to de et,:;.-*..'-.

M1
Vendas

das. Minerva. Alfa. Kejlnwie •
laâ a praao sem entrada e "ra

riador Afiliamos trocas Avenida"miro Cnvsl-antl 51 ..Mer.er

ErdéTreT^ara 
construçeo ue essas

, oarr»c6es vende--e grandes cal-
xoe, tsmenho gigante dr. euto move»
rcaminhOeji cada um da para f.ier
uma casa ehalislnho llpo emer.c.*»-*
e custa apenan *>00, cruselros levendo
amoa muitos preges. el!t,rc",?.b,:'"°'-
tes eoiastnl» paro renda e viva tran-
quilo e more no que é aet». Ventism
««minar » boa qu.lld«<le da madtlra
toda aparelhada para durar looanot.

'*'»,-. '_-,'."'
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CASAS FINANCIADAS
REALENGO - JARDIM MONTE ALEGRE, estação

Cel, Magalhães Bastos - EJF.CMa, eletrificada
Rua Avelro n.° 133.

ANCHIETA - Rua José Lourenço n.° 156 - E.F.CJI.
Eletrificada,

A partir de 30 de ontnbro. aehaaa-te • dlipoalclo daa Intirmtilnt. ium prontas
• era Iln»! de construçAo : dr t ou 3 quartoa, eom «ala aala, eotlnlia, banheiro •
varanda, peloa preço, reapectivoe de Crf 00.000,00 • Crf 90.000.00.
FINANCIAMENTO : 401 de entrada, I0'"r durante 1 ano • o reatantc em I anoa
como alaguei.

CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA MONTE ALEGRE LTDA.
Ruo da Quitanda n. 3 - 11.* A. - Salas 1108 • 1109. Tel. 42-4347

Imobiliária Latino-Âmericana Ltda.
VENDE

COMPRA E VENDA DE
IMÓVEIS

Adminl.str.-ivi" predial
t de edificio» em

condomínio
Taças módicas

Serviço econômico •
criterioso

Dlreç&o de:
Anrélio Marinho e Alba-

querque.
Knéas Mário de SA

Freire
Álvaro da Silva Freire ;

RAKTA TKRJBSA — Rua Aarto Haia — Oaaa aatobradada, eom
A aalaa. 9 quartoa, banhtlro, codnha, copa, despensa • da-
mata dependência*. Faclll t a *ee o pagamento,

SAO CRISTÓVÃO — Rua Etcobar, 28 — 1 avenida eom 3 eaaaa
pequena».Ruiut Etcobar, »7 — 1 predio com 3 apartamentos a uma loja.

JAOAJUBPAOUA' — Xktrada do Muaama ,— Lote. de terreno de
HA z aso, defronte ao Club ItanhangA. Facinto-.e o pa-
gamento.

VXamUTK DS CARVALLHO — Rua Angal. 138 — Vila Ooamoa —
1 eaaa com 3 quarto., 1 aala, cozinha, banheiro, garagemFinanciamento de OO1;.

DK, GASTIXiLO — Zona Industrial. A rua Bispo Lacerda. 07 (Av.
Suburbana), um terreno de 18 x 113 (3.018 ma), cujos
fundot d&o para um armamento projetado pelo Istt. Com.

BBLO HORIZONTE — MInaa — Lotea de 535 m3. a prazo, por
Crt 8.000,00, no bairro da Renaca, zona rural.

ALÜOA — i Ar. Prealdente Vargaa, 448 — 17.o andar. etorttorlo
com 3 tala* e banheiro, com 80 m3. Preço arbitramento.

Banco Latino Americano S. A.
Todas as operações bancaciaa

COMPANHIA DE SEGUROS LATINO
AMERICANA

lUteoi centra incíndlo», transportei a
acidentes pessoais

TRAVESSA DO OUVIDOR, 38 — TELS. 23-0901 — 43-2492

APARTAMENTOS
Vendem-se, ótimos, em construçio, preeo de Incorporação: bo

Flamengo Leme, Sta. Tereza a Centro. A partir de Crf 138.000,00,
financiamento 50%. facilidade na parte nlo financiada. Rápida
valorização. Tambem, compram-se a vendem-se, terreno*, casas
• apartamentos pronto*, eom financiamentos, em todos os bairros.
Plantas e detalhe* na "ORGANIZAÇÃO VASCONCELLOS", Av.
Klo Braneo. 108-108, 12.* and. rala 1206. Fonea 32-8461 e 32-8861.

CASA — TIJUCA
Vande-re em eentro dt torreão da

13x33 cora duas grand** aalaa conju-
gadas, copa. dispensa, eorlnha a um
pequeno quarto, na parte superior. 2
quaxVos conjugados, mais 1 quarto,hall a banheiro completo, varanda Ia-
tarai. Ho quintal dol* quartos gran-des. com w. C. e pia. l galp&o. tan-
que coberto e banheiro de empregada.
n&o tem garagem. Negocio direto. —
Preço 500 mil cruzeiros. Ver e tratar
de. 12 te 17 hora., i rua da Casca-
U 36. tel. 3t-1526.

rApartamentos a partir de Cr$ 94.000,00 —

FLAMENGO e COPACABANA
Vendo pequenos apartamentos, construç&o a

ser iniciada no próximo més, ótimo emprego de
capital ou renda. Plantas e lnformaçóes, com:

OLIVIERI
Rua da Assembléa, 104,. 5.°, salas 512/t

CASA EM SANTA TERESA
Passa-sc uma bem mobUlada em moveis colonial no clima mais

¦adorável do Rio eom dois quartos, duas salas t nma grande área,
com bom quintal, por motivo qne direi ao comprador; aluguel é de
CrÇ 500,00. Tratar com o cr. Falx&o. pelo telefone 32-9448. Segun-
da-felra. das 10 ás 12 e das 14 is 16 horas.

CASAS - APARTAMENTOS
Circular da Penha
BRAZ DE PINA

Vendem-te casu a apartamentos, acabado* da cons-
truir & Estrada Brar de Pina n. 407, e Lobo Junlor n. 2.255
(Circular da Penha), com bondes, ônibus e lotaçio à porta,
água, Inze gás. Construídas eom andar terreo e 1.* andar.
NO ANDAR TERREO: sala, codnha, fog&o a gás Esso,
quario e dependências de empregados, área eom tanque e
quintal. No 1." andar: S quartos e banheiro completo. Bairro
já todo habitado, eom grande comercio. Facilidade de pa-
gamento nas segnlnles condições:

20% como sinal de entrega das chaves, eom promessa
de venda;

30% dentro de 90 dias, com escritura definitiva; a,
50% no prazo de 5 anos, Tabela Prlce.
Tratar no local, à Est. Braz de Pina, 407, eom o ar.

ARTHUR AGUIAR, ou na IMOBILIÁRIA DFXAMARE 6. A.
— Avenida Presidente Vargaa 446.

Imóveis á venda
SANTA TERESA — Terre-

noa ótlmamente situados, cora
magnífica vltta para a Baia
de Ouanabara.

CAMPO DE SAO CRISTO-
VAO — Magnífica área com
duas frentes.

BOTAJPOOO — Predioa an-
tlgoo, construídos em centro
d* terreno de 17 z 58, local
de grande valorização.

NITERÓI — Com frente
para a praia das Tloxat, dl-
vertas construções antigas,
totallnando 3p quartoe, 6 aa-
lat, 10 banheiros, garagem,
etc, em torreno de aproxima-
damente 2.000 m2.

Tratar com ZAM — Tele-
fones 33-7720 — 38-1438.

CONSTRUÍMOS CASA!
VENDEMOS TERRENOS*

Be V. S. possui terreno, nós CONSTRUIREMOS SUA CASA com en-
trada Inicial a partir de Crf 6.000,00. Os nossos preços n&o têm competi-
dores, porque os matcrivls adquiridos para as nossas obras, s&o pagos ex-
cluslvãmente à vista e n&o dependemos dc transportes. Várias casas coni-
traídas por esse sistema atestam a nossa honorabllldade e nossa capa-
cidade técnica. Solicitamos aos interessados ^comparecerem ao nosso es-
critório para crriiíicnrcm-sc de nossos preços, construçfies e magníficos
projetos.

Caso o Interesado n&o possua terreno, temos vários excelenicmen-
ta localizados em diversos bairros desta Capital e Estado do Rio, por pre-
ços a partir d eCr$ 5.000,00, em suaves prestações.

Aproveite esta oportunidade para concretizar um dos mais lindos ao-
nhos de sua vida. Detalhes, & rua Evarlsto da Veiga, 16, 11.° andar,
¦ala 1.108 — Tel. 52-0141, com o sr. Antônio.

MOEDAS —MEDALHAS
Compro brasileira e estrangeiro de

qualquer metal. Tc'. 26-0444. Rua
México 148, ttla 602
MOTORES MONOFASICOS

(DE LIGAR NA LUZ)
Preços mais baratos, l,M H. P., eom

tapaeltor por Crt 900,00 e de l/J
H. P.f por 975,00. flô na Motomac Ll-
mltada; t Avenida Presidente Vargas,
1149 ou na HIIol t Praça da Repu-
hllea. 199.

MÁQUINA DE SOMAR
tle pouco uao. (1 ano de uto apenao)

«ui perfeito estado de funcionamento,
vende-se. Negocio de ocaslto. Tratar
a Praça Mthatma oandl. 2, ealat
410/11, (ex-Praçt Oetullo Vtrgat). —
Tel.: 22-3S20.

MOINHO DE MARTELOS
Vende-se, tamanho 22", garantido.

Av. presldent» Vargaa 2.371, eom o
Sr. Esteve».
M'quinas prra oonttruçoec

— Alugamos
Alugamos betonêiras, grulnehoi,

bombas para esgotamento, serras cir-
culares, vlbradorea. brltadorei, ' eto.
Hua Julla Lopes de Almeida. 17, fira
da rua doa Andradas. Pone 23-2651.

CASAS E APARTAMENTOS
Compramos, nAo importa qne precisem regnlarisador. Enearre-

gamo-nos do assunto.
Negocio direto com a Imobiliária ASTREA Ltda. Rna México

148 — 4.° — sala 403. Tel. 32-6061.

FINANCIADOS 80%
Vendem-se APARTAMENTOS com 2 quartos, 1 aala, banhei-

ro completo o cozinha. Prestações mentais a partir de Crf 1.374,00.
Preços de Cr» 130.000,00 a Cr» 180.000.oo financiados em 10
anoe. Localizados, á rua dos Coqueiros, proxlmoa ao Largo de
Catumbi. Plantas e lnformaçfies á Av. Pres. Vargas, 446, tala
1.68-A. Não temos telefone.

Terrenos a partir de Cr$ 10.000,00 em prestações
a combinar, sem juros

Nfto compre antea de visitar o "PARQUE JOSJt' BONIFÁCIO",
situado em S&o Jo&o de Meriti, junto á Pavuna, que vende, dando
posse, otlmo. lotes de 15 x 35. na Variante Rlo-S&o Paulo, oferacen-
do, com as recursos de que dispõe, a melhor oportunidade a quemdesejar construir logo sem exigência. Tratar á Av. Rto Branco, 183,
sala 006. Aos domingos, atende no local. Junto á Ponte da Variante
a oficinas do . .Departamento de Estradas ,o sr. Gekcr.

MOTOR
Vence-se um motor marca Brown

Boverl 112 H. P. 1.400 It. P. M. 330
volts eom polia, estr.do novo por 900
rruselroà a rua Marques de Sapucal
77 lojs. procurar sr. fcqnna.

NEGÓCIO DE OCASIÃO
Vendo ou admito soclo para uma flr-

ma com duas ótimas representações cl
grande credito, formsrio nas duas

ro pres* n todas, grande movimento de
vfnd.v. com margem de 50% otlma
oportunidade base .70 mil cruzeiros.
Cartas para tinta na portaria deste
Jornal,

NATURALIZAÇÃO
Por preços módicos, profissional com-wnt*»M."« tn>ta do asunto. Avenida 13

de Maio, JJ. «alas 323 e 324. Telefo-
.tes: 42-3270 e 42-3044, dr. Leonld. _

OPORTUNIDADE
Aparelho moderno pura lapidação,

de pedras de cor redondas e calibres.
Vende-se em estado novo, ver e tratar
A rua 'Buenos Aires 130 sobrado, s. 5.

Ocasião
Foca n.o 3 f :3,8 • Cr» 3.400,00;

Lelca f:2 Crt 4.800,00: Lentes Lei-
ca 1:2; Summar avulsas, Cr»
3.800,00; Richard 3.» dimensão;
Tassar K CrS 1.100.00;. Fllmador
Kodak. B 16 mm Cr» 3.400.00:
Fllmador suíço 35 mm manual
f:3 Cr» 1.'800,00; Lente normal
2:2 alemã para fllmador 35 mm
Cr» 1.700,00. Olas uteis das 14
As 18 horas. Alfândega 209.

OFICINA MECÂNICA
Consertos de automóveis, pintura;

solda, carro socorro. Acessórios —
Vende-ae bem barato, motivo de via-
gem. Ver e tratar A rua Oeneral Eru-
ce 933.

JA' ADQUIRIU SUA GRANJA?
Aproveite nosso novo a excepcional plano de vendas de ótimas granjas, de 38 a

83.000 m2., no Estado do Rio, a partir de 10 e 13 mil cruzeiros, em 100 prestações, SEM
SINAL, SEM JUROS E COM FOSSE IMEDIATA 1 I

MAGNÍFICAS PARA AVIÁRIOS, AGRICULTURA E RECREIO
N&o perca esta Inigualável oportunidade de, ATB SEM DINHEIRO* E MESMO

SEM PRECISAR, tornar-se proprietário de excelente e grande área de magníficas terras
que, de qualquer modo, se pagarão por al mesmas! /

Pense no iuturo, na necessidade de todos possuirmos um bom.pedaço de terra
fértil que, possibilitando nossa auto suficiência, sirva também para recreio, descanso e,
numa emergência pior, de segurança e abrigo contra os perigos a que nos tempos mo-

. demos, se acham expostas as grandes cidades.
Economls* a lnsignlílcaneta de Or$ 100,00 mensalmente t, em breve tempo, teri

multiplicado esse patrimônio, pela infalível vàlorixaç&o dessas terras.

COMPRE PARASI OU PARA SEUS FILHOS... MAS COMPREI!
Estradas de terro * de rodagem á porta.

Oonaulte-nos, aem eompromlsao — Solicite-nos progpectoe .
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA CONTINENTAL LIMITADA

Voa Gonçalves Dias b. SS — 6.* andar — Sala S01 — Telefone 41-3118
y

BANCO DE CREDITO PESSOAL S. A. j
Rua Buenos Aires, 55 — Rosário, 110

DEPARTAMENTO IMOBILIÁRIO
VENDEMOS
Copacabana

RITA FRANCISCO SA', 88, apt. 801 (Bd. Frtnellla).
Com 3 aalas, 3 quartos, quarto de empregada, ato.
Parte financiada pelo I. A. P. I.

RUA DOMINGOS FERREIRA, 236. apt. 701, de frento, eom
varanda, aala, saleta, 3 quartos, cozinha e v.-. c.
Preço Cr» 300.000,00
Financiados 60%.

Flamengo
RUA HONORIO Dü BARROS na. 24

Recebendo oferta.
e 36, oom Sl.M x M.íO

L

Rua São Francisco Xavier
RUA GENERAL MARCELINO, eaqulna d* Le.:ayett» Cortes

(Junto ao Colégio Militar).
Sete apartamentos em construção. Sendo 2 d. quarto,aala, etc, e
Cinco de doia quartos, sala, etc.
Preto Cr» 150.000.00 e Cr» 300.000,00.
Um lote & rua Lafayette Cortes, com 374 metros qua-
drados. Preço Cr» 357.000,00.
Fara entrega Imediata, apartamentos i rua Lafay.tta Cor-
tes, 170 — Com sala, 2 quartos, etc. Preço Cr» 380.000,00.
Financiados 50% em 16 anos de prazo.

Engenho Novo '
LINS DE VASCONCELOS

Terreno ótlmamente localizado, á rua Oesar Saras, de
13 X 55. Preço 90.000.00.

Teresopolls — Várzea
RUA PI RAPAM A, 190

Casa moblllada, com 3 quartoa, 3 salas, «tc., «ra raa bem
pavimentada (com telefone).
Facilitamos o pagamento.

OFICINA DE PINTURAS
Vendt-st uma Instalada em galptot rua rrtl Caneca, com grande nume-ro de «içadas, ferramenta, e tinta».Informações, tel. 32-3172, daa 7 «« unoras.

Imóvel para Industria
Vendo urgente, em xonjt industriai, grande área, eom prédio

de dois pavimentos. galplo, próximo da Avenida Bradl, livre e
desocupado, para entrega imediata. Aceitam-se ofertas. — Telefone
22-S761,

T»APELÁRlÃ
Preciu.-oe uni menor de lt a laanos de Idade. parr. serviços leveso «tender no baleio i rua MarquSait Sapucal .77._ioJ«-  
PROJETOR E FUMADOR
Vende fie em estado novo. "Revere"

8 m/ia. (americano), acompanhamtripé e algum filmes. Preço do ocasiãoCr* 6.000,00. Custou u.ooo cruxeiros.«ut Antônio Vieira inapto. 704,1.™^
Produtos farmacêuticos

Vendem-se 4 licenciados e registrados,Blsmuto depurativo, tônico, higiene In-tima c um fortlflcante nome siiReati-
yo. ocasião. Tcl. 22-2447 — Caixa Pos-tal n.» 32.

TERRENOS PARA VILAS
SlwT U*.? '.mQí •2o' *rll»rtn par'» «ntneladt.
ÜÍÍÍ5Í..;." P"i° "° Jt*hey, eom ih ms.C am mi,: — Ru» «o, co-iilolri*. prmlmo ao l.r «o d. o».lumbl. com 3.800 ma • com jilanta aprovada para íí eataa di
Planta. • '..'¦, ...... ,.. detalhada. 4 Av. Txm. Varns UAtala Í.ooa-A. Nâo t.nlo. t.lífcme. vargat, «40.

SACO S. FRANCISCO E LARGO DA BATALHA
TERRENOS

Vendera,,, „i altlmoa lotes na Kstrada da C.ehwlr. . Caulnh.'
?*.VÍ£C,Í0, PrrçM * p*rtlr de Cr* 1"'M».00 em ao pres1at«ea daCr$ 225,00, sem Juros. IMOIIIMAIIIA CACIQUE TDA — Tra-veasa do Ourldor, 32-1." andar.

TERRENOS A BEIRA MAR
Vendem-so mngnlflcoo lolea do terreno com fr.nu para aVariante R o-Petropolls. a 20 minutos da Praça Mau*. Cümllntío

TERRENOS DENTRO OE CAMPO
GRANDE, HO DURO J

ia culçad*, com lur, acua e telefone, t nâ,urelros, mus apenas Cr» 300,00 mentais, eom
Juros, a 10 minuto, a p*. OERAI.DO (excla.Io, 80 — l.o andar — Tel. 23-5303.

Tenha lotos em rua culçada, com lur, arruacustam 3, 4, 5 mU crurelros, mus
pequena entrada, sem r
slvo). — Rua tio Rotar

PIHT0R DE LETRAS-"
Evecutam-ie letrelro« em vidro*.painéis, tafauletna, paredes, eartazegpolíticos e comerciala. d-senhos de pro-paganda, etc. Telefone 25-6033. Mar-"POSTO 

DE GASOLINA
Vende-íe otlmo negocio gênero,

 -_ forçafacilidade de pagamento
motivo

'£" t«-

preço de ocaslto,maior, com— Tratar a rua Miguel Couto. 27-A,5.» and., «ala 504r com o Sr. OUvelra
PEDÍ1EIRA

Vendo urgente, boa produç&o. mo-tlvo de doença de aoclo. Baee 350 aiilcruielroí. Tratar com J. Siqueira, AAvenida Marechal Floriano is, i°.
PROCURAÇÕES, ÉTCT"

.Casamentot, eertlddei, carteira» —Passaporte*. natursllraçOcs. etc. — J.Siqueira. Avenida Marechal Floriano15. 1° andar, tel. 23-3B4Q
PERMANENTE A DOMICILIO

gem eletricidade. Hilda — 29-<513.
PORTÃO DE FERRO

Comprasse tendo .aproximadamente2 metroí de largura, de preferenciaantigo de grades, r.iio multo at»i'tas.Ofertas com preço pora 74130. tia
portaria daste Jornal.

PRATA ANTIGA
Vende-fte faqueiro de íabrleaçto

portuguesa, eom 40 peças irm pirfeitoestado. Rua Cons. Baralvaf 3.
PEDRA

Para construçAo, dA-ee a quem re*
{ tirar imediato, cerca de 23 carro*.

Procurar o sr. Carlos, A rua Se-nador Vergueiros 87-

Leilão Judicial - Direito e Ação
Imóveis

Subsolo, loja, sobrelòja, 3.° pavimento e 1/1,* %
de terreno onde estA sendo construído o EDIFÍCIO
RIO DOURADO, A rua do Carmo, 15, 17 e 19. Ava-
liados em Cr? 1.400.000,00. Direito e Ação. Pres-
tações Vincendas avaliadas em Cr$ 261.83750.
Direito e Aç&o — Financiamento aos eondomi-
nos avaliados em Cr$ 500.000,00.

AFONSO NUNES autorizado por alvarA do
SIM. Sr. Dr. Juiz de Direito da 13.* Vara Cível,
venderá em leilão, segunda-feira, 31 de outubro
de 1949, às 16 horas, em frente ao mesmo. Mais
informações: tel. 22-2231.

MEYER — CACHAMBI, VENDEM-SE 10 BOAS
CASAS, CONSTRUÇÃO DE 1942

3 e 3 quartos. 1 aala e outras dependências, 100 e 120 mil eru-
zeiros; 30 mil a vista e restante financiado pelo proprietário, 5 anos
— Rua Buenos Aires, 230, 2." andar, 23-4034. Daniel Rodrigues, das
l ás 18 horas:

Madureira-Área
130 x 42 — 5460m2

Vendo i rua Operário Saddok de Sá, transversal A Kstrada Ma-
rechal Rangel e a 30 metro» - desta, magnífica Área de 130 x 43.
Inteiramente plana e pronta para 'receber construçfto, ao lado do
todoa os meios de conduçAo e dos mais amplos recursos domésticos.
Indicada para construçAo de vários edifícios de apartamentos ou gran-
de vila. Situada a 800 m da Estaç&o do Magno, a 1.200 ni. da Esta-
ç&o de Madureira, a 3.000 2.000 m da EstaçAo de Iraji. Ônibus dlro-
tos partindo da Igreja da Candelária. Esta rua começa na Estrada
Marechal Rangel 606. Tratar pessoalmente com MANOEL DE SOUSA
SANTOS, MIGUEL COUTO, 61, l.o ANDAR.

SiK)Oporlimidades à mte!!!
A SUA IMOBILIÁRIA

Aguardem os próximos e sensacionais lançamentos que vamos
fazer. Vamos vender nm grande conjunto de predioa A rna Ana
Nery, junto ao Largo de Pcdregulho, em condições excepcionais e
tambem outro grande conjunto na Estaç&o de Bonsueesso!! 1
Aguardem a "ORGANIZAÇÃO ALPHA" e comprarão agora o pre-
dio que desejavam, em tipo, qualidade, preço e condições que Jul-
gavam aer impossível!!! "ORGANIZAÇÃO ALPHA" — Rua dos
Andradas n. 26 — 2.° andar. Tel. 43-8CS8. Na cidade dc Duque
de Caxias, sua filial, & Avenida Nilo Peçanha n. 15 — 2," nndar.
Edificio Mozende.

PRÉDIO - COPACABANA - POSTO 5
Vende-se ótimo com 4 quartos, 3 salas, copa, cozinha, despensa,

banheiro de luxo, tendo grande sal&o no subsolo, quarto grande
para empregados; garage. Preço: 1.003.00,00 de cruzeiros. Tel:
27-0457. Marcar visita.

PENSÃO — SOBRADO
Pessoa entendida no assunto e comcapital, deseja alugar um robrado noCentro, para peivsAc avulsa, de preferencia nas rus£ perpendiculares a Av

e te*ta para baixo, fazendo bom eon-
trato. Cartas cam ai condições para67660. na portaria desta Jornal.

PORTÃO DE FERRO
Y«nde-fie em perfeito ectado Mparesidencial. Ver e tratar na rua Her-

meneplMo da Bnrros 12. Qlorla.
PORTA DE AÇO

T>tnle-:.e uma sobrenova. 2.30 de
largura por 2.80 *àe altura, eom toda
gusmiçto completa. 200.00 por nu.
Informações na Avenida Nilo Peçanlia
38-P. tal» in. Telefone 42-a-I.M.
Persianas — Consertam-se

22.8666
Yeneelan&d emerlcanns reforma a

pintura, :.iuda-se eadarços a ooMaua iprreeos módicos. sr.t Azeredo,
PEÇAS BERLIET

Vendo lote de peças para camlnh&es
de S tonelada/;, coroas, plnhfies, faroealanternas velocimetros etc. tel. 63-1001
Praça Maud 7Adhmftr.

?¦• andar sala 810. Sr.

PERDEU-SE
Doli pacotes com livros de escrita-

raçAo comercial inclusive talões de
notas fiscais utadas no trajeto da Cl-
dade-para & rua Oetullo nó 363, gra-tiflca-se a quem os entregar a Fabrica
de Htlquetas e Kmb, de Madeira so
end ereço su pra.

Produtos farmacêuticos
Vendem-so 3 formulas devidamente

legalizadas de multo boa aceltaçAo.
Cartas para 03972 na portaria deste
Jornal.

QUARTO — TIJUCA
Alucra-ie 4 rua Dr. Otávio KeUy nn-

mero 40-A, apt. 2, com banhos quen-tea t café pela manh&, a moça ou
senhora que trabalhe fora. Preço 650
cruzeiros. Procurar d. Nlce^

QUASE PELA METADE
_ DO PREÇO ^_Vendo nova nma ~ bomba marca

Hundlger. com motor 1 H.P. movida
¦\ gasolina, com as reduçfiea em bron-'.:<a especialmente fabricada com Ab
metros dt mangueira de 3M e l!Z 2
pulverizadores em chapa de cobre
mar tis Exeelslor. Tratar na oficina
Medeiros .P. S. Crlstov&o 348. Caju
com o sr. Medeiros na segunda-
feira a partir das 8 hora.1!.

RENDA — LEBLON
Cr$ 20.400,00 mensais

Tendo edificio com 9 apartamentos, novos, 1.* habitaç&o. —
Preço, CrS 1.800.000,00. Visitas com autoriraç&o de II. SUva. Rua
México, 41, 10.°, sala .1.006 ou Av. Rio Branco, 117, edificio do
"Jornal do Comercio", 4 — s. 431. Tei. 43-3840.

SÍTIOS 2-ocoOMomlCr$ 6.000,00
Em suaves prestações sem juros

Poase imediata — Conduç&o & porta — Tijolos grátis para
construç&o- Rua do Rosário, 34 — 2." andar. .,

SITIO DE VERANEIO NO QUILOMERO 52
Estrada Kio-São Paulo

Vende-se um, com 5 mil metros quadrados e com belíssima easa,
com forro e assoalhada, com banheiro completo, Ease sitio fica a
um quilômetro fora da estrada.

Ã casa tem í quartos. 1 eala. binhelro. coslnha » varanda. Tem
uma plata na salda da estrada com o nomo de PLAZALANDIA. A
construçfto é nova. Ver no local aos domingo* com o proprietárioar. Oliveira e dias da semana trotar cora o mesmo senhor no Largo
de Santa Rlta. 8, 1." andar, sala 4, tel. 23-4033 c â nolto para 27-3203.
Preço CrS 1SO.COO.00.

Açelta-ac automóvel como principio de pagamento e facliltam-ee
CrÇ 46.000,00 em promlftorlas de Crj 2.000,00.

Roupas Usadas-
N&o Jogue fora. Venda a uma

casa séria, que lhe pague o Justovalor. A Tinturaria Aliança —
Rua Visconde do Rio Branco. 13— Tol. 22-5551. Paga-se por um
costume até Cr$ 400,00.

Rio Douro x Auxiliar
Negociante casado sem filhos, precl-ua alugar por 4 ou 5 meses, casa pe-

quena em Madureira, Kochu Miranda,
Coelho Neto, etc. Pago adiantado, re-
cados com Dias. Tel. 42-1837.

REPRESENTAÇÕES
De salda para a Bahia, onde ae ga-rante boa produç&o, aceita-se por- co-

mlss&o quaisquer mercadorias e produ-tos do Rto, de firmas ldoáeas. Cartas
por obséquio, urgente, para 65651» na
portaria fieste Jornal.

Representações Interior
Fabrica' de bebidas, refrigerantes e

aguardente, deseja estender seus negu-
cios aos entros consumidores mais pro-xlmos. Negocio a combinar. Telefonai
para 26-3573.

Roupas Usadas
COMPRAM-SE

Deseja vender os ternos que
n&o usa' mais? Faça como toda
a gente — chame a Tinturaria
Cruzeiro do Sul — Tci. 43-1621
que mandará em seu domicilio e
paga bom preço pelos mesmos.
N. B. — Recorte e guarde este
anuncio.

VERANEIO
Vendem-se, na FAZENDA DAS PEDRAS ROTVAG,

entre Miguel Pereira e Patl do Alferes, local ligado ao Rio
pela E. I'. Central do Brasil (í.lnlii Auxiliar) e por estrada
de rodagem, lotes eom abastecimento de agua próprio < lus,
em 60 prcataçftcs sem Juros e pequena entrada inicial. —
Plantas e informações no locnl ncima e 4 Avenida Beira-
Mar 262, 3." pavimento, trlcfone 22-7606.

Vila Isabel - Vendem-se quatro bons apartamentos
Rua Major Barros, próximo á Avenida.28 úc Setembro, com 3

quartoe, 1 anla. quario de emprcgr.da e outros dependências, 230 mUcruzelríos. 60 mU cruzeiros A vista e 180 mil eruzelrc» financiado»
pelo proprietário em 15 anoe, prcstaçfto mensal do 1.834 cruzeiros.
Rua Buenos Air» 230, '-'.'' .-.nclar
dos 16 ún 18 lior.is.

23-4034 Daniel Rodrigues,

ROUPAS USADAS
DE HOMENS

Compram-se. Pagam-se bem.
N&o venda sem a minha oferta.Tel. 22-4435
SEU RÁDIO

PAROU ?
TELS. 26-3887 — 38-3010

Em seu próprio domicilio,
consertamos qualquer marca
com garantia dc 12 meses. Os-
çamemos grátis. RADIO BO-
TAFÓGO — Fundado em 1D"3."SÍCIÕ 

(A)
Procura-se cera eapltal de 100 mil

cruzeiros, lucros egals, certos e Lme-
dletos, ter&o demonstrados. Cartas pa-ra 6278 lna port-vrla deste Jornaj^ -"SÓCIO 

COM 150.000,00
Preclsa-i* u_i com esta importância,

para instalar nm matadouro de lei-
tíe». aves etc,., outro com igual lm-
portancia pois tenho local próprio e
todaa as facilidades no ministério áa
Agricultura, sou criador de porco» c
tenho grande capacidade de trabalho
e sou multo ocupado e nfto -*osto d*
tomar o tempo de nlnjuem. Resposta.-,
para 63911 naportarla deste lornal.

SOLDA ELÉTRICA
Solda-se qualquer material aço íerro

alumínio, chassis de irro;. Serviço dc
torno e iplatlna ô. ma Arnaldo Quintela
03. Botaiogo tel. 20-AU2.

SÕCI0 — CRS 6.000,00
DA-se sociedade em barraca de aves

e ovos em feira, bom negocio para
quem possa tom? conto. Cartaa para
G783 4na portaria deste JornaK_
SÓCIO — CRS 20.000,00
Preclsa-so que seja motorista pare

compra de ura camlnhfto com frete gfl-
rantldo, T>ara atender os interesses de
uma firma no transporte de meroado-
ria do Interior para esta Capital. Pt-
de-se fó se candidatar* pessoas inte-
receadas e sinceras. Cartas para 67Q33
na port.arla deste jornal.
SALA DE JANTAR

E DORMITÓRIO
Y-tid,-.-« por motivo de Tlagem Jun

to ou separadamente. ambo£ de lm-
bula todo maciço, em fcstado quase no-
vo. íala com 11 pecas por 7.500 em-
ariros. dormitório tom ll peças .por
12.500 crtirelroí. Vtr na Avenida N.
S. de Totlnuv 83. apto. 202. dai 1 fco-
ras etn diante.

'«SELEÇôESV '.1.---.Í
Vandt-a* uma coliç&o completa**•—fclr _base d*

telefone
1.200 cruzeiros.
2V-»558.

sa
Tragar peio

SALA PÃRÃ ESCRITÓRIO
Aluga-se boa «ala para .scrltorlo

era edifício moderno. Rus do Carmo
6. io.» ondur, tala 1012. Tratar com
flr. Blbbelro. _.

Sobrado para Industria
Aluga-se o do predio n.« 361 da Av.

Píranolsco Blcalho, ponto dns honies
da Praia Formosa, a 10 minutos as
Av. Blo Branco. EsU aborto boje.
Tratar á rua do Carmo. 6, 10.° andar,
Mia 1011. depolt dts 15 horas.

SALA DE JANTAR
Vtndo-se uma de estilo «olonisl

mexicano, pelo prico de 6.000 erui*i-
rot. Inlormar pelo Iqnç_27-A°gi--

Sulfureto de sódio
Americano. Vende-ie t o lli tonela-

das em tambores de 100 quilos a Cr»
3,60o_gullo. Av. PresIdenteJVarjmiJojo.

6o for a 3. Lourenço. hospede-se no
Ponto Chio Hotel. Incontestavelmente'o mala próximo ta fontes. Alimenta-
çto «odlo. abundante o variada. Nova
admlnlstrtç&o. Dlarloa dt Inverno: to
orutelros. Indutivo tltmentoç&o. In-
lormaçoet no Bio — 25-8172 — «•-
dame Calatana.

SINDICÂNCIAS
E. FISCALIZARÃO

AfSnela de Informações
Fetísral

InformaçBes Individuais e eomer-
ciais. Plscaliiaçto de viBlas noturna
e de servlçoa de portaria em edifícios
re.ildenc.Iala t em ônibus o lotaçio
no trafego. Bu« do Ouvidor 107, 1."
andar, «ala 3, tel. 43-t033^

SURDEZ 1
Vende-se um aparelho de surdes

americano garantido completamente
novo. Tratar somente amanlit doa 12
ás IS horas, com sr. Balael, A praça
Tlradentes 61, l.o andar, tel. 42-7901.

SÓCIO (20.000,00) !
Kscrltorlo âe TleprescntaçO», «ect '

duas pecas, completamente Instalada.eom teleione .aluguel de 2&o e.-yifl* ;ros, a renda mennsl d* 4.300 crusel* i
ros. admite rocio honesto t trabalha* !
dor, para desenvolvimento do neeocio»
com grandes possibilidades faturas.'Cartas pnra •?.'". na portaria deste ,jornal. ¦-¦ ¦
SALAS PARA ESCRITÓRIO ;lAl j ¦.;&-?:; no edifício do SInálcat

dos Medtcos do Rio de Janeiro,
Avenida Churchlll 97, v anâar. Zs
planada dn Castelo. Tel. 32*6367. __

SÓCIO
Xscrltorlo de contabilidade bem moi-tado, com dois telefones, precisa umaoclo com 10.000 a 2C.OC0 cnmlros,

para faser uma organlsaçAo. Cartaa
para 6?8feh, ni portaria deste Jornal,

TRATOR INTERNA-
CIONAL

Oom dois gulnclios e todos e»
movimentos, para 3.600 1. Ter a
tratar k Estrada Intendente Ma-
galh&es (135 — Tel. Marechal Her.
mes 86.

TUBOS PRETOS
Ifovos. para agua de a!*" V* a t*.— Vendem-.Ee. Lem gruber A Oliveira.

R-un Frei Caneca lü.
TINTURARIA

Tende-se lnstalaç&o com mAqulna
de lavar de cobre dc 2 metros da
comp.: máquina Hoffman de passar;turbina com cesto de cobre; caldeira
vcitlcal completa. 65 mil eruzelros»
com facilidade. Tratar pelo fone 23-
2651. com o 8r. Roberto.

TREM QU PROJETOR
Vende-se ou troca-se por trem «Ifl-

tricô ou projetor, test de radio RC?
80z, e curso completo de radio <ftn
castelhano). Goulart. — Telefona
42-4030.

TIPOGRAFIA
Tendo uma'tipografia ou admito tu»

sodo. Bese do negocio 200 xntl erusal-
ro*. Tratar com o sr. Oscar, á rn»
do Livramento 97. Retirada para oi
sócios 6. ooo cruzeiros.

TALHA PATENTE
Tende-se de 2 tons., em bom arta»

do. Preço de ocasifto. Rua Oentr*]
Pedra lt». Tel. 43-1112.

TURISMO
Brasileira, falando correntemente te»

gléi, froncfts, alemílo a espanhol, ae*J*
ta ofertas. Rua Washington Lxds t.
apto, mo.

TAMAHQUEIROS
Lona* usadas

vas para drhruar. Tudo
rua Barfto de Mcsoul*-

tiras de pano Mrior quilo; *

TÍTULO JOCKEY
Da Petropolls, vende-se este titula

da grande valorlsação certa com 1.5CA
eruselros de entrada e mais prestMotíde_ 4oq _ cruaelros. Telefone 37-51w.

TUBOS GALVANIZADOS
BEM LEVES

Todaa bitolas, baratos. Av. Mo
Branco. 18. «ilr. 0O8. Tel. 48-T8T8.

OFICINA ESTEFANO
A mais antiga do ramo

R PEDRO AMÉRICO, 4««
TEL. 25-6643

Lavagem e consertos do
tapetes e móveis estofados.

Forram-se apartamen»
tos com passadelras. Orça» i
mentos sem comproaüs-
so. JFacilita-se o pagamen-'
to. Telefone 25-6643.TELEFONISTA j

Moça educada eom bastante ip»*-
ca dn mesa PB-X e pegsj e el»-
Altredlna no teleione 30-0682 a quiaU
Íuer 

organlsaçfto. Favor chamar d.
Itredlna no teleione 30-0682, a WTtl-

gQicr hora.
WEEK-END

Barfio de Javarl — 1 endo 6ti-
ma casa num terreno dc 4. SM
metros quadrados. Detalhes eom
o sr. Cesar, 23-1158.

8.9 ANDAR
Amplos, ventilados escritórios eontl-

guos A tala» do gerencia, magnífica
vista sobre a bola. agua gelada, par-
que de estoctonamento com vagai a
qualquer hora. Avenida Beira-Mar JO»
com o sr. Antônio.

BARRETE DÈ BRILHANTE
Com 375 brilhantes. Valor 8» mil cruzeiros, vendo por «5 mB

eruielros. Maravilhosa pc» de arle e valor. Vendo por motivo d*
viagem urgente. Fone 22-9514. das 11 até &s 13 horas .~~LOJA 

NO MEYER.;.'
Traspassa-se o contrato de uma loja em nm dos ponto»»*»

movimentados do Meyer, com 5 metros de f""tJP%l"ftd"A™ni?l
Contrato de 9 nnos. Aluguel nntigo. Preço, Cr$ 350.000,00 wmm£
veis e utensílios, facllitando-se o pagamento Cartas pnra «758» ns

portaria deste Jornal. "____;

ESCBITARIO —"Rlegrumej-

DEPÓSITOS GRUMET
TRAPICHES GUARDA TUDO —TEL. 42-4850

ME £ER LIMITADA
- gala 715 — Caixa, Postal 1.S94 — Bnd.

GRONEWALD &
Av. NUo Peçanha, 135 Tdeg.

i!rr,7VíE-;g _ ftua General Polidoro, 282 (Batafogol — Çna Joaquim Silva^ 16 g*F$rr• r&n. 34. com desvio (Zona porttutria)Kua Benedito Otoni, 51 Pàtln Praia dc S. Crlstov&o, 34, com desvio (^ona por
ai»|i»—BIH»IISISWH»l 
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AUNIÃOCOMERCIAL
A CASA QUE MA IS BARATO VENDE

Ferragens — l.ouç*.*
—' Aparelhos de

porcelana — Artigos
tie restaurantes

CARIOCA, 21
Fones: 22-3929 • 22-2437

Lindos fnqiieiro»

Muitas miudeza.

para presentes

ALFAIATE ACEITA FAZENDAS
Terno» felllo de Ilrlm CrS *_0,0-, de l.inho Cr» 400.00. TropicalCr» 453,00. Casemira Cr» 475,05, TUIrur Costumes para aenhoraa.i Clássico de Unho Cr» 350,0*. Re.orrna.se c recorta-se qu-il-jui-rroupa. Entrega-se em 5 dlaa. Una da Cartões, 27, I." and. Tel.1 2.-0108.

LUSTRES DE CRISTAL
Aproveita, compra já o aou lustre do cristal europeu por

proço ínfimo, diretamente Jablonecka Krvstalaria — Tcheco*
Eslováquia. Preços para revendedores, facilita .e o pagamento.
Deposito o exposição á

Rua Barata Ribeiro, 14 «Â- Loja
TÚNEL NOVO

A SUA

^K CINEMA
IMOBILIÁRIA-
Oferecemos o negocio mais lucrativo da época!II
Compensador, pouco trabalhoso e distraído.
Oferecemos o Cine Sâo José, em S.o-Gonçalo, _T_tero_. Boa

«montagem, ótima freqüência. Grandes lucros.•fim terreno de 15 _ 100, tendo ainda vários pre-lioí e 1 loja,
_*u-i_-or__n_o bem montado bar.

Preço de tudo, estudando grande faculdade, por motivos de
xixemi. Or» 1.500.000,00. ''Organiíaçío Alfa" Rua Andradas, 36
— a.0. Tel. 48-8038. Em Duque de Caxias. Ar. Nilo Peçanha, 15-2.°.

Andar na Avenida
(Zona Portuária)

Atara-se próximo à Fraca Maná, lado áa sem-
bra, eem 4 salas espaçosas, total de 130 metros aaa-
drados ntilisaveis, próprio para Agência de Navega-
ç&o on grandes escritórios.

Condições multo razoáveis. Infernar *-clo tele-
fone 23-5004, eom Rut.

APARTAMENTO NA (INELANDIA
Aloga-sé de dois quartos, sala pequena, cozinha e banheiro, a

Ktjem comprar mn dormitório no -ralor de CrS 7.800,00. Deposito
de dois meses, longo eontrato. Aluguel de CrS 2.300,00. Vêr _ rua".rartsto da Veiga, 41, o.**, apto. SOS.

APROVEITEM!!!
NAO V-SM MAIS DOS 3SSTADOS TOTOOS

?er-_- d- engomar com relógio, de.. Cr» 340,00 por Crg 135,00
Fogarelros n_.-rl__r.ot; (bonitos)
Maquinas de moer carne, de.
Despert-dores sul.ee luminoso., de
Caneta, com pana de ouro, de....
E_.t_.o_ com piar-ume e baton, de..
Rouge americano, de....

Crt 130,00 por Crg
Crg .83,00 por Crg
Crg 130,00 por Crg
Crg 30,00 por Crg
Cr* 83,00 por Crg
Crg 13,00 por Crg

E muitas outras -mercado*.-.. Horário: Das 9 is 13 e das 14 __. 19
EMPRESA CALIFÓRNIA DE IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO I.TDA.
-H7A DO O-VEDOH 107 iflr. T___. 33-2308, ESQ. AV. SIO BRANCO

83,00
48,00
78,00
18,00
48,00

8,00

BORBOLETA
Compra-se «aaa borboleta para Registro de entrada i_ pessoas.Ofertas a Cons. Americana. Rma Senador Dantas, .8 on pelo

tel. 33-4788. :-. ^^

BARCO o VELA e MOTOR
Vendo, 4 metros de comprimento, com velo,

remos, leme, motor "Evinrude", 5 H. P. Preço
Cr$ 15.000,00. Tel. 48-8717. Sr. Orlando.

BANCO
Traspassa-se o contrato de nm bem montado, eom¦5 pavlmentos — Zona bancária. Tratar com o sr. Sonza,

das 14 às 17 horas — Tel. 23*3007.

CIMENTO
A__-_-0, POLOKkS, recondlclonado, puro garantido.
FEEFÉlrTO AINDA MAIS BARATO — COlfeüLTEJÍ.

_, 
¦ -SLBTRODtJTO- pesados, I_3VBS l.« qualidade. Crg 18,00.

_ TUBOS QAI.V. naclonalLs e estrangeiros PESO LEVE.
, DE-5PACHA-_OS — Av. Rio Branco, 18, sala G08 — Te!. 43-7676.'

Conservatório
GUILHE R ME

de Música
FONTAIN HA

oud a airet;uu ao i-._s_g__e proxeEor i_TUJ._-j-_-i.irt_*«--;
NHA. Matriculas abertas. — Praia de Botafogo n. 524. Tels.
26-9595 e 2C-4269. Curso: Iniclaç&o musical para crianças.

Chácara - Jacarepagua x Automóvel
Troco por automóvel novo, bonita t-rendar na Taquara. Area

Oe terreno S.OOm-, eom 2 casas «ovas. Esti alugada por 1.5-0,00
erazcíros. podendo se convier, entregar T__io. Tem fInaneiamento.
C. Èconom., de Crf 90.000,00. Preço total, Cr? 360.000,0.; b_s_ e
ttiüm detalhes. Tel. 25-7871 eom Edvaldo.

COMPRESSOR
Pera martelete de rocha, èm bom estado de

»ews«rvação, compra-se um, com urgência.
Compra-se igualmente um britador peque-

?o. Telefones 42-3622 ou 42-9188.

ÍIMÉNTO E TUBOS GALVANIZADOS ELETRÒDÜTOS

pimento perfeito Cr$ 34,00 - Avaria Cr$ 27.00
Mereadorla de procedência e_.ran-.eira, aos melhores preços è_

*Mra«a, «tendemos i Avenida Franklin Roosevelt, 136, sala 1004. —
Telefone ÍZ-7465, das 7 ás 19 horas.

___________m___\___-_m \\\wm__\\\\__\__ét
Com S ga-etas, IC anos.
de garantia, pequena en-
trada e Crf 194,00 por
mês, sensacional - oferta
do" 

'.

PONTO FRIO
URUGUAI ANA, 134 — TEL. 43-6648

ff _**J_ no centro a 20 metros da Av. Rio Btanco, aluga-se par-
etatxnente para 3-5 meses, serve para grande Tenda, de Natal,.etc.
TeJ_-__t_. para 33-780»*, eom o sr. Rodolfo.

Arame farpado, grampos e
telas de arame

Fabrlea: Rua do Lavradlo, 20

ÁGUA
Executam-so sondagens e per-íuraç-o de poço. t-.roul_r_o.-e_ pa-ra Industrias, granjas e reslden-

cias. Trabalho rápido, com garan-tia de capacidade, qualidade e
conservaç-o. Bandeira de Melo S.A. Engenharia e Comercio. Av.
Presidente Wilson, 198.— Telefo-
ni;» 33-8868 32-6064.

BOLOS
Baio.' ¦:¦___...eoi para. eâstn.«ntoj,

aalrar-ario», etc. _celiain.il anca-
rnendu. Ensina .so __ _o_____t*_r. Hua
V-x-eU 86. o»»a 1, Ul. ie-4955. —
Ctfnc-g-çfto.^ ragg.*-n--i-_ rJGeír.hoa.

Cimento
PERFEITO
AVARIA ..

-Cr$ 35,00
Cr$ 30,00

Vergalhões
S/16" — Cr$ 5*50
1/4" _ Crf" 4,60
5/16" — CrÇ 4,40
J/8" __ Cr$ 4,30
1/2" — CrS 4,-0
-,'8" — Cr$ 3,80

TUBOS GALVANIZADOS
ARAME FARPADO
IRMÃOS COSTA"

Tel. 42-3372
RUA DO REZENDE, 21 . S/409

COMPRASE TUDO
ROUPAS USADAS
**ut_u»««Mi-ori*««_w»x*rrij«A,
BAB-C-, VBHTKNXmX -NOE-Atai-.
cm e tubo que manam, valor.

AT--* -SE A OOMICOJO
I*. Mlllll

TELEF. 43-7180

Compram-se
Roupas Usadas
E tado qne represente valor.

Cobrem-se qnalqner oferta. —
SR. "V1ANKA.

Telefone 23-4906

Geladeiras
CONSERTOS
REFORMAS

GARANTIA ABSOLUTA E
FACILIDADE DE PAGA-

MENTO

FRIO GERAL
A PERFEIÇÃO EM REFRI-

GERAÇÃO
RÜA DOS COQUEIROS, 39.
TEL. 32-4802. DIR. TÉC-
NICA : ALFRED HIRSCH.
COMPRAMOS GELADEI-
RAS, FUNCIONANDO OU
PARADAS.

CASA FORTE
Porta do Aço para cata forte a prova de foro e roubo, cem fe-chadura e segredo, vende-se em estado de novo, Inclusive porta*gradil, altura 1,80, largura (vao livre) 0,80, espessura do calxllhc0,25 mt Vér e tratar a rua da Assembléia, 9Í, oom «r. Rudolf o.

Escritório Comercial
Passa-se um bem moblliado, em moveis colonial, eom as n-guln-tes pecas: (Um Bureaux, uma Estante, nm porta chapéu, nma ca-delra, uma mesa de telefone), Moveis simples, sofá de couro, ma-

qulna**de esorever ROYAL, Hurraux com 4 gavetas, cadeira de molagiratória e duas' cadeira* simples, com telefone e aluguel de Crf300.00. Aceito ofertas.. Tratar .com. o sr. .Fernandes, pelo fone38-9448. Segunda-feira, das 10 is lí e das 14 as 1. horas.

GRANDE ALFAIATARIA HO (ENTRO
Com 2 andares, boas instalações, amplos andares eom na en-diário de Cr$ 300.000,00 mensais; vendo no melhor ponto do een-tro, bom contrato; aluguel baratlsslmo. Motivo doença. Cartas67779. na portaria deste jornal.

GALPÃO - ZONA INDUSTRIAL
Aluga-se, novo, área construída 4M m2, cimente armado, eber tutu de fibro-cimento .próximo ao Cais dn Porto.Tratar no local. Rua Senador Alencar *J__ — Sio Ctí-iotíoTel. 28-0969. ,_ *

_W"-*-*"0
*

¥J7.'-I

Geladeira
3 1/2 — 6 — 8 — IE- FES. WESTIN-

GHOUSE, G. E., CROSLET, SHELVA-
DOR, PBILCO, KELVINATOR, PREST*
COLD, NOVAS. ENTREGA IMEDIATA.
VER NO

PONTO FRIO
RUA URUGUAIANA, U4

T«l. 43-6648

GALPÃO PARA OFICINA
OU DEPÓSITO

Devidamente licenciado, Ucafixado no Rio
Comprido, am ótimo local. Tratar com |oão de
Barros, à Avpnida Rio Branco n .277, sala 1309.
Telefone 22*6832. Aluguel Cif 1.000,00 e eon-
trato de 5 anos.

???Hipotéca-Não???
Construção, e reconstruções, com 70 por cento (ao) "Habito-se"

e a parte restante relativo aos alugueis, com as seguintes peças:
(6) Cr$ 48.985,00; (7) Cr$ 63.895,00 e (8) CrS 87.770,00. Sem hlpo-teca, sem Juros e nem dinheiro adiantado porque « nosso sistemaé trabalhar com o nosso próprio capitai, sem precisar auxilio do
proprietário. N. B. — NSo aceitamos financiamentos de espécie
alguma. Av. Erasmo Braga, 255 — '5.\ sala 501-A. Tel. 32-3251 e32-9090. Ramal I. Somente para chamados de reconstruções. Ex-
pediente das 13 ás 18 horas.

Limpesa — Enceramento
Preclsa-se limpar, encerar, c_.<afetar e consertar?
Chame — BATISTA — Fone 43-3587 — Enceradora Carioca —
Pessoal habilitado. Escritórios — Apartamento, etc.
Nio estando _ favor deixar recados. ' .*

TENHA '¦¦

SEU CINEMA EM CASA
POR 2 CRUZEIROS

DIÁRIOS

MOVICOR-GENERAL

i-___r_k_M-__%-__. **^

*2?_» _\U//£?ç\-

Faz feia até 1,50 x 1,50 metros
Completo com um filme de 16 mm, a

> escolher entre mocinhos, camondongos.
cômicos, etc.

À VISTA, Cr$ 500,00Trocamos os filmesMOV1COR já vistos, poroutros diferentes
CüíÈ MOVICOR — HOLLYWOOD

Largo de São Francisco, 19 —Loja 10
— Ao lado da Igreja . ¦*.' -.

¦¦¦iiiiiiir

---'•*----*---**,«,,-----*•*-------*^^

LUSTRES DE CRISTAL
DE 26 DAS MELHORIS FAIRICAS EUROPÉIAS PARA TODO OBRASIL. Lancom.i-.to «•n.aciond 4« novo. mod.lo., em nio.Cristail. Próprios rorajwqy.no. oport.m.nfo. « fr<_tté~ Vm|.dAnciat. ~ Distribuidor oxclusivo : NILO RIBEIRO

VENDAS A VAREJO POR PREÇO DE ATACADO
FACILITA-SE O PAGAMENTO

Néc comprom som visitar nooso «-pooif«o onda •«_*--,trarão técnicos poro ojitsihuor ariantaf io. pêT
EXPOSIÇÃO DAS 8 AS 22 HORAS

DEPOSITO E EXPOSIÇÃO
GALERIA SÃO PEDRO

Av. Princesa Isabel 126-D
37-lMO TÚNEL NOVO 37-J4M

190,00 ENCERADEIRAS RECTROLUX
SEM ENTRADA - SEM FIABORPOR MÊS

. * 
««Palhadores de cera elétrico — Fontes * Bariche Ltdt. lu KraristoAntomitico, aspiradores electrolnx. — da Veig., 7Sj a.b. Tel> S2.24W-

C0LCH0EIR0
-*»-, roforjn» «o!<-h.ss, e_to.'»i ami-quer grupo. Lira o m»»t-u»rlo «mquilquer pirti. — Chamar -\-__.l-C_

Jjelo teieíone 39-5670.

ESCARRÂDÍIRÃ
M. M.O

Apr-Tm-U. pel»"9..T. am tipo
v—n cada. em.
*•> u pref.
para eada tipo.

f-briea : Sua
dos Invalides

M. 149.

ROUPAS USADAS
Corn.pram-5», p»ea-ai bsm. Xlts.it-

ae * domlC-l.o. Pons * 22-556j.

\ftO]iSSWtlCUS

_____t^c»5h?"Ã~~~^B¦r__GRAXA_J___4__U.H

_____^___^^-s^l
P»v?nd_?e^tod!^s|i feiras .livres e nas i
i boas casas do r/moi i
i vi kit as-rio 1
^^^FQN^ÇjOSl^^^l

REPRESENTAÇÕES
ri rma legali-ada com Urros r.Ro

utillcsdc-i txanifêre-se urge:i.e p.irjs.
quem deseja (rtnhar .e*-_.po baixo p.c-
Ç0. T-ilttOTit. 42-1602.

Ralófios s dssptrtaderst
Ven-dem—aa '.Ce' diversas mareia, fo-

1h«_-dos e c.-*_>3-_i-Jo_ de homer-s « de
a?nho_____ r.o varejo e no discado. Pre-
ços eapecia-ls a re *e*-*.derior:-.. Rua R«-
geat*. Feljd 73-A,

pOLIPOl.PS

LSMERILHADORES
DE LIGAR NA LUZ
Va HP Cr>$ 1.260,00
J.HP ** 1.350,00
5. HP •'• 1.650,00

moTomflci?A
av. presid. vargas; 1149
PRAÇA do REPI_BLtCA.I99

T-LS-IH.0I-4Í-40S7
BIO OC JANEIRO

RETALHOS A PtSO ':
OU METRÔ

Op&Ia, morim ¦ oàmbr&la. tricoUr-e
branca ou de cor verdadeira* pAohlnekhaentrena a domicilio, pedidas pelo tele-XOT-C 36—4827. -

\lliulllvW ™coc/sca (
\ m\\ _W __\__m ______hm___-\_\\_a\ «^ — "i*_ ^y_b l ***?"**«• CAIACIO METfUJfVtlTAMO OO. \«*0TÍ*.l

\t i_íi«_ii___M _W_W___ m w^mm\^^r^S^\x

J\\ ík^ _^*~~*____*^^^^\ 1 'X ^^_-»—T^^^' T*Ít '_W aBOAlS -¦'

jff^k \ ^ V \ L^L^I^^--^^_? 1 W •2^X£2wr
--_____. ' _\W m "' v' A -__\w^^\ _êi_'^~' ' •'"¦'". " ' _. 

/y V. Gerais IO,OO
¦ iM (B_ ^ \ \(^r~- iV^ÍJSwM £_me*~^W"?** d*í \ IA-**-*'***-'5-00

TràMp*M*-s_ eontrato de nma boa loja, _m edlflelo •_-»•, ___%.
Sf JS__ _f *****"*_?' P"-»--*» •• rua Kiaehnelo. Tratar pelo telefone->--*"•«, de «egnnda-felra ni diante, eem o sr DUTRA.

Loja no melhor ponto central
Tendente contrato (S anes), loja ea. 120 ms2 e o primeiro an-

^r-«.- '1_* **"_• ***^***W» *»***e. Mala deUlhes telefour domlar-,S.--S.1 e durante a semana «.-.BM, eom o sr. Rndolfo. 
^^

Portão de Ferro
_ -^-S.?*.-56 lu_ _*? e**4*"*-* *"*¦ ao.0. de ferro batido, na media.;de 2,50x-,50 em 2 folhas eom pra.igo* de vidro. «-«a»Vêr e tratar á rna da Assembléia, 92 com o sr. Rodolfo.

Quer trabalhar no cinema ?
Aceltajnos inscrições de homens,' 'mulheres, 

rapazes, mo-ças, tipos comuns e fora do comum, tipos caracteri-lcos, todoseníim, de qualquer raça, cor ou nacionalidade, s_._ qual íor aprofissão. Companhia- eh.ematog-áíica está organizando o ca-dastro de extras efetivos para seleção. Oportunidade unlcapara aqueles que desejem seguir a carreira cinemato-çráfica.Oportunidade para todos enfim. Cartas pedindo informações,dando nome e endereço, para Peter Lanz — Cals-a Postal _"**— Distrito Federal.

REVISTAS AMERICANAS
JfATAL — Ofereça ama assinatura, que será açora-

i-hada de belo eartâo de boas- fastas, onde estará. _•: seu nome¦ _¦ sua-oferta. fí
Madem0-._lle, 1 uno 138,00
Karper'e Zazasr, 1 ano.. 230,00
American Home, 1 ano.. 74.00
Vogue, 1 ano 471,00
Charrh, 1 ano 119.00
Esqulre, 3 anda 297,00
Olamour, 1 ano 89,00
House aud Qarden, 1 ano 188,00
Popular Science, 1 ano.. 97,00
Me Ca!_3 Pattern Boo.!- 1
ano _.,<__

Jardin de3 Modes '280,00

Mc Oalls Magaiane. 1 ___ 70.00
Ludlo* Hoüie Jl., 1 ano.. J-.1.00
Life. 1 ano l_.li.00
National Qeographie, 1
ano 178.00

Modem _crecn. 1 ano.... _u.00
Popular Mechanics, 1 nio 80.00
Mecânica Popular, 1 ano.. ._'¦).__
Time (Aéreo). 1 ano:... 2_').00
Sat. Evenlng Po_t t7_,00
Better Home 110.00
Official 380X0
Art. ei La Mode..... 080,00

e de todas as demais revistas americanas, francesa, e
hglesas pelos menores preços, com garantia dé entrega.
Informações e pedidos a MARCEL "BEERENS

Av. Nüo Peçanha, 12, sala 1.010 — Tel. 42-7344 Rio

ROUPAS USADAS DE HOMENS
E TAMBEM DE SENHORAS

COMPRAMOS — Atende-se _ domicílio p«{os
telefoneis 22-4846 — 32-3516 — 32-7862

TINTURARIAS ALIANÇA
Avenida Mem de Sá n. 103

SELOS
assimilaParticular compra coleção, "sto-ks" cm

ções, falar com o sr. Rodolfo. Favor telefonar para
43-5020 ou 47-2213.  

SELOS PARA COLEÇÃO
Do Brasil, Portugal-e. Col., Inflaterra e Col., Est. Tinidos, Ale-

manha, Bélgica, Espanha e- outras paltei, citou vendendo sos soe-
lhore. preços. CAT. TVEBT 1930 — Cr$ •.20,0.. CAK-.OS S. LEI-
TE. rna Quitanda, «Mt-..». .*¦*'•

TIPOGRAFIA
. Vende-se uma tipografia no Contro,. eontrato boto e lo__o,___-

quinas e material novoa, ííima oportunidade. Base SOO mü cro.-!-
r«t*. Escrever para portaria deate lamal a 64592. '

Venezianas — Persianas
Preciia. consertar, reformar, fazer novas?
nume BATISTA.— Fone 43-S58Í — Vene«iana_ Vitoria.
Troca, radarçn, cordas, cabo de aço e vidros em Janelas.
NAo estando, é favor' deixar recados.

Yendas a, prazo, sem entrada
e sem fiador

WILLI - RÁDIO LTDA.
AV. MEM BE SA*, 9. E BT0A

DO> CATETE,-44
Rádios oltimoa modelos das melhores mareas _*t__XXPS

— PHD.CO — "È.7.C.. A. — -TIOT — _->*VICTCS -- OE-
LOSO. Toca-dbeos antomati.os W-f-tinthot-se, Weteter.

¦ Thorens, Paillard, Fhülpe, desde Cr*» l-.50.-_ — General
Industries eom aravador de diseos.

Caixas de estilo para a transi_T_-_-_-to de tosso radie.
em linda e possante Radlo-Vitrola.

Perfeito serviço técnico sob a -ire*-*». *e^G-rtavo Mtmch,
antigo técnico Gustav.

TELEFtJNKEN. •
Lindos' lastres e Unternas.

WILLI HA.Q.IO LTDA-
AV. MEM BE SA' 94 E BtlA BÒ CATETE. «.

vai €OHST«UfR OU REFORMAR
SUA CASA?

Procurai Fran_t__o, Monoel ou Cardoso pelo teieíone 49-1744 que
tem pessoal habilitado 4 sua dispoeiçfto sob a t-oaea *vimln_---T-_i*.
e cox-tónue t-fatar. Preços módicos e orçamento gratuito. .-
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4 GUERRA, A POLÍTICA E OS MILITARES
1 Reflexões dos últimos dias de outubro)

Cel. J. I). Msgalhies (Dl! 1.* Classe d» Res. do Ex.)
-O.orln niititmi na corrente mali avançada da palítlra
monárquica, a lllirr.il, mas, espirita objetivo e prático,
sem nenhuma ansla de brUhar e sempre pessoalmente de-
«ambicioso, naola vaidoso, jamais se drlxon levar pela exal-
façao dos seus próprio» ideais e Irr.dínrlas. como soabe
«também sempre evitar a Impurera daa misturas e combl-
¦ações «ilrr.V arranjadas, mais para m satisfação de fins
/essoals moimriiláiienj, qne para n satisfação de Interesses
Cr.rals duradouros". (Osório — Ed, Agir — 1946)

Declarou o dr. Murtlnho do
Campos, poUtlco do Impnrlo, sd-
mirar mais o.nr.ci como poUtlco
-o qua como general. Tinha al-
Suma razão. O qus da (sto, po-
?fti. havia de mais admirável na
aua poirsonalldsda heróica srs o
iusto equilíbrio que, apesar doo,
cóitumas do seu tempo, ssbla (a-
cer estr* os deveres do militar t
do cidadão, llgando-os solidamen-
ts por um patriotismo aem ma-
.-ulu. Patriotismo que o autoru
¦aTam a dizer: "consagro á Pa-
tria o culto mais ardente e. para
«errl-la, quisera ser o mais vir-
tuoao. o mais perfeito doe ho-
rocru".

O momento nacional (aa pensar»o* homens assim, do passado.
__. Ui,1*.,do que nunca, nesta erade civilização Industrial, dada acomplexidade da vida social e sscondições da guerra moderna, faz-se necessário o ascendente dc ho-mens de heroísmo, de gente doporte de Osório. Caxias e morta-no. Apeaar da guerra scr uma et-tupidez, no expressivo dizer de EI-íonhower, o chefe supremo quecopols de vitorioso foi ser reitor«le universidade, ela persiste noscostumes humanos, e por causam,_mo da complexidade da vidamoderna, a conduta dos poros ca-*e^ deles. "--

E' mister que as políticas na--lonals resultem de aprofundadaoagliaçAo das condições determi-aaotes * das tendências da civi-lizeçâo, e Isto, tanto mnls quantomenos favoráveis forem as condi-
çoes d03 países ao progresso dastiaçôes que os habitem.

Ko cnso particular do BrasU. om._mo do todas cs naç6es amerl-cansa tem condições para se ía—-orem grandes potências lndu_-trlals. o aspecto Internacional do
í>rabiema político é facll da aten-txtr. Tudo consiste na conjugaçíío«loa procedimentos continentais
•ob a liderança dos Betados Uni-olcs, sglutlnador natural, por susimensamente maior potenclallda-de. E Isto está sendo atendido.«mbora com deficiências conse-
quentes dos Imperlcias da polltl-<:» do ponto de vlsta doa lntere.-
«es Internos, política aqui no Bra-•Sil multo entorpecida por vícios
horrivelmente persistentes. Vícios
resultantes de falências da cultu-rs patrícia, perturbadores do po. -sivel e lógico progredir nacionalVícios que nos Impedem de valo-
rlzar e acrescer o nceso efetivo po-t-enclal bélico, por efeito de uma
Judlcio-a preparação, em vlBta da
_; vent,nalldade de uma guerra,conciliando as disponibilidade*
-¦•un'.». as possibilidades reais, c o
dciendTolrimento, a ee- Sempre
buscado, dos próprias energias
para melhor satisfação de possl-vela necessidades futuras.

Nio se compreende o de qua•tomos . capazes. Nem . se percebe¦er a preparação para a guerramoderna assentada prlnclpalmen-te na expaus-o ordenada de nos-
*o sistema econômico, com a va-
lorizaçfio persistente do noaço ho-
roem, fator preponderante de nos-
•o natural potencial bélico. Olha-
«a sô o que realizam as grandes
potências, procurando Imitá-las,
«in tentativa? Impossíveis, sem
nenhuma autonomia Intelectual, e
consideração alguma de nossas
possibUldadcs eletivas.. Nao se
yresta mínima atenção ao que po-demos fazer e multo menos aos
ensinamentos de nosso pasmado,
que, de fato, se desconhece.

Kcesa política é. portanto,
munca. Moureja num medíocre
patinhar dc confuslonismos r
cuastlunculas de peaaoinhas, que
so fazem abastardar as Institui-
cies nacionais, sobretudo as ml-"i tares, e aa esvaírem aa energias
¦íi nacionalidade. Política qua re-
«late, ou se opõe, & legttLmiy in-
íiueucia dos Interesses profundos•da ordem militar na solução dos
problemas nacionais, mas abriga
militares da ativa nas fileiras doa
pr.rt.id03 mll!:antes para as dispu-¦sas eleitorais. Política pernic.osa
aue procMra envolver em suas trl-
eras do bastidores no nrregio de

leus amesqulnhantea conluios, aa
próprias corporações armadas.

Que é que Isto pode produzir?Situações como as de 34 ds ou-
tubro de 1030, de 39 da outubro
ds 1046 e a qua se vA agora com
o processo para a próxima suces-
sAo presidencial, que ee nAo sabo
ainda btm em que é que podedar. Mns, situações entremeadas
de exuberantes provas de lnca.
pacldad» varias, da labores sfa-
nosos de mediocridade- morais,
de acorocoamento a todas as lnes-
crupulooldsdes e da embaraço a
qualquer acto essencialmente or-
ganlco.Felizmente, apesar de tudo Isto,
nio estamos em presença de ne-
nhum mai Irremediável.

Afora a ação nefasta dos agen-
tes de co.-rupçilo, que e o que mais
ss vê ostentado por toda parte,senta-se formar uma corrente de
opinião publica tendente, e capa.
disto, a Impor A nossa política no-
vos rumos e procedimentos no-
ros. Corrente de opinião que se
fará trrealstivelmente vencedora a
partir do momento em que a
mslor parte dos cidadãos, mai sa.
tlsfeitos com o estado das coisas
nacionais, se decida, a proceder,conforme a lógica de suas crltl-
eas e desgastos, ativamente. E'
disso que mais tudo depende.

Apesar da polltlqulce e dos po-lltlquelros, que al estão gastando
o seu tempo, bem pago pela Na-
çilo conforme os orçamentos que
eles mesmos ferem, em combinas
estéreis para a repartido entre
si dos poderes do Estado, ou x
as descomporem como arrlelros, o
Brasil n&o perecera- Sob a forma
conveniente aoe tempos novos as
tradições de heroísmo e de amor
á Pátria, que nos legarem ante-
passados de elite, hSo di se rea-
viver o reaparecer.

Osório foi o símbolo de um
povo... E o Exercito, no dizer de
Silvio Romero,. tem dado, no de-
correr de nossa historia, "exem-
(olos fslsantes de sua ação bene-
fica, oportuna, patriótica, e sem-
pre bem Intencionada"... Por que
esmaeceria agora a memória de
um e se empànarla de vez a maior

gloria de outro?

OS NOSSOS...
TVal taxar T-vnra
IU

SU, o divina RellglAo de Nos-to Senhor Je«u« Cristo, é. portan-to, a maior fonte de encantsmrn-
te> do analista de ".Dot» thilltngse seis pence*.

Abeberando-ee, desde a puerl-cls, da verdade dos seus rinjm»»do sublime da sua Incomnàravel
Moral e dos esplendores místico*do seu culto, — Maria Serranocontraiu, por Isso mesmo, um «e-rio compromisso...

Nfio poderA "enterrar o seu ta-lento". — consoante a Palavra doJlfeMfre, que, pelo ceu. lhe foi ou-torrçado.
EstA na obrigação de mtmosear-nos com outros primores da sua

pena...
E, qual melhor. Interprete dar,sinceras esperanças dos que. en-levndamente, o ieem. — aen&oaquele que'Jamais abandonou asnrraaa da noro cruzado nas pur-nas do Bom?...
Que nos ensina o provento dou-trlnador do "Homens e Idéia*-?,.
Ouçamo-lo:-Ha por acaso uma literatura

católica distinta da literatura tem
qualificativo algum? .

E' obvio que sim. da mesma
torte que ha uma arte, umo filo-tofia. uma moral católica, bem
distinta» do qualquer outra arte,
filosofia ou moral, com ou tem
qualificativos."Sdo aquela» obra» que -d er-foiíorfa" des idéias diretrizes, as-
sociam o culto da Formo,, a exce-
leneia da Expressão".

C exemnliflcando, ele nos tíffao» Alejrhíert, um Agostinho, um
Bou.osuert, um Francisco de Sales...

Bstd poli o autor do -Demônio
mudo e outros contos", eon reful-
grnle companhia! .

Ao lado da nova geração cato-
llca a surgir -Intrépida estuante
de nobres tenttmentos'', prosaicaMario Serrano na criação dos seus
romances...

NAo esqueça: reconhecendo orarater social da Arte sob "o pon-to de vista crtttio", nSo vacilava
o psicólogo do Ludovica em acre-
ditar -na eficácia da poesia e do
romance, com referencia t eleva-
çao espiritual dos povos.

O Belo, so serviço da Verdade,
para mdver-nos ao Bem, — eis
o reu lema, que poderemos fazer
nosso.

E' um formoso: Instaurare om-
nia In Christot...

E, mais uma vez ainda, com o
alto pensamento do saudoso poe-ta da Montanha tle Cristo, um ve*
lho amiso, de longos anos. eó tem
a dizer-lhe nema miniatura de
critica:

t- "Obreíro if/i grande Renas-
cença, .mios i obrai"

CARTAS À JUVENTUDE

Do medo de envelhecer
Suzana.
Tua cartlnha deu-me multo que

pensar I
Olzes que — ao» vinte e dois

anos — JA perdes o sono so Ima-
glnar que tênis do envelhecer um
dial Isto t o que se chama em'
termo medico: uma phobla, ou na
moderna ortografia: fobia. A orl-
Rem do vocábulo é gre<*a e slgnlfl-
ca horror, medo. Raciocinemos
Juntas.

A coragem, que tanto aprecias,
nao consiste em fugir da reallda-
de, cu em iiudlr-se, mas sim en-
carar de frente a verdade,' pormais dura que' seja, por mais nd-
versa-que ae oponha aos nossos
desejos, e aos nossos Instintos.
Destes, o mnls forte é o da con-
servaçáo. - Queremos sejr eternos
na eternidade ds plenitude da
vida. Ninguém padece por viver.
O nosso sofrimento orlglna-se de
qualquer diminuição da vida, de
toda amr_mt,iç..o física, moral ou
espiritual. Na mocidade sobram
as energias ou forças da exlstén-
cia. O scr atinge o máximo da vi-
talldade pois tem de prodigalizarnevas vidas. E*. em suma, uma
fonte de vida. Cora esta mentall-
dade de Juventude, a velhice nào
pode ser alcançada, compreendi-
cia, anallzada. Seria contra a mes-
ma natureza, aspirar um moço 4
velhice, ou até suportar a eua
Idéia. Todos nós passamos pelomesmo receio aluda que náo em
grau Idêntico. N.io me lembro de
haver perdido tempo, na tua Ida-
de, com o espectro do Inverno da
vida. Tinha preocupações e ocupa-
çoes concretas. Nâo sobravam la-
zeres para antecipações desagrada-
veis.

Um consolo certo vou dar-te,
A natureza é multo sabia. Nln-
guem envelhece com a mentallda-
dc da primavera da existência. A
exuberância var diminuindo pau-
latinamente. A calma 6Ucedo k eo-

UM EQUÍVOCO DE RUY
Dificilmente se pode Imaginar

umi realização Jornalística mal3
brilhante, mais incisiva e mais
eflceiz eo que s ier!e de artigos
qua Rui Barbosa, no período dc
o'.*) mese.., publicou no "Dlarlo
ole ,Norlc|4«", desde o dia 7 de
março de 1CC0 quando lhe a~u-
mlu a' direção técnica, ate o d!_
lo de novembro do mesmo ano.

Pode ser considerado o periodo
eulm!n;nte da campanha que
travou o redator-ohefe de-se oi"-
S&o carioca coti:ra o Giblnetc 1
oe Junho, presidido pelo Vlscon-
de de Ou.o Prelo. Dsstaco-ee en-
tre esses edltodcis o do 0 de no-
vembro, "O Plano contra r Pa.-
tria", um átaquè" dos mais vlo-
lentos contra o Govarno, acusa-
do de "maquinações temerárias
oso-ira o Exercito i a Armada".

^legam-ee entre as medidas"contra a lega-ldade e adlsnlda-
de militar" as. seguintes: p.-lsio
do tenente Carollno. demissão do
coronel Mallet, cioueraç&o do ge-
néral Miranda Reis, censura A ofl-
c.lalldade a propósito dos seus
sentimentos em aplauso do te-
jjente-coronel Benjamim Cohs-
tant, reconstitu.ç-o violenta da
çuarda nacional, dlspcrs&o gra-
dual doa batalhões.

ES este artigo, qut, na oplnldo
do próprio Benjamim Constant,
teria pssclpltado a queda do- Ga-
blnet* e. consequentemente, ds
Monarquia termina -sslm:"Ri 

quase sempre alguma cot-
•a Impaipapel r misteriosa no selo
dos acontecimentos, que conspira
contra as conspirações, mesmo
quando essas vem de cima nara
Deixo; e esse -lemento do lmpre-
Tlsto bem poderia voltar-se con-
tea os oonaplradores de Sua Ma-
Jestade".-Oito dias mala i_,rde, sos 1. de
àovembro, saiu outro ataque fe-
rc. contra o Governo, que deno-
xnlnsdo "Boas Vindas" ferreteava.
eomo cria?ao monstruosa" dest*
ministério "s Monarquls caballs-
ta, a Monarquia banqueira, a mo-
«¦'.rquiei dos Nababos. d« bolsa, a
Monarquia guarda nacional, a Mo-
narqula antl-federallsta, a Mo-
narqnla perseguidora das forças
mlll-ires".

No mesmo dia sm jqué saiu este
artigo, o Incansável lutador co-
ineçou a escrever mais uma das
*uas vlhrantej diatribes, destina-
da eata ao "Dlirlo de Noticias"
de l« de novembro, (ria constl-
tulr. sob o titulo "Na Lei. contra
S i Lei", como que um scrcsstlco
£$**_.?__tA"**** d*cjUí!«. riTTlyel líitt.s*—
ção .contra A "Monarquia pe-rse-
guldora .4.XX forças militares".

Ernesto Feder
"ejucm.esti na lei?" Assim per-

gun.o. o lmpUcavel- polcmlstr.. E
respondei O ' Exercito". Depois
continua: "Quem estd contra a
lei?" e resoonde: "O Governo".

üma pajlna após outra enche-
se do accfnas denuncias, anall-
scndo-»ív. o .aso do tenente Ca-
rollno, em seguida o do tenente-
coronel Mallet. ate a frase.da fo-
lha 9 em que escreve, na sua 1«—
tra clara e precisa:"Nos, porem, que nâo dispomos
_>n_o'dc unia consciência, desco-
nhemo3 essa variedade de prismas,
pari'avaliar o' nossos devores pa-
ra com"...

Para com que? Náo sabemos.
Poisa írase nfto foi terminada. A
redac&o do' antigo foi Interrompi-
da a o trabalho fJccu Inacabado.

Por que- Interrompeu Rui o seu
artigo? Ele próprio nos informa
sobre o motivo, anotando na mes-
ma foiha:"Ne_íse momento, o "Diários de
Noticias" avlra-me, pelo telefone,
quo a tropa ocupa o Oampo da
selamaç&o e que está ferido o Ba-
r&o de Ladarlo",

Z scroiícenta, como data: "16
de novembro d« 1090".

Este artigo-fra-rmento. ite en
tfto lneodlta. foi recentemente ien-
contraio entre ce papeis <la Oisa
de Rui Barbosa, graças àos esfor-
ros áo seu incansável dlretoi
Américo- Jàcoblna Lacòmbé. Ago-
ra saiu. pela primeira vez, na edl-
çió ,das "Ohres "ompleíss", re-
orodu-lndo-se. em faselml.e, aque-
la ultima lauda 9.

Documento vlloso para o h!a-
torladór so quil d*, conforme as
exatas palavras do prè'aclador,losé Oamara,' "uma lmpreisao nl-
tida de seu estado d* espirito ns-
quele momento decisivo para a
causa que teria de ahroirr.-".

Documento tambem intereseante
Para o gref.ologo e para o peita.-:i«llstk . f . ,

Quanto nSo difere a letra tran-
3UÍ10, 

regular, bem proporciona-
a do artigo da anotação evlden-

temente Inquieta, -jltsda e quehem reflete o alvoroço e a ansle-
dade do lutador que sente queihe-ou a hora da vitoria.

E elnda mais Instrutivo e mala
Informativo ê o equivoco da data."ato folho" na língua da ciênciafreudiana.

Estamos em 1889. Mas Rol
da*a: 1390. S' o eeu "tnconsclen-
te" que grita: Acabou o ano'de
liS.3 com a sua monarquia caba-¦lista, benqueira e antir;ít~''."ti.
C.V.-.-.Cçou, com um 'novo regime,um novo ano! Vivi z RepuSlScc!Bstam-rs' r_ íeíO,

Concelç&o Jardim
freguldfto. O sangue vai empobre-
cendo-se, perdendo o seu-tiilgor.
Uma serenidade, desconhecida dos
primeiros anos. vem acalmando os
nor-os ardorosos pendores. B vais-
ficar admlrsda eom a afirmativa
segura de que ba velhiees mais
dltosas do que multas mocMndes.

OoçtBm-se As centenas pessoas
que nSo tiveram Juventudo ou
oue a nao puderam raborear. Or-
f'aos, pobres e doentes desde o
despontar, dás respectivas prima-veras J4 me tem confessado quoo .tempo .lhes foi; apaziguando os
tormentds, àtí chegarem -á uma
velhice feliz, A ventura é multo
caprichosa; Tanto quanto as aven-
turas...

Há criaturas que Julgapios des-
dltoras e que. nfto obstante, allõ
muitíssimo mnd dttosaa do quo»n6s mesmas. A felicidade nfto estA
r.os acontecimentos nem nos fatos
e cenários exteriores. Reside nu-
ma atitude Interior, em um fei-
tio de avaliar e sentir.

A velhice * realmente dolorosa
quando enferma. O cortejo de tri-
capacidades que supomos quallfl-csr 03 multo idosos é variável é
imprevisto. Conheço, aqui, no Rio.
uma anclft de oitenta e sete a~os
que faz inveja a multa moça. Co-
quete com dlstlnçío, está ainda
em pleno gozo de tortos as suss
taculdades. Acha lnt-crr-se em tu-
do. A'a vezes fico cheia dc pas;mo e utando-a nas suas interro-
gsçfles coloridas de múltiplas
curiosidades,' o admirando as for-
te? repercussões no teu sentir dos
acontecimentos quotidianos que
Já me parecem demarlado lndlfe-
rentes. Vibra ecoando tudo queeucede, mais e melhor do que a
maioria das moças que contemplo
ausentes dos cenário* que as cer-
pam. perdidas nas elsrnae que se
evolam nas espiral* das fumaçai
ançndns pelos perfumados clgar-

ros, presos tVs exóticas pltelras «ía
ouo ee ufanam com excessos dc
frlvoUdades...

Terâs uma velhice semelhante a
que acabo de dar em exemplo se
n&o gastares perdularlamente. oa
ntrlbutn* Inerentes ao prlncloioda exiritencla. E. na pior da-t hl-
potesen. re te estiver, reservada
uma Velhice, o que e nroblemati-
co, e uma velhice refraente ve-
lha. isto e, enferma, do que'valo-rá anderes a escurecer estes dloü
chelon de sol e de luz que e-a tua
presente mocidade?

Sacode os penrán.entos í?omnrlo«.
Procura viver os belos momentos
que te sfio concedidos. Faze, pro-
v1""j3 para o futuro. »

Re-'bl tua missiva na quarta-feira. Chovia sem cessar.. O ieii
tedo nublado.., At montanhas
ocultas por forte neblina... Tu-
do llvlrío, sombrio, a derramar
tristezas...: Voltava para eix-a a
refletir sobre.o oue me.háylas-eç-
crito. quando, na altura do Hotel
fllbrla, voivl a cabeça e deparar
com o magnífico espetáculo dnn
apartamentos, .ecesoa ft diatancla,
RuntlnhádOi. com o forte1 colorido
doa anúncios luminosos. Farcrm-
me entar a prerençlar* as vldaj»
ulein' que, na ultima das estaçSei.
devem oferecer, o mesmo cenerlo,

I oíV visões capazes de aprecia-las.
No ¦ mesmo momento, • como um
rutilante aplauso ao pensamento
oue me acorlclavo a mente, acen-
deram-se. de úm só .Jato elétrico,
todos os colares lumlnoROs que
adornam, com demasiado lirro. o
colo" da cidade maravilhosa. O ee-
plrito ê luz. A Inteligência culti-
vada, o coração -aprimorado, al
tens o esplendor da velhice. Al ns
,'amoadas maravllhorn. que. mes-
mo no Inverno da vida. farêo pro-
dtgios iguais aos daquelas das Mil
e. Uma Noites. TranquUIza-te. poi»;
Inquieta Gutána. N&ò ha" idades.,.

A vida e um todo. nfio admite
dlvls.es. Infância, adolescência,
luventude, idade media, avançada
hu' velhice ete. sfto parce-ini. de
uma_..uniça romã, Sfto dados hò-
moverem. Tais a surqro, a ma-
nhí, o melo dlá, á tardeV a me*;-
ma noite n-i-itltuem umdia. Tu-
do está na harmonia do todo. A
vida tém de ser avallada.no to-
tal. Nos t qué gostamos de esmlu-
çar. de anallzar, de diminuir as
unidades eomnletas e perfeitas:

O mais feliz dos novos: o ame-
rlcano do norte — tem um mod,o
de Julgar perfeitamente saudável
e lógico. j_ ¦;¦¦-¦

Quando um casal atinge a ida-
de rue temos, lultía haver cum-
nrldo a eua mlssfto: trabilhou.
criou a familia. fez a sua lndenen-
dencia material. Pecha a porta
do lor e vai conhecer o mundo.
Assim o encontremos a bailar du-
rou o Carnaval, no Conoeabana
Palace. A anclft de cabelos de pra-ta, dé braço com o velho esnoeo
vem puxando os cordões, a «anta-
rolar a Ungua eatranRetra. numa
nlefh-la sincera, sft e comunlcatlva,
que «ó corre paralela corn a rrhrti)r
o-mdn rlmnllcldade. pr'vlleo»lo ben-oííi.-j u.-- infância veuturc-d.

'_B___S''ii_'->-^TO_l____:'ife^lSa. ¦-¦?'¦•','¦&.« K993IWÊ-tiA-M.-L .'^tmml^*V'-'Jvz^^ssís ; >'viofl-_f__E_E-__f^H^ninlfí i fnflm iTm^T* 1 ?'''''r'iTirfrM^^r3offjo^oBl

mW»w%6Ê$j7^
WRSw^wé^0^?:í'"#'?;~!i^»^m| K!!9fi^By_M>?SÉt

~ ""¦¦¦r ^m^m^m*^^^*At^iojKmnç^KBm^mMi^^m^^^mvmHmm*»if*z .....n.. .¦,...¦__¦. ,,.-—¦ ____._j___._____y:._.:_._. ¦_. , _.. .|)__^_-_*_'. *

MADAGASCAR

Acacio, o socialismo e a desvalo-
rização do Cruzeiro

Coronel Ol/mplo Monrio Filho
Havia terminado a Instruçfto dos «er soclaUsmo democrático. Isto «,

oficiou». emparedado entre o principio dou-
A daquele dia constara de uma ; trlnarlo que comanda a nacional!-

A pesquiza cientifica na União Francesa
For Je-an Terrier

A expsosfo «olonloü frsnceea.
que alguns pretendem reduzir ás
dimensões de uma empresa impe-
rlallsta, caminhou sempre a par
com a éxploraçfto e o de«nvdlvl-
mento dos recursos materiais *
humanos. Os maiores conquista-
dores foram, oun gera!) bemens que
ss deixaram prender com paixãodos paises que eles próprios orga-
nlzaram. Ainda hoje causa assom-
bro os conhecimentos acumulados
nas. rfgleies •tropicais pelos Blnrrer.
-yautey. pavis. Ainda estarramos
nas tempos dou Ilhas e Já os es-
pcciallrtas empreendiam longas
explicações cientificas através dos
territórios ultramarinos. Dsv..-mcr.
citar, entre outros, o naturalista
Adanson. e-plarador do Bsnegsl e
o Intendente Poi vre. prospectorecrmomico da Cochinchina.

Entre os contemporâneos, abun-
dim nomes ilustres: oa Orandldler.
pai e filho, que levantaram um
quadro completo des recursos dc
I-adpçsscor. oprofessor Ohevalier.
do Museu, que adquiriu tsl eo-
nheclmento da flora ultramarina
qua conseguiu scUmatar no cora-
çlío da Guiné Francesa essências
importantes da Indcdhlna. o dou-
tor Yersln, nfto sà descobriu o ba-
ello da paste em Hongfcong, nem
apinss fundou o Instituto Pastiur
de Nhatrang, em Auneun; deve-se-
lhe tainbcm a copllcaçáo dos pio-i? altos Mol e o desenvolvimento
do cultivo da borracha e da quln-
quina na Indochina. E sfto ape-
nas três exemplos dos mais signl-
f lcativos.

.Todcvla. a lnvest _:açáo cieatifl-
ca dos recursos ecoccmloc. e hu-
manes dos territórios franceses ul-tramarinos havia sido, rejtcs ul-timos snos. feita do modo muitodisperso. Existiam entào nume-

(Copyright do Serviço Francis de Informac&o)
roses organismos • múltiplos ln
vcsttgsdores. A fundaçft. do Of.
fios de la Bedherche Êcienti/ique
Oolonlale IO. R. S. C.) obedeceu
á necessidade de uma Integração
coerente desses trabalhos.

O Off.ce tem uma dupla mis-
sfto: formar Investigadores e for-
necer aos diversos territórios equl-
pimento cientifico apropriado. No
que respeita so recrutamento e
formsçfto dos Investigadores, o pri-melro a fazer foi dar a estes um
estatuto, o que, aliás. Já ss fèz.
üm Instituto de Ensino fcl cria-
do em 'Bondy, nfto longe de Pa-
rta; Está previsto um ano de apU-
caçáo para os investigadores aíri-
canos no Instituto Intertroplcsl
da pesquisa Científica, em Adio-
poumé, perto de Abldjan (Costade Marfim).

No que se refere ao equipamen-
to cientifico dos territórios, con-
vinha partir dos Institutos Já exis-
tente». Entre estes, deve-se citar
os diversos Institutos Pasteur,
&-erto3 atualmente em cida uma
das colônias; outros orgçnlsmos,
quo faziam pesquisas análogas, ta<_
como s da lepra em Bamake e o
da trlponcsomiaíe em Bobo-Dicula
no. Eram da iti::ms forma insta-
ladas estações meteorolcgicas e ob-
rervatorlos. A rn-oerblna. alem
dl_Eo, tem o orgulho de possuirum Instituto Oceanogmíico e umIrLstltuto de Pesquisas Agronomi-
cas e Florestais. Enfim, os pro-blemas humanos eram. o apanágio
de dois estab-lecimentn., cuja on-
Jctlvldade e nivei cientifico me-recem os maiores elORlcs. o Ins-tltuto Francês da África _NeGrae a Escola Francesa do ExtremoOriente.

Na» ordens des pesquisas pu-ramente- econômicas, umi serie de

Empresas privadas, Prefeituras
Municipais e

A Conatltulçio do um pais _
que lhe dá aa llnhas estruturaise, a bem dizer, se coloca — elamesma — em plano legislativosupsrlor, referindo, de quando em•vez, que tal ou qual matéria a
que alude seri tratada em ¦ lei.Elites e maesas, dirigentes e dlri-
gldos, Governo e povo precisam,portanto, conservar es atenções'voltadas para essa Lei das Leis.ouo c»item as aludidas llnhas asdiretrizes cujo prevpiecjmento es-tá no interesse geral.Como recordei no domingo pas-sado, o Estado e a Empresa esta Indiferente aos regimes poli-ticos — sdo os tustentaculos dcOrdem Econômica. Para esta Or-dem — esclarece Miguel Garau —'poderfto variar as normas juridi-cas por que deva reger-se, masnunca os princípios economíctw
que hão da inspirar os seus atoe,os quais têm do scr respeitados
por qualquer regime nessa ordemadotado.'A emoresa — prossegue— e que "recolhe as contribui-
çOes do capital,, da máo-de-obra oda natureza, lndlsnensavets á pro-duçfto dos beria, qúe as nossas ne-cessldades exigem, realizando o
processo de transformaçto de queresultam os produtos, os bens de
que c.-u-ccemo3". Isso desperta esatençõe3 de quantos se preocupam
çom oa problemas de Interesse co-letivo e faz compreender a razSo
pela qU2l. A Empresa Privada, édado tanto relevo.

Cumpre advertir qu» a comple-xldade da vida social Já nfto per-ralte que sé concentre a ateuçfto
na infciatftia privada, ou lniclatl-va livre (na expressfto ai Comtl.tulçSo-de 48; Art. 14S1. pois hfiose -concebe possam Inúmeros obs-taculos da própria vida social cervencidos pela açfto Individual lso-lada, escoteira, Impondo-so assima ldela do orsrríniaiçilo, do atlvl-dido organizada, cdvertencla oueestá,,- aliás,, esterlbtlpada nessemesmo Art. • HS.;. na alusão ao
trabelho valorizado.'

Assim, a liiicintínj livre: é 
'õ

trabelho valorizado sfto fatores daEmpresa Privada. Esta, so aten-de á prodUçilo na sua organiza-
çfto mesma, valo, soclalmento, co-nio cèhíro etc ei7}préíro3;'o oue lm-
fiorta 

dizer que, nela, onde mi-h6ee e milhões dé.! pessois vílòencontrar cs salários, os meios desubslstencli, estA, sob . esse as-oceto. Unia realizuçta social damais alta Importância.
Na minha Introdução ao Direi-to Comercial, que citei aqui noultimo domingo, dando o concei-

to de Empresa, escrevi: "A-cm-
presa è. uma universalidade decoisas que o Direito proteje. E
goza dessa proteçfto para oa finsseguintes: lj- — ¦ faeltltaçfto, aoEmpresário, do exercício dò cre-ditoi.fl) garantia, ás pessoas queneln colaboram, ou oue com elatenham relaedes: e 3) resguardo
de sua continuidade".

Criação da Economia, o Direito«rolhru, portanto, á Empresa
Privada pelo multo que,ela ê'na
própria Ordem Social, atseguran-
do meios de vida àos trabalhado-res'em geral e dando os prorlatnsindispensáveis 4 satisfação dasnecessidades , IndivIAuatt c eoleti-vas

Desde que sé verificou á cijama-
da Revolução Industrial (BeeulosXVIII-o XIX), revoluefio que tevon. Inglaterra o oep berço, a es-
cru.ura. * mesma da Empresa. co-meçcu a merecer atenções espe-
olals, ate que Fl-ederleo WlnslowTayior e nonrl, Fayol (para só cl-tar dois grando») se preocuparem••om a n-oirla or-»anlznráo doTrabalho (trabalho empresado), osegundo dos quais mais devotado
a, narte administrativa.

Tudo Isso ocorreu e es** ocor-rendo graças á Lcl di Evolução
que lmofie o Progresso pelas dlfe-revelações e integrações sucessl-
vas

Oa que se sentem' ameaçados
i'W su*-s poülçõpa — onde como-damente gÒKruri a vldi, h^da rro-oiu-lncio e, áa.veso., atrapalhando

. Arlamastor Lima
os j que querem produzir — cora oodvento dos moços nos po3tos dedireç&o esforçam-se eru evitar astransformações. Elas tom poremo caráter de ineuífaue^s podendoser apenas, retardacuis.

Essa campanha que se desen-cadeou, habilmente, tn Cuba naAr_entina há anos e agora' noBre.sil pelo fortalecimento' dosMunicípios, so tem a vantagemde desenvolver o interesse pelatilda politiea local, taz, por outroJado, atribuir oiiatí preoett.7 .çfles'a Política do que ft Economia.
Berla da esperar que se desen-volvesse o espirito de EmpresaPrivada, dasenvolve-se, porem oespirito do Murtclplo.
Ao Invés da Economia, Política.A Indust.-la. da Eletricidade estásendo agora uma espécie da Ale-manha, com as suua duos Repu-

blioaa. ;:?"¦'...
De um lado estio os «wttletimtn,batendo-se pelas Empresas Pri-vadas, pela dlsclpllnaçfto das re-lições entre a Unlao (com a- do-lagaçoej permitidas pela Constl-tulçâo, em seu Art. 18, I 3.°) pclssolução juridiea, e ía outro fidoestão oa orientais, pugnando pe-Ias Prefeituras Municipais, pMasoluç-o estatal (contra o que dis-

poe a Const. — Arts. 5.". n. XVletra 1: 6.», 113, 146. 15. A. II le-.tra b, qua trata do serviços públl-cos cdmlnittrctivos locais i.A Leitislocüo da Eletricidade 
fundamentalmente constitucional—__*v_Porcin, quase desconhecida e,até hoje. matérias que JA deviamestar regulamentadas, .guardam
as providencias nesse sentido.

Deseja a Consolidação das Leis
da Eletricidade para quo todos
possam conhecer facilmente ostexto» vigentes o a» alterações
que forem necessárias se realizem
com a colaboração dt todos.. .

Nada de reforma com olcumas
pessoas apenas. Cogita-se da In-dustrla da Eletricidade.

Esta industria é Importante de-mala para ser privilegio de mela
tittzla. - -- ----.-¦

Afoía— Em nota, como esta. a
propósito da Const. de 48 Artl.
go M, frisei, no último domingo,
quais os serviços em apreço.

. Mas até. mesmo sem essa in-vcrsfto a que aludi, a conclusão a
que se chega é a de serem tais
serviços os sertiíçòs aofntfntsfroti-i'os. Basta notar que o Art. 28, em
o ní II, trata da administração
e assinala o rebpelto «lovldo á do-cretaçftp e; á arrecadaçfto dos- trl-butos dé sua competência" (doMunicípio) e continua fo A apli-caefio das suas rendas". Depofi ê
quo vem a letra "b" á organização
dos serviços públicos locais".' PeNcebe-sei pois, quedais serviços silo
os. que, oía aplicação das rendas,
devam decorrer. Ora. esses, sfto osserviços, administrativos;

Cumpre-ainda recordar qúe aOrdem Econômica assenta pelaConstituição de 46, num iVerdidel-
ro triângulo formado pela inicio-
tiva :-livre,- o trabalho valorizado
(Art. 146), e a ureuidVooiçia social
(Art. 1S7, n.» XVI) e neste ultumo angulo o que está patente éIsto: ."previdência, mediante eon-tribulção da Vnlão. do emprega-dor e dò empregado,-em favor damaternidade e contra tm conse-
quenelaa da doença, da velhice
da Invalides e da morte**.-A do-terminação de ser a Ordem Eco-nomlcà federal, ressalta do Artl-
go 14B e desso dispositivo (Artl-
BO 167, n.° XVI) bem como dostermos- claríssimos do Art. 143
que eõ permite a exceçfio, o mo-
noDollo pela Uni&o, atendendo cos
trís requisitos: lei especial; inte-
rcs.se publico e respeito aos direi-
tos fundamentais pela Constitui-
çâo mesma asserurados entro os
quais — é obvio — a inicia tina
livre, em materlo econômica, tan-to vale dizer um dos ângulos do
aludido triângulo.

Para Intervir na Ordem Eco-nomlca. os Municípios nfio têm
competência.

A Constltulç&o rie 4". é exceleu-fc». Cumpram-na, e> o BrasU pro«-
Varara..

Instituto* Coloniais de Pesquisas
Cientlflosas foi recentemente erloida.

Foi. primeiro, o Instituto Fran-
cio da Borracha. Criado hoa la-
boratorlos do "College de'France".
tem agora um local Independente.
Pereegue três objetivos: a vaiorl-
zaçâo rápida e sistemática das
qualidades da borracha, a elevaçfto
do rendimento e, portanto, a re-
duçllo do preço de custo, e a jwo-
cura ds mercados. Compreende
trêj centfo.: documeutaç&o. pis-
qui—ts e epileações. A's pesquisas
esti Incorporado um conjunto
do laboratórios, assim como um
ensino técnico, onde se formam
engenheiro. esp;c!al__ados. As
aplicações compreendem uma se-
ç&o de publicidade e propaganda.
O Instituto tem, elím disso, seu
equivalente na Indochina sob a
forma do Instituto do pesquisas
sobre a borracha na Indocihlna.
Instalado em Lalltê. nas Terrt-s
Pardas da Coahlnohlna. Fundo-
nam anexas a esse Instituto trfts
estações nas Terras Vermelhas: em

,Bu_nc—Bara. Gío-oRay (Cochlnchi-
na) e Tapao (Cambodige).

Hi outros quatro organismos
especisllzedos nas pesquises' rela-
-Uvas ás cleoginosas, aos frutos, ao
algodão e áa matérias gordurosas.

O Instituto do Pesquisas para
olios de palma e oleogincess tem
uma serie dc fabricos oKcpecimen-
tais. que funcionam na Costa de
Marfim, na _>ahomey, no Togo.
no Camcroun e na África Bqua-
-criei Francesa. O Instituto dos
Frutos Coloniais está Instalado em
Paris; bem como em Klhdia (Oul-
né). Uma f_brlca-plloto funciona
ne_ie ultimo ponto, estando em
via do orgaTüwiçío uma .rede de
estações re_lonals-, prevê-ie a Ins-
talaçSo do umn. estaçfio nas An-
tllhãs. O Instituto de Pesquisas
d; Algodfto e dos têxteis exóticos
está em llgaçfto com três estações
na. África Ocidental Francesa
(Boualcpa, na Costs de Marílm,
Na pesoba. no Sudão, Anlé,, no
Togo) e sobretudo, na Airlca
Equatcrial Francesa. _Tt_ç_e_> de
TUcem e Bebedjls, no Teshad-Bsm-
borl, Bs_sasgoa « Oambo, em
Qubangul — Nlarl.no Oongo Mie-
dlo). Enfim, o Instituto Técnico
de Estudos « pesqulsaa das mate-
rias grassas. Instalado em¦¦ Paris,
orientado, sobretudo, para os pro-bltmss metropolitanos,,-tem tam-
bem uma seção colonial.

Foi, decerto, aa oTaim das pes-
quisas propriameçité humanas quaa França tevevíecentemente ' as
ruas mais brilhantes realizações.
O Instituto Francês da África Ne-
gra tem espalhado lncesssntemen-
te através da África Ocidental
Francesa as sua» mla-ões de etno-
logci, médicos, botânicos. Camo
m satoe, é dirigido per um homem
eminente, o p.-ofeesor Monod. cuja
erudlçfto abranda todo o espectro
dss realidades africanas, desde ss
famílias dos peixas de Marrocos
até cs mitos das sociedades ne-
g.-oe. O organismo a que presidefundou recentemente uma filial
em DJlboutl, bem como o Instl-
tuto d» Ertudos Centro-Aifricanos
em Bi-aaavUle. Outra Crlaçío re-
cente é a do Instituto Francês deeOceania. confiado ao Pastor Leen-
hart, cujea tr-balhos nobre os ln-eügsnas da Ncn-a Caledonia e ou-
trás Ilhas do Pacifico faaem aaojra
autoridade.

Nada fala mclihcr do InUreosa
quo a França consagra aos proble-mas humanos da Unl&o' F;anecsa
que a escoliha dessa, personalidades,
cuja objetividade e devotamento
sfto universalmente reconhecidos.

con$(rencia feita pelo coronel. A
matéria pertencia oo ramo da Cu'.-
tura Oerai. O tema palpitante que
o comandante desenvolvera tinha
sido "Princípios fundamentais da
Democracia". Teda a palestra gi-
rara em torno dos ponto.» seguin-
tes: s Democracia tem trts instl-
tutos baaicos Intocáveis: a llber-
dáde ds erpressio do pensamento,
a li<bs:dad« da propriedade priva-
da e a liberdade de representação.
Isto é, de votar. Qualquer condi-
clonamento ou restrtefto a prlort,
em qualquer elos três .Importa em
destrui-los e á democracia, parquenfto ee pode, na pratico, traçar os
limlt- qu «devam contar o ,-_..".>:-
trio pessoal, a unlca força enoar-
regada da execuçáo de formulas
vagas .tais eomo: o bem social está
acima do privado e outras que nfto
tem nenhuma- realidade pratica.Depois, o coronel mostrou quenfto podia haver disciplina eenfto
democrática e qúe nos outros re-
gtmou o que existe é a subservten-
ela. Homena livres oò obedecem a
leis e regulamentos • nunca a von-
tade de outros homens e a prin-clpal funçfio do mlUtar, na paz,alem de se preparar para a guer-rá, è respeitar e faner respeitar a
Lei,-em todos os escalões.
— Ora, comentou Petroí, na roda

que se formara num canto, da -a-
la de Instrução, desejava que o eo-
ronel me explicasse eomo enqua-
drarlá ele o caso Inglês em sua tese
do que o aoríal.rmo é uo?La
quando praticado democrática-
mente. AI está o Partido Traba-
I-ista Inglês, com o qual- aUás
nSo simpatizo, provando que pelo
menos algum socialismo pode ee
praticar em regime democrático,

V. é sempre o mesmo mali-
cioso envenenado, Petrof. Do to-
da a conferência do coronel. V.
apanhou uma unlca e marginal
frase, para iniciar sua critica, pois
V. sabe multo bem que esta n&o
foi a tese principal da conferen-
cia. Intervelu Acacio. Mas, se V.
quleer, posso responder peio co-
ronel. ,¦ — Vamos lá, falou Murilo «n-
trando na conversa, faça a barha
ao Petrof, Acacio.

7— Multo bem. vamos eozar «ste
pedacinho,' exclamaram quase ao
mt-r i tempo os ojapltáe» Antonlo
e Pedro enquanto o tenente Va«_
co se aproximava tambem - inte-
rasado.

Po's. caro' Petrof, a exrperi-
encla socialista do Lobour Peu-tj.
é somente náo a chamo de um
fracasso, porque «ata tenno é um
gallclsmo Irritante e t pena queo seja. porque A difícil arranjar-
lhe um substituto em condições.
O partido vai Jivando a Inglater-
ra para a ruins.

j Do ponto da vista político, pre-so numa doutrino absurda, é for-
çado cada dia mala á enveredar
por uma economia catastrófica.. A Rússia, no dia seguinte da re-
voluçfto bolcherlsta, tornou-as um
Betado riquíssimo, porque o regi-
me expropriou tortos os cidadãos
t enorme fortuna foi acumulada
instantaneamente pelo governo.O Partido inglês,, querendo il-

zaçfto dos bens de produção *
deT.o~at.leo que 'stIrmã a proprie-
dade privada obriga o governo *
f.-ij-.ir desapropriações ou-toslss!-
mas, para naelonaliaar .tais eomo
os da» minas de csrváo, a dos
transportes e outras. Sem dlnhel-
ro bsstante para Isto (nenhumi
naçfto no mundo tem dinheiro
bastante para nacionalizar tudoi
tea rodar a maquina de imprimi-
moeda e arrastou o pais a ip.fi.-.
ç&o. Esta, elevou os preços de to-
dos ss utilidades e Imoedlu, a bre-
ve pras» que a industria brltanl-
ca pudesse continuar a disputar os
mercadas Internacionais. Dai. duo.-,
conseqüências gTavisautias» 1* —flr
da cara no Interior. afUglndo ai
massas que vivem de ealarlos «
vencimentos e falta de trabalhe
porque as fabricas começaram s
perder ea mercados, Para evltst
a falta de trabalho, o governo lan-
ca máo de obras e outras inicia-
tivas soelslUitas para tala easos.

S* - a esonseeE de doleres preveni-
«nt* da falta de colocação dos pro-dutos no mosreado exterior, produ-zlu a escssses ds alimentos, po!»
a Inglaterra come de fljra. Donde
o expediente nitidamente social1*-
ta: desvalorização da Ifbra, parapoder vender barato. Quahdo pas-
aar & rápida fase de euforia que a
medida errada produs. com a nc-
va alta provocada pela própria dea.
valorização, vai se repetir o fe-
nomeno de perda de mercados ex-
temos e a escassez conseqüente ds
dólares. AI tem V. o que * a po-
Utica desastrada do partido Tra-
balhiata.

Este crime de desvalorl-s:
moeda, querem faaer aqui com o
Cruzeiro, hein Aeaclo? Persuntou
Murilo.

Crime eó. nfto. estuplde». Ka
Inglaterra ainda havia uma. der-
culpa: «la vive dos produtos -ln-
dustrtals que vende no estrangeiro
e nSo tem matérias primas. Be te
aceitasse eomo bo* a manoto.-a
ainda ela tem duas faces: auroen-
ta as vendas, quando se trata de
produtos industriais em mejceado-
n&o saturados, nss. para as mer-
maa quantidades* produz meno:
dólares.

Oro. nossa industria nfto confe-
guo ne colocar era. hipótese oltja-
ma nos mercados externos e. «n:contrapartida .depois de desrvalo-
rizado o Cruzeiro, ele modo quecada dólar fique valendo Cr» 4O.0e
o café que ainda é noeso jjrlnci-
pal-íorne:;dor de dólares, passa:,a arranjar, com a mesma quanti-dade exportada, mence de Um ter-
ço de dólares...

Mas. atalhou Petrof. pode ser
que o barateamento do Cruselro.acarrete o aumento da exportação
do car**, d* fflodo a. compensar...Nâo dltja. tolices. Petrof, omercado mundial de esf* estA sa-turado e á todo cotlssdo. Nln-
guem oansesue aumsntax umo
grama .na exportaçáo.Ds modo que. a msdlda to-
mada na Tn_:aterra psra corrigirescassez de dólares, no BresU pro-dutórls escassez de dólares.

A cometa tocou rancho para <»oficiais.

COQUE
1 O coque * um resíduo de destl-

lacúo da hulha, carvfto mineral.
Ele contem carbonlo, matéria* mi-
ner.ls e resíduos de hidrocarbe—
netos, alem de outros elementos.
Nas usinas de coque, ele obnstttul
ò principal produto de tabricaçfto,
multo utillsado a em grande par-
te nos alto. fornos'metalúrgicos e,
nas usinas de gás,. ele constitui
apenas uni subproduto de fabrl-
cação.

As suas propriedades físico-qui-
mtoes dependem multo da natu-
reza da hulha ou carvão -mineral,
da temperatura de carboni_aç_o
e do aquecimento .dos fornos, por
seus processos o—pedals e indica-
dos. Para que o carvio produza
borif coque, torna-se Indispensável
que ele seja suficientemente fusl-
vel, «ob a açfto do calor, e pro-duza apreciável .. quountldade de
compostos líquidos, mais ou me-
nos ricos em matérias voláteis,
numa temperatura baixe...

. A melhor hulha, para íahVlcaç&o
de coque, é equela que, em sua
composlç&o química., possui boa
percentagem de matérias resino-
sas e hldroc_rbonet-_1as. A' tem-
peratura dos fornos, para tal ts-
brlcaç&o. deve f-car-r.e- entre cs 11-
mltes de 4)90 « de 430 grava cen-
tlgrados.

. De um modo geral, o coquenae-
talurglco- de boi qualidade deve

FILMES PARA COMBATER OS INIMIGOS
— DA HUMANIDADE —

(Condensado de "The New York Tunes", por Jorge. Lacerila)
Por sugestão do produtor de

Kolljrwood, I»eo McCarey, está
sendo planejada a confecção de
trinta, filmes cem o objetivo. de
ensinar aos homens de todas
crenças religiosas como poderão
Íirestar 

03 Intentos daqueles quenàivldualmente ou em grupos
pr.tend«_sm corroer ó moral de
uma nação — anunciou recente-
mente o reverendo James Keller.
fundador e diretor dos ,'!Oh:J_-
torclos".

Essas películas custarão, cada
uma,-trinta mil dólares e terão
por fim mostrar através de uma
técnica dramática cemo homens
e mulheres de maior ou nunor
capacidade Intelectual poder&oneutralizar a ação daqueles que
mal intencionados, que ocupam
cargos na administração publicaou participem diretamente da
ori.ntaç&o de organizações trá-
balhiíta^. enfim de todos outros
ramos de atividade, passam usar
dos meios que • lhes sito confia-
dos para-fins destrutivos.

O tema para o primeiro filme
Ja esta selecion»do e é de auto-
ria de Eugene Llng e Rlchard-Breen. ¦-•¦¦-

.Entre os artistas que Ja se ofe-
receram para tomar, parte na
campanha educativa. Isto e, parampenhar os papeis lhe cou-
fc sm de acordo como o seu ge-nci-o, foram citados' pelo revê-
rendo Keller, Bob Hope, Spencer
Tracy. Loretta Vòiingr. Bosaiind
Russeli. Jack Beny. Irene Dun-
ne, Jlmmy Durant* e Jeanne
Crsin.

Todos os flmesserfto baseados
nos mais recentes- livros do ra-
verendo James Keller. — "Você
tiode transformar o mundo" e"Tr_j minutes, por dia".
O reverendo Keller tomar* par-ts no prelúdio da primeira pe-llcula.

Os "Ohrlstovftos", agremiação
fundada ha quatro anos, conta
nrcienlçtrionte rom mais de
200.000 discloulos. O movimento
náo exige obrigações, .nào possui

relação de seus membros,' nao
promove runiões e nem eleições.
Abraça todas as crenças e mes-
mo aqueles*, que n&o professem
nenhuma reconhecida. .

O. dinheiro ,para o primeiro
filme foi produto ¦ de contribui-
ções voluntárias e o total para o
custeio dos restantes da serie,
espera-se seja consegui-lo d»
mesma forma.

Cogita-se,' no momento, de tt-
tulos sugestivos para essas pro-
duções. Os astros clnematografl-
eos que JA ofereceram os servi-
ços para o "prelúdio", traba-
lharao gratuitamente.

O. mesmo suceder* nos filmes
subsequentes e os crorarios e es-
pecialistas perceberão os salários
de acordo com as respectivas
associações de. classoj.. - . ,

Esses filmes serüo postos & dis-
posição das escolas, das Igrejas
e de quaisquer outros grupos,
desde que - n&o sejam exibidos
pom.fins lucrativos..

Escolas -sob a orientação dos''Chrlstov&os" serio fundadas
atravois do pais e, mesmo, .no es-
trangeiro, a. fim de suplementar
os assuntos dos filmes de acordo
eòm os ¦ programas previamente
estabelecidos.

O chamado "Christopher Mo-
vemenf, nasceu ,80» os auspícios
da Igreja Católica — diz o revê-
rendo Keller — _m_ dentro dele
ha lugar, para todas as crenças.
E foi fundado sob a simples teo-
ria de que. se apenas menos de
um por cento da humanidade —
ditadores,- fomentadores de ódios
a Inimigos, da religião — tem
causado a infelicidade do mundo,
seria simples recrutar tantos, ou
mais criaturas decentes para
vencê-los.

Assim, o propósito dos "Cliris-
to vãos" é .onseguir outros tan-
tos nor cento para, como "tra-
balhadores apostólicos, em
penetrar nos setores do-
minados pelos mal Intencionados
para restaurar as verdades fun-
damsntaü, es cuais, os Indivl-
duos de mentalidade obscureclda
trabalh.si por estlr-par, .

Je>4o Alves Berg es Junlor
apresentar um» cor Tsxlavel de
cin-a clara 4 branca de prata.Alem .disso, ei* deve ser duro. sc-
noro, i-esUtent-j s poroso. O exc*&-so.de elementos gêsceos no coquedeprecia sua qualidade, valor co-
mercisl e industrial, o enxofro
constitui uma impurem. bastantenociva do eoqu». As cinzas • aagua hljjroscoploa. em percenta-gem apieclavel, prejudicam a sua
boa qualidade, tornando-o, ejo te-terminados eco™, rejeltavel per.ifins metalúrgicos."Dua forno de coque devo» presa-cher os requisitos seguintes: ti
produzir o ma-lmo de rendlmen-to em coque, no menor tempo oca-eivei; b_ produzir apreciável
quantidade de ¦ subprodutos; c)despender o mínimo de calor uti-
Ib-ado. para aquecimento ,do for-no; d) permitir uma exploração
longa • duxadours; e) pToduzlrgeces de deetllaçfto de compoelçSo
regular e poder cslorico elevado;— e, finalmente. — f) possuirapareiboj» m-frc_u_Ic_» »lmpl«s, r»*-slstento» • de perfeito funilona-
mento.

O rendimento do forno, em co-
que. depende da duração da csr-
bonlzaçâo, com especialidade. Oi.
mais importantes subprodutos do
coque sfto o amoníaco e o ben-
zeno, hldrocarboneto cíclico. Aenergia tcrmlc* do forno © a qna-lidade da hulha ou carvão mine-ral: constituem dois fatores Impo--tantes da perfeição de um forno
de coque.. Ele compôe-se de du.iv
partes principais: ns câmaras in,earbonlzaçAo e as fundaçôea. Vaconstru;íó de um forno .deve-r.-.'
observar o seguinte: — al -a so-
lldez e a estabilidade da constru-
Çâo- b) a açSo quo poderá exer-cer a dllateçfto da alvenaria re-frataria; « c) a possibilidade de
se poder executar facilmente ai
repsrarSes das partes deterioradas
do forno, pela usura normal, du-
rante o curso dois operações ter-
mlcaa. As partes mala saoriflcs-
das, nos fornos, — sSo geralmenteo_> soletras e ss paredes das car
moras de oar.bon)_açao. principal-mente a frontal e a da retsrgusr- 

'
da, desses compartlmentos terml-
cos.

Quanto aos gases produ_idos e
de forma comparativa, para me-
Íhor compreensüo e estudo, eon-
vem dar a sua composlçio qui-
mlca, separadamente: A) O gásde iluminação contem, em media,
—de 3,5 a 7% de hldrocarbonetios
pesados; de 30 a 40** de metanio:
de II «,10% de oxido de carbonlo;
de So a 50% de. hidrogênio; de 1
a i% de acldo carbônico e de i
a (* d» azoto; e B) — o géis <ie
coque contem, ern media, ,— de
115 ã J.5% de hldrocarbonetos pe-ssdos; de ao a 3â% de metanio; de ¦
* a 8% de oxido de carbonlo: de
50 a Mli üe hidrogênio; de 3 s
3% de ácido carbônico e de 8. a
20t de anoto.

O poder calorlco do g«ia de flu-
mlnaçlo pode vartor de 4.OCO a
5..W0 calorias e o do g** de-eo-
que, de S.SOO.a 5.000 ealories.

Oomo acabamos de verl/lear, a
composição dos dois gases é bem
diferente, mas e no entanto essa
apreelcvel oilferençs. tornà-ee bas-
tante sensível e pouco .apreciável,
cm face de seu epiprego Industrial.
Nas Usinas de giis,' gerslmente, o
carvão minerei contem de 28 a
40% de matérias voláteis, enquas-
to que, nas usines de coque", o »au
teor, em medis, varia, apenas- <Se
17 a 35%. Para se obter melhor
oualidade de gas de coque, deve-
mos observar a nstureaa do car-
vfto mineral. ^- a dursç_o'da. e*r-
bonlzaçio. — a entrada de ar, nes
comam» de carbonlzsçío, —'¦ e o
sistema de e/jueelmento do iforno.
O coque do llnhlto * multo fria-
ve" e dificilmente pode sar tttfll-
zado noa casogenlos. — no enten-
to. — o coque da turía possui et-
celente» qualidades, para allmen-
tar os gasojenlos.

(COÍíntf.A KA Z: PÀ'OIHái
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A .«rle dentaria A s unira mi-'-¦p.s que «ument* progressiva-...eme cora a evolução da nu ,..-nldade, • ponto de aer chamaria
¦ — -1 r» ae i-iviii-o, .¦„ , .4 no»
habituamos tanto a carie denta-
ria, t|- - Intimamente ndo a ron-sideramos mal» um» doença. Sen-
timo* que ela faz parte ds nossavida e da mvimn forma que vamos
AO barbeiro cortar o <!M«»lo„ pro»curtimos o dentista pura ubtuiiir
cs dcntrii.

A cnrle dentaria *, porem, umaverdadeira pri-x» com» revelam
n» ultlnin» estatística*: OR oio da
bumanld.ide sofre deoee mal.

Realmente. A primeiro viste, nc\;>lli íu,."... Uo IcnoniPno pnrecc ril-
tlell. Numa duocn em quo a me-
tllrlnn e a odontologia ertflo Uocri .antridoi, nAo nc concebe u\\6* cnrle dentftrln., no envea <lr re-
ftredlr, prosrld». Mãs ne partimosdo principio de que o org&o è o
produto de íua própria funç&o,
chegaremos d. uma concJusAo lo-
Slea o couvlncente. O nosso np» -
Telho dentário qu.-.1 n. o traba-
lha. O homem olvlllsado nto pre-claa maatlRor, porque o» allmen-
to» vim tíi o cozido», que o» de-
ftlutlmo* ,i:i..i.l Inteiro». Alem do
mais dedicamos táo pouco tempo
Ap. refeições que nio aproveitamos
a açAo benéfica da saliva, que te-
ria um poder multo mal» amplo
se mastigássemos devagar e soai
preocupações. E' muito comum
nns refeições pensarmos nos nt-
irr.-l.-rs. lerr.li)» Jornsls e revistas,
enquanto, que a mastigação sc
prooeuA. nutomnt.camnr.te. Juc-

tamente a falta de funçüo * o mar-
co Inicial da degenera ç.\o dos nos-
«oa dentes.

Vejamos, om MntoíiC:, o que diz
o dr. Rnj-mond Regg, sobre a ali-
mrnMçfio do homem primitivo:"Estudando a dieta do homem
primitivo e a funç&o e o desen--volvlmento de seu aparato denta-
rio, chegamos a alguma* conclu-
cões sobre a* causas das afeções
dentárias no homem atual.

Antes que o homem primitivoaprendesse a usar o fogo para co-
xínhar e a triturar os cereais du-
ros entre as pedras, sua comida
continha fibras musculares for-
tes nos alimentos animais e fl-
tiras duras nos alimentos vege-
tais."

Nós nesse ponto ajuntamos: co-
miam todas as raízes e vegetais
crus aproveitando ao máximo oe
minerais e vitaminas, que os mes-
mos contem.

Mesmo depois que o homem
primitivo cozinhara seus allmen-
tos e usava pedras pnra trltura-1-ic,
ainda continham eles substancias
duras, ásperas, flbrosas e terru-
aas, que produziam abraz&o oelu-
Bal e lnterproxlraal. Em alguns
casos a abraz&o nos molares se ec-
tendia por debaixo da blfurcaçlia
das raízes, de modo que um dente
se convertia em dois (as duas rnl-
res separadas dos molares). O de-
poslto e formação de dentlna se-
rundarla nos canais pulpares e
«ondutos radlculares, regulava a
marcha de desgaste. Impedindo a
•xposlçâo das polpas.

O continuo desgaste ns* super-
ftcles oclussls do dente, ocasionou
ao homem primitivo uma reação
Interessante. A proporç&o que o
dente se desgostara na iate ocl-J-
ssl, continuava sua erupção, nto
parando durante a vida do lndul-

duo. AlIAs, o fenômeno por si
mesmo «• explica porque ti ttl
n&o acontece»**, depol* de gatt.aa* cordas do» dente*, a* raiz** fl-¦ vi um Inutela. Incluída* na* -en-
glvaa e maxllare*.

O deigaste oclusal • Interpro-
xlmel e e trupç&o contluu» »'o
dente, responde pelo baixo lutll-
ce da rsrle dentaria no homem
primitivo.

Be nto vejamos: a oarle em _e.ral Mm prsdiltç&a èm au Instalar
em tre» ponta*. Nas fissura» dos
molares e premolures. nas »U»1.--
floles proxlmals e na» mnrpjim..
|.en. Irai* ou colo don doutas ilom
o desgaste produeldo pels maiíi-
,:•".' " de coisas durn», rlbrosas, t>n-
peras e térreas*, as ouspldei .!..$
dentes desapareciam, tornando a
coroa Usa e $nm fissuras, n&o
retendo dessa maneira nllmsnt. r,
eliminando a possibilidade do CA-
rle na parte oclusal. Ka* fuces
Interproxlinal», tambem devido ao
dergante e pela erupa&o continua
do dente, o* pontos de contato
eram contlnuadamente mjtttílcn-
do* e substituídos, n&o permitindoa formaçüo de deposito» alimenta-
ren e consequentemente jt cario,

Ks lntercess&o da ucnftlva com
o donte, a chamada carie do colo
da ir um» forma n*o podia evo-
lulr, porque a erupçAo continua
do dente, substituía aempre a
parta do mesmo que estava em
contata com a uengi-.-».Tor esses dados chega-ne 4 con-
clusAo que' a. própria natureza
forneceu ao homem primitivo, «r-
mas psra combater a moléstia.

Alem do mais, outro fator lm-
portante velo agravar o problema
pera o homem atual eom a tntro-
ducfto do açucsf na dieta allmen-
tar.

O açúcar, que t um earbohldra-
to. sob a influencia do fermento
latlco (bacilo latlco). se transfor-
ma em ácido latlco. Esse actdo
dissolve de preferencia o» sais cal-
careos dos dentes. Acresce ainda
outra circunstancia. Enquanto
outros carbohldratlcos necessitam
quinze minutos para se transfor-
marem em ácido, em apenas tres
minutos o açúcar sofre a mesma
operaç&o. A descalelflcaç&o qul-
mlca dos tecidos duros do dente,
p um provarei Inicio de carie. As
ultimas Investigações tem relaclo-
nado o grande consumo de açu-
car com o aumento de carie den-
tarla.

O homem clvlllsado. devido s.
vida agitada e tumultuosa da epo-
ca, n&o pode dispor do mesmo
tempo, que o primitivo tinha pa-
ra as refeições. Para substituir s
mastigação forte, cuja mecânica
fisiológica promove, uma verda-
deira higiene no aparelho denta-
rio, necessita ele de aplicar uma
rigorosa profilaxla bucal, por ln-
termedlo de escovas, dentlfrlclos,
linhas enceradas e massagens gen-
girais. Alem disso, precisa cui-
der que em sua dieta alimentar
entrem elementos minerais que,fortificando o trama orgânico do
dente, o torne mais resistente ao
ataque qulmlco-parasltfcrto do
melo bucal.

Concluindo, o fator principalda carie é a allmentaç&o. tanto na
parte mecânica (mastigação), co-
mo na parte dletetlca (qualidade
de alimentos).

Armando Pednto

Coluna Médica
Oc-ganlmndo # presidindo cm

1041,. em Porto Alegre, o 2" Oon-
gre«*o Nacional de Tuberculose,
que sem favor foi um dos mala
importante», reoltmdoa no Pais.aei-lhe um Caráter emUsotemente
n.-llrO"*oelal.

Por tsao. durante a sua naltna-
Ç&o, foi feita ums larga campa-
nha de educaç&o sanitária contra
o terrlwl flagelo, na qual col*-
borarem multes doa brilhante»
colegas que tomsram parle aoCongresso.

Koram distribuídos largamente
folheto» e esrtews oom feiç&o
pm-Hi-Uca, entre os quais o se-
gulnte. de cuja redaç&o temei aresponsabilidade:

1 — A Tuberculose . um» Jn-feoçao, mtíltits vares mortal, pro-dur.!dA por um bacilo espertei, quetraz o nome de Kocb. aeu desço-brlrtor.
3 — EeU. micróbio é o mais es-

pn;liado na natureza, a ponto quetalvea mais de W>\* dos indivíduos
o albergam nos seus organismo».

o — D<;.:ca. uma iwrtc somentetem a doença, enquanto o» de-

PERFIS MUSICAIS

ALBERTO WILLIAMS

HEROINAS DO AMOR
EM HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DAS IRMÃS DE OARI-

DADE NO BRASIL

Por Aitflx-l Filho

Quis S. Vicente íosse o missionário
Incarnaçâo do Mestre do Calvário
Pra semear nos campos a Verdade.
Mas. quando viu as chagas do lndigent*
Quis um milagre vivo e permanente,
E tes, então, a Irmã de Caridade.

Criou na França um coração materno
Onde palpita utn grande amor. eterno,
Por tudo que é miséria e desespero.
Suas angélicas Samaritanas
Sairam dos palácios és choupanas.
Levando Cristo pelo mundo inteiro.

As ondas portadoras de Cabral
Foram busca-las noutro litoral
Para o jardim da Terra Santa Crua.
Nas capitais, nas vilas pequeninas
Surgiram as cometas vicentlnas
Quais pétalas das chagas de Jesust

E foi ent&o, que estremeceu a terra ' -
Vendo estas Jovens na mais crua guerra
Sen) cobiçar a gratidão sequer.
Calou-se a cordilheira e o verde mar
Por ver aonde pode até chegar
Um coração devoto de mulher I

Surgem colégios, mil educandarlos
Abrigcs mil. hospícios, dlspensarioe.
Kuni progredir titanlco e íebril.
De Mariana, o pouso seu primeiro,
Juraram elas — Águias do Cordeiro -. -
Ergu-r aos céus a alma do Brasil

Aos hospitais ás lobregas prisfiea
Onde em soluços tantos corações
Gemiam-se contorcendo-se na dôr
Trouxeram as Irm&s de Caridade
Uma aurora de paz e de bondade
Na voz risonha a dlstllar amor.

U_n& criança chora, enregelada.
Jogada pela mãe desnaturada
Numa sargeta ou numa roda fria...
A Irmã, chegando, apanha a desvalida
Que no seu manto, envolta e escondida
Lembra Jesus nos braços de Maria!

Oh. quantas vezes passam noite Inteira
Velando de um leproso â cabeceira.
Pensando as chagas, apontando a crur.
Elas ali tém Jolas escondidas:
No sangue o Horto, os cravos nas feridas
E no doente a Imagem de 'Jesust

Hoje. cantando a Pátria brasileira.
. Todos aplaudem a facção guerreira

Que soube honrar os tanques e os fuzl».
Poucos se lembram destas religiosas
Que, no silencio, tratam carinhosas.
Dos grangrenadps membros do Palsl

Salve, heroinas, corações queridos,
Que sois, no mundo-amparo dos vencidos'Gloria dos bons assombro dos ateus ISob - cometa tremulando ao vento.Trazels na veste a côr do firmamento
E em vosso peito o Coração de Deus!

mais. peloe resistências natural*ou por.ue t*m um numero multo
pequeno, ficam s&cs. embora «rma faculdafio do eliminar, intermi-ter.Wraente. os bscllos. tornnndo-6q «sslin, na expressío feliz úeCnlmotte, ss fontes vosluialonoa domal.

— £llniln.'.dos awlm, em ..run-lldade pelos doentes, em pequenonumero pelos silos, oe ba silos d.Koóh v&o contaminando pessoa» ecoujms ora provocando a doença,ora criando noras focos parn mexpandirem no ambiente.— De Indivíduo para Indlvt-duo, Isto é. no chamado contagiodireto, a Tuberculose é carregada
pelo* pcxdlgotos, isto é. pelas par-tlculaa de catam ou de saliva,expelidas pela tosse ou pela con-versaçio. . ,« — Tendo de nr recebidas úee-ta forma pelo contagiado, estecontagio é mais comum nas cri-ancas, parque vivem ao colo ous&o acarlnhadas, de modo que re-cebem mais facilmente os gotl-oulas.

— Expelindo continuamente
os bacilos, quando doentes, ou ln-termltentemente. quando sãos, osIndivíduos contaminam o solo. osobjetos de allmentaç&o e da cama,de preferencia os animal» domes-
ticos, tudo quanto fica ao alcancedo «eu catarro ou da sua saliva.— Assim depositados, os ger-mes se ooncriitam e se conservam
multes meses v^vos. í espera deagredirem Indivíduos c fazeremnovas, vitimas.

0 — Embora da mesma esperte,
outros bacilos tubiroulosos exls-
tem noe animais, principalmentenos bovinos, donda se transmitem
ás peeaoas, através do leite cru-

10 — Esses germes s&o geral-mente menos vlnílíntos para o*
Indivíduos do que os bacilos hu-
manos. Bm todo o ctso. facilitam
o ípancCmenito da doença tubíer-
culoea.

U — A maior salvagwurda con-
tra a tuberculose está, nas nals-
tendas naturais orgânicas, â&o fa-
topes principal* da sua diminui-
ç&o e, portanto, abrem a porta 4
tuberculose os seguintes:, excessos
alcoólicos, lnfecçfies açudas, prin-
clpalmente a gripe e a coquelu-
che, e lnfeccAes crônicas como a
slfllls. Pora destas causas tóxicas
e infecciosa.., todas as Infrações
da higiene Individual preparam o
organismo para a Tuberculose.
Entre estas precisam se destacar
o sr confinado dos Indivíduos quedormem fechados, eem abertura
exterior que renove o ar dos apo-
sentes, os excessos flstcos de teda
ord-m. como abusos de festa*,
noites panadas em claro, a* tn-
suftelenclas ou defeitos de ali-
mentaçâo.

13 — Por todas" eisas razftea,
para que a gínt« c-r!te a Tubcr-
culoee i preciso em prlmelro lu-
ger reforçar as defesas do organls-
rao. torn<mdo-o'estéril ao desen-
voJvlmeote da doença. Para Isso
n&o tomar álcool, especialmente
licores, em que o tóxico í olKldo
por d-'st.Haç&c: tratar-se com me-
dleos das _ uas tnfecçôes. de modo
a prevenir á .Tuberculorc r.ss con-
vslescenças: tratar sempre da ai-
fllls, seja hereditária, seja adqul-
rí<l&.

18 — Dormir Bcmpre com vsae-
stanas Janelas abertas ou (m__!qu»r
abertura exterior do aposento, de
modo a evitar o eoní-lnojnís.to do
&r; alimenta.!*-** bem com aUmen-

• tos frescos, frutas e vegetais crus
em abundância, loite na quiíUl-rdade possível; viver, pclnclodlmentj as ortacças. eo ejr llvrê. apa-
chando eol; fazer todos oú verôtf..
adultos e crianças, sua estação de
feriai, se possível longe dos centro?
populosos, respirando o ar purodos campos, dis montí-ahas. das
praias de mar.

. M — Multas vezes a Tiijbercu-
lo se esconde eob, a íorma de mt-.ma, ou de bronqudtp_«, nos vclhc«
principalmente, ou do «rlp:s p;-o-longadas. fraqueza, pulmonar noamoços. OutrAs vcieõ, a Tuüerou-loee apresenta, totlo o s«u quadroe é necessário a gente as confor-mar com ela e evitar, quiuido mnisnflo peja par piedade, tr.üsmlt!-la
aos outros.

10 — Em um ou em outro caso,devem ««peites e dornti« nSoesquecer que é no catarro queexiste o mnlor perigo e que, por-tanto, precisam escarrar £om:ntenas escarradelraa de bolso, ou
quando n&o seja possível cm casaem outros recipientes donde aque-la eecreç&o n*o po»a concreta*-ee, e se espalhar pelas varreduras,
contaminando o ar das peças, ouent&o na rua. t&o só em lugaresbatidos de sol. pois este é um ex-
eeiente destruidor dos germes.Procurar evitar, o mais possl-vel, tossir multo próximo e ds
frente a outras pessoas e prlnci -
pelmeinte levar no beijo e em ou-
VreA~ cSrlclás is crianças o germedo Mal". . . .

- -' Dr. Ulysscs de Nonohay

Alberto WUHamt — o "Pa-
Marca ,— da musico argttitt-
na", eomo o dc-.imntnam na
Pratica — é um dot maioret
músicos de teu pais. Veto do
berço a tua vocaçto musical,
herdada de teus antepassados,
tendo o prívUiaio de aperfei-
vi mr oa mim tfofes com ot maio-
rtt mestrr.t do Contervatárto
de Pari», estudando plano com
o aluno predileto dè Chopln:
Jorge Alaihlas, que transmitiu
ao jovem estudante argentino
os segredos daquela técnica ex-
cepctonal que ele havia adqul-
rido no convívio de Chopin.
Tornou-se, assim, Williams um
'•virluote" do.piano, além de
compositor, regente e professor,
sendo considerado a maior ft-
gura da musica de seu país.

Nascido em Buenos Aires, a
23 de novembro de 1862. é des-
cendente . de uma familia de
musico», sendo neto dc Amancto
Alcorta, grande compositor son-
tlaguenho, considerado o Beca-
no dos CompOfitorci Argenti-
nos. Muito-cedo aprendeu, a
amar a musica com a convi-
vt-neta com -toda a sua familia,
sendo o pai e irmãos exímios
artistas. A cata dc seu avó, si-
tueda d rua Florida, era consi-
derada um dos grandet centros
de arte de Buenot Aires, onde
te reuniam os maiores musicis-
tas, que te exibiam em esplen-
didos coneertot.

AU, fes Alberto Williams seus
primeiros estudos e, bem pe-
queno, id se exibia com seu pai
e irmãos em conjuntos de mu-
tica de carnera. Ingressando,
no Conservatório local, fes seus
estudos com Bassi e Bernasco-
ril. As obras do» mestres elas-
sicos e as peças de seu avô
causaram profunda impressão
no seu espirito em formação.
Fez com entusiasmo o curso
musical, revelando tantas qua-
lidades que o governo entendeu
de aproveitar aquele talento,
Ltmcedendo-lhe uma bolsa de
estudos, a fim de ir aperfei-
çoar-se na Europa. Com 20
onos partiu para.Paris, ingres-
ianao no Conservatório que,
naquela ocasião, só dispunha de
ires vagas para 74 candidato*
tíe todas as nações. Coube ao
jovem musico argentino ocupar
um desses poucos lugares, ten-
do feito um curso brilhante tob
a direção dos mais célebres
mestres franceses.

Assim i que estudou pia-
no com Mathias e Charles de
Beriot. filha do célebre violinit-
ta do mesmo nome; harmonia
com Durant e Godard, contra-
ponto com Giraud, tendo como
professor de composição o
grande César Franck, do qual
te tornou um ' de seus alunos
prediletos. Dispensava Williams

a este mestre verdadeira tm. -
ração pelo carinho e grande
estimulo que ele dltpentava aot
teut estudos. Foi com cníu-
siasmo que Ceear Franck asstt-
tiu, um dia, a Williams ler, d
primeira vista, a sua admlrd-
vel sinfonia em ré menor, que
havta transcrito para piano,
Não podendo- te conter, disse
o mestre das "Béatitudet'!:
— "N'est ce pas, Williams que
xfest beau ?"

Sob a proteção de César
Franck imprimiu, em Paris,
stnit primeiros trabalhos, tendo
que "Tret alret de dama" foi
que abriu a série de suas com-
posições que foram editadas em
Parit, Apresentou-se, ¦ com su-
cesto, dirigindo coneertot na
Capital da França e em Ber-
um.

Km 1800 voltou a Buenos Al-
rst e realizou, recitais de piano
e dirigiu concertos sinfônicos,
apresentando tuas obras, mere-
cendo destaque o exito alcan-
çado oom a siw. i>* Ouventure
de Concerto, op. 18. Organizou
corot na execução dc autores
clássicos^ e empreendeu, cort
í*u irmão, uma viagem ao sul
de Buenos Alret, com o fito de
entrar em contato com o Foi-
clore de tua terra e poder ob-
servar entre o povo os verdadel-
ros ritmos de tua musica po-
pular. Dessa tua proveitosa
viagem trouxe um verdadeiro
cabedal de inspiração, tendo
criado paginas que, pelo valor
de concepção, o tornaram um
dos maiores compositores de

.sua terra, merecendo destaque
¦"Si Rancho abandonado" e"Sn Ias Slerras", que. conquls-
taram grande popularidade. Sn-
tre os diversos ramos ãe sua
atividade, dedicou-se <$o pro-
fessor ado, lendo formado, vá-
rias gerações de musicistas,
destacando-se alguns que con-
seguiram repercussão mundial.
Fundou em 1903 o Coruerootó-
rio de Buenos Aires, do qual
tornou-se diretor. Dessa inl-
ciatlva nasceram cerca de no-
venta centfvt de ensino de mu-
sica espalhados por toda a Ar-
gentina. A-esar de sua grande
atividade, dedicava sempre al-
gumas horas a exercitar-se ao
piano, até mesmo ao atingir a
avançada Idade de 80 anos.

Dono de uma importante ba-
gagem musical, que se compõe
de Nove Sinfonias, Ouvertures,
Sultct, Poemas Sinfônicos, Cln-
a danças argentinas. Coros á
capela, tidria» sonatas, canções
musicadas eom versos de tua
autoria, musica de carnera e
cerca de ISO peças para plano.
E', pois, eom justiça, o grande
musico argentino considerado o
mais célebre compositor de seu
pais.

Beatris Leal Guimarães
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COQUE
l.COXTINVAÇAp DA 1.» PÀ-CIH.X)

. O coque meuilurgtco europeu
pcíBU-, em media, a compcalçio
química sagulnte: — de 70 a82,6.. de canbonlo: l % de hldro-
gênio; i% âe aaoto e oxigênio; dí0.7 s. t.i~i de "enxofre; de- 10 aMÇ-.de cln7.s e dc 3,6 a i.^.í deagus.

Vra metro cub!.-o ds coqueaeu. a um' peso médio de 430 qul-los. varUvéJ como teor tíe umi-dade. Nos altos {oracc de coque, oconsumo de : combustível podo va-rtar de 90 a i00 quilos de coque
por tonoIndÃ do metal fundido, —
respectivamente, desde o gusabra.-iso n.W o _erro-ni_.ng_.nea. oferro silício e o forro manjjnnésnüo «e podem obter nos altos for-nos de carvão de madeira, mas eeomumente. nos -\Iios fornoa decoque.

Noa Estadcs Cnld03tla Americado Norte, na refluo das minas deCirvf.o, — a fab_icsç_o do coquemetalúrgico atinge a cerca de 8',»da produção, global e territorial,
de carv.lo mineral. N0 ano de1043, o Braall Importou cerca de1.060.000 toneladas de oarv&o ml-neral estrangeiro, num valor gio-bal de cerca de Cr$ 407.000.000,00e, por outro lodo. produziu cercade 2.010.000 toneladas, num valorde OrS 280.830.000,00.

Assim, o preço medlo-unltario
do cary&o mineral foi computado.:
a) Rara o carv&o Importado, emeerc^.de Cr$ 388,961..tonelada: e b)
para o cafvfio.. produzido, nó terrl-
torlo nacional, ein cerca dê Orí
lOf.éll tonelada de carv&ó." Coni-

pensando os dois preços, pode-seassegurar que o BrasU paga 0 cir-vão mineral, para seu consumo ln-temo, na base de CrS 220.W! to-nelada de combustível. De fatoesse preço í bastante elevado, le-vsndo-ee em conta o aeu preço decusto nas fontes estrangeiras pro-dutoras. "
Devemos ressaltar que a "produ-

çâo brasileira de. carr&o mineraluao tem tomado o vulto que de-veria tomar, no decorrer do tem-
po e das necessidades do Páls. Asnos^s Jaaldes de carvSo conti-nuam dosprotcyldas, polo poderpublico nacional, explorado*, coraeaormes sacrifícios, por porte ti.teus proprietários, sem aasletenclãtécnica eficiente, desprovidas derecursos monetários e de estudoseconomlcoi, lndlspenaa.Tils 4 sua
produç&o valiosa.

Se nâo fosse e. coragem e per--lstencta da inlolattva privada; decerto as notóas Jazidas de carvfldestariam completamente paraJlsa-dos. com eerlos prejulcos da «co-nomla nacional. Enfim tudo éassim, no Bmsll. As eoluçftes dosproblema* vitais dA Nação nio ln--crespam absolutamente os nossosdirigentes estetata, , que Jd *eacostumaram & permutar ias rea-lidades pelas lnovaçôet>. complexl-dades. tentativas experimentais,
os artificio» e es mistificações, nobeneficio ejcluslvo de Interessas
políticos o partidários, sob a <«t-de de uma burocracia complicadae dlibollca.

NOTAS RADIOFÔNICAS
Oi corpos MUvets do Teatro

Municipal levaram a efeito tu
dlaa, uma hora < .• arte sm ho-
ni.nutrem so Prefeito, em sinal
de grs-.id,. prlo re.ajtularoento
que lhes fo! concedido pelo Ou-
vrrnador da ctdsdn. Ouvimos oeonc.rio atravda do radio, t la-mtfhtiunos profundamente a po-hrera de repertório do eôrol A
n-.fpf.o-.i coisa da sempre: Hino aoflol, da oiMr.i -fru-', do Mívs-
oognl, e "Marcha" do "Tunnhou-
ser", de Wacner. o beltii/slmo"Hlna ao Novo Mundo", do "üo-
lombo", de Carlos Ocnr.ts. nunca
& apresentado pelo eúro do Mu-nlolpal, u&o sabemos por qus rt-sAo. Koda hn porem qu/ po*. *
Justificar t&o gravo falta. M&oadianta entrarmos ein maioresconslderaçécs. Aqui fica o nosso
protesto contra eua escassez deespirito nacionalista, o que n&ose verifica no qus dia respeito iorquestra, que apresenta semnr»

Êeçai 
brcoUclroa ds grande valor,asu da hinos ao sol e marchasvrsgnerlanast O cOro de um tea-tro braslloiro agora muito bem

papo pela Munlclp. Udsdi, tem
obr _;»iAo de apresentar ebrso deau-iorw nacionais. E n&o far*com Uso nenhum favor so nu.
bll;ol '• • •

As novelas radiofônicas prosse-guem... Umas boaa. outras niAa.outras abaixo da critica, o sen-aarrlonollsmo barote continua, "to
dt» gosto do publico", alegam oaredatores do genero. Fraco ar-
gumentol .«selm como ha milha-res de leitores de l-:ns ll-rroo enAo apenas ledores de folhetinsde engraxate. Jia tambem lnu-meros apreciadores de booe pecasratUJteatnils. Arranjem asaus.-tos eadlos. senhores novcllsr a.. IHa tanto livro interessante parafazerem bom teatro pelo radio IQvsrem um bom assunto? "O
Patrício e a cortez*", ds EduardoCorrêa. E um livro magnífico,
histórico « multe facll de serteatrallzado em serls.• •

Franeesco Albanese, o excelentetenor Italiano que p«*;rmo ir-m&o * Cia., continuam apresen-tando coe» o maior sucesso atra-vés do microfone da PRF-4. Ra-dio Jornal do BrasU, interpretouem seu recital de segunda-feira
transi.a, belíssimas canções - po-pulares de sua pátria, destacan-do-se sobremaneira a intituladaDrlng, deng". de linha melódicaextremamente alegre, e d* senti-do bastante pitoresco na letra.Ta! foi o Interesse despertado pe-la referida cenç»o, qu« o magnl-fleo artista teve de blaa-la norecital seguinte, atendendo assima inúmeros pedidos de seus sdml-radores. Quanto aos discos dsAlbanese, est&o os mesmos tendoInvulgar procura na loja de Pa-lermo, Irm&o 4 Cla. As gr&vscOesest«o ótimas --•¦>. rtdelldadeV• •"Onde «stà o posta"?' e o titulode um excelente programa queAlmirante apresenta ás quintasfeiras na Tupi. O veterano ho-mem de radio, n»o eemorece emsua obra patriótica de divulga-
ç&o de trabalhos nacionais devalor. Da mesma forma, o seu
programa de musicas brasileiras,* dos melhores na radlofonla m-dlgena. mormente o- considerar-mos que estamos atravessando um
período de franca pobreza deespirito nacionalista, vendo-se porsi rapazolas e menlnotas s bsn-carem. oe americanos, fundandoeluba de "swlngs" e falando por-tugu&s arrevesado. Para essa tur-ma, o apelido de macacos n»oílcari nada mau.

CRITICA E CRÍTICOS
II

A LITERATURA NO SÉCULO XX
Ilustremos noua Ignorância mo-runea. Discirnamos no labirintoderna. Aitlm pausando, compreium volume ds erttlcn oontempo-dss tanrtenrta» estrangeira*, o qunno* convém. Adc;ulrl entto timlivro d<i literatura francesa Fdl-U-o Alblu Mlehel, eàslna-o An-dre llousreaux.

.Viva a InteligênciaI A Transislnd-i escreve bem • * crltlc-i li-terarla n&o se perdeu I Este volu-mo de capa creme, abriga idíl.tsaíiil-ielestlala. Aího. < o modoconveniente de apresentar umdltelpulo de Maurraa. A Françavermelha qu» se eoclallsa, cam ca-melets, nio o apreciar* multo.A França imortal e estica sor-rir* dele — e eom «le — na 11-herdado do pansamento. Ttarosentre nos t«m uma da* duas cora-gsns dsquele aablo de romance:"Eateu Igualmente disposto a fa-lar ou calar-me". Preferimos fa-mr.
Falar, ou melhor, escrever * oque André Itousseaur fez. bem.A critica gramatical repreenderia-o por um mslsonento e"«_ eeti ..Instttnlílcartclaa, que nio lhe das-lustram o estilo firme do dom!-nio dan «Vlss difíceis. 7,xercemais a critica moral que a estetl-ea. E" um padre na cátedra lite-rarla. este neo-catollco. Cm oa-dre culto, que rnrtoetnB bem rom

pensamento forte e llngusaeri ei*.vada. Descende do ». Tõmaz deAquino que, como sabemos, pro,I-ferou no espirito universal. ÀndrSRoureeaux rhíín-noa d» heramdaquele patriarca crlst&o. T7m
pouco mais o critico seria um teo-lofro.

Com ura quasi nada o escritorera perfeito. E' que. santo, o tu-bo tenta-o. principalmente no er-tllo... Inflltra-se. soprando-lherltlmos diverso*, dlverslflcando-ona orl irem da* Influencias possl**__._¦ m.>.«. __¦_>, _._.___*_. __. ...*.

Camlllo Avelino
cledade. a ratureza, o melo. corr. .
íí,?ÍA0lhA T*,ne r»«-lhe Indtíe-

t.,1, »*ntldos: como ss «ut,
?..t'r»íet"m nura P»rte d

>a mto «us ronversfo. Kneontron» elcuem que sendo rritlen™.experiente;. discutira tttSíS «m

íes ae Boulevard. "Sourw. tir—
eerebral. conr.o Pr.s-a! Tel. ^Tda líuoimente. errtõ dia" o „™'SS-Si 2512 ôww«U' .ocíS;
um^co&po^^^ko^ul

Si>W^^'
o ?^,?iod\Vnnt:,7.h0"- «538K'
erritír. %-•??» Mt* rom»neista do

to mênrí™2°.<"' ertt,co- K <=<"-
Má* «?« i".*»' cuerra d» 1914Mae. nao ha traço de Marv V.mda revolucío eomwlst* nem?£

§0 .^"liJF?"* rnecMxltoút, d«
no«. reta *l o século 3TXMartin du Oard. com os Thl-
ttXti-Z^Z. £lcllcn "* romanesf
sou, eomo Otávio de Faria em
SttSK!. ^P"»- Sm:Martte
2" "?rd- ° Primeiro é.um segun-
Üo rt^2,.raent,s,•.B,l mesma^S-gua. duma evoluçto nacional. Ko
S!oBm'i• ÍS- -ÜIÍ1?- }mP*<rl°. y ete"^^af £was_ra.! s?^saa»a£ãg3ã!

Sylvio Moreanx

Organização Internacional
do Trabalbo

Bcallta-s* hoje deenlnio, eem srsníereteslje. «ir. todo o mundo, o JO-» «íoi-versarle da Or»«olstc»o Intenfeló-aal do Trabalbo. qu* nâo obitant*»s vlelesltudas orlada, eom a ...... .Jiroali íelxou de fàwr. _*aifr .-ja"tçfio 'jn|7*TS-*l. no proponto rte «"s
Çarer e te mantar -'eondlçae» ie tre.alho «ti (>.iveU e hiunanss". nc

eonsenriçio daaoprozresMV de*
própria in.ire^ee da
paz. ta» nee««áxla
DttmaBldsde.

-ío decurso it sji lon«a «Jiitircía,* Orjanlistlo Internacional do Tra-oslSa. tem locontestarelraent,- Isfl-oJ-ío ca tienov*í»o da laair/ç.o aa-ela! em todo o mundd; a f:/. de me-
^9l*\ *• eondlçíts de Tida doi tra-&v.h»dorM. c«m a dlmlflca^ío dot»*a6i,.ha, qu* nfio divê zèr <oniW*ra-do texio tn-tTdédòxUí".

A Or$anlaa'.-ío ¦ lateroarlor.el doTraiaiho foi * uaiea «obrevivarite dasInstltulf&ea existentes emar.ter:orrae3ts a gmerra. a ou
poude Impedir -
ta hum:.n&, o

bre Cocteau. exclamamos: é Le.maltrel Inicia o estudo sobre Mon-therlant com frases em que a Iro-nla harmônica de Anatole se en-tremostra.
A sua critica * estática e 'dn.

tica. Com a ultima palavra cmlnstrumentaç&o Intelectual, parou"os conceitos morais • fllosof;:oBdo século XIX. Reage portante, aoeeculo XX. Nesta "Literatura doSéculo XX". sô encontramos a vi-
da mental da época passada, finomenciona os fato* <fo« romances
criticados. O que é ainda uma ma-nelra de abstralr-ss ao tempo. A
queat&o tempo, all&s. preocupa-osobremaneira, em velhos e novossutores. Começa tntrlgando-o em
Bourget. para Intrlga-lo aindamais em Khxley • Mme. Vlrglnawoolf. Pereebe-ss qus procura umnexo das épocas, no ritmo psl:j-IorIco do tempo. Seu entusiasmo
pelas concepções de nova física —
ao comentar "Lua e Matéria" deBroglle — atesta-o. Sobre a re-voluç&o clentlllca da noçlo detempo eonstrol a loglea dum tem-
po psicológico e literário. Mas oseu ritmo mental n&o * da velo-
eldade da lua para um porvir ne-buloso. o* fatos, as sensaçfiet, nasua folhinha literária, pararamcom ele.

A memória vence o tempo, a
histeria vence o espaço. Duas
Imagens comparadas, uma ds or-dem literária, de Origem vlsusl. aoutra, enslnaram-me Isto.'Colhi-

| aa, a primeira, num livro, a se-
gunda num cinema. Ha mais deelnquenta anos eram teatro das"Aventuras de HooeK". de Marti.
Twaln. um barco fluvial e o rioMlsslsslpl. As margens do 'lo cen.trai da economia americana. estAo
hoje povoadas de cidades febrlcl-
tantes. Num complemento cine-
matoerrafteo, ha dias, vi um na-
vlo fluvial encalhado entre as
mareens agrestes do S. Franoiseo.
O Mlsslaslpe de ent&o. èomo o
B. Francisco de hoje. rústicos, bra-
vlos. eom seus transportes rudl-
montares, eram gêmeos. Mais de
melo seeulo, no tempo psicológicodos habitantes e na historia do
espaço. sep»ra-os hoje. A memo-
ria vence o tempo, a historia ven-
ee o espaço. Veneo-os — nss
transposições das épocas e povos.Andr* Kousseaux Ilude o tempp->
do século XX. onde Instala sua
erlttüs, porque Mora de fato n.v
ré-u!n >-S3çndo. E' felln? N*o noi•' ' —^--oal « nuase metafl-
slco. Beus é O «éu principio e o

.i lnclus&o do estudo —
ou* ti-rie um necrológio — eo*
b-s Borirget. eutro os escritoras
eoratemppraneo 9, náo significa
coisa diferente. Bourget '- ._ tambem

_fí°S___ j ainda í o seeulo XtX I Bourpiet
obra '. rofuiídímsaT qü? Pr,nclli,ir* rtentlflcamenle

que vem ptnsítgali-.úi I eetleo, coprerteu-se ao cAtolletsnio
desde 1913. e assim oue. ousado dá em melo da vida. Dedlca-lh» umaIrf-p-sste ds X-i-rops. pela» forcas na. analise profunda. Deixa de parte
Vn^'¦or^.m,nai';..'","t,lrj *'MÍ«» o romancista — esquece mesmo oJOhn Wl.SBt, {rar-Iíerlado tno 9Mt ' .,„,-.-,  . vamlra rt IPlrlcnlnSn KP»r» Montreal, as «eesde. auuuls da j ?°2;^™„T;. -£„1% °,{_ 2L B~l
conlerencla Interaarione.! do Trsbs-; ° moralista. Penetra-lhe as orl-•-hos continuariam a u «alizer aoste ! f?«as- as Influencias do pensamen-hemislerlo aon-e foi proclemada. tq. Talne e Zola, 6 Betermlnismo

i eâ» 1M4 o celeb.-e -DMirorie, B o naturalismo. A família. * so-d* Filadélfia", »ju# rfíormou » Coiv«-1t.tu!{«o do UurotPt Internacional doTrabe.ho. As teesdes !-je»|ulv«s ilConfertaels J* «douram 9» corren-cies e 87 recomendatSet. teuúo ouv-lat* a.ue-u.-...- ...os trabaihade-rij.coadlçíes social. cor.;«nt< t dis-r-J-aade humana.

seau r -.«»"—17° aa qusl RO"*-
o ., . z contemporanea.
a jisicA moderna, a mccarLit*oondxilatoria. a InmUt^aôdZm?-

ÍVÍ2'.eerUraent«. ftbr«™ novo w-paço ao romance. Eis o que Eous-seau depois do estudo sobre Bro-
file, InvestigarA em Huxlev r,Mme. Vlrgtóla Woolf Cheía \o-

S.i«« cur,"sl<ls<le da psicologiacenUflca. Ha uma diferença --
?i.e«^»,e"u -í-"0" do1» roman-
vfe»i« rgÜ,".V. No temP° de Mme.
Jlrglnla Woolf, os personagensafog.m-se. no de Huxlev. SSSftem-se. Critica aqui "Les Vo-
Euf""-d' Madame Woolf e "*e
Palx des Profundeurs" de Hu-fV*rRecordam-me ambos rt "Contra-
ponto . a obra prima do genero.Huxley tenta « lnterdeoendcnc"»mental das criaturas. Como pro-cede? Coloca a síntese do temDointimo e psicológico de cada umano espaço social de toda*. Cls-n!Burlao, Morjorle. Spandrell, ln-nulndo-se, completsm-se. KstsSpandell — tudo Indlce-o — éuma descargo da literatura ro-mantlea. que Huxley acumulara.Ha dez anos — ainda oportuna-mente — escrevi: Apenas, comoo leitor comum n*o lera Prouet.os que o leram nio se surpreen-deram em Huxley com um pro-cesso J& conhecido. E' a euspet-s»o brusca — mais brusca emHuxley que em Proust, dada amaior necessidade de comnendls-— do movimento social e exteriordum Indivíduo, para continua-loodlante. pslcolo. Ica e Interlormen-
te em outro. Estabelece. destemodo. em suas relaç&e* corrente:..numa síntese mnglfttrftl, o elo decoincidências fislées e psíquica»a interdependência emotiva e so-ciai, dum gTUoo de Indivíduos,
duma sociedade, dum mundo. Nn.ocaslio sugeri ainda Balzac e suacomsdlA. apontando o esíorco mo-derno de resumir e. concluindo
agora, que o aue o talento dum
escritor faz num livro ou muitos,
as escolas n.o íozem.

Por exemplo: Mm*. Woplf abracada parágrafo: "Bernárd dit...
P-hoda dlt... Suzane dit..." dizTtoussenux. Com semelhante e çn-fadoaho disse me dlsfs n3o ha
lelt"-— nu critico que nilo corram—- digo en.

Digo e concluo. íMe volume
peca unicamente por um bre7brlo-
pretacio para a boa conduta da
critica. Resume nlnds, eptudos sc-
bre Claudel. Jjaurols. Bernóno'.
Balnvllle, Mouriac. Morand, Rosa-
mond Lhemaun etc. Faço-mè úr._
dever apontar Rousseaus asa;c|-ji
ainda nfto o conhecem. ?r um es-
oritei- que ilsongela a. critica edil-
temporãnca.

Fluoido um ponte do artigo i--
terlor: Critica e Críticos. Querji
deseje awrofuudsr o livro VEcsôv-
cias o Formas d» Arte Narrativa",
leia "Romantlclc". rjei Fredorick
Gundolf. Encontrará ' talvei »I nr-
Influencias reciprocas da moderr.?,
critica alemil. Deste 11 levemente
duas obraa pesadas — "Gootlle" •"Cessr".

Dcvctncs. começar pelo prlnci-p.o. dentro da ordem, seqüência eda posaibilitfade de exlto dos em-
preendlmentos que constituem abaso fundamenfal da economianacional.

Banco de Crédito Real
de Minas Gerais S. A.
Sewenta .no,. úe bene serviem

At. Ble Branco B. 116
Rua Visconde. Inhaumi, 7iPraea da Bandéir»; mi..: Boa Urano*, 987-A
. . Eilrad* «o Portei*,.4S •;;

O Rrijll tem Btdo r*pfOEQi:tado üoe-nuelis Conferência & pòr j>Êr<son«;i-Sâde» «joa nofaos ir.eies político» eadnjlnJHtritivOJ, tais como: Afrantede Me!» Pranco. JUol Pernsndéi. Ko-ndrío Vtentslro, Cioclnsto Bfass, J.O. Maeedo Soares, Hello Lobo, J-ífor.-eo Saiidelrà de Mello Luis de £.._<._.Dantas, Oüberto Amadeu J: 'J. Mu-oJr de AragJo Anuído e outres..O er. David Morse atua! diretor doBureati Interna^onfll do Trabalho.
que Tlattou recer.ten;ente o Bra$U„tem procurado «ítendçr o campooe »ur.i atividades alem de auas átri'-tppuici.es díuberállvaa. cooperando eenoa Büttfdijs Memhros daquela. Offfanl-uçílo, para a 'aoluçfio dos aen? pro-

; irrlos problemae, Imprimindo-:, e sa-* tlm, uma felçio tií. mente objetiva,de modo a que, totlc; ou povoa, pon-sam b»;:eíieíar-«e d» experiência porela frcumuicda ba varioi anos.O, Brasil. t\v,e sempre ae mentevofiel ft Oreanlsa^&o Interoclona! tíoTrasalbo, vem cooperando cílc-.te-mente em oenebr» onde o noaso Oo-verno é representai to pelo Imetrs Mi-bros maia dedicados a operoso d» cinit Ilho d« Admlnistraçáa daquela lnstl.tui(lo íaternaelontl.y nue tantas et&o rrendes beneficies vem prestín-ao- sos trabalhadores de todo 6 muu-

'A' minha filha Haydíe, no wtlmo aniversário de _eu íslecl-
mento).

miha, Junto de tí, no leito derrftdairo
Onde dormes, feliz, o sono inacabado.
Bu venho te render o prelto verdadeiro .
Do meu amor de pai, ilniierci, lnlguolado.

Venho pedir a Deus que reje o mundo Inteiro
Com seu alto poder sereno. Iluminado.
Que guie sempre aos Céus esplendido, ajtaneiro
Teu espirito bem de luzes reeamado.

Venho flores t.raaer, venho trazer comigo
4 saudade sem fim, a lágrima pungente
Pâi-A. triste,' cobrir o òhfto de teu jazigo.
Venho rezar por ti. roKar humildemente
Que Deus te guarde bem. fique sempre contigo
Como ft e.tre.a no Azul brilhando eternamente!...
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Vamos atravessar a rua direito!

Um transeunte caminha por
uma, calçada e, de repente, AA
com os olhos em um gato preto
que, tendo' se metido na bara-
funda do trafego, procura abrigo
em alguma parte mafc sossega-
da. O transeunte estaca, perde
o sr despreocupado com que re
encaminhava para os seus afa-
~erts, vendo no inocente animal
doméstico um protgnostlco de
algum acontecimento funesto e
passa a tomar toda a sorte de
preeaucSes para. que n&o lhe
aconteça nenhum mal durante
todo o resto do dia.

Náo desejamos afirmar que
todos os transeuntes que topa-
re» com <j. gato preto em dispa-
rada. rea jata da oic-.,m_i forma
que o exemplificado nesta, hlsto-
ria. Não se pode negar, porín,
«íue é hem ?íqu.no . r.ü_n?ro

daqueles que n&o associam o apa-
recimento inesperado de um po-
bre gatinho A velha supeiatlíAo,
arraigada no seú subajnsciente
desde a meninice.

Multo mais perigosos que o
mais famélico, sartento e preto
dos gatos pretos, * náo ser que
esteja ataeado de hldfô.obü, sâo
os bicicletas, as baratinhas, ee
luxuosos automóveis e os taml-
hh6es • ijue, a eàda momento,
disputam conosco um palmo de
rua para nato perder um stgaú-.
do de sua marcha. ?ar» a niâio-
ria absoluta dos transeunte», «o
entanto, a presença dí*í«* vel-
culos motorizados não consegue
que se processe a mesma associa-
çio de idéias íaaserido despertar
no subconsciente o pensamento
do risco que se corre «o através-
sar a via pubUca, comprovado
pelas lugubres eiiatieticafi dos

aúlàentos do Wímsito e/pílo re- .
«istro diário da imprensa.

Pela superstição, um inofensl-'vo 
grato preto se arántaja a um

pe«iid6 caminhão ná mente de
um transeunte ainda nâo educa-
do devidamente a'' sXxavèpíar as
ruas atravancadas dás cidades,
Pela educação se poderi crlw á,
necessária mentílidade prevèntl- .
va e o automatieano da defesa,
que, em prtóení*. do)i pèrtíós da
vida moderna.. nos fazum . reagir .
pronta e eficazmente em defesa
de nossa Vida.

Vamos atravessar a ruá direito/
Que os nossos amlguínhoí, aoa
Quais áSo dirigidos os consèlhoê
ilustrados de hoje, deles úÁo se
esqueçam, todas as vezes que ti-
verem de descer a calçada para
enfrentar a travessia da uma ruá
e que os adultos qüe os lerem os
substituam pela velha historia do
gato oreiol '•" "*--¦_
'.-.........'.-¦ 
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Sobre a noção de "Povo Judeu"
9 ——

O num.-o total da JU-.us noai •--. _ paUMM i»|.i..nit».» an*
«s» d» ___.:...:. guerra mundial,
utna cifra calculada «ntr* 16 * 11..!¦-.», A--i.im.iitr. depol» daim.naa parda d. carea da um tar*
cn aob o hltl.rt.TOO, *aa_ cifra ca-¦a r..ini.1,1., . ut." m'thõ*a,
Ua lento .. tr.rü... do algarluno
no futuro pndtri «-.- tomado em. maldaraçAo o Jov.ra E»l»do
ti* t.-r-ei conta agora (no outubro«Ja 194_i, alam da uma minoria-»:¦». com mala qus 900.000 li*
ra.lltna, depois de, drade o aeu-«tabalaelmento eo maio do .-.-
P-utado, ver o aeu numera au*
.-n.ntado aproximadamente em
MM.000. Ap-aax üer.i.e auUiento,
<r~aa*que_eli d* forte lrolgr»ç»o,
_> __Udo d. larael abrange, por«nquanto, «cmnnte oar ca de-<*,.,-% da totalidade dos Judeus.Alt-dft que a presente cnpacl-.1 ,.i. do Estado Judeu tu-, «aja de
nenhuma forma Ilimitada, . da
pr.«umlr que oo futuro a Iml-
t iç.io para lá aofrora considera--nl impulso. Mna ainda quo du-
_-IIqua o ani.il volume, por uma
permanente afluência, uos anoa¦"ladouro., continuarão a nao per-tencar a larael mola de 80% do
xum.ro total de judeus. Seria•aparar o impoaaivel do Eatado ro-"tn-e«t._bele_!.lo sa te Julgaaie —
o que acontece d. vea em quan-—o — a aua tarefa preaent* aco-
lhar dentro do teu território air ..lorla dos la.-ellta». '.' prova-'¦ -1 que «ua maioria, pelo menoa
por longo* anoa, continue a aer
Aistrlbuida pelos diversos palsea.Todavia tambem .obre ela a exit-
tencia, d* um Ettado próprio nAo
poder., deixar de ter alguma ln-
xlueneta, a, Jà agora, a fundtiçfto
-icaae "Catado faz aparecer, aob-_ -i novo aspecto, quoatòe» ate
aqui controvertidas.

Oa Judtua «Ao em regra clda-
<*.. * dos paises em que c~-tâo do-
tnlclltado». Ali- que poato aáo
tambem parta da. naçòca? 6erÃ
que, tomado. Juntos, conatltuem
itr-... naç&o? Um pronrto povo?Abrange case povo — "caso 

o sejatodoa oa indivíduo» de aangue
Judeu'. E que aignliicara, diante
«leste» questões, a criação de um
..¦.••¦tido judeu autônomo?'» palavras povo e noção eat&o
sa boca de todoa. Mi. em geralx-ão existe uniformidade quanto A
«..tensão do eeu aentldo. Portan-
to. antecipadamente, façamos ai-
i- .-.me considerações a esse tes-
j*~5)to;O naclonal-soclallsmo estabele-
ceu como pressuposto da vincula-•ç-4o a um povo a Identidade da
x..ça. A aua propaganda no mun*
do tez com que e.so modo de ver
«tingi,-- amplos circulos. Enten-
cida ansim a ldela de povo, no
«eu tido puramente racial, a clr
t.-.d.inla nAo tem nenhuma lm.
7'Ortancla. Por Isso, o nacional-
r.-.lallsmo procurou considerar
il _ml.es todoa os indivíduos de
origem teuta,. Inclusive os que
__.-ce.am fora da Alemanha, sem
..-•¦• r em con ..a a cidadania.

Ki-tretanto, conforme se obscr*
Ta na pratica, multoe dos des*
c-:-.atti'« de emigrantes germanl-•ros nos países do Novo Mundo
níio se sentem mals como Indlvl-
-luos da eténla do. antepassados.
Es-ea homens podem possuir con-
.-".ctíimente a cidadania brasileira

ou americana, ha gerações, porem
cer de corpo e alma norte-ameri-
mos ou brasileiros, e nada mals,

n~o obstante continuam sendo,
i ..suado a teoria aa~ist_, npen-ts
•elementos do povo alemão. Ee-
rism ntsím inaptos a se torne-
ram parte daquele povo que re-
caberá em aeu seio o. pais e avós,
« ao qual aderem. Pior ainda,
permaneceriam sempre "estra-
nhos ao povo" (Vollcsíremde) de
aua pátria, para utar uma ex-
pressão do vocabulário nacional-
«_cíálista. Assim permaneceriam
os eeus filhos e o* filhos de seus
_ilh-s.

3 que dizer doa paises que abri-
gera aa mal. diferentes raças, co-¦Tno por .exemplo o Brasil? Como
_ellin!tar racialmente o povo' br--
ailelro? A caracterização racial fa-
-h~ inevitavelmente aqui e em
outros casoe. Todavia é lnconteo-
•tavel que a palavra "povo" pre-
ssrtteraente, vem no espirito de
mui toa indivíduos Impregnada do
conceito racial. _ .

A palavra "naçáo", geralmente,
lido ê aplicada era tal acepção, nem
agora, Alguns, na verdade, querem
designar, como naçílo meramente¦ura povo quej possui consciência
T.acional pronunciada. Mna Isao.
lioje em .dia, é próprio de todos os
povoa civilizados do mundo. Outros
¦querem reconhecer como naç&o eo-
mente determine do povo que *
tcorpor tí içado por um Estado so-
berano. Isso significaria a eirciu-
nAo, desse conceito, .de povos que•a si meemos se considerara na-çâo.
Jí' verdade que a existência de um
Estado próprio, ae bem que nSo ne-
c..s_rlan_ente soberano, é quase-.smpre .pressuposta.» Ma» de resto
e. linguagem corrente nfto faz res-
tríçôes", na maioria dos casos, quan-
t._ _ pala-T. naçfto, apllcando-a
ri um sentido amplo, equivalente a"povo", comumente. porím. 8*_*m
acentuar o ponto de vista racial.

Tomada ;a idéia, "nacáo" neste
sentido, por outro tado limitada aJid_ria de "povo" à naçSo de raça.
petas dua» palavras eqüivalem a
dois círculos que se cortam. O coi-i~.e'to de "nação" aprecenta-ae mals
estreito quando nSo abrange lndi-
Tiduos da mesma raça radicados
ern nações diferentes, e mals largo,
quando náo exige paredes diviso-
rins dentro da pátria. A naçfto,".¦flnt5o, ultrapassando asua maioria
racial, abrange todos os cidadãos
de ascendência diversa que a ela
aderem nfto sô formalmente, etn
virtude da cidadania, mas,%e modo
Igual, pelo sentimento,

O simples cidadão, entretanto,
nüo é sempre tambem elemento
verdadeiramente nacional. A Idéia«is "cidadío" possui, como a idéiarje "Betado". conteúdo politleo-Ju-r.dlco. Quando a cidadania n&o db-e.rrs do Dasclmento. pode ser con-
quietada mediante um ato publico,sendo comumente atingível depois
de certo numero de Bnos de estadaao pala. Dal derivam direitos e deve-
tes especiais. Todavia, ocasiona bo-
mente incorporação ao Estado, náo

T, Oppler, Rio de Janeiro
O dr. T. Oppler * o autor do livro "OS JU-

DEUS E O MUNDO DE HOJE" editado em por-
tugut. a alemão, pela AO IR. O trabalho ,u~ a
seguir pubtlcamos, Inclui tambem trechos do livro,
para o que obtlvemos aulorlr.aç~o da Editora.

A neçâr». Ka-a Integraçto n&o pod*
•xtat-r plenamente naqueles que
continuam a ae digerem parte de
outro povo ou tentam dividir a tn-
tegraç-0 espiritual neane . na na-
çfto -Io Pala. fi' verdade que Dfto
raro * o e~*o em que a menina
peaaoa poatul dupla cidadania, mas
nfto ft poaelvel pertencer a dois no*
voa ou a duaa naçõe. simultânea-
mente.

Ainda que te admita a definição
racial de "povo" ou qu» ae lhe
equlparo a Idéia de "naçfto", sem-
pre serho considerados dois eleman-
toe subatanciats dn conceito, quan-
do se parte do eentldo utual da
palavra. língua pr». tia • território
próprio. A cultura da um povoemerge de uma te.-ra • de uma
lingua que lhe pertencem. Faltan-
do ambos oa preesupoeton ou mes*
mo somente um deles, nfto an da*
«envolve uma legitmla cultura na-
cionai.

Dal ae conclui imediatamente
que oa Judeua há doia mil anoa
nfto constituíam um povo — no
sentido normal dessa palavra — e
ainda menos uma naçfto. Careciam
da língua própria, careciam da
terra. Religião e origem comum, »
mesmo a consciência, que existia
em muttoa, de formarem uma uni.
dade nacional, aô em parte podiamsubatltuir o essencial, o que fal-
tava. Agora 4 preciso excluir dn
totalidade oa cidad&oa do Estado
judeu, maa somente estes. Aba-traindo esae setor, que por enquan-
to abrange uma pequena minoria,
os Judeus, como dantes, se agre-
gam comumente aa diversas nações,
embora a religião mosaica os dls-
tinga como comunidade especial.

A terra onde nasceram A ou era
tambem a pátria que parte consl-
derarel deles ama, enquanto ou-
troa consideram aua pátria csplrl-
uin! somente Israel. Falam a mes-
ma língua do pala, com exceçJio
dos judeus da Europa Oriental esul-orlental. Vivem a mesma cul-tura de seus conterrâneos. Na ver-
dade km graus bem variados, masmultas vezes plenamente.Tambem racialmente ae aproxlrmnra, em casos nftd raros, das res-
pectlvaa nações, eeja por mltclge-
naçftea ocasionais, seja talvez tam*bem pela influencia secular domelo, e. quanto ao tipo. ee Alie-renclam freqüentemente entre ai,--gundo o respectivo pais. Todavia,mesmo nas terras em quo nfto en-contram a barreira da língua, amaioria adquiriu, só até certo pon-to, o caráter especifico do povocom que est&o em convivência,sendo que uma parte menor, pie-namente assinalada, o manifestaem gran multo mala forte ou ln-tegralmente.

Diferencla-se de ordinário doidioma local a língua dos judeusda Europa oriental, o ltdiche, quecorresponde ao alto-alemío med!odos séculos XIV e XV, sendo en-tremeado de palavras hebraicas ecslnvas, e o qual soa aoa ouvidos
te dos Judeus dos Balcfis r_in r. .„_:„__ __1* ™ ...™r,ir,^ ~~... Judeus dos Balcfis fala oJudcu-espanhol", derivado does-
panhol medieval. Moa seria Impôs-alve! considerar o lidlche ou aque-le dialeto espanhol, sem semclhnn-
ça entre b!, ou o hebraico, revivi-do em Israel, os Idioincui do todosos Judeus, alheios que sfto a gran-de parta dos israelitas.

E verdado que os .-..breus, noatempos do Velho Testamento, cons-titulam um povo, tambem r.o sen-tido usual da palavra. Z' exátóainda que grande numero delesdesde multo temi» aspirou a aerdo novo um povo verdadeiro. Talasp-raçao. todavia, existe proniin-ciadamente r.os diferentes pai_es-6 entre os sionistas, nfio estandono primeiro plano numa outra•Tando parte, que tende mals ou***cn,0_,a Ber assimilada, apesar del-ersi.t-r nestes, muitas vezes, améis forte ligação com o Judaísmo.Falta ts pessoas de sangue judeuplenamente assimiladas. Essas aocontrario, declinam na maioria doscasos decididamente de eer inclui-das numa nação Judia estranha aelas.
No aeu conjunto, faltou aca Ju-deus, no correr doa seculoa, a&ocomente a torra c a lingua co.mum, mas tambem a cultura na-c.onal comum. Os hebrous dls.

frfJ-ÍL c,Brej!«n*' «lém dl-so, daidentidade da historia, que oá ca-racterlzava nos tempo» bíblicos.Maa falta ainda mala: um povotenao, normalmente, a agregar-se.Eata propensilo è Inerente a todasaa etnias e nâo falta & maioriado Judaísmo. Entretanto, falta aosn-slmIlad-6 e mesmo a numerosos
judeus que nfto ee enquadramaeiaa categoria. Nota-se, frequen-temente, entre eles. tendência
para dlopersáo em vez de Junção.Uma realidade histórica de doismilênios nfto pode ser inteira-mente suprimida.

E~aa, entretanto, mudou coita!-de.-avelmente agora, pela c/laçiodo Estado-Judeu. Os Judeus de Is.rael Incoateatavelmente formamum povo, e sfto. tambem. aob to.dos os pontos de vista, uma na.
çáo. Nto somente têm ae novoo seu pais e falam a sua próprialíngua hebraica! erigiram tam.bem um Estado moderno com to-da» a» lnstltulçõea necessária» a'ele, com a sua Constituição, caseu» orgáos legislativo», a sua lu-rldiçáo e administração, e com oseu exercito. Ele aspira, no terre-no cultural e econômico, a umalto nível. O Estado é reconheci-do pelos grandes potências e porquaso todas os outros países. Man-tém represen tatOes diplomáticas
Junto a numerosos governos.Racial e conf-ssionalmente oahabitantes do Estado Judeu, sebem qu« exista, tam bom uma ml-norla arabe, aio mala uniformes
que diversa» outras das nações deboje. Nisso, porém, é de tomarom conoldcraçfto que oa iaraelitas,do sua parte, Já. representam umgrupo racial misto, que abran.
ge. além da sua parte principal

•emlia, daid» o» tempo» bíblico»,
d» modo <__eti~ial elemento»"arianos". A consciência nacional
do» eldadáo» d, Israel •« desen.
volveu Plenamente. Em nfto pou*oca e»t» aumentada ao extremo,
como parecem traiar consigo os
anos de infância da uma nuçfto
renascida.

Nem «e tratou, neata fundaçfto
de Estado » Naç&o. de uma coita
artificialmente criada. Houve lar-
fo período de preparaçfto e de tra.

alho colonizador de muitos anos,
e o novo Estado «o consolidou em
luta» vltorlocaa com oa países vi-
zlnha» que queriam destrui-lo.
Verdade • que repreaenta uma na.
ç&o bem pequena. Mat t Inteira-
mente uma naçfto.

Abrange aoment» o. nacional.
d, Israel mesmo. O» Judeua de
outroa palae» n&o *• podem dizer
pertencente» ao Eatado Judeu. To-
davla. nem agora parece poaalvelconsiderá-lo» no aeu conjunto,
dlapersos pelo mundo, povo ou
naç&o no aantldo usual deate»
conceito». Como antes, falta-lhes
o território. Jft que sõ de manei,
ra multo condicional podem eon-
alderar Israel tambem o "seu"
pala, Nem hoje possuem língua
comum. Continuam, cldad&os do»
mais diferentes Estados, a carecer
da identidade da historia e cul-
tura.

Na verdade agora tambem a na.
ç&o de Israel t parte da tola!!-
dade. Tornou-se mesmo, de certo
modo, o aeu centro. Mas enquan-
to larael nfto eonatltulr mais do
ãue 

uma parcela deata totullda-
e, n&o é possível põr de parte a

estrutura até squl existente. Nem
agora poda a aua totalidade ser
considerada um povo, no aentldo
normal da palavra, isto é, um
povo como oa outros; povos.

Entretanto, ver nos Judeus sim-
pl-_.mf.nt.. uma comunidade reli-
glosa, foi sempre errado, s o é
agora ainda mals, pois s maioria
predominante, e n&o apenas oo
sionistas acentuados, sem duvida
continua a apresentar certos ca.
racterlstl.tjs étnico». N&o se deva
esquecer que os Judeus s&o o»
descendentes de um povo, slnda
que persista, hole, entre eles. cer-
ta quantidade de aangue da ou-
tra origem.

Sõ uma parte de_~e período te-
ris sido suficiente para que des-
c.nticntcs de outros povos fossem
absorvidos pelas porculações doa

fialscs 
em que se radlcaesem. En-

re o» Judeus, atuava e atua uma
força permanentemente eegrega.
dora e mantenedora do espirito
nacional — a religlfio mosaica, em
substancia ligada A etnia.

Considerada Isoladamente, a raça
Judia nunca foi fator decisivo de
conservaçáo do "povo de Israel"
em melo aos outros povo». bran-
cos. Sem llgaç&o com a fé, tam-
pouco teria detido- um processo
de amargamaçáo, como lhe foi

Lembremo-nos, por exemplo, dos
maglares que, no século IX de
noasa era,- vindos da Asla, pene-
traramna Europa Central. Ea-
tretanto, mesmo o tipo semlmon-
gol de outros tempo_ quase nfto
é mals perceptível, entre os hun-
garos de hoje, seus descendentes,
em virtude da miscigenação pro-
gresslva e completa com a popu-
laç&o do pais. *

A força ae_r*_ad_-~ originou-
se, portanto, da rellgl&o mosaica
vinculada & etnia, n-o da raça.
O fator racial teve, no ceso, so-
mente Importância auxiliar. ¦ As-
_oc'.ondo-se & ríllglão, cresccu-ihc
a força Imanente de conservaç&o
do elemento nacional-Judalco.

Todavia,' muitos doqueles que,
cora íundam.n.o, n&o reputam os
Jud_us um povo no sentido usual,
est&o por demais dispostos a tt-
rar dliao uma conseqüência lne-
xata. Formulam a tese de que es-
ses constituem apenas um grupo
qu. s« diferencia racial « rellglo-
xsmeníe. Outros, que contestam
tambem a' existência de uma raça
Judaica, consideram os Judeus táo
somente uma comunidade rellglo-
sa. Devem ser evIUtdas tais op>-
nia*.-. _-sc&p-.»lhes totalmente ~
realidade.

N&o se trata ~õ de raça e credo
religioso. A eate» aa__cla--o ter-
cairo fator, especialmente Impor-
tante, a sobrevivência.de reslducs
nacionais, nor toda porte èxisten»
te» na maioria dos israelitas. Os
judeus vivendo fora da Palestina
n&o são mais um povo efetivo, se
bem que todos aqusles que eml-
gram para Israel se tornam part*
da naç&o lá rena-clda. Mus ficou
o "torso" de um povo de outrora.

Dal cx_>i;c~.--~_ a subsistência
d*' traços de caráter nacionais,
etn .. _u ora mais ora menos acen-
tundo, e a persistência de unia
unidade nfto sõ confessional, como
absolutamente nacional, na maio.
ria dos Judeus.

Decerto, '.oi atualmente em to-
das aa nações nfto poucos lndi--•kiuo. de aangue Judeu plena-mente. -_stmilados, em cuja pessoan&o transparecem vestígio» dos
antigos hc-ba-cus. Estio, na regra.
tora. da comunidade mosaica, ou,
s« fh_e«n parta dela. Acham-te
entre .aqueles cuja té tm Delis
careca do elemento nacional-ju-
úalco, Igualmente próprio ao cre-
do mosaico. Mas nfto representam
a norma. .

O caráter nacional daa popuia-
ÇÕ-s Judias n~. paises da "dias-
pora" (dlspers&o) acentud-se maln
fortemente dentro dos limites do
Índice e do Judcu-e~paoho], na
Europa Orienta! e lestc-mcridlo-
na), quo deroinueai agora cuda vez
mals. Ld nfto sào na verdade nem
povo nem naç&o. Entretanto for-
mani, de modo nítido, dentro des-
sna . Estados determinada "nacio-
nalldãde", como sáo, all&s, usual-

ment. ~e»'_ii« .¦_, » qual n_o i«
.- .:*--(.::~» spcaas pela língua P»-
quitar.

A Idéia d* "oaclonalldade-* oto
t Idêntica & Idéia d* "n_ç_o". Na-
clonaltdada o&o é, «xatamenu,
n .Ao '....!• -,v-r.;~ii'. r.'. «.»(-.,
Um» fra-;» I d* h-il-iiuir.:. da u :.
_«tado, de ordinário — nto «nn-
pr* — situada dentro d« dstermi-
nadas llmlt*., que »* dUtlngue
da populaç&o circunstanie por as-
tar etfilcament* congregada *
pala sua lln.ua. Muitos países, e
prlnopatmcnte a Unt&o Sorlatlca.
tém «m aeu u-irltorlo talt naclo.
nal'rtad«-_.

Mas, ainda not Ettadoa multo
malt numerosos em qu» o» Judeus
falam o varb&culo, & m»torla da-
lei n.-.o ftlta rc-iu~;ur;a nacional.
Tambem ceves palae» a nstort-
_~._ulu-.i~i~.-ni.: ae Juls» pai_« do"povo judeu". Igualmente aqui
n&o representa almples comunldt»
de religiosa, mas tom, .. bem que
n&o haja diferença lingüística, «I-
múltaneamente, certo caráter de
nacionalidade. Nio está, quando
multo, Uo pronunciado como no»
palies da Europa Oriental • lesta-
meridional. Todavia existe, « o
sionismo plenamente reconhece
e—M. fato. Tambem li, ond» as
tendência» «ssimllatorlss prepon*deram, permanqce, embora, ate-
nuado.

N&o divergindo pela língua, «aaa
maioria Judia naturalmente n&o
pode ter considerado uma naclo.
nalidade, maa forma, por aaalm
dlaer uma comunidade -"teme-
lhante a nacionalidade". Para «x-
prlmlr, d, um lado, semelhança
com uma nacionalidade e, do ou*
tro lado, a n&o-ldentldade com
uma nacionalidade, poder-«e-4, de
maneira mata simples, falar tam*
bem de uras "paranaclonalldade".

Ver no Judaísmo simplesmente
uma eongregaç&o religiosa tor-
nou-se um habito multo genera-11» do no curso do aeculo xxx.
costume vsve que, em parte, ainda
continua. Na época de emancipa,
ç&o e noa decénloa que a ela ee
seguiram, muitos Judeus e n&o*
Judeus adotaram easa maneira de
ver. Mas aquele Juuso foi, aob a
Influencia do sionismo, JA ha mui»
to abandonado por frações cada
vet malorea do próprio Judaísmo.Os acontecimentos do período hi-tlerlsta atuaram de modo acen-
tuado nesta direção.

Roje os seus representantes
competentes quase asmpre deslg-
nam a totalidade n&o somente
como uma comunidade religiosa.
mas, antes d* tudo como o "povo
Judeu".

Apenas pode aer duvidosa qu*o aspecto nacional do Judaísmo,em cons-quoncla do e-utbeieci.mento do Estado judeu, ainda sefortaleço. JA as permanentes re-lações reciprocas que a tmlgra-
Ç&o para Israel há de criar, da-riam Isso. Agora existe um real"corpo" de povo ao ledo do "tor-
«o" de povo, e aquele corpo de
povo reflete acima do torso, ani-mando-o. Esse é o celeiro, de on-de a Jovem naç&o paleatlnenceteri que haurtr o aeu acreacimo,e, por outro lado, repreaenta Is-raei a eipecaaçi de todos os qu»a ele aspLrajm.

Deas* modo, o fator Judalco-na-cionai do Judalamo no futuro me-nos que nunca poderA ser eon-testado. Sendo cs.-e fator reconhe-(Sido. guarda somente valor maiaou monos teórico a qucst&o, se »totalidade constitui um povo re-
guiar, ou. Junto com Israel, me-.amente a soma das comun_da4esnacionais ou "paiunacionai»".
Essa "soma" tambem representa
uma unidade, como cadê povo nssua relaçfto com outro» povo» ln-
çorporava uma unldad.. Tais uni-dades tem o caráter da exduaivi-dade. Ass.m, como pertencer a um
povo exclui pertencer a qualqueroutro povo, este é igualmente ocaso aqui.

Designar o "povo Judeu", os Ju-deu» na aua totalidade, corres-
ponde, na verdade, hoje a umuso disseminado náo aó entre elesmesmoe, mes tambem generaliza-do, nào obstante a falta dos ca-racterlstlcoa essenclala A idéia de"povo". Assim, a designação con-eaEl.-ada nada tem a ver com oconceito. Consciente des anoma-Uos existentes, pode-sa usar cer-tamente, - num sentido es_>ectal,restringido, a express&o "povo",
cobretudo porque tem a vantagem
da conclsfto.

Maa o ponto, de vista da exciu-¦lvidade então nfto tecn Importas»cia menor. Ninguém pertence.ae-ilfi.o e, "um" só povo. Tambem, a
plena tncorporaçlo espiritual nanaçfto supõo que o Indivíduo eeligue exclusivamente á ela. Aque.les cidadão» dos diversos paísesque se dizem'do povo Judeu, temtodos oj dlreltcs e deveres resuj-tantes dessa sua qualidade de cl-dadftos. No cumprimento dessesdeveres emregrs n&o sfto laferlo-res, de modo .algum, a outros.Seu Mpovo", * em comoet-sacio, ~*
apenoa o Judeu.Contudo, nílo se deve esquecer
que "povo" e "raça" não sao ani-sina coisa. Estas idéias de ma-neira nenhuma se -orre-pondecn
necessárlamoute. Por Isso umadefinição puramente racial n_o a-
pode tornar equivalente oo eeu-tido da palav.-a povo. Nenhumdos povos civilizados de hojo mos-tra exclusivamente o mesmo tiporociai, se bem que um certo.-tiposempre prevaleça. De outro ladoa mesma raça compreende muita»ve^es indivíduos de povos dife-reratea. Isso vale. presentemente— em certo grau — tambem paraoqueJe grupo da raça branca, ti-
plcamente muito diferenciado, qu»os Judeus representam. N&o po-'dem ser computados como elemen-tot do povo Judeu todos o» lndi-vlduos de sangue Judeu.I.Iaa -01oqu-.;_o. om lugar _._.
palavra -povo" a palavra "naç&o".
A iategraçào na naçfto de um paisnfto ee prende ao íato de que aorigem do indivíduo seja idênticaaquela da grande maioria da
população. A simples posBe dacidadania naturalmente nfio podoiser suficiente _para causar essaincorporação. Com cidadãos deout,ra descehdêucla Intimamente
pertencendo ao povo doa seusantepassados, nAo ae tornar_ rea-lidade.

Mas é conseguido por lmlgran-

PALAVRAS CRUZADAS
TORNEIO «OB O PATROCÍNIO DA I IVIi.lt! 1 Tir.

Rtta d» Ouvidor, 75 _ . « ,'irijr — RI»
rMi•.*.!,. N. 8, IINAI. DO TORNEIO

*,**'. B~| ¦!
JmmrM -'%¦¦ __________! 9 

~ 
1». _________¦ to ^^^H ¦ BB _________

CONCEITOS HORIZONTAIS
1 — Oruta. S — Capital do reino de Harar (Afr.). fl — Oe-

nomlnaçao geral pnra oe anuros pequenos. 8 — Sufixo; designa :
oficio. 0 — Alto IA I Basta I 11 — Canal estreito que aó di pu-
sagem a barcos pequenos, (plural). 14 — Cardume de peixes.
15 — Contração da preposição "a" com o artigo "o". 18 — Fie-
xfio do verbo "Dar". 17 — Pessoa eximia. 18 — Aterro a beira de
rio para resguardar de inundações os lugares marginais. 30 —
Planta da família das Borraglnáceas.

CONCEITOS VERTICAIS
1 — Além. 3 — Multo amante. 3 — Rio do Brasil, afluente do

tio S&o ratici-co. 4 — Brisa. 6 — Sarrafo. 7 — Juro de dinheiro
emprestado. 9 — Assunto. 10 — Llgelreza. 13 — Gesto. 13 — Base.
18 — Filho de Jumento e égua. 19 — ld da França.

Correspondência e colaboração para SYLVIO ALVES.
tea no curso de pouess gerações,
em casos especiais de uma só,
por enraizamento definitivo no
selo da naç&o. Isto t um acon-
teclmento bem freqüente qus ee
pode observar por toda parte. Na
verdade, a integraç&o plena supõe
entáo Intima integração exclusi-
vãmente nela. Todavia, se essa
existe, a lntegraç&o na naç&o de
origem está extinta, — o que,alias, n&o pode Imrodlr, de modo
algum, confiss&o franca da orl-
gem.

A ascendência de cada cidad_o
naturalmente sempro permanece a
rnT.ma. . Inda que possa variar,
pela mlsctgen&ç&o, a dos seus des-
_-:uicnt.-3. r_ um elemento cons-
tante. O que n&o acontece nesses
casos com a lntegraç&o espiritual
numa nação. T' antes de tudo um
produto da educaçfto, da vontade,
do desenvolvimento individual.
Esta pode eer obtida e a Íntegra-
ç&o ao melo interior se perder.Nessa regra nem a origem Ju-
dia nem a "nacionalidade" Judiarepresentam exceções, abstraindo-
se da última as clrcunst&ncl as
especiais que, de certo modo, a
fé mocAIca envolve. Por que ra-
_&o com indivíduos de sangue Ju-
deu, cujeú antepassados nfio raras
vezes pertenciam JA hft séculos ao
mesmo país, deve ser por prin-
ciplo outra coisa 1 Nos outros
casos se trata de descendentes ele
povos que existiam e continuam
a existir. Aqui acresce que hft
dois milênios JA n&o havia mais
um verdadeiro povo. tro entanto,
a raça nfto contém nenhuma subs-
t&ncia misteriosa que por si mes-
ma determinasse algo diferente.
Inúmeros casos individuais de to-
dos os tempos e dos países mais
diferentes plenamente póe-no em
evidência.

Como, ent&o. devem ser consl-
derados oa descendentes atual*
do» Israelita» bíblicos?.

Os Judeu» em Israel, agora •
provavelmente ainda por longo
tempo formando apenas uma tra-
ç&o da tonalidade, sáo de novo o
povo hebraico e uma nação pro-
prla. Easa naçfto abrange sõ cl-
dadãos de Israel mesmo.

Os outros Judeus dispersos pe*.o
mundo, entretanto, _e b_m que
sua maioria por toda parte eoa-
setv» traços nacionais, n&o são
mals desde dois mtl anos um
povo no sentido utual da pala-vra. Nem se tomavam povo peloestabelecimento do Estado Judeu,
que nfto influencia decldldamen-
te a estrutura da totalidade exla-
tente até ent&o. São aquele *-to_-
eo" dé um povo de outrora, a&o
a soma —. incluindo com Israel
agora um corpo de povo real —
das nacionalidades e "par&neclo-
naltdsd-3" Judias dos dtversce pai-ses. Bnsas obtiveram, com o seu
antigo pais de origem, Israel, o
centro <jue lhes faltava ate aqui.
Oa fortes grupos sionistas est&o
ainda ligados entre si pela cons-
ciência, comum a todos, da li_a-
çáo intima com a renascida na-
ç&o hebraica.

Apesar d-wo continuam a faltar
& totalldad* «lementc* qu* a so-
cão geral d» "povo" tem como
pressuposto». Mas a «ua designa-
ç&o como um povo é a usual « to-
dayla a mals breve e a mals «lm-
pies. Razões de conveniência re-
comendi-m apltcA-la. Se se asa
a. expressão '.'povo", abrange de
fato a totalidade, na qual um
grupo é de excluir. Até agorfl nfto
e em par.e alguma particularmea-te grande.

A saber. Indivíduos ' de sangue
Judeu' plenamente assimilados.contanto que se confessem, exclu-
slvamente A nação do seu pale.nfio podem ser mais imputados, sobem que da mc-wna. origem, ao-povo'' Judeu. Devem^ anteã, s*>~

tolutaraente ssr considerados
membros da* nações mesma-, *,
com Isso. respondemos a uma
quest&o ho principio levantada.

Ademais, os Judeus constituem
uma comunidade religiosa, que seestende alem daa frontelraa de
cada pais. Ea colncid*. geralnven-te. com o "povo Judeu' . Maa nem
ela abrange * totalidade. Aqueles
Indivíduos de sangue Judeu, ques~o cristãos ou dissidentes, — ele*
s&o, por toda parte, na sua maio-
ria preponderante, simultânea-
mente o cerne dos plenamente ss-
slmllados. — não lbe pertencem.Os Judeus formam finalmente
um grupo da raça branca, embora,
em face do caldeàmento semli-*—
ariano, ae trata de ura grupo com
variantes extraordinariamente for-
tes aeguado o tipo e a região.
Mas. ao Inverso da religlfio mo-
salca, a raça. como tal, nfio for-
ma nenhuma comunidade especl-
fica, e muito menos nenhuma quese estenda alem daa fronteiras dos
países. A raça nfio cria por si
mesma, uma comunidade especl-
fica em melo aos diferentes po-vos. E' o que evidenciam guerrascontinuas, através de toda a hls-
torla. entre povoa e tribus da
mesma raça.

_. verdade que os Judeus, desde
o aparecimento do hltlerlsmo, tor-
naram-se, tambem raclaíreente.
um comunidade, mas uma co-
munldade para defesa, de emer-
gencla. Ela encerrava o. que não
es*avam ligados pelo laço da fé
mosaica. Estavam numa frente
contra o pe«-_ruldor, o mesmo hl-
tlerlsmo. que Injuriava e huini-
Ibava a própria reça, finalmente
procurando d«strul-ls. Essa co-
munldade que o hltlerlsmo pro-._uzlii. tinha como fundamento a
existência deste. Irá perdendo a
força de eo-s&o n& medida em
que, pouco a poueo. desaparece-
ram os vestígios do espirito n&-
E-5t_.

CARTAZ DO DIA
NOS CINEMAS

3AO J.UI1Ç — RIAN — CARIOCA E
ODEON — No velho colorado, em
técnleolor, com Olenn Ford, El-
len. Drew e Wllllam Holden. Ro-
rarlo! 14 — 16 — 18 — 20 e 32
horas. '

PALÁCIO — ROXT E AMERICA —
Quem é o Infiel?, com Jeanne
Craln. Linda DarneU e Ann So-
thern'. Horário: 14 — li — 18 —
.0 e 23 horas.

VITORIA. — Farta trágica, eom
Amadeu Nazzarl e Clara Calomnl.
Horário: 14 — 18—18 - 20 e
23 horas.

METRO-PASSEIO — Lábios que
escravtsam, com Robert Taylor.' Horário: 13 — 14 — 18 — 18 —
20 e 22 horas.

M-TO-O-TIJUCA E COPACABANA
Lábios que escravlsam, com Ro-
bert Taylor. Horário: 14 — 16 —
18 — 20 e 23 hora».

. LAZA — ASTORIA — OLINDA —
STAR — R_T_ — COLONIAL E
PRIMOR — Hotel do barulho,
com Cantlnflas. Horário: 14 —
18 — 18 — 20 e 22 horas.

PATHE* — (4.» semanal — Anjo
perverso, com Ceclle Aubry e Ml-
ohel Auclalr. Horário: 14 — 16 —
18 —20 e 22, horas.

REX — Quando morre o dia. com
George Sanders e' Gene Tlernev.
Horário: 14 — 16 — IB — S0 e
32 horas. ' ¦ -

IMPÉRIO — Um plngulnho de gen-ts. com Vera Nunes e Anselmo
Duarte. Horários 14 — IB — IB— 20 e 22 horas.

CINEAO-TRIANON — Sessões pas-satempo — A partir das 10 hs.
CAPITÓLIO — Sessões passatempo

SES1
SERVIÇO BOC LAL DA INDÚSTRIA*

DIVISÃO REOIONAI. DO RIO DE JANEIRO

No Centro Social n, 1, Campo de SAo Cristovio, UCi.: .-nui.i a nui;.'.. Rentonal do 8ES1 no Rio de Janel:.
:n eooperaçto rom o Instituto de Pislqulatrla da Unlver••dada do Brasil, gabl-.irto médico especializado de doençanervosos e mentais para os trabAltiado.es da Indústria

Iraa.portes. comunicações e pesca, que ali ~~o atendido:
4a «errundat. quintas e se-itas-fetraa, daa 17 Aa 20 horas
e ia terças e quartaa-feiras, de 10 As 13 horas.
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Vamos Tricotar?...*
IMARILGNA)

Um casaquinho para a sua garota
Atendendo a d. ver 1.9. ;»c..a.......aprejen tamos t...... 'o um t:.. :'.o-.o mo-<ielo de cataquiaho em dòL* to.,:-

Medidas para 5 ano*..
Material: 3 novelos de li e_.iu-c-.~--

te. de 40 grama, cada um; l novelo
roj..-pA.li_o; Z p.i.. a de agulhas s°
; . 11° 2.Pontos empregado* — SlÂstlco sim-
plea — l direito, l av_.*_x. comblnan-
do sempre os pontoâ. Ponto ranta_>ia— tec-er 4 carreiras em "JerEcy" com
a 11 celeste X com a mesma Ifi. tc-
ctr uma' cnrreir* avesso sobre o direi-
to. No avea.o. co." *•' - \t\ r---
tecer 4 carteiras, depol. uma carrei.
ra com l& celeste, outra carruírr. (....-
so sobra o direito tom ... celeste, dua:
c.srrcira.. da mesma cor. iczulr d..<ta
lórma com a mesma' lã. — _! ponto.
direitos, 1 ponto aves.o. Ir logo co-
brindo oa pontos do dire.to e tio aves-
io. *\té ter li pontos direitos ¦ i pon-to avesso, como indi:a o ae_.enho.
Tscer àuLü carreiras em Jersey com \A
cele.ta e repetir o de-senho dfsto X.

Exeraçao — Costas — Começar com
90 malhas sobre agulha* iv- 1. Tcrer
3 cm, *nf ponto elástico slmpiei Mu-
dar a*~ agulhas e aumentar numa _*>
carreira até obter 100 ponto.'. Tecer
IS cm. t:n "Jerspy" e formar a cava
cerrando em cuda lado. 5, •*. 3, 2 « .
ponto. Begrulr rc-.an.ent*. Ao*- 27 cm.
ds altura total forma? o ombro, cer-

rri-fo 5 'rezes 5 pontos, «ra *adi-
lado. Arren_atar os pontos ao c*aat.:o
úi uma «o v«s para o decou

Frents — Começar com M pootosiem agulhas n- :. T_.cr 5 cm. en-,
eiiistxo - .ir.ij.es. Aun.r:-:¦: tm mi».
.rt carreira atô 60 ponto?. Tecer •'¦:/...
.1- nâal-ia_s - r, ¦ 2, ^i.__cand_ ) por_»-_--par* _..- "Ciinrò;.'." laterais. Carne--;i.. n -cn.* **:snt___]__.". tscend-s 1 s-m. neste ponto.Cava — Formar, eat&o. 1 cava. «¦:-
ranao 6. 3, 2, * : ponto; tecer' 4 *n: -
reires mais e começar o dCi:ot#. «Wj-
mando dois pontos juntos ao lado da"guarda", ate Ur a altura de 27 «.*.
ombro -- Cerrar o ombro «m 3 **tttn
5 pontos, rrosaegulr somente cots 03
ponto.! da "juaida", durante *» cm.
uara uni-los- ft; çoatao.

FrenU direita — Teoer coro* *
frente eaquerda. fazendo, porém. *~
:».;___ d» 4 tm 4 cm.

Manga — Comaçar com 60 ponto.'.Te.M > cm. e:s "elá?tieo" cota agu-
iha« n° 1. Mudar ~ls agulhas p<_rm tt"
2, aumentar numa carreira até I~*.~r*.om ao pont03. Tecer cm pon-vo í*p-
t-Ma Atí obter 6 cm, de altura. Po:*-
mar a carw cerrando «, «, >", t, ti
ponto. Depois, d* 3 em > carreira»,
tomar 2 pontos juntos de .eacla , la**: ;¦
até ter tfc *r,m. Os ponto* .-«tante..
cerc-i-.o.. de -uma #á . ei. m\ ultlir.-¦cfirrefra.

A partir das 14 horas.
PARISIENSE — A eançíio promn-

tida, com Danny Ka. e e Virgínia
Mayo. Horário: 14 — 16 — 18 —
20 e 22 horas.

PRESIDENTE — Desventurada,
com Maria Antonleta Pons. Ho-
rarlo: 14 — 16 — 18 — 20 e
22 horas.

IPANEMA T, AVENIDA — Farsa
traslca. Horário: 14 — 16 — IB

20 e 22 horas.
SAO CARLOS — Macau, Inferno do

Jogo, eom Erlo Von Stroheln e
Belezas de Nova Tork, «íiorf. Ho-
rarlo: 12 — 14 — 16 — 18 — ao
e 22 horas.

PIRAJÁ' — Pecadora — A partir
das 14 horas.

SAO JOS8 — Natal no acampa-
mento 110, com Aldo Fabrlczl.
Horário: 12 — 14 — 18 — 10 ,-
20 e P2 horas.

ALVORADA — Crime rm Paris,
com Lou!s Jouvet. Horário: 14 —
16 — 18 — 20 e 22 horas.

IDEAL — A Pornarlnn, cora Ltda
Baarova. — A partir das 14 horas

ÍRIS — A-grande, conquista — A
partir das 14 horas.

ELDORADO — Céu amarelo, com
Gregory Fec_. — A partir das
14 horas.

MONTE CASTELO — No Velho Co-

lorndo — A partir da. 14 hera-,
FLUMINENSE — Coraçáo de leE"

e o Informador Invisível — ..
oartlr das !_ horas.

RlÒ BRANCO —- Uma. aventura écs
40 — Dois Palermas em Oxford '.
A volta tía aranha negra.

LAPA — Terra de palxõc. ~ Fu-
gindo bo passado e A volta tí
aranha neRra..

METER — Sonhos douradoa, ¦¦
NOS TEATROS

GLORIA — "EsperMlâo". oomed..-
6a 16 — 20 e 33 horas.

SERRADOR — Mágicas de Rlchlp.
dl. As 16 — 30 • 22 horas.

REGINA — "As soltelronaa «..
chapéus verdes", comedia, i
10 • 21,30 boras.

RIVAL — "Como os marido, eu.
ganam", comedia, ás 16 — S0
32 horas.

RECREIO — "Está com tudo >.
nao está prosa", revlstA, Aa -lõ
— 20 * 23 horas.

CARLOS GOMES — "Quero ve;
isso <lc perto", revtsta, *»' lõ -_
20 c 33 boras,

FEMX — "O guarda da Aliando-
ga", comedia, (is 15 — 20 e 22 h~

JARDEIj -_ "VatapA". revista; a ¦
20 e 23 horas.

COPACABANA — "Plf-Paf", oome
dia, ás 16 e 2130 horat.

VERBOS IRREGULARES
A multo comum ouvirmos dl-

ser — e muitos mestres nos ílze-
ram —' que a língua portuguesa•ata cheia de verbos irregulares-
que aqueles que náo seguem o pa-radlgma (sempre o paradigma I)
não podem ser consiJcrados re-
çulares, são anômalos, etc...
Admira-nos. mesmo, que homens,
da envergadura intelectual de
MA-OMINO MACIEL, tenham
acolhido a hipótese tfto pouco cl-
enuiica da Irregularidade verbal.
Ignoramos, na realidade, porque«o~a mania de paradigma como
medida arbitrária e empírica cs-
colhida para enquadrar palavras
tâo mutávela — as palavras vi-
vas, dos chineses — como sâo os
verbos. Que isso seja diditlco, vá
lá.. Prático, está certo. Mas. que
te -tome tio a serio, que rii_o te-
nhamos coragem de mostrar aos
nossos discípulos onde cessa o
pragmatismo e começa o absurdo,
onde termina o dtda..cismo e
principia a cômoda posição de
ignorar..* demais; Há até gra-
máticos que oonslderam o verbo
pôr Irregular! Vejam até onde
vai a Inconclêncla de um mes-
tre 1

Mas, o que nos propomos t
deixar claro qut, em Português,
nSo há verbos Irregulares. Tal-
vea (talvez!), os verbos ser e ir
aejam os-únicos a que caiba ess.
d.nomlnaçào. Assim mesmo,7há
ainda uma possibilidade de en-
contrarmos neles elementos que
provem, a sobejo, exatamente, o
contrário..

Na verdade, o problema está no
paradig-ma 111

Ou~ é paradigma ?. Deftne-noí
RA_.'___- G.__-. AO — e ' mod Sio,

exemplo '. de paràdclgma (grego) Ie qualquer dicionário de gregocontinua -f: "tipo", derivado de1
paradeiknyml — eu comparo. i

Entretanto, como escolhemos oimodelo? Como chegamos i. Idéia
geral do paradigma ? Natural-
mente, examinando vários exem-
plares de flexáo, de diversos ver-
bos para, dentro de uma certa
constância de formas, chegar á
conclusão ds que todos oa verbos
deveriam scr assim. Mas, quemdisso Isso? Quéin disse quu toaos
os verbos teriam que ser conju-
gados DA MESMA MANEIRA 1
Já em Latim o mesmo é o pro-blema. Pega-se o verbo dare e— Já se 6abB — é Irregular, por-
que o perfeito é dedl e não davi,
como amavi. Más, quem disse que
o verbo dare devia ter o perfeitoem avi ? A titulo de que? Por
que não se escolher esse verbo,
com redobro, como ... paradíg-
ma 1 E se o fizéssemos, qual o
Irregular? Decerto, o amàre. E
por que 1 Tudo porque se pensa
que uma lingua deve enquadrar-
se em rígidas regras imaginadas
pelo nosso desejo de simetria e
proporção, e pela preguiça in-
conclente de repelir uma forma |diferente que exige maior esfôr-|
ço. Ah! o principio hedonistlco! _Ah! a lei do economia de ener-
glnl !

Pois bem. se os verbos em avl
são mals numerosos, isso nüo
quer dizer haja Irregularidade _em d-dl. cm st ctl, etc..;. Pelo.
contrário, achado o tema. con-l
•uf-pm-se do mesmo modo que os

cia. os mesmos _unxc_, _(.,,.!

4 bem verdado que hoje J4 há
Uma tendência para reduzir a
cinco os irregulares latinos (essa,
ferre, edere, Ire, velle). Mas, os-
sim mesmo a inconsistência des-
sa teoria persiste. A morfologia
e a lingüística já acabaram com
ela; felizmente.' Todavia, em Português, a ma-
nia dos verbos irregulares ainda
existe. '

O verbo fazer é irregular.
O Verbo dizer, ahl, é Irregular.
O verbo caber, huml, é lrre-

guiar.
O verbo pôr, bem, o verbo pôre... c inctj-i-i' l .
Acabou-sel Torturem-seos alu-

nos com o charlatanismo dos quefazem da ciência um mistério;
façamo-los sequlosos, mas, não
lhe demos tudo a bebar. Há queficar um pouco como garantiada... autoridade do mestre.

Por que dizer que nâo há ver-'
bos Irregulares? Por que- facilitar
o estudo e a-compreensão se há
necessidade de criar-se um ritual
unicamente admissível aos lnl-
ciados?

Entretanto, convenhamos. Já que.a Lingüística hão ocupa, ao lado
do Latim e dò, Grego, no curso
colegial, o lugar que merecia é
preciso que os professores de lta-
gua, principalmente os de Latim
e Português, se Incumbam de
mostrar os iargmssimos' horlz_n-
t". com novas luzss. Por Isso.
hão podemos ouvir falar da ver-
bos Irregulares nas línguas lati-
na e portuguesa. É qualqueAcou-
sa que nos Irrita, pela falta de
sentido, de: coerência e de r.o-
nheclmento de fonétlca hlstórl-
ca. Só por Isso I

Mas. vamos aos fatos I
!_._""_;.___*õ ; _ a c _ - __ á- *¦ -

ne —». ... . 
"'"~- 

.-"".

"Regulares sáo aqueles cujo
radical do. iniinilo íe. adapia
perfeitamente a todas as- flexões
üa sua conjugação. Irregulares
são aqueles em que há modlfl-
cação, já no radical ou na fie-
xão, já em ambos."

Como vemos, a regra ê empi-
rica.

Por que considerarmos Irregular
o verbo caber ? Sô porque tem o
pretérito perfeito em coull. ? De
que outra maneira queriam queío_so. Cabi r Só porque o ...
paradigma dever faz devi ? t:

Mas, nesse ciso, por que se
perde um ano inteiro ensinando
aos alunos gramática histórica?
Para, perder tempo? Dar-lhes
Indlgestão de cultura ? Knêa-
ná-los com palavras bonitas ? E
depois, que uso fazem «es- dessasnoções? '• Nenhum I Como pode um
professor, de' fonétlca evolutiva
mostrar uma série de fenômenos
dlacrônico-lingulstlcos se às ve-
lhas e esdrúxulas concepções não
se alteram, perduram?

B preciso que Justifiquemos ás
formas .diferentes dos verbos pormelo de sua fonte histórica. Se
amar deu o pretérito perfeitoamei não íoi porque o Infinitivo
.fosse o seu formador; mas, por-¦que o perfci'0 lat.luo, dé onde se
origina era amavi. com a evolu-
ção que todos os mestres conhe-
cem, mas que uma pequeníssimamínorií se utiliza para suas ex-
pllcaçôes.

Assim —:
amavi —> amai (forma sln-

copada) —> amei (ai'—> ei).
Do mesmo modo, dar n&o po-derla, Jamais, ter o mals quo per-feito em dará, como amara, por-

que seu tema era ded-. E dede-
ram aó geraria Cara (ir.isrzn:—>': úc-.ra ' — >~ iflçra). E_ por

isso,
lar í

o pobrezinho é.".. Irregu-
Se dever deu devi, como caber

daria caiu, $c o seu perfeito (tou-
be) veiu de capul ? (capul _->
cabul —> caubi —> coubqji

Por que afirmar-se que _í~~r
é irregular? Porque) não segue o
paradigma? Só porque não faz
dizo 1 Mas, quem disse que de-
veria ser assim ? Quem não ré»
conhece, em digo o abraridamen-
to da correlativa homorg.nlca
póstero-palatal nnê em guí, na
passagem do Latim para o Por-
tuguês ?

dlco —> digo.'
Porventura, que r,e dirá de

aqua- que deu igua ? O fenô-
meio é o mesmo. Irregularidade
e clamorosa seria dizer dar dizo. e
não digo. O próprio lnflnitlvo —
dizer — não veiu de dlecrc, com
o abrandamento da constritlva
frlcatlva surda (cê) na süá cor-
relativa homorgánlca (zé) ?

A título de que pedir é irreguí
lar? Porque não fan pedo ou
pldo? Mas. por que deveria ser
pldo em vez de peço? Por aca.io
não virá de netere que passou a
oetlre? E petlre não fazia petlo?E o rti- internou constritlvo, não
S8 tran-t^rmou cm -cl- e não ge»
tou o.ç?,~Log0, pedir só poderia
dar peço (petlo —> pecio —>
P0Q0). ..-.'.-

OUe outra cousa mais ?
E as demais pessoas nio se Jiv-tifícam pela orlnem — r"fls —>

petes —> pedes."" etc... 7 .
O verbo estar é Irregular por-

que não dá esto, como amo? Mas,
não é a própria fonétlca hlstó-
rica que nos ensina o alonga-
mento de monossflabos? E a 1."
pessoa do singular do presente

! d . lJ-''icntivo do verbo stare n5.o
f era, ato f Assirc: sto —> stou

—> estou. E como se desejava
fosse o verbo dar ? Do 1 E não
vem de do (dare) com alonga-
mento: do —> dou?

E mals. Por que o verbo pro-teger é Irregular? Porque faz
proteja, com j e não com-g?
Mas, % 4- a faz ja ? A culpa é
da grafia, que náo representa
exatamente os íonemas, ou do
pobre verbo1»?

Onde andam os gramáticos dl-
ante de tantos fatos ?

E marcar ? Ê irregular porquefoz marquei ? Naturalmente, de-
se.itu-iam que a bem do ... para-
dl. ma fizesse mareei, com uma
nota: leia-se marquei... Isso até
parece brincadeira I

E poder, e fáier e. ver? São
tambem irregulares porque la-
z_m nosso, faço, vejo, quando, de
acordo, com o "modelo" (!!!)
deveriam ser: .podo, fato, e véu?
Só Ignoramos como possam da-
ria outra cousa além de posso;faclo cousa diversa de faço; vídeo
outra forma, que não vejo.

Não- sabemos quem teve a ln-
feliz idéia de introduzir na gra-
mática a mais inócua e Inútil de
todas as noções— a do para-!digma verbal. Sabemos, porém, I
que encontrou quem acreditasse
na balela.

Mus, chega de exemplos, ou
há necessidade de mais?

Se houver, ai estão.
O verbo vir é Irregular porquefaz venho e não vio ?. Se alguém i

for capaz ds nos demonstrar que Jvenlo deveria dar outra cousa.'
que venho (como aranea —>
aranha; llnea —> linha), esta-
mos prontos a abdicar da nossa
opinião sobre o- que ora escreve-
mos. Do mesmo modo, se alguém
provar que o partictalo pass.doi
do verbo escrever,, 6 bem do pa-

rwjigma dever, devia íer escrevi-
do e não escrito, porque, se de-
vido veiu de debitum, escrito veiu
de scrlptum e de forma alguma
daria escrevido.

Por causa disso, tome nomes
esquisitos — Irregulares, nnôma-
los, duplamente Irregulares e
quetandoa.

Já 6 tempo de.terminar. Mas,
antes tratemos, resumldam3nte,
dos verbos ser e ir. Esses podem,
por multo favor, ser considerados
aparentemente Irrcmilares, mas
assim mesmo, só com muito boa
vontade.

Antes de mals nada o verbo
ser.

£iJo se origina da ralz.de dois
verbos lr.ílnos: esse e.seáe .o,,

O verbo esse, por sua vez, tem
duas formas para o tema do pre-sente—: es-, e s-. Quem conhe-
ce alguma cousa de morfologia e
fonétlca históricas do Latim sabe
que a 1.» (es-) é de grau nor»
mal ou grau e. e a 2.» (s-) de
grau reduzido ou de. grau zero.

Ora, a de grau zero gerou, em
Latim, a l.a pessoa do singular,
a 1.» ea 3." do plural do presen-te do indicativo; a 3.* do pluraldo imperativo futuro e todo o
presente do sub.untlvo. As de-
mnls psrsoas de todos os tem-
poi do iri'ecfu~_ sa fundam no
tema dí ¦ grau normal (es-). O
tema do perfec-nm s~ apre .3nta
sob a forma fn- (derlvad \ do
bh(w) —> f(u) do sünscrlto).
Pois bom. o verba esss gerou to*
dos os tempos do verb. scr. com

foi formada por Analogia a .-
mos e são'.

eram —> era, etc...
tui —> lui; íuistl —> íi

etc, ¦'¦:,,:.:.
fueram —> fora, etc... ,
fuero —> for, etc...
fulssem —> íosse, etc...
sedeam —> sedea —> seja i

com hodie —> hoje; dlurii-—S" |.?ri_al, etc.;'..)
sedero —> seder —-> sr-—>1>iér.'-
Onde. pois. irregularidade

tudo se ajusta, perfeitamente,
evolução ?

E o verbo Ir í
Tem origem cm três verbos 1

tlnos — Ire, yadorc é esse.,; ,
O verbo esse gera: o prétéi-ll

perfeito (íul); o mais que pe ,'
leito (fueram —> fora); o Ir;
perfeito do subjuntlvo (fulsse;—•> fesse) o futuro do subjur.-
tivo (fuerò —> for). * ' - ¦-¦•

O verbo vadere (Cf. Com o ver-
bo arcaico jiortuguês var. gerf. ¦
o presente do indicativo Cvad'—> vao —> vo —> vô —> vou);
o presente,do subjuntivo (vadtim—> vada —> vaa . —S vá).

E o verbo ire os demais —
Ibam —> íe; ire —> ir; num
—> Itu —>' ito —> ido, ete...

Nêo há, portanto, que se falar
em lrregularHadcr; do." verbos :
porque elas nfio resistem à mala
leve análise cümclógica.

Isso, sim. devemos dizer aos
nossos discipulos para que élea
ve'.-m r.ue. o estudo . do I_-.-_ni
não .. como muitos pensam, um
ornamento de luxo cultural, Éem

cxceçüo ("o cresente do sublun-i nenhuma finalidade prática. Aa»
tivo e lnftnítlvo impessoal (nre-
rente) . ue se originam de sedere. I
Desse modo — : sum —> sou;;
cs —1> cs; est —•_. é: sumus•> somos: sunt —>

sim pode ser que a -língua d»
LAclo seja rlháda mals carinho-1
samente nor aque! ei nue lhe nu.
t-"-n gratuita e Infundada oge»
risa.

A 3.* pessoa do plural (solsi C. »_, Porto Carreiro de IlircüáJ.
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(ornai f*fcul» ipatrnrinlo da
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14,00 r '.''.OO - UI/mtAS
tNTGRNACIONAIâ (pairo-
elnln dr VILAÇA * CIA.)—
10.0o, "1.00, 17.00. 10.00 e •'0,oo
— ULTIMAS NACIONAIS
(patrocínio da TAPECRIA
RO-RIGUES) — 9,00, 11,00*•' > 

«.55

PROGRAMAÇÃO
PARA HOJE

*,•*-» — ."\xu OE BOCA,
tpresenUndo o Pre-

fixo Musical NO-
TRE DAME DE
PARIS.

8,05 — NOTICIAS DO ES-
.. TADO DO RIO

3.3» — Autores e Interpretas
nacionais.

9,00 — Seleções de operetas.
10.00 — Palestra do DR.

CARLOS ALBER-
TO DE SOUSA.

10,15—..Programa Pan-
. Americano.

11,00 — PREFIXO M.8I-
CAL NOTRE DAME
CE PARIS.

11.05 — Programa do almo-
co — Grandes or-
qoestms.

11,15 — Programa CASTE-
LO DO RIO.

li.00 — Sandaçáo.
12.05 — Prog. ESQUINA DA

SEDA.
12,30 — Seleções do torfe.
13,00 — Prefixo Musical

NOTRE DAME DE
PARIS.

1..M — Suplemento musical
- doprog-amado

Jockey.
1S_20 — Irradiao-O das cor-

. ridas do Hlpodromo
da Gávea. Patroel-
nlo de BEMOREI-
RA e A EXPOSI-
ÇAO. Suplemento' musical. Nos Inter-
valos, programas ds

¦ CASA BARBOSA• 
FREITAS. EXPOSI-

¦¦¦""'¦* ÇAO, EXPOSI-
ÇAO e LOJAS-
¦PRÍNCIPE.

18,0* — Invocação da Ave-
Maria.

18,05 — Palestra da MON-
SENHOR HENRI-
QUE MAGA-

. I.IIAES.
18,10 — Programa Cosmo-

pollla.
1949 — Prog. Jockey Club,

diretamente da sede
do Joctc; Club,
oferta de COSTA
PENA A CIA.

20,00 — Musica variada, em
gravações.

-S..5 — Prefixo Musical
NOTRE DAME DE
PARIS.

20.30 — AUDIÇÕES PA-
Í.ÈRMO, oferta de
PALERMO. IRMAO
3_ CIÀ. 

' 
Gravações

. escolhidas.
JI.*- — PREFIXO .MÜSI*

CAL NOTRE DAME
DE PARIS.

'1.05 -SALA DE CON-
CERTOS, com gra-
rações selecionadas,

22,W — Encerramento.

TURF
JOCKEY CLUB BRASILEIRO

A corrida de hole
Grande Prêmio "Imprensa" — Prêmio "Associação dot

Empregados no Comércio"

COMÉRCIO E FINANÇAS

DESTACAiMOS PARA
SEGUNDA-FEIRA: .

*•,"«.— PANO DE BOCA.' -pmehíanâo o Pre-
-fixo Musical NO-. .tre dame deparis;8,0. — noticias do es-
tado do rio.

R,_6 — Autores e interpre-
. ; tes nacionais.

5,00 — «Broadeast- matl-
nal d'A EXPOSI-
ÇAO.

1»,*_ — Programa Pan-
Americano.

UM — Prefixo Musical
NOTRE DAME DE
PAKIS.

11,05 — Programa do almo-
ço — Grandes or-
questra».

12.00 — Saudação.
12,05 — Programa de ean-

«ções internacionais.
1240— Solos Instrumentais.
13,00 — Trechos sinfônicos.
17.00 — Ritmos yankees.
17.30 — Relíquias portenhaa.
18.00 — Invocação da Ave-

Maria.
18,10 — ORQUESTRA DE

SALÃO.
1840 — MARIO DE BAR-

ROS e Orquestra
brasileira.

IMS — Noticias da Vene-
xuela — • Programa
da EMBAIXADA
DA VENEZUELA.

U.SS — Palestra de MONS.
... nENRIQUE MA-

GALHAES.
1940' — Noticiário da Agen-

cia Naelonal.
20,00 — Comentário do dia.
20,10 — Prog. Jockey Club,

diretamente da sedo
do Jockey Club
oferta de COSTA
PENA & CIA.

ít* 5 — P r e f i xo Musical
NOTRE DAME DE
PARIS.

2440 — Programa AUDI-
ÇÓES PALERMO.
oferta de PALER-
MO, IRMAO * CIA.
eom o famoso tenor'>;...-<-¦ 
FRANCESCO AL-
BANESE.

21.90 — Política do dia —
Comentário.

21,05 — Prefixo Musical
NOTRE DAME DE
PARIS.

MilO — Programa' especial
comemorativo do

. '... .centenário de CHO-
PIN, com' a OR-

¦QUESTRA DE SA-
LAO e a pianista'-¦¦ " 
MARIA: ANTÓNIE-
TA.

.22,00 — Pequeno ser&o mn-
sical — Oferta d'0
CAMISEIRO

21,10 — ReclUlistas brasl-
. lelros ¦— MARIA

MAGALHÃES SAN-
: TOS.

2249— O' Espelho do Dia —
. Doenmentario.

31,00 — Encerramento.

Bom, o programa dt corrida d«
hoje, no Hlpodromo Hr*.i_ir_.
ro. aervlndo-Jhe de base a Grande
Prêmio Imprente

Os Mt< pareôs complementarei
do programa, «ntre ca quais O
Prêmio Aiiocxacclo dos Emprega
dos no Comercio, homenagem a
laboriosa classe.

Eis o programa:

1* pareô — 1.000 metroa
13.30'horas — 40.000 cruselros K>.

1—1 Nuvem, L. Matara, ... 33
3—3 Ly«, O. U110» 55
3—3 Ibera. _. Castlllo, ... 53
4—4 Chateiam», N/C 53

-5 V. Palmar, J. Portllho, 35

3* narco — (Assoclaçio doa
Empregado* no Comercio) — 3 JOO
metros — áa 11 horu — 42.OO0
cruzoiros. I

I—1 Zodíaco. S. Ferreira, . 30
3—3 Bozambo. O. Ullôa,  50

3 Alpina. J. Tlnoco  64
S—* Donremy, L. Rlgonl, .. 58

3 F. Bravo, A. Bl bas. ... 56
4—rt Alabarcas, E. Castlllo. . 56" Pilantra, I. Pinheiro. . 62

3° parco — l.fio.i metros — aa
14.30 horas — 36.000 cruzeiros Ks,
I—1 Danton, E. Castlllo, .. 53" Mlngo. O. Ullôa,  52
3—3 Madrlleno, I.. Rlgonl. .. 58

3 Pelele, J. Mesquita. .. 60
3—t Montecrlato, C. Moreno, 52

Vlolalne, XX,  64
Luchon..!. Pinheiro, ..Si

4—7 Chevrette, J. Araulo, . 50
8 Canter. N/C  69
8 Pénlchr, O. Macedo. .. 60

4" arto — (Orande Prêmio
Imprensa) — (Clássico) — 1.S00
metroa — às 15 horas — 100.000
cruselros. Ks.
1—1 Inicio, Z. Castlllo, ... 56
2—3 Vintém, J. Mesquita, . 56

3 Quanta. A, Btbaa,  55
3—4 Martlnl, N/C  65

5 Mauá. L. Rlgonl,  55
4—6 Lusitano, L. Leighton, . 65'* Luteela. O. Ulloa  53

5a pir.o — 1.400 metros — Ss
1535 horas — 40.000 cruzeiros Ka.

55
55
36
SS
35
Sõ
33
55
61
55
is

Ks.
E8
56
54
38
56
!6
56
55
3"
S6
56
56
56
56
54
54
54

l—l Ialete, _. Batista" Jeruqul, A. Ribas
2—3 Cachimbo, L. Rlgonl, .

3 Cr»to. B. Ferreira
3—4 Ouro Preto, J. Portllho,

6 Júnior. J. Mesquita, ..
Tanabl, A. Aleixo

4—7 Livramento, J. Araujo, .
8 Lovelaoe O. -116a' ...." Lafflte, L. Leighton, ..

6» pareô — 1.200 metros —
16.10 horas — 28.000 cruz*lros
Bettlng.
1—1 Arrabalero. L. Mezaros,

3 Baturlté, I. Plnhslro, .
HJorma, J. Mesquita, .
Petronlo. M. Medina, ..

2—5 Cravador, W. Cunha, ..
8 Cupljó, _. Silva,' ......

Jalouste, P. ¦ Machado, .
Eton, L. Klgonl ......

8—9 Imin. E. Caatli.'.
10 Maracaju. A. Ribas, ...
11 Assalto, C. Moreno, ...
13 Rabino, J. Graça, ...

4-13 Agudo, .7. Morgado. ...
14 Carinhoso, I. Souza, ..
15 Jequltllala, J. Portllho," Miralda. S. Batuta. ..." Musa, A. Aleixo
7" páreo — 1.400 metros — As

16.43 horas — 40.000 cruzeiros —
Bettlng. Ks.
I—1 Jutlandlii, N/C. .... .. 53" Camelot.L. Rlgonl, ... 55
3—2 Clímax A. Ribas  67" Cabo Prio, J. Mesquita, 55
3—3 La FliSche. O. TJlloa, .. 53

4 Mediador, N/C  55
4—5 Albardâo S. Ferreira, 55

Noticia, O. Macedo..  53
Guaruman, E. Caetülo. 61

6o pareô — 1.600 metros — ta
17.20 horas — 30.000 cruzeiros
Bettlng.
1—1 Hong Kong, 8. Ferreira,** Leate. N/C" Dlolan, O. Macedo, ...
3—2 Dynamo L. Rlgonl, ...

Irldlo, A. Barbosa, ...'.
Fandango. J. E. Ullôa, .

3—5 Hercmon, O. Ullôa
Malandro, ..'¦pinheiro, .

H. Prince, C. Moreno. .
4-sf Peplto. E. Castlllo ...

• Botafogo. J. Portllho, .
Tm Abdln, XX,

__> os _ouc_
PALPITES

Ks
52
58
32
55
54
50
57
52
50
57
*9
61

lho). cm 1°; Sagratnor, OUSO qul«lo* (C. Moreno), em 2"; "Segun-
ttbetro),dito, ,M|5t quUoa (B. nitx

em il".
Tempo: 101".
Poule de Abdln, 06 cru-elroã.

dupla 12, com Bat.ramor, 38 cru-
zeiros, placés: 13, 31 e 17 cruzei*
ros.

Oanho por dois corpos. Do 2A
ao 3°, trás corpos.

Náo correram Hllarlon, Soam-
bo Madrlleno e Meliante.

Pista de areia pesada.
Movimento geral d* apostas: —

0.354.030 cruzelroa.
Concursos: — 682.330 eruaelros.
Total: — 6.038.360 cruzeiros.

A BOLSA NA SEMANA FINDA
a*» rendes efetua:.:<> foram dt ss.no«ttulo». n» Importância ile cr» 

Oi «rebalho» ii Di .i ne ...¦¦•.'•
rar da semana em revista, dt ía a
>* cí> rnrrtnif. foram regularei,
ttndo onttartp de um numero mult
desenvoívido dt p*>p*-t-, Vo entanto
ei titulo, »m .rW«n,'U continuaram
iem (ir ms* a algum», vários até tendo
acusado dtcllpln.

esreens

Importância de crt ...'.* .h'j ?*«.•:¦. sendo 11.05*. na dtCri - 4i.fl »)•,--, da Divida Publicadaunlfto, Kitadoa • municípios a 44.651,na de Cr* t,34}.35»,30 da Divide Par.'.Ir-lar. Esse» ne*acloe tiveram á oe-
gulntf de»ertrn1nacâor

DIVERSAS
Na Igreja do Nossa Senhora do

Roa-rlo e Sáo Benedito serA ceie-
brsda amanha, por Monaonhor
Cabral, ás 10 horas, no altar-mor,
missa em sçáo de graças pela
passagem do qulnquagealmo anl?
versario de casamento do dr. Jay-
me Pmbo Brielo Filho e sua es-
posa a professora d. Oeorglna
Branco Brielo.

Api*_ a missa, no conslstorlo da
Igreja será feita tocante home-
nagem ao casal peloa membros ds
Irmandade-

For/alts para a corrida do
hoje: Chatolatne, Canter. Mar-
ttnl, Jutlandla, Mediador e Lc-te.

Ontem náo corerrom Clba*
lona. Mondar, Formiga. Honey
Chile, Joio, Vespa, Arrabalero.
Kypnos. Carlos Slugno, Hllarlon,
Bozambo e Meliante.

Hoje. domingo, será «rea-
lizado o 3° Concurso Imprensa
Carioca, certame em que toma-
.-.to parte cronistas dos jornais,
revistas e emissoras locais.

Este concurso tem o alto patro-
clnlo do Jockey Club Brasilei-
ro e dos senhores Comendador
Ocrvaslo Seabra (recem-faiecldo);
Euvaldo Lodi, Carlos da Rocha
Parla. Nelson ' Seabra. Roberto
Seabra, Sarah de Magalháea Boet-
teher, A. J. Peixoto de Castro,
r. E. Paula Machado, J. Jabour.
Joeé Bastoa Padllha c Pranclsco
Berrador.

Numerosos prêmios seráo ofer-
tados aos quj obtiverem melho-
res cotócaçtSea no torneio, ca-
bendo ao proprletarlo e criador
do anima* vencedor do Clássico
Imprensa de 1949, as artísticas c
ricas "Taças Imprensa". . Outros
mlroos caberáo ao Jockey, trata-
dor e caralarlço do ganhador.O Jockey .Club Paulistano
completou ontem 73 anos de suá
fundação.
Comemorando a auspiciosa data.

ser* realizado hoje, em Cidade
Jardim, o Grande Prêmio 39 d<
Outubro, em 2.400 metros e com
a dotação de 130 mil cruselros
ao ganhador. O seu campo será

Apa. da Ontto 
oln. da Untts
Ape. do» Catado» 
Ape, Municipal» 
Idem doa EeUdoi ......
Aç(i"* d» Banco* ......
Açftee de Companhia*
Debenture* 
Lctrai hipotecaria! ,,,.
Vendae Judiciais

P. « noli^^^Toil*f^!r?õíj^_»?T
mana com o» trabalho» •upracltadoe.
Prometia um deeenvolvlmento mater de
ntRoelo*, por isso qut os Intertaiados
*e mostravam mala animado*.

OasatMMM

2.1*1
1.4*1
i.ttr

srs
tio

JI.S7*
4.601
2.6*1

10
l.fSl

V.l.r eva
Cr|

1.170..94.00
1.6*}.4T6.00
1.727.*09.SO

12!.906.30
S21.640.00

4.16S.490.00
1.IS1.«46.00

4SI.SS2.00
1S.100.00

304.2ÍS.SO

••òíicõ^TOaraoViTrtuToeTpÒfíni, nué
apraientaram melhoria de preço», amaior part* tendo ficado estacionariaa variar*!.

EMPREGOS DIVERSOS
{CANTIS-UAÇAO DA 1» SECiOl

1>r-»i 
¦!,«. t carpinteiro»» eolocadore.»

d* «Muadriat, procurar o ar. Ama-
dtu Corria nu Baialha, t rua Joa*

ÍttUB 

Silva lal.lsateaitl.t-ai.
>r-cu»-»r uin uii»ti:i!i!i para Aervlco

. da UDlpeBa cata dt* pemima íaml-
Ila .Fada-at rtíarenclat. ordenado a
combinar. Rua Alratrantt Üoroe» Te-
r elra^iQ.^Drca.- n ...,...„.,_..,,„
IJrrciaa-ai 

im rtpaa etwo qut Xt
. nha pratlea dc artnaaam

a. Crlatoeáo n»rt«>io» H*A,
Ii\r«n)fir*«. , lii u
1Sr*claã-ae 

um tu'p(«lro'*com"'T)Vítan^
te pratlea, p*ia-t* tnm. Rua doe

Arcos, AH.

t rua
Jardim

preelaa-te um mra.no dt i> ou Í4
M. Tiiuir, para trabalhar cm limpes»
garal em pensko. Pertem-te referen-
claa. Traiar pela manha. Rua Mnri.*.-
do dc Asil* _7B. Plamcngo.
^Jiaaáàdèlra'"— Preclsã-Ye, eom pra-
X t*ca de a fabris» de roupaa
Q«n»ral Oaldutl it.-k.

t roa

MERCADO DE CAMBIO

Funcloaoli o mercado de cambio,
ontem, aem alteração, com o Banco
do Bratl lauaUntando a» moim»» ta-
i.i enterlorea.

Aaatm, continuara operamlo aobre
Londrea a Cr* 52,4160 » comprando a
S1.4640 po rllb.-a. Ite*ulava o dólar
inalterado a CrS 1*,71 e a CrS 1S.3S
reapectlrament». O tranco aulto re-
guiou a CrS 4,35 para venda e a Crt
4,2366 para eompra; o peso urusualo
a CrS 6.2714 e Cr* 6,0660 e o Tlorlm
a Cr* 4.92)4 e Cr» 4,93)9, respecti-
ramente.' Im tondre», aa Boli», ner.undo te-
Irarum-i* que lnaerlmoa adiante, a
libra em relação ao dólar oatu a
2,33 dolarea, valendo em Crf 47,7360.

MERCADO DE AÇÚCAR

O mercad ode açúcar regulou, oa-
lem. auatentado e com oa preços Ina'.-
ceradoa. Aa entrada» foram d, ll.SSS
sacos, »endo 10.333 d* Campo» *
1.200 de Pernambuco. A» salda* fo-
ram de 32.385 aacoe, sendo a «sla-
tenda de 3.«50 aaco». -

Com eeae movimaato recnou o mer-
càdo destituído de Interesse.

MF.RCADO DE ALOODAO

O movimento n«»t« merc»«lo foi
b»at»nte ativo, visto terem sido as
•urrejas mala volumoso». No -"undo,
por«m, o m»rc»~o aehava-aa mal co-
focado, «endo d» bats* a» auaa ten-
dencíat.

j?»o houve en*.rad»s e as salda»

formado por Looplng, Lufa-Tiufn,
Ju-lter, Jahu. Ballet, York, Gos-
tosáo e Doli.

A Con-lda de hoje será roa-
llsaca na pista de areia, com. ex-
ceçáo do Orande Prêmio lmpren-
sa; Oa 2o e O" pareôs seráo cor-
rlds nas distancias de 3.200 «
1.200 metros, respeotlvamente.

O» Comerciários teráo hoje
entrada" grátis na Tribuna _sp«-
ciai, desde que apresentem as
respectiva» carteiras.

—. _OME!NT>ADOR GERV.VBIO
SEABEÀ — Na Uatrlz da Oande-
larla. s-crâo r-?~Arin. amanh/., À.
10 horas m—«sta de sétimo dls
do fsleclmento do saudoso turf-
man e grand* Industrial sr. Co-
mendador Oerraslo Seabra.

LIVROS NOVOS

ü.

Bnronte •» programas»
¦ ¦:-. HORA CERTA

. oferte dos relojrie.
DOSA J

I»ys — Nuvem — Ibera
Don-omy - Zodíaco - Alabarcas
Madrlleno - Danton - Chevrette
Lutécla — I.uzltano — Mau-
Lovclaee — Cachimbo — Islcte
Ston — Zdorma — Musa
AK>ard&o - La Pliiche - Camelot
Hercmon — Irldlo — Malandro

A CORRIDA DE ONTEM
A-peaar _o mau tempo, a corri-

J.-. de ontem teve regular aíluen-
cia üe tu:'f_it.aa, sando os p_reos
btm dlcputadcs e a contento dos
aportadores.

Os ganhadores da tarde foram
os seguintes parelhelros:

Io pareô — 1.300 metroa —
Carinho, 58 quilos (O. UT.-a),
em Io; Ista, ÍO quilos (6. Ba-
tlsta), em 2°; Huracan, 54|31
quilos (O. Castro), em S".

Tempo: 85"1|5.
Poule de Carinho, 17 cruzeiros,

dupla 12. com Isl*. 31 cruzeiros,
placés: 12, 21 e 37.60 cruzeiros.

Ganho por pisseoço. Do 2a ao
30, dois corpos.

3o pareô — J.800 metros —
Irun, 38 quUos (Ov Ullôa), em
1»; Mlcandrs. 52 quilos (O. Ma-
cedo), em 3o.

Tempo: 118"1|5.
Poule de Irun, 13 eruaelros,

dupla 13, com Mlcandrs, 33 cru-
zeiros, placés*. 11 e 10 cruzeiros.

Oanho por vários corpos.
Nio correu Clbalena.
3° parco — 1.600 metros —

Mouro. 58 quilos (O. Ullôa), em
1"; AJahy, 58 quilos (J. Portl-
lho), om 2°.

Tempo: ¦ 101"2|B.
Poule de Mouro, 34 cruzeiros,

dupla 13, com AJahy, 86 cruzei-
roa placés: 33 e 38 cruzeiros. '

Oanho per vários corpos.
M&o correu Mondar.
4° pareô — 1.400 metros —

Sarah Bernhardt, 53 quilos (Jor-
ge Morgado). em 1°: Leuca, 65
quilos (O. Ull«*»a). em 2".

Tempo: 90"4|5.
Poule de Sarah Bernhardt, Crg

18,50, dupla 33, com Leuca, 35
Cruzeiros, placés: 14 a 3B cruzei-
ros.

Ganho por 8|4 de corpo.
N&o eorerram formiga e Honey

ChUe.
5o pareô — 1.600 metros —

Maço, 58153 quilos (C. Moreno),
em 1<>; Aburtan, 63|63 quitas (I.
Pinheiro), ém 2°.

Tempo: 103"3|5.
Poule de Maço 37 cruzeiro»,

dupla 24. com Abunan, 10 cru-
zeiros, placés: 31 e' 53 cruzeiros.

Ganho por rarlo* corpos.'
N&o correram Joio, Vespa e

Arrabalero.
6" pareô — 1.800 metros —

Pisa Macio, 54 quilos (A. Ribas),
em 1»; Harldan, 54 quilos (Wal-
ter Cunha), em 2°; Sky, 54 qui-
lòa (J. Portllho), ent 8°.

Tampo: 104"2.5.
Poule da Pisa Macio, 44 oruzel-

roí, dupla 12,' com Harldan, 100
cruzeiros, placés: 33, 38 e 32 cru-
zeiros.

Ganho por cabeça. Ds 3° ao 3o,
igual distancia'.

N&o correu Hypnos.
.7? pareô ~ 1.500 metros —

Hispano, $4 quilos (A, Barbosa),
*m I»; MavllU. 34 qutlca <-. Ca*-
tlllo). em 3°: Dulífié, S'lSl dul-
l<ss (O. Moreno). em ¦•".

T*n*»po: 98"2|5.
Poule de Hlspaao. 38 eruxelroa.

dupla 13. com Mávill*. 35 cruzei-
ros, plaoés: 13, 13 e 13.50 cru-
telros.

Oanho por tree corpos. Do í°
ao 3a,' cabeça.

N&o correu Carlos Magno.
8» pareô — 1.600 metros

-VELAS ETtMERAS" — Aldaus
l.'u-!ej — Novela» — Sdltorla Vecehl

Rio. 19*9. — O Yolume "VEUA6
EFEMErtAS" enfelia »lsmn«s d»» mala
rfrllefosM nnveUi. de»& maglstri)! pin-
tor de p-lnéls sociais qüe è Aldous
Rux!ey. «em duvida elfuma um doe
mais alto» expoente? do espirito Inales
e um .dos ..vultos. culminante» d», lite-
ratura contemporânea.

VeVsando com pena dc mestre o to-
mance, a novela e* o' entalo, o Iftalgne
escritor britânico, «sue foi galardoado
eom. o Prêmio Hohel de Literatura. 1*
conqulitou largo e seleto publico «ntra
os lellore» de Ilnnoa porturuesa, como
o atesta o Invulgar lucesso a!cançado
entre nôi pela publicação de "A Te!-
r» de Crome", "A» Despedidas Jístfc
rel«". *"*lng»nça' Pírlld»". -relltmen.
te para 8empre" e -Visionário» e Pre-
cursores". Urro» todoi estea lançado»
em TernAeu.o oela Editora Vecehl.-V_LA8 «F-MBBAS" ("Brle' Con-
dles") é tuna das obras mala caracte-
listlcas do autor de "Controponto".
esne escritor que sabe ser universal
conservando-se tipicamente Inglês nela
sobriedade do estilo, a elegância átlca
da linguagem e, sobretudo, pela fleu-
ma com que parece assistir ao drama
daa suas proDrlas personagens, sem-
pr» oscilantes entre o trágico * o ri-
dleuió.- "*' -, ....

Sabendo dramatizar até os fatos
mais Insignificantes. Aldous 3u:liy
surpreende através dss lentes do ps!-
Cdlogo o drama eubterraneo qua sa
desenrola no subsolo das almas, para-
lelamenie ao drama por -re-ees vulgar
9 enfadonno que eesas mesmas perso-
nagens representam aos olhos do ob-
servador superficial.

Técnica original no enc&deamento
des episódios a na descrição daa ce-
nas, talento plctórlco insuperável pa-,
ra fazer com que as personagens se
pintem a sl mesmas cora o pincel Irre-
vogave. do. próprios atos, tudo suave-
mente Iluminado por uma Ironia qua
sugere clntIlações de cristal, estes os
traços mais salientes da personalidade
literária de Aldous ITux.ey, que esta
toda ala na sua obra e palpita em
cada uma das parlnas deste livro."VIXAS EFÊMERAS" foi primorosa-
mente tnrdusldo por Marina Quaspart
e -publicado em elerrante volume peln
Editora Vecehl, do Rio de Janeiro, com
artística aourecapa, em cores do pintor
Jan Znch."MOISÉS _ O CAVALEIRO LEVT"

Itomance — PlttgrilU — Editora
Vecehl — nio, 1949. — Depola dt pro-
longado silencio que o troar dos ca-
nrtdes Impôs ao escritor, Pltlgrllll, o
famoso romancista, eonsld.rado, de-
pois do teatrdlogo fihaw, como o maior
satírico e humorista contemporâneo,
voltou á lua publica e as suas novas
produções estilo alcançando retumbnn-
te e extraordinário exlto Internn-Mr-na!.

Dentre elas destacou-se "MOISÉS E
O cavaleiro L.SVI". romance ori-
glnal, admirável obra de pensamento,
a de maior alcance e envergadura de
quantas saíram da pena Incisiva do
celebre romancista Italiano. Suas per-
sonagena centrais sintetizam vlçorosa-
mente grande parte da humanidade
úe agora e vêm a ser como o Arlel
e o CaUbit do nosso tempo.

-Os protagonlstna de "MOISÉS _ O
CAVALEIRO LEVI" — e»er«veu PltU
grllll — dizem aos pobres, aos. opera-
rios. aos derrelltos, aos escravos da
uniforme, aos subnutridos de estômago.
e de cérebro, a nova- juventude que
surge, aquilo que eu penso, e queré-
riam o seu bem-estar, o seu resgate
desta imunda sociedade de Industriais,
de. traficantes, de ruflòes, de adulte*
ras.; de pasquins, de altas finanças a
de nacionalistas de hacar, que, .em-
borrachando-se de eoflsmas-e de al-
garavlas, manda-os periodicamente,
aob "temos" dlvarsoa, em diversas dl-
reedes. matar-se e fazer-se matar por
palavras"."MOIStS V. O CAVALEIRO __Vl".
esti alcançando " extraordinário suces-
so de critica e de livraria, em França,
Italia Inglaterra. Argentina, e foi prl-
morosamente vertido para o nosso icllo-
ma pela notável escritora patrícia Ma-
rlna duasparl".

A Editora' Vecehl, que anuncia paramulto breve a publicação de "A Ma-
ravllhosa Aventura", "Llçúes de 'Amo."
e outros .omances desta segunda épo-
ca literária dé Pltlgrllll, arlglnaf eaus-
tico e ameno como nuneà, apresentou"Moledi * a Cavaleiro Lerl" èm ele-
gente e atraente volume.

HISTÓRIA. DA COMPANHIA DB
JESUS NO BRASIL — VII, VIII e IX
tomoa — Instituto Nacional do Livro— 1949. — Acabam de aparecer oi
vn. VIII a IX turnos da "História da
Companhia de Jesus no BrasU", do
nadre Serafim Leite, editado» pelo Ins-
tituto Nacional do Livro- ,

Com o primeiro dos tomos.agora, sal-
dos, eonelulu-se ,a Historia, própria*,
mente dita,' pola os outro* dois ino
suplementares, contendo a Bibliografia
Geral dos Escritores Jesuítas no fira-
sil. Chefia Assim quase bo seu tirmo
o monumental trabalho «to Ilustre Je-
sutta- e eminente historiador portu-
gués, restando apenas o X. turno, com
0 Irtdlre Oeral de toda a obra-. ?:

O VTI tomo, rèspeltanta aos séculos*Cvn o xvm. trata de assuntos ga-
rais, dlvldlndo-se em- quatro livros,
além de oltò i— "'

foram de 1.071 fardos, sendo a «xis-tencia de 7.03* tardo».
O mercado fechou auitentado.

HimCADOI EXTERNO»
O CAMBIO

loníre», 27 (Reutexe) — A» taxaa
para es esterlino» aoa mercados U,r,<alémmar calrara a teu nlral Ínfimo
desde a desvalorização.

Na Salsa de Londres, o» segurai do
gorerno brtUnleo voltaram a cair.

Aa taxa» bruta» para a libra emrelação ao dólar caíra mpara 2.33 do-tare», em Zurlch, :..u em MUlo t
l.f.l em Parle.
. Sua taxa ofielal dasralerisada ede í.jo.

O CACAU
"••va T»r», 28 (D. P.) — o eacaa

para entrega Imediata caiu 40 pon-tos, aendo cotado a 20,(0. O Bahl»caiu 73 pontos, aendo eotado a 30.7&.O Acer» declinou 55, sendo cotídoa 22.45 eent».

apêndices. O primeirolivro, relativo ao Ooverno da Ptovln-
cia «lo Brá«ll. «intellva a bi*»--r»*i* *i»
provinciais i v!«tt»dorea do» seeulsi
XVTT e xvni. desde. Pernió Cardlm
a,Manuel de Seiuelra, contendo um
capitulo especialmente dedicado ao
Padre Antonlo Vieira. Mencione-sa
tambem que todO o capitulo TI é ie-
ferént» A crise de autoridade, e.m-
preendendo. e período da ittj a mt,em que se deu essa crise, qua culml-
nou com a depsstc&o do Padre Jacta-
Ks ae Maclstrls, Isto «. » "Jsetatada".

O livro aegundo estuda 6a proble-rn»_ do ensino ou o Magistério, sendo
o terceiro relativo m aspectos peculta-

... .res do Brasil, 'c_mo sejam deficiência
Abdln, 61|B_ quilo. (J. Portl*Ide vocatoes, a estensao do palt,'a

ouestlo dos dlalrnoj. et:. Flnelraente.
o quarto livro abrangt o pirlodo da
luta eontra a Companhia de Jesus,
eula eltlngào por um breve pontlfl-lo.
devido "ao cerco polllteo-moral d» Ro-
ma", nao Impediu que Catarina, lm-
peratrlí da Rússia, lhe desse -guarida.

Conclui nesse ponto a obra aludindo
4 restauração oficial da Companhia
e a volta doa Jesuíta., ao BrasU. Os
temos VIII e DC. suplementares como
Js sabemos, constituem o que st pode
chamar com toda propriedade um dl-
clonarlo blobt-Uouráfleo do» jesuítas
do Brasil. Para que o leitor aval*e a
Importância desse« dois tomos s.;*>-
mentares, nlo ad em face do conjunto
da -obra como .ainda tomados Isolada-
mente, b*sta referir que eorapreeadem
quase, quinhentos autores, desd* os
maiores nomes como Anchlc'ta. Nobre-
ga, Antonlo Vieira, Alexandre O^sm-Lo,
Fcrnão Cardlm, Baslllo da Oama. An-
dreonl, ete. até os desconhecidos até
agora da grande maioria dos leitores.

• NSo è tal ver. preciso encarecer o ln-
teresse desta, bloblbllografla nfto sd
eomo trabalho especializado como par-
tlcularmente do ponto de vista dos as-
auntos brasileiros versados pelos es-
critores cuja enorme lista ê assim le-
vantada eomo todos oa rigores da me-
tódlea bibliográfica.

i E* evidente que esses dota tomoa aa-
elementares sfto de grrfde utilidade
valorizando % obra. do Padre Serafim
Leite, facilitando as consultas dos lei-
tores.

N_o terminaremos este ligeiro re-*ls-
tro sem recordar ao leitor que a IXls-
tóría do Jesuíta português, impecável
no que dls respeito i metodologia hls-
tórica, é alicerçada numa documenta-

ÍAo 
vastíssima, grande parte da q-ial

nédlta. Os tres tomos a que nos es-
tamoa referindo nfto destoam dos an-
teriores; conservam a altitude destes
nfto sd no que tan„e A utlllzsçfio das
fontes, como tambem no concernente
& Interpretação.

Klnguem que se Interesse pela hls-
torla do Brasil deixara da Hr com
proveito a .obra em apreço, quaisquerque sejam õs.aeus pontos de vista dou-
trlnarlos. -V Inestimável o serviço quevem prestar á cultura nacional.

. hamalho ORTIOAO — Prosador
que pensava, e punha o pensamento
em forma encantadora, Bamalho Or-
tlgáo legou-n-rw, com "As Farpas",
uma obra que em todos os tempos al-
cançará leitores e admiração. Faaen-
do, agora, a tiragem das produções do
lnslgne estilista, a Livraria Clássica
Editora, de Lisboa, aumenta o aeervo
de sua bene-mereneta á língua comum.
E. aproximando-se a data de Rama*
lho Ortlgao. natural que se procure
ler asse panorama de criticas saga-
ses que cultuamos em "As Parpas",
que a Livraria H. Antunes distribui,

i /naclo Azecedo — "O HOMEM E O
MÁRTIR DA CIVILIZAÇÃO DO BRA-
SIL" — Livraria Crua Briga — 1<>40.'
Inoelo Ate vedo « uma figura que o
Brasil esqueceu, numa flagrante In-
Justlfa. Ji t t,mpo de lhe pagarmos
a divida de gratidão qua temos para
cora ele, pois que no principio da noa-
s\ existência, melo século depois da
descoberta, ninguém fessrnal« por tn-
teressar o Bel de Portugal na nova
terro do que ele.

Inácio Asevedo viveu e morreu em
pleno século XVI. NAo foi artista
nem guerreiro, nem. sablo, nem teve
dlgnldades eclesiásticas acompanhadas
de preitlglo social próprio da época
de Influencia da Igreja. Foi apenas
Jesuíta e morreu assassinado és-

m&os de corsários franceses no mar,
à vista das Ilhas Canárias, quando
à caminho do Brasil, eom -um gran-
dloso plano. mUslonarlo-colonlaodor e
cerca de 70 companheiros adestrados
por ele. Rira o executarem. Apesar
disso, Azevedo é um dos raros homens
parwquem a morte nfto significa ter-
mo m atividade, antes Impulsos'desl-
clvosTia realltaçfto de seu Ideal.
E assim, tanto pelo valor pratico dos
resultados obtidos em vida, como pelo
contendo simbólico do sacrifício finei,
asse Jesuíta mereceu ver levantado de
monte» de veüisi» livro» e manuscrl-
to» que dele firam, para tomar luxar
na galeria de honra doe vultos na-
clona!» de quinhentos.

Aos que se nfto Interessam pelo ho-
mem, este livro de Manuel O- da
Costa, B. J.. notável historiador,
anresenta o contributo valioso da «ut.
atividade sobretudo na formação do
Brasil. Nao é tanto pelo apostolado
direto entre o» selvagens' que o seu
eome merece alinhar . entra os prl-
meiros do te mu 3. mas sim como pio-
nelro de que hoje se chama "clenda
mlstlologlca". e pelo movimento !»-
vantado na Europa a favor das Mia-
soes, movimento que oe repercutiu
para alem da sua morte. A péssimos
teóricos, ele respondeu com o otimismo
que carãcterlsa ns homens da af-t".
Superando dtrrotlsaioa, convencendo
cetteos. entusl»«m«ndo boasrvonta-
des, apontando possibilidade» dum
futuro glorioso, .que compensaria tra-
balhos e- gaatos leitos. A.'realidade
brasileira deu-lhe ratão. Tlnilmer.te.
o slrnlllcado da tua morte DSS clr-
cunstancias religiosas 4» Europa da-
quele tempo .eparee» da extraordina*
ria repercuaito qu* teve em todos ot
meios dé cultura católica: ot- poe-
tas «saltaram' o heroísmo dos mar-
tires, os apologistas valorizaram o ar-
gurqehto ds santidade da Igreja ca-
tolice... es.' a.otres ' ascetoi flteram
conaldarsçe-ts para proveito espiritual.
oe historiador»,' tavtlaram o earat«t
da.luta religiosa que dividi» a Bu-

ala os ¦ wologós, Uma «is

ALr.lXDXQA
S8MAKAL DA COMISSÃO SE

TAIUTA
80b a pretldenela do Sr. Leqn.loMartin» ita;-a, Inspetor da Alfândegado Rio dc Janeiro reuniu-se a Co-mteslo do Tarifa, tendo no aeu de-curso tomado, aa seguinte» deelsdes:Cia. Xletrolux 8'A. — Proe-sson. 53.7<isi4* — Pedido de claaslfle».

câo — Maquina» motrlae» dmamo ele-trlea» .art. !.J23, (aia asgundo o
peso par unidade.

Companhia Industria e Comer-elo Olossop — Processo n. s.èSSMvDespachon. 3S.Ó85.4" — Oe-pacho
n. 73.4.r.q:4^ — Resolvido: — Prepa-racíes nlo Casslflcadas ,art. 9B4,a4-valorem 23°!°.Oenerei Cl-ctrlc S1A. — P-oesi-so n. <8.-143149 — Despacho nume-
ro «7.H4M» — Resolvido: — Quais,
quer n*_AsUles nftr> ctasslflcsdos, demaquinas, art. i.ase. tala Cr» .,.;
per quilo.Stetnberf Ir_mt« Ltda: — Pro-
cesso n. tt.ttTtt, _ Despacho r.u-
mero gk.étoU» — Resolvido: —
Quaisquer obras nao e!s_»lfleadas dt
peles, elmp>s. an. st. laia Cri ..
41.(6 por quilo, peão leg»l. Mantida a
declsío a. 31} íeja de •'•err.-iro de«-
te ano.

PRO__SS<5e BM DlLIGaSICIAS

Comerelo e Industria de X<ss<nelssC»s» tleber LM«. — Coaf. Sr.
Mario Ouarsna de Barres — Ou-rtr
» L. Tf. A..Transportes Internacionais Tntra
Mar S. A. — Pedido de -'aíslflcael.q,Designados para examinarem ne
leo»!, ,oa Conf». Srs. Oentl! do Rego
Monteiro e Prtnelsco Castelo Ifranco
Kunes.

Empresa Progresso Lida. —
Conf. Sr. *. Sllv» Almeida — Ou«s
novam-ntí1 o técnico, engenheiro Sr.
Rubens Corrêa de Alblauerque.Reprlnt - Soclsdads d*» Repre-
«entaçftes Internacionais Ltda. —
Pedido de elasslftraete — .Designsdo
para eertlflcer mediante os . ho-jora-
rios de Cr$ íOO.eo, o engenheiro Sr.
AIolslO Santc-s.

Standard Electrlca 8. A. — Fe-
dldo de elasstf.eaefo — De-stgnado
para certificar o -roge-nhelre Sr. i#uIb
Dlss da silva Júnior mediante os ho-
noraríos.Aliança Cnrnerílal de Anflmas R
K, — Conf. Sr. Mario Omrir.l .c
Barro-» -— Ouvjr o L. Tt. A..

Fursland A: Cia. t*tda.' — Conf.
Br. Francisco Jeronimo de Albuquer*
que Me-*anhao — Voltar o processo
ao t-. K. A. para f!sclereclmentos.

¦— * Cordoarla Brasileira S. ¦ A. —
Pedido de elssstftesego — Voltar o
processo oo engenheiro eertlflcante,
Sr. Lule Dias da Sllva Júnior pir»eselareclmentoB.

Renda da ontam da Alfa_d,«a do
Rio de Janeiro, comparada a de pe-
rlodos anteriores:

KCC-ITA ARRECADADA

Bee*Ma te ala:

29 de Outubro .de
1,4" 

CR»:

19 d, Outubro 4*
1048 
•recita aaestiali

Da 1 de Outubro a
se de Outubro dt
l»4» 

Ds 1 de Outubro a
29 de Outubro de
1948 

Diferença da receita
arrecadada a mala
•ra 1749 
¦«celta glebalt

De l de Janeiro a
tt de Outubro de
1949

De 1 de Janeiro a
.9 d« Outubro de
1948 

Diferença da receita
.arreeadada a mais
em 1949 

I.J.99..14..90

9». 9.8. St». 00

124.a6J.a39.9li

1.18».ttr.0*4.Í0

l.llt.571.795.18

Fdaria 
— FreclsàT-tté ds um rapáã

com prática de balcão: à rua
Cerquelra ualtro_n,q 187, Cascadura. _

Pã»MÍ_«'.T» 
— "preeiaã-íe 

etiün pri-
tica. Lavanderia Nlmptia. Ilua

Anita OarlbaMl. 9-B — Copacaban».

Precliam- 
ae doli- lanlerneiron 

~ 
bon»,

para empreitada», a rua rigutlri.
de .Melo Iht,, íundos._,AraaraU

Precíeam-se 
chenTno» e"rapazofi para

vender bala» dentro d» cinemas,
podendo ganhar ordenados mensais de
153 a 600 crutelro;. â rua Mltuil d»
Prla» js. Pica no t.ím da Avenida
Prealdent» Vargas

Feolsam-te 
bon» marceneiro» cear-

plntelroa d» banca. Paga-te bem.
t rua Pedro Alvea at.

Precisa-se 
um padeiro pratico. KiU

gem-i»e reíerenclas. Av. Salvador
de Bt 69 — Padaria.

Preclsa-ee 
melo orieial dê It-nieroir-

ro a toa Mtrquw de poamtl *:
T^reciea-ae um menor ativo e de-
X aembaraçado para ajudante de co-
branor. E_leeni-»e reíerenclas. Tra-
tar A rua tirano. 601, 2.* loja, daa
l? án 14 horaa — Boatucoiso.

Prêõuãrêõ 
ete um rapit para aprea.

dlzagcm bem educado alé :ó anos
para lapldaçáo de diamantes, apresen-
tar-se com o pai a rua Ürugualana
ll. ti* andar JLargo da Csjrloca.)_.

ProcTãV-ae 
ura marceneiro bom; quem

nâo tor competente e favor nlo
sc apresentar. Rua da Lapa 90 sobra-
do. Talar com .Bernardo.
Y)reclsa-se para trabahar em Copa-
— cabana. rapar; cem boa caügra-
fia a rápido em cálculos, para extrair
notas. Ovdir.ado 1.500 erurelroa. —
Tratar com sr. Vanderlel. Ar. N, ¦¦
de Copacabana, 446,.

rerf»»-se pira trabalhar ní bll-
cao. rapas com pratica em ca»,

de grande movimento. Ordenado 1.500
cruzeiros. Tratar com. o ar. Vander-
Ie;. A Avenida .'.'. S. de Conasabana
n. 44b, eaiaem-te reterenclas.
t>reclsa-se um lavador e passador
A para efetivo na Tlnturaria S. 8e-
bastião, á rua Torres de OUvelra.
n. 52-A._P_d»d»,J_.el._2_0130.' :

Prcclsa-se 
de um bom oficl»** psra

retplgadolra, na 1-brlcs de ui-
veia Boelro, á Av. 29 de Outubro
n. 5.23.," íim da rua José Boníri-
cio: Bstaçftp de Todos os Santos. _

rtelsa-ãe de um s3Tra.!iTlro~com-
Prcersa-sêpstents.
gel 825-A

Estrada Mirecha! Rm-

Prèc.sa-se 
de uni Cõm oficial de wrr-

ralhelro; à rua TJranos n." 1.M8.

Preeiss-sç 
tíe ss6.no-datllogr»fa com

redaçto própria. Pedem-se rere-
rencia» a exlge-ne multa pratlea. As-
sembléla «l. fcQ andar. Diariamente,

PrScfÜ-ü 
eietrlcléta para éenpreBR.

de onlbua eom bastante pratica de
Instalação em onlbue enrolamanto, etc.
Tratar A rua Bulh&es Marcial 973,
em Vigário Oeral. Das 7 as ll e da»
14 âa 17 horas."

Pf.clVa-se" 
uma moça de Doa apre-

aentaçio para eacrltorlo que ea-
cr eva a maquina, com desembaraço .
que tenha pratlea de organleaçto de
íloharto, ê escusado apresentar-se nfto
estando sm condições. Tratsr t rua
do Acre 47. 4o andar, grupo D. Dss
s ss q,30 horas, com B. Nascimento.

Preclsam-se 
meios eflelsls de tornei-

ros; i rua Blo Lule Gonraga, 93
e 99.

Precisa-se 
om Dom lavador e passa-

dor. Tlnturaria Blo Jorge, á rua
Adolfo Bergamlni Igo.

Preelsa-se 
uma pasadelra de brim a

caslmlra. Rua Frei Caneca 2gl-A.

P" 
reclsa-se eonfeltelro chefe. 4 rua
Sio Jantasrlo. 715-A.

Pre 
cisam-*•*? moças de 15 a Ih ano*

ptra trabalhar *rm fjrrbrlca d*
biiuter:». Trata-se t Travessa rran-
cl-cò Ramos. 71 —^_piarla,

Pedreiros 
—' Preelssm-se de 3 a 4

bons oficiais de pedreiros para
obra em construçfio na rua oeneral
Artlgas 92. íT_*blon). Tratar no lo-
cai com o Sr. José,

Fssadelra 
d» brim — Preelaam-se

1 ou a com pratloa. urgente. Tin-
turarla Vasco. Rua São Januário 3bt
— Tel. 48-0355.

Preelaa.se 
um rapaslnho pãrã bai.

eto de padaria e confeitaria. Rua
Marques de Sao Vicente 10 — Oavea.

Preclsam-se 
meninos de 12 a 14 anos

que saibam ler e escrever. Tratar
8 rua 24 de Maio 47, Sao franciseo
Xavier

Preclaa-se 
um cafatetro para traba-

lhar com minutas. A. Ar eni da N.
8. de ratlm» 86-D.

reclsa-se um mecânico habilitado
em mecânica geral de automo-

vel; A favor nfto se apresentar nfto
sendo de fato habilitado. Tratar á
ru a Oomes Carneiro 77, >oJa. Ipanema.'Y^rsdsa-se 

em hotel familiar üm ra-
ti pai d» 18 a 20 anos, para servi-
ços de llmpeaa, i rua do Catete 237,
tel. 25-1477.

Freclsa-se 
um rapas ate 18 anoa.

esperto, trabalhador e educado.
para serviço de balc&o e limpeza dc
loja. Nfto serve sem pratica de eo-
mercio, ** rua Nicarágua 2^B, Penha.

reOeá-ee trm ou boi» fápa_!hI.os
de 15 a 17 anos, para serviços de

distribuição de prospectos nas ruas.
Podem dormir no emprego, i rua tífio
Francisco Xavier 006. bondes 76, 77,
78 62 e 83 a poita

CORRETORES DE TERRENOS
Novo loteamento na Rln*retropoll» — Intrlsndo

suas venda**, procurn corrrtorr.*», ótimo pluno - Tratar
segunda-relra, das 15 íxix I* horaa, eom Alvarenga —•
Rua Ürugualana n." 24, 4." andar.

ENGENHEIRO ARQUITETO
Hebültaiin. eom n:aiidr experiência, planejamanto». nerancetlva»

arquitetônica» — cálculos — concreto — memorial» — dotalhet _
orçamentoa, rte. Tendo dirigido grandes obra» — oteanlaado . con
grande capacidade de trabalho •— Oferece colaboração ou serviço, nortempo Integral ou nto. Cortas Pí/a^l^saü, na portari» desU JornalFERRAMENTEIRO^

Freclsa-se com experiência em confecções e conser-
rav&o, folhas de flandres, paga-»e bem — Rua do ll*
vramento SS-A (g às 9 — 11 is 12).

&AN H E TR ÊS À QUATRIÕ
MIL CRUZEIROS

- Trabalho fácil para pessoas de boa apresantaeJU» e'
ambiciosas que disponham de algumas horas. Informa
ções e demais detalhes com o sr. Padllha, pelo tele-
fone 43-3180, diariamente, de . às 8,30 de 17 às 18 horas.

TORNEADOR
Em madeira, precisa-se para trabalhar em .rande

fábrica, próximo à Parada de Lucas. Os interessados
derem dirigir-se ã Avenida Merlty n." 384.

Vendedores—Papelaria
Mesmo que v. trabalhe com o«lro ramo em repartições, ratar-

qulas ou grandes empresas, pode Tender oo !»<i encaminhar b-t*-
cios para uma, bem organirada firma, eotn b.a e*_nrss_o. V

Tel. _'.-0*6. — Bastos. l

Ptssadelraa 
— Freclaant-se vara ia-

brlca de camisas. Pa>a-co bem.
KAo ae trabalha aos aabados. 66 se
aceita com pratica. Rua 'Vlscondeesa
de Plraselnunta. tb-i\ — Estado de
ai.

PrecLJfc-«e 
e*mp*r*-Sa_|o oe 22 a 3o

ar.os psra eei-rteos de port—rta
e ?ntre^a** de corr«H>ond«nelaa, que
conheça b-frm ss mas do centro —
gaclgem-se reíeror.cla». Tratar i A.n.
Nilo Pecanha. :si. J.° andar, eala
203. daa 9.30 horas em disota. 

Pr_cl**-s« 
um rat>sr !**>» trab*íh=r

•m cisa de familla. O «ervlso
t p»ra la«r entrearts na tu», e o»:e
dur.Tia n<- aZufUel. Tfaiar 4 rua
noToerto Silva. :79 — Ttanlo», da»

és 13 horas, X* favor nAo cc io.-•*>-
tentar quem não eitiv«r -vo con-
dlc&«*s j^ara^-trataUíar.

Preci»a-ee 
de om~rapas d» J5 a ia

anos, part -tervlço» tíe llmpesa a
entrega tíe mercador!at., a» Av. Klo
Branco ,128.„.i\_ sala,, >06» .

Preelsa-se 
de utn oíletal psdreira •

um aerrente para.obra; i. rua da
Estrela £0. ;

Precis\-ee 
empresada de eon-lari.s

psra uarviçof de pou;is pussoss,
rua Tenente Fossolo ie. apart. .«ri."preclsã-se um rapaa par» todo aer-

JL viço. esperto: trata-t'? hoie ate
1*1 13 horas ou s*Erunáa-Íelra dia to-ao.
Rua_Ke.ente_relló_J2._l°la.

Portador 
Á maquina, obra de Ko-

mem. predisa-se, A» ru» Ana Gul-
m«r»es_70._rone .B-.«t<7.

Preci«a-se 
de um» moça para t»a-

balhar ds caixa, que tenha prati-
ca e dem reíerenclas para trabalhar
das 13 As 23 horas, i rua do Catete
jj»__-__»rso.___?_-*aohado.

Prectaa*-ee'de 
um lavador « hihrlfi-

rador de automóveis no posto de
rasolln». i rua 29 de Outubro 5.444.
Tel._ia_eU;

Freetaa-te 
de umn aenhor. que

euelra trabalhar com ellclencla
em escolher trapo» de pano. ravor
apresentar-se somente quem esteja
dír.posts a protíurlr; s. ra*. Barão de
Mesquita ao?

até íi anos
pera tomar conta de um escritório

4 ,g »*itT*SB TOtrero-s. Devera, W?
da Carioca a:. 1* andar

"Õ^eclsa-se um rapa*

Preclsam-se 
dois rkpaaes de *6 »

}2 ano», nara trabalhar em fe-
brlca de tintes. Tratar 1 rua Ss
JTelre*f>ropa_aniilstã ^ Vendedor, rapa»
JT farmacêutico pratico, descia Ini
ciar na profissão de propagsndutít-
rendedor ís produto* farmacêuticos.
Nao rae ouejtao de grande ordenado
— Carta» nara 70J«», na portaria
dente jornal-
Tjreêísajn-s» apreaaiea-» mecânicos.
X com oratlc» ou nto. 4 rua An-
tonto de Freitas 306, era frente 1 es-
toçio de Maria da Graça — Unha- xlUar.

se montadores de obra spor
__ _ a. tambem uma moça que

tenha pratlea de baldo. Pa.a-se bam
— J-briea de Calcado» Ital. — Sua
Visconde do Rio Branco 55. eaaa 21.

Auniuar.
precisam-aeL colada e.

Feclsa-se 
uma moça de 20 a mais

snos que esteja acostumada a
copeirar com multo asselo, ordenado
300 cruselros, 4 rua Alice 3í>. Tele
íon» 75-3SS*.

Pfeclsa-se 
rapaa para llmpesa » re-

cados. Tratar A Av. Presidente
Wilson 194, lo, sala 13.

areclsa-se armador de terro, ãprT-
í sentar-se, i rua Real Orandeta
n. 122. Tratar com Manuel (encar-regado)
P* 

reclVa-ae urn menino' de 15 a 17
anos, para mensageiro de um es-

critorio. Rile Oeneral Canabarro 576

Rapar 
•— Preclsa-»e de uns par*

trabalhar »m carroetnha da do-ee (altodlo). paii-se comissão. -
Trata.- á rua Marque» da _ra_etl1n. .9.3. Íundos. Haia._

Rajiai 
de it a ia" »nco-»tóeãü_r;êr

e escrever para aprend*. de bom!beiro » pequenos reca*>«. preetsa-ieá rua Hermeneglldo de Barro* ». jj.loia. IQIorla).*t»apai — oferece-se bancário, com¦*¦* conhecimentos de servlcoa gar ala deBanco, ezlernos e Internos nesta praes.Escrever pira Vicente raria Oomos. —
Rn. Joié Borges. 17 —Jrajà."láapãí. casado, de posição drclnscX.J *• com curso correspondente, «o tu-
Se 

rior, oferece oa «eus serviço, ela* lsorsa ***m diante. Tçl.: *ty-G?"5.
TJapas — SKc->or drT» a lt ãtfiis-»-•' precls_Kie para p-m-q*»** «c.-.-•*•¦
gas «m fütorloa, ót comls*. á na %_**¦
Atoolwfco 341 Knqe&ho d* Dí¦_•*_«

K«ps> 
de 1} tasõt, doefilosrafo, tar..

do a parte da manhi Urre, ofereee
os serviços de sqa eipscUUdade, a queminteressar, chamar por íavor o ar*Jeonllson pelo tel. 43-4133, daa ;t es
17 horss. ¦ .

Rapai 
casado cíerfxte bS__ jmrriços

para t*lc-o. — Chamadx» para
4?-5f»73 — Renato.  
Oarrentt, rfertw.1. pira uürn^Ma d^
O eonsattorto medico. — TeJfíose;
pgr fjfyor para 25-8075. ^^_^

Servente 
para deposito de moittç ¦-'

Pr«clia-se de um, i rna Mem ds
Ba 2-.S. Apresentsr-s. eom documen-
tcHU

S-aí-ora 
fron.«a, eduradt, coto um

filho de 10 anos, qne freqüenta *
escola, deseja oolocacfto em cena de
íamllla de trafámenvo. onde poderi
assumir a responsabilidade de. casa
ou outra func&o qualqueT. 2* taror
te^fonar para 37-j>lo.
ÇJolHaaor — Preciss-s.e m-eio õtluil
lO com pratica. K' favor nao apresen-
tar aprendis. Tratar com Armando; _
Avtnldt 28 de SeTcmbTq, 201.

Servente 
"— 

Precisa-se rapas'"'-.* ' 
ii

anos. trabalhador e de bons coi-
tumes, a*'11 lavador de vidros d* far-
mací

unes, para lavador
acla. Rua 3. JOJ-é

ecretarla — 3*reelpa-Bé de uma de
boa aparência, deeerabaroçada, da

25 * 35 anos: ordenado a combinar
pe-iso-bnento daa 13 és :- horas; i
Av. Mem de »1 72, eala lll.

oídadort» a ajxgtaio t __..aiiid_.v.,
preclsera-ae. á raa Golas ó32, Pie-

dade.

ScrrtltieXT. 
íilrinlsia =^ PrecUa-.n

â rua P»n»-dor Fomp»!'i 75.

Secretaria 
— prsclea-ee dè «xnã

educada, ativa, desembaraçado, dt
_5 a 35 anos. Ordenado 1.500 crual-
ros. Pessoalmente hoje, domingo, das
11 ás U ou segunda-feira das *a i:
10 horas, i A7. Mem de 84 72. sjtij.

Secretaria 
particular tr- PT«Js»-íe

uma de ótima aparência; inde-
pendente; bom ordenado. Cortas para
64294. na portaria deste_Jornal.

1>re cisam-Te passadelras de camisas
com pratica de fabrica, externas.

Praça d» Republica 70. aob.*#>rerisàm-ie pedreiros á rua da Onra-
bõa 153.

7.284.271.10

BIIÜAÇAO DO rOBTO
A situação do eala do Porto ara,' ate

ontem. Ss 7 horas, a seguinte:

SATO08 ATRACADOS

Estavam atracadas nos arnsasena
de e»rgas estrangeira» as seguintes
emb«rcaç6es:

Armasem 2 — Aurora— flolandls.
Arm. 3 — Cantuarla «nacional.
Arm. 3 — Tiba — norueguês.
Arm. _ — oeneral Ban Martin —

argentino — (trigo).• Arm. 7 — Loide Panamá — naclo-
nal, .

Arm. g — Aludra.
Patto» 119 — Overo — argentino

fexp.)
Pateos 9|10 — Paolo í» — italiano

(exp.l
rrigorlflco — Rio San Juan — ar-

gentlno.
Arm. 10 — Prult Monareh — ao-

ruegu*».
Arm. 11 — KonUtra.

KAV103 DB~CA_OTAq»_l

. Estavam atracados nos armasens de
cabotagem as seguintes embarcações;

Campe, Sele» — Itahlte — Itopé
Arary —Macei* — Cour — Os-

car Pinta o— H1M. Oito — H|M. 8o-
rley — HIM. Bario dos Aimorés —
Santa 

* 
Barbara — Própria — H|M.

Urbano —¦7fJ!W. Tamélo —Tabatin-

Çiitrs 
— Defland, holand*» — B|M.

Imblra — Taquary — HIM- A'p!ran-
ga — c h:m. Marambala.

HAVIOS 
"WPSRADOS

Balavam sen.o esperados noa ar-
rcaeens mencionados es segalntee
navios:

Lenio Cana • — Paasas.lr.ai

Pintor" 
'— 

Preclsa-ae pãrã empresa
de ônibus. Preferencia que tenha

pratica do aerviço em empresa de
ônibus. Tratar a rua Bulhões Marcial
073. Im Vigário Oeral. Da» 7 as ll
e daa 14 às 17 horas. __

menor para
iria; & rua

Bspopemba 7fl7. Bento Ribeiro.
Pfec.aa-se 

úm fapae"
tr»b»lhar em tlnturaria: t

Prt-Csa-e» 
<le um menino de 13 a is

anuo, para .-acompanhar uni eedhor
e recados, com Cr$ 10.00 por' dia e
almoço, que venha acompanhado pe-
los responsáveis, A rua Castra Alves
144, eaea 10 — Meyer.

Precisa-se 
de um »*apa» para ser-

viço da tornante. Hotel O. Pedro
II. 4 rua Benador Pompeu 276.

Prsclsam-se" 
dactllografa» pnra tra-

balhar em copia». Tratar a rua
S. Pranclsco Xavier 3?0 (térreo) —
Maracanã-  . _,  _

Preclia-se 
de uma menina para oil-

clna de abat-Jour. 4 rua 7 de Se-
tembro 66,_aob., sala 7*.__  ._

Precliim-aaTde-aprendlais 
para «sr-

viço de liljouterlr... Moças maiores
e menores. Tlapazea até 16 anos; rua
8llva_R»go_7S._Jacare»lnhov__ __¦_

Precisa-se 
de rapas de li a 17 anoa,

par» llmpeaa e entrega» na rua,
em caaa de família. Traxer carteira,
bom ordenado; rua Dias Ferreira 3*.
apart, 301 — Leblon.

Preclsa-s» 
ds boas pataadalra») para

brim. caslmlra e uma para vesti-
do»,_l_rua_yi_conde de Itomarat 1_1.3.

Precisam-»* 
d» vendedores de bai-

cAo para uma loja de bolsas na
Clnelandia. Tratar a rua da Quitan-
da 14, »ob

lõ. (Nl Conte orande.
10. (NI Hlghland Prince».
io. <S) Paole Toícanelll,
10. (81 jtuys.
11. (Si «ealle. .
iil. IBI Campana,. ,';
11. (81 Argentina.
ll. (Bi Copacabana.,

Pnanes e tn°c» «le n"*1* <ií -» ,»n0J
com eartelra» p»ra trabalhos leves
em oficina grafica. Rua Kscorrrs».
1. ««quina d*_paca<iura_CabreI.__3._

FrõtafarhTaé 
senhoras ou 

"mocas 
une

tenham telefone em casa psra
faaer propaganda dum produto' de
grande salda. Carta» paia 6390* na

P'tarla 

dasts jornal.
r»cls»-»e um rapaslnho de 14 * 1*

arto» pára serviços de pons»p; a
rua. Oínerat Polldoro n. id. Bota-
fogo. . . i

Preclca-»e 
um caieiairo par» bote-

qulm, com prática â ru* Acr*e
n.o 65.

Precise--- 
nm menino para llmpesa

¦¦a recadoa para alfaiataria. Aveni-
d» PreBlÜentc Antonlo ülrin» J07. *>.
grupo 803. -Eip^OAda^^^Castelo^

Pieclia^e 
i_r» menoe* ate 13 anoa

de idade, par» serviços de llm-
pezas e mandados, aocrnpinhodo do
pai ou responsável, ordenado 150
cruzeiros. Inclusive almoço. TraUr
com o ar. Pinj-wh-o, das « «ia 14
horaa. Avenida Almlrant* Bs^.-roso.
2a. ifi andar, «ala \.
preelsam-se p___íe!r««. Obra A rua
X ATqu'as Cordeiro,
nho Novo.

100. — Unge-

P'ec!ía-»e 
tT.-.preiaS'* qu» j>os«uã

pratica de tlnturaria; i rua RIa_
ohuelo. Abi.

Precisa-s< 
d« j-prandi-en» para fa-

brlca; á rua do Lavradlo, 1?5.

P:eciean..s« 
carpinteiros' a «erra.

llieiros que soldem k etetrlc».
!>ara fabrica de carroçarlas. Ave-
nlda Presidente Vergas n.o y>it, —
Fundog.

Senhor 
adueado'. pratico de Boi*** X

licenciado, dlepoe, de toda » tar-
ds e deseja trabalhar so ramo eu
mesmo «m farmácia.. Cartas para
bh_}3,_^__}wrtKri»^_~.tA_ Jornal.^

Senhora 
de todo respeito oferae-e-se

para pessoa da tratamento como
dama de companhia, Da. es melhores
referencias. r__-_cs____»_i°_>3;7 •

Senhora 
modcít». «Mrn boa cal),

grafia oferece-ae psra aervlce«
de peseoa etm qutlquer núcleo »!et-
toral, desde crue sela democrata —
Carta» para «M6J5. na portaria, easte
Jornal.

S" 
erralrialTo» — Precl.í_m^« oewn-

pet«nte». Pagada btm: t- rua
da Onlto. 30 — Santa CrUto.

Servente 
—¦ Oferece-os para llmp**»*-*.

de consultório medico ou dentário.
Telefonar, por faver. para t5-807;.

Senhora 
casada, com

respeito.

nê<_5ênã família preewa nau me-
aV nino de 13 a 16 anos, para ser-
vl«:o» doméstico» que <aj» ativo.
saiba l«7 « escrever. Ordenado 209
crurelros. Rua André Azevedo. .».
Olaria. F*ye nunvro fica em fren-
te ao «tó. Apresentar—ae com o res-
poniavçl.
Prscisa-sa 

ura sênior" Aii miía ida*
de honesto', com refarenclas , eom

prst'ca, de dosa de moveis, para con-
servaefio • limpem entrega • cohran-
ça. E' favor nfto. ae apresentar nfto
estando em condições. Av. N. 8. de
Copacabana, l*-?0f>iA. Sr. Marques.

Preclsam-.ie 
pedreiros e serventes pa.

ra as ruas Itaplru 15S3 t Oeneral
canòbarro 458. .

1" 
precisa-se auxiliar da euntador para

trabalhar em escrita» avulsa». —
Carta com pratensdes e mais informa-
ç6e» para a.*43, na portari» deate
Jornal.

24 tnos, de
nortista, eom carteira

profissional fl Identldidt. com bastão.-
te •pratle» de serviços .era!» de eseri-
torio, dactllografa, boa caligrafia «
com conherlmento» de seguros, desel»
trsb.lher em «iBcrltovlo. Ordenado «
combinar. Pavor te'.efonar para ;«-
1010 — Lourdes Albuquerque.

Inturari* prêciaí de psAftadeir^.,
lavador a paEíodor, com pratica.-

Patra-ae 6 crurelros o costume psess-So .
e Cr» 1.50 a P*«a lavada, para. ele-
tivos. Rua da IrtreVa to. ___.

Tinturarla 
— PÍêcisa-se de um ía-j

vador de roupa, A rua Catumbi
n. 21. .'
rpípcfgraíle, — Admlte-se Impresso»
-L para maquina Vitoria pequena. T:i
t»r hoje a qualquer hora. Avenida ve-
nesuela n. 77. sala 305.

Tijuca 
— Preclsa-ae uma corlnhelrn

para casa de família. Ordene.dí»
3*0 cruzeiros. Tratar A ru» Marquis
de Valença *JB.

Inturarla — Passadelras e um ra-
parJnho para enlregas, t rua Ma-

g.mfte» Couto 85, Meyar. ___..

Torneiros 
~ Precisam-se otlmc*»

torneiros — Paga-» bem. -atra-
da Braa de Pina n. abS — Penh»,
rfrtam»n«iuelro — Prejlsa-s» ua» pura
Jl balcão e maquina. Para-**' b*m:A
nia t__ -«trel» 17. -——
«¦plnlurarla. raMadelrae prectsam-i»

provada a tardada do martírio, eon.
firmarem oaxxxio-na dogmático: "»«»
que faa o qué esti na sua mio, Seul
nio denesta a groen".

O Sr. Martue! Cl. «Ia Costa, 15 3.
traçou um magnífico perfil da vida a
da obra do jesuíta laaçlo de Ar*-
vedo.'A Livraria B". Antunes fe» beni
•m divulgar asse belo livro no Braill,
node nfto se admira bastante a llcao
maravilhosa que i a e_!:,*.e_cla _o }i-
A\t mlal«oa»rlo. _, .,

_,ags Cura. — Cergaeirta:
1,10. (Kl Tèkla.
.o to. (NI Bt. Merrlel. ¦
i9 to. (Nl Ravnanger.
J«l 10. (VI Peter Clebsçn.
3010. (») Yvonne.
joio. (Nl W„ti,nd.
3o 10. lm «Soolland.
3o io. (¦) Bldanger.
jõlio. (8) ruiaset.
30110. (N) Msrmacoulf.

N»tIm ,1 trtgo;
2t!10. rr" Ala Corrlentes.
li':-. — Oeneral ti* Martla.

7 11. — C»m_elni>a>.
lolll. — Rl« Oulee.

N»Ti*s filgorirliea:
Indlan I
Uruguai' Sttr

WAvlOiTtã KLA
Argentino — 21 de Abri! — Katal

— Perinw — 15»a*.e Caatolo — f...
tlao —'¦ Pátria i.i — Bdsos. _,¦ ¦.

Pr"eéfía-i» 
d, impressor para ma-

qilln» Mlnerva. Rua da Qulttn-
da n. l»s. 7 „ ...'—,

PfêõBã-'ie 
um eoinlsoslfor.. Av. Yn-

nenurVa. J7. 5° andat. »I S64
oraflea Continental,.,

Rapados 
—¦ preftisam-ae para traba-

lhar na praça com artigo» de boa
aceltaç&o direto ao atacadista.. Boa
comissio. Ttatar i rua Acre 39, lo.
Com o sr. Germano.

cpat de preferencia eotn prii.<:_
de axpediçfto a conhecimentos

de papel e papelaria. — precisa-se
i rua Silva Jardim. 16. E' !ndl»?en-
aavel estar quites txm o serviço
militar- __:
R~ãp»_ 

de 15 ano», para pequeno»
serviços — Precisa-se. Largo ao

8io_JP'ran_lsco 1?, loia_io.

Rapa»» 
—~ Preeláaia-ae de u. a ti

anos. de boa »t>arenel_» e desem-
baraçados para aervlco- externo. —
Ordenado Inicial 500 crutelro». Exi-
se cartelr» prc*l*»lon»I. Avenida
Passo», ui). l.o ..war. sela 3. «'-
gunda-WIri Cs 1 às .1 horar. Com
o sr. Caetano.

_ .lio'. — .ndtan Rseter.
ia.il. — _

Preelsem-se 
um estuesdor • sec-

vente; i rus Almirante Altocao-
drlao. rti — Santa Te_«a_^;

F«cl»a-«e 
um moço «Je lt» ». ?°

ahos «som alguma pratlea dí
oervltos de escritório » que *¦"«;•».
bem rmaquina, cartas para 4637J.
na portaria dest. S°rail.eaatsCt*-
r*eltnesioa de auaa babUltacoes •
prrtens«3___de ordenaio^

Pintores 
- Fféílsam-»e 1 rua Joa-

oulm Silva «o.'t.reclsam-te eooradore» IdonDoe.
I eom fiança de dol» _tt «-ruseiro»
para' Inatlruto' de benefeiente. d"
pefeenela funciçnalo» ap«re»ent»dos e
mllUare». Tr»tar com o •-. Plnhel-
ro das 1 £j ".« hora». Avenida Al-
mirante Barroso. 24. 2.0 s.dar sala 1.

Rapai 
da 27 anoa — Precisa-se pa-1

ra preparaçio de perfumarias e
tomar conta de alifüns menores. Or-
denado ba«e 900 cruzoiros. Tratar de-
pois das 10* horas. Laboratório Gunes
— Rua Carlon Vasconcelos H2 — Pra-
ça Baena ren»; ,_
Iiapas''"dT"b6a apsrencia auxiliar d«
" dentista e proletlco ote«ce-»c pa-
r, trabalhar em ecnaultorlo dent*-
no. , Oart»« pari 6362b na portaria
dest» _____

¦L 2 sendo uma para brim e um»
para ca-iemlra, lugar efetivo, nio ser-
íe aprendltes, na Tlnturaria Jdsal, »
rua Joaquim Palhares, 23, Junto ao
Largo do _gtaçl»_.  
¦"nTipíêfro, pre-lsa-i»u, fabrica de. mo-
J- veis. Rua Verna de Magalhlas 65;.
Engenho ______$_  . 

' ,-
Ttlornelró'" para madeira. ptaoiaa-M.
1 de um oítelal e de melo oficial.

Rua Pedro Ernesto 37, antiga H»r-
monla, e tambem dc rapai oe 14 a
lt anoB^pi-jí^^JÇ^acir —
>nãT__í!ro 

"— 
T-rT-4fa-se eoir>_a?r.

1 tante prstlca e tarrjbirm ealb»
cortar papel. P»ga-«e bem.'Tra-
tar i rua rlíiieira d« Melo, 3. (Canto
it ___«_de__e______sj___ '.'.

Tlnturírla 
~- Preciso passadelras

prollssloncln, para passar ,brim a
cKçlmlro, para efeili-as. p»"*:s« «"J
Rua tiranos l.r.i. Ramor., XJWraja', a.
"ttma senhora oferecn-ce para aervlco
U doméstico — Governenta ou dar

ma d, companhia -.Aceita tambem
Sara («ira. trm u mlllho com \0 *0«=»
?m sua companhia. Dàreferenelas -
Cartaa para rua Parncisco de Bi 47
— Panv Paseoa — ____jt: i-trendíiior .— Precisa-se, de preferer.-
V cia senhor aposenta-lo par»» colar

borar com parte de sociedade cam uma
ilnSa de cisto e otlm» camXstta.et-
ru-idi-(elra, ru» Evarlsto da Veiga.li
fio andar, sala 1*.0*.-A, A.sua direita,
d. Maria._

orüT"— Pabríca íe bebi cí rr

Rapite» 
—. Preclsam-ae p»ra cobra-

dor t vendedor, podendo ganhar
de 2 a 3 mtl erunalro» mensal; i rua
Major ronseca 46, ponto final di sao
Januário.

Rapaa,I
ètlma». referencias, com pr«:

tíca d» contabilidade e outro» ser-
vleoa d, e;rrltor'o. arqulvlst» em con-
eeW-da firma rloírandfse. oferece-je
a j.500 cruselros. Cartas para 57784
ni portaria deste_ jornal

Rapaa 
— Preclea-se um rapat eom

pratlea, para penaio. nio trabelba
ao» domingo., i .sa Ttoiuo C..:3i

Vem gerai precisa vendedores atl-
vos e habilitados, boa remuner»çí'».
Rua Am»ndlu_}5, traj»l. Tel, 26-3J73.
irendedores ganham Cr* :eo.co pu

mala diariamente visitando,ça.4s,
harea. restaurantes, etc Rua P.el Ca-
n.f.^_r_____l\o. das 7 is 11 horas.
xTmirÃSre* — Pro*ls»m-íe algun-

elemento» de 18 a 30 anos. para
trabalharem com dois produtos sem
concorrência, diretamente da fabrica
ao consumidor. Comissio » ajuda de
custo mensal, d» acordo com a.p-í-
ducio. Nio tendo boa «prasenuçao «
dlspostclo para o trab.lho 1 'a»*»***
»- apreienfar. Rut Acre 47. 4o and..
•ala se».

ende-ores — Mbrica de B-biSaí.
•com f«br!c»çlo a dlstrlbutçio d»

behld»! em geral, Precisa «-*_"p*l*-
dores com c»p»dd«de eomíroíed»
par» venda de réus produtos. Orde.
nado 2.Ü* emítlrqa . e. eomlts0.*s.
Rua Vlseonds d, Bant* Isabe» íiy.

- ** s _ ,
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ASSISTENTES DE CHEFE¦-> DE ARMAZÉM
Companhia dr grande morImento pceclsn dr nm

com ho.i letra r J.i rom alguma prAllrn dc «ervlço* «ir
armaram, dr. _.t ,*i ,10 anos Escrever pnra 71.105. na por'¦•ria rloMr jnrnal. Indicando: pretensOe*, Idade, nacto*

JÒRKAL DO BRASIL — DOMOrOO, 30 PE OUTTJBRO DE 1040

Esteno Dactilógrafo (a) Moças de 14 a 15 anos ftiaronfn ___ I ^ __*_*_ _.:_*_'"¦* *'"- 1""» PM-íi** «J* hábil Mtrno -_rttlf,_T»fo .»., , .,-„
Ikmii .-..ii.r.iin,,,,,,, rte |M>r(u_tti«** i.ii,-.« de multo futuro. OrdenadoInlrUI dr t.r$ í.000.0. neapnndrr r»'« WM», nu portaria «JéiUlornal, meni-lf.ni.nrto empregn*. antrrtnrr» r Idade

FOGUISTA
Preclsa-ae rir um para ráhrlca, com pratica e So

I cumento», ,*» rua Almirante Baltazar u.° 20S (antíf aGe-

Predita-** para «ervlço facll de uma papelaria. Or-
denado Inicial sálarlo minimo. Tratar a rna Mi ir o Al
vim ns. 33 "i, 1." andar, da» r, às 10 horaa.

nalldade. eM,.do cMI e cargos anteriormente ocupados. { neral Canabarro)?

Artistas de Cinema! FaTma^éulTcos
MOTORISTAS
Habilitados,para ônibus e lavadores. Prcclsam-se

Na I-Imouslne Federal, .**» rua Carlos Góis n.° flO.

A (.INK-SCol, oferece omrnii-irlnilp nos aflclomicloi rie ambosn.«, st.xoa que dr&rtem tomnr paru* em filme*». O* candidato* devemt/r bon «paréndn. rdui*nçilr». IR n Ml mios de Idade e que possam«prc.entar boaa refcrínclii',. irnicndo uma foto para carteira, tiiinl-quer «locumenio dr Idrm Idade «*omn_ Carteira de Identidade. Titulotie eleitor, Carirlin Profissional óu Certlflratlo de Reservista Ostests e prenaro dos que forem nreltos, rtrin Rramltos, tnrío•"encimemos dc IflO a 1.000 cnizelro» dtArlo.s. conforme 5uas aptt-«io»s. Atrnde-se unicamente no horArln tic 12 ís 10 hora», A nia«30 lavradlo n. 180 - n." pnvtlhfto. rn\n pon — CTNF.-SCOT.

AUXILIAR DE CONTABILIDADE"
rírtna dr Industria cm .-não CrUlOT&o prpeisa dr um (a), am*

.Tlllar eom bna callRrafla, r-.crevu hem A mnniilrta e tenha bon» eo-
tiheelmenlos em eonlr.hlllilndp Ofertas de próprio punho, eom In--itçatjao de Idede. estado rlvil e pretensòc" (le ordenado, Inelustre
«¦eferénrlm. para SÍ.Kfll. na portaria diste Jornal.

A u x i I i a r de Escritório
Admlte.tr u'tx moça dactllografa, com conhecimen-

to dc correspondência comercial. Rna Ürugualana, 104
— Sala 203.

Procura-se um especialista competente „„ nmo „»leiteria» para Instalar r dlrlflr leiteria e confeitaria fina
no centro da cidade Condlcc-e, hoas a combinar Tele-
fornar domingo: 37-4561 , durante a semana: tZ-tt*',
oom o sr. Rudolf o.

Eli Lilly and Company of Brazil, Inc., está admi*
tindo farmacêuticos em seu quadro de propagandistas
médicos no Rio. Idade limite : 35 anos. Tratar pessoal-mente, à rua Haddock Lobo n.° 32, Rio.

GRANDE OPORTUNIDADE
,.i..<_'~,tj*m0_.,r.;fnlt,*nrl0 v"-'-"-es anônimo, para diversos setores deumdad» rrtlstlca. como compoalçáo popular, radio, cinema e tea-tro. Desejando maiores detalhes, escrever, hoje. mesmo, dandoderoço para a Caixa Postal 100 H.spai — Distrito Te-

PEDREIROS
| Prcclsa-se de bons oficiais para trabalhar em mas

tas, paga-se bom ordenado. Tratar à rua Professor Ort ir
I Monteiro n." 118 — Bairro Cidade Jardim Laranjeiras

nome, en
d arai

IMPRESSORES - MUSICA
Precisam-se, embora sendo aprendizes. Pre-

curar o sr. Hélio, â Avenida Rio Branco n.° 122, loja.

PRODUCTION MANAGER
American, at present ocunprliiit eseevHrc pariUon lm loeal

13. R. flrm. «e.ehs new cennectlon. riee-» «rlt. e,'o thb pa-
per n.* 70.900. •

LANTERNEIROS
__ Precisa-se de lanterneiros com prática de ônibus.PreC»_a-Se, COm Urgência, de Tratar à rua Aguidabã n,° 168, com o ir. Décio.capoteiro e de um meio-oficial. — § i1 p n i r~r_*~^ÍSl,ii_~__»Paga-se bem a pessoas comneten- «-UDMPItAÜUK

tes. Comparecer, urgentemente, à; p^^iÓ^^
rUa dO SenadO 1t.° 21 3. I £io ,lTer *te«"»ente_ de sua habilitaeão no ramo de automÓTeis.

 .._  ¦**  Cartas para 55.084. na portaria deste Jornal.

CORRETORES
_.P?,a_lb0f; °s sexos, cum boa aparência e prática do serviço depublicidade, precisa-se jjara orçpnizaçÃo de crmidc interesse comer-<*lai e rte facll acc-its«;.-io. F.vlRen^-se referenciais. Tratar .somentenpje. daí 3 as 10 hora-«. na Avenida PrcMdentc Antonlo Carlos, 20710,° andar, grupo 1,00'.

C O R R~È S P Ó N DTNTÍ
Laboratório «Ja rona Sul procura háhll dacllló«rrafo com reda-

çio própria, para luçar rir futuro.
Cartas Indicando pasnaílo profissional, habilitações e pretensõesteru RD.8P4, na portaria déste Jornal.

CATÂ_^ÍÍÍREN0r-SÍÍI0Si5_

QUÍMICO
RECÉM - FORMADO

Importante Companhia americana de produto* allmen-
tlcios precisa admitir 2 químico» diplomados ou bachárelan-
doa da turma deste ano pelo Escola Nacional de Químicaon Politécnica, para emprego de futnro nos laboratório» da
sua fábrica, em Pelrópolls. 0'tlma oportunidade. Salário
base Cr» 4.000.00. farias para TÍ.97S,' na portaria déste
Jornal, com todos os detalhes.

RAPAZ
Precisa-se para entregas de pacotes e serrlços *e-r»Js no escritório. Ordenado a combinar Ap»esentar-seà rua Santa Lur.la n,° 288. 4.** andar, sala 405.

Rapaz para l^líório--
Precisa-se rl» um. at> 10 nr,.-. «ducado . qu» .ai. .,,._ ____

ptqusno pequeno, aerviço» de «critorio e de ru» OrJwado »«*___
nlds nio nrancr», 13« — 9." andar, mtre fl.no e

n»cea»arl«_». A At-
9.30 hor««.

Treino para cargo administrativo
PROCURA-RE CVXninATO ATE* 35 ANOSTDere ter boa aparência. haUlldade para tratar cam e m.bllco e espirito de Iniciativa. Cartaa eom lnformac.es. ref*-rénelaa, pretensões e retrato, para -*.62t, na p*niarla d«staJornnl.

químico industrial
Formado pela Universidade Italiana, prática técnico

comercial, oferece-se. Resposta para «0765, na portaria
deste jornal.

M.r Krauss recentetnente checado dos D. S A compra pré-•lios. terrenos, sitio*, fu rendas no Distrito Federal. Preços e mais«?«*'a!bes para (14.428. na portaria deste Jornal.

Chefe de Oficina !

LIMPADOR
Instituição cultural precisa de um ativo e

com boa aparência, podendo ajudar durante as
atividades sociais. Ordenado inicial Cr$ 1.000,00
mensais Entrevistas ã Avenida Graça Aranha
n. 327 — 12." andar, segunda-feira, dia 31,
das 9 ãs 11 horas.

Ladriíheiro ou Marmoristã

REDATORES
PUBLICITÁRIOS

Contrataremos quatro redatores publi*
citemos que desejem trabalhar em correta-
gem. Plano já traçado para execução. Pro-
curar José Vitorino, à rua Teofilo Otoni, 142,
sobrado, das 18 às 21 horas.

MECÂNICO
Oferece-», braallelro. competente, boa InatrueAo eom eoahmetmem.I to» em- maoulna» motoras indu-trlaij. * marítima-, algum conh»'-mento em eletricidade. íahendo de.enhar pecaa de ma<nitn»a, torneSn, aJu»tador, mala de 20 anos de exerolelo proflMlon»!. com prláwolede leitura Inglesa, com 38 onos, de iwater bem formado, cont .aat.ítU

I ldonellade, honeato, portador de carteira»: ProfUilonal, Identldad».
i oertlílcado de rcnervlata e c. da Capitania do Portr». _ Aceita colo-caç.to de futuro para dirigir. flscalts»r eervlço» ou colaborar «xu_

pr_»oa competente, porá os rcnclmentos mínimos Integrais rte a.OCA(«ruMlros. Para esta Capita) oo qunlquer parte do litoral m. do Brisll.CarUa para 6o.806, na portaria dente Jornal
VEND E D O R IN ST A7iÃÇ&WÍ

FLUORESCENTES
MESBLA S/A., ampliando seu quadro de -rendedo-

res na praça, oferece boa ^oportunidade a pessoa atixa
que conheça o ramo. Ordenado, ajuda de custo e eo-
missões a combinsr na Seç&o do Pessoal, eom o mt-
nhor Otaviano — Rua do Passeio 48/54.

Vendedores de doces
YPÊ e MASCOTE

Precisamos de Tendedores espeeialiiadns e eom Sregueaia trm-I prla para estes afamados produto», de Sáo Paulo eomo aejam: BI.-
I coitos em latas e em parotes, bombons, balas comum e extra, -afee*
I em latas e em pacotes, pães de mel. drops. pastilhas e mnltos oatree*

artijos Ordenado e comissio. Trata-se de articra há multo tempo
| conhecidos na praça. Praça Tiradentes, 5(1 — 1." andar. '

Oficial competente, para colocação dc lajeotaü. pre-
cisa-se. Tratar à rua Bambina n.° 42. Botafogo.

Cia. importadora dç automóveis e caminhões procura plenr-n-to rompeleni.ç para chetiar a sua oficina Instalada em local amploe rtlspondo de todo nrjarelhamcnto moderno. E' nocssinrio que= 'eoi d? profundos conhecimentos de mecânica, o candidato tenhair.*» In.-jtrut-uo srercl a fim dc acompanhar todas as oieracôes porum sistema-'de controle amerierno. já em viwr. Respostas da-talhadas, inolcando ;d**.de. insfução, experiência prévia, etc, paraoi.571. na portaria df-.itc Jornal.

CHEFE de OFICINA
fabrica rte móTeis cm orçanliaçào. procura pessoa que tenha

profundo conhecimento do ramo. para administrar oficina. Res-
T»»Tta dando referências e pretensões, para 5S.87G. na portariadé;tc .tornai,

MECÂNICOS
E ELETRI CISTAS

Precisam-se mecânicos e eletricistas habilitados, de prefe-rencia com boa experiência e conhecimento de todos os tiposde consertos de cimlnhõcs e automóveis de fabricação lngle-sa. Tipos "Diesel" e "Gasolina*. Cargos de futuro. Respos-
ias detalhadas para 61.951, na pr-.-taria dêste Jornal.

-

I '

CORRETORES
Adihitem-se pessoas" de ambos os sexos, relacionadas

no'» Ministérios, -lepartições Públicas. Caixa Econômica,
Büiicos c no comércio em geral, para venda de terrenos,
servidos por duas* bcliisimas praias e a 20 minutos de«'•nlbu;. das Barcas, em Niterói. Preços a partir dp CrS0.000.00. em 60 prostaçõ-s mensais sem luros e sem entradaInlclsl. Tratar no Rio. á Avenida Rio Eranco n. 311 —
6.= andar, tala 621. ou em Niterói, â Avenida Amaral
Felxolo ii. 144 - 7.° andar, grupo 72.

Cozinheira — Governante
Brasileira ou estrangeira, c uma copeira que saiba encerar c ser-

rtr á rrera. p-ecl'.a pessoa só, para farenda próximo do Rio. —
Tratar das S ;:n 13 horas, á Avenida Venezuela n. 27 — 3." and
M'a !?ô. Tel. 'IS-llf!.'*,.

MOTORISTAS DE ÔNIBUS
CAPOTEIRO — FERREI RO

E LAVADORES
Precisam-se na

SECRETÁRIA
ÍESTENO-DACTILÓGRAFA)

Firma estrangeira precisa de moça educada,
com perfeito conhecimento de português e inglês,
dando-se preferência a quem saiba também o idioma
sueco. Respostas, indicando experiência anterior e
firmas onde trabalhou anteriormente, com preten-
soes, para 60733 na portaria dêste jornal.

SECRETA RY

VENDEDOR
Distribuidor exclusivo d-* máquinas de

escritório de marcas mundialmenre conhe-
cidas (alemães e suíças) procura vendedo-
res especializados. Só interessam elemen*
tos còm longa prática do ramo e freguesia
feita. Cartas dando referências para
70.051, na portaria dêste Jornal.

VENDEDOR-Relógios
Procura-se um competente com 'rer**-**** feita, ymrm tmfcalteei-

eon joalherlas do Rio de Janeiro.
Só serre pessoa do ramo. t.ario _a Carioca, I — 4.* »_è_r,

aala 602.

OFFERS
Young' lady portuguesc-english-spatüsh sienogra-

| pher good knowledge of commercial eng.ish and ali
I IMnuciKiR cen - :oírice work* lmPMl' «port, file, everythin-r rejtárdlnt:

UMÜUSINE rcDERAL, a , good secretary seeks urgently position with a rery goo«!rua Carlos Gois n. 60— Leblon'. i firm and salary. Answer this paper 69314.
AGUARDENTE
VExVDEDORES

A.*:*.am-.-e
Jar.'_arío.

Auxiliar dc "stock"
v_r.*dí_

CÁPOTEÍlO "
Trccisa-se competente para oficina dc au-

êemóveis. Procurar o Sr Machado, à rua Mariz
s Barros n . 25 \

Es te no- jctifiog rava
Importante con-.punhia precisa dc uma stcno-dacti

lógrafa. Favor dar referências c pretensões em carta de
próprio punho, para 63230. na portaria deste jornal.

A C TI L 6 GRAFA-
Prcclsa-se de uma com prática c que tenha conhe-

cimento;, de serviços f.erais dc escritório. Cartas para
6815*5. na portaria deste jornal, indicando ordenado pre-
tendido.

P.-er*í5----f rapR.' para Mrvlçoe aa-
T.UliLre. c'e v_r.ir.fi e sic-:^. á ru» cia
.-_..n.i..é:a 104 8* andar saia 810.

Auxiliar de escritório
P.-e-j_ss--i- moça tfaotl.ofirra.ía para¦:«rr:ço Qc «.críterío. Trntar na rua

:r-rar.*.la-co Muratorl 55. depois tíaa <*"alfaiate 
da MODA I

Rour>8H a prato oelo sistema cr-t- '
»ar. Hua Ca:o..r.i iluciiaao 49-1 fuaáoi
Mjidurflra.

ARRUMÀDOR
Precisa-se com muita

I pratica de hotel. Exigem
se referências. Tratar à
Avenida N. S. de Copaca
na .° 313, portaria de ser-
viço.

ALMOXARIFE
Fábrica de aparelhos elétricos precisa de

um competente. Cartas do próprio punho. índi-
cando idade, situação militar e outras informa-
;ões, para Caixa Postal 793.

TumllRTARrSEÇÂÕ DEWTÜRÃ"
A Casa Hernipnn; precisa de rapaz até lü anos, para serviços

j leve.» em pequena oficina de pintura. Ordenado Inicial CrS 500.00
— Tratar no Departamento. do Pessoal, das 9 áa 11 horas, ã rua
Senador Dantas, 14 — 14." andar.

MECÂNICOS
I PrecL-im-ie ajuatadoxets mecânicos
i im '.tl.inii úe retlfl-* da motores ai txplosfto. pa_ra-ae trem. -Sstrad* Braa" ___ _______ 8ft8. Panha.

DACTILÓGRÃFÀ
. Cnni conhecimento tle taquigrafia, arquivo c expediente dc««yilovlo em «_rcr.il. — Pessoa-com pratica.

Apreientar-fip á Praça João Pes«;ôa n. D.~D 
AC T | L óG R Ã"F AS"

Firma importante precisa dr dacMlógràiras eficien.
tes, eom conhecimentos fferais dc serviços de escrito-
rio. Comparecer, com documentos, á rua do Ouvidoi
H.° 88. 2.° andar.

TlTGEHHE IR 0~MO'S SING~
Fasendlnlia para recreio c renda, situada em Morslnu. a 2 ho-rss dp. «Io por estrada de ferro eletiificada. Mede 7 ulqueirusBeométrlcos em pastos formados e dividido;,, capoeiras e terras decultura. Confortável casa dc residência em centro de jardim e po-mar. Luz elétrica e agua encanada, casa para encarregado, casa

para. colonos, paiol, rstábulo, pocilga, calinliclros. cavalos, charreteoves. porcos, gado. ferramentas de lavoura. _tensül03 diversos, mó-víis, ]<wça„. radio, etc. Preço CrS 380.000.00. Também vende pavtee.facilita. Para.maiores Informações no local ou no Rio, pelo tele-fone 32-8259.-

ESTAMPAR! A"
Precisa-íe de torneiro de precisão e iitógr*_.o trans-

portador. Tratar no Caminho Itaóca n.° 1176.

BTENÓGR AFOTCORRESPOHDENTE"
• rreeisa-se para lugar de futuro. Requer-se eom re-

daç&o própria. Cartas eom referências c pretensões
para 68193. na portaria deste jornal.

Auxiliar de Esritório»
Cia. Construtora precisa de uma

qu* ftscreva A maquina corn de-
.embaraço, coni o cu.-so gln_3'._!o do boa apare;ic'a. Tratar A Av.
Churchlll n.° P4 - 6.°, aala 6D8.
das 8 ta 10 horas.
Ájustàdor de mecânico

Precl'.a--.* um oom o;.c;íi) qu*? s-ilbh
soldar a oiíjeni».. Trata.* & r^a Jorse

Auxiliar dc escritório
Prec!âi\-le mor» ccit. pritlca * nue j(tãcrevn s maquina. 1X\__ General Cal-

d reli S7õ. Es-c*it. [
CAIXA PARA CASA !

COMERCIAI,
PrtcHsrtM moca pt-ru. c?"!xa c-ft õo i

sa c ;o.erc!a- co mílpurna pratlea dr
wutroli Carta.» cam rereíen-eias r.\
n.ti.n.ta _t.«tle.io *>*tra 6óu84 ria
fU2^?JÍ!Ll *¦??,•*-*,., i,.t.?*-._! ___..____.

Chefe cíe escritório
Fabrica precisa de bompin conbece-

dor Aa ortrinl-Mr^n industrí»! de preforen"!u ODntodor. r?.'or rfto responder
qnsir. r.'lct preenriier o*. r£*_tils't03 aci-
mn. C-trta.i dando ri», •ren-*! .•. cp-iro-,
ociips^os e prftev.íô.^ i_*i**fl CaÍxâ Pos-
:»»•, 11*. __ N*::«ircl.

CARPINTEIRO
Pre*í*i.:j- :f. para trt-balhois de ,e:mí*v'.o i-rmado r.o km.. 47 da FlodovU rt'e.

5. Pai:.o. t.m condiTic. pagr^-Je bem
ou di1-'.. pmirf.^adã. TrrtV*r á Av.
Pces*dentí A.n:onIo «"írloa 207 9 "an-
dar, grupo P04.

COLCHOEÍROS

Auxiliar de Esc ri t ó r i o
Precisa-se coni muita prática em contabilidade me-

canizada, Sistema Rut. Cartas com referências e pre-
tensões, para 67613, na portaria dêste jornal.

TÕNTABTL.STA
Precisa-se para escritório de fábrica no su-

búrbio. de um contabilista que seja dactilógra-
fo perfeito, para trabalhar ou aprender a traba-
lhar pelo sistema RUF. Apresentar-se com do-
eumentos, dia 31. das 10 às 12 horas, à ruo
Aristides Lobo n. 90— 1 ° and.

COZINHEIRA"
rri*i*.iiia-s(* ele bua cozinheira que tenha pratica de cozinha fran-

c.3a e que durma no emprego, en>'Botafogo.
Tratar _ rua do Ouvidor, 183, 3.°, sala 319, amanhft. Exlgem-sr

referencias. Paga-se bom ordenado.

N UR S E
Para ma m.n.no de a meses — _fze

eLu-se «om -.ranôe prat!<* t .tie«eja diplomada. Tratar A Av. N|. S.
Co_iG*.bana 126 3o andar telefone
37--Hl.  •

PRECISAM-SE
Bons ajudantes com bastante p:tn*ca de mo cores a txploaão eai *>l!cl*

na de rstlJIua tíe motores a ê*»**plo-
aao em oí.e.n». de retifica de motores
püft-A-so bem. Kstraca üra.. oe Pina
8_____»_h«.

PROPAGANDA
Tecnícd em' praftazanda. tendo or-

j-ame-do alr**ma_ campannaa p..b:;,-_-tarlaa. procura empretía para. traba-
lhar. A'jr«*nta rsíereaciaa e creden-
claia. Cárta_ para Carneiro. CalcaVas_______r__.

PECUÁRIA
Administração

Oíerf-ce-ft: com abaoíuta pratica,
com diversos anos de ltda em Mato
Oroaso, Paraná e Sfto Paulo, tírtdo
rtído tambem condutar de gado. oran-
d a conhscimento em contabíHdad-fi
a;r!co!a e retfr.naria nnn processos
mais comuns. Oartaj para 60619, na
S!*>rtaria deste jorna'

Rapaz ou moça para
farmácia

Íraticaur.Ior

VENDEDOR
Distribuidor de tubos pretos e galYa_i_a.d__,

procura vendedor experimentado para trabalhar
a freguesia revendedora. Ajuda de custa e eo-
missão. Só interessa elemento com prática So
ramo, preferindo-se quem já tenha trabalhado
para distribuidor de produto, «limiares. Cartas
dando referências, para 'íOWS, nu portaria déste
jornal.

VENDEDORES
Para a venda de maquinas dc café, halançaj. tm-

genhos de cana, motores, baterias e outros inúmeros
artigos.

Frecisam-se diversos eom pratica e tirocínio na pe»-
ça. Rua General Caldwell, 217. Hamilton Melo.

VENDEDORES
procura-se com boa aparência e que tenham pri.-
tica de venda na praça. Pagam-se ajuda de eosto e
comissão. .

FAZRICA DE CONFEÇÕES
Avenida Passos, 109, sob. — Tel. 43-8264

Apresentar-se das 8,30 às 17, 30 e das 14 às 17 horas,
mm——mmnmaammeinmi «am iii«iiiiii_i«ui«i,Mi««n«—«__a_g»n

P.-t ¦:.***-•? um com
!>uiaç&o. ít :.*\ Lobo
PaVtiig C.zcnltT.

de rr._.ní-•360-A —

SENHOR
brasileiro

y.an.e da^eja coiocaçáo em .uai*
juer luçar onde tenha casa e comi-

CORRETORES
De ambos os eepos, conri boa aparenca e pratlcn do _»rv*.»;o de

publicidade, pr-eclsnm-ae parn organização de grande tntertfaie comer-ila) e de facll acoltaçío. Exisfètn-flè rnfernetas. Tratar somtite ama-
nhft, das 8 á.. 10 hor.;s, na Avenida Presidente Antonlo Carlos, 207,
!0.° andar — O-iuio 1.004.

""recisam-s*
tpn'e pratica03 « 95. 

co:ch3*e'.ros com br*...
Ã rua de Saataua ns

DESENHISTA
TmpprtanVp Emnrc.a, desenvolvendo va*ito. programa .dc constru-

ções. procura deaenhtíta. rom pratica sutiòícntè. conhecimentos doCódigo de Obras da Preícltura* COec. 6.000) e cariactdade para le-»'an*a:nento d<*. pequenos loles de.terreno.
Ff.-or indicar referencias e Dreíens.ea para Sl.8.5,

ria dc.te Jornal. *

VIUVO Crjbl 43
_omsrv*lanf.'*\\. nodsrá prertar flan.a em dlnhel
ro caia nejeis^rio. Curta;, para i»7693
na_ r>ortarlai de.rt-*» jornal.

SERRALIIER1A
. Vi_n-le->e rm» coii manuln*' íerra-
tnentas e bom contrato. Iníorma-.e í
rua do Ma.o2o_50.

SERRALHEIRO
Praisi.* h-s, uni cifcial de serralheiro

nu» seja compete.*,.;? e cim*» atiba 50I-dar a osigenlo, bor. - o*.**'•¦:¦*¦**do. Tra-
15_L ** r". a _ Jor Te Rudse 1Í0-A.

SH.S. 
"EMPREGADOíIÈS

Bjc-iasp?tor' fiscal do Ministério da
Patsntla. c?m .5 anos dn Idade, cíirc-
os suas atividades para qualque* ser-"Plço — tnclualvc pa:a C0a.-ar.-7as. Res-
ceblTianlPS. etc; v.o Cornarei o ou nn
Industria. DA toda-* ns r**r-**rcne.-íf_. d*"
sua' Idoneidade mora: e fi-neionn!. at*
:*n«*smb fiança. Carta? ps.o Correio
pK.'% CA'.:ía_P-.Bti*t/ X..W.Z  '•;

SAQUEÍRO (A)
trAb2*;iBr, eóov ntí*quine e"*

VENDEDORES
BONECAS "MARAVILHA'*

í*reclsam-sc muito comjielentes, conhecedor» ém pr_-_ ... epm
tenham freg^iesla feita.

Tratar eom o representante, i. rau TJrnimaisiu. ji, tlS —
i." andar.

VENDE DOR
Importante companhia estrangeira procura

vendedor de balcão, bastante eficiente, e com expe-
riencia no ramo de ferramentas e acessórios de má-
quinas, etc. Só interessa pessoa organizada e com
iniciativa própria. Respostas, indicando experiência
anterior, firmas onde trabalhou e pretensões para
60734 na portaria dêste jornal.

CORRESPONDENTE
Pro<^*ra-Ae psra .orretpondenc.a ln*.

fí.ês-portuguê.*. com redação própria',Escrever Indicando idade; n:\c.onn.ida-
de e ordenado de£eJa*do para a Caixa
.Ptv-til 4.Q57. R!i<.

TRI Cl ST A

CONTABILISTAS
Y-?nde-fo uma colecôo comp>ta tíe

contabUMp.de coat»»do onse volume:
rirmente encaderndost • Tritar pelo te-i*ro>e AÍ-.97S corn o tr. Couto dar
12 cs ;a horj<r.. ¦

CORTADORES
Prect*a,Ti* e de cortedor?s habilite-

d?s rr\ Aveoída João Ribeiro 285. Ter-

Engenheiro -Mecânico
Estrangeiro, moço, falando português e alemão, possuindo to-

dos oa documentos, procura colocação como asslstente-tecnlco. che-
fe de oficinas ou chefe de montagem de instalações industriais no
Rio 011 Interior. Cartas para 67336 na portaria deste Jornal.

RÍV¥ÜfDÕRr-~r"
Executa-se qualquer trabalho de nivelamento, levantamento,

locação, urbanismo e estudo completo para projetos hidráulicos.
Telefonar para 25-2669 r procurar o sr. Rocha. Cartas para 57.Mr,,
na portaria deste jornal.

ru porta- 'f.brWa
êa-£e com çrsnt
ra S7.0fl r.a .a_

i pratica. Carta; pa

Pr«?clsa-«<» par* empresa de ônibus, eom bastanU' prática de
imlala,ç&o em ônibus, enrolamento, etc. Tratar i rua Bulhões
^ftrclal E. SV3, cm Vi_ario Geral, das 5 ás 11 c das 14 áe 17 horas.

CONTADOR
Abertura Í5e ra**.. Myií-.,?-"!*!*. ^*-

7"*nl.açSo fe Jirma... íío-lçdadeí Ano- ¦
Tlma». B*.an*j*)s. Eás-Tltas A*,.; _• _
tte. OrTfin'"açío Tecnl*Jt de Aíststen* (ela C^ntabi-- Arenlde Prr.-».dente An* i
tonio Carlcf*-! 201. -i5 aadar. zz\t .33.
t*l. 45-2681». - _ 1

OPERÁRIOS
Precisa-se para trabalhar em grande fábrica pró-

ximo à Parada de Lucas. Os Interessados devem dirl-
glr-se à Arenida Merity. n.° 334,

SERRALHEIROS
Precisa m-ee ofíc!a'.B para trabalhar

em portões-e çrad«. na ru» Be r.a do»
Bcr.-.aror» M*"!-*' "' "*

Torneiro niecuii;co
Preels? m-_e

bom ordensdo.
n.íir. 120-A

o*!cíats com ¦."tentes
Tratar á t_% Jorje

TIPOGRA* âA
P.-eclsa-se de um melo ot;e:al com-"M.t.1" â rua Marcjuês Sapucal 77

tIpõgrIvfTã
Precl"a-« u*n tiie:.õr de 16 a 18

anoa. para ajvd ."te de en3.n(.erna,c6o

Vendedor viajante
Víi-j .ndo de eutomor:. >*.ra o ln*-

terior dos í-íidos ds Minas _ao
Pau.o e R'o. or**?r«r*s teus servir-os
como vendedor a bn;e de ¦.•omls.*'***.
A nu?m Intexesrar.é fnvor eomunca?
ss com Oliveira U Av. Rto Sranc*--
ÍOO. 5* «ndar u> !3. OU p«lo tíltfo-
ae ti-Mli.

VENDEDORES
COMS55ÀO DE 10% E AJUDA DE CUSTO

Para biscoitos, de fácil aceitação no mer*
cado, oznas a escolher. — Rua Barão de Mes-
quita n. 147.~ 

VlNDlDOR
Precisa-se para a venda de um lote de 30 (trinta}

cofres de vários tipos e tamanhos, juntos ou separada-
mente. Boa comissão. Rua Evarlsto da Veiga n.° 128-A.

VENDEDORES DE BEBIDAS
Arimlte-se com freguesia própria, dá-sp ótima comissão ou or»

rtenaclo. de dois a três mil cruzeiros. F,' favor nAo se apresentar
quem não for do ramo. Tratar com t» Sr. Ernanl, d«6 17 Aí, lf*
Horas. Rua Caminho tle Itaoca n. 822-A. Inhaúma. Ooibi^s t>
porta Meyer-Ramos.
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AVISOS FÚNEBRES
a PRF-4 Irradia gratuitamente na primeira edição do
•mi Jornal, daa 7.S0 àa 8 horae, oa «risos publicados*
i, nesta seçSo 

AUGUSTO BARONI
(MISSA DE 30." DIA)

? 
HercMa Lauria, Antonlo Baronl Netto, sonho-

ra e «lhos, Romeu Baronl Sobrinho, senhora e fl-
U»aa Maria Pamlerl Baronl e Filomena Baronl, ain-
ãa. pesarosos pela dolorosa perda do sempre lembrado
« Inesquecível cspOso, pai. sogro, avô, filho e lrmio
AUGUSTO BARONI, convidam os demais P»'««<-f '

pesaoa, amigas, para assistirem à missa do 30 «dia,

nue em IntcnçSo de aua alma, será celebrada ananU,
ngunát-ImltA, 31, *s 10 horas, na Igreja d. Santlssl-
no Sacramento. —

Francisco Teixeira Simões
(CHIQUITA)

(MISSA DE 7.° DIA)
A P«oünd« Baptista de Carvalho e Manoel

f * T*ix«ira Gom«s * senhora, ainda sob a dolo-
roM improssão do falecimento d* sua querida
Vlnolvidávd irmã e tia CHIQUITA, convidam
«s peitoa» amigas da extinta para a missa, qu*
será **l*broda na Igreja da Candelária, ama-
nh*. eegunda-feira, 31 do corrente, as 10,30
horas.

Francisco Teixeira Simões
(CHIQUITA)

(MISSA DE 7.° DIA)
4* Alfredo Affonso Simões, Maria Baptista

¦ Guimarães, Rolando Monteiro, senhora • fi-

lhos, ainda sob o grande pesar pelo passamento
d* sua sempre lembrada esposa, irmã, sogra,
mão • avó, convidam os demais parentes • pes-
soas amigas para a missa que, em intenção de

«ua alma, será celebrada, amanha, segunda-

SE*"'è* '°'30 h°"''"'^^>^&
m^ÍNDÃÍ>TDÒ SANTÍSSIMO SACRAMENTO

DA CANDELÁRIA /

Provedora
Francisco Teixeira Simões

(MISSA DE 7.° DIA)

tA 
Irmondade do Santíssimo Sacromento da

Candelária, profundamente pesarosa com a

inesperada perda de sua boníssima lrmc Pro- j
vedora e Benemérita, mandará celebrar, na Igre-

jo da Candelária, amanhã, segunda-feira, dia
31 às 10,30 horas, solenes exéquias em inten-
cão de sua alma, convidando todos os Irmãos e
Irmãs, e, bem assim, os parentes e pessoas ami-

gas da ilustre extinta, para assistirem esse ato
de piedade cristã.  

' 

Francisco Teixeira Simões
(CHIQUITA),

(MISSA DE 7.° DIA) %\
J/k Os funcionários da Irmondade do Santis-
** simo Sacramento da Candelária e de suas Re-

partições, sob o duro golpe sofrido «mo faleci-
mento de sua grande Provedora, FRANCISCA
TEIXEIRA SIMÕES, vêm convidar as pessoas
amigas e admiradores da saudosa senhora, para
o ato religioso que, em intenção de sua alma,
será celebrado na Igreja da Candelária, ama-
nhã, segunda-feira, dia 31, às 10,30 horos,.

Francisco Teixeira Simões
(CHIQUITA)

(MISSA DE 7.e DIA)
Anthero Affonso Simões e esposa, César ,

Augusto Affonso Simões, esposa e filhos, Joa-
jiuim Affonso Simões, espose * filho, profunda-
mente consternados com o fa,ee'me_n**^/J*uAa
querida e inesquecível cunhada c tia CHIQUITA,
convidam os demais parentes e amigos para as-
«istir à missa que será celebrada na Igreja da
Candelária, amanhã, segunda-feira, 31 do cor-
rente, às 10,30 horos. ¦*.-

Francisco Teixeira Simões
fA 

Diretoria da Itamaraty, Companhia Na-
cional de Seguros Gerais, convida seus cUsn-

tes * amigos para assistirem a missa de 7.' dia
q„e, por alma de D. FRANCISCA TEIXEIRA
SIMÕES, manda celebrar, amanhã, segunda-
feira, 31 do corrente, às 10,30 horas, na Igreja
da Candelária, no oltor de N. S. das Dores.

FitínclsõiTTêixdra Simões
fA 

Diretoria da Novo Mundo, Companhia
de Seguros Terrestres e Marítimos, convida

seus clientes e amigos para assistirem à missa
de 7.° dia que, por alma de D. FRANCISCA TEI-
XEIRA SIMÕES, saudosa esposa de seu grande
amigo, Sr. Comendador Alfredo Affonso Simões,
manda celebrar, amanhã, segunda-feira, 31 do
corrente, às 10,30 horas, na Igreja da Candeia-
ria, no altar de N. S. das Dores.

GERVASIO SEABRA
(7.0 DIA)

* Sua familia convida parentes e amigos para
assistirem à missa de 7.0 dia que. em Inten-

ção de sua boníssima alma manda rezar, ama-
nhã. 2*"-felra, dia 31 do corrente, às 10 lioras,
no altar-mor da Igreja da Candelária. A todos,
antecipadamente, agradece pedindo dispensa
de pêsames.

GERVASIO SEABRA
(7.° DIA) "¦ar--

f Seabra Companhia de Tecidos S. A., convi-
dam os seus amigos para assistir à missa que

mandam celebrar, às 10 horas de amanhã, se-
gunda-felra, dia 31 do corrente, na Igreja da
Candelária, em intenção da alma do seu sau-
doso presidente. A todos antecipadamente
agradecem o comparecimento a este ato.

GERVASIO SEABRA
(7.0 DIA)

f Os auxiliares da Companhia de Fiação e Te-
cidos Corcovado convidam os seus amigos

para assistir à missa que mandam celebrar, às
10 horas de amanhã, segunda-feira, dia 31 do
corrente, na Igreja da Candelária, em intenção
da alma do seu saudoso chefe e pranteado
amigo. A todos antecipadamente agradecem o
comparecimento a este ato de fé cristã*

GERVASIO SEABRA
C7.° DIA)

f O Conselho Fiscal de Seabra Companhia Te-
cidos S. A. convida os seus amigos para as-

sistiremà missa que manda celebrar, às 10 lis.,
de amanhã, segunda-feira, 31 do corrente, na
Igreja da Candelária, em intenção da alma d©
do saudoso presidente. A todos antecipada-
mente agradece o comparecimento a este ato.

GERVASIO SEABRA
(7.° DIA)

* O Banco do Comércio S. A. convida os seus
amigos para assistirem à missa que manda

celebrar às 10 horas de amanhã, segunda-feira,
dia $1 do corrente, na Igreja da Candelária, em
intenção da alma do seu saudoso presidente. A
todos antecipadamente agradece o compareci-
mento a este ato.

(7.° DIA)
f Os auxiliares de Seabra Companhia Tecidos

Soe. Anônima convidam os seus amigos para
assistir à missa que mandam celebrar, às 10
horas de amanhã, segunda-feira, dia 31 do cor-
rente, na Igreja da Candelária, em intenção da
alma do seu saudoso e inesquecível chefe. A
todos antecipadamente agradecem o compa-
recimento a este ato de fé cristã

GERVASIO SEABRA
(7.0 DIA)

4. A diretoria da Companhia América Fabril
convida os seus amigos para assistirem à

missa que manda celebrar, às 10 horas de ama-
nhã, segunda-feira, 31 do corrente, na Igreja
da Candelária, em intenção da alma do seu
grande e saudoso amigo. A todos antecipada*
mente agradece o comparecimento a este ato.

G'E*VASjaSEABRA. GERVASIO SEABRA

GERVASIO SEABRA
(7.°»ÍA)

f A Companhia de Fiação e Tecidos "Core©-
vado" convida os seus amigos pára assisti-

rem à missa que manda celebrar, às 10 horas
de amanhã, segunda-feira, dia 31 do corrente,
na Igreja da Candelária, em intenção ãa alma
do seu saudoso presidente. A todos antecipa"
damente agradece o comparecfmenfo a
este ato.*

¦:-:¦:.. ¦ 
'

GUARDA-LIVROS
Preclsa-íe ">¦» 1_ guarda-UTry com

haUante pratica. Escrever para 55743
íSTportaria deste lorunl daado refe-
¦..ni-larr e cond!çt.ei..

IMPRESSOR DE
ROTATIVA

-Admite-se à rua São
Januário n.° 485:¦^"LÃNTÊRNÊIRO

Pr*.--,^-*r t;s oticlal * rua D.omede»
¦rrotf íã. Ramos. .Fal-rtca de Doca,
Ruth uma. ...;__z_. -.:

MOÇAS

5í*boí apresrnT.V f»**lh««%.
Séíembaraíada» e versAtel». para d«-
íimSiSho de funções Independente». --"arfaa 

p»r» «W!. na portaria desta
T^XESJ ^r»i" ¦¦'¦ •

Moças —• Horas vagas
Fabrica de chocolate AÍmlt» moe.»»

«ara lr»b»lner nftj tuan Ito-tt. :*%**

InSsnS blío. r»sa-if liara. Tratar

Fernando Mendes li-A. au ,t,iti d. «n-
Silo o»;l-.a «5 Cop««b»B».

MOÇAS"Neo é para vender apólices. Ganha-
rflt quanto quiserem, nas horas va-
ga». Trabalho honesto c serio. Tra-
tar diariamente das 9 6s \7. horas
A rua da Acsímblíl* íoi. 9.° andar,

Moças para laboratório
Prccisam-se- varias moças qui co-

lüiecatn serviço de ampolas o demais
Aervlço.1 da laboratório Cc produtosíãrmarcutlcõt. Rua do Senado 2i*h.
• gbrado. _ das fl Aa Í3 horas.

M0ÇÃ — VENDEDORA
Preclsa-cc moça com nlcuma pra-

tica comercial e de boa aparência paraloja de material dc • Importaç&o por
atacado. PaB«--ae bem *. lugar de fu-
turo. Rua 20 de Abril 1. lola. quase
esquina da Praça da Republica com
frei Canech. „_,

MOÇA
que ralba esererer 1 mAqulna < que

tenna hoa aparência, preci«i~se para
eicrltíwlo de doum moTlmento. Tra-
tar A rua ríénleo. H9. )." Inder,
aala 7C4. nu primeiro período do anu-

(7.° ©IA)
f O Conselho Fiscal da Companhia de Fiação

e Tecidos Corcovado convida os seus amigos
para assistirem à missa que manda celebrar,
às 10 horas de amanhã, segunda-feira, dia 31
do corrente, na igreja ãa Candelária, etn in«
tenção da alma do saudoso presidente da Com-
panhia. A todos antecipadamente agradece o
comparecimento a este ato.

<7.o OIA)

f O Conselho Fiscal da Companhia América
Fabril convida os seus amigos para assisti»

rem à missa que manda celebrar, às 10 horas dè
amanhã, segunda-feira, dia 31 do corrente, na
Igreja da Candelária, em intenção da alma do
seu saudoso amigo. A todos antecipadamente
agradece o comparecimento a este ato.

GERVASIO SEABRA
(7,« mA)

a os auxiliares ãa Companhia América Fabril
convidam ©s seus amigos para assistir ã mis-

sa que mandam celebrar, às 10 horas de ama*
tthã, segunda-feira, dia 31 do corrente, na
Igreja da Candelária, em intenção da alma d@
seu saudoso chefe e pranteado amigo. A íod©s
aníeclpadamewíe agradecem© compareci*
mento a este ato de fé cristã.

GERVASIO SEABRA [gERVASIO SEABRA

SECRETARIA
Adtogado orerere rotwtci*Idade '•

uma lovem Independente* d iboa apj*
renda o boa educação • qu» re«o«
em Cepaeiban» pira •»»"í»"1';«
partii*ul»r. caríy com dallhes e te.
tefmie par» a Cala» -Po-tol M* CO*

, * l'i.,.c

OFICIAIS DE OURIVES
Precisam-» «tegorlaadt» * «*'£»-

•e referenílaa. Av. Mem de BA 2.3-».
Ourlveaaarla Car.oa Oomee.
~ÕPlRÀ"fÕfrRÉMlHQtON

Oferee.-ae para hora»rBttljà»;
na». Re»po»ta« par» *J6W. "«• P"'-
larla deat» lornal. 

n» ii »^o» de ••>«£• p»r* .tlíL;5?!
ref».-n.-i«--. i rua H»r»o d< fllo Ttt.*1 «imo :tü V. U*bA>

PRATICO DE FARMÁCIA
Sier 

aaaocl»r-»e á* tne»m». para tra-
ar, tom capital ate 110 mil etM-

aelros. Cartaa por obséquio, para íièol
na portaria d»»te jornal, _~ã~UWSÊORtíStAT

Pro;ur« a alenta Qertldo qu» ln*
ensinara o caminho mais rápido feri
Inrjretsar na carreira clnem»loe:»il-
rs. r.ua dn Rojarlo 8- 1" sndsr. lfl.

SERVENTE
Preel»»-»» A Avenld» 21 de Oijtubro

fcíjj.A — Pllare». Apresentar-»» das
10 horaa em diante

VENDEDORES'
k *'.*.r.l :ii* P«I» »<SI>*Tfml_lt do

Morte e outros produto». Profere*»»
quem tenha prttira rto r*mo. Trttt»r
I ru» do Bq»»rio •

VENDEDORES
Admltom-ee tre» moca» o Irt» ra-

pisei da otlma aparecei», qu» tenham
pratica de comercio para oçupareni
cario de venrtedore» de produlo d»
tacll aceltaçio p*ra uso domeetlco
comKslo do JO por «nto e PHMjPfW
ll»o d» 800 eruMlro». fornetendo*se
lleharlo da Iregueala. ^'""-"I"-lc rendas, TraUr A Av«nld» Hlo «ran-
lt 17». S» »Bd»l'. »al» 701 >"«!»« c*«»
e tt. Martin»,

(7«o DIA)
A Dí*. Cai-los T. da Rocha Faria e família cón-

vidam os seus parentes e amigos para assls-

tir à missa que mandam celebrar às 10 horas

de amanhã, segunda-feira, dia 31 do «^"^
na igreja da Candelária, em intenção da ama

do seu grande e inesquecível amigo. A todos

Zteapaaamente agradecem o compare*
cimento á este ato.

SlRRÃLHliRÕS
E FUNILEIROS

„...,....,.,. roírw.rnte». eom pran-

VIAJANTE

llx 10

Vend«dor»8--"flpõgrá*la
P7»el»o T«odedor»i P«ra «bom»ti».

In"") 
'apresentar^. 1» ««"M

ôualldarlee Ru» d" t^r»m«nto 17 -
. tuta o ti. onor.

iniciando nova viagem, tm P/Jff:,
oli? d. novembro proxlmo. •"»'*'
So» Estado» nio d» Janeiro. Min»»
» Espirito Santo, ;c«lta ««»<»*
ba»e Sc comlssio., "O"»» refereneja.
Tele!on»r para *J-848». cbamar cn

, visfinte p»r« dinr»o» e»t»Uu». -
r.js T«otl'.o Otoni »>,

VENDEDORES -
^ahrlei d» dooes preeli» . TiBledor
sPbÍfíburt-íoí .Pb;lyn«* -{ttlt:
fm o ir. Afonso, daa 1^ 10 íor.»ro*

fm™i'd'»•caiaria 9, f »Pd«r,
'vendedoTes

Preel»»-»» «ona »uburb»n» P»J» o»
..iàfnUl BJodutpii S-o«"n*Av, «tf»*
tVSS Bnlefc • *rJ»» mlBuala. Co*
miitía P* AcoTtam-ie vtnd.d»re«

n.íf¦ ia vendam outro» pVoduto», .ne.'«.Hi . rVi» rmaluvlr» *>• Mare|:*«l
ftí^,.*TOltl»«W«. »M-\» 1 *?*».

Vt
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GERVASIO SEABRA
f7.° DIA,

*f A Companhia dc Seguros Pen-America con-
vida os seus amigos para assistirem à missa

que manda celebrar, às 10 horas de amanhã,
segunda-feira, dia 31 do corrente, na Igreja da
Candelária, em intenção da alma do seu sau»
doso e agrantíe amigo. A todos antecipada»
mente agradece o comparecimento a este ato.

GERVASIO SEABRA
<7.° DIA)

$ A Companhia de Seguros Guanabara convida
os seus amigos para assistirem à missa que

manda celebrar, às 10 horas de amanhã, segun-
da-feira, dia 31 do corrente, na Igreja da Can-
delária, ent intenção da alma do seu grande e
saudoso amigo. A todos antecipadamente agra-
dece o comparecimento a este ato.

GERVASIO SEABRA
C7.° DIA)

f A Companhia Cervejaria Bohemia convida
os seus amigos para assistirem à missa que

manda celebrar às 10 horas de amanhã, segun-
da-feira, dia $l do corrente, na Igreja da Can-
delária, em intenção da alma do seu saudoso
amigo. A todos antecipadamente agradece o
comparecimento a este ato.

¦¦mii íllm in «um iiiiiiiiiiiiii mu i n

GERVASIO EABRA
C7-° ©IA)

f A St A. Fábrica de Confecções Rio de Janeiro
convida os seus amúgos para assistirem à

missa que manda celebrar, às 10 horas de àlnã-
nhã, 2.a-feira, dia 31 do corrente, ná Igreja da
Candelária, etn intenção da alma do seu bom e
saudoso amigo, A todos antecipadamente agra»
dece © comparecimento a este ato.

i|

roüvAsio seabra"

j; DAMIANO PELU-0
(Minta, DE !• I»MI

f 
Minta i".:-i-i • primo» convidam
o» amigo» par» aailitlrtm . mld» letfmo dl» pnr «lm» d. ..

qu.lldn Irmlo • primo DAM1ANO,
11 do correm», *» *».JO

tltar-mor da Igreja do

o» smifo» par» •»»uur»m • mi»»»
! * da tetfmo dl» pnr alma

quuldn Irmf-
amanha, «I»
horas, uo _Divino IHjilnio ««oti. no Cario dõK|tael3(v ante,ípada mente agrade tem.

FRANZ WEHRAN
tL A Casa John Itojrr par-
**• típica o talrclmenta de tn_

empregado FRANZ WEH-
RAN, ocorrido a tt de outubro
corrente, realizando sr oi aetu
funeral» no Cemitério de Sko
Joio Batista, hoje, 29.Ti?m-ATrir-T_naí^ürewB--

COPA- ORDEM TERCEIRA
OI* NOSSA SENHORA DO
MONTE DO CARMOFINADOS

fO 
Campo Santo da Vene-

ravrl Ordem seri franquea-
do ao publico nos dlaa 1 e

2, das. 6 is 18 horas.
No dia 2, na Capela do Cerni-

terio. a Admlnlstraçio mafida
celebrar nt—ir_s, em satlstaçio de
lesados, ia 7, 7,30 e 8 horas, por
«ima dos irmão» ANTONIA JU-
lia da cunha oliveira e
souza. Antônio oonçal-
VES DE CARVALHO e todos os
que se acham no jazigo deste, e
MANOEL LUIZ MARTINS; is
M© -oras, por alma den lrm&os
falecidos da Veneravel Ordem e
âs 10 horas, por alma de MARIA
MAGDALENA MARTINS-

Rio de Janeiro, 29 de ootnbro
de 1949 — ARTUR LOPES CAR-
DOSO — Procurador do CemI-
terio.

JAMIL KAUSS
(2.» ANIVERSÁRIO! .
Viuva, filho e trmios con

vldam os demais parentes *>
amigos do Inesquecível .IA-

MIL para a missa que, rm ln-
trnc.ío i sua alma, mandam.re-
zar na Igreja de Santana, em
Niterói, ás 9 boras de amanha,
31 do corrente.

FELISBERTA GARGAGLIONE
(MISSA im: lfi DIA)

x Antônio Càargagllone, Neisor* Gargagllone,
-*¦ Armando Gargagllone « -.«nhora, Derme-val

(i-irKufilionr, senhora t filhos, Severo Gar**af-l!onr,
senhora e filha, tlr. Victor Gargairllone, dr. SM-
vlo Gargagllone, dr. _enlne Campos Póvoas, senho-
ra e. filhos convidam os seus parentes e amigos
para a missa de 1.° dia que mandam celebrar cm
Intenção da alma de sua Inesquecível, esposa màe.
sogra e avo FELISBERTA PEREIRA DA SILVA GAR-
GAGLIONE, no altar-mor da Igreja de Sfto Francls-
oo de Paula, às 0 horas, do dia 31 do corrente. A fa-
mllla agradece antecipadamente a todas as pes
soas que comparecerem a êsso ato religioso, bem
como ás fluo a confortaram durante o doloroso
transe, quer pessoalmente, quer remetendo coroas,
flores, telegramas e cartas.

IISSS^W^WKIORM PARAI tllj»r«J> t.n ll.llíl rom la.ttat. »t». I* "•**"' ¦•»«••*» r « t*\ M
¦ <'K» fr»Ur o» Ai.nin» Ch'ifrh'11 ti _•••«_.__*__.•

EMPREGADO
rrecli»-— um tt ttma 4* f»rm»d»

._• iJl,*,V*. !""• „ «• r»_r*t-*not b»lcto. Tratir ot prji» dn r.ani.t..

José Dias Pinheiro
t

(FALECIDO EM MOURE — PORTUGAL)
(MISSA DE 30.° DIA)

Manoel Alfredo Dias Pinheiro, Avelino Dias PI-
nhelro, senhora e filhos e Avelino Gonçalves Pe-

relra surpreendidos e eitiocionados, cumprem o doloroso
dever de comunicar o falecimento de seu saudoso pai.
sogro, avô e compadre JOSÉ' DIAS PINHEIRO, e par-
tlclpam que, em repouso de sua alma, —íandarfto reiar
missa, amanhft, segunda-feira, 31 dó corrente, fts 10,30
horas, no altar-mor da Igreja de N. S. do Carmo, à rua
lfi de Março, agradecendo antecipadamente o compa-
recimento a este ato de piedade cristã.

J0A0 O.S SANTOS LIMA
(MISSA DE 10" DIAI

A. •'•'alr do o*:vetr.\ Uma. convida ft¦*jf-'todos os ara.gos t demais paren-
& tei para aslstirem â missa de 30"

dia que manda celebrar amanhã. 31
do corrente, ti 10-30 horas, no alçar-
mor da Igreja de Sao Fransiseo de
Paulo, etn sufraf-Jo da alma de se.
ines-quecu-al esposo. Agradecendo a
todos que comparecerem a esta ato
de lí.

JOSUÉ SETTA
(«ISOA DE b- MESI

•tu Bs-ied—ta. MM — Setta, Arürsío
*tr'Set.ta. Salvado r SeUa, Quero..--4* Seita. Josephtna Setta. Francisco

8etta lauaeníe*, genros, noras, ne-
tas a sobrinhas convidam os paren-tes e «mlçoé pir* assistir - missa poralma de seu esposo, pai,, eogro e avô•03Ct: SETTA. quí mandam reallaar
na igre]. _e N. S. do Carmo, n.
Lapa, amanhi. dia 31. as 8 horas,
a família agrsdeje a iodos que com-
parecerem a este ato crlstio.

(7.° DIA)
<*> O Sindicato das Indústrias de Fiação e Tece-lagem do Rio de Janeiro, sinceramente pe-nalizado com 6 falecimento do seu grandeamigo e dedicado consécio — COMENDADORGERVASIO SEABRA —. presidente da Compa-nhia de Fiação e Tecidos Corcovado, fará ceie-brar missa de sétimo dia, em intenção de suaboníssima alma, segunda-feira, dia 31 do cor-rente, às 10 horas, na Igreja da Candelária,convidando para este ato de religião e saudade |os seus consócios e amigos. 1

J,  ____ ¦

Comendador GERVASIO SEABRA
(7.° BIA)

f A diretoria do Jockey Club Brasileiro con-
vida seus consócios para assistirem à missa

de 7»° dia que mandará celebrar às 10 horas de
amanhã, segunda-feira, dia 31 do corrente, na
Igreja da Candelária, em intenção à alma do
seu sacio benemérito — COMENDADOR GER-
VASIO SEABRA — agradecendo a todos quecompmiecerem a este ato de religião.

Auxiliar de Escritório 1 a°s '-aboratóriòs
Precisa-se dt rapaz, reservlata comBo» o»!larr_l» t que aalba ajc.-ívc-ai rr—ijulna. OM»nado inicial i.ocoeril-Iro»a Tratar eom o tr. U/irrosono J.a andar MAQAZE* tOtJVBE —

fl**. da Carioca n-14.
Auxiliar de balcão' T-reel»a-*;e de um. com bt_t»n-

x*) pratica para eaaa de grando_lov-lmento. _U(-ar d* futuro. Ext.
(•m-M r«ferencl»». Apr—en l ar- accom doeumentna i Avi-nldii Ma-T—hra nortan.9, <0 — fir. Ma-s-Jbi—.

Administrador oempatente
Para f»t—ida - o:er«ce-»« um ra-pai. com grrndt conhecimento »arl-

çol» trata de animal», aves. etc —Orande pratlea de todo i mav.r.tan',0
,0» fatenci», eserttur»cio. etc Te-iipedrelro e .eafplntelro 1*iducllo do »eu eervlçe. K. M. B6 eom'!:;,'••'•"" : ¦•¦:''' • "'¦•»-."¦'< ^kíü?i_S-t„ Bo,_á"D!afB.,'"ei.ru^f""

Ofereço-me para rftpresentaç&o oo
propaganda em Porto Afc-rr. Tllo Gvon-•¦' do Sul. Cartas para .S5B3, na por*tarla dest- \o'"-1 r */-'-¦
Lopt», pelo tal.: _)3-2741.

AGEHlta. í-jrTuuu l UHü*>
Importante empresa de vi.icf,r. Aérea¦sejando ampliar aeu quadro i"

dutorea. admlle rnpatei f-ç ??ano», com boa anreaentacio, tnlcl.tlv»
e tino comercial, ravjr io,neiu« s»apresentar as pessoas que pyi*-n*-f*f**ia» e-ili-enela» acima. Trai-r' 5;' .a-la-re;r., ja» g i.o—1 fi eiar.te com o arOulmaríe», i A-lll(J» Rio B-_— JÍ;,*'¦ andar, „n ;o7.

MANOEL PEREIRA
0E MORAES

(-« DtA)

f 

Joaquim d» Cunha Frelt»,. LíSo'Chfttiéa convidasa os amigo-, pa-recíes e fregueses do falecido par*a missa que em sufrágio de sua alma
lert rerada terçí-íelra. i« de novem-.ro. -is 11.30 horas, na Igreja do 8. 8.Sacrameoto. * Avenida Pa—oi. Aere-decem a :odo» cue comparecerem
a___sta_ pledoso^ato. - .

ífe.Cel.XUepOCESÃR
DE SAMPAIO VIANNA

f*oílna 
Ramos dr. Sampaio

VUhna, Presclllana de AI-
buqaerqae Sampaio Vlan-

na. irm— e sobrinhos, Nelson de
A.Ibuqiierqor Costa e família, te-
nente-coronel Floriano Peixoto
Ramos e família, Fernando Fio-
riano Peixoto e senhora eonti-
(Iam os demais parentes e ami-
•ros para a missa de 7." dia, qne
será celebrada por alma de sen
mnlto qnerldo esposo, filho, so-
brínb.0, primo, cunhado e tio
SAMPAIO, is W horas de ama-
nhâ. seg-nnda-felra, 31 do eor-
rente, no altar-mor da T*-re*a ria
Santa Crni dos Militares. Ante-
ctpadamente arradecem a todos
qne comparecerem a esse ato.

ROSA CÂNDIDA
FERREIRA BANDEIRA

OO." DIAI

f 
Armando Baridelr». senho-

ra. filho e demais parente',- na Impossibilidade de agra-
de_r. pessoalmente as manifesta-
çõea de pesar recebidas por oca-
siao do ff_tectmento de eua que.rida ROSA CÂNDIDA FEJRRETRA
BANT—I—A, vem íazí-lo por melo
d._te e de novo convidam para a
missa d<*'.30.° dia, que fazem ce-
lebrár, amanhã .segunda-feira,
dia 31, áa 10,30 horas, no altar-
mor do Santi— imo Eacramento,
confessando-se mais uma ves
afjradecldos.

José Dias Pinheiro
(FALECIDO EM MOURE — FORTUGAI»)

(MISSA DE 30.» DIA)

f 
FERRAGENS DIAS PINHEIRO LTDA. comunl-

cando o falecimento do saudoso pai de sen soclo
gerente Manoel Alfredo Dias Pinheiro, participam aos
seus fregrueses, aralf-os e pessoas de suas relações, quç
em sufrágio de sua alma, mandarão rezar missa ama-
nhâ, segunda-feira, 31 do corrente, às 10,30 horas, no
altar-mor da Igreja de N. S. do Carmo, à rua lfi de
Março, agradecendo desde jà o comparecimento a este
ato de piedade crista.

DESENHISTA
Cito pratl— da ,:.,-t-:.- ,:-. pro.cum -locacío em llrma r-irutrjto.-a.

A—U» uiiiliuí i.-alialhn» avutio», —
Tf—_*>*.'*.*•• i _ Arm-.ndo_Arhli:e»:

Estenógrafa-SBcrctàrí- "
Inpli-, português»¦¦«¦!•..•- «¦ : ;i*t»nft, c<<m mun»

pratica para Cia, amerieana. nettrencia para qiivm r»iida na ton* nor-le. P.*M*t- - ber.i. Imitlt ¦.¦¦*¦-¦,•:¦*.
luem nlíJ e*>tiv*r plrnamenri eapael*!.-..!*. lim D. llomani íi 7-219, Uns
i'-_3_i!>I_.--£Si?.i¦, pt* Mtytr.

Estcno-dactiiógrafa
Ofarere-ia para e«rEo ..,,¦¦-,.,,

.endo rierle.ltu» conhcilmentfi» d» lo-Bl>i alumAo t tnquifrdfu am pflrtu*IUM. OSo-ce e esltem-í» raterenolat— "—•port!.» 
para 55CS:. na portaria

__\_\\_\ .jornal.
ESTAFETA

Conttlttr— íe luxa em 1. ¦.>¦•.:,¦.,
procura moço dt boa apiren;!» comreferencia» » prttlea _ entrerat •do-nxlllo. Tratar diariamente 4»« Isi 10 nora; a rua remindo M»nde*la-A ao l*»<!o do antigo Catlno Capa-caban» '

ESTOFADO!
Precisa-se a rua Rarfto

de Masquita n.° 338 — Tc
lefone 48-4187.~EMPRÉ_Ã_Ã~

Prect»a.»e de uma empregada paraeosinhar. lavar * outrot prqunno. í*t-tico» de um casal eem filho», fio eer-»b sabendo cor.lnhar beit. Bua, Conde(ia Bonfim 380 — Tijtira

FINADOS
A DOMICILIO

Tel. 48-8412
DEPÓSITO DE

CRAVOS
AMERICANOS

Tel! 48-8412
Rua Joaquim Palha*. ¦.

n. 595
Ferros —- Escadas ~

caracol
Yende-»» uraa baa f.-enU _»t»_e»era ferro i rua elo Ias* — « _3_o» mjteruu damollc—» d» ?r»'»ifj-i

fa-a Pre-",_S'* v»t«»> I»"» » J04a'»1—3 a t„il tudo barato • —ms—
çaiaa p»r» demollçíe» . todo» o» ji..
a__ji__c_**lbf.<>i V ^ •• w*-y«-

FARMÁCIA

GARÇONETTES
Para «orvclrrln, par-ii-sr? bem.

Tratar dc fl ãs 11 horas. Arcni-
da X. 8. dc Copacabana 845.

GOVERNANTA
?.-c-!í.-.«!-, que fale inslÍB p»ra ummaniao de 5 ano» ds Íd«wS«í pfd*_n.te referenciar. Tratar • Av. M. a.Copacabaca 1J6 2o andar telelorií37-sagi. ^__.

Guarda - livros
e contadores

Compram-se escritas a*.-n_t>5.
Paga-se bem. Rua da Quitandan. 67. 6." andar, sala 603

MARIETTA DA CUNHA CIDADE
(MISSA DE 7.» DIA)

fíldsard 
da Ciu-M. Cidade, senhor» e fUh_; Alexandre Ci_a_e

FUho. aenhora e fUbo: Eurydice Cidade Sarjrlneto e esposo;
Tolanda Cidade Acra. esposo e filhas; Orminda. Cidade narra-

decem as manifestações de pesar recebida* por ocasião do faleci-
mento de sna querida mSe, sosra e avó MA—IETTA DA CUNHA
CIDADE e convidam seus parentes e demais amlpos para assts-
tlr á missa de 7.° dia que. por sua alma mandam ret-ar, dia 3,
quinta-feira próxima, is 9 boras, no altar-mór da Ijrreja 5. Fran-
claco de Paula. Antecipadamente a-fradeeera a todos que compa-
recerem a esse ato religioso. 

IRMANDADE DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
DA CANDELÁRIA

FIN.ADOS
A MESA ADMINISTRATIVA desta IrmantU-C

fará celebrar, no seu Templo, na quarta-feira, dia
2 de noTembro entrante, às 10,30 horas, missa canta-
da e "Llbera-me" em sufrágio das almas dos Irmãos
falecidos. De ordem do Exmo. sr. provedor, convido
os nossos Irmãos e fieis para assistirem a estes atos de
reUgi&o.

Rio de Janeiro, 80 de outnbro de 1949.
O Secretário da Irmandade:
OCTAVIO VIDAL GOMES.

f

Yes-eráyel Ordem Terceira de
São Francisco da Penitência

CEMITÉRIO
Nos dias 1 e 2 de NOVEMBRO, consagrados ft come-

moração dos mortos, conservar-se-_ franco à visita
pública, esse departamento administrativo da Venera-
vel Ordem. Na Igreja da Necrópole será reiada no dia
2 de novembro, quarta-feira, às 8,30 horas, m!ss*i em
sufrágio das almas dos nossos Irmáos falecidos em geral.

Na Secretaria da mesma repartição, o Irmão Admi-
nlstrador prestará aos interessados as Informações que
forem solicitadas.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 1949 — JOSÉ'
BARTHOLOMEU NUNES, lrm&o Procurador da Igreja
e do Cemitério. '-V.

X-TÍ-BTu¥âSTÍCO PORTUGUÊS
fA 

Diretoria da R. S. Clube Ginástico Portu-
guès convida os srs. associados e ramas, faml-

lias, a assistirem à missa que mandará celebrar no altar,
mor da Igreja do Carmo," amanha, dia 31, às'lt-horas»
em Intençào à alma dos sócios falecidos, agradecendo
antecipadamente a todos que comparecerem a êsse ato
de caridade e fé crista.

Orando Organização Cine-
matográfisa. Artíttiea

e Esportiva
A-tltt pes-sow ativos quí t_nhim

ímblentfl tm clubi. ginásio-, rppnxu-
—ti publica a etc. Aua do <—u::n
3S. 1° andar. Ttleloní _-;?03. —
Oeral—, clnttt it rendai.
APRENDIZES 0E COSTURA

Precjíuuii-se apren^lws <J* costu-rs. para t**_b_:_-_re:n em roupaa pammeninos. p»«a-— bem á .-ua 7 de Be-tembr.-i l*ii 12a.

Vende*e« b«m tnj*altda tm _£'-«.•*noiiio «m moradl» e 
*o"tr»á - ri*.ur^n» ru» Calo-rer»» jj. ,•,. » ií j„i» ie hora*. • • '*1«» lo

FESTAS
B»nq„t»i. peru». J»nt»ra» _ tari-

uSS- '"¦•"•""'.'-'••'•a. d„e». forn-.-e*
sa___!-S^iV^g!M8->- ¦

FLOR T-ÍREfRO ;
Vende-sa nm» tor.elid», 1 n_:a» |—•Mld—ta'Varraa "laia. * "¦ 

^^
Loja cm Vila Isabel

Alusa-se nova e eupaçoaa iol» &a '*I* .— :*••-?* 8»'*rol);o 40) _ —_-J 
'

»:m»r:nhp,

LOJ À
fontra*. «ie uma t*rua Barto íe Bom Rttl.-o _i 1IJ-A(Enirenho .Vovoi. Ponto r_»l,_»*bò_¦V Uru-riMi t Vila laaoti Jíric.nhíNoto. tratnr io locsiJftCTS* dfT'.tV\\ * •

Knfuihfl
I ».* 13

m CENTRO
Tri_pí>ií,i.Af uma bca loj» r.arua. da. ——einblíla, «ntr» GonreJ.ve» DIm ,- Arenlda Rio Dranco.Trata.st, na rua 7 d»; Sfte-r.bro8S.^3aja_14 — 2.» andar.
LOJA — ALUGA-SE

A* rua Ha„c.''c Lobo «7. Trai»-fQ*f> o sr. Aibug*-] ¦¦••<¦¦ :j«t."LOJA 
NO CÉNTRÕ~

Trasp—»»-«• o eont--.t-) de otlmalola o* asqtjína rontrtto vantajoinlr..orm*.c6— Luii ãt Catr.6es, eaqnls»
____t_ii _'-!<ía-_S_2.u!c:-
LOJA DE CALÇADOS*

Vand#-ae faz-ndo bom ne?ocJo cer.to» mo-.-i— le. livra e der-ãbara—doK'j** Cft**àr.ibl iq,
LOJA FEQÜENA

Prei—ia-n, aiujar em Cop»eah_t eu
yx.ncm_j._Oferi.i5 jp.ar» A; Mecea—Postal 3555 £ o (ir J.neirfl.

AJUSTADOR MECÂNICO
Preíl-a-rç jm cftelal nrat:-» md

motore: .tnarltímoi * «5*a(*;oi*i»_rioi. —
Rn» plratlr.l 373, sáo Crlsl-ovao.

AUX. ESCRITÓRIO E DE
ADVOGADO

Of_r_c»»-í. com pra Mea Jurídica cetr-
rízpoc.eDCU- daciilojrafi» co*2-_r»_ioI,
sí-_c;tadíir, solteiro ido?_o 2 Sar/»,
ti-b_iho oor hora ou avulio a -rnibl-
n.ar a psra dia t5ío 1.800 cr_.-_ro._e*—ala. Te*. M.8-136 ¦
AUXILIAR Dl ESCRITÓRIO

_*t_cím—it compeíen**.* o r-sservlat»,
pa»?a ln_?*s«a,- ua Ju&tlçi do Distrito
Federal. Carta-s apra. 70087 n» porta-
_____ãt___\ Jornal.

Cobrador — Precisa-se
Para ."f«-ia.r coDranças nos «ab-trb!o«

8_l_«-_e carta de flar.ça, dada, porp_9$oa Idônea. .->??-;? boa eomlAséo,enderece. Ar. líio Bran-ro 257 6*1 an-
dar mia e„.

FUNILEIRC
Pr*-«_tea-a*5 cní-rar em co_tac_o com

Tartoa par\ trabalhos facll, podendottr *po ramprelt_de, i am* do LItta-
inento íü-A -atende-ae -íií S áe 9 ou
d__ 1 lâí 13 hora$.

IMPRESSOR
lj_ oficial para maqalrji ds rn-lo —

Proc_sa^»#. Largo de SSo rran-rfíco
18 lola 10.
Meio ofioial encadernação
-Te ela a» se 4 r;ia qs QuKend a, :«3.

MOÇAS
Prftclssm-à-e de a cosi boaa.p_cren-

ela, « honestas, para receber pedidos de
mer-oadoría luxo. ordenado 1.000 cru-
selros e coml3.&o teT. 37-3357.

OFFICE-BOY

Armadores; Eletricistas»
Bombeiros

Pro/lssólnals ' competentes, precl-
sam-se £ Praia do Galefio liü, pis*-
ee bem'.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Precisa*>se de ura competente, com
conlieclmentos de Contabilidade «
Correspondência. Cartas de próprio
punho ,e| Idade/referencias e-preteri-•-fies para 68316 na portaria deste
.'ornai.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Preclaa-ae para . companhia Impor-
tinte, situada na sana norte. Orde-
nado baae Inicial,- 1.200 crurelros —
Cartas manuscritas com detalhes pes-
s-ials t»ra —501, na portaria deste
Jornal.  . .'

Auxiliar dc escritório
Pr&ctsa se uma moça para auxiliar

de escritório. de caça comerciai sa-
bèndo escrever a maquina, n&o pre-é!sa saber escrlturacío mercantil. —
Cs-rt— .para JS383 na ¦ portaria deate
Inrnal. * ¦.- *" 4 .

AUXILIAR CONTADOR
Precisa-se com pratica de escritas

avulsas. Emprego f!xo. Ordenado de
1-200 cruzeiroa. . Cartaa para 71308.
na portaria deste Jornal.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO' 
.Preclsa-ee uma moça com conheci-

mentos de contabilidade e que escre-
va bem á maquina; ordenado Inicial

Í'rs 
1.200.00; i rua Candilarla t,

ala <05. -
AUXILIAR EXPEDIÇÃO

Preclsa-re um homem pratlno em
setrvlço de expedição para --ta td!-
tora. Escrever Informando - »darte. es
tado civil, lugares onde jà trabalhou.
fontes de reíeren.las e ordenado pre-tendido, para 68415. na portaria de-te
jornal

"•J* !,"• A"""-1 Soares. Bonvjces»o. N. D Trabalr— em qualquer Es-lado ile, Braall.
AlÜSTA D ORES MÈ6ÀN-T0S

P»*e.![»£r.i-íf tl<-"a corriietentesníem-»e ^eoni _ çloçupirnlo« t
-Km-
ftltc

BALCONISTAS
Conleltarla d» luxo em Copa—Dana

procura —cn de bo» apsrencl» eom
prstlca e referencia». Tratar dlarla-
meute das dai 8 as _0 ho**ns h rua
r.r-sr.do Mendes 18-A ao lado do an-
usi, ¦".•« ii*.o de_Copaeabana,

COLOCAÇÃO
Senhor brasileiro. Idôneo.' eom rate-

renela* de primeira ordem, tlr—lnlo
adquirido em 

'muitos anot de labuta
no comercio exportador de eala desta
praç». apto l qu»'.quer »ervlço de es-
crltorlo, talando francíi e Inglês, pro-
cura. coloeaç—'. Favor deixar carta
para 622-3S, na portaria._de_gjQojaali

CONTADOR
Procura-se psra cargo de ré&poníahi-

rtdade » excelente futuro: t lndlspen-
savel conhecer fluentemente tnglea, co-
nhecimento com a contabilidade ame-
rtcana utll. Escrever ou comparecer a
Revlon S/A. Hu» Teodoro da silva.
90/ — fOrajau').

CORRETOR
Precisa-se um bem relaciona— no

Instituto dos Comerciarios. — Tele-
fone __-;-s;

CONTADOR
Oferece-se devidamente lej»lliaío.

dispondo, -de A horas diárias, para
exercer a função de Contador «m U--
b-oratorios, firmas comercia_«, et-c.
Informações pelos, telefones 38-2.-U e
—-aosi.tr. Creto.

Correspondente
Dactilógrafa

Português, com prática.
Ofertas com referências,
para 63860, na portaria
deste jornal.

CORRETORES
•i—.-mo aem prette» par» loteaminto•m Campo Cirande, bon etttmifjU-N *Tr«-

\.\r çam o f>r. Ramo* 4 rio Vi;c&ri-e

CHEFE DE VENDAS
Precisa-se de elemento 'llnamlco t

com pratica para organizar e chefiar
turmas de vendedores para n .¦*¦•«»-p-vi
conceituadas com organização de *en-
daa é. credito. Orande oporunldade e
alta retlradn mensal. Procurar ttenjs.
min A rua da Constituição 41 sobradodn» lt is 19 hora-. AUaJataria Con-tl-t-ieflo^

CHEFE
P»r« e»rte!r» de cobranças precl-»a-«e qu» tenha tiroclnlo comercial*>«r» ocuptr mm» de re.-ponubl Ida

Chefe de escritório
Rapa2 eom 28 an_a da Idade, com

\\rgo tiroclnlo contábil industrial co-
mercial, taecanlüado e pratica dos 6«r-
vlço_ serals - de escritório e externos,
e.pírlto idealizador e organizador eor.
ffanl.ador dos mais modernos » eflclen-
tes métodos, conhecendo legislação e
com pratica dò cargo. Olerece-se para
lugar de futuro, salário a combinar.
Cartas por favor para 68888'na porta-ria des*^ Jornsl."DACTILÓGRAFA

Ttitts. trabalho; de 3 mesas que aesubmeta a Rrova. de agilidade, precüa-se. d emela Idade. Ordenado mil cru-relros e almoço. Horário dat a as 17horas. Bua do Livramento 27de. Nao se atend. peln telefone
DAGTILèGRÃFA (0)

Predsá-se de uma on um que saiba
escrever corretamente a maquina

e que tenha conhecimentos de ' íatu-ramento par» trabalhar em escrito-rio de fabrica de calcados: a Avenida
Jofio Ribeiro —5, e que resld» proxi-mo ao Lnrgo dos* Pilares. D_-se pre-ferencia i moca.

DESENHISTA
Precisa-se desenhista que tenha no-i-Ces de ore»mentos e aervlços geraespara firma construtora. Jeden-se refe-renilas. Tratar á Av. Salvador de SA175, fundo», da» 18.30 ts 1» horas.

DACTIL-QRAFO (AJ
P»r» correspondência tm portu-cuia.conhec.dor de serviços g,eraia de es-crltorlo. Resposta para 66342, na por-tarla desta Jornal

DACTILÓGRAFA
Preel*a-se de moça com boa letra e

que tenha pratlea de serviço de eacrl-torio, Inútil apresentar-se quem nftotenha pratie» Tr»t»r * ru» SenadoiDanla-i .76 — 30 andar, salas 30112d»» a is 17 horís.
DACTILÓGRAFA^

Preclsa-ie de uma dactllosral» qu.conheça bem o Inglí.i e qua tenh.ipratica. Tr-tar na Avenld» CUur'hl!l
___£ «nd«r.

de fé ferve pfísoa tfián<ad^ »rda*! nr»t

TEMPREGADÕ
P»r* trabalhar »m «aratem e •_o-mlr » re»pon»abill-!a3« durante anoite. Prcfere-ie portuguí» jue aal-ba lavar ea-ria. rnndiiai-lo» e ifi"henn Feral de veada» ae eo-tr rem o tt. Cota na

__-_KSADO DE TSSCRITO—IO
Dft 1 Ba 1D cnos de Idade, com boa

caligrafia boa ImtruçSo, pr«-U;--Sí pa-
ra companhia imocrtatíora. Cartaa do
próprio punho, lnalcando idads empre-
ãos ocupados, .alar:, desíí.do. Caiti
65536 dejte jornnl
TORNEIRO E AJUSTADOR

_-r?c!sam-5e doC* melo oficial. I
rua Jí-viou Prado 80 prosimo A. rti«
Bonfim em Sáo Cristóvão. _¦
VENDEDORA DÉ BALOlO
Preclsa-s* -d* boa aparência para co-

checida lola de comercio ílno, co cen-
tro, «té 35 anoí. Cartas cnm preten-
eftea acompanhada de pequeno retrato
para 63300 i*.s_ gortarla ceite Jornai.

VENDEDORES
PreclM-se relacionados em irmasens

e restaurantes para renda de frecai*;
e frios. Tratar ft rua Peáro -Trnesto° " 

VEfJDEDÕR"
Precls»-se um com pratlci de mate-

rltl elétrico, apresentar referência. —
P^iia Álvaro Al\;m 33 8C Ttadar eaio 315.

FORTALEZA —
Vende-ie ezct-lfnte terjéno r.a A?.

D. Manuel tei. 32-8051.
FEIJÃO PRETO

Em hom estado, pouco p-tiado. mas
perfeito. Saco 50 cruzeiros, veado, te-
lefone 28-3381

FÁBRICA DE CARRINHOS
Para crianças < doente, e maior deste

jenero. Reformam-s* e «xe&utam-í:'e
(jualòiier modelo 4 rua Senador Alen-
car 112 Campo de SSo Crlstovio, e na
filial. na rur do Catete 60. teleíone
25-5338.

FÁBRICA DE MÕVÜ5
De tubas "Re*:!" apres.;nta e-jora no-

vldades em cadeiras e metas para
botequins, institutos de beleza noteis,
pefi-ôes varanda ftardim copa e.critorlõ
consultórios febrlca, á rua »Sen_dor
Alencar 112 campo de Blo Crlstovio.
e na iillal á rua do Catete 60 tel. 23-
l!58.

LIVROS USADOS
Compra--e qualquer quantl-—i-de. Pnça-se bem e atende-se -t

domicilio. Tel. _-288S. com Jpsí.

LOJAS - CENTRO
T—i«p_sao !>_s ruas Oorid—*.

Sete de Setembro, Úriig——H—
Goncajyes Dias e -r-em„éls»
JOBG3E. Telefone 32-Í26B.

LOUÇA SANITÁRIA
Yende-— uai lote da !»v»»„Ias 4hfel-rt;. —m pe/rue--— defeitos. ítut.

LOJAS NOTAS
(ABOÚIÇAÔ) .-fi-r-u-r.--- duas. sendo tun* ca._iaaradia, local corr.erclal por e»e«-

ienele. 7«r i ru» —juelredo T.B——.
tel, tT e —. tel. —-MtO e --!*—.

LOJAS NOVAS
Ala-;•—!-— duaj no Sietac!a _,

Si, primeira .oe-açflo p&ra ooamsavt».
ou peqoena Industria ,7*r i roa 5-Carlos 53. Tratar á rtt* *S6_Íicr doa
Paa_Q5 101.

LOJA — FLAMENfiO
Tandem-se duae* lojss em **HttíVc_>

em inicio de eonatruçio _ roa M*r-
qu#s de Abrentea. Preço 5O0.00O cru-
zelros. com facilidade de pagamac-u.Tratar pessoalmente eom o sr. Ca-
bral, k rua do Carmo 71, sala 30*. da»
g ii li e das 13 ás 17 hoTas.

LOJINHA (UMÃ F0RTA)
AlÜgã-ie ou vende-se, próximo _a

JocViey Club. loeal de multo mo*rt-
mento, para oficina, oa comercio l!nr«
po. Tratar 4 rua JaTdlm Botânico
d_; 750. fundos. Telefone_26-Ais^.

LIGHTNINQ (BARCO)
Tende-se bem equipado fl com **-ela_

In^lMes. Salgado — 30-0606.
LIMPEZA DA PELE

Método Argentino, atendo a doaul*
eilio. Preço módico. Tratsr •*,cr» Doa»
-"llwb^th. Telefone -¦,7-i470.

LENHA
y-orneee-i» qualquer quantidade e*m

ti_*i». ou a metro — Dr. Paul. *Oro-
yg»i.„.32ie. '¦•_

LUSTRÃGOR
Mtxidt-tt t. domicilio Tel. 23-4J23.

LEIGA
Ve_ida-se maquias fótg"r*ílcã Lelca.

lente Summar ;.2, com telemetro .on-
Jugado e um íiiinador 16 m[m. Ko-
d ale. Ver e tratar r* rua da Alf ande-
gs. 10'). 4!eriam*?nt<?, depois des ;<
noras.

LOJA
Trar-p-tEífl-st o contrito de eiaco

ano3 ny cenirò pequeno aluguel, eeti
iegr-llüada e com telefone; inform-v
çôes í rua Carmo J-í-ito U2, tel-fone
.-."-0610

LITROS VAZIOS. LATAS
18 LITROS

Compramos fempr
Rua* _ia_la'j dg i Araújo

Pasam**» b**as-

LIVROS
Compri

todos .

ÜSAIJOS
írjnèr lugar
Ti'.. ; ,-(¦'¦

AQÜEAPOR
Lâqüeiam,-sê a "Duto", moveis tt

quiirjuer estilo e seis deiras. £:*»vernl-
:ira;n:o e eneerãmepto >*Je moveis »
domicilio. Coca Ppulo, T»is. 277-íi53*í
MiiZÍ_JJA — MEYER

Alaga-se cora trea portas de **o
para deposit.. pequena industria, ou
qualquer ramo áe ne;oc!o. Ver dis
9 is 11 horas, 4 ru* Sil vi Ftsbe-iA~'1 _íí-S~BsàFas

Vepdetri-se em pedaços, per-íelias. à
n*a Oineral Pídra lòt, tel. t?-*)•>:2.

ferragistas
Vende lote compo*?*o de 36 tornos

para tubo de 2-A, 24 tornos para tuoo
de 1 1,3. 3 tornos com banca própria
n'6 3-C. 6 criaves com <?rlfa no 8 4fl
ohaves eom ;rrifa n0 14. 136 ch»ives c!
grlf» 14. — chaves c tn crlfa 16. 24
chaves com grita 24. 5 chaves com
drlfa n° 3fl, 8 chaves cora «rifa n0
48. tel. 62-1601. Praçn Maui 7 9" andar
sala 91-, sr. Adhmcr

F0GÂÒ A GÁS
Vende- um majca Junker com qua-

tro bocas, forno e estufa em magniíi-
estado de con.ervar._o •» funciona-

mento, ver & rua ndirobs 72 amos,
Eduardo.

FESTAS
tiunche. anivar"_rios jalsadinhos e

_oclr_hos preços convida ti1-*//. * máximo
«s-nero. D. EIra tel. 35-r«J. 

FESTAS
Banquetes, lun^hes, 'fornece-te lo_-

çss « itarflçes. rals.dlnhos, peru*j do-
clnhof. Recsb-e-a^e qualquer encomenda,
te). 2»-——.

FOTOGRAFIA
Vende-se 1 amplisdor Dejur Velsstüe

proflíalonal 4x5 palegud..! c^m con-
densador e oblttlv» F-"5. Novlnho. —
preço 3.500 ciuz:iros. Av. Anteno.
Navarro, •)<>, cobrado. Brar d_ Pina.
pro.urar ?acarty
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Farmácia — Vendo
Contrato longo. Melhor ponto, llrre

e dc&embarararia. Kailllto metade,
mili» Barreto J0J. Nilopolls*-*. T,"fàWeW dFprãtT"

V;ntí**s4 0*n. %*rr, ui-*-. út prata ;„_*
eit» "—erlln-i" 1:*. «0.11 '.?", pssai».

PiCil3ãi?a
Vende-se i t_v. N. S. de Copacaba-

ua, IO?, com ?é0 m et ros quadrado*,
meta d* com ;finxn clamento. Informa-
ções-" Buenos Aires -43, .S.0 aadar, t_-
lefone 43-2344.

LOJA PEQUENA
Ou parte de lola sltua.á no Centro.

Pro_uro <m ponío ds níovimento co-
marcial. Si.ílo. B.ütalhfs nara O-i^ta
Postai 56. Lapa.

LOJA
Alusa-se nma boa loja. tamanho d«

6X4 metros, al$xru passos da rua Ria-
chuelo, nas proximidade? do Bairro
de Fátima. Alusuel barato. Carta* pj
71317 na portaria deste jornal.

LOJA
Tiaspassa-.ê o contrato de. -4 anos

can* comercia! em Copacabana. Lola
jerve para qualquer nesocio' ou ^eque-
ni industria- Aluguel 2.500 err-.-*>ros.
Rn» Mlsuel Lem— 1?-B. Tel-f *«, 2;-
5—2. 47--I175; •

Avejjlda 2» de Outabro 7ZIJ. Junto »u|**>> »!-*•« do «tUlo, pela melhor efeison

LUZ FLUORESCENTES
Inctalamo.-. e reformamos e farenfor

qualquer jervíço de eletricidade. C.
MMI2 Bu» Alcântara I.r»:h»d4 í».
io andar. Telefone 23__*__50. mJbk

LOJA OU DEPOSITO
Passa-ee em ron% comercial « lndun.

trlal próximo ao eentro. com l-£4"-u,
tratar i rua fie te de Setembro 83 dia
14 A» l.\"0 horas, aso »« ..• v ptlt1 

MÁQUINA DE ESOREVER
Vende-*.e Remlfioa pccíatíl e ouit_.

dc -nc*» mwlelo li» po- ".Md .erJ_í_
to» lu.-.tas qí . -p«'.i—:. Oci*ia—, «Var
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AUTOMÓVEIS DE OCASIÃO

JORNAL DÓ BÍUSfi, - DOMÍNdÒ, 30 DE OUTUBRO DE W0 ¦—-— - 
¦ 

—

! VnT.X 
""JÜBm.*.1"?* 

niiSíl ! Automóvel X Terreno !
Em Uíííwíí Ittc.ía. i.ídii.ii* *» J.n i

„,,., %•..;,.!, ...  r-MIU. «r;

nn i.u.n ».iwn.o.al. Correlai L.e»»- |

nua i1, u# I
mniivo (** ao*n«i V*t
r.U» J..M mouro :i.
• liomiiiio iri'"!» la-'-

» ir. Inafie,
i*»nd(->e um l'oid ii r .mii!.UT,«ii-
» i. perítlU «íUdo «a i«r»l

^tl»|»rliartl, •
H r«r»

.f a uiiíobilii-.m. i» 1
¦ 

Ã\ 
¦_:.:.. füihi v«!i

tt o tenhor compiar

/ ii;n.3r.to tte
L- «utnraoi»! dl

P»«o
Duque de Cnl». .a'.

laa t.» TUuca ¦ lf, L< -.nil
.1. nt.ros » pr»;.

.3C0 cruMIioi. Tralar
dl» lnv*'. t 4. T«i. 4S-ÍÍJ4-

Ju>« — mecânico.

ifnCLi .-¦-. íoi-
_.-:,: t,.r.:. rj:.: ,- -\ 1'lnhr. rua B.-
fi'.viiíin? ,:-A. *. ¦"..-' p Tel. : • '¦.'•'

Al!TOMOVEtS — M. G. 1946

conversível; rial 1-100. 4 porU».
IHM. Itua. Guítatn S-unpalo 244

_- iir.se __Sr. mnrrtir!o._.

\'.jt«j,evrl 
! nV, i-.--.r-l-.: '!•»""

úe Fímlac tm períelto -lUdo a
-nioneci-íí-i-j Drl¦ .\ 5 pr.-u. : "'•

7.0-or e*. e-reei-.-.lrr i-.-flIcO.r -rr..

..-,.- •-¦:, .-..it..-.- '.in'.. /iu* ci.iir..-..
¦_-- ro-n ...Irlde... rr: ;.--: ::

t atoinovel :¦¦ e.i rt-teiro» -,..n i.i.-

-*:\mlr». 't-Ti;\ vír-;Jf-*e ^ei-t m*-

;-.c: .Vn». «I-.:» Eonilm J3S em Ai-
,. ,<n. ___-?:._ i--_,'¦_>.

VV.oxin 

*•:* / N.'i 5 ^:â".3rn seus cur-

tos ípm r<-,-ir.-.*«:• r.OM*<-_* ..riço*
Flnturt« .a ptrtlr de rss cruz*— '

V.or.Ii.l. 51-;. 6- Cl
. '~_^nton!o.
'* 

jTrüuril —

iJV i parlai, cor pre'.. plniara neva.

íirrttte e maquln. en otlmo -••iv'...

v.-.r.v; Orvertand Otlm» ocaíll v-r

a tratar » raa Andri Cavalcanti 
-....

rrr:--_T.: !>-:»35. „__

,~l"ãtSinõvr: 
— Veãlr-te uma My-

,'J\. moutb «s multo conservada, base

S-- nn: eruielros Nio tr,:-., ..--r-r.--

diários. Nesorlo ararnte. Ver Hote.

Tntverio, cum Bfrrrra. Tfl. 2í-2<>99
ci yr-i;i.:. rern_Metra.

ncrêT-Sinj;r 
-ttn — Poueo

j^d \t n.i eni7''705 i Av-
Tl-ís «150 tel 27-1165.

"'4'Vr

A r-
____[

Uí\r.my._-n':: ::.,-_.

t> - «an e para
«-n:_.i ps:-.:-:'ar e

?5 dia.

..!-•;:.•:: ,ía amador
.-ir.rnrt '-vel. Prece

_L''^_.3V-:-- í"A 
»>nck.» — rcu>-ií um «utomoveí

ai. '"'\r'*ft N-»*h AnT.-aasador com ch«s-
-. . • . ;.'.i:::-.i r.iVT., r-Mnli* -

n~'-i-.:. <¦ - f.' i-1,-.-. e r.-idlo. f«ro>te
fci'r-5t'. ri-d I-. i:* tv »s:íio. Ver »• tra-''t'. 

r « ro.. C.¦.'.:.. :-.'.. rstario. nlo se
«..-.'•.. r,> le -!n::c>._

AUSTIN 19" e 194S. «il.m. 4

jiortas. Vcnde-sc vm estado novo.
'(r.iinr ã rua Bario d'> Flamen-

so; 22. eom o rr. Rodrigues. Ga-

rageni rio edi 
"hio

.T\ 
'ríí-.-.i5í '":-:¦ 

t:rr.v:-!vrr. r.r-
.A'.',-u'er vi
rcío eaulpnd. sr ¦¦¦¦,-..

tr-rnán
,r refrl.

ra.«ç:n Impcrin.
I enbí-.e 19S. e

íros. Vcí na Go.
N. .8. dü Coon-

;¦''•.

¦: :.

hora..
i atonov". l'r<"- i^rll-ilsr. 

-if q'K-
\ tro ¦porft;,-^'r, c«n>«rvi»do. vf-:;de

r-en-e. apenas p.T ;í-3C-.* cí.*'!?¦*!rer
'er - tratar 

"r.c.l- 
rr.ri.-io .!-• = .>

-¦- --. i-.v..:..•:._..• : :-.-: .n.

3 ou troco pof j l^or

x ¦ AHâftaoi, i isnúa ou lutaçla. pr»(
4. da piqu.ni) reparo na «mbaiaii.ro

earro íW? õõ iESSmlel

:.49 em Desa aitado 4.
b«3. «' í! sil! eruwlroa

•>»lõ etn .«t:«« si-rualad» V.tCO srti'
<nroa deu co»i> lata.-.tu vm* eaaa
tm Vieira raveda a ru* Amaro Ran-
(ii ii io *erve a.fovm. flueto prv-
cu«r er. P»dr<M> cj tT'.»tona
l*->7to dílxaouo ictiOo c-m i

ano, urv. Cluvroltt.
pMMU dj m«»mn

íara • t;

\-* uiado, *eu to
doa. di entrada fard 144 cj».' uor

ii renani. :.>•-. 
¦,:.,»:. 

Telafi

19-ib, com rcduild
io \unc- í fra ettado nor

rua coronel Itanral, 45
laracem R!o-s»o Paulo, eom .0 •

adõr V'Tgu*'.T-
t.-aiar p«:o 'on. ii-hm.
/ ^sdiiíãi? :n4i — Km otlmo estaco.
V vtnit-rn por $!.0C9 em.-e'ro. -
"rgíate. far->e nualquer
li'. Mlterol J-J«0.. 
(**'*:¦•!..hAo TorU
*- eablne

CHEVKÕI.ET particular, Trn-

do ano 1941, estado bom e um

il» jiraea 1941. Rua Moncorvo

Filho. SI — Rodrirues.~ 
CTIEVROLET 1941. luxo, dc 4

portas. Vendo ou troco & rua

Jwllo do Carmo, 97 e fncUHa-se.

CHEVROLET 1949. de 4 porta»
— Vendo on troco, zero qnllo-
metro e faeillta-se, k rua Jullo

Ao Carmo, 87. _ _
CHEVROLET 1941 —" Coupr,

bom estado. Ver e tratar A Pra-

cn U de Jnnho 40S (antiga At.

PreMrtent» Vnriras. 243(11.

CAMIONNETTE Chevrolet dê

1P«P, _ Vendo urgente, comer-

ciai, 7 logares on mais. a mais

conservada da Hnlm E. F. Leblon.

Entrego no comprador no esta-

do trar ele exHlr,'e ainda eom

r-rantia. com 3S mil crurelros

de entrada e o restante a eom-

binar, on » vlsla. Rna BarSo de

Ipanema. 73. dss lfi horas em

diante. Santo».

CFTEVnOLET 1939. 4 portas,
em hon esirrdn. peio preço de 32

mil ernzelros. Rui Antnnes Ma-

ricl. 13. Tr'._28-7:3P. ..  _.
vrol*»t' 4h- — freto, rende.-**, to-

:!r«ado i>reçn. e facil!t*-i~
dn psji.Tenre. Ver e Ira.

il sr. Lima, no J*H;-.n do

rtral

o si, ttl. Ji.-«as4.

\TtntJt»M 
oy troca-*« Buick ._ to\n

taxi pequeno em \._tn .slxAa. Vt,I 
50-A. 

'•_•:(.!••

• -l-r.-l.e

a de cuntervaçto. motor not» rord'-8. Ver • tr*t*r X ru* Ooiivar 39 —
Cjfiarauanfc) ...

V». * prKwia." t>artirular, qom
ri — V«llde-ie. VH IS.OOO.OO.

-. er r ir»tai * ruu unti n, j". ir.
Alberio,.

I.^ord 
tuiõe* :44o — «s H.r. -

4 poit*».. em ííinw eettdn,
Vend.i. ureenlt, * i-ua Carnp.»

l»«.
FORD 1935, 4 portas, ótimo j 

* * 
._ .,

esUdo. Vendo i rua An.une, | 
»«&.«¦» 

SSH Tt.
Maciel, 13. Tri. 2H-7230.

FORD. Mercury ou Chcvrjet!"". T'- )'•«»»!: ,._,
— Compro de 41 em diante, dan- p««ard Hlppar »*: * ci.iiia-^. •»
j. |rlni. mil ermelrna ile inlru- ' «»4n '¦'""'¦ "" *'">"• T*nd«-M
rto trinta mil cruielro» oe entra- 

T„tâ. __ ru, Jol0 Reco s4. Olaria
da e o rcaio em pag.imcntna. BUMMtf7,, » _,ut:,iuír iprova. Ve
nn-niiíl» de cluco.rall cruzeiro*—, .lemlngc* • dlaa utel. depola da» :

* mHIOUUi utn 'lf tfir i»rri*.
«auiliado, banda branca, em . '
r>.-.!..  Il«.e •' ti II .lurelr,

ran.l.ein t,. • u _.... c.tto de meno
Ioi f *nl,,nr,án\ itt. «pto
— Br. Joii.

Pl,.:íuu... 
Cipeel

no»», coro 3.J00 «utlon.tlro*. «ym

i triinr::,r r'n
r i rua Rivlv

'-"•?" -_9r _..0'».II'.í"•fVíniff-ev"" ou" troia-ftc

, V 103». Panli-nl.r. 4
__ _. »r»e» II o» «0». Oar»
.<:, vendi) 

, ,n,T Adolf,,.

VFNnB-ti: camlnhio Chevro

ria». Ver *
fn Moderna

., ..  ei.niVn-.do — 10 I

I mil cnuetroi. N»*e«lo * mi*.
1. Muinl tn, Brai d» Pln» — Anta- \

.,,,„ nlo huaMi; j

u'.ar. 4 pirla*. col preta, eom
de runclonn-

bai* tn ml
-.ririr 4 «v Ar-.i.l

Telefonar para 4Z-1191 ou
pe:-ieneir. ( 4.4-7767, nr. Pedro.  " 

FORD 1934 — Doei eitndn, 4

porta*. 3(1 m.l eruielros. Ver e
tratar llospltnl C.afrée Guinie. á

rua Marli e Darros, dr. Andra-
Ue. — Serviço_Ferroviario». '

FORO 
"1941 

—"Estado" novo,
de praça. Ver e iratar k Praça

11 de Junho, 408 (antiga Avenl-
d» rresldente_>'ar^as,_2430).

FORD — Vendé-se nm de 1936,
cor cinza, em Átimo estado com

radio, farol» de neblina, farol

lateral, pneumatlcn novos e ca-

pas nylon. Ver e tratar k rua
Barreiros. 241_r- I^nsucesso.

FÕRD 1942. sedan,' 4 portas.,
Vende-sa em perfeito .estado, c'

4 pnens novos, pelo preeo de 50

mil eruielros, í rua Barúo do

Flamengo, 22, com sr. Rodrigues
— Garagem do edificio.

cruzeiro». Ver e Iratar cem Eucltde»
i rua Hartdn-lt Lobo. 74. Garai«ra._

F" 
ord' 1931 

"dê 
entre?*. Tende-.e •

Av. AtauKo de Paiva. t58. Tele-
fone 17-9755¦*ll»ttto'9 ¦

Sr pt a

Tratar iel. 38-ÍMW7. Treço base
r," mil i-i-n--.-ir.i-.

. VENDEM-Sf. on prédios dt rü»

Ercobsr. (17 e 19. por 209 mil eru-

aelros. Tratar pelo lel 48-4942
— Roeha.

Vende-ne 
uin* barata mire»* Pontlrc

do '.no de mn. equipada. Uso ra-,
dio. fero! de mio r de ne'jlln»: pm»
t»tra no»a. pnr'«, cap^í p moV»r. -

Po^e provar com paranüa. Tri*t*r
.-om Darroí i ru* Pinto Htuelrtdo
71 — Tljuca — Aaen* Prn», «aliado
t doirlnKo;

\/end*'fp 
unía~Ve-1ett nova cfm ev

pa d? N-!on. p«.o preço da taiie-
'n. Tr*t»-se i ru» doi Oltla n. 4J -

ch;

"V.n-io 
«ril estt.do nov

mtlhcr ofbrta a'.em 6. d<
c.uKirca Ru» Anchieta;

Leme. '__

FoVd 
1946 — Vend«-«e. eom qu*tro

portas. r»31o, cOr preta, em er.t

dj novj Preço 75 mU eruxelro». f
-e n-r.-.s oier-.a». Tratar eom 1„

íl: 13-iObl. d»« u i
sabido, domingo das

Aljfte >. portaria. _ • 
'___^

Í)!i:m5ü^íf4~?r~õi"rilciitãr, 

"Sem 
«i-

'ado. rom radio, canai nvlon. 4

porta», apot.llghl. tende-»» baie 81
rni: crurrirot. ver e tii*ur ». rua Bo-
UVar lis »pt. J.. Coi»«e»b»n«. _

P~ACKÁRD Clipper 1947, Pre-

sldenelal. . Iu(»res, eom radio,

antena automático, pneus faixa

branca, estado novo. Vendo ou

troco por earro menor Rua Bu-

lhor» de Carvalho. 77. TraUr

com d^ Julieta, «pto. 803._
TjãêSard —Ven'de-<e lltf.óuíin» üe

A a »irtap partiruUr multo conaer- 
manual

tudo em
Ollma estado moli aiplral, Irelo . oler
ano 36, Mti novo * nara vender oor
quilqurr preco. rua AbolMo J9fc —
Engenho de Dentro.

PV
letei âs estrada, pneu* banda bran'
ea. em otlmo estado. Vende-ae pali
melhor olerta. urunte. base »o ml
cruielro*. T«t. ?8-4183._Haroldo.

Pontiac 
I44(i — 

'Bedan. 
de"» portai

pr«to em oumo 'stclo. Ver t tra
lar Rua Comandante Maurltl 3»

43-67'.!

couro novo. tubmetendO:

"í*íh<nr-*e 
uma b*rã:i""HuHion toda

* e^uipadii por ;¦¦. ooo cruzeiro*.
Ver _ run r..\nb!..A M o- nil Gira.
Rtp Hotafoyo.^corn „,o. «Ç-. Norberto.
1Tr*'ndr-*e Opet cTdet. 2 portas, 4

eülndros, freio a ofeo, boa mn-
quina, por 15 mU cruzeiro*. Ver na
traveeia Manoel I.obo Bl. »pt. 101
estaçAo de Maria da Oraça. Acs do„
mlncot tel. 29-3429 e dl»» uteis te.
leíone 7r>.\ n<».""V^eniíê-ie "um 

camlnHío cnêrrolet,
ano 36 ro»oulna que «Inda n»o

(oi r-t'.f:cída. Ver e trntn: 1 r':\ VI.
«Ira do Couto 2 77, eataçAo de Hocha
Miranda. Preço de ora-tüo. ."X^ende-áé 

llmoualne"*to'la reformada,
maoulna retltlcada estado de so-

ra, pela melhor olerta, motivo de
viagem. Ver Babado deprls das 12 ho-
raa e domingo o dia torto. Praça Pro*

AlíTÕ LOTAÇÃO
V.nii-»* »ni

J jilt tri- {

BUICK SPECIAL DE LUXE
Verdc-so um, do-ano do 1947, em ótimo o*-

todo. Trotor com o Sr. Fernando. Tel. 29-0398.
rtt n tnmmi»r

, riu ui. io.ei3i.

AUSTIN A-40
um d» seannda »»rl» d» 1W». ...

____? 
''.',V.'.''''i'JV?'..i-'» \ondc-se uma, pouco uso, Uida pqulpada, Negnrlo

',.-'\'.n77V^"r..liio 
ú mii| de particular para particular. Tratar pelo tel. 37-3625

Automóveis — Vendo
os seguintes:

pontue ao^ 4 _port»»^up«tieu.»^ 
Vende-se 

um econômico, licenciado, müqnlna retl
ficada, preço de ocasiào, faclllta-se parte. Ver K ma
Adolfo Bergamlnl, 13R — Engenho de Dentro.

»i*»__'!f

Vtndo
':"!:„" ",

• '¦: 
V 

''

CADILLAC 
"SEDANETE" - 49

Ford — 40 — Cammhão
bhtvroiet 3o

"AUTOMÓVEIS 
TAR-

TICULARES —

ALUGAM-SE
Dlrl In o senhor mesmn. Trln-

fonp 42-0252, dns IG is 18 horas,

dias ut«l». __^_

Automóvel Kaiser
Ç*iiite-»4 em otlmo «tudo, apenae

JO.00OO (iul'.oine-..-i> -...r;.1..i. Vrr t r.
D^al rrrrr.-i l.\ talar com a ;i?rtelro.

BÜICK
Vende-ae, quatro portas. 1A42 tom

nlet«nient« eiulpado com pneu» ban-
da branca novo*, otlmo aejo:.o. ver

* tratar na 5ejunda-íe*-n 4"s 14 te
l_n_ horai Av. Mem_d* Bi lll."BUICK 

— 1949

Super
Vende-se 0 quilômetro,

pneus brancos. Ver h. rua

Jofio Lyra, 74, com o se-

nhor Carvalho.

PACKARD

o-rel
J\ .!£. em pçríeMó.:W*ado, n->í*fre C
¦*,• -l. o-j ;n.-?-íi» pnr carro cr ,-í,,.'r
iplor urfeti-.e. rvr-e. 

•¦_¦ :.:U ;ji-.-l.

4~lrt 10.O0O.Ot

*.w eetkdti. Àc;it»-re «fer
tratnr * rn« Torre» ile OI
- Pledr.ae.

>s;;v;-

Camlonr.ette 

-

cor^a. nvert-

«Hlante dire-

Joio

1"^~ i___ .

77». -v.~._-nr-v-l., cViiv!.*».i"ft*
' -t.i z'.i$. Carros püpts.

3 :ir7>es Cini..i-,.e::.ís e
h ' ; :,".-i:, .ti;i>.i.•*:.'. S."lÍU5:r:r.s
li.-, de J. B. Aru.-.v a-.c:i.;:
ri Bua Moitico. j ír.o nndar
:: -i-ih.

<. uuiTiavel Picirurj <,-;.. evadu. ca.:.

J\ cu.:1... íaro!'tí!íi neblina/ - prtcub
r- _•*. c-laveri^-fil. do iao 41. Facl-

i 
¦ (• sí_mll tri.,-',:oi. Tf'- :;-;7i3.

i ;: 
'fí>biilslãi! "úo' "Meyeí — Aten-

i'i*i;, — Xii vá i c:d5de para
tt r¦---«?- -peçis e aressorlDs para" tf
- 

" 
,-rn 

' 
Na "Auto Foroncedori

I ¦..' V. d. t-t-r,',.--:-.! ÍOdCA 9! ;<c-
í i aos mer-res preços. Rui 24 

*dt

f:•,!;.-ir'>.\ acriío oferta. Ver ae-

p idã-felra: * rua Mwrlnk Velg». 18.
Je.-.. Tel.: 23-1505, ar. Mamães, tem

;:x„-
.-Jrrsr creoat, 4 portas. i«rol ma-
-.. .!. .-mlr. e • rr-.-... snelhortnientoa.
>• :_¦ ser vlst-j i vi-- Ar.:r.i: de Mer.-
.'i-riv-i '•'-. M)a:*-2:r.cnto 201. Ipanema.
''•:.i.:\r 27-^t' • dias da sçmanii
- ¦ ;,.ir.-.-< 1,r «.ir.:.... rir» 5 '/ i-l«.

. '.s t t-.-.r. ¦- .. . C»íi -»tra r«le(OUI
'-;¦"'*-;, prt*-,--- *¦: ;<'•: *.-.ure'.ros. Ars!-

v;--;* ti.tr-i ..i-.I^v.-íc :, ;>;u;n.r,,-::-
. ¦*-eiti-ie_ *rci.-í:t', npii >v\ ¦_i;_n1:-.»«.-

:r-»T:nti'rf.ais ::.iás üo saíiurblò.' Pon-
X) úee :.i'ili-..

¦n íspee:n\. con redwslda e ern
f=*/idf» de funC^n-.P-e.-.ío. Ver e
• i r'Z\ ?<.\c*..i- ?:rrf 12?. n->

f.e-rer. ánl..o ts'IJ' toras. Preço 5S
\ _cr'2?---__¦ -'« *•;:•&.

Comercial'"— '.5.500 erure'-

p*rfelt<» estado tarrr-_n em couro,
rocTjiin 'vrtmelho.'-^ídn da fabrle».

Ortl ZW' Faço qualquer experiência

>*lOUtií Come
\J res — Dr?

"profirleíario, 
#•»>>*¦

.-ela ité, apto. í-q; ~ copieaoan-.
iVicíí .iejio:s ias :: horcj e domln-
ro o dli todo. J"

CfTEVrtblET" 1942; Tendo nm

flteo. dc 4 portes,, oartieular

Ver e tratir á roa José FMlí. 21,

g.trapcm Ipiranfra. com 8r. Í.Ia-

rl-«. T>r'PO_45 mil cruielro».

CÍTKVRCI.ET 1942. Especial de

InTci. 4 portis. pirtlcnlar. 45 m'.\

crnrclros: Ford. freio a oleo, 6

pneus novos. 37 mil cru«c'-09,

estado de carro novo. com F-r-

nan.Iinrm on Rissa. Ena do Ma-

toso, 130.

V. -,-.l 
,:¦¦

is i; hoi
t*_:t e *

1 
leito

:nn - Vende-se uni em per-
i ..-'.'.o culpado para prac*.
rrsllnhr.. Vrr e tratar i nlt

7, Pilares, cona o ir

A7',43, em Õtlmãã
¦íóe-ie por r>reço uni-
.P*!ron ou tre-:-'* pir

MíXí:'.
ÜlAt mod*

f^rar er.tre 9

Fv
JIP Use. 

-Vtnit--.

23 fl* Outufc-o

ta V.ro. Ul

eo x:

F í

M*q*jrn'ii" p.*rr^ U,~en.vT'
ctlma pneu* ouaje no-

>.-,.-:- :: n-.-i e.-ureT'j a rm
M-r.cr - ii ü-sree«r:..".'li:, 

\.-v'.'i, p5rí"-\5." er. bom f-

tado vendo hoje pelR melhor
i rua Cnmtndante Maurltl vo
atdo. Tel

-'.'.ntr

nAqaln

Fone *}-554<
a. no mesmo 

'; 
lotai; —

Chevrolet, 
tipo IMÍ-1848, * porta»,

eom 31.000 quilômetro! rodliiot.
estado novo. Preço Cr$ 80.000,00 X
vhta. Ver na garagem do edifício A
rua S4 Ferreira n.° 83 (Copacabana).
Interessando, telefonar psra 47-2474,
ie $;¦:'ir;dt.-Jei.T\ en ilUrtif.

C-heTrõ!êt 
n. lõtocâo Moyer-Mauís.

(anclonando bem doli pneu» no-
vo per \i mV cruzeiros, ver e tra-
tar na rua Affariba, 2i> — Zr<genho

B5 H.P:. renflo. ltlra«

pneus nevoi. pintura •
• ¦  ; - -• V -r hoje,

aogunda.-

õrd Vedette — Veado ou troco.

portas, radio novo. V;r á -rua

Monte_Alegre 3. pv.rfM.-..

|7»ord ano jé. 85~H'. r.". psssoa que
i- se rp.tlra vende, 4 porta». ccmp'e-
tamente reformado, eatado otirro. podi
ter visto na. bomba de saaollna da
rua Sousa Barroc etqutna de propicia,
com - Aleccar. Tel. 29-ÍS05. Snsí-

FíEiard 
l-l

Vende-«e  ... 
te n qualquer ruperlenel» por }2 r->.
mil crutelroí. ac*it*ndo-$e ofer*.a* Te-
Ifíoni as-270«. chamer Fverarrto cu
Marelano. Rua fioarca da Costa 22,
.-i.em Ter.».

R" 

~tõ~— 
Venile-n um cbaiile. com

dlíersnelal marca Reo. sem b-n-

ea'p.«. prli pr*flo de í mil eruielros.
Ver no potto de ta»l!na: * r. 19 de
Outubrq,_5t-«._tel. I9-4024.

R»d"lô 
p»r» »uto~leleipirlc, ¦ qnoaa

cirlns e lonjas. vend«-ie um oa-
rjt:;s'mo. novo, itrv* Bir». »uto ;
ramlahia Tntar rm m-^r-lo d»; ;!
íi •(, horaa. Hotel Banta Crut. á Ate-
r.ida Tom/ de Sn'ir. . .
«imault 1! H. P. t portüT «atado
IV novo, modelo '.mt. v-ndo, p-eço
in ons-E.-.Av. M-m d- El ri.

Réiiault 
i«nf), 

'etii 
otlmo «itado de

e-.nser"»çr.i. forrado a Nylon. eons
rad'o. l"tr\ ral^aio. Vende-se pe'"*

nua H «o Beterra 8!

j£res5ô ?4, o;arl

VENDO Unda barata cabrio-

let, converílvel, Dodi;e 194", em

ótlnto estado geral. 1'rcço 40 mil

cruzeiros. Rna Antunes Maciel,

13. Tel. ZR-7230 _

VE\;DE-SE barata Piymouth I

1942. ronversivel, estado novo — 
J(

Ver e tratar á Praça 11 de Ju- ei

niio 4C8, (antiga Avenida Pre- *

sliftntc Vargas. 2130).  I

V*"rêKíTe-se 

'ini autõnovel Ore! nniTT' !

1137. por 11.000 eruielros, • rua
Sio Oristovnn. :n |

VENDEM-SE tris cominhòes

basenlantes. International, nm

ds 7m3. ouiro dc 5 m3 ou outro

de 4m3. Rua Jardim Botânico.

720. <-a.«a 2. Tel. 46-3364 — Josó

A. Alves. .

Venile-sn 
um tan:> t:~.~ Deiü:, atar.

dard, 4 cilindros, lorca B H.P..
oor 28-oofl crutelros. ver a tratar a
r do Matoto. )70, apta._7,jir. Felipe
T5-"enoe-".ê ii.ãn cãm.umie'!.: Põrd em

V ban e t*õo d^ can«ervaçSo. A Rua
v:»cond«_de_Ma:ansuage_jo^..I.ai:a.

Veiidõ 
um íSirtío. rariio. estaco

novo 13.003 fiuí*ometres' rodado»
oor motivo de_vlasem. .*.-¦¦¦ tn á_n ou-

"BUICK 
D1HAFL0R 48

Vendo ou troco. Tr*t»r na rua tt«-
Iru Ml. apto. 1M. hoje. ou teletone
2-i264 de eeíunda-felra em diante
'«to esro_M*.iit. Vicente.

BÚICK — 1947 _
Preto Speclal quatro portas radio

o mil milhas saslamlo oieo 20 pre-
73 ml! cnire-.rc. nernsem Ipaner.-.a

1941
CRS 50.000,00

Veado-«e, particular, licença 54-76. On*twentj-, cor pr«t». torto
(¦.¦.'ri.i-i.-i .i nylon e cr.ur.i lecltlmo. mo o: importado e euti-tltiildo clr-
po!» tia guerra. pc( lí-ncemlo nr. p.,-.-,ni-, proprlei nr:o clr.ncl, 0 ntlli...
tc-rin. ;.-:... V.-r ¦ ¦-. .r.iir.a- ,- tratar e. rua s'.o Fir.:. .<•; Xavier. 1:3
— Telefono 38-1030. 

¦

vénde-sOmâ_cãmiMnétte_
Dodfre ,motor retificado, nove lugares', carroçaria re-

forçada; tratar com o sr. Fernando — Av. Suburbana
n.° 1.109 — Bcnfica.

WILL SELL-URGENTE
American Jeep, model 1948. Preço 32 mil cruselros.

Tcmervary — Kua do Russcll n.° 48 -- Tei. 25-1683.

Chevrolet — Rádio 946

vel em qualquer Chevrolet, barat
mo oor 2 mil crutelroa. Kua Conde de
Bonfim acl.

CITROEN
Sedan preto.

... . .,: '

CHEVROLET — 194S

Tel. 1t-l!M.
Cru-STTTDrBKCKFH. I,and

íer. Vende-se. 49. sedan. 4 por-
ta*. toda equipada, ou troca-se

por' carro da menor preço. Tra-

tar á rua Barão do Flamengo,

rt — Garagem de edifício, eom

o sr. RotlriRurs.

Standard 
«" HPffle a p~orta> ano 47.

eom 2Í mil quilômetro-, vende-se

por m<nÍTi de víi«m. líua Sta
ra. 21Í 

-

ru.i ?ío Sil—^or. m
—~'crí~!;.coo.oo." Md-

O tor#retltlc3do. bateria, diriam.

tado d-

ÇJtãSêbalter

"I7*orc* 
Veflet-U 1949 -4 porta* e^-ilpa-

JL do reí-nwmento reoebido. Ver i
rua Otaviano Hudgon it, tel. _37-02es.¦ptord ""

pado ero eetado no-
jante. Ver á ru* O'
it, tel. _)7-_>:en.

Jpo coupê.

hoje í A-. -.: 
,.>::¦ 804

BA TI A TA ¦ co-uirV-. 
'Siui!e1r'(iki-.r

Trrsid?'nte de 1S41. maquina c
¦ptn*.ura cm Athtio estado, vendo
nu troco por nm carro menor ou

«I?. 4 portas. N. B. — Pode ttn-

i y.cr mccaiilco. Bua Marquís <3s
5npiie.il. 155. esquina Presidente
v_.r_r.is.

€o:rãpVo 

"'c^i-rVj;-.'"oi":":-»*.:7C()t* 
-:' l-K'--

CU Cf.v, pou-.ô uso. Pu<ío i vista
iír-:.-..ins.r pcri c zv. O-.:', mar tes —
¦r.--ur.______  

___

€he.vro:et 
.-:,:-. :-,.:.:rr, ¦•::-.!,t. pnr-

V'.cuU*r, :>o.' :-; vúV: c.?':v..'.tv_. vr.:-
c ) j >'/¦r.-.jv.-y.V.' ¦-._-__¦;-¦--;- --.¦_:.;¦_._-.,;,. 'i-.-r;.-,-.-;.

\J i!re de *'..'e '7:.^r-.:tr,. 
lotaçio. 11-¦ 

nh* ¦ ústrr.da ds fe.-rc-I-.-.ir.or.i.i, -: .
':-" 

x * '."/ts, 5 hve.\'.:i2 . r!:eç-> ** mtl

Ctoupá 
Ford 47. com muito pouco

/ ulo, ..d* tiqulpadn. acett&<fte tro-
ci3..Vtr Almirante Barroso, cm íren-
tt,ao Reatecpante fieis, com 

"o 
guar-

Cir* 

".'.. 
?;: ;Í veaco carro ce praça

_ ' :irr ou 
' —••

ZZ-. .feaha -.C!-,

ípe.'.i^a sm b-sm estado. Procura.;

¦fK»-"o>"i- "oif 
—, Standard — Par

J .tlr.ule. -

r^o^í»; — {"Tm
_;.)_hora^.'.'. '-i'.: er '.n'*r-->-, " 

_u\his' '..:"Civ, íorr-.iííc. i
K>ã.ihi_.'.a -jr.r-e. :i^ü::u, Não c co-,.
".:_};>%!. itr.. ¦ ;r.:.\. -or. '-_.'_ot <".ru-
:ie;rBS,^t_ rua £arac de^Megqmta 510,

fi;-.t";ro:»i :'í'jí, 
"i-»rfl.çs "—" 

Vendt-«e.

bom estado,
melhor ofer»

H- ^¦\"i1!n.g'...LaP&r^-83' 
'••"• ttnti'

i-Y.~rys-.c~-r .«/ — Vende-se em ótimo
\J estaío, todo equipado, com ra*llo,
capas ainerlcanu, etc. Trat»r teleio-

_____SL~.
/'"ío'.v.;.'.o ítii

' 
re-aV,

Citroen 
:94S — \e:iü*-ae cm em <*-

tado tíe novo. poderá ser examl-
nado por qualquer mecânico. Ver e
trotar A -ua Figueira ce Melo, 4fc6.
Yfl. 4;-i^53, i com Martins.

fis:':. rf:.i:i li ~\\ cr-jatlrõí — Ven-
n-, âe-ns todo eon'-P-mcr-.'.o de 1"."--
ürlca, or çrcnat, tipo 

-.= -.". Ver Lar.
lia S?.o rraneipco Freitas. Kua rto
Ouvidor 164. 1.» andar. Tel. IJ-6240
—_Sr._Ciuerlnu._

C.i:-!.-.;.£ 
o ou ecmlonette — Compra-

:e atí ac mil c.-ujílroa. paso em lt-
trás de dole mil cruzeiros * qui-m
Intere-ssar * favor fiocrever para Aitotr-
to CosU, i ma rerreir* cant.to 63:.
lrali.

("ihevrolet 
e Hudson — Vendo irr.t-

J vrolet 26 de praç*. F*ço c,uai-

quor experiência. Ffcluto o pagamen-
to. Hudson 1938 particular. 

J-

Gumos Freire U6, 
" '

6C3und5,_-relra..
Ver domina

er;
t»;rntí# 

"tileror

-Sjgr—-

e Ittp*glpe 127. N40

dft particular, 4 portas,
Cihrísler' étlmo eataclo. Ver X rua¦'~.:â?V<--

Pi
teral. bt— —-,
sulloraetroa rodados; vende-se ou tro.
ca-se por carro menor. Tratar » rua
do, I:v/a".l(1oí. -'..

Dodgê 
42 particular, equipada, r*.

.tllo,- pneus banda branca, íorra-
r.ío luxo. otlmo estado, vende-se ou
troca-se pur outro menor valor; A. r.
Viana Drumond, 55 er, ..iC___oa^..t,a_a.__

Dodge 
1942 — Particular, 4 portaa,

com larcls de neblina e l&teral. ba-
bem calcado, plnturi 

por car
rua dos ln-

. Cardoso. -ii

vendar seu"" automóvel? Pro-
Monteiro, qui

azer x venda de
 __rro, mediante módica comlsiâo.

Fone 42-5340. Av. Oomes Freire, nu-
miro 55-A, 1.', 8*1*. 1

Dtsel* 
va

ci're * Oraanlraeào
esti aparelhada"* lar

eompra-sa urc que
es**!-- em bom estado, de prefe-

portaa, particular, a:
H. p.

duas

•1903 -

camlonnette
S passa Rei roa,
nn at Pln»-Tl-

Jl cliasrt cu;.-.cr:-iiU
ref.i.rjóa na Unha _ .
radentes. Ver e tratar na Zttrada
Braz de Pisa u — Posto de gasoli&a

Partieuiar, íjtia-'põrt»s' 
Brande rr.ala etterr.a Ta»-

r.-.\'¦-¦]'- -Tpf-líTuMfv Vrr ' - --•-

' ts. todo ,y

t r7r.d-i""ufn

Ipsdo. Trstar h
Pálhares. lu. funto. c-i

:.-. ;•-;
Tratar ra

na aomba o.
12 ts

Chevrolet, tipo
da praç;

, ._. -atar k rua

I 
'l'.v.lJ3ro_5S,_com 

a_jerenc!a.

TTende^se innéuil-? Oldsmoblle 1.5;_.
> toda reformada. tmt!la.-ida peia

104!), como lotaçfto. preço í. 0".ú c*«-

í-i-Oí * *-I*ta. motívi outro ne-

Ver e trat-ir " 
'

SS. Madurelra.
C»rvàlta.i áe Fou

BÜÍCK W41 — TROCA-SE
8u?«r « .portüí 

'.4.m'l

naiizad
Buick sedatirt*

BÜÊck~Sédane4te

Chevrolet Conversível
— 1947

Cadilla - Hiflramatic

CAMINHÃO
Chevrolet dod* dulila HiJ. »»udo-si

^m S^T! e«*»^o pnr ?,* t1! cruanlrcr
™ « 'ra-ar Av. Presidenta Va-fis

ÍÃMÍÕKNETTE FORO 1934
.Jlli''" Vt''" JO' «uilos- «o** ¦«-
formada r.j.r,. d, ,çv pi-fin -.-.•¦

1 -:-!.-.-- r>.n p--t-.i. !-i,-.'..t. -iot-r
m tvimo ssinúo. íaroli õ^ nr'.-"-

na. para entreju ou par* iitlo-
I»r.-.-e v:il|-:'r ,-t¦¦._:-_..¦__ . Tre'.-.-
na rua Ju.-.-, .-, i-r.rr-.ro ;j. Gtr> ¦ —
Oruwlro. dina utel, oom Ceíàr*

Gamionnette Chevrolet
— 1943

Vende-s« uma. pera 7 piS£a»*i.-as.
com «per»» emeo meses de uj-t err.
perfeito ertado. iv.nlii t,U:rsr-:rn-\r-.-
Ja podendo éer trnn;.-'r»1i p»r% ol .ra
linha. r»cí:i:a-je o pa^mfnto. Yer «
iratar com o propr<*terM tío »>:n*.'»
T.vo a Sst.-r.da Mí-rirha. S..i;if; ! ¦

1BABO-PEIXF.1
Etiulpida. radio automático, pue-ji j

supflr-ba!Afí. banda branca, etc mo-
deio i2. ;ir..J;i. * p;r!.-.r. szj'. meta'.!- .
2. ipr*!'.r.ronioi pílatío nova, pouco i
uso. .-.celto oferta e troca auto menor
valor. — 23-54)?. • 

\iu-ru-¦:.?..¦

— 19 _B —
Pessoa que se retira do pafs,

vende llndti Sedanete, comnlrsta-

mente equipada, rádio. íaroletes,

capas Nvlon. etc. Ainda nâo em-

placada no Rio. Ver á rua Artur

Bemarde-i — Garasrem América,

depoii das 9 horas. Fone 25-10j5.

Urgente. "BUICK 
SUPER — 47

a portas, preto, fo-rado a caiemlra. j 
-j,Y01it,

?í? LT c^íl«'\rH C^Spío carro modesto j ^* rua Bario do -panema. 16. porta- , ^ ^ cruM.rM por 
_. ... .¦•-

BÚÍCK"=^Í94Õ~ P

CHÍ-yROLET — 1949

CrS 36.Q00.00

GHEVROLET DE LUXO"
— 1941

ende-?e «tido novo. de < po—i'¦: -¦' r- V ¦: -:. rJ, Mnr-
hrj.l-f ¦?.-.. 

t-.rr.fl.-j

D0ÕQE-- 1947
Vende--, de i lutarei de fsbric-s.

íorri.' i rr,.xrc. ¦-.:, -,ií;o em ec-
:,.*¦-. .-.-..-.. p.-cp.-lc 

-r_ir : '-.:r..'..j ¦ ¦
trato, pr;í"> ':nl;o :,•>? mi: crus.:.:rr*

Dodgs Coronel — 49
quatro porta

relefona 41-316*. Humb«r-

sal» S pr.diante
har.'> br -.-.-.-.. . e.eions 40-t.= "

dnlpho tsse ).= _tiii^_rr'".'lro

BUICK — 1246
Quatro portas, otlmo cai

rodado, aceito tr—- '- -

mirta atudearlr
clllta-se parte.
V-.Sarl-irei_r_l
tre-ide-se u

Flat

Praça José Josi

lie" 
"Àíenc 

s.r'_ \'., Sapatarla.

BÚICK SUPER — 1949 —

í Caminhão Chevrolet
I Vonde-se um de 1938 reformada de

-..-¦•..-. -.n.ir;.a ,-_» _¦<¦:.¦¦- p\p'.r>n<''.a '.'¦-:

? 'rata.- : -\ T •; ¦ 7> Tv.;-r.^jnta Maga-
:r.:.rs 11.11 '.".._: V.r.q-Jerrí todoí OI' 
_i_

BOVO

Caminhão Ford 1946

cmoval partlcuií
tipo

Stuúebaker 
30. lotaçio, Meyer-M-.--.

nerf.lto ettadi «eral. Crí 20.r-;.r.r
í r>i* Joié Bonifácio, 74. Manaur —

! n_s_ l'-_
Miroc*-ie por auwomoTe;. mofeis com-
X p-.(tM oe QU»rto • aala. estilo eo-

:on'.a". rurMro. base J- ----•' ' * •'<"

.'.níres.

'. ,i-:. .-i
plntu

iel, el-

!r-s. Tratar com st.
fone «5-1*1» ...B»m»i

U" 

'm camlnh&o
em eitado de no7o Ver t trttar

,„ .„„ -tí *.s li horas. Estre-
da do engenhj Xovo nl — Xnchlett.

no larfo de Cec«.dura. .

geral
Vendo por motivo He tío-

er.ee. Bubtntr*.o-o X qualquer ei per len-
cn. Ver e tratar cora o ar. BIitIo 4
Av. Bar&o de Teflé 19 (ílm úa rua

por 32
du-se tipo J9«7,
elros. Ver i es-

tiutna de 1» de Março, cem Presidente
Vergas do lado tio botequim e tratar
pelo tel. J3-4594 coro o Sr. Gadelha
das 3 ús U horaa ou daa u áa 19

HUjõt"'

T.li. 26-43C
— Vende-ee um* por

eniretrea — Acella-«
oíerta Sua da Alegrl* n. tts —
yo^r cem i o porteiro.
TTJUman, cor eiaxa, ino-*íú i*4v.

Letíuipi-wO

Tratar J7-J67

con*pleta-

"JTEEP 
1S47, cm bõm estudo,

todo civil, vendo, 35 mil cruzei-

ralta.
Tratar _____
feiras no Edifício Darlre, * ru* 13
dg-Malq , Zjy. 4° .*adar aala 405

45.000 crutelros,
ae|undas,_qur-rta8_ e

períelto estada
pneus, bateria -'

maquina n&o
cruíslrcs. Ve:
de Me*

iu troco
da conaervacio,

tura, tudo novo.
gasta oleo, base 27.000

fi
030. Sr._ Auguito.

*iom- 
esto-^o. VreÇi 20-000 cruzeiros,

: cito -rt. of-ri.'-..~.e_.: i.-KAl —J-eürr,.

C^.s-tJ-V.V; 
T:tcc--^?.*'..t- \'i D*3::, Vín-

/ dem-f-e dou ern bom estefio. p;a
.-.'íihnr ofer ta. P.ua Alfredo Barcelos.

~^BÊVbÓi.ET 
— Tendo. 194Í;

luso, 1940 luxo, 1938, Stand e

cooveritiveil 193S. Preço IS mil
.-rulteljroí * caminhão, ford 1938,

â ru».- Julio do Carmo, 97 -*~ Fa-
cllKa-M e troca-*e.

Tord 36
Cswintío 

rord 36 — Vende-ee *
ru* Cord^fii n, 94 — í.ucm.-, —

Tr*« m'eeanlco.
.-r.r-TT^f,- -..,...—..,—;_-,,, „.,._., -.],-

KJ fc .» .-mis*, na praça Venao JJ
r.-JI crjjftirr,.. T-l. .;2-*iís. praí* Ti-
»««wtèí Klnico. .

€ãüiionort 

-.- 
IntlMa, -.oa;. e*rga

*!*¦-; .íòí ijuiloí, 6 p»6e*«elto«, em
ottqao btf.t£o fiírftl, própria pnra en-
tre»!, ?e^ú0 arsrínte pela aâlor ofer-
t* ielMa, 

•«« 
20 mil eruulro*. Ver'e

-,-u«>-tnm h sr. ¦ luli- * rua Aere

Cr..-:¦ 

-:-r loiparlal, seian. 4
carro luxo, otlmo estado.

•ilcalat* preço 66AclíU>, 7ende-i
Me.T ór Cl. v.i -- '-rr_i_}r .:..:-.

N»slí «í. Tratar i
M «01 Bo-- -.

»r»lã «pórt de aoo oom

..pota desmontavel plntur» » 5

novos, torrada. » nylcn otlmo
18.500 cruMtro, 1 ru* 3»rfto

Ihcòln 4: —'Vínd«-ee de 4 portas
i bem calçado, forrado a Nylon. r*-

dlo, todo-em bom estudo. Tratar aa
Largo do Machado 31, *gto. n..
Y otaçUo — Címlonet» Dodga. «V,
XJ nove lugares. E, de T erro -Leblon.
Vendo pela melhor oferta; k vista
Avelino. Lapa 83, 1." 

"J

Pais v28.

i"renae-*e Chevrolet 36, de 4 portas,
reo 6 telo de Joílho cm 7e:-f?:';o 

«•

t»ío. Tr*t»r i ru* Sldonlo Pais 2S,
r.o lorto dc Otscadura, co= o aenhor

Vlaooniie
Nio te *t-?r.4o por tek-fone.  _

Vende-ee 

"um~?ámlnhâo"rord 
42. Pre-

ço oporftnldad». Tratar * rua de

krVvt&:-'t,y~
V pada. H

um» mciclet* tod» eíul-

pada. Hercules no v*lor de 2.00C
or 1.5O0 eruielros, licencia-

dias de utto; k rua £ütaclc
sobrado.

iÜfrV. V£S?íf». «'.Ad.. bonde.Ca.
.:n.,.ir.-. ' I.'.-'- •:.' r.r :¦¦•-• ¦-"

.-i_! eni diante.

Venoe-so 
For3 V)«'..

motor novo, Tratar
dock Lobo '33. com. o

2 ho

tíüãi portlí,
m-.JIií-

d«nõls~d»s -^ . -,-

Vêhde-ie 
automóvel alemllo modelo

1938 Otlmo estado conservaçio

funcionamento. Iníormaçíica pe.o
l-íor.e '7-5136.

WS7-anderer 
-,93S. 4 cilindros, dts-

• ¦ 
ima e vendo tadas as pe-

-.„, .,..,1,0 carr^crrla. 2 - nortas, cju..

é tei motor, a dllndroj. Nash :-;. Rü»

Dr. tlunes. Í02 - Olr.r>->. Tele,0.1»

30-3821. Lado _da_Varl.*?ter —.-r-
TÍrendT"üma unidade para g^lndelr»
V 011 baleio trtgorllico novo do 1.3

H. P. Frlgldalre e' tíolr rádios vai»

cima dc mesa. junto» ou te_sn\-náot ntr

motivo de vlaftem. Itua Teotonlo Fe-

f.adas_7^_L«P*.

Vendo aceito troca: ver e tratar *

Ar. Oomes Freire 5. com Tomar, pre-

ço unlco 150 raH_cruzelr0s."COMPRO 
AUTOMÓVEL

de^Ifc^^^ou^Crr^-O^-So3;*
vist» « o restante a combinar. Car-

ta para 63925, na portaria deste -Jor-

ml. mdlcindo local t hora para ser

lUíii~eÍTRãlN 
— 1946

Vondo em otlmo est»do. . 
pintura

nova formçf.o nova. de palhlnna
airerl.-u». Ver «tratar 

'  '-

Iuntarios da.. Pátria 5!.
fundos. Botafojo, el o sr
Tel. i«-;ill:

VuVrt"-'
j portaa

eatado de conservação. Trata

Ubi aa-A;_<-ij»HE.'Bta. _

ffênde-se líasli Ambassador 40 com-

pletamento eaulpad». Bu* Conde

V7>nde-se\im rord Vedete ainda; com

* gãtsntlc. Bua Conde Bont.m

164^

Vfence-sa uma 1
V ça com relogi

Maria Vargaa 30

.li.o :si37 de pra-
preclsio. Ver * rua
Pladadi

CMi-rüót )3 motor

\fs_-s.. Tratar . na rua
no ponto. Laraulelras.r-ltt-ilta

ia-1263  

por 12 mil ôniseiros uma

anilonr.ctto d* c»ri» Chevrolet «

olllndros. em psrfelto est*do de fun-
clonamento. Rua Alfsnsa 2i, Bento

Ribeiro.

Bulclt 1ÍJ6. emplacados para pr&-
ça, em perfeito estado "— -
mento. pela quantl» de
cada• ran:

cr» i5.ooo,oi)
Ver e tratar i rua Laura de

ros, particular tambem serve par* car
ro de entreea, toda reformada. — Es-
trada Marechal Rangel, ttl, em Ma-
diireíxa__Tel:j_M._Hs£r.ieB_fc5.

Y^-ehde-ae 
camlnhio Chevrolet 46, em

tratar'* rua Ctplti
Nova Iguaçu'-

Tflor.
JJ lente* condições,
motivo, de viagem 

"
Ver » ru» M»a-

renhi* dt Morale. Sn. apto. 701.

hor«».T«l. 37-5876.__

ord nt —Vende-a* de- 2 portas, pre-
F^,

Vende-
se i rua Comandante M*urlt"54. Tel.
Telefone 43-6711,

_ selros. Ver eom o proprietário, i

rua Parangi Jl. Meyer. Tipo 11-

mousine, «portas, rnanuin» r.centc-

r.lfir.e retlf.csila. Estaco g»r&! oom.

as H.P.. Chapa particular.

It*b»l»Ú»,
,„ mil eruielros-

ÍTiorii ou Chevrolet, nlo Imporia.

'ir-.r.s ¦¦jV.rr.s corservaçlo, motor tn.-
.-.¦..-.ir. nio g.tst* oleo, otlma »p»-
»enci* — trr.ca-s~ :io: -Tirro amerl-
cano. eoupé 

' 
ou 3 :».-t*J V«I«.Ion*r

7ar* S7-7537 — «r_^ Otaçll',6  .
i ": /..-'. ^r:'-3d!Í.r :¦;<¦! ü ali eru-
VJ 9»lr*i, tod* «TJlpad» 4 portas a
/.. .«¦.*/.'.-. i' 

-,-•.¦¦. ¦¦•¦• 
______\i.

tõio
nr-.—.;. -.¦•'.! rr.-i-ior etert*

¦nr.- n «*:•• i rui Allau K»;d*o 55

i ?«eeçbo__2ov
i-íherrclet 4

fiord 
c

-Aut.

d» particular ptr* »»¦
radio, em otlmo estai

mt
Rua Barfio de Bom R»tlro 225<)

rnr.e- is-í.763. _
ícenB^BuTck, Oiasmobtle.

Pontiac,' taterne-tlon»! e outros
carros s* na "Auto Fornecedora
Ltda". Ru» 24 d* M*16, mi Ounto
A Oarage Meyerl ¦ Tel. 29-2356-

Eorrls 
Oxford w» — éõm T»dlo

automático e pneus Suoer-Custon.
vendo, urgente, 

"  "-  "-'"

1P4. Tratar co

\rendem-so 
diversas eamlonnettea de

earsa e passageiros. Ford 28 o 40
figueira de

Tel. 48-11*68.

m

-verde,
i s48 -— Vende-se um

4 portas. : buslsts. sem
, nio retirado do repre-

sentante. Bare 46-rall eruselro». —

Tr»v*»s* Alberto Vítor 8. «o lado d»
Prefeitura de Niterói, Fone 5434.

H.l^rcury 194Í 4 partas, super" e"oüi7
lVlp; "-

Lpado.r vende-^s ou
ruã otaviano Büdson. 16, telofone

eoulpado. facilito a-^tade, padamento
i rua ler» 906 estacio ít Vicente

0T
tu pneu, noves em bom «»tado. V«í

e tratar a rua Angélica Mot* 355 OU-

mente equipado, vende-s* ou tro.

ea-,* por outro menor »alor:

VI**» Jrumond, 55. por 22

pr.içn, :¦-(• .-.

os. Prile da Botafogo «23,
*. ?*í!litk-4*. CM 12 aoilí

¦¦ -i;v."."T

r 
'radio ular. quaxro portas,

'.-.it-itVí.-íp. ver *r>-

1 is. :o haris: i r

iiarqüe» Vilens*. 105. »S'0' Wl ~~

OLDSMÓBIÍÈ. modelo 98, de

1949. Vende-se sedan, 4 porta*
0 ouilometroti, coto motor de Ca-
dlllao. ou troca-ee por outro «jr-
ro.; Tratar i rua Barão dn Pto-
mengo, 22. car^Enm do edifício.
com o «r. Rodrltrneg.

Opel 
KapUfiô ¦*- Vande-ie limouslne

d* 4 portas. 6. C.llndroi. 60 HP.

perfeitamente novo. *telt»ndo-«« ofer-

tr. Ver i ru*. Maranhão 44. Bae* do
Meto. Meyer,
VíSênitadete — Vende-e* ua. «P»

\J o»mlonet6 fecttad». par» piau*-
, .ni-mi. oor 10 tnll crurelros.

Senador C»n)»ra,

Uma 
camlonnette,.F»rgo 

"'¦¦i!''"'--

,!,.', .j- »;. 
-.::-.'.-.: "-'rida de fer-

ro-Ip.ii.mi: pneus, bateria e pintura

novos, pronta pera qualquer expe.len-
"ralar na sesunda-rel" -' •

IT.Ias. P.ua ds Alfandeç* 364 —

XPÃR7ÂMENT0 VAZIO

POR AUTOMÓVEL

Troca-.e um apartamento v»«o.

,ttí* ria Santo A«n»ro 39. tfl an-

dar. tpto. S06. por automóvel —

Preto 220 mil cruielro* aendo 33.00S

cruzeiros de entrada e.o rei tan .<: fl-

nancladoa «m 6 »n°« «>j;.?ÍS^2S

de :.9on cruzeiros. O ílnanclamen.

to restante é 'de 160 mil eru«i«"«.

tendo que iâ foram pagos <lo «n«J:

el*men?o 23 mil cruzelroa. Eates 23

mil cruielro* ii ntlú lnc.-uldo na

entr*da inicial. Tratar coin o sr.

Oliveira, no l,areo de, Santa Rita.

8. l.o andar, «al» 4. Tri. 23-4053 ou

k noite e aos domingo* par» *£-«««,

Pod» *er visto no local., diariamente.

sdor Câmara, ou pelo ttn
gu 616. dtpcis d*s U horas.
cn'dV-"ee^im""cii3v-olVt Vv-7 tlp
mousine, p»rtlcul»r, em bom esta.

do. Tratar i rua Ouro Fino. 242, VI-
cente de Carvalho. Tratar com o »r.
Felipe Cesario, r. qi_.alquDr._hor».

^ ren (Jft-Se - eamlonftte .tttternatlonai
36, fechada em otlmo eetado —

Tratar i r. Joio Rego, 161.

VeníiPse 
um chevíoleF~19'J'> b»se

28 mil eruselroí ou ¦ troca-se por
camlonete da mesm* marca.

tional.

Avenida paris 370-A, caia 3. Bòhsu-
linha Bra* da Pln»

Buick ano 1942, 4 portas
Vende-se. lodo equlipado em per-

feito estado de funcionamento e coii-

serv*çio. Ver hoje, * — - *""'"

ru» Sant» Luzia. 683-A, cotn o st.

Batista.

AUSTIN A-40

-'«Ss JSkíe"^lo \.£fê$z!"ÃÜTO 
— CILINDRO

netltlcadora. Marca Van Norman.

Mod. 117-8 tam. ?,«-,»•»«' Pple»;-
da... ainda eneelrotuda. Vende-se pje-
ço unlco 26.000 cruselros sr. Ouune.mt

Min. Vl-.elros de Cisaro 48 apt". 16."AUTOMÓVEL

- 1947
., .... .. . quatro portas.
si,-. F:ir.C.?co Xivler 7B1.""- 

1948

CITR015N
V»ndo birttiul»r

:-.!.! -. r-.\ Sir, Fr

CITROEN
Vendo ou tro:o na bomba de gato-

na do_p'.oria._ir. _Corner.

CHRYSLER — 1938
Vende-:e motivo de vlaitcm, perfel-• ba.- - 28 mil crutelros. te-

37-.'104

CHEVROLET

E DODGE

- 1937

1938
Vendo ursente. estes dois cirros.

lortas, em bom estodo. ver para. e.

facilito .parte do pnítmenio. i ri

... ::-.¦:.-.:„ !.l tr. 

,a1o com TDica
reduzida, base 60 mil cruze.ros, aceito
oferta facilito psrte do pAgamenio. —
Tratar no Largo da Pavuna. na bomba
le ga-ollr.a ram-nhio 74J21 com Rui.

CAMINHÃO
MEDINDO 5,80x2,10. 6 tone-

ladja -fir fabrica. Ventlc-se ot

asa x terrer

Bonsucesso — Er-

nesto. _

CARROS EUROPEUS
REGULAGBM ORATOITA

Qualquer que seja a marca do seu
carro europeu, nós lhe ofercesmos
durant? a l.a quínssna de novembro
a regularem do scu carburador e dis-
trlbujdor tntelrameuts gratuita, a ti-
tuío de propaganda. Completa oficina
especlalitada. Miíf.ilci s {':-.-..-.--. -

Caminhão — Vendo
Internacional K..

Sio Crlstovio 112. Tele-

, metálico equtpido com radio ap?'"-- de r^írUeraçáo- nlsca rlcca c»-
_ neus d» t-í:iJ\ brama. iiuld-dil-

ve. '.'rr e tratir i .rua Mlnlilro Vi-
trlr," rlc Ci'-:rn ;:; .,vi-!.a_Ti:n:o c".
con ¦¦_,-:oprletsrt«>.

30. K. W.
Ve.-.de-ie ums D. K. W. ce aco, con-

vi».-.-.vj!. rm perfeito eetad.i de cer..
«i*:v-_içí, -, nrv, ,.vc.r<vr_cr;? r-eríiíttj f'e
pathlnhs & :¦:.¦ t ¦•-••v n ->-v--. ;: rv' t ..
zfir.-", Cvzir.r .n Í1"-m1.i 1-r--,J-: < ¦
:_¦<:.- 

¦¦-.'.. 
¦' ¦ 

;¦' 
¦• -.- 

¦¦ 
:.'.- :. :.

M©TGHISTAS
Treinos em llir.ousJne Ford

19-10. — Avenida N. S. de Co-
r.at.ro-ma, 569, sala 7. Telffo;-.-
27-8U3.

Ford 36 — 85 K. P. —

CrS 40.000,00
Completamente reíonr.rcdo, inclusa»

maquinaria, com lir.da ap^rencU —
Urgente. Tel. íí_-.íí;7.  __

FQRD VEDETTE
Vende-se equlpadísslmo. r a d 1 ^

Sparton Lalte, pneus b. branca, etpe^
lho lateral, mais garantia» cm tro^o
por rarto .v.cnnr vrilor ' *r a r'ja Co*-
lho Neto. 41. Laranjeiras, tal. !3-7a;-.
____Z____.\\&o. _

FORD VEDETTE
Vende-se por. motivo urjente, com

poucos dlia de uso. Preco da tabula
malj a equipamento. Ver . tratar ¦'••
rua Earftn da Torre. 2ii, Ipinania.

27-315;..

DE SOTO
o. Estrada de
lUiares 1847.

motivo do dono n.lo

CITROEN
Vende-se um, em perfeito aatado.

Tem faroltte de mio. radio de onát^s

curtaj a lonitas e teta "üUrado. ver

e tratar com sr. Carvalho, te*. -7-

7C38 a 33-5803.

CR$ 1.300,08 A MEH0S 1
raz-se 

-o itzuro de «eu automóvel

com cr» 1.300,00 de abatimento do

preco normal. Tel. 37-51ZS.

Camionnette Chevrolet
— 1946

Vando por 75 mireruieiroí. .esudo

novo 2400 quilômetros. «««*"'!!•;
luirarei d« tabrlea. 95 H.P. enaipi

Candídatoos a moto-

listas
Treinos d edlreílo na «na »ul P»-

ra alunos de ameos oa a«xoa. _vu.
noturno para candidatos a P««l».io-
nala. Escola Santo Amaro. Rua do

Cateto 11. Telefone 45-343.-

Chevrolet — 1940
Coupé

ml:h»s percorrldar, equipado com
dio. rtloílo, aquecedor, tífrlgerador,

Jobo de capas Rayon, t»rol eontra-
nrb; na. ferramenta, oil tilter. por-
eelalnlie. tendli. etc. Pagamento i
vlata. ProposU para Carloa Alberto.
Rua Ugl». 38, Ratno
tembro (oode ô
visto dlarlaro.nte.

ettrldo poderi aer

Compro Ford dos ano» 1940. ou 41

chapa particular, do preferencia cou.

pé eendo cm otlmo e.itado. de 41 dot

ati 50 mU eruielros ítndo -, o mil fl'

entrada e o rertante em pacnmentoi
mentais do mil cruielro.. >«olver
amanhn n4 Avenida Presidente Vor-

Uas 463-A. 9° andar, com Fonseça._

Automóvel- Lincoln — 41
Vende-se ou peroiuta-sí em otlmo

eatado. cotn radio, faro ete « rods-

gem nova. Faclllta-se o pssamento.
Tr atar pelo tslcfonç ¦*?• 089 \.

XütOMobilistâs !
aeu dlnamo nio está «irregando?

o automatí:o do arranco tem defeito?

aua Imtalaçto acusa curto?. Executa
inot todo e qualquer serrlço elétrico
no «ru carro. Atalaia. Rua do« Ar-

59 tel. 43-83ni.

Vende-se ettadn novo. tc

radio spot-Uirht fovto

pnri>s novos, faixa branca

Ver.íe-5e De Boto lotncí
Perro Ipanema, para 

"

bom estaco, por mot...
dlrl*:!.-._ F? ua Hnil:lo;.: Lobo_flG,

C ÁDILLÀC
— 1947 —

De 4 portas, hidramatlc, ítimo

estado e equipada, vende-ae ou

troea-se, á rua Conde de Bonfim

n ¦ 435.

Chevfôtef —1949

Vendo de 4 portas, com-

pletamente equipado de ík-

brica. Ver e tratar à rua

Conde de Bonfim n.° 319

— Tel. 48-8916.

FURGÃO FOKD 85
Km otlnío criado — Vende-se si

rua___da _Conr:¦ íqV '.:;. I/rt-rro:. __

FIAT 500 — 1946
Vendo e faciUto ou troco por eirre

maior tt.ímj cirro c-*-i rn r.iV».1rt *.;

satlsfa«| o mal* c^lseai*. — Tela-
trne r-'As2.

FORD — 1946 —

CAMIONNETTE

rol manual, ínrols de níbllna «tad*
i-.t.l: r.iVi-:. Venií-« p;í;a base os.

de sao reli» 184.

FORD DE LUXO

CITROEN
Vende-se, ano 1940. maquina retifica

da. pintura, pneus e capas.novas, íaz

qualquer experiência 35 mil crurelros,
4 rua 7 de Setembro 231 sobrado ,te.^.
fone 43.873b.

CADILLAC
Veado aceito troca,

mil quilômetros. 
-

:<juis>ado,

e trotar

Rui Barbosa 45i._na garagem.

Caminhão Chevrolet —

1948
Vendo tfpenas com 7 tnü-qullonieiroi.

—> Avenida doa Democráticos b.b-A.

Carro de entregas
fechado

Vsnde-ae Internacional, tara l 500

oullõs em períelto ettado de funclo-

or.asl&o. intormacsea tel. «-1B97. íl

Co..'

48/49
> portas, cl

vUiriV. automatl-
Praia de Bota-

toso <a. Telefone 25-0762.

CHRYSLER — 1948
Vendo aceito troca com cinco ;mil

kl5. de A portaa. todo equipado pn-eu*
banda branca. Ver na Pral ade Bo-
tafogo 4a .Telefone 23-9762. segunda-
Hora 32-6132. AUaro

FÕRD VEDETE

ÍCHEVROI-ETI f 931
Ramona — Vcndc-se completenientf

not'o maquine retificada « estufamen-
to novo;-bem calçado. Tratar rua Luli
Barbosa 104. Vlla Isabel. Tel, 38-njl.

CHEVROLET — 1938

^Tende-M ou troci-ae por carro mo-

nor, Studebaker particular, preto,
ouatro portas, licenciado, em otlmo

eatado 1936. Tratar com Ivan, 4 rua
.mflnpinhelro 169. Pledad»

tffênde-se um Studebaker

der, 47. todo eqil
lhor oferta, procurar
rua tf 

'--- '-'- '

Y. is I
ras. a

nas entre»a«, Aor 10 tnll «rur-elros.
Ver e trí.t»r hole, das t às 12 horat.

na 0.-.r»(te Andaral; cora o cr. JUlo
Vendeestado 19J», mudança vt n mio,
_.. ,....-. __i , «-.sc, _.:; e. '-.. :: n.

Marls. 
Ir. 

r!n'-v.:a orlulnal de tabrlea, .etc.

Pi.-.l-u'.í~vTnde, 

íõrd 54 82 ffP «ra naí.- ':-. ¦ 
;v,y: V': e 'ratar eom

hom estado 4 rua < de Mlle, Étoateíj i rua Torre» Homem, Ui —

>«! to* 4WMt ~ Itiyn&yZ?. 
'. 

Wa I.»btl. M.S «>47«. -

Acessóriop em geral
Fritos, faro!» calota;, rabo de pei-

:e. ornamento do ro<-|adpr Sp.ot-lldht
• our.^i nn !dad-s. Atalaia. \ r,Ja

ío.- Arcos. 38. tel. 43-8331. . ..__

ÂTTfÕMvflS^níOMPRO
— VEHDO

P4go na hor», qualquer tipo e «no.
Vendo tambem sob
A*.-pnldn Oomef

módica roralasio.
Freire 116. lei

ãi-aâao com Hemanl ou .To.>.itnm. .

AUTO SOCORRO
íca-ia negocio

i tonrlai\* TraUr

AUSTIN A-40

xo com 6
Magaliiles ST, »pt«. 20* Oòpicibint,

CAMIONNETTE FORD 42,

CHASSIS COMERCIAL
Vende-se uma etn otlmo estado, to-

da dc nco. Vtr e tratar Auto Sacn»

Pena Ltda. Rua Conde 
de. Bonilm

;30 tfundosl. com Car.os ou Alt.edo.
~Cl«EVRÕLÉT 

— 1937
V*nde-se em .perfeito estado, regia-

trado n» praça, preço » mil, cruze.-

ros. Tratar na giragem á rua TJra-

nos n. 1401. ' .'"CHEVROLET 
DE 1948

Vende-se um de luxo. novo. clnj»

claro: 4 rua Moncorvo Fl.l.bo_23,

Chevrolet Couisê 1939

luxo
Vendo equipado com radio orlgmaj
lort-üglit. faróis de neblina etc
nia eài otlmo citado por JS mil cru-

jlro*. Ver na rua Manoel de Car-
vMho fundos do. Teatro Uultlclpal...... lí0_
eem o porteiro Osvali

Carro Conversível
Consertamos

7". r\'-:.

t qualaiier mf
Rut doi . Arcor.

CUIDADO! !
Nesne tempo tt ehur».

ri?o o limpador J- -¦¦¦•*-para-biljí* enauV

De quatro portas cor preta em otl-
mo estado. Vendo por ter recebido
carro novo. por 26 mil cruzeiros á c[fr

ta. Ver segunda-feira das í ls 17 ho-
_ Prala de sao Cristóvão 231

esquina da Avenida Brasil com o Sr.
N&o sn atonrle nelo '.elWen».

CÓPIAS k MÂ0UINA

TRADUÇÕES
£ maquiiAceltam-se copias i

CITROEN
Vende-ae pela melhor oferta em. per-

ra 256^

CHEVROLET — 1949
Vendo um O quilômetro dp .luxo de

4 portas cor chumbo mala detalhes pe.
10 telr 25-7653. 

CITROEN — 1948
Vende-se um em estado novo pode-

rd »r enmlnado por qiialquir fr-.ecn-
nlco. Ver e trotar A rua ri.fr.-. i 'l-

Melo 466. Tcl._J^____?_i___!í__.-

CHEVROLET — 1938

f^íír^o^USd^^^er^a^aSnV

FORD 49 VEDETTE
Novo de 4 portaa com radio on-

da: r.i;rtn:< «' longtu íarolí dc, «r:»:
faroletes de neblina. sport-Ught o dc
msrcha-r*. pneus de faixa biwca.

garras dc para-eboques *speclaU. '-•
nalelro de dlreçio. rabo da peüo.

?uiTíiioiü 
t:roi,-;-.:J;; ãm plscas A ou-

ros equipamento*. Vendo noja t-
t\ mU cruzeiros, eite c-arrí» wm cc
equipamento 12 mil eruielros e o

mais bonito do Blo. Ver ho ?:---¦
!:•;,•:) Rui ;:|r;;i-!ri Cami-oi SI. '.ua'.:-

res IntormaçSM telefonar • part. sr-

"~ 
JÍÊP WILLYS

Vende-se um --Universal" com re-

sulsdor de velocidade, teroad» át

Torça polia completa, contrapeao di-

snt«lro. todo equipado, etu&sò nove»,

em wepclon.il estido ««nurado *ra

janeiro de 1949 usado na cidade, tes-

do ainda extra uma ealxa psra
transformá-lo »m plc-up. Preço ti,

mil cruzelr0s^_Tel_._i8-138_!l.;~~ ^LOTAÇÃO

Vende-se uma camlonnette O. M- C.

tipo n8. 10 passageiros, quase nova-

Trata-se com o Sr. Américo. Rua

Bario de Petropolla 97. Mo atende

pelo tftlotone.

mTb. conversível

hoTS^v" 
°? 

Slt«mi tua"»oe3o,

Aires 100. com o ar. .Wllsjui^, . .

MÊReURY
Vende-M um* 4 port.». 90.0" cru-

zelro». Ver" te^unda-ielra. Kdif.c.o

Plaul. Almirante Barroso, 7». 4.«

PACKARD CLIPPER 4T
O mais lindo e mala eo^rvnj1?

do ano. pintura e estotamen» «rené.

Bua Acou. 30. casa 7 — «»«*

Esta rua íice na rua BarSo do Boo

Betlro.

tis. em

Chrvsler Royal — 1938
\-e-..ii.r.t .n-, otlmo tuni-lonar-.erto ...

plnlura b( -. I i oi ¦ . novo- ( rndlo ' .¦ ¦ ¦¦'_ 
.';,.

da fabrica. Trjter com Slmíes. na rui

Siaahueio Ui. üarastm Sanieiianti;

"CHEVROTIT 
— I93T

i.r.-.r, „ mTl"crürelr<í". aceitando

Ulko t a5^o de joelho. Bll» Teodoro

da Sllva 357. telefone. .2B-7_25____

CAMINHÕES
Vendem-te ou trocam-se ooos eaml.

nh6e« por terreno» « «'"•«» *0":,
,...,,.. ..-. ,,,,-n .*• '-rr'r.,1.. lemos
-,,-.;..-].,_!- ,-.mii :-¦; it.-ii)l'sti» «« «»

ia catumbl in«. Teiífont 3J-18'-'-

bepo.<lto Cílumbl.

PLYMOUTH— 1949

\Tn branca, forrado a oouro. Jnfor-

macftes wlo tilefone :,-3t.a-

QÜÊRVÊNÍER SEU AUTO /

Tenho locnl "0 Centro para •xpi-

.lo"o. Tod» assistência técnica e »<¦

«nica sem despesa par* V. «. »o,,

i cias de euentt; saUstalw». -

tudo. Vtrlos pedido» a atender. -

Sn^rss:_421t6!S..

TOMADA FORÇA

camlnhio Dodse 
fíg^íSSS 5

««T». « ame c*rroe&rlfc «m psrjo«B"tado 
para camlnhio. Venda-co >»-

5ato para desocupar lugar. Ver » (..;.-

tar 4 TU» Sento Uieba 43. com m«

coU'J.



JORKAt DÒ ftRA&ll, — DOMINGO, M) DE ÔUTUBF.O

m_m

LEILÃO DE AUTOMÓVEIS NO MEYER - AMANHA E IODAS AS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRAS-ÁS 21 HORAS
VALE A PENA ESPERAR. PARA FAZER UMA BOA COMPRA — AVENIDA AMARO CAVALCANTI. 169 — EM FRENTE AO JARDIM DO MEYER -AMANHA DIA 31Somente corro» particulares, de ótimo procedência, vários tipoi c modele», todos om ótimo estado, vendidos riqoro.an.cnte oo correr do martelo do IÚLIOPreços de pasmar, oportunidades sui-generl." paro comprar bom e barato. Ford — Chevrolet — Mercury -r- e quase todas •¦ marcas, anos de 1949 para _oixa--C.trogo na Gazeta de Noticias — Quer vender seu automóvel? Com êxito c sem preocupações? Procure LUCIANO VAZ, no local «cima. dos 10 às 17 horas Os corro, la~leilão, devem estar o mais cedo possível, até às 17 horas, no local acima carros paro

AUTOMÓVEIS DE OCASIÃO
l.incolii 1949, Sedan, 4 portas, tA da equipada.
(rullllnc 1947. Scdanetr. toda equipada.

Ford, 1949, Scilm*. 4 portas (Vedete).
Renault. 1949. Sedan, 4 portai..
Ver e tratar com Aníbal, à fan Senador Ver-

Kuriro n.n 55.

Autos á Venda
Vendem-se 05 íegulntos carror,, accita-ee troco com Otlmes ava-

ít .Vue.t e Íaellltix-Kc o pnsamento.
1649— PI,VMOUTH. Sedan . portas, ror grenat, novo
IIMB — FQnD. r:iul> Co up*. com rádio, novo
1040— BEDFORD, rouriion. cnpacIdBde para 1.000 quilos, longo

4 cilindros, produto dn Oeneral Motors
- wil.LYS. Jeep. tipo Militar, duplo diferencial'

1MS — PACKARD-CLIPPER. 4 portaü, estado novo
liMO — FH_ .'.D. Pe rim* 3 portas, rm estado novo.

Rua Pedro Américo n. 56 — Loja

AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS
1P.C —

IMS —
lon. pneus de
CHEVROl.f.T SUPER l.UXO 4 porto.-., capas Nvlon,
radio. Spot-URht. faroletes, farol de ré. chapéu de .sol,
rii-.. ?.ro quilômetro.
studebaker lande cruzfr -í portae. capas n*.*-
lon. rftdlo. pneus de banda branca, calotas mexicana»,
l:,:-"Yli". etc.
HUDSON SC. 4 portu?, preto, farolete... etc. pouco uso.
CHEVROLET SUPER LUXO 4 portas, preto, r.dio.
capa.. Nylon. etc, bom estado de conservacAo.
FORD CAMTONNTCTTE 10 passaRClros, «ro quilõmc-
tro- emnlecii .n. nt*i*a lotac fio.
V».vnr-<!F — TT.O C A-SE — fach.ita-se

\TF.\nF-Sr ATE" 22 TIORAS

POSTO NOSSA SENHORA OAS GRAÇAS
.<),. no ENGENHO VOVÓ i.Tu.f» i Estacio)

RArHAEI, A AMADEU LTDA.

AGÊNCIA DE
"SANTA

AUTOMÓVEIS
MARIA"

RUA SENHOR DE MATOZTNHOS.

1 rACKARD 1040 — 4 portas
1 CHEVROLET 1049 — 4 portas
. PONTLAC 1941 -'•_ portas

1 FORD 1941 — 2 portai
1 CAM.ONNE.TTE DODGE 19-48 —"! lugares

I CAMTNHAO CHEVROLET 1948 — Reduzido

1 CAMTNHAO CHEVROLET 1948 — Simples

1 CAMJNHAO CHEVROLET 1B47 — Reduzido

1 CAMINHÃO FORD 1941

TROCA.M-8E F, FACILITA-M-SE 60f,

TRATAR COM DIAMANTINO.

DQ^Q

OLOSMOBliE CONVERSÍVEL
Vende-ae em ótimo estado com ridlo, capai. Preço

Anleo: Cr* 35.000,00. Facilita-, e O. 15.000.00. Ver «tn-
tar à tus Pedro Américo. 56, loja.

Oldsmobile-40
Vende-se em perfeito funcionamento oom paços •

bateria noTOa. tnximetro capelinha. pintora em perf. tta
estado, licenciado e emplacado. Ver e tratar sábado •
domingo, da.. 9 às 12 horas. i. rua Marquês de Sapata.
n * 355. Telefone 32-184,4. com Martins,

WPSMOBÍÍE (ÕHVERSÍVEÍ^-lMr
Motor de 8 cilindros de, Rockçt, Tendo «• tro*. a

mais linda barata do Rio..Côr anil claro. Ver e tratar
* rea República do Peru n.° 124. tel. 37-7952.

ATENÇÃO SRS.
+* + 

'******..•,*-

AUT0M0BILISTAS !

Automóveis q Venda
lenho comprador par» o «eu automóvel. de*de que esteja

em bom estudo. Apresento referências. Informações peio le-
'Cone 26-2193 — Sr. Caminha.

BUICK SUPER-48
VENDO OC TROCO

1 portas, ricamente equipado. Vendo urgente on troco por
iam» Ar menor -ralor. Ver e traiar ã rua Senhor dos Passos, 155
' Relo.ioarlal, até ãs 16 borav

BUICK 1941-SPECIAL
Veisdc-se, ótimo estado, 4 portas, nylon, equipado

rom rádio, farolete de mão e neblina. Ver e tratará rua

Frei Caneca o.° 474.

Buick Road Masfer - 47j
. Vende-se Sedan. 4 portas, completamente equipa* |

do. Troço: 82 mil cruzeiros. Tratar à rua São Januário j
n.° 1T.K Sâo Cristóvão — Tel. 48-8841. j

C AM IÓ N NÍTt E^^LOTÃÇÃÓ~
Registrada xona sul, noTe lugares, rendo, aceitando

carro particular ou taxi. ver na Garagem Benffca —
.Av. Suburhana nfi 103 (Benflca). Tratar eom o sr. Fer-:
nando. no local. !

Camiorsnetfe FORD-48 !

Linhas ultra-revolucionárias, i^mf^HÍ^

detalhes e performances que lfBEÍÍÍ8flÍ

EM EXPOS5ÇA9: ^^g^^^^0^^^^^^^^

lS**r 
PARA AUTÒMÓVflS %

prontas 
ou çoè mec[icf& •

Praia do Flamengo, 244-A

Posto e/e Serviços.* Ruo Frei Caneca,

Vrndr-M- uma «rcente.

Estrada dc Ferro - ..eblon.
Ver c tratar a rua São Francisco Xavier

passageiros, re**H«.rada

Veodo ou Iroco uma Sedan de i

radio, capas. Indicador d» dlreijáo
rn» Republica do Terti 121. fone í'

portas, cor prel». equlp .da '«ro

pnros trancos. Vêr t tratar à
•793::.

Resolvemos o 5eti cato e o Sr. contíi

ÇonversiVel Packard
19ç*: ULda automática, banda branca, equipada cora
rádio. \enê~*iz, troca-n. e facilita-se. Rua Conde de
Bonfim c.° 426.

Caminhões^Vendem-se 2lntêmaJiõnãl
Em perfeito estado, sendo nm K-7 e outro K-6.

Ver e tratar à rua Carlos Seidl n.* G5, Caju Retiro. Não
íe atendo pelo telefone.

Caminhão FORD
Vende-se usado cm perfeito estado V. 8. Carroça jESTEIRINHAS 

- CAPAS "CAPOTAS

«34r-™ti^i,Sur80n''- 
In,ormaçôe3: rua Acre! ESTOFAMENTOSf.ETC.

Sob medida, em todos os tecidos. Coi .fec*
çâo rápida. Preços sem competidor. -—Aven ido
Presidente Vargas n. 2.683.-Tel. 32-1990 —

Garagem.

DE SOTO-1949 iLIND-A' VANGUARD-49:

VÜNHAM' eaaminár o mais deslumbrante "«toe ."

de CAPAS confeccionada» em tecidos próprio»
par» forrai;!o de automóveis, inclusive 40 «íua-

rental nadrõe* diíerentes .o LEGITIMO Nvlon
' 
Americano, (Náo con/und<r coni material -iníerior

oíereeido à venda, íáè:i de ser -.dentiflcsdo 
p«.'«

«xr:e»siva íragiiidide do lio) Couro-Pl.sthio ara»-

ricano LEGITIMO Palhinha americana LÍGJTI-

MA e um» ínfinidarle df> outros «ecido» exi.-ep.in

-tlmente resistentes, adequados ao nosso clima.

í»r«ntirdr> PROTEÇÃO diu*adoura e EELEZA ini.

tu&láve! io interior dos seu» automóveis.

Paçam um» vi»it» à noisa confortável le.s »n'.i»

(?e de adouirir » sua CAPA.

CAfAS MS9E (IS 480,00 - À VI5TÀ l A CÜSIT0 ^

(niretameiiie d» Fábrica .» C*a»*míd«rl

D. P. CLETO LÍMIT4M :
WA W SEM A10,1.13-TUS: 3Í-CO50 E n . W

Cor verde, forrada a couro, cer irenat. equipada «em rádio j
R. C A. Virtor e cm estado novo. VeDde-se i ma Barão de'
Ipanema n. 71. com ,\rmlndo.

.*.••*•• + *.• + *••:* + •• Tlr 
¦•.• 

+ * ^

Dinheiro-Automóveis Lincoln Zephyr - 1948

DE XOTO 19.8 - CUSTOM
! Vende-se Fluld-Drlve. cor -preta, 

4 portas, com radio, reló-
i «-to. aquecedor, 5 pneus banda branca, bateria, nova. 22 mil tnllhas.

j Condli-üo perfeita. Feçamento A vt.«_a. Telefone das 13 ás lfi hora-i.
ao Sr. Sebaatlío, 42-3906. on Caixa Foütal 3.623. Rio.

CLUB COU PE'DODGE
1549, forrada . couro, com rádio, única ao Rio. —-
Vende-se. troca-se e facilita-se. — Rua Conde de Bon-
firo n.° 426.

CAMINHÃO
Chevrolet Gigante 1936, rodas duplas, flutuante,

em estado novo. CrS 2^000^00. Rua Marit e Barros, 116.

CONVERSÍVEL OLDSMOBILE"
194T. capas de Nj^lon. Spot-M^ht, faróis de neblina, farol de

marcha-ré, rádio, pneus banda branca. Yéndc-se, troca-se, faci-
?Jt»-se. Rua Conde de Bonfim n. 426

CÁMTNHÃQ GRÂNDE~
Vendo um Fargo de 8 toneladas. Fábrica reduzido.

nm de 3 e um Ford 47 reduzido. Facilito, aceito trocas
— Roa Marls e Barros n." 116.

FORD t- 1937
Particular, caixa 85 H. P., rádio, farolete. farol de

neblina, 4 portas, capas nylon, estado çeral bom. Me- 
'

lhor oferta. Tratar com João — Senhor Matosinhos
n.° 135. .

CAMIONNETTES NOVAS
Vendo duas Fargo oa duas Ford, emplacadas na

lotação, com 11 lugares. — Falar com Américo, tele-
fone 43-2676.

DODGT^IPÊCTÀLDÉTÜXE
NEGÓCIO URGENTE

Rstado de novo, pouco uso. 4 portas, rádio "moto.
T<Sla", relógio, capas americanas, faróis de neblina e
r-iiir. T,;~ht Preço: CrS 85.000.00 — Garagem Ipa-
nr.uv. :;_a. Barão da Torre, 1SS.

PRAZER DE LUXO - 1949
Vende-se uma zero quilômetro, toda equipada, rece

bendo troca de um carro usado com facilidade no pagrá
mento. Ver e tratar, à rua do Senado n.<* .i.9.

FOURGONS- BEDFORD
Vendem-se fechado», ótimos para padarias, confeitarias, açou-

fues, lavanderias, fábricas de massas, para qualquer condução*.
Preço de tabela. Facfllta-se M^í do pagamento. Ver c traiar A. rua
Tedro Américo n. 56 — ->Ja.

Vende-se. uma dc lmo. cm ótimo estado. < portas, devidamente
equiparia, bem Torrada r com boa pintura. Ver e tratar i raa
Prudente de Morais n. 1.620. com o porteiro do EdtfMo.

M¥RCURY-4Sr
quatro portas, côr grenat, banda branca. Vende-ie, tr«-1
ca-ie e facilita-se. Rua Conde dc Bonfim n.° 426.

MERCURY 49^Nõvõ-
4 TORTAS

Vende-se azul-marinho, banda branca, completamente eqaip»- |
do Aceita-se troca. Tratar á Avenida Xossa Senher» de Capatm-l
barça n. 664. com Manoel. '

MlRCURY 49 
"

CLUB COU PE'
[ Novíssimo, equipado com rádio original, pneu* áe
I faixa branca, estofamento dc couro, fechadura de se-
'gurança 

especial Merly. Motivo de viagem. Urgentíssi-

jmo. 
Ver e tratar à Avenida Atlântica n.° 618 (tuxòr

I Hotel). Copacabana, com o dr. Sérgio ou José Carlos.

^ NASH" EMBAIXADOR-1949"
Vrnde-se oti troca-se por Mercury .9. de preferencia. Tede

i equipado, perfeito estado. Mol)ro será cxpUcadn ao interessado rie', 
local. Ver e tratar nania Real Grandeza n. 36S. Fábrica Aurora.

'HUD 
SOM-1949

Commodore, 4 portas, forração couro, grenat, equi-

pado. Yende-se, troca-se e facilita-se. Raa Conde de;
Bonfim n." 426.

H U D SÓ N -^ 9^N0 VÃ |
«ero quilômetro. Comodore, . portas, plsca-plsca. rádio, aros

cromados. Também Hudson 49. pouco rodado. Cr$ 115.009.00, ei
Club Coup* Hudson 4S-49. equipado em maimlflco estado. Faci-
11 ta-se parte. DURVAL. Tels. 42-1551 é 4S-6S17.

NYLON AMERICANO

DE CR$ 350,00 POR CR$ 270,00
e material plástico, em padrões modernos, para
CAP0TEIR0S e ESTOFADORES. Yende-se qualquer
quantidade.

LADEIRA MADRE DE DEUS N.° 13 — 1.° ANDAR

(Travessa da rua Camerino)'

HUDSON (0MM0D0RE -1948
S cilindros, i p&rtas, arul, equlpadi
ral. arOS í-iO'-*"-"rr •. r,n-> ¦- V>nn_o

OLDSMOBILE

0 mais novo REVENDEDOR

FORD
CAMomoti ford -Fi-ri-ri- ri — a—l-

taas-te eneeneudas. Para estrefa na lt___.ata'
eram.

TRATORES FORD - D.lstribeMoree .urMm far* t

Distrito Federal. KntTega ismdiati,

PSÇAa FOBD LEGITIMAS — CenaMeravet ">!«.*.

Vendas em conta eorrente a «rasas ideaeas, tam
dese«Btes espectab para. reTeudederes fretfetu.

mais mederiu e yesse&I

IMPORTADORA DE AUTOMÓVEIS

MAQUINAS S». A

RUA DO ÇEZGK.DE. 14? — TEL. 32-24M

tPrerimo fc rua Rtaehuelol

PEUGEOT
TITO GRANDE — SPORT

Vende-se om antomórcl Tenceot, com alrum uso.

estado dc funcionamento. Ver e tratar na Garagem Tunel K«r«,

i Arenlda Princesa Isabel n. 134. Tratar com o Sr. Alberto. . ,;.

; Riley ou Jaguar x Apartamento
Vendo na Tijuca, em lunar privllczl.do. apartamento ém edl-

ficlo de der andares, já estando sendo habitado, com S quarto^
íala, salinha de.entrada, banheiro com bot em cor, * Tart.ndas «rm

riiita deslumbrante, dependências de empresada e («ratem oem

qúots de («reno prAprio; por CrJ 5.2.0*0,0.. Tem Cr? IJ*.•?•,*•

nhanclsdos pelo praxo .de 15 anos e-o. saldo . rista. p*dtnd«

Ct$ 60.000.00 ser recebidos em um carro Riler oo' .Tas.tr. Cartaa

na-» S7.594. na portaria diste Jornal.

942
lateral, aro.
nletrp" em' «••"i.o estudo
telefone .5-0373, das 8úü horas

. Vir.VDE-SI-l EM PUM ESTADO. TORPE3DO. T)Pf) DF LUXO,.! ¦

?i?. t!u!i?"* 5^l,'.-.T~^T ¦ r!"T5T--,v. ~ t »:,;of*te--.dot!-s5 í;ovo .. n»oacoaa.0,.p:!o PNEUS E PINTURA EM BOM ESTADO. TTLATAK PELO TELE- ¦ • ¦ f. 
' *j «¦ 19Lfone =3-1500. - er. ernani. B B. 5., em Cop_.cab.iu_, d?*. 9 as 13 horas

Senhores automobilistas
TAXI AMERICANO S. A. - AV. BRASIL 2190

ConsertarA seu carro e promover* a Tenda, sèm pat_me»to d»

estadia . e receberá depois ía renda, o conserto e «omlssío.~~VENbE-SE~UM 
CAMINHÃO

FARGO — 1949

rodado, setni-novo. Tratar â rua Gome* Carmeir»



1(1

iiiiiiiii!iiiii_iii!iniiiii.ii_iiiii!iiíii!iiiiiiii;tiiiiiiiiiw^

Eis aqui porque usamos Pcpas MõPíft
no seu Carro CHRYSLER ou PLYMOUTH e

r"^^^--3Kl 1 irimum-se eorteumetits If ' —

-no seu CAMINHÃO FARGO!
£_&_£_.

fe«« torrelímenle

* .cô,d0 com „ 
'J'r

«"oemJuraUJid.^ '

«. .oa. recebe o »»-
"rparat»I veículo,

^«^arciuestari^.,,.

*'íofe..ocompeÇas.MÕJ,0(

Miplim-se eorteumetits
'6 

gàr/nte a miiclm. pre-

ci,Io..maa tmubím facilita-

no, a instalas»» daa P«í«

MOPiOL
Isto repre»en*» nma «c<?"

„omi. par. V.Sa». poU

.«demoi. consertar »eu«arro

o* eaminhio maia ràpid»-

mente. Nio perdemos «empo

procurando ««»«P»«

peças. As peçaa MOPW

necessitadas para o seu

S. poJ«m s"JorZZ
das imediatamente do nosso

Fr»nde estotpi».

fmimm mnlllmm

^«amente- 
a<ittp,ara-«

l' esta e' a r_,_s~
^nosíazeTseusTUe,,á

0otar3oquea,p " Ç"' *-s»s.

W&, bO SHA8TL - DOMINGO, SO D» OUTUBR

MERCURY 49
CLUB COUPE'

NorUílmo. ei)t)lp»do rom rAílo origina), pneu» de f»lia hum i
ratofamrnlo de couro, frrhadura df «eguranca rsperlal Merlj, Mo,
Uvo de vtatrni. t'r»fntl»»lron.

Vir e Iratar i Avenida Atlântica n.» BU M.uaor Holel). Copa-
cabana. coin o dr. .-n-.ni ou Joté Cario».

CROMAGEM
boraa.

NIQUELAGEM -
de pàracboqur, radiariam, elo, Kntre»» dentro dn ._

Serviço garantido. Preços mAdlcoa.
" METAL 0 lt O M "

Rua Sacadura Cabral n. 333 - Telefone M-ÍSI»

PONTIAC-42

P~íorcfonam

iej
5«u carro

"""¦o, «Je ser.".*" q"itó-
mico **fvÍS? econô.
<*ni-_io _u"arl
f««elon««| 

melhari

ou
mais «

^Js\miti <¦¦ tttttiitmjS^r

Vende-se um em bom estado, particular.
Ver e tratar à rua Miguel Lemos n. 17. — Fone
27-7291 

PÀCKARD-42
4 portas, preto, com todo equipamento. Estado ge-

ial novo. Aceito troca dc ciimlnh&o ou Brilhante. Base
Cr$ üõ.000,00, k, rua Marls e Barros, UC

WTIIlCÃÍ^El"M2ÍHÕRÃSr
fixos de manivela — Cabeçotes — Cilindros — Pi.viôes —

| Válvulas, etc recondiclonamento de blclas e cm-nuilliot.. Preclsic
i absolnta. — Rua Machado de Assu n. 53. Te). 2.1-235)

Traga sou Carro ou Caminhão à Nossa Oficina

Para obter o Melhor Conserto... as Melhores Peçps
SIMCA 8-1948-COM RÁDIO

Vendo estado de nova. Aceito a primeira oferta ra-
zoavel, ver e tratar: rua São José n.° 1-A, 1.» loja (canil-
saria) — Arthur, até às 18 horas.

p^yoíuci©ncír/0>f
/^^^^H^- . INTEIRAMENTE

-__0_^S^
CIA. CIPAN

Avenida rlenrique Valadares, 150 - Rio de Janeiro

Automóvel - Ford ou Chevrolet - 41-42
Compro. Pago até CrS 50.000,00, urgente.

Tol. 38-8699. Também compro um piano até
Cr? 10.000,00.
Aço e molas para automóveis, ônibus e caminhões

Em stoek: Ford. Chüvrolet, International, Dodge. Taokard,
Austln. Standard. Jeep WUlys Overland, Renault e outras marcas
aob encomenda. Oficina especlallrada em consertos para n mes-
too dia Serviço dr auto-socorro dia e noite. — Tel. 48-8717.

CHARRON — FABRICA PE MOLAS TARA AUTOMÓVEIS

Irmãos Fortuna £* Cia. Ltda.
TRAVESSA RIO COMPRIDO N. IX — TELEFONE 48-8717 — RIO

FORD V-8 — 1934
partleular vende em otlmo estada

do eoncervaçÁo, ma quin» toda retifi-
caaa, bem calcado, todo forrado a
pano rojro, otlma carrocerla. p.ieus
sobres;.»:er.tPs. por ter recebido carro
novo, Ver t tratar com o Sr. Lulr,
Vioje ati áa 17 horas; 1 rua Dias da
Crur *«i.

AMORTECEDORES
RECONDICIONAMOS com absoluta garanti*, seja para qual-

nuer tipo dc carro, os quais serão montado» com rapider. e por
preços vantajosos, á ruj José Vicente, 20 (Fraca Yerdnn.i.

ÂRMSTRONG SIDDELEY - 1W7
Fai-icular vende linda Sedan conversível, 6 cilindros, eco- _

T omlca, bitola larga, forrada a couro legitimo, equipada com radio, i¦ condicionado, etc. por Cri 45.000,00. Custoif

FORD — 1949
Club Coupá

Vende-se ou troca-ae por carro de
menor valor: tratar ã rua Herraene-
alia o de Barro; tz, «ib.. Artur;

FORD — 1940
Vendo otltr.o eatado, forrado a pa-

Ihlnna. baee 4a mU erueelros; rua
Condessa Belmonte 33. depois das ;2
hor*3._sornente domingo. ,

FIAT PULQA

FORD

faroletes de neblina, ar
CrS 00.000.00. Rua Cândido

Vende-ae ano itA?. o limo estado; .
informações tel. 4q-s;c5. Alentara. |_ |947 _ SEDAN

2 PORTAS
Bup«r !us:o. completamente noto. —

co.* ar.:*. pnei'a novo-s. equipado eom
rad!yj e jogo d* capai. Vendo por re-
ceber Chtvrotet <C. praço 74 mil cru-
selroí. Ver e trater na rut Santa
Alexandrina jat. ca«a ARnailo. segun-
dh-?e!raiiiiiia Praça da Republica 77.

FORD — 1939
A T>o7t___-s, "Mm calçado, *swio jí-

ral oti*íüO 3 HT» & rua S«*r.*£ltlr.04
Z2-.K aala fc Pini-.o,

Mendes n. 22 ¦Glória).

CAPAS PARA
AUTOMÓVEIS

EM legífima MATÉRIA PLÁSTICA AME-
RICANA, feiias sob-modida e por pessoal
competente, podem ser colocadas no mesmo
dia c adquiridas na AUTO CAPOTA FOR-
RAÇÕES Ltda., à AV. GOMES FREIRE, 132.
GRANDE SORTIMENTO DE MATÉRIA PLÀS-
TICA, EM LINDOS DESENHOS, CHEGADOS
ULTIMAMENTE. Capas para automóveis
desde CrS 600,00. Trabalho rápido _ perfei-
to. aprontando-se uma forracão em menos de
8 horas. — CAPAS, CAPOTAS, FORRACÕES
INTERNAS EM GIR.4L. TAPETES DE LÃ E DE
BORRACHA. CA|A»OS, etc.

"O CAPOTEI ÜO" — Avenida Gomes
Freire n. 132.

FORD — 1949
Vende-se, ciu.atro por;as. em aatado

novo. íac;;ita-ce o pagamento, ver
e tratar corr. o sr. Luiz á raa * de
rifftv.nb.-a lSfl. loja.

1M9 — Mercury, Dodge, Oldsmoblle, Ford Inglês, Renault, Che-
vrolet Plca-Pe, Ônibus Chevrolet, Hudson.,

1948 — Oldsmoblle Conversível e Limousine, Packard, Hudson Con-
versivel, M. G. Conversível.
Vendas facilitadas. Consultem sem compromisso.

Industrias 
"SOPOL4R" de J. R, Arturo Gonzalez SUARCZ

SÍUDÈBÀKER — 1947-1948 
"

C H A M PtON
Vende-se uma em estado novo. equipada, pneus de banda

branca. Ver e tratar á rua Marquês de Abrantes n. 191 (garagem
do Edificio Visconde de Carandal). Sr. Augusto. — Telefone
46-3423.

QÚWKQÜtp:

*ONTO MORTO ^
MARCHA AVAHT8
MARCHA A RÊ •
TANQUE WDePSNOCNflx,,^^
G MiDíDO?. DE GASOLSK^.

"C-tt-" ¦"— _SECÇAO 
MARWMA^

amnÉM

BBB—iB—*

.CHSSSJSà.

W_al"Mt/sat;BB3SS383IB raaSSa V . Wj **^>ÍBfc. **^te3 * 4j5M v_X___\\J » ^R»ya^'T"'^Li,,,"'l,. 
'*,.....^

RUA D5 P~MW®7 «75

FORD 1938
Vendo dr 4 portai, freio a oito

rdêio ae H.P.. luso particular. t_i-íc&-
.-Joa toberba, raíndo geral o-fmo. Ver
na rJi Bí.râo <i<: Mesquita. 339. A-na*
de::.

o RADIO PARA AUTOMÓVEL que t«m
as faixas de ONDAS CURTAS e LONGAS
conjugadas, adaptável ern qualquer tipo

de CARRO ou CAM I.N HÃO.
A venda nas BOAS CASAS DO KAMO

DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA PARA TODO

O BRASIL

FEIGEHSON & CIA. LTDA.
Importadores Atacadistas

FORD — 1937
portas. Cà\^iPirtloalar _

H. P. pilhl-Il»tüo- Bair .
Ihcr cfnrta. Avenida KcnrlquA Vala
üntfS 9a. |? Io. 53.

3>-
pntua novos, iam ra»

mil «raaelroa- cu n*B-

Ford 1938 c
Luxo

40 —

V*ndo B5 H.I». Largo da Oloria fla
bomba ^dg gacoilna cotn _ ar. Oorr.o.

FORD INGLÊS
-RXQ/i DEHONSTRAÇÕSS

Trt 36-7931. »r. Ar.I;onlo. 
FORD 1946

Yenie-ii* um tm ótimo estado d»
eo.ver/aífo. R'-t Gonçalves Ledo "Jí.
junto á Praça Tíradentes.

FORD — 1949
Vfncic-ae r.svo com radio. T*Io(ri"

»le trl so. binda branca «a-p»1» nylo.n.
íarol marcha-ri. náo «TT?m;ic*do Av.
Cajogjra» 7. Garagem co__. Manoal.

ATENÇÃO
AUTOMOBILISTAS
rAUTO MECÂNICA AMERICANA — Rua. José Vleente. 20 <Pra(^

Verdunl
OFERECEMOS TODOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS

'¦& — PINTURA "Süstema Americano" á base de nllro eelulme
"DUCO".

S •— t,AN'TERNEIRO: Serviço em geral, Solda elétrica.
S — CAPOTEIROí Capas, Capotes, Forraçôes, eie Grande sorlt-

mento dr Materials de Nylon e Material PlAstico, ete,
_ — MECÂNICA: Serviço geral, Recondlcloimmento de Amortece-

. dores de qualquer tipo de carro e Todo Serviço de Eletricista.
SERVIÇO RÁPIDO. GARANTIDO E A" PREÇOS MÓDICOS

ompro Auto móveis
pagando imediatamente a dinheiro. Tratar com Fernan*
Ao, à rua Cândido Mendes n.° 22, Glória.

FORD — 1939 —
Gr$ 33.000,00

"Vende-ae, s portaa, oor preta, &c
íl. T.f maquina perfeita.

Ver a tratir com ar. BA3ROS —
Ar. Erasmo Brag& n, 255, 6.° pv.:c,
ttl. 42-SiJO.

S DE
PALHINHAS

Para Renault, Skoda, Simco. Austin, Ci-
froen, Fiat e outros, a CrÇ 580,00— Chevrolet,
Ford, Plymouth, Buick e outros, a CrS 650,00.
Rua Pedro Américo n. 56-A—- Loja.

FORD VEDETTE
Sxplecado no dir. 29 do corrente

com 5i2 qúilomttroa rodados, vendo
ou troco por carro menor. Teleíonr
37-54B_I. 

FORD-1946
2 portas

Vende-se preto, eapas.
pneus brancos. Em ótimo
estado. Telefone 27-9048.

FIAT — 1.100
Vende-** na rua dos Arcoa 3&. Sm

I>frrfelta eatado. Acelta-oe troca .

FORD — 1949
. Vende-ae sovo eo» ¦ 3.300 ¦ duKoma-
troft de 4 oortaâ, oor peroba equipado.

Praia do i'Um«a»o tt. Oirajem

COMPRO
ftfERCURT ou CHE\rROLET, 48/49, conTersirel ou

sedanete, em estado de novo, preço máximo CrS 90.000,00
¦paira me ii to imediato. Propostas pelo tel. 37-9948.

FORD VEDETTE
Vende-se i rua Visconde áa Inhau-

ra» tli lola. cc.-n Nllo. da» 9 à» 18
horaa. : ¦•

FORD 1936

CARROS EUROPEUS
Regulagem gratuita

Qualquer que seja a marca do seu carro europeu, nós lhe ofe-
recemos durante a 1." quinzena de Novembro a regulagem do aeu
carburador e distribuidor inteiramente gratuita, a titulo de pro-
paganda. Completa oficina especializada. MECÂNICA &. COSME
— Av. Presidente Vargas, 1..S1.

Vende--;* em pâríeiio ejUdo. tçui-
pado para cajair.ento. Ver _ tratar
ao Largo de Santo Cr^to. ponde dr
automóveis, com Xelaon.
Furgão Chevrolet 1942

Vende-se um cocn capacidade para
1.500 qullcs do cartra, otlma maquina,
tal. domingo 47-3090 dias Uteia 46-
lgn_ weijojp^mü,, cruselro b^

GTP£Õ~D0DGÈ novo
Vondo hoje. tipo furaanete 10*17

próprio para entregas. Ver hoje do-
mlr.a<" ha Ladeira do Leme iv» ?21,
oa«..i 26. Teleíone 32-Ò35I. sr. Oríiu
Ribeiro. -

HUDSON — 1948-49
Veníe-se eom pouco» quilômetros ro-

dados de baixa comprese&o Supor Bix
equipada azul clara ouzus banru
Uranoa. \>r e tratar com o proprleta-
rio A ma Domingos Ferreira í2Bü upar
tamento 1202. Domingo das 9 às 12
hora». ¦

I 

Caminhão FORD - 40 j rfii^TT TlpíF^ ô 1T\ ¥7*
Vende-se de i cilindro . Si i i %k" h S ft» '-3_J- l_\Á

próprio para pequena! cn- jj |f gVa tf KJ<3 ^j^ &*^ / ta ifit_ BnA
tregas, em perfeito estado, r, w I ja ¦ I yka /—S 

'¦-> 
W ¦ __,

carroçaria aberta. Facilita- [)¦ f- ¦¦. iB Jl ià f I f v4 m ¦.fl m
se. Ver e tratar A ru- SSo J&. _¦ Ji H M à__t*f9*_JM- A, ______ WJL JL
Francisco Xavier n. 469 — B
Garagem Olímpica. 3

^Pig^^^g: ^^PC' \3y7^Â'

/L 
'-*è*^/w<$®&* íl/ <*__^^/lL__W^oo 7

Jl *£_._•••! _9 . ^-'-^JS^^i-Ll.*//// _-^*'<au 1'f- ''os. era bom ostaao. bu» m«"»»|

(-WK»^>— 
/ 

^36Q.__^ 

- 
/-^ <** te.^J "¦"—**/

B A REVENDEDORES E OFICINAS TEMOS PREÇOS ESPECIAIS PArI!

CASA
METRÓPOLE

IMPORTADORES
A CASA DOS PREÇOS BAIXOS

Grande sorttmento de peças e acessório!
Baterias, Telas, óleos para freios e amor-
tecedores. Material elétrico. Rolamentot,
juntas e correias. Anéis de segmento, pa-
rafusos, porcas, etc.
Fazcravação de lonas de freio e disco*
de émbreagem para qualquer carro.

Eua S. Clemente, 81-A - T. 2C-6909
BOTAFOGO

RIO DE JANEIRO
Av. Venezuela. 131
8." - Salas 911/913

Tel.l 33-5750

PICK-UP STUDEBA-
KEU — 1949

Vcndc-sr nm com capacidade
dc 1.500 quilos dc carga, com ie-
ra quilômetro. Freço da tabela.
Tel. domingo, 47-3096, dias úteis
46-1933.

PONTIAC

SAO FAtTLO

Rua Aurora, &89

TeL: «-5401

HITE-193»
Vende-íe. freio i a.- comprimido,

para 10 toneladas. Prrço de oca-
sl&o. Tratar com o sr. Bonees, i
run Baràn rto Bom Retiro. 191 —
Engenho Novo — Tel. 29-4038._

*/nde-ãe utx. em otlma conserví^ao
ii ipirtr.cli e r.iotro ou troci-t'. por
earro menor, otlmt oporsun.dace. —
Hule domingo áaa s is J horas ' at
,e',-rtds-ttir» tm dmnte dts S At is
hr.Tj*. Rua do Blcpo 120. Bio com-d° 

PLYMOUTH— 1949-
Veada-ne ri« enr b<^e. íorr«rto *

couro, redío. tratar p*;o tele.ono 27-

JFIÇAS,
PLYMOUTH — 1949

CLUBE COU?I'
ulpfttiu. íor- I- itarVende*5« novo, todo «ulpi

rado a couro, preço ^»bel*
p:Io teletone l.-h2_n. Lauio ou et-
.•__A*-:ttt_ I»'.o telefona ;2-.06o ou
traòa*ta por carro de menor_vslo£^__

PEUflÊÒT— IS4S
CrS 17.000,00

Veade-te de 4 portio. 5 ?ns'-s r.o-
¦tos. era bom estado. Rui Cr.ndteo
MUndea 12. Gloria..

Posto Embaixador
LubrIII=»cío. UViUt-m • preulo.

oleo di tedas at murcaB. nucrojín?.
Diesel, pollmei-.to df carrocan». tu,»
_-r.< !._!____* 71. C0P£Ci6alia.

Quer vender seu carro''
Com êxito e nesTirar.ça? froou.-r W.

Pinho, corretor eipe;la;lMoo. ««te..o
lr.covlnlente de atender meros cik.osci,
r.eita;Ioí rapldoí e honettos A ;_?a._,,í"
nedWno«_ti-A.tsl- t. Tol._-^:_ili:

RENAULT — 1947
r_l_?%r?-do°TUti$0*. !-% C£
vo». motor dianteiro. Ver-na. rua dos
Arcos l<^CTeral^J_JI_odos_o»_dIii."RENAULT 

DE 1948
Veade-se uma em perfeito ?;'*-ado de

1 eonvervaçio. torrado «m p_»,l_iin_ha
racilldada no p*somento
Lar nr. ruá do Senado

FORD
CHEVROLET
— e —

RENAULT
AUTO MODELO LTDA.
Largo do Machado. 31 e '-."»

Fones 45-1132 e 33-6050

— Super»
1ÍM

Vendo um, recém-chegado dos
Estados Unidoa. novo, com W5
HP, 8 cll., radio, ar condido-
nado, over-dtive, janelas e »a-
sentos automáticos, cor abr.ul,
rodpjü brancas.

Ver e tratar no domingo 4 rut
Farani 12, sob. — Botafogo.

LA SALLE 38
Wnde-ae *m oom Mtftdo eônoer»**-

íio. Tratar A rui Bario da Xícva: ;'í
cont Oenealo.

Lincoln Conversível
1939

Vendo Cabrto;*:. efíUíoaUa com
dlo e tiro! de neblina. Pode tr*j:-sr
m«cfn!co. 29 mil cruaelroa. Rua 3a-
bl!'o:iía n° 9.

LOTAÇÃO
Velide.ua Ford 7 lugan-a ozlnso etta

do. E. IVrro-Lnlil"n Tratir cr.m ra
margo. Oaragem Diana.

LOTAÇÃO

FURGON-49
Ford inglês em estado novo, vendo urgente.

Ver e tratar com LARIO. Rua Senador Dantas,
115, fundos.

HUDSON 1941
Vende-ie uma cioaversfvel, oam

pneu.* de oar.-_!a branca, recito em
períelto estado de conservação, w
e tratar com o roprletarlo á rua
Melra de VaEconceloa 133 Grajaú*.
ar,' ;jano;l, daa 12 ag 18 horaa.

HUDSON

Por particular, Trocn-ss o placa.~* ¦ *• para a portaria deste ^oaial
S ÍZ14A. ,

ÁUüftCURY DE 1948
FORD DE 1946

Sendo o Mercury de 4 portaa, equl-
pado e perfeito por 90 míl. cruzeiro.»
e o Faro de 2 'porta.*., tuper-luso. no-
to como de fabrica. Preço 67 mil cru-
reiroú, Vor hoje até iu. 17 horaa, na
rua 8nnía L'.'.?.Ia l.o. aala 801. telefo-
ne 31-6551. ar. Hermes. .

ra- «íít^alKiitiaS^^^^^^^Smyy

PLYMOUTH AS^O 37
Portlciílar Vftr.de quatro portas otl-

mo estado de maquina, pintura forra-
çáo base 24 mil cruzeiros. Vtr n tra*
tar na rua Visconde da Oavea 64, Ma-
noti.

15 mtl crutetroi ou pel» melhor
of«:ta. co n mie r si vel. otlma maquina.
Ano 1932. Urpente motivo viagem. —
Tratar pelo telefone A2-5i3b. depois
dan a horaa.

INTERNATIONAL 193S
Tfnde-se caminhão aberto, em ótimo estado, ver e

tratar à rua Marqnès de Sapueai ns. 98/100. Garagem
X^iáOj.

JAGUAR 3 1/2-1948
Vende—ee em perfeito estado, radio

e outros acessórios, preco bi» 78 mil
cruzeiros. Tratar com Wludimir tele-
tone 33-81)11) _...1t.. .

MECÂNICA
Eiêcutumos qualquer serviços di> m?-

carne*, lanternelros, pintura. se;£o <?e
emergência p*r» atender com presteza
a aerrlços pequenos ' e de roRulaifem.
Rm Aires Saldanha 37.^çooacabana.
Morris Oxford — 1949

Dí* 4 portas, cor rrenat. em eatado
novo .Telefone 27-7133.

MAQNET0
..Psr» Tord V S vendem-se Pníçò
marra S^Uitlla. novn em toih\ Tra-
tar eom Mamargo. Oaragem Dian*.

JEEP —1948

SV*sde-M. 
Ver « tratar n« rua dt

Vchnelra 73. aobrado. Mesquita C
o Pio.

JEEP
V*.',do -.n novo tiuir J,',iq.i|.n ete- |^ at*,r. ti i- fets, 'a_zí:m___ i

Taxímetros
Capellnha legitimo* tfa ta-

hrlra .lodo Wolfrnm, Tfnflpin-
te. ntprmcntante: ~ Av.
Henrlqiip V ' in,.r, > 73

t PORTAS - ANOLIA - 10 SHF
A Intuiu pontiulloifi* brttóulM
tainhím te buil, cm mutora*.
tcí> rtpldot, po»>i,tr>, tflll.
como « o r«r4.lD|lê> ISO. dc t

Krl.it 
. ANGU*, «lim ** V*.

i. • Aarlta * mircdAvcl dc co
ver I Venha caab*c(-lo •...
aoMul-lo I

OLDSMOBILE
HIDRAiVIATIC I

Ano 1947. 2* serie, quatro portas ri- I
dlo. Delco. calçado, motor 0 cilindro» i
sn» pe;-felto estado, ver entre 8 12
horns, á rua Alberto campos 20S. —
Ipanema, preço SQ mil cruz^lr-ía. • PLYMOUTH — 1943 ,

Vendo nova. de 4 portos, forraçao al
couro, preço de ocuslüo. %*er z*-leira,
d rna MonteAiegre 3, com o porteiro.

VtHBAS (0M U(ltl»AHf »
fREÇO CRS 38.800,00 ~

mmm IUAKtX(0, 21-C
llt Sf-ÍBSA-MO

PARTICULAR
Vende-ee ums Kish- otlma pcrainiDça ou sanhora em períeil.i estado,

oreço 45" míl cruzeiros. ^Tratar i rua
VtsVtX da^Çunlw 31. •__ j
Mercury 1949 Convir- !
sivel e Chrysler 1948

Conversível
lüquipados. com radio, pnsus . de

banda bronca, vend-nm-sa oy trocam-
se. Itua Con*iê da.Boní.m 435.

Rádios de automóvel
Oficina tMnkanwaío „ auarclhad*

'.iiiri Qualnuor coese-rto. Ra» "Oe «..
coa 59 Tilclono 42-B331."RENAULT — 1948

Vende-se, eslt. eomo r.ovo.. proso
30.500 croiolroa, motivo «;'8«nM ¦(«

« trator á. AV. Mam tie Sa 161 ho]«,
coin Witon, amanhA A Praga Crus
Vensol!--a_si_aPÍ°^JiJj!RlMAÜÜT — 49

Troca-se vm com 5 jeses dtdto
por carro asado ticando a Pflí?»
com o compmmluo do paüar o m-
•__r ds dlvtda 13.T0J .-.r-JMhos. me-
S oití tranuíerenola do eontrato .»
to?minar em maio. Var « »_*fea"'

1948

PACKARD— 1946
Vende-se em otlmo catado, complü-

tanicntc equlpcdo c com banda bran*
ca, A ruu Haqdock Lobo, 2i?.';ea-.a ,i
dai o ks \. horj.*. Vittu ce atenda per

tc?efonr ¦

SIMCA 8' Vculo cor ?t_.l_. com radio, peja
inelhir oíerta.' ver ho)e na raa da
Oratldüo 19 ou de «eçanuo-fa.r> eji
rtlente na rua Bio José i-A. I1 W».
03mlss:^o._J. Avlhar. _

,'Standárd8-l947
5 portas, cor preta, pinto* pneus,

maquina, tado em otlmo est.do. .6X00
quilômetros. parachoíiuü reforçado

" uaefroa. Tratar oom ir. va-te.
<8-h(,i2. Rua do Biapo :2j-a

Arcp-A.tiitl

NASH — 1942
V*nde-íO em bom eatado geral t?a:i

capellnha pela melhor oferta, ver ua
Av. Presidenta Vargaa 667. 2li an*Ur
tratar com ar._ Moreira, ict. A"_\__________t•

Packai'd Conversível
Otlmo par* lotação e erende faml-

ila. modelo l«e. de luso. capota *
pintura nova;*., otlmo estado fia con-
aervaç&o, particular vtntíe. pela me-
lhor oferta. Tratar « ver na t*í::ln<i
da rua Çfio Luiz Cíonz^za 654. ofi-
cina mecânica coin Tl&p.- -

PACKARD — 1937
Vende-te um quatro portas, cita-

do bom/ Telefone jr-6942. dopols «aa
10 hora*

SIMCA SIX — 1949
Vende-so, estado novo, pníjsa

banda branca. Ver c tratnr na
Fraca Eugênio Jardim, 15 — Co-
pacabana, Tel. Z"-(ii:H. 

'__

TAXÍMETROS
Vaadcai-te eapeUiüni pa.;'.i<U ejla«

cado *o preco ca !abr!ca. À rua coe—
lho Xcto no'< I» ar.dra, Repressntnr.-

— Tel. H3-3íH(t.

TRÊS LOTA
Vendoffl-íR en: bom estudo. EaaJ^a

International m; tíe outro da 11 -i
outro üe U lugarej. matrUnIadoi f.t.
linha Maaà Mever, Abollsão, l>Peí'i
ã vista 180 mil cruze»v»s. ver e ísri;tr
no Posto Elínabétii Junto «o Xtii%o
da ^AjboMpBcu .___.,_____.,_____»_.

VANGUARD — 1949
— Gr$ 55.000,00

V»nUo um forrado t. couro todo car-
de com radio. Negocio rapino * !.
¦•¦Ult. Teleíone 4a-l.nl, dr. Calatar.-).

Vende-se Chevrolet 3S
De praça lloenílado. bem «iaJc**

do. maquina em otlmo eatado. ou tro-
c»-«e por ?ord de 34 * 36. partleaiar
— Base 25 mil cruwl.-oa. Ver na raa
Sario dõ übi 1», ,,. .

Vidros automáticos
japota do aeu oonvãMlvel^ílIárie-

na mal? Coniertt-» cm Atalaia. Bu*
S*'___.-—'¦":.. Talo*00» ____ÜSh

Vende-se um Chewolet

pplo C*í.,
ou na :.::-nna rua__n_;

STANDARD - 14
« porte.», bitola l«rga. otlmo eata-

flo Vendo ou troso. Ver A nu' CoelW
Neto Mi Laranjeiras. Tel. 25-T5fi. —
Edvaldo.

SIMCA-8— 1949
coro pouco

Tratar I»

MERCURY DE 1943
FORD DE 1946
90 e 68.000,00

AvuUo pretas • üc^yletameníe no-
vo». íendo o Mercury de 4 portiu i
o.rord d» 2 portaa. Novo* em tudo
Ver hoíe aU »* ii horas., na rua T-íu

PNEUS
Venio. troco, compro novoa usades

frlrados , racautchutados, i-ulcanjsaçaq
de pneui e câmaras, horriçhftlros oií
As 13 horas A rua Aires Saldanha -"
Con aca ban &^ ¦ -, . . . .-¦
POSTO DE GASOLINA

Vtnde-^e c<5m tererno de 13x5^ cnn\
*lP7ador d» 12 toneladas. Saí tf vi* In-
fenoente' ^galniei_,,l,03r

PONTIAC — 1942
Veu-i-.: partlsúlir dt t.rfon*», tia-

Vendo, motivo vlegrm
uso.' cor verti», 4 portas
relra 3Z-VC.00. __j _

SE30ÀNETTE
FLEETLINE
CeEVE^LET 947

Quase nova, tôd»jjjKlulpad», ln-
clusive rádio. Vc^i tratar i rua
Cupertlno Durão n. 81 (Leblon)

/StudebaBSí 1948

nha flradonfei Penha,
por um partwular rer
rua _Tt___»________or__\____l.

_ trooa-fc^
r tratar é._____%____ '.,

Vanguard Standcr —
1949

Vendo oa troco eaul-iaío e«t* Itó-

tir^r^it^s-jn^t^-
VANGUARD — 1949
Sst»do novo. com 8.000 oullommroo, |

eoulpaJo eoir. radio etc.. -vendo O- t-o- ,
co por Citroen, ârua riguelra ie \U-

48-0181. Antônio.

VENDE-SE

Land Cruiser
Venile-se um qvaal itoro de et_*ire

portM. eor «Iara...; ;çom_pl«iamon>
*t(UípflíO

Vm automóvel <íhe«tt*t IÍS4. «Rl
_ Dortaa. chapa particular am !»rla.-
io eatado e onaerr.açío. t« «'*
(imento novo « bem c»i«ado. T»t^--
A Tua Saturno «61 antiga, raa IT — I
v Oeral. Tratar eom Senhor Pealo." 

WOLSELÈX
vonde-íe oreto novoa .òom líá;?:!:

,roi ctoroado* naa roça» J°r J-_;Í2emaelro». Tratar so Hío eo V.-ore.
eom o mianlador_Afan?°.'"vemde.se

CBevrolet t.t- carro w> tit.l.
enul-pado. otlmo fv.r.donamen.o- roa Blo= OHJjfil:.o rord d» 2 porta». Novos em luao. , ,*',"5>7:. . _, ,; ' '"Jrri:- . ..-TAi-i it--_{ Ct S-U-ui eauvi»o_>. ou mo

Vtr hole ató *« is Hora»., na rua T-io.\ Veuli-..: partlsülar.dt 4,-portaa. (¦'• ,i «J f*iJ;'i? , , 'fire trilir i rua xlmetro. rua B»o-
toro <fa eilva 71í. caía 7 etn Vila ras&o i-.o>j> dí pnlhiniia amctlcan» I S;1""-^' '??."«._.X,ú. t:- -. Tst-' <"-c.'• I»;as»«u *t
Uabel ou nKUnda-telra na raa Saiulot_.no «autlo. Tratar no '_,aijj *j Honorlo *<L,$tlf?*.i,ii.- '~-u ««tíhwfj.
u. ut»i» w. .„-*.- m, pc, HmuI&». ' Uacbtao g. Toleíou» «s-MM.. . • \«tta. ?», s»»***- -r,i< ;—t'.

¦''.¦¦•'. '-.n.,'¦¦'•:,.'.". ¦'¦- .. '. l '''¦'. 
. 
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JÒRKAL DO BRASIL — DOMINGO, 30 DE OUTUBRO DE 1040

NAO PAGUE LUVAS NEM ALUGUEIS CAROS
VILA N. S. DAS GRAÇAS ,

IjteW
CAIAS E TtRRCNOB en M

on M mensalidade*, eem Jor».

i: AH.tr-: Cut. «sedlra e men-

.«altiladrs de 350 a S50 ertutelroa.

TERRENOS; Entrad» de 1.200

a l.WO rrurelrnt. Mensalidades

de 240 a 4«0 eruselros.

Na EeUçAo de Paciência, ra-

mal Sant» l rui. com 06 trrm

eletrkot e estrada atfelUd», 1,10

horas de I). Pedro II cem agua

Telefone 43-7408.

Imobiliária Comercial Vieira Sobrinho S. A.

RUA BUENOS AIRES. 44 — 3." ANDAR — TEL. 43-7408

Nova Copacabana

Apartamentos à Venda
COPACABANA

GDSTAVO SAMPAIO N. 184 (Inicio de construção) —

Apartamentos a partir de CrJ 280.000,00. Financiamento de

50 %. Primeira entrada, 10 ft.

FLAMENGO
EDIFÍCIO UNIÃO — (Inicio de eonatruçSo) —• Rua

Buarque de Macedo n. M. AparUmento a partir de 130.000

ernselros. Financiamento de 50 <V. Primeira entrada, 10 %.

CENTRO
RCA LEANDRO MARTINS, eaqulna rua dos Andrade*

(construçáo adiantada). Apartnmento a partir de 128.000 eru-

tetros. Financiamento de 50 %. Primeira entrada. 10 Tc

SANTA TERESA
EDIFÍCIO ISIS — Almirante Alexandrino, 68«. Aparta-

mentes a partir de Crf 210.000,00. Financiamento de 50 ^.

Primeira entrada, 10 "t.

Traiar diretamente com o» construtores, lncorperadores

e financiadores:

CONSTRUTORA A. J. BRITO S. A.
RÜA MÉXICO, 41, 3.» AND. — TELS. 42-1777 E 32-7640

ARCOZELO
lote residencial, perto da

Prato
Vtnd».

Etttçlo. medindo jo-.m
;o mil eruielros pat"
niiyluj tel. IT.:

AVENIDA BRASIL

Dt Bonsueesso a Vigário Oeral. oti-
etrttt d, JS mil crutelros par.

pagamento, ter-rocüldade d.

I Casa Conde de Bonfim
i troco poj* apartamento

em Copacabana
Vendo ou troco pr apartamento
i cata em Copacabana ou Ipanema,
edlo antigo na rua Conde <fe Bor.-

rr., quasi em frente «o Tijuca Tenis
rreno de 10x38, Informações 37-

m

APARTAMENTOS NOVOS
Vendo A rua Joaquim Tavora 65. Junto A rua Barlo do Bom

Retiro, Engenho Novo. Lindos e bsm acabados., de 2 e 3 quartos.
nla banheiro cozinha etc. tendo um vago. — Parte A vlata e o

:"t--.r.-» ?. lonrn prar.o. — Visitem e venham aos escritórios de A.

Siiva — Av. Rio Branco, 117 — Ed. 
"Jorial do Comercio' — «ala

431 t rua México, 41 — 10.» andar — tala 1.008 — Tel. 43-38*0.

CASAS
A PRESTAÇÕES

Vendem-se com 1 sala. 2 quar-
tos, varanda, quarto de banho,

cozinha e outras dependências,
na rua Ibatlnga n. 67. EstaçSo
dí Magalhães Bastos, E.F.C.B.

Preço Cr$ 80.000.00. um terço

A vista e os restantes Rté 15 anos.

Pronta entrega. Tratar com o

proprietário, a rua Buenos Aires |
n. 85 — 2.° andar, das 8 as 11

e das 15 ás 19 horas.

¦ ~-y^> 
...

CONSTRUA
r'^/èic LAR

NO SACO DE

S. FRANCISCO

^TERRENOS
Local de grande futuro, valorização rápida. E' sem dú

vida a mais linda dc todas as praias da Guanabara

Grande facilidade de pagamento, SEM ENTRADA, a lon-

go prazo — prestações desde Cr$ 450,00. Lugar prlvile-

glado para ama moradia ideal e encantadora. Condu-

çSo fácil, certa e rápida.

Informações diretas com o concessionário de Tendas,

à rua do Carmo n.° 6, 4.° andar — Salas 406/7 — Rio

— ou no Saco de Sâo Francisco — Hotel Balneário —

Estrada da Cachoeira n.° 40 — com o sr. Dias.

Nunca houve uma oportunidade

PARQUE

CAMPO IINDO
4$

ma
'é

Domtoi dtõmiea
nos negócios de tiranos!

A Oa. do Expansão Territorial, teve o

prevllégio de lançar ò venda o Par-

3ue 

Campo Lindo, em condições tait,

e preco e facilidade de pagamento,

que to Oi seut amplos recursos e

experiência podiam permitir. E por
isto mesmo, circo de 2000 lotes de

que «e compunha a I.» planta forom

rapidamente vendidos, constituin-

do tal fato o maior tucesto imobiliário

dos úllimoi 20 anot no Rio de Janeiro I

O 2." loteamento, iniciado hd 2 meses,

nas mesmo! condições que constituíram

o sucesso anterior, vai sendo rápido-
mente vendido.

toles de 15 x 50, planos e prontos para
edilir.nr, a 15 minutos de Campo Gran-

da, que c servida por 80 frent alêtrí-

cos diáríot. Campo Granda garantirá
ao Parque Campo Lindo desenvolv/men-

to rápido a valoriraçâo caria.

no Rio, loteamonto aue to pos-
ndiçõnt • tl-

NSo hó a venda
ta comparar, em praça 

"de 
lotes, cone

tuação, com o Parque Campo Lindo. Procure re-

servar, hoje metmo, o «eu lugar not ônibus os-

peciais, para vititor o forque Cotnpo Lindo, sem

despesa ou compromisso.

Certamente não haverá outra oportunidade igual.

Agarre-a "com 
unhas o dentes"!...

ANDARES NO CENTRO

COMERCIAL
PARTE FINANCIADA A LONGO PRAZO

Vendem-se ou alugam-se
EDIFÍCIO RIO PARDO

Jã com habite-se na Av. Presidente Vargas, «6
— próximo à Av. Rio Branco (3.° edifício a contar

da esquina), pavimentos e grupos de 2 salas, sa-

teta e banheiro.
EDIFÍCIO NOBEL

4á com "habite-se" na antiga Avenida Presl-

dente Wilson, hoje Av. Frankün Roosevelt, 146 —

Esplanada do Castelo, próximo à Avenida Rio Bran-

co, pavimentos c grupos de S salas, ante-sala e sa-

nitário.
EDIFÍCIO mercantil

Já com "habite-se", à rua da Assembléia, 1", 13

c 31. pavimentos e grupos de 3 salas e sanitários.

Imobiliária Delamare S. Â.
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 446

e AV. IS DE MAIO, 41

CASAS DE MADEIRA
PARA PRAIA, CAMPO, ETC... .-.; .,'-,.

Insulamos em qualquer local, no seu lote de terreno, com as acomodações que desejar, Telha

i francesa, pintura a óleo, duas cores, sólido madelramento, portas e venezianas com ferragens e vi-

dros, assoalho de macho e fêmea, com uma polegada de espessura, paredes com tóbuas extra, sendo

a eozinha e W. C. cimentadas sèbre baldrame vermelha, francês, Upo ladrllho A vista e em presta-

çóes. Tratar i rna Araujo Porto AlesTc n. 56 — 5.« andar, sala 53. lias 13 as 18 horss. Tel. 22-4619.

Técnicos resolvem o seu problema

IWBfflffMlwMWir 1  flrm. fl >H n.a WÊ&f&isl&UÊ

LOTES DE Cr$ 5.000,00 em

prestações mensais de Cr$ 95,00

Cia. DE EXPANSfiO TERRITORIAL
"Só vanda torras quo valem ouro"

Rua Visconde de Inhaúma, 134 - 3.° andar - Tel.* 23-2180

Casa — Cr$ 20.000;00
Oportunidade unlca — Casa recém-

construída. 2 quartoa. aala e còzlniiu
arta 830 mtt ros quidrado'. pronrlo
clima saudável. Ver a trtttr na eeta.
eto de Atuilti kl. 43 Btlta da linha
férrea eom Boarulo. Elétrico I*.

CAXAMBU
Vando. troco por apartamento ou

aluio o predio novo, 13 quartos mo-
bufada próximo ao Var.me Agviaí.
Negocio de ocaildo. fac!llU-ae o pt-
samento. Tratar tel. 4B-1O70 ramal
37 ou 2«, das 12 às 18 hores dita
utel*. Zoei, t slt. __

Casa vazia no Meyer

teiro» financiados._ Prtttaçto

¦Vf.it.lra" bate !20 mi: -n:.-::

rua da A.-'«-::iV.(! i
eó peasoalrns

CASAS — VILA
Vendem-te: Cisas de frente, ds 2

pavimentos, com * quartoi, 2 sales.

eotlnht, quarto de banho completo,

entrada para auto e aress. Preço 2!0

.-nll erutelroí. oom flainciamento. —

Casas com 2 quartos, sai», cosinha,

quarto de banho oompleto e área. Pr*-

50 1S0 mtl eruMlroe,, coni financia-

mento. Tcdaj alugadtá sem contraio,

ix otlm» rui luato i. conduçio. e

7arai.lt t roa Barlo de Bom Retiro.

Tratai; com Aletondre i ru* Acre 33.

CASAS E TERRENOS
Tenho C.lrntss Interessados, na conv

LOTES — SÍTIOS E GRANJAS EM PRESTAÇÕES

430 cruzeiros de entrada e prestação de 107
cruzeiros por mês

Vendo em Duaue de Caxias, a partir de 10 mil cruzeiros. Ven-

do próximo a estação do Sio Bento e da Variante Rlo-Fetrópolit.

com água e luz, a partir de 18 mil cruzeiros. Vendo próximo a es-

tacâo de Atura, plantado de diversas fruteiras, a partir de 12 mil

cruzeiros. Demais Informações com José Pereira, á rua da Cons-

lltulcão n. 33 — 1.° andar, rala 2. próximo da Praça Tlradentes.

Diariamente das 13 ís 17 horas. Tel. 32-6540.

Mendes-Vassouras
Yendcmos ótimos lotes de terreno, no melhor clima

do Estado ds Rio, com grande facilidade de pagamento,

sem juro». Informações com Ari Vieira. Avenida Graça

Aranha n.° 206, sala 905.

APARTAMENTOS BARATOS
CATETÜ - Ver..•¦.•• s ::.,-r-.t A

.«¦4 0 12 — Prf.iOi dz 85.000 e 150.001
r 55.000 írur.clroa - SüAo, banhei:

to», bnnhelro, etc. Visitem
- Av. Rio Brtnco, 117 —

'".c:-.-.er--'.o" t run Mc:.'.-.;.. ','.

1 t rua Orlando Rar.ííl :

iâ - Entradae de 25.000;

ha. tto. e sala, 2 quav-
venham aoa escritórios de H. SUva .

radar — Sala 421 — Ed. 
"Jornal

sala 1.006 Tel. 43-3340.

oet»miaci(. ÁREA PARA LOTEAR

A Sat.TEKNO Itíj. fornece a cobertura

para a tua construção

A técnica da oonatruç3a modiflca-se constante»

rnetite, «tendendo *s exigências do progressa

Organizações especializadas surgem para estuder

e resolver os problemas que se renovam. Ê aqui

que ae tovna oportuno o serviço da Soe. TEKNO

Ltda., colocando às -uas ordens o seu Departa-

fnento de Engenharia, especialmente dedicado aa

estudo das £ítrutur=.s cie srsiides vfios livres, co

mo hangares, garagem, galpões, etc. e çue ter»

ii.'••.«.''kção je »ol»hoi-ar r.-. «oJuçíJo Ho «»n j,riW»ma.

DEMOLIÇÕES

uaCatumbi
•st.w ir.uíto stock.j e compro ca-
-í.-e ,i.,-n''..,','.'íi, psitc bem tele-

:.'-;•.','¦ 

""""'

GALPÃO
Vende-te ou aluía-se para fibrlcs

te moveis, carpintaria ou outra In-

auttrio, tem força e telefone. A rua

Domingo» de Majolhies 2356, Dei Cos.
tühe. Tratar ptlo tcl.

GRAMACHO
sta lotai Juntos multo bom situa.

perto da Variante. —- — -

mU por jo mU
37-2««0 "

Marechal Hermes
Yeode-üe terreno de esquina com 1

redlo ao lado. ótlmamente bem \a-
lüeido prtsttndo-.e psra srendt
onstruçlo. Posto tis Risolina. «tr.
',•-. r.r .-..:, ,'i.i'.cr.il ínvaffct 207. e
ratar na rui Frei C*neca fci, corn o

Renda - Cr$ 9é.OOO,00
Vondo bloco de 7 iojat e 3 Kits. novoe de esquina aa Peaha.

no melhor ponto comercial. Predio de otlma construção. Negocio

de ocnalio. Facilito. Plantai a m.alA detalhi-s com H. SUva, i-r. T.Ij

Branco 117. edifício do 
"Jornal do Comercio", 4.<=, sala. 421, tele-

fone 43-3840.

)

FflZEilDINHfl

LOTES NO UQIS LINDO VALE
PERTO Dl MfilS LIROfl PRJ1I

MENSALIOaOE: CRS 100,00

•
AVENIDA ERASMO BRAGA J17

GRUPO 701 - CASTELO

Um dos mais lucrativas negócios !!! j
, 

' 
Oferecemos, a cinco cruzeiros o metro quadraúo, área masnüioa, j

rom planas <¦ ¦<l:.ranj..do;,; não terá balxlos. Tem cerca ül íun m.-

liiáo de metros quadrados á-margem da Río-Petropoüs, na altura |

de RoskjIo, local ílorescente e anudavel.

Examine e estude esta oportunidade! II Dirigir-se. roasmo aos 
|

domingos ate in U hovaa. na 
"Organização AK»^«» 

^T^à-à I

Mio Peçanha. 15 -_p.8j_no ™C =¦ ;"•!i, AnòriOi-.-:. 25-3». Tel. 43-8e.i8. ,

belíssima fazenda, em sawta !
CRUZ

da eataçio ,

dí morada, I
eucaliptos.

-Jste^lfe^

'.',•¦;;.-,-i --.¦: ">/.::.e:-_ ;^.:ci.qs. a^uiiun íi uuv .*.* ^ ^

.-.» 3e:it» C"."J.-. n:sri!:Mio 113.38.-) ir.\ tendo bea 
casa'¦ -i .... cr rolo-iG*. \-r-r. r -¦'"¦¦¦. ir.err.r.ú:.. 2.000 

pis 
6

piá, plantaç&o de aipim, multaa frutelraa, gallnhoa. porcos.

V<Ü0Vende-«e 
po- priço baraf-sslmo. de preferencia íe porteba

i-íiadi Pun melhorei tietulhe* * :'r:'o-: telfocar

Travessa do Comercio. IS. 1 » andar — Centro.
p-rfa. 43-8960 —

CASAS-APARTAMENTOS
BRAZ DE PINA .

Circular da P e n h a
Vendem-se casas e apartimeitto». acabados de cons-

truir à Estrada Brai de Pina n. 407, e Lobo Junlor n. S.235

(Circular da Penha) com bondes, ftnlbus e lotaçào i. porta,

agua. lut e gàs. Construídas com andar térreo e l. andar.

NO ANDAR TERREO: sala. cotlnha, togio a gas Esso.

ouarto e dependências de empregados, área com tanuue e

quintal. No 1." andar: 3 quartos.e banheiro 
^WleU.

IBalrro i» todo habitado, eom «rande comercio. raoUldade

de pagamento nas seguintes condições :

20% eomo sinal na entrega da» chares, eom promessa

' "«'^"dentro 

de «0 dia*, com escritura definitiva; e,

W, no prazo de 5 anos Tabela Prlce.

Estrada Brar de Pina. 42S-A ou na

At. Presidente V»r-

:XECUC*3 «ÁPIDA e «OJtÔMIÍ» USO SEM CÍST»UÇ*0 DE tZVmi

Ai «itttíluisi sm Msaei,. At «trulgi.» ei» MdOelis lEUMO

TíX^O ;c<niemlttn etoporefoMn «proveltamer.to ifttesfi!

i. ..circ !.--. no ç Mèo-dt =* •'«, COPi tülènc'* ds coluru» *fV

obra, no btrttfldc jeri'd* te»n«j

A Soo. TEKNO Ltda., que há multo

_^ >e Jedica exclasivamente ao estudo

., 
jBTlB^BPk ','"' prci!t'cmas d«s estruturas ds

^^^^rtrtflFJ^YVjSíwW onadeiia, ,»-sstarâ valloaa colaboraçSo

^wBI^J^^ffiStinrK. tc>s 
^'l6' í-^e-nhí-ú-c.s. Arquitetos «

^^^CTgJMpyg^^KWyjti^ Construtores qua a consultarem.

TggpyQvVwgra^VJ&)yF Solicitem. *^m compromiaso, o«is

Js9&&SgjiP*'^ wlnbor»ç5o especializada.

«IO OE JANEIRO *AO PAULO

Merltírl» < Oritltti: »m 15 (Je Sorembro N." ÍOO

Artalda Brasil ti." 0113 15.= andar . miei 7 t *

Ttlntons 30.2066 IJtlona 3-432*

Prédio em final de

coustrução
Vendt.se 1 otlmo predio c-n iintl

•is :or,.t.-.:;.'.o .'rr. c-n'.:o terreno it
10I4J comisesto O» 3 «nortnei quar-
tss. ampla ttla de iar.tar, itu dc
vlstta-s. varanda, banheiro completo,
li terminado) corredor. SíranJe C0I1

nha e basta.n'-» r.Jlr.tsl. InstalftçSetí
ã qa';ua']'- terminada eons

priTvielrlAalma ftrdcm, coni
¦ fr.orrr.ei, e —*

oa té
maf«á 

'ds 
1950. ca-jltal )i dltnendldo

IÍO mil (rrrr: •--••.• ..,.-'-Capltx! necessário
i ter.-nlnic.lo 50 .-aij ,.-'.:.-j!.'

sie Aroulo

Praia de Sepetiba
Vende-se um» casa na vil» do Barco

5 VUa Lecy 
~

:t^t»
trada Iatenátat

Sítio com três casas
Jacarsiisíui

i TittiiM, com if
do íiindo*' 

constltulcüo 3J. J;

Terrenos à beira-mar

CABO - FRIO
Cidade tradicional, vida. própria, luz. agua e teleione, CUau.

wtluberrimo. uma das praias mais lindas do Brasil i nma enean-

tadora lagoa para pesca. Cinco conduções diárias, 3 1/2 horas

ric Niterói. Rápida valoriraçâo cem a nova canaliraçío d a*oa

c o asfaltamento da estrada. Adquira seu lote em prestaçõe», sem

juros. Plantas c demalí detalhes na 
" Organização VaiconctHiM 

_

Av. Rio Branco, 105-108, 12." andar, sala .'

c 32-8881.

Tels. -8-.S1

sc 
-.;

ultima oportunidade
Lotts de 13X50 » 5 mil ctuselrot «rr

prostacóei tuavea dc 15.60-, pacav* 
¦

tm i anot. a 15 minutas
Orande. próximo a Bicola
rr.lt. Ests prtço vltorari
l» de novembro, ultlmoi
curar Ssntana na Avenld;
Soossvrlt 84. 10» andar. T

j-63. Esplanada do Caste

Campo
ae Ajrono-

aomentfl «te

Trittir no local

IXOBrLIARIA DELAMARE 8.

ças. 146.

APARTAMENTOS GRANDES — LEBLON
Entrada de 1?O.C>00 cruzeiros oa ni«io,5 e o rastaate em 10

ou 15 anos' — Vendemos -.Rua Campos üa Carvalho, 749, tendo

um vario duple^ — 3 quartos, saleta, aida, banheiro, etc. e grande

sal*0 Isolado ¦— Visitem o de n-° SOI — chaves no 303 —. Ve.

nham aos escritórios do H. Bllva - Rua México. 41 ~- 10.» andnv

- Sala 1.006 e Av. Rio Brsnco, 117 — Ed. "Jornal-do Comercio

¦^ Sala 421 -_ Tel^ i^^*°: Ls."CIDADE"BÀLNEÁR1Á 
ÍÍÂIPU

Construa sua casa de campo, r.a mais Untla pral» do país,

em (rente a Copacabana. Terrenos eni CO prestações, sem Juros,

com lu», Ai.ua e Unha de ônibus normal.- Visitas ao local sem com-

promlsso Procure os agentes autorirádos Cardoso ou Ribeiro. —

AV. NILO PEÇANPA. 151. 9." andai, sala 905. Tel. 42-2850.

CASA DE
VENDO rio subúrbio da Central.

SAÚ DE
i-oximo de toda conduçàd com

'Úm 
GRANDE - JACARÉPAGUÁ

TERRENOS, GRAN.IAS  VENDEM-SE

Com financiamento a. longo prato. Agua, lur, ooa condução. -

Rua Buenos Aires 230, 2.» andar - Tel. 23-4034 - Daniel Ro-

drlgues, das lí ás 18 hora».

TERRENOS A PRAZO
Nova Iguaçu — Os últimos lotes com água, luz.

condução à porta, ruas arborizadas, por preços a

partir de Cr? 9.000,00. Pequeno sinal e o saldo em

60 prestações sem juros. Aproveite esta oportuni-

«lade, pois restam poucos lotes. Maiores informa

ções ã Av. Frankün Hooscvelt, 194, sobrelòja, sa

la 207 — Tcl. 32-9814. — Próximo ao Aeroporto

TERRENOS para construção imediata com.5.000

tijolos grátis a 30 minutos de Niterói
J.m w.. rt. terrenos a partir dt 330 metros queira-

VENDEM-SE lotes de tfrrein

dos até 3 800 , i,, uiu, om b.uuu tijoi«i gr*

8Slr7™reço unlco: lo!oop crutelros em 
J«staÇôss 

de

mensais. Dentiv. ,'ln c:.",ní" rl,- ,,:•.¦,,rr..

:-:avn.-':i'.e. procurem 
"EEC

6 cruzelrct
local dia-

ia México,

sala 1,008.

¦ coníorto o ótima* acomodações amplas, com terreno para cons-

ds obulfto - Facllitó grande parte Tratar pessoal

SILVA. Av. Bio Branco, 117, í.". tftla 421. Tel.

CHÁCARAS e TERRENOS
• 6AO .OAO DE MERc^íorA^AcHl 

VILA RO..AU

e residenciais o longo praxo. Lur.

rdovll Santana. Avenida Klo Bran-

CASAS PRÉ-FABRICADAS
( M A D E 1 R. A)

Çntrega dentro de 90 dla?i, completamem* montada e com to-

(,W 

Casas'a pwrtlr de 25 mil cmzeiros. Cinco tipos dc caia. Com

todas as garantias contra broca, cupim e deterioração.

Entrega 30^ com o restante facilitado cm 5 anos.

Compre sua casa diretamente (Ja lâbrlca e iaçu. a montagem

no Tocai oue mais lhe agradar.

Mude de casa e local gs vezes que necessitar sem se preocupar

com 'uvas, senhorio, etc.

Maiores Informações, detalhe?,

Avenida Franklta Roosevelt r

Telefone 33-9814. ._.. ,._

Casas - Apartamentos ou terrenos
Firma dando plenas çarantlas e referências, encar

rega-se da venda e compra dc imóveis cm geral. Aàean

;s 207.

CASAS-IRAJA'
PARA CONTRIBUINTES DE INSTITUTOS E CAIXAS

Vendemos as úliimas à Estrada Monsenhor Felix

entre os n.°s 840-842, condução á porta. Preço 80.000

cruzeiros,, com amortização de CrS 600,00, após p eo-

trega das chaves. Pequeno sinal de reserva. Entrega em

12 meses. Tratar na Cia. Comercial e Imobiliária Canaan

S. A., à rua Santa Luzia ».' 685, U-° andar, grupo 1101

(próximo à Avenida Rio Branca). ¦""CÕPAtÂÍAKA 
- APARTAMENTO

Vende-se terminado eom S quartos, ü quartos de banho. 2 sa-

las. apartamento de empresada, garájera, k rua Gomes Carneiro

n. 35 — i.° andar. TraUr 4 Avenida NUo Peçanha n. 12 —

TERRENOS PÁRA

INDÚSTRIA
Vendo, de minha propriedade, áreas «ni

locais privilegiados, Facilito Telefonar para

42-0343 cu 25-5104.

TERRENOS NO RIO COMPRIDO

Rua Santa Alexandrina
Vendemos belíssimos lotes dc terreno no me-

Ihor local da Rua Santa Alexandrina próximo> ao

largo. Loteameifto recentemente aprovado. Otimo

local para incorporação. Preços a partir dc CrS

^rKa, 
e lnformaçóes - Omstrutor^ Meanda

Lob&o Limitada — Itua do México, 45

— Tels. 52-1321 — 52-1426.

Edifícios de apartamentos e vilas

H. Silv
Vendem-se 1*'

tr« utf'vnr;.Xrr.tisair;toVc7Vm~8Ío"joào de Meriti, i «¦»» 
j ta»W dinheiro para legalização dos mesmos. Tratará ,

Tavares Ouerra ,.. 94. fobrado, fel. 43-8103, diariamente, e do- 
^ ^ j^^ n,o 1353 4.0^ sala 1, ' i 

W. 43.3WV

-mln«os. des 8 ís 31 horas.

Compramos, do Leblon atí Modurelra — Pagamo» * vista, niesmo

Vusados. porím sem contrato, ou apresentamos plí-.o fv.it sloan cr

7-tidi -Sem de.i-.ia.-. par.'. ... rr.-r pr.-irl-tarlo? 
- Vtulinm n; ¦

.. ..ndar.-- snla 1.000

Jornal do Comercio" — Sala 431 —
Rua Mcslco. 41

13.° andar

"VILAR 
PLANALTO DO P1RAÍ"

Altitude 300 motros _ Clima adorável. LaSo natural para

40 \ 125 metros com frcnlc par:'

^oVA^STftADÍ. RÍO-SAO PAULO, desde Cr$ 200,00 po

srrsss?'^. %?£sz.:«? ^^ zs®
„ as sufs passasens. Vronriclarla Loteadora

§ çanha 20, sala 811 — Tcl. 42-50x1. 1

pprtn
atls

A. Av.



.TORNAI. DO riRAfin.

ALUGAR! NAO ALUGUE (ASA
¦t nrm M Iluda <"i»' terreno» loiiae, oude V. S. ps*»

-?..-ri-irtmfníf r náo i>odr morar pot falta dc eoncUieào •

.mir.v. UtlUdAdM UJdtopensávcla. Vlrilt* «cm c?omproml_-«o

riiru loteumento r vejn « verdade, que Irm 11 meers, * J4

pvifte funis rii> mil l-mb"sç6c*. Lotei rcildencIaU e comer-

lali (ir.-ílr. 10.800 mirelros. A melhor arca de terrenos lan-

Cíidn li vi-nd-i F.m pir-:ic<W suave.. ConduçAo i porta, n.

tudo mon-in.to. n ?S minutos da Praça Mau* r a 18 da Pe-

nh». Pode construir e morar Imediatamente,

Informações e rèserv» de conduçAo grátis, diariamente

A rua Jacl n. 31 — Penha. "Onibua Vila. OrotAo", na

erttaçl-o, rom FREITAS.

APARTAMENTO A PRAZO
Vende-** o apartamento n. 202 da ma Joao Rodrirue» ». 70,

¦podendo ser entregue Imediatamente, eom 2 quartos, Mis. co«t-

«ih», banheiro completo e W. C. de empregada. Negocio de oes-

5 _ 1.» andar. Fone 12-2118. eom
Trstar na rua do Carmo n.

• Sr. Peres.

APARTAMENTOS
Vendem-iie quatro, juntos ou nepnradoi, zona Pe-

igiilho. Tratar à rua Conde de Porto Alegre, 415."Avenidas 
- Subúrbios

COMPRO
¦Era 

bom ou mal estado, hipotecada» ou nio. 
,_.-.._.

Tratar com Joaquim, das 0 ás 11,30 boras. ou das 14 »J 18 bo-

. Tel. 28-8024. ¦__

APARTAMENTO
Vende-se apartamento de varanda; asls. d»|L«'í»T£/0Í3ft*

dependências, próximo a Eslavo de Pedro *™M>0J" °Uri,r;

Ver domingo a rna Engenho da redra. 61S. apto. 4. com sr.Car-

los. Tratar á rua Visconde de Inhaoma 5S. salas 1.202 a 1.205 -

Tel. 23-2347 

ARMAZÉM ou TERRENO
Compra.sc na At. Brasil ou imediaçôc5< limite

R. da Alegria) área de 500 m2 m/m. Telefonar para

Carvalho 32-0400. das 16,30 às 17,30. _

^Apartamentos
Vendem-se os apartamentos ns. 103 — 104 — 201_e

204 da rua Santos Melo n.°. 17 e os dc ns. 101 e 301 da

tua João Rodrigues d." 70. pela Tabela Price. com pe-

amena, entrada em dinheiro. Tratar na rua do Carmo

n.° 5 — 2.° andar. tel. 22-3716.~ 
BONSUCESSO

Vendem-se arabado, de cooslrolr. * rua Adayl ., 108.entre

a, rvss Cardoso Morai, c Teixeira dc. Castro, prori». ao «mpo

do Bonsucesso F, C. 3 apartamentos a Cr? «»«•«*-»« C£

170 000.00. rc-iuenn entrada, restante em 18 anos C« »l - trea

fartos, corinW, e banheiro. Men, «r visitado, diariamente «tj.

„, 16 horas. Tralar na Imobiliária Avenida 8/A. T. A. -. A. .

rua Senador Dantas n. 14, .V pavimento

MINQO

l!

30 DE CUTÜimO DE 1849

INSTITUTO DE APOSENTADORIA

E PENSÕES DOS BANCÁRIOS
Delegacia Regional — Distrito Federal

LOCAÇÃO nr RttltnEKCIAS K ASSOCIADOS

Edital de inscrição
1. Ns nede desta Delegacia, i Avenida Trete dr

Maio. 23, 14.* sndsr, ficam abertsa sté o dls 14 de novem-

bro de 1940 s» Iniwrlrórn de associados pretendentes é lo-

mçAo de Imóvel» residencial» Ji construído», em comttru-

«Ao, on que venham s ser adquiridos com sqaels finalidade.
2. Aa InscrlçO» serio frita» medlsnle entrega do Un-

preawi sproprisdo, devidamente preenchido, acompanhado
doa esclarecimentos e documento» neeeaasrloa a comprova-

c*o dsa declarações, dentro do horário srgulntr i

Dias úteis — das

Sábados — das

12 às

9 às

15 horas

11 horas
I, Aa InucrlçòTü rlforar&o pelo praro de dose (12) me-

ses, s contar ds dsts do sen encerramento, sendo válida

tambem psrs os lmovcl» qae nu vacarem dentro desse

prato,
4. Encontram-!* neata Delegacia, a dlapoalçAo do*

candidatas, oa Impressos apropriados psr» Inscrição, con-

tendo si nortnss e o critério adotado psr* a 
' 
respeetlva

elsassif lcaçáo.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 1049.

WILSON TERRETRA — Delegado

Terreno no Largo da PenhaTerrenos Comerciais
Desmembrado» recentemente, vende-se, na Penha,

Irua Prlnrlpm, a 150 metros da Estação Tel. 30-1335 
' 

Vende-w um belo terreno res-ldenrial rm esquina,

I dü*°. V0.urcn.ço 
~" R,°' *8 9 eoutubro «_*»«• 

• rom três frentes. 11 » 22,50. preço: Cr* 70.000.00, porU' 

OLARIA ! e°m gTanár 'nr,,,dadr . Tratar na rua Sele de Se-
I t K K t N ^ *- r^ ii i «-> I lembro n." 132. sala 202

Vende-se maicnlflro lote de IStJfl melrna, provlmo ds Estacio * 
„ nn.

de Pedro Ernesto (es-Olarls). Ver domingo o rus r.nurnho ds Ps-' " '

drs. 81S, spto. 4, com sr. Csrloo. TraUr * rus Vlsconje d

Inhsuma, RS aslss 1.202 n 1.20S. Tel. 23-2S47 dursnte

I de S ia 17 borss.

TERRENOS A LONGO PRAZO
Com água, luz, ônibus e trem

Ein Nova Iguaçu, vendemos lotes do terra a partir de Crt
9.000.00, em 5 fino:. Sem |urof, mm ítgua encaii--.il., lur. e força,
llumtiiíiçío nus ruas. ônibus no Ioteamento. trutas diversa» e ruas
B-rbOlftadas, Ser\1ndo esse Ioteamento para rcalcllr. comerciar t've-
ranenr; Ioteamento como este, até hole, nunca vlota, vá ver para
;rer sem compromisso, Conduu&O e Informações A rua do La\Tartlo,
a. B5 — 2o andar, sala 17. Tel. 32-7430. Tambem em Nova Igua-
eu do lsdo esquerdo de quem asIU Junto s estacio, onde esti e«-
crito ! "Psrque Flora", todos oa rtlss. Inclusive sos sábados e do-
minto», dsa 8 is 18 horss, com JACINTO MENEZES.

no local: Av. N. S. da Pe.
com o sr. Xisto.

JT 
Fr r í n ò"s" industriais
Vendo, em pfestsçAe», bons lotes dr terreno» perlo de tln»

J 
Telielrs e Viuva Cláudio, prontos para rereber rnn.truçi.o, em
rus» eslçsdss. »ru«. lux * força. Tralar i Avenida Prc.ldmu
Vargas n. l.»20, 1.» sndsr, ssls !, eom a Srta Retire, das 18 ii 11
boras. Telefone 25-5139.

Terrenos o 6 minutos de

Mádureira
Lindos lotes residenciais a partir dc Crt 30.OOO.OO, Entrada

de Crt 3,000.00, o restante em 8 anos. Com água, esgoto, melos-flos,
sargetas, escola publica, cinema, ruas calçadas, etc. Conduç&o: trerr.
elétrico, ônibus e lotações. K' o melhor ioteamento do Distrito
Fcd-ral. Vl«ltc-nos sem compromisso, Easritórlo a Estrada du
Po.-tcln n. 43. sobrado, aala 101, Mádureira. Das 8 ás 19 horas, e
nos domingos, das 7.30 As 12 horas. Com o SR. I.TMA. A fim de
facilitar -o nosso visitante, temos gratuitamente confortável ca-

mlonnett?rpara 
-visitar -o Ioteamento.- -..

Terrenos a prestação! Hão compre
Sem primeiro ver os melhores. Em Nova Iguaçu, eom igua en-

canada, llunulnaçio elétrica nas ruas e força, còm escolas e eo-

I mercio próximo. 4 Unhas de énlbns passando no Ioteamento, dls-

-- "' 
~,,~ . 

j' 
'¦__¦_.¦ ' 

j ¦ is L i tante a p* 10 minutos de duas estaçães, desde Cr$ 9.000,00. peqne-
Vendemos no melhor ponto da listrada Monsenhor 

j m entnidll , preataisw-s de cn. «5,00.

FCÜX. lotes comerciais por CrS 80.000,00, SJnal de_50 % Em Sio João de Meritl. eom todo o progresso, na Areolda

(acilitadoE, saldo

Lotes Comerciais
IRAJÁ'

TERRENOS na VARIANTE
RIO-PETROPOLIS

! A 20 MINUTOS DA PRAÇA MAUÁ
Prestação, Cr$ 124,20

-Mtosdos 
ns Estrada Rlo-Petropolls, no Rm 14 pela Varianla,

Inrar de rápida ralori.açáo. servidos por lrens. ônibus e suto-
| lolsçbes, lotes do 15 x St ~ 780 m2, todoa demsreados, coro ruas
I abertas, terrenos planos, ótimos para pomar ou rranjn. €om |„,
| elétrica em Iodos os lotes e fios de alta tensio da Llgbt. Dsmos

Kntrada| Po-sse Imediata, podendo construir, plantar, ele. Conduçfio dlarla
para levar os Interessados ao local aem compromisso. Av. Presl-
dente Wilson. 161, 4.* andar, sala 409 — Tel. Í2-4J33.

TERRENOS NA PRAIA EM NITERÓI
A. 20 minutos de ônibus das Barcas. Preços a partir ri

Cri 9.900.00, em 60 prestaçfies mensais wm juros e sem er
trada inicial. Tratar no Hlo. i Avenida Rio Braneo n. 311 -
«.• andar, sala 621. Tel». 82-0042 — 32-6381 — 42-3812 -
-EH-818Í. ou em Niterói, s Avenida Amaral Peixoto n. 144
7.» andar, rropo 72.

Luzia n.° 685, 11."

nida Kio Branco).

5 anos pela Tabela Price. Tratar, 
m -,restaç5es B)eBbali

a rua Santa

andar, grupo 1101 (pró

Automóvel Club. com ônibus ã Praea Mani. desde CrS Terreno frente à Rio-Pefrópoüs

3.000 ml. desde Crt 12.000,1

Compro TERRENO—Zona Sul
Compro terreno no Flamenjo ou Copacabana entre o Posto 2

e 4, com as dimensões aproximadas de 20x10 metros.

Respostas com detalhes para 63.786, na portaria deste jornal.

iT# i Rio-PetrópoUs, de 1.300

lem prestações dc Cr$ 125,00..

Melhores informações e reserva de condução jratuiw.
271. Tel. 48-6080. a qualquer hora.

¦.'?alhes * Avenida Presidente Varua-s n.

(Tel. 
2Í-5139. Chamar a Srta. Renec.

1.*- .ndar. ..... :

Gonzaga Bastos

LOJA

Telefone 22-4296.

Apartamentos quase pron*

tos eom 2 e 3 quartos, sa-

leta, sala, varanda e etc.
Veni_.m--« em .Copieabi-ní. os ul-

tixos «pirumeotoa àor, tipos aí-ms.

ri-ipe-tlrsm.nto com íor.toml e :*t>0
m:. »ca!.»ir.i!_i!o d. íujio. dlstínle .5

muro» ds Avsnld» Atlenrlcs, -n> . ae-

B-lIrlM C4nr!!;5--. 
¦>_-, - -".4!í •* 0

rior etnto no -to ds e-erilar. e 44

por canto financiadas f.m ;s »r.oa a

^ por cento <? o.^ rpítaníss» 25 por
cr:no rm ? ano*. Oportunidade ma;-.
r.:'!rp t* rordí-.-ft -x-rpclon."!-. D»-

12j masmo 4 nolts

GÁVEA
Veodo terreno n aGstrada da Gávea, próximo à Ave-

nida Niemeyer. com 3.500 m2. próprio para constrnr.au

dc ótima residência, áyua própria. Tel. 2"-8752.

í GALPÃO !'
208m2 I

zona nrousT-U-u. J

I V»nde-^e para Industria ou de- I
pauto, com força lidada, a^rua e
mr.. á Estrada Jntead-nte Maga-
lh»c« ns. 894-898. Tratar na ran. !
ma Estryaa n. 633 — Tel. Jíare-
chal Hermes Sfl.

TERRENOS
é MINUTOS DE MÁDUREIRA

Jardim Guanabara
V-.-.di-i

Casas - Oportunidades
Construímos vossa casa à vista ou com factli-

dado rlc pa-ramento Entradas a partir de Cr$ 5.000.00

— Prestações desde CrS 445,00. Executamos qualquer

projeto cin quaisquer bairros. Sólidos atestados de

nossa capacidade técnica c de nossa bonorabilida-

de. Também vendemos terrenos em várias local)da-

rlr-s Maiores detalhes com o sr. Antônio, ã rua Eva-

rlsto ria Veiga n.° 16. 11.° andar, sala 1.108. Telefo-

ne: ÍS-014.1.

e i Praç» pr
».-. prp3t»nio-íL-;
. ie *'."o festo.
» àHUfÇÕti. Dr.

LOJA
?;::!•..( r.n... ;__-. 

*.'.:t.?. no J«-- |
i-.r. I-r44j-:r»-. . t___x. O.r.tr.-: C-^- .

Cdlllclo
I do írente p&ra
Monteiro. -.-.2.

..•aliam-.» o!e
| pasanr.enío. Chav

se jso-OOc c.-uzelr.

cotn Barrob. Te!.

CASAS-HIGIENÔPOLIS
PARA CONTRIBUINTES DE INSTITUTOS E CAIXAS

Veademos as últimas casas a serem construídas,

com Z quartos, sala. etc. Preços * partir de 80.000 cru-

reiros. Amortizações de CrS 600,00 após a entrega das

chaves. Pequeno sinal de reserva. Entrega em 15 meses.

Tratar Cia. Comercial e Imobiliária Canaan S. A., à rua

Santa üma o.° 685. 11.° andar, grupo 1101 (próximo

da Avenida Rio Branco).

CASA EM OLARIA
Vandê-se uma. em ótimo estaíci cie conservação, ao qual foi

r.otQp.etamentf: remodelada, á, rua Aurélio -Gracindo. 515. ae es-
-mivi.-- "in, r, run Tf-in-Til" Plnie-itel. com do!?, quartas, .snla. cod-

r\ha - bánhelri. completo, e tenrio um terreno apreciável, q*ue pode-
ri. r-onstrulr uma dependt-ncia ao eosto do comprador. O lntere£:

sado poderá adquirir a.s chaves no i-izf.nl.0. no n. 118. e poderá
tratará nr ?.-¦:)_ Mnro.-n. 

".€.. rasa 4. com o Br. Pietro Antonlni.

Lojas ou oficina, na
zona industrial

/ende-oe uma d».*» qualrtuer r*»e
com 2 epartan. :nto* nn c'.ma cox 3

oorr. terraço cot. »~.'r.1>ía ..epftraía Ía-
CÍ.Ha-se os vigErrtznos. At. 3G dí O.i-
tubro -í-6 rn-.r. -s r»»,. Jnrè Ho-.:,
faclo e Cn-cham-i! nâo bí ac?lti :n:-r-
rrifülirlo le:. 40-HIS Zii-._.çio de To-

JACAREPAGUA'
I.oli.. e áreas para aitlos r franjas, com facilidade de pan-

mento. Não percam esta oportunidade. Fa<am uma visita ao pito-
resco recanto. Tenho condução para os Interessados. Tratar com o

Sr Alveü. ã rua 2-1 de Maio n. 1.365. sobrado. Tel. 39-3119.

(MWwttWiS^THmiÃDÃ
Plantados de laranjeiras, de lã i -50. com 84 trens elétricos

groxlmos 
4 Variante Blo-S&o Paulo, em Queimado., ramal da

entrai. Com Brandão ou Oliveira, á rua dr. Eloy Teixeira, ro
Rcrtaurante 13 de Junho, lado direito da Estação de Quelmaoos

arlamente, nu tel 39-311B. das 9 ás lij-oraií^

.jlQTH..

(ASAS

VENDEMOS

rojIdecoU Tecem-tenrlnsda aom
; s-ilsi. 5 quarto;. 2 v«rAnd*«,
otlmo t;rr»<:o e.r. ftio Caetano
í&rtíím. tíepsr.c-en^I*» de .em*

r.-4.-o: <-.¦»"?<...:-'.-':'.'V._ti'.«i «

Fatqne Boa J-ípcrança. a Z2 meiro» Um.
de Bonõrio Gnrgel, os melhores lotes residenciais

da Mo de Janeiro; eom água. esgotou, sargetas, raeios-flo..
treot elétrico», escola, cinema, casa de sande. etc. — Tra-
tar vo loeal diretamente eom o Sr. Almeida, n-i com
SK\TAí. LTDA. — At. C-raea Aranha. 416, sala 831. —
Tela. e-9TSo e 52-M24.

- M»»r.'..

Pensão, indústria leve

ou laboratório — Casa

vazia e terreno

4*4:.-4-

96, ,44-,..

CHÁCARAS ANÁPOLIS
V;. E -N D O

50 x 200 t maiores, a partir de &0 mil cruzeiros, com entrada

de 10 mil cruzeiros, o restante em 60 meses, com mas abertas

e agua encanada, a 40 minutos da cidade ao local. Tenho con-

duelo para os interessados. Tratar com Alves — Hua 24 de

Maio. 1.365. sob. — Telefone 29-3119.

c-.4i_.nlio df Dentro,
onlb-ie a poria, uttíh casí. corr. a

çuartos -T? df.- c-n'a c^pn íe.*l.-:ia
a ftái*. rarandt t outrai aepfnr.-:*, ".í.

poicue um Brecai t?rreno dr 'i3r.í>0.
*ot. •-.".rea,. iata tu'c-t.:cr*', cm ei*
nlr/ní»*. proproT ptrt rar^xten cv
<í«;>Mlt*. C>.f"í .-..« 'rs-tn. .'rt-, _¦
--. J*st. T;m.*t 4 T::tí».'ci Jo Ou*
rlror : tfl 7".cn; :-¦ .i-ifivi.

PRÍPRIOPARÃ"

INDÚSTRIA
VcDde-se à rua Domin-

ços Lopes n.° 111. em Cam

pinho, nm galpão com fôr-

ça Instalada, também tem

ótima moradia.'

Cr$

Cr$

9.900,00

27.Ô00r00
Mnntcipio de Taxias. Tendo lotes eom água. lui e 3 llnhas de

roílhus. a 35-minutos da Traça Maná, com peqnenas entradas de

CrJ J.lõS.so e prestações de Cr$ 120.00. Faço lambem a cona-

true-áo Imediata, com prestações de Crt 5.000,00. Vlidte sem com-

promlssos. Condoráo grátis. Informações â rna Mi xlco n. 21 —

19." andar, aala 1.901-A. Telefone 33-7709 — MA1ÍIO.

NOVA IGUAÇU
Vendo ótimos lotea de terreno com laranjeiras nro-Ju-Aiido.

com onlbu_i na porta e trem próximo Entrada Inicial á vontade

do comi.redor em 70 prestações sem Juro». Preços » partir de

3.000.00. Trstar com Barbosa, á Praça Tlradentes n 5S. so-
. df* 14 As IB no-as, Tel 42-0345.

Cr$

Novo Loteamento em

D. DE CAXIAS

RANCHO GRANDE
Vendo 31 Est. Rio S. Pnulo q'j*.ó-

metro 35. .V nm*. fcort tio Distrito Fe-
dera! íom 190.000 r^2. bo-ai «a;to__ de

erreno plano.

CASAS E TERRENOS

EM NOVA IGUAÇU
Longo praro e pequena entrada. Procure reservar sen

lugar hoje mesmo nas camlònnettes, para farer uma visita

sem compromisso. Tratar com CARLOS ou STQTJETHA.

Rua Regente Feijó n. 25. Tel. 22-0230.

CONSTRUA SUA CASA
Damos posse do terreno em 12 horas, perto da estaçáo de Nova

Iguaçu, 5 minutos de ônibus, vendemos terrenos a partir de Cr$

14.000,00,-entrada » vontade de V. S. — rrestaçóes mensais _-0

alcance de todas as bolsas.
Praro de 5 anos sem Juros. Note bem : — é questio de snro-

veitar, temos somente 32 lotes á venda. Tratar *. rua do Lavradlo

B 27, sobrado. ORGANIZAÇÃO METRÓPOLE — Diariamente com

GENARO. Tel. 32-6160._CHA(RII.HAS 
HA RIO-PETRÓPÕÜS

Á 30 minutos da Fça. Mauá de únlbnsã porta de casa, todas plan-
tedas de abacate, banana, caju, Jaboticaba. mangas, com pequena en-

trada e siia.ves prestações. Mais Informações á Avenida Presidente
\"argas n. 446, 5.° andar, sala 507-A, quase esquina da Avenida

Rio Branco, diariamente.

Chácrinhas a 10 minutos de D. de Caxias
A'endo todas plantada» cóm árvores frutíferas, com Ai

Tf» m2. Preço 18,000,00. 10% de entrada, prestação de Cr*

Tratar á rua 1." de Março n. 101-A, 4.° andar, sala 6. Ti

#3-0189. •

A dez minutos da estação, lotes residen-

ciais e comerciais a partir de Cr$ IS..000.00. —

Planta e mais informações com Araújo. Avenida

Somes Freire n. 20. Sala 603. Tel. 22-2763.PECHiNCHã

.... il:io
Y#ntíeíro3

?"! teroi. xn .-,'•"....«l r.ài-.-xic.r.-.'

t tratarto. 
"Be;* 

r^í.der. r.ü oo.v.
.-e.T.-tnifl. o ríseo. í ->O3^u:nà0 :
j.«.'.g: 

*.'.,."r.s. 
cdt. :«reirâ, aati

âe jar.tar. 4 JíT.ploi oüf.rto; corr.
a;-.r.i.-la* enr"Di::-áC!, : Tir.helvos* ' 

dí-

MifBt.lca
lindo n^Tiâr. 7otosra-
ror.r.a;ò;* cr. ncrsii

•n-.-.-.-.i

cais uo pon-rc- - rr-*.}.-.*.;.-
i Arv..\:»-n - Ver. den o.. .'Cn

tír.fl-^clftíoí. co.r. á.-sít noas-
íasojrnt, loeallztdo Ti«

xv, C.dfidB UTra. com atr.io d»
ett?*dA de f-r.ro e Ír.ít»Uíõ*«i de

a»ior«* '.^;or.Tii':oei ;.v.

•-T. C
, .'4VÜ

.--."..4..».
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CENTRO 
" — Vende.-nw

nídfi Bio Brtno-?. prodio
pfiTl/nentos. edí!íc*do «r.
d* -tproTíHiadame.r.tp - 2
>ndo . *íi.?c c« rrí.ite.

* I-A/jO.. —' A
•¦'4', r.ilitncia.
pro=t» <iatre=-«
Pejjon. HO.fiíaí
Tiafnlfico terrin dp' wquln* d

i. gr_n;>' 
*, »:¦.>:-.»

k\'.. *. 3:'n-.«3 salas. *.¦

r.\t'.' V .'ir riíí •-"::-.- 
" 

r;

TERRENOS PARA RESIDÊNCIA

E COMÉRCIO

i minutos da eataçáo. Aproveite e«ta grande oportunidade que ?•*
está acabando, em Derembro terá Inautrurada a Variante e esta

I teireno valerá o triplo
Tratar na Orgat-ixaçio Monteiro. _, A.cniri.. Gon-.e: 

~r?!:'«

n. 55-A, sala 1. Tel. 42-5840.

TERRENOS em Duque de Caxias
r.Dtrada tnlelal Cri 4M.0O. Preataçèts dr CrJ 1CI.00 por mês,

[ Treço a partir de Crf U.000,00. Vendo os nltimo. lotes naa con-
dir/ien acima, doa posse imediata. Pode constrnir logo. ConducA»

; direta à praça Mana. TTatar ã ATenid» Presidente Var;a_ rt. I.K3,
• I.* andar, sala 2 Telefone 23-.M39. com * Srta. Reníe.

¦ Terreno junto de Mádureira
A partir de 30.000 crnielros. entrada de 3.400 crurelros, presta-

í çóes de S80 eruirelros, eom toda condução. Ver para crer. Tratar

jà rut.1.*. de Março n. 101-A. 4." a-s*ir. sala 6. Td. 43-0180.

TERRENO em Mádureira

D-.30.3 fiòt. tel. J7-6Í2I. lis 10 hr
12 e- d»s_lô_á_: 21_borar. _J*irt\ew

TERNOS 
'DESDE'

Vendem-se ternos dé unho,
caslmlra e tropical, desde 200
cruzeiros e calças 50 crurxlroB.

MAGAZINE ESPER.VKÇA

Rua do Lavradlo, 13

Cerca de 200 alqueires jeométi-iros de fçrtut* lerra.» — Mor

ros e rarreas — Mata virgem — Agua multa e da boa — Mnito

pasto t. tndo por 400.000 cruzeiros. Dá-se de rraça ¦ 4 casas

telhas e assoalhadas, situadas na vila — cavalos, ejuas. burros de

carga e mais ob.letos de otilldade. Somente para quem tem. dl-

nhelro e apetite para o trabalho. Eítaçào de E. ferro Leopoldina,

4 boras de Barão de Mauá. Tel. 32-3550. Das 13 ãs 14 t das

18 ás 19 horas." 
PRÀIA~ DE~MANGARATIBÁ

Lctes com 695 crunclros, de entrada e 59 meses a. S33 cro-

T.elro. sem Juros. Tem áfiia e luz. Estrada de rodagem e trens.

Facilidade na construção, cachoeiras e lindas praias, junto ao lo-

teamento. BRAXDAO. — Rua 24 de Maio o. 1.365, sobrado. Tone
"ri-Mllf». só das 9 as tí horas.

r- I
to B n_-.

.J.^SOTM SOTÍ.MCO - Vezáe-
io; -ar» -,-j-:p í-i-eg-*. ir.agnJ.';-. 

e í»rt?-r.— ^ 6* 'r**."í; ror
nds - ttata. pocau:r.do :. : otliroa
Jartoj:. '. **'.•. xírf.-in. ;os. -
'r.r. 

b_.-_:¦)ei:---, q-iorto t b»-.",-í-
o 6t PTi.r.ei?s, - ¦Pre-o ' Crt
.:: _fn.__, r4.-4 C4-! -4.:.- CÍ1

R-l»Bci.

Terrenos de veraneio
Em Humberto Au tunas E.F.C.B.

Sem do Mar, Meihor clima d.-» Er-
tsdo do Rto coro teus ¦e \vt. -.--bo

pequenos sltíoa quí- v-ndo com fa-*lí-
¦ip.de de- pagamento, maiores lnfor»
T.zrA.*, com rr. F. Quintino t<í>ífvric
43;2?3S. > noltfr 45-9441.

Terrenos em Caxias —¦
O melhor loteamento

uátíade
de ter-

reno bèm no centro dp Ca_(iai,. Lote:,
rrríd-.nríalr cot - rela:: r indu.-í.r.'» Ir.
deâte 20 mil -r-ruselroLS.' Pagamento tm
5 anos .sem Juro*, v-nda exrluilva do
-•orrétoi Bouza. todos o* ¦ domlKnpo.
dar ; ht :r .'?>r_: .em í-rr-re a pam-
flcnçéo Bravôli. ao lsdo da «'açáfl

Terrenos em pvestaçõe»
Vendem-re na «tsçfto de Queira»

dos todoa plantado» de laranjeira.*: t
entrada d*- 500 cruíçlroi. t orestaçôe
de 200 crutelrot. Tratar

CO-ÍPRAMOS
' 
bairros.

Lowmies & Son$r

Uda.
Ar. TTesidente Varpas

n.° 390, sala 301

Tels. 4Ç-6922, 43-6059.

43-67?2 e 43-S326

Tasso- um lote em ruas asfaltadas, água. lut, cnm entrada i?»

Cr$ g.000,00 a Cr? U.000,00 e o restante em prestações. Tratsr &

Avenida Presidente 
'Varias 

n. 4« — 5.» andar, sala 507-.V qna.e
esquina da Avenida Rio Branco.

TERRENOS  Cr$ 2Ò^Ó00,ÒQ

PRESTAÇÃO ..'... Cr$ 2U.5**
Km Duque rie Caxias, vondo lotes com água. li!-*, forneço ma-

terlal Dará construção, podendo construir loç" «.•Andur-rn; trn-

t!_. Tnformacôes á Avenida PrcMnent» Var-ras n. ã?9. saia. nll,

ou pelo telefone 3S-412K IIXDTW:

ÚLTIMOS 

"APARTA 
M'EH tOS

Vendem-se apartamentos novos, r.rri S qui rios.

sala, banheiro, corinha. quarto, banheiro de cninrrça^..-

ainda nào habitados. Já com 
"habite-se" 

para ocupaçâí.

I Imediata. Cr* 260.000.00 a Cr? 380.000.00 financiacloi..

Ver diariamente no local à rua Agruiar n.° 71, Tijuca

Tratar diretamente eom o proprietário, à rua da Alfan-

desa n.° 330, loja.""VEMDBM-SE "APARTAMENTOS "

AV. N'. S. DE COPACABANA N." 25!)

Vendem-ye neste prédio, csparr._ios anartarncnlos

de haJl, duas salas, jardim de inverno, quatro quartos.

dois banheiros, copa. cotlnha e dependências dc em-

pregados. Um apartamento por pavimento.

Preços á partir de Cr? ?00.000,00 —• Financiameii-

to de 50 %¦'¦
OTVnTER Sr. CIA. LTDA.

Rua Álvaro Alvim n.° 31, 14.° — Tel. 3:-4fi00

m
«* MARAVILHA

CASAS SiTJOS-CHflCARftS

Xun g_uu /trn/t/oma __t 2 .

ZONA INDUSTPJAL
BONSUCESSO

Terreno, rende-se, com 1.380m2, CrS 260.000,00,

Tratar à Praça da Republica n.p 11.

ZONATN D U ST Ri AT
* 

Vend*-se ótimo terreno com $30 metros quadrados. t»ndo nos

fundos um galpão e nma casa com 4 quartos, três salas e mais dc-

pendências. Tratar* no local. Não se atende-a IntermediSiles. --

Kua Bonfim n. 401, Sio Crlstovio.

Casas eTerrenos
Vende-se terreno plano de 8 x 30, em Engenho da

Rainha, a 5 minutos da estação, existindo no mesmo

duas moradias, uma ocupada pelo proprietário e a outra

rendendo' Cr$ 260,00 por mès. Trata-se com Duarte —

Tel. 42-2316.

VENDO

Ótimo apartamento

Cr$ 280.000,00 — Fia-

mengo

Vendo apartamento, j grand*s quar-
toe t do-nais .r.»psnde.i:las. - motivo
viagem. Melhor zona tío Flamenga
rua Marquei de Abrant«s. Comtruçfio
recente, negocio urgente. Tratar na
rea Oeneral Oltcerlo 430 .apto.' 401.
sr. Odlon. Laranjeiras* a-é ás 14 bo-

CONSERVATÓRIA
(REDE M-NEIRA DE ATAÇAO)

Vendemos neste aprazível loca!, situado numa altitude de
8W metros, srandr predio- com 783 metros quadrados, construída
em terreno de 18 metros de frente por 105 metros de fundos, todo
instalado e equipado para. hotel, constando dc: varanda Interna,

.8 aaJões, 17 quartos, 5 banheiros e grande cozinha. In-VTrmações :'
I.A.S.A, — Imobiliária Avenida S. -*., rt2 Scaidcr Danlas, 14
t." BaTünento, *«!. 32-4396, ,

Vende-se loja. vazia
Oraná-. lcj.s com sub-sólo s!tufl<la á

rua Campoa Bale? cr 143, e-iquína dn
rua Marlz e Barros 825. rer no local,
com o., porteiro Fernandes e tratar ao
^.r-nco Novo Mundo -com Cardoso.

VENDEM-SE 40 LOTES

ZONA INDUSTRIAL

Kasclmento

1'lÍ'ioruT-

«IMo umi c«r
o. perto Ci ..... ...
tomr..e as ilr^e.

PAVIMENTO VA5I0 KO CASTELO
' 

Vende-se nm, á. Arenlda Graça. Aranha, 10, com 473 metros dl-

rtdidos em 4 grrunos. por preeo de ocasião, com financiamento.
Tratar pelo telefone 43-2844, á rua Buenos Aires n. 4S —

8." andar, com a te.cfonlsta. .*... .__

Palacete - Botafogo
. Rua Visconde dc Ouro Preto n.° 43 — Alu?a-se por 

j
CrJ 5.500, confortável residência de dois pavimentos,

com garagem e quintal, próximo à, praia. Mais lnfor-

mações com Rubens peo telefone 42-1314. I^PRAÇÃ ~SÃENZ~PÍN 
Ã~!

Vendo, as casos ns... 5 c 6 da rua De-eembarçador Isidro. 23,

alugadas sesm scontrato, nor Cr.ÇlfiO.000,00, sendo 30Çn de entrada

c o restante em 5 anos, sem juros. Tratar ã rua da Quitanda n. 59,

andar,, si 34, ds 9 ás 11 horas, .....'.' 
'i: 

_¦ 
j_ ______"7:sítTõ^^jXcãrêpagüá

Vende-se ou troca-se por apartamento ou casa, um

ótimo sítio, plantado e com casa pára colono, medindo

32 mU metros quadrados, distando 11 quilômetros do

Largo da Taquara, pela Estrada dos Bandeirantes —

Base Cr$ 200,000,00.. Negócio vantajoso e urgente. .—-

Telefone 22-4437. ¦ .* : .

SÍTIO 160x200 - CrJ W0OJÍ2""
FACÜ.1TO 90% SEM JUBOS — Dou grátis tijolos uara cons-

truçáo. Ônibus e trem próximos. Xocal maravilhosíssimo para a
saúde. Detalhes : Rosário, 34: - 2.° andar, de 13 ás 18 horas, com
Souza.. ."TERRÍHO"JÜNTÕ~DrHIMRÍÍRÀ_

. 
".•..' 

..:"•-__.¦_, -„„„ * _ _. .„ " tóte 11. rua da Justiça, eom SOO m2„ 10 » 33 (transversal á Est. Brar de Pinai

t« ™°m á?i.ia fu-? eècta'S rin ^f^^^Ll^'^.- ££-\** rua Cberent, com 280 m3., 8 x 33. Juntamente eom barracSo (Engenho da Rainha i

ftoèSJa" dPgU6anlfe. 
^íntenía^f 

t' vèiXrl^í A^ ^Ida^PrSdente * ««• -%-* :« '"«* «< • »"• « .«•*•»««.¦. *™ Cherent. lote 10. Engenho da BataM

Vi.-'.: --. li?, _•.'' ;*.?4i.?.r, r.zZr. 507-A, quase csaulna da Avenida Uma casa de madeira eom 2 cômodos, desmontavel e nova. — &R. MANOEL — Riu Arau *

Elo. Branco,, dlailumente com Ara^hu^ ¦_ Ç§rto A!j»£e n. _*% i,° aedar, _s.lt, 59. r-wie S2-4S19. Das 13 ãs IS horas.

TERRE
Compra-se ama área de cerca de 15Q mil

metros, preferivelmente quadrada e a uma

distância mínima de 16 quilômetros do Centro,

próximo às vias de comunicações e onde haja

força, lux e telefone* Ofertas para os teiefon&s
22-1782 e 22-1814*

URGENTE-VENDO COM FACILIDADE
Lote »



COPER
aos proprietários de grandes áreas
l Acabamos de vender 10.300lotes no JARDIM BOM RETIRO,

em 6 meses apenas, de propriedade do sr. dr. José Balrhazar Ser-

rado. No dia 6 de outubro iniciámos a venda do loteamento JAR-

DIM DO OURO, propriedade do sr. Jean Valletau Maulliac - e já
conseguimos vender 50% da planta. 

•— COMPRAMOS ou ASSO-

Cl AMO-NOS à venda de grandes áreas.

C 0 P E R - Av. Rio Branco, 173 - 9.°, $. 901-2 - Tel. «-3969

JORNAL ftO BRAfttL - DÔMWtfrO, ê_ fcf ÔtmJffttÔ Dfc 104b _

APARTAMENTOS
Tamlf-íe um bloco com * tpArutnatiVa. e«m ü a\\trre*, otlmt

sai», bali, romlnhi, barrheir* compi.íi i- im r_i.«trm<iV. h» um mt)
ROBÔ» Cr» f. ímviimi, r»ni:u.ie m-i«ne nu,".,-. iU ii«g*m. Ver »
ru» Jo_qulm Mw-tliia, .17 - J£nrantac|o, Tr.tur * ru* U-iia.kl Cald.. _rpMi

iw»li., com Ma

GRANDE DEMOLIÇÃO
EDIFÍCIO da embaixada americana

AV. riU.SIlM.NT!. WILSON, 147

(ESQ. RUA DO MÉXICO)
Vende sr todo o material do edifício acima. Mate-

j 
riais arUi.s7.oa e luxiiono», fabricados especialmente para
aquele prédio. Ver e tratar no local. Demolição « eargo
de HUGO SCHWARTZ — Rna Eraristu da Vilga, 47,
4.". sala 404 — Tel. 43-9873.

A,PARTA M ENTOS
ilha do Governador

!"«¦.<_. d. p.-_lii. das barcas, bonrie e ônibus, construí-.--. aparta.
-«ento* modernos rom: _ v_randaa. nala. saleta. 2 grandes quartas,
cop*, coslníiB, bíU-.içlro completo, quarto e «r. C. para emp. Inuta-
UeSo completo de !uz, giU . água. ~ Preço Cr. 130.000,00
•'.-í 10ri.OOO.00 duramr .. c-rm.nrurno • o rrstr, :¦.:<• r. ?:t.7.o »_n¦Planta, 

especificações e rni.li, detalhes — Av, Klo Branco, 1
andar — Sais. 1.603 — Te',. 22-6858.

HOTEL FAZENDA
Vende-se

Km pleno fmici.n-jnenlo. — A 30 minutou de Niterói, «m lmar
i juro... 

<le clima ameno, com linha de onJbn_ e cslaçáo de trem i porta

APARTAMENTO VAZIO
Vendo em Copacabana, nm de frente, and. alto, c/2

Quartos, sala, quarto e w. c. de empregado. Preço:

330.000 crureiros, com financiamento. Inf. 27-6160 e
37-7108, com Carvalho Rocha.

Atenção! — Vendedores e vendedoras
VOCt DESEJA GANHAR DINHEIRO?

Foi: ent&o proeurr sem perda _e tempo o "Imperador 
das

Toalhas", onde. a preços da* fabricai de S. Paulo e Rio. Tocê en-
rontrari artigo, de cama e mesa em geral, oleados de mesa, toa-
lhas de feltro e de matéria plástica americana, eamisolas, cembi-
B_ç6e«, Musas e saia. para senhora, de todas as qualidades.

Rua Senhor dos Pauso*. 172.

Casa hem conservada, com Jl quartos,
deitcia». Poráo habitarei, lur elétrica

grandes plantações, horta e criações.
Alugnel Cr$ 700,00. Tratar i ma Conde de Bonfim, 21S,A.

o sr. Manoel.

salões, e demais depen-

própria, ag_a enunnada,

LOJAS E APARTAMENTOS
Bonsucesso

Vende-se i Arenida dos Democráticos, 541, 541-A e B, Eli-
«cio em cimento armado, áe boa construção, dividido em duas boa*
lojas, com moradia (uma só tem coutrato) e dois apartamentos,
possuindo cada nra : dois quartos, sala. cozinha com gás d_'I,i_ht.
banheiro completo e duas varandas. Flnancia-se 50<_. Vende-se
em um só bloco, ou separadamente. Tratar i rua Vruciiaiana, 118,
sala 60S, eom Lopes.

AFAHTAMENTO PRONTO
EDICIO ITAQtT

Vcndc-se o 10.° pavimento, já com habite-se ex-
clasirainen.c de frente, no melhor ponto de Copacabana, i
* rua Toneleros. esquina de Otto Simon, com varanda 

jem tôda.Toita do apartamento, numa extensão de 30
metros de comprimento, com hall de entrada, grande
living, ótima sala de jantar, 3 quartos, 2 banheiros, !
sendo um d ecor cm louça ing-ésa Standart, copa, co- 

J
sliVa c dependências para empregados. Garagem, 3 ele- {
vadores Schindlcr. Foro remido. Financiamento a longo •

prazo. Tratar na IMOBILIÁRIA DELAMARE S. A. —|
Av. Presidente Vargas. 446", sobre-loja e Avenida
Maio n.° 41.

NOVA AURORA
TERRENOS A PRESTAÇÃO SEM

ENTRADA E SEM JUROS
BAIRRO S. JORGE — Estes cm frente i Estação no ramal
de Xercni, próximo a Belford Roí o e Nova Iguaçu — Pagaraen-
to em 60 prestações isuaves — Valorização rápida — Condução
barata — Construção fácil — Vér e tratar no local e nos escri-
tórlos da firma F. R. DE ..QUINO * CIA I.TDA. — Av. Rio
Branco. SI — 6.» andar. Telefone: __-1830. procuradores da
Empresa Flumincuse de Expansão Territorial c Agrícola Ltda.

TERRENOS DE BEIRA-MAR
60 prcitáçõ*. nm entrado

Tendo lotes «cm entrada a X» mrnulos de Niterói entre o coar
e rrandn lagoa, cam onlbns á porta. Posse imediata. A partir de
Crf 7.500,00,

Prestações do.de Cr$ 1S5.M. Tratar á rua 7 de
sala 2Í. Tel. Z2-22Z0._.* and.

TERRENO DE ESQUINA, NO LEBLON-
Vendem-se magnífico, de SS-iS. e/ 1.155ms., ótimo para Incor-

poraçdo de edifício com 4 pavimente*.
tnf. na SOC. IMOB. CONTINENTAL LTDA., C. Dias, .„

sala. 301.

kU _.._ ^LINDOS PRÉDIOS
AV. ATLÂNTICA! NA PENHA

Posto 6

d* co_._u.rs. enct.7_.eie:
de um ano de uao.

Tres quarto, duas .-,_:__. Jardim de
halls, quarto e banheiro de c

Ires, com :-._. .uno
Motivo mudança

-anheirc

... UM Mlihâo ri-

.?_-.-*. Tc:-:--r,- _-
:¦'.- -.Iccai!. 

it.üc- r.

CASA E AUTOMÓVEL
construção moderna, aala, dois

Lino Amorim & Cie,
Tem o frato praier de comunicar «o. •_•,. _t-U_.l«.

amlfo.. fre-rue-.*,, R.partleow Publicas. 11,»™, S.
fomerrlc em «rral. a ln_u„uraçito de ..,_.

çonfe«ç*o e Escritório, ronforlnvelmcnte tu..
n. 195.

ntil-u.

•ftetnaa
laludm, A ruai fv-nltnr dos Pamos

r.olliliVÓM dr

m-t-iluçfirs de que airora cl^iwirm. ficam em
melhor atender As -suas flnalldadca de bem- 

peifcMo. e esta ampliação vera en
e -eu» negócios .rmprr
preferencia que lhes lém

encontro ilu ileienvulvlmen-o
rrchcentea. fraçaa A ateuç-tn
sido dispensadas e que acradeeein

Oa seus telefone, ficam aaaim dlatrib_adoat

>* ** aretabro de IM?. __. JJSO

PARA VERANEIO
Core peiju.nt cascuta — v«ad«._«

llnila -r.» com -Itllude <<e -n menos
» inargem rt« Estdnl» rtij-Petroocüi

Í-J00-,.",' í»11».!*"». 
mu,.«« .rvcli-s

com mau de jo metros de »ltui»

.", 
Quilômetro <o «nlt. —

automóvel tio 4. no «ibo.I ..
tietro, •. 

. tiom:.

__-_jg 1} -B

Aeelta-i _
Preço so crueeiro 

38-""?. 
'!'<¦¦ .1»

Casas em MARECHAL HERMES
RUA AMÉRICO DA ROCHA N8s 17 A 25

50_!o__|jKanfe a construção — 50% financiados pelo proprietário
CONSTRUÇÃO 

JA INICIADA
DESDE CR$ 110.000,00

mmmm0^

___-_

rMi

Undo erupo resldencüü, prédio com
•eis apartamentos e lojas. Vila com
ruaa de 6 metros c Jardim, com IS ca-
«a» de 2 quartos, sala. banheiro com-
Pleto. cotinha com íorSo á rãs e fntro"Sennn", 

e bom quintal.

informações coro o proprietário, dia-
rUmcnte das 9 ii 11 e das 16 _u. IS
horas, na ALFAIATARIA "A 

CIDA-
DE" — KUA 7 DE SETEMBRO, 30..
Aos domingos, de 8 Aa IS bura.. no
local, eom o Sr. Soares.

Fco.
Proprietário :

de Sousa Magalhães

CONSTRUÇÃO DA CONSTRUTORA ADLE1 S... A„

edifício São Marcial
Apartamento a 10 minutos do Centro, perte financiada .

jurae 9%. Vendem-se os últimos : sala, 2 quartos, boa coxinha,
banheiro com louco inglesa, quarto e dependência para empre-

9«da, terraço de serviço s tanque — Vasta garagem, dois elevo-
deres nobres, elevador e entrada de serviço completamente inde-

pendentes. Tubo de lixo privativo. Linda vista. Clima de Santa
Tereea. FORO REMIDO. Ver e tratar no EDIFÍCIO SÃO MAR

Cl AL — Rua Cândido Msn.«« r. 95 — Glória.

Tendo. s-B frente i Ksta-jão da Penha, á rua Niearatna e rua
............. .„ . ,..,. ,._, 

Ba-aU«o, 3 prédios de eorutrução moderna, todos de cimento ar-
tildo neces-srlo a um lar e com aenoa 

'¦ 
|"sd0' 

bem conforlaTeis, com 2 qtos., I sala. banheiro completo, |boa coxinha, quintal e mais quarto e sala. ríinvriro e coxinha, nas i
dependenci«>, pelos preços de: _m de Cr? 96.t_.,WI; dois de. CrJ I
115.000,00: três de CrJ 17S.000.00 ._ tres de Cr? J83.00O.oo. Ven-.:
dem-se Iodos com 10rr, (dei por cento) de entrada c o'restante no i
praxo de J0 anos. pela Tabela Priee. Estes prédios sSo servidos I
por S linhas de ônibus quo fazem ponto na porta e bonde e trem [ 

*_F 
_*\ Li A

n» poria também. Aproveitem e.sta rara oportunidade. FaM-iel/. \J pi __A
sariiRcm.sineiro., Jardim e quintal.Área, 

J"°,?rletarlo.cT p,mco «"«."h-o, adquirindo nma. propriedade no !
mra ASniar n. _D — Mever — Terlo dr 

' meil'or 
JmntJ> 

<*<<* subúrbios ria Lebpoldin*. 44 X 70  3 080 M2
1 

r-_ __?iYilTiaírentC .T 
° "r<_.ricíarl°; a W» de «R«-nda-ffl- vendo 

i raK S-Mteio, entre c* prcdloa 7.2 o M_. magnlUci irea

_ 
' 

f íí 
as JS hor!l»' l0<i°' «5 «lias. neste horário, a Pra<;n Tira- ; ás t. i 10, loc-Ulzada ao Udo de varlrjs luduttrii-i;. Acesso preferível

dentes, ..6 sob. i.I. ..-0515, sr. Azevedo. • pela rua OIKIa Uai», a qual principia na listrada Marechal Rangel' 
(em. Ireute é, Estaçào ele Magno). Concluçdo (Jlretn para a. cldds todo

PRÍDI0 — VEHDE.SE

Rua Píroíra Nuroj n.° 389,
rf.OXIf.IO A' AVENIDA !B DE 8E-'rBMBTlO

íi?i-\ •b,V""1" '•¦:«'«, w'.>'.,-w

Vsrga» A .6. n.-

crujflros
Arcnlú» p.

SÍTIO
«-1.;:;..- :c:a OPOETCHIDAn-T

e.-jd.^,. __, .icrosi.n. ?:.:-, ?,••_...
aervlda por o.etric; s

II » lio

f,?-"1-,^6 Y^Po~'-0.,n' Ti)"__0l m_C"'_rí_' 1

_? 
d., üíht- "f'1"- «pl-n-íía. p:.".

--,-í,.l:_iCriu'r"M-, 
>;e?í-.'-- •-rçi-.ti

n-ocurara r.o 
'.oca:. 

Junto 4» «staele.

J 
-r. Rarrciundo I.lr... nu. mos'.-__i .-,

;<rro. Tratar éojre o n._t>, ccir. o -¦
RaTtr.-mlo .V.vlm. lídl.leÇc. io I. _?. _
L:_i:-^_'.. 

•-.: 
.:-an."..". _r.-.n'.«; inu

TERRITO ZTplííHÃ-
SOO .-.tros d» ttitrt-o a s-ja r:c--e;»

Junto t -tpolj _o ri" Si. _.m ia.;-_n-s-

TERRENO — mOUSTRlÃL
V.çic.» ti. ean.ln-. na s_a Tlnva

Clau.lo con: mrr, 370,112. o-j tr^ca-M

gor 
oarro <r.\ Rptrt.--m-.nio ?--._jicr.o -

!i _"_*__..' P3-"13"-'"--. T.--.-_-r pel..

TERRENO
Con-.n.-s-ss jenilo aro a e_ri_. .lf

__ m^ m»:rr_f riüaSra __r. poá* 
-^- r.-.

jtpna 
dl c..„•¦_! ,;-.'. E.-.f-.r.rio •;•

l-ír.l -j • ir. L:. _-.c..-.r.-- .-,-. S.Df.,-
ctaso. Níroclo -.ir-rt.*.;nc.-a.e .-r-fc ••
:i:o,.!l:'ario. 0.'cr"..n -k.:i 

:._.oh;-.

_"_-" ::¦ Adolfo.

Terreno para Indúsíria
Ven-_i.-is an Jctlf. £__. Avenida Braiü

r.R Penha, tyni areu (._;._.,_¦--'.».. co-.*.
:."¦«:-.;, p;-;:a-.| T_7- c;t:r;-cr Ir.-
'! ••'.'.. cc, > v: ,:.¦..:•! ¦¦. .; .-.:¦:: r. T.:\
I5on-jtir,i.«__. 

- 
;_.- p-n_hi.

TERRENO EM VILA llSTEL
V*n..:-ri! um .:s.i;. 

"..-.-«rco 
com ;s~'.-. tt. .!•: rrer.-t ;:or ;_. ü .'.r.^t •

lr-a: m^Jioe nos cuc.ioi, _ rua _'_._•.-
:.v >;,-.:i-, :,:/._irr.o i. Av. 23 d- Se-
timbro. Prtco :lr ova:: o. 3:i!o:rrc_rn.->

ZONA SUL

.-. 'C. ¦'¦¦¦ ¦-. c -".. :_n-.--..'

ZOHÃ VTU ISA HE!."

ía-tit»-:. jr-_.<J
-. 

:¦/!--,-:..¦.¦ -¦.¦.' (;¦.. .-
¦fWi'i. 

::".--". Viv-'.--.idc __p .•'il-ar*-, ;
'•« .ntir r_n; fr.:;'b.-; 

--.o 
3ar..r)..

«a-<?aB.

Venile-se linda casa.
banheiro, coxinha, varandi
total 450.m3. Sita á rua Sou; .

reuita cr.uducão.

Preço, 230.000 cru/.eiro», sendo 100.000 financiados. Tara a
parte í vista, aceita-se um carro modelo IMS ou cairo de 1840

Negocio de grande, ocasião,
-'5-335Í ou 49-IS21, com

INDUSTRIAI.

par» ei e o restante em dinheiro
entregando-se varia. Tratar pelos leis
Kicolau ou Miguel^~C~ASX~Ó~T~I~MX

Cr? 150.000,00"íi-amente 
si.uads, «m Del-CastUIo.

e dois qsi.irtc- taoucados, 
"oanheive

i .ntr-d- port. c ¦.itoc.-.o-.". 
.0 :.-.;: cruxelrõi i -L.ta. 

20 ra'l~--_e.-.T.r.:rs . tan ..li; c.-.l..e^r: f!i. •'•.-: :_„-,. T>j ;.B-.:1?i. O v:n:-'l,.'

CASA VáZÍA - VENDO -TSTÁCIO"
Cot» 30 cômodos. '. 

parlmentos. saráycm, 1 loja —
Tendo, tenho oferta para alujrar por G.000 cruzeiros
mensal... Facilita-se — Tel. 48-87U — Sr. Ernesto.

,-t-fn:
cobi sala

borteado i

OLÂRIA-APARTAMENTOS!™
ENTRADA: CRS 15.000,00

ZONA INDUSTRIAL
Yende-se ótimo terreno, com 2.000 metros quadra-

da i^-V10 9* 
'£}? 

-Jr°t0* s,Lv<r 8S' ™1Ç^f;<:oí apartamentos. co_uta__do •' doe. situado â rna Anequlrá ns. 253/293, em Cordoril.oe c .-,.;,,, 3 quartos, banheiro compiclo, cozlnlia. etc Conatruo-lo dal'». - .... .- . - ,-
primeira ordem. Ao ...do do todo» ei» m.ioe d" -.-.!:. V»'^-- do. mat. í Tendo _a_t>ào, sanitários, água, luz, força, telefone, li-

de Si-ílamâveis. Preço:

metade k vista. Tratar com

Hua, Teofonio Tteyndas n.° 37

N'OKt. OE SOL'..A .S..NTIV.. M1C.U_.I_ COUTO

COMPRA-SE TERRENO I
Compra-.e terreno situado entre Htcddock Lobo e Garea S

par», construção de um hospital, onde o jraharito aeja no mini- „
mo «le S parlmcnto... Dimensões minimas de «0 de frente por I
•.0 de fundo.. Cartas para «4574. na portaria deste jornal. 1

tBmmmmmmammmmmmmmmm ,i». w_.u _ jiium _.__i__i______wJ

DUAS !# j,

ÁREÁ5 \ ^-rr-prv-p^ j—g^-Jf 
H

í 
"—"ES —— «¦

i .;. ^ ®

MOCO -i á______!_ ( W~~ ,
: —® .... 

' 
r ©-- 

'_

Bonita i —-^-~—L---. —l 
|

Venrlc-uc com " t -. 
"I

¦¦.cüc.. lur. telefo- o — « .1

oe e asfalto. fe> (jr)

Tratar direta- » —r-~— _,* CQ »

mente com a pro- 0 -—__. , ... (_) 0

prietárla, á rua, "J ® -,'... I .. .. ò

rU Quitanda, 07, , "v ar~ •-

1." andar, com li- ,'.-,' 

' 
' 

.
Victorio. i 

• I. ?"..",?.: . .

Cr$ 500.600,00, sendo

Alberto. Tel. 22-5798 —

(Lapa).

ÁREAS INDUSTRIAIS^

RESIDÊNCIA DE LUXO
SANTA ALEXAJ-DnlKA

I • , Jsr^c-ac 
_m pedra, ioda moblllada, con-, tapetea, rltraus, ean-

...-../,* cen _,;.:s.:. _.cc..;- ,m m-rmor.. 
'.' 

ii.vmiciní.!. i.í-.irj.",:-..
pira nospede.,-. ;>_-o clf t.v.-cv.o ii,.rcl'.:v.-j.-. .-r„1; _-Ern_-.„. t",nri» -».
randsa. roer, mób:::.. rJ-i^nJ. -ir empre . .rim., et;. R\u-¦'¦' 

f ...v- . r.lii _0ô- . I Ttl.r

SRS, f¥ÕPR lÊ^ T ARílfs~~^ I
.N-ECESSITANOO atrnder v acrvlr um firrande numero'compro-

.tão Oi> Ci.c- rc r:0'i.;•>:""•_:,;• ,-..v, .- ..;.¦; s ,);¦?. ... -,: . • . «-i;; Corepra-t« •¦-««. no« bairro.' .¦
desejo entrar _m rr.tfr.dln.f;-,:c-.i rllrr-... ,••.!. ,v •cr.-.;ir:rli-r.í "ir'.« .-.' 

r-Vri.-n- -ru-. ",r-r-'li.-.nrr 'i •' - ¦-

.«-^ 
«•/,',.«¦¦--domingo 47-;i34?. -.r, ;1.-,.....F.:u,--. 

-u- ,-,-, , '.xs-;.n rni:,-, 
'¦'-''- '•¦_..5:»?_<!?_,a!'».

A..tF,RICA?^,.. .¦".:.;¦¦ rjr linove'.'. Pr..-:., f"."rl. no '.'•. 3." ...idar, grupo 86.

CASA OU TERflEMO -

00MPI10 A VISTA
'.": 

-¦'¦"¦

A»t .«nh«r6» proprlotnrtos j
(iirstamsn.»"É'

Terrenos a 40 minutos cio Centro
Cr$ 10.000,00

Veo

qii-irte.5-. .Compra-

,c;'f.T-.(jf> Tr r-.; .tq..-

;.us df ffiutr.f. :.!ri

n.-nío.1.. Ca.rta', par,
1 ., _-i#,-* 

ir-ra .1.

APARTAMEÜTO
>Umoa lotes -- Varia», conduções p__j£__ado po.- lodo

id-eamento (trea.. e ônibus direto á P. Maual. Pco-r imediata, ptdendo construir — o melhor loteamento de._sc-
Ja extítem centenas de conatruijSea."'  ' 

te a lor-RO praiso. aem Jurcu.

imc-à tcrn_>06

Pequena entrada e
Conduçõo de Ida

-lusiv. aos domingo?.

Rua da Carioca n

... ....... ,.,:,;•,;.,.,,.,,..,,., :..,,j.:6 a. dia;

52 Sala 3

Te rreno-Penha

Edifício de apartamentos ou vila
Compra-se, mesmo com Inquilinos, em qualquer

bítlrro, diretamente de proprietário que financie parte
do preço. Tratar na "Organização 

Vasconcellos", á
Avenida Rio Branco ns. 106 — 108, 12.°, sala 1206 —
Telefones 32-8461 e 32-8861.

GALPÃO PRONTA ENTREGA
Vcnde-sc um galpão novo com 1000 m2 área útil

.Localização próximo centro. Facilitamos parte, planta
e detalhes com a Imobiliária Standard Ltda. Rua Ro-
drigo Silva n.° 18, 7.» andar sala 704 — Tel. 32-7952.

Galpão para Industria"
ZONA ItrorSTRIAL PESADA

Vende-ae com l.aoo ma de. érea construída, mala predica de
«.dmtnlatraçâo e mais 800 ma de Área descoberta, com desvio da ei
trada de ferro Leopoldlna. a 15 minutos da Av. Rio Branco. Preso

na portaria dcate jornal.
Or» 3.600.000,00. Ciartaa para 64.571

LOJAS NOVAS
BONSUCESSO

_f_f*__t;??0__? ?'.':°l'J:'i^. ?n_,m™°*.J.° restante ern 15 anos —

2B de Outubro (antiga Suburbam.
..trada Ven.a. da. Parun
ciiam aos eacrltorlos Oe

Vende-se ótima,área plana, na. Penha, com cerca
de 10.000 metros quadrados, 80 metros de frente para
rua reconhecida e ruas laterais, bairro populoso, com
água, Imc, etc. Preço de ocasião. Tratar com o propric
tário, à rua da Quitanda, 87, loja. Cia. União Proprie-
tários.

Terreno —'Engenho Novo
Vende-se um lote de 10 x 50, à rua Álvaro

de Azevedo, junto ao n. 245. Trata-se eom
Duarte. Fone 42-2316.

TIJUCA
RUA ALMIRANTE COCKRANE, 21

Vende-se, cm frente ao mesmo, em praça do Juizc
da 3.a Vara de Órfãos e Sucessões, no dia 31 do cor-
rente, às 16 horas, êste excelente prédio, com 2 pavi-
mentos, çm perfeito estado, terreno de lOm x 46,50m,
sem contrato. Ver editais no "Diário 

da Justiça" de 8
c "Jornal do Comércio" de 9, 16 c 30. .

TERRENO - Sem entrada
Estação de Caramujos

Vendo lotes Junto a esta estação a partir de Cr. 7.600,00 —
Crü 115,00 mensais, seio Juros. Posse Imediata. Construção Urre.
Áreas de 123133.

Terreno e Sítios — Fim de Semana

APROVEITEM

T.JííCB !_;'.«•.!•.-!- Ae

_Ko__._r.r-. .... cor.r]\)-h,; ¦

eru_._e_.rt». Cs-ap.. Tr.a_3-.rr.r

qn-t-rf-ft*. «tf. e entraú-i «.ato tt até

ZSOvaiÜ crur.ítrcw. Vil* -fea->_... Arvile-

TfLl. Q?*iz\\ o-j est*çfco do Bíachacio

pãth. baixo. Favo. nftó lTr.port_jn«r

co_n propa.it*i shsurfi-u. Te*.. 49-3257,
-r.rrt . Tnw-.-vc* .

COMPRO FAZENDA
TO» jZ * :cs algjeírcs seometrico..,

com o.is.si benítUoriaj, pago 2 mi:

cruitaJrô.- por r;3 _ic.ro. Conr\it;ô?.t, dr

ptgtms-ito: E anos Aa .eçuln.".* íoti-tr:
>0 mil c;--i7-2lrc_i dt «ntratíT o o r*tt-

tAnt& eai pres.arjOrí ds ?0 Wííl craati-

GALPSD
Vendo uoro. itts. con_..i'_uú«. ..ím'.1

com iodes &s er_j_;et-ci*__ d* conV;r-
ro, ;'.;u?(..i proin-.t--.? *v Largo Ce Bta*
fica. PlonUâ e <_«talhes- com Cw.div<;i

J-up.!. 
JRui. Mlsnc! r-.-rr --.¦.

Loteamento
Com plMita a,;

ria. em Kealcne

(120 lotes)
r-:_.-.»,

j» rn
tui,t.rjçSo. Vende-te ou tr*.ca.^sr,
í__!lítniido-re uri- loo pov cento i>m

-!.i.__j__c. l)...-'.h-. rr.ro Jor.e 3T-:?_2.

Magnífica casa restósticial
Com «mpla. varantía, íhIa. quatro

tjaartoe. copa. cocính* c^_r. ulíra-sie.
í.o;i ban-ir. ::*o '. r^i.-.Rcir,. 

'teieíon.. 
ja-r-

»bBnii«..r:s, »•.",...-!¦:; r.-_tl-
lor&p. etc, «n terreno de _>CX50. totio
x.ui__p. prcstsndo-.. o:i:rrs:r.er,t^ pfira
.¦rifi(,--' ¦-.. <*':{!;(. ;:-,'i.*:..; 

'i,'.: ,• ;¦.__¦-
tn.ça>o de bloco lecldcncttJ, íioe fuu-
dos. s-jr.'. pr.íulco â«. «í.tí.í.ica e con-
:>:!.? rti *v,-.p_-:«<_:.._:.. Dí.ta ;.c* s_e*
troi. ;ie divertiufí U.ihní. de ônibus, .:j-
cluelve dlreU-nrr.T.' is:..; k .*,;.__i-. •.

C.-tiifC'' 'í*- "'...-cr;'.

lí.oclo Cr.. 3;

HfTERo! — 6ASA

'ar. _m .-.o.l cm et',.* ;t:t.«;

j 
TT*S 4-* 13 _?°" Oíníü G,3
¦'Ir-, jÉfci-.::..K do Jiló, i

1 íqjiTjV;:. ,;o:.: estrada í.1

hCCCJ

->j •_.:..iu>_ terreno» ai:
ria Prtla de Man.{[arat!Vt__.
^f.lrtqu.*. Terrer.o:: a.o f
ronfor.T.e oc anor., bo.t.

ilcia Rio Branío'

noi J-trdln-

ÃPÃRfAMlMTÜ
E-r Ica:*: — ¦ Xltrrc*. -¦¦-- .Vr.-f>-f

uni com 5 quarto-.. : «nla, corü-ha, ba-

nhelro o Qunrio d* «oiprcsada. En-

trada- 39 fliU- crja.íroj. ... .-.tante íi-
iir.3eiíLdo p&.o IAPG. Aínortlsfçao
nir-torí-. : .^0? cr-jürrc... TeUíon.v:-

para- *f»'iC_5 ci.-i ¦ ._.'¦. Jr^r

ARC0ZEL0
venoem-se _: lote;. <le tírríno com

1.000 metío-i quadrados, sf-__>ta4o ?^
mts. d» «stacAá-o. Prpco anlco á \'.s-
't\ 

?0 .«r.fio crit.-.-írr.-.. Tra.P!1 p:. o ;c-
iefea» .S..30.. Br. Bttlcita..

ATENÇÃO ! LEIA QUEM
INTERESSAR

Vendcm-sa dusa casas desembaraça.*

da», ronstruJdaa cm toTTeno de

24x50 metros, para família do posto.
Preço de òcasl__o. Vir e tríitat' t tun
_«.» Azuleas _s. Int. Tel. <a-U63.

APARTAMENTO
Cou.pra-« um em Copacaoa.ni. o:

uma cala. tre.) quartos, ft?. ¦_.» v

ir 6° flntlar. «té 300 mi: cruc.fIr.o-. pci-
tb. ocupaçfio íiríedlata. Oferte.: a í.2-
-.... ».-. rramtsco. ;._ _;

APARTAMENTOS — RUA
CURUZÚ N." 25

S. Cristóvão
Yer.do os doía ultlmoa, . tem doía

Ias, banheiro, <ot..r_ha e's. 
«reco l-S mil

qualqufr Cal::., ou
aclara.-trata-se de con<_-

sr no local ç tratar

qu_r-to_ Ac-mprogailii

Tnetltuto, 
tr-içáo rebente.

.-Iri-r.!-:

CAMPO GRANDE
n-.nlflt:
,_n»nto

margem da Av. c.sarlo

Oi ultimo, matnlflcoa lote- do ter-
reno em lot.amento ouate concluído~ -¦'  ' 

lo Melo.
.rado com entrada de SO"'"

CASAS LINDAS
Modem, ss.tr.ai

end''. Yendem-i

Rio, Junto ao Ar
H.t.

Vlíritem
f — Ed. "Jo:--.. 1 àá Comnrclo" -— Saiu. 421 c rua M-X-CO. 

"_í

" antlar — Saía i.006 — Tel, i_-3S_0. «"-«-D. 
»i

em co.-npromlaso a. cidndezinh». df Itaboral, rarlEilma

V'Vlf 
C°rr,.r_ a rua übiracl 

j âa _fl.igH.a-._-. eltíâd.' 7 «i mlnüt«" i« ."tio" ondi'v
-,. r,. .r._Av:--n.° Bronco, i rp|..:,r.:sar da,. Çuta-, dp ümana. i.m b.Hc-.imr.r ,¦:.!,,..,enj bell--.!ma_ altlo-lnhos

con-_i_a_irft:p-.r.aV'pi)t____iea: Sousa — Rosãrfc

íe P»tl do
2 quartos aala,
área de serviço
dt i.» ordem, p

- J m'J <:r]_-U-:-Q,i _¦'.
reataçoci-. — 

; pameivo, _"o..e" 
and, 

• 
_a-J8-3.

í-acek-
nc.r clima do'.o 

Pala.

A,.err.', :ínrt__ ¦¦:,,.,

c.rrrnr-.j • banheiro,
equer.o jerdl.T,: .-,!.-_

idad.» de pa-

Oiie.x inisrassar, fa

COMPRA-SE CASA VELHA
Ceia no subúrbio até Ca.sce.dura,

..;>rnprttidí. pf.n. 
'n'.;ii 

.tria, jicrocío dl-

retamente co:n c proprietário. Dl-.-

ponho de 30 a •.£. mi\ rrucclros paru
entrada c o rfHUntc _i c-or.l)l:.«r. com
Molrreci Celff; .. rua 2 t!o -Maio, .27 —

Tel. . .-.-..O. __ ___

COHCEIÇÀO ÜO RIO VERDE
Vcnde-íí! xiti-SH cidade no sul tíç Ml?

nr.s, entre as wíaçOeÉ do asuiiii Cem-

b-utjvttra, Lombarí, Caíambu' •¦ Sfi.o
Lcircnço. uma t-splcndlda ca--a dff mo-

radia, com trfs quartos, aialio de rc~
felçft.ot varandA envtdraçada. corlnhíi,

:pensa, íiolí. (;unr;.';, d' h_i..h_!. i 
"A*.

bom terreno, construída a cuprlchc;

rua 3 & de Maio, procurar o ar. Al-
dO P.P Sr"... .

?-_;_* ;..o ti.-, -..ovfrrío

srrtr.í.r 
¦;aÍ..í., nurato

nhfi, banheiro

r.ha hB^.liPiro <

_.._n.. -5-'..' ..-;:t; .'- r»-n.

i:-_!__r .-.[-:.¦•-, perr- 
¦'

ZONA INDUSTRIAL
V/n.-f-rn-se ? csua^ om iwrrtr.o d*'o 

3ci'Ti'. oi-in.fí ...r_i___ para uma Ja-
hi ica. oo-u _ri._.ití-.a-íip_ o:: ::.-;,-<--•
*y -5-_.n, rirv,.-:-. di/r-.r. .;:r. o pro-
^'¦-¦_-H-'¦.¦•¦. Ver j. :u« Milcr Tonsc-^

2T. -MtHajaiçaU Ec.rv.-.:::-.-,.- ¦=¦¦-•:?¦" 
ZÕIÃ INDUSTRÍAL

Verirno do 22__.e_-. com cola rre::i/.í
» . na Marechal A .:;r.s ,: ¦:¦-. ¦

,<• o»U melhoi oí-ru ¦ .-.= .-. ¦¦-¦¦¦ ¦

>. sr. Pjrclr. « Ai-rritr. r;-..ç '¦:•.'.'•

Vi-.-KPt _..:.¦. •..;-. ;.. . rÍf-;CÍ3 d.15 __.

SÍTIO X APAH.TA-

MENTO OU CASA
¦Vcnde—aa 

ou permuta-se bor
•o s:_¦<.. r.z Serra do Mor, a
hsra.. d- irtni

tro), com otim..

iltuiaa > .
. cír Perr

!ert„i_o-aa 

-.. 
Ae I-er.-o. pnr <- .wr.

ii-íiu-i-tc. c; <:r^.a _>.:;._:a qu. >*.
ifjsrci «:rr-«rír_. _¦•.¦•-.;_ >rj!.-^ Cr!

SIO.CSO til. yr^oc. d!r:vo. L'..*-
boa — Tel. <_-70i<.

««w__-wco-nam-i_-___________-_-ra__^

HOTEL DE VER.&.Í.F.1D
-.a Par_ibí. do Sn:, ^roslrrro ft Ft-.

tr -_Li.uíí_.rÍE. F.r:-e.;__-.¦¦><• ,"):t..i': ;.:.:
¦_)•> cc cür.sí.ruir, '».:.:¦:. 

.;:¦'': r.r 
'•—....

vem '.od..s 
h--.*.i:t>._-^- 

-.-...v:.. 

ouartos, há linha -_¦;- onir»;i-. p.r-rr.tr.-1
dí- ?.:r.'í.' -vt^-j-í. Pre;»:..-t.(v. p^r-_ Cii'.".- -..,r -..<•;.). 

. -f. :.-;..
ata 1

HOTEL FAZENDA
Compra-,.* eu ajrends.-íe dr p,*v?i

r.-icLf. no Estadfl io i7!^- ,."..: *..'

endo **m bai^o
.-.epoí-Hr; e -v>í!..

auii-tf.." o em ei me. 
"f>—

.;•....- 
'.\ 

>"•,.?.;•..-._ .-.r.i." cor: -

ir*.rs f; ir'.. ,-;:--;;.-r 
"tfO 

rr.'.: cr':-
on: . j...':.-!.,.;'. •!:• 

;>(•{.... .v *>:¦,¦> -

if.íM.r.».rv.e „";¦ o .-.- _'.,"-. 
¦-. 

.
-¦ 

..¦.,.•...o 7i ...,;t. ^o: eu.. :.
*-iart 13 ás 1 7:.c.•__.'..

Oswaldo Cruz x Piedade
Caca em termino de con.itruc.Lo e:

oUni-i, rua, Junio a e-..isrão de C-
VAldo Cru2 qu.- ...¦.-,, .'.;-.';.. cíjã!:;.:
... tifr-.-,-.. _.-_,;.._. ,,-.,-,-. : . .:-.;. mslfr-..:
.'¦jh-.c .,'f.v. Vf-~,^r-l.( vr.i.O Uor Í.5
n;.1: crur-flíro*. Hun. Oi-ínr., Pltdí-íle.
íjua. Iuí. te-lefone e fçé*. Entri oo

prcdlo*: ti'1.') ee:1 e a:?- terreno eom iòs
30. RPü n? Vendc-ee por KO

ratar dia., utel^
Io de Março sb. Ia andar. *ala 5. te]
:.;-.-:¦ .;.;. d.-..-, :¦; á.-> 13 horr.3. con. sr,
'_r7ji,.r:i:_.í.,:.,"j

Casa em Botafogo para
entrega imediata

Vende-se — Ver i rua Capistrano

da Abreu n. io e tratar á Av. Gra.

e* Aranha !¦_, 10. ° andar, das 12

è.5 18 teores. , Fone J.-7-.0. Br.

DOIS PK_UíUi>
Anturces Maciel 13- UO.

PARA LOTEAMENTO
Vendem-«e variai, úreaí, na Tj.opol-

dina, 
'JKí.tradtt 

lUo-PetropoílB. Honorto

aurgft-, Ad°. Biinciclrud, e Barra o«.
Tíí;ic.p.. o i'U.r.i r:_.:aria. Niemaj-cr, a!-

aumas.Já estflo aprovadas pelo decre-

>ATY DO ALFEBÉ5

?.000.00 a vista e o reetante cm pre."-
taçfles de Cr* 200.CO em Ab rncneíi, sem

Juron. — i\ntbal. Aveiüda Rio Eranco-,___-
RUA PEREIRA NUNES, 38.

Próxim. à Avenida 23
de Setembro

Vendo per 250 mil cruzelrna. te.ni

quatro portas e demais deneendencías
Tr-atrcr .orre o i.. Perclrs ü Av. P..-I-

DUQUE DE CAXIAS
nc. A ru

GRANJA
na _r.,U._l.to-r.-o Paulo.. » 60 

nrc,r.jf.

HOTEL RIO Mil
Qua ri os para casais f- c-a~3 ¦

Ihrir.., com r_fé iip'r. maa!.fi.
TI-ia Barata Riliclró n. 21G; --

Tel. 37-..BO.

eco:
prédio». P.-ai

tílrelto i amorturar

cm. quaicuer tempo. — _íarw 0£r-

mll-ídot por içí •— Adtanto dlntiFir"

p-r» p-_tr Imposto, «tn-sa-los a rs-

Rjlarisar documento*. — , [_íformac0*i

cratl» e tem compromisso. Rua. do

Carmo 71. 6" «B-n-. S-Ja. 60J o 80!;
A.JTONIO JOSÉ' CEPEDA. do Slndlci-
¦ 1_4i?-_._<°.rre^Dr^ ^* Iruovstí.

HOTEL RIO LÍSBO;\
Rui de, L-rradlo n" ó6-A. Tc?

fone 42-34S4. ¦

Indústria caseira
Tor motivo díenc*. vende-.-* y

tiov.dfcde mui

__.iplar.Bria do cis,\e*o>

\*s 15 As IB_horas dl3r_-,in::t-r.-:c

INTERNATIONAL {.-"2
Vende-se mod. 1946. ótimo «stado

-K.C'0 qu!lo;ue;:-o/. 
~o,-:. 

p-"'--¦'J",> ;>•'¦

1550 quilômetro-., Ver e írarnj-_

sndi
A'-';vc',i A ri;:, ra. ft^.iv

Edltlcto. IP ASE

45-2344

; ..ifiur-ircí, de terra

roupas de cn-

corrente

rfaíarticUs moblüadn
rna, utenell.oa capi .
cm todois oa quarto», A ba»».1 soclaii
dfip. para tmpreie.. leltfone interno a
externo, lindas varandas. 7 casas ds
colonos, _ charretes. > ai:lmal.. arreloi,
6.000 p6ü de laranjas, centeno!. de ou-
traa fruta*, aíçrarlo-;, saUnliélros. po*
cllga, nascentes, reservatório úc "0-000
litro» dt »eua. lur. própria.. piscina,
lapo, inocker. meea de plns-nong, ga-
Unhas, patos, porcos. Preço Cr$ 
1.300.ooo.oo. 50.. a vt.li. o restante fl-
nanclado ou aceita tmoveis no Rio.
Tel;: 17-e.2l. dsa lo as 12 c das 1? as
21 horas — Jnr,T" .

INDUSTRIA
colatudo em blanagae mar-
Dor ..o mil criu.íjrof. tejt-';c>r 

!•!-'¦

i b rc ü f
to. _• r.a Praia

t ramal, facUiten
>tfii^avla AmapA.

RANCHO GRANDE
Vendo na Er.tr. -Rio-SSo Paulo, a uma

hora do D. Fedçral, com :90.00om2..
bons pastos de jaragun, área plana,
5.000 pis de banonclrnf. entenas de
frutt de conde, plantações de mandío-
ca. arroz e cereais. ..piurios. rancho

para animais, duii.s moradins .para co-
lono3. 2 poços, todo cercado df. arame.
Tel.: 37-80.1, das io cca 12 a flas 19 cia

?-___i^J_?:____r *íu _________li

BALCÃO MAGNÍFICO
Vende-se-um de peroba clara, de 12 metros de comprlrcvrito flffii.

50 cm de lr.rgu.-a, com tampos, de vidro, brin construído, com
multas gavetas o portas de correr.

Próprio para bancos c qualquer 
-ca..,, comercial. Ver » tratar- A ,

rua d.i AttscniM- ia 02. com, o -r. Rudolfo. '

Escavações e'fundações:
Executamos coin escavadeira dn 1/2 ]. c. nesta Capital ou pro-

xlmldades. Preços vaní-ajosos. Tp.mbem executarno.í i:ti'o,-:m v. n- fr.;'r;-
diuste aW 10 tonelndaí e 20 rnet.ro.i de altura. Tratar â Av. Almirante
Barroso. 07, sala 610. com o «r. Monteiro - Tel. 22-310,"i.

EMPREGOS — CONCURSOS

gralla, Contabllld-df
"' "cirkso 

pr_tpaiíA_>__.
— Teleíone 28-3611, 

rr.in.i7f., Ir.g^fi e Maírrastlea Ce

Ar, AuíaVo 
' 
CainlcanU, 31, i.? .'ati-a/
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Ho ..atraio
ufuai. si.vda I tu.l

jõTrnãL õõ b!_ã_-_

B
.-«tptrt _ \-l4«-»t
r ,»õ mü eratrfros
i.go-rlo rom eor.ir»',o a.
-'auciiei or 403' rrur***rw*

tiier-í <

r-v-, Traísr d

A aal.»- di 
"

Xe.efor.

r»'.-ííh*_». ro I „',,„-,
pç.n'0'_i* RonAiceijo

Couto, } 'A. ;,l) a.-_*r

_f\ nfto ^4g_í a ..guel ainda
cur.ti.fcti ce a ¦._¦.-*. ferie *<.
.¦.us;.*-*». Visde-.se -i**m farl,!.
tt* OSt",rer*,1» mj St'*!!»-** \ym tf

I .1.1 ir» Pr. f..; » .-_» d, A

e}«g«;_e.;___!_'._a(lç.«t_,..

Armarem 

* n*»r t.l lus nu uc m»

. ponto de Hli.leiv-.poil . rmu I

i'r j, niii ifirciro.. Mt* quites

do iioruiito (rri-noe m«»rnem rie ii

n ..'.«to na «¦•-nor peJiM

.» _e»_unn P»:h«r.i «ai
r.traio dt 1 ages. oovo. *.u- l toerr

— í m.'. enttiires ferfa de »*> • anoi
I mu e,_.el!_. »end«-t« eom _r«nd. i M.i,

!-l»_» '.iif..i»i,c.->.' '•¦ 
'¦'i,ti. 

tti. o»t»m,nio e rmpr-it»-1 , ru» stitu»; t .¦:,:.. .-.--a. a.» »u»
¦ilS...»-. i »» dmli.i.-o p-fa al-itl» d. .«ompr». i ,,J» -r_n,

Milr-nn. ,..«.rr-. t»m v,mu,i Ai .., r„p„. -, .„_ iju-id.r» ta
rua Urut_»laoa »», _»j |_j*'

Mia vei

txx ífoiaf-iõ. j j*

¦rui ivo
tn-Uli-ir- «- p»».im»lHO Melnnr.a

",- ! detalhes rom Vaaquet _• _-uelro_; a
*'• /ua Uruguaiana ibn. 4°

otlmo contrato d. 3 ano»; aluiu*

iii» |0Q fT-iirelrií. f*-la d» ftS.OO- ertl*

4f.ro». b_» morada. fendf-i» coir

ftati-Je fsel.tdade rte p-*.»m*n'*. * am*

PM.-ta-.t-. dinheiro para- aluda dt

compra M-i-.ii.r_-* deli.rita fom V»i-

out» Ai tíujliot; » rn». Oruiu»i»ni
-._?.. .- andar.

r-t _,:tiiiffln r... itvíhor p*nu

rua Montevidéu. c\>m «tum
r.o .-.-Mo ilt ' tncA (Jlr-t'-*. psr* ¦
rcuiprador Negocia» próprio

mMhor',pe_fC^
Penha, eom } J^f-f'¦—¦_?•, 

Mom d» M,

-!_. fllll

n r;-«. prido,
ixl, outro o»
ural-o»;

il.-.io». b-A»
r#auria*)S. Tratar

O mil wurelrc

Vf.r.d

i>_»%roíò_, ío 
*5E ÕÜTLWkò _5fc 1949

I>a_aiL» 

— Vai

en__»!j_. «oi

.«¦Hl.. f»r. Antoni., ,-« <Ui «ntrad», .»»«

Cli.nl.;l»r;. 

. H.r-.elarie " n «' •»« ¦

/ esl-ana — V_u.«*»f. siugviei sara*

io, contruo 1 ano», forj». teiefon»,

insulaçof* moderna*. Inform. ieteiu-

n» i7-o.li.  

C'"aí* 

e minuta»** V-»n*i»-*• »w)Ik-

rro«. p..Ut d» Piav» vmdtiido

;c3 mi c ui*lic. per n'»a eom otl-

Av.nli.. „,, mo,.,.-!. . 
-m„i, 

dltall»». cm».'.
Tr.1-. 

0 ,.,„,,, , r„. Mlfili; Ctu-.o. j-.-a.
ililSM- ... ,tw. ..;_ .;.. 

 _"i 
l>»f - V.nae-a» oo t

tí"á

í_.r...r:.o.*nto_. \

ft^Uldade. t*a-1
il ".«•«.. com.V
ru* ("ruguaian*

rqii!m"»iriri

aluguel íco- c>*u__eirctf,- slork de peça?
Kord • Cho\-rol-t. «vio'.«» rutcrla»
«te. rarl» 90 ml! crurelrc». V»'ei

mireadorl»
:¦¦. Vrr,:
i-I-H--H,

tildo me vido

de i-»__

BOT-d.

no cit-har
Avlla. oua

oümamentf tnitalada. ¦
"i- nero ato paia a.uruel I
icobs 1 -oo cru«íirot. íerla de

ende-te oom *r%n-
p*g*m*nto *• em- |

?"_'r-;t; 
"[ no!" Rubem Ã-.ValV.lo. Bu«"d»°'ÁÍ'

- 
^'lõr.l -_S?íife_-A,?*:â—«»•- «•' «ndar.

rin d a retselx
re-;* íj.GOO crun

fr .orlflc». geladeir
• U'«. a.

>.!.-.
dr f * i-*! pr rt*- de

p.-esta-t» Olohrtro
compr» Melhore.**
quer «V, Queirós

B"

" 
ARMA77ENS — Mnihor.» eo-

merriaDlra. Paratompr* r ren

da -H»,easas comerrlsl

*• Qnrlrnr e ' n. da mnls... E

.'af-nuer. _ Ouelror srni|irr railn 
' ¦-'^•o;-, i i«..ipr,t_,s-_«.?

.'t; mal»... lm podr errar dois 
I{"^'•- 

- V'nd«-t. <»<rt°

nnnea.'»r.s . impiíitivel. Acom-! 
»* f'», 

,"J?;v,or^ ,» ," J,0?,,,,"
pnulie a maiori» i-nmprandn e; ,,„, _;_.!_, cr,nj, m<re.m d. lu
Tendendo Ml-»*» rnsü-» comrrrlai-. rri:ar mm Bimas. * ru* Bueno;

pnr IntermeiSio dr Vasquer A. 
; 

"•_. .-< »jr.r«do,

Ònelioi e nada mal'. Imllnr nfto i,«: .m i'np>nsm» - Atutui

»_lsnta. quem r bem J» nascr, • ' ' r.'r:n. rem cnntr.t..

1.1. Onl «nw ii faaer nao <í' '"¦'"" r-::r-\r„-. preco so.ooo
f«i» •• 

,{*n'm 
1 U'r "?._!"„ 

,"" 
• : ro- cr.rr. firllld».-!. H- pajamsii-o

pode. E' uma organlracáo ter-1 r.,.,r ,., „.„.,¦„ _ ._,, rti A-..aRd(,a'

nica íe negocio». Emprr»ta-»r J-.l..._._'_andar:  
o--,./ 

com'grande facllldadõ""d»

«ilnhelro para ajuda uc compra.! r»ot«qulm — Ve;ide-»í por mm'.',,i csm.nto . 'iiipreiis-i.' dinheiro per*

..empre o melhor ne«-wio para o, •».«« falecimento ao proprietário no »;n.. oe ri-mpr, M-lhor... oenjiie.

L.ii_f .il.„i, I^lam o» nossos 
'¦'¦-:'."- '"nn n. r...'.i;n 

'1 
r-/» s rua rom Ve-qu.r.- A- Qualrer. a' rua aru,-lelbor eUente. I_l»m 

_ 

""»"" 
.._„„ c-n-tlna 

'. = ', i.n mniraio i> ,—;ana '.bb. 
6« flanar.

annnrlo» 
-detalharlo. neste Jor- 

-,,-_.:i-. •» !0| _-_.._r|,,_„ , venda • - . :„,-,-.,rin. .itnn.io no' m-r.ior

ri\l domine;'! prmimn. 
riu. I ru- 

y-. 
'..•.¦.¦rn-jris.-.t.i. 

i-.:ii!.-ia,:. Ar .ir...! 
t i;o dâ rua colmbra r.a Penha

í.\.^."h,i»í.. - -- .'•'-.»:». n- l.-r»' 
' ' ' A:-.i."r.i-. ou 

'ia.-a-.ic 
eont.-»M »| pretia-ie' dlnhel-o

í-'Ir.-M; 
*- 

— r.'...ji-ti 

' 
- l.-rso 

¦'""¦' t.rr,, •.-.'.. rn r.-Tiln» tln vr. ,-,»:>„, 7f.ll.or»» detalhe» eom Vat-

í.aôo.lcís r.rrcri.; 
r.o Co.ir.. ah., ns. nr_::<i bem o i-r A On-rror » rj» Oru.uaUn» , „, .. ,,

Feqüi-i ri"^rrr~~~tu,:'rír, ri, rir.tí i IQ,.-...° outro r;is'.« .370 ml'

eua de- esquina ot:mamen:e t

.l»d» em magnlllet morada.no

, i.l.i liivrnrariai-.Ur l-.irr

I _ton».-l. A ru» Iitaci

L-=°. ?.f_.ip.!"..-elèo?_3
-—ti; n*.-iniatlo corlnha completa, grande]
. li "r 

..-•r-riei:*. 
->M:i(i. mera-, cadeira:. e_.o*

1 °** fadat, tado prcc.o com freqüência. 
'

a 77? melhor 'r.selnn.rli ri., rvl-rente três
:i:w. :,ví f_.n:--r:rll- i:nj in-, Copa:._t-

ido bana, pid:nri_ _: al>.___•_« - -. .i-r ,* .i*..;
,,-;,-,, .it; i-.i rrí.b»:":s a noite, por motivos,

à ru* 'srlos. na_ra-«e ou ar.-e:ida*i<. Telefo-1
Pi-ea n"r »rt depolt di :- •'• y-.orai. Telefo-
—-p:"- 

! 
*\" T";--"5-._Mxf._-_,OOPr..

*trAr__. 
! Ootequlm e"lflte.-la" — 

""Vendê*ià 
nó;

iU-V-í \ 
*-* melhor p-_n:o de Laranjeiras, bom t* 
contrato, feria aclni.. de 60-000 cru-1

—.-- , reiros. com : moradias nos fundos,1
e o»m i -,rql.çr,0 

aluguel, r_cllit_i-_-e v*ra- 
l

:.li*:ro, ¦ n:eu!_*. 
*.«•:. 

i=-i:-:ft. Rubens.

pata ,p.lico alujue'. 
•-.-.'. 

p.q-i-na nm- , rjotequ..-. Vr in-- . rior 
' 

n.ii-.ivc',

rad.a: Tralsr A Avenida Arapofci 53-A r i^ particulares, situado próximo 
-

_ Braj de Pio». 
'A"n;gi.s» 

um", 
"loj! 

es

.Acom ter:».3 ;obí.:o.

froj, próprio para o.*i*

,r>ar» «rmirWho. '»si

eju.'-.» = da. part» csnlr»

nsgcelo.

a Vlta

eletr;,-». r«i!str«do.-a. mult» mer.
i.-o,-.». .-..., I.:«, n>. iv-fcni. -t,-.

-fi.-'..-,. r»c",:i-»

ei-- Vende-» eera*St'o Crl7
Feria d» 75 a 80 rr.n cru-

Inverno, T«n- bilhares, con.

tr«d» M».

B""_teiiulmpor üO.OOO crmelros f*clllt»m.
se so 30 mil crureiros, bom contra
tl e coa i...o-B,ilh. Trelar tom Mar-
iin<. Kstrada Marechal Rangel yt-j

lm .--"Têm^sê^rM pira ven-
n*. p?_?.h** Um-custs. 300 ml)Mi ri.

e varejo, slfisri-i ns . art. , ril.___,"-.,'."".'.k'-~,,-'„li

da «statào d, -n_.nho'.^'""Jr ÍT,_.,**, TlF,_''

Ma.-i,» Cuatod',». 7. Com

\couguo 

— vende-se um,

Adolfo Berr»mln! ;í te

ds r.ovlmanto O morlro ••

compr»flor.

otlms. i».-_» at fj_ . p.-,-_.• ...

cruieüo». Vende-r» com grande I 
^;- 

';,',,

'«.r.lrrj... 
ri. p»g»m,.-.;a . .mpr»jt»- DOMtHjn.

ira -luda d» compra IrV *T!a*

Uelhorit 
'detalhas

Vau Lobo.
da Marecha;

dlnbtlra p«ra

mo eontrato de b anoa, novo. -

trnraiíla com . quarto* sala
i^pendencias feria

es com Antunes &

Rn» Cardoso Morais.

e*taç*oj_d t_Rawo_.
'¦TTuga-ae 

uma »e'iTe'Í!iJi 

"a 
:

_\ Jlco ;. cem 2_0 mts. rr--

psi-a, esr.rltnne. Trtur r.-o-

tiS e: i rua Vrsconda ot I"..ií

fasendo bom

anos, veado

o direto: t r.

u.r j lh..
em ! ^rei. Vargas,

"¦ 
jSCÍ-A-_ protiT. >

ato de .
i t mil Turelros. lnulalaçoe

pequeno aluguel. Preço 27
íros e empresu-se dlnheln
s ria compra, Outroe dets

Henrlques, ã Av

ie dinheiro para" 
s d-t/íh_.Melhore» d-l.lh-i

r-^'*MTi-:i

pensde«.'e qualquer ou-r. -,:.*
deieja rompcomercial. 

n escritório de T.unem A-
rem compromisso lhe derüo todas 

"a»

Informações para bem comprar o es-

*no«, eem mdraà
t(4« »«:» i'n • a<:
o -amo Ouii.»

Ollialr». t r-s 
'

rnil 3rus»i

r-tO- '*Mi'.l'

ntrtto

ift, *-; gft/ftti

".«"* 

Se» rtm o •:

1 «u_i« Cvuti»- ,itiA

P»d«rr».-«t..-«ii n«»
d-nlf

! , .... Ht,

. 1n_f

\« far

''. 

!'¦ 

rl'

,». ne
i-r-.i c «ei, nm ls.'llld»fl. d»

Io Mal» dctal'n» eor.-. I..
a nla Mittuti Couto. 17-A.

C»f. 
a bilíture» — Veéri*-** tto tu.

buib.o d» ...oíKldln» eom mo-
.irr-r.L. 'I- M mil c.u..lrr.» «íar-ial».

essa nova. bom ocnt "ato e multa»
pio-.»n>il!d, d»v rvrr »tt.ir «m lugar
movlnirntadv). Mala Informes eom o
sr. Oliveira, ft nua Mlruel c<_ut__>. n
ll-A. s.o iin,«_ tala jo».
>Vhi?úr».r»"-_- huí*"o.''"fl_H5.r-
v C*| ^^.00¦.í3S., sutr» ns r,****
- Crt t..noo.ne »fnd» cutra na Av,
nu B7í.ic« — cr», no.coi.ao. to_ii_
com. ftel.ld.de ele p»garr.«r.:o . ta-

¦. j«m.»«

), ,m Hn«Pi
.•.!«.-. '.- t,

10 mil crus»
«ndítidii I'í m'.i erut»!
¦'1 fruteiro* e:n Pie':*!».

,*9no*T*4o #a mtl cr_telrot - "J, •
110 mi; eru*«ir_». Ted», eem nom
co-.lrsto e pequeno ilugv«l Outr-w
ir.fo.tnes rom
!_"_-••! Couto.

satraoa t4oa**nnor _N_U tft»«Aí íí*
I*. T.ttn1 _»ni » ar. r>i4r»do. d».

1}; 

fts ;>_fteeiwij p*k* t#i,^)i;ç*.*o.
línttirgrli 

"—«"' 
v#ntí««M i-tm oíso-e

(••ida.ila, ue» q-iiitos, am» »»i»,
ti.jiliina n»:..i*l. ., # t t t - * í.

..«.-en.i_-.t-t:, <\n\- MP''* <! i* f_...l(.».
At, 1**1* t^ » ' íi 

'-*'> .'» i.íirUi !,_(,, lln.
— "--•»_, 

T.l. tr¦_«¦-.

pMiMf o rontrsto ti* n-n t-.'i.

rrot-rinho ««linsd'» no .n?','i»r p**n.
errtum. Tr»u*jp prlo le-

f;u- /|,r..n,

¦•** I lo d"™
íefom

\'* ., ,i.i,.i

.-'
. . „„.."¦« d» rteriia. r„ do nio.

J," «ridar. aa. j ^*.nd.T.-»« 
«J»« ¦"!«« ""

¦>rT_orv.i.T'»- Y:.,..I,:_ :__i'vv."?',.P.!Í't*.':

ll !v.«r_
'..o 

a-.dar

Poito 

d.

íft.In»
»m Niterói

\. para di

riil.u- .

rnoriL.

lnformsoor» tom

ton.^ji-l.s».

Vfnri-'_.'.e 

um hoV-fjtilm rpm

rt%. por piotivp ri» ilofnç

Ql_*].j'i-r nríi.r:*),' K.tr.
ft»ngel.___7.*%>arsfe# 

(_#*.>"»(*V 
"íí* 

iVri

feri»»
capitai. Trata

40». t,

C"ifi" 
e bar r.o ctnrru — Mo.»-..

e_.T.»rcia'.. r-:ntr«:o fe 3 ame*.
nlo paga aluguei ainda rr.-.n. ¦ .413
e.ureiro». InaUUçoe» convp'.«t_» -•

.-rur-rlror,

 cmn Rirt»em

Ru» da A'.find«ge. 1

iveallrrd» nt
.__illô mais ecrrerrial -io te.Vro -

Preço 4.0 mil eruxelros, com grana'.
f»c!._d»de — Tratar com Rubem *
V»lerlo. Hu» da Aif».ideí«. '.'.:. •»¦

kj prlnciptl «ru*
vr.o-i, x.v:ji:?: -"3

30 in" c-u-eirta.

_n-.aok»r. Poíe num

centrato «2

crurtlrea. T

quatro m_«£s

elo. Pr>co

grsr.de faííliriíds r.o p*fa
V»'4r!o. Rua

i_A:r»r.d'.»a._'.-.•.. aa:i_ 403. 4.» »nd.
-laft" 

e b».- n» ru." Álvaro Vi>»n-

J ds, otímo local, contiato novo.
'e 

anc». Inteiro... Feria »o mil cru-

I:oj cjua modert*a muito ampla.

i'JC8«s

J»tr.A«
i-'iu.r.c sugue; Ttalar re.. ¦ »,".,,, ,, ,.,

¦1» 104.  » VI!» de c»t».. i

U-iso-lna 
"nim 

ia"-aie_i' *
e elevador pire lavaiena
eontrato de :^ anoi, ser-,
.' «orlo*, vehde*ae eom fa*

pi^sa^iento. Tratar na
ua da Alf»nde_a tf, 1»

»nd»r.. . . . « ' "PXBAlfVXS 
— fiiriKorés"" Co'-

merclantes pars compra, e ven-

da de rasas comercial» Vas-

quez A «.neiro» sempre cada j iüj
»•••» mais. Cra pude errar, doli | d»

nunca, tre. e Impossível. Acom-

panhr. a- maioria comprando e

rendendo suas rasas comerciai»

por intermédio de . Vasquea A

Queirós e nada mala. Imitar nüo
adianta, -aem é Hom já nasce
feito, onero quer oe fater nio

pode. tl' uma ortanli.-n.no tec-
nica tte negoolos. tmpresta-se

dinheiro para ajuda de compra, «.ne.-tco Porh»
Henipre o melhor -«rocio 

ptr» _'.'.
o melhor cliente. Uruguaiana.i \**ndo 

dusr t

andar. .__._. I ..*__»_.» -V-.ílK
ária e" vldracêfr.

napi laria vltii »i.".o e artl- I „ um» tm línt»':,
r,o* dft -*>tr:_ld«de etc, a imita no I f-:.elea*e ro»tar,n
b»Irro; l r. Aristide Lobo, 

—

Rio Campr!do_ _
ttm i

.rr-r-r.i

P-»r»

unlelplo tie Nova
ÜnhM de onibu*.
3. Anacllra, Teit*

-IWV».'

ctntro da _!•

,50 mil eru»sl-

p»r» Por.
fade. féria mensal

,-o*, par mo».l\*o,di
tiical. vendt-se com »_-*nrle faclllds

• pagsmcni"). W«lbo-f.i rTri*!hf

Vtsquea ___ Qut-iroí A rua Uru*
ri.suiit, ut - te andar

TTT«nâ>-fe*"um aail-õ*"de TJãrTrTio com

* tres cadeiras americanas c. como-

dap*ra.a*!io
tío -_,_rn famr.it. T.-avesíi na^n^l-

0 — Rngenh!

V 'Tn-Ye--- e q^ta«<fà,,,Vom"mo:
> contrato «lutuel »',o erai

V 
•;_*•». v.

¦i •¦ . inti
" -h.if

tni.ile.». ..,,1 er,

> D» Mnquits i

<.,'._.»'. jt-,
Vttn«ir «fftít*

«if* »ipii«iS«. Var < ti»,
rsii'l«e con» v.n._s, i— 

_. 
¦ttatni*.  

_
aoiaquim » ru. aiTT;

nquits iti
t,««r.iii>i .« òar ,~" W-SiS1, êSr

t ,K)íM 
-¦¦'<*,..>¦ »m Oí.m.. >¦»»*.,

r. -.'..r a ru* ÍSE.J-U' ;

\..-,,., ,. .,;,. ,...i.n,"íii .Sõ ê-
> -i uno eon*f r'.i. u Ur* r

HUt**»e o psesmeni-f), * r
nr..--M _i,t. )f-*>,-:.i O-j.-p

\* 
•*iõe-*t ufni W)V"*l!M«t*>H"eÍur>'

IMnto bs» fi.ru.r,;» » r'_» J_i n«
Al-arT-xi 1-.1 Duque d* <?*._l_« li-ta
t_s dn n.;e, Tr*t_r ns Mttr't_ * -vi»

VaJenm UajalUt.» lü-a. V'4i»r:i

r,V 
^

T^anoV.», um«"*fiioa' oflílh» tii" *>?.-
* â.rKi» a« «•!,».«>»• tím ir»d!i!tn

«tinf»r ' H««.»lr« a ra» Abii:o tll
tondr t.A'0 .iin-iario. ti :i__

>"'»nd«-»« 
um» -.«.in» iie to_.tr

to» ile ii.mI»», eom mertd:»
ft rua Maris Augusta, j; ¦— Sin
.lof.o d. M,lltl_^  
¦\v,Tide-.."" ,n*Cnv-~.f' .trim. livre''.

V do>e*nbarv;ado r.u

Í>ap"í;«l

f.S-A. Honorio Ou

•Imiti 
7eíiatV-_- i-i.tir í

irnio com 19 qm

coruAí-ra elcirlc*.

níe.e etc, preço 4_.

com gran-fe facüldrtde

m ao» «r.-lh'.

re-. ppn^ O-, pilan- c_?m Ai__rej>

moradia. ?.» a famiüa tluguel »:.

prui^irfis ,>-,¦, tudo. contrato de is -

»n..s fei» .. ; » • ', 
mil r-rnr_.|ro», «.-r

noa mi*.rirem rie íuctíh para vtr »

tratar ã r.?* Álvaro Miranda, g;.
Prar». Pcllo f.,-.,-,! _o (umoe T.n-

g«nJjo __dj 
Dentro;

\",emíè-*-'e 

>*>•* e í»4r. 
"íom* 

btí* m'/

radia, contraio de a anoi 4 K:-

_r*ti_. fio Por tria 
"».".:¦ 

B - Ma_rtu._e|r*

\*er»de-_¦ 

<¦ por rr.oilv.i He íifjê.o*;*, um i

torrefaç*o e moniiw de eaíe eon
uor var-Jo de ilotes. cigarro» a t_r.
i iif7.ir.ho en. pé. na melhor rua t.*-.
.,-!..-r rr.nUir Portela, Lln.1» Aj»Ua-
Kstodo do Ulo de Janeiro, munfeip'*.

ds Vastouras Ver e tratar em O*.- •

vernador Portela, ft pir Dr. O* orl-

I. Ali:-..;,;.-, 
". A. c: r.c P.lo «o..,; •-

:í.'ci-. .:íi-oo45. fc

Vf-nd"-»"? 

e.píçr?* >jí, eian otiWA

contrato/ bom stock e bem lote*»

:_r.\ríx. Trstsr no .-to*,: a ar. Ja*-.

Hlbelro :97-A; Pilares.

A rende -iniurni armaaem de :i

V quldoi o romcEtlveij, it rua Ta

vares Ou-rr* 
'.t.:?. ¦— Meriti. Tem re

i-ldenrla vaga. Local nfio sujeito a t»

narso

Jtestaurante. Cen-

de <t ano.T e maio. Alugue) I

irfijt po**nnndo mwradi^. Uu*.. 
'

: Mt-F-i'].-.». HA'.. Praça Vtr-

t«'r.'.,;r,.,,;o' o..- ,;.',.,..r'-.>;mo» t *._7í«ri°:i«»-i|.*>» Alfaai-.jl»
-..ml. lodi.» csrs». .n c-ii.l, f.rr. o"., «_a_i2.ii íi? ?_l0i£;
mos contratos de arr.nrjir.iento e ven-If tar. r. niinares.— i'e.id(-se r

demos eqra g.-anile. facilidade.. í. p«. | V^ C.inóido Benlti.

g»raento. Os negócios feltc. por nos" '" garar--- ' -

locallr,iido, ferias

! reiros. podendo a

ficar aberto o ter

ào poder o J>rop
ri'- r,i'j.-KV

Ar. rRlo Branco.

de p anos., bem
10 a 50 mil cru-
;nt*r a venda se

ln.e_rra., tnotlvo:
a teita

TTr-ssem rwijli

i'de«e3ibar»çiilo.

JRonj-eei-o, A av

tii-
Vende-se. trr. .ugar

g^r. eom con*.rJ

CÕ da ocasl&o.

rt»'.' Vef e trat

Vila Cosmos, e

.i-i-i 
¦-«¦-

-n;. ie C

cio» t

V.".Ilio

rltorlo sfto
c_mtratos. Rubem Ar Valerlo,<á rn*
Alfandw» 13'., sal» 455. 4" andar.

p]_nV.o.»...o yg_.'?.'.',':V«;'-.
ora.-io -acrL»:- ; Dotequim — Vende-ae. sitjado n»

vament» comerc;»!. ol.mo contr«r_) de i x> .-a» Barão de Mejqult». com con

5 ano* no.o. feria de ao -o') r.-_ir_.- trato de 
- 

anos. otlma feria, não pa-

roa, po: mo:.»o de Tlagem i íuropa, _r* aluguel - _i.n*la r-.-tic, duas mn-

rendí-ia rom grande íacr.idade tíe' rs:iíi\.'. •¦-r.do u.-na assobradada, com

jian.rri a empreat»-» dinheiro r grande íacllld«da do imeainenio . .;-.-.-

pftra ajuda de compra Melhore* ds-1 presta-se, dinheiro para ajuda da

:»'h_> .".m Vssquer.t «.atiro, t r'J« ; 
compr». Outros citr»Ihf,< ci:.: a.-.'-i-

¦ : ~:: *?:<'it ri _ 
'..6. i" ftp.4*.r \ ne? Jt: Ker.que... á Aver.I;is P:c'.-

"¦-'-"-" !...*_ 
vn-ga, 44íl> 

-8* andar, xal*

próximo A Arenltla Itio

! i*o da Taquara. Ja_.

I loja, qua.ro qua-tos
contrato nevi. pod-n-io

•;•»-"-"
• n'»!'

Café 

t bar em _Ftolafo_.o, contrato •

ano.i s começar em :<>Çt\ fer!-. rrt

43.000,00. aluguel 600 crureiros, vende-

s* urgente, por motivo Cc vl*;,-':-.. '"'.'-Ti

f^füíoar:".: ps 
--ir.-.-n*¦->. rratai r.u PioíII

-- rtu_a_ d? Alfândega, «fi. I-6 and.

Deposito" 

_íê~?êrro""Velho"—'" Vende-se

íim bem motado, oílmo ponto —

Tratar com Antônio * Estrada tn-

tendente MacalhAes, 23 c. 2. Campt-

 preCO l*í*i. T00 ''ri-

tji.-.lí'*-.*'*' r. p*Esmer.'í). Tra

om Tragoío o'i Correia ii rua S«-

PV'ã»'-:.» 

"li.il 
bo:r."n'.-"_'',.'.o tr rn" ój.". I n'.ií.r llr.i rnín-i. r" sr.il»

b»:r«c»a de cirtali na» .'slran :>¦ 
[ 

V-t.-do rim» !r>'., ronr 
-i.;-..::.

vres laia-uai bom can-.lnhío e um ' radia A Avtnida 70 >de Outubro

n-._o.iio. Trat.ir *.*»m D;»i:e Ma rtm. . ' ?'. - •¦.»¦- _s.j i. .ir ¦>.» *.i.* 
.,;¦. o\i:iv^ ur

, :•.:: tirlo í. M.«,i-,;i'» ,-i-A. , Cal -J.r». Ir-.r. '.'..tor.e t_,.y„.

|>.¦¦-,*.:'.•.. 
-r;ir«*'::art-- e bar rom t.ir»- ! \'ende-?e 

-im c*!-* e bar. ponto oii-

I .1 traio de 13 «nos tenda* men- ! * mo. a rb*.í. rom rontrfit-o. al*.g*_ei

Irais 9i * ;3f «ni :c:,i.*r:.f-«, ro nc* bíl- .: n cruzeiro», a. ca*a foi remou-*- ! \rentíe-3- um bom

i-«o, nlo I..-.I fi-sguesla». 
'.oca! 

ile_l_ii«. :e-u'o n.-i: i-cil» nor, irlr.ilor. rin-, V b.1.1 ..-.511.-»'.». !

| f,rahde futuro. P: acura rc* a*i-en>: v: 
-anòe "j.'oví£' 

nr !-*-)i;l?.«. -::r... 'una' 
rírArí„. rcr.*. t ¦..:!.-ato de b anoa, 

*.

;>e-A -.0:'':"- . Ver.do ¦¦¦J aer;! o .-.irn 
* 
niienti/t. c-lud-l: 

*.. r*; . .Sa:fcn nn*.p:o. i . ::.-*jir :_:n o *r. Agenor a r
l otlmo para rpsuumntt. ponto íinal df card*.*r._ n :':* r.x F-'._aç&o de M*

,todas as tondu.dcs. P.-r;o ISO mi! oi"., t-tadi A- Blo.
.-.rcir-v. facilitando o p*gnnten*o. — ! !¦¦--

Alame«1a Sio Boaventura ::o". Fon3e-
.•a, Sl-erol.

i VKNnÓ"poV motivo de fortiã

i maior, *m frente x e*tar.áo dc
. lrajá. Mercearia Bar Bomhoiiier. Vend.-s», .01 .stado novo »_i«

| e f.._endo boa feria. Serve par» 
• "«nllloo ampliidor o-.r.^r.r.^.-

j qualquer neifocio. Aluguel ..00 ¦__,.',' 
'?"-r; 

,,'r,'0' .,u aronrpinh.ri

1 criiitciros. contrato dc 7 anoa. -.--. ?¦: t;>-r. parj fll____e« d*e wr
Ver e Ir.itar rliret.imenle i T:»- - r: •• vidro d-soolido »rs fr_r«

ür.i.i.n: 
-..'i.lor duolo; objè-lv». W»

Boã I _

8 armarinho. Trata-** fi Av. t

.,or .Navarro, _.'.'. .* o rr. sr. Va.te:.

P*'"j-i*a-fe~uni 

i-anírato ie nm*

trom apartamento a te.ido

ro* -Intura.-ia. Vor e tritur A

.i.-jíü I-V.mavij; }$¦*..__ Ramos.„_ 
1— 

aquela — Bom emprego de 
~-

i'..»;.'' r_ n

.«_¦.._.'.'¦_-_.•¦¦__* ..--_¦__-• v-". .... — «q contrato oe 5 anos 
-.si*.* w* au

srbeart. ds prlrr.-lr» - \—.r....i- 
¦„.! 

cruirflro», renJe-ss oom grande

camliarla. gra. i ,a
c»delr«s de en.ra- ¦ 

sielrio.-ss df.aUies

iTJuelror. i rua. D,

óe 9 ar.o_i, grande ria, pequeno alu-

pagamento. Tr

Rego, A rua n*r__o de M:.

Bar. 

Leltsrla e Cefé - vínde-se i £{' d- ,, Vfi..-i.inr

por motivo oe doença, próximo I t^^.

tequlm *_!Ua3o

Fcllcl»

Ireça, c

nto p»5»

AS"-i

u:4 fclgu-1. eom grande f»ci!Id«de d
.6» -t* mento e empreita-se dinheiro para' I alud» dl compra. Outros detalhes com

poa*o A:;*-.::-.-- /.• Ker.rlq*__«í3, ft Avenida Pre

em sidente Vargas AAt, l." andar,

)'.irco contrato 1801-A.

uguel. feria ds 
-sSotcqn:..-.

-ae oom gran- . X> rutt uai
sirarr.sn-.o, e eB-!triH de

part »juda

"rr\írex 
v?ra«--re S_.n

'X^f

A.
cofre. ba:ançis> e1

¦predioi coin loto*

a d» Qreça, cosi
ren.rn. ir.;, 7-.i_ 

-,-t _.--:.->. -> - 
,r-i n* 

--"*

BOTEQUINS — Senhores co- ::- m:: fr_re!
«- merclantes. Vara compra e ven- ; ds t»el.ld»de -.a

?: da de casas comercinls. VaSi ?0%'^B Mde\^t;- 
1 quer A- Queiroz e nada mnls...! -,,./ 4. Quer.-ci. i ru» CrurJ»'.»na ,_. a|nhei.„ P»

5. E. Vasquer. A- Quelrot sempre e. ¦-híi__.___tni_r_____

-. ! enda ver mais... Vm pode errar. 1 raot-T.nr.r - !'i»
-.4| ilols ninica. tres é impossível. 

| 
JJ da rua 

.^gntfica e confortável
,-_•. Acompanhe a m»i.orla compran- 

_°-_r__fda ,'úmi.i 
"n 

soa ur-i.ciros. le-
1. i dO e Tendendo atlas r.T-a.i onmr'-- .. , ,;. ,. ,..,; , rmelrn. ..'e.-iae-ie lorr.

ials por Intermédio de Vasquei, sr^nd- íacülnace. ce p»s«ni..: :¦¦> _- r,t_,,ev.0 alUBiisl. com 
"grande

- 
nada mais. Imllar' er.pr. . . ei:o 7 »«,.;« 1. ,- -1,,-, e--o e empres!

'compra. Ifel.-.ores detalhes com .»_.>- _),_.,.___ 
p..^ ,,„_)_, _a.compr

melhor ponto | rlques;

Piauí, com ótimo contrai

magnífica

lhes com Antunes

.venttla Preaidente
-.dar. sala ',803-A.

-'"-,*. %%-aiir.t óa riu í"

;'.oi. Traçi. ío c:
-.0 "rr.-.rr.v .rr. '.-'Iko do Elr-.i
-•'.rs. dis 

'• tt .7 
'.-o.-s; 

=0
'¦f.:z:T_\: ¦?• ¦¦ '¦¦'•¦: r /_.- 

- - ¦ . .
¦A-7>7i~.r-". 'r._ 

- '.¦•r.-s-'

,-\ 
-t,r.;;_cs r.o psaamento,

-v 
'.:r_.n:_ ¦_»¦-:? rt._ .;•*._...;¦-

-.? r.c-lrnir.ta. Tratar 
-" '

.teqoira — Vende-re próximo a

Praça ?,'• om contrato nova de 7
i, gr-_r.í' feria. ?*qurr.c _r.*irat__:^,

dinheiro para ajuda d

náoplanta, «.em é bom ja nas-j -"_ 
-.«e^oT â^-^U?SíUS. 

j r.T..m"A,"tun.i * Henr.ous,— 
feito... .Onera quer se _ fazer • 

u,ó._y_ar.dar._ .. . .-;-, Prtjldente Vargas

:«.¦•.:!-

Queiror.

" .p-9?.t'-

Pr

Ta mo los í

,n.dlr.do t.40.1 me-

Tí:V"»'.--pA-Í.'

Afr-PLIADOR DÊ-JUR
. ..ne-r-se, rm »»t»do novo. a

_j._..r_-*o ampllador

" 
iii.-..T

Em 
ponto.de e_fcepcIonaI ralor ao-

cio r.-.n »n_io do ramo. rende
•;;,. p._*t*. Tratar r.K _r.-.-:r.a :*.* ptr-
te d_ manht; A r. AiaJeru.J!; — Vi-

a 
"*T_iJa 

em cõpa-õiãbsna.

contro, contrato de 3 anos.

-.••j_rie*. barato. T/atar fi tua Genera,

Polidoro__;. _»ik. ri___.

Padaria" 

— Admlte-se um «ticio co.r

G:$ 150..O0.O0. fat otlmo movt-

monto. Zona urbana. Tratar

rn> •'-.'

piUi.-laI- p.ia i

F0tO

Alexandre. . ..
Veridí-.e Eem Instalado, apa- j Bu',u_eji m._d

o-lrr.n -on- 
c„,,1 „ ,-, p.r:,

• o r^ourblo | 
¦/_-,.-,:,~.__rTZT

\_tl.Tlf-!»

.a.;to da

tr.->- ;-a

traria Monsenhor Feli
Irajã,
*^en"_Õr__ -- PÔi motivo

t.. ¦:.-

r»'.:.iT.e.''-*.:

ria Lflopoldine.
'.efone_50-iJ4S:L

2e-;6õ3. da- I 
'

V^nde-ae rttun
•...•: 3

r.oe.. r.rapr.ei«r;o. rua São l

¦¦¦-__ 
"¦¦'¦

~A 
.onrur - Venoí-ae a rua

.ÍVr,ada Mi'.o .4. 0'a;,'_:.. ;'-

rr.--*.* :BÍ*_An~ií-:
' 

_"r"-V-rr-: 
- Venai-.-s 

'.'.-. a:s

í\ ^--.o. 
_.'o 

C_:v---. ;^;:,^^

;..*'-.' 

""ri--....."-*.. 
Per-r.-» e rr^;:

.«-.- 
"ro 

Branej :.:;. c'' anos..

í-n-^r-'B!_e"m.y:

I

andar,

ratiM.

se por
:::.r--

crureiros r.i

motivo de vis?tm. Preçt

cru2c;ros. Facílira-se o

WJeo, para rranfinoj nâ

homem que queira traba

. r:«,traii» tio Porto Ve'Jio

nr. ejtucao de Lusas, s

ria:\te è'a ii.;,r.'/. ra_r..

E' uma orfr-anirarío

> 
"_• 

I técnica rte nceocios. Empresta-
•_?¦'.' se dinheiro para ajuda de oem- ; n!í.c0 con*.ratode 5 anos, feria.

 
prn. Krmrre o melhor negocio -n crutelro». magnífica

-«Si 
para o mifllinr clirnie. I.eiam os

avo» ; no5sos nnimcios detalhados nrí-

lugar ! t» jornal, domlnirn proslmo. Ku.t

."£- I Uru.uaiana, l-e,^'

mento. Ken>
nrto r_equen_L 1
abalhadorert.

"." 
j de contrato. Alugu

r_r. re.-.í

avllhosÁ
-. er:-:a":ncnte 

"600

çrende marejem de- lucro, podendo

trctiinto fater 
- ' ¦' —  "

ÍÍVõs"i!«.rr:

:-.!.'. .1 T-.-

'•--.:-.«..

Ar.-..

_, .o- «a- , --,

•se, 
> situado;, no 

' -

cem contrato d*

srl*. aluguel de

com grande' fa-

>. Outros deta-

enriques, A Ave-

testa do negocio por tor

mala ejtabrleclroentos eonlor.-.- se- ro. para ai-ma ru .-ompr..

:>¦ 
¦¦¦>. 

pravar ao comprsdor. .vende-se ; Tjoíequlm — Vende-se, situa-lr, :_••

com grande-fa-.Ilidaae de pairaraento r X) EnBc_ho Movo. com contrato de •¦
- .-rr.r:i'r.'r.-.r tlir.lielro para ajuda n= Unos. of.rn» fs;!». ntlir.. rroradln. pe-
compra. Mtrhore.- ii-'...:ri,-.r ..or... 

;.'...- _-...._ siu>uel com grande í....;;:r;.rd.

quej i; Quelroí; a, ru* Uruguaiana , Se oa.c.r.T.-u. P.-tro •.-,;.o.-.o 
cr-i".'-

nas»- - Doteqiilr.-." o billiarei ní-.üTdõ no rr.s

ô ser* ¦ -D lhor po

"-AWW:í_f_-.S 
— Senhores Co

m. .-. :a.nl--. Para compra 
e «n- , -—-.•-- 

;e_ril
da-de casa- comerreujls N asquejI * 

fj: 
'_,. 

^ 
¦-¦« 

_;¦•

Queiror. e nada.mais... I-. i^s-1 ,-,a E _ pj^,nida.mais... E
íera

t_» mals.'T-m pode erra

Vas-

/.ner-,- Quciror óenipre e cada
_ _ i_ 

^ -rr—. «v___4_> arrar ÜOIS

- Vende-se pela i

rua Montevidéu

Motivo de via- 1

alugue', de 1.000 muiel-

rus, rende-tte cem 
'srande 

facilidade

d» parf-»msnt-a e empresta-se unhe!-

ro p.ra aluda de compra. Mell-.o.-ti

»; cria. C^sa tle 
*.»¦ ordem

ponto de Ipar.e:na. ven-

e.-id-.nirnto dos soclo.
nunca, tres . ImposslTel. Acom- J_

n_-_.TiK_.in a maioría romprando f fíe-_, _

^íde™ío saa, cai.- .comertiai. Jratar 
r.o _._._.. a n, i

por inttnoedio 
£.\*3™_,& ^TT^.t.qulm 

á av. A:

QuelJ-o- e nida mais Imitar nao J_, dí b(jal n,
nrllaota, quem e bom já naice __._.,....^ ,.,„, j,,., dols ,

Mte>. ouem qncr it lAier nao po-

ü« V uma ortranlracSo tçcnic;

ele nefoclos. Empresta-se dinbel

» para ainda de comprare para —
•n-e o melhor ne_oiio para o me

lhor cliente. Roa Lrufuaiana

ÍS«. 6* andar.
"'ATtnTíõ^^Vendo 

,. rua Torre» di

.Aouveh» - F-.táaO- of.ir.ii loj». de ;

íua Benador Pompeu, com gl

K»r.le eontrato de i_ anos, novo, i

grande aobrado para morada. . vende

_.& com grande facilidade de paga

on-i_"dc j 
™™.°T~Kmo""„,; '_'..;,

& Quelro..; A rua

rua Oeneral Roca

apoíi ít:.

nejocio, boa

z.-cim, bj..n

B^eí^.oT;.'

ga__t.>
cruuelror,. com c

e moradia vacia na h.iri cia

P.-pra barn.*:-:,!:;;1:'. íi.r.!t_.:i,v-'

I Cúo ó74. e-3t-n;ão

.jics cer. o-.reitc i .-fior,.i.. M»l»_dt
'•'r-l-n -.-.nrii-.rr, 'O r-- r'.'.or' . '-.- >. Oi,.

,-»rl»it t rai it Aliando,», .a »»"

-'.. proi.lr-." > r:A_\_ll_-;l. q<";;o. .
•'A' 

.-.T.íiêm' ir.-.-.tfo no me'.h.r oo.-.-.i

rV r!.i r. D. Teress oe ítrt. do r"--'.

f-o -com otlmo contrato pe ? -noi

o rr.»s-n'::c«i r.-.r.-»:l». ie-'-» oe •-. -in

u-.i_a::r-.i 
=çc^_--.-*.» co_r. _:;_u*:f ¦•

(illláade de pag-ame-*-'' « empreata*i

iilr.l-.e'ro par, .ym Je 
'»n_« >'¦

-.".«•ee 
der..'.'.ies. eom v«so.;es t '__.'.'!

roa. A r Dj_j___!_nj .:-¦ •-;'. '- -

melhor pont

Bur 

tipo luso.

feria de 70.

\ moradia, contratt

Ís- 

urgente, meti',

no ramo preço J
'..ilhes i* pessoa
a rrr.l nir.:r.'..-, D:
¦¦:.:.:,:¦¦".. '.. 

. :ll ;i.. 
>.'.,' 

_;.

venida _.:-t.(i f-*: p.-~

ic Ollnd--. C;..d*> .^l0.

;;_"*.to" ao; Piiarc-.^

:o: ,:r-;zeíros, otlma

i 7 anos — Vende-

o é o dono r.;.o 3«r
-.'_ Oj, crureiros. De-

ri-.tr:;;-. com o dono.

431. — Telefoni

mo contrato Se 5 «noa.

ta 75 rr;-*. c**-:r.-Iro* v;
•r.*_t_*.de facilidade 

¦ 
de ;

ajuda re

.íelhore* õetalhes com Vas-

quelro»-. 1 r. uruguaiana.

contrato, boa moradia. O motivo dw.

mr.da e-.-plira-se ao pretencicnle; 4

r.in Marenha-i _fJi?rlano _Pe!aot___;70ii.

Botequim, 

rVíé"""t.ipr«s'f;oi vende-se,

a vista por 155 mil cruzeiros, ou

admite-se um saclt

C.r-..i,-!i. de Sii bom

fere-se para qualquer
de ne-çocio Melhores de-

talhes co

Druguaiai
¦ T>otequlm" situado no melhor por.ío
_ü da rua Oeneral Roca. com otlmo

de 7 anos, níto paga aiugüel

e tem m_gnlfl.a morada lnatâlaçôe.»

modernas vonde-se com grande facl-

lidade de pagamento e empresta—se

dinheiro para ajuda de compra.- Me-

lhores detalhes com Vasquez & Quel-
rQS._ á ruft_PniETialsna_i_>6. _>t_ andar.

Bote'qulm' 

- Tendlnhã' nas imedla-

çíis-t da Avenida Mem de Bi, com

otlmo contrtto tíe 10 anos, « come-

Ci-r em lar.eiro de VriO, teria ae *ü

;..j: r:;iT>.ro3, pagando apenas 40_ j
:-r*i*-.riros n*. aluguel, grande m arr.f.r.

de lucro, vende-se com grande facl*

llilaile iie pagamento Melhores de-

talhes com Vasqucc &. Queiroz, 4 rua

Drugualana_ 1 fefe. 6o andar. .

contrato de 5 anos, a comejar em

mato de 1930, otlma morada., feria

de so mil cruzeiros, vende-se. com

grande facilidade de pagamento Me-

lhores detalhes com Vasques tz Quel-

roz; i rua Uruguaiana 166. 6» andar.

nel 275

postos pequeno

\rr__i-re~. 

..i.uado r.a melhor ponto

d. ras Tadeu Koclnskro, com oti-

xro «.-urtw de * ¦ a*ioa feria 61 40
¦¦-.¦.. 

rr.-isv-os t*iiit-M eom grande, _,_,,_,,
>:.'cr..c» .1e peiemeato » -mprect». i •- " -".

,-.. 
-;ii:-el.-c 

nar^ ajudk de 
-.ompr.* ; .-,

' 
V.*.i'r..f.s fietaihes

facilitando-

movimento alu-

mensal Gem lm-

s lucrativo para
Informações com o snr.

_arlos: A r. Marques de Sapueal, 2ó4

lur 
'2 

_r,_-.J_hrs. _¦

Botequim 

e l«*ir__ rin. rendo--.'1 um

próximo do Entaclo, aluguel ba-

loja multo grand»; servindo pa-

V_:r.e_ A- >¦: *r.,-:T-**'.

i. meiio populoso 
« nv.n evce.sr.ve

ponto eomercial. Ten*. 00.1 tra to e re-

idencl» fimlllar ctlma ejoVItMA-

ce fe raa C-X«*n_an__ Ary Parr^ira-s

2_3fc P*"-'?J:'i. 5,:'11 
f-;')'-*<** °

deiTa eletriira 5 pe=. íu"'. 
'interna,

rr:r_r> n.: «*. ^:: crureiros. _rei*r_-

ro n-.'.'.!-.o rro:-.... radlo-vltrola :o di»e.o_.
--¦•.-.:.-:..- •..'.-.•el por :,.i,50 cruaelrns,

i AV. N. S. Copacabaua, ó37, eor.i

Cli-ralúe nc-.-.e.lro. ll...'

ys'7:'ad.!ra*"Cr:"E. 
- tTõnde--.. cr »

VJ píi. 
'ein 

estado 
-.'.cvo. coir. garan-

ti». 5.00C cruielro-. Tsi. ;-4-4>5e. -

Bu» Itocha Miranda, _7". oeoo!» d.a

18 hora». •____ ¦_

... faculdade de p«
ar na PHOPIL rua da

Q':1d':

íavendo bom negocio e o

.,-. Treco totífl ,.
' -ilio: i, 

¦:-. -r::-:ro.. Tra*.r ll r..»
' "«rea , Alrsro Alvim ;;, !»'.» : ÍC'.. 

-or.

Cr.p','1,0 - r.z-cf.i.AõreoTÉtSw^

Para wdido. ana^wiieoi
""'" •?"-'-' "» 

| Vf.-ide-.-, urgente, um estol-sia i-

T-.-r-v —;.'_'. rnr«d.-'..« r;r-rí psrfrltlstViei tí-
h°--1 •¦ """o ' ri,», o.-.-n;. .'cor: jr-rr-jA »...

to Mener.e* 2"í. I

io. otlmo _:-»p_tar-a co-n fabrico
tarr.oriCfi.». Predio pr t_p;*'u. .rtz-re

.":,,.'
ego-

Rodrigues com 8 tn
¦¦ - 

c:j_eir. _i> 
»;.:8-:-

b.-.a ii:ir/.fl-_a

Quitanda 
-

v» quinta! e boa mora:

s. ías-or-se. 
_ 
alutiiet antigo

'Jit_v!d» —

ria." oo^t

l.ir-o.'""."';'

rua Barcelos Dc_n:r.go5 / — Camp^ .
Or«nd-. _ 

'•

VTENDE-SE café bar c restan- .

rante còm moradia, e contrato' v
A- 9 anos. bem em frente a es- | d

tação de Olinda — Estado dt

Rio. Av. Dr. Getulio de Moura

"A 
B A C A X f~]~

%. BOKÇALO \

.11. a" raspar. Raie' Crt JC0.05 V"

ín!o. Informações: __Ftir>. Av. A

r_g-ies Alvee :_.;. em frente ao r,

"ri-Jl™.--: ¦ "¦ ¦""¦*¦ __-_

»'.o I n.« JBS.
AfêES — VErÍDEM-S-

V«r.de_ai

Ivre « d«sMr_i>Lri*;a-

;a,-a qualquer outro
A QUEM IHflRESSAR

'-obi-.-.nór 
:'. ..rar.-.-

.'.e Varrus

Üa

-"..
Ven cie-se', situado" 

"tir.

ina•:*-..-*o, . com otlmo contrato.

fc-la. r.kn paga alueuel. con.

acl^rlate de pajiamento t em-

presta-ss dinheiro

compra. Outros detalhes

nes A; ITenrlq

.8;' andsr, ap.la 
'.ao?-A

Botequim 

— Vende-se, situa

S8o Cristóvão, eem otlmo contra-

to, otínta feria, pequeno alusuel con.

^rondle facilidade de pagamento e em-

pr-ü-ta-ue dinheiro para ajuda da com»;

pra. Outros detalhes com Antune»

A: Henrloues, A Avenida Presidente

Vargas ttb. andar, sala :ao:-A,

Bo 

.
trato otímo. rrar.de feria

nluguel. Inoielaçóe* moderi 
"

otequlm — Vende-
* " 

pequeno

Esta casa fica 
" 

situada proslmo A

Praça Verdun. Empresta-se dinheiro

para ajuda áa romprs. Trntar cnm

Antunes ir Henrlques. i Avenida Pri*.
¦..lr'ent.5 Vargas 4^6, 16" andar, sal»

13o:-a. ¦ 

-iter ou pira um caaal
boa residen*'

to, melhorei
*om Vaxquez á- Queirós,

t rua G.-JS-I-..J3S-

-, snoe t rv.aZri^Uita rriorBdh.
¦io. Iti-, •_.,,:„, itarlo» .Ver.oe-

irir-Je :»:::iilc! rt •:>-.?.-¦>-•-:

;-,ores i.telhe! com Vasouot ó

no me nor ponto

to. íe 7 ano- » n-it morarja. vsnae

cí ò** cn 
*.os 

dis-riop - Vende-re c

g.-t-\.> ísrl-.ldade Se P«imtt"t _
- -.ores «ralíie.! eom Vtsquer i; Q'l

r- 
¦ 

t rua Druguaif.» I<r6 o" «ntir
"»t 

t.iíDçio — Loü — Vendo duaa;

;7_rt<.o>s. Tr^*:-- ,-rirr,
•¦•it: .' 

-ê és 17 hf
',-.-.3. de seir-nóa-rei.-.

Joio

Barroco, 111

r_ç.*-_;s com

Uruguaiana l„6.

.r. h_i.:r o ^.-.a üS-iO* üs ^«mpfí

B't't"f!q*jlm""-r'HYhrirfs' 

Tiitiuinõ"

hhor ponto da rua Ootar, com oti-

i côntVMto tle 5 snos dlretof; para
compradorferia

ende-se com grande facilidade

de pagamento e empresta- 
" ' 

para ajuda de compra 
"

Jaearepagui. Trat

rua lig;. Sr. Zrtuardo,

B" 

otttjüíns — Vendem-se em dlversoft

bairros desde 130 mil a 70O.0OC

cruselros. Tratar eora Martlm: i Ks-

rada Marecha! F.ar.gel 863. —. Va»

Hoi-el 

ns rua do

ca de 3C qui
r_!os :rr.ião n'.c.b!'iadrs

dc C*.:..¦.>, :-'¦-¦- •'*¦•¦

tí'rr:i

comprador. uti 3.000

cruzleir;*,. r^ría bastar.to cctiu>es«a-

dora. Vonde-se oer motivo d* dç-

ença de seu prc.prlet_.ri.->, 
'Sj^ac.o

á_ cric:-t,.i._:__i!« * \:'-&r --e. Tt:.'.---

rom hube.r. dt Valerlo; i ru» ds Ai-

íir.dega. 
-.'.-.. 

sala .0I.____andnr.

T_«ja 

eer, ..jieibsni — Alurja.ss

J e-m frente ao Posto , 5, ampla

;oia com li, metros .uadrades dis-

por.do de banheiro e Uva.orioa.

girou. etc. E-C_-*.-tIsnta* loco! para 
'cc-

mercio f.r.o. Ver á Av_*nlda Atlan-

tira. ;'..'; r tiater .rn Mr. , 
[rn..-

bliíarlo (Secção de Admlr. # ação".

Avenida Erasnto Braga. ?_>--.:_\_-

oja e residência — Vende-se em 1!*

49 — Ml

VENDE-SE uma merc-arLi, a

Ar. dos Democráticos. 719-B —;

Bonsuceti.0. Preco de ocasião. —j

Loja trranile e alugue! bnrn.!».

Nesrocio urgente. Tambem passa- | s,nrior ..ricn.o

te a loja somente. __. ;c»'.«-. dando í:i

\"j*Vn«V"~€" p-jr 
*¦*.- rx-jz T!..'.:ro' a *.-'._ O.f *,---.* p:< 

*i

V ta. café e ba.r, com lugar pnr» f:**rr.s o. r.->__íor 
•«» •.nrtro ^¦»*t'

restaurante, farendo otir.ia frrla, fir. :r..1>. - __. :, J.r .sc ;>:;'!_= •_.' ?.?5.
J,- "" 

AULAS PARTieüURES
Estrada Intciine.*;te ííasalhãej. _.-\Zt.. 

' 
» . jono t;-_*.-*;¦»•- rio .*i|rso. primário-

Realengo > - Tratar om o pfopnet-iv:*- ,.-rr.,.-. r.?.-.: "-tr.*. & Fv*? T'

Vende-se"'.:•.; 

'.i-r;-. írrer-.tn oo::'. -,,-.• •-,,,.. r ¦-..-;

negocio, de multo :•_'.'.:.o. 
'mr.

montado, em tregueata, pouco nl-ic-r-.
Ir.fnür.he.t*.. :i* padarU £'...:*..h-¦

¦,.i noi'.'..-.-., :•:¦• :.í«-:o i .-rr.'. . [..¦ ..

Nova.
"~W~ ATEHÇÃO -;

.,-. i'..,....., ! ^.,^goc'.ante, p:*?'-:.-.a ca.-fc peq-Jeo* _.*•*

Tem licença par. ee- 1 
{ri^^y^-^irTi^e^Trillrii .J.v.J ^'.^'IV""..?;^''**

- p-nuc.ia moradia. \ bom varsio tie oigarros, refrlge- - - 
^..'.-,,_„«. i.,,,' 

-

. Ver ,i rirn Jo_c 
'.!- ._...._ , ..mlrr.r.ierr-. ::.:: :¦:.¦:-. AGUA BE COLO.IlA

i nr, c; i.;;'i.i, jr«j 
'.;a 

£ ,¦:;;;¦'";: ,-.,.,..,. , 
¦--.... 

s :;„s:., .1

IteítaclO', Ver e r .ror a 
'.;* -..—

Vlrtnre 1.17.--B etn f;'»nte i E.ta<;ao

d; B.nt.- Piis...-o.
...._.-„ ve-òs-s» 

ã rua Ba-

_t r».o n. :'t« - fri.» 
.Barto .-•-

. ctgui - Prtco 35 ;r.'.l c-Jtrirps

traVi ça«a &e morsdia — - 
Aluguel

Q^lVan-a 

- Vende-ae trom peouena

ii-.oraiií. vaiia. contrato 7 anos no-

vo. co.-.i «dclonal para cereais, 
f.i-.tat

nteionais e estrangeiras. Iiiaar tte gran-

de progresso. Mais. de 2 míi ca «as.Ver

e tra-.ar i AV.nlda M-l-itl. 2of-A. B»ta-

Cio Vicente dc Carvalho, Vila Kosrao,

ine.Ihor_pojrvto_:  _

Ã RREIOS

;-:,;>

a-rre : ,n.lp

staVite 1.000 cru.

L
prédio de esquina c

' 
Irro novo, próximo ae

O.:** C,':l_fl''lc-:.'. C:-..i.,

nal de construçAo.

. _ ilo de esqulr.a 
"

residência em balr' 'o. 
Tra'

quina registrado?;

ndU-i.iMl ir ..rt-..:, r..

cruzeiros. Tratar A

47-t-A —i Bon_«c-?..j3.

preço 63-ooo

I kUItanua e arma«i.t •— vchw.-i..

_r com boa moradia, contrato de 7

enos. Não pag» «luguel ,e 
ainda ao-

brealtiga.-Avenida .Io*., nilie.ro. .14.-B.

Pllsreir. Nao se ai-niie a Intermedia-

rio»; -.

Quitanda 

— Vende-se ótimo pon-

to e.iqulna d» rui KmllU, 1.8

— _.ih»um». Trata-n rua Bo.ra*.«

Almeida, j», com líagalliies —

Inhaúma.

/-vultlindj situada no melhor pon-.o

\í de Rocha Miranda. oom otlmo

co -•.:-.••: óe ó aso-, feria -- •- '-'

r"(*lntradora, cof
¦Uon com tetos

A rua Oonçalves dos Bantos. 60

Braz 

de Pina — Armatem e bar, ina-

-talarão -nova, lindo refrigerador,

balanças e doli vtí»

moradia vnsla;

do Carmo, serfco vendidos em lellüo

do F.urico, amanhft. segunda-telra, dia

3*. ís 
"7 

horns, no local. IníormaçOes

«--..331. ¦ 

Caíí, 

i.staurtnre e bilhares. Ven-

de-se dn Petropolls. bem 3ortltIo

dinheiro

Melhores de-
..quer & Ouelror; . ru_talhes com

Uru-riiHlunw .hb, hf__ andar,

Tiroteqiíim situado no'

BOTEQUINS — Senhores co-

merclantes. Para compra e venda

de casas comerciais Vaiquei _

Queiroz, e nada mais... E Va»-

quer. A Queiroí, sempre cada vei

mais. üm pode errar, dois nun-

ia. tres é Impossível. Acompanhe

a maioria comprando e vendendo

mas casai comerciais por inter.

medlo de Vasquei e Quelroí e na- . ¦

da mais. Imitar não adianta. I 
„„_.

qurm é bom Já nasce feito, quem j ,t,t ._
((Uf.r sc fazer não pfldc.', E'1'WõTiquirn eltüãHõ no melhor ponta
uma ornanlrarrào técnica de ne-j O ha rua sacadura .cabra),

enrios. Kmpresta-se dinheiro pa-
ra ajuda rie compra. Sempre o

melhor negocio para o melhor

.ac»..-Padre Seve em 8 Cris*
007Ã0 com otlmo contraio de 5 anos,

feria de 4__ m.l cru_:?!ros vande-se

ci" grande fa_.r.idade íe pagamento
empresta-se dinheiro 

* 
para ajuds de

compra Melhores d a talhei- com Vas*

Queiroa i r'.:s 
'•írusua^.ani

Aeouium com

¦ - tnhauro»

de . fi.l-.iliin

¦Tl 
'rmarinho 

— Vendo no rr.r-hor- pon-

.^ro V: ledo da Praea Pae--- Pen..

--*•:!',•-. -.p ",-t*f.-*n, c.t;r. b*V. •;¦>¦*-. :'•*•¦

----a.. ';f.-i-'.Ur'--n-y :"í,o \ ».'.*. '.]'.i- "i*.-*

;---.-' rret-rrf e .•••.:;>-i-l» -'or... ;--

!•-—..-:i».->e-.l. - a-...!'-.'., -oira-io

Armarem *~ bar .— V'.ade-..e rr-r

,Ti 
"c 

mi', 
-rvr-.lroa oo subúrbio

tk r-e.:'-.-«'i. »r-iiM í.-r Mfvr- fn.
.....y_/v ^.(T.-ir-*.-TTv- .í^ :*0 <r.:. rru-í'.-

_¦*;¦- 
-v-ensaís. Nflo tem concorrente

y(j 
*,«___.. 

Còntrrato 
'de 

7 anot 
--.'.t-j-i

•Se *t> crutelros. Inclusive moradia

Hei Inf-rmca cen o sr. O.lv.ir».

hl.
•tor «o —
,í,:Jtii. r

.-aí ?:<"
;«.«.¦.•«.

',- -or-

I. aranjelras -— Cri

utro *m Sâo Crls-

cruzelroa: outro ern

êm r.n-re-iho de !>?ntri

;.-t\.\ * -yu ti f •¦:':<:¦ ,]'.--: envolver multo

mais devido ft aua lot-Rll7.i_C-.o privlle-

liada, vende-se rom {.rande. facilidade

fie pfijramen.o e enipresta-se dinheiro

pnra ainda Ue i-omora Melhore;, '.l«--

talhes cnm Vasques & Queiroz, A ruo

Uruguaiana _16_,__1__: andar.
l*_io.*'0-.!n- 

' 
ílí.l.sü.-.- n«;i ii.i-IiiO-

da C!rc-j'.«: da Per.;is, com

oo-itrato de 2. anos. rjiiase nâo

aluguel - t

__:
rriTV-at"

«stauranre e nu

ti¦_-_.« ean Petropolls.

_ bom contrato, faeentlo

niento, situado á rua Oenerai Ron-

don, Iti. ímormes - detalhados no .o-

C'a_iT'__È-_f-ãõ-_iõtíf_if_ 

"cõSí.aíí "de

5 ano3 a cometer em 1950 feria

de 4o mil erunciros aluguel êco cru-

aelros vende^ie urgem- por motivo

iie 'IiKen-. tri facilidade rl» ps,,v-

mento - Trator r_ Protil A rua a.

Al-una-g» 63 
-.» 

*n__J.

jrfiísF-de 
tiãtiêínlos. com vendas por

Oliveira, á rua Mlffue

.o »ndar

Ly

__ com grande ta-

l -v.irrade di pagar-onto e em-iri-n .-.-.'.'

_%?j_*_Si 
=_!: ,'iíí 

r_e_ihls *_._* 
^,c^P_? q^:

urfio do. B.vrn R.-H o ,

iorS.».»^ . -' lt'"'f 
'¦ - -MÍ-iteviaSircom

forma«5!; _com o___r. 
y ^^^ è_ohtr,to íe . an0Si diretas
bca ir.o.adla. Vende-se com grande
f-tcllida-de de pa_fa_men*o e enipwsta-
so dinhilro para aiuda de uemor».
Melhore» detalhes com Vasques &

Quelrcl; A m» L'ru*uaiar.». Icb- -.°

¦r-A.

mtítt-ria. ....•' r".-., (.-tt:

bem montada ollstna

para consertos em Copa-iabiana e r.c-m

bom movimento traepassa-se cnm ton-

trato de cinco anos, sne?:o ea rne<_mp

e no próprio edifício um apsrt.ir/iento

O., Praça da Bandeira. 4 rua S. Crln-

tavao'2_0._Tel. 2P-1SÍ".

Lota" 

nõ" Catete — P_-«**«-.*e lÕJe. ve-

íia ou com estoque. Serve para

qualquer rnmo de n*jgoc*.o. Contrato

novo. jrratar pelo tel._25-8tl4. ___

Ioia 

-".Aluga-se it rua Sar.nlurã cu:

A bral 367. Bom conto, com telefo-

na. Praça da^JSarmonia.^ .

Lo.tí^vaaü 

no" Jardim Bota"níco" cor.-

trato (t i s;io.i. nlu-ju

Io loja tíe -iaoao

el. Fi.-1'lla-ss. I

65*-A. Lcb".on.

do

Varejo 

r.s Centra,
¦.*i:-t;ie-*í«. 

Todo ou

sócio coni ocqu«r.í_ e«t

com o sr. ítuflr'.-'*.;-.'-.* >'.

so 73. Tal. 26-58»ri

. . Irr'.'..!.-
-':., 

--.«.O---

ARROZ

pagam *nto. M«.'horeu

Vasquez tt Quelro?.; _»

adk no melhor ponto

cem otlmo contrato

to* para o comprador,
errande fac^^.ade >
'*_._,»___. 

_e*a;hes . com

r*.:a L*rugua:a-

QüirãbHa 

situada r.o melhor pomo

d» rua Majoi Avlla. com ótimo

contrato de 5 anoa diretos para o

comprador-e ooa moradia vende-s* com

grande facilidade de pagamento e em-

presta-s* dinheiro .para ajuda de.com-

pra. Melhores detalhes com Vasques

ii Queiroz, A rua Uruguaiana n .bb

-1 -r.'.!.-.. ror 
--»:«.- , rej'iiirjnt

V ei'._çi.o tie Pledniis. com bon

ra-'d c bor.-. contmto. Tratur a

C.,-.:r...: C-'..i'»e.l ?-ia. 1° alijar,

o ir. Chavei, _eüunaa-íe'.ra. tio

ás 12 hora.;
"\"-^!':-;óV-so"-JriiI' 

oo. .oja âo :,-.i

V por náo poder trabaíhp.r *05

T... Portria. _>A.

Vendr-M 

uma boa í-rn.iC.t rr

terol. Alameda B. Boa Ven

__.n. otlm» re___en=___.

V"";.n'di'-'se'"ármniem 

c bar e

radia fíien;!'. nair- .-..i,.-o.'

bem rn vende o y.rr-i.- l¦.:_!-.

.¦:¦- írr^;.*.'.-.-.¦*.__.. ¦¦ •¦¦ ¦'-'.'¦*-¦¦" à ?
•¦¦: .i rna. Joio Plirr-i-l' n 

' '

l'',"r.lr-V- 
" 'lür-a ¦ ¦ 

boi neto

ocnt bo*?* .'/c::: <.

i dos a->are*.nos ntcc

anos motnxi o <io

i Paulo e r.íío iv;>a..r
¦ 

netrocio, n_i__*r t*e I

Armadores

rte*.ii..II '•-

— Máquinas
de serra circular,
llxadetra e maquí-

sem flaõor. Mote-

"ALÜGA-SE 
fERRÊNO

-í M-íriltido :i.r.^v**r «-'r*.-? Ts.r\ "'.rc'

; ; depoii -i t ; r.'.c;rra ;.-' -.i-6-.r".

55rm-. 

~ 
ÃPAREÜÍÕ DE CHA

o tam-; Japón.*., antigo ur.*..1. rr.aJ-avllha. Si**

Uvre «luso. Tí::.* Marq..*.! c* Aarastes 
*.4A,

iSta.j.en- | casa

Tratar

Al!a3ds_a" 68.

cinco anos, lérla

f-iiranzino,
elros. Tacllita-íte.'-tíormacôea *;«:

Bueno.. Al:***-

tam! 170.1

le »br"

doen>>

abu_ifcectmento

ende-se por 320.000

Moll . ,
Mnls InformacOM oom o sr. San,

"rcs M.o ?_._.0. IOJ.U

30, fírla

via-

rua 
"da 

Alfândega

Buaiaha I6fc, 6" andar

Tji^t-iquTm em piem

anos. nfio paf;a alu*

11 e.rur.eíroo, ven.
i<_tiv..'.fri- r1* papa-
sr dinheiro prr? 

' -.'\Z,yy 
.

Melhores dete*he-i :V*;*,;„_r
e'.rr,_. â mr.. üm-' 

'?.?"•'.«¦: 
,

jr^arvoarla

mi! crilr.eiroe. aluguel '.:,: urrlirtiron

vende».* urgente por motivo oe 
-

Bem, com faclllda-de de psfrarr.ent

Tratar na PROITL, 
—- J" 

68. lo andar.

("tal* 

Ijsite.ia e

J .."t Vlrconde

írõ da cÍcÍíl*

com òMmo contrato de J anos.
¦:u«-'.i»i dp «oo eniflror ipena* f-rl«

de 7f m'.\ cruzeiros*oom balcfto fie café

era pt. vende-se com srande tauiilda-

pa namento e empresta

part ajuda de 
**omprr "

- 
ee * i'alhea

^ B*

Melho
¦t-qTiff li Queima:

66. 6." .li--" 
bümHroèn

os. in__taift-;6esi m__K:

ítrande facilidade
--ta-se diuhe... -.

detalhes com v»:
"*r,nr*M*.__-_r dinheiro pars alud

1ru(rua;an

Caf*

e situado na Av. Pras _V
rn movimento rie negocio.

:* por 450 mil !.7u.'è'.-roi. A

........ .......... rante -Barroso, 90, i^la 
*lfe-

vende-se com 1 fone a3-

paítsroeoto e TJo-.-ti.:J- oe j O íitin

com l.ngo contrato, otimt
irfe. __^ —„

Vende-se, com Ilcenci

querosene e lenh)

'íír?f .'oioar

anos. — Estrada

de mortulia

ua Bacadu

iça 
"da 

Harmonia

üíiin 

"

alugada com boa renda.

o dono nao p»_r. aluguel. Tratar no

local.. Rua Dr- Manuel Teles n. 66

Duque íe Castas. E. oo_Rt_i

C^.^^endfrihB''":*™" 

niterol. prordluo

/ dai Ba.-cas. contr.to de 5 «nos

novo. alugn»; elo c.-uielro.s.

Ioja 

de ferrarjant. tir.tas. ;ou.»J, P»

i pslaria, etc. vende-ee uma cv.

otlmo ponto, ecritrato d-'S «r.os alu

_¦•_". á'i 
"Gr 

c-aK*ilvc_". Avenida Atau:«

fo ds-Paiva 
-.J-.4-A. Leblon.

L"oja 

—. Madurei:'» — Traspasa

se o contrato rii uma, .-.ltuatla en

esquina com armoçôer per preço d

ora.-;.l... P-vcue ri-rnitlla r*re .1:1:

l'.n. A-.:ir :•:.. rncillco e lonso cor. r». .

«o '.-er - -.r.iiai o listrada Marechal!

Range! 51_, diariamente.

T-diã-^. Vendo, ooupoda com artl-

-Li ros para' homem, própria para

qualouer net-ôclo. Urcertr, com o sr.

Pires. P.ui Rejer.te Pel.16 n. iÇ-B
"" 

piRamento.

c 
"fesir-ièneln.' 

-"'-* Ven-le--.. en

»1 de construc-o !o)a e nio-

radia, de esquina, em bairro .

próximo A estaçlo. I.ito.-ma.bss

ler com Crisos-.oino Cruz. í Avenida

Rio Branco U7, I«• andar. __________

10'ia 

-. Passa-se corn «ete .anoa de

j convrato; serve per» qualquer r.c-

-o.i.» t.','."i»r de movimento. Fo'ii roo-

lhor 
-oferta,-a-^c metros-d^. pon.te de

\t-\duretra. T-ua Jp&p .yteente—_.4f*A

T"õvã ò':r:c\^.\y-ni. 
"localli'

melhor dc i".r:..-i-ii..i-

reri» 10 rr.U crureiros;

otafogo _. r-.ri» 13 mil

cm SSo Crli-lo-ílo. Teria 28 mtl cru-

2-iro* todas cem contratos. Preso»

relativos e «ra'.-.3-.i facilidade» no

pr.-_fjLxer.to. Trttar cem Ruhfiiii. Ac

Va-.erlo. 
' 
Rua da Alfândega.- 111. acla

4b5. .,- andar, ¦' 

^tanda" — Vendi nc, livre e ue*

embareçatla, com dois sobrado*.

ma tenda e a laja serve para qual-

quer neqoclo, fica situada no melhoi

ponto úo bnI:••_"_. rr:tt*v- írni 
-¦ i-cifrU,

dono; A rua ltaplru 61O-A. Ponto d»

Cr» 0.10

í"ViH
V_»e

\' 
Yenie-se trmfl.rén*. _c _c«

¦ lha«3os com moradia

to otlmo nesoc-.o preço So

run. cift'rlínu__ao di ^-^

\rerid-c-.-;; 

"üm 
bot--q;_iii*' ::¦•

• retrós _!ó5 wm cont 
-d

vend_-a_e por quürt-io ú- \

cillta-:e o 
*34i_;_,moiit..i

'APARTAMENTO

I.ar__mft' 
— Lebior. — Aluffs-_*

¦.prn-se ayrrtr.mento. Sois c- £_

.rtos a rtcr-í.itr ,-i .>,-i.'r,íesc-'._r T
-,. '!>:;..':_;ic 

::-->::¦¦.

ALUGUEL — COMPRA

de-jondsnclcs nor. ;rr-:i.v rir i.lro .

Constante Ramos, A 
*_.g;ie; aie trt.

mil cruüfclrc* com opçfto dr compr.

pilo pra_w- oe uht anc para pa?amcr.-

toa aniiRls ti* ri-.-io-itv.-rt rr -v.-ur->? ¦

tar n£'!o teiefon^ ^--t"-- -

fl-.ã"t-'se 
" 

-j_ varejo rr. ;i'..i

;>:i-.^rni"'.:a. íjü".".*. 
-itv-.es e co;

Fat-ntu-se o p,i;t..i«:ir.'.o 
',n--r

flu rv,r.i ter i)*.::ro.-i 11^^: ¦

poder tomar conta. Tratar

Ir.i.t-o. Ave.iliis Hi-- .'.'rii.T.

a-.'.rlar. s.V.a 
'. ',-.. Ti'- 

'-.:.-.._J

An 
ARAME

SãF I 
-Da 

ferro e rmlvinl-r-io. Vsn-.e-n.!

ii* -,-0 ; 500 qu.iCv v * ¦*¦: r';ro:. Av. r.-*s :** -

Ia- 1 :___ V-rx:'.tjr.___tl2;:__

— I Andar — Rua 1.° ãe
Março

ALUGA-SE

R'f
íy-*:'-*'*v* <n;.n 

"íTlt-roí.

\re-icic-f,'i um depôs-'--

V usados com todo o

do em bom annn.íra

nos fundos, serve para
•oirin.lo. A-.usue: peijueno e tir
-.r'i'.isversa-. ¦• •¦•,".'.'.rin Pr.sidrnt.

íi.is. In.-orm.i-,'." a rua H-.ie-.-.o.

::?, .-obr-ido. snla 5, ron o 3;\

ir-ir-lalir-

. iiiiei:-!.'.

Loja e re.ide

C..'eni; bVlVo- pre
ç pintar-O cor.i£rr:

mv'V!>ilio, f-i '•¦¦'r.-.-t 
" 

-ÍV--;,.-

Loja'fim
, e JTL -

ra-lrai
•'.._V:'í:;__'r3__^. _n rü_

Botequimto da

mo contrs

locali*iado ao melhor pon-

rua Lobo Júnior, eon. otl-

;o de 5 anos, feria de 30

cruselros. podendo desenvolver

muito mais pois o seu proprietário

nio se encontra k testa do negocio.

Vende-se com cranfle facilidade de

pagamento; melhores detalhes com

Vasquez te Queiroz; ã rua Urunuaiano

tt.o de t'ag?m. Fr

9a r BUte em Nova

~\.(^
..agamcr.to. Ti
' 

Alrar.ó;ga

ViV-frij-ii-ri. rts

... .'faol-da.

na Profll —

B. l". _a-.-.iar. .'•fijucâ. 
eom ba:

condltjt-Bs, contra-

1 » ç í- 1

da ce*loea. f.tanos.

tó. sei

íj Maduretra. oiisa-ss | dente. \«i.

r.t.rato. .Informa^ona p?.o 1 rP'Ca.tuc

_____ _ I üe.'.».!-.'
(to Rir T.arçu 1 XV restau

*'nanei. 7,'ti. \ '"'tí^Aí fie V**)¦> 
crureiros

da e.-tar.fio oo Engenho de r

um bom sobrndo, metade

if.s leias, um

tudo i-rn boas

ãe. ea*e enos a come*;*.,*, alu.-.je.
'..Oo; 

cvuaüíro.. .-.obrealucn 2.ÍZ0
¦•'.roa. Perlae ds \5 ml' cri;-:;.ror*.

ivo da rc.-...» ee dlri ao p.-rten-

,tl 2.0*.?, com Gar-?:». _____"i "_ 'AVJga-sí 
;'.'.iáo bar-

nte. em- _*¦»!,'.. Ao Altere?

\-~:. ro':". ¦"..*¦. .'¦ *'.'¦"-. 3--'^

Tratar íi ir. "ro-!-i'i" 
''¦',--'

r«-r. t«- n-.ov.ls. eom o .-_ ¦

1T,"„'1"-i;' •-•.ni :>nr fc Citt t

E' o •Viior

teuaasu, com Ar

-3ê 

pflmílra

>ar situado em pieuu c_r»v^u ue,
> Copacabana, com otlmo «ontr_.tr» t
» ; anrt-i, no"o feria de \_n mtl cru-
ilros. modernÍs.elnms !n;"it:ri;õv,'.'.
rn<le---> rom cr?ii'ie fac"ldi>.de de
h sam ent o e empresta-se dinheiro ; de «I-íoíI

ajuda de compra
•i',«¦.-. f-mn V.i-níi*'7 f-: Qn-':''

JLJ» no Orajaú. otlmo «¦¦omroio. **cm

espaço para colocaçfto de vitrlnn pa-
ra ranjlsarta grnvatarla ou ead^ãis»

d> enxragfttea. «lc. Tratar, eo m<* t-r

Rego. i rua Barfto de Mesquita ?.í*26-B

__*rande de-

nvt*>lTtm?nto.' venrie-iie ou acel-

t_a_...e um soclo com l?o mil cr___e!-

ros, freguês'a feita. *ji-:tR'8c".Q. r*-
ente. erm maqu!nar'o exigido pela
Rande Publica, nu a-s ma-r-ss re^lstr^.

d*s t introdurltiRç nfl. praç*. Nesocío
_-í*uar'i-*n'i. ?'.ns*i,-e :-'r._

hsbida. e-11 tiaral. T-atar

Oliveira, i rua Cario-. Via.

Faelllta-i

ÍTSeHldas — Vegoclo""

- 
_, * iri-'. Cont-.itr» 

-i* -. «ni/

i_..riria. Preco Isl.ocO erusfiros
-'-rr".- ir-' r*;-?-,.::, -«r..---. -

'•.«.dorla 
k balanço eom fs ellidade

?.•:«."¦ *r:tr - '.,*. %r *¦*'.. ¦ * *_:**' - ¦>

.Ja ajjda d» compra. Oritrra deta'

Antunes A- Henrique-*

Prealijeriie. Varj».- <•-,., ;

.!- _.._-A.:-„ .

B-i-fi-j 

¦.: 11-1 ¦•i,,.,i'i :n -.-,«-,.hnr 
r>'*"i*'-

ria -'.*¦' Rue-ií.-h Aires. ho-.-^T-iü #x-

,'i-'l">!i/r:* rrxr-ftrtli-) nrii-to ront-vi-

lo de s anoa lerl» ri. ¦-; -vi11 ,-ri..|-

rr»3- Tends-r-: rr.'r.-. sr.i*.';.*> r,t<-lU.-iia*

rie pa-r^mento e empresta

feria 120.OSO

'c_íta-__'am'"»õet_T 
Tratar na.PSOlT

Rua da Alfanüe!j^_o3,^o^r-.dar.

Crl-r-hrri'

0m2. movlm

do 0--v:dor Trr tsr rr.m o
i-l-JZA, 

trt * pc_;

to da do !_cn'

frente

í Me.
Afercear:» 

— Vende_re

.ULá eoteçbo de Bfto Jo<

rltl Esatdo do Rio. com

fe-rlaVconi. Tanoí de contrato e com . 
^^^1^"l^.^mtA..Ve

p-queua entrada, i avenida 29 de Ou- 
B_,mentt,, ¦_

tubro. Tratir con-. o sr. Rodrigue» â 

^.um6 
hote,,,;», cem multa n

.„-. 
jo 

-.! 
i MO . . í'-t__t,„,4__SB_- 

| U ta boas !cri»s boa Irejr-eala

_rrlarv__ll» 
— Vende-»s uma o.lso. 

| __.u_,.lr), n0, fundoa: s-.-r. eo

\J csrvoar.e vendendo oleo, «rose-, t„ . _,,rtir da venda — Ai i.uel l.sno

coro telefone, boa. loja

to. Preço dn custo mm!

Otlma oportuntdari- par,

yt-y> .:&
r'l.» •-

AS! 

' "

V,

lv

.. 
"rVa 

^-nriicr P.-rv-pi-J 
'

-ros. friU.-i • oorr.n.v-.rirf. :¦•

rm rl,- ri.-"- ,-riir-N.v. ree-.

.e.o |' r".l'. rrusr'.".- Trr-.:»

ifi-_T~7-3o de ferra_--u. trn

dia, bom eontrato e p- u:

nheiro.- rna ...rio Per.-.-lra ;•-

(, Roinh*, ônibus do

8-£ Cinielerla «3. Te

rri-il. íísdor Idôneo. Trav.-

.vilor 15. tala _. telefo vc

:l_«ic'e de firma .túnitrüto*

Tratar 4 rua Buei.o» .-

itla.'. tala 710-A. dar, 10 *í

1- ás is l-.or.s. Diirlam-.i"

APRENDA FOTOGRAFIA
Ssja Jnr>.,ien_;i_:-.t. .a-irendríiiilo 

'-'c

orjrif-.a protlsrao rr-.ul-.o lucra-.:-.'»

.•orno e/porte _]\tf-;**>^nante. in.o.TT.n
-ft*-'- -.i',Ti_ ri:ri-ni!io :• r.:>:zt .5-*-

ÀTlNÇ&OI LEIA OUÈM
INTERES.SAR

Alurs-ie uma essa. \T» Vali)'ielr-

perto íe Cascadura. 2 sslss. J quar

los. bcuheiro .ornpteto. agua ouen:!

corlnha, ^^raçem e qulntai. Aiüpui

APRÕVÉirr AGORA
::~*-n- :;T;do rc*',.->ç!o ^.etr*c**

,:r. R*'nr-.i: í.*.r.stici sutom.

ne. ea-râo ., 1:1

«lug.el d. 100

rr.r:-.c:'o5de Melo 118»-' m'-__.__I
p>» 

• b»r —

ie soetn-com pe

M»twio 
• 

fl. Tel.

d»-f«lr»._

_paif_ 
oo_Cên_fa

Vj ,..!, mil c.JI

A*. *nl-i nnrt hImó> «-* c.t.v.prí Meihorefi

*n-_i?r ; ta';ie« rr>r> V;%í,q*-et *• Queirc*;, A.

J 
rjrusu«l»ni ltt, 4» andar.

oo a 4* mU erucetV
i l':i«r -oro Hartlne,

Jrerhsl Rt_i_el o. tt.

Venrle-se na r.ha do

ni. r.lne':-._oi P'ieit.-

rVri.ii-1'i -.'•.. i ru» So

,:.--r0)-,. ou sciuti-

•.v,Ti'i'i', te- '. evi -, ano*, r

i<- M*'*i cetiH-'* r-rim o s

elr», i ru» Ml*r_.l Ooulo,
.o ..-.-:_: ...» 504,

do-

- vir-i

Tele*fne yi-

com telefone,

boa loj». aluvu-.l barato, preco do

custo. Motivo de 'livrem, ^"-r" oon-.

tunldad** para qoalquer ínritjetria se-

A rus Viseoneie

' tu»da no

¦ ..ontevldeu, eo

1'rpos direto pet

iròínto" 

"Kejori

j ptanlu. Meho

Ãvfiy:
hem flioi

: rno?" -> 
"caçflilcj 

-.. -

ponto d» run' S tf

"li-!"'

proprir» para prfnc

t, A rua Urug'i:«l»i

t«r")! fi-. L#-tl';ad-...

- i r ii - vi * -
'..• 1)011-

sm'.'..'' -

(. Inh.i

domlnjo lo.

A'

J
ull

r, no local ro-s J
tm Pastqr.jVL,. !í

t,.,,-, 
-rri.,1.'

'ni.--/,:

'. fc' lítrirTarên

sas. armários, i

globos. Mal» .hl»

•dei:

r> (io^nçs, fa- í 
'-som

paisa-rp pequena <*>!« otm

•p.-»t»r_ 
_h". ¦..¥?¦'¦... .._

« I T^Vfpip-.i-í» o «On?
iel 

' « I» ns eentro, pro»

, -¦". t-l.ii-''» (iald'»r
I D»» 1- *» il »«"".

,:4> de bsri*'.i

bar a tui-dii 1 vv

apa Cl rand. !.r

::i, ns» i-

ida PÍMldení. Vargai r."

UÂxtt_ÍÍS^nMAU 
CHEIRO"

n- t.»'v> do orac- rom dus:. an,:-

nr'.ri i'i nov» .'e nbf-rsj .« o.-

.---K,-. P'vl-'l«... -,.-.:."..-•.¦•- por c-in-

- :: ;,.,!.- o mm .'ir-:v .1», sr. »¦•

tm-c U-MI'» .d" 
....->. í -.10'-e '"¦¦¦ 

.rr.-y¦..$?&. *^ío-

r» o -r. M»'.io-l _;-t:.o,i- rc

BARCO DE PE50A
irm min \>\<l' 

.'-o.'-

motor Htrfrir.. D.esei tt-xon
'.' 

Ter • '*>-;r .-! »--iterói -« A.eni.
.inimi' 

;..¦¦«'..".¦« 

-

¦o-. Tftafose
»a._.9t.

VMS'

_•_._. cu to n-i t.i



Aluga-se apartamento à

AVENIDA ATLÂNTICA

Com linda vista para ilal.i da Guanabara, um lu-
***, ricamente mobllliulo com luitrr» de crlxUls. tcle
íonr, com trí* ->nls»>i, Irê* quartos banheiro cozinha,

««rucem, aluguel Cr$ 10,000.00. Tel. 27-2037.

ALUMÍNIO EM ROLO-
I »p 0.050 milímetro — Largura 570 m m e tSOin

MKTAMEX — Telefone ÍII-BB32
Crorurar o *r Furo ou o sr. .luranrtlr. Fabrica — Rua Be-

ftadnr Alencar — Jfl-B — Hào frlstovío.

ADUBOS QUÍMICOS ORGÂNICOS
Compoito, Torln de Algodão, nababusiu, palha de Café e de-

trlUis vegetal* com salltrc, potássio e farinha de onoi ou super-
fosfato*, posto no Rio, CrS 1.950. tonelada, em 20 saro» de 50
quilo» Carta» para Cnlxa Tostai 327, S. Paulo. Cartas para a por-
tarla deste Jornal para 71(100,

BR ILHANTI NA

ATACADISTA — CASA SCOTTI
Tapeis em urrai — Artlfros de Papelaria — Praça Rio Grande do

NORTE. 49-A — Engenho de Dentro — Tel. 20-0404.

COPIAS A' MAQUINA-

Dc trabalhos jurídicos e comerciais, & máquina ou
ao mlmeógrafo, com rapidez. Aceitam-se chamados; 7
de Setembro 107. Escola Ur&nia — Tel. 22-3772.

CARIMBOS EMQUATRGHÜRÃS

FABRICA 
"LOMAC" 

— S. JOSÉ, 76 — 2.° AND.

TEL. 42-2494

CELOTEX

Km chapas de 1.22x2,75mx5 16". Para divisões de e*erlt4r]os,
rasas, forro e outras finalidades.

A. G. DUARTE
Ru.a Uruçualana, 144 — 1.° andar — Rio de Janeiro — End.

felegr. "ETRAUD'' — Tel. 43-7285.

CO L ECÀ O

De Moedas e Medalhas de prata e bronze, estrangeiras, come»
moratlvas, estado flor da cunha. Vende-se com urgência pelo pre-
ço unlco dc 20.000 cruzeiros, (Preço ratoarel). Ofertas para 60.799,
na portaria deste jornal.
'COMPANHIA 

Df EXPLORAÇÃO"

Minérios 
para exportação

"Procura-se 
uma companhia idônea capaz de se encarregar de

erplorar duas minas regularizadas. Maquinaria já estudada. Bons
contratos de entregas. Transportes fáceis.

Lucros divididos. Accüa-se também capitalista. Faxer ofertas
tom detalhes a Caixa Postal n. 5 — Copacabana — Rio.

ClNEMA SONORO

Vende-se um moderníssimo aparelho de ci«

tiem asonóro, sem uso, marca Bell Howell, 16 mi-

límetros. Telefone 22-4437.

Casimiras e Tropicais ingleses

para 
importação

Possuímos grande quantidade pron-
fa pera embarque na Inglaterra e estamos

interessados em fazer negócio com firma

possuidora de licença de importação para
o artiao. Fazemos oferta bem vantajosa.

Resposta dirigir à rua Traipú, 371 — São

feuio.

Gaixofana Brasil e Guarda Móveis

Embalagens dc móveis, louças, cristais, m;quinas,
r-oin garantia. Preço módico e a domicyio e transporte e
•J.espachos. Avenida Presidente Vargas n.° 1093. — Tele-
fone 43-4339.

ÁGUA QUENTE
fará c**trth<u 4» hete'4 t

quarta» 4t hunba» «(::• quonte pi,'tlatand/riai • tr;u»c(iii«nt<j
MM'*I d» «álflclna. Fo*Ae* «q teedoff«
t ehufttr,* Fabrie» A

t»í. n it| j,
Aço — Broca — Pedreira
Vrttdft í»it»rM« prrt irado telefone

MJJHjr, Or ando

ARMAZÉM EM DUQUE

DE CAXIAS
Vende-»* no ponto mala central dut»

cidade. de liquidou r comeatu
\eia eotn $ portai. írancle tai&o e de-
potlto longo contrato. nlueuel barato,
frrendo feri» mensal de 180 a 200 mil
crusetroB, aarvlndo par* qualquer oj-
tro ramo de negocio. Tratar no local.
Trave* aa Manoel Corrêa 90 com o sr.
Maçado,

B RIM" T" 0 ASEMÍR A
I «vummtoi, Vtiido s toUf Junto»ou »eparado», brlna « aviamentos a 19

crueeiroa e cascmlma bo»e a lon cru-
ulro» o mitro .«nunhl Ifl. «.«13» úsic
• ft» lC hofaa. com Otorio.

BOMBAS ELÉTRléÃS
NAo Inatale. compre ou cona-exte «em

SxprrjnlizAda :8. o. S." — Bomb»,
para emprextlmo durante o. reparo da
defeituosa, bombaa para aluguel. Aer-
viço completo e enrolamento* demoto-
IM. !»«« ArnUdo Qu.ntel» 03. tel. 38-
<n], noufoto.

JORNAL DO DEASIL DOMINGO, 30 DE OUTUBRO DE 1040 -

'GELADEIRAS 

ELETRICAS' 

*'"tCTK0LUX

BOLOS ARTÍSTICOS
EnsJnanwe em poucas aulas com

rapidez neríelçAo. Aceltamie enco-
mendm. Ttl. 3»-7881.

BOMBA PARA VAOUO-"
Vende-?e uma em perfeito estado,

telefonar ptra «B-Jòto. Costa.

BOMBA PARA AQUA
Vende-*e uma trUasslsa em perfel-

to eeUdo. Tel. 48-3640. Cartas par»
64$81._na_portaria deste Jornal.

BRITAD0R
Vendo pequeno com motor peneira

preço 40 mil cruzeiros. Tratar tel.
ou 42-3724. ftr. Ortavio.

Sua geladeira ou instalação frigorífica apre-

senta defeitos ? Telefone para

SIBARCO 
- 

Tel. 43-3288

Serviço rápido e garantido. Direção técnica

de engenheiro especializado.

Hotel Recreio Santa Fé — 
Mendes

Complctnmrntr ori:anl:ailo, avlia-se pronto para receber fa-
milia», em ambiente adrclnnido, elima <!e veraneio, água naacenta
própria, trens elctrleos e boa* estradai <|e roílneena a Z horas do
Rio, passadlu de 1." ordem e ótima realdencla para os meses de
calor. v

BOMBAS PARA ÁGUA

RESIDENCIAIS

Cr$ 1.800,00
Noras para resldencla. A vutn ou a

credito *em flador. Elétrica». Moto-
mac Lida.. Avenida Pre?ldente Vargaa
1149. ou na filial t Praça da RepubU-
ca_n<i.

BARCO COM MOTOR
Pouco ufo. todo em cedro, com fun

do de cobre, magnífico acabamento
e motor de ~ ~ * ' - -
novo e per.
mil cruzeiros
25-2205 com Melo

coorc. magnuico »c&oimcnio
ds pepa. Inglês de 8 H.P.

perfeito. Vendem-se por li
cairos. Inf.' fones 23-1868 e

BÍBLTA SAGRADA
Kneudernaçfio de luxo. EdiçAo iss:

— Dois volumes — A. O. Fliuelredo.
588 CTUtêirO» — J8-J2H7^

BONECA
Vende-se de fabricação alemã, mui-

to bonita e vestida, com 90 centlme-
tro* de altura. Rua Eto. Afonso, 92,
apto. 202. Tel.: 28-903«

BONECA DE BISCUIT
De 75 centlmetroa de altura, de

ttra beleza, olhos atues, fabricada
na Alemanha em 18!B; vendo. Está
na vitrina da rua ürugualana .4?-

BRITAD0R

Vende-se, inglês, todo em aço. 2
ms., 3 horários, motor .elétrico de
10H.P., montado sôbre rodas, em
ectadu novo. 20 mil cruzeiros. Rua
Julla Lopes de Almeida 17. fim da
rua üot. Andradas.

B0RDAD0C A MA0
Nortista reccm-cheçado ao Rio

executa. com perfeição, trabalhos
em bordados. encarregando-se de
confecção de Jogos para noivas,- blu-
sas, vestidos de crianças, etc. Pre-
para também - debuscos. Tratar À
rua Padre André Moreira 218, an-
tlga Angélica, à tarde. Meyet.

COFRES PARÁ PAREDE

Os mais modernos e seguros modelos de parede. Temos tam-
fcpui modo!»; de RESIDÊNCIA nmilelos COJIEUCIAIS e de MESA.
%ensj.-)s r facWtladf 110 r.VGAMSNTO Ouvidor, 183-I.0. sala 13

CARTEIRA' COMERCIAL

(Sob a direção do dr. F. Jacob)
Compra Promissórias, Duplicatas, CamblaJs (vencidas), Cau-

telas de Penhor, Apólices de Divida Publica, e quaisquer outros
títulos do créditos pelos melhores preços. Ineumbns-se ainda de
Inventários, arrolamentos e cobra Judicialmente dividas hlpote-
cariíts, adiantando as custas.

Av. Graça Aranha, 2CG, Sala 1.001 — Tel. 52-0863.

DEPÓSITO

Aluga-se amplo depósito de mercadoria na zona portuária, aer-
/ida por linha férrea, cm imóvel dc construção recente com sobre-

loja e calão para escritório. Tratar á rua Canierino, 87, sr. Hélio.

ELA SABE... SIM ELA SABE... 

"

Que o sr. e previdente e espera que v. s. adquira já, o terreno
para a construção de sua casa própria. Os nossos lotes llie agra-
darão por ecrto, sõ» belíssimos e a poucos minutos da estação de
Campo Grande. Visite-nos á rua Vise. tia Gávea, 6S. das í*. ás 18
horas, (ao lado do Q, General).

ESCOLA TÉCNICA DE

COMÉRCIO MODELO

Sob fiscalização federal

Curso de admissão especializado em preparar para exa~
mes ao Inst. de Educação, Escola Carmcla Dutra, Ginásios e
escolas de Comercio. Gratuito e intensivo para candidatos
ros exames de dezembro e fevereiro — Diurno e noturno.
As inscrições acham-se abertas — Professores especializados
— Rua Joar^ici Mieer. 104 — Tel. 29-420G — Aulas em curso
h partlcul^ü^

II
FERRO DE 3/16

Vendem-se vergalhões de ferro para construção de
S/16" dc 10 a 12 metros. Entrega Imediata, preço por
quilo: CarS 5,60. Falar com Waldemar: tels. 43-3250 e
43-7239.

Compressor para pintura
Vende-se, urgente, um ótimo com»

{>re«8or 
para pintura para ligar na

uz.- Tratar .pelo fone 43-7715.

CHAPAS SILÍCIO
Especial a. 26. para pronta en-

trega. Fone 23-3914. 

CHIADEIRA ELÉTRICA
Crladelra elétrica. OcaslAo. Vende-

ne, sem uso. para setpnta pintos. —
Fone 22-8051.' ^

CASA — ESTACI0 DE SA
Pronta entrega, passo contrato* de ca"-

sn com duas salas, três quartos, ba-
nhelro completo, corredor, área gran-
de e uma casa Independente nos fun-
dos, a quem poder fícar com moveis.
Aluguel CrS 1.200.00. Cartas com te-
lefone para 57901. na portaria deste
Jornal

CADELINHA PERDIDA
Perdeu-se uma cadellnnu côr bran-

ca, no Aeroporto Santos Dumont. —
Gratlflca-se A pessoa que a encontrou
telefonar para 48-8685.

COMPRO TUDO
Baterias velhas, metais, chumbo

alumínio, pneus e camaras de ar. A
rua General Pedra H9. Telefone.
43-9912.

CINEMA EM CASA
A partir de Cr$ 120.Ô0. Telefone

47-2324.

CAUTELAS
Da Caixa, compra até loo°|° do pe-

nhor a rua da Quitanda 59. 3°,. sala
21. com Salgado.

CHAPí/ DE FERRO E DE

ÂLUMIM0
Vende-se de ferro pretas de 5Ü6"

de tamanhos diversos, de duraluml-
nlo e melo duro ns. 18 a 24, es-
peclals para avlfto, preços sem con-
correncla com Soares, tel. 22-6653.
das 10 &s 12 e das 15 As 18 horas

CHUVEIROS ELÉTRICOS

Instalado em sua resldencla com ga-
rantla de dois anos a 480 cruzero*
Pedidos diários a J. Oliveira. Aveni-
da Marechal Florlano 13. Io. andar,
¦ala 201. Te!. 25-3840.

CARRINHO DE MÃO
Vende-se um. Aceita-se pagamento

em carretos. Tratar â Avenida Pre-
sldente Vargas 1029. v 

'

OONTADOR
Pessoa Idônea, com um longo tiro-

clnlo comercial e apresentando multo
boas refsrenclas, oferece seus servi»
ços de Contador devidamente legall-
zndo. Aceita escritas avulsas ou tra-
balho efetivo na parte da manh&.
Telefonar para Martins — 29-3263

CHAPAS — BOBINAS

Discos e tubos dc cobre. Pronta en-
trega. Qualquer quantidade e pelos
menores preços. P. M. Tslxelr Co-
mércJò e Industria d^ Matais Ltda.
Rua HJlarlo RJbtilro 64 — . telefone
26-^987. .,. i-.'r¦¦¦:¦: 

tlHES MdVItOR¦' t

TAAIBÉM À VENDA NA

CASA MONT-BLANC

A.V. FBANKLIN ROOSEVELT, 126

Ve n d as q prazo som ; flador

VEJNDiAS E C0NcTÍ?RT03

Cása Monf-Blanc

AV.. FTÍaANKXJK ROOSEVTELT, 126
Vendas a prazo s^m flador

CABOS DE AÇO

Vendo cabÓ9 de aço do todos as
bitolas desde 3ll2 até l" de com-alma
canhamo 011 de aço. Vendas Só por
atacado; Telefone 43-8488. chamar
Cario* Bronco

IN

Vende-se fábrica com produçfio colocada, dan-
do lucro mensal de Cr$ 30.000,00. Preço..
Cr? 400.000,00, metade & vista,• metade facilitada.

Em pleno funcionamento. Dlotlvo: ó dono quer vol-
tar ao seu pais. Cartas para 64754, na portaria dÊs-
tc Jornal.

INDUSTRIA

Vende-se uma boa indústria de artefatos de ma-
dclra, artigo de grande venda na Capital e Estados.
Cartas por favor para 71116, na portaria déste jornal.

Lavagem de Cortinas

e Móveis Estofados

Lava-ie topete de forragâo. Fone 28-1326.

LOJA

Gratifica-se com 15.000 cruzeiros

Firma estabelecida no Centro, necessita de

loja ou parte a ser dividida, com aproximada-

mente 2,50 x 6 metros. No Centro, cm ponto
de grande movimento, para artigos de vestuá-

rio. Tratar das 15 ás 18 horas, à Avenida Rio

Branco n. 114—8.° and.

LAB0RAT0RI0

Médico deseja entrar em entendimento com

laboratório para fabricação de produto biológico,

segundo sua orientação. Tel. 42-2752

LOJAS NOVAS — 
HIGIENÓPOLIS

Cr$ 35.000,00 dc entrada ou menos e o restante em 15 anos 
Vendo, porta» dc aço com subsolo — Visitem á rua Ublracl. 532 
Val-sc pela Av. 29 tíc Outubro (antiga Suburbana) até o n." 3.059,
e entra-se na Estrada Velha da Pavuna, onde começa a rua Ublracl— Venham aos eserltorloes de H. Silva — Av. Rio Branco, 117 
Ed. "Jornal do Comercio" — Sala 421 e rua México. 41 — 10." an;.
dar — Sala 1.006 — Tel. 43-3840.

LOJAS 
- 

LOUÇAS E FERRAGENS

Vendo no Lcbion, no melhor local, com 6 portas — outra na ma
Conde de Bonfim, proxlmo A Praça Saenz Pefta. Hegoclo de ocaslío.
Grande facilidade de pagamento. Tratar com H. Silva. Rua México.
41. 10.°. sala 1.009, e Av. Rio Branco. 117, Ed. do "Jornal do Co-
mareio", èala 421 — Tel. 43-3840.

LOJA NA CINELANDIA

/Possuindo uma loja na Cinelândla, aceito uma s"6clá

para artigos de lingerie ou vestidos finos. O meu gênero
é chapéus, pelo telefone 22-9514.

MATERIAL USADO PARA CONSTRUÇÃO

Material moderno e em perfeito estado de conserva-

çáo, podendo ser aplicado imediatamente, vende-se nos
locais abaixo;

Rua Piratini, 957 —• Antiga rua Bela.
Av. Presidente Vargas, 668, 1,153 e 1.995.
Rua dos Andradas, 84 — Esq. Presidente Vargas.
Rua do Ouvidor, 50 — Esquina de 1.® de Março.

FICA NOVA SUA GELADEIRA

. , Proteja,a sua geladeira com estrado de madeira, cirretllha paraffcellltax a limpeza da copa t protegi-la contra ferrugem. '
Conserta-se e plnta-se a Duco era aua cosa. Ver na Avenida

£!.,?• Copacabana, 998. Atende-ee a domicilio. — Tel. 47-2740 —
Gilberto. E favor deixar o acu telefone e o bairro onde mora.

HOTEL FAZENDA

Boa Esperança

MENDES — ESTADO DO RIO
Piüe íuis feries ou "weelc-eftd"- 

èm arabl«ii(.i de cui de campo,
<»2 £on*nr*° ê «ervtço de grande hotel. Altitude de 60Q metroa.

a 2,30 nore" Rio r* t*em o\i de nutomov^i, r>r>r excelipten e*trr-
InformacCee: rua Ev»rleto da Veigj, 18, 17.° andar — Tel. 32-5767.

[Consertam-se venezianas
Percianan tipo nmcricanac. Troca-ae

cadarços e cordas, chamar -JoAo tele-
fone 43-3726.

.....WWM.WMW 4«a«vi I-
cana. '

Praia de Botafogo, 132 — Llndo Palacete.

H Rua Barata Ribeiro,.687 — Copacabana.

Mcsqwiracis 
— 

Amadores

Scrra circular — Cr$ 250,00; Tico-Tico —

Cr$ 180,00; Tupia — CrS 250,00; Torno — Cr$
350,00; Mdquina de furar — Cr$ 250,00; Li-
xadeira — Cr$ 40,00, etc. Tudo a vista ou a cre-
dito sem fiador. MOTOMAC LTDA . — Aveni-

da Pres. Vargas n. 1 .149, ou na filial, a Pra?a

da Republica n. 199.

Cromagem e niquelagem CHUVEIR0 ELITHIC0
Vcnde-se oficina, licenclada poi Cr| Vendo de otlma quclldade e funciona70.ooo.CO com 30o:° de entrcda t o mento. i*\£talado e com sarantla 

restante a comblnar, contrato do Preco 480 cruzeiros,, Av. Nilo Pecarihaanos e Cr$ 500.00 de aluguel mensal. 155 .sala 237.
Tratar no local com sr. Llnhares, 4 J, nrum
rua Dlas da Cruz 872; clsave de Ouro UCfnULIyPCg
"T —A Senhoras nflo vendem auas demoll.
GASAMENT0S — CARTEle que passam su« garantiah doahUHwHiTIiulv I Uw entulhos das lels t abalhlstaa, municl-

RAS — CERTICoES —

PR0CURAQ0ES, ETC. I2t^a|sii5cnT--

Passaportes. Naturallza^&es. Regis— UlOuUnoU f
tros de Diplomas. Marcas Patentes, V. 8. riio dlspOa de tampo para ea-Prefeitura Efcebedorla etc.. trotar cl c.'ever suas cartos. (Hscmt^os conTerenJ. Slqueira. Avenida Marechal Klorio- clas cSentlficas ou literaria? Prof, deno 13 lo andar. tel. 23-3840,. diarla- Uc«.'—sidode. pode escrever para V,nsnte. s. •rslmQ slgilo, Remuneragio modica!

pr OTPX Te'. 37-3367.  .

Temos ¦Vcclb.tex" ' 112" nos tama- DEP"6"STf0S 
"95 

METROS^

P"VSo°o5e m."""1'"18- QUfiDRADOS CADA
0QMPRA TUDO Aluga-se sem luvaa um ou 2 pro-UUinrnH I UfU prioa " 

pnra laboratorio ou industria
Compram-se gelodalras enceradplras. leve, A rua Maestro Ernesto Nazar6

aspiradores. maqulnas, escrever, ca'.- 72, no Maracanft, fim da tua Jorge
cular de lavar roilp.. de costurii, ven- Rudge; tra.«,ar no local a qia'quertiladores anttgdadea porcelane.s • crls- hora, - com-.sr. Crus.
ta:s roupas de homem b'.ciolttae, btT iS'7"" • jm • —T—> "V —
n.culor. e casas completas tsnibem lilVlCl&S lIlCODra.VeiS

22-8309 todo3© 
*dia * Para 3 414 ou Q"" receoer ou vender? Procure es-22_830^  crlterlo t.ecn!co eupeclallzftdo , Rua

GAIXAS DE MADEIRA 5 84 "Ia 602 te!e-

'X 
&.S5S DACflLOQRAFiA E C6PIAS

?^OpIBBhnHPwn MIMEdQRAFO
uUrnb rnUuniidoU copias thjl mimeoorafo

Vende-se um. • tamanlio medio. - de lual5E,u?r servlgos , por pre-
uma porta, a prova de fogo, e outro, Cos rnodlcos. - Tcl>. 32-1475.. Euicr.

Rua°Reg'ente0Pet}d 72-A^06*
oca.'»o; 

| D0RMEMTES

CHAPAS AMERICANAS mentc. Te/efo°Ciilxiv ^os•
Vendo galvanlzados n° 24 ,28, e 38. ^L_2932 *— Rio. 

PEDieURb 
DIVJDAS IHC0BRAVEIS

UALIo I A rtUIUUnU - Efctuam-se cobrangns ppr slstema
Das 10 &s 1 Slioras, calos, craves es- prr-tlco e ialaUycl. Rua do Carmo, 6,

ponjasr .parBtltas, unhas encravadas, grupo- 70r-, - • - - ¦ •
verrucas, plentar, tndolor. Rua Oon- iiru nil A DM A 9! 

' •'
?»;lves.D!aH 30-A Junto a Casa .Coldmbo &"¦ UUAI1IIA
S8la,42. tel. 42-9881. Anibal'P. Rodti- O. C. Me'o — ,Vende desde l'eru-
Bucs. felro. Rua Xisto Bahla 29. Piedade.

V*ndo •, [ffiitfiiri ivm Iiiuilh430t
ilD tet» r*'. mio AfiVõ. PrtÇu d* UHt
1.100 ernifi.*»», Kun TeUf.r* dt M<-

fT. ít.êfpnp _#/•>!«i,
Ksoritório comercial-
Pa**»-/? c^at telefone f

«dlruio no.o no mtthor ponto<nna bunear *. Cartsa para CSldi na
portaria dffcte

ESCRITÓRIO M0BILIAD0
paiM.or um •«erllArio moblitado

no Hdlfieio R«s, para dentista. me>
dlco ou comercial. com banheiro,
privada, etc, lrata-ro A rua 7 df
IHUlWira H. »il» 14. j.»

t fabrloante do sabão f
Vendem-n» vArlaa eubai de ma-

delru « diversas formas pars peque-
no Utirlro tu «ahfiu. Tratir p.lo
íonr 4I-77I5.

; ESCRITAS AVULSAS
Contadores com grande pratica, arei

tam escritas e dcmaU »er\!co» da pio-fistAo. Kscritorlo Creaus, rua Ruenot
Alrm. <>o, 7.- aniltr. íila 711, 4.» an-
"ésVéncÍÀdepérola"

Aabn de cheiar uuantldad. lunila-
d» de esseneta de pérola para pinturad»,colar», t bljouterl.» na E. H.
Wolff: 1 rua do L,avradln n. Ií6, £t-lefone. « 3;.4'.n.

POLICLÍNICA

18

¦ ESCRITÓRIO -- VAGA
Alujo ótima, bem moblll.n.. em

1* anoar. de trente, com telefon»» «m-
pregado, etc. Ver á Av. Marechal
norl.no n. m. io. nr. .1. Wqv.i-a.

ESCRÍTÍRlCT
Pa.«sa-se escrltorio comercial bem

montado com telefone, .ituado a.
Esplanada da Castelo. proxlmo a
Avenida Rio Dranco. Acrita-np oíer-
ta. Tratar com o sr. . W.ldlr, tele-
fone 29-tíei. Diariamente, d., s ai
1K30 nqrss. Ssbados e domingo,* dls

Escritório Se contabilidade

Mário R. Martins
Escritas avulsas, mesmo atraída*.

Orir.nltaçio d» flrmji. Coa trato..
Serviço nos rsparf.çflM publicas. Rua
Ram.lho Orllsao 14-34. ..Ia :G4. U-lefone .23-QSi2 ou 33»2*?4.

Escritório de contabi-

lidade

Mário R. Martins

rw^ii^íí. aVUUj. mtimo .traaadaaOrganização dí firma»i. Contratos. —
Serviço nas Repartições Publicas, ruare.e.or.e 23-033£ ou 30-239',.

ENFERMEIRO
Aplica-se inJeçAo tntramuscular. en-doventi-a « penlcllln. a domicilio h

Í3-.er hora« sr. Cardoto. teleíonc

ENGENHEIRO CIVTL
LegAlisedo aceita renpowabiüdíde

cc firma Jdorca. Ordenado ou porceatagem nas obras. Tglefon» 21-^716.

ENCADERNAÇÃO

Máquinas
Vinde-»» uma guilhotina Kr»u«\

automatlca, com 8o de boca. Uma do
dobrar Rlchrner BB e uma de co&-tura Preuw, com rew>-ctiTos mo-.om.
Av. Londres, 351. Bonaucersc. ?íAo
.re a*:endc dom'nao

Arrcmla-w nu Tijticu, com lodn rouduçfto na porlj..
mnnlrinid «j|.ver»M i'liiilr.11. Aluguel: (,"r$ 8.000,00.
»'ue.*í- contrato. Cartas p.ira 74121, na portaria dê*t«
Jornal.

PRATA PORTUGUESA

r.\QUEIUO OU 1S.MXEI.A
Vendíi-sc, srndo o raquelro completo, único no Rio.

com peças banhadas a ouro e a balxea também com-
plcta, com 1028» jrramas (obras antigas e multo mi
mos;'.i) — Tt-1. 48*8043.

REPRESENTAÇÃO ESPANHOLA
rirma. «Ir rrprc.rntaçín araba dr obter Importante rcprreen-

taçAo Ar azeltea, frutas, vinhos e rorliça em grande escala. Dá-se
HGcIcdnne a prvion i|iir queira trabalhar, dr prrfrrencla npanhal
tom capital de Cr$ 30.000,00, Cnrtas para 57.1)1)1), na portaria deite
Jornal.

RECAMIER
Comunica á sua distinta freguesia qne aeaha de receber n-

rlado sortlmento de artigos nacionais, francé*es, tchccox. SnrlèM,
chlnfsM c espanlioh, para presentes.

Kun.Carvalho de Mendonça 3C-IJ, raqulna de Rodolfo Rantu
(Copacabana). ü"—

RESIDEN CIA

RCA

íUuga-se luxuosa residência, ainda n&o hablUda. eom t aak».
4 Quartos. 2 banheiro* dc luxo cozinha equiparia, com aparelhos
americanos, paragem para 2 carros, depcndencla* de empreçado,
terraço, etc., situada na rua Joaquim Caetano, 14. Anucle Baa*
Cr$ 7.000,00 mensais. Accita-fic proposta. Tratar com o proprleta-
rio pelos telefoncu : 25-.7.U7. 26-0516 ou 47-3943.

Saia 
para Escritório

Aluga-se boa sala, para escritório, em edifício mo
demo, à rua ('Mino, 6, 10." andar, sala 1012. Tra-
tar com o sr. Ribeiro. «'&.<

SRS. CAPITALISTAS
Firma de Corretores dc Moveis, eitobel^d- he d- - •

dando ac tnelliores reíerenclaa, aceita coopcraçSo dos ara. Canltalla-tai qu queiram coloctr «eu dinheiro em otlm:m hlpoteeaa, em boas.
2"aí-,..e.ifírc',íIL3., „rt"_ nniidrn garnntlaa. UuB-ila-se rui .:ama-

J> Alvea Carva-

aonaa
lüo Ortlg&o. 9, 3." andar, anHi t — Tel. 43-1347
tho & Cia. Ltda.

ENQARRAFADORA
Vende-je uma maquina d«í engarra-

far, Dl*k. modelo C, em bom estado
<ie çonrerva«Ho. Ver e Ir.t.r á rui
Teodorc da Sfícva, 7<q»?33.

EST0FAD0R
Aceita-re reforma, grupoe estofa-

doi. aceltam-:e eaeomeadas. orçamen-
to a domicilio. Tel. 26-708C.

ECONOMIZAI 8ÂS
A des cruaelros poderels ter vojsoj

fogões limpos pintado*, rttirada a
,fumaça. consertado cscapameatoa. —
Oir.duados. garantindo economia. —
Telefone 3Z-5473. Oliamtr MIrand.

EMBALAGENS DE MADEIRA
Fabricamos todos oi flpo? de «mba-

lajena com * iem inprecaâo. pedido»
pelo tel. 33-OOflt.

ESPINGARDA TIRO AOS

POMBOS
CR». 6.00.00

V#nde-*e belíssima <i:m». ca,;. 1J à
rua rranci.900 Sagenio 198. Teierone
48.QM4.

ESPINGARDAS DIVERSAS
Vendem-se Qaladnú cal. 24 !dem, Oa

iarvd cal. 32. Wlncheater automatlca.
mod. 65 cal. 21." Winchester repeliçÃo.
mod. 81 cai. 32. Bereta Cal. 20-1 c«tio
tel. 48-0S84.

TIPOGRAFIAS

Reforma-se e faz montagem de qualquer
Hpo de máquinas gráficas. Âs reformas fa-

cilita-se o pagamento. Oficina Mecânica

Gráfica Buriche — Rua Senador Alencar, 76-A

Tel. 32-3063.

TIJOLOS

O meHíor preço da praça . erro, cimento, te-

Ihai. — Rua Santana n. 21. Tel. 43-2768.

TRÍDOS TPUÀT"

Fabricados com aço de primeira qualida-
de. Fábrica e escritório: Rwa Ana Neri, 372.

Tel. 28-3490.

' 
EST0FAD0RES

doi» melo oflciaJs. ^>ra^<o«s de
souplé'e um oficia!, rata* á iTua Bue-
nos Aires 353 ,loJa, depois das 17 ho-
ras.

Filmes virgens 16 m/in.
Vende—se em rolos de 100 péa Aneco

trlple s. Pan Av. 13 <1. Maio 23 7» an.
dar gala 709.

FLORES 
— 

A DOMICIUI0

PARA FINADOS

Depósito de cravos americanos
ás suas ordens. Rua Joaquim
Palhares n. 595. Tel. 48-8412.

Fabricam-se jóias
A Fabrica de Jolas "Epser Ltda*.

á pra;a Onse de Junho n. 75,
i.° andar, telefone 43-4176, antiga
av. Preaid. Vargas 2139. vende: um
relogio cora pulseira de ouro 18 lc
garantido para eenbora por 1.500

cruzeiros i anel de ouro e platina e
brilhante para senhora por 450 cru-
zelros. l relogio de ouro, para ho-
mera, is quilates, garantido, por 950
cruzeiros; anels de grau desde 800
cruaelros. Conserta-se e fas-se sob
encomenda qualquer loia de ouro ou
platina. Fabricam-se tolas em geral,
especialmente colares de ouro, para
bons preços Preço especial para de-
posltoa e revendedores

Fogão Cosmopolita

novo
Vende-se por ter trocado por um

maior, foglo novo de quatro bocas,
sem uso algum, por 2 mil cruzeiros.
Ver « tratar na rua Paula Freitas 20.
apto. 301. com mestre Crlatlno.

Fábrica de confecções
Vende-ae uma pequena. Instalada

em prédio de cimento armado, bom
contrato, com força e telefone Já lns-
talados, com 13 maquinas, lncluelve
cascar, pregar botões, fazer cole ri-
nhos. fechar e cortar .tendo também
uma boa instalação dc passamento e
expedição. Preço dc ocaalfto — Ver
« tratar na Avenida dos Democrntl-
cos 325-A. bondei Penha e Ramos &
porta, proxlmo ao Abrigo Relentor.

Tapeeeiro 
— 

Coiocador

Importante estabelecimento prseisa de

um colocádor com prática, para cortinas, ta-

petes, etc. Trator á Praia dc Botafogo n. 360.

VIATURAS

Far» tração animal e manual — Charrctes — Carroças de
todos os tipos, inclusive os tipos usados pelas Prefeituras.

A. G. DUARTE
Eua Urugualana, 144-1." andar — Rio de Janeiro — End. Te-

lesrafloo "ETRAUD". Tel. 43-7Z85.

Grajaxi Tênis Clube
Vende-se um titulo de soclo proprie-

fcario por 6 mil cruzeiros. Trctar pe-
lo telefone 43-3864. com ar. Ribeiro

GRAVADOR EM FIO

Vende-se um da marca Webster, com
microfone especial. Ver e tratar com
sr. Carvalho. Telefone 27-7833 e 23-
5803. 

GELADEIRA
Norge de 4 pés. Vende-se. Telefo-

ne 26-0604.

FARMACIA
• Vende-ee a antiga e acreditada de*
nominada 6&o Joie. tendo pasaado por
uma complata reforma o prédio e sua.-
»nstalaç6«s. Rua 15 de novembro 109.
cidade de Rio Bonito. Est. do Rio

FRIGIDAIRE
Nova com garantia. Vendo por ma-

tivo de viagem. Rua Visconde PiraJA
470. Pereira.

FARMACIA
Vende-ae com bom contrato, alugue'

baratlsslmo e tm ponto de grande
movimento. Informações com o sr.
Orozlmbo. Avenida- Marechal Horlano
5S. • ¦ ¦

Cimento Gr$ 33,50

NOTE bem, n to é avaria, e vende-se qualquer quantidade até
500 saco», para mais consulte preço. — Polonês e Inglês, tfovo, sacaria per-
feita, também temos n&cíúnal, Tubos galvanizados, Vcrgalhões, Arame farpado e
liso, Telhas Francesas e tipo Colonl al. Despachamos para o Interior. Aenl-
da Rio Branco, 117, S.° andar, sala 308 Tel. 43-2338 — ABIUiL' .

GRANDE LOJA -

. Traspa5"ft-se o contrato de uma lo-
Ja. para Industria ou comercio, lnfor-
maçoes & rua do Matoso 50. _

GELADEIRAS

A PARTIR DE 6.000,00
CROSLEY com a afamada porta
mágica. FRIGIDAIRE — LEO-
NARD — O. E. e outras marcas,
com garantia dos representantes
legais. Grandes stocks e as maio.
res vantagens. Chegaram mode-
los para 1930. Ver das 8 ás 19
horas. RUA DA ASSEMBLÉIA.
51 — 3.° ANDAR. GRUPO 302.

GARAGEM 200

BORRACHEIRO'l»neus 
nóvòá e usados para qualouer

carro faixa , branca e preia. Campo
de S&o Cristóvão 200.

Gratifica-se bem
A quem entreear o livro registro d«

compras esaueoldo no ônibus Duque
d» Caxias MauA, Casa Preferida. At.
Duque de Caxias 80

Grande armazém e três

grandes salas

Alugam.»» par» comercio ou In.
riUfctrln, na rua GV»nnalhelrt> Jo.
nino 2U, onrtf trai.» e acritani
proiiostiu. Pqdem ttr y|«ta* e ca-
Ihlana InformsçA** cnm n «r. P».
r»lr», nu próprio Inoal, da* 8 *«

> it » «u ia mi lu nwkt..

Garrafeira — Gaiola
Vende-se uma garrafeira dc ferrei

com fechadura e uma gaiola grand»
para aves. Rua Conde de Bonfim I'j.

GALPÃO
Pacsa-se contrato de um otlmo, com

:60m2 coberto e quasa o dobro dt-s-
coberto, com duas casas, da sala c
quarto, entrada para caminhões, luz.
força. etc. , Ver A rua Viuva C!audlo
297, fundos e tretar com Miranda A
rua Neri Pinheiro 70, até li horas,
diariamente.

GELADEIRA
OCAS1AO

Vende-se uma geladeira de 4 portas
para uso comercial, nova. em roihr..
com 'maquina americana por 12.000
cruzeiros. Facilita-se o psgamento
Tel. 32-4802. sr. Alfredo. t

Galpão

ZONA INDUSTRIAL
Alugo um com 230 metros qua-

drados, de construção moderna
de cimento armado e cobertura
de amianto, á Avenida Subur-
hana n. 5.750."GINÁSTICA-

No Botafogo Football e Rega-
tns, para senhoras e mocas (niio

6 preciso ser sóclfO. Aulas par-
tleulares para emagreclmento. —
Informações pelo tel. 37-7961,
com Eva.

GALPAO

\iugá-sr. um, construção moderna,
com mais dc 30om2 cobertos e 25om2
de arca, r,ó fazemos nsgocio Junto
oom algumas m,eqüinas por eo mil
cruKolroa. Aluguel barato. Informa-
çfle5 à av. 29 da Outubro 8137. 

GALPlO EM FINS 0E

CONSTRUÇÃO
Aluga-se proprio para qualquer In-

dustrla. . cinema,; garagem ou comer-
cio. cobertura 350.00m2. altura 6.moo
e mais 1.300m,00 de terreno, plano
Junto ou separado. Ver â Avenida Rio-
Petropolls. canto d* Joio Vicente bem
em frente A Cstaç&o de Duqué de
Caxias. •_ '

GOLA RASGADA 1
Fica nova, perfeita, nilo sç parca-

or. cm torno*' de brpn. u 4 ou ca«
aemlra. Mangas, forros e 'Tenhas de
cjlças. Presteza. Tel.: 23-.. * -

GALPÃO COBERs
Alu«a-a« um com !0 V re.

ildrncla ao lado, pela melhor ,%trn
Tratar pelo telefone JOMOSO» com o
tr. Kevnaldo. ¦ 

|,

GARAGEM
Pardeular. vm eârro Independente,

«sua e luc, lUddock Lobo, telefone;

, . 

GALPÃO
j Aíuga-í» um p«npara fisquelif

oíKMiu ou iiviuitria bem n? C«ntro.
Tratar p«l<» felefow? p»ra
marcar o encontro po lorn) com o Bv

8RUF0 ESTOFADO
Belíssimo com 3 peçss: «m gob«!ia.'verde molas Soufle. e um tapete nt.

mesma cor tudo novo. De 6.500 por
f.500 cruzeiros, oportunidade. Bento
t.Uboa 153. Oatete. tudo novo.

G A L P A Õ
Aluga-&* u mgalofio- com entrsdjt

para <v»rnlRh&o e com. direito eo tel«J
fone no Centro, tratar com Luiz tele-
fones 32-3803 e 5^^008.

$ U Ã CA" MIS Â

Conserta-KP na travessa do Ou-*
vldor 10. 2.° ar\dnr. «ala 1. E acel-
ta~se fazenda para íeitio, preçcc
53od-cos e entrega raplda.

TINTURARIA

Por motivo de viagem, 
'vende 

u.Tt.
soclo sua parte por 110 mil cruzeiros
Instalação' moderna com maqulnarlo
nova, a pessoa interessada deve to-y
mar a gerencia por estar o outro
83353 na portaria deste Jornal.

TELEFOHES
Preciso rtf dois. sendo um comer-

ciai pago base .2.500 cruaolros cada
um, serve qualquer linha. Escrever
para 63890 na portaria d este Jornal.

TICO-TIpO — 
"MAQUINAS

CrS 875,00
Novfes á vista ou a credito sem fia-

dor. Motomac Ltda., á Avenida Pre-
sldente Varsos 1149 ou na filial, k,
Praça da Hcpubllca 199.

TRATOR TO-18
¦ Intèraaciónal TD-lfl. equipado coei
lamina angledoser. novo. fAbrlca. v«n-
dç-se para . pronta, entrega. .Facilita-
se grande parle,.do pagamento. De-
mais informações com .Carlos telefono
43-8483.

TUBOS GALVANIZADOS
Em varias bitolas. ' conex&o. canoa

d« chumbo americanas, torneiras, co-
bre estrangeiro, enxadas americmai».
chapas galvanizadas americanas. ík.
Vendem-se Lemgruger ^ Oliveira K.
Frei Caneca lt».  .

TIPOGRAFIA
Vende-se pequena oficina completa.

Avenida Oor.ies Frelr? 150. tundos.
Fectlita-gft pagamento.-

TAPETES USADOS
Compratn-se e vendem-se d« dlveraw

maroas e tamanhos preços «em còm.
petídor. Rua. Re* snte ÍTeiJó 75-A..TeIe-
fone 43-7180.

TAPCfF

Quasi novo, Y^O-do-se um S-liSxS 1|3,
preço 2.200 crutiltcfi, motivo Cr mu-
Cian'r,«: tel. 

'4a-0223 -Monteiro. •

TABOAS JEQUÍTIBS-"
Vendo 105 de 2 centímetros grossurx

baratOvJe'.. 20-3981. •

VITRINAS DE LUXO
Vendem-se S • icvima-rio^ da metal

tudo envidraçado 3 il):míntdo com
luz fluorescente para «xpefctçfto de. 4f;-
tJ^os finos á rua do Catete 60.. •

VENDE-SE

Casa da Floral
Servindo para quitanda eu cúfcnv

negocio. Rua lladflock. Lftb'* n. 44?.

VIBRAD0R

V«li(fa|íie. «líirlro, com nunirujlrt.
completo, tipo Interno. Rua Ju*.*a
liopci de Almeida 17, flçi da rua doe
Andrartaa^ *

XAROPE PARA TOSSE 

"

Coit.pfo um víri>p9 d*v'dimentt .ít*
í^ncJart.» na Hsude Pub'.loa, com n-z***
ftkUlredO- Tod* «rr d» s»íd< r*dy-
?1cFí o*rt4« jndietndb fmto.*
preço d- venda por vldi\* • a.p*
pretendido ptia vm«r«*- 'W^a 

?e»a7»
na Joriütl

mi



fl ron.\\i. do miAm. -tJMir*(IH STI ltr '»UIVBI,U UE IV*- -

LUSTRES DE CÜISTAL
Roccarat Tcheco-Eslováquia • outros. Grand* sort.nn.mto.

Preços muito baixos. Facilita-se o pagamento
65 — RUA SÀO JOSÉ — 65

" ——-—-—

aETPPTOS ^
«IDENTIDADE» ^*9__W

?PASSAPORTES-

•MOTORISTAS»

ASSEM8L..A 80

APARTAMENTO MOBILIADO EM

COPACABANA
Alug«-.e, «té Mar- ode 1050. eom trêa quarto*, duaa aalaa, mm

it, almoço, Taranda entidra.ada e garagem. Tem geladel^ COTU*

-ws 
• tapete». — Rua Barata Klbelro n Ver com o porteiro.

ÃLUGA-SE
CASA EM COPACABANA

Inteiramente moblllada, aluga-se até março de 195*.

Contendo 1 sala, 2 salões, 3 quartos, banheiro completo,

cozinha, grande quintal, quarto de empregada, gar»;

gem. Incluindo geladeira, enceradeira elétrica, aspira-

dor dc pó, rádio e telefone. Nlo atendemos pelo telefo

¦ne. Praça Eugênio Jardim. n.° 5 — Sr. Tuco.~BAÍ"E~R__ 
s t a u ra n tf"

OLARIA

Tendo diretamente com o proprietário, à raa Leo-

poldina Rego n.° 356. das 14 às 17 horas, diariamente.

Ônibus: — 39 — 36 — 71— 120 — 126.

BOMBAS PARA

ÁGUAVENDAS A

CRfDITO

SIM FiADOR

Cri 290,00

» nl r ad a

Crf 198,00

por mir

MOTOMAC LTDA.
Matriti Av. rretld. V.rgc. 114» - Tal. 4S-1M1

-ut.rtali trota éo B-publIia, 1*9 - Tal. 43-M.7

(ledo d- Cota da Mo.da)

AJOUR
A' rut Drututl in. ptvt-M t -**•

-m -utlqu.r qutntldtitt a preçn. mn-
"AneisTScT 

FõFmiãTura"'
A preço multa eonvn-tt'vcu O

I.tntt Rua Ooacalvtt Dlm 84, J«
andar, ttla _o_._Ttl. 41-.t6»-

ATERROS E DESMONTES
P»«n«te aterros, du

elrsa, tnuroi. muralha

.lo. Tem rrande qunt
ra Plgueroa. Telefone

Autos
Se « seu carro nAo

desenvolve bem, ea-

quenta multo, ou gasta

muita gasolina, leve-o à

REGULADORA DE

AUTOMÓVEIS

COQUEIROS
Rua dos Coqueiros

n.» 39-A, Tel. 32-4802.

Armazém e Quitanda
Vo-dtm-M um t-mt-trt t uma 

¦dul-

tanda da meama, firma, com caia ae

r-mlü- t tom tontra-o dt tttt anot,

no Mtlbor pomo d» iil-t-- dt Mtdt-

mt tro Sio Qonoalo. Vtr t trtttr

noIMii. rut D-mttrlo^Wbjteo ti -

onlbut Ferio Y*iri-____B_4° O-nc-K.

AVISO
t-i.0 «"tre

""""ila.a 
marca-

*jn Onlca no (-tn.ro l____^__vii_____W !

\J com colc.Sio d» t^^llsijSM^^^5

molaa t-JT D-r-ntaodla j__W&

- VISTA OU EM 10 PRESTAÇÕES ¦ _______! i^isS!

nrrosiçxo 
^BnffBBCTWB^TMSj^jfyfSwBl^^B

- -19., À VNPA NAS BOAS CASAS 00 «AMO WfiÈÉÈÊ-.

CIMENTO BARATO
e i, i

1,

São Paulo

Apartamento vazio —

Aluga-se
A' rua Bahia n» 44 eom I «aarua.

ttlt. qutrto dt emp:ti;td_. trtt com

tanque, Ter no local e tratar A rua

do Ouvidor 7J eom O-ivaldo na eecçâo

dt tmortli

Bar — Churrascaria
Restaurante

paí ado todi .

Ktat.t rida atra .--a-.l_2.-J3_

ATENÇÃO
Aluíam-tt dua» lojat » um aparta-

minto com contrato dt 7 anoi. otlmo

y»r_ QUtlQutr títabeleclmento 
-ora-a-

cltl ni rua _obo Júnior U33. Ptant

c:i.-.-._;»r. iníor-n -. *•.•.pilo 
telefon, ..

'0-3568. com o tr. Joilo Porra'.. BA-

mante ot glat 
ut e! -^

ARMAZÉM

qualquer 
•eul.-  --,

cm ttrmint.âo dc eontlruçto.

te pelt melhor oltrlt. Rua

I_ep.ii tt.______. <_________•

Casa em Santa Teresa
Aluga-se sem luvas, uma llnds, vivenda para pequena Tamllla.

situada no centro de espaço., terreno arborizado e plano, tendo

Jardim é frente e entrada para automóvel e bonde da linha Paula

Matos . porta, 20 minutos do Largo da Carioca. Ver e tratar na

.:¦ -'-vir-. 
daa '.-'. _< 17 horas, á ma Propresso n. 86 — Santa Teres3.

Cimento Portland
POLONÊS NOVO

Disponível. Sacos de SO quilos perfeitos, tait.l>_t*r> re-

condiciados, limpos. Consultem nossos preços.

MEYER Z. GOIiDGRôB

Rua do Ouvidor n.° 1G9 — 9.° andar — Sala .05 —

Telefone: 43-9949

COPACABANA
Alt--*-*--!--, apartamento novo, decorado, tua Avenida X. 8. dr

Copacabana, Posto 6, todo atapetado, com S quartos, aala, saleta

Jrdim de Inverno, banheiro em cor, copa e corlnha, dependência,

de empregada. Informações pelo tel. 2.-5-38.~ÃV^RI^"C~R|i"26;00

PERFEITO CRS 35,00

Polonê.-, alemAo, tcheco e nacional. Pronta entrega. TUBOS GAL-
V/iN.Z-_D03, lerro, eletrodutos. canos de chumbo, arames, chapas,

pregos, chumbes, zinco, alumínio, cobre, tijolos, telhas, tacos, ma-
•rietras. soda cáustica, farinha de trigo, produtos químicos, etc. —
-•TtEAX" — Tel. .2-0605 — 22-2233 e 32-70.5 — Avenida Churchlll
ti. 9. — Bala 1.104. até __ 22 horas. Despachomos para o interior.
Aceitamos vendedores.

Atenção senhores
capitalistas

O Corretor Souza tem o pratt- Ja
voa oítr-c-r. bem no conc-o dt Ca-

-*.«.v oilrnos iote» p.irt t -*o _» in1U"-

tria ou eor_.i--~.rt .-,-ma 7tr'.ko ond* Ja

KZUUn. uma grande fabrica de n^-

;_:*.» pi..tica. o melor trlgoritleo di
'-.:.. Ti: ps*-., r ir.A.a l**a.*i vaiar! Fnbr -

_a da mov*ti. gre-niS*. :n'mr_itr.r:n T'---

mico. tlcm dt multa? outras lnotit-

tri» t :sn.« '¦¦'¦¦rv*r *...:.-.. Ten. U-rr:*.i

.3 lottt cona frentt p»-n t Vnr.mi-

tt nio-reirc.jHj-13. blocos ie iota.«

.ronte.roJ * uma pTa-ra eom raio de

;i «.!•'::• e :m. ;¦-.*";.-- .¦.:*.. rr.*;r.fv

;s;*„ Pii=amento em 5 anoí. «em ]xi-
•r-v. Vfiii!.:. c\.\\irv. _ <..-, ¦¦¦.r.Trrior s.:"'"-

ra. *oJo. o* domingo;, da. 7 às .2
¦..or»-. 

c:a. rr.r.lc 
' 

Pa.r.i::. i-f r. TI.-.-

vnll ai lado tí-i ¦*-'•<•;..- ¦_-¦ '••;:v..

Antigüidade
Vendem-se, pinturas, marfins,

porcelanas, Jarras, estatuetas,

caixas, pratos, bibelots. etc. —

Tratar a Av. N. S. de Copaca-

bana. 552, apto. 604, das 16 as 21

horas.

AV. ATLÂNTICA
Aluga-ae espaçosa loja, i Ave-

nida Atlântica, 762-A. TraUr

com Graça Couto _. Cia., _ rua

Bnenoa Alfes n. 48 — 3." andar.

Aparelho fotostatico
raSrlca-fto americana, toe-ca An-

i !, etc Tudo em

CIMENTO

Chapas preSa$3/!6r1/4r 5/16 e3/8
1,13 . ?.._0 metro», a Cr$ 2,50 por qnllo — ..55 i 5,60 x 1/4",

* CrJ 2,30 por quilo. Vendem-se 4(1.000 .nlln. de cada bitola.

Tel. 47-0139. MARCELO.

CiNEMA SONOR016 mm
Vendo Natco completamente novo, acompanha ear-

retel 1.600 pés. Base CrÇ 8.000,00, à vista. £. Darke.

•ala 2001 — Tel..22-8775.

CINEMA EM CASA
A-alata ao programa de aua predileçio no conforto do seu lar.

Projec&o e sonoridade perfeitas.
Deaenhos. comédias, Jornais e filme, de longa metragem. Pre-

-*¦«•» 
rontidatiTos. Telefone*. : 20-23-0 * 38-431.,

.ENGARRAFAMENTO 1E"B_B1DÃ$~
Vende-s. legall-eado, com ótimo contrato, em cona industrial,

»**__>-__ também a loja vazia. Ver * tratar com o Sr. Ernanl. —

Bua Caminho de Ita.ca n. 822-A, Inhaúma. Ônibus & porta Meyer-

_lamo_. Das 17 is 19 horas.

EM ESTOQUE PARA PRONTA ENTREGA

CHAPAS - DISCOS - TUBOS - BOBINAS

COBRE - LATÃO -ALUMÍNIO. ETC.
Em nossas oficinas fabricamos a 45 anos ALAMB-QUES

- TACHOS — CALDEIRAS — VÁCUOS DRAGEADO-

ES — EVArORADORES — FILTROS, ETC.

F. M. TEIXEIRA, COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE METAIS LTDA.

JM.A HILÁRIO RIBEIRO, 66 (Pra.a da Bandeira!

End. Telerr.: -Caldeirei.os" - Tel. 28-4987

.1 ¦</¦*,¦'ffg-:¦_!'¦ il

TELAS DE ARAME FARrA-

DO PARA CERCA E ARAME

FARPADO — FABRICA: RUA

DO LAVRADIO N.- 20.

Apartamento na'
Cinelândia

Aiuta-aa otlmo t->".rt*-n*r.to com

sala, miarto. cozinha, banheiro A. rua

Bvtritto da Vtlga, « i li morelt qu»

^uarneoem o referido apartamento.

vtr a tratar com Cardo-o na /«ç&o de

ltn-Ttl« à raa 40 Oavi-or Ti.

Apartamento em
Copacabana

Al-.ta-st i iv. Rainha ZUzabaUí eon

3 nuarto.. «ala, cosinha, banheiro de-

ptn-enel-n At erUdot t ftrtutm

1.00 Ocruzelros.___

ESCRITÓRIO PERICIAL

DE CONTABILIDADE
Direção do Perito Contador

Auditor — LUIZ WELLISCH

Feridas, Controles, Verificações, Organizações, Contra-

tos, Distratos, Sociedade Anônimas, etc.

Instalação própria do INEGAVELMENTE SUPERIOR

SITEMA RUF.

Raa Visconde de Inhaúma 11.° 134,13." andar, sala 1.330

Tcl. 43*3839.

Rua Nascimento Silva n." 1C4 — Tcl. 27-1182.

FÍXÀDORl-ora CABELO
Vendi*-se uma marca conhecida em todo o pais, ro

¦ando de plena nri-lta-.ito Tcl,: 38-7707. sr. Gonçalves,

Ur., ?,*- £1 r.citTiitzo, 3.5. seb.

Argus inlormações e
InTcatigações

tlncarrtia-M ie

atitluutr 

l-TTtço

e tuformaçfifs

rclalt. <odl-
0__5__tS

jl_-wi_____T__ 1 
tidotit.

"1*--_X_'_Kt_&! 
ln-eitl_aç_i ptr-

*^S_B^r tleolartt. tl_l-

°tT_tx.C* tlif____ 

|Sr,ntld0
Raa «a rtrlo-t sa. l." andar Ttlt-

tect ti-iao» Attnf a doT-ilelllo

AREAL
também

-imlnlili.o (lt 13 toneladri -MC

I0*S e um T*o.-d 1830 ptm 
*» li- I 

"

tidas. Tratar A rua SSo Fran

krT.nAn.-s* ou paasa*iB eonireta a

preco raxoavel na t..q_.Ina da rua

principal <le Copacabana, tando lia-

do jardim bem montado, corlnha

completA rclade.ras. meiat, <adelr_c

todo pronto exLsten' 
"

freqüência «eleclonada. airoa... .... ..........__._.«elftclonada, atroa

 _ noite e pode tmb.

1 noltt. Ttl.tonr.r para ST-J7B3

í-np";- .Up(-!a_das 
..!•*..*_.?!(-_-: __.___.

BARCO
y-e.it-t, ie otdro quatro j_rttj te-

moa vela. ma»tro !e-i_e e motor novo.

dt 1.5 H. P.
Mlloa.

ttpo ttl. II.CfIM

BINÓCULO ÊISS
Vande-ie Zelia • uma maquina fo-

oaraflca Juntoe ou «eparados, cea-

lío. i rua do Rosaria 145. Pobrn:1o

Qua'.que quantldàd« — Aten.

qualquer hora tel. 43_.^D5fl.

CIMENTO"

MAU A'
Entr-ca Imediata, daa 7 ás 22

horaa. Tela. 52-0606 — 32-2233

_ 32-1005. Domln-*. e fora do

horário, tels. 25-3849 — 25-4847.

CINEMA — 29-2521
Cm festa.-! de crianças, aonoroí

mudo. desde loa cruzeiros. Comp
vendo, conserto, ou troco maqu.naa
cinema e fl!me-s. Rua 24 da Maio t;

BANCOS I
rapax dt 3 Oanoa. >-..-- fOftr«_i

• ulndo o* cur.-,os iecn::.;.

dor para serviço;

dt. _i!j como Ti

responsa b llída-

e.ouraria. Caixa etc.

A.sttttncla et Ccr.t.ibllldadt.

Vua-à
de fUnça, R_cados para

Basta trazer o corte
V. 6. poderá con_._£Ulr a confeccílí

e levar «eu í.rno. O preço do feltli

seri pago «ni presUçõui a combina:

com curelto ao ...-ro. V.:u_ r ¦_> cr

lembro 197. i o&nAãT. com sr. An-

TERNOS
camltat, trtraUt ttdu, tico.
A_ea, tmneits, etc, na ADOMA.
B.-XO. Crt í.ooooo, entrada de Crt
110.-0 e 9 pt. tn-.ento, iKualt.

BCA T DE SETnMBHO 42

BAHIA HOTEL
_s-piidsr V_r_-.lro 44. Flamengo.

BILHARES SNOOCKER

VENDE-SE
estado de botb«

BIOMBO CHINÊS
Vende-te -tn de ttct ttrmclht t

prttt de 4 lolba» com ptitivrot tm

relevo, de madrcpero.a e marfim.

TrttiLr i rua C.rrca Dutra 4.. t<r-

reo — 45-1551.

BARCO
Ytní«-_t um eom B.30 eomprimee

to J.40 da largura. 
  -

poste ou vela. V(

Carioca, com «r.

rtndy.- 
*e-.**18.

aervlndo para e.

r no Iate Clube

BOTEQUIM
Yande-ie otlm ponto, tem moradia

au vendi

f.tzt.o 18*0. Irtj*.

COFRE
Vende-se de otlma fabrlcaçfto « d-

todoa os :aman'.:oõ 4 vista com grnnde
-r.mta-.frr. r>-; em :o iae«ea de prar
a, entrac» <i_ *i_0 r.f./eiro.'-. lüx.r:,

acefta-ae encomenda a vontade o a

írtrr-iefl. Q^-inVi ?¦ '.i\>o. Pedido. 
¦'*'.-

t ttbrlat. E.tradt Mtrechel Fttnítl n

b*^. Mednrtira ou para o deooí-t.
..êlefonar ptra 43-17... Kua Bueno

Alrt..

Casa dos

Parafusos

m
4F0S°

Parafaxos para todos o>

firta, porcas, arrnelas, rebl-

tei, eatojns ts demais artl-

tros do ramo.

R. CARLOS SAMPAIO. .0

(Pro-dmo & Praça Cnu. Ver-

-oelba)

Cineminha sonoro em
casa

CASEADEIRA

bem. Bua Barto de SSo Fcjli tt.
ind ar. r_tbr [Ca de n~)".pg*f.

Compram-se
Roupas Usadas
Máquina de escrever e#de coa-

lurar, ventiladores, encent-el-

ras, ríidlos e tndo qne r*rpre-

sente valor. Atende-se a domi-

clllo. Telefonar par» o Sr.

ABRAM.

Telefone 43-9232

MATRIZ — VENCESLAU BRAZ, 175 —
CARTA r.-TENTT 110

Aicnrlai em todos o* Ettadoa do ftraall

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 509 ~- 5." ANDAR.

TELEFONE 43-3950 — DISTRITO FEDERAL

RESUI,TAI>0 DO SORTEIO REALIZADO EM Í9 DE OOTI.'BRO DE 1MI

PLANO POPULAR PLANO CRUZEIRO

1.* prêmio 48333 CrS 40,000.00 L* prêmio 49333 Crt) M.900,M
X.* prêmio S9333 Cr$ 35.000,00 t." prêmio S.3.1.1 Cr% 70.000M
3." prêml-i "9331 Cr* SO.000,00 I.» prêmio 63333 Cr? 60.000.0»
4." prí-njlo 79333 CrS 25.000.00 4.» prêmio 79333 Cr» 50.000,00
í." prêmio 89333 Cr» 20.000,00 ..• prêmio S9333 Cr$ 25.000^»

PLANO MAXIMUS

li" prêmio 49333 Cr» 100.OOO.OO

-.• pr. mio 583S3 Cr» 100.000,00

1* prêmio 69333 Cr» 100.000.00
..- .iréinlo 19333 Cr» 100.000,00
&.- prêmio 89333 Cr» 100.000,00

-Toeso sorteio 4 baseado tua filtlma LOTERIA rEDRRAI, *» «__i
Vl.to: NELSON H. DE CARVALHO

>ls tm. tios títulos da Empresa LIDER _ .  _.
atualidade • terá, aaslm, aasepirado • fntnro d* aeu tllhlnh.

POSSUIR UM TITULO 
"LIDER" 

t CONSTRUIR UM
PATRIMÔNIO PARA SI E SUA FAMÍLIA

aas findo de 194» foram sorteados Inámrro, prêmio, de(taeando.M

í^ «___•__ 
~ 

o 
"líf1 SUt» ""»»«'« - «na Alvsre. Asevedo, n.

Cr» 70.000,00 — Rosentlno Santiago .— Rna Plaul 315.
Cr» 20.000,00 - Lanra A. SUva - CwtaSS 11

rr_ m'S__m 

~ 

%"**** 
C_netl^° ~ *n« GreKorlo Jriotcm, IML

Cr» 80.000.00 — Dapnar Oomes Dantas — Almeida Bastoa tn

^! \_\-____\ 
~ «*rlà„»"'«» Sou*_. _ Rn. taSSSS, „. 

' '
_T» SS.000,00 — Anarolln,. do Nascimento — Riachuelo 171 apta.

Com pequenas mensalidades de Cr» 10,00 e Cr» M,0« eenseentram alean_w -o
?aUosos prêmios acima referidos

Ós demais prêmios seria publicados na Inte-ra pelo nenaaris "LIDER"

O PRÓXIMO SORTEIO 6ERA1 REALIZADO EM M DE NOVEMBRO DE IM»

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS. 509 — 5.' ANDAR
TELEFONE 43-3950 - DISTRITO FEDERAL

COBRE VELHO
Variu 1Z9.-C. 

"O 
B«l do Churabo-

Cartões de Visitas
Comerciais - Partleipaçéet

Carimbos •

J. PACHECO

Raa Ouvidor 15 - _••, s/8

Atende-se a domicilio

43-6199

CHUMBO VELHO

"O 
Rcl Co Chiimho

Colchões
de Cal-bies

elllo para o -*.*amo dia em

qnalnu-r or.rte 4a cidade.
Levapies o moetroáríe A easa
do fre«m»«. Grande 

"stoek"

ds colchões e camas para

pronta entrega: Roa San-
lana n 18--. -_i 32 5066.

CAMA PATENTE
Vende-se para. criança, de pou-

co uso, Cr$ 350,00. Ver e traiar

á Av. N. S. de Copacabana

n. 959, apto. 502, das 10 às 17

horas

CASA DE MÓVETS
Tende-as ou «.dmlt_-re um tocla cu

passa o coní-ri-to üe 5 sno_t » fezer

de uma boa loja no centro tona E:ta-

cio Ae Si. Trstar 
-om 

o tr. Fer.-tlrt

Consertam-se vene-

Caixas registradoras

Compro 1 geladeira ele-
trica, 1 máquina de cos-
tura, de escrever, ence-
radiera, piano, cofre,
salas e dormitórios mo-

dernos
Senhor chegado _,_ Minas

compra uma peça de cada. para
evar para o interior. Telefone

Dutra.
levar para .

28-28-lS. Sr.

ALFAIATE MÁGICO
Faa do terno velho boto, do d_fei-

tuoao parlelto e do srande pequeno,

rtmipat tob medida, recortei e eon-

autos. Sn/i.na cort-f moderno, ele-

gante • econômico. Ru» Teodoro de

Sllv». l«s. — ttl, 48-4871 — Tava.-..

ATERRO
limpo eivado & rua Lln.*.

COFRE
Vende-., eui» lnglé*. marca MUlner.i

rmanhn regular, por pr«ço de oct\.
C:icno5 

Aí-

CARRILHAÕ ALEMAÍT

CASA DE MODAS
Ka Cinelandla. Larco da Lapa

Casa em Jacarepaguá
A.T,TOA-BÍ

Otlma rc_iid«nr_itt t?.rr*a, c<tbi tr»;

amploa dormllorJoa» «ala d* >antar.

banhttro' compieto, cosinha oom lll-

trt-.át,. tltua-a em centro de grtnde

terr-eno da esquina, com ballssL-no ]ar-

dtm, entrada para auto* ¦ e dois car-

ramanchôes. Ver & .entrada do Bana-

nal 615, diariamente, daa 7 ás 17

COMPRA SE

TERNO PAGA-SE

ATÉ -r$400,00_
VESTIDOS

MÁQUINAS
VENTILADORES

TEL. 42-8396

CASA
Cual aem í.iho-. procura uma pc*
ie;i* para ulugar qua tenha gara-

__in_ ou entrad- par» ctrro. Paj rt-
lorma sendo necasaarlo. Rio Comprido.

CABEI ElRAS
Trança*, «*shos, etc. executamos

par* iuo natural e feistas.

DOU CEM MIL
CRUZEIROS

Poro comprar om aMOciar-m« «m _|walqwer

n«fócio lícito • rtndoM, «xisten-•_.

Urgente. Cortot para 65.902, n« portarie
dêtte jornal.

FICHET COFRES FICHET
A marca mui. antiga « a mais afamada

do Mundo.
Compre um cofre 

"FICHET" 
e pague em

10 prestações.
Representantes e vendedores exclusivos:

G. A. SANTOS fr CIA. — Rua do Rosário
n. 146.

LOJA - PROCURA-SE
Próximo ao centro ou em rua de bastante movi-

mento. No mínimo com 100 ra2. Ofertas para Peixoto
— Fotes 42-1551 — 42-3573 ou 48-6S17.

LAVAGEM DE CORTINAS
Ou móveis estofados. Lavam-se tapetes de

forraçao. Tel. 27-7195.

""¦ "MB-

i.í.ri. 21'.

CAUTEiAS
Compro. Alto prtço. Btct. grx-iet,

)olt-. tlntj, oaro, p'.»tlnt, rn_-_«t,

mercadoria, etc. QuaisQucr Talorss.

N>_;ae.3a co-Tt-ton. 
~ ^^tjrr-.-o ó*>. \.°-

CAIXA

Cr$ 150.000,00
Rapaz rom 13 ano», Ae ldad? dbpos-

to t trabtlhtr, procurt utoclu-."

"ENGENHEIRO

J^irma eonatrutora. tm orsaniz&çt-O.

prcr.Jsa d« um, deTidamente regUtra-

rio. pa.ra rwponaavel da """"

tandln

Silva Vtlent*. ilaa

Oraça Aranha 1.

prncnri-r

Engeiilio vertical
coleoeíraa ppdenduri obra 6.

ti Ctstrloto 283 Ni-.erol

5_->0J___r__^_i___a

COMPRO 1 PIANO
Até Crt 18.000,00. mesmo pre-

cisando reparos. Dc cauda até
Or? 35.000,00. Negócio direto.
Pagamento Imediato. — Fone
29-0876.

COLCHOEIRO
Profivjloi.í.^ com longa 

pratica 
(ur

ICARAIV
Casa Mobiliada

Preciso alugar, preferlvelmente com vista

para o mar, para família de tratamento, —

Respostas para 65752 na portaria deste jornal,

__________________»

ELí-VA-JO-,
Vende-Mf para duas p*s-.oi*s

:s_;uintes carnterl-ticas.

Embalagens de luxo
-CE-LOPHANB»

Cfliilnlili- — Paprt-.

Alumínio

LOJA DOS PAPÉIS
TRANSPARENTES

tà. SENADO. 15 — a_-r_s6

Para Indústria ou Depó-

sito de Materiais
Aluga-se ama área de ..rreno áe J2 *e fre»l-

por-50 de fundos, cotn duas residências e um .ç**.l!*•¦*»>..

à rua Filgrueiras Lima n.° 68. K-.tar.V-. do Riachuelo

Tratar com Salvador Guedes, a Arenlda Marechal

Florlano n.9 37, 1." andar.

PASSA-SE
A Avenida Mem de Sá.

telefone 52-0199.

Informaçoe* pelo

Quer Construir ?
A Cavalcanti de Albuquerque, firma aparelhada

para executar qualquer construçáo. Instalando direta-

mente suas instalações, apresentando suas obras como

referências, oferece estudos e orçamentos — Rua retro-

cocnlno n.° 84 — Tel. 38-6365. .

Registram-se Diplomas
Com etlcleiieU e a maior brevtdt*-- possive! r-*-*tra_---« «*¦

plo-nas de Médicos, En_enheir<«, Adrof-ados, por »pe-ta_ Crf. tm.fJt.

Diplomas de Contador a Cr$ 350,00.

At. Presidente Vargas. 446, 16.- andar, gala l.-Qg-A.

.FVADOR

Relógio mão de obra
Procura-se um, elétrico, marca 

"Internaíia

nal.

Ofertas para o telefone 29-8937, com o 5-

Paulo, nos dias úteis, das 8 às 17 horas.

OtU :.7_ s ptradtt pouco lua.

iii- Jia.vo ,„...!.' 

"i*_l_._*_«-_

4.0. 
*6-i/?o, 

e 
*i.--zgfe.

ESTOFADOR
Reformam -sr qualquer- grupo tetofa-

ELEVADOR OTIS

EHCERAD

Oci:b1Íío. Ruft

m ELK.THULUJt

Itocorlo 1"5. JOSra-

FARMÁCIA
Vende-se em Irajá, em lugar de

futuro, bom stock e bom contra-
to, á Estrada Mona.nhor Felix
B36. Motivo outros negocio».

ELETROLUX
BriíerA-Ulrii

r* automat.ci

2.300 
-

mo modelo com
r.-r-.o dt tud.

lt íe Mnt.
•ndar. rala 925. oo lado do
:i._:t'.i.:. nxon. jí-bòso.

ruíflroB. Avenida

SALA DE JANTAR
' 

Vende-se u^ia folheada, 
"bufet", mesa e « cadeira*..

CrÇ 1.300.00, ver e tratar segunda-feira, rua Conde de

Bonfim n.° 972, easa 13. .

TIPOGRAFIA
Vende-se uma máquina de Impressão 

"Autot_iatíeM,

formato ofício e uma máquina de cortar Krause. _«reço

de ocasláo. tratar à rua Santo Cristo n.° -7.

"—"TIJOLOS 
- CK% 240.00

por n-llhelro, de otlma qualidade, para partidas de iO mfl; para

ilma. pauamento de acordo com a retirada, ««»"» «Sw^f

Cr$ 250.00, na Olaria Brasil, Estrada JoSo Paulo 8»-A, Ita™ Fl-

lho. Linha Auxiliar, nao _e engane * a. Z.* Olaria tem letrelro.

Olaria Brasil, com o sr. Ribeiro oo Alveg. """

f ituIoTde Capitalização
COMPRAMOS

De 18 meses em deante. Rua México, 41, 9.° an-

dar, sala 90., esquina da rua Santa Luila <Cnel*n«Ua).

- ._ *. ..--



W0ÊÈmmsmm

JORNAL DO BRAStt, — DOMINCIO, 30 DE OUTUBUO DE ISK1

A lomóveis — Diversos
Cb ' «'let I'.;.; Mtandar, i porta», i>.uii.-ul.ir; nm Ford 18M,

M II, »* . i«- «* •¦ ».iin:> >¦!.> i«.ns f«Mtnrnto, «- unia Qr*h*m !'•'¦..

tou.i*». Todot rm bom «.lado. Ver <- luur * Praça lt dr Junho
«•«¦a. ra i Moderna, Beç&o «tn Pintura,»r_m o Hr. Adolfo.n, «y.

ATACADISTAS
OCASIÃO ÚNICA

Vende-ae. por preço rxccpclonal, um regular loio de AOU-

-AS INOIXSAS DE COSEU (todos ns tamanhos!, de li.iportncAo

tiiôprla. — Kua da Quitanda n. BO — 6.° nntlnr, sala 31. THrfono

tt-Ofla... ._

ALGUÉM LHE DEVE?
rnOMISSORIAS. DUPLICATAS. VALES, TUDO ENFIM

QUE REPRESENTE VALOR, RUA DA QUITANDA, 3, 9.°

ANDAR — SALA 313 — TEL.: 42-0884

âm
C_I8_____3?ti' 

" ^ J&y^

BOMBAS PARA AGUA
VENDAS A VISTA E A PRAZO
MOTOKES MONOFA8IC08 l/« -

1/4 - 1/3 — 1/2 —_ t ll. V.

Vendemos novas e usadas para
qualquer altura, monof&Mcas ou tri-
fásícog iligar na luz ou forcai. Poi-
nccemiii qualquer Upo. também lua-
i&lniiics ciii.i automltlcos. eto. Ven-
demos motores p.tra qualquer ,l_a
Kua Buenoa Aires n. IM, 1." and.
Telefone 43-8C35. Próximo à rua

ui^s Andrada*.
IVI-i:. -A FAUM^ftlA iTU.V

COMPRAM-SE
amassadeiras para pão e divisoras, mesmo defeituosas,

em qualquer Estado e cidade. Cartas com detalhes para
Hamilton Melo. Vendem-se «condicionadas, com ga-
rantia e a prazo. Telefone 32-3156. í

CASTELO
SALAS
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.

CIMENTO

ALEMÃO

ÍRIS

SEMPRE PREFERIDO

_ VENDA CM TODA „ PARTE
Plt_ q..Mi..des «Lli. de _C00 $_c«.

çonsultemoi.

MALA- ARMÁRIO
Vendo uzada. tipo porto. 4 íwc.it».

P;r.j tle teu ci^i'.it».v bi.t-t_u, Vc:
romcmte oa parte *U hiít.M .it. tu
lo horas na rus Fsrlss Brita 2!.
Q£«l*-.

Estação de Veraneio em Juiz de Fora
Alusn-iic óllmo apartamenio, rom S quarto», a «alas, 1 copa,

Instalnçâo inodernlwlinn. unrtiir ttrreo, bom quintal e terraço cl-

mentndn, no Centro. Edificio novo. No mesmo, alurn-so uma tuln

de 7,10 x 14, Instalação completa, Trata-íc com o Sr. Joio, pplo
tel 43-370'í. Nerta.

FAÇA 8l!A8 COMPRAS NO

Armazém 
"Ycllô" — Quitanda 

"Orlqnda"

"Casa 
Suely"

Tudo para 
"bebes"

PRAIA DE nOTAIOOO, 524

GELADEIRAS - PINTURAS
A domicilio pintamos qualquer Upo de k .-ladeira. Trocamoa

borraohat dns portas — Reformas e consertos em gerat. — Run

do Rezende, 40 — Tel. 42-8*554 — Layres e Aiclbi-rte*.

MEL DE ABELHAS

Isfon- 46-3087.

MÁGICOS
Acha-ie quase «sot*,io

MWlco d__s aí. ia.'»" do 
~ > O UVTO -O

roí. Arop.if.jc
por. 12 notsvcis llusionls*

Po_.Bl 32. Rio.

MOEDAS ANTIGAS
Vende-*.? coleçlo moedas «ntljas

prata niquel cabra e bronie pelo
melhor olert». Trstsr era Niterói, á
rua^ Celc3t.no 22 d»a 0j As l7_horv*

Móveis para escritório
Vrndenwc e_tante. secicUrla e ca-

rte'.:» por a mil crujcl.O-. estilo mo-
demo e imbuía, envernlxada. Ver nc
«ia:da moveis Otvncabtna « tratar.
pelo telefone 3i¦->•••¦

CONTAS PERDIDAS ?
Fazem-se cobranças, adianta-se dinheiro, aceitam-se
notas promissórias, duplicatas, vales, tudo que repre-
sente dinheiro - Rua da Quitanda. 59 - 2.° andar - s/ 14

Coitspfa-se TÜDÕ
Objetos de arte, prédios, automóveis, geladeiras, planos, mó-

vels. máquinas de costura e escrever, enceradeiras, aspiradores co--" 
completas, cautelas e antigüidades. Tel. 48-0893 —

CAIXAS DÁGUA
(FABRICA PLACER) V_

Artigos fabricados com 450kg. de cimento/n 3
Arame galvanizado novo, armado com solda elétrica

CAIXAS D'AGTJA com reforço duplo, de 600 a
50.0-0 Hs.

MUROS calculados para 50 kg/m2; com pilares de
13 s 13 cts. Cremalheira contra roubos.

FOSSAS APERFEIÇOADAS para 6, até 500 pessoas
POSTES de 3 a 15m, calculados para esforço na

ponta de 500 kg.
TANQUES — RALOS — CAIXAS DE GORDURA, etc.
RUA CLARÍMUNDO DE MELO, 76-B — TEL. 29-1339

1 VW^^fí^^^^K^Sfily

1J ; õtjrõ~
{( _ C;.xi-.r,r^?._ -uro n".-r:.na e..r.. £*?'**¦¦

-- -tn 
porcelana, bronze,

;, <*to. Antigos <

Galeria Menescal
LOJAS PARA PRONTA ENTREGA

Aceltiimo- propostas para locação das lojas nesta Rnleila

aue 
liga a Av. N. S. de Copocab.nn a rua Borntu Ribeiro,

evenílo as mesmas serem encaminhadas pel>cs próprios inte-

ressados nos nossos escritórios diariamente, das 9 as 17 no-
tm e noa sábados, Cas D is 12 horas.

F. R. DE AQUI NO & CIA. LTDA.

AVENIDA RIO BRANCO N.° 91 — 6.» ANDAR

_____r í W^' -'; '¦_i'~TlTz__-*m' 
M__f ^^^^^*^M WaV2M/^^9g^^^S^__

i
GALPÕES

Conclroam-se em concreto armado. En-

trega rápida a CrÇ 500,00 por m2. Tels. 22-9392

e42-2289.

GELADEIRA PHILCO
Vende-se ama, chegada da América, modelo dc

luxo, capacidade 8 pés cúbicos, de CrS 17.800,00 por
CrS 15.500,00. Rua Barata Ribeiro n.° 14-A.

LEBLON - APARTAMENTOS
Alugam-se novos, confortáveis e luxuosos, Juntos k praia, com

3 quartos, varanda, 2 satãs grandes, copa-cozlnha, banheiro com

box em cor, dependências de criados, (taragem, armários e porta-

matas privativo. Preços de CrJ 4.000.00 a CrS 5.000,00. Rna Cnper-

Uno Dprâo n. ZS. Tratar i rua Buenos Aires n. 00 — 7.° an-

dar, sala 707. Tel. 23-41Z3.

LAQUÉ ROYAL
Armário de copa
Armário de cozinha.
Armário de criança..

Cama de luxe

&L
Cr» 390.00

CT» 400.00
CrS 8S0.00
Cr» 1 .200.0a.
Cr» 650.00
Cr* 700,00

Visitem a noisa expo_icfco RUA DA PASSAGEM N.« 187-A

MADEIRAS USADAS E NOVAS

DE CONSTRUÇÃO -
Vendem-se calbros usr.dos — tábuas usadas — 1/2 coiicoelra»

novas — sarra.os e sobras. Ver e tratar á rua Sousa Valente, IS
São Cristóvão, entre as mas Figueira de Melo e Escobar.

LIVROS PARA ORGANIZAÇÃO DE
TERREIROS DE UMBAK&A

Obras de Lourenço Braga: Umhanda Ss Qulmbanda, Cr» 20,C
Trabalhos de Umbanda e Magia Pratlea. Cr» 16ID0; Mistérios
Magia — Romanoe de fundo eaplrita basoado na mngla branca
negra, Cr8 16.00; Que * a Umbanda de Emanuel Zespo (Sarava
Ago), Cr» 20.00; Umbanda de Jofto do Freitas, reportagons, Cr»
20,00; Plorlabela Franco — Umbanda obra medlunlca de Esplrltls.
mo pratico, Cr* 30,00; Hilda Roxo, Livro dos Mcdluns de Um-
banda. Cr» 15.00; Benedito Silva, Ritual de Umbanda, CrS 20,00;
LIVRO DA BRUXA, contendo rezas e orações de todos os tantos,
Cr» 25.00. A" venda na LIVRARIA OAO JOSÉ' — Hua Sáo José, 38
— Rio de Janeiro.

VENDAS PARA O INTERIOR
E:;v!am__ para todo o Brasil, bastando que nos envie aa lm-

portanc-__a, acrescidas de dois cruzeiros por volume, em carta com
valor declarado, vsle postal ou cheque. Para mais de 5 vols. Ia-
zemos remeasa

a, vale postal ou cheque. Pa

pelo REEMBOLSO POSTAL

COMPRA-SE. TUDO
Máquinas de escrever e de costura, motores, máquinas lote

ET'-'.'¦ .l.*-,. IVl-* •<]-:¦' i-l*;..*-,:». ,v-;V arj:-.., í?0:;. •¦,,),.,,,, ,,l,;.a,.(,' ,., . ,.,-,,.,,,,,
r'' "'^--a .-aEi'ai.at:.:.;.'-.- en i':.'. n! 'i? i ii--. nic'i'.. 

-:if, 
r.-i.-a*,»:. im r-i rus. iam, -. 

niI;
f-i.-.. dc r-nivir, .w. v-u o domicilio. CAS»\ SOFIA — Rua Bue
ros Aires n. 311-A — Tel. 23-;H2P.

Tf&wmk*^ ^ks m :ía__W

Vendem-

moderno.. Oca.-

OFICINA
Veni.-se urr.a á rua Itaplr'

Tratar çom Jolié Caralnta"

Madeiras e Materiais
Madelr-tmentos em peroba, conçeiras. calbros, ripas, táboas

e perna- de pinho, telhas planas e coloniais, telhas Usas e on-

dulatas dc cimento amianto, tacos de peroba e outras ma-

ras, frisos para forro e assoalho, azulejos, ladrllhos, cerâmicas,

elizares', marcos, aduelas, euarniç5K, rodapés, manllhas sim-

pies e vidradas, cal virgem, pregos, eletrodutos, tubos 3rasiltt

e galvanizados, vergalhõec, louça ranltària, etc.

Deseonlos «pcclais para madclreiros

VENDAS Â \nSTA E A PRAZO

KUA ADOLÍO BERGAMINT, 111/13 — ENG. DE DENTRO)
 Telefones: 28-5087 — 48-1710 

ÓTIMO NEGÓCIO
Ven.]e-se conhecida cerâmica pon-

minei"* jrrar.ric quantidade rte matéria
(iilT.a -. prL-ria.Ira qu_!l_ade, em
pleno íynclonr.cnoato, Ti-nndo.s gaU
)õe£. motor 50 fl» P. M:iro.*nba Mu-'¦.í*. '.''. ¦¦iiíí-.ü :r.ri.-;ü!M?s 32 casas pa-¦a :•¦¦ tt.--- 4 .:-riiri:l.';i d-• Si a-j*'> ' ..
:allradf> cr propriedade reccn-V»-
r-i :-. .', ¦."! ¦, -:r -nriri-. :r .*.•;*, r-.:.

1 iri-.la.- c:n N,.-r.. ¦,,¦;.. i.;l. cru;.
Ho R-n. Camerlno 38 ]« ondar t.-
13 to _n_r.r ttl. 42-2985. Av. Rio
i/anco 108 18» nndar. sa!-\ 1S02 tele-
one 42-0313 facilita parí-c d3 paga-

MECÂNICOS DE RÁDIO
EnroEamentos e cones.

horas. Rua Buenos Aires n

Tel. 43-9188:

Entregamos em 24

214, sobredo. —

OPORTUNIDADE
'/endi-se uma niotocltlcíi Harl.i

David.-on 1.20. clllndraí-t Trattr
com o sr. O.;va!do nr_ rua Arrud*
_H«_r_a 25.;... Miiiliirili-a.

PRODUTO FARMA-
CÈUTICO

Larga propacanda no Pai» * otlma

rcnda-_3. Tratar
Coronel Gomes Machado
fl* 205. das 14 ti 1

O mais aromatico e o mais completo dos detumado.es

em tabletes
Vtndc-se nas farmácias, drogarias, perfumadas, baures

- 
e casas do ramo

Fabrica: — Rua Estacio de Sá n. 71 - RIO
Telefones 32-5898 e 38-4080

ENVIA-SE PELO REEMBOLSO POSTAL Ü
DOENÇAS dos PULMÕES
ASMA ¦— TUBERCULOSE (TRATAMENTO ESPECIALIZADO)

DR. HENRIQUE SINGER
Consultas com direito a nma radiografia grande.

Çr$ 100,00. Das 14 ás 19 horas — CrJ 150,00.
Da. 6 ás 12 horas
Chapas avulsas — CrÇ 80.

ROA DO OUVIDOR, 183

Resultados em 15 minutos.

SALAS 207 — 209 — Tel: 43-5556.

PADARIA
Otlma loja para e.te ramo p

ovo. bom ponto ckiga-ie pela
nor oíerta. Trr.tar na rua pereira
'-- ta. 5. CrJ.çtovfio. ...; 

rrocuro casa na zona

industrial
Grandes ou pequenas, mesmo pre-

cisando reforma, necessário que tenh*
«fltrada para carro e quintal. Par»
Industria limpa e levo. . Compro mo-
vels ou Brntíilco. Carta com detalhei
para a Caixa Postal 5-298 ou tolílo-
nar para 23-1006. 43-0.67. st. Sea-

Pinturas e decorações
Executa-to com a máxima, perrel.Hó

s para vc.ormxs. Proflsfilonala n<>
ramo. Preço_l módicos. Orçamentos
jEratta .a qual_qu-r hora tel. 25*1752.

ESTOFADOR
Executam-se encomendas de qualquer tipo de mo-

veis estofados, Fazemos colchões de molas, cortinas,
capas para grupos de qualquer tipo, como também te-
mos grandes sortimentos de tapetes e capachos, Sumier
com 3 almofadas a partir de CrS 1,000,00 e grupos de
3 peças a partir de Cr$ 1.200,00. Atendemos em qual-
quer ..bairro da cidade sem compromisso. Rua Barão
de Mesquita n.° 338 — Tel. .8-4187.

GAMBOA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Alugam-se 1 sala com 385m2, com casa forte fe
outra com 310m2, ambas no 2. "pavimento, com
elevador, à rua da Gamboa, 110. Ver no local e tra-
tar à Trav. Belas Artes, 15, das 8 às 10,30 horas.

Praia de Muriqui
terre-

Nem Sala-Nem Dormitório
Armários avulsos de tedos os tamanhos, peças

avulsas para living, sala, quarto, entrada, corre-
dor, etc. Os nossos móveis são caracterizados pela
sua simplicidade. Executam-se móveis sob enco-
mentia.

MOBILIÁRIA REAL
RUA DO CATETE, 100 — TEL.: 25-4092

Facilita-se o pagamento

"E hoie eu teria que trabalhar

fora, se não fosse ele.*o"

Bastam os cuidados do lar para encher

• vida de uma esposa. A alimentação,

a higiene, o vestuário dos filhos, os sus-

tos permanentes, a sempre renovada

vigilância ... E a dura batalha de todo

chefe de familla nSo visa apenas o sus-

tento do lar. visa permitir que sua es-

posa possa acompanhar em casa, vfgi-

lante e hernica, a educação de seus fi-

lho»... Esta presença fecunda precisa

se«* conservada em qualquer htpólese.

Eptretanto. multas vezes o súbito de-

sapareclmento do chefe constrange a es-

p&sa a deixar o cuidado Imediata do*

filhos pela obrigação de prover... Evi-

te que isso aconteça em seu lar. O s-e-

guro de vida pode consegui-lo, garan-

tindo a manutenção do lar. o encarrel-

ramento dos filhos. E a Sul America

lhe oferece vários planos de seguros,

um dos quais há rie corresponder à me-

lhor solução para o seu problema pes-

soaL Ouça, como a voz de um amigo,

a palavra do Agente da Sul America.

Ele lhe mostrará qual o plano mais

adequado ao seu caso.

HEE-B Sul America
Companhia Ka-lontl <le Seguros ile Vld*

Fand-d- ea 1»35

mO seguro é a maneira mais

tuave ê acertada de ee conso-

quít a formação de um patri-

mimio". disse Arú Medeiros,

de E&o Pauto, _..• colocado

no Concurso Sul America.

A Sul America - Caixa Postal Sã) — Rio da Janeiro

Queiram enviar-me um folheto eom InformaçCes sobre o seguro.

Nome

DiU _e N.

Profissão .

Tel. .0-0426

NAFTAÜNA INGLESA
QUILO 13 CRUZEIROS

rendemos qualquer quantidade

O DRAGÃO
Rua Larga, 193 (Em frente a Light)191

fi Funda Dobbs de almolsdas c_nca.es TOCfi NO CORPO SOMENTE EM 2 LUGARES

O seu desconforto, o seu mal estar e tsse medo

de estrangular sua hérnia desaparecem còm

o uso da Funda Dobbs. Ua sustjm qualquer
tipo de hérnia. 6 lavável e macia comp a

palma cr. mão. cem bulbos, aem couro-, nem

elástico-, o Snr. a coloca tm 3 segundos. Com

ela o Snr. pode montar a cavalo e descer

a ¦ronco, M • 1-.s andar - Ri* do

áo bonde em movimento. Por isso os médico»

> receitam para homens, senhoras e crianças.

Use-a e terá vida normal

Ttn-i (suites i-jli.i!iir,j. tra itiiMl Kitfss H UtU-L

fabrl:: Dobbs Tra» Ce. (irming-am.Ala, U.S. A.

pia»-, único.. HIIMIS fl-NANDIS A CIA. LTDA.

Janeiro — Dlàrlamonte das 8 as II horas.

PORTAS DE ACO D__
ENROLAR

Vende-., por preço bt,rato de va-
rlss m-liass ver . trJii:- a r«»
Lopes ce 

' 
Seus» 39-A .lei. U-OHt.

Praça da* B:-:i-^c'.r.i.

PRODUTO FARMA-
CÊUTICO

Vende-se um produto popular b-m
conhecido e com boa ajoltaçâo. Cs.r-

>srs 60*189. n» porlirls des:» J_t-

Posto de gasolina
Vende-se _r.en3»-_« ou *;e:i*-.e

íocio yi:a um Poslo de r-asoilna eto
final de coa_itruçao. *m otlmo 'ur t*
Tntar n» rua Arminfio «S*_5.s o:>eí-
ra o. sobrado, cam dr. Querra. Tel.
*__iei. .____

PINHO DE RIGA

c:,:.:.\ r.,yn:\ niitte M!e'one SJ-

PEÇAS ÂHíMS
Compram-_e Imagens, castl-

çals e altares de maúeira. ::i<35-
mo precisando reparos. Rua Se-
nador Furtado n. 62. Telefone

PAPEL VELHO
Ccrcprs.-je ear:ií. d« Hoüerlth ara-

ras de tipografia, c&pas áe papslao
ancalhes tí-» reda.Ó£e c araulvo.* te-
lefiane ?t-°1°7.

PORTUGUESES

:e:raa mjaeto I*) üa cattyúria cc Agrl»
cirltor para trabalhar no comercio oi
Industria de ncortlo com a circula:
?.851 dí 2ò dp Junho de l1).!. procura*

PROJETOR SONORO

üsco e 3 íilmcs (U- 4.^o

7J81 da; 7 fts

rtd, A rua Torrei. Ho»
a II apt'*. 101 teleione SC-17 apt''

- t ('a.li

RESIDÊNCIA
Aluja-se a 500 metros rta Osins ds

11J.;ca. ;' lj.a-.;.io ; a^iartõ.'.. 2 saltas
copa. cozinha, ganigem, dep.ndenclrt.
criado, banheiro completo, cartas pa
ra 63D3I. rm portarhi tJr<:e Ur.-v.n}._

RIFA
em exposiáço no

bcneTlclo da
D» uma bicicleta

Ii-.stltuta Hosclu e -
reccnatruç&o do Ajüo Bi abei, qw
ievii-k correr hojs tlls 30 d cout'i!i.-o.
:«..-_ t-ans:erida para o dia 35 íe

SALDOS

maç&fii- e !<alcoea. 3clcdelrí>._ colrej
tlaouras . grandes paia alfalutes 

"

va rto camurça e ronda, malha de
veludo- e do seda, temvs muito stocS.
e pelos camurça pellca motoros ás.
lojaa do Formoslnho, Av. Presldrnte
Vsrgss 1837 e rua Catumbl 101). 

'

SMOKING
um smoking cc
Preço cie ocaslio

I li S.a . Iiiiíntii £»i . .,'¦

ALHERES .,
Vende-se graáile rjuantldade de

¦)¦ r ¦.-* r*'nf 
*.*. cj üL-jjaríidoí;, oca»;!

-.-mus -4_r§ 1,40 — »Cai-

bros m. Cr$ 2,50..r-r Ri-

pas mt. Çr$ 0,70 —

Tijolos maciços mil

Cr$ 330,00
Posto na ol

B50 eruzelros. , _
saibro, macadame.

p| construçfto. vendem-a:

de
lolapina
Penha ç u
ônibus 94.

obra tijolos furados 20X20
pOi.Lo na obra areia

todoa matéria)"

137 e 117. estaçío entr..
:1a. bonde Penha i ports
9. 95. 48. • 37. Telèionr

VESTIDO DE NOIVA
Manequim 44. em estilo prlace.a.

vende-se um em perfeito estado con-
fecclonado em superí.ir fetirn duches»
eom renda cbantily tendo a cauda ..
4.íiom de comprimento por 3-50m de
If»r<riira. Preço a tratar na rua Can-
,*•.-. -*.. ¦ .... -, ,. _ _,. .. ,rt.,ia,n:!i

VITRINAS
Vende-se uma instalaçílo para pe

quena loja. tóndo 2 vitrines extern/;
e 2 Interna com 3 portas <Je aço.
f^.JÍ^í.-A-.drad^i 2:.__tToalhería .

VENDO UMA SERRA
CIRCULAR

Com motor d» 5 H. P. e etn^e* dis-
cos de aço para desocupar lugar,

PINTURAS
G. RASOM

Reformas de préiücs em geral. Orçamentos sera
compromisso. — Facilita-se o pagamento.

RUA JORGE RUDGE N.° 24 — Telefone M-?3<n

RETRATOSIFI LM ES
Em 2 horas | Rcvciaç6es e ampliações

Identidade - Passaportes ,
S x 4 — Reproduções « Para ° mesmo dia

Rna Buenos Aires, 58, loja — Junto à Avenida

SEL6GI0S SUIÇ©S

SALAS pm® ESCRITÓRIO
Em edificio localizado no centro -omerrial e b»n-

cario, entre às ruas Quitanda c Candelária, recem

construído com todo conforto, Inclusive ágrua filtrada e

gelada nos seus 11 andares e ar refrigerado individual
nas salas (sistema Garrler), com suficientes e boas ins-

talaçõcs sanitárias, servido por 3 elevadores O tis, alu-

gam-se salas «amplas e muito claras.
Aluguel a partir tíe CrS 1.000,00 incluindo todas a*

tasas e impostos. Tratar no local. EDIFÍCIO CEPPAS
— Rua Visconde de Inhaúma ns. 58 c 58-A.

SUPERFOSFATO 0E CÁLCIO TRIPLO
40% VZ Oã

COMTKA-SE

Diretamente do rendedor, qualquer quantidade acima de (1)

tonelada. Informações e preço, pelo telefone 28-2807.

SALAS PARA ESCRITÓRIOS EM

EDIFÍCIO NOVO
Alugam-se salas com 20 a 40 metros quadra-

dos, à rua Alcântara Machado n.° 40 (antiga tra-

I 

vessa Santa Rita, junto à rua Acre). Aluguel de 800

a 1.000 cruzeiros. Água filtrada e boas instakçõe.**

sanitárias. Tratar com AUGUSTO SOUSA, à rua Bue-

nos Aires n.° 140, 7.° andar, sala 705. TeJ. 43-7187.

Das 9 às 10 e das 14 às 16 horas.

SOBRELOJA
Aluga-se uma sobrejoja com frente para s Avenida Preddento

Wilson, eom 280 metros úteis, ótima para escrltério de rrande or-

ganiração, á rua México n. 3 — sobreloja. Tratar com o Br. VI-

pente. & rua Visconde de Inhaúma n. 54. Telefone 23-1512.

Tinturaría -Ã- Sportman
Entrega»; desde o Castelo ao Leblon — Lavagem a seco ultra*

rápida (economiza a roupa) — Lava. tinge, passa* e alveja iodo

e qualquer tecido. Especialidade em. vestidos, capas e ternos, e eté

gravatas. — Rua da Passagem, 74 — Telefone 26-2952.

SABÃO DE COCO 
"JOTASILVA"

Puríssimo — Transparente — Inimitável

íjjÈ1 .-.•<:-.-.

Ocr.cjral Bru

Tor refaço o de Café
Prccisa-_e de sócio para gerência de torreíaçao e

moagem de café; marca acreditada com mais de trinta

anos de existência, vende diariamente 500 quilos — Ne-

gocio de ocasião. Entrada máxima 160 mil cruzeiros,

informações com o sr, Coutinho, na Avenida Marechal

Floriano n.: 1~S.

--ia...
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ALUGAM-SE APARTAMENTOS NOVOS
EM COPACABANA

Primorosamente acabaJos de conttrair bo hfar
tnais lindo, próximo do mar e com ar de montanha. Am-
_>iente de conforto e distinção, à rua Pompea Lonreire
n.° 120. Informações no local com o sr. Mariano, das
7 às 16 horas. *

AUTOMATIC G. E.
Yende-se ums copa cora pia, eitereligjtdor automático, eom ea.-

/acldade para lavar 25 pratos em 5 minutos, fabrlcaçáo G. E., pró-
pria para pequeno apartamento, Cr5 10.000,00. — Avenida Princesa
Isabel n. 12. -D.

A RAM Ê~F ATTpTT D Ó~ N OVO
Belga, galvanizado, fio 12 l/Z e 4 farpas. Rolos de

55 quilos. Para entrega imediata. Rua da Alfândega
n.° p3, sala 602. Telefone 43-1636 — KAILLY Comer-
ciai Imp. & Exp. Ltda.

BÃSÈS para GELADEIRAS
Conserve raa geladeira sempre nova, colocando-a asm* base

êt) madeira esmaltada. Assim nâo enferrnja, não amassa e facilita
_, refrlseraçio do motor e a limpeza sob a mesma. Telefone para
__--..•.:) e peça demonsiraçáo sem compromisso.

Compra-se TUDO
Cr....-,. ..!-...-. aspiradores, binóculos, maquinas, motores, gela-.'.. •.-:-.:-. ventlladoru, prataria. talheres, porcelanas, crlst^., tapetes.

lir... _. pinturas, antlgul-üln, etc. Casas completas. Paga-se bem
Telefones 43-7820 e 43-2854

CIMENTO SUECO
Sacos perfeitos ...... Cr$ 35.09
Sacos avariados  Cr$ 30,00

M. SANTANA & CIA. LTDA.
AV. PRESIBENTB VARGAS, 463-A,

4.° andar — Telefone 43-3958
Embarcamos para o Interior

¦mbmuummmmmbe—¦^jeyiax,-"i-'!>1-'-- TWMfwi1 >w •» • r~ -_m_ ti ..tu———

CAPITALISTA
Com CrS 1.500.000,00 para financiar oa emprestar

eom garantia etc uma fábrica de gêneros alimentycios
pronta para funcionar. Tratar pelo telefone 32-9666,
com Souza.

CONTABILIDADE
Escritas em ceral. mesmo atrasadas, legalização de firmas,

egnestões trabalhistas e trabalhos contábeis em geral, encarregam-
*t> os . 111.adores - Heitor — Loureiro e Marzulo. Chamar pelotelefone 48-4B55.

CIMENTO ESTRANGEIRO
Vende-se qualquer quantidade, de diversa, procedências, pon-#o-se r.a obra, casa necessário.
Ontras Informações & rua Acre n. 92. Teel/one 23-5138.

CIMENTO
...idonal ou estrangeiro, qualquer quantidade. Con-

suite nossos preços. Telefone 23-3212, das 15 às 18 hs

CIMENTO ÈSTRÃNGITRO"
Vende-se qnalriuer quantidade. Preço excepcional. Noto per-telto. Cr? 35.00. Avaria, CrÇ 0.55 por quilo.Outras informações á rua Acre n. 33. Tei. 23-5198
Cimento- reensseado, Cr$ 26,00

Alemão, polonês, perfeito, Cr$ 34,00
Eletrodutos, tubos galvanizados, metais, etc. FORNECEDORRECORD — At* ás 8,30 e depois das 18 horas. Rua Major Medel-ros n. S95. Tel. 29-BS62. Pora deste horário, rua do Ouvidor ri. 139.3." andar, saia 22. Tel. 43-2088, com Renato.

COFRES

4&
'UIN AN li

f;. . NC.v

CABELOS BRANCOS
lccu»--4»r D-HCFUCTA — Oleo * lo-

càd, P«rfum»ríai 1. Cabral, -L-op-f-i 6An
Paulo. Sal» ta rela. 8«Io Rarlsane».,
D.òf.rl. B»«! Citn-i». _>rofarla_i . t»r-

Contrato
Traspassa-se de loja com

300 metros quadrados. Ave-
nlda Mem de Sá 154.

fVGAT? 3EZ6FN
. VIRC/NRA -BATISTA i

LUANA RATTfH '
Í T>AL VA Pf OL /VfIRA \ V

•-- ALMIRANTE &Tc

V

e*i r-
tfsuí,.

mnEnmài mMTBK^a. lamiAllin^r-l *-*mp4m-»ntol' *-*--*Pnr»-->-» VSSSSSSSUSSJ ¦*•*-**-* N-«K)n«>''¦lof rio. 2-3.40-a.aO-7-a.4Q«10.20 Mores - -
P l R Z H OlinDH cotoniHi
PHRISIEnSI S T R R PRimOR
HSÍORIfl R I 11 mRSCOTl

Refrigeradores dos últimos modelos
Philco —- Leonard — Kelvin :íor — Riíemp, dc 4 — 6 — 8 • 10

pés, com garantia dos distribuidores nesta Cidade. À vista • a praso.
CASA GARSON — Rua Uruguaiana ns. 107/109.

Vendem-se.. Juntos ou separadamente, nm lote de S0 'trinta)
eofres de vários tamanhos e tipos, de nma fábrica em liquida-
tão.

Preços baixíssimos. Eua Evaristo da Veiga, 128-A.

CAIS DO PORTO
(GARAGEM PARA 200 CARROS)

Aluga-se para grandes empresas, praça e particular.
Cartas para 62592, na portaria deste jornal.

Fornos e Estufas
. Betrlea. — .Fabricamos par» qualquer llm- Industrial qu pars la-•orntorlos ¦ oficinas. Isolamento térmico, aquecimento e secagem.Fornecemos dados construtivos, dlreçüo. ou orlentaçüo t-cnlc. —_t. LPCENA — Tel. 29-8770. Fab. de Fornos e B-tufá..

<5alpão industrial
No primeira zona, vendo-se com 300 m2.

de «área coberto ê 800 m2. descoberta. Tratar
com Oliveira, à rua Conde dé Porto Alegre, 415.

GRANDE ARMAZÉM
Livre e desembaraçado, com duas ca-

sas nos fundos, com entrada independente.
Aluga-se ò rua Barão de São Felix n. 166.
Ver e tratar das 9 às 11 horas, com o Sr.
André junior.

Há Milhares de Oportunidades
no CONCURSO

—O Maior qc/ejáse fez no Srasif/

6 CASAS
inteiramanlB DE ORiÇR

— A 1." no valor úm

250 mil crHzeiras
Quanto mais cupons do Café Paulista vocC tiver, maiores ser&o suas chances de ganhar a
1.» casa de graça, a-Rua Ferreira de Andrade, 304, no Meitr! P0Í3. cada cupom í uma
nova ch.ince para voefi Aumente .ua chance: compre pacote, do 1 quilo com 2 cupons!

__5SS__aKí_e__________S_:a»2

23 6RHNDES
PREMI OS
Aproveite! 23 cupons do
Café Paulista estão premia-
do3 com: geladeira, má-
quina de lavar roupa, má-
qtiina de costura elétrica,
enceradeira ou "c.rnct" di
A Exposição. l_'m rides
pode «lir para vocM

&#/?7#/5$
O "CIDACAO

CAFÉ PAULISTA"

todos os dias!

j u.

&

-u
Milhares dc prtmir.s-surprcsn .',cr..o distribuídos ainda
neste formidável concurso. Há uma série inteira da
cnpons premiados bô pela côr.

O "Cidadão Café Paulista'' vai a
«eu bairro! Se ele procurar sua
cesa, apresente o se-.t pacote de
Café Paulista para receber na hora
um destes prêmios de Cr$2.000.00:
um reléaio da ouro, uma bicicleta,
um anel¦ de brilhantes, ou... um
aparelho de jantar completo, de fina
louca inglesa! A escolher livremente
Portanto, esteja preparada: tenha
Café Paulista em sua casa.

OUÇA o sorteio de seu bairro às 11.40 (Secpiên-
cia G-3) e a entrevista às 19,25 na Rádio Tupi.

Cinema sonoro em sua
casa

Tr*_ar com o ar. Batista, pelo til»
-8-726., 

' -

CORTINAS
t_av&t;fc_r, Hi^nuiu, %em oc-ldos, -sem

máximo carinho « aarantla, tembemjt laum decorac-Oos de Íat«rior_ tel-.-f.ne «7-30<a.
CARVÃO CÜliüc

. Cr» 300.00 . toneim. eli 2s-l5?le 48-4B07 ua reneJlto Ottonl 62 e... A. Co.t. ___!_ & Cl.. Uia.

CAUTELAS
Compr.m-.e A* C.lx. rconi^eii.í._*.Ea-.e o teu Juilo. T.lor . neiempror.r . sp. Id.eltlelaeje. Rua 8-na-dor Dam." 97, el-front. i O.lx. Eco-põmtc». TetBfúng -tz-Tqns,-

COMPRO
ENCERADEIRA

Perfeita ou defeituosa, mesmo
incompleta, compro. Pago bem.
Telefones: 43-2834 e 43-7820.--

. ..„,.*¦*«.-»-.¦ •'•¦¦ ¦¦¦"¦ y ¦

V I T 0 R I R

IPBUEHB

pVENID.q
farsaTrauh
I e&m CALAMAI

t ATiM&giareaii ppe - estreiam sao-ujiz _ america j

\___W_mi _m______» _t ^ WBP^' --mi.*.-.»* ^
tt^^U ^_^^9mik__. i^____________\WWP^U^^ ^%t^m^^^^ 9t W.^ ________f e ¦¦¦. *

CALISTA *--* Cr$ 10,00
C.Im - er.tos uah.i eacr.T.d.tRu. r d. e._u_brs n* ts. *' .-d.r

I.I.I II. T.l.tOB. 32-5714. r..ld.ncl>38-1 ~2*. Jtlmo c»rfír«
Depósito para óleo

T.Bifcu um, <.p».!e!»d« l.MM S-
tro».* ru» Lo;.. d. -oui. »í-A. I»r.-
c. A* B.nd.lr..

Divida externa do
Brasil

Canvr. Mtolw l.der_J_e Mt Mu
_t>U__l plka» -B-, ütulo. **x «•:.-
-_-.'eup<u_> • «unbtm titula, t» Mi-
t.do A, ato r.ule, qa.lq.rj plu».Art OU P.UUDO — 41-3720 — t*xU «.

DEMOLIÇÃO
Ko» O.Der.1 Cn.bjrro 44. - «T.ael-PU n. ru. t'Ao Ctl.ioTto. m.t.rlaliui«le< ou. d«oeupiir Iu.k. n-t4.tr*.p«rtu. J.ntU». .r.d.s. ..eeo.lhevs. _»-Cr.ui de unt.rli. .r.de> 4. f.rro• .-oltjo. branco., teltat. fr.Bcet-..-nfamtnto « ealproa o rlp»

Estágio para enfermei-
ras de obstetrícia

2 *ttt .berlo n. ::-tern!í»<!e. Om.d. Mi. Pobr. à ra. Tnl Tinta JS._M.<io do n__h«. l-do d. ru. M d.It.lo, ort|pt.da ptlo taa Diretor -aa-releu . peTr .__T.rm.lr. Ma Kico-. Aa.w.ri. _n._rlct___ a. «Kr.ltrl».
ÉltOJO^EHIÍ-

Tendem-ie df senho Tetu» it imTittIo. o-itm. .p.relfaoi. lunto. era aajáta-Aa*- Oeenlto. Ru» do Reurla 14s.Sobrado.
Lustre de cristal

Tandem... .. cem 12 luwt e «atrocom 6 Juntos ou ifper&dos. Um ram-
S»i. 

multo bonito», ocmüo. DomlcJo. O.m» 12. H.-eJoct Lobo.
ROYAL 14"

V.n_e-:t rm. m»4Cin. de taetartarRojai d. 14- tm perfeito ..lado dofuaaon.mtnto, preco de oculto Av.13 de Maio ai f- »..,.». e*l. .00. —
gdlricjo Parte». ¦__

.Relógio de ponto
V»nd^-5. m.re* Blmplex .merle.notipo <r»nd« eom 3 porta c»trtSet d.&CO. nlnda com r*rpnt!__, prtço A *?ls*>

t» 9.00 Ocruzelros. Tratar com Duarte
A ru. Ctmpo. d» Pai 13». tel. 1S-I.70

ROUPAS USADAS
Compram-».. p»t.-5« bem .tsnde^edomicilio t.i. W-Mgg.

REPRESENTANTES — ES-
CRITÓRIO EM S. PAULO

Mv.ito mcvlmento. despacho nu re*
partlçft_a publica.», reprc*enttç6e«.
cont» proprl», deiej. obUr a..n_M,
representantes, ílllals de despachos.
represetnaç&es e conta proprl a para
S. Paulo.. Interior • outras cidades.
ESCSITOKIO riM-EKTA — Bu» Ven-
c.-ii-u n.-ei. 7i, 4,o »nd»r, t.l* .,
tel. I2-.94 — C. Poltal :.42 — B.
Paulo.

ROUPAS
USADAS

OB HOMEM — Pn*r»nr-.
mais do que qualquer outro,
atende-se » .iomlelUo.

Tel. 220423
ROUPAS

SADAS
DE HOUTM — P.gamoi ra»l» .«

<jualqner outro. Atende-se __ domí-
clllo.
Telefone para 42-2702

RMOS X
Vende-se em perfeito {uoclonamen-

to por &o -mil cruzeiros em vz meses.
tntormiçAes tel. 22-8657, daa 13 i>

Sócio Policlínica
Para derenvolrlmento necoclo mon*

t.-.Kfm pequeno «ervlço. certltlco. pre-
^¦Isa-se soslo com capital de 50 ml.
rruselroa —- Entrar em policlínica>sm pleno funcionamento. Procurar
urgento dr. Renato, rua Almirante Co-
ckrtne Ji. 2*. 4*. e _• feira das 17 ie
10 horaa.   "

SR. PROPRIETÁRIO
.Bím. terreno para vender ou para Jo-
teer. asnliÃ como ca. as ou apartamen-
tos para alugar, vender, hípotecnr?
Procure sr. Ma-inn. Telefone 43-4185
tfdcw os dia» utels

Srs. proprietários
Par* venda de seus imóveis com bre-

vidade e scrüranç» .procure a Empre."a
Br_alle|ra Ae Compra e Vend». ni» da
Alfandeer. n. B8. .»'.» «06 proetlmo á
rua Miguel Couto-

GRANOU LOJA
Aluga-se á rua Alcântara Machado, 40-A (antiga Travessa Ban-

ta Rita, lunto & rua do Acre), com 170 m2. Aceitamos propostas
rara o aiugu. I, com contrato dc cinco anos ou mais. Tratar com
Augnsto Sousa. & rua Buenos Aires n. 140. sala 705. Fone 43-7187.

GALPÃO
Alugo à Avenida Suburbana n.° 4693, e_^dina _e

Cachambi. Tratar no local.

nSJA-VTLÍ ISABEL WÀSpÃRAl 
~

Precisa-se alugar uma loja ou grande, salão para
pregação do Evangelho. Telefone 28-1263, das 13 às
19 horas.

LOJA 9x12
, ;V AZ í A -_. '

Aln^B-ae própria para industria, «Umo sobrado/ grande tisr-reno anexo. Estação de Del Castillo. Fone Z9-2448. Sr. Augusto.

TIPOGRAFIA
Vende-se pequeno material e.' -fre-

EUe-i». otln-.a para protl/e_lon»l aue
queira. ¦ trabalha r por «contp. própria.
Motivo outro , neROClo. - base "\H~ mil
cruieiro*. u» JoSo Rego 140. "5at
de . 01arl-tvmj _ , „','._, , .',-

VENDÉ-SE. CAFÉ-E
B,\R

Rigorosamente Instalado de 'novo
com aparelho da ehopp, maquina* de
c»t4. «crvetelr». maquln» rcíl»tr«e)o-
ra, 'bftlança- • tudo. mais necessário,
pronto p„r» *brlr, baleio refrlefer»-
dor, otlmo reservado tipo caipira, fa-

clllta-se o pagsmento, ponto de bon-
de «ônibus bom negocio de ocaslfto.
Informar e tratar com sr. Martin»

, n» Ca.» Chlm»churr«, B»r_o d« Bom
J Rftlro B2. tél. te*-2-22

VERANISTA
CASA EM PETROPOLIS

Alug»-_e um» por s ou « ma.;, eom
2 quarto., .ia Ia. .aleta. banheiro co-
n.nha t um p«queno quintal, com mo-
.el. po' 1* mil orutelroa. Trattr u.
Avenida Portug.l 17.'.' V.lparatas' „—Petropolis.
Yacht—- Vrfa e mótòi

Vende-se ótima embarcação, perfeito-nado, con-.trução esmerada:.cem todo
conforto, fino a:sban.cnto ckblne. am--ila, com 1n_tal»-io e_-.nlt_rla, Ml.del-
r». pias armários etc. ífotor Oraj- *!
H. P., coen redtic&o 3:1 recentemente
instalado, desenvolvendo íl milhas, tela*-lpo caranguejo e bujarronc.. Compri-•nento 7.80 ma., lar-mra 3,70 ms. ca-
lado l.to, embarcado própria p&ra
pequenoa eruteiros, preço 1S0 m.'l cru-
selrot. T-r * tratar r.o r»eht C.ub do
Rio de Janeiro, Praia Vermelha/ com
.Albino Varella.

r "~'— ^f'- O PREFERIDO DÉ TODOS ! :*£TR/Tl/ESSE/RO
a-:«-5COLCHÃO DE MOLAS DE AÇO VENTILADO * ventilado 

/ 
« N^Mj^hiicaNO: yan wfèyà

FABRICA:
iR.BARidOEMESQUITA.-51

íl P??^l)*:Se>>/«**>^r \^>_CI^

wmímvM\m hiTiiii iir u

í 28-9249 - Gerência
rí3l«.73^9*EMrit<rio'

GARANTIA D€ 10 ANOS
-6*M_fHm

exposição e venças
Rua do Q.eetueieJo, 23 A. Tcl. 42-88
Av.Copacobonó, 1010 A. Tcl. 27-9206
Ruo, do Colete, ,3_i _—- -TcH"2S-21,l-y.
Ar. Ataulfo dc Poiva, 620 A. Tcl. 27-Í535

Hotel —• Bar — Sorvctoria — Café Expratto
Calda de Cana (ao lado da E«t. Central Pedra II)Vende-se próprio para dois sócios, bom empreso de «DitaiContrato de 7 anos. Alusruel módico. Vende-se tudo, Junto eu tt-parado. A copa do bar e tipo Caipira, com bom mo .emento. In-forms.ôe» detalhadas com o Sr. Almeida, & rua Bento Ribeiron. 13. sobrado. Hotel Santos Dumont. Tel?4»*M87. *~«>wo

HOTEL
EM SÃO
LOURENÇO

Vende-te eu arrenda-se bem montado ho-
tel em São Lourenço, com capaeidare para 50
hóspedes. Motivo do negócio : falecimento da
São Lourenço — Minas,
antigo proprietário. Cartas para Álvaro Penido,

HOTEL OGAPORÂ
rcTBoroLis

lm recanto pitoresco • _«t____t«1. Ambiente fa-
mUiar. Leite paro, verduras frescas. (IS admito.
do centro em carro). (Conduçfio própria). Telefo
ne 2230.

INSTITUTO DE BELEZA
(SEM CABELEIREIRO)

Com próprias formulas clentlHcas originais france-
sas, Tende-ie por motivo de saúde. Instalaçfio completa
e ótima localização em Copacabana. InformaçSes para
67006, na portaria deste JorniSi.

LOJA no CENTRO
ALUGA-SE por preço abaixo do arbitramento dk Prefeita*,em edificlo reeem-eonstruldo entre as Arenldas Presidente Vargas.Rio Branco e Marechal Floriano. Área ntll de 158 ml, lado d.sombra. Temos mais o subsolo e sobreloja correspondentes, áreasateis de 1S5 e 105 m2. .Tratar eom o Sr. T.opei. tel. 23-0226, das_ âs 12 e das 17 ás 18 horas, on recados pelo tel. 43-3115.

Loja no Centro
Aluea-s«, com telefone, f, rn» General Caldwel, 281-A. pertode Mem de Sá, iadrilhada, em prédio de cimento armado, eom cinto

metros de pi direito e 110 metros trnadrados ateis. Cheire, em
frente, no n. 3*8-A.

Tratar á TraTesas do Ouvidor n. 5 — 1." andar, sala da frente,
eom o Sr. Domingos Oliveira. ¦¦

MARCENARIA - CARMINARIA
Passa-se o negócio em funcionamento, ótimo preço.

Ver e tratar à Praia dc São Cristóvão n.° 276-A — Gal-
pilo 2, com o sr. Dantas.

NÃO SE DESESPERE
Para serviços eom nrgencla nas repartlç/ies públicas em geral,rroeure CONSTANTINO. PromoTe as despesas cobrando moment»

depois de exeentado o serviço. — Praça Tlradentes n. 73 —
_.• andar. Tel. 22-5567. De 10 ás 11 e das 17 ás 18 horas.

Ótima residência en% Botafogo
Aluga-se a familla de tratamento, prédio & rua Cesarlo Ah lmn. 27, com cinco dormitórios, diversas salas, 2 banheiros, copa.cozinha, dependências de empreenda-; e carai-em. Poderá ser visltarto

das 16 ás 18 horas. Administração da Imobiliária Martins FerreiraLtda. — Rua Evaristo da Veiga n. 16 — sala 1.403.
PROJETOS — CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES"

Construtora Santhiago Ltda.
RUA TEÔFIXO OTONI N.° 156 SOBRADO

ROSEIRAS DE S. PAULO
Temos qualquer qualidade e Já com flor. Assim como. temn-,

qualnuer planta de fruio ou ornamentação. Limoeiros temos de-B
(três) qualidades, que sáo: casca-fina, Taiy e Pcrrlne. Se t, trn.,
quer ter llmSo o ano todo, eomirrc as 3 tonalidades, exportamo.
para qualquer parte do Pafs. — Hua Aieaftior n. 43. Tel. 2D-62J9.
Esta rua começa na rua I.lns de Vasconcelos n. 310.

em
f*ltmx>t

UKÂVSIt
Hrvaos *
_-«_J_Sfce«

_TÍÍImítèá
lANDRADASJ/

'JUNTO AO US60KSe*R_»__CO

por;

CR$
'TiSA-SE OÜAHiU.R QUAN.TIDADE,ÇADA" RETRATO :

SÓCIO
Pira indústria alimentícia de grande futaro, fun-

cionando nm ano com interessante lucro, precísa-se com
capital para aumentar atividade. Ofertas para 60647 na
portaria deste jornal. _ .

ESQUINA OA AVENIDA BIO BEANCO — ALTIGÍlEt- CK| 1.100,00
Especialmente apropriado para comércio de tecidos por ataca-

do, pequenas máquinas e aparelhos, ete. Traspassa-se contrato
de mais de dois anos para quem ficar com a instalação de lut
fluorescente, grandes ba'cées e prateleiras de peroba do Campo, por
menos da metade do preço de custo, ha um ano. Tratar das
3,30. ás 10,30 horas.
BUA VISC. INHAÚMA, Bt —¦ l." ANDAB. TELEFONE 43-1848

Torrefação e Moagem de Café
Vende-se uma, em pleno funcionamento, com 3 carros novos

(dols Fareos e um Renault).. Grandes maquinarias LUa. Preço de
ú-saião. Motivo retirada do •preprietiria para s EoK.p«,

Tinf uraria — À — Sportmàn
Entregas desde o Castelo até ao Leblon. Lavagem a see«, ultra-

rápido (economiza a roupa). Lava, tinge, passa e alveja todo •
qualquer teci-lo. Espce.lali.Uide em vestidos, capas e temos. « atá
travatas. — Rua Ca, Passagem a. li. Fon*. 2_-29_2.


