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i r e i t o  o u  
� i m p o s i ç ã o? 

,À.��"'(:�� 
.. Jornc1 Camargo, o hrilbaate autor d_e "Deus lhe pa

pe , roantém em uma das nossas em,ssoraR apreciada 
.-,çAo, dP' tmada às _mamàs, sobre o nome de seu filho. 

. Estu(la o teatrolo�o. p�tr1c10 a origem doA nomes pró· 
JIIOS: desde os tempos �1bhcos úesveadando as paginas mi
tol6�1cas, até às conveolf nc,a. partidárias ou de simples eo
,ossamento ... 

Depar_ou-se-nos. há trés dias, episodio interessante 
aum� das circu,nscr1ções do re�stro ciül laotiga pretoria). 
tocalizada em Cascadura, ponul so bairro da Cidade Mara-
111bos&. 

''oaspic�o cidad!io queria impôr, à senhorita cocar-
�d�. do registro de oasc1meutos. o no01e de •·Bri�adeiro 
do Ar. ao �eu pimpolho, alegando ser um direito que lhe
11ilstia, pois que era esse. o nome do candidato à prcsiden
ma da Repnbhca nas 1,rox1mas eleições. 

Podemos �sse\'erar que o registro n!io foi !eito, adiao
do-ae para previa consulta au oficial do cartorio, que ali não 
1e encoatrava oo momento. 

Conta-se que um �ujeito chegara a um templo para 
iealiJa1' o butisado do seu lilhmho, e quando o pároco lhe 
pe111111lou o nome : 

- Tigre, - respondeu-lhe. 
- Queira desculpar-me. a criança não poderá ter esse 

IOllle, - declarou o revereado. 
- Pode ter, sim senhor. O Papll não se chama "Leão" ? 
Fato veridico ou :.1Dedutico. não se sabe se fôra ele-

CRIMINALIDADE SOCIAL 
P o r  H A L I N .' H A R I:. S

Lente d• inglês no G i1Sio Leo1,oldo 

Fontes políticas e filosoficas do crime 
Entre as Idéias e as su

gestões que determinam atos 
criminosos é mister fazer 
um lugar ás teorias pollti
cas • ás criticas sociais. 

O Investigador poderia re
montar muito longe na his
toria;. em todas as épocas 
acharia revolto,os e inimi
gos da ordem social, vlo
lencias Individuais e lnsur
relçõe! coletlvas, revoluçõe1 
polltlcas ou religiosas e rei, 
vindicações economlcas. 

Tal assunto é tão vasto 
que devemos ntcessaria,nen· 
te li mltar-nos a algumas ci
tações. 

A legitimação do roubo 
foi feita um pouco em todos 
os meios. Em partlcular, os 
cristãos primitivos não re
gatearam seus analemas ás 
classes privil egiadas, num 
fim pohtico de resto. 

"0 uso de todas as coi
sas nesta terra deve ser co
mum a todos. E' uma injus
tiça dizer : isto é de outrem. 
Dai é que veio a dlscordla 
entre os homens". (P a p a 
Clemente Jo). 

, necessidade �e quebrar o 
cofre do pall ao ? 

ºTenho b: si Jnte de vos 
sos explora leres que chu
pam o sangue e o suor do 
povo I Se o rr •nde dia apro
xima-se. a mi.:r11dn está chelal 

D u v a I m )c:tr:wa-se tao 
irascível á amllencia que foi 
preciso levá,I · violentamen
te do salão. Condenado á 
morte, foi per loado por M.  
Grevy. Os j•,rnals li bertarias 
o reivindicara n 

"Duval M neteu um ato
que ele reivin llca altõmente 
a responsabl1 .dade. Todos 
os pormcnore•:. são marcados 
no canto da uats estrita lo· 
glca. Para nó , Duval é um 
perfello hone. 10 h o m e m. 
ilustrou a rm. ral anarquista. 
etc. etc." 

Honesto ho:nem, é prova
vel; ele não se tornou cri
minoso senãv por fanatismo. 

Menos exal:ado que Ou
va!, Plnl mustrou.st o Ini
migo lrredutl·,el da "socie
dadt: capitali�ta". 

A lmportancla de seus 
rouhos atingiu mais de . . .  
400 000 !rances. 

5 1\ 1 6 1\  o l? O V O . 
fLCEO DE CARV ALHO 

lnstruçõe• preliminares 
RIO (Press I arg•) - O Tri

bunal Superior Eleitoral baixou 
1nsuu,;ões atinenlt>S à fc:,rma de 
votaçãr, e suas caracteristic:as, 

Preliminarmente determinou 
o Orgão de justiça que o elei
tor CUJO nome tenha sido omi
tido nas listas, por si, ou por 
delegado de Partido. possa re
clõmar verbalntente, por escri
to ou por tdegram� ao Juiz 
Eleitoral nu ao Pri's,denle do 
l'rlbunal Reglcnal. 

Ddtrmi.nou, igualmente, que 
:ada eldtor dev �ra votar na 
clrcunscrtçào eldtoral e Od z.o 
na em que esttv,_ r inscrito, sal 
vo ressalva concedlda prt:vla
mente pel_o j1HZ: 1'"' compttente, 
assim contida : 

admitidos a votar, desde que 
pesso;;.lmtnte desacompanha
dos, asstnem em letra comum 
as folhas de votação, tambem 
pessoalmente, colocando cédu
las na sobrecarla, dentro do 
gltbinete lndevass.:ivel. 

Quanto à formação das me
sas receptoras ficou de11buado 
imped1mento,para os que forem 
eleitores na z::,na. os que per
lencerem acs orgãos c!o servi• 
ço eleitoral , c,s candidates e 
seus parentes e atln!, s1é o 20 
grau. inclusive (pais, avó,, fl. 
lhos. so�ro e gt:nro, irmaios, 
padrastos, tntead.-:s e cunha
do�. etc.); os membros dos di
retorias de parudc.s pol l cos, 
os funciona rios d e m  Is s I ve i s  
«:1d-nutum• - nomeado �t:: 
preterencla, os. mas str dos. 
membros do l\\,n 1slerlo l'ubtl
..:o, professores diplomados em 
profissão liberal, d1plomatas e 
serventuarios da Justiça. 

eORTES E 

\ 

a) - em zonJ dilerenle da 
'.Tiesma circunscr1ção -qualquer 
�leitor, provando justo moUYO� 
b) - em circunscrt;ão diversa:, 
som.!nte o funcionaria publico, 
civil ou  militar, compul,oria
mente transferido no tnteressf 
do serviço, apó-s: o encerramcn 
to do altstamento ou prox.1ma 
mente a ele, de modo que SI:'. 
knha tornado tmpns�ivd nova 
Inscrição. As ressalvas só serão 
concedidas até dez dias antes 
das eleições. Nas capitais dos 
Estados e no Distrito Federal 
não serão permitidas. 

Referente ao voto dos cegos 
entendeu o Tribunal que sejam 

l �.
do  o sacr ,mento do batismo. 

. . Os ca'!_os de alistamento eleitort1l, decididos de fol'flla 
g1nal, estao dando que falar. - noticia um dos mais cbo
·tuados órgãos da imprensa. 

Em Niterói, - diz o jornal, - uma senhora casada 
sua inscrição, pera11te à 24ª. Zona Eleitoral. 8eodo casa
usa o _sobrenome do marido. O juiz. entretanto, ao que 
ce, nao entendeu bem o direito que as senhoras casa

"Deveis saber que a terra 
de qual sois nascidos e de 
qual sois formados pertence 
em comum a todos os ho
mens e que, depois, os fru
tos que produz devem per
tencer indiferentemente a 
todos". (Papa Gregorlo o 
Gcaado). 

E' um homem de poucas 
necessidades, vivendo po
bremente e mesmo com aus
teridade. Plni roubava para 
a propaganda, Isso nilo foi 
negado por nlnguem. Além 
disso, ele só roubava os 
riccs1 não se lhe censura 
nenhum roubo em detr1m�n
to dos pobres. Pini tomava 
onde havia mais, para pôr 
onde não tinha bastante . . .  
Pint montara uma tipogra
fia. Tinha uma Imprensa que 

,.. .............................. •.•NN, 
servia sobretudo para a pro• 
paganda na ltal,a. Ajudava 
todas as despesas desta ofi, 
dna, dSS�m como t,,das as 
necessida.1es dos op�rarios 
que a i  trabalhavam. Susten
tava tambem outras ubr'3S, 
cujo fi01 exclusivo era a pro
pagação das idéias anar
qulslas. 

NA Universidade de 1 Harvard. perante 1.50v 
alunos, foram passad•>S 
doi� discos de música: 
após isso, o professor 
indagou dos aluno• qnal 
dos discos preferiam e 
5\1º 0 optaram pelo prr· 
meiro, apesar de os dis
cos serem rigoro•amen-
te iguais. 

As idéias são pequenas 
coisas engraçada�. níio 
trabalham a menos que 
você o laça. 

·ª possuem de u,;ar o nome do marido e. de acordo com 
mterpretaç!io qu� deu. \mpugnou e indelcriu todas as pe

s le1tas em talB condições, mandando que todas expli-
m a razão pela qual usam o sobrenome dos maridos 

o em face das certidões de casamento apresentadas: 
o documento legal. no processo de ali,tamento. 

. Existe, purem. um dr.ereto de rn:��. mandando que a 
va declare q•1'il o n me . 1ue v. i usa, e. se não fosse o 
taute, �,nua "" p, crn 111\' �,r , � u1'it!c Civil. que diz 

lmentt: que a <oD)·lb" usar« ,l1· 1,uis do casamento o 
e do ruarilio. 

Transcre, mu� 1 1 
onar a a mi 1r1F 1 

dcs.,achos, q ·1e vem revo
a -r :cen ,o i�tedia.ta corre-

de inslancia, er 
"Olga leixeira 1 , "a1zma.nn - ,1etermina o art. !% 

Código Civil. lUt: •, m tr.01un,o. 1 'iº depois de ceie-
o, se lavrará , º nto no livro de registro", do qua· 

do o n. 1. 'i e 11l· e,ta ubor inadG constew nomes, 
omes. data de n"s iment , ;ir li ,uo, ,1üm1cíl10 e resi
. atual dos coniug ·. or, "ex-ü' do 3.rt. 240. do cit. 
go, a mulher a,súDl pél, e· samentv. com apelidos do 
do, a con 1�ãn ·k como .nheira, consorte e auxiliar. 
324. O decreto-lei n. 4 "5,, de 9 11-19:l�. rm seu artigo 

D. b, nfio louvou e >1 .J. alJJ10.1 nes�l· �,·otu1o. uo mandar
seja declarado, no tern.,, lo casamento. o nome que

à a multier. Se tal term silenc1" a Cil'eunstancia úa 
de nome divcr30 pela ,�uil1cr, deve continuar ela com 

que tinha antes do matrimonw, porque asst•mir ns apeli
do marido é um direito Ji mulhel' e niío uma impo,i-

• A certidil.o ae ih,. não mea<"iona o <>Xel'cicio de tal di
lo. Cooclul-•e : - ela esta incompleu. ou ao nome da r • 

ente não !oi adic1,;cado o s"brenom' SalLm"nn. Na p1·1- 1
bipóte::,e, otereç� doe. rcgu1ar: n,1 se�und:i, asslllt!·!'il 

"infelizes sois, que res
pondereis ao divino juiz ? 
Cobris com tapeçarias a nu. 
dez tie vossos muros. mas 
não cobris com roupas a 
nudez do homem. Enfeitais 
vossos cavalos com precio
sas e agradaveis cobertas e 
desprt""zais vosso irmão co
berlo de andrajos". (São 
Bazllio). 

Chegamos ao XVIII século, 
o .i:ulo da filosofia e da 
rev,,luçâo . . •

E'e zar  Mauvlllon, desle 
17:8 fazia as5\m falar um 
do :oJel!s personagens : 

"!?t!nsamos qui! não é pro• 
vavel que Deus tivesse des
tin ado todos os bens deste 
mu1ido a um �ó homem e 
r,c m  cs dum milhão de ho• 
mens a dols ou três". 

V ·jJmos o que dizem os  
propr:úS mclf,_ itf'ft:5, 4uando 
a 1.: 1pazc-s d' .. rgumcntar. 

E' 1..:vidt!nte111c11tc entre e,_s 

adcp,�s dos parl·dos avan
Ç.Jí4,>�, que encontraremc,s 
pe soas bastante audaciosas 
par ri:1vindic:u o dirdto ao 
crime , 

o nome que lhe comi ele". 
Esse estranho despacho não implicar::. em sedos em-

1 
para as nessa� respeitaveis màtl'onas no emb!lle 

urnas ? 

[::"' _____________ , ______ ...,
l!Lt> HE)R JZE) NTE•Doenças Pulmooarcs-Tubcrculo ·< 

Dr. Luiz de Azeredo Coutinho 
· 

Em 12 de janeiro de 1887. 
dr ,11e dos magistrados d ,  
St:•;�., compan:clct: o �nJr 
qu1sta Ouva!. Era acusado 
de ter assaltado o hotel de 
uma artista e de ter ai bo· 
tado o fogo; de outra parle, 
ele havia machucado o agen
le que o pren�era. 

OuçõmO$ suas. t!xp1ic.1ções: 
' "V1v ·, po,s a soc1edach: dc
v m garantir a exlstencia. 
Se elJ não mt! allmt.:ntl ou Aeeita <!lientes pua tratami:-·nto �.10.:..torial. Dá inforru,1çõcs, 

em rarta, quando solieitildu.f. 
Co ... • Carijó1, 218-2> - Da• 3 ás 6 ·· Fone , 2-1406 

-

n Me ajua .3 a v1vt!r1 t-la 
talt sc-u'.i � veres e tenho 
ent 1.. ct1re1 L·> de t,imar o 
n, n ss.1r lá nde ha 
o sup rfluo. \las só peço o 
ne t:· ar10. t -:1 b m que me 
pro�u esse de dar �• socle
dadc:s anarquistas o rt::it nte 
d pr.,duto do r ubo, a fim
de fundar j,:,rnal• e espalhar
a e nela no povo.

· U I r  a b a  I h ad , r só se
e-n n,.. parc1: n,� dia em que 
não rtcuar mais d1i1nle óa 

No G iná s i o  L e o p o l d o : 
Matricula gratuita no Curso de Admissão durante as férias

O GINÁS[O LEOPOLDO, desejrndo dar urn2 ?rou d• ,u• bo� vontade e 

p,triotismo, rewlveu oferecer as v,ot 1geos d• MATRICULA GKATUITA no 

d e  A d m i s s ã, o  

aos cursos GINASIAL E COMERCIAL BÁSICO :Diurnos e noturno,) deste educandário ou p�
ra 

mo tricu la no, colegios Pedro li e Militar, Escola Técnica Nacion•l. Instituto de Educação: A,3•

,lcmia de Comércio e bem assim em qualquer outro Ginásio. exigindo. apenas. como coodrç_ao, 
�

ue 

os candidat,,s tenham mais de li anos (em fevereiro) de iJado e já possuam os conbecrmen °•

minbtrados no 4°. ano primário. 
o, alunos aprovados que coo,igam os cinco 1°'. lu�arcs na classificação, serão cont�m -

C u r s o 

plado< com os seguinte< premi"' : I · .  lugar: matricuh gratnita, durante um ano. 08 1ª· ,cr
t 

(gins�ial ou comercial), diurno ou noturno, concedido pelo dr. Gdulio d� ,M_oura, . 
e
: �;

r'.1< 

m
-� 

Prtieitura Municipal, para qualquer Estabclccimrn_to de ensinu neste il)untCIP'º'. 
!: 1J .;, u;,, 

tricu la  gratuita por ,eis meses; J · . lug,r : m,tncula gratuita por trc, m<>e, ,_ . · 
0

g 
tro 

imiforme cáqui completo e 5 · .  lugar : o direito a todos os livros adotados 0• ,ér,e. ( ' qu> 

ultimos premios serão oferecido, pelo GINASIU LEOPOLDO). . 
(j l'lÁ-10 t h ano vindouro uma ori•n•·

Jã estão prontas a< h1:es p�ra que O , • ·  S. en 3· , no 
s El'í!:IAL,\\E'.ll fE 

,ação verdadeiramente moddar. ,nclu,J\'C um E,�RllORIO DE �O�TADOR, E.S 
. colhorio 

PRÁTICO, anexo ao Curso de C ,ntabilidadc e onde o, r iuno•, no decorrer do cur,o, 

por certo, ótimos resultados.  
. . . . . n I acaba de 

O corpo ducent(?, c1.1n-.htu1do de t:lémentn$ d� e,c-.,1 do magi�tet1o n_aeto 
(�o'ntadur ,0111 

ser enriquecido de mais trê� n 1vos elementus : os profes5ores Rafael Nogue1r� d � 8 di• 
longa prática). Oeraldo Mcneccucy e A\cnoval Schcnkel Melo e Silva, todos ,nt,gra o, 0 

fiei! e árdu• missão de educar. 
O CílNÁSIO espera, .,m constrangimento, continuar merecendo a cooperaçio do povo, 

cooperação que aliás não lbe i<m faltado.

G I N Á S I O  L E O P O L D O

1014 - Tel. 

e. DO RIO
Rua Marechal Floriano P11hcoto,

NOVA ,e;,; Ji'SU' 

as 



· J:nicia,da, a, pa.vi�enta.çã.o ·
�!

•
ltlda. estrada. que llg-a, esta , a-1,111;.-.-.,_.�...,�aralf"'II

cidade a.o Distrito Federal ' 0 -t 
Deixou a Prefeitura 
Municipal o dr. 
Getulio da Moura No dia g do fluente, cm harmonia com as obra! DA",\S INT!�L\S 

iniciadas no trecho do Distrito Federal e de acôrdo com 1-i ·ram anos ne5te mês . 

entendimrntos prrvio< _e?� 0 govêr�o do E<tado, ª 
2. men ,a llaria N::izar6 

admini>tração deste Mun1c1p10, bem orten�ada pelo 
1
�r.

, ll" ,1 01vcrsari<.), filhinha dos 
Getulio de Moura, deu também inicio, part1�do de 9 tn- prol •ssoros Newton Gom,al-

E� faco dos ocontaciment»s 
politieos qu,t se varificom cm 
todo o país ern consequoncia 
da deposição do chefe do go
verno, sr. Getulía Vo,gos, n a  
modrugodo de 29 para 30 da 
outubro ultimo, p"las Fo,ç:01 Ar
mados, o dr. Getulio de Mouro, 
que vinha dirigindo os destino,ç, 
de1te Municipio, solicitou logo 
ao governo do Estado d•missã<:>
do cargo de prefeito, pois ê em 
nona terra um lide, do P. S. D. 

d Nova Iguassú aos trabalhos de pav,mentaçao da v,,s de !Jarros - l eopoldrna 
a para ' . · d J 

· d �hc11ado rle l:!arro•· 
principal estrada que nos liga ao Rio e ane , ro, tcn ° ' �. menina Luc;;, Iní,s (1º 

ali colocado um marco secular que se achava no lguas- 11 r1i..ers1,rio), ltlhinha do casal 
,ú Velho. . . _ . . . \ir.�to . t;arneiro Rarbosa 

Tal iniciativa da adm101srroçao deste Mumc1p10, Je (,ild\ Silvestre Ba�bosa: 

d · t ia para o futuro de nossa terra fá-la - ;,. sta. Edmé1a dos San-
gran e Impor anc ' tos Barbosa 
sem duvida merecedora dos nossos aplausos. - 6. sr.· Àtcides Vieira de

Obra do Berço Inaugurada a Escola
Noturna da Posse 
para alfabetização 

Mo·.1ra Sá. gerente do Cine 
Verde· 

- 6: sr. Antonio Batalha; 
- 7. menina Oraide Ferrei-

ra Batista; 

O dr. Abel Mc:1galhãas, novo 
chefe do governo estadual, aca
ba de conceder a exoneração 
solicitada peto dr. Getulio de 
Mouro, que i candidato a de 
putodo federal. Espero-se a 
qualquer hora o nomeação do 
seu substituto" falanao-se com 
insisfencia que estão indicados 
os  nomes do promotor N ilton 
Ouintela e do industrial 1Q!.Q!. 
�ai. 

A Ação Católica e as FIihas 
de Maria da paroquia desta ci
dade acabam de Instalar a no
bre Instituição que se denomi 
na Obra do Berço, visando não 
IÓ preparar enxovals para os 
recem-nascldos, filhos de pais 
pobres, mas ainda facilitar o 
casamento religioso e civil, o 
batlsado e o registo das crian
ças. 

A Obra do Berço espera con
tar com a colaboração das se
nhoras generosas desta cidade, 
as quais poderão,além de fazer 
propaganda de sua llnalidade, 
enviar-lhe donativos cm dinhei
ro, fazendas, rendas, fitas, li
nhas, retalhos, e costurando em 
sua proprla casa os enxovals 
ou roup1nhas para os recem
nascldos, que serão dlslribuldos 
pelo Natal às mães visitadas e 
Inseriras pela Juventude Femi
nina da Ação Catohca. 

Um enxoval completo consta 
de I vesudlnho e I touca para 
balisado, 3 vestldlnbos, 2 ba
badores, 3 pares de sapatinhos, 
1 casaquinho de flanela ou lã, 
S camisinhas, 2 clnteiros, 6 
lraldas e I mania ou cobertor. 

Recital de violoncelo 
Quarta-feira ultima, às 21 

ho_ras, no Salão Leopoldo 
Mrguez da Escola Nacional 
de Musica, o violoncelista 
Eurico Coita realizou o 
seu 19° recital, de uma se
rie iniciada cm 1924 com 
rxpressivas manifestações de 
aplauso da critica e dos 
apreciadores da boa musica. 
O virtuose Eurico Costa 
acompanhado ao piano po; 
sua exma. esposa. executou 
com brilho sonatas de João
Sebastião Bach e de outros
dassicos como Beruu, T1-ltérc e lanzctti. O violon
celo_ que o seleto auditorio
ouvrn é um imt,umcnto docelebre "Luthicr" lusitano
�osé Joaquim Galrão, daEscola Crcmona (S e e u  1 0 X llll), uma das rcliquias
de São João d'EI Rey. 
____ .,. ____ _

PROCLAWIA ÇAo 
DA REPUBLICA 

Ante�ontem, á noite, foi inau• 
gurada, no predio c:edido pelo 
prefeito dr. Get"lio de Moura, 
a Escola Noturna da Posse, que 
se destino ã alfabetização de 
adultos. 

- 7, sta. Irene Batista Lei
tão; 

- 7, menino Jaime, filho 
do sr. Afonso Ribeiro e de d. 
Arminda Ribeiro; 

- 8, sta. Zita de Almeida; 
- 8, menina Nizete, filha 

da sra. Quiteria de Góes Mou
ra Sá; 

- 9, prolª. Altair de An
drade, residente no Rio; 

- 9, sta. Nice Cruz de Sou-
sa· 

:_ 10, menina Jiva, !ilha do 
casal José Maria Neves -
Quiteria Araujo Neves: 

- 10, menina Suelí, filha do 
casal Válter Borghi - Alice 
Kiflcr B�rghi. 

- Hoje, fazem anos os ge
meos Luiz Carlos e Leila Ma
ria, filhos do sr. ,\!varo Via
na e de d. Maria Côrtes Viana. 

F ALECIMENTQ 
Faleceu em 'romaz Coelho, 

às primeiras horas do dia 4 
deste, a exma. sra. d. Etelvi
na da Silva Lemos, com a 
u vançada idude de 70 anos.
A extinta deixou 5 filhos, in
clusive a sra. d. Nancí Lemos 
de Azeredo, esposa do sr. Sil
,·iao de Azeredo Filho. 

Seu enterro verificou-se no 
mesmo dia. no Cemiterio de 
8üo João Batista, 

Ao inicio das aulas, qu• os• 
sinalou o primeira vitoria mag
nifico do Comitê 0emocrotico do 
Posse, representado pelo seu 
incan1ovel presidente, sr.  Wil
�on Bastos Dantas, que contou 
com o apoio do Comitê Demo
crot1co de Nova lguossú nos 
seus esforços para atingir tão 
nobre objetivo, assistiram num•· 
,osos moradores do Posse, in
clusive 01 crianças que frequen• 
tom os aulas da manhã, lnician .. 
do a solenidade, falou o sr. 
Oulcidio Pimentel, que deu a pa
lavra, para inaugurar oficialmen
te a Escola, ao representante 
a!i presente do SI'. Prefeito Mu
nicipal, o cop. Paulino de Sousa 
Barbosa. Depois dino, Falaram 
oindo sobre aquela inauguração 
festiva, uma das principais rei· 
vindicaç ões de todo a Passe os 
srs.  dr. Paulo Fr ôes Machado, 
Witson B::stos Dantas, �r,.__ JQ.t.Q,e 
�!� � �ue apoia as 
1n1c1aflvas palrtoflcas dos Comi
t«h Populares, ten. Roberto Ca
bral, presidentl!I do (omiti De-
m:)crotico desta cidade o ent --� • .,.. ............. ___ _ 
no.-ne da "Tribuno Popula;", o 
"· Vicente Rodrigu .. da Cosia. Agradecimento 

____ .....,. • -a-----

Lançamento da pe

dra fundamental da 

Maternidade 

Hoje, à, 10 horas, nos 
fu ndos do Hospital de Iguas
sú, será lançada a pedra fun
damental do pavilhão da 
Mat�rnidadc, iniciativa me
ritoria das Damas de Cari 
dade e da Mordomia de 
nosso estabelecimento hos
pitalar. 

Chuveiros, aquecedo

res e fogões elétricos 

"Ouvidor" 

Revendedor autorizado : 

J. Vieira.

Rua Marechal F. Peixoto, ZZ43 
NOVA IGUASSU'•E. DO RIO 

E D I T A L 
A Escola Noturna do Poue 

já tom inscritos mois da 300 alu- José Marandola, Antonieta De CO.I\ARCA DE NOVA IGUASSÚ
nos, sondo o p'lmoi. o de las o Nlgro, Tomaz D, Nlgro, netos Cartório do Registro de !mó• 
sr. Hamilton Gouvêa da Silvo. e demais parentes vêm agrade- veis da Za Circunscri•ão 
Por falta d o  acomodoçõu, on• cer, por este melo, a todas as " 

tretanto, o Frequ encia é sô do pessoas amigas o conforto mo- Roseo Oeoclrclo Pontes, oft-
46 obnos, hav �ndo também ne- ral que ihes deram , quando da clal substituto, em exercklo 
cessidade, na Escola" do mai.i en fermi dade e fa leci mento d e  atendendo ao que rt:quereu � 
professores que se interessem sua querida e tnesqueclvel mãe Empreza Parque LafaydteLtda., 
pela campanha do olfobotização. s�gra, avó e paren lt , TERESÁ lnllma, pelo presente, Cirilo 

Varias moças assistem também M A RANOOLA e, bem assi m a Antonio Quaresma, Francisco 
ás aulcu praticas de o ofer:nagem. at� nção dos que acom panhar�m Soares de Sousa, Marce!e Er 

A população da Posso o Juri- o enterro e assistiram à missa nestlne Lalne e Ricardo de Ho
ti esfêi &mpenhada no momento I de 70 dia. land.1 Mala.  residentes atual 
p�ro conSfruir' um posto modico I Nova Iguassú, novembro de mente em lugar ignorado, a vi
ó inaugurar a iluminação publica. J 1 945. rem a este cartorlo, á rua dr.  

..,...,..,..,_..,.......,,_.., .......... _,..,,,.. • .,__,.. • ...,...,.,,.., • .,.. • ....,,,...,....,..,..., .... ,.....,�.,- .. .-.,.-. .... -..-�-- Getuho Vargas, 1 26, nesta ci
dade, pagar as lmportanclas de 

IF A\ 1f O S lp> 
Cr$ 1 260,00, 1 260,00, 1 .800,00 

O IL 11 C li A\ li § e 1 8�8.oo. respecuvamen,e, de
__ _ _  prestações atrasadas e a inda as 

No Dia de Fin�dos, no predio em frente ao
que se vencerem, devidas pelos 

numero 96 da 1 ravessa Lauro Sodré �m Nt  
contratos que assinaram com a 

lopolis, o lnjlvlduo Manud An1onlo Barbosa FIiho vu'lgo Chi. 
requerentc,de promessa de com

na, pardo, solteiro, d• 31 anos de Idade, assassln�u à laca o
· pra e venda dos lotes de kr

sr. Sebastião Batista. O cadaver foi removido para o necroterlo 
reno n. ,, da quadra 58, da rua 

de
i 
sta cidade, e o criminoso preso e entregue à D+gacta Re 

das Palmeiras; 48, da quadra 
g onal • • • 93, da rua 2; 41 e 42, da qua

dra 93, da rua 2; e 37, da qua-

H omicidlo 

B 
dra 78, da rua 2, situados no 

Esse csubclccimcnto de nqoanto brigam os vizin hos . . .  José Burbosa de Parque Lafayette, !º dlslrito do
en\ino . i�uassuano, que se casado -1 . Lima, br,,si/eir? Mun 1c1p10 dt: Duque de Caxias 
vem duunguindo com sua puuco ��el) ;nte . d rua Barrus Jumor, 23, cumpartundo h� 1 sob pt:na dt: ,  decorrido o pra� 

Do d. Jo4o ·'e ta/' ,gu
ª
•
"", dec. laruu 9

,
"� seu 'IJ1Ztnlto de par,,de. e m1ia, zo legalj �t!rem os mesmos r•s. va treção, vai comemo- " q era seu am t 1 1 ' 

d Resultado ·'no d. 1 rgo, ornou-se uguru se" zmmi"tº· e nd <l os e canceladas as rt!:;-

A rua B. 111. tem sido, ultimamente, a mais procul'ad& 
pelos jovens sonhadores. A cad� pa_sso encontramos ali 1IJll 
casalzinho de namorados, que nao liga ao tempo mau neai 
tampouco a quem passa com olhares indiscretos ... 

• • 
A D. J\t. parece que. de longe, enfeitiçou mais Ufll 

J'rata-se do M .. um moço de bigodinho. que e:;tá perdido de
amores pela garota com quem a gente sonha até acordado •• • • 

;, Será que n sta M. A. A. não tem mais cora�ão ? i. Que 
!oi que lhe aconteceu depois do seu romance com aquele 
moço gordinho e esperto ? 

• 
A sta. X., a de sinalzinho no rosto, põP a gente de 

cabeça virada... E' linda e simpática como pouca,. Talvei 
seja por isso que vive como que numa torre de marlim .. 

• 
A elegante L R G. está em plena primavera da vida, 

, Que elegância ! i Que formosura' Brigou com o seu antigo 
moreno e agora todos brigam por causa dela. . 

filhos de lguassú F. C. 
RESU,\10 DAS RESOLLÇÕES 

DO DIA 6-Xl- 1945 

D R. C O I S I N H A  
....... 4 -- _ .............. _ ..,.  .... _ __ 

seio; Prova de mvças; (;icmtll 
de 3• catei:orfa; Ciclistas de )a 
categoria e Ciclistas de 11 caf.o,, 
goria (Prou do honra); e) -
nomear o sr. Joaquim Ferreira 
Neto para o cargo de sindico, ea 
s·1bstitaição ao sr. José Tiooeo, 
incorso no art. 69 dos Estatulol 

a) - Aprovar a ata d• reunião 
anterior; b) - eliminar do qoa 4 em vi�or; f) - nomear para a 
dro social por infração do art, 18, comis;i!o encarregsda da 4• Cor
§ 3º, letra D, cap. r, dos Estatu- rida da PrimAver• os ns. Albe
tos em vigor, o sr. Rosalvo Go- rico d• S11 Bitteneourt, C e sar
mes L�vinas; e )  _ aguardar a Augasto Henriques •. José Ermj. 
designação de data da Liga Me- da; g) - _fuer realizar no pro
tropolitana de Ciclismo, para a ximo domingo (boJe), ama do
realiz•ção da 4• Corrida da Pri-

, 
mingneira com inicio ás 20 Ili. 

mavera; d) - organizar para a . . 
mesma as provas seguintes : lo- ERNA!IDO GOMES LAVINAS 
fanto·Jnvenil; Bicicletas de Pas- 1• Secretario 

Oficina Mecânica lguassú 
Conserto e reforma geral de autom6vei, e ca
minhões. - Solda - se a oxigênio. - Ad,ptação de 

freios hidr, ul icos a qualquer t i po dr carro. 

D U C C / 11 1 & F R A /1 0 0  
R. Marechal floriano, 2376-NOVA lGUASSÚ-E. do Rio 

INDICADOR 
COMERCIAL 
F a  r m a c l a 
Farmacia • Drogaria Centt'al

Rua Marechal Floriano, 2194 
Tel. 16 - Nova lguassú. De
positario dos Produtos Seabrina 
e Victory. farm1ceutlco A. P. 
Guimarães Vlctory. 

easas Punerarias 
Caia Sao Sebastlio-Calxões 

e corôas - Osvaldo J. dos San
tos. Av. Nilo Peçanha, 39. Te!, 
283 - Nova lguassú. 

Casa Santo Antonio - Ser
viço Funerarlo - Guilhermina 
ferreira da Si lva.  Rua Mare
chal Floriano, 2018. Tel. 86 _ 
Nova lguassú. 
..,,,,._._.....,.,,..,. __ • ., •• ___ ,h/Y 

D i v e r s o s 

A VEOIO�

O PRESIDENTE DO 

Filhos de lguassú F. 

e. e a sua infelis

mem6ria

Com a nota publicada neste 
jornal em 4 do corrente, o Pre, 
sldente do Filhos de lguassf, 
por si proprlo, dá uma prova 
da sua incapacidade para el<t· 
cer as fun;ões que lhe foram 
confiadas. 

Se o Presldenle morali•la ••· 
bla que não Unhamos Idonei
dade moral como nos admilll 
como soclos ? Queremos escla
rec« t a  m b e m á sociedade 
lguassuana que deixamos de 
t o m  a r  conhecimento do que 
,onsta das letras d e I da re· 
solução da Diretoria do clube 
acima, por não vermos na mes
ma personalldade, e não po1· 
sulr amparo legal dos Es1a1uto1 
para el lmlnar um soclo QU< p<· 
dlu a sua demissão anttrior· 
menti;>, e fazer permanecer no 
quadro socl•I º"tro que pedia 

rar O ia da Proclamação tul, 0 Pat� ue 
'ª upurt'Cl:U mor!a, tnvene11u.du f>d,, /oifo de. pectlvas averbações, no� ta

d_a R�p�bltca com uma ses· gança "terri�tl''p'5tte
p

nc;a : un•a j,lhu tl(.I queixoso. Vmu vitt- mo� do art. 14, § 5º, do Dect<:· 
s.c c1v1ca na sede do clube 

. u " q1<e pugo11 u Púlo... lo 3 079, de 15 ae oet.,mbro do 
Filhos de Iguas,ú, à, 20 ho- p t A 

1 938. lnllma, outrossim Artur
...!!_! sra, Rute Fanto, moradora na Estrada de Ambal Fausto C.:orr�a e llenjar� ln Mo ras, com a colaboração do dia 6 arro 

qi;,erxou-se à Policia dlundo que na madrugada do reira dos Santos, oados comoprof . . Leonardo Caricio de lurta;am a� :�:l�s ºo 
q_uarto de seu lllho (/;ui H. Artur fanto e resl.d•nks em lugar ignorado 

Almeida, que fará uma pa- 500 cruzeiros E 
bJe-tos de v.slor, incluslve um.i cartdra com a vire m a i:arto no tt:�u�rc:r l; 

lestra �obre a Republica e anormal, dandJ :i:vl�a
,o
d
do

s
s ,.

b
,n
l
, ,c

asa,6 
e nad.J paceberam d� qul! fõr a bem dt:" seus d i rt:'itvs 

Sabor é poder - AprendaInglês - Preços modlcos. __ Dirija-se •. Mr  Dettling. Rua flores\• Miranda, 222 _ Novatguassu. 

a �ua demissão com o pretexto 
de ellminar em outra oportun� 
dade. Deixando d,sta vez dt 
tomar�m parte us srs. Walter 
Gomes Lavtnas e Eliezer Sao
t'Anna Pereira por lhes ttrelll 
concedido as demissões sollcl· 
tadas juntamente com os sign•· 
tarlos em 16 do mes p. findo. 

o Brasil. 
0 l- e •>S 6 no dla seguinte. sob p�na d� sert·rn os seus 04 .:

H á 
i---=�------------_:..:.:,::::_:::_ __ . , ,nt:a cancdados na relaçao jun. 

•�er. também uma par- D 
ta aos autos de Inscrição do 

te amst,ca de d,cl,maç,o . r. Alfredo Soares
l 

1oteamento, em v ista de na., 
canto organizada pelo prof. 

ter sido real zad1 a transação 
Kamcl Magluf, diretor do 

C L I N I C A D 1:: e; R I A N Ç A l:. 
dos loles de terreno n ... 1 3, d., 

Ex CO�SULTORIO 
quadra 68, da A venida N.1 ... 

ternatc, Plumioens• _cuja 

1 
· : Rua Marechal Floriano, I YSO _ rei. IJZ P,çanha e 2 1 , da quadra 'H A 

&ccrc�aria c•d distribuindo f 2••. 4, •. e 6a•. das 1� ás 17 l1ora 
da rua 2, ern cu �o de V(n fa

, 

con�ites. para a r e f e r i  d a I l 
l local lzados lamb,111 nos mes ' 

tessao c1v1ca, 
R E S I D E N C  I A :  !lua Antonio Carloa I {' _ T•l. ,.8• 

mos P�rque e Muni, 'P'º Nova "' "' ('. lguassu, 5 de nov, 0 0 ó� _________________________ J ! 1-.40 U Uflc1a1 Nu�i1u EJ _ ç/, eto l'vnl•s. 1_ i! 

� Delfim Pereira Mon,tenegro _ Constru!or. A v .  Santos Dumont ti26 - , Telefone, 69 _ Nov� 
lguassu. 

S. M. Torraca - Copias -: p.1 .. �lC'IS h d iogr.ãticos. R. Uruguaia "'· 1 1 2- 1 •  and. h,n.,s · 'J-.1968 23 2ôhj � 41 88'..:ô. 
. 

• 

Mandioca • o1pim - Com. 
,�: �I! 

llqurr 4u,rntidaJI.'.', j 
fJ 

<b, t Jo, l t,:}5 (fund.,,)
mo, 

·l f(.,tlJ l<vxo - l.;.s1adu tfo 

Nova Ii:uassú, 1 1  d< novero• 
bro de 1945. 

Arth1tr Btr11urdu RJl,tl,a, 
/,;ão "" CunJ,,1 .1Jalü$ 1 Ro· 
-:,alvo Gume., L,H.,··ú1t1$. 

B RAS!LEIHO, fl{) VII 
t:1r não M' e11queç• 

do Brasil. 

Fotografia lguauO - Laur 
de úllveirJ. Chamod• s a dorn 
C l l lo,  Telefone 1 46 - Nofl 
tguaa,u, 

hra que aa 1 
- CIIJl - de 

,\feia de pllll, ti 
Ir da ÜIIJ8II da eoziDl 
MÍIII millrúadU por 
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����·N·�o ouvi� ? Aniversário do E. C . Iguassú 
-- - --

. � s,mpáticc, e querido Iguassú x Aimoré e do-

INDICADOR 
Profissional 

_Dr. P•dro Santiago Co,cio -Coruri,ao Denllola, Ralo X-(Edl, flclo Ouvidor), Rua Ouvidor 169, 8° andar, sala 81 1 .  Tele: fone, 4� - Rio. 
D e p A u L 

aivi negro lesteja, esl, , miogueira dançante, reem�s, a pa_ssagem do seu pectivamente ás 9, 16 e ao1versár10 rte fundação, :.!O horas . T a b e l l • • •  RIO �P. � ) � Conversar, m�nter uma palestra agradovel é 
.-• art• d1fic1I, somente conseguido por poucas peuoas, No �n_.,, 1 fac1I observar que a� peuoas considerada, co:nb "Boa 
pr•••'' geralmente esc:utam mo11 do que falam. Niito é qua coniiste 
1 ''

" gf'onde segredo : sobe_r ou!ir. Numa conversação, e,ciste 
.,.,1, urn que tem sempr� _co1101 1ntereuontes para diier, ar 
,.111,,,tos brilhante, • decu.1vo1. O outro, entretanto, limita-•• 0 
tl'ufor, c.omel"!tan�o 16�ente quando 1e foz imperioso um apor
te, que 1tmpre da en!e10 º. ".'"º a palestro continue, e nunco 
,.cerro11do•a de maneiro dec1s1va. No entonto, ,em usar têrmos 
,tf•"'bontH. ou e•ceuo de verve, o que menos fala sera fatal• 
••"'• consi�erad� como peuoa ogradavel,. inteligente • instrui
., � tudo 1u� so!"ent� porq_ue soube ouvir •.. 

Mos ouvir e �u1to ma11 dificil do que parece à primeira 
,Isto. �•r.almente e,nste a vontade de querer mostrar erudi�cio 
1 orig1nahd�de, fazendo com _que muitos vezes, por diferente, 
P
o"'º' de _vista, ca�a �m con1,1dere o outro um presumido, 

Por _uso, ouv1r e sempre mais prudente ... Mos limitar-se a 
_.ir des1nterenJda�t1nte o assunto, dó o impressão de estar 
,cflon!o a c_onversa tola e deáogrodavel. Por iuo é que saber 
,.,w • considerado como uma arte muito dific:il. Paro ser um 
"°"' ouvinte, �roc:ur• realmente intereHar•se pelo ouunto, pe
(.,.do e1clar_ec:1mento, sobre os pontos de vista que não enten
der. Coso nao pense da mes.?'a forma, exponha rapidamente seu 
.. do d• pensar,. e peço entoo uma opinião, deixando assim que 
1 pala.ro volte o peuoo com quem está conversando. E' dificil,
rcipalmonte quando achamos que um argumento é decisivo,
,od•�do com . ele r�motor o onunto1 deixarmos que este
prossiga. Ter-ninar . ac1ntosamente um assunto é um êrro que 0 
Ili• polestrador e�1ta cu1dodosamente, pois o t.iltima palavra de .. 
ti stmpre ser do 1nter!ocutor. Mas, qu•m assim proceder pode 
.., c.,to de ser con11derado, nas "rodinhas" como uma "Boa 
,rtsa", apesar de ouvir mais do que fala,... ' 

-----
Experimente i•to : 

Beterraba, eis o melhor meio de colorir um doce. evi
tando o uso nocivo das aoilinas. 

* * 

Para que as agulhas não en!errug�m. guarde-as em 
uD1a caixa cheia de talco. 

• 
Arei11 de praia, !ina e clara, é um esplendido ajudan

te da limpez11 da cozinha. Otimo para arear panelas e tr,gi
deiras maltratadas por muito uso. 

* 

A cinza dos fogões de lenha podem ser aproveitadas 
eomo um ótimo fertilizante para a llort'.l e o jaruim. 

* 
As empadas adquirem maior brilbo quando é adicio-

1&da i1 gem11 com que serão pinceladas uma colber de man
ga ou, na faltll desta. de a;;eite. 

Quanao os nervos estiverc·m tensos, procure um quar
sossegado. estique-se na cama. coloque um pano umido 

bre os olbos e procure pens><r em l'ma certa classe de 
jetcs, tlore, por exemplo. Não existe remedio melhor. 

Quando houver excei;so de sal na sopa, coloque nela 
delas de batatas para cozinhar. Retire-as e com elas sai

os exces60S de sal. 

01:10 or=ao===;s 

E���!n!�.l�u�!��ã�se 1 
Artigo 9 1  .. aulas para Concursos 

Ôo Turnos da manhã, da tarde e da  noite 

EXTERNATO FLUMINENSE 1 
1225 NOVA IOUASSU' 

01:10,i:::===:11011:. 

0 que é sem duvida O- 13 motivo de grande alegria X Jª • - Certame . de
para os iguassuanos não 

a rez áa 1!) hs. e ins
só as�ociados !leRse' clu 

talaç�o da Exposição d e  
b e  eleg,rnte, mas també� 

Orq�1de
_a� ás 20 hs.

os qu" conhecem a 8 Dia lo - Simultanea 
suas tredições gloriosas. d_e _Xadrez, ás 15 he., di

A Diretoria atual do 
rigida por Erich O. Elis· 

Iguassú organizou u m 
ka&es. 

programa de aniversá· Dia 16 - Encerramen 
rio, cuja primeira parte to da Exposição de Or
teve inicio no d ia 1 com quideas ás 2\l hs.
a abertura rlo Campeo D i a  17 Basquete 
nato de Xadrez do cor- Iguas8ú x Shell, volei 
rente ano. Dele consta lguassú x Shell e baile 
ainda, o seguinte : ' d _e aniversl\ rio, respec 

Dia 11 (boje) - Cer llvamente ás 19, 20 e 2\i 
tame de Xadrez, futebol bs. 

Cine Verde C o m  o s e  d e v e  
HOJE - Jorn,1 Nacio

nai e da Fox; um desenho; 
final do filme cm , é r i e :  
''Dick Tracy, o detetive"; e 
Bud Abbot e Lou Coste llo, 
na comédia : "Alta malan
dragem". 

AMANHÃ E TERÇA· 
FEIRA - Jornais Nacional 
e Paramount; filme de guer
ra : "Conquista da Tunísia"; 
e Margo e Tom Neal,no dra
ma: "Atrás do sol nascente". 

e s p i r r a r  
Quando, ao espirrar, se 

fecha a boca e se comprime 
o nariz para abafar o es
pirro, o ar e o muco po
dem penetrar violentamente 
através da "trompa de Eus
táquio", chegando a caus,r 
infecções do cuvido e, at.!, 
rutura do dmpano.

Não tente conter o es · 
pirro; ao espirrar, conserve 
a boca aberta e não com
prima o nariz. - S.N.E.S. 

Cortorio do !0 Ofic1o de Moto, lll e d l o o •  
Dr. Domingos d• Bcrrros Ramos• Clinica medica. Doenças do aparelho genlto urinarlo.-Av. Hlo Branco, 108, s, 401 (l!d. Martinelll). Tel . 42-9385. Res. : rua Grajaú, 67 - Tel. 38-7935 - Rlo. 

· João Bittencourt Fllho-Ollclal 
do Registro de Tllulo1 e Do
cumentos. Comarca de Duque 
de Caxias - E. do Rio, 

D,. Podro Rogina Sobrinho -
Médico operador. Parios. -
Consullas dlá,las das 8 ás :6 
hs.  -R. Bernardino Melo, 1763, 
Tel. 284.-Nova lguassú. 

A d v o g a d o •  
Dr. Paulo Maehado-Advogado 

- R. Oelullo Vargas, 87. f'one:
282. - Nova lguassú . 

Dr.Alberto Joromia1-Advogado. 
Escritório : Rua 1° de Março, 7-
30 and, S. 309-- Fone 43-915(). 
Das 16 ás 18 horas ás 4'• e ás 
6 .. feiras. No lorum de Nova 
lguassú, ás 3., e ás 5lt feiras. 

D,. José Basillo da Silva l•nior 
-Advogado - Escritório : Rua 
da Quilanda, 50, 1• andar. S.  1 .  
Tel. 43-664e. 

D e n t l • I • •  

Dfupachanf•• 
Escritotio Técnico Coaerciol

Santo1 Netto a Irmão (Contado
res e Despachanlea). Serviços 
cc.,merctals em geral. Rua dr. 
Gttullo Vargas, 42. Tel . 208 -
Neva lguassú. 

Ybicuy T. do Magalhaos-Aj 
o�spachante - Serviços comer
da\s. Estritas. Transferencias. 
Averb,ções.-Esc. e Res.: rua d,. 
Ge1ullo Vargas, 165. N ,  lguassú. 

Marinho Magalhãos - Des
pachante Oficial da Policia, 
Trata d� todo serviço adminis
traltvo desta repartição. Rua dr .  
Ge1ullo Vargas, 52. Tel . 316 -
Nova lguassú . 

Cid do Couta Pereira - Des
pachanle oliclal junto à Rec,. 
bedona. Esc.: R. Marechal Fie• 
riano, 2029 Tel. 101-Res.: rua 
Bernardino Melo, 1595. 

Luiz Gonçal,os - Cirurgião 
Dentista - Diariamente das 8 ás 
18 horas. Rua Bernardino Melo 
n. 2139. Telefone, 314, Nova
lguassú. 

Vende.se 
um piano Joh,o 
Broadwood & 
So ns-London, 

pnto, ¾ de cauda, por e,,
8 000.00 Ver e tratar d rua 
Bernardino Melo, 2265. 

. ....... . __ ,__. . .. ."" 

QUARTA E QUINTA
FEIRA - Jornal Nacional; I .,:=========� Sitio• • fazenda• - Levàntamen• 

foa topogrdllao• • Plano• de 
urbenlzaç•o e loteamenfoa 

Michcle Morgan, Frank Si
natra e Jack Halcy, no fil
me : '' A lua a seu alcance"; 
e Tom Neal, Margo e Ro
bert Ryan, no drama : "Atrás 
do sol nascente". 

:/\parelhos sanita• 
rios, brancos e de 
cores, nacionais e 

estrangeiros 

J. Vieira

Rua Marechal F. Peixoto, ?243 
NOVA IOUASSU'-E. DO RIO

SEXTA, SABA DO E D0-
M:NGO - Jornal Nacional 
e da Fox; um desenho; in i
cio do filme em série : "Tribu ·.:::==========='
misteriosa"; Joel Me Crea e 
Maureen O'Hara, no Jrama : 

Uma propriedade demarcada • levantada topos,raflcanie"te 
tem1 sobre 01 demais, manifesta superioridade em volar. 

D•partamento especialmente destinado a 1erviça1 de 
ogrimens11ra no interior do E1todo do Rio. 

Facillta•se o pagamento em terras 

ESCRITORIO DE ENGENHARIA E URBANIZAÇÃO : 
Praça 15 de Novembro, 20 - 5º andar - sala 512 
Caixa Postal, 794 T•lolono 43-1123 

R i o  d e  J a n e i r o  
REPRESENTANTE EM NO VA JGUASSTJ : 

' 'Buffalo Bill". 
Farmacias de plantão 

Farm2cia S. Geraldo-Rua ,._.,_,..,._,._.,,....,,....,,...,.,.,.,,..,.,,..,,....,,...,,.,,.,,,.,.,...,.,,.,,.,,,..,.,,.,.,.,,.,,.,.,.,,.,.,_,.,..,. EMERSON SOUSA • RUA PAULO FRONTIN, 101

- ....... .. -----
A S Í F I L I S  

111Un1n1:umu1m� 

de Marecha l  Floriano, 2228. 

Telefone, lJI, 
----�·�·----

llel•or: Trigueiro 

Despachante Municipal 

l Rua G•tulio Va,gos, 78 - Tel. 277 

No•o lguouií - E. do Rio

www•_.,. • ..,..,.., • .,,..,_ • ..,,.., • ._ • ._ • ...,._._,...__...,...,...,., • .,., • .,.,,. • .,.,,. • .., • .,,.., • .., • .., ......... -..,,..,.,_,... •• ,....".' 

��': �-�!':! l 
GCnero! de I• qualidade. Bebidas � 

nacionais e estrangeiras. � 
Verduras e lt,!!Umes. Co,voo,ia. únlaa � 

Oficina MêCáiíiCãl i ·�=-::
-=

" P  a t.1 1 i e é a" 1 

� ............... .

S
RS. Proprielarios - Qu�rem 
vendt!r suas casas, terrenos

e chacaras ? Procurem o dr. N.
Benjamim, no Hotel Guari -
Nova lgu•SSÚ, 

(u�oxia 'Rmn�e [avaliem

l 
M O D I S T A  

e to,os. Entrega o domicilio. 

� 

1 RUA BER�AR�INO ME!���
0! TE�A�!!LAJ��!�!u· � 

-

)o�� 
FILIAL do Armazem e Qullanda N .  S. da Conceição : 

ARMAZEM N. S. DA GRAÇA, na Estrada de Madureira �.. ----�·-"ª ..... ,,._._..,._,. 

Proprietario : WALTER R. COUTINHO 
Serviço de torne,, plaina, prensa hidraulica,
retificação de eixos, reforma de motores a 

explosão, combustão inte rna, maquinas a vapor,
lrigorificas, solda eletrica e oxigeoic,.

CONFECÇÕJ:.-S DE FE!<RAMENT AS E JOGOS 

A U T O  S O C O R R O

Aceita chamados para montagem e desmontagem
de maquinas. 

OperGl'loa espc,cializadoa ,ob a direção de mestre geral 

Carca de Baterias - Reforma de carros de pa•seio e carga 

1•• Biias da Silva, 339 - Fone �9•88111

ESTAÇÃO DE QU1NTINO

•nma DE IIOGll[IRI�
eo..-o á • ANOe 

........ - .... MIITS, 
Rna Rita Gonçalves, 523-Tel. 248 

N O V A I G U A S S U' 

Escritório Técnico Comercial 
OROANIZAC,.ÃO DO "PERITO CONTADOR"

A R M A N D O  R I B E I R O

Conlabllldade-Servlços de Despachanle- Carteiras, C�!3-
n·cnt, s, etc - Re1idencia , Rua 5 de Julho1 89. 

ARQUITETURA ADVOCACIA CONST8UÇÔES 
L. Pires _ Or. Beniamim P .  Va"oncelo• - Pedro Cuoh• 

Desenhista Const. Lktndado 
dos 7 A• 9 • das 16 tl.s 20 

(JrcmnntfoS stm CfJWtf,rmn,-SSO 

Rt;A CH ACO, 13 . sala 2 • OU QUE DE CAXIAS • E. DO RIO

Agencia Chevrolet lguassú 
Peças e Accssorios c m  Gtral

Concessionário dos procluto1 

do General Motors do B,o,U 

Pneus e Camaras de todas as marcas. - Oficina mecaaica 
a cargo de técnicos competente,. 

PRODUTOS MOBILOIL INSETICIDAS SHELL TOX 

João B,. Cardoso

Repre•enlaote da Anglo Mexicaa Compaay Ltd•· 

Rua 13 de Março, 118 

Nt>VA I G U A SSÚ 
- Tel.  272

E . Ot!> RI(!)

------�----� 
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--,;1.;do�c;sq�11;e;rd;o;,, �.e;n;11;
.d;o:T�i�n�go;i1�. oo seja •0 ládo Oette, aa terr11 ,. 

e A D E # D lf A H rimeira gleba, e ao lado oposto, oo seja ao lado Leste aa de111._ 
e o ,,, A R r ..... da Fazenda das Palmeiras de vérios socessoreJ de Joaq

._ · � do Re,.1·stro de lmoveis Bat·,sta Braf!•· deste pooto se=e oma reta d• 1 14.2-'>m• de e·•-
prl· rne1·ra C1·rcunscr1çao " '" .,. d d .M. ..... 

c::[o acompanhando a d.ivi�a entre as Fazeo as e ontevideo e PI.

E D 1 T A
. d documentos para efeito de loteamento de terras, 

D bl. -0 de deposito e 
bl ' 

-
t 

A e pu 1caça 
de 10 dias e pu 1caçao por res vezes 

com prazo 
. azo de 10 dias e publica-

Palo presenle Ed,tal,
b 

co� o 
uf! interessar possa que pela

ção por três vezes. faço sa er . q 
l·mitada com sede á rua 

E'"pre1a U,bani1ador36 
Lu�F�m;•n�e

o �10 de janeiro, dlgo Em·
}(,111,alho Or�1gâo. 3

41L 
, 

�.fl:�in�ns• Limitado, com sede á rua 
presa U,ban11a�o,a 

us
o 

rado em cumpri mento ao disposto
K ,no•lho ur11ga• • 341\ �o

e
b 

dez;mbro de 1937 e seu regulamen
n<• O,creto n 58.

/e 
�e 15 de setembro de 1939, fora� depo

to, DecretJ n 3 O �· os fins Ir atados naqueles diplomas,
• tados neste carlor º·/ªr\ o �s tilulos de  domlnio e mais 
• planla, o m

l
em

,
orial es�r:1;; g' lebas de ter ias localizadas no 

documentos a us vos a • . . ria! figuram sob 
terceiro dls1rllo dêste Mun1c1plo,  qu,�

p
"º me�o 

Estoril" todas 
a denominação de "Cidade-Jardim arque o 

sai' de Ar-

���� tt'1e���
1
::

s
sr�:�b�;;,�

re
::i!

º
!o��i�g;.3 ��!;:Sº 

a�
ª 

"',,��gr��·: 
lndividuallsam a propriedade pela segu l �le fo:_ma,  

O
se

fzcro) fln
uatú dos mesmos roteiros : - a partir � es aca 

ue fica 
coda à margem esquerda do rio lguassu, no ponto q 
320ms em linha rela do ponto (rio para cima/ da m�sma mar-

em onde O ramal de Tinguá atravessa o rio lguassu, e 410 msg 
linha rela do ponto (r io para baixo) da mesma marge m, 

!�,1e O rio Pelxecum desemboca no lguassú, sen�o que a esta
ca o (zero) se acha numa linha reta de subdlvisao de sels�6

-
r,a que percorre uma distancia de 3.416,52 ms na direção 0 
CI' SE-NW verdade iros. atravessando o ramal de Tlnguá e ll
rndo um marco de pedra existente à margem direita do lguas
lÚ um pouco afastado dessa margem, com a pedra denomina
da' marco dos Cardosos, divisando, e m todo esle percurso, as 
!erras da primeira gleba das da Fazenda dos Cardoso; da pe
dra denominada marco dos Cardosos o rumo é formado por 
uma reta de 405 ms de extensão até atingir o marco J. Gomes, 
a. direção de 67• 52' SE-Nw verdadeiros, cuja reta separa a� 
terras da primeira gleba de terras ocupadas pelo domlnlo da 
a,ião; do marco J. Gomes o rumo pe•corre numa reta de  • . · 
408 ms até atingir o eixo do ramal do Tinguá, na direção _de 
17• 40' NW-SE verdadeiros, divisando com terras das Gran1as 
da C"nce•ção (anllgo loteamento), ocupadas. neste trecho. pelo 
e,p ,lio de Emllio José Marllns; do referido ponto no  eixo do 
ram,1 de T,nguá, o rumo continua na mesma direção por uma 
rela de 297ms, dlVisando com terras das Uranjas da Conceição. 
port<ncontes á segunda gleba da á rea vendida; dai o rumo é 
con<t•tuido por outra reta de 99,60ms que percorre na direção 
d< 63o 39' NW-SE verdadeiros, divisando com terras das Gran
ja• da Conceição; dai o rumo é fo rmado por mais uma reta de 
529 ms, que percorre na direção 640 02' NW-SE verdadeiros, 
l•i<ndo divisa com terras alualmente do Dr. Lincoln Lemos; 
dai o rumo percorre numa reta de 310,99 ms de e xtensão, na 
dlreç.lo de 190 02' NE-SW verdadeiros; dai a divisa é formada 
por outra reta de 99 70 ms de extensão, que percorre na dire
ção de ()o 23' NE-SW verdadeiros; dai o rumo é formado por 
outra reta de 24 ms de exlensão que percorre na di reção de 
21° 59' NW-SW verdadeiros; dai o rumo é formado por outra 
r<ta de 49,75 ms de extensão que percorre na direção de  29<> 
45' verdadeiros; dai o J:Umo é formado por mais uma reta de 
49.75ms de extensão que percorre na direção de 52° NW-SE 
verdade iros, divisando, até esse ponto, com as terras das  Gran
jas da Conceição; dai o rumo segue por uma reta de 1 26,50 ms de extensão que percorre na direção de 290 42' N W-SE verdadeiros; daí o rumo é formado por uma rela de 61  m s  de  extensã'? que percorre na direção de 1 20 50' NE-SW verdadeiros; da, percorre o rumo, em outra reta de 50,20 ms  de extensão,na d1reçllo de 19<> 06' NE SW verdadeiros; dai percorre o rumo em oulra reta. de 40,20 ms de extensão, n a  direção de  3• 31 '  NW-SE verdadeiros; da i  continua noutra reta de 196,52 ms de ex1ensão, que percorre na direção de 330 30' NE-SW verdadeiros; dai segue em outra reta de 50. IOms de extensão que percorre na direção de 67° 16' NE-SW verdadeiros· dai o rumo segue por outra reta de 41 .20ms de extenuo, qJe percorre na direção 29o 53' NE-SW verdadeiros; daí continua a divisa noutra ret,a de 28. IOms de exlensão, que percorre na direção de 16<> 45 NE-SW verdadeiros; daí o rumo é formado por oulra re\• de 21.  !Oms de extensão. que percorre na direção de 33° 29 NE-SW verdadeiros; daí segue noutra reta de 20, lOms de n1ensão que percorre na direção de l ()o 50'ms de extensão digo, IOo 50' NE-SW verdadeiros; da! o rumo segue noutra reta de 50ms de extensão que percorre na direção de 140 36' NW SE verdadeiros; daí segue numa reta de· 3 1 .  tOms de ex
�e�são que percorre na (llreção de 41• 14' Nw-SE verdadeiros; ª' O rumo segue numa reta de 54º 35'ms de extensão que percorre na direção de 76<> 28' Nw-SE verdadeiros· dai segue 
�� ��ra 08�13s de J;f

,!Oms de exlensão que percorr� na direção
30 

w. verdadeiros; daí se�ue e m outra reta dP 
v 

ms de extensão que percorre na direção de 81° 31' Sw-NE eroadelros; daí continua em outra rt>ta dt 380 20'ms de exten. ção que percorre na direção de 85o 56' Nw-SE verdade iros· daí segue O rumo por outr� reta de 16 51 dlg,1 16 15ms de exte
'nsão que 

1
percorre na direção de 65° 11' Nw-SE' verdadeiros· daí cont nua a divisa por outra reta d 18 20 .• pe rcorre na direção d 520 50, e , ms df extensao que 

o rumo por outra reta 
e 

de 50m 
Nw·SE verdadeiros; da! segue 

direção de z.0 37, N -SE 
i de extensfo que percorre na 

uma reta de 43 l Sm 
w ver adelroa; daí continua por ma1s 

;an�mu levantada cm H de Dcz,embro �· 1880 po� A. !l. lla� 
percorrendo a direção de 850 58 SW �NE verdadeir011, até •tillglr 

1 
pedra posta por A. G. Martmaao, ;"j:tllda por outra reta do 320,60iaí 
de extensão, que acompanha a dinsa ent_re as Fazenda• de llo111a, 
video e CroT. das Almas, tan;bem d.enom101da ,Morro Aleg!e, . per. 
correndo 8 direçAo de 78• 28 SW-�E verdadeiros, até •tí111t1r .._ 
tra pedra de rumo, ficando ao sul destas bobas as terra!, da Pd. 
meira p;leba, e ao Norte terras pertencentes a José Gonzalez Aioi. 
so: deste ponto segue outra , reta de 349,60ms �e extensão 9ue por.
eorre na direçiío de 450 44 NW-SE vcrdadeir_o!, que atinite 1111 
marco de pedra moder�a, que sepua os ex-s1t1?s dog drs. Jote 
Barbosa Ribeiro e Getuho Barbosa de Moore, . boie a�b�s de p,.. 
priedade da Emprcza Urbenizadora Luso-Fluminense L1m1tad1, Sta.
do que ficam ao lado Sul destas hphas as_ terras eompradas ao dr. 
João Barbosa Ribeiro e ao lado None ainda as de José Gonzo!,. 
Alonso; daí srguc o�tr3: reta de fi3,00�s de extensrio que per('Qtle 
oa direjilo de 20 12 ·  1'W-SE verdadeiros._ se�do que ao seu 1 ... 
Oeste ficam as terras compradas �o dr. Getuho Barbosa de llC111J1 
e eo lado Leste ainda as de propnedade d" José Gonzale� Alo11to; 
daí segue outra reta, pelos sol'!!� . d� um grotão, _de 230,601111 4t 
extensão e na direção de i2o l 1 ?-,V, -�E verdadeiros, que sep111 
as terras compradas ao dr. GetuHo Barbosa de :MoJra que fi:am 11 
seu sul das da segunda gleba que firam ao seu Norte; dai •e«oa 
out1a r�ta de 3r,l ,20ms de extensão e _na �ireção de 180 52' NE-1!\V 
verdadeiros separando as terras da pnme1ta gleba, que f1um a 9ft 
Leste, con�ccutívamente de t,rras da s_,p;unda gle_ba e de A. 1. 
Rennet & Cia., que ficam a seu Oeste; dat segue mais uma reta de 
178,24ms de extensão, que percorre �a d!reção de ito (!8' �E llW 
verdadeiros, qoe separa a mesma primeira gleba, ,,ue 11 _digo qae 
fica a seu sul do sitio de A.  J. Renner & C1a., qoe fico a 1e1 
lado Norte; da'i segue outra ret_a de 70,46111! de este'!"'º que prr. 
corre na direção de 3o 3-!' N"\\--SE verdadeiros, se(!Q1da por outn 
reta de 132 80ms de extensào que percorre na d,re,ão de 160 12' 
NE-SW verdadeiro,, seguida por u�ais u�a .ret� �e 114ms_ de ex
tensão qne percorre na direção de do O� N_E-�W verdadeuos, -. 
parando estas trés linbas as terra� da pnmetI_a gleba, q�e f1ca11 a 
seu Noroeste de terras das Granias da Conce1ç1io, que ficam a S.. 
dorste; daí s�gue outra reta de 51 '!ls de extensiio que perc?rre 11 
direção de 480 43' NE-SW verdadeiros, que separa a primeira gle
ba, que fica a seu Sudeste, das _terras dil seg,,nd�_gle ba, que ficaa 
a seu Noroeste; dai segue mais u�a reta de 46,m� de eueu11o 
que percorre na direção de ólo 3, NW-SE verdadeiros, tendo • 
terras da primeira gleba a seu Norte, e ao seo sul ti:rras do Es,. 
tio de Candido Cerqueira Bastos; daí segue outra reta de H9u 
de extensão q,e percorre na direção de 230 15' JSE·SW verdadei
ros, seguida por mais uma reta de 364,õOms, que percorre na di
reção de 60 45' NE-SW verdadeiros, separando estas duas linhu 
as terras da pr imeira gleba, que ficam a Leste, das do espolio 
de Candldo Cerqueira Bastos, que ficam ao seu lado Oeste; dai 
se gue outra reta de 219,20ms de extensão que percorre na di
reção de 650 43' verdade iros , que é seguida, finalmente, por 
oulra reta de 106ms de exte nsão que, percorrendo a direção de 
570 54' Sw NE ver�adeiros, atinge o leito na Estrada Federal 
que vai de José Bulhões para Tlnguá. sendo que estas linhas 
separam as !erras da  primeira gleba das do espolio de Candido 
Cerque ira Bastos; dai se�ue uma reta de 60ms de extem,ão que 
percorre na direção de 350 51 '  Sw-NE ve rda�eiros, seguida por 
outra re ta de 200ms de extensão que percorre na d1re,ão de 
560 36' Sw-NE verdadeiros, ambas acompanhando a Estrada 
federal a:é atingi r a esquina lormada por esta Estrada com 1 
Estrada· do Comercio. sendo que ao seu lado esquerdo, sentido 
José Bulhões, se acham terras da primeira gleba, enquanto ao 
seu lado oposto licam as terras do espolio de Candido Cerquei
ra Bastos; dai se�ue outra reta de 74ms de extensão que per. 
corre na direção de 1 1 2  digo de 120 1 1 '  Sw-NE verdad eirot, 
seguida outra r,/a_ de 1 040ms de ext,nsão· qu, p,rcorr, N 
direção de 100 36' SE /1, JV, segumdo uma outra de 492,él)sQ 
que percorre na direção de 340 37' S W-N E u, d, deíros otl 
atir.gir a estaca zero, ponto de partida do p,esmte roteiro a 
segunda Planta parcial, sendo que todas estas linhas s,g,,,. 
a Estr. Federal que vai de José BulhiJes para Tir.guó, jico,ui, 
ao se.. lado esquerdo, sentido José BulhiJes, as ltrras da p,1-
meira glebt1 que foram ltvantadas mediante a s,gunda pla•á 
parcial, e as da mesma gleba que foram levantadas med1ant1 • 
pri-meira planta parcial ao lado oposto da reftrida Estro-. 
perfazendo as parles das ttrras da primtira gleba ltt:antadll, 
pela segunda planta parcial, incluindo-se a supe,jicie das tlf• 
ras compradas ao dr. Getu/io Barbosa de Moura, Paulino • 
Sousa Barbosa e dr. foâo Barbosa Ribeiro, a superfici1 dl 
2 364 218,50 melros quadrados, excluindo-se, porem, a s11p,,ft· 
cie das t,rras con,pradas aos refe,idos três ser.llores a suP,,· 
ficie liquida de 2.098.018,50 melros quadrados, 014 ,eja,. 1.1 
alqueires geomelricos, 3.474 braças quadradas e 9 palmos q•• 
drados, perfazm/Jo destarte, as terras da pnmtira gltbo, 
constante da primeira e stgunda plantas parciais, em conJ.""º 

to, a superficie de 3.862.050,50 melros quadrados, ou "1ª" 
79 alqufires geometricos, 7.944 braças quadradas e S pult110I 
q11adrados. RnTEIRO No 2 :· - Raleiro do leva11tammlo dos 
terras de propriedade da Empreza Urbarmadora Luso-FIH•� 
nense Limitada, pela mesma adquiridas mediante escril•'" 
Publica de compra e venda de 19 de D,zemMo dt 19.U. d8 
Coronel Leonidio Evarge Guerreiro e sim, lavrada as fo//UIJ 
140 do livro de no/as 73 do 2o. Oficio de [usliça dll ( omar<il 
de Nova lt:uas3ú, Estado do Rio de Junfiro, :,iJ11udas no Jo. 
distrito do ,._1/unici.Piu de Nova lguussú, a mar,,"m úirota da 
Rio Tingud ou Rio Olum, nesse trecho, tamótn� dtnom1nadl 
Rio Canal, entre o referido Rio e " Est,oda Velha de ,l/1nlll, ai, lambem, denominada Estradu Cacllotira ou Estrado do 
A terrado, 11,rdo sido, conforme mapa por mim as.-.1nudo, ,o,.. 20• 20' N se: ' s de extensão que percorre na direção d• 

de ex(ensro qu:e;::c!�'::s; �fí •;gue por outra rela de 25m, 
delros; da{ •e ue outr 

na "C O de 650 51'  Nw-SE verda
elxo da anllga

g 
Estrad: J�tê de 89fs de extensão que atlnf(e o 

670 22' Nw SE verdad 
omerc O e percorre na d i reção de 

do espolio de Candld�
t
c:• 

serpr� laiendo divisa com terras 
acompanha a E,trada do �

uc ra 

I 

astds; deste po�to o rurno 
TlnRuá, por uma reta de 27 

omerc 0, 0 lado direito. sent ido28' Sw.i;e: verdadadelros· d':
,.8 quo percorra na direção de 26• 

Irada ao seu lado  direito: por �;:��taª�ºe
mpanha a mesma �5 

que percorre na direção de 390 31 , S NE 
34.35ms de exteneã< gue a divisa por outra reta de 170 00 W- verdadeiros; daí ••· direito da Estrada do Comerei 

• ms de extensão, ao tadn 
federal, que vat de Jos� Bulh�e 

até atln{:r o eixo da Estrada
direção de 560 e 29• Sw NE ver 

I para nguá, percorrendo , 
do oposto da Estrada do' Cflin"'r�fdetrt°'' ten3o, sempre ao !a
dido Cerqueira Bastos· desle 

- º· 
erras O espolio de Can

terras da primeira �leb, que lo�;!'�ev�
m

t:�anle • divisão das
melra planta parei•! a das da rei ·ri 

n ª' mediante a prl 
levantadas pela segunda planta p:rc�� �'\�,",:,"•d

glebé que foram 
Ooral em con•lrução •obre O RI 1· . a 

ª· ai a ponte fe. 
Rodagem federal. qu� foi levantadºa Pg<�::•�en�r�ªtea 

E
,
•
, 
tr
h
ada de 

uma reta de 69 97 mL de 1 & n •• : -
Q=>l9' N&SW v�rdadclros, ��t,�,��

t
�uJe: �,..rcorre na d ireção de

que percorre na dtreçlo de 10038' N W  S�l .20 m_s. de exi.ns5o

rido ar; seguin_tss linhas do Jeu_anta,no1lo : a partir dt. "*' ,'itaca, denominada "15", que foi fincada à mar�em ti,rt'lla ,li 
N.io Canal, e a marqem f'squerda do Va/üo ... ,,_co, qu11 ui d#semboca "º mesmo no, corre ump /ttzha rt'ta de 16U,(J()ms � ,xtensdo _que percorre na d,reçOo de 520 -19' ,\' JV.SE r.rdalÍlt' rQS, �,gwda por outra r,la de 127ms d� extensão qu� p,,cfJffl na d,reçlfo de 530 28' N W-SE verdudáros ,eo-111da pur ••"'rrtla de, 80ms ds txtensliu que percorr, ,.tf dir;rtlo d, 5JO O 
N �::- sE t;trdadeiros, seguida ftnalm,nte, por outra !''" il 69,,Bms de 1xten10o qus p1rc11rrs "ª dirtçtJo de 580. of N IV-SE vudade,ros, a qual atmg, o eixo d<J Estradu lt� 
d_, Minas, murl(eantlo, lodüs, o lado 11squ1.'rdo do f"uJdu :,'!'14 ficando ao lado dirtilo ou lado sul cJu mn,mu Vü/Jo SIIJI /erras aa primei,:a glt1ba . do ,fr.,.,a que a E,;,p,t1za lúba,oll" dora Luso.F/um1nt'H"id Ltmiladi.J adquiriu aos /J Ú,t º""'#1d1 

C
/941, ao Coronel Ar/1,ur Herman" Sch/ot,.,,1, ,1,gu H,,,,,,,,.,. tlt! tJ_rv,11/u, Sclil'!bacl, , sim. e uo /ado t$querdn os 1/!" ut�qm,1du"- Ptla EmprtzcJ ao Cormul L1.on1diu Erarg1 u; 

rnru 6 sim; des/6 ponfo se,::ue un,,1 relu dt1 215ms t, rxt,""6 que fercor,11 na ""t'_(dO ti, :.!60 Js� �,·e-!, IV t•erdad tfl !j' p 
�ur

2 
outr , 1t1l,1 tlt1_ ;i:.!:IOm) úe exlt:-1tsllo qus p,,,.0,, .. "" J11 t1

7
lo 4-1-' Nê-S �V vaclad iru .... stguula p ,  vN/ra r1t" /f,

é 
Q,ns J11 f'_"(/tn�LMJ que p,,,·orre llcJ dirt,tJcJ ,J, l60 ,U' 

uma reta ae 191,02 ms.  de extensão que percorre na direção de 
1 1 •09' NW-SE verdade iros se�uida por cutra rela de 250 ms. 
de extensão que percorre �a direção de �0•07' I\W ·SE verda 
deiros, à qual reta se segue, outra de 40,ô m.s. de exlensão qut 
percorre na direção de 1 • 22 I\W-SE verdadeiro,, seguida, aln· 
da,  por mais uma reta de 39,96 ms de c>:ten��o que percoru· 
na <llreção de 16•29' NE-SW verdadeiros. ,egurndo: se outra ret,, 
de 457.50 ms. de extensão que percorre na doreçao de 34•4(. 
t,;E.SW ve rdadei ros, que atinge a marge m do rio lguassú (es 
que rda); desse ponto em diante o rumo das terras da primeira 
gl el>a constantes da primeira planta parcial, é formado pela 
margem esque rda do rio lguassú, a qual foi levantada pelas se. 
gulntes tinhas : uma reta de 130,75 ms. de extensão que per
corre atravessando a desembocadura do rio Pelxecum canall
sado 'no rio lguassú, na direção de  80°42' SE-1\ W verdadeiros; 
oulra rela de 91,15 ms. de extensão que percorre na direção de 
5501 5• �E-NW verdadeiros e flnalme nle mais uma reta de 200 
ms. de  extensão que percorre na direção de 65°40' SE-NW ver
dadeiros e que allnge a estaca Zero, ponlo de parllda do pe r
sente digo, do presente rote iro, llcando ao lado oposto do ric 
lguassú terras que foram, lambem, de Arthur Herman Sachlo 
bach digo Hermano Schlobach e sim e em cuja posse está, 
atualmente, Augusto Fer reira Leitão, pe rfaze ndo as partes das 
!erras da primeira gleba levantadas pela primeira planta par
cial a supe rflcle de 1.764.032 metros quad rados, ou sejam 36 
alque ires geomelricos, 4.460 braças quadradas e 4 palmos qua.
drados. Com referencia á segunda planta parcial que abrange,
englobadas as terras da primeira gleba, que ficam a leste da
Estrada Federal que vai de José Bulhões para Tinguá, bem co
mo as terras compradas ao d r . Getullo Barbosa de Moura, Pau·
lino de Sousa Barbosa e dr. jo ão Barbosa Ribeiro, foram cor
ridas as seguintes linhas de levantamento : a parllr de uma es. 
taca, denominada Zero que foi fincada á mar�em esquerda do 
rio fguassú, no ponto Ónde o eixo da Estrada fede ral s':!pra ci, 
tada atinge o mesmo rio. uma reta de 330 ms. de extensao, que 
percorre na direção de 83•45' SE· N w  verdadeiros, seguida por 
outra reta de 166 ms. de extensão, que percorre na direção de 
79013• SE-Nw verdadeiros, seguida por mais outra reta de 260 
ms. de extensão que percorre na direção de 48o06' SE-Nw ver.
dadelros por sua vez em seguida por outra reta de 150 ms. de
exlensão que percorre na d ireção d e 52°33' SE- Nw verdadeiros,
todas e las acompanhando o leito do Rio lguassü, margem es
querda e achando-se ao lado oposto do mesmo, consecutiva
mente,' terras que foram de Arlhur Hermano Schlohach e stm e 
em cuja posse está, atualmente, Augusto ferreira Leitão e ter
ras dos sucessores de  J. de  Oliveira de Sousa; dai segue outra 
reta de  47,53 ms. de  extensão que, partindo da margem esquer
da do rio lguassú , atravessa o leito canallsado d o  r io Utum,
lambem denominado rio Tinguá ou rio Canal, para .  a margem 
esquerda deste rio, na altura de sua foz no rio lguassú, cuja 
reta percorre na direção de 69<29' SE-Nw verdadeiros, seguida 
por uma reta de  160 ms. d e extensão que perco�re na dlreçã� 
de 10º4 1 '  Nw-SE verdadeiros, por sua vez seguida por outr> 
reta de 144 ms. de extensão que percorre na direção de  6046' 
Nw-SE verdadeiros, seguida por outra reta de 105 ms. de ex. 
tensão, que percorre na direção de 1 50 45' NE-�w verdadeiros 
seguida por mais uma reta de t45ms de exte nsao que percorre 
na direção de  320 44' NE-Sw verdadeiros, seguida por mais 
uma re ta de IOOms de  extensão que percorre na d i reção de 
380 25' NE-Sw; deste po n to segue oulra reta de 21ms de e x
tensão que, saindo d a  margem esquerda do Rio Canal, atinge 
sua margem dire ita, e perco rre na direção de 60 36' Nw-SE 
verdadeiros; daí segue outra reta de  204ms de  extens ão,  que 
percorre na di reção de  350 39' NE-Sw verdadeircs, seguida por 
outra reta de 140ms de extensão que percorre na direção de 
390 45' NE,Sw verdadeiros, se;:uida por mais uma reta de 
71 ,60ms de extensão que percorre na direçilo de 390 35' NE-SW 
verdadeiro�, atinge a mnrgem esquerda do Vali!o Seco, no lugar de 
soa desembocadura no Rio Canal, ficando as terras da primeira gle· 
ba á margem direita do Rio Otum, Rio Tinguá ou Rio Canal e, ao 
lado oposto do mesmo rio terras dos sucessores de J ollo Antonio 
de Aranjo Guimarães; deste ponto segue outra reta, pela margem 
esquerda do Vali!o Seco, de 160ms do extensllo, que percorre na 
direção de 520 49' NW-SE verdadeiros, seguida por outra reta de 
127ms de extensao que percorre na direção de 530 28' verdadeiros, 
seguida por outra reta de 80ms de extensão que percorro na dire
ção de 530 02' NW-SE verdadeiros, sei:uida, finalmente, por mais 
uma reta de 69.78ms de extensão que, percorrendo na direção de 530 03' NW SE verdadeiros atinge o eixo da antiga Estrada de Minas, neste trecho tambem denomina.do Estrada da Cechoeira ou Estrada do Aterrado, ficando as terras da primeir� gleba ao lado direito do Valllo Seco, enquanto ao lado esquerdo do mesmo Valão se acham as terras da Fazenda das Palmeiras qoe, em data de on• tem, foram comprad-as pela Emprcz3 Urbani2adora Loso·Flominensc Lim!tada ao _Coronel Lcooidio Evarge Guerreiro � stm, consoante escntura pubhea, lavrada ás folhas 140 do livro de notas 73 do 2º Oficio de Justiça da Comarca de Nova 

1

Jgoassú: deste ponto srgul' outra reta de 21óms de extensão que percorre na direção de 2Uo38' NE-SW verdadeiros, . seguida por ontra rota de 52,40ms de extensão que percorro na dtrcçllo do 260 44' NE-SW verdadei ro·, se, g�ida por mais uma reta de 167,60ms do ex!ensão qoe percorr� no. d1r�ção de 260 44' NE-S\V verdadeiros, S('guida por mais uma ret� de 240�s de ext�nslo que poreorre oa direçllo de 260 58' NE S\\' VC'rdade1ro�, seguida p�r oo,tr� reta de 200m� de extensi!.o que per corre na d1nção de 260 17 �E-S\V verdadeiros, segaida por mai-. outra reta de 170ms de e::n�nsllo qae per"orre na direção de 260 -15' NE SW v!rdadeiros, a qual é seguida, finalmente, por outra r�ta de 40.56tu� de citEosllo que percorrê na dir<'ção do 2�o 15' .N� .. SW' verd�dNros, s�ndo qoo todas �stas �etas, acompanham a Et.trada. de lltnas, a cuJa es.,111.crda, Si'nt1do 1'1ngat\, ou si'ja. 11;o lado Oe!ite. hcam tb terra.s da 1•nt0eira gleba, en1uanto ao lado oposto o_u se,Jll lado Lestõ ficam a_s terras da Fazenda das Palmeiras adqo,� m.las t,-ela ��uprna Urbao1zad?r• Loso-FluwioAose Liruita:J.\ 80 Coronel Leon1du, Evargo Guerr31ro; dute ponto Sl'gue outra reta d l70�s do exten,�o quo percorre n., dirc�ão de 260 45' NE-SW ver� dsde,�Ns, Sf"ga.1d� por o�tra f<'ta d"' 157ms de extensão quo o�reorre na. direção de 200 48' NE S\V f"erd.aJt1iros, seguida por mais outra reta do _47m;:J de c-�tensão que J.lercorre na direção de 310 Ht' NE-'-E verdadeiro,, seg-u,�a por mais uma reta d :  4::bis de �xt, ... I! qac fJ!'.!rcorre na dl?('�llo do 2-J.-, r,7' NJ:t; S\V ve-r,J•deiros s -D�d 
0 

��� ?�!rª� 1eta de 20�m� de ext�nslo _quo percorre nó. dirc�·R:\i� 
240J: �E-SW vcrdadeao,, SPgu1do, ftnah.oeate, por outr;� rNa dc�e n.tenslr:J que-, percQrr�ndo 01, direção do 2Go ·)tj' :'iE s,v vcrdadearolC, utiog-11 as Jidu.s entrC'- as Pazendas \loot '\1 • ... pj ��r.i�w:1,s, _ lovao.tadas n 14 de Ut'Z<:mLru de l"S30, p�·lo c�..'�it�� d 'J�u" u euos A. G. Mutwaí:lo, soodu ,1uo toda9 ('.8Sas lioh,u J 1 . taruu1tQ l"Ow,tian1am a iiot•r.• �stradtt. de Mu,u., fi, :rndoº 1�\::e� 

'J � - ,!; JV 1,er,l,,lt<lr,)S, �r!.Jiudu por mais 11mu ,d z JI JO••-• •·'"· � t'tl�nsd-,, qu, P•rcor,1 na du�r4u d• ... oo • N 

- .., verqad�lro1, mais 



--'11 ,, . tf:krda fnr- ,,,ais oMtra trf d, ,,,., q11 J,, ,cor •r , ,1 d11crüo ds 2t., 
a 

/ 2f'Of)(Jms d, rx ,,. p,1<ta p ., Plllra "'ª de 1"0�1
7 l\r-5 IV VNdu 

li' ,rt , a dzrt,Do dt 260 45• NE-; JÍ ,7;: de ,xt,n<ào qu, XAD R E Z
�

,,, ,rir, pnr man ""'ª •tia dt 4fl [Jbm�dodrrr-o"'-, �rg1,rdu, 
,,,,.do "" d11rçDo dl' 260 J{J' NE • .::, Jt; úr 'xf,,nsao q,4, 
,,.o,� de f'td,u an lodr, df' uma -

,•e,dadftros, ntrn;:, 

COLOCAÇAO DO� CONCORRENTES 
PRIMEIRA TURMA 

�tf'� stf':'ad<>s d ma,J,.ri m ,dlJ·rifa da E:�:0:
r 
'tijt for-Ji.uclr 1 , 

,,._tido Trrr,:mi. su,do que fodu5, tslar. linha� 
e tu de Mrnus, ,.. 

lugar - Wili Voigt 2 
,,,,,;da fcfrr Ua dn ttu,,,,,, ,u,mc úi�o tsir:�:

mp
n
an

ltam
, !'. 

- Dr. Mauro Arruda 2 
,,.t,dfl, J1candn as ,,, ,as da frtmtira o/cb 

o ,,u!mu 3._ Antero Nog,•eirc 1 
"'1''"' Arlhkr Httmonu dr (.urf•o/lt 

� a, (r,mprodas Of Vicente Vornieri 2 
i.-A(J ,�qutttlt1 nu lado Ot•sle tirsta f'!i.lro:;cltlohoclt l' 5./m a( 4· Orlando Chagas 1 

;�as an Co,.mu I Lf'f,mdio E,•ur�e G ' _tnquu
.
nfo ns com. ::. 

Salomão Stlberman 1 
JII" drrufo ,,u Lr�lt úu rt/ttilia 

l:.u
�
r,

�
ro ' �,�,, ficam ar - Ju-..entlno Borges 1 

-10 <tgur ""'ª •t'la ,;,, M.onm, de ,;t;c' :; 
d
, 1/m

a,; drSI, SEGUNDA TURMA , 
i�,_4,, ,ü óóo 32' J\' Jr .. __ ..,_ r ?..'trÚudeiro/'\,.; que percnt're nc; 
"'ª· dr Si"m-� de �xttn.scin qu, focnrrr 'na 'P'td"!_ p

;
r . nutr, 1 ·.. lugar 

!iH -.. 'E n rdutinrn.r;,, su:uula por mais um t '':'fªº e 64-o 22' 2· 
11,trn�ãn 9Ul!.Ptrcorr,• 11,i dirtçü,, de 570 3/! iv\V_df,f9

�
n,ç d, 3· 

IJU"ç, 5t,:ur,�a por ,,ufra ,tia de 25 r,um 1 � uda 3·, 

Ç'°''(' na ÚITEÇÜn de iOo 49' NiJ"-sl:.· _s ,_,. _(Xif'ttS.Qn qu, 4·. 

J·•gos 
- Floriano Silva 2 

Alexandre Rafael 2 
Valdemira d1, Sousa 2 

- Oto Perrone 2 

,,,1.1,s ,,utra reta d,, 4-0m, dr t I 
v!rdml1.1ros, s.egmd«J s·.

-....,cão dr 650 12' N IV-Sl:.' ; t I 
x er.suo que percnrre n" s·.

.., 
'tr, ª' tl1'0s, Iodas ,las acompa 

,i,,,,uJn :,ma cerca de arome farpado c · l · 
"í,pida pnr outra rl'ia d, 35140 I 

, UJa u lima finita t 
li "º dtrt(ÜO dt' 610 14' 

1
NJV..:_ ,;"j/ : f' d��'!SÜO qu�, /Jt1'Cnrrtn 

,,,,, t�querd_a_ do Rio í_�anµ{, ,e"i,aro�,e;,, �,,n,,.,, _..,, ahnge_ d mor 1 ·. 
.-,o., adquiridas._ ao e ·,-,ro,ul Lf'fmidio 1;.!ªs essa

G 
lanh�s Q\ 2·. 

.,.,, qut _ficam . srluad"!_s. ao seu lado Sul, tta�r'f:,,at1:�=�/ ::·,ons dt joaqurm Bafi>la B•agu, que se acham ao " l 1 11,,1,; d,ste pqn/o s,gue qut,a rtla de 30 93ms de ·e 
u
t 

a
�, 

3·· 

P' p,,corre na dircçãn de 250 46' SW- NÉ verdadei,;:
n

:,'. f pidO p,,r uma rttu {'e ó2,68ms de extensão que ptrcor�e no 
1rtÇ4n dt 36o 11' :, 11'::-AE r•erdadeiros, seguida por outro ,,i,, dt 4pm_� de e�ten.,ao q,,c prrcorre ,ia direção de 42o 28' 

.,..- .... ,, .. .  sW-�l:. u,dade:ros, sig,wla po, 0.,t,a ,,10 de 40ms d, 
1 ·. 

- Helio Cioni 2 
- Hipolito Poquelet 1 
- Augu1to Alves 1 

TERCEIRA TURMA , 
Jo1 ns 

lugar - Amelia Grimaldi 2 
2 
2 
1 
1 
o 

o 

- Cap. Dragonir 
Luci Paquelet 

- Max Marinho 
- luiz do Carvalho 
- José Paquelet 
- Gerardo Br1,,1no 

QUARTA TURMA , 
lugar - Somuel Torres 

- Darci Ciani

J020!1 
1 

- Carmelita Brosil 
- José Vilela 
- Eden dos Santos 

Rubem Barbosa 
- Manuel Santiago 

1 
1 
1 
o 
o 
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'1 lm• 
2 
2 
1 
o 
o 
o 
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1 
1 
1 
o 
o 
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Ganhu 
2 
1 
1 
o 
o 
o 
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Ganho• 
1 
1 
o 

o 
o 
o 
o 

p, a 
o 
o 
o 
2 
1 
1 
1 

2 
2 
1 
o 
o 
o 
o 

5 

E D I T A L · 1  
COMARCA OE NOVA IOUASSÚ L. I.  D. \

Registro de lm6vei1 da I• '------------J Circun!lcrição • · · 
BOLETIM OFICIAL 

P('\O presente, a requ{'rtmf'nt > 
de Hr,rario L<,rno• & Companhia RESUMO DO EXPEDIENTE , 
l�1m1tada, mtnno M compromi!IS\\, 
r!?S compradorns de �rr('nos n4 "\ 1!ª Santa T"ruinba, �m �'l�squt�a, 1,0 distrito dl'ste �hnieipio, i,b_a�x.o l'numerados, todo1 de do• 1111"11 aos o rH-idencias �norado9, 

e"' J. P nt pera� ('ru Oll'U ��rtori.o, é. roa. B, t• 
2 uudmo Ue,lo, i.05�. nuta r.idade, 

&) - nef,,rír o pP.dido do Uoilo 
d1:1 12�1_-i\1

1 (JIUDto 6. molt.a. 11.ae l_h� f,11 1mpo<ifa; b) - dar dr·nei• 
aq k ·;Qc1açõui: hliadu dn t�or 
do d"�rn,o·lr-i 14i l ,  do n•inter• 
vPntor [ed�ral BP9te E,tadl} coo• 
<'�df'ndr, isen1-ã-J de impostri�; e) 
- pl'_orlamu ramp�ãl da l• ra• 
tP�ona. na \ •  divt 110 o C. A .  Uoi
veHal PI vir-.e-<',tmpl'iil) o E. l. 
Bclford Rol.f)j �ampeãl) da l• ('i• 
tr-goria na 2• divbiio o 1:.:. C. Bel• 
ford_ RfJXO . e vlçe .tmpcõ"� o E. 
e. �OV,\ C1daJ�· " Queima.dos } . 
r.; r-ampeã.•> da 2t. categoria o� 

o 
o 
1 
1 
1 
1 
1 

Pero 
o 
1 
1 
1 
1 
o 
o 

Pf:rd. 
o 
o 
1 
1 
o 
o 
o 

1 Yt soh�r"m 01 i;:,ens debito,; em atra 
1 SQ, JUfO!I �(' . m 1ra. e CUita9 d�vi 
1 <las peJa 1ntlm:.içllo, tudo de a.�t,r· 
1 ¼ do com os seus respectivos coo 
0 trat.011: de _Mwpromb-so de compra 
0 f'I venda_ Ílrmadr,s com aqQeh fir 

Ponto 
2 
1 
1 
o 
o 
o 
o 

Ponto 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 

J • divi�ito o A. C. Aliados e --vice 
umpelt•> ll l'aiii,1 P. C .• t ram· 
peào da 2a c1tr-goria na 2• divi• 
�ãr, o t1niilo 1( e. e vice campeai) 
o tn_depend•oci, F. C.; d) - c,
municar ás .\�sorLlçijes filiada� 
que a LlD di,putarâ o r",1:npet>
oato flumincn'1it> de futebril d() 
corrrnt� ano, razà.'l por q_oe não 

,s11n,ao q1<e pcrcor,e "º dir,rão de 330 41' SW-NE vrrda-
1
•· 4tit'OS, �fgmda _pnr_ mar:.- tona rtfa dí' J05m., de extensão qut 

2·· 
li"°"' . nu drre,an d, 400 J7' Sw-N é vtrdadeirns, seguida 

2· ·ft!' !"ª's uma r�!a 
.. 
de 4<?ms de ext�risão que pe,.corre ,,0 

3
'· kãc de 23o 45 Sw-i\E vndaduros, seguida por mais 

3•
• 

•Ira �ti� de 14,J4ms d, .,xtemão que percorre na direção de 
3·· 

f/lD II Sw-1\E verdadeiros, segmda po, outra rela de . .  
i,Jt,S,,rs _d, exten<ifo que percorre na d1reção de 39o 11, Jogos para a seman<t de 11  a 1 7 : 
Ss-NE drdade,rQs, ugmda por ma,s 14ma reta de 62m, 
• nlm,do que. P•nnrre '"' direção de 280 41' Sw-NJ:. 
w,dadt1ros, seguida por mazs uma rela d, 190,ns de exlmsâo 
fll' p,rcorre na di,e1ão de 40o 00' Sw-NE verdadeiros, se 
;,,ida j><>r nutra, r�tu d! J12ms d_e txtenY-ão que percorre no 
ilinrão lÚ 3"1 46 Sw-,:1::. v,,,/.,deiros, s !!"ida pnr mais uma 
""1 ",: �lms de txlemau que percorre na direção de 450 10' 
�-AE t•erdade,ros, �eguidu, finalmente, por mais uma reta 
• 9/J/,Oms de exten<ao que percorre "ª direção de J5o 41' 
S.-NC t·erdadttros, tntlos elus aconwpnondo digo acompa. 
r,l,ado a margem esq�trda do Rio Ca11al, cuja ultima lmha 
I aprda _po, outra n/11 de 55,16ms de extensão que, percn,. 
,... a dtrtção de 590 /J3' verdadt1ms digo 59o 33' Sw-NE 

PRIMEIRA TURMA , Wili Voigt • So\omão Silbe,man. Vi 
cenfe Vernieri x Juventinc Borges. Antero No1 : 9 iro x Dr. Mau· 
ro Arruda. 

ma, deh1tos, tCH('DOS adquiridos � 
numero de prest:11,ões vencida,; e 
n_1i? pagu como abaixo �e (SPC· ('1�1ca. : 1) - Jnra"í '\hrtins \lo· 
reira, lote uurocro 2.G:-iO da Tra
vessa da Serra., devedora. de. 
87\00, de 2:i prestações de . .  : . 
:�5,00, mais 20,00, contra.to o. 105, 
de 1Z de novembro de 11J35 avcr 
bado no Lino H B

1 
11s. -Á'l4: v .• 

sob n. 809; 2) - Antonio Carlos 
dr Araujo, lote numero 1.20i da 
rua Aurora, devedor do 1 36000 
de 34: prf'stações de 40,0Ó, c�o: 
trato n. 167, de 28 de &bril de 
1943, averbado DO Livro 8 B, Ih. 
2_18 v ., �ob n. 733; 3) - Maria 
:'ieves Costa, lote numero 2.415 
da roa Cordata, devedora de . .  
1.015,00, de 29 presta<,-õcs de • .  
35,00, contrato o. 367, de 20 de 
,,gosto de 1948, averbado no Li· 
"º 8-B, !Is. 252 v./l53, sob D. 
926; 4) - Almonnda Rosa da 
Conceição, lote n. 1.5'0 da roa 
Aoreli•, devedora de 960,00, de 
24 prestações de 40,00, contrato 
o. 600, de l de mer ;o de 1944, 
averbado no Livro �-B, 11s. 271 
v., sob n. 1 .064; 5) - Silverio 
José da Silva, lote n. 1.326-A da 
ruB Emilio Gaadani, d·�vedor de 
1.080,00, de 18 prestações de . .  
60,00, cootrato n. Slf!, de 13 de 

d" re1n f\ispen"!ar os se11s jo�a.d.ores, 
en'l_aanto nio for escalada d�fiai
tivament_e . a equipe iguas:;ua.oa; 
�) - f' .. hcttar os campeões da 1• 
e . 2• categorias� f) - c-ntre,zar os 
diplomas e taças do tornei/) ini
cio no proximo més1 quaado do 
aniversario d& LID; g) - aplicu 
,o Filbos de Igaassú a multa de 
50 crnzeit.is por ter incluido no 
sea 'luadro o amador Wilson Cos
ta (jogo complementar com o Uni
vnsal), o qual estava impedido 
naqueh data; h) - designar ven• 
cedores da taç.a df'I mereclmento 
o Belford Roxo e Aliados, res• 
pectivamente da ta e 26 catego
ri,1s. SEGUNDA TURMA , Hipolito Paquelet • Helio Cioni. Au

gusto Alves x Valdemiro de Sousa. Oto Prr�no x Alexandre 
Rofael. 

TERCEIRA TURMA , Lui• de Carvolho • Am,.lio Grimaldi· 
Cap. Drogonir x Gerardo Bruno. José Paquelot x Mc,x Marinho. 

OUART A TURMA , Monuel Sontiago • Rubom Borbosa· 
Samuel Torres x Darci Ciani. José Vilela x Eden dos Santos. 

Nova Jguassú, 5-Xl-19.15. 
MARINHO MAG!LfilES 

Presidente 

agosto de 19¼4, averbado oo Li-
vro 8-B, (Is. 295 •. , sob. D . 1.201 ;  E. e. Igua.ssá.

flll"'1dnrus, atrai·essv_u o lt-iJa úo Rio Cu,rul da sua margem 

1 
llfll"da para a tliru lu, corfa,ido, an mesmo tempo, a ponte 1 

A 
6) - Adarci Pinheiro, lote n. 

gra ü & t:imenio 2.274 da rua Venus, devedor de 
1.850,00, de 37 prestações de . . R ESUMO DOS ATOS DO SR. Seja, também, leitor 

das revistas il tabuas s, _bre º. ,efazdo ,;o, ot txtslente, linha essa, fin
.
al

-,,. �gu,da p,,, ,�uf,a rela �e .112,70ms de exter,são que, 
/"Correndo �a drreçao de 350 36 Sw-NE vudadeiros, atmge 

"'ª'g� dmnta do Ri" Canal, no local da destmbocadu,a l#S/lloa 8 
Valan Stco no reftrido Cunol digo referido rio Canal a 
ca -'15", at firrciJda, po_nto de par__tida do presente rot;i,o, 
ndu_ as terras adq1<rr1dus ao Coronel Leonidio Eva,ge 

Fazenda•"' 

retro e srm á margem esquerda ou lado Oeste do l<io 
l, tnqua,itu ao lado oposto (icum as ltrras dos sucesso

tú João Antonio de Araujo G1<ima,ães, abrangendo as 
as levantadas pelus linltus acima ciladas uma área de 
.161) ,,utros quutJrados ou Sfja,n 12 alqueires gtometricos t 
JO braças _quadradas. Para consta, foz passado 1J presente 
•lros de rg1<al teor, para a fixação e publicação, nos fer

iuarda avançada dos 
interêsses do campo, e 

º F a u n a "' 

- órgão sõbre tiro, caça, 
pesca e fauna em geral .
Assinaturas e publicações 
com César Torraca, re
presentante nesta cidade.
Rua Bernardino Melo, 1735 
- casa 2 - Tel. 238.

O Clube Recreativo, anexo 
ao L1berty F. C. de Miguel 
Couto, serve-se deste meio pa ... 
ra, respeitosamente, agradecer 
ao distinto delegado regional. 
dr. Wi lson Poggi de Figueire
do, a sua colal,oração ao festi
val esportivo realizado a . .  
281X145, concedendo a necessa
ria l icença e mantendo a or 
dem duranle o jogo, agradetl· 
!?1ento êste extensivo ao sr 
Luciano 11\ota. incansavel no 
seu auxtlio à Com:ssão. 

Miguel Couto, 81Xl11945. 

Compra-se :��· ca�:a
d
·��� 

1 Cr$ 70 000 00. 
Tratar com o sr. Chagas, por 

50,00, contrato n. 999, de 23 de p OE 
fevereiro de 1942, averbado DO RESI NT E :

Livro 8-B, !Is. 95, sob o. 247; 7) a) - Incluir no quadro social' 

i da let, a fim de que, denlrü do prazo de 30 dias, a contur 
úruim pu_blicaç�u ,,jam apresentada , em publícaçues por 

de tercn,ns. Eu, H,n,ique Duque E,t,ada Meyer, Oficial 
,g,stro de lm111.'t1s da Ja Ci1c11nsc1 içâo, o subscrevo e 

]\ova J.�uusrn, 19 dt Ouiubrn de 1945. Henrique 
Estrada Meye,. 3-3 

'- Francisra de Paula. Lope�, lo- como contribointes, os srs. Au • 
te n. 361 d� Avaoida Nicéa. de · gosto do Nascimento Alves, Pe
vcdora de 1 .9S0,00, de 33 presta- dro Santi e Flausino Pimenta e 
ções de 60,001 

contr..ito n. L-213, como aspirantes Alei Nunes ' e, 
de 23 de fovcreiro de 1943, aver- ltalo Menezes ' Sampaio; b) -
bado no Livro 8·B, !Is . 199, . sob conceder carteira social á sta. 
n. 597; 81 - ArrnBndo Adriano 

I 

Nilsa Silva· c) - conceder a li• 
da Si�va, lote n. 1.507 da rua cença J.e 6 meses, a p:uur do 
A.urelta, d�vedor de 1.440,00, de corrente mê3, solicitada pela so-
3'2 p�estaçoes de 45,00, co�tratv . eia do Departamento Feminino, 
n. J:1·219, de 23 de kvere,ro d• .  Nuli Soares de Vascoocelos; d) 
19-1-a, averbado no Livro S ·B, fis. - convidar os associados com 
l 99 v ., sob n. 60-2i 9) - J aim� mais de cinco mensalidil'ies en1 
Nova!s .M��des, lote n. 460 dl\ atraso a se cr,âtarcm, até ao fim 
Avenida N1céa. d-:,vedor de . . . .  do corrente mês sob pena de ex· 
1.960,00, de �8 pres,açõcs de. . . c\u,ito do qoad�o social; e) -
70

1
00, contrato n. E·233, de 25 arquivar o ofiCJo da • A Cooprn,• 

de junho de 1943, averbado _no dor• dos Cegos de Nova Jguassú"; 

w.....--: q : ;: : w;  • v J :-, • :-: ---- :-,_..._.,�, . . . .......... h ; ; . ... •"·"· • ; •"•"•"•"•"·"·"•"•"·"·w;"."•"•"•"•"•"•"·"·· Livro ti Jl, fls. 231, sob . D, 803; [) - fazer r,ali.tar DO proximo 
10) - José P�r.eua .. �' Salva, lote dio. 1 1 , uma domingueira daosao--

n. 835 da Avenida N1céa., d_evedor te, em cJmprimento ao prog1ama 
de 1.740,00, de 29 prestaçoes de de aniversario 

:------------ 1 intermédio desta redação. l 

Wf ff/l/JN/J mllll/CIPAL 

oe ll{}l/A- • /61/A-SSÚ

ti0,00, contrato n.  E-234, de 25 
J '., Ig . · 7 -XI-94õ 

de junho do 19-13, averbado no � ova uassu, 

Livro 8-B, !Is. 231 v., sob n. 857; GUILHERME BELÉM-2° So• 
1 1) - Edgard Monteiro da Silva, cretfirio. 
lote D. l .615 da rua Aurelia, 

-::
::::::::::::::::::::

;;;; devedor do 1.560,00, de 26 pres- � 
tações de 60,00, contrato n. F 235, 
de 25 de juoho de 1943, averba· 
do no Livro 8-B, f\s. <31 v., sob 
n. 858; 12) - Olivia Pereira Fab· 
bri, lote o. 336-A da Avcoida 
Nicéa, devedora de 1.820,00, de 

ATt,S O õ V REFE I To MUNH�I VJ\L 
I
da  Scheck Gerstlher; 8106, Viriato José . de Seixas; 8023, José 26 prestações de 70,00, contrato 
Cardosc, da Encarnação; 7931 , Luiz da Silva; 8566, Add 1no P•· n. tt 247, de 20 do agosto de 

Foram concedidas férias regulamentares aos seguintes reira; 8326, Manuel Anlon 10 Pinhei ro e Ana da Costa Ponhelro ; 1943, averbado 00 Livro 8-B, (Is. 

lonirloa . 8358, Benedito A lves <!e Souoa; 6741, Osvaldo Fontes; 8428, A I- 2;;6, sob n. 9:;5 e 13) _ Mar-
• 

R t e lredo da Silva; 7761 , Unláo Kardec1sta de Nl lopolis; 6604, dr . ciuno 'Vicente, lote "· 400 da 
- E

�
tivos : Aziz achid, a partir de  12 do corren e, Josué dos Santos; 7569. ibrahan Gcrker; 8228, Domingos Sam- Avenida �ieéa, ,londor de . . .  

mar areia, a partir de 7 do corrente. p41o Gonçalves; 7656-a, Manuel Joaquim .\laruns; 7528, Adelina 1 _ 150,00, de �, r,rest•�õcs d,, 

Fornecimento e colo

cação de azulejos, 

lad rilhos, mosaicos,

ceramicae, etc.

J. Vieira.

Rua Mnrechal F.  Pei,oto. ZU3

'IOVA IGUASSU'-E. 00 RIO

- Diaristas : Alfredo Gonçalves Ebios, a parlir de 12 do Maria da Sr lva e 6083, Joaquim Vieira : Transfiram-se nos kr- · o oo t H .,. .  d •>9 

te; Jc•é Marcondes, a patl lr de 6 do corrente e Antonio mos das Informações. 8557, Agostinho Martins Ouarle ; 8622, � .. 0Jci��ir�eº 1943, ·;:/;bad� �o 
a, a parllr de 6i1 1 145_ Renato Alves de Abreu; 8590, ],sé de Sousa Moreira; 8561, AI- J,ivro !l-B, n,. 265, sob n. l .033 na forma do artigo 14, § 5°, do

bert lna de: A lmeida Lai!rutt; 8584, Augusto Dias de �arvalho; _ sob pena do, decorrido O pra [)ccr�to·Lei n. 3.079, de 15  de 
8554, Maria Emrl,a; 8549, Ma11a L,,pes; 8429, Carlslo Ser�uelra; zo de trinta (30) dias apús a in- setembro do 1 938. Nova Jgoassd, 

V RE FE I T� MUNI el VJ\L 8313, Severino Miguel Veras; 8453, Antonio Jose de f relias; timaçllo, serem . di(oS cootratos I do DOV,'mbro de 1945. Oficial 

8378, José Carneiro; 8594, Agulda Cezarlna Schon1el; 8!'>60, Joa - considerados roscrndulos 0 caoce· ,lo Registro : Honriquo Duque 

Processos ns 6327 Cesar Dragonero : Conce�o a licenç,, quina d : tal; 8757. Zulm ira d.,, Santos Reis; 8550, Faust>na da ladus as rcspecuvas .,verbações, E,t,ada Moyor. 1 - I  

ao racionameni0 's-erá ordmario. 8318, Miguel d e  Alrnt1• F1.inseca Sao1ns; 8367 , /\\Minho P..:1re!I l)o111 1ngu.._..s: 772ô, Nelson -------------------------a
r11z e Antonio Nunes Elva, : Dê St: ba1xi:1 por equidade, nü Trigueiro; 862:i, UJalrtc· Pinto Gonçal•us; 8592, Frani:1sco AI ·  
t o  de  veiculo, con�edo a licença ,ohcltddJ. 8399, Raul vas dos sanlos· �591, � 1,, Alves (j ,ma e 7tl4 ,  Red1n •o  do 

; 8763. Lult ferreira e 6215 ,  Ces.ar Oragonero : Cerno re AZl!Vtdo ; Com'n r· qu rc-m 8451, Agost111h de sou d .. e Cario._.,

... � 8576, O1valdo Batista Monles . Oc l •ro 8527, Herdelrc-s Jose de Azevedo · �guard�m úpo11un 1dade 8.03, C»ns1rnt1nu 

� Alves de Almeida : Juntem prova de suces ã� 
l 

V11:1ra dos Santos Quite se co111 esta Prd1::1tura. 8670, f.inz�-
res 1:Sas1l�u Ltda • Cunccdo bc1,xa para o ex�rcic:io ,je 1946. 

SPJU!Rt,S oe � R E FE 01\ O I V I SÍ\õ 8480, Joao Raimundo Barbcsa : Junte a escniura. 

00 '2 H EFE. OI\ OIVISR0OE PJ\ZE.N01\ 

Proce1ao1 ns, 8328, Alzira Cosseza : Não ha ,, que dele• 
IIOr estar o lmovel em apreço situado na zonJ rura l .  8483, 

e Olgllo : Averbe-•e nos termos das inlorm 1çõos . . 87ti9, 

Ueraldo Maxlmo· 8667 Anl, nlo Marqse• Rodngues,
Ja&o de Souu· 8414 Abel• dos Saot�s; 840C, G ralqo HI·
Roberto; 819, Joaq�lm Franc,sç"> de O11ve1r,; 6354, Frei-

OESPJ\<2HeS 

OE E. N G E N H A R H l  

Proc, ssrs n .  SG".S, Joaqulrr. Lr�c, : LJ firo , t tule pre

ca r 79fi, E nmy Lutl ,ns lül taz e 8J42. Lino 'lraga : D fJ 
r?, pagando cs emol urr-c-ntos -.orrc!.pondenti.:s ao vJI r 

Oficina Eietro--Mecânica 
ENROLAMFNTO DE MOTORES E INSTALAÇÃO

DE ALTA TENSÃO.

TORNEIRO MECANICO 

Alberico de Sá Bittenconrt
,iua 13 d• Moio. 23 - NU\' A 11;nss(· - Est. do Rio 



eC'LON11 Oll VRf' DO�fft, 1 

AVOURA 
f U N i, A 0 O  E M  2 2  D E  M A R Ç O D E  1 9 1 7  

A PRODUÇÃO DE UVAS E /  
DE VINHOS NACIONAIS -�-, l_l_X_X_I_X _______ N_O_V_A-:-:10:".l""'.A-::S-::S-:-:U-(-:Estado do Rio COMINGO. l i  liE NOVH\BRO DE 19�5

RIO (Prcss P.ar�a) .- O Br.si� possuc_ uma v�sta • 
região meridional CUJO clima C so)o '30 prop1�.1os 

à �
u
lt í

i 

o m b a t etura da videira. EI: compreende tod• a zona Colonia U 

CO.�ARCA DE NOVA IOUASSU 

Cartório do Registro de lm6veis 
da 2•. Circunscrição 

do Estado do Rio Grande do Sul, c_stcndendo-,e pel_?s 
alti-planos dos Es�ados de ?'°º Catan?'• Puaná, Sa_o 
Paulo e sul de Mrnas Ger.;1< •té as d1v 1sa< com � Esp1-
r ito Srnto, a leste, e Go122, • oeste. Em trec�os i<olado, à s a ú v a E D I T A L
do, Estados da Bala, Pernambuco e _Ce_ará_ existem terras

O combate à formiga 
o ,,fr a videira vem prosperando sornfaconamente. saúva tem sido um dos 

' .A cultura dessa nobre ampelí.lea e , a ela boração d_c S "' d ;1 objt!tivos de que a e 
vinhos, não obsuncc daur, cm �osso pai<, e te1:11po I crdaria de Agri cultura
b, taotc remoco, s6 agora at1og1u um desenvol_v1mento 

do Est11do do Rio não se
que se torn�u e(emento ponderável na economia e n a s  

tem descuidado e ,  para 
riqu,zas nac_ iona_ "· . .. . . . . 1·ssn além de outras ati 

A ma10r rntens16caçao da vmvrn1cultura operou_ ·s,c • 
l I vid ades nesse sen tido, 

principalmente nas terras colonizadas pc o e emcnt� lta· 
vem de aumentar a ca-

lico, ja na sua origem acostumaJo ao 5rato dos vrnhe•
dos e à indumialtzação d,s suas produçocs. pacidade de produção 

A11im, graças à iniciativa par�!cu!ar, algu�as re- de sua fábrica de bis
giões começaram a apresentar _aprcc1avc,s produç<;>cs que sulfureto de C a r b o n o  
se foram rntensi6cando à medida que o comerc10 coo- marca "Fluminense", que 
sumidor reclamava maiores quantidades. continua à venda, na 

Atualmente a produçãc de vinhos nacionais apro- mesma Secretaria, para 
:1ima·sc nos 100 milhões de litros, tendo declinado ex- pronta entrega pelo pre
traordinariamcntc o volume da importação. ço de Cr$ 40,00 a caixa 

Em 1910 rcccbiamos do exterior, notadamcntc da  de 8 litros, reembolsan
Iulia e de Portugal, cerca de 62 milhões de litros de do Cr$ 10,00, quando de 
vinbo, tendo chegado cm 1913 a perto �e 70  milhões. volvido o vasilhame. Os  
Produzíamos, então, insignificantes quantidades de um interessados na aquiai
vinho ainda m•l conceituado no mercado interno. ção deste iodispensa vel 

Já cm 1928 a produção de vinhos comuns de mesa ingrediente para a la 
ultrapassava a quantidade importada naquele ano e daí I voura, devem fazer os 
por diante foi-se tornando notável a ascendencia da pro· ! !)edidos por C>.rta 110 Se
dução nacional ao mesmo tempo que a importação de- 1 cretario de Agricultura, 
crc,cia sensivelmente. acompanhada da res-

Hojc a importação vem oscilando entre 4 a s mi· pectiva irnportaocia em 
)hões de litros, enquanto a produção vai-se aproximando cheque ou vale postal, 
do1 100 milhões. que rece berão em bUa 

Mas não s6 quantitativamente hou ve progresso na h,calidade a mercadoria 
vitivinicultura nacional, ma; também e sobretud0 com pedida, s e m qualquer 
respeito à qualidade. , o utro onus . 

.................... � ....... --

Roseo Deocleclo Pontes, oli 
cial substituto, em exercido 
do Registro de !moveis da 2• 
Circunscrição, atendendo ao re
querido por A r t u  r Cristiano 
Leopoldo Muller e sua mulher, 
intima, pelo presente, Almerin
do Fernandes Ribeiro e José 
Knlschewsky, atualmente resl
dent-,s em lugar Incerto e nào 
sabido, para virem a cartório, 

Ganhe Cr$ 200,00 í 
�- - í 

á rua Getullo Vargas, 126, nesta �: J\ 
cidade, pagar as lmportanclas �: 
das prestações atrasadas, pro- · 
venlentes dos contratos verbais 1 
d e promessa de compra e ven- , 
da feitos com os requerentes, X 
respectivamente dos lotes nos ·'· 

IH1 F J\ l l\ T J\ R_ I J\  1 
G 19 O B O vc.ii mude.ir ;. 4 e 1, da quadra E, da Fazenda :}. 

da Conceição, zona rural, si- •} 
tuada em Belford Roxo, 5° ••• 
distrito deste Munlciplo, de ;i; 
propriedade dos requerentes, I· nJme 

;. 
sob pena de, decorrido o prazo ::: 
legal de 30 dias, de mora, serem :�

,
· 

os seus nomes cancelados na 
relação dos lotes comprometi- :f 
dos. Nova lguassú, 1 de no- •,• 
vembro de 1945. O Oficial : - ): 
Roseo Deoclecio Pontes. 2-2 ·l· simples, naci.1nal,  original e d poucas letras.

O .,eu pr >priebrio sc,Ii citn a >B Beus 
1 

amigo� e fregu ·�e� a �uge-rtâc• lle um nome 

J 
): Ao nome escf)lhiJ 

Materiais eletricos i· 
t Cr$ 200,00. 

d 1 '-' um pren,io de 

e hidraulicos 

J. Vieira,

1 
Rua Marechal F. Peixoto, 2243 
NOVA IOUASSUº,E. DO RIO 

j: Fovie sua suges,ão para a ALFAIATA

! RIA GLOBO em env,•IL-pe f,.chado cor- o 

·, nome .) ende reço rté o dia 15 de nr,vembro

l '::�:AREeHaL FL<'>RIAN.,, .... 
., Tel. 280 NOVA IGUASSU' 
:1: B A N C O  D O  B R A S I L  S. A: •. ·. ' . . .  -.-. ,,..._ • .  ! • .  : ·- - •• . ', .. -.-:, . . .  - - _ .... _ :. . - ·--. . . . : ... 

O MAIOR EBTABELECIIIIIEIITO DE CRÉDITO DO PAÍS 

Filial de Nova lgoassfi - Estado do Rio : V raça ltJ de Dezem bro, 98 

Telefs�: 4 (Contadoria) e 25 (Gerência) · End. Tel.: 11Satélite" · Caixa do Correio, 3 
Condições para, as contas de depósitos :
eom juros - (sem limite) • • 
Vopulares - (limite de Cr$ 10.000,00) 
Limitados - (limite de Cr$ 50.000,00) 
l'razo Plxo - oe 6 meses 

2 % a.a. (retiradas livres) 
4 ¼ 8.8. ( i. > ) 
3 % 8.8. ( • • ) 
4 % a.a. 
5 ¼ 8.8. - de 12 meses

PRRZe FJXe ecM RENDA ME NSHL
- de 6 meses. • 3, 112 ¼ a.a. 

OE 1\VISt> - Para retiradas ú)e quaisquer
quantias) mediante aviso 
prévio : - de 12 meses . 4, 1J2 ¼ a.a. 

NOTA - Nesta conta, o depositaote retira _ de 30 dias a renda, mensalmente, por meio - de 60 diasde cheques. - de 90 dias
LETRAS A l'RÊMle (sujeitas a sêlo proporcional)

de 6 meses 

3, 112 % a.a. 
4 '¼ 8.8. 

4. 112 % a.a. 

- de 12 meses 4 '¼ a.a. 
5 %  8.8. 

operações banotlrias
Faz, nas mdhores condições, tôdas as

Os pr�c�ic 

tos do dia 
BONS DENTES E 

REGIME ALIMENTAR 

Os dmtes estragados º" ca. 
riadns são devidos, principal 
mente, u deftitos da a/imn1ta
fâc,. O regime alime11tar é, 
poi.r;, l4ma das condiçUes essen. 
ciuis d con�ervaçào dos bons 
dwtes. 

Procure ingerir stmpre a/;
,,!entos rico:!'> em cálcio, fosfo
ro, e vitaminas D; ovos, ver
d11ras e frnlas, t.ite e deriva. 
dos (q11eijo, coalhadas, etc.) 

A PREVENÇÃO DA 

CARIE DENTARIA 

...,... a M;ltMico� 1 
,..__, 

,,_ CIUl:080T ADC 
" a 1 i.. v a 1 11 A ·  

.,E.d:··· 
11,,e,,q.it .. 
Eecrofwlou 
Convalescença, 

VINHO C23:0SOT ADO 
t lall � ?la. Ll.tJCf' 

,,... ... ,,, ..... www .............. .,. 

vezts por dia e fnquenta,rdo o 
denti�tu dt,as i:ezej 'por uno. 

EXAME PERIÓDICO 
DOS DENTES 

Bons dentes sãu 111d1spensd
vt'is à suu,fto. E' acon�clhat I 

Paru evilur que os do,te� tnamiar exumuzâ-los, pnr um s6 e::;lragw m, Jzd três medida::;, bom tini tista, de 6 cm 6 11ustS, ve,d,,dttramenle ul111s · regime E' imprescúidt'z'fl O t1:iam1 d/JS al,mn-,t-..r adeq�,.ado, tÇISSl'lO e�. d e ,, t ,  s, aos 6 unus, quundv c,:up14/oso t:_ asststencta de11ta- 1 !:,UTgf'm 05 pr,mtiros "'º'""s 
"ª p,tventwo. permane1ttes. 

eobranças - Transferências de Fundos. 
�!is

;:é
nt

t�
s de letrafl, saques e cheques sôbre esta ou quaisquer outras praças. 

., 
s mos em contas correntes com cauçao de duplic11tas

Deftndi, _ seus dent,s co,itra 
I 

Cl4ide dos d,.,t.s se quislt a _carze al,me11/andu.se cu,,ve. dt'fender a saudr 8 'a t·id". mentemente, escovundu•os r,. 
� 1 

gorosamenle Pelo menos duas SENS 

... mpréstimos em letras hipotecárias 
:�

éd!to 1\ grícnl.a a 1ongo prazo, sob i: garan ia exclusiva da fruta. édito .V�cuario ª
. 

luni:to 
à
prazo para custeie de criação, nquisiçâo de gado para engorda 

! --------
. 1 ecriaç o, etc. , eréd1to I n dustrial para a comp d é · • elçllo de mac ·J iot ra e mat r1 s primas e reformas, aperfeiçoamento e aqut· 

i 
�o atenoid mal t liôhr 

or 11res eza, todos or ped,dos de iuformações 1 • 
r operações da Carteira ·fo C'1 �'1ito Ar:rtcul'I e Jodust�iafª�u!r��1

mentos acha em plen , .unc1onumeut�. ' 
R gências em tõdas as caplta r ;  e pri nclptiis cidades do Brasil � eo rre pondentes nas demal� e - t � P ises do mundo ,. 

- • •  - . ...
.

.. .  ·-- • •  - - - .. - • à • 
-�----..,._.,_,. ... .,. ..... ...,.��-,.

. 
.. 

SEtiS LABORATORIOS E fARMACIA : R. CARIOCA.32-RIO


