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O CRIME E A LOUCURA 

rlgla-se com pressa á casa 
do diretor do , stabelecimen• 
to e se fazia an,anar com 
fita juntos os dois polega
res. Esse fraco laço baslava 
para acalmar o infeliz R ;  
apesar disso, acõbou por co
meter uma tentativa de as
sassinato pren· . ..:dltado contra 
seu guarda e morreu depois 
num acesso d · furor extre
mamente violento. 

A LEF foi fundada a 25 de ago$IO de 1945 e Iniciar,\ seus trabalhos simultaneamente, no Estado do Rio, no Olstflto Federal e no Estado de S. Paulo por Intermédio da Imprensa. 
ton de

SB�r����ntação, na primeira fase, estará com o prof. New. 

O povo de Vassouras é grato aos seus benemeritos, 
- já o dissemos. 

Lutou sempre, com altivez e integridade moral, fazen
do de ca<la derrota sotrida o pedestal de uma nova vitória. 

Lutar pela Liberdade. lutar contra o Despotismo ! 
A luta pela Liberdade - eleva o caráter de um povo 

e ilumina gloriosamente a história de uma nacionalidade. Os 
grandes Juíadores são os grandes beróis. 

Observamos as segu,ntes palavras no pedestal do bus
to do saudoso juriscon,ulto Sel.lastião de Lacerda, na praça 
do mesmo nome: ·•\'assourns ao seu grande filho e notavel 
ministro". 

E. mais abaixo. este expressivo período, interpretativo 
de tranquilidade de conciencia, de felicidade, de bem-estar: 
"Comparecerei. sereno. perante a justiça de Deus, por não 
ter querido deixar. nl!. terra, a justiça dos homens. como 
uma palavra vã e sem sentidos. Supremo Tribunal Federal, 
25 de junho de 1925. Sebastiã<> de Lacerda". 

Num dos predios da rua Caetano Furquim, depara-se 
com a legenda em marmor�. consignando ali a data do nas
cimento (H-J-680) e passamento (í-11-914) do mavioso 
poeti. vassourense Casimiro Cunha. 

Amigos e admiradores de Maurício de Lacerda, o ar
doroso tribuno e antigo parlamentar, propulsor do progres
sn local. hzeram inaugurar o seu busto na praça da Esta
ção, !todo. assim, a gloria de apreciar em vida a gratidão 
de seus contPrraneos. 

Já tivemos ens�jo de enaltecer a proverbial gentileza 
dos vassourenses, indbtmtamente, desde humildes trabalha-
dores aos representantes da classe elevada. . As jovens, da rostos mic.osos. e alegres, sem vaida
des, sabem impôr-se a respeitosa estima de quantos visitam 
o poetico recanto fluminense. São cumpridoras dç,_s dev�res 
social e religioso. Com um ateto claro, como o raio Iummo
so de uma estrela, procuram suavizar as dores dos que so-
frem, daqueles que estendem as mãos à caridade. . Alirio Jordão. dedicado inspetor escolar e nosso dis
tinto colega úo "Correio de ', assouras", cujas oficin!ls e i:e
dação visitámos. m,s ofereceu, com expressiva dedicatoria, 
um exemplar da "Hbtoria de Vassouras•·, da autoria do 
pranteado homem de letras Inácio Raposo, que nos legou 
paginas admira.veis. . . . . Esta obra, repos1torio das trarhçoes luzentes do mum
cipio, !oi editada pela "Fundação 1 • de Maio", nucleo da in
telectualidade \'assourense. 

Vejamos al�o. para satisfazer os que nos acompanham: 
" ... O ano <.Je 10,,,, que !oi o do triunfo economico de 

Vassouras. foi também o da elegancia, mesmo porque não 
se pode compreender que em tempos de dificuldades exis
tam pompas em alguma parte. 

Ate 1b64, e"a febre de luxo aumentou, começando a 
estacionar certo tempu depois. 

Foi tam�cm nesse mesmo ano feliz que ,e fundou em 
Vassouras o prim�:ro 11,te'1er de modistas, com todo o luxo 
e conforto que se rncontrariam em qualqu;:r estabelecimen
to congenere na Cb.pital do lmperio. 

Pertencia esse atelier a Madame Masson que já trazia 
lama do Rio e muito se esforçou para bem servir e agra
dar à sua rica e poderosa freguesi11,. 

Alguns mesc s depois a�are_cen uma segunda casa de 
modas, ainda melhor que a primeira. . .. Era ,;ta diretora. u hal>ili,;sima artista Madame Simon 
que trouxe para esta cidade mais algumas co�panheiras de 
nacionalidade [roncesa que iniciaram entre nos o requinte 
de elegancia no trajo feminino, o •chie• _Pa_ris:ense 1;1otado 
pelos viajantes oriunclos das grandes capitais na sociedade 
lioa de \'11,s,ouras. . 

Ignora-se hoje onde funcionavam esses estabelecimen
tos de moda. mas é de presumir que na rua do Comércio. 

Já se observou que o ca
raler Individual era raramen
le dotado de uma verdadei
ra unidade. O homem mais 
razoavel, ma!s honesto, vê 
por vezes imagens teratolo
glcas atravessarem-lhe a con
ctencia, ele experimenta im� 
pulsos absurdos, sangulna
rlos, obscenos. Graças ao 
bom funcionamento de seu 
sistema nervoso, graças á 
boa educação com que foi 
gratificado, graças. sobretu
do, ás condições favoraveis 
de exlst2ncla em que se acha, 
refreia facilmente seus lm
petos doentios, deslrói ou 
repele essas Imagens perl· 
gosas. 

Em todo homem, por mais 
puro e honeslo que seja, 
apresenta.se, em certas oca. 
siões sedutoras, a Idéia fu. 
gltiva de uma ação deshones• 
la ou delltuosa. Mas no ho
nesto homem, precisamente 
porque ele é tal, organlca 
e moralmente, essa imagem 
tentadora, que desperta logo 
com vivacidade a Idéia das 
consequencias possíveis, es
correga sobre o aço polido 
de uma forte constituição 
psíquica sem poder olendê
la; no homem menos forte e 
menos previdente, ela faz 
brecha, resiste á repulsão 
de um sentido moral sem 
energia. 

A exlslencla das obses
sões morbldas nas pessoas 
de bem não nos faz com
preender1 de uma maneira 
luminosa, o mecanismo de 
ações criminosas ? 

Tolstoi diz-nos, nas suas 
Conji.ssfJes : "Quando me re
cordo de minha adolescen
cla, compreendo muito bem 
os crimes mais atrozes co
metidos sem designio, sem 
Intenção de prejudicar, por 
curiosidade, por necessldad� 
ioconciente de ação". 

Consta que um quimico 
de valor, de carater doce e 
soclavel, apresentou-se por 
si proprlo num hospital para 
nele ser Internado. Atormen
tado pelo Impulso de matar, 
prostrava-se diante dos aJta. 
rtr pedindo a Deus o livras
se dessa abominavel obses
são cuja origem ele não sa
bia prestar-se conta. Quan
do o doente estava quase 
cedendo a esse Impulso, d,. 

Enquanto o luxo das roupas deslumbrava os olhos aas 
donas e senborit11,s, as pequenas 1oalher1as de João Joa
quim Caibais e de José Calazã; atr11iam diariamente um 
grande oumero de pessoa,;, que se iam deliciar na conterp· 
plação dos rubins, das pcrolas, dos br1lhante;, !uzendo, nao 
rtt.ras vezes. aquioiç&es vultosas. , 
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As casas dos relojoe,ros Elllihe Perreoou,l e Ettenn, 
Agréve Cbabons, não t,ubam tre�uas ne�. de•caoço, tal er� , o numero de fregueses que as procurava . • Eocer1 amo• a1ui uma rccord11ção de \ assüuras, com 
plllida homenagem às gentilezas qu�rnm dispensada \ 
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Um jovem de lntellgencla 
cutlivada, dolado dos mais 
nobres sentimentos. das mais 
raras qualidactes, confessou
me ler expulmenlado, em 
certos momentos, o desejo 
de malar as pessoas que o 
cercavam e que eram seus 
melh<,res amigos 

Ao lado desses exemplos, 
eis aqui oulro fato confessa
do pelo proprio Garolalo: 

"Lembro-me qne, passan
do um dia por uma ponte e 
vendo sentado no parapeito 
um rapaz pedreiro que se 
bamboleava tomando seu 21-
moço, fui IOnlldO do horrl
vel desejo d� lhe lazer per
der o equlllbrlo e precipitá
lo no rio. Essa idéia não foi 
senão um relampago; mas 
me inspirou tal horror, que 
atravessei rapidamente a cal. 
çada para lani;ar-me no pas
seio oposto e me alaslar, 
assim, com rapidez, do obje
to que causara esse mons
truoso desejo". 

O hOinem honesto não es
tá, pois, preservado do cri
me senão pela Integridade 
e pelo poder de seus cen
tros inibllo-moderadores. No 
criminoso predominam o re• 
llexo e o ato. 

Muitas vezes vêem-se In
ventores (ou pseudo-Inven
tores) tornarem-se vitimas 
da mania de perseguição, 
lombarem na pstcastenla, na 
Idéia lixa morblda ou na 
obsessão delirante. Quando 
suas descaberias, reais ou 
supostas, não são tomadas 
em consideração, eles se pro
clamam lesados e allmenlam, 
para com aqueles que tor• 
naram responsavels pela ln
justiça que lhes é feita, um 
barbaro ressentlmenlo. Diri
gem-se aos poderes publl· 
cos, põem no can!o das ruas 
c a r t a z e s  reivindicadores 
(quase sempre manuscritos), 
multiplicam os passos e aca
bam às wzes por se entre· 
gu a vias de ação, mais ou 

Regulamentu 
Da l<nalidade - A LEP é uma reunião de jovens que desejam ser úteis, aprimorar a própria edacaçào e aumentar o circulo de amigos. Na primeira fase, o vt:kulo de 1ua �ção será a imprensa. 
Dos sócios - A LEP não exigirá mensalidades. Ha três categorias de sócios : 
a) - fundadores - o orlenlador e os primeiros representantes; 
b) - honorários - os cooperadores da LEP, por sua designação; 
c) - voluntários - os que preencherem a ficha anexa. 
DOS DIREITOS : 
a) - receber orientação amiga na própria educaçlo; 
b) - expôr Idéias úleis, sem caraler polltlco ou religioso; 
c) - receber primios e graduações pela cooperação com 

a LEP. 
DOS DEVERES : 
a) - combaler o analfabetismo, individual ou colelin-

mente; 
b) - tomar parte nos concursos de cultura da LEP; 
c) - ter por lema: bondade, cultura, saúde e fraternidade. 
DAS GRADUAÇÕES : 
De acordo com o número de alfabetizados, os sócios da 

LEF serão: 
Aspirantes da LEF 
coadjuvantes da LEF 
professores da LEP . 
mestre beneménto da LEF 

1 alfabetizado 
10 allabetlzado• 
50 

100 

Ficha de inscrição 

Peço minha inscrição como sócio voluntário da LEP 

Nome: 

Nasdmen to : 

Data: Local: 

Estado: Pois': 

E11derêço: 

Permito (para os menores): 

Pai 

Em da 19� 

Enderõço provisório da LEf : 
RUA PROF. PARIS, 53 - NOVA IGUASSU' - EST. DO RIO 

.. --- -...

menos graves. 
Conheço um jovem inven

tor qulmlco que fizera lon
gos estudos sem "fazer seu 
caminho" na sociedade. Irri· 
tado, descontenle, etc:, aca. 
bou por malar o primeiro 

viajante vindo num carro. 
"Eu tinha, disse ete ao 

juiz de Instrução, longamen 
te meditado sobre a sorle 
que me estava reservada na 
sociedade atual. Tonha dólo 

Conclue DA l• pigina 
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Encerrou-se com todo o brilhan ismo
• - ' . 

a Semana da Pâtn"; 
F A T O S  P O L I C I A I S  

-

Desde O dia r.. todos os distritos �e 1 � J:� Comitê Dem�crat1co 

M 
. ' . . instantes de IIo I� Progressista . r-az de!apesas e não paga 

nosso ODICIPIO viveram D-\T '" ,�'TJ', ·I \� Verificou-se a 6 _do fluente, a Q,uix m-se d policia no 
c
dia

{i
, 

{
º
1
'•cilandn a su,, i11t,, 

l 'd d 
. "'-� ., ,t .:> ruo Marechal FJoriano, 2071•s0· t·ençiJ.o, u português Anlrmio o�, o ' e o, residente e tsta.;. 

l •  d J A  d 'd 
F d bl "  /ecido a rua Burô1U!St4 dP_ .lfe_sqmta, 74, e,_11 Jltesquita, 0 -., · ' 1.ij 1zan o esp Bll ! as 80 Bill a es iz.

�
r
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m anos nentc
_ 

mt s = =��:�, :
o 

ªêu:;:;ê ª o:�s:;,
a
.7�: :Pm sidfl ameacadr> e pn;ud,cudo pelo UJUdante de moto� 

JDu, o, rea ! . - .J, J_ovem Alvacel1 do Nas- Prog
reuista de No,a lgnauú, Antonio Jupira, que, "º SEtt holequ,m, faz sempre desp,.,,, f 

• d 
I d d • cimento, . convocada e,pecialmente para )e recusa a pagd-Jas. 

cívicas comemorativas a n epen enma Ca:al�er!: _
Eudoxia Reze

�
dc 

�:
e
d

o
;::i�i::.

ção de suo Direto- �rime de � 
1 j - 3, menmo Robe_rto, filho Foi ele ito preside nte do Co-

d B ·1 1 
do_ �r. Válte_r Borgb1 e de d. mitê, por ••preuivo numero de 

O rasl . Aiice Borgb,; , , . votos, 0 len. Roberto Cobrai, • 1 , -:- �· sr. Armando Sale8 'l ei- para 05 cargos de 1 ·. e 2·. vice-

No dia 2, o comissario João Caetano apresentou à Dele,. gacla Manuel João, acusado de ter assassinado à faca Anêelo 
S1lvlo Ramos, á rua Sebastião Lac�rda, l, em Belém. São 1q. 
temunhas desse crime Eduardo Jose Ramos e Esculapio Mol-, 
foi êle preso em flagrante e fez-se a apreensão da faca COI! 
que fer iu mortalmente Anésio Sllvio, . . . . d d . x

e
�

ra

4. sr. Calmerio Rodrigues presidentes
! 
respectivament•

,;,t°� 
Os 1guassuanos e pr10c1pa lmente a 1uventu e < F e·ra Jr re .·d t m ,11. sr,. dr. Jo,e dos Campos a 

' . . . . 1 
. t' err ' ., s1 en e e " . hães d ? S D e José Soa 

nossas escolas estaduais, rr.umc1pa1s  e parucu ares, assis ,. ' guf'l Pereira; n 
d '  sª1 • d. u· D N PorJ 

d d d. • d · · · 1 emente a Se 1 ' d L · a B · A res ª 1 va, ª · · Te tat1·va de so"Aidio 
ram es e o . 1a 1 , q�an ° se 10 1_c,ou so e? . , 

- •, · UIZ a_rom, r- o cargo de 1 •. se«etário sufra D 1� 

mana da Patria, 1 varias e rxpress1vas solentdades dvica., genta, �sposa do sr . .\rtur gau ,e O nome do prol. Gilber 
---

d · d B ·1 Arn"enta A ... jorge 1.llurlins dP. Sousa, brasiltiro, casado, de 26 a-· 
Comemorativas da Indepen e_oc1a º. ras1 . _., ', 'sr. Franc·1sco 'lonte,·- to lves_ do_, Santos, em cara d .d d t t . .  d E L ..... 

_ 1 • " e • a e, en 011 surci ar se na strada 11íz Soares, em Mo,. 
Realizou além das sessoes cívicas, festas esco arei. ro· ter pro�''º"º· . ro Agudo, ingerindo um_a dost de cianureto_ de pota55io COII 

1 b ' - 1 · d 'essores uma com1·s • , . N'ct·  F . Conslltuom o Conselho F1Scal 
O t t fi . 1/:, I d 3 S com a co a oraçao va 1osa os pro,, . : . - !• men1_na , 1 1a erre1ra: os .,s, Ismael Ramos, Julio Ra agua. a o 01 comumcaco o ma no ,a . ocorrido ,

são nomeada pelo governo, nela se d1strngu1ndo, co:r - o, m�nlDa Marta, fil�a do balo Guimarães • Luiz do A.e i11lernaúo em estucJr, gr�ve 110 a,pilal de lguassú, Jorge />&I, 

roda dedicarão no cumprimento do dever, o prof. Mano \  sr. Jo5aqu
m1m _voazH

M
l
a;.tms.1.lh rodo, a Comissão de Saude os rleclarar que /amura aquela atitude ,xtrema porqw ISlllflfl 

7 . • f' - ema e cio 1 o d F desgostoso e queria morrer 
Campos, técnico de educação neste Mu�ic1p10, .P�O ' do sr.' Luiz Soma e de ' d. :'.la- srs. r. Jo_sé Brigagão erreira, 

Maura Caulino Andrade, inspetora do cosmo mun1c1pal. Í ria R. Soma: �
'.· h

A!''º
G

º . de �uca v· �nton,o �s presos fu giram
prof". Aixa de Andrade Soares e prof. Otacilio da Silva _ - 7_. d. lolaoda da Coucei- d; ;;Í�b.,�::;�:

e
�, ,;:. 

or
l�ul: 

Ch çao PIDto, residente em Os- . h aves. . valdo Cruz· Rangel Azeredo Cautm o, An 
O ilustre prefeito mu�i�ipal, ,dr. G�tulio de Mou _ 7, sta. ·Madalena Araujo; Ionio Domingos Lopes e d. Ir� 

De segunda para terça.feira fugiram da Delegacla local 
onde se encontravam presos pelo crime que praticaram, Jesa.i 
,',\artins dos Santos e Antonio Martins de Almelda, acu1adoa 
de homicld lo, e Plioio Carneiro Giraldo, estelionatário. ra num belo exemplo de c1v1smo a mocidade iguassu_a · _ ;, menino Jair filho do n� Caul,�o de Sousa; a de Re,-

' 
d f ·d· d - . J li d Alb ' . v1nd1coçao os srs. Emerson de 

Dll, compareceu a to as as estas, pres1 ,o o as sessoes sr. • u o e uquerque, Sousa João Ferreira e ten Jo,e -. rromba me .. to e roubo 
1 h d · · d · - - 7 jovem perito contador ' · n 11 

ao coes, · oarao o-as com o prcst1g10 e sua pos1çao e 
A • d M . R'b . . Gonçalns Portela, e a Comis-

abrilhantap,do -as com o fulgor de sua inteligencia. · 
r
�

a
l i::e�i!��lla�i!'[��ra da são de Assistencia Social o_• O sr. josé Portu"ul, estabelecido c,m armazem de mos 

Silva ,,.. dr. Paulo Machado, Otac, e molhados a ,ua rro11ti11, 2, em .8,cl,a Sobrmho, compar«:a 
N o s  d i s t r i t o s 

Nova lguassú, Nilopolis, Bdtord Roxo e José Bu
lhões sobressairam nas festas da Semana da Patria. Neste 
ultimo distrito, onde se fez ouvir como orador oficial o 
cap. Sebastião Herculano de Matos, o exito da festa ,e 
deve aos esforço, dos srs. Juvenil Pereira dos Sa ntos e 
Dulcemar Garcia, que contaram com a coliboraçâo de 
codo o comercio local. Em Nil,>polis, a compreensão do 
dever a cumprir e a união das escolas particulares, como 
o Instituto Filgueiras e Ginásio Profissional de Nilopolis,
muito contribuiram par� o esplendor das festas aH rea
lizadas. 

N o  G i n a s i o  L e o p o l d o 

. Digno de especial registo foi tambem o programa
cu1dado�amente organizado pelo Ginásio Leopoldo, que 
fez rea lizar no seu conceituado estabelecimento uma se
rie brilhante . de palestras cívicas, encerrando-as vitorio
samente no dia 6, quando pronunciou seu discurso o 
prof. Geraldo Mcoecucci Jc Oliveira. A solenidade foi 
p_residida pelo Inspetor Federal, prof. Epaminondas Mar
tins, estando presentes o diretor geral do Ginásio, prof. 
Maouel Duarte Coutinho, pessoas convidadas, mestres e 
numerosos alunos. 
D e s f i l e  e s c o l a r  

. A S�mana da Patria encerrou-se ame-ontem nesta 
C!Jade, dc,xando as solenidades realizada, ótima impres· 
aao cm todo,. Pela manhã houve imponente desfile c,co
tr na rua ;Bernardino Mtlo, à srmclhança do que já ,e 

oh�d
a anteriormente. � sr. Prefeito Municipal, acompa

d 
fii° �e outras autoridades e pessoas gradas, assistiu ao :' e os escolares de um palanque ar::nado no principio d

1
a rua Gctulio Vargas. Dcs6loram gar bosamentc en-tre a as de grande nu d 1 

' 
l' 

mero , pe,soas que os ac amou de-
(ªotemeote, os a lunos das escola, estaduais (Grupo Esco-
5
ar Rangel Pestana), das escolas municipais do Colrgio

d
ªº�- Antomo, do . Ginásio Leopoldo do Curso lguassó 0 1aternuo Flum1nens d 

' . ' 
rts tod 1 • 

e e e outra, escolas parttcula-
an�inha 

os
d 

e
L 

pe 
d

tocs conduzindo suas bandeira•, as cri-
d D ' 0 ar e Jesus e o, atletas da Liga lguassuana e ••portos. 
Sessão de e ncerramentc> e hora de arte 

Na sede do Igu ' 6 noite a festa d 
as,u, que cou repleta, realizou-1c á 

1idiu à solenid:d;nce�{"�nto
1 . 

Ja 

d 
Semana da_ Parna. Pre

feito deste Monic,;io 
r. 

ue 
etu 'º.

d 
e Moura, ,lustre pre

parte na mc,a o, srs '  q f c
M
onv_1 ºcu para que tomassem 

M - · pro . >rio 1mpo, d z · d orau, cap. Paulino d S B b 
' r. •1t e 

Herculano de Matos 
e 

d
u

,
a ar º"• . cap. Sebastião 

Ouviu.,e o Hino Na
•. o 

1
1retlr-,cfr�tar10 deste jornal.

lar Ran�cl Pestana e 
c1ooa _P< o or eao do Grupo Esco

ar. Prendente concede: 
s
àgu,

Í
, na abertura da ,e,.ão, o 

Sousa Barbosa que como 
pa avra ao c1p. Paulino de 

dvica, 
' ,empre, fez magi116c, palc,tra 

D�pois houve interessante hora de arte laboraçao de alunos do Grupo Es I d G 
com a co

poldo, da Escola prof hriz e Gi�:,;�· Sa:to 
•na!lo Leo-

das nas. Orvanda Lippt D,n,·lc So D I 
Antonio e 

D M • • e are,, u ce Lo 
p{,a

d
'
d 

ore,ra
d 

A ocguoda P>rte da hora de arte for•:: 
orf

º

· '  � tG 
o o prof. Oi.e,! o Chaves apreieotado � ••o o rupo Esçobr em van?s numcros muito 

.. • lio Acioli Amorim • Rubens Be d Delegacia terçu .. feira, para comumcar que sua casa fO,a 
Fazem anos hoje : lém. 

_____ 
arrombada a noite, lendo os ladrões entrado no e.,tabe/J«:i-

- sr. Jaime de Carvalho: 
- jovem Válter Gomes La-

vinas. 
FALECIMENTO 

Sábado. dia l"., faleceu na 
residencía de seu genro, sr. 
Guilherme L i  e u r  e í, com a 
avançada idade de 94 anos, a 
sra. d. Carmela Martino Li
curcí, viuva do sr. Jo•é Car
los Licurci, ambos italianos e 
que viveram 61 anos 110 Bra
sil. passando a maior parte 
de sua existencía, tod·, ela 
dedicada ao trallalho e à fa
mília, em Nova Iguassú. 

A veneranda senhora dei
xou três !ilhas, dd. Madalena 
Licurci Januzzi, Catarina Li
curei e Joselidia Licurci Be
luci, além de �1 netos, füi bis
netos e 11 tataranetos. 

O passamento de d. Carme
la, não só no seio de sua nu
mi,rosa familia. mas entre as 
pessoas de suas relações, cau
sou realmente grande pesar 

--- mento pelo telhado e roubado, nu caixa registrada.a, 1.400 

e• V d 
cruzeiros e diversas mercado,-ias, no valur totul de 2.400 cn,. 

J n e er e zeiros. A policia tomou Jogo prov1úencius a respeito, iltfJesli
ga11do a que,xa apresentada e pondo-se a procura dos ladri#,, 

Ontem, lambem e,n Rocha Sobrinho, o mv,st,gador 
HOJE - Jornal Nacional e Marques prend,u Obdario Gomes de Sousa e Manuel Botei/to, 

da fox; um desenho; final do resp,clivammle, de 16 e 19 anos de ítlade, que acabavam tü 
fi lme em série : "0 falcão do roubar varios objeto� no t::,crilúriu de j. Amorim. Ambos con
deserto"; Charl<s Boyer, Joan fessaram terem >1do os autores do furto no armaum do sr. 
fontaine e Alexls Smith, no josé Port1,gal. 
drama : "De a mor lambem se Os objetos mcont,ados em poder de Obdario e ,Vanw/ 
morre". · eram os stgumtes : 5 colchas, 6 /ençó,s, 7 toalha,, 2 pgno,, 1 

AMANHÃ E TERÇA-FEIRA 
- Jornais Nacional e Para 
mount; inicio do filme em sé
rie : "Vale dos desaparecidos"; 

comb,nação, 1 vesfifi,,, 1 par de sapatos, 1 t1rt10 tk caslMiro, 
1 caJ,:u, 1 camisa, t pur de chinelos, J cusquete, 2 sacos, 1 
pasta e 1 ca, leira projisswnul perle11cente a O/avio Antonio 
da ::Oilva, n. 5403, serie 88. 

Simone Simon, Kent Smith e t Josefa Nunes da 
Jane Randolph, no d r a m a : Fonseca "Maldição do sangue de pan 
tera"; e Wil l iam Boyd, no 111 MISSA DE ANO me : 1 10 1::nganadorº. Franclscc. Nunes da Fonseca, 

QUARTA-FEIRA, DIA 12 - ,sposa, filha e demais par<ntes 
Na sessão especial pró-lesta ei, -,nvldam, por este melo. todas 
homenagem aos soldados expe- JS pessoas amigas para issist1-
dlclonários iguassuanos, serão rem à missa que, em sufraglo a 
exibidos os seguintes lilm<s : :lima de sua lnolvldavel fi lha e 
Jornal Nacional; Bob Haymes e i rmã JUSEFA NUNES L>A FON
Lynn M,rrtck, no filme : "Rap oECA, mandarào celebrar no 
sód1a em la-bemol"; e Warner proxlmo dia 13, quinta feira, ás 
Baxter. no drdma : "0 dikma 7 horas, <.wt..:c1pando seus agra
do médico". leclmen10s por esse ato de re 

t �armela Martiao 
L iearc:i 

(MISSA DE 7° DIA) 

Seu enterro saiu da rua 
Bernardino Melo, lti:!9, ás 12 
hs do dia imediato, para o 
o cemiterio local, sendo o 
corpo encomendado pelo vi
ga,·io na i:,:reja local. Gran,te QUINTA-rEIRA, DIA 13 -
rJ.umero de µe:;i:HHtS acornpa- Jornal NatlOnal; um cshort, 
olla1-am-no ate o cemitcno, [ktty DavJS e ,\\ac Donald Ca
onde !oi inumado no ja,:igo rey, no dran,a : "A mulher que 
perpetuo da l11milia nº ;s da 1' eu deixe,"; e Ann Neagk e 
quadra ti. Hichard Greene, no hlm< : "Ca 

116,làO. 
Nova lguassú, s<lembro de 1945 

B R S S E T  

Ve•ulem-se 3 Jilltolts d, 6 se
mu1111-..., ltgilimo.�, ,açtJ pura. 
H. lambem 1 mliqwnu de 11iutr 
nullto � tlc. quase nova. Huu 
• lürirJ Gama, 52-1. {C.:nnlútuu-

Julio Martino, Madalena LI
curei Januzzi, Catarina Llcurcl, 
Joselid 1a L1curcl Beluccl, cen
ros e netos agradecem a lodo1 
os que os confortaram e envia
ram pêsames, telegramas, corõll 
< flores por ocas,ao do falecl• 
mento de sua querida lrmt, 
mãe, sogra e avó, CARMELA 
MARTINO LICURCl, e convl
darr. a todos para assistirem l 
missa de 7° dia que, pelo des
canso et�rno di: SUJ alma, fa. 
rão celebr lr, quarta-leira, dia 
12, ás 7 horas, na Matriz de 
.Santo An1onlo, n,sta ddade. 
Nova lguassú, setembro de 19'5 

1 
narw amardo11

• 

r 
--� .

. d-··1 tN SEX I A , SABADO E DO-armaclas e P ªIl ao MINGO - Jornal Nacional e 
da fox; um dcsenh<>; Don Red 

,üo d-, ruu Claruidt) - To· 

mr,z,uhu 

Farm,cia Central - Rua 
de Marechal Floriano, 2194. 
Telefone, 16. 

Farmacia N. S. Apareci
d1 - Rua de Marechal Flo
riano, 1652. 

.................. � .. 

V d l casa na rua Co .. en e-se m�nd.1dor so�re<J, 
.!61. n.:.sta c1dact�, 

com 4 quartos, 2 salas, coz,. 
aha, banhe-iro e varanda, em 
ter1'eno de 10 x 50. Tr21.tar no 
endereço acima ou na Secretaria do Cura-;, Jgua.ssú, rua Marechal floriano, 2514 da 7 30 as 10,30 h,., com o .sr Gilbi:nv doa Santos. 1 

Barry, nu filme : "S<is do 
paus"; e v ... 1erie Hobson e Ro 
b�rt Donat no drama ! ºTartú" 

Novo Conselho Fiscal 
para o alvi-rubro 

Concurso para Rainha da Prlm•
v�ra do e. e. lgu•••ú 

R E S U L T A D O D A 6• A P U R A Ç Ã O , 
�::_ J,,ó

•
ru, - M.1ria Hd�na G.1tt1 Dias Liina 6.000 ooldl 

�- - U,van,/:, Lipp8 2 6.Jó J0 • - Te,es1.J .lludeiru ]5,(.) 1• • - Ad,Ua C.os/a . 20 .jo » - l,�11e du l osia Buura� 27 
Em reuo,ao do Con elho '.'.; • - :iara d'Atila Turr,s 26 

Dehberativo do dubc F, -
0 

: - 1i8 .Su,i/os . • 25 
lhos de lguu•ú, rcal 1••d• , I ,� 

- <Jtd, de Sa Billmcourt 23 .. • • :r • Ct'J1c1u .Avila • 2:.! 
4 deste, foi dr1to no,·o /IJO • /o/unda Bwroni . 21 
Co:i·elho Fi cal, que e tá li• .Aldu ,l/.1rq11ts Mogallrl1ss 19 
•,s,m conscituiJo : sr, J ><e A :'ISO - A Comissão organizadora do Con,1111° More,�• Neto, J >ab Lnpe R I d T<1xe,r ' Auí.J• de Sá B,t-

f»ra ain u l Prim1vera Jo lgu111ú comun11:-• que o 
cc, L.)Urt, i te B r bh, e 

ucsmo encerrar se :á q ,1 1nta-fe 1ra prox1ma, Jia tJ, e o.lú-
José Nunes. 

. JJc, c.outorrne tdr .. :aouncudo.

aplau�i�os, al�m de expr:;s:v: h:�.:ag·c:- ::�o 1 exped1c1ooano que 1J:io volt u � Patria. 
. _Encerra,do as le<eas da Scman> da Patru, f, tas 

f'i'°c,palmcme com o concurso da l!IOCidade ,�u,!suaoa 

1 d
• ou O ctr. Geruln de Mou a, que ai:;ra e u • pre -r,ç; 

Dr. Alf'redo Soares
C L I N I C A  O E'.  C R I A N Ç A S  

cu:-.�� L l'ORIO · flua �14re,h31 l'loriano, 1950 - T•I IJZ 

" todos • tambcm o fc ,z l n1 enho da C mu 0 oq;a111zadora 
" 

4 '· 6.u d �s 17 horas 
R l $ 1 o t: '1/ e I A  • Ant 1110 Cario� 1 45 r,1 za --------



INDICADOR 
Profissional 

tll e d l c o a 

o,. Do•in901 de Barros Ramos
Clinica medica. Doenças do apa� 
relh0 genito urinarlo.-Av. 1-{H 
Branco. 108, s. 401 (Ed. Ma, 
11nelll). Tel. 42-9385. Res. : , o 
orajau, 67 - Tel. 38-7935- RI� 

o,. Pedro Regina Sobrinho -
Mtdlco operador Panos. -
consultas diárias das 8 ás ;r, 
h•- -R. Bernardino Melo, 176:J 
Tel. 284.- Nova lguassú. 

A d ., o g a � o •  
Dr. Paulo Machodo-Advogad, 

_ R. Getuho Vargas, 87. Fon< 
2112. - Nova lguassú. 

Or. Orl�ndo Moni• Dias Limo 
- Advogado. Res. : r. Alfre�,
Soares, 123. Tel. 250-N. lguassú.

Dr.Alberto Jereo,io,-Advogado. 
Escritório : Rua 1° de Março, 7-
30 and. S. 309-- Fone 43-9150-
Das 16 ás 18 horas ás 4&• e ás 
6"' feiras. No forum de Nova 
leuassú, ás 3u e ás s,, feiras. 

Dr. José Basilio da Sil•a Junior 
-Advogado - Escritório : Rua
da Quitanda, 50, 1 ° andar. S. 1 .  
Tel. 43-6648. 

O e n t l • I • •  

Lei• GonçalvH - Cirurgião 
Dentista - Diariamente das 8 ás 
18 horas. Rua Bernardino Melo 
a. 2139. Telefone, 314. Nova 
lpassú. 

Dr. Pedro Santiago Coscia -
Cirurgião Dentista. Raio X-(Edi
flclo Ouvidor). Rua Ouvidor, 
169, 8• andar, sala 81 1 .  Tele
fone, 43-6503 - Rio. 

T a b e l l lJ • •  
Cartorio do 2° Oficio de Nota, 

- João Bittencourt Filho-Oficial
do Registro de Títulos e Do
cumentos. Comarca dt Duque 
de Caxias - E. do Rio. 

De•pachante• 
Eacritorio Técnico Comerciai

s.tas Netto & Irmão (Contado
res e Despachantes). Serviços 
comerciais em geral. Rua dr. 
Oetulio Vargas, 42. Tel. 208 -
Neva lguassú. 

M.lnho MagalhãH - Des
pachante Oficial da Policia. 
Trata de todo serviço adminis
lralivo desta repartição. Rua dr, 
Oetulio Vargas, 52. Tel. 316 -
Nova lguaasú. 

C'NI do Couto Pereira - Des
pachante oficial junto à Rece
bedoria. Esc.: R. Marechal Flo
riano, 2029. Tel. 101-Res.: rua 
Bernardino Melo, 1595. 

Ybicuy T. de Magafhãu-Aj. 
Deapachante - Serviços comer
ciais. Escritas. Transferencias. 
A•erbações.-Esc. e Res . :  rua dr. 
Oetulfo Vargas, 165. N .  lguassú. 

--�·�--
Orimina.li-

4a.4e Socia.l 

(Conclusão d:!. f• pligina) 
a mim proprlo que, com mi
nhas invençõ<S, eu deveria 
ocupar um lugar no mundo, 
enquanto vivia Infelizmente 
desconhecido . . .  O desespero 
apossou-se de mim, tomei 
em odlo o genero humano 
Inteiro e não teria hesitado 
em destrui-lo, se o tivesse 
agrupado na ponta de ml
Dlla1 máquina,", Foi •••· 
Ctllado. 

Quaatot crimes têm sido dclle pnero? 

CORREIO 0A UVOUIA 
3 

Hom�nogen1 c1os �xpe= ·  
d icionários igUO SSUôUOS

Nova Jguassu, à semelhança do que se está verificando em outras c'dades brasileiras, pretende homenagear condignamente os soldados expedicionários que daqui partiram para, nos campos de batalba de além-mar. honrar a Pátria empreendendo jornadas heróicas. e delendl'ndo com brnvura o sagrado direito que as nações � os povos têm de viver com lndependéncia polltica e econômica, livres. portanto, de qualquer opressi!o. 
. Há, nesta cidade. uma Comissão presidida. pelo ilustre prefeito municipal c várias sub-comissõ<'s que orgauiulm. com entusiasmo digao de menção. a lesta cm 
hom_eoagem aos «pracinhas,- iguassuanos, a qual deverá rcahzar-•e após a chci:ada do último Escalão da �loriosa FEB. As pessoas. que espontâneamente coiaho1·am 
para o i,x.ito dessa iniciativa do govêrno e do povo des
te \lunicfpio, revelam perfeita conciéncia de sra oporlu
nid.ide e da justiça que se fará àqueles que tão bem 
bOUber ... m dignificar e eogr!lndecer a terra em que oa�
ceram. 

Todos vêm dando seu valioso apôio à Comissão 
Centra, a fim dP que ela organize e laça realizar uma 
festa a altura do merecimento dos nossos «pracinhas,. 
Senhoras e senhoritas de nossa sociedade, homens do 
comércio e da. indústria. ricos e pobres não se negam 
dar o melhor do seu esfôrço para o fiel cumprimento 
dêsse dever da lamília iguassuana. Ai está, para provar 
o que dizemos. o exemplo dos srs. Antônio Vaz Teixei
ra e J. Fernandes & Cia .. que cederam gratuitamente 
suas casas de diversão, aqui e em Nilópolis, para serem 
exibidos !ilmes em sessões especiais, tudo em prol da 
lesta em homenagem aos expedicionários desta parte do 
solo fluminense. 

Muitos outros vão seguindo <?sses exemplos de pa
tr,otismo, g •rantiodo dêsse modo que a homenagem de 
Nova Iguassü aos s�us lilbos mui queridos há-de ser 
realmente bela e grandiosa como êles merecem. 

L. de A.

Il n a s e a u s a s 0 i Eu�oxia Hmo�e [avaliem 
M O D I S T A  

u m  e f e i t o  
Rna Rita Gonçalves, 523-Tel. 248 

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

/\re,n �e,npre a "preguiça in-
testinal" é a verdadeit'a causa 
da prisão de ventre, embora 
tssas duas e,r;prossões sejam 
,mprega d a s  indiferentemente 
para designar o mau funcia
uamento do intestino. Muitas 
vezes, o intestino deixa de es
vasiar-se de modo normal, j>or-

B
RASILEIRO, seu voto 

é uma arma pode 
rosa. Não cr.pitule dian
te dos que exploram o 

Brasil. 

que seus museu/os se encon- ___ � .... ....,. .... . 
tram muito contraídos, tal co-
mo acontece quando t e m  o s  #el•ot. T rig ue í ro 
cãibra nos braços e pernas. 

Se sofre de prisão de ventre, Despachante Municipal 
procure O medico, que é quem 

I Rua Gefulio Vargas 78 - Tel. 277 púde tratar o mal, combaten- ' 
do-lhe a causa. - SNES. No•a lguassú - E. do Rio 

Balancete da Receita e Despesa do E. C. 

lguassú durante o mis de julho de 1945 

R E C E I T A  

lonlribuições dos associados 
lontus correutes 

C. , $ 3.532.úO 
3.150,00 

Total Cri 6.682,(/() 

D E S P E S A  

D,spesas ferias du�anfe o mês 
Saldo em poder do Tesoureiro Geral 

Total 
Disponibilidades 

Deposito no Banco Industrial Brasileiro Si A 
Em poder do Tesoureiro Geral 

To!al 

N6va /guassú, 10 de agosto de 1945. 

c,s 5,737,60 
944,40 

c,s 6.682,00 

LrS J.087,60 
944,40 

Cri 2.032,00 

Lafoyette do Nascimento - Tesoureiro Geral. H�norino 
Sousa Junior -1º Tesoureiro. Visto: Morio Guimorães - Pres1dente. 

Agencia Chevrolet lguassú 
Peças e Accssorios cm Geral  

Concessionária dos produto, 
da Genual Motors do Brasil 

Pneus e Camara� de todas as marca!- .  - Oficina mccanica
a cargo de têcn,cos compelentes. 

PRODUTOS MOBILOIL INSETICIDAS SHELL TOX 

J oã.o B,. Cardoso 
Representante da Anglo Mexican Company Lida. 

Rua J3 de Março, 
NEW1\ 1Gll1\SS0 

!JS - Tel. 272
E. oe RIO

JUIZ(!) 06S PEITC!>S 01\ P !\ZENOI\ P0BLH21\ N(!) EST1\00
DE> R I �  OB JI\NEIR(!) (PRIMEIRO (!)Piei(!))

Munieiplo de Nova J gu11asú

E C> 1 T A L
De citação de interessados incertos, com o prazo de 30 dias 

O DoQ!or Joaquim Portclla do dode Brasileira de Explosivo• lei n S.36ó, de 21 de jullho d• Almeida Santos, Juiz dos Feitos Rupturita", em resguardo de teo 19½1, V. Es.cia. arbitre O deposi .. da Fazenda Poblica no Estad•> do futuro, pede ao Estado a n.pro to para ser deferida a imis,-M 
f�ºtei�

e Janeiro, etc., oa forma priaç_ão judicial, justificando•& do provisoria de posse da ªSocit:•dade segntnte modo : "Acontece que Brasileira de Explosivos Rur,tu• Faz sabor aos qoe o presente ante11 de requerer a. desapropria• rita'' na. lre1. expropriada., oma edital do citação do interessados ção, esta Sociedade esforç.oo se vez que se trata "'de desaprro incertos, com o pruo de 30 dias, por adquirir a àrea em apreço priaç�o declarada de urgencia.", virem, ou de\o noticie tiverem, que havia ,ido previamente ios- •es.-vi• do art. 40 do Decreto-ld qoo, pelo Estado do Rio do J•· pecionada e aprovada pelo 1r. n. 607, de 7 de outubro de 1942 neiro lhe foi dirigida a seguinte Coronel Chefe do Material Belico jâ citado; b) que, por precatóri� petição : 111E1mo. sr. dr. Juiz dos da 1• Região Militar, chegando, e para. acompanhar a ação em Feitos da Fazendâ. O Procurador porém, á. conclusão que não seria. todos os seus termos, inclusive o dos Feitos da FuenJa Public• dado apurar qual os legitimo• processo do art. 685 do Cod. d" vem peranto V. Excia. c.1.pôr e propriotarios das referidas terras, Proc. Civil, sejam citados : 1·) -requerer : 1) Por derreto de 7 d<' visto haver encontrado varios que O espolio de João Leopoldo M.ooutnbro de 194.2, sob n. 607, o assim se iotit .. Jlavam. Decorridos desto Leal, na pe1soa de sua in• sr. Interventor Federal desapro.. três anos, a situação permaneceu venta.riante d. A.o.na Modesto LM\ priou, por utilidade publica, por a mesma o não fora outra, aliis, &ocha 1diraod11 brasileira, ca��· conta e a favor da ªSocieJ.ade a razão de haver recorrido ã de· da, residente á rua das Laranjei· Brasileira de ExplosiTos Ruptu- sapropriação, unico remedio legal ras, 304, no Distrito Federali 2·) ríta", uma é.tea de terras colll para obter uma posse mansa e - Jo!o Uras e Francisca Uru, cNc9 de 710 hectares, formada pacifica, oode pudesse, sem foto· residentes no Beco do B io, 211,de partes da eotiga Fazend1;1. da ros entraves, localizar suas ins· casa 5, sobrado, no Distrito Fe Olaria " de terras adjacentes â to.lações e continuar a trabalhar deral; S·) - Comp1nbia Fa.z�ndas mesma Fazend�, situadas no 3° pela De-feia do País, e pelo en• Reunidas Norm1adia S. A., cotn 
distrito do munieipio do Nova �randecimento industrial do Es- sede à Avenida Rio Branco n. 137, Iguassú. 2) A área declarada de tado do Rio conforme a inclusa no Distrito Federal; Por manda-. utilidade publica, cuja planta de· fotocópia, a inventariante do dito do : 1º) - Giacomo Gavaz.zi, refinitiva foi aprovada pelo decreto espolio propôs a esta Socied,de sidente na Fazenda 8. Bernardin. 2.155, de 2G de fevereiro de cm carga de 29 de agosto de no, ES\ação S. Bernardino, 3• 1945, tem as seguintes divisa, : 1944, a liquidação da venda da distrito de Non Iguassú, neste Do marco do qailometro 40 do roforida Fazenda Ole.ria por aque- Estado. Por edital a outros que ramal de S. Pedro da Estrada de ia importancia, declarando-se pa- possa interessar. 8) O Procurador Ferro Rio d'Ouro (ponto C 18 da ra tanto autorizad> por alvarâ dos Feit,s da Fazerda, indica planta propria) segue pela mar- do juízo competente. Esta Socie- seu assistente técnico O auxilia.r gem oriental da via ferrea até dado não pôde ac :itar a proposta do engenheiro Ad<mar de Oliveinm ponto situado a 448,76 metros visto haver terceiros que alegam ra Sidaco, e prot�sta pela junto· no rumo 1-i-0 33' 3ó" SE do re· igualmente direitos a partes des- da de documeatos e quesitos pua ferido marco quilometrico; dai se. área, não tendo podido esta 
percorre : 105,85 metros no ta.mo Sociedade apurar, pelos ti tulas a pericia de vistoria e a•aliação. 
78° 24' 10" NE e 136,00 no ru- apresentados, quais os efetivos D. A, a presente, que està ins, 
mo 78° 24:' 15n NE e encontra o proprietarios. Bu, além disso, uni truida com os docnm.eotoa exigi .. 
rio Paiol, seguindo pelo seu leito ponto muit-0 importante e sabli• dos pela lei, P. E. deferimeDtO. 
até nm ponto situado no local nhar; é que a àrea de 162 ai· Niterói, 24 de agosto de 19½5. 
onde existiu a antiga ponte do queires e fração, cujo valor foi Severo Bomfim (U9inado)". Des
Taqaaral, que fica determinado avaliado judicialmente em CrS pacho : "D. • A. à conclusão. Ni• 
pelo rumo 3° 55' 05" NE e a db- 480.000,00, corresponde a pouco terói, 24-8-945. Portella Santos 
tancia de 1.110,03 metros • par- mais que a totalidade do terreno (assinado)". Despacho: "Expeçam• 
tir do ponto em �ue o alinha- desapropriado, isto é, incl ne tam · se precatórias e mandado para 
mento aoterior encontra o refe· bem uma nesga do que se apre· citaçlo das pesssas indicadas Dà 
rido rio Paiol Da antiga ponte sentam como proprietarios João inicial. N om•io perito o dr. Pedro 
do Taquaral percorre : 779,94 me· Huras & Cia., que alegam terem da Costa Possolo, qne serà noti
tros no rnmo 87° 35' 27" NE: adquirido da antiga Fazenda Ola- ficado 8 compromissado nà forma 
59 metros no rumo 63° 19' 21:l" ria. O preço que propomos é pois, da Lei. Niterói, Z, de ago!to de 
SE; 49,30 metros no romo 63° 19' um pouco maior que o da pro- 1945. Poroolla Santos (assinado)". 
23" SE; 221,40 metros no rumo pria avaliação judicial, • atinge 'Em tempo : Expeça-se edital de 
63< 19' 19" SE; 453,40 metros perto do três mil cruzeiros por citação aos iuteressados 1Dcertos 
no rumo 63° 19' 14" SE; 365,40 •lqueiro, ao passo que nas pro· pelo prazo de trinta dias. Data 
metros no rumo 57° 13' 35" NE; ximidades para a Fabrica Na,io- supra. Portella Santos (assinado)". 
208,E5 metros no rumo 75° 33' nal. de Mot_ore�, muito n_,clhor lo· Em virtude do que, pelo pr .. en· 
25" SE; 105181 metros no romo c�hzad 

.. 
a, foi feita a a"Ç"a_hação of�- te, faz citar I quaisquer interes• 27º 41' 15" NE; 122,46 metros cu1l t�es vc-zes me�or, isto é, _mil sados incertos sobre a ârea ex· no rumo 29º 23' 15" NE; 463,88 cruze1r<.s_por alqueire geomé�1co. pn priada, P''"entura existentes, metros no rumo 59<> 23' 09" NW; Esta Sociedade! tendo necessidade paro acompanbar O process , em 830 metros no rumo 63° 40' 46" argcnto do_ 10ic1a.r � a constroçao todos os seus termos, inclusive NW: onde encontra o ramal de das novas mst.,laçoes, v_em r•· 1 0 ,acesso do art. 68fl do Codi· Tinguá da Estrada de Ferro Rio querer a V. Exc,a. se digne to- P . • a a d'Ouro; segoindo pela margem mar as providencias nccessarias, go do Pr_o�esso Civil E, P r 

septentrional desta via ferroa até no forma da lei .á imis;ão de que a noticia chegne ao cunhe
o ponto deste ramal sobre_ o rio posse feito o doPósito correspon- cimento de todos, m�ndºº pas:• 
Iguassú; daí segue pelo leno do dente' à avaliaçlto judicial acima sar o presente • mais 

b�
ês /• 

referido rio Iguassú até um pon- referida, isto é, CrS 480.000,00 igual oo6r, qne serio pn _ca os 
to situado, a partir da intorsec- (qnauocentos e oitenta mil cru• e afixados na forma da lei. Da
çilo do ramal do Tinguâ com o zeiros) e que corresponde a mais I do e passado nesta cidade de 
rio Iguassú a 3.S-l7,70 metros do de 162 alqueires, quando a àrea I Niterói, Ca�1tal do �stado do 
rumo 87º 59' 57" SW; d o n d e desapropria<la é pouco maior que Rio de Janeiro, aos VlllU e no
percorre 953,44 metros no rumo 161 alqueires". 7) Em face do ve dias do mis de agosto de 
5° 40• 45" SE; 378,77 metros no exposto e confirmado o preço ofe· mil novecentos e quarenta e cin
rnmo l(}o 2()' 55" SW; 246,60 rccido de CrS 480.0�100, requer co. E en, Alfredv tú Miranda, 
metros no rumo 3º 43' 35" SE; o Procurador dos Feitos da Fa· escrivão substltnto, snbscrevo. 
35.49 metros no ramo 28° 46' zenda : a) que, mediante o pro· (a.) Joaquim Port•lla d6 Al-
38" SE, onde encontra o ramal cesso do art. 685, do Cod. de meida Santos. 1-2 

de S. Pedro da Estrada de Ferro Proc. Civil, e art. 15 do Decreto 
Rio d'Ouro; seguindo daí pela .---==================""",_...,.,111111•"""!!margem oriental dest� ramal até 
o já citado marco quilometro 40, 
ponto de partida _d•. presente dts, 
criminação dos hm1tes das te,r· 
ras desapropriadas. 3) A propne· 
dado das torras expropriadas é 
atribnida ao espolio de João Leo
poldo l\!odesto Leal, Jol!o Uras _e 
Francisca Uras, F_azendas Reuni: 
das Normandia, Giacomo Gavaz�t 
e outros. 4) A Divisão do Dom1-
nio do Estado, antes de aprovada 
a planta da ãr•ai po� _edital pu� 
blicado no Diàno Oficial de l ,
de novembro de 1944, deu cien• 
eia aos proprietarios e interessa
dos que a dita planta se ach_a�a 
exposta na Divisão do Domin!o 
do Estado, edifieio da Secretaria 
das Finança,, á rui\ �ltLrechitl 
Deodoro D, ao, cm N iterói, a füu 
de, no prazo de cioco dias, todo" 
os intcrnssados apreseohrem por 
escrito reclamt\ções que pudessew 
ou não alterar a dita Jtlanta. �c
nhuwa reclamação foi apresenta
da. 5) Sc.>rão instaladas, inic-ial 
mrnte 0a ârea em upreço as so� 
gainte's 1uanufa.toras ; l•j Fabrica 
de explc,sivos Roptunta o anes.os. 
2.1.) J-'ii.tbrica de c1plosivos �Hita 
rcs do tipo Super•Ruptonta e 
anexos· 3•) Fabrica do azida do 
('hmob� e de dctonadore:; civis <:1 
militues e anexo�. 6) A �:-;ode· 

Oficina Mecânica lguassú 
Conserto e reforma genl de autom6vcis _e ca· 

minhões. - Solda-se a oxigênio. - Adapuçao de 

freios hidraulicos a qualquer tipo de carro. 

F R A # O O  O U C C l # I & 

R. Marechal Floriano, 2J76 -NOVA IOUASSÕ-E. do Rio 
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Ut ll(}ll/1 /Gl//+SSÚ A arma do Humberto

A Tf>S Df> PR6F61Tt> MUNleJPRL

- Foram concedidas lerias regulamentares aos seguintes 

extranumerarlos : 

�a p ara esclarecimentos. 6646, Augusto Fernandes; 5873, Maria
�. Luz Gonçalves : Salisfaçam a exigencla do dr. Procurador. 
7534, Artur Cristiano Leopoldo Mtiler; n43, Obertal Santos : 
Averbem prel iminarmente o !movei. 

MENSA LISTA : Reglno Barbosa , a parti r  de 5 do corrent
_
e. 

DIARISTAS : José de Paula Candldo e José Vieira da S1i
rtlr de 3 do corrente. n, 8 

� Foram concedidas, l icenças para tratamento de saude 
105 se�ulntes extranumerarlos : 

FUNCIONARIOS : Acl Geor�ete Perei ra Batista , 25 dias 
arilr de 2-8-945; Zilah Schueler do Nascimento, 20 di as

:: prorrogaçto· Julieta de Matos Galvão, 20 dias a partir  de 
6-8-945; lvon� Gouvêa, 30 dias em prorrogação; Maria Anto· 

la Sá R•�o e Silva. 20 dlu em prorrogação. n 
MENSALISTAS : Adella Alvarenga Ribeiro, 4 dias a par

tir de 27-8-945; Natalina Fernanda da Silva Gandra, 11 dias 
1 part,r d• 9 - 8- 945. 8 945 DIARISTAS : Jalr do Vale, 6 dias a partir de 17- � 
Maneei Saraiva �os Santos, 3 d ias a partir de 28-8-�45, Ma
noel Serafim de Barros, 20 dias em prorrogação. 

foram concedidas licenças de 3 meses ás professoras Ene 
dlna Carvalho da Rocha e Adella Haddad Aquino, a pa rtir de 9 
de aiMto e 20 de setembro do corrente ano, de acordo com o 
art 169 do dec. lei 624, de 28-X-942. 

DESPJlenes oe PREFE I Te MUNJeJ P11L 

Processos ns. 5072, Osvaldo de Castro Cardoso; 6995, 

/olo Pinto : lndeflrldos. 5862, Daniel Wajnberg : Reti ficado o 
ançamento, quanto ao valor locativo, e paga a multa, devolva. 

10 a quantia reclamada, dando-se baixa , em seguida. do impos
to predial relalivo ao !movei demolido. 6966, Cesar Dragontro : 
Dê-se ba ixa no lançamento. 4725, Empreiteira de Construção 
Ltda. : Autorizo o processamento. 7390, Domingos Augusto de 
Almeida; TNT, Sobral & Cia ; 6474. Pantaleão Rlnaldl : Como 
requer. 7492, Alzira Dias da Silva Pinto; 7328, Abrahão An· 
d1laflh : Aprovo. 641 1 ,  Joaquim de Oliveira Carvalho : Ollcle-se 
• Inspetoria de Velculos solicitando Informações sobre os car
ros em debito. 7400, Manoel Quartsma de Oliveira e Rodolfo 
Quaresma de Oliveira : Delirldo. 6972, Alberto Noguelr a Neto : 
Aguarde oportunidade. 

DESPJU!Hf)S De eHEFE DR O I VISi'ie 

DE J\DMINISTRR,i'ie 
7564. João lilli; 6886, Joaquim Nogueira da Rocha; 7319 

e 7320, Antonio d2 Olivei ra Carvalho; 7344 e 7756 Obertal  
Santos; 7 185, Manoel Pereira de Barros; 7410 e 7436 Oscar Pe
re ira Gomes; 7505, Fra ncisco Chambareli; 7431 e 7177, Nelson 
Trigueiro; 7222, Antonio Jos� Firmino; 7323. João Miranda; 
7350, lnocencla Cardoso de Queiroz Lopes; 7352, Au11ust� Bor-
1ea do Couto; 7332, Antonio Ferreira de Olive11a; 6o27. Anto
nio Rodrigues Fontlnho; 7083 e 7231, Mauro de  Almeida Flores; 
7260. J6lo Antonio da SIiva; 7509. M url io A ugusto Esteves da 
Costa; 75',.7, Otavlo José da Cruz; 7479, Nlcanor Gonçalves Pe-
reira : Certiftquem-s• o que constar. 

Processos ns. 7376, Josef;na da Gama lnêgo; 7383, Roseo 
Deocleclo Pontes; 7377, Abll io de Jesus Borges Ferreha; 7443. 
Adalherto de Sousa; 7391 , Carlos Ac11usto e José Augusto Ser-610; 7456. Antonio Miguel Furtado; 7462, Candlda Alves Car
neiro; 7372 \lauro de Almeida Piores; 7577, Nestor de Oliveira B•·bosa; 7583, José de Carvalho; 7587, Assad lbrahlm Addum; 
7472 Amerlco Vespuclo Alvarez; 7510,,Muri lo Augusto Esteves da Cosia : Quitem-se prel iminarmente. 7468. Nelson Moura : Compareça para prestar esclarecimentos 7470, Cornello Pere; ra de Aguiar : Averb� se preliminarmente. 7107, Augusto Marques: Concedo a baixa 731 1 .  Arnaldo Joaquim de Carvalho : Defiro. 7413, Tereza de Jesus Santos : Atenda-se oportunamente 741 1 Mauro de Almeida Flores; 7192, Monteiro & Irmão : Compare: 

INDICADOR 

COMERCIAL 

F a r m a c l a  

Fo,11acia • Drogaria CentralRua Marechal Floriano, 2194 Tel. 16 - Nova lguassú. Deposltarlo dos Produtos Seabrlna e Viclory. Parmsceutlco A. P. Guimarães Victory, 

,.,.._ • A.NtMICOS 1 
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9-,q.lta 
E.c,ol,,foH 
C.-,1 .. cençu 

VINHO CRKOSOTADO 
* caia �  m MCloL 

OESPRtrnes oe enEFB DA O I V I SÃE> 

O E  BNGENHRRU\ 

Processos ns. 7496, Antonl,:, de Luca; 7463, Moisés SchOl
chet; 7423, José Gil; 7375. Raczkler Abram David; 7275, Joa
quim Vieira; 727 1 ,  José Dle�uez; 7225, Clodl�osor Dias dos 
Santos; 7263, Manoel Coelho; 70i6, Cla. de Cams, Luz e For
ça do Rio de Janeiro Ltda.; 7574, Szmul Lewln; 7419, Maria da 
Costa Ba rbosa; 7090, Maria Ferreira da Silva; 7245, Hernani 
Pires Bastos e Jalr Alvarez Pires; 7256, Crisplm Guilherme; 
7442 Joaquim Gomes de Olivei ra; 6615, João Marques Gomes; 
5674'. Luiz Dias A lves; 6878, Luiz Bulmasz; 7105, Arlindo da 
Rocha Ferreira; 7307, Lelba Ber-k Leder; 7174, Nestor Ferreira 
dos Santos e 6488, Ma•garlda Ferreira da Costa Gludlce : De· 
!<ridos nos termos das inlormações. 7481 , Joaquim Ferreira e 
7331 , Antonio de Sousa Pinto : Como requerem.  7588, Felln_to 
de Medeiros : O requerente pode ser at�ndldo a titulo precario. 
7289, José Maria de Oliveira : Indefi ro. 6708, Luiz Dias Alves, 
6844 Baslllo dos Santos Tr indade; 6912, Lourival Correia Pe
reirá · 7089. Alclna Moreira da Costa; 7027, Pedro Vitorio de 
And(ade; 7206, Horaclo Lemos & Cia. Lida.; 6887, Evaristo Lo
bato : Compareçam para prestar esclarecimentos. 7248, Samuel 
Pinto : Junte um croquis do terreno. 7336, Waldemlro dos San 
tos Silva : Prove sua condição d e  operarlo. 7189, Maria Caeta
n a de Lima : Junte autorização fornecida pela Prefeitura. 7379, 
Sebastião da Mota Ribeiro de Vasconcelos : Apresente perfis 
longitudinais dos ar ruamentos. 

DESPAenes oe e H E FE ºª D I VJSi'ie 

DE FAZENDA 
Processos ns. 7330, Alzira da Silva : Reconheça a lirma 

das declarações apresentadas. 6688, Elisabete Cabral da Silva : 
Indeferido. 7 1 82. Maria da Gloria Santos; 6706, Francisco Ba
roni & Filho; 5937, Alexandre Barbosa Furtado; 7360, Emília 
Ribeiro; 6965, lchia Leib Gimpel; 5723144, Ytacy Tinoco de Ma
galhães, Yboty Tinocc de Magalhães; 7349, Gastão de Menezes 
Ramos; 7262, Edjalme Perret de Sousa; 7337, João de Barros 
Pe reira Sobrinho; 7363, Mario José Vieira; 7370, João Ev ange
lista Teixeira de Carva lho; 7282, Aureliano Pe reira de Lima; 
72761a , Aroldo Bernardonio da Silva e 5847, Aníbal da Costa : 
Transfira m-se nos termos das informações. 5992, A ntonio Bar
reto da · Silva; 7440, Celio Fe rnandes; 7186, Gratuliano Peixote 
da Silva; 7 188. En,ilia Ca mpos de Sousa; 7387, floriano Peixe 
to da Silva; 4265. Delcina d a Silva e 7365, Pedro José Pereira : 
Deferidos nos termos das inform,ções. 7464, Inácio Rodrigues 
dos Santos; 7353, Augusto Borges do Couto; 7228, Franciscc 
Lourenço :Mota Filho; 737 1 ,  Samuel Coleto! e 6949, Antonio Au 
gusto Lobão : Como requerem. 7177,  Laura da Cruz Leite : Re
queira a Prefeitura de Dcque de Caxias por estar nesse :Muni 
cipio o imovel em apreço. 7 139, José Tinoco de Sousa : Apre
sente titulo de  propriedade relen nte ao bar racão da rua Wen
ceslau Braz 7373144, José Antonio Roddgues : Compareça a 
esta Divisão para prestar tsclarecimentos. 7451, Francisco Faria 
e 7416, :Manuel Damas,, : Junte a transferenc,a do Estado. 7414 
Reclinlo de Azevedo : Junte a licença do Estado. 7327, Manue l 
Inácio da Silva : Compareça a esta Div isão, para retificar o 
numero do predlo. 5826, Marcelino de Araujo : junte titulo de 
propriedade, vislo se tratar de transfuencia e não de retifica. 
ção. 7290, Santos :Molín a,o : Quite-se prelimioarmenle com esta 
Prefeitura. 7484, Fulgencío Munlz : junte lalão do Estado. 7450, 
:Maria Adella Giraldl : Junte o recibo da compra da sepultura 
em apreço. 

� l\ PAREL HE>S san itarios, brancos e de ffll 
Ili;· cores, nacionais e estrangeiros. - rn 

Materiais eletricos e hidraulicos 
� Fornecimento e colocação de azulejos 

� 
ladrilhos, mosaicos, ceramicai:;, etc. ' 

W J. V I E I B A s 

m ltuA MARECHAL FLORIANO, 2243-NOVA IGUASSÚ-E. do Rio � 
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S I M P L E S  E M E L H O R  

easas Funerarlas 
'"'ª S6o S.ba,tllo-Calxõea e corõas • Osvaldo J .  dos San. tos. Av. Nilo Peçanha, 39. Tel.283 - Nova lguassú. 

D1llioi P1relra Mont1n1gro -Construtor. Av.  Santos Dumont,626 · Telefone, 69 - Nova lguaasú. 

O alimento t indispmsav,/ 
ao organismo, mas, pura que 
s,ja btm aprofJeitado, deve ser 
mge,ido tm quulidade e quan. 
t,dads convenitntis. Em nnssu 
clima, por exemplo, é pr,jucli. eia/ o abuso ti• ulrmentos p,. sados, pratos gord14rosos, ca, 

ne slca, feijoada e môll1os pi. 
cantes. 

Procure alimenlaY-se racio
na_lnuritr, pr,ft·rindo St'mprr a 
al,mentaçiio simpt,s, natural, 
sPt11 mutto ümplro nem gran. 
des pre par,,s. - Sl\'ES. Ca,o Sa11to Antonio - Ser� YIÇo Punerarlo _ - Guilhermina Ferreira da Silva. Rua Marechal Floriano, 2018. Tel. 86 _ Nova lguassú. 

D i v e r s o s  

S. M. T º"ªeª - Copias e papeis he liográficos. R. Uruguaia na, 1 12- 1° and. Penes : 23-4968 
23-2663 e 43-8826. 

Mandioca • olplM _ Compra-ao qualquer quantidade á rua S. Sebastião, 1695 (fundos) Belford Roxo - Estado dv Rio. 
S•bor 6 podo, - A prenda lnglh - Preços modicos. --

01rtla &e a Mr, Üt"tlling. Rua FotogtoRo lguouG _ Lc1ur 
Ploreata Miranda, 2U - Nova l 

de Ollvelra. Chamados a doml 
..,..,., tlhu. Ttldune, 140 - Nova lguanu, 

Oficina Eletro-Mecânica 
ENROLAMENTO DE l\lOTORES E INSTALAÇÃO 

DE ALTA TENSÃO. 
TORNEIRO MECANICO 

Alberico de Sá Bittencourt 
Rua 13 de Maio, 2J - líOVA HiUASS(I - E,t.  du Riu 

A prop6sito ?º v,eneno . de '2obra publicado 
nesta secção domrngo ultimo, t1ve�os o pr>z�r de ou
vir a impressão de um dos envolvidos na htst6ria do 
Venenoso - êsse velhote ira!dvel. Trata- 'e  do 
Humberto Assunção, fervoroso adepto da arte de Diana. 

Ao ver-nos não escondeu o humor peculiu ao 
caçador, negado por muitos que escondem as . :egras 
sociais na máscara da face, quando se v�em crmcados, 
numa evidente disvirtualização dos predicados do ciuc· 
geta. Demonstrou, �ssim, elev_ado p�incípio esportivo, 
aceitando sem queixas, as brtncaderras do Venenoso; 
com um 'riso franco foi logo dizendo : 

tsse Venenoso arranja cada uma ! 
- Quem 2rranja não é êle - respondemos - ma1 

outros que lhe transmitem as novidades. 
- Pode publicu o desmentido. O que houve n:io 

foi bem aquilo. O fato é que ao chegar ao mato já 
encontrei a tal cotia morta,' pendurada a uma árvore .. , 

- Presa pela cauda ? - interrogámo�. 
O Humberto sorriu novamente diante de nossa 

incredulidade e prosseguiu : 
- A culpa é dos outros, mas naquele dia o fra

casso foi inuplicávcl; no pr6ximo domingo não acon
tecerá tal coisa. Vamos matar muita paca, pois a "ca
chorrada é especiali,ta" ..• 

Diante daquela con6s!ão argumendmos : 
- Domingo já estaremos cm pleno defeso e é 

proibido c1çar nessa época destinada à procriação ... 
- Não - retrucou o capdor · - como n6s ca

çamos não é proibido •.. 
De fato êlc tem razão. Como êles caçam não é 

proibido. E' que usam a mais perigosa de tôdas as 
armas : a garganta.,_ 

....... .. � .. -

� Veneno de cobra . . .  
O ambiente venatório ,stá interessante, Alguns caçado

res, desiludidos com os cont,altmpos da t,mporada, pen. 
sam em trc.car a espingarda pelo anzol; outros, que obtãvna• 
ótimos 'resultados, ,stâo armando plat10s para a futura ,sta• 
ção. O Marândola e o Rubens, por exemplo, qus se fartara"' 
de dar tiros, estão treinando four pontar,a com o olho ,s
querdo, porq11e gastaram o dirtito de tanto olhar por ci1110 
do cano ... 

V E N E N O S O  

.--......-...-.,__w,_,. • .., • .., • .._.� • ...,._- ,..,.....,..,..,......,, .... .._ • ..,,., """""'""""'""'""""'""""""',.,_.., • ...., • ., • .,..,... 

A l i a n ç a  do L a r i 
(LTDA.) 

Sede : Avenida Rio Branco, 91=5
º 

an�ar 
R I ()  DE JAN B I R E>  

Carta Patente n.  1 13- Expcdída pelo Tesouro Nacional 

Plano Federal do Bra•il 

Resultado do sorteio realizado no d ia  31 de agosto de 
1945, de conformidade com o Decreto-lei n. 2.891, de 20 de de
zembro de 1 940, na presença do sr .  fiscal Federal e grande 
numero 1e prestamistas e outras pessoas, na s�de da Aliança 
do Lar Lida., de acõrdo com as instruções ba ixadas pelo reir• 
rido Decreto-Lei. 

Plano Especia l - premiado o N .  
451 2- Milhar-Prlmelro premio n o  valor de Cr$ 

5 12-Centena- Premio no valor de CrS 
l nv1·rsilo do milhar - Premio no valor de Cr$ 

l,l'lano Popular- premiado o N. 
4512-Mlihar-Prlmelro premio no va lor  de  Cr$ 5 12-Centena- Premio no valor de Cr$ Inversão do mi lhar - Premio no valor de Cr$ 

" P L 1\ N E>  1\ L 1 11 N � A " 
Série 8, Numero 18 1 1 ,  no valor de Cr$ 50.000,00 _ Tipo Llbt1al 
Milhar de qualquer série . . Cr$ 2.500,00 - • 
Cemena . . . . . Cr$ 600,00 -Inversão do m ilhar  . . . . Cr$ 200,00 -lnversao da centena . . . Cr$ 60,00 _ , Séde 8, Numero 181 1 , no valor de Cr$ 25.000,00 - Tipo Cl• .. 1'" Mi lhar de qualquer série . . Cr$ 1 250 oo - , • 
Centen_a . . • . . . . . Cr$ 3u0'00 _ lnversao do milhar . , . . CrS 1 00 '00 _ Inversão da centena . . . . Cri 30:oo - • • 

t b
Observanio-0 proxlmo sorteio r<allzar-se-d no dia 29

4 

•• •1
m

1 
ro, (sabado), às 14 hor,s de confor,,;ldade com o D<'I' to• � nu, 2.89 1 .  , 

Rio de Janeiro, 31 de a�ost" Je t!/-15. 
VISTO .  EdunnJu F. l.obo - Olrttor Tes�urt1 

O. l'tpJnhu - [)Jr hH ticrc:-nl 
,·\'d.sc,n ,Yog"eir,i - Fiscal p,J,ul 

1 ' - ""1 i,/a,nos ns srs. pr,•stamislas 11te111plt1 P1 
,"/��, '""' 11s seus t,ti,/os ,,,, dia ., u:

1 

m a ,, d,, 
• Yl'n, seus f'rtJmros d, arlJnlo' rom no ,. 



lgua11suano 

A LIO fo,õ reolizar, hoja, o 1e9uinte 1ogo t UNIVERSAL • 
jlOVA CIDADE. 

o To rnela Inicio

Em .-i,tude do mau tempo reinante no tarde de sétbodo 
1 ,lo corrente, ficou fron,ferido po�o o pro1umo sóbodo �ia 1s' 
• Torn••o lni�io . do Comp•onoto Clonista, a realizar-se '  no com: 
,. do lguonu, 01 15 horas. 

lrA a Magé o lgua••ú 

Poro di1pufor partidas de futebol • basquete seguirá poro 
Mag6, neste Estado, no proximo dia 16, uma grande embaixada 
• elorio10 campeão do Municipio. 

Bonita vlt6ria do Giná•io Leopoldo 

Em comemoro;;ão á data de 7 de Setembro, reoli.1ou-1e no 
compo do lguauú uma interenonte partido amistoso entre o Gi
aisio Leopoldo • o Combinado Rubt-o-Negro, que foi pre,enciado 
,., uma enorme • enhuio,tico ouist .. ncío. 

Depois de 90 minutos de iogo renhido, venceu o Ginásio 
�poldo pela contagem de 4 • 1 .  

Derrotado o Comb. lgua11sd 

T ambêm em homenogem â nosso maior dota, o prestigioso 
•N 7 de Setembro realizou em Hu con,po1 na Poue1 otroen• 
te fesh•ol esporti'f'O. Na pro•a priftcipol, que reuniu o Combinado 
..... ,G e o 7 de Setembro1 saiu vencedor este por J x- 2. 

X a d r e z 

Jogos poro a ••mono de 9 o 16 do corrente : 
Luai Poquelet x Josi Vilelo. 
Dr. Morio Guimarães x Jorge Paladi110. 
Cam1elito Brasil • Manoel Santiago. 
Mo• Marinho x Donte Paladino. 
Gerardo Bruno x Luiz de Canalha. 
Josi Paquelet x Darci Ciani. 

Helio Ciani x (orfflelita Brasil 
Manoel Santiago x Dr. Mario GuimGrõea. 
Dant� Paladino x luci Poquelet. 
Darci Ciani x Max Mariftho. 
Jorge Paladino • José Paquelet. 
José Vilela • Gerardo Bruno. 

(01 nomes citados em pràmeiro lugar jogorõo com 01 braaca1) 
.., ... ,.. .. ,.. 

Registo Industrial 1 945
Notificação à s  empresas e m  falta 

E D I T A L 
Pelo presmte edital ficam notificadas que devem com· 

,-rtur na A,;nicza Munzc,pal dt I:.stat1stica de Nova Jguassú, 
silo d rua Marechal Flor,ano P, ,xoto, 2033, sobrado, nesta 
dtlo<ü, no prazo mdxi,,,o de sete (7) dias, a fim de darem 
_pn,,. nto a rx,ge etu stabtlec,da p, lo Governo Fedtra/ 
• loca"t à pr, t cu mformes e,tutist,cos , registo d; 
nlGMltc.im ntos 1,a , fr1t11 , os /trmas relac,Qnadas : 

<.ia. Br si/ r de Aç s /-mos, Alfredo Gonialves Gwr
,., lrmlJ s B, Iene urt Lt <1., Germano Lube, Usmas únzfo 

Lida., r.. A,,: nlu L tdu., /ose rar,a de Barros F,lhr,, Rama · 
ai.ta di <., Lt L B u dos Reis, Vicente I'errone Filho, 
/Nq,,i,n Ba t , ÂU?J' r fn-r i,u L ,tá,, {}uinl,/u di C.tu., 
..U.I Soare, Seco, J · • ,Jn Vu/ Roxo, Jo,e /:fat,,tu Rotlrt,:ues, 
lMla Alach ,J , UA e l. " I  tru Íl,'IWS•Ú Lida., F. G1,u. 
lart Pn- m,, li / AI e , Antom, G "'ª" es, Jlunr,el 
Goraa V1e1ru. Mun 1 ,ides, A lberto Gunçalv s, S/ A Brasrl 
1-bil,anu, M. S L,ita Lub di L1<be, João /usl .�ch1ndhr, 
llario R,t,e,,o, Ant 1 1-. 1 1/u , /o t ,1/or,rra N, to, G. Ha, t
•1111, Alfredo Gume Lrromus, B nedrlu Burbusa Lima, An lo
llio Monttiro Braz, Arncundo :Suures. 8t·rnurdo L. Barbosa, 
lt ÚNarte, Li,iz L u,enço .Saraiva, <-. C.arvalho, Labura ta,io 
,,.,_UC1J• Qu1mico ,1/unasol Lida , Adrtano de A/mnda Muu
ricio, Hugo Bade, Àu�uslu Ferrtira Leitdo, José .\lart,n,z, 
A6ilio reruira • folia Nogueira Lopes. 

F1,ido o p,azo ,Je s te (7) dias, supromencio11ado1 c;l)nu
flido ap6s rttlerados apélus, /11 /0s a cuda firma fu/losu, no 
•tido àa gp,,sentaçii:J dus quer,lir,nurlQS Preench1dos1 �era 
_,uJa Nmo1 lista dos rtcalcrtrunles li lnsp,tur,a lút:íMt / 
'6 lnslttutu Brus1/,,ru de Geo1:.rufiu • l:.,tut1ll1ca nu E,tudu 
llo Rio, para apl,caçiiu das stm�6es legais (decretos fedtrui, 
. .... 4.081, 4,736 • 4.7:,0. 

Nova lguassú, 5 d• setembro de 1945. 

MENEVAL SCHENKEL OE M ELLO E SILVA 
Agente Munlc,pal de Es1a11allca 

bulnte do ar. Wellnglon L Pi
mentel; d) - lazer a dts!rlbul, 
ç;io dos prcmtos nos tr,_rneios 
de Damas, Xadrez e Ptngue
pongu�, d e  acordo com as co
locações obtidas na ocasião em 
que toram encenadas; e) - to
mar conheclmenlo e provlden, 
clar sobre o ohcio enviado pelo 
assocl3do s,. Anlonto C1anl; fJ
rcalizar uma do{IllnRuclra no 
proxlmo domingo (hoje) 

JOÃO I;. CRUZ-SeCTetuio Geral 

COltHIO DA U\'OUlA 

Inaugurado o retrato 
sr. Narciso Ra.ma.lheda. 

sede do a.lvi-rubro 

do 

na. I ....  I .  ]J .  

BOLETIM OFICIAL 

RESUMO DO EXPEDIENTE , 

E. O. I,ra.a.ssn

ME.SUMO DOS ATOS 00 SR. 
PlleSIOENTE: 

Domínio ultimo, A• 20 h, .•  
realí1ou•.1e na nde do timpati. 
co clube Filhos de lxua,,.ú um 
tocante ato �olcne, com a inau• 
tur1ção ali dn retrato do •r. 
l'(arc:so de Almeida Ramalboda, 
pre ,dente daquele clube. bom< 
narem da Comi•tio do Concur• 
•• pr6 Rainha da Primavera 
daquele gremio. U,aram da pa-
1a,r1 01 �n. Ru-tsani Elias Jo� 
�é, em nome da Comi1do, enaf. 
tecendo • figura do ,r. Narci
'º Ramalheda. diiendn ,e o Fi
lho, de lgu .. ,6 po,,uia hnje 
um patrimonio. só devia agra. 
decer a ele. que, com o t-eu 
••forço e dedicação, tinha tor• 
nado realidade o maior ,o. 

•e«uir ofcrectu ao homenareado 
ama linda corbelh1 olerla da 
Comiulo promQtor; da fe,u. 
falou por ultimo o itr. Narci,o 
de Almeida llam1lheda, upon
do o� motivos d;1 �ua rtnuncrn, 
e airadecia, 11inc, ramente. aque. 
la taanifcslllçlo. T ermínado• o 
di�cur.soi foi �enido uma teça 
de champanha an, diretores do 
clube e demai� e nvidados, Loro 
a P.ttuír dcu.,e 1mcio á Hora 
do, Calouro«, que foi muito 
aplaudida pela xundc 11,i,ten, 
eia que enthia o �alão nobre 
do Filho, de lguusú. 

VIA M A L É F I C!l\ 

o) - Altntft,. aô nficrn dtJ 
�-'t_nuu .tfumci/nl dt hsta
lut,c; ,. hj - tom,,r conh•·c1-
mo1fu du of dtJ /1,1fttfuru e ,  
b,-e '--' /).Jt'1d, do d,,, 7, CJ -
,,m,,r1,,, u hco,ca 'it1/1c,tudu 
p,Jo JULZ Ern,5fo Sa/,r,,o , 
ao f,lh'JS dl' Í(14U'JJ.u o pr�z.'J 
d8 10 dia§: PtJru p,1!(amtn lo df' 
mull,JS. d) - apl,car ''fJ F, 
/hr,s dt lg r,�csú '-' rnullu dt 
100 c;r«z.e11us, dt UC()rdu e· m 
o art. 12; ,) - sn/icitor d, lo
das ac Aur,c,açbu /1/iadus qut 
tnt.iit m d LiC?a, CtJm i,,-g,nc,a, 
a data em que comtçarum a 
funnonar � as d1mr,n,iJtrJ das 
sua, praç,,s de ,sporlt, fi -
reqmutar a f,1'açu d, ,spo ,.t, 
do ulvi-1'ubrfJ para o dia 23, 
tO - desii:,wr os dias 16 t 2:, 
do corrente para a reailzução, 
rtsf>tcltvamtnlt, tlns jogns ln· 
tkp,11denc1u x Umilo d1 lg""s
.:.U • Umàu de IIJuussU .x Alia
dos, final; h) - >1<sptndtr por 
9IJ dia; n di,tlor do União dt 
lguas,U, josi F1rrtira Lima, 
por mf,açtlo do art. 102, letra 

8, • apl,c�r a multa d, 75 
cruz•,ros uo UmiJu de Jguassú 
po, mf,oç/Jo do url. 98; 1/ -
marcar l pont1< ds div,w,s 
do Btlford Roxo por terem 
vencido as do Nova Cidade; 2 
pontos d 2• divisão v1/oriosa 
do /nd,pendenaa , J po11to o 
cada div1s/10 deste e do Alia
d11s por lerem fflf Patado, , 2 
pontos d 2" d,v,s4o vitoriosa 
do llnião • l ponto a cada d,. 
v1•ilv dn lt • do U n 1 4 o de 
lg11u,sti por ttrtm empatado. 

a) - Oficiar , l!acota Naclo
no1l de Educaçlo Plalca, comu 
nicando-lhe as homeaaa""' Que 
lhe serio prestadas no proz1mo 
dia 7 de outubro; b) - ollclar 
' Bate At1ea de Santa Cruz 
coraunlc:ando-lhe as bom,naaen� 
que lhe ae,ao prestadaa no pro. 
xlmo dia 21 de oulub10· c) -
ollclar , P1clollur1 Mu�lc,pal 
cm reapoala ao oUclo o. 7 1 ;  d) 

conc:eder dtm1aalo ao soc:lo 
con111bulnle Ab1llo Au1u110 AI. 
ves; e) - aceitar o con•He da 
ComlasAo Geral de Organlzaç�o 
das festlvldade1 comemoraUva1 
di Semana da Pauta, para to-

mar p111e no deshle do dia 7 
de Setembro e delctmlnar à d , .  
reçio d e  Espo11es • •  neceau
r1as prov,denclas pa1 1 o c:om
pareclmento dos atlelas; 1) -
incluir no quadro aoclal, como 
Uplronte, o menot Jorge R•· 
belo Oulmarãea; g) - c�nvldar 
o Vila lleglna pua disputar 
uma partida amlstoaa no pro
ximo dia 23 do co11ente; h) -
autorizar a Tesouraria a adquirir 
o mãl<rlal sollcltado p,la aeçao 
de baaquete; 1) - teahur uma 
domingueira dançante no dia 9 
do corrente (hoje). 

nhu dos � h·i.rubro!i; o c:-tadio. A resp,,.acâ:, p,/a hoca ltvu, 
Alv11.rtJ Viana, em nome dO!\ à gargu,,trJ t o ,.$ pul,nO!!s ar 
auociado)'l. pedindo que o "r· ! f1 M e carrega ln de /)ne�ra1 
prr\idente oão rcnunciaue 10 ,,,.,,udtcrms au f,r�am!,.mf1. Ao 
carizo como haviam anunciado, cnnlrorw, f>a�s, ,, ln f>t[() nariz, 
e dizendo que aquela ioaugu• º· ar ch,ga aos /Ju!mó,s aqui
ra\:lO era oportuna porque ,-.�e

! 

cidn , 1'ilnlo d, tais ,mpurtzas. 
. . , . · Procure rvilar as dv1nças du 

trt�uto 1A lhe deveriam ter �fe, garKanta , da< vias r,sp,rat6, 
rec1do pelos 2:rande� �erv1ços ria�, liab1tuando--" a r,spirur 
prestados ao clube, e logo a ptlo nar,r. - S.VES 

l!lon lg11ua1i, 4-IX -M!i. 

Concur•o papa Rainha da Prima
vera do FIiho• de lguaasti F. e.

FLORIANO P E l :t O TO DA 
RILVA - 1• ltecntúio. 

B 
RASlLEIRO, ao vo 

tar não ae e11queça 
do Brasil . 

I• 
2• 
3, 
4, 
5• 
6• 
7, 
8• 
90 
t()o 

5ª apuração em 4 de setembro 
. - Nell dos Santos 6 015 volos 

lugar - Mart• Bertoz1 4.575 
- Angela M Perrcne 
- Ct:"ni Vieira Fernindes 

T�reza da G . .  \1adc1ra 
• - Diva Fagundes 

- Maria Guimarães 
- Hatdée G .\lonlei10 
- Borllha l'. Teixeira 

. - Wilsonlna Pereira de Sá 

2 920 
1 97() 

1 4L5 

4l5 . 

180 
75 . 

70 
10 • 

Nova lguassú, �-IX-1945. 

MARINHO M!GALH1ES 
Presidente 

Vende-se 
por 50 mil cru
zieiros, a 5 mi
nutos da eslaçio, 

óhma casa com 2 quartoa, 2 sa-
las, cozinha, banheiro, 1 g u a 

1
encanada e luz eltlrlca. T,atar 
com o sr. Marlo, â rua Bernar
dino Melo, 2075-Tel. 1110. 

B A N C O D O  B R A S I L S. A: 
o MAIOR ESTABELECl•E•Ta DE CRÉDITO ao ,..,. 

Filial de Nova lguaHlí - Estado d o  Rio I l?raça 1-11 de Dezembro, 98

Telefs.: 4 (Contadoria) e 25 (Genincia) · End. Tel.: 1 1Satélite" · Caixa do Correio, 3 

Condições para as contas de depóaltoa :

eom furos - (�em limite) • • • 
P'opulares - (limite de CrS 10.000,00) 
Limitados - (limite de Cr$ 50.000,00) 
Ji'raz:o FJ:ii:o - de 6 mesea 

- de 12 meses

i % a.a. (retlradu 11-vrea) 
4 ¼ a.a. ( • • ) 
3 % a.a. ( i3 • • ) 
4 % a.a. 
6 ¼ a.a.

i'RRZe FJXt> eeM RENDA MENSAL OE 1\VISt> - Para retirada• (lle qual1quer 
quantia&) mediante avllo 

NOTA 

de 6 meses. 3, 1 12 ¼ a.a. 
de 12 meaea 4, 112 ¼ a.a. 

Nesta conta, o depositante retira de 30 dlH 
a renda, mensalmente, por meia de 60 dill 

de cheques. de 90 dlu 

prévio : 

LETRA S 11 Ji'RÊMH> (saleltas a sêlo proporeloaal)

8, 1)2 O/e a.a. 
4 ¾ a.a. 

f. 112 1/e I.L 

de 6 meses 
de 12 mesea 

4 % U. 
6 0/o a.L 

r -•Lo es cond,.l!o-es, to·das as •11•ral!ii•• •••••ri••
r az, na,s m�.11. r ..,. ..,. 

'2ob:ranças - Transferências de Fundos. 
De�contos de letras, saques e cheques sõbre esta ou Q';I&lBQUer outra& pra9u.
Em:,résllmos em contas correntes com caução de duplicatas. 
Empréstimos em l.!tr.z,s hipotecárias. . . 
<.'!rédllo Agrícola 11 longo prazo, sob a garantia excJus�va da �r!-)ta. -,1., 
'2rédito Vecuário 11 longo prazo para cusle10 de cnaçao, oqu1s1ç!lD de gado para eogo • ...,

recriação, etc. 1 1 t e aqal· 
erédito I n d ustria l  para a compra de matérias primas e reformas, aper e çoameo 0 

sição de maq•,ioârlo. 
São atend1tlos. com o maior presteza, todos os pedido� de lnformaçõea e e1cl1reclmeotoa

s<ibre quaisquer operações da Carteira de e, édito Agrlcola e Industrial, que 18 
acha em pleno funcionamento. 

.Rg-ncia em todos as capitais e principais cid;,des do Braall 

eo rre�pc,ndentes nas demais e em lodos os P-'fses do maado

-· . . .  - - --- .. _. - . .  - ... ... .. .  - - -----��- .,_. ... ,.. .. ---...:,;:�-·.,.··�..,.-..:
,..

--;;, 
- ... 



Entre n6s • b,car,ba quase não é _empr<_g,da n, 

1. ' . não acontece cm outros paises. Nao apre 
cu 10 r,a, como ·m um vcre. . bc a betcrrab, e desprezamos, ass1 ' 

h" Cljdº' 1 
m 

Embora não seja a beterraba uma das_ or· 

:: liça� :aitaprcciadas, vamos indicar alguns conhec1mcn· 

tos necessários a sua cultura. . . ( . . d 
O solo deve ser de natureza s,lic�sa mais �reia. o 

ue o tipo normal da terra aravcl). �ao quer dizer ISSO 

q 
á plantar • beterraba na arr1a, mas num solo 

que se 
h boa base de areia e de argi la e ainda o hu 

que tcn a
é absolutamente necessario a semelhant_c cul tura. 

mus, que 
· d I b xos onde 

Não devem ser aproveita os os so os a1 

não possa haver O escoamento das aguas; os _ terrc
d
no� de 

baixada ,ão muito bons mas não_ !e deve deixar e rc

ná-los para aproveitar a sua fcruhdade com uma planta, 

como a beterraba, que não çodc cm absolu�o, sob pena 

de com is,o resultar o apodrecimcr.co das ra,zes, ser cul 

eivada cm terrenos umidos. 
A m:r.eadura pode ser feita de maio a setembro. 

Deve-se p&r em cada cova de duas a quatr� semente! ou

três se forem de procedência e germinaçao garant1Jar. 

Uma vez nascidas as plantinha� deve-se fa_zer o desbastr, 

pois não se faz o t�aosplant� aem hortaliça; no d�sbas

te tiram-se as plaotinhas mais . fracas . e dessa maneira se 
fortaltee uma produção, que Já de s1 deve ser boa se o 
terreno favorecer a cultura. 

A beterraba não deve ficar na terra até o seu com
pleto desenvolvimento : quando cite alcança a mcu�e 
do tamanho que poderia alcançar se ficasse na terra mui
to tempo colhe- se e cortam-se as folhas na altura de 
cerca de ; cm.; lava-se e guarda-se em boas condições. 

SEUS LABORATORIOS E f ARMACIA: R. CARIOCA,32·RIO 

- -�. -,., ---- ,. ..... ,. ili -.. .,. --............ :J',· 

a1tloa • fazenda• - Levantamen
tos topogr�lico• - Plano• de 
urbanlzaçlla e loteamento• 

�Uma propriedade demarcada e levantado topograficamente 
tem, 1obre 01 demais, monife1ta 1uperioridode em valor. 

Departamento especialmente d11tinodo a serviços do 
agdm1n1ura no interior do Estodo do Rio. 

Facilita•se o pagamento em terras 
ESCRITORIO DE ENGENHARIA I! URBANIZAÇÃO: 

Praça 15 de Novembro 20 - 5º andar - sala 512
Caixa Postal, 794 

' 
Telefan. 43-1223 

Ri o d e  Ja n eir o 
REPRESENTANTE EAI NOVA JGUASST): 
EMl!R.SON SOUSA • RUA PAULO FRONTIN, 101 �-- ,. ... 

,-.. w,....,...,,,,._,�·�.,.,,...,.,,. • ..,.,,._ ..,._ 'J' • ..,. • ..,._ • ..,..,..,..,..,.....,..,.....,..,..,_,...,_ 

Oficina lecaniê-á 1 
"Pau 1 i e é a"

Proprietario : WALTER R. COUTINHO
Se�v_iço lle torno, plaina, prensa hidrsulica, relif1cação de eixo_s, reforma de motores 8 explos_ão, ?�mbustão rnlerna, maquinas a vapor, rrigor,hcas, solda eletriea e oxigenio. 

CONFECÇÔES DE FERRA.'JENTAS E JOGOS 
AUTO SOCORRO 

Aceita chamados para montagem e de,mootagem de maquinas. 
Operario1 e1peciolizado1 tob a direção de mestre a•rol 

\ 

Carga de Bateria. - Reforma de camil de P•••eio e carga 
Roa Biias da Silva, 33'} - Fone :t9•8814 

ESTAÇÃO DE QUlNT!NO 
W\.we=�•••••••••••••••••••••••••••••••'•w 

Os :do!::stosr�--�FÃíATARiÃ-
Os adubos compostos @-

�!iid��
s

:
ur

i�gi::�!� �
º
u� 1 G L O B O se misturam com cinzas 

e outras materias mine-
E 'lllr _ _ 

rais. Para se preparar os .u.a. 

i!i:�::l:�J}i�ti: i
,E.

M1·1agres de Setembro trume, urinas, sangue de 
matadouro e até a agua. 
Toda fazenda que não 7 

i
��;:

uir
ci����::: ���

ª

1t li NO SEO Ir'º. l\NIVEf\Sl\f\10
xe1ra, onde será poss1. 
vel conseguir, q u a n d o 

} ::ª��
d
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d���!tt�d:s� Uma pequena amostra de a gnns preços : I
um adubo composto, cujo 
valor varia de conformi- Pasta ����f�f· grande }g8 Esmalte 

��:f;a
. . ug dade com os elementos Collnos 3'.50 Baton Mlchel . 3,00 

que ai figuram. » Gessy . 3.10 Sabão Arlstolino 3.90 
Colipe . 2.30 Gumex em pó . . . 2,70 -----··-----

Os precei= 

tos do dia 
ARMA PODEROSA 

Sab. Eucalol, caixa . 5,40 üllete azul 112 dezena 4.50 
Lever 5,40 Escovas Odnl, luxo 6.70 
Gessy • 5,40 Oistinsan 8.80 
Adrianino » . . • 3,50 Pente Guarany . 1.80 
Vale Quanto Pesa, um 4,20 Souquetes colegiais . . 4.80 
Salus 1,80 Camisas olimp,cas . . 22.90 

Oleo Glostora . . . . 8,70 Lã Supimpa, novelo . 1,70 
Violeta Petropolis. 2.50 Chupéus Ramenzoni 126.00 
Dirce . 2.70 Gravatas de seda . 13,30 
Lima . . 3,60 Camisas. te:idc liso . . . . . 40,30 

Os raios X constituem, hoje, 
arma poderosa no combate d 
•peste branca". Com êles se @li 
pods fazer o diagnostico pre
coce, seguro e completo da tu
berculose pulmonar e, destar. 
te, salvar muitas vidas da do
ença traiçoeira. 

Talco Ross, grande 5.50 P1jgmas do Moinho . . 61,90 
Mascote » 4.60 Cuecas de cõr . . . , . . 8 ,80 

• Eucalol » 4.90 Camisetas brancas e de cor . 3.50 
• Roial Hrlar . 6,40 Paletó reps de verão 13.50 

Loção Fenomeno . 10,80 Toalhas de banho 17,80 
• Brilhar,te . 8.40 • • rosto . . 4.30 

Pó de Arroz Mascote . 1,10 Colarinho Marvelo . 5.90 

Ante a mais ligeira suspeita 
de doença dos pulmiJes tire, 
sem perda de tempo, uma ra
diografia desses órgàos. 

ROBUSTEZ APARENTE 

Bela musculatura e aspecto 
sadio muitQS vezes são enga
nosos, porq14e a tuberculose po
de estar começando º" mesmo 
jd haver lesiJes constituídas 
nos pu/m(Jes. Pelo exame ra
diológico, essas les(Jes podem 
ser reveladas. 

Procure conhecer o estado 
dos pulmões, fazendo ,xami 
nd-los pelos raios X. 

EXAME PERIODJCO 
DOS PULMÔES 

O exame dos p14lm{Jes pelos 
raios X é um dos meios mais 
seguros de descobrir a tuber
culose em inicio, mesmo quan. 
do ela ndo oferece sinais ou o 
e x  a m e  clinico não consegue 
d,scob,t-la. 

De seis em seis me!.es, faça 
examinar �s pr,lm/J,s peius 
raios X. Se lhe faltam recur
sos, procure um Centro de Sau. 
de ou Pusto de líig,ene. 

PROVA DOS NOVE 
As /esiJes fobe,culosas da 

pu/mdo g€ralmente são f)trc.:e. 
bidas ptlu auscullaçdo do ór
gão. Algumas, po,im, ,ão de 
todo sUtnciosas. J.\'4o hd mwi
da capaz d11 p, 1'Cebt r o que ná11 
1�m wm .. U.:s os raios X Ptr. 
ttoJtm t·tr o que o ouvido nüu 
drlcub,u,: U:!> Jn,IJes mudt.4s. 

Façu exami,iar seus pulmões pelos rufos X, sempre que o txam1t clinico nilo clugur a umu Cuhc/u�üo definitiva. 
S.VES 

---·� ..... �--
ASSINAR o jornal da terra 

em que ,:.e \Íve. é trab ... 
lbar pelo pro�reuo dessa me,
ma ierc�. 

Brilhantina Rolai Brlar . 8,40 Sueter para homem . 17.80 
Leite Colonia . . 6.70 Bonet rapaz . . 10,80 

Rosas 6 ,60 Macacôes zuarte . . 31 ,90 

Durante este mês vendas sem lucros 

Brindes a todos os 

superiores 

fregueses nas 

a Cr$ 20,00 

compras 

DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRAS A'S CRIANÇAS 

ACOMPANHADAS DE SEUS PAIS 

Rua Marechal Floriano, 1968-Tel. 280 
(Em frente á estação) - NOVA IGUASSU' 

,�����@!@[&.:' 

V
OTE de olhos aber. 

o tos. Não aumente o 
número dos que são ce 

vai or do abacaxi 
gos porque oão querem 
ver. 

t _.,.. ........... .....,... 
•UITO � "'AIIA A ,aM1LIA • fll'A,U. A IIIAC,,\, COMO 
UM .OM ÃUXQJ-tl( MO TflATANlrN"rO °*-- ell.ANDSf'ILA.em.,e 
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n1t1H11J1:mijl);1;tJ 
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u ELIXIR DE NOGUEIRA • coH....:r:roo N4 • ANoe 
liDfO•-- Da .... PAan 

Entre os sub-produtos 
do abacaxi Pncontra.se 
o citrato de calcio que, 
remetido para 11 Améri. 
ca do Norte, é ali trans 
formado em acido citri 
co, alcool ou m e  s m o  

açucar. Ainda dos aub
produlos, fabricam-se vi· 
nho e a bebida cb1unada 
champanhe de 11bscasi, 
obtida p e I a fermenta 
ção das cascas, em lo 
fusão. 

Escritório Técnico Comercial 
ORGANIZAÇÃO 00 "PERITO CONT AOOR" 

ARMANDO RIBEIRO
Contabilidado-Servlços de Oespachanle- C.rl<iras, Cas.1rn�nt< !li, �te. 

ARQUITETURA ADVOCACIA CONSTliUÇOlf 
Sr. l'trl!s - Dr. Benjamim P. Va "º"'t:lus _ PcJro Lu11!1 
Dcst·ohista 

o,._,""º"' i :um comprumis-..11 
IW\ CHACO, IJ • s,13? • DUC,,UE UE CAXII\'-. E. Otl tUO 
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