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L U I Z  DE A Z E R E D O  escreveu : 

F O M E N T O 
da produção 

�. 

Hoje, com a escassez dos gê
neros de primeira necessidade, o 
que deixtt o povo à mercê de te; . 
das as explorações, quando não o 
coloca diante do espetro da fo
me, a b&.talba da produção assume 
a máxima importância. E' um pro
blema que o Governo, empregan
do todos os recursos, tem de re

solver em colaboração estreita com os homens 
do campo. Aquele pelo estudo, a organização e o 
amparo técnico e financeiro. Estes pela compre 
ensão do papel que devem representar, pela prá
tica e açllo decisiva. O Governo toma ioterêsse 
pelo que é forçoso lazer, planeja, orienta e asse
gura a execução da obra. E o homem que lavra 
n terra, acolhe a medida salutar e dé, para o seu 
completo êxito, todo o seu esfôrço numa equipe 
que, movlmeotando-s11 harmonicamente, d e v e 
atingir os seus objetivos. 

No Mun iclpio de Nova Iguassú pode-se dizer 
que o labor nos campos é a nota predominante 
no conjunto de energias qu:i fazem a riqueza 
lguassuana. Em todA a sua zona rural, que é bem 
extensa ainda hoje após 0s sucessivos desmembra
mentos de seu território, criadores, agricultores 
e citricultores mostram o quanto valem, lidando 
de sol a sol, para engrandecer a terra que tudo 
lhes dá. Aqui a fonte de riqueza maior é, hoje, 
a citricultura . E amanhã ainda será ela mais abun
dante, a não ser que seja definitivamente despre
zada pelos poderes públicos, indiferentes diante 
de suae crises ou desestimulando de todos os 
modos os plantadores e exportadores. 

Na próxima semana deverá ser comemorado 
nesta cidade, pela segunda vez e oficialmente, o 
Dia da Laranja, com a honrosa presença do Go
vernador do Estado, cel. Edmundo de Macedo 
Soares e Silva, numa época da;;; mais sérias para 
o nosso pomo de oiro, que ficou sem os melhores 
mercados consumidores ur1 estrangeiro, e em di 
vers�s zonas é at11cado ou ameaçado pela mosca 
que lbe fura a casca, conte rnina-lbe os gomos � 
o faz cair de podre a fim  de ainda servir de foco 
para futuras destruições em quantidade alarmante. 
S. Excia., urna vez estando squi e sentindo de
perto que a larsnja enriquece Nova lguassú e o
E,tad·, do Rio, poderá mui t , bem, usando de sua 
Influencia junto 110 Governo Federal, fazer muito
em beneficio da proteção de nossos laraojais por 
intermédio da Divisão de Defesa Sanitária Vege
tal e também para assegurJr a colocação do pro
duto nos melhores mercRdns em escala sempre 
crescente.

Mere'?er� a citricultura, por sua Importância neste Mun1c�p10 e pela c i,e ., guda que atravessa, nossa espec!al atenção nontro ensejo. Queremos falar primeiro sôbre a Divisão de Fomento da Produção Vegetal, ieto é, Fôbre a 4• I<esidt:ncia A�rlcúla de Nova lguassú, hoje sob a chefia doagrônom<> Cleômeoes d ,� Silv,1 Borges, que procara colocar sua repartição, com inteligencia edlni.mismo, num ritmo de trabalho que apreseotede lato os resultados que os lavradores dela espera111. Esea Divisão do Ministério da Agricultura,ta
d

1

°10 qu11nto lbe permitem os recursos de que vai
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b o s  quimi�us, ati�giu A L A  p J S . .  

!!:lT:iºid!�ie :?it:J.i}J/A D E. L I C IA D E VI AJA Rde coopernçao com par-
ticu lares, verificaodo se a 
primeir1t dessa realiza. 
ção prática e de vulto 
em Carsmujos, na pro
priedade do sr. I\Ianoel 
Lima Ferreira, com a 
área tot:::l de 29 hectares, 
onde se desenvolveu, de
pois de preparada a ter
ra, culturas de batatinha, 
milho, arroz, feijão e 
mandioca com sementes 
fornecidas pelo Ministé
rio. 

Carece a 46 Resideo
cia Agrlcola, na parte 
que lhe toca de fomen
tar a produção vegetal 
oeste Muoiclpio, de ver
ba e material suficiente 
para ampliar seu raio 
de ação. E disso se quei
xam muitas vezes e com 
razã0 os lavradores, que 
nem sempre encon tram 
ali, por exemplo. arame 
farpado p a r  a cercar 
suas propriedades, e fer
rameota5 como enxadas, 
enxadões, machsdos, fa
cões, foices, pás, picare
tas, serrotes, tesoiras, 
etc. Mas é uma repartição 
que tem, incontestàvel
meote, sua utilidade pa
ra o lavrador e deve, 
por isso, ser prestigiada 
por quantos ali apare
cem e aproveitam os 
serviços que lhes são 
o!erecidos para melho
rar a sua lavoura. Prin
cipalmente tendo a diri
gi-la u::o agrônomo com
petente e dedici-..<lo cem 
por cento à sua profis 
são como é Cleômenes 
da Silv11 Borge�, ora or 
uanizan .o como d e v e 
;na re1>u • tição, ora no 
campo em contacto com 
o tavradri�. assist?DdO-ú
e orientdn1o-o no seu
trabalho.

(Conclue na 2• pá�ioa) 

uma firma ou pessoa idônea, 
capaz de responsabilizar-se 
por 1>1[:UID eng,sno ou debito 
a encontrar ,nai::1 tarde ... " 

Com franqueza, nas habi-Costa Rego, 1 caminhar para trás em dis- tuais vi•gens que temos em-o brilhante plu-
1 
tancia tão grande, e prevendo preendido em vários palses mitivo que já naturalmente que as formali- da Auwrica Meridional. não ascendera a to- ! dades, já demoradlls, se mui- observámos o rigor de tais dos os postos ; tiplicarão pelo número dos exigências, oriuoaas do Estada politica, ex- 1 cinco exerclclos, você imagi do Novo. ceto a v i c e- ,  na resolver o assunto com Telegrama de Washington presidencia e simplicidade : apresentara os descreve que o sr. Francisco presidencia da talões comprobatórios d a s  J. Hernandez, chefe da Divi

Republica, numa de suas apre- Importâncias que eletivamen- são de Turismo da União 
ciadas palestras com o "Joa- te pagou d.intro dêsses exer- Panamericanll, p r o  pôs um 
quim", através das colunas c1c10s. Não lhe cabe senão acôrdo paro ehmin»r a ne
do "Correio da Manhã'', acon- ter em casa tudo isso em or- ccssidad" de transportes, vis
selha-o que não viaje para o dem para as eventuahdade�. tos consulares, para as via.
estrangeiro. 

j 
Home'!' arrumado, você vai, gens entre os países da Ame-

"Üutrora, se lhe vinha o J�aq�1m, à sua pasta de es- rica. Hernai;,h,z regressou,
desejo de um pnsseio à Eu- cr1tór10 e dela arranca os ta- recentemente, da cidade de 
ropa, ou mesmo simplesmen- Iões. Panamá, onde assistiu ao Con
te a idéia de um pulo à Ar- - Talões ! exclama-lhe O gresso lnteramericano de D1-
gentina, nada lhe era nece�- funcionár10 da agência de va- retores de Turismo e lmlgra
sário, além de possuir o di- pores. A lei obriga-me a re- ção, que preparou os planos 
nheiro para a respectiva des- ceber uma certidão. Obtenha para o proposto acôrdo e 
pesa. Voce ia a uma agencia a certidão e volte. desenvolvime!'to de certos 
de vapores, pagava sua pas- Você lança o requerimento aspecto& téc01cos do mesmo. 
sagem; depois ia a um banco, em papel selado, entrega-o na 

I 
Declarou que, segundo . os 

pagava sua carta de _crédito. repartição competente, onde, planos, os viajantes senam 
Depois, era só transpor a com os vagares indispensá- munidos unicamente de um 
barra... veis, aquilo começa a passar "cartão de turismo'' em vez 

A J · ã I h de uma gaveta a outra gave- de passaportes e outros �o-
deifa°.ii

ª
' sa��q�{:1· te�r� se� ta, adquirindo consistência, cumentos �tualmente exigl

mulliplas exigencias. quero dizer : toman(lv a for- dos. Tal acordo �erá su�me
Começa que você não pode ma de autos. O auto é o gran- tido a todas as c.ações mte-

n passa de prazer das repartições". ress�das. . nem sequer p3gar -
" ... Sucede entretanto que Quanto ao tema da crô01cagem, se não apresenta prova sua viagem seja uma neces- de Costa _Rego sobre a qui-

�� '\,�
1
����

0 
Q��� �sJ

m
���� sidade urgente, que lhe não tação do 1mpôsto de . renda, 

por variados motivos.inclusive valha mais nada se transferi- não é paro. as agências de
E t d ã Ih Permi da. Você não partirá enquan-

, 
vapores nem para as com�a-porque o s a o n o e 

- to não houver recebido a cer- nbias de aviões _ _  e sim p_ara a te realizar ato nenhum de sua fim d capacidade civil sem esta tidão; e essa cerlldllo, peno-
! 
repartição pohc1al, a e 

mesma e referida prova. Mas, samente conseguida, n a d a conseguir o pa�saporte.
comparece:ido à agencia que vale por si mesma, porque E' bem poss1vel voltemos
lhe vende 8 i;assagem, não ainda se rAclama a fiança de . sobre o assunto. 
lhe basta mostrar qualquer 
documento anterior. onde se 

Em busca da fe1 1·c1·dadedemonstre, Joaquim, sua lisu-
ra de bom contribuinte. A au
toridade publica não . quer 
apenas verificar essa hsura: 
quer tamMm maçi\-lo. A•slm, 
exige que a prova �e;a pro
duzida em iazRo e por meio 
de um pr,,eeaso; de um pro
cesso oo ,entldo burocradcr, 
do têrmo, c,u requerl ccouto, 
protocolo. d�•; l"�" · por•cer, 
hprovaçA.0·1• 

t:' aogustioso L a ��1r� N!l\· 
!.�ade... e prosstigue Costa 
TI-go : 

"A quitação do m1vúst l d e  
renúa na  forma J.u. le!, •l<'Ve 
a�r�nger cinco exerclclos, ou 
sejdm cinco anos. Receuijo ,le 

AYLTON AZEREDO DA SILVEIRA 
Ouaftcfo volto�os o visto para dentro de nós m•1mo1 • 

pencr1i1ta:n101 am nosso interior 01piroç:óH, de1ejo1
1 

i.deois, em
geral •nc1>nlramos r11uit01 d•l•1, aparentemente d1sllnt�s. entre
si mol Ugodo1 pelo final único a que conduzem : o fel"tdade, 

1 São 1número11 r, , fotore1 do1 quais dependa essa d�u1a 
tão esquivo quanto cio,eiado pelas gerações humanas. Ho 0• 
qu• depe.,dem diretamont• do homem. Hêi os que independem. 
(Cid'1 dio qo• po110, t•íl::i• o reduzir•se o segundo grupo em 
cons•quincío da fetta t•na.a que o. homen, vem desenvolvendo 
0t,..:11vó1 do1 1écufot em busca d• 1eu 1upremo ideal. -o-

s. nos fou• dodo sondar o intimo do1 hom•ns de toda, 
as partes do mundo, por c•rto e11controriomos oquec•ndo o• 
s•u• coroç-õel os mesmos 01p;raf6•s qu• nos animam. E fevon
fondo a corf1na dos coslum•• dif•r•o1te1, descobri,iamos, surpr•· 
101, o corafào eno,me e 1tr.3oler de toda a humanidade. 

8EL() Hl!>RIZ()NTE, SANATÓRIO STA TERESl'itlA -o-
d &pondo, auxilia o lavradúr a produzir mais emelh_or, mecan,·zando a sua lavoura. Dá lbe 11681.8 

Para doentes do aparelho respiratório. - Diretor : ur. Lui, 
t de Azeredo Coutinho. - Alimenta.c:110 bos. e cuidada. - PuC'u encus lécntca e empre11ta lhe mãquinas agricola� motorn - Raios ultra-vi.,1c-,. RAIOS x. 

P,jmíHvomente o homem deve ter sido 10Utãrio. Contj o, 
0 1uo fraqueza física ,em f-nca dos outros animal• d•••i•• ••u
nele hutfnto e sob.ir podarosos, que o tornaram sacio t P

º'd 

melhor poder re1istlr Cu lilvestidos do adverso, • inteligen • Pº""'
ra 1uprlr o falto d• m�scufos e gorros. A medida .::: :0

;;:; 

greuo, fruto deua unlao poro a defesa, avanço, 1. 1obrom ao homem para 10 unir aos seus. AfJmentom•no 
h
•.en

d 
1• 

mentos •1tranho1 001 outros onimait. E' ofetlvo. E um dia ªi • 
ser apreciado •m S•u ÍUIIO vofor e1 eMão, orienforêi OI relord 

e1 
entre 01 hom•ns a má•ima tanta, • tonto1 •••H esquec O 1
"Não 1e pode ter feliz em meio â lnf•Ucidade do1 qu• no1 ci, ...
cundom". S6 quando compreender cusim, um homem veri ••
outro um seu irmão. 

que Dilo tem nem pode comprar. Nos CiDCú úlli Avenida Caraodaí n• 9:J8. - Fone : 2 16!3. mo� meses do ano passado. graças à atividadt: ,_ __________ _do agrônomo Cieômenes da Silva Borges, cnn,c - --- --- -_-_:-_-_-_-::-_-_-_-_-_-_-_:-_: P10d0 aparelhar em outras condições a 4• Re&i 1 :• •• _.,.,,,.. ••• �-:
�

. O'i ��� dencla Agrlcota, esta lez empréstimos de_ dLZe:Ja� ·
, 
�- ���('l(�..;t ru. ' UA 

: .. �ªfb�
a
e de méqulnaa a numerosos agrtcultor�s. 7 ASTHMATICA · ffJ ff � r u u 19.760 mudas de eucaliptus p1tra refio l E 

a,
,· �J;fj�t·11�:�:: �· . · �;tamnnto, 7.780 qullo8 de semen_tee de cereais 1; l ACCESSO DE_ 5j i/]W] !J•� 1 qu 01 de sementes de bortahças, juntamente 1 _.,. :'f_ tl\l'-l':.,.-.---------- ·- _:__ ... laaeUcldu, lunctcldu e 1 .100 quilos de adu ��;.,f, ·FBAH01w,1FFONleCIA.-R. I! ol t1A2C0.17 ·l?lt' 

- o-
A1 crioçõH moía b•le1, e mois nobres dd nalure1a •:o 

universais, não encontram barreirai, tão d• toda o hu .. anl�o •Arte, dlncio ..• e a ••peronia no ,nvndo melhor de ª"'ª"�ª' 
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O DIA DA 

Pátria 

FESTl\ DA 
ful\ R1\NJJ\ 
este ano v:,i •rr e, nem ora 

do pelo �egond.1 'H'Z J Dia da 
Larsnje. que em boa hora fo1 
io�tituido { fo. iatmen1e ll 2Z ó 
Hfcmbrr. A dau da Indepcndenci• 

do Brasil transcorrtu festi 
v:iimcnte nesu cidade e oum 
, li� magnifico de sol, cn,  
hon•cnagcm brilhante , tr>e 
r«,da :1 nossa queriJa Pa 
lí.14-

i>repatem-�e gr3nJes festat. 
popularc, para o, dia, ZI e 22, 
nelas !-C inti:res'.'>an to. além da 
Prefeitura Municipal, da Asso• 
c ·ayão Rur:.tl e do; fuocionariM 
locai� do Mrnbterio da Agri, 
,urtura, mui tos citricultores e 
exportadurc�. ConHituiu a nota princi 

p&I do dia 7 a empolgant 
par,da e.scohr n� rua M2rc 
chal Floriam,, ror onde dcs 
61anm gubosamcotc, além 
das crianças das escolas mu 
nicip,is e do Lar de Jcsú,, 
, .� a lunos das escolas parti 
cularrs, que foram Humil 
dade e Caridade, João fü. 
tista, Curso lguassú, Gin:ásio 
Santn Antonio, Gin:ásio Afra
nio Peixoto (que estreou es
plendidamente cm parada 
escolar nesta cidade), Ext<r· 
nato Fluminense, Curso San· 
to Antonio e Gin:ásio Leo· 
poldo, 

Do palanque armado em 
frente da Prefeitura, assisti
ram ao des6le dos escolares, 
ju1,1tamente com o prefeito 
Humberto Berutti, os srs. 
dr. Sebastião de Arruda Ne
greiros, cel. Sebastião Her
culano de Matos, deputado, 
Josi Brigagão Ferreira e Ma· 
rio Guimarães, Pedro da Si 1 -
va Pontes - prefeito de Ni
lopolis, dr. Siculo Roncio
vallc - representante do di
retor do SAPS, a Inspetor, 
de Ensino su. Ivone Gou 
vh e outras pessoas gradas 

Nessa ocasião recebeu o 
sr .. Prefeito Municipal, das 
cnanps da Escola Barão de 
Mesquita, uma linda cotbc· 
lha de flores, erpressando a 
sua delicada homeoag<m. 

A' tarde de d<•mingo deverá 
chegar a c�tn cidade, especial
mente para assistir à festa da 
laraoj1 e honrá-la com sua pre• 
sença, o Governndor do Estado, 
cel. Edmundo de Macedo Soares 
e Sih·a, que provavelmente vi, 
,itará as obras do futuro Oru
po Escolar, o edilicio óo Fo
rum, a barragem que se cons
trói na: Cachoeira, laranjais. a 
Casa de Embalagem do sr. Fran
cisco Bareni e inaugurará a ex, 
posição que �erá feita no re
cinto do Mercado Santo Anto, 
nio. 

Citricultores, exportadores, 
comerciantes, industriais e o 
povo devem, coojuotameote, co
laborar para o exilo da festa 
de ZI e ZZ do corrente, consa
grada ao delicioso pomo de 
oiro, que enriquece a terra iguas
suaaa. 

�-� .. ..  � . . 

Bil i l e  
1?1 imove ro 

O clube F,llw, de Jg11a$,ú 
f,nd , tubz,,r ,111 proxmw du. 
20, , m sua !:,fl/e, " lrurlicionol 
B,ulr tlu /-'1m:11•era, cnm n !-,11 
leup e ,, ,,oçào li,, N11wha d 
1947, que e a gr .. cm�a ,tu. Gi� 
tain, Dua, le  Per, 1,a. 

A ultima npuru(r."io de voto:) 
tr!SSº se11süCto11a/ concurso, ,no. 
vrmentuúo pelu fanu/fo ulvi 
rubra, Vtnficou.s9 t/tJmingo ui-

Sd se foz, A bem d, vtr, 
D" /t::ú'!i, e, (:arulatle 

L I M A  

Ventu rosos 
úm més as�,m lào rünnlw, 
tu ju,o : uunca vivi / 
- Uns dias cheios de Sonho. 
Uns sonhos cheios de ti... 

LVJZ OTÁVIO 

DATAS INTIMAS 
Fizeram anos neste mês : 
- 9, menino Armando, Il

ibo do sr. Armando S ai e s 
Teixeira e de d. Adi dos San
tos Sales Teixeira; 

- 9, sr. Jaime de Carvalho; 
- 9, jovem Valter Gomes 

Lavinas; 
- 10, sr. Otacilio Acioli 

Amorim, despachante munl
clpal; 

- 10, jovem Carlos Dei Pre
te Cbambarelli; 

- 11, jovem Luiz Sã do 
Amaral: 

- 11, sr. Antllo Bernardes 
Filho, residente em Patl do 
Alferes; 

-- 12, d. Josefa Fragoso de 
Albuquerque; 

- 12, sr. Luiz Soma, pro
prietarlo do Café e Bilhares 
Gloria; 

- 13, d. Cecília Chaves Lo
pes, esposa do sr. Bento Cha
ves Lopes; 

- J3 prof. Newton Gonçal
ves de Bu.rros; 

- 13, d. Elza Silv11, de Al
meida, esposa do pro!. Leo
nardo C. de Almeida; 

- 13, d. Lioazora de Bar
ros. esposo do sr. João Elias 
de Barros; 

- 13, jovem Almír Menezes 
Sampaio. 

Fazpm anos hoje : 
- menino Edilton, filho do 

prof Leonardo C. de Almeida 
e de d. Elza Silva de A lmeida; 

- stn. Aurora Flores Braga; 
- sta. :Silúíra Pereira Soa-

res. 

No proxitno dia 16, comple
ta tHHI 1" tt1liversario u meni· 
na Tun,a Mliria, lilhioha do 
sr. Luiz da Cost11 e de d. Ao
tooia S1lv" da Cosi 1 .  

Após o desfile, a Prefei
tura Municipal, com a va
liosa coi. boração do SAPS 
e do Entreposto de Leite 
local, fez distribuir S 6oo 
merendas aos escolares, aqui 
e cm Bclford Roxo, onde tambem houve parada esco
la� com a presença do pre 
feito Humberto fürutci e 
demai1 autoridades. 

A' altura do comér
cio local 

NASCIMENTO 
j A 7 deste, nasceu u menina
1 Maria 'l'MCb10ha. r,lba do sr.
: Euchúes P,rcs dt.1 Silva e de d. 
i Mu1·1a Subrn., dos Suo:os l:iil
l va, reslú'!ntcs em Mesquita. 

CASAMENTO 

Como estava anuaciado lo• nia iaauguradas sabado.' dia 6. deste, à rua Marechal Floriano, 2 191 ,  as novas instala. ções do e.tabelecimento de propried�de de J. Vieira 4 Cia. orefe_ri�o estabeleciiaeato, espe. p�c,ahzado eia inateriais ele• tricoo e bidr1ulicos, estã, ,,.. çaa ª.º esforço e ••pirih pro, rress11ta de seus proprietarios, à altura do desenvolvimento do comercio local .  

Terrenos
Vendem ae lotes h ruas Rangel Putana e 5 de Julho, nesta eld•de. Preço 25 e 30 000,00 cruzeiros Tratar il rua Alfredo Soares· 

85, < ,4 ou Oetullo Vargu, 56, 

Sta. OH,ine Duarte Pereira 

t1mr,, daudo a vitnria, por ex 
f1re,,l1,•,J e mer,cida votaça,,, ó 
cand,aat;J do �,. Eurrcu ClJr 
tt.,. Em !--tgundo t lnet110 /11. 
gu"� clu�'!>.l/ic Jrt1m·s�, rtsPec 
tm�mn11,, os �tos. jupira Pai 
m11ru ,, Jfu,,a l:Jerlozzr. 

Pa,u II grundt< f,stu de su 
bud,1, " tf'1,j� �trá vtstidu dt 

bmle puru morus d ltrnu brw, 
co uu de cast'mtra ç, mplefo 
de prFf�r,,1cú.J uz,,l murinha 
paru rupuzn,. 

VENDE .. SE 11mo co•o á '"º 
L.,i& de Lima. Trotor COfTl 

o tr. Jote Bernardo Ca,do,o, 
na "'ª Mai. Flor)ano, ffll. 

Dr. Alfredo Soa.1•e
C L I N I C A D E  C I U A N Ç A S  

CO�SULTOklO : k ua 'l\arecbal Fluriaao, 1 �50 - T,t. 12 
2"· 3.. 4 ... r (;a.a. - bad d,u )�  ás 17 horas 

R e S I D �  N C I A  : 1/ua Aatuaio Carlos, 145 Tet. za& 

No dia 6 do corrente, rca
Jizou·se nesta cidudo o enlu-

1 ce mutr1mon1ul do . .r. Mutteo
1 Barros Pnlaoiuo, !ilho do sr 
Pa,coai P•iadrno e do d. Bri-

1 sabtla !Jarros Paladino, con, 
1 a sw. Mur1u I{odriguez. !ilha 
' do sr. Em,lio Rodr1guez e de 
d. Joaquina de Oliveira Ro
driguez. 

Foram padrinhos do no! vo, 
no ato civil, o sr. Azamor 
Giammattey e Senhora e da
noiva, o sr. Miguel Paladino e 
d. Brlsabela Barros Paladino. 
Testemunharam a cerimonia 
religiosa, na Igreja local, por 
parte do noivo, o sr. Francl•· 
co Barooi e Senhora e �or 
parte da noiva o sr. Amandlo 
Quaresma ., d. Cosdia de Oli
veira Quaresma. 

FALECIMENTO 

LAVOURA Domingo. 14-IX-1947 
-

Fomento da . . .  Candidato a Vereador pela O. Il. H. 
-------�-.;;._,.::.;_,:: 

(Cooclu•lo da 1• pAgine) 
O -iuc se frz ncceuáric,, 

"? cntl_nto, � uma cooprr.• 
çao m> ior do lavrador, ,e 
guindo " ioHruções do téc 
nico, a proveitando t6das • ,ementes que lhe forem di,
tnbuid.i,, não esperando que 
a cheh, da 4• Residência o 
procure porque não dcvol
v, u a, máquinas oo fim do pn1z.v e muito mcoo, não 
cuidando do material do 
Mrn i,tério como ,e fosse seu 
deixando - o  ao relento par; 
que se estrague. Se um lavra
dor não u,a a máquina que
tomou à 4' Kesidência Agrl 
col, por empréstimo, deixa 
que se c,trague ou quebre 
e não trata de devolvê-!, 
logo as,im que finda o pra
zo, está prejudicando outro 
lavrador mais diligente e 
cuidadoso, que fica de bra
ços cruzados sem poder la
vrar a terra, porque as má 
quinas não voltaram ao de· 
p6,ito do Ministério, Ha
vendo comprecosão e boa 
vontade do lavrador, a 4• 
Residência Agrícola, na mar
cha em que está, muito po
derá auxiliá-lo no seu esfor
ço de preparar a terra, 
plantar e colher com fartu
ra. 

Cine Verdt: 
HOJE - Jornais Nacional , 

da Fox; um desenho; o drama : 
"Tarzan e a mulher leopardo'',
com Jobnny Welasmuller, Bren
da Joyce e Johnny Sbetleld e a 
continuação do filme em série : 
"0 Arqueiro Verde". 

A's IO horas : "Sessão 
satempo", 

Pas-

AMANHÃ E TERÇA-FEIRA 
-Jornais Nacional e Puamount; 
Ann May Wong, Noel Madlson 
e Lestle Denlson no drama : 
"Estrada da Blrmanla; e o fll. 
me : "0 Primo Basllto", com 
Aida Luz e PIiar Gomez; e a 
continuação do filme em serie : 
"Bandidos das selvas". 

Joaqu im �uar�smd 
Oliv�iro 

Residente há 35 anot ininterruptos e m  Novo lguoatu, Hil 
povo representou na Camara Municipal de 1915 a 1917. Ea.,.., 
ainda, as funçõH de Delegada de Policia de 1918 a 1911. D,,. 
,ante a administração do d� Anuda Negreiros,. ocupou, •a "-· 
feitura, o cargo de Superintendente e chefe do Almoa•ilala, 
do qual foi ••onerado po1te,iormente po,, ha••r •• aeu1tido lel 
ao 1eu Partido. 

Os rnoradoru de Nova lgua11u sabe• que JOAQUIM 
QUARESMA DE OLIVEIRA, sendo eleito, não desmentirõ o sn 
pa11ado, • continuará, com a me111111 lealdade • i11depende11CN1, 
a servir 001 intere11es do caletiYidade. 

- - - - . . . .  --·---------------

11/laria Apareoid• 
Azevedo 

Os irmãos de Maria Apar,
cidu, profundamente sensibili
zados, agradecem, de coraçao, 
a todos os que demonstraram 
pesar p.lo seu falecimento e 
,stiveram presentes ao seu se
pultamento, ossim como as 
grandes provas de cat'u1ho � 

Filhos de lgnassúF. C. 
R ESU ,110 OA,S RESOLUÇÕES 

DO OIA 9 - IX - 19'7 

umizade de todas as SIUJS am,-
QUARTA E QUINTA-FEIRA ,:�s durante n period•, de sua 

- Jornal Nacional; o lllme : ! dnenço, e uProvfilam o ensejo 
"A ch·�ntagista", com Cheste1 pora co•1v1dur as pes(!,nas amz .. 
Morrts, Lynn Merrick e Richard gus para a mhso d, 7" dit,, a 
Lane; e o l1lmt: : uEscola d� realizar se na igr,ja Jlatrzz 
:.ere1as", com Rt:d SkeUon t> l cal, ,w di , /6 tio Cflrr,nlt, 
Esther W1tl ams. ds 8 11:Jras tlu m ,nhd, 1mc,a

a) - aprovar a ata da reooiã> 
anterior; b) - tomar cooheciml'n 
to do of. n 268147, de 8 do c,:.,r 
r�r.tt>, da L]D e t-ocaminhl lo 1:t ,J 
Diretor de Esportes, pat.i pron· 
dencinr; e) - inclnir DO q1..:adr • 
social, colmo contr1buiotes, os :;rs. 
José P.cbcco o Fabio Borbos 1 
lfooteiro e no 01.'part:unento F". 
mioiao da-.-e e.-\•, a :sra. Fr •li • 
cisca de Araojo P .1<'her.o; d l -
c.aoc,•I.u � 1u1tac ,IJ. o. 84:; e) -
retificar o uomo dll ass.c .. .u1.1 
Hayd6-0 G1.1wcs \lontdro pau 
Haydé11 Gom 3 B 1rgos, , lO virtn· 
de d,� suhern,ção Jo svch> Wilsu11 
Borgts, l"'Olll q•1,·w ,L assucittJ • 
sopra Cúotraio m1trimonto; f) -
conceder 1.kmis�do JO sr4 Aruuo ·  
do  Gooç 1l Hi du cu�o dl' 1 ° s..,  
crctario o s.gr.td,-.ce1· ao  mt.>SIII) 
os ioestimav�i:ii serviços pr�stado'4 
10 clube; g) - constar em at.a 
um voto de agradecimento ao ,r. 
João B. Cruzt por htiver dirigido, 
doranto o prriodo t!lll que o Cua·
selho Delibentivo levllll estodu4 

do o caso da renuncia do sr. Prc· 
sidente; h) - promover o 2• Se
cretario MliUio da Costa Mi1•1 
par& o cargo do 1 °. em virtouu 
dll domiss&o do sr. Armando GoD 
ç1lves. 

SEXTA SABAOO E DOMIN
GO - Jornais Nacional e da Fox; 
um dt:se.:nho· o filme : 11Esco 
ta d!! sereia;"; e :i c:ontinuaçã� 
do f 1 lmt' t" IH sc:r t· : · O ,\rquet
rv V..:.r .. "· 
--- --

R A I N H A  D A  

P R I M A V E R A

t,va1 uindu uma vtz, út suas 
querida3 au.igd .... 

Nava Jguassú, JJ -9-J9J7. 

Homenagem Póstu • 

mo a Maria Apare

cida Azevedo 

(Missa de 7º dia) 

.As suas companheiras con
v;dam seus parentes t lodos os 
amigos pa, a assistirem à ,n,s. 
sa qu, for4o u/ebrar, em SU• 
fragio dt sua alma, na !Ja. 
triz local, ds 8 horas do dia 
18 dut, mls. 

E ü ' QÃO D ., HOJE : 
6 l' A G I N A S 

Preço : Cr$ 0,S0 MARIO MIXO 1• Secrew11
------------

CamarB Municipal de Nova lguassú 
A T E N Ç Ã O 

S rs. c.1ndi datos a Prefeito e Verea dores 
Tn f.,Jn· "- c 1pogr26co•, cedula5 e pro• pr..:cos OHA 

vrllp.1g l :1d , .  F..12 ,e ptlo1 melhoreç pre\ , d .. Pº\- '  
E ntregas em 11 8  hor.1s 

Av. Ni!o Peçanha, 23-3° and.-Sala 3 
G U I L H E M M � 

.. .. .. • • .. !"li 



D imlogo. 14-IX-1947 

Ao eleitorado iguassuano 

CORR�IO DA LAVOUPA 

Falsos tratamentos 

da surdez 

AI ptlSôl� (i'J� ( uv m C0"1 
d1flculdade ,:1o m.J IJS vezes, 

3 

Apr1111enti1t-•e como candidato 

Vereador pela U D li 

8 vtttma9 dt eh r t anunc s 
Em cada refrigerador 

O FARIIIIACEUTICD 

PIIIHEIRO VICTORY 

e11ndidato do eomércio e da Lavoura 

Presidente do Sindicato do Comércio VarejiJto de Nova 
lpa11G, fundador do Sindicato do Comircio de Nova lguauú, 
1• Secretario do Auociaçõo Comercial de No•o lgr.,a11ú e lavra
tio, regishado no Mini,terio do Âgriculturo. Defensor gratuito 
dei interesse, do Comércio em geral" sempre se bateu e lutou 
•• beneficio da, cla11e1 t,abalhadorot" sem co, politica ou par• 
tW.to. 

A.o eleitorodo consciente do Municipio
1 

opre1enta•1e am
..-Ho pelo seu pa11ado de lutas e trobolho honesto" sempre 
alerta na defesa dos contribuintes em geral, 

de tod::a crden, qu r;• cc,n zam 
m� todos de e ra. na verdade 
de•provlaos de qu•lquer valor 
Todo o cuidado t uece�.sar,C", 
pots essc5 md ,g &bmentc Sl"f• 
vem para permitir o progresso 
da molutla, dlm,nurnd as po!
slbilldad<S da cura. 

Quando doe ntt dos ou·11do!il, 
fuja <los anuncio� t· dos char
latães. Procure um l�pt>cicd,slJ 
de conflanç•. 

Dr. [arvalM de ftelen�e 
MÉDICO OCULISTA 
Con s u llo r l o: 

Rua Urug-uaiuno, 136 sob. 

fone, 43 8341 - Rio de Janeiro 
HORA RIO 8,J< a- IJ, kJ t 14,00 á• 17.3) 

Seguro de vida 
Aci·.untl"!i- P• �!O ,is � do 

Trabalho, fogo, Aut, n 6•
·
,,s, 

t'lddldade. 

Rooerto Caoral 
CorrLlor Of1c1al 

R. Gou1nadr,r I',11/ela, 314 
1elefune, ,18 

llel•on Trigueiro 
Despachante Municipal 

Av. Nilo Peçonha, 13 (Edificlo 
Nice)-4° andar, sala 7-Tel. 277 

Nova lc,uauG - E. da Rio 

frigidaire 

da 

Cada refrigerador garantido pela marca 
Frigidaire eet6 implicitamente garan
tido também pela General M olor, ! 
Em - proveito, demute desta dupla 
p.raata .. -,olhaamFrigidaire-desde 
1911 o piCl1141fta lilier da núigeraçãol 

FRIGIDAIRE · MARCA EXCLUSIH DA GENERAL MOTOII 

Concrssinndrin f-r,g1da11e tm 1\'111..,·u i_� •Jj�ú: 
J O 1\ O 1�. e A R O O Z 'tl 

t, a v. 1 3 ,! e .\/ 11 r e r. 4 8 

V J o predlo n. 56 e rea
BilUO pecllvo _terreno, da

rua Maior Aniceto 
do Vale, nesta cidade. Preço 
unlco CrS 100.000 00. Tratar á 
rua Mariano de Moura o. 79, 
com o proprietarlo. 

·-t-----·--------·----Se eleito, continuará na Camara Municipal com maior au• 
twidode1 a 1• botar paios interesses dos clone; que o reco• 

l .. 11daM, colocando aci�a da politica • dos interesses partido· 
rle1 os deveres • compromissos de 1eu mandato poro com o povo. Mário G ui mar ã e s I Fernando Nunes Brigagão 

� 

Comercial 
Farmacla 

f.....,ia • Droa•la CenlTal
Ru Marechal floriano, 2194. 
Tel, 16 - Nova lguassú. De
poaltarlo dos Produtos Seabrlna 
e Victory. farmltcutico A. P. 
Ouimar1 .. Victory. 

C!asas Funerarias 

Coso Saato Antonio - Ser 
9IÇO funerario - Guil hermina 
ferreira <la Silva Rua Mart
cbal floriano , 2018. Tel. 86 -
Nova lguassli. 

Diversos 
Altivo Ribeiro - Agrimensor 

- Lev•ntarnentos lopográllcos 
Plano, urbanização t loteamen
tos. - Rua Rita Gonçalves, 459 
- Nova lguassú. 

0elfl• Pereira Montenegro -
Construtor. Av. Santos Dumont 
626 - Telefone, 69 - Nov� 
lguassú. 

S. M. T orraca - Copias e pa 
peis heliográficos. R. Urugua,a
na, 112-1° and. Fones: �968 
23-2663 e 43 8826. 

Fotografia lgua116 - Lauro 
de Oliveira, Chamados a doml 
cllio. Telefone , 146 - Nova 
lguasaú. 

C.10 S6o Seba1UA0-Ca1xõr, Mondioco • olpint - Com� 
e coróas - 01va1do ), dos Sac- pra se Qualquer quantidade, , 
tos. Av. Nilo Peç3nha, 39. T, '. rua S. S<hastião, 1695 (fundos) 
283 - Nova l�uassú. -Bellord Roxo-Estado do Rir, 

ADVOGADOS 

ESCIUTÓR.10: AV. NILO PEÇANHA, 23 (EDIFICIO NICE), Zo. ANDAR. .. SALA 6 

Das 9 ás 10 horas 
H O R A R I O (O I à r I a m e n t e) 

Dr. Eduardo Silva Junior 
CIRURGIÃO-DENTISTA 

CONSULTORIOS: 

R.. Bernardino Melo, 1763 
Nova lguaçú 

R.. R.odrigues Alves, 1307 
Nllopolts 

Raul Antonio da Silva Junior 
DESPACHANTE MUNICIPAL 

Trota·•• de E1c-rita1, Contrato,, Di1tralo,, Etcntura,, 
Plantas, loteame1tto11 ele. 

E'5CRIT0Rlü: 
R. Ma, flor •ano, 2126-Fone 249 

lado da Prefeitura 

i,!'SIDló-.C1A 
�ua 5 �- julh<', 8) 

Nova lgu3Ssú-P e! nlo 

Das 11 ás 12 heras 

Seja um rapaz elegante 
_______ .;;._, _______ _

Fazendo su.:s roupas só com 

IDA\IRCY, Alllf AilATIE

Rua Mart:chal Floriano, 2JEl3 

Nova lguassú Estado do Rio 

l\CE�TARA SEMl?RE f 
[om�rnn�o na f ammia, D regaria e Pertumaria 

SÃO DANIEL Ltda.. 
Rua Bernardino Melo, 1717 Fone, 183 

PARA VIERIEADOR ,..,...., .. _-_,..,_,.._,...,.._-.................. ..,..,..,._._._ -... -.,, .................. -.._, ....... ..,.. _._._,,...,,., ...,. ... ..,..,..,.,.�.-� ... �-----.... ,
VOTC CM ! 

Eugenia f3�auvall�t 
Que lrmpre trabathcu, trabalha • trabalhará por No., lguaiii 

1
· 

aem peraon1H1m()
1 

t sempre inspirado no bem toh:llvo 

]\ RRO:�::�

d

;
:�nd :;R:

·
,�� � a ma1, 1 � 

antiga olicloa e casa de radio, especlalluda, • � 
man1tm um •odrrno e bem mcntado lab ratorlu � para montagen1, rtlor maa e ccnsert de qualqutr 2pare: � 

= de alta preclsto, com garantia e p,eço modico. 
AÇA 14 OE DEZEMBRO, 32, TEL 127. 

, . 

1nas10 
• 

Peixo 
SOB INSPEÇÃO FEDERAL 

Mantém os cursos: 

Jardim da lnfancla, Primário, Admissão e Glnasl11I 

Rua Afranio Peixoto · Tel. 50 - Nova lguaçú · E. do Rio 

A Escola de Corte e 

Alta Costura 
de Mn,e. keredo 

Confere diplomas pela Aca
demia de Corte e Alta 

Costura do Rio de Janeiro l Rua Marechal Floriano, .11.39 
Telefone, 180 

NOVA IGUASSú E. 00 RIO 

'w w••••••••.._..,.,, ... ......, ..... ....-..-..-.-.. ...... .,.. __ •• -..rv-. .... h.11,. - - .. , ...... ,� 



4 

COMARCA OE NOVA IO�ASSÚ JE 10 li T A\ ll 
IE J(J) J T A\ JL Re�i,tro de lmovm d J• 1 
De psblicaçiio de documento,, 

'"l·fflO abai,o !,e declnra cuu,criç!lo J3 C(Jm 

Nn\'3 lg:ua l.l 

Faço r_uLJi"º· , m o ,. rr'°"a 

AVôU RA 

Dr. buiz Guim1 a<ies 
<..lÍ"llCA MfDI'�A - CRIANÇAS 

Residencia 1 1\v. Santos 
T e  I e f o o e, 

Dumont, 
8 

40 

... 

Domin20. 1 4-IX-1947 

Dr. M,. C. Florenc� 

l ll"oriqoe Duq:.11• E'-tradii lf,·yf'J, 
Oficial da l• <.'irrucstri<:�º d 
Re1rtistro d� Jmot'l'is da r,,10:11 r 
d\• l\ova I�oa�"''· l-.!<lt.ado Jo Ui" 
d<" J111eiro1 por nomeaçilo na for 
uia da lei, etc. 

ao qol' d1�,·õ n •rr 2) d CI 
lei n 58, do 10 do drz 11�ro 1 
19:;s, qu� \f11uro de Alwnda Fio 
rr�. res1deofc ti !'r.içi I'au1<J h 
Frontio, ::d. no 1° distriro do Mu 
oi<':;Jio de �i lo�u li:-i, rlf'J>o�i_t6D

. 
ena 

Oo�"ças ticn 1•n•,Ot'co - Pre-Motal - Parto, Consultono : .. d. fJarka. Raa 13 d� maio, 23
1 1G· a.n:l.u, Hlas 1G33(34. 2u, 4•• t 6 .. , du 9 ,, t 1 horu - RIO Re1idencio I Rwa Berftardi•• Melo, 2085 _ lel•feae 19 C O N S U L T O  R I O : 

R u a  5 d e J u I h o, 41 - Tel. 2 O 6 
Pelo pre!i<cnte �dital. com o pra-

20 de d{'& (10) du1s o riubliraçãr Das 13 ás 16 horas 
H O II A R I O  

r.or três vC1zes, Ía('o :-.iber a qoq: 
ntere1!ar ro�sa

! 
c;ui: por HooM1 

I•erniira do Fre1tus toram d, 1 o 
�1tados nr�tc <'lirtono, par:'\ 1us 
rriçllo nos trrmus do Drcretn 11 1 
n. óS, d� JO de dC'z&mhrQ <ll' l!,J��j 
l.' '-CL: rr�ulam�nro o, ;sJ,7!l, e, 
15 de scttmbro de l !'J8. o ml' 
i;wrial, a pll\ntl, os titu!rs rk _d� 
miaio e mais dr,,ctu.ncntos u1i:1 
dos !'eíereot+"� a uma arta de ter 
f{'D0 IÍtQld.t DO lug'i\f d\·OOJllina
dlJ A odre do Araujo1 1 ° di:slr1tl· 
deste ?tl uoicipio1 sol> a Jcnomio1t· 
ção de, 11.Vila lrscemi", nssiw de· 
Jfn itada :. - Do U!ll lJl.trco d1 
pedra na beira da Estrnda d 
Andrade Araojo1 E'm ruruo nord<'S 

(Di•rtamenle\ Da, 15 b 18 horas 

Colégio Santa Maria 
PARA AMBOS O S  SEXOS 

Infant i l ,  pr irnario, admiasão, datilogra
CURSOS fia, cJllgral1a, laqu,grafla • escritura

- ção mercantil -
Matrículas abertas diariamente. das 8 ás 1 1 ,  das 13 ás 17 e 

das 19 :Is ZI horas. 

INDICADOR 
RUiifM !JLVA - Ci ,·gióo-d , n  I Ru.-, 13 de W.1:'iO a S., é., S�io 503 •• Ed,fic,0 

� 

1 º.::� _., 

�- l .;/_ ;.,ot -, tr

-�1 c o i c o

Etcri'o,io Técnico Com•rcial--
Santos Notto a lr.,àa (C�nrad� 
res e Despacbantes1. Serviços 
c0merdais em gt'.'ral. Rua d.r .  

te de 9° e 31./ sí'guio uma ccrc� 
que divide com n Cia. ..\ �irola 
}'astor1J1 aa distaoc-ia de 4!0m ..... 
Onde encontra-se outro marci> di> 
pedra, 6ms. depois dC uma cstra 
da, desso marco com 1 15° t\ o�· 
querda ou 68° e 30' sudoeste, se 
gait> outra linha na ci.istaneia de 
l-18ms., fincando á esqucrd» três 
metros dcsto ponto uma c�taca 
que divide os terrenos d!! Beoj4-
min Pereira do Santana e com 
saoessores de Pedro Atbeoazio da 
�tiva Reis e com 650 á esqouda 
ou 30 o 801 sudoeste, fazendo ru
mo eom os sucessores de Pedrn 
Atanazb da Silva Reis,na distaocia 
do 280ms.,oodo encontra-se nova
Li.J('Dte a Estrada do Andrad<' 
Araujo e por <'Sta Estrada com 
58° sudo,ste rm 150ms. fech, o 
J•erimetro n• pedra inicie). A srea 
so�ra estl distante da cidada de 
Not'a lguassú cerca de 2.SOOms. 
e da estação do Andrade Araojo 
DDS 600rus. Pelo pr<:Scntc, o a 
c;ntar da ultima publicação, fica 
cvocedido aos interessados, por 
v�ntara existentes, com referencia 
ao direito de impuznação, o pra-

m(U ""' t rio. (L rua t, tuho1 \ nr 
,!.,'"ª�, til, D"!:->t,1 e du,lr, J1:1ra im• 
rriçl\_.., n mr-mn1 111I �e 1mp,nh11do 
do� dr c;.u1r r,r_.,.._ a '}'.li· s.:, rcÍfft' 

1 � , t.  ]" du :ilurl.du d1·U , rdati
\'1,s uo n l t· . mc.1r-1 lloi-. lotfs d\· 
tl'fn•tos 11s, ,-.::i a �li da ru:1 Ota 
do Pr"�";' .. GJ ,i m>, Ju roa dr 
Mao1.1 l J:1 i�, un·diuJ,, 1t q•.1<'lts, 
de.Zé ni<''ll"' ,, c!oqu,· ,no ct'otimo· 
rros d,• fr1 u t1· 1.· de fundos por 
cinqut'Dt.t UJt'!lus dt• t.xttns!lô de 
aml,o!'> us l.,d,,._, e e :-t1·s, doze mo· 
tros (! cic.q11,·1•tA e ·nt:mt' tros do 
f11•n to o de fo::dos por cem mc
tri.1:,,, d(l cs:tt•n!-i'lo dt.• umbos os la  
11',r, ktrs e�t( s que  relotearto·s, 
Jcn,m orig-em a 4 lotes. de acõr· 
do ctm a pl.au!J. :iprovada pela 
Prdeitura dC'ste li unicipio, e fa .. 
z,·m frento p'.1.rd as rQas Otavio
Hrug , A'\"enida dr. Manoel Reis 
e para a rua ,\ lmrida Junior, ora 
al,i:rt:i, i:: confr\)ctam ainda, de 
1 1m lado, co!n o espolio do dr. 
Alberto Ffores o do outro, com 
Fdnando Saporito1 

situados no 
J' distrito do lllunicipio de Nilo 
polis, nesto Estado, sendo os lo
tes destinados ú venda. por oforta 
publica. Os qoo quizcrom apre· 
sentar impugnação, poderão fa. 
zê lo dentro do 30 dias, após a 
ultima publicaç�o deste, trazen
do as a canorw. Nova lguassa, 
27 de >gosto de 1947. Eu, D. A 
l<uu>1he1tti, sub-oficial, datilogra
fei. O Oficia l :  Rodolpho Qua
resma de 0/a;ei,a, 

D i reção de J(:)1\0 '2-" R L 0 S  DE S�US1\

RUA MARECHAL FLORIANO, 2178 - NOVA IGUASS0 
Dr. Pedro Regina Sob.lnho -. \1édico Op<rador. Partes. -Consultac. dlà•,as das 8 ás ,6 hs. -R. Bernardino Melo, 1763 Tel. 284.-Nova lguassú. 

Getulio Vargas, 42. Tel. 2GB -
r..; va lguassú . 

Ybic•y T. do Magalhões-Aj, 
o .... �pach:rntl! - Serviços comer-

zo de trinlA dias. Nova J.guassú, 
4 de setembro de 19H. Eo, H,., 
rrqz�e Duqr1P L..._1,-ud , .1/, y , , 
Oí:c1al, o subsm vo. 1 
Henrique Duque Eslr,,d,, .\i,y. , j 

2-3 1 

3-3 

V-,A,/\,•.w,.•,.v.•"'········_.,,,,,, 

lJtfü!HUftifjfü!I 
fUXIRoEN06UEIRA 
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� E F ij I G  E ij A D O R E S  

F R I G I D A I R E  
I n stalações <2omerciais com U nidades 

F R I G I D 1\ I R E  

Oücin11s de consertos e montágem 

João R. Cardoso 

ATENDE-SE A DOM:c1uo 

TR1\Y, 13 OE M A R <;e, 48 - Fo n e  2 7 2  

L A 1� I C I N I O S 

)IVA\M MIATOS 
Grande deposito de queijos da todas as qualida. 

des, recebidos diretamente do Sul de Minas. 

Entregas rapidas a domicilio 

Rua Marechal Floriano, 2395 · H. Ignassú 

Sociedade Laticinios União Ltda. 
Usina e E n treposto de Leite 

Laboratorlos complelos para analises de leite 

M A T R I Z : 

AVENIDA FRANCISCA DE ALMEIDA, 1419 (Edifício proprio) 
NILOPOLIS - Estado da Ria 

F I L I A I S :  
Rua Marechal Floriano, 2 1 3 1  • NOVA IOUASSÚ • E. do Rio 

USINA : RUA S. JOÃO BATISTA, SOZ (Edifício proprio} 
VILA MERITI - E. do Rio 

J e S É  M A R l 1\  T E I X E I R A  
SOCIO GERENTE 

Oficina Mecânica lguassú � 
Conserto e reforma ger•l de autom6veis e ca· 
minhões. - Soldo-se a oxigênio. - Adapução de 

freios hidraulicos a quolquer tipo de carro. 

D U C C I N I & F R A N C O  

1 
lt Marechal Floriano, 2376 NOVA IOUASSÚ-E. do Rio 

��=====· 
1mnn11mmum1111m1111m111111m1111111111111111111111111111111n111111111111m11111111111111:1111111111111111mi11111111111111111111111111111101111111rn1111111111111111111mrn11111111111111111111mm1m11111111111m11111w1mmfu: 

� Armazem lndependencia � 
� Dia.triz :  Pra.ça, 14 de Dezembro, 84 - Tel. 424 ! 
§ Filiais : Rua Bernardino Melo, 1691, Tel. 409 · Rua Marechal Floriano, 2312, i
1 == Tel. 67 e Praça da Matriz, em An�tin. Tel. 2 == ª 

i Conservas, bebidas nacionais e estrangeiras :: = 
� ê Secos e molhados de pri meiro qoa !ldadc. - F'erragen s, lenha e carvão i!§ ,  

1 
Bntreg115 a domicilio - llENDRS 11 O l N H E I Re 

iif. , 

I FI{l\NCISCO 131\RONI & Plfuf-11\ i 
� Wlunlclplo do Nova lguaasií Catado do Rio � 
a:; iêj 

.._IIIIU!IIIUlllilllllllllUIUUW�UU I Ulll,�'IIUIIIUUl'Ulm'Hilmlllll!l!IIIUI!� u1r 1mnw 

A d v o g D à e •  

Dr. Paulo Machado-Advogado 
- R. Oetullo Vargas, 87. Fone 
282. - Nova lguassú. 

, Dr. Jo1i Basílio da Silva J•nio 
-Advogado - Escritório : Ru 
da Quitanda, 50, I• andar. S. 1 

a 

Tel. 43-6548. 

. Dr. A. Martins Pereira. - Re 
sidencla : R. Marechal Floriano 
2057 - Sobrado, dlarlamenle 

'

Nova lguassú, 

-
Dr. Antonio Ciani- Advogado 

Rua Marechal Floriano, 2039 
Tel. 226 - Nova lguassú. -
Rua Quitanda, 1 9 - Tel. 22-4693 
Rio de Janeiro. 

01 Cartorlo do 2• Oficio do Nat 
- João Bittoncourl Filho-Ollcl 
do Registro ele Títulos e D 
cumeutos. Comarca de Duq 
ele Caxias - E. do Rio. 

ai 
O· 

ue 

D e n t i a t • •  

ão Lvi1 GonçalvH - Clrurgl 
Dentista - Dlarlamenle das 8 
18 horas. Rua Bernardino Me 
n. 2139. Telefone, 314. No 

ás 
lo 
va 

lguassú. 

-D,. Pedro Sontiog:o Co,cio 
Cirurgião Denllsta. Raio X-(Ed 
f1cio Ouvidor). Rua Ouvido 
1 69, 8° andar, sala 8 1 1 .  Te 
tone, 43-6503 - Rio. 

l-
'·

le-

Oficina 

ciais. Escritas. Transleren:las. 
Averbaçõcs.-Esc. e Res.: rua dr. 
Oetulio Vargas, 165. Tel. 243 -
Nova lguaasú 

Cid do Cavio Peroi,a - Des-
pachank ohc:al junto à Rece. 
bedorla. Esc.: Av. NIio Peça-
nha, 54. Td. 234 - Res.: rua 
Bernardino Melo, 1595. 

Marinha Magalhõo1 - Des-
pachanle Oficial da Policia. 
Trata de lodo serviço adminls-
trativo desta repartição. Rua dr. 
Getulio Vargas, 52. Tel. 316 -
Nova lguassú. 

eeN STRUTf>RES 
João Simonota - Construtor 

licenciado. - Encarrega-se de 
construções e reconstruções em 
ieral e sob administração. -

es. : Rua Marechal floriano 
2036 - Casa li - Nova lguassú. 

Roberto Baronl Soares-Cons 
trutor licenciado no Munlcipi o

e de Duque de Caxias. Resldenl 
em Nova lguassú á rua Edmur. 
do Soares, 304. 

N'I/Y,AY',l',f' ...... .,._ • .T&',&TA ...... A .... T• 

Dia.mão 
A Delrio compro Fabrica 

q11antidodH de quaisquer 
mamao tirado de Yel. 
Pago-1• de acordo com o 

qualidade d• fruta. 

Trabolhos gráficos ? 

1 Na redação debte joroti 

i\'}�cânica 
SOLDA ELtTRICA E OXIGENIO 

Serviço de torno mecanlco e plaina, cons<rlos de "'iqulnas 
em genl, reforma em motores de combustão t,lteL·,, 

mootag•m e assentamento de máquinas de qualquer tipo, 

Bittenconrt & Alarcão Ltda. 
Rua 13 de Maio, 23 • Tel. IJ6 ° NOVA ((IUASSÚ ,Est. do i!io 

Agencta Chevrolet Iguassú 

� . . , - ·. . 

Peças e Acessorios em Geral 

--e-::-:-=-::----'--- . _ _J 

Conc•uionário do, produto• 
do General Moton do B,0111 

• distribuidora das Geladeiras frlgidalr• 
Pnt:u� e l.a.mara'.', de todas as mana�. - Oficina mecaaica 

• ,argu de técnicos competentes. 
PRODU TOS MOBILOIL INSETICIDAS SHELL TOX 

J oã.o R. Ca.rdozo 
:.:,prr,cotanle, da Shell Me., Brazil l.te. 

Rua IJ de Março, 118 
N O \' ll  I GU;l SS 0 

Tel. 2 1 2  
!' . P �  l? I "  

-------------,...._......,_..____,.,,



[hmingo, t4-IX-Hl47 COflP.EiO DA LA\ .;oh.  

eomarca de Nova lgoass(i /1/jo é can,;/lda fo 

E D I T A 
O sr. Sslt'i· B ,, co.i, s, 

alto fu,,c,o,rart r.a f r j, Jur, 
locai, est,r,c ante- t . : �eslü 
,tda(do e 101• .. itr, • qu" t�-

H<'oriqoe Doque Esf.1:ada :llt'yer, promis.sari9 do lote de torrooo n c/nreusumo ,t, ,, ç hd 
Oficial da I• Circuoscração do Re· 25, da quadra 8 na n�Poida Ma tm ton,,... d, seu ,,n,, '" · /t 11/ln 
gi•uro dl'l Imov<'il da Comarca de raohão na 2• 6.ru, dflvi:-dor de / candidato a terr , O t;.j/. 
Nou lgu11ssl'I, Est:1do do Rio de CrS 2 016,00, 42 presU.QÕ!''ii men mo 5oar,s, qur fa-- Ir fm..,.,,, .. 
JanPiro. por oc,n:eação na forma sais do CrS 48,00 cada uma, da de sua c1.,d1 Li turtl ,m 
da lei, ote. contrato o. 2770, do 24 de mu·;o Olindu, 1 out,a pessoa, que o 

!'.!lo presf'nto �ditai, com po· de 19'3, d�vidamentc uvcrbado Silvio Bueno �;()arts mm cr,. 
bliração por tré-. ,·czos, faço sa- nesso cart-orio no lívro 8-B, fls. nhece. 
ber aos cotnpromis�arios·compra- 210 sob 0, 762; 1 1 )  Paulino de 
dores abaixo relacionados que pe Almeida Cabral, compromisurio 
los promitentes-.. ndedorcs, Gninle do lote de terreno o 8H, da qua E. e. Icruassú Irmãos foi dirigida a este carto- dra 6 da avenida Araguaia, na O 
rio cujo teôr 6 o seguin te : - 2• é.rea devedor de CrS 1.280,00, � 
Guinlo Irmãos - Seção do terre·  32 prestações de CrS 40,00 cada R ESUMO DOS A TOS DO SR. 

PRESIDl:NTe : 
nos. - Aveoid• Rio Branco n.s. ums cootrnto o. 2812, do 8 de 
1351 '37 • 3° anuar - Rio de Ja mai; Jo 1944, devidamente avcr 
nciro, Tel. 2.q.1845. - Ilmo. Sr. bado oesse cartorio no livro 8-C, 
Oficial do Registro de Imoveis da as. ,.4 v, sob n. 956; 12) Wil- a) - lnclulr no quadro so-
1• Circunscrição de Nova Igoassú. soo Mogu\'t, compromissario dos cial, co:no contribuintes, Cae
Guiole Irmãos, estabelecidos •• lotes de terrenos os. 17  o 18 da tano Caruao, José Oalvam Lou
Capital Federal, á Avenida Rio quadn n 7 n• cbacrinha do Mo reiro e Alber11no Gonçalv,s, e 
Braoeo. !351137. 2, andar, vêm quoté., na rua •A>, dcvC"dor de no Dep:;utamento Feminino, a 
r<1uerer a V. S. se digne f.zor Vr$ 1 .665,00, 15 prestações moo Sla. Salomar d'Avlla Torres; b) 
1'1Um,,r os compromissarios•com• sais de CrS 1 1 ,00 cada u ma, coo - conceder carteira SOCláJ á 
pradores de terrenos situados na trato n. 2.896, de 6 de julho de st 1 . Dllcéa Marques Pereira; e) 
��a.zeoda da Posse'', 1° distrito 1944, devidamente averbado nes - cc:der a lID nos prox1mos 
desse Munidpio, abaixo eonmera• se cartorio no livro 8 01 fls. 4. d 4 itS 4, 7 e l l do corr�ntc, das 
dos, todos eles de residencias sob n. 955; 13) João Lira, com 12 ás 18 horas, a n ssa p·aça 
.igoorada.s, para que, dentro de 30 prom1ssario do lote de terreno n d'! EspNtcs; d )  - l omar cu nhe. 
dias (art. 14 do Dec.·lei n. 58, 20, da qoadra n. J da rua .. A•, c imt:,110 t: a rqu ivar o of n 258 
de 1937), paguem em cartorio na chaorinha de :Moquotá, devo e 13ulelun Oficiai  n. 17 da LIO; 
seus respectivos debitos, mais ju- J.or de CrS l .4!0,00, trinta pres e) - oficiar aos amaaur�s cons· 
ros de mora na forma contratual tações mrosais de CrS 48,00 lantes do oi n 258 da LID, 
e l".JSt1s na forma Jegal, e bem cada umal contrato o. 291 1 , de 10  clenl lf  cando.lhc-s da convoca. 
assim H prestações que se ven- de julho de 1944, devidamente çao pua coinarem parll! nos 
eerc-m até a data do pagamento, averbado nesse ca[torio no lino t rt:l nos pr�p1rator10s d,1 Sele. 
todo conforme os respectivos coo- 8-C, lls. 3 v, sob n, 940; 1 4) ção lguas,u,na; 1) - transferir 
tratos de compromisso de compra Jorge dos Sanlos, compromlssá para o quadro de contr,bu1ntes, 
e veoda, devidamente averbados, rio do l:>le de terreno n . 1 1 . o soclo atleta flo r .o Gomes La
JQb pena de cancelamento, nos da quadra n. t 1 da rua "H", v1nas. 
sermos expressos do § 3° do ci- na chacrlnha de Moquetá, de- Nova Igoassú, 3-IX- 1947, 
lado art. 14, expedidas u neces vedor de Cr$ J .296,00, 27 pres -
sarias certidões : 1) Sarah Feld- tações mensais de Cr$ 48,00 RESOLUÇÕES DE IO-IX-47 maDJ>, compromissaria do sitio cada uma, contrato n. 2951,  de 
D. 16, na Estréda da Guarita, 2 de outubro de 1 944, devidadevedora de CrS 16.684,40, 53 mente averbado nesse cartorlo 
prestações mensais de CrS 214,80 no IIV!o 8-C, fls. 6, n. 488; 15) 
oada uma, contrato n. 1725, de Jonas Gomes Barroso, compro-28 de fenreiro de 1936, devida- mlssarlo do fole de terreno n mente averbado; 2) Antoa.io Sil· 37, da quadra n, 1 da rua •A•, 
Ta, compromissario do si1io o. 99, na chacrinha de Moquetá, de· na Estrada de A.mbaí, de CrS vedor de Cr$ J .520,00, 19 presM.000,00, de 60 prestações men- tações mensais de c,s 80,00 tais de CrS 900,00 cada ama, cada uml, contraio n .  3 099, eo11trato n. 1959, de 5 de ooto- de l4 de novembro de 1945, bro de 1938, devidamente aver- devidamente averbado nesse bacio nesse r.,.rtorio oo livro 8-A, carlorlo no livro 8-C, fls .  98 fia. 94 v n. 120; 3) Pedro Dias 262 16 N PI :; 
Leonard, tOmpromiBsario do lote n. l ; ) a1r res da i l-

va, compromissária do lote de de terreno o. 35 a 87, da quadra terreno n. 14, da quadra n. 11. 10, á rua Pernambuco e ns. 9 l2 da rua Moquetá na 2• área a 12, da quadn n. 9 na rna Per- devedora de Cri 1 . 1 40,00, 19 aamboeo, na 2t area, devedor de prestações mensais de CrS CrS 9.104,70, 89 prestações men- 60,00 Clda uma, contraio n. 3 102 sais de CrS102,30 cada uma.contra· de 19 de deiembro de 1 945 lo n. 1966, de 18 de maio de 1937, 
tlevidamente a"Verbado nesse car- dévldamente averbado nesbt: 
&orio; 4) Sidooio Xavier Gooçal- cartorlo, no livro 8-C, fls. 98 
Tts, compromissario do lote de sob n. 1269; 17) José Castor de 
terreno n. 47 da zona de chacaras Albuquerque Maranhão, com 
"B" na Estrada "B", devedor de promissarlo do lote dt: tc:t r�no 
CrS 1.450,00, 29 pr .. tações meo- n. 33, da zona de chacaras cC» 

a) - lançar enr ata um voto 
de profundo pesar e hastear a 
bande!ra em funeral por 3 dias, 
pelo falecimento da sta. Maria 
Aparecida de Azevedo, soc!a 
fundadora do Deparlamento Fe
minino; b) - lomar conheci
mento e arquivar o oi. da Co
missão Organizadora da li Fes
la da Laranja de Nova lguassú; 
c) - Incluir no quadro social, 
como contribuinte, Amaro Lima 

1
1 

d• Silva; d) - lazer realizar 1 no proximo domingo (hoje), · 
uma domingueira dançan1�. 

ALTAIR G. LAVINAS 
1 o Secretário 

Lotes de 
terreno• 

UM ACONTECIMENTO NA CIDADE ! 

Alfaiataria Santos 
ESTA' EM FESTA ! 

Comemorando seu 1 9 " . aniversário 
Uma pequena amontra de alg un.1 pre,;a , : 

Pasta Collpe 
• Odol 
• Gessy 
" Colino� • 

Sab V •le Quaoto Pua, um 
• Dorly, caixa 

Eucalol » • • 
Rosas Poços de Caldes, caixa 

• Lever, ca,xa 
• Lactei ,. 
• Gessy • 

Oleo D1rce, grande 
.. Lima. pequeno 
• Glo�IMa 
._ Qu•noleo 

Talco Ross, grande 
• Eucalol, grande 
• Gessy » 
• Johnson 

Loção Brilhante 
Fenomeno 

Leite Colonla 
Rosas 

2 80 
3 70 
4 00 
4,30 
4 50 
5,40 
8, 1 0

10 8) 
8 1 0  

1 0 80 
8. 1 0  

3,60 
3,60 
9,70 

1 3  50 
6 70 
6 70 
6,70 
6,70 

13,50 

13,50 
9.00 
9 00 

e Fat11ua 

1 

Esmalte Cuttx . 

Blto,1 Michd, r:1::qut'n , 
Sabão Ar ,stol nu 
Gumex em pó 
(J1l�I! Azul .  1 1:! dez ·n1 

Fukbol, 1 ;2 lh z: r,a 
P�n t-� Guar�ny 
Toalh1 de  rt,::,1 , ,  bra,c.1 

• banhe, 
Souquetcs i.:o lt>t:.•A·s .  1 ,d.lis ;t"'I cores 
Can11sas ol tmp .,;;,", ar1,g , f no 
L� Sup1mpr1, n ,  v :lo 
(. h 1péui  lfamenzu111 . dl!sde 
Oravatas de "'lfda, deAch· 
Cam,s;Js d�  1rkol in! ,  lis.\ 
Pija mas de tfl:ol1nc-, h"l-t 

• cõr 
Cuecas de tricoline, branca 
Colarlnllo Marvelo 
Meias t""xt r:1 forte, 
Paldós de  'ic;:rao 
Susp<nsorios lpú 

4 00 
4 00 
3 60 
6,70 
3,10 
4 50 
2.00 
3, 1 0 
7,60 

26,P.0 
8 8'.J 

31 30 

l 90 
1 80 00 

1 3,30 
53 80 

1 1 4 70 

1 3!) 90 
35 80 
10,80 
4,50 

35 80 
1 9,60 

lucros Durante este mês vendas s tm 
Brindes a. todos os fregueses nas 
compra.a superiores a. Cr$ 10.00 

SÓMENTE 30 DIAS DE 

Milagres de Setembro 
DA 

Alfaiataria Santos 

Rua Marechal Floriano, 1 9 6 8-Tel. 280  
à Est rada Delta, devedor d, sais de CrS 50,00 cada uma, con Cr$ 1 360,00, 17 prestaçõe• crato n. 2374, de 19 de novembro ir.ensais de Ct$ 80,00 cada uma de 1938, devidameow averbado 3 

Vendo 3 (três) lvlcs de 10 x 
50, inclusive uma esquina, 
juntos o u  separados, â rua 
Presidente Sodré ,  � di:z m1ª 
nutos da estaçã·1 Pre:o C1S 
25 000,00 cada. Fac,hto par-
te do pagamento. Informa-

N J 
, 

E. do

s 

aesse cartorio no livro D� 8-A, contrato n. 1 16, de 16 de ja 
netro de 1946, devidJ mci,k 11s b&, n. 73; 5) Altamiro Porei - averbado nesse cartorlo n o  l i

::.t:
P
Js

m
J:·��0!

º 

l�U.::.::!� vro 8 C ,  tis. 98 e 99, sob n 
"11" na Estrada "C", devedor de 1 .2.82; 18) Maria Helena Ferrei
CrS 1.971,20, 2.8 presta•�es meo- ra Reis, compromlssarla do fole 

,ões delalhadas rom Ma- OV,;,ii gu ;itssu 

1 

noel Quaresma. E�, f1clo N I-

, 

U U 

234. 5�::1�:· 
s

aia 
1
4

, f
o

ne 
�
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�lJ@!Ji�j@Jf@!f@!Jl�1J@lJ@Jl@lJ�fi�f@!í[�-� � lffi§J��� '=============::.'...--::: 

f{i o 

.,., de terreno n. 6, terreno n, 42 uis de CrS 70,40 cada ama, COD· da quadra n. 6, na rua Amazutraw n. 2397, de 8 de março de nas, 2• area, de•,edora de C r $ 1939, devi_dament_e ave�bado ne�- l . l7 l  80 42 prestações mensais se cà.rtor10 no hvro, digo, devi- c'" !n 90 d damente averb dó· 6) J . de r• ,., , ca a uma, conlra 
L d ld 

·ª ' �aqo,!" to n. 2.776 de 29 de novembro opes e orais, comprom1ssar10 de 1943 devldomenle averbado dos lotes n. 17 o 18, da zona de ' 
1 li 8-8 ti ehacares ""K" na Estrada �F" de· n�sse cartor o no vro • s 

Prefeitura Municipal de Nova lguassú 
Agradecimento 

O� "Serviços Auxiliares de Educação Publica" (SAEP), 
desta Prefeitura, •êm agradecer a lodos aqueles que lhes ptes
laram sua cooperação na  Pa rada Escolar do ·'Dia da Pátria", 
lazendo-o, por esle melo, a fim de evitar qu1lquer omissão !n
voluntarla. 

Nov1 lguaçú, 8 de selembro de 1947, 
YVONE OOUV�A - lnspelor �e Ensino (5uustltutc) 

ndor d� CrS 10.717,00, 35 ' res 286 v sob n. 855; 19) Luiz Fer 
&ações mensais de CrS 300'.zS ca- reln Reis, rompromlssarto do 
da ama, contrato n 2469, de 31 1c1e de terreno n.  43, da qua 
de jotbo de 1940, devidamente dra 6, na rua Amazunt1s1 na 2t 
uerbado nesse carwrio 00 livro area, devedor de Cr$ 837,00 
D 8-A fis. 261 sob o. 402· 7 30 prestações mensais de Cr$ 

· · ' Alb • ) Z7 90 cada u'lla, contrato n n f ,., . , · 1· Pedro Alc�tara oqoerqoe, , 2 777 de 29 de novembro de .-r0Cl!:!'505 que ora m  para ,�1,opo 1zi 

e<,.upro:oissmo do lo�� do u:;re:; 1943, devldamenle av·:r b,co 3793143, U!>c!ina Pereira de Azevedo; 381 5 -43, Na!Jlia l'er1c,ra; 
ao D. 39, da !ºº,� de e cuas B nesse cartorlo no llvro s.B. li:; 7224145, Ar.too lo Camtlo; 10036, an�xado ao pro .. e .... J n . . . • •  
ã, Estrada . D , deTe:or de Cr_S 285 v sob n .  848. Oui rosslm 4392144 e 5471·\7; ,Uanoel dos Anj,n; 16Z7, João Cario, Pr'zo; 
�!�,20, 46 prestaçõ 8 mennis r�qu1:r a V. s. a expedição da 2258, He ·rr t�la Antunes Moura; 3l03. Vtceme ... re t"�:.11a ?Jntc; 

CrS 72,70 cada uma, contrato certidão a que se reler< o ·ar t  3358, Dirceu l'rlar Gonç1lves; 388l, .llarla d: LourJcs Manto-D. 2636 de �1 de março de 1942, 14, § 5• do Decreto-fel n 3 079 van1; 5Y,3, Ant,nor d� Sousa, 5639 Nair de Almeida; 6•,:11,4o�uL,lftent.o averbado nesse car de 15 de setembro de 1938 n, Francisco Ramalho da SIiva; 622 1 ,  Túme Fernandes C3m�ra, 
:Ir 

Do li,:to 8-B, ns. 97 .v D. hlpotese dos refertdos comÍ,ro anexo ac n. 8509146,· 65Z7, Germ31J( Marques, ant:xo ao n. . 
com' 

81 Etelv'c"a Gomes de Ptnho, mtssarlos compradores não sol- 3882147; 6566, 0,1 ela Silva llarroso; 6752. Manoel Carvalho da 
DO 

:'2�ll1Ar,a do lo!A> de terrt verem seu, debltos aqui recla- Cruz Jenlor, 6794, Osvaldo Gooplves dz S:lva; 6897, Ricardo 
· ú zona de cbaearas l mados Nesles termos p p José Cio• S•nlos; 6910, Herman1 Teixeira :le Sousa Bastos, anexo 

;�8.F:\'.fiªt "D", deve_don de Cr_S delerl�ento, Nova lgua;su, · 30 ao n .  403147; 7218. Maria dos Heis M•thlas; 7355, J ,,,é Moreira 
d · c'2;s '-.100Pr"!�aç0•• mensais de agosto de 1947. Qu,al. 1,. Cabral; 75:!9, Jose da Crnz; 7564, Oslas Gerstler; 7677, Antonio 
De \! G76 '  'd e

a
l
...,
O uma, contrato mãos. Sobre e•lamp1lhas lede. Sousa Blaoco; 77 1 1 ,  Sald Mamede Murad, anexo ao n. 3Z76147; 

· · ' . e de agono de rala de Cr$ 9,80 Dado e p ,S• 7934 Bento lnácoo das Neves; 7945, Nicolau Arruda Falcão; 1942, dev,dameate nerbado ne, - sa<lo nesta cidade de Nova 8023; Altair Gomes Lavlnas; 8036, José Vasques Pereiras; 8105, 
� ��tor!Í°) º: livro 8-BoB, O.. 137 v, lgúaSSU, aos qualro de setem Maria Raquel Henriques; 8 1 12. Maria Nuoes Gomes; 8 1 1 4, Joio • . • . muor rt91, com• bro de 1947. Eu, Hmriqut O ,  Lopes Louzada; 8239, Alaualpa do Vale; 8254, Wolf Holslalter; 
P.romit1ario do lot.o de tenno n. Estrada Meyer Oficial O 8272, Osvaldo Alves de Oliveira; 8318, Cap. dos Ferrovlarlos 22, da zona de cbacaru •r• aa qu� evo e assino ' 

' 
da E. F. C. B.; 8344, Salvador de Assis Gomes; 8347, Sebastião Estrada "D", devedor <le CrS su SCr · 
du N.sclmento SIiva; 8350, Rachjj H1llal; l.l382, Palmlro Tava-

3.7b9,50, 68 prestaçõea 111eu1;1 Henrique Duque Estrada Mtyer res, 8383. José Pinto & Cta.; 8405, Sebas11áo Pacheco; 8412, de Cr$ 71,60 cau ama, cootrato 1 -3• Mercedes ele Azevedo Damasceno; 8436, Acto da Costa Pereira; 
•· 2694 de U de março 4e 11148 ____________ 8468 Amel la Costa, 8469, juho Valerlo Maxlmo; 8479, Nelson 
.. tüament.o nerbado De11<> car'. de Sousa; 8521,  Mano I Lahyele Coimbra; 8536, Josefina Re-lerio ,.. lino 8-B, U.. 209 • aob Trabalhos gráficos ? zende da s,1va; 8589, José Cassiano da SIiva; 8604, Domingos 
a

. 101; 10) AI- Pere� :..m. Na redação deste jornal Uomes Le;i<; 862/ ,  Antonio José Ramos; 8659, Gustavo Inácio 

<h S i lva:  8575, Vug mo Alvc-s L1sbõ1; 8676. 0:!vah1o d 1 Ro, 1 a 
Costa; 8678, Zahlra Melo de Luca; 8679, Emy de ,'<\elo Abre�/ 
8680, Fel ipe d, l.uca; 8ô81 ,  America de .'<leio Marinha; 868. ,
Nayde ,\/elo .tf., I is: 8683, Nelso" OJ,nes Gama; 8689 \lar o,  da 
Anunciação .\!01 ,; 8694, Val�emar Honoroo Ou1 ra; 8701, Corary 
Antenor Pinheiro · 8703 lzabel da Costa !�•beiro: 87 1 1 ,  Antonl ' 
Sequeira Lopes; 87 12, Arminda Fernandos .:orrêa; 8714, lo•
qulm Antonoo Oi ,s  Junior; 8736, Ellas Pereira de Castrn: 8744, 
Vlrglllo Ferrelra Duarte; 8747, Jn•é Marc;urs Pel1ano; 8762, M· • 
noel Benlo; 11766. J ,ão da Silva Barros; 8766. Jnão Gonçalves 
Caetano Junior; 8770, Francisco Faustl"o; s71 1 ,  Ant:>r.io da Cruz 
Coelho; 8774, Centro Esplr, 1a Redentor; 11859 Maria da Glorl 1 
Alvaren�a P. oe1rn · 8860 Romualdo Leal; 8877, Ju,tloo Marques 
de Sá; 6876, Atro.Íoslo Pessoa; 88g 1 ,  José O llne• Pei elra F,n le; 
8898, ldel 131uvol�. 8870, o,or n P«élra da S lva; Dagm,r 
Schlnzel de Sousa, 7289. João T,>mé d os 'hnlos; 1 438. Henn· 
f1ue Phes; 5684, ,\nt'1n10 i�rad Plnts1; 63-16, Ntcolau Cobd.1s 
i', r,lra; 8801 .  M.rno,1 r1>drlgu,s N<t<>; 8769. Aurlho Brandã > 
do A-'""ª'· 8965, AldJtr  da Si lva; 891 0, Ang<lo Jul 10 Chamb•· 
•tll· 5 105. M•gu:I Corr,·a , 9032, Be11efüo V•z Vieira; 9248, 
, t.!!Tiorandll n 4 1 147 da J11�pecro" a d:;:  :�enjas remetendo folha 
de pagamc ,1tv 9281 1 AJ�m,tr V l� 11!e

:....:
d
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C O l9 I T E S ? 
Diarréio1, má di;•a•� ..:atorro1 dot intutlnot, llofu· 

lencia, falto de op•t:,11 ·1 ,., LUNGACIS 6- como ""' P0j•'0• 
10 tortico amar:,c, ,_Hv:;a e orgão dlg•stivo, combot�n ° 0• 
diarréias, o coto .. ,o tr.lestincl • estlmulondo o opettte, 

E' UM DOS P�OCUTOS MAIS PROCURADOS DA 

FLOR.A MEDIOI.NAL

J. Mo, •• elro da Silva & Cla.

RUA 7 OE SETEMBRO, 19311 95 - RIO DE JANEIRO 

Vehd•·•• em todas 01 droQ1oria1 • fa-rmacla1 

(Llc. pelo D. N. S.  I'. sob o n. 10 em 9-1 - 1918) 

-------------
1 -
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Casa Laura 
Ncs seus 2 

De parta.mentes 

Rádio• - M6'1el:J 

Apresenta o mais varia

do sortimento de todos 

os artigos de qualidade 
garantida. 

,,� ó '\' e 1 � 
T a  p e l e '<  

<! o 1 ·-· !i õ e � 
G e t ., <.1 c i r ,1 !"  

H a d 1 0 �  
B i e i c l c t .:i s 

R . Bernardino Melo, 1985
ESQ DE GETULIO VARGAS, 2 

T E L .  2Elll- � ova lgua�slí 

' 

CORREIO DA LAVOURA FUNDADO EM 22 C>E MARÇO DE 1917 
cJ. e Ofic.tna! : Wu Bernardioo ,'leio, 207) Teldoae. 111 

NUV\ IOU�'SÚ {Etlado do õlir), 1 4  DE SETEMBK0 DE 1947 :1. u,,

Os g a lho s 
baixos das 
laranjeiras 

1 .... 

O f�i jão 

veludo 

Em • lguo, p - í e•, co•cu 
ma-se CNtar o,  galhos b,i
xos das l3o u j  .. 1ra,ç m2is foi 
v,-riticldo '-}U· � rr:uito m.i i s  
f')íOV':1(0\0 ITH Jh i r . r  .1 ' li -'
po,1çlr, ,  dir ig: ,nJ 1 1 .. p,1,,a 
ciml por n,eao Jc r'\t1c1, 
o u  o utrc.,s meios, de  m 1ncir:1 
que as fruta, não tcqucm 
no solo. 

P R  D 2 

Radio Cruzeiro 
do Sul 

O f 1jio vclu J,, "" mu. cuni i·rct.a pre:)u •e r,rf • 
t.rne, te pira 5cr <• �ih 
qu r ,, zmho, quu • ,oc : do a , r utr,n 1,,hot.s  O 1111 

. Hu., e � pl.1 ·  u m .. i, í ,  ii , 
A [l<t..,/o .\TA, /1/ I RIA- l d, p,r, a ele ,<r a• · 

,1/cSTt., //A:, 16 HORAS 

I 

como , l,á, ,e pratic.� 
cu •, 

Á 'i 16 e 30 HOkAi, O <J1.e< l · n 1 r ,  r c -uludo: 
coo, 

/\ /)/1 1:,ou ' 0.1/EI<- bt-J, \ U-iJ ,,. 
' Rús 

t l.4L úf::. NOVA 

Gentife�� ���t�'·comér• 

' 

FRACOS e 
cio lguassuano. AMIM1cos 

Anuncia neste prog,ama • TOMEM 

e1tará1 contribuindo poro lil baatii 
o eng,andeci .. enlo dHte "Sl�RA" 

prospera Municit,io. Grande T 6nito 1 

Dc�,c m o  d o 2 : a vorr
continuirá a �u , vrg t ,1 ção 
normal i:, do contr:i r in, chr
gu:i 2 otacion.r e: p ,d,rá =================================· ;;ité 6c;1r  suj ita a moli:,tia• .

A
SSINAR o jornal da  terra 

CONTAGIO DA DIFTERIA DIANTE DA CURIOSIDADE em que se vive, é traba-
O S  P R E C E I T O S  D O  D l lt ___... • .,._._...,__._•TJ'N l ORGANIZAÇÃO , 0 ���

R
e� ru���d�'�,:: 

1 VALDIR MACHADO butção mais uniforme da se .. 

T b lh ti q · LOCUÇÃO , nutritiva por lod11 as parttt 

A difteria transmite-se di
retalflmte, do individuo doente 
ao silo (contagio direto). Mas 
a p,opagaç(Jo u faz, tam/JAm, 
atravls de ·objetos que estive• 
rca• em contacto com o doente 
(contagio indireto). E', pois, 
í•dispensthJel to"'ª' lfledidas 
hil!ienicas CQm relação a tais 
cbj,tos. 

Deixar de satisfaze, a cu
riosidade da criança tem efeito 
maltjico sobre a saude de seu 
espírito. Enganando-a, rep,i. 
mindo perguntas ou deixando
as sem resposta, prtjudica-se a 
formaçllo de sua personalidade 
e seu ajustamento d sociedade 

lbar pelo pro,resso dessa 
ma terra. 

fflC!-• ção regula.se pela mala unllar-ra a 08 gra COS Í 
I 

JOSt DUBA 
que • compõem e,easa dlllrlb

al. 

Na ·rednçilo deste jornal , '
"".

""""""'ww�-:;: •• _:;:._:;:,:;: •• ::.-.:;:.:;:._:;:_;:::_;:::_;::: •• =:.,.=:.:::::. ��r��:�,��!
º 

r��e�� 
1
11 cia

e 

Evi/11 o contacto c?,n objdos 
r, cenlemente utilizados p o ,  
doantJ tk difteria. 

CUIDADO PERMANENTE, 

EXA .IIES REPETIDOS 

Assim como qualquer ma. 
quina exige cu�dlldos especiais 
e txames re,,.Jidos, cnm muito 
maior razJJo a C()m (>lexa e de
lr.t,udu maquina humana requer 
atenç(Jo v,gtlonte e exames p,. 
riodicos rigorosos. Ha doenças 
que se ocultam por muito tem
pu e �ómente um IJom medico 
podera surprendt-las. 

Satisfaça a curiosidade de 
seu filho ;em enga11d-lo e as
sim conl,ibuird pn," a saúde 
e firmeza de sua p, fsom,/idade. 

A FECÇÔES QUE CAU

SAM SURDEZ 

Certas af,criJes dos ouvidos, 
que partcem sem imp,rtancia, 
p,Jdem com o temfn acarretar 
perda gradual da audiçilo e 
cmrsl1tuir att amrnça para a 
vida, porque, geraJmenle, acu
bam em complicaçi)es cerebrais. 

Ao sentir qualquer perturba
ção nos ouvidos. mesmo uma 
simples purgação, procure com 
urgencia um especialrsta. Submeta-se, pelo menos duas 

t•eus por ano, a txame medi. 
c_o_den_t_a_,i_o. ________________ SNES 

DE 
COELHO BARBOSA d c1.11

l_�ARMAC!A - Ruo do Càrioco, 32-Rio 
- . .,...___.._....,,.�.,.,_,.,,...,._..,._ ..,..,..,._.,._,.,.,.,,,.,.,...,..,,.,,..,.,,.. __ ...,_ 

A Varanda de Nova lguassú 
de Manoel Pereira Bernardes Jr. 

Moveis de  v ime em geral, vassouras, espanadores, etc. 
Rua Marechal Plorlauo, ZJ51-Tel. 67-Nova lguassú•E. do R.io 
��- '

O f i c i n a  M e c â n i c a

1 

F@l
REFORMAS DE AUTOS EM GERAL 

1 Plntur11�, cupntttR e <•Ftu!nrr.t-ntoa $J 
Consertos de lr ,terilis diversas 

Um.berto Amb1•osi � 

- - -- l@li-r@-l@ll -@!11 -@Jffi -� -� -� -!!@!! -!@! -=-=llsilJ ..:..:..� �illiB! ==!J@l ..:...:.�-=-=-� ==@lli :..:.::� .:..::..� -illiB! -!J@l -� -� -�-�-E-.-._.

BANCO D O  BRAS IL S. A. 
O MAIOR EBTABELECI.EIITO DE OR�On'O 00 PAI• 

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 
Condições para as contas de depósitos 

Depósitos sem limite . 2 % •• •• 
Depósito inicial minimo, CrS 1.000,00. Retiradas livres. Não rendem Juros oa 
saldos ioferiores áquela quantia, nem as contas liquidadas antes de deoorrldo1 
60 dias a contar da data da abertura. 

Depósitos Populares - Limite de CrS 10.000,00 • li 1/2 ¼ a. a. 

Depósitos minimos, Cr$ 50,00. Retiradas minimas, CrS 20,00. Não rendem Juros º'
saldos : a) inferiores a CrS 50,00; b) excedentes ao limite; c) das contas encer
radas antes de decorridos 60 dias da data da abertura. 

Depósitos limitados - Limite de Cr$ 50.000,00 . 
- Limite de CrS 100.000,00 

li ¾ •• a. 
3 ¼ a. a, 

Depósitos minimos, Cr$ 100,00. Retlrad9:s mini�as, Cr$ 50:00. Não rendem Ju_roa
oe saldos inferiores a CrS 100,oo".'1)ema1s condições ldeot1cas ás de Dep6s1toa 
Populares. 

Depósitos Q Vr3:to Fixo 1 
Por 6 meses 
Por 12 meses .

4 ,JJ/0 a. a. 
5 % a. a, 

Com retirada mensal da renda, 
' por meio de cbeques : 
Por 6 meses 3 1/2 ¾ 
Por 12 meses . . 4 1/� %
Depósito minlmo-Cr. 1.000,00. 

a. a.
a. a.

Depósitos de R viso Prévio 1 

Para retiradas mediante prévio aviso : 

De 30 dias 3 1/2 ¼ a. a. 

De 60 dias 
De 90 dias 
Depósito inicial minlmo 

, ¼ a. a. 

' 1/2 ¼ li, 8. 

1 .000,00. 

Letras a prêmio : Sêio proporcional. Coodi ões idênticas ás de Depósi to a Prazo  Fixo

Foz, nos melhores condições, :ôdos os operações bancários
COBRANÇAS - TRANSFEatNCIAS DE FUNDOS. 
DESCONTOS de letras, •aqueo e cheques sõbre esta ou JUBlsquer outraa praçaa. 
EMPRESTJMOS cm conltts l'Orreulee com caução de dur .catas. 
cqtono AGRICOLA " 'º"l'º iJrBzo, sob a garantia exci ·tva da lruta. 
rnec,1ro PfCUARIO a k '"º pMz<.1 para custeio de cria, u, aqulsiçilc de gado para engorda, recriação, etc. 
lRêClTO IN0�STRIAL para a e· !!l�ra de matérias primas t ;clo:mas, aperfeiçoamento e aquislçllo de maquiné.rio. 

f': o li\ Dd ln c·lm a • presteza, todos os pedidc � iolormaç3es e esclarecimentos sobre quaisquer opt-

1 s da 1,. ri 1 "" < rêdl lo ,Agrlcola e ln · trlul, que se ncba em pleno lunclooameoto. 

\gência 1>"'l tôdas as capitais e principais cidades do Brasil 
�,  rres p ,  ' • , a nas demais e cm todo� os palses do mundo 

lt MAJOR. �N1c1: 10 00 , AL" , N ,. l G·U • ••• OVA IUl <; ll•E,  do 11.u, -'" 
---------- - -----..:1 1 �-( w 
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