
A époc persistente e honesto 
Não me afastarei uma linha siquer da conduta qu8 me tracei, 

de lutar, com intransigencia, pelo bem público 

é trabai 

A L A  P I  S . • .  

O N I V  E L 

educacional 

Ha, na

{Vala vras do Governac!or do Estado do H io) 

A ssembléia 

DA LAVOORl O Estado d� Alagoas, que 
teve parte �oUente no cartaz 
doa ultlmos acontecimento• 
político•, a terra de Floriano 
Peixoto e doa Góis Monteiro, 
acaba de firmar importante 
acordo com o objetivo de ele
var o nivel educacional das 
populações rurais. 

Direi ,r Gerente ; A\ EllliO DE AZERE00 FUN0A0 .:;R , Sll VINO OE AZERE0O Direlor S«rctároo : LUIZ Df. .\Z,REOO 

A no XXX Nova l qua,. .. ú (El-> t,ido  do Rio), D o m i ngo, 2 de .�l a r Ç J  d e  11.)47 
___________________;_ 
L U I Z  D E  A Z E R E D O  e s c r e v e u : 

Foi a•sinado no gabinete do 
Mimstro da -'!!ricultura um 
acõrdo entre o referido Esta
do e a Comis•llo Brasilelro
Amerlcana de Educação das 
Populações Rurais, viaando 
estender-se-Ih� os benelicios 
decorrentes do ajuste firmado 
em outubro de 1:145 e n t r e  
aquele Ministerio e a Jnter
Amerlcan Educational Funda
Uon, Ioc., relativamente à edu
cação rural das populações do 
Interior de no••o Pais, me
diante a execu�-!lo de um pro-
11rama de cooperação e a•sis
tencta téonica de caráter emi
nentemente prático, aos que 
Yh·em no campo. 

N·o REG
< 

ME LEGAL A TERRA FLUMINENSE 

Ficou assentado, entre ou
tras medidas, a cessilo, por 
parte da C. B. A. R., de seus 
eapecialistas, �elo tempo ne
cessario em cada caso: a ins
talação e funcionamento de 
trés centro3 de treinamento; 
a realização de missões ru
rais; a educação visual, u uti
lizaçiio de quaisquer outros 
meios que possam ser consi
der&dO•, por ambas ª" par
tes, conveniente• à realização 
desse programa de coopera
ção educativa, etc. 

O Estado do Río, em 
virtudP rlo plt>ito que tão 
bem uelt- se l'e, lizou P 
da atuaçiio el,,i:,ável do 
Tribunul Regional Elei 
trirui, que co:1cluiu oi, 
�em, tr<1balbni, o mais 
depre;:sa pos�l vcl, foi a 
primeire unidade da Fe 
dcração a entrnr no re 
gime Icipl, a inici  , r  novo 
periodo de govêrnn pela 
,·ontadt' única de seus 
filbo;;, que compJ rece
rum às urnas a HJ de jtl 
n(•iro se1turoR dL· vencer 
mois uma etapa de nossa 
constitucioualização. E 
L•otrou o Estado do Rio 
no regime leg11I, é bom 
que se diga, tende, a 
maioria dos l1 uminPnset; 
fé inabalável no porvir 
e acal,rnt11odo :õrlu1> us 
esperanças q u a n to ao 
êxito d,1s i oici otiv:: quL• 
há de tomnr , G, vêrno 
da gloriosa te rr,1 de ,\ ra. 
ribr1ia, entregue ugora 
àQ mãoij expe rienle� do 
Ct 1. Edm undo d , M,1ccd11 
Soare;; " Sil v,1, que 1>\JU 
be dirigir, cun1 segur  ,rn 
ça e eficiência,  a obr . 
notável de Vol t:J. Hc 100 
da. 

de!llca t ncaosilvelment,· 
ao seu trubalh<•, como 
até aqui tem cl cmooRlra 
do, procur1rn 1., delt: ti ra r 
e, máximo de rendimeu 
to. Não concebe que aR 
coi'líl" sPjn m im p'lbslvei" 
de c• xpcutu�, )Jriocipal 
ruente quando há boa 
v o n t a  11 e e disposição 
para atingi, o , bjetivo 
vi,ado. tle mesmo rl e 
clara que oiio é j)e� 
�imi�ta n e m  c,:im istn : é 
realieta ,. t<'m ,, h áhilo 
de- l·n carar os prnblemas 
cr .mo êle� se ,1presen
tam . Acl111. p,,r �xemplo, 
que hoje temos II PD 
rrc ntar difi culdades fé
ria�, que am anhã pode
rfi\J . e r  ainda maior<Js. 
Nilo rnmos urna c•xc eção 
Oú mundo Qu,, I  : solu 
ç,1n o este ca�,,  '? Cc rtu 
mrote nfw con,iti : i rá c>lll,  
n a  Rua  opinião e• º" de 
todos o.; de  bom -senso, 
' 'em destruir· n •, .:1s n· 
servaq iflt  r · i� e ·• c r P :1 
ç,, qu ri tt•mr.s ,•m uó� 
m eAmo�, mas em t'nfreo 
t.i r o, pr >blern ·1s e ,m
<li- cisão e• esplri to d e  .11-
cri/1 ..:io".  Euorme,; ,flo
a reFpo:1� .ih i l id :,des do
e · i .  r:<lmnmlo •r \l11cedo

Soares e Silva no alto ção flua; ineo&e. 
põsto a que o conduziu A é;i ca é, 0,10 resta 
o eleitorado rio Velhu dúvida, de t r n llalbo per· 
Provlocia, "cuj ,s elevn •istent,. e bonesto, sr
da� tradiçôeR de  civ1ll Governador. 1: di,,o tem 
zação, cul l ura e d isciph v. exci.i plcua consciên
n::i, sedim,•ota rtas n a �  eia q 111odo !lt'Negur:i que
longas lutas rhica11 que• t - rc>m· s c ! t' "encurar a 
antecederam 89, não :;e ação ele cada setor da 
viram desmerecidas com administração no sentido
o adv,·oto ela R!'pública" d,• J ,�1lilar o órd eo 11r as 
- na afirmação do de t:1relas da intciativa par
sembargador F e r r e i  r u licular, ao invés de difi
Pioto. prPsideote do Tri cultá lds '. E maia : "To
bunal Regional Eleito dos, no  Governo e lora 
ral. B o essi,s respoosa dele, deveremos ter a 
bllidarles pensou o go mesma mentalidade, que 
veroador ele ito, ao :.u devi. bet a de produzir
bfr as esca1as do Palâ m etô,licameote, com o 
cio do Iugá, que cba ruelhor reodlmt!nto, pa
m· u a Casa do Povo, ra qur p:>ssamos e vitar
prometendo sole nemente crises e retrocessos". 
que ali não ,e a(llstaré Isso, � e certo, viri:\ mo
u m ·1 liob.a sique r dtt coo rlificar o panorama d:l 
d uta que  s·� traçou, ·\1c vida udwin1,trativa em 
lut,,1·, cum iotr1r nsigêocia, torlos os municlpios flu 
pelo llem público", guar mioense11, onde o pro
dando i otucta a su:i  coo gresso que  se !::0'8 é, 
!'iaoç,i unH <lestioos dr quase Nempre, apena$ de 

b-,�., segura para o 00<110 
progreno. Por IBBo faz 
de todos conl:uiclda eata 
orientação de capital Im
portância, que é a de  
"imprimir a tõdaa as  inl
riativas públicaa um aeo
tldo econômico, para que 
oilo vivamos apenas o o  
presente, mas 1 e  prepa
re o de1envolvl:oeolo 
constante e gradatl vo do 
Estado. Vamo, reallzat
obr88 públicas dentro de 
programas - novos oa 
já existentes - proc11. 
raodo completar c a d a  
trabalho o maia ràpidR
mente pos&lvel, a fim de 
que ele 11e torne logo 
reprodulivv". 

Além das suas contribuições 
em dinhe1ro, a C. B. A. R. 
•e obriga, por esse acórdo, a 
prover as despesas de admi
llistraçao geral e ao pagamen
to dos salarios de seus pro
prios técoicos que forem em
pregados na execução do pro
grama previsto oo mesmo, fi. 
csndo de seu lado o Go
verno alagoano obrigado a de-
1lgnar técnicos para colaborar 
com os e•peciahstas da C. B. 
A. R. e a cooperar, sempre 
que lor possível. na instala
ção dos escritórios e aquisi
çlo de equipamento; a pro
porcio:?ar a a�sil!.tencia das 
diversas repartições estaduais, 
etc. 

A assinatura deRae acõrdo, 
lllegavelmeote, se reveste de 
rrande importancia, tanto do 
ponto d o vista economico, 
quanto do ponto rle vista so
cial, devendo a •ua rtdcçllo 
Rtr exteoit\'a u todas iu; po
pulações rurais. 

A educação é um processo 
IOCial de adaptaçilo pelo de
lenvolvimento das laculdi&des 
bomanas e um meio de trirns
llltir cultura de uma gcrnç!ío 
• outra, - e.cri" e o prof. 
Humberto Grandl.' em ··.\ Pe
dagogia no Estado Novo". 

"Educ1:1r um povo é tornft-lo 
eoocieote de sul realidade 
blatorica, e mlu1•trar-lht' recursos ptlra reuhzar ,, Etm 
deslioo A educaçilo e, ideucia 
'f&lore� individuais e soclui�. • disciplina o individuo e " IOCiedade. A•sim conatitue o 

E' um técn i c  • qur> 

oossu gr .. ndt! Pátria. ini ciativa p:irtlcul-lr

Ueus q u e  c ooservt' Feliz01enlt• a uteo ção 

sem pre n t•,se propósito, do oa\'O <' hefo d., Go

para graodPza fl r� l ici vê roo do E�tad•J está

dade do Estado do Rio, \" 1l lada não só p 1ra o 

qui>m J)roleriu ttt i� pala rre�eutc, mas aindli pa. 

v raP, que aos bastani r,1 o luturo de OOi88

para aquilata rruos os ru  te_rr .1, veado n ,, p rodu 

mo� progree•istss tJUt' 1 çno e na econo:n 1a  a 

N ó s, os 0umlnen1e�. 
e�tamos de pt1rHbene, ullo 
há duvida. F1z�mos oom 
que o E�tado do Rio eo 
trasse logo no rt>gime 
constituciooal e sob oa 
melhores au�plcios, pola 
i.,w u :lirlgl lo o eeplrl

to diDâmico e realizador
do cel. Edmundo de lla
cedo S011res e Silva, de

queCJ tudo se espera
para o eog1 andeclll!ento
desta unidade da Fede
ração. 

vni tom:1r a arl roin istrn --------------------

... ·.• .. .,,.,.,,_ 

Ell'ÇÃO T) I•'. 11 0,J r,: : 

,, 1 \ (, 1 , ·\ � 

Preço : Cr$ 0,50 

BEl.f) H () R  IZ6NTE· S," ÚÓRIO sn. TERESINH�

p ,n d.lcnt,�s •I ·) an,ir,·lh > respirá tório. - Diretor : llr. Lui& 
J,· \1.  r,•-!o ('<,1i r i1th1.1 \lim,ota1;1lo lllu, " t·uiJ,,do1. - Po<'G 

tm,t,j· ,,. - H11o1 .. ultu·vicikta ,.._ RAIOS X. 
Av  :1,·l11 lur ,u i l n" 9l8 - Fone, :. :? 15� 3. 

m11ximo problem,1 mund1, 1 . 1 vu•·-se. que so se resolverá por m\11 '"Um povo J11mais poderá terminação de um proera
�il eh pror,·s,u1·', R rrcon,- _ A ed

_
u, açno torna-se, Pm I ta e•pecializnçilo, atividade ,. 1 desem1h·uhar papel btstorico ' de ensino nacl011al. que �; 

truc!io sorral e i:omot,rA ,, v,rtu lr• do oxfo,to proces• J I com 1n·pr•n•llo·· de iropirtaocla déffi educ-. ç4� ' m,•nte seja execut•d0 �m 0
1 

nd\'ent'> de um mundo nr,.,·o !-<iOCI 11 v,;?orr o qup o� p 1H li 1 �!\o de\'eo:os pro:-4�rguir no , organlv,ds. di:r.. aiodn, Hum- a �ação. com. a_ cola oraç � 
Cnquanto n,w t1vt r c ... sa 1rn- coucif'otes utiltt.,,m p;.t.r,1. rc- 1 rumo t.:rruo1•0 da cducaçfto , berto Grande. K no oo��o dt:li_va _ d�. Llntlo, Estado• 
ports.ncia, a humtrni<lade c•on- l tonstituil· n nacionuliclu<ll' c•rn I teorico-cieulifwu. cm exch

_
•bi- 1 Pt1ís, o Imperativo, uhutlmen- Mumc1p1011 - Uieloe 

tinuo.rá vfumtt fia 1r,r.,:iranc111 nioldes supcriore:i r mu, virlRflP� m-g-C'I cnvrr edarmo"' ttl', é vitalizar o slstcmll edu- NAo p01.:pomoa1 iªC: uçlo. 
e da brutalidade. Por is o. a ojusbdob 1 sua onturew. 1 peh e<lucaçao técoico-pratrca, cacionAI dentro da realidade par• lcrtalecer • na '

i.c1o
'ltolidaae 110 pwc, so ed,u•u Mas, por '""" mesmo, não l! l a  exemplo r1.. modelar Uni- brasllcira, coneultando 88 D08· notada mente a que ae re

laçOM 
cional é o tema ohsn1 vente 

I 
prol,ir>nw qu,· ,e r,•sr,lrn cr m versidnrle do 'frubotho rlo 

1 
"ª" nece•oidades par•

_ 
hab1h- 011 com os DOl!•,•

1 
po�u 

valor 
por,, o geo�ro huuurno qu ,i,uples genernlidlldes. tl1vu-

1 
l'ruguuy, de cuja visita coo lar o no•so povo a se desen- rurais, susteota

8
cu 0

1
� 0 

quer re�euernr-ee. e portt gn\'Jett lih·r • ''l!J e pluoos \O- st-rnLmos a mH.ls grata lem- \"olver , ecooomlco do raa · 
c,villzaçao íJUe deseja ren goa. �_. assu!lto, ao c"ntr:irio, 1 �ranç ,. Essa exlgencl• imph� de- 1 Sll vloo Si lveira 

_______ ....;. _______ _

Não poupemos sacrificios para fortalecer a instrução, notadamente a que se relaciona com

as nossas populações rur�is, sustentáculos do valor econômico do Brasil. (Silvi no S i l velraJ

, 



2 CORREIO DA LAVOURA 

D o i s  r o u b o s  d e v e r a s  a u d a c i o s o s  
-- -- - · -

D ---------------------

Em duas casas e na mesma l �Y? 0 elétrico Seffi freÍOS ayan -aoite, os ladrões roubaram 
IH l-JID

' ' "l 

maia ae 40 mil oruzeiros 
0 11 ªºd r i " h  ª ÇOU O sina) perigosamente 

Em • noite de quir t I r• 
ra •c:su-frin, os 1,Jrõ:, 
ncolbaram cu• ciJade para 
campo de ,u11 aud•cio.as 
opençõe•, 1e::n ligar impor
cancia alguma á Gu.rJ• 
de  Vigilantes 1'1oturno,, que, 
diga-se de pawgem, muito• 
Tlem só no dia de cobran
ça das m rou lidade, ... 

Na Cua de L-,uças e Ftr· 
ragen, da 6rma Almeida Mo
rai, 1k Fernandes, na rua 
Marechal Floriano, 2210, dois 
ladrões entraram ali ptlo te· 
lhado, arrombaram u m  a 
;:orta e abriram o cofre, 
qac aão I: de segredo, le· 
nado todo e dinheiro qur 
eacoatnram, calculado pelos 
donos cm maia de zo mil 
cruzeiros. Tudo isto - n
jam bem como os gatunos 
coabecem pcrfciumcntc o 
rcrreao cm que pisaram -
cudo isto depois de ccrem 
ido j casa de um do1 socios, 
o 1eabor Guilbermino Au· 
gus:o Morais, à rua Men
donça Lim•, 419, apanharem 
11 chaves do cofre, as quais 

"uvam no bolso do pijam, 
,lo ,r. Gu,lh.rmmo A ugu1tc 
e niai, 300 cruzeiros que 1� 
�ncontraram. 

E<tivemos na  Casa de 
Loi.ças e F,rragens, onde 
trabalham •6 cmpr,gados de 
1 otrira conlunça da 6rma • 
pu.lcm�s veri6c .r a aud: cia 
com que agiram os piratas, 
qu • rão são da perna d� 
pau . . 

E na Padaria E,trcla Re,I,  
na rua lkrnardino Melo, 
u01, na mesma noite, com 
:odo o mc,vim,nso da ca,a, 
os ladrões entraram pcl, 
porta da frente - ah, vi
gilantes noturnos ! - e le
varam do cofre, que tinha 
um segredo ,6, mais de zo 
mil cru:teiros. O barulho 
das :::?Íquinas - presume-se 
- dei:sou que tles agissem
dcscmbaraçadamente , 

Urge uma providencia 
energica das autoridades pa· 
ra que sc;am evitados ui, 
roubos de vulto e teitos de 
maneira tão audaciosa. 

Instalação da Asse mhléia Le
gislativa e posse do gover

nador do Estado 
Se,:un,h-feira á t:rde, foi 

iQ1Ulada em solenidade pre· 
1idida pelo desembargador 
Ferreira Pinto, presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral, 
a Anembléia Lcgisiativa, 
f•zendo-se a entrega cotão 
do1 diplomas aos senhores 
drputados. 

der da baocada udcnista é 
o sr. Maria Guimarãc�; da 
pessedista o sr. Hclio de
Macedo Soares, irmão do 
Governador; da trabalhista 
o sr. Hipólito Porto, e da
comunisu o sr. Valquirio
Je Freitas.

(,,}t,r �utt meu curaç.do ? 
Uno;, /a/um assim : SaMthfit ... 
r.. ou(tfli, stnt, ,,J;J a i, tdad,, 
C,111/f�fom : De:-.1/usffo ... 

L I M A  

UA1'AS INTIMAS 
Fizeram anoe em fevereiro 

ultimo : 
- 2�, menina Lenf, lilba do 

sr Cid Moura Sá. e de d. 
.\lrlnha de Góis Moura Sá; 

- 25, d. Amelia Soares Be
lém. r�posa do sr. 'ielson Mar
cos Belém; 

- 25, sr. José ll.arandola, 
proprletario da Cutelaria Ma· 
raadola; 

- 25. menina Dulce. filha 
uo sr. Gumercindo Corrêa da 
Silva e de d. Cora Machado 
da Silva; 

- 26, ela. Noemia da Silva 
Falcão: 

- 26, sr. Joeé Rauobeitti, 
funcioná.rio da Centrai do Bra
sil· 

:. 27, d. Maria dos Santos 
Pinto, residente em Oevaido 
Cruz; 

- 28, pror. Erosita da Sii
,·eira. reeldeate no !Uacbuelo; 

- 26, d. Edite Coimbra, es
posa do sr. José Coimbra; 

- 28, sr. Osvaldo do� San. 
lua· 

' 28. jovem Alfredo Ber
nardo R:belro Filho; 

- 28, menino Robinson. li
lho do nosso diretor-gerente, 
sr. Avelino de Azeredo e de 
d. Maria José Belém de Aze
redo; 

- 28, menino João Alexan
dre, !Ilho do sr. João Quares
ma e de d. Miseee de Alexan
dre Quaresma. 

Fizeram anos ontem . 
- sltl. Hilda Ferreira Duarte; 
- d. Olga Benevides Pal-

mier, esposa do dr. Luiz Pal
mtor. 

NASCIMENTO 
No dia 19 do mês p. findo, 

nasceu o menino Ricardo Luiz, 
lilbinho do sr. Roberto Cabral 
e de d. Carmeo de Rezende 
Cabral. 

MISSA 
Procedeu se a seguir á O depuudo da bancada 

ele!ção da Mesa, que 6co'.1 comunista, sr. José Briga· 
•mm coustituida • Prcsiden- gão Ferreira, eleito por este No proxlmo dia -l. ás u bo
te, Neuoa Rebcl: do PSD; Município, foi incluído na ra,, vai celebrar-se oa igreja 
f •ice-presidente, Alvaro de Comissão que está elaboran· Matriz desta cidade uma mis-
01' e· d UDN · do a Constituição do Estado. sa por alma de d. Jacira Mo-av ira, a ; 2· vice- _ Una (Didl), eaudoaa esposa do presidente, Mario Fonseca, São representantes deste sr . ..\lcidee Molina.do PTB; J' scueurio, Do
mingos Gwmaric,, do PTº· Municipio na Assembléia 
2• ,ocrcurio, Llacohn eo';. 

Legislativa nada meoos do �-_.,.,,.� 
deiro _Oest, do PCB; 3' ,e. que quatro deputados, srs. 
rretario, Onofre Infante v1· ·  

Mario Guimarães, José Ma- 1-- 1· 11 e Voro· e ohães, Lucas A. Figueira e .'- '-- -eira e •· sccreurio, José José Brigagão Ferreira, res· ----------Manhães, ambos do PSD. 
De · pectivamente da UDN, do HOJE - Jorn,111 Nac ional t pou. com a presença PSD, PTB e PCB. da fox; um desrnho; Rtchard de �u1tas autoridades, io· Conte, faye Marlowe, K u r 1 

Ante-ontem pola ma- chão, entre as l inhas de 
nhã, prOCt,de_nt" de D 1 ,ubida e de descida, e 
P�dro l i .  1oe1_a com poi!i I pondo quase abaixo doisçao do 1,l •tr,co, 1 1;to é, 1 .,,,ate� e n�rme� da ele um CRrro de 1• e ,101s 1 • • • • 
de 2• 111., • 1 b 1 , t nficaçilo, que d1m1ou1.

' .' · por e O tH e ram a !orça levada pe-car o s rn . 1  e parar na 
estação de�t" cidade, los carros. 
p ,irque estava Hl lU freios, . �ehzmentn nao houve
resultando seguir peri v 1 t1mu'<. porque os car 
goRamcntl' pda l iohA do rc·� e letricna são fortes 
desvio. el e  verd8de. Ma11 o� eij 

Tal erd a velocidade •r:ig•>� oa rêde não fo. 
tlm que ainda oe maol i  I ram pequenos, durando 
nba II rf'f .. ri<l � o rtescon I o resto do dia e da oolte 
trol11d11 compn�içãn, que  I 

c,s trabtt lbn� em e >o�er 
avançou uns 30 me lro� . tos e remoção dos car
além do fim d•: l in b,1 do I ros, quáse nada avllria-
lesviu,  rnsp:111(10  pelo , doQ. 

FATOS POLICIAIS j 
Não rno rreo a !-enh or;l 

A resv.:Uo d,1 fa1v ,-corr ido em Me�quila, quando uma v!. 
tela s .. · t·>U d I ponte e t�r1� al 1n·�1do em baixo, mortalmenh!. a 
sra. f-. l ida ' .. flfrano Braga, temo-. a acr�-1centar que a rt!krid:i se .. 
nhora ficou ap:nas krlda, sendo h, ,sp11altzaJa no Carlos Ch•gas. 

M o r t o  p e l o  t r e m  

Pela manhã de 27 do cor" nte, proxlmo ;o K 34 (Caonze), 
foi colhido e morto pelo elelrlc- • UM 9, rrocedente de O Pe
d,o l i ,  o sr. Arlur Machado de Carvalho, de 67 anos de fdade 
e résldl'nte à �u1 8':!'rnudlno ,\1:•101 85: O morto era empr1tga· 
d,> da Centra l. sendo o ocorrld , comunicado ao Agenle pelo 
rondani< Angelo Corri!a d, Stlv•. 

!\ q r e d i d o  à f a e a 

Em Mesquita, na ru1 H1..·n Jque de Lussac, Praxe,Jes Pe .. 
reira dos Santos, de 47 anos do Idade. agrediu à laca ManQel 
Hallsta J r , d·· 55 ,nos d< Ida 1 ·, ferlntl�-o na cabeça 

F_o_r_a __ m __ P __ r e s o s 

No dia 23, lorant preso,, m ,\lesqulla, Milton Soares da 
\1 · l l3 e AntJn•o AlelXJ, que SI! empenharam tm luta corporal; 
\.1ai1ot:I Tti!O(toro B�rnardo, que promvvl!u desordens num bot�. 
q�1im da ru1 Sabedoria, agredln to c,s frtguest:.i. E nesta cidade, 
n 1 b • 1 r ro do Caonzt:, i.> porlug1 f!s Luiz :Silva, d� 56 ano! de 
Idade, por trnlatlva de homtc1<1 n. 

Foram �ubmetido'< a , xame d e  corpo 

de delito 1 

. \larla lz,11 na Fernandes Lopes e Solla da Gloria Losa
no, que foram agredidas na rua José Ricardo, 143, em Olinda, 
respcct1vaml•nte, pdo stu genro e e,p\1110, Ben1amlr Losanoj 
�,bastião SIiva, de 22 anos e Joaquim Gonçalves Barrocas, de 
56 anos, que toram agredidos em frente do Curso Pedro 1 1 ,  
também em Olinda; João Evaniellsla que, em Nllopol's,_ sofreu 
uma agr�ssa.o em sua casa de r.l-'goclo por partt de a�ntll fran
cisco Firmo: e d. Orlanda Pari• Ola., que foi agredida • pon. 
la-pés por José Augusto do Amaral. clun9e o reprctentaote do Kreuger e John Harvey, no I l i -

Presidente da Republica, n. p E S S O A S me : "0 aranha"; Gtorge Rali, 
N .a. Vtclor Me Lagl<n, Ava Oard treu Ramos, tomou posse n« e Tom Conway, no drama : Juventude Espírita Telegramas retidos 0 Gonrnador eleito, cel. SOCOrrida,a DO • Por cau•• de uma mulher".Edmundo de MaceJo Soa· 
m e Silva, que prometeu Hospital de AMANHÃ E TERÇA-fEIRA 'cumpr.ir a Constituição da - lornal• Nacional e Para·l.:publtca e a que fôr pro- lgUa.SBÚ moun1; Klrby Grant, no fi lme : André Luiz na Agência dos 
mulgada para o Estado, ob· "Homens 1cm le>", e John Payne 

Ha pouco fo1 eleita • pri· scrnr a lei e desempenhar PaBBaram Pelo ambu- � !��r,\�;�.�;r.::!ia�? drama : 
mwa Dirctori, da Juven-o mandato no intcrwe do latorlo do Hospital de tude Espirita André Luiz, bem public� iguaHC1

2s
' do dia �2, is 13 QUAR TA E QU NTA FEIRA do Grupo Espirita Preito a 

N •-- bl 
1·• a do mês P, findo - Jornal Nacional; um uhort•; Jc,u•, de Anchieta, a qual • nncm éia Legidati- é.8 22 85 b 22 

' 
1 M O , 8., pe8BO!l8 Rita Jo�nson e {oddy c O· ficou assim con,ticuid• : n, que vem realizando 1uu vltlm111 de agreHões � wal, no l lme : •furia seln-r

1
e_u_n_i_6_es_n_o_rm_•_lm_•o_t_e.;,,_º;...l,;.i·...:....;ª..:c..:ldentes .. ______ ...., 

g n.", e Noah lk ry Jr,. Lol1 Prof. N,wton Gonplvcs 
__ Collit'r, Uanny Morwn é' John de Barro,, ,nc-ntor; D1va R 

\ 

LHcl, no drama : , . _\1Ju pre11 Gomt�. prr,idcntt; Carmcn gio" • 
Jo,é. ,• ,ecrttaria; Dirv.il�i

Sl!XT/1, SIIBADO E DO• na R. Gome•, 1• ,ecrct>rt, ; 
\\INGO - Jorn••• Nacional e Jo•aphat 8. Cu,,ha, díreror
da Fox,· o-a 3 Paltta!, na comi:. de prora6ind;,; Maria do �1· 

Dr. Attredo Soares
C L I N I C A  o e  C R I A N Ç A S 

CONSULTOll.10 : R11 Martcbl Florlaao, ltSO - Ttl. IH
20>. :S-. 4u, e 61>, - Sabado dn 1�  h 17  horu 

li. E S I  D I! NC I A  : RH Aaloaio Cario•, 14S - Td. 2&8 

d·� : ··C,bei;-11 lt'm mlolr,s", e pirito S.toro b bliotecuu; A 1 rn Curtt,. Lon Ch.tni:y. Ktnt y l.inda Li,;,,, tecoureira; 
.rh•/���f)::,���1 .H,��'lr!�;,a

e
: ���= , ... V.1 'c  rc111.1 t:. Cunh •, r Jre 

Oo11t '" rc-tornam". t fi t• 

Correios 

Comuoicnm nos que 8':' 
,1r.bam rt!lidos na Ag�n
cia loc11I du� Correios e 
'I'elegrafns o� tieguiote& 
telegrnm11s 

l\l i l tun l\h�tt lb·les, Pau. 
l t) Fer oandr�, Euleles da 
::itlva F�rn i n<lt'S, Frau
ci�co S Fari ,�. M i l i Ulu 
Vascunct:lu e \ ry llfou. 
ra Silve. 

Prorrogado oficial
mente o prazo para 

as matriculas 
A Diretoria do Gi násio 

Leopoldo avi•a aos io
teressados que o prazo 
jl:::ra 11s matriculas foi 
prorrogado oficialmente 
até o dia 10 deste mês. 

P a u a  

Radio Cruzeiro 
do Sul 

A PRESt:.\TA, D/AR/A· 
,1/ENJE, DAS 16 HORAS 

À:, 16 t 3Q HORA:,, O 

IN[)IC.:ADOI<. t O,Vt:f<. 
CIAL DE NOVA 

JGúA.'>SU'. 
Gentileza do �llo comér-

cio iguat.:suano. 
Anuncia neste p,o.Clllllo • 
e1tcwtÍ1 CORffilM.Hldo ,... 
o onpandoci••nto deste 

p<OI-O Município. 
ORGANIZAÇÃO 

V ALDIR MACHADO 
LOCUÇÃO , 
JOSt DUBA 

L YDUI DE seus11 
FfGU E I RE D e  

(SAZINHA) 
t Esposo, lilbo1, lrmloa 

i..: demais parenh:s convt. 
dam as pessoas de suas 
relaço�� e amizades para 

Assistirem à m1ssa de JOr 
tJ1a que, em sufraglo da alma 
do! sua bonls�tn1 -� tspO!a, mie, 
trmã e parenl<. LYDIA OE 
SOU:iA PIGUEIREOO, que será 
e ·!cbuda no proxlmo dia 5, 
quarla-ftlra, as 9 horas, na ,\ta. 
1r1z desla cidade. Anteclpada
mt:nte agcadecern a todos que 
ccmp>recerern a esle alo de fé 
cristã 
------

Farmacias de plantão 
F.rmaci• Fluminense-R. 

de Bernardino Melo, 1085. 
Telefone, 10 . 

Farmacia Santo Antonio 
- Pr,p 14 de Dezembro, 
51-A. Telefone, u. 

C o o p e r a t , ., •  

Operaria de Wle•· 

quita Ltda. 

Auembléia Orral Ordinaria 
(2• CON VOCAÇÃO! 

De acordo com o arl. 18 dot 
l!slalulos, slo convidado• todos 
01 associado• para a Aas<m· 
bitia G<ral Ordlnarla, a reali
zar-se no dia 9 do corrente, 
em 2> convocação tis 17 hora• 
e ;I mesma hora do dia 16 ,m 
3• � ultima convocaçlo, em aua 
,�de, 4 rua Cordura. t .502, tm 
Mta�uUa, para tratar da 1eguln• 
le ordem do dia : 

a) - Aprovaçao do balanço 
da aocl<d•de e do R,latorlo d• 
admlnistnçlo, b) - rlclçlo do 
Cons<lh,, Fiscal; e) - lnl<r<I· 
en 110,1aia 

M<1qull•, 1 dt março de l!U7, 

(.ts ) /IN I ONlt) C A U E T E 
00S SANTO:; - Prc1lde�I( 
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7.7 41.146, o total dos eleitores em todo o Brasil 
_,,.,....,,.,...-...,---. . 

Oração a 

Castro Alves 

De acordo com º" ele-j mentoe organlzAdoe pelo 
Trlbun&I Supt!rior Eleí 
torai, o numero de elei 
tores quP. no pleito d 
dt·zembro de 1946, ebtu 
vam apto8 p1,ra voler, 
era de 7.422.776. 

INDICADOR 

� 

�----�----'··-' ........ 

JOÃO GUIMARÃES Em cada refrigerador 
CREIO no teu genio 1 
CREIO no sentimento da 

r•f" aboline, com 11 <1tr� 
)11 do teu !á:r;;<> espiritual, 
1 frrocidade o,cravi1ta. 

CREIO na gl6ria do Bra
sil, graças à luminosidade 
que as g«açõ« encontram 
·1'l teu e,tro 

Eotretooto, só votar1,m 
6.160.2õ4, deixando, p<,r 
tanto, de votar, 1.262.6:.!1. 

Porém, com o ultimo 
alistamento procedido cm 
1946, o total de eleitores 
acima referido foi acres
cido de mais 318 371, �L'II· 
dr. desta forma o nume
ro total lle eleitores q ut
deverlam t"'r ooncorrido 
àe urnas no pleito de 19 
de janeiro ultimo, de. 
7.741.146. 

W:cdlco 

D,. Pedro Regina Sobrinho -.\11.!dico opnador Pan,:-is ._ 
Consull,n d\.1rlas d s 8 i, 16 
hs. -R Uernard1no Met._. 1763. 
Tel. 284.-Nova lguassu. 

frigiáaire 
CREIO na humanidade, 

pois o teu verso apoteosou 
01 mais nobres ideais de fra
rornid1de. 

CREIO na grandeza do 
,mor; cteroizaste-o com a 
magia da tua lira. 

Ad,,ogade• 
Or. Poulo Mact.edo-Advog.ado 

- R. Oetullo Vargas, 87. Fone: 
282. - Nova lguasaú. 

Dr. Jo16 801ilio do Sil•a Jenlor 
-Advogado - Eecrltórlo : Rua 
da Quitanda, 50, to andar. S. 1.

#el•on Trigueiro 
Tei. 43 66-41!. da 

CREIO na galhardia da 
mocidade através da tua vida 
imacula. 

CREIO na pureza da arte, 

---------
Despachante Knnleipll Dr. A. Martins Pereira. - Re· 

Ruo Getullo Vargos, 71-Tel. 277 sldencla: R. Marechal floriano. 
2057 - Sobrado, diariamente. 
Nova lguusú. 

GEtiERIL MOTORS 
que a tua impíração trans· No.o lguoui - E. do Rio 
formou cm clava Je ouro, ---�-�-
pua eicorroçar todas as ia-
fimia,; e em roul de bei-

1 
M • n I OU r 8 

;os, para ab<nÇOH todas as Sta. EMILIA atende a domicilio 
btlu.as I R. Otá,lo To,qulno, 197 

Dr. Antonio Clonl • Advo2ado. 
Rua Marechal Floriano, 2039 -
Tel. 226 - Nova lguassú. -
Rua Quitanda, 19- Tel. 22-46el 
Rio de Janeiro. 

está a experiência de 2� anos 

de liderança em refrigeração! 

Purificação! 
( D01 "Veuo1 Áureos" de l'it4roras) 

5' bom, sincero e firme de Vontade. 
E�uta os bons co�stl/10�, com torrnho. 
SI fo,t•, casto , justo A.ma a V1rdade ! 
Procwra se,np,, o r,lo t bom Caminho. 

Dtslr61 tlJdo Poi"4o qu, to, p,, invade 

Tabeli•o 
Cartorlo do 2° Oficio de Noto1 

• )060 Bittencou,t Filho-Ollclal 
do Registro de Tltulos e Do
cumento,. Comarca d� Duque 
de Caxl.,s - E. do U!o. 

Dentista• l 

Cada refrigerador pratldopela
Frigidain tSU impllc:i\ameote ganu-
1ido tamb6m pela Gm,rCJl Motor•! 
Em - proveito, dafme delta dupla 
pruda. .. --- -Fripiaire-dada 
ltll • ,...._.1111rc1a nfriclnclol 

teu p,ito, e ntlt qu,r fac,r stu nrnhu . 

Ln,,1,ra-1• stMpre que a Ftlte1dad, 
é flor.. E que tombhn possue ,spinlw . 

Colo (lnn fl IJ st o Erro prevoket, 
suporia lua Dor com 16do calMo 

Luiz Gonçalves - Cirurgllo 
Dentista • Dlarlamtntt das 8 �s 
18 horas. Rua Bernardino Molo 1 n. 2139. Telefone, 314. Nova 
lguassú. 

FIIIIDAIRE • MARCA EULUSIH DA IEIEW UTIU 

C..-.IMdrioo Prif/4aiN "" N- ,,...., 
JOÃO R. CARDOZO .. FILHOS 

e o Mal qu, 1, fjurOM s,mpre esqutct ! 

Os olhos fecho o tDdo prevençllo. 
Tal '""'º ao corf>o nutra Mm twa alma, 
e atmgi,as o P,mjicoçao ! 

LUIZ OTÁVIO 
( l)o livro a sair: Um e<,ração nn l,rnura ... J 

1\ RAOlt>Tê�NleA Mf)REIRA é a mais 
aoliga oficina e casa dt radies especializada, e 
manlêm um moderno e bem monlado laboratorlo, 

para montagena, reformas e conserto de qualquer zpare-
lho de alta precla.\o, com garantia e p, tço modico. 
PRAÇA 14 DE DEZEX8RO, 32, TEL 127. 

------· 

Dr. Pedro Sotttio90 Co1cio -
Cirurgião Dentista. Raio X-(Edl
flcio Ouvidor). Rua Ouvidor, 
169, 8o andar, sala 811. Tele. 
fone, � • Rio. 

Flo•io C. Albe,•01 - Espe
eialista Dentadur.i� cômoJ.,, 
leves, aderentu, com aparencia 
natnral. Conserta-se rápido qual
quer dentadura dando-lhe adero�
cia. - J..�d1Cicio Carioca, 20 and., 
Sala 214, (Largo da Carioca 5) 

D••p•chant•• 

E1crita.lo Técnico co-ciol
SoM01 Netto a l,aiio (Contado
res e Despachantes). Serviços 
comerciais em geral. Rua dr. 
Oetullo Vargas, 42. Tel. 20a -
Nova lguassú. 

Yblc•y T. de Mo9olhlH-Aj, 
1 Despachante - Serviços comer-

' 

RUBEM SILVA - Ci,urglão-

, 

clals. Escritas. Tran,lcrtnclas. 
dentista • Prof••• em 9erof. - Averbações.-Esc e R<s: rua dr. 
Largo do Co,ioco, 5 - 2" ond. Getullo Vargaa, 165 Tel. 243-

Solo 220 .. Tel. 42-5951. Nova lguassú. 

a111111111111111•mnu11n11111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nm111mum1D01•mnm1011111D111111nmmllllllmn1m1aa 

• Armazem lndependencia 1
Batriz: Pra9a. 14 ele Dezembro, 84 · 'l'eL 424 1 

Filiais : Rua Bernardino Melo, 1697, Tel. 409 · Rua Marechal Floriano, 2312, 
1 Tel. 67 e Praça da Matriz, em Amtinr Tel. 2 

Conservas, bebidas �acionais e estrangeiras, 

Secos e molhados de primeira qualidade. - Ferragens, lenha e carvio 

Entregas a domicilio - VENDAS 1\ OINHEIR& 

Fl{l\NCISCO 131\RONI 
. 

& FI�Hl\ 
E•tado do Rio 

Rua tJ d, \lar,o, 48 

Cid do Couto p.,•lr• - Des
pachante oficial junto à Rece
bedoria. Esc: Av. Nilo Peça
nh•, ,4. Td. 234 - J<,s: ru• 
He,.,ardrno .\\,10, l� 
-------·--

Morlaloo M-1hã•• - Des
pachante Oficial da Policia 
Trata de todo serviço •dm101s 
tratovo desta repartlçao. Rua dr. 
Getullo Vargas, 52. T d 316 -
Nova lguauú 

ef)NSTRUT�R 
Joio Slmoneto - Construtor 

llcenctado. - Encarrtga-se de 
construçõe!I � rtcc.n�trcções em 
geral e :,;.ob administração. -
�es.: Rua Matechat Florjaoo, 
2036 - Casa li - Nova lguassú 

.& VIS O 

Os adYOgados �Urlo Ou1ma• 
,a�s e Fct uaodO �·,u1::s Brtga-

,:r0,!:
na

: �:�,t��cj�Jr1�"'r. 
advocacia para o '"Edlll cto 
Melo", á Avenida NIio Peça
nha, esquina da rua Mareclltl 
floriano, 2' aadat, aala 6. MIII 
cidade, onde conhnuam acuar• 
dando u ord,n• de seus elND• 
tts e amigos, dlàrlamente, dH 
9 ás 10 horu e du li n IZ 
horas, respectivamente. 

Nova liuusu, 12 de levetcl• 
ro de 1947. 

Má,ao GuiMorbs 
FtrnGndo ,\",mts B�lo 

3-3 

Oficina Mecânica lguassú 
Conserto e reforma geral de .urcm6vei1 e ca· 

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

freios hidrrnlicos a qualquer tipo de carro. 

OUGC/#/ & FRAIICO

R. h\arecbol floriono, 2376-NOVA IOUASS0-E. do Rio 

Eduardo Silva Junior
CIRURGIÃO-DENTISTA - Clinica d,./aria no/,mu, 

RUA RODRIGUES ALVES, 1307 

E. DO 110 •unlolplo de No.,• lguaestí
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Racionalismo 
humano 

([) li,ro"E,labone, Filo$ólicos") 

.1051! 81BBER11Al'I • Trad. de 
S1h ino Siheira. 

. 

Comercial 
Fa rm ac/ • 

Fwmacla • O.o-la Central-

l,vJieotbz PHêff/TUNR.mlJPICIPA� 
ue ll()UA /Gll/lSSll 

• /Jue tu ti la stu wnu vidu. 
Y ,.o un /('J.d'ff( �o ctr,bral" 

Almafuerte 

A vida qu · não ,e rege 
p�r um princípio básico, 
n;.o pode detcrminar•!t-C nor• 
m,imcot< O futuro da huma
n,J•de d,p,dcrl inJubiu
vdmente da analise funda
mer.ul. 

Na atu,lidade vive se ro
d�ado de um agudo pessi
mi,mo. circundado por im
pJl,o, mncrialista!, sujeito 
1 ,crus di,qu"ições so61u
c "• longe da vcrdadeíu éti· 
e,. Vive-se, cm realidade, 
num completo dos de apre• 
cíaçõu e concepções, por 
consequencia, é mister legi· 
ti nar a ação para a vonta
d, construtiva, sem especu
la· os recur<os enciclopedis
us e inteletua:. 

. 

Guiando-se, unicamente 
pelo racionalismo humano 
conseguir-se-! a felicidade 
eh, individuo. Este, diante 
de seus foros cabais, lenndo 
1•ma linha de conduta, inte 
gro, lograr4 sair do mar1s 
mo. 

. 
Entendemos que por meio 

d, educação positiva pode 
se rrrolvcr os mais cmara 
nh,dos problemas cm qu 
se debate o gcnero humano 

e 

. E' inegnel e imprecindi 
vcl aplicar a verdadeira ilus 
mção, de maneira úcita 
inteiramente psicológica, 

.
a 

Rua Marechal Floriano, 2194 
Tel. 16 - Nova lguassú. De-
posllarlo dos Produtos Seabrln, 
e Vlctory. Farm,ceutlco A. P 
Oulmarles Vlctory. 

easas Funerarlas 

,_ s- Anto•to - Ser 
ylço Funor a rio - Guilhermina 
Ferreira da SIiva. Rua Mare-
cb1I Floriano, 2018. Tel. 86 -
Nova l1uauú 

Co1a s.. S.ltcntlle-C1lxõe1 
e corõas -Osvaldo J. doa San-
tos. Av. NIio Peçanha, 39. Tel. 
283 - Nova lguaud. 

,..,..,_T,_T,_T,_ • ...,T,_T,,,., .... T,,,lf'6T,_T,_ .... Ti/', 

Diveraoa
Altt,e llbelro - A1rtmen10r 

- Lev1nt1mento1 topo1r,11co1. 
Planos urb1nlzaçlo e loteamea-
101. - Rua Rita Goaçalna, 41111 
- Nova l11uauú. 

Dolfla ,_Iro Mo•INopo -
Coaltrutor. Av. Santo, Dumont, 
626 - Telefone, 69 - Non 
lp111ú. 

S. M. Tonaco - Co�aa e p1-
pela hello1r�llco1. R. rapala-
na, 112-1• and. Ponea: �. 
23-2663 e 43.8826. 

Fotopolo I_., - Lauro 
de Oliveira. Chamados I doml-
clllo. Telefone, 146 - Nova 
lpauú. 

MoMlloco • ..., - Com-
pra-se iualquer quantidade, á 
rua S. ebaatllo, 16115 (fundos ) 

DBSV.Reaes 0() VREFBIT() MUNH:!IPAL 

68, Ehzabelh Ooll Ublts de Moura : Concedo a redução 
je 50 010. 1295, Luiz Corrh Porto; 1328, Armando Francisco· 
2071, Humberto Calaolarl; 2197, Antonio Albino Gonçalves; 2195' 
Ellzlo Jo,é Barbosa; 2232, Meneslo dos Santos: Anex,m se os 
talões das licenças. 

ossv11eaes oe eHBFE 011 O1v1sii() 

OE 110MINISTR11�He 

552, Sebastião Alves; 24, Alvaro Martins da SIiva; 2177, 
Armando de Sj Bltencourt; 1283, Elvira Monteiro Rodrigues; 
47, LuzlaM Pinto da SIiva: Cerullquem-se o que constar. 15!18, 
Amella D•as; 2067, Regina l!ugonla de Temple de Cerqueira· 
1871, Rosa de Araujo Forte,; 2181, José Marques: Compareça,,; 
pa11 preslar esclarecimentos. 2188, Adriano Pinto; 1487, Anlo
nlo Santos Neto; 2176, Armando de Sj Bltencourt; 2183, Anto
nio Fróe1 Moral,; 1627, Joio C2rlo1 Prluo; 1628, Rafael Do
mtn1uea Mala; 1975, Manoel Fernandes; 1961, Hermes Marceli
no SIiva; 6402/46, Antonio Joaé da SIiva : Quitem se prellml
narmente . 

Agencia Chevrolet lguassú 
Peças e Acessorios em Geral 

Conco11lo11irlo do1 produto, 
da GoHrol Moto,1 do S.01U 

• di1trlb•idora dai Goladolra1 Frlgidalre 
Pecas e Camaras de todas as •arcas. ·- Oficina aecaaica 

1 cargo de técnicos competentes. 
PIODUTOS MOIILOIL INSETICIDAS SHELL TOX 

João B. Oardozo & Filhos
Represeataates da Shell Mu Bruil Lte. 

Rua 13 de Março, 118 - Tel. 212 
Nf>Vll IGUI\SS0 E. º" Rl6 

0BSP11eaes º" eHEFB 01\ OIVISÃe 

OB 6NG6NH11Rl11 

606, Cntorlna E da SIiva; 395, Otavlo Miguel Oomu; 
1719, Marlo Hlpollto Cabalda; 396, Horaclo Lemos & Cta. Lida,; 
1293, Joaquim Monteiro Varandas; 165, Manoel Rodrigues F1. 
guelre1o, 1786, Gastai ,& Coa Ltda ; 193, Servulo Pires de Sou
sa; 696, Sald Mamede Murad, 641, Sebastlana Dantas Ambrozi; 
�. Antonio de Almeida ,\leio; 1384, Carlos Pereha Neto, 37�. 
Francisco Fernando; 1473, Francisco Joaquim Pereira; 1072, 
Ouldo Saverl; 895, tzabel Alves Marllo1; 864, Ana .'\brla de 
Paula fla•tos e outros, 1475, José Domingues; 1474, Joat Anl. 
bal Fernandes Jardim : Deferidos. 1373, Sebaslllo Muntz Cor
rêa : O r<querente junte planta e aRuarda-!e o prazo de 30 dias, 
967, .\\Juro de Almeida Piores: Junte escritura. 12216146, Regi· 
na Ribeiro de Magalhãe1; 281, Gaspar Martins; 104, João Ma· 
ria Fernandes : Apresentem planta de desmembramento. 

OESll'11eH�S 0() eREFB 011 DIVISA" 

OE F11ZBN011 

12232146, Emmy l!lfrlede Martha Luttgens Halllaz: Aver
be-se nos termos das lnlormaçõea. 12233146 e 12236146, l!mmy 
l!lfrlede Martha Lullge�s Halltaz : Deferidos nos termos das In
formações. 12235146, Emmy Lullgens Hallfaz, 12230146 e 122341'6, 
Emmy Ellrlede Martha LuU1ens Halllaz : TransHram-se nos ter
mos das Informações. 

LEIA com A.TERÇÃO! 
ULCERAS, V .A.RISES, Ecu,,.as, JnfiltraçDes, Eth • 

mas, J:.'risipeJas, Hemorroides , Fissura do A.Nus, Riu
mat,smo, Nevralg,as, Net1rastenia, .é:sc/erou, Pa,alrs,as, 
Olil,s, S1nus1/1s, Furingilts e Laring,l,s. São /raladas 
sem re/>()uso, se,n of>traç/Jo e sem dlw. Cura ejic,ml• 
tksde que o doente s,g<1 o lra/a,nenlo ali obter alta, e 
obedeça aos conselhos. 

Consultas todos os dias ulels das 12 ás 14 horas 

AV. SANTOS DUM0ST, 148 • NOVA I0UAÇÚ • E. do Rio 

e 
6m de pla,mar a peuonali 
d,de cm volições efetivas 
lateote,. Com isso banir 
1e-ão as ucgru nhoas d 
:lm,, dotando-a de luz. su 
b ,me. Por conseguinte u 
comci, .. ci» em l<targo to· 
marão um ritmo consc:qur:n· 
te, empreendedor e dc6oiti
vJm�ntc bum2no. 

- Belford Roxo - Estado 
Rio. 

o .... ...... --- ,...,. •• •w,.. •• ,. •• 

. 
a 

. 

JOSE BlBBERMAN 

Buenos Aires-Republica 
Argentina 

Oficina 

··"'·····,····"A•.•,• ..... , ........... 

' MEDICAÇÃO 
)IJlclLIAR NO TRATAMENTO 
�. DA SIFILIS ! 

��cânica 
SOLDA ELETRICA E OXlGENIO 

Serviço de torno mecanlco e plaina, coosertoa de máquinas 
em geral, reforma em motore, de c:ombuttlo Interna, 

montagem e Hsentamento de m,qulnas de qualquer tipo. 

Bittencour\ & llarcão Ltda. 
llua 13 dr .'t\aio, 23 • Tel. 136.N0VA I0UASSÚ-Eat. do Rio 

A Tesoura Elegante 
J. A. SANTOS 

VISTA ROUPA DA TESOUIA ELEGANTE 
Confecção e 112 conf�cção sob medidas 

ROUPA OE LUXO A PREÇOS POPULARES 

Alfaiataria Tesoura Elegante 
Travessa São Mateus, 157 

NILf>J;>()LIS - E. oe RI() 
Á VISTA E A PRAZO PELA •ADOMA• 

-.. .. . . 

Dr. buiz Guimardes 
CLINICA MfDICA - CRIANÇAS 

B
OBINAS PARA RADIO. - Já chegaram as n,odernas 

bobinas, agora muito melhoradas, com alto re_ndl· 
menlo. Distribuição exclusiva de RllOlf>TEe• 

NH�11 Mt'REIR11, PRAÇA 14 DE DEZEMBRO, 32, 
TELEFONE 127. 

Farmácia São Daniel Ltda. 
Completo �ortimento de produtos farm,·ceuticos, da Flora 

e Homeopata.. •· Perfumaria 

Rua Bernardino Melo, 1717 - Tel. 183 
Nf>V11 IGU11SSU' E. do Rio 

Dr. t\\. C. FJorenc� 
DOENÇAS DAS SENHORAS-Pre Nml-PARTOS 

Res. 1 Santos Dumont, 110 - Tel. 8 Res. 1 Bernardino Melo, 2085 - Tel. li} 

Das 13 áa 16 horas 

CO N SULTO RIO: 
R u a 5 d e J u I h o, 4 1 - T e 1. 2 O 6 

H ORA R I O  
(Diariamente) 

Ou 16 ás 18 horas 

r·-·-·-···········-·······-···-···,··-·· ...... .., .... .............................. �-·-·•·•�,, ARTIGO 91
OUTROS CURSOS:

;' -------------- O Externato Fluminense :::,':.
m

J::d�;
r

�:
s 

.1º:�: t!! Est- b rt , ------------·----- eia, Adm issão ao glna• 1ao ª e aa, ate O dia 28 do corrente, as matrículas para slal ou comercial diurno ou noturno. eurso de datilografia êsse curso no Exlernalo Fluminen••. rápido e eficiente. 
�

. 
Panclo nam duaa turmai, 1 1ª) - ll'ar a os malorei, de 17 anos, A Diretoria do EXTERNA Te!) FLUMINENSE comunica aos f 

, cuJo exam e será realizado em fins de 191171 lotereseadoe que lmprt,0torlvelmeote, no dia :!/< cJo corrente, t'OCerrará j 
& 

2")- P'ara menores de 17 a oa, cuJo exam e rea• 81 matriculas de88es cursos. • 
llzar0se•lí em fins de 19-'IS. Essa medida foi tomadu per11 o maior aproveit11mento moral ll t 

! As llUlaa silo mlol1tradas por pru!essores de reconhecida capa- Intelectual de sl!us alunos. 
: 1 cidade loli,lectual e moral Rua Bernardino Molo, 1225 - /lo"• l11uaçú ; 

............ , .............................. -·-·-·-·-· ··-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ... -· .. ...



COR REIO DA LAVOURA 
!l 

Na Secretaria de Viação e Obras Publicas o eng. Bellto de Almeida,
• 

J O G O A FANTASIA

A OH ctori.t do D. e. OH1 .. ) ,  Antcn10 C.irlos, Erí,

VierflO� do Nada convoc� M�zinho, Biruu, Tola, Ani

c ceU5 35 componente� para zio, Lão, Fdiz, Alberto,
� jt>�º a . fanu�i:1 ,  .a "cr rca- Evari,to, 1:ião, Henido, A�i

l ,Jo hoJ<, à, 14 1«., contra J ,o, Ago,tonho, Sr,11 a ,  Quon 
:e. C. Roy•I. Atuará como l c, ,  H,lcio, A!tino, Azuil, 
,bitro de,u p•rnda o ji Nil•on, P •ulinho, Assis, Ma

ÍJmoso 1•Pir ... ta c.b perna de noel Ped r o  e Zeca, como 
pauº. D�vC' m compartctr rituh rcc;, e como reservas : 
ao ,�rnpv do lj?:ui�sú os s�- Bub, Luci.100, Lulú, M;rio 
�uiates jogador<• : P,nela, Giraldo, Gilson, Dirçn < M,
,,,aí, Alfrccln, Sebistião (B•- roo Berço<. 

�EF� l G ER A D O R E S  

F R I G I D A I R E  
I nstalações eomerciais com Unid ades 

F R l 6 1 0 A I R E  

Oficinas de consertos e rnontogern 

J oã.o B. Oa.rdoso & Filhos

A TENDE-SE A DOM,CILIO 
TRA V, 13 DE MAR�0, .118 - Fone 2 7 2  

ADQU I R A AS A�êES o e  

E. C.  lgua.ssú. 

RESUMO DOS ATOS DO SR. 
PRESIDENTE : 

a) - Encaminhar t Dire,;ão de 
Esportes, o ofüio o 8t19i7 elo 
Topf E. C.; b) - indefuir I Pro
pos.t� da sta. Lenf Vuqoes; r)
tncluir no Departamento Femini
no •S stas. Beror.ina de Sonsa 
Caf"!a.lho, Luzia �achado 'Iinoeo1 

IJ ana HC'l�na Dantas Ambrozi 
\faria da Gloria ,rartios e Mui� 
d,\ Penha Siln, (1 sra. Ana Nunu 
.lt'agondes; d}  - cooc1�dcir cart<-i 
ra social '5 �ras. Eogcnia. Ran· 
gel Prov<'DÇADO, Otilia Tavares 
da Luz, Luiza BR..,tos da Rosa, 
Plllmira llarqu4's Pimenta, e á.5. 
�tas. L"da Muqucs da Silva f' 
Elza dos �autos; e) - eliminar 
do quadro social, de acotdo com 
o § unico do Art. 23 dos E3tatu
to�1 os soeio� matriculas os. 51, 
1 BH, 239, 455, 48õ, 535, 60�. ti3õ, 
tillO, •84, 770. 776, 777, í8!t, 793. 
79fl, 8ó9, 872 e 891; () - Loç" 
('m ata um voto d� pesar velo 
falecimento do progenitor do so· 
rio Antonio .Marques d.l Cunha 
Filho; �) - tomar conbecim�nto 
do oh<io D. 5!1947 do A e. Alia
dos, oficiii.ndu·se, agradccrn1lo; b} 
- tomar <'onbec1monto do ofu:io 
SID da LIO, encaminhando um 
dos delegados do clube junto olque
la entidade pare representá- lo nas 
eleições do 1 de março de 1947. 

Nova Iguassú, 25-II -1947. 
AL'l'AIR G. LAVfNAS 

20 Secretârio 

•agazine Monte Castelo S. A. 
1

-.NY'll'wvv·.•,v,.-.-., .-.,..,....,.;,,, A SE CONSTRUIR NO RIO DE JANEIRO 
ONDE SE ENCONTRARÁ DE TUDO PARA TODOS. 

fi 1) Representante nesta cidade , EUOENIO BEAUVALLET 
I Trabalhos gra CDS r 

PRAÇA 14 DE DEZEMBRO, 58 -
_

T_E_L_E_Fo_N_E_,_z_o_• 
-� 

Na redação deste jornal 

-��J�ih 

At ,w t At ,w t i ençao .... ençao .... 
A Casa Mota 

vai acabar definitivamente. Por esse motivo o seu 

proprietario resolveu fazer novas remarcações 

de preços de todo o seu estoque de sedas 

e tecidos em geral 
Seda estampada ci 80 e. larg. metro 18,00 ATENÇÃO: Orande milagre em perfumaria 
Laquê, metro desde . . 10,00 

Camisas de trlcollne. desd• 25,00 Talco Eucalol, grande 5.50 

Blu,ões para homem 30,00 • pequeno 4 50 

Toalha roscada 15,00 • Mascote, grande 5,00 

Toalha para me3a . 22,00 • pequeno 4,00 
Calção de brim para futebol 13,00 p� �e Ar:oz Ma5cote, gr=��e t·� 
Blusa de frio para senhora 30,00 Brllhanllna, lata 

P eno 
1' 50 

Camisas de frio para homem 28 00 Esmalte Cutex 3
°
00 

Trlcollne ci 80 e. larg., metro 15:oo Esmalte Peggy Sage 8·00 
Chapéus Mangueira . 35,00 Oleo Lollla 4.00 
Alg�d!o para lenç.,1, metro 15,00 • Baboza . 3,00 

Chapéus Chantung 60,00 Pasta Colgate, grande 3,50 

ex-prefeito de Nova Iguassú 

o ENO. BENTO SANTOS DE ALMEIDA QUA�DO, H\ nits ANOS, COMO PREFEITO DE NOVA 
IOUASSÚ. NOS CONCEDIA PALl'ITANTE ENTREVISTA 

O cel. Edmundo de .\\aceda xiliares. l!m deles, o que ocupa de, como, por exemplo, 01 q11 
Soares e Silva, eleito Ooveroa- 1 Secretaria de Viação e Obras lhe foram confiados na Coai .. 
dor do Estado do Rio pela P6blicas, o engenheiro civil Ben, são e Diretoria de Saneameate 
maioria esmagadora do eleita. to Santo, de Almeida. conhece, da Baixada Fluminense, o ear. 
rado, escolheu e deu a coube- mos muito bem qu•ndo aqui ••· Bento Santos de Almeida esti 
cer, pr.ucas horas ante� de sua teve como prefeito de N o v a  credenciado para !õ'er no ataal 
posse, que se verificou segunda· lf,!uas�ú e podemos confirmar a Ooverno de no3so Ettado, am 
feira, os nomes que compõem o sua hone,tidade e capocidade de I dos cl labcradores m3is eliclai, 
secretariada de seu Ooverao. trabalho. Pela folh, de ,erviços tes e, ror conseguintr, um dei 
merecendo c(lmentários favorá· que apresenta, desempenhando I fatnres mais importdnte& para 
veis o acêrto com que se houve desde 1927 varios cargos técai, ; a prosperidade e grandeza da 
a1 formar o corpo de seus au- cos e de grande responsabilida· terra lluminense. 

1,.• ,._._. ... , .... .,... .... ���.,-• ..,.,-..,..,,i.,-, ... -.. -..-....,,..,,,,._,�..,.�.,.,..,,.._.._.._.._._ • .,. -�w • ..,..l 1 Ginási�º '  �f����.� . . . ?eixoto 
l 

As m atrlcul11s pa, a o \:!urso
_ 

Gi nasial foram pr�rrogadas :-

�. 1::::

1

:�::

t

�Aa�: ,\: :OI: :: :

O

A :�:

e

;;�;:�. ti 
!:

PRIMA RIO : turno da manhã. - AOMISSÃO e t0 OINASIAL : taraa da tarde 

� Av. Manoel Duarte, 119 · Tel. 50 - Nova Ignaçú · E. do Rio 
,• ""'llW ...... ,., ... .:u.: ----- .. -....................... ...,.. .... -

A' P B A Ç A  

A Escola dir Corte 
Alta Costura 

de Mme. Azeredo 

füluardo Men :les d� Novais, 
t�1.,l>de;c1do á Estracia oe Quet

a mados, S!n·- Cabuçú. - comu
(j aica qu(! vc1lde,u o -;�u lStdbe

leclmento corn�rc1al, livre e 
desembaraçado dt:: GUal�quer 
�HlUS ou c1w1das, e.o sr Domin
gos Martins, convJdar:da tod:>s 

os seus credor:!! a açre1, nta
rem os stus respec.11vos t l tulos 
de: cn::d1to dt:ntro de dez. dias, 
para serem devldamer.te p�gos 

Nova lguassú, 1 de março de 
19,\7. 

1:.duurd,, ,1/e�des cl• Aforais 
Ciente : Dur,ungos illarti"s 

Lã Clotho . 2,00 pequena 2
3

,50
60 Lever Cortina q 140 e. larg., metio 15,00 Gessy . 3.00 Confe e d,pl  m>< p, !.  /\e.· 

Gravatas desde · 10,00 Sabonete Carnaval 1 80 Jcm,, Jc Corte e Ale, 

CORREIO DA LAVOURA 
ó�GAO I NDEPENDENTE 

Calças para homem 30,00 • Ges, y 2 50 C ! rt · d J · 
Lenços . 2,50 • Palmollvc 2 50 ! o cu o . '" . anco r,, 

A TC#Ç:
O 

�
o

:,�;��
o

� �����:�i't'fco"'" 1 i :::�::�:�;:·::·�:·:,o 
R u �  Marechal Fl or1.: r.o, 2072•Tel. 52,Nova lguassú•E. do Rio iJ I_,_ 

��ll�lli�!I@H@ll��r�.ffifil� 
l ·---··-�·--· .. ····�--�--·· 

·------···---------,···-·--··•··• �--··--�•-• .. ···-�-· • ·•···�·-· ..... . 
i 

M á r i o G u i m a r ã e s  Fernando Nunes Brigagão 
A D V O G A D O S 

ESCIUTÓRIO : AV. NILO PEÇANHA, 23 1EDIFICIO NICE), 2°. ANDAR •• SALA 6 
H O R A ll l O (D i à r I a m e n t e) 

Das 9 ás 10 horas Das li ás 12 horas 

�-----------------+-···--·-----··-.... -----� .... -.. - .............. �-·· .. ·•··•··•··• ··•····-···-·;-.:.:.:;.:::.:.==: 

, 

Rog istado, clt uc(n do com o dtcrtlo /1d11 al 11. 2�.i,6, d, 
14 de 1ulho de J9J 1, no Carturlo do 7o Ufrcw t.�, Notas. 

Fundador :  Silvioo de Azeredo

p u b 1 1 < a-s e 
ASSINA TUl!AS : 

Anú • . Cr$ 25,00 
Semestre . 15,00 

a o s d o m i n g o s  
A N U N C I O S  

J>reço por ct11t11,utru : 
1• pailna CrS 3,00 

Pag. ímpares • 2,50 
• pares ou

N . atrasado 0,70 Indeterminadas CrS 2,00 · 
Num. avulso • 0,50 

Publicações a ped ido, preço ?Or li nha : CrS 0,70 

Para anuncios a longo prazo, descontos especiais.

Toda conesponde11cia sobre anuncios dtvt ur dirigidll 
d gerancia dest, jornol. 

R. Bernardino Melo, 2075-Tel. 180, Nova lpau6 • I!, do Rio 
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C't:-s:u 10 O u O de (' CUIO�- A !
' 1 111s a tuberC'Jlo!lt: � outra� mo· 

A vaclllJ antl••rlnllc3 n a  n 1es1Ías, t,em como as 
11
1nllar:;a: 

Imuniza O Individuo conlr• • ções da v eslcula b1 ar, ;:: 
,arlcela ou c,t,pora; ,�n•p"IJ"" lll',>·s, das cav1d;\dt"<i 0�1eas 

1
, 

NADA OE COl'iFU:ôES 

sU lmun zado conlu1 a v.1 1u1o11 t .. ce, etc., podem causar 01�0• 
:,u,m ltwc catapora. nulçáo da vlsll e _doenças · 
.. ,. olhos. Só o <>P«•all�la, com ' 

s.,bmet:,se i uclnaçio 101 rnncursn �n chnlco e dos exa
warfollc,, para m1nttr•I! imu-

m�s J .: 1 ... boralorlo, c�l,uâ ha
n•z ,ao co ,ira a varlola. bllllado a Indicar as medida: 

CAUSA CE INSONIA 

Po9"S coisas laz:m tanto 
b!m , 11ude quanto o 1ono 
Nem t O d O 1, portm, podcm 
usufruir seus benellclos. por 
Qi.Jt, 11n1itas ve1e1, 1 ln1onl1 
p,rlurba nK repouso lndospeo
,nel. A lnsoala tem varias cau
su, mu, em ceral, a !alia de 
r,gularldade no horarlo de dor• 
mlr concorre para acrad-la. 

Aproveite totalmente os b�
�•lldoa do repoao pelo sono, 
procurando deitar-se c levan1ar-
1e I horas cert11. 

l!M Vl!Z OI! OCULOS 

Para 1: corrlslrem 01 delel
tos da vista, nem sempre t ne 

convenientemente a cada caso 
Se notar que sua vista nãl 

e,14 boa, procure o oculista 
lmecllatamenle. 

Ml!DIOA RADICAL 

Na agua potavel podem ser 
encontrados germes banais, lno, 
fenslvos, e germes capazes de 
causar doe"ças, como a lébre 
tlllca. as dlsenlerlas, o colera, 
ele. Essas doençu são evitadas 
quando se ferve a agua, pois a 
fervura destrol os mlcroblos 
que as determinam. 

Detenda a saude, bebendo ao
mente agua previamente fer
vida. 

SNES 

DE 

COELHO BARBOSA dC1.A 

FARMA CIA - Ruo tio Corio<.o, 32 -Rio 

NI OVEIS PARA RADIO. - Dê uma imprrnão
(, .a de ter comprado u m . r2dio novo, tro_q_ue • 

caixa do ,eu. Paro isso faça uma vmta á 
R 1\ 0 J 6 T ÉeNle1\ M 6 R E I R II  e veja a ex
po1ição dos m2go1 6cos movei, para radio, fabrica
ção de RADIOARTE, 2 nova industria igu .. su2n2, 
porém a mais ant iga do R,o. Existe u m  es:ilo para 
cada gosto e um movd para cada radio. Praça 
Ili de Deze mbro, 32 - Tel. 127. 

reANCO D O  BRAS IL S. A. 
1

o IIIIAIOR ESTABELECIIIIIEIITO OE CR�OITO ao PAÍS 

Filial de Nova lguassú - Estado do Rio : Praça 14 de Dezembro, 98 

Telefs.: 4 (Contadoria) e 25 (Gerência)-End. Tel . : ··satélite"-Caixa do Correio, 3 
, Oondiçies para, as conta.a de depósitos 
,, 
. Dep6sltos sem limite ., . 2 % a. a. 

Depósito inicial mínimo, CrS 1 .000,00. 
saldos inferiores áquela quantia, nem 
60 dias a contar da data d a  abertura. 

Retiradas livres. Não rendem juros os 
as contas liquidadas antes de decorridos 

Dep6sltos Populares - Limite d e  Cr$ 10.000,00 . li 1/2 ¼ a. a. 
Depósitos mínimos, CrS 50,00. Retiradas mlnimas, CrS 20,00. Não rendem juros 01
saldos : a) inferiores a CrS 5o,oc.; b) excedentes ao limite; c) das contas encer
radas antes de decorridos 60 dias da data d a  11bertura.

� 
Depósitos limitados - Limite d e  CrS 50.000,00 

,·, , - Limite de CrS 100.000,00 • 
li ¼  a. a. 
3 ¼ a . a. 

Depósitos minlmoe, Cr$ 100,00. Retiradas mínimas, CrS 50,00. Não rendem juros 
os saldos lo(erlores a CrS 100,00. Demais condições ldenlicas ás de Depósitos
Populares. 

t 
Depósitos a Prazo Plxo , Oep6sltos de 1\ vlso Prévio , 

Por 6 meses • \ 4 '% a. a. 
Por 12 meses . . 5 % a. a. Para retiradas me diante prévio aviso : 
Com retirada mensal da renda, 
' por melo de cheques : 

De 30 dias 3 1/2 ¼ a. a. 

Por 6 meses S 1 /2 ¼ a. a. 
Por 12 meses . . 4 1 /2 % a. e.
Depósito miolmo-Cr. 1 .000,00. 

De 60 dias 
De 90 dias 
Depósito Inicial mínimo 

4 % 
4 1/2 ¼ 

1 .000,00. 
Letras a prêmio I Sêlo proporcional. Condições idênticas ás de De pós,to a Pra zo Fixo' 

Foz. nas melhores condições, tôdas as operações boncáriaa
COBRANÇAS - TRANSFERtNCIAS DE FUNDOS. DESCONTOS de lelrae, aaques e cheque, sõbre esta 0,1 qualaqucr outrae praças. EMPlttSTtMOS em contae correntes com csuçllo de duplicatas. CREOITO AGRICOLA a longo prato, 10b a garaoua exclualva tia fruta. CREDITO PECUÁRIO • longo pra,o para custeio de crlnçD.o, oqulslç!lo do gado para engorda, recriação, ele. CRtDITO INDUSTRIAL pura a compr11, de matérle.1 prlmao o rc!orm:ie, 11,perretçoamento e aqul•lçllo de maqulatlrlo. 
Slo atendidos, com a maior presteza, todos oa pedido� de lolormaçõea e eaclbreclmeolos oubre qualequer operações da Carteira de Crédito Agrlcola e lnduotrh,t, que se acha «m pleno runclooamento. 

Agênclae em l0da11 as capitala e prlnclpelR cidades do BrasilCorrespondentes nae demais e em lodos os palsee du mundo

COMO DESTRUIR PEQUE

NOS FORMIGUEIROS 
Julgando de interesse para os nossos pequenos la

vradorc•, v:arrios tran,rrcvcr. com 2 �cv1d:a vtn1:a, �>t 
seguinte, con elhos que a Revista Agr1c?I� e Pccuaua 
publicou. a fim _de se comeguir a de,tru,çao do; p:-
quenos formigueiros : . . 

''Quem l: que não . tem motivos de queixa contra 
in<ctm tão ativos e danu,h • ? 

N, cidade, no campo, nH hortz , prdrn,, gun
j,,, etc., nota se sua presrnp. Atacam, segur.�o ,uas es-

ecief 0, brotos da, arvores, flôres, sub1taoc1as • çuca
�ada•,' grão•, imetos mortos, ca�nes,_ etc. A lgumas car. 
regam para O interior do formigueiro folhas que per
mitem O de!c n volvimento Je fupgos, que lhes servem 
de alimentação. , • 

Em certH regiões onde_ H cond1çoc_s d� meio am
biente favorecem i\la prod1g1osa mulupltcaçao, atacam, 
formando numerosas e compactas colunas. Chegam suas 
ferrnaJa, a produzir dolorosas chagas naqueles que lhes 
chegam ao alcance. Cada e,pecie de �orm_iga tem um 
modo particular de con<truir o form1gue1ro; em r_egr_1 
geral, porém, é tal a sua disposição que se toro> d16c1I 
a penetração do mesmo. . 

Muitos ,ão o, proce,sos empregados para de.cruir 
2s formigas, com diferentes resultados; dada, porém, a 
impossibilidade de fazê. )as desaparc

7
er  por �om pleto, 

para evi:ar seu, ataques, é n�cessario ter m�1ta cons
t2ncia na sua perseguição e observá- las . contanuameot!· 

Como inim igos naturais das formigas podem _c t• 
tar-sc entre outro•, o tamandui, que possue uma lm
gua l;rga e delgada coberta de secreção viscosa, que e�e 
introduz no formigueiro e á qual adere grande quant1-
d•de de formig•s, a seguir ingeridas, ;untamente com 
fungos parasituio,, etc. 

A G U A F E R V E N T E
Mata somente os formigas que se encontram na 

parte sur,erior d<> formigueiro. Oferece o inconvenien_
te de esfriu a medida que penetra nas parte• mais 
profundas, e, por isso, ,6 dá resultados . relativos em 
formigueiros pouco profundo,. Não chega , de1truir 
em rn• total.Jade os ovo, e as larvas que foram depo· 
sitadas pelas inimigas cm ,irios onde a ,gua não o, ai· 
c2nça.  Pode-se ,d ici_onar petroleo, sabão, quer�sen�, etc.
Por outr> p>rte, a mund,çio total do form1gue110 é 

p. raçi•· i Fcub qu .; u:il 
(CONTINU�PROXIMO NUMERO) 

TODO o individuo que deixa · 
de .ontribuir paro a ma- 1 

nuteoção e pro,peridade da f,.� 
; 'ha loc.,t, corneie rrande ateo. 

t�do contr� o prog-res:.o so .. 
cial de seo meio e dific.lta u 
:.rozo do:,, beneficio, que .1 im� 
prenss prodigaliza no desem, 
11e:iho de �eu nobre ..,acerdocio. 

' 

FRACOS e 
ANÊMICOS 

�!�i:�f )!�.ª 
Grande Tónico 

Srs. P A I S ! 

Não comprem caro 

ALFAIATA�IA 

S a n t o s
(Antigo Alf. i ,uria G I  l,.-,) 

OFERECE 
uniformes 
CO(Pglais, 
Camlslls 

olímpicu�, 
Meias sou 

quetee, Em
blemas e demais artigos 

pelos.meno res preços. 

A l f a i a t a r i a

S A N 'T' C> S
A L'3Mt r rn, t· et.lura dos Colt.gio� de N. lguassá 
Rua Marechal Floriano, 1968-Tel. 280

E fr� 1 te & p)nte d,  I: cação} 
Novn l ,1 u .:i s s u 6 d o  R i o  
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