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'9011110 DA LAVOUIA - 4ª pi g l na 

1 
da quadra H, da rua Qul ti 

Edital 
�ocaiuva; Adelina Maria 

n 
d�� Santos, compromissarla do lote 11º· 3. da quadra D, da rua Capm Barroso; Cantidlo Jo�é da Solva, comprom,ssarlo do 

COMARCA DE NOVA IGUASSC 
lote n. O, da quadra U da rua da V.rzea; fd,-hna d� S 1. comprom,�saria do lote n 5' ,d,, quadra B, da rua do Poço· Ivoª ne de Barros Machado r� sentada por seu pai ls�ael Pr:;:: 

Registro de Imóveis da J•. 

Circunscriçü11 

Pelo presente, edital, atenden- chado Junior, compromissario 
1 do ao que lhe foi requerido por do lote n. 11, da quadra e da 

Manoel Gor:çdlves Vieira esta rua 19 de março; Ernest A(ing 
belecldo com a Empresa Terri- compromlssario do lote n 21' 
torlal Merltl, no processo de da quadra T, da rua 19 d� ju� 
Inscrição de loteamento de ter- lho; Ollvia das Mercês An
renos de sua propriedade, si- drade, compromissarla d1>s lo
t�a�os no ,8° distrito deste Mu- tes ns. 1 _e 2, da quadra H, da 
nictplo, atual Município de Ou rua Qulntino Bocaiuva; Orlando 
que de Caxias, pedindo a ex Gomes da Rocha, compromls
clusão da relação de lotes em sario do lole n. 17, da quadra 
curso de venda, alegando nã" E, da rua Capm. Barroso; Flo
t�rem os compromis�arlos as- dualdo Alves Azevedo, compro 
s1nad� os respectivos contra nttssano do lcte no. 13, da 
tos, nao procurando regularizar quadra E, da rua 19 de julho· 
a sua situação, o� nomes de Amel1a A I v e s Rangel, com� 
Manud Fernandes de Faria prom1ssarla do lote n. 3, da 
compromissario do lote n• 1' quadra A, da rua do Poço· 
da quddra N, da rua 7 de ;e: Eugenia Sablno de Oliveira' 
kmbro; V, g1Jio Fernandes Bar- c,-mpromissario do lote n. 13' 
cdos, compromissario do lote da quadra D, da rua 19 de Ju: 
n•. 1, da quadra F, da rua 19 lho; Galdino Maurlcio da Silva 
de julho; Manoel Alves de 

I 
compromissario do lote n. 9' 

Abreu, compromissario do lote da quadra X, da rua cel. Joà� 
6, da �uadra T, _da rua .',\anocl Teles; João Agostinho da Silva, 
Vieira, Jo�o Pereira dos Santos, compromissarlo do lote n. 30 

PAAA-0$ ,q 

l'lltl6 /l(J fliAP� 
• • 

SO HA UI'\ RE"EDIO: 

HEPACHOLAI 
Xavier 

Nosso comércio com 

a India 
A _lnd_ía pretende importar d Brasil fios e tecidos de lã 1° godào, seda e «rayon,, ;rr�ztannha, manteiga, queijo, lru: tas, verduras em conserva leite 

condensado, sal, banha dê por. 
co, roupaa lettas, arttgoa de toucador, botões, melas lns trum.ento, de musica, de 'enge. 
nharia, de. mecanica e de cier.. 
ela, cerve1a, vinhos, licores, 
máquinas e ferramentas, papel, 
fumo, charutos e cigarros, di
versos. produtos químicos, dro 
ga�, _vidros e seus artigos, ma. 
tenats de conslrução, extrato 
de quebracho, calçados, louças 
e porcelanas . 

A fim de estabelecer contac
to com os nossos produtores 
esteve no pais uma comissão 
de delegados do Governo lnd,a
n5>, Tão logo sejam restabele
cidas as comunicações com 
Oriente, o nosso comércio C'lm 
a lndla poderá ampliar-se de 
forma consideravel. 

Importante I 

��
mpron,1ssano do lote n•. �2. da quadra L, da rua M a r i� 

lho·
q

U:it:d�·s 
da rua 19 de JU- V1_elra;_ e Albina Pio, compro-, promissarios, dados co, 10 r, si

sario do lote i.
us

�g 
comprom1s- missaria de lote n. 3�. da_ q_ua 

I 

d;ndo em lugar incerto e igno

d D d 
· , aa qua- dra 11, da rua Marta Vieira, raclo, a v1rcm a cslt· cartorio 

A'; r 
, 

0
rua 19 de março; lotes esses situados nas Vilas á ru1 Dr. Gelulio Vargas n' 

e ta onçalves da SIiva, "Meritl" e "Paula", intima 12-,, requerer O que f,:,r de' di: 

sob pena de, decorrido o pra 
zo de 30 dias, serem os seus 
nomes cancelados na menci••na
da rel�ção. Nova lguassú, 2 de 
fevereiro de 1944. O Oficial : 
(a) Lincoln de Freitas. 2-2 

SÓ Os \IELHORES E OS 
\\A IS CO!'iCEITUADOS ESTA
BELE Clfü;NTOS CO\\ERCIAIS 
DEVE,\\ INTERESSAR A VOCÊ. 

LEIA, HOJE ,'1 ESMO, ",OS, 
SO l;',OICADOR COl\ERCIAL. comprom1ssana do lote n•. 11, pelo presente, os referidos com I re1to, a bem de seus interesses, 

BANCO DO 8 R AS I L S. A. 

Praça 14 de Dezembro, 98 · MOVA IGUASSU' Estado do Bio 

E•d. Tal., ••••t•llte"-T•l•f•.: 4 (Co•taderlaJ, a• (Q•r•nola)- Caixa ti• Oerrele. a

TAXAS OE Jllao• IIE D�PÓSITOa,

BM ee11ns PeJJIJLARBS

Coa livro de cheques gr11tis e sem sêJos 
• caderneta - limite até CrS 10.000,00 

Com livro de cheques gratis e a�m sêlos 
e caderneta - limite até Cr$ 50.000,QO 

EM eeNTAS eeMER(:mus

Coa cbequea 1f&Ü1 e sem limite •• 

qaaaüa. 

L E T• A S 

I¼ 

BM eeNTl\S 1\ PR1\Zf) PIX9 

De 6 meses 
De 1Z mci;e1 . . . . 

(6 mene 
Com pagamento mensal de juro, : (12 meHI 

EM '2f)NTAS OE 1\VISO "RÉVle 

e 30 dia.a 
e 60 dias 
e 90 diaa 

#IP O T E CJÍ.IA •

'¾ 
5¼ 

1112 ¼
• 1}2 ¼ 

111' ¾ 
',,, 

Ul2'/, 

At letra ldpotedrta1 emitidas pelo Banco do Brasil S. A., dos valores de Cri 100,00, Cri 200,00, CrS 500,00, CrS t.a,OD • OS 5.111,a 11a 

por 11rantla: - OI Imóveis bipolecados; o fundo social, e o fundo de reserva, 

SÃO EMITIDAS AO PRAZO MÁXJ.\\0 DE 20 ANOS E LIQUIDÁVEIS POR VIA DE SORTEIOS ANUAIS 

Seua jurot, de 5 ... ao ano, pagáveis por melo de cupões, de 6 cm 6 moes, cm 31 de janeiro e 31 de julho de c1dJ aeo, estio 1anta1 dot ......-r 

impo1to1, waa, 1tlo1, contribuições ou outras tributações federais, estaduais oa municipais, de acõrdo com o decreto-lei n. 221, de 71 de janeiro de IP, 

PREFEREM A QUAISQUER TITULOS DE DIVIDA QUIROGRAFARIA OU PRIVILEGIADA E PODEM EMRREOAR-SE: 

- cm !lanças à Fazenda Publica; em fianças criminais e outras; na conversão de bens de mcooua, 6rlãoa e laterdltoa; e • papaeMO • 

juroa e daa prcstaçõ" dos emprést1mo1 cm letras hipotecárias concedido, pelo Banco, 

SÃO NEGOCIÁVEIS EM QUALQUER PARTE 00 TERRITÓRIO NACIONAL E COTADAS EM BOLSAS 

F a z, n a s m e l b o r e s e e • ti I ç I e s, t • d a • a • • • • r • ç 1 • • 1t • • e 6 r 1 • • 

COBV,MÇAS - TRAMSFERtNCIAS DE FUNDOS. 

DESCOMTOS te letras, saques e cheques sobre esta ou qval1qacr ..._ ,açD, 

EMPRESllMOS em contas couent�s com caução de dupllcatn. 

EMPRtSTIMOS EM LETRAS HIPOTECARIAS. 

CREDITO AGRlCOLA a lc.ni:o pr.,. '• s -b a garantia cxcluslva da fruta. 

CR(DITO INDUSTRIAL para a compra de matérias primas e reformas, aperfeiçoamento e aqolslçlo de m1qa1n,rto. -

SÃO ATENDIDOS, COM A MAIOR PRESTEZA, TODOS OS PEDIDOS DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS SÔBR! OUAISOuetl OPHA.,...,D DA 

CARHIRA DE CREDITO AGRlCOLA E INDUSTRIAL, QUE SE ACHA EM PLENO FUNCIONAMENTO. 

Filiai� ou corrc,.pondentes em todas a!I princ!p::.is prl!�ll!'I do pais e do e:ttrangeiro 
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