
Amanhã, Dia da ar a, municipal 
li • 

r 
Agua rda=se hoje, á tarde, él l1011 rosa
cidade do governador Ed 1n '--l ndo de 

vis i ta a esta 
Mé1cedo Soa res ====== --========,-======""""=========================-

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

A situação de nossa 
c i tricu l tura 

Agora que vamos assistir, pela 
�rguoda vez, à festa do J)ia de 
Lereaje, é o momeoto oportuoo 
pera fpcalizHrm1Js a situaçllo atuei 
da citricultura iguat-sueoa, boje 
bem ioft>rio r  à que observávamos 
ootem tão orgulboBos da exube
rância e da riqueza de nossos la
ranjais. 

Aponta-11e a segunda guerra mundial como 
a (mica causadora da decadência da nossa citri 
cultura, que, 0011 seus melhores tempos, com um 
nóme�o superior a oilo milhões de pés, distri
bul:los em pomares bem tratados, assegurava qua 
tro e cinco milhões de caixas para exportação, 

--- ---------------------, 
E L E I Ç Ô E S - Aylton ÀZBredo da Silveira 

E,to""º' a uma 1emono openos das eleiç:õe1 municipais público fonte de pro•ento1 i,ieuoois Competincio poro que d� Nunco Hria de mais ressolto, a fronscendincia da eleiçào que visão largo • do descortino qu• dela resultam, posso ser con• •• aproxima e no qual os cidadão,; de todo, os municipio1 do duzida o comunidade num cominho de ardam e progresso come E.todo terão oportun1dcde d e  coloboror no con,tituíção dos preconho O nono bot1deira. Não há, n.ste c,so., temor à c,.tica poderes pUblico1 locais. • por 1110 não existe o perigo do osfixta com qu• se procwr• 
Em os nouos . dias iã não mois se admito que oquele1 �ue 

I 
sufocar 01 que opontom 01 erros dos gov•rnonte1 qu• 01 co• são 01 principois 1nt1rossodo1 nct boo oriantoção do polit1co metem. 

administrativa dos governos (e êues somos todos nõs, o povo), O eleitor deve votar conscientemente. Sõmente ouina • não pouom sôbre ela se manifestar. Cada ••z mais escforecido •leição será representativo. E' otrovét do •oto que se exerce • • con1clen .. te de. ,.eu1 direitos • de!er�s o homem sobe que bem soberania popular. Na boo escolha dos homens que irão dirigir governar e odm!n11fror com__ c_ompatenc10, com ord•m, obedece�· re ousa O sorte de tõdo O coleli•idode. O •oto seaeto 6 u•• do o um plone1omento pre•10 de ataque 001 probl•mos mais p 
. d . imed ,otos, visando sempre o bem d :,  maioria. Deve saber, pois, garantia_ poro tod!•· E O _des�,0 de tod

o;º �
6"'·�.�"ro d

e
:··N::: disc•rnir entre 01 que se candidatam aqueles qve estão real· um Brasil melhor, • que noo so O povo P 

.. mente o�tos a governar democràtico�ente. Competênci a  e ho- lgua11ú, mas o de todo o Estado demonstre que se acho a alh1• 
nestidade são requisitos de grande importância. Honestidade ra do direito que tem de . se governar, elegendo repr�sentonte1 para resistir oo anédio daqueles que procuram Jazer da coiso capazes de o lavor à sahsfaçao de 1e.s ,.e,dodelros 1d•oi1 

CORREIO DA. LAVOURA 
o que, além de fazer a prosperidade de muitos Oiretor-Oerente : AVELINO DE AZER.EDO
produtores e exportadores, dava apreciável renda

Diretor-Seçretário : LUIZ DE AZERll08 Fundador : SILVINO DE AZllREDO 

aos governos municipal, estadual e federal. E, ln- ANO XXXI NOVA IOUASSÚ (Estado do R,io), DOMINOO, ZI DE SETEMBRO DE 19H N. l.i'2

vagão com 600 caixas A L A  p )  S 
lé • • •  daqui á Marltima, a m 

contestàvelmente, foi a guerra que vibrou o golpe 
tremen1o em nossa citricultura, porgue, de uma 
hora para outra, fechou à nossa produção os me
lhores merctldos externos, trazendo a ruins e o 
desespero a muitos plantadores, que haviam gas
to além de suas energias no trabalho, até o últi
m� centavo de sua economia. Sem nenhuma es
perança no futuro, pois não Unhamos e não temos 
ainda organizado o mercado interno, por falta de 
transportes fáceis e baratos, foram os citriculto
res tran8formando as laranjeiras nos seus poma
res em leoha para vender ou abandonando-as à 
sanha do gado sôlto, à Invasão do mato ou à des
truição pelo fogo. O cálculo que se faz, até, ao 
cabo de tudo Isso, é que se destruirem quase três 
milhões de l:iranjeiras, comprometendo grande 
parte da principal fonte de riqueza de N o v a 

da taxa de dez centavos 
por caixa destinada á 
exportação e 2 'X sôbre 
vendas e consignações 
oue contribuem para o 
Estado no Distrito ·Fede-

C I D A D E  M A R A V I L H O S A 

lguassú. 
Acabado o pavoroso conflito, foram-se resta

belecendo os mercados estrangeiros, principal
mente o ioglê&, e os produtores, -,mbora desani 
mados viram boas perspectivas que se abriam 
de oo;o para os pomos de oiro, voltando logo á 
lida do campo, na ânsia de restaurar suas proprie
dades e plantações há muito abandonadas. Cui
daram da terra de sol a sol. Replantaram. For
maram oe>vas chácaras com milhares de pée e, 
mesmo com despes::s enormes e sacri!lcios sem 
conta, trataram de mantê-las em condições de 
produzir bem e bastante. O resultado apareceu 
com a melhoria da exportação de 1942 para cá, 
sobretudo em 1\145 e 1946, quando as exportações 
atingiram, reepectiv11mente. 724.416 e 1 .205.971 
calx11s. Vem crescendo a produção de ano para 
ano, tanto que a dêste ano, ainda em pleno . pe
rfíldo de colbelta, é prevíbta em 1 .500.000 caixas. 

Mas, o n d e  estilo os mercados consumi 
dores ? Neste altura não exportámos 11ioda 150 mil 
caix>1s e segundo p a r  e c e ollo export11remos 
nem a metade do que poderia.nos exportar. Esta
mos sofrendo as coosequencias da des1tstroea 
port�ri'1 que proibiu bá pouco tempo a exporta
çllo de, frutas frescas. Ficámos sem quota para 
Importantes mercado& europeus, como o londrino, 
qu.-, por certo, em face do retraimento de ooEso 
Oovêroo em comerciar, procuraram se abastecer 
noutr1� fontes de produçllo._ Depois quase todos 
os p ,llle•, em crise econõm1ca, e�tllo co!)trolando 
aua� import ções, e em liberdade, práticamente, 
nlo temos mais nenhum mercado, a nllo ser o ar. 
1eotlno, que uaim mesmo v»i consumindo aOP 
poucos II o•,saa truta, oo�ervaodo sempre as suas 
eonveoiêocias. 

ral, na Mesa de Renda 
que se mantém no Pôrto. 
Mas não se Importariam 
com isso se tiv1>ssem 
mercado livre para onde 
mandar 88 frutas que Conhecedores janeiro ultimo, pelo dr. Rena-

dos principais to Feio, para estudar o pro-compram. Os produtores, centros de três jeto de construção de umacoitados, é que são as c o  n ti o e n tes, rêde urbana de Metropolita-
maiores vitimas. Gastam s e m  jatancla, no, em prolongamento das

d podemos argu- linhas el�trl!icadas da nossa tu o o q u e  possuem, 
meotar o "des- via ferrea, e reunir todos ossaúde e dinheirc, para caso" dos 008_ elementos para analizar oformar suas chácaras e 
808 governan- projeto apresenta.C:o pelos

conservá-las com duas drs. Francisco Ebllng e Oscar 
d tes para um plano de supe- Machado da Costa. capinas e uma po a por rloda.de em retaçao à Sebas- 0 parecer, ampla.mente deano, e trazê las bem r:er- lianopolls. batido pela imprensa, conolue cadas par a que as vacas O ttio de Janeiro, 0 antigo favoravelmente pela constru

leiteiras não nas iova- Munlclpio Neutro, desenvol- ç!Lo do "'lletrõ", em tráfego 
Ôd veu-se como metropole, re - mútuo com os trens elétricosdam e puxem t as as presenta o "coração do Bra de suburb,os da Central, opllarao;as dos pés. Quao •li'', porém mantendo O espi- nando p�la nceitnçao do antedo chega a época nor rito provinciano, indiferente projeto do engenheiro Ebllng,

mal da colheita, de ju- ao exlraordlnario progresso corno b:.be paro. " elaboração
Ohº a novembro, nem das metropolcs platina•. do projeto úelinitlvo Afoito nos ulanamos da pro- A conotruçilo de uma am-sempre encontram com- digalidade da nosea nature,a. pia rêde acha-se prevl•ta no pradores que lhes ofe- A ausencill da vida nolur- anteprojeto. com cêrcll de 22
reçam pela truta O justo na, a manllestll excassez de quilõmetrus de extenst\o e 
Valor. t.•, como é \,&bido, diversões, com º" cioernu� e IOrmade. de três llnh11s prl::-0 poucos teatros t. prcçM vro,- clpala · quanto ma:s demorarem bltivof, notud unente pam as 11 u�a cu·cular dupla de 6em apanhá la (desta vez cluses de1her •ud:,s da 1cu quilômetros, através d!> zo�"
principibram em agôs- conwtuem um c�ntraet., t. central dll cidade, cem ee11 
to), mai1; e-erto ,;erá o propaganda ée turbmo. j estações locailzad&tl, re•v�ch-l'ala-se- do h� multo m vam�!lte, un Pr11,·11 ·fo He• useu prc>juiz '• peles 111- ccn•truçao •te p,mle ou tund t,Uca, av. Preoidento \ urgesranjas qoe caem e se Hi.:on·Jo o Hlo de J,;uelro a

i 
(rsqij nl\ d11 av. !Uo Branco).

perdem. Alt'D disso, pa- Copll .l _Flum,� •nse, cnq J,coto l'ra,a 15 do Novembrc> llsnto 
gam imp'l · to territorial, os t C!l1cos cst•1é Pi pr jdo• �3 11,.rca•J, E,plan:sda do e••· 

e mais pro!et e, com � us tei-, (·•nlr" o 'llnlsl�rlo dt< imposto de reudn e o re•pect!vos orçamentoa, os fazeu<lll ., o Teutro l\luaict incrlvel lrrr<>st.> de pro. en1b11rcuçõee so colidem na 11.,,1, 11v. Mem de :;:i e rua 
duçl\o, qut: é de i! ¼, o Bulu de Guanabara . .  con:. " Gen'eral Culdwell;
tal que o exportador "";,��.��s:"d�::�!�1:

ª 
d
v
�

di8 ,' 21 uma tmha dupla d I!
t'1mb(:m µ:iga uo Estado. rov, ., sublerrauea. C O m 11 

tõmelros, utravés da 
T1juCli, partindo do ugc � Disse nos ct:rto produ- aprovaçlio d_o diretor da E•· de Dentro. ou do IJ,.o , pt.!.1tor com um pomar de trlldll de_ t•errc, . Central do garl(uolll do Bom H,it!ro aer' 

d I 
Brasll 101 cncumrnbado á C'll· 1 buirroo l\l Or hu 70 mil pés e uma pro U mara doa Deput11dos o pare- ri3:r:t•e Vila '� ,• -�té 

Enquanto Isso acontece, gri,ndee di6culdade5 
aargem para os produtores e exportadores, e. os 
prejulzoe não silo pequeoos para os cofres publi
coa, que do,ixam de receber vultosas quantias 
eomo renda de uma produç!ío efetiva. Reclamam 
oa e:a.portadoree_ que pagam de frete, juntamen:e 

1eom a taxa devida á Prtfeltura para a cooaerv-
flO de e1trada1, quue 1.liOO cruielros por um , 

1Conclue •• 2• página) cer da comlHfio nomeada, em atingir u Pra�a Saenz Pe!!a, 
1 de oodu podera llexlonar pa-

H RI T l s Mo Go:TA RHE'ru ..... sue ra a eolllçlio Lauro Muller, ouAJ!T • 'I • Uffl.lllll 1 '" para a llV, Salv:idor de $à, 
1 

:1 � �-� � 
���i,���ndo entno com a

, 
3) uma hoha dupla de bl 
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c��:u��� ---- º· CIA n A. DE MAQ'O 17 QI passando pela Lupu. Praça iQAJKISCO GlffOHI "" .- ,.u t: e - • l)uquc do Caxias, Mouri•co 41 ,  

Praça Serzedelo Correia, po
dendo ser e�tcndida, futura
mente ate o Leblon. 

A Câmara Lef(islativa do 
Olbtrito federal transformará 
0 projeto escolhido em esbõ
ço de lei, que será_ submetido 
à sanção do Prefeito, General
Angelo Mendes de Morais. 

O ilustre militar é um dos
maiores paladinos do pro11�es
so da mui nobre e leal Cida
de de sao Sebabtllio do Rio 

de Janeiro. . 
Culto, viajado, oriun�o de

respeitabibissima !aoillia da
Terra Bandeirante, coobece
de perto os esplendores das
grande• metropoles, onde tem
desempenhado missões oi•· 
clals de relevo. . 

1 S. excia. quer que a Capita 
da Republica tenha uma fisio
nomia alegre, estudando um
melo de oferecer à sua popu
laçao sacrificada elemeotos
de rccreaçt\o ndla, agradavel
e barata. 

A musica, eua arte subll
me que teve o dom de ex
pressar-se em uml\ lingu .. gew 
unh·er•al. já constllue um de
leite dab !amihas cariocas no• 
principais Jardln• pubhcos. 

NIio obstante as controver
slas da politicagem da CâmaÂ
ra dos Vereadores, ter-se
breve a construçt\o do Esr
dlo !lunlclplll. um dos ma 0� 
r e s complementos para 

1 p�eetiglo da Cidade Marav ·
111011&. 

Al cmos o prodlglo da na· 
tcren ao engenho bum��ºda Nlu podemos presc1n con•· boll vontade e e•lorço 

O nu•trotlvo d_o atual Prel���.e doma condigna
d 

m
de1a3ianabara.luturo Esta o • 

EDIÇÃO DE HOJE : 

8 P Á G I N A S  

Preço : Cr$ 0,50 
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Vem, hoje, a Nova gu o cel. Edmundo de Macedo Soares·--
A o  ilustre governador fluminense, que a'!•

slstlrá ao i n icio da fe sta da lara n ja, serão

presodas significa t i vas homen.-gens.

Do pro11rama org11n ízado para n recepção 110 
cel. Edo:rnodÔ de Macedo Soartls e Silva, que tam Q u a J r i n h a
bém será howeoagt'ado 110 l\Junicipio de N1 lopolio, D, """" ,  ,.,,,, l ,  /'::�n,/,, 
na pllrte da maobã,  consta o seguia te : A c•gan,,, q,., 101 "··· 

A's 14 horas - Cbeg:ic.!a do Govuoudor e coa E<to" ,,; im .. 1-:m md, ....
, ceuti:.11ç,10 de cv leg!ais uu local onde está sendo 

cori!'1tru ido o Grupo Escola1. Nessa ooasião, co "'nd quf' tia 111{! u,i;,mo" ?
L I M  ,t memorando se o Dia da Arvore, o Govtlrnador as 

sislirá ao plantio da arv11re, sendo saud,tdo . pele 
. presidente do Conselho Florestal, s r. Antonio . de Louco · ·  
· Sousa i\lelo Fil ho, e pela profa. Diva Moreira, De Jic.,r / ur,, ,,, 1,,,,,

qu11ndo receberá urna lembrança das crianças de vd/zi('(', tédw, dôr . . .
JguaSSU8088. ,l/rJS ,zunc,J j,dguej qzu um ,Jia 

A's 15 horas - Vi�ita á casa <!e embalagem flc.,»e 1,,,.w rle amor .. 
da firma Francisco Baroni & Fi lbR ,  onde o Go 
veroador verá os trabalbos de bt>neficiamento de 
frutas destinadas á exportação. 

A's 15,30 horas - Visitas á Prefeitura Mun i  
cipal, á barragem que  es tá  sendo construida 011 
t!schoeira pela Prefei tura, ao edilic io do Furum, 
á fabrica Radioarte, oodtl recebuá uma maoite� 
lação operaria, e a laranjais na E.s lrada de Cabuçú.

1 A's 17 horas - Iaau!l'uração da exposição dt' · 
produto$ citricol

.
as, quando usará da palavrn, eru 

1 nome do Governador, o prefeito d r .  Hum berto Be 
rulti, além do agronomo Cleõmenes da S i lv11 Bor 
ges, chefe da Divisão de Fo10eoto da Pro d u cil.o 
Vegetal. S. excia. aguardará a l i  a chegada do Fo 
gn Simbolico, que virá d'.> Município dtl Duque de 
Caxias, passando por São João tl Ni l ,Jpu l ís. 

A's 18 hora& - LanchP na c ·1sa d e  embala
gem da firma Pantaleão Rinaldi & Cia. 

A';i 19 horas - Regresso do Governador. 

Dele.gado de policia A situação de 
especial 

O aspirante a oficial da 
Polícia Militar, Luiz Ber
nardino Brito, acaba de as·  
1umir nesta cidade as fun. 
çõ:s de dtlegado Je policia 
.especial, cm comissão. 
--- .............. 

Cine Verde 
HOJE - Jornais Nacional e da Pox; um desenho· o lllme · "Escola de sereia,": com Red Skell�n e Esther Williams· e a continuação do f i lme em série : "0 Arqueiro Verde". 

nossa . . . 
(Cooclusã1 da I• página) 

ção para êste ano de 28 mil 
caixas, que já gastou para 
con,ervá · lo cêrca de  400 
mil  cr'.lZ<Íros. E lem brou
nos que o preço .cual da 
c•ix, v,ria de 8 a u cru· 
zeiro,, rnão por lJUe •6 se 
vendes<e a caix• a 20 cru
zeiros é que deixaria de ter 
enorme prejuízo. 

LUIZ OTÁ VIO 

FRANKLIN SERGIO. -Com 
pletou 1 ano, a 19 deste, o 
robuRto menino Frunklin Ser
gio, filho do sr. Leooidae Ser
gio Ferreira e de d. Nair Pin 
to Ferreira. 

DATAS INTIMAS 
Fizeram anos neste mês : 
- 15, pro! • Albertina Ro 

drigues Trigueiro; 
- 15, �r. Albtno Joaquim

Trigueiro; 
- 16, menino Jelfersoc, fi

lho do sr. Pascoal Martíno e 
de d, Carolina Ferreira Mar
tino; 

- 16, escrivão de policia 
Mario da Costa Micbo; 

- 17, sr. José Marques, fun
clonarío da policia cívil; 

- 17, sr. ,Pedro Luiz Fer
nandes; 

- 17, er. Lauro Rocha, re
sidente em A velar; 

-· 17, menino Helclo Fer-

Horticultura. 
e Avicultura 

Será inaugnr:iid:1 breve
mem,, na  r u ,  Ma recbl Fio
rur.o, 2401, u nl.i C>'5a �\?: ci1 l i zad 1 <"ni h1Jrt 1cul t ura  , 21v1cuftun 1 d .  Pr->�•ri!"J ,i lc::: d (• \f. En1,i l 10 Hugw, l qu . . l  ••cnd('ra. t.1;mbém, ; . çõr ba l a 1  c,·.11d.1) p;r .. ave  ...· -.. 4-

R A I N H A  D A

P R I M A V E R A

R<!Sullaj\, d .3  ul t ima apu,ação 
no C>ncurso pMa 11�colha da 
Rainha da Primavera do E. C. 
lguassú para 1947 . 

Lei 1a Waoid ,,, 13 940 ,\.i fcca A C" II IP• I '•, . 8 -100 ',\iJr1iJ T ,-..-s-. C1 t11 1 nh  i 6 700 On.::1d · Pu · ir·1  ,1".' ,1 .. 10 2 7Uj Sar,1 u' .\v1 1a l ' • , rre:; 2 430 AJl ié  ,1 Co, 1 ,  . J 050 V .. nd 1 V z i\ i x .:1:d 820 lu l anda :::, mo1ldl•J . 610 Nel í Soarl":. de Vo1�cnn:·l(ls 300 

Farmá.cia. 

Sã.o Jeisé 

Será Í llJu.,;uraJ1 brr vcn1ci:. 
t�, á ru 1  dr. T1b2u, 139, flC' 
t.& ciJ1d · , a Fa rm1c1a Sã< 
Jo,t no�,o e b m mont Jd. 
(:,taOd:clm�uzo d,.:, <r. Jo�t 
V,,ira de Melo. 

Pela Imprensa 
A �0\\ARCA 

Com uma e ição especial de
dez pag,nas, q ui;: circulou a 13
do corri:n1e, enlr• u no s?u 210 
ano de: ex st�:1d l o bdlhank 
�lrJOClh.:o de SâJ Gnnçah, ºA 
""'ornarca", dir l� do pdo nossv 
Drezad::> colrg1 Tur1b10 c'la Rosa T1noco 

--...... · � --
__ \ ;) . ....  ;r� ;.:,sú 
'� 

RESUMO DOS A TOS DO SR. 
PRESIDENT E :  

Gu1 lh<rm·o .1 U , r ,  1 1..to JOO _ a) - oficiar ao sr Jo�quim 
Para o b�·L· ,!� coro.i�à J c;a t � Sont 1,s O!ivdra, ii quem 

Rainha, que �erâ no dia 4 p i ó  Slt! clubt: dt:vr.! bons St:"rviços. 
x1 mo 1 a i.:_cn1•\Sâo t'Xlge O se- jpri:sa,tando condolenclas por
gu 1 n1c t ;.J : : ��ranco a r ;g,,r " u motivo do faleclm<nto de sua 
az�1I ma, nh-J co.11 grav.1li.1. b.,, sposa; b) - consignar um voto 
bolet'l e t-<p , ios pre tJs par ... Ji: cong,atulaçõ ·s ao cel. Naco 
cav;; lhc1rcs, -..· \·est Llu dt: ba1,-.. tau Rodrigut"s da  SIiva, por me. 
para dam:i� Nà" :-.�r .l permit i  tJY!> do transcurso do seu ani
la a t:n l rd iL.1 0J s..:ac, nlm Vl!rJarlo no dia de hoje; e) -

.... - 11plcsmc::nh: pa,,1 .lss,scl r ;,o tomar conheclment,> e arqctvar
ll•' le, " que,u nãv vbodecer O os ohclos ns. 272, 275 e 280 da
trai< exigido. LID; d) - of1c1ar á LIO comu-

Dr. [arvalbo �� Reien�e 
MÉDICO OCULISTA 
C o n s u l t o  r i o :  

Rua Uruguaiana, 136 SlJb. 

11cando nào haver objeção na 
tra nsfat:nc1.1 do a:nador V1lde · 
miro de Sous2; t!) - enviar a 
Direção de Esportes o oficio n .  
39 do Curso lguaçú; 1 )  - en
viar á Tesourar12 o requeri
mento do soclo Jorge Rebelo 
üulmarles, 

Funi, 43 8341 - Rio de Janeiro Nova Jgaassú, 17-JX-1947. 
HORARIO , 8,30 as 1 1 ,30 e 14,00 is 17,30 ANTONIO ALVES DE HOURA 

20 Secretario 

Esportes 

Primat1era a: 

#ot10 Oriente 

Hoje, no campo do F1lho1 dt �guassú, vjo c::ncflntrar.s� ''" 
Jogt1 amisto"'o os qu:u:1 ro1 do P11mavt:""ra f.t,;. e Novo Ori,ate 
P. C. 

Para esse jogo o Prima,.,1 cor.voca os seus jogadore,1 <;ae 
são Rubens, Valtor. Acaclo, l\la. 
raca1 , Go�mCles. Ch:co, Alan 
Escarro11e. Rcd 11Ho. Gt!nlnho

1 

Cab,çáo , Htn ! l�u•, Nooõ e Pw: 
tuguês 

-- -·� .... � ... ___ _ 

filhos de lguassú r. e. 
kESU,\10 DAS RESOL�ÇÕES 

DO OI \ 16 - IX - 1947 

, 

a) - aprovar a ata d:\ rear.ilo 
anterior; b) - tomar conbo'":maa
to e arqulvJr o Bol!!tim Oficial 
da L I.D. e o oficio du sr. Joa6 
Jo111uiui de Mor.1i"'; <'} - ,omar 
cooheci1u�oto do ofíClo do lf. 
li.1:i.t�as Pereira Belém e ea'Tiu i 
T<!souraría pua info!mar; d) -
enviar á Uíreçiio de Esporte, pa. 
ra provilcociar, o oficio a. ?16/i1 
da L.I.D.; e) - avrovar e iaclair 
ao quadro socii.l, como cootribllia• 
te o sr. Newton GonçalTN de 
Sousa; como aspirante, Carl01ia
bens Transsos e no Dep. Ptmi· 
nino a sta. llaria Teresa Tnna
sos; f) - considerar vago o cup 
de Diretor de Esportes, de ... ,d, 
com QS enteadimeotos ha'fidos Cll· 
tro o atual Diretor e o sr. Pro· 
sidrote; �) - oom�ar para Di · 
retor de Esportes o sr. Eaclidet 
G. Pereira; h)- oficiar á sr•. Alia 
de Vasconcelos Pimenta, cieoti· 
licaodo a da resoluçilo tomada 
com respeito ao �e:.i oferecimento. 

JOÃO 8. CRUZ-Sec. Geral 

T�rl"'enos 
Vendem se lotes ás ruas 

R•ng<I Pestana e 5 de Ju· 
lho ,  nesta cidade. Preço 
25 e 30 000.00 cruzeiros 
Tratar á rua A l fredo Soares, 
85, e. 4 ou  Getuho Vargas, 56 

F · d l t- Vende-se 
armamas e p an ao l<h fone 2m 

uria casa na rua 
lhrão de T1n�ua, 
585 ft.1(J� p"."IU 

- d. Santa Coimbra, eepO·
sa do sr. Antonio Coimbra. 

NASCrMENTO 

F>rm•cia Fluminense-R.
Je Bernardino Melo, 2085. 
Telefone, 20. 

Farm2cia Central - Ru, 
de Marecha I Florimo, 2194. 
Tdefone, 16. 

1 -� 

Trabalhos graficos ? 
Na re<lação deste jorni.l 

A's IO horas : "Sessão PasHtempo". 

Durante a\ fc,tas dt:, Dia 
Ja Luanp bom será que se 
conccrtt, entre todos os 
interessado,, produtores, ex 
portadores, o Mioistfrio da  
Agricultura e o Govêrno flu  
mineose, na  pessoa do cel. 
Macedo Soare,, cuja visita 
a esta ctdade se anuncia e 
espera, medida, de amparo 
real e eficiente � citricultu 
r.a 1guJs�u Jn.1, que:- t",cá. :anJt2 
ç�J ... , utr.1. ·1 1. z  Jc �c ru:cr 

nandes Vieira; A 17  do fluente, nsdceu o 
- 17, jovem Maria Augusta menino Roberto, primogênito t 

AMANHÃ E TERÇA-FEIRA -Jornais Nacional e Póramounl' 0 drama�: "Sacramento, cidad; da desordem" e o m Wllllam Elllol e Con,tance Moore· e Paul Kelly, Kent Taylor e Sh'•lla Ry�� !10 drdma : "(J u l timo cri. me , e a conllnuac_.ão do hlmt 
:�s

'!�tle : "Bandidos das sd· 

QUARTA E QUl'HA,FEIRA 
A p

f
rodução c1trícol, dev, 

:7 Jornal �actonal, 0 i l lme : �er omt",,!",. �.1 e n llrgi cs
Vtgllantr� dt: Dndge City" c, I� ,  girHitu . .h !ioU: coloc:a

��m W llj B,u Ell101. e A 11c� ção Cltl tvJc , O, m• rcado•
Chet�:g,.no drama : 1 ·No velho t Jo niur-d , que .J ;, prcciam,.o , co,n Alice Paye Ty rone l'ow<r e Don Amech<, • porque f,z a pr ,• pr riJadc

de rroJutor<> e e,cportadc· 
SEXTA, SAl:!ADO E UD\\JN. re·, ,ni;rondece o M uricípioOO -Jornais Nact�nal e da fo•· de Nv•• wu ,sÚ e é font,, um deat:nho: 0 drama : .. Nir� b 

IUtm Vive 1cm amorº CO Je ttnJ� J.s ffi'"n IJCC) pua
Shlrley Templo e Jero m."-:our�'. u E tado do Rioland; e a conuou,açao do lllme tm aerle . "0 Arqui:iro \'�rdtº 
--� ... �-

Mudo u de residencia

cl 
O •r. Rcb·rto C,br,I n,u 

bou sua_ rc.;,jcncu J:: lfDiii

..__,.._. . ....,_ __ 

Novo 

da. Esta,çii,o 
otrnardino ',lft} 6 • rtn Gove,o,d�,2

1 

l r:r• De godo pc l•  A t 
314 tel 4 o or ' •  traça da f F C B • • lc,, DCH,1 e da # d 

• 
onde ac «h• ao d 

'

1 

e an :rur a luoç ,e 
i>6r de tod91 01 .'�:"º Chefe da f:. t çao : cal e am •.> Homero Bart> � de Arauj

Vieira; do nosso distinto amigo sr. , 
- 17, d. Utelina de Azeve Cesar Torraca e de sua exma. 

do Silva, esposa do sr. Moriab esposa, d. Aurenice Bastos 
SIiva; o casal Silva lez anos, 'l'orraca. 
também, nesse dia; 

- 18, jovem Evaodio Rele 
Vieira: 

- 18, met?ioa Llgia Reis 
Vieira; 

- 18, rarmaceutlco Geraldo 
�ianoel Pereira; 

- lb, er. Evanl Manzonl; 
- 18, sr. Adeval Ferreira 

da SUvli Pinto; 
- 1!1. menino Adilson, !Ilho 

do er. Osvaldo dos Santos e 
de d. Juli.,111 Pimenta dos 
Santos: 

- 20, sr. Luiz doe San toe 
Ploto, residente em Osvaldo 
Cruz. 

- 20, menino Marco Aure
Uo, Ilibo do sr. Asdrubal !Jrll· 
gli e de d. Neréa Pimenta de 
Mora1s 11rag,,, 

Fazem ar.,s boje , 
- dr. Lclz Pa'm er; 

FALECIMENTO 

Fuleceu às primeiras lloras 
do díu 17 do corrente, neStll 
c,J,.dc, a sru. Mariana Mace
do de Oliveira, espo,a do . sr. 
Joliqulm dos Santos OUvetra. 
A extinta, que contava_ 37 
anos de idade, deixou Cinco 
lilboe menores. 

Seu enterro, com . regular 
acompanhamento, vertllcou-se 
á t>Jrde do mesmo dia, Jnu
manrlo-ee o corpo no carnei
ro �50 ua quadra 2. Sobre el�
viam-se ae seguintes coroas ' 
Saudades do seu esposo e 1•· 
llloe, Ulttmo i,deue do Fran 
c1•co Baroní e Famllla, UJIJ. 
ruo adeus de sua mae e lr
mllo e A Manlna o ultimo 
ad�ud do cunbado, lrma e 80• 
IJrlnboe . 

Dr. Alf'redo Soares 

, ao, J QSO - TeL llZ 

horas 
r io . 115 T 1. l�� 

Silvino d� í\zer�do 
(8° an ivers,rio) 

A Familia Ateredo convida, por êste meio, t6das as pet• 
soas amiga• para as,istirem, às 19 horas de amanhã (se1uad•· 
feira), ao terço e ladainha cantada, com a bênção do �aat1.9sr• 
mo Sacrameoto que mandará rezar por alma de seu 1nolv1Ü• 
vef chefe, SlLVINO DE AZEREOO, antecipando aqui o•. �m 
agradecimentos a quantos comparecerem a es,e alo de reh11Jo. 

Nova lguassú, .etembro de 1947. 

BE Lt'> H t') R IZeNTE, SANATÓRIO STA, TERESINHA

PL1.r<l JJent"s do aparelho respiratório. - Diret-or : Dr. Luia 
do .\i:cr�do Cootioho. - Alhotntação boa e coiJada. - Pneo

wotorn - Raios ultra-violeta ·- RAIOS X. 
Avenida Caundai n• 938. - Fone : 2· 1618. 

-

1 Cam;a · Municipal de Nova Iguassú 
A T E N Ç A O 

<.; s. c .i n d idatos a Prefeito e Vereadoru

T ,. b la < e roi;r>lico•, crdul,, e pro,pecto, para
'- í h, > :hf,.  ft,n e pefo, mdhnres prt,;os JJ  pr.1çai. 

F. n t regas em 48 horas 

Av. Ni'o Peçailha, 23-3'' and.-Sala 3 
G U I L H E R M E  



Domingo. 21-TX-1g47 

Multa gente tem sentido falta das ir
mãs M. I. e N. C. F. No clube e nos passeios 
dominicais. E' que essas duas garotas for
mosas não podem auseot..r-se daqui por 
muito tempo, sem quase matar de saudades 
os seus admiradores ... 

• 

A nova estrêla que vem brilhando in
tensamente no céu iguaesuaoo é a _sta I. B. 
R. Distinguiu-se bá pouco em movimentado 
concurso de simpatia, mas antes essa more
na diferente já bavia conquistado o coração 
da gente ... 

• • 

Amar segundo Leibnitz. é encontrar a 
própria feli�idade oa felicidade alheia 

• 

Como já se esperava, em vista do pê
llO pesado que era o seu cabo eleitoral, a 
ata. G. D. P. venceu o concurso da R.aloba 
da Primavera realizado no alvi-rubro. E !oi 
merecida a consagraçlio definitiva da mimo
u G. D. P .. porque ela parece realmente 
uma primavera sempre em flor ... 

CORREIO DA LAVÔU�A 

Alguém já obAervou que a jovem L. 
W. vem últimamente se pondo mais 12:ríi..lina. 
e que ficou mais elegante de óculos. Quem 
sabe não pensa que já venceu o concurso 
no alvl-negro? Pois sim ... Os cabos eleito
rais de N. A. C e M. T. C. que saibam disso .. . 

• • 

Na opio ião de Duelos, censurar um 
moço por estar enamorado é o mesmo que 
censurar um velho por estar de cabelos 
brancos ... 

• • 

Nova lguassú está um céu aberto : 
cheia de pequenas encantadoras. No Dia da 
Pátria foi isso que se verificou, numa ma
nhã esplêndida de sol. A rua Marechal Flo
riano quase nlio deu para comportar as de
liciosas e sempre queridas filhas de Eva . 
com sua elegância e beleza, distribuindo sor
risos de alegria ... 

Já viram o novo par da morena E 
V.? Muito chique. muito parisiense ... 

DR. COISINHA 

PROTEJA O VALOR DO SEU FORO 

trazendo-a periodicamente à nossa oficina! 

Candidato a Vereador pela U. D. N. 
Escreve: JOSÉ BIBBERMAN 

A MÃE 

• O seu Ford representa um 
patrimônio que merece os melho
res cuidados na sua conservação. 
E nós o conhecemos melhor do 
que ninguém. Temos a prática, 
a experiência e o equipamento 
de que êle necessita. 

Traga-nos o seu carro ou ca
minhão Furd para uma inspeção 
periódica. Aqui, êle se sentirá 
"em ·casa" ... e o senhor também. 
Dispomos de mecânicos Ford es-

pecializados, usamos peças Ford 
legítimas, adotamos métodos 
aprovados pela Ford e utilizamos 
ferramentas especiais para Ford. 
Para melhor rendimento e maior 
duração, traga-nos o seu Ford 
para uma inspeção periódica. 

Do livro "Eslabones Pilosólicos" 
A meus queridos filhos 

Orlando e Roberto 

OUÇA MOMENTOS MUSICAIS FOfiD, 
ÀS 21,30 HORAS 

As l.a.s Fl:lRAS: Rádio Nactonal, em 
ondas longa� (980 kcs) e cndas curtas 
(30.86 m - 9.72-J kcs). 

ÃS 4,as FEH?.AS: R�dJo Tupl, em on
das long.,_s (1.01, kcs) e n�dio Oi!u,ora 

3 

Perguntas-me, menina pre
ciosa, que é mãd 

Devo manifestar-te, antes 
de tudo, que ela encuoa o 
mais nobre que � Natureza 
nos outorgou, corno teste
munho fiel do sacrossanto 
carinho e grande amor. 

s. Paulo, em ondas lo:ica.:; (

�

;

·

e

. 

• kC!>) 
e curtas (49.22 m - 6.095 kcs e 25.50 m 
- 11.765 kcs). 

NÓS CONHECEMOS MELHOR O SEU FORD 1 

Jcaquim �uc1r�sma 

Oliv�ira 
de 

Re,ident• hã 35 anos ininterruptos em Novo Jguauu, cuio 
.. vo r•pfesentov na Camora Municipal de 1915 o 1917. Exerceu, 
alada, as funçõH do D•logado de Policia do 1918 a 1921. Ou
,..,. a administração do dr. Arruda Negreiros, ocupou, na Pre. 
leitura, o cargo de Superintendente • chefe do Almox:arifado 
li• qual foi exonerado po1t•riormente por haver se mantido fieÍ 
M seu Partido. 

Os moradoros do Nova lguauv sobem que JOAQUIM 
QUARESMA DE OLIVEIRA, Hndo oloito, não desmontirã o sou 
.-nodo, e continuará, com a mHrna lealdade e independencio 
• aervir aos intereues da coletividade. ' 

L A 1' I C I N I O S 

llv "�' MIA\ Tos
Grande der,osito de queijos de todas as qualida. 

de1, recebidos diretameot•· do Sul de Mio:s. 

Entrego.a rapidas a domicilio 

lua Marechal Floriano, 2395 - N. lguassú 

Represtou o poema dos 
belos poemas; a aurora lu
minosa nos dias borrascosos 
de nossa existencia; a que 
nos infunde calor e no, 
alenta permar.cnten.cnte na 
vid;a; a que sente os sus�u
ros de .nossa olm,; a que in. 
terpreta as inquietudcs de 
nossos pensomencoi; a inda, 
vd, bondosa e terna, cm 
seus arrulhos; sempre soli
cita e disposta para mitigar 
dores e pesares; o onjo guar
dião do sono e do sonho; 
vigia tutelar dos caminhos 
pesados, tortuosos e incertos. 

Constantemente alerta em 
todos os vaivens da lida 
diaria; a que escuta oossos 
dissabores e, �ua palavro, 
reconfortante, nos serve de 
roteiro e bil,.mo; a que 
afugenta, velando-nos, os im
pre,,ões de nos<a mente fe 
bricitante, dissipmdo o in· 
fortunio do coroção fuido, 
e eoxug�ndo a, lágrimas dos 
olhos pr<mltur>mente arre
galado•; a qu= •abe perdon 
com feliz sorriso; • que nos 
evita dep�rar com • noit(' 
obscur>; a rn, gnanima, a 
t-terna roe-a feito amor; amor 
\('ntido em vibr:unes emo· 
ções. 

No:,1.a-la unica'llente i

aproxirnar·OOS ao mais alado, 
som harmonioso, sutil, sua 
ve. carioh Jsr; mu�ica de eh 
ros sonidos, arpejos que tra 
duzem cxcelercia e presenç,; 
luz nimboc::a do firmlmcnto, 
sol e,palh.odo briihant<> 
r1ios: a cada initantc. 

Não há madrigal mais lo
grado que «mãe• : unico, 
real, efetivo; seu ?mor não 
tem semelhança sobre • ter 
r,; $U2 in6nita gcneros1Jadc, 
até o s;cri6cio, é o poema 
erandiloquente e vivific:rnte 

Sono e saude 

Em cada espaço de vinte e 
quatro horas, oito horas de 
sono são precisas ao organis
mo para recuperar as energias 
gastas dura11te o dia. Os que 
dormem pouco, estão sujeitos 
ao a taque das doenças infec
ciosas. 

Evite tudo o que possa des
falca, o pertodo de sono neces 
sário à saúde. 

SNES 

1 Lote• de
terreno• 

Vendo 3 (lrês) lotes de 10 x 
50, Inclusive uma esquina, 

Revendedor nesta cidade: 

G. Argenta

IPA\RA\ VlERIEADOR 

VOTE EM 

Eugenio l3�c1uv,lll�t 
Que sempre lrabalhou. trabalha e trabalhará por Nova lguaçú. 

sem personalismo, e sempre inspirado no bem coletivo. 
C a n d i d a t o d o P. D. C. 

Seja um rapaz elegante --------------------
Fazendo suas roupas só com 

IDA\lRCY
)
, Allf AIIA\ TE

juntos ou separados, á rua 
Presidente Sodré, a dez mi
nutos da estação. Preço Cr$ 
25.000,00 cada. Pacllllo par
le do pagamento. Informa
ções delalhad,s com Ma
noel Quaresma. Edlflcio Ni
ce, 5• and., sala 14. fone 
234. Nesta. 1 

Roa Marechal 

Nova Iguassú 
-----------' 

Floriano, 2363 

Estado do Rio 

d, humanidadt : 
Estrela lumi1ro .. a d•sprendid,, 

{liel c,ch 
Amparo sublime t,l $U 1.dlido 

/reguio, 
Es la tscala d• Jacob tn todo 

anh�Jo, 
Y la vi, tud acrisolada .,, ti 

/abr�;;o. 

•Mãe• represento a graça 
plena do Cantor dos Canto 
rc'; seu csp1rtto e �ua :11lm• 
modelam os atos do homem 
,, ao ser exemplar e queri
da, de<>e rcinor em to,Jos o, 
corações. 

Mendozo (Republica Ar
gentina)- 21 de julho de 1947 

Trad. de SIL VINO SIL 
VEIRI\. 

Agencta Chevrolet Iguassú 
� .. <: � do Gen&ral Motot1 do S,o,II 

Peços e Acessorios em Geral 

Conce11lo"6,la do, p,oduto1 

• cii1 ibuldora dos Geladeltal frlgldalra 
Pneu• e Camoras de •odas as marcas. - Otidna mecanica 

• cargo de técnicos competentes. 
PRODUTOS MOOILOIL INSETICIDAS SHELL TOX 

J oã.o a. Ca.rdozo
l(epreeentantes da Sbell Mu Brazil lte. 

Rua 13 de Março, 48 
N�VH IGU1\SSÚ 

- Tel. 212 
E. 0!) Rlt) 
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Comar<-a de Nova lgu a5SÜ

E D I T A

TIPntiqo� Duque Estrada M"yer, promiuario do lote do terreno 
Ol.i<"ial da 1 • Cirt'DDscriçlo do Rc 25, da qt.11i.Jrit. 8 ll& avenid1. )h 
g1stro do JmovC'is da Comar_ea de ranh,o na 2" Art't, deTedor ir 
Nova Tg1.11ss1'.1 Estado do R10 de, CrS 2 016,00. 42 1,restaçõu mc:i
Jaaoiro. �or ao1;1.,eaçl" na forma sai, do CrS 4�,00 cada uma 
da foi. et<'. wntrato n. 2770, de 24 de mar ,o 

P...:lo prt,Sl'lnt6 edíul, eoru po.. ,lll 1:)!-�, devldamtnte al"t'tbarlo 
bUcação por três Yues, faço sa- u1Fe cartorio no livro 8°B1 

fl,. 
ber aos coinpromissarios•compr:.· :HO !'.Ob o. 7f:2i 1 1 )  Paulino de 
dor('S abaiu rnlncionados quf'I . Jt0 Almeida Cabral, CôDlpromissario 

' \o; rromittotes,,.('odedores, Guiule lo Jotc do terreno n 86, da qna 
"'1f'mãc.s foi ttirigida a este e no• dr.a 6 da avenida Araguaia, na 
riv cujo t1·1\r é o segui11· 1· :  - 2• área.. devedor do CrS 1.280,00, 
t1uiDle- fr111:1os - Seçãn do terre 32 prcstaçõ�s de Cr.S 40,00 cada 
aos. - A�··nid• Rio Jlr,t?:C'O ns, umu, eootr:1to o. 28121 do 8 de 
.1..331 137 • J0 aadar - Riu de Ja· U1afo Je 19441 dcv1damento av�r 
•"'iro. Tel. 28-1845. - limo. Sr. IJ.ido .iPSt;iJ <'artori" no livro S·C, 
Olicial do R,gistro do Imovois da fls. 4 4 v, sob o. 956; 12) Wil 
l� Circnnscrição de Nova lguassú soo .Mugo· t, compromissario dos 
'"Guiole Irmãos, estabelecidos n• :otes du tf'rrenos os. 17 e 18 da 
Capital Fed•ral, ã Avenida Rio quadra O 7 o• ohacrinha do Mo 
Broco, !351137, 2c aadar, Têm quotã, na rua •A>, doçedor de 
uquerer a V. �- 1e digo• fou:er CrS J.665,00, 16 prestações men· 
;,.,rimar os compromissarios.oom· sais de CrS 1 J,00 cada uma, coo· 
pradores de terreno• situados •• trato o. 2.896, de 6 de jolho do 
"Fazenda da Posse", 1• distrito l944, devidamente averbsdo n('S 
deue MIIJlicipio, o.}'laix!l onomeu.- se cartorio no livro 8 C, Os 4, 
�n,, todos dos de rcsideneiAS sob D, 956; 18) Joio Lira, eow· 
ã«noraJas, p3ra que, dentro de 30 promiuario do lote de terreno o. 
,h .s (,rt. 1, do Dec.•lei n. 58, 20, da quadra n. 1 da rua •!•, 
do 1937), paguem em cutorio D!l cbacrinba do l\loquetá, devo· 
seus rcspccti•os debito!, mais ju Jor do CrS 1 .440,00, trtotá. pres· 
ro1 do 111ora na fonna contr,�taa.1 taçõe!I mrnst1is de CrS 481()() 
e r.J.stas n.1 formlll legal, e b<!m cada uma, cc,otrato o. 29 1 1 , do 10
••sim as pros:açõeJ quo se ve.n- do julho de 1044, devidamente 
e ·rc m até a data do pagame:no, avorbado oesso cartorio oo lh·ro 
1 t1do conforme os respectivos ooo· 8-C, fls. 3 v. sub n. 940; 14)
t ratos do compromisso de compra Jorge dos San1o,, compromlssá• 
e venda, de.-idamente 1.-erbados, no do l�te d.: terreno n. 1 1 .
-.ob pona de caaeelamento, nos da quadra n. 1 1  da rua ••tt",
t •rmis expressos do § 3• do ci· na chacrlnha de Moquetá, de
tido art. H, txpedidas H oeees vedar de C,$ t 296 00, 27 pres
sarias certidões : 1)  Sarah Feld· t•ções mensais de l:r$ 48,00 
wa::in, compromissaria do sitio cada Uffl3 ,  contrato n 2951,  de n. 16, na Estreda da Guarita, 2 de outubro de 1944, dovlda. 
devedora do CrS 16.�,il>. 53 mente averbado n,sse cartorlo pr,stações mensais de CrS 2 1 4,80 no livro 8-C, fls. 6, n. 488; 15) cada oma, contrato •· 1725, de Jonas Gomes Barroso, compro-28 de re .. reiro de l936, devida· mlssark• do lote de te rrtno  n. 
monte av11bado; 2) Antonio Sil- 37, da qu.dra n. 1 da rua •A•, -...., compromissario do silio n. 99, na <:hacrinha d� M(1Qut!tá, dena Estrada do !mbai, de CrS vedor de Cr$ 1 .520,00, 19 pres-54.000.00, de 60 prestações meo· ,ações mensais ae C,$ 80.00 sais de CrS 900,00 cada uma, 
contrato li. 1959, de 5 de oo.to caoa uinl . contrato n 3 099, 

d 1938 de 14 de novembro de 1945, bro • , devidamente aver- devidamente avrrbado nesse bado aesse c1rtorio no li.-ro 8 · A, 
Ili. 94 v n. 120; 3) Pedro Di�s cartoroo no livro 8-C, t is .  98, 
Leonard, compromissario do loto n. 1 262; 16) Nair Pires d• Stl·
do terreno o. 35 a 87, da qoadra va, compron11ssâroa do lota de 
o. 10, , rua Pern&mboco 8 ns. 9 terreno n .  14. da quadra n.
a 12, da quadra o. 9 na rua Per 12 da rua Moqucra na 2• ârea,

""'lltlllbuco, na 2• area, devedor de d"vedor• de Cr$ 1 1 40,00, 19 
c,s 9.104,70, 89 prestações men prestações mensais de C,$  . 
sais d,Cr$10'l,30eada uma, contra· 60,00 cada uma, contrato n. 3 102, 
to n. 1966, de 18 de maio de 1937, de 1 9  uo dezembro de 1945. 
de-ridamente averbado nes� ear- dtvliJamt:ntt: averbado nes�e 
torio; 4) Sidooio Xnier Gonçal· cartorlo, no livro 8-C, fls. 98, 
vos, oompromissario do lote de sob n. 1269; 17) José Castor de 
tnril:DO n. 47 da zona de cha.caras Albuqut:rquc MaranhJo, com
hH" na Estrada "B", devedor de pronussar10 do lote dt:: terreno 
CrS 1.450,00, 29 prestações men• n. 33, da zona de chacaras ,c., 
sais de CrS 50,00 eada oma, coo à ES!rada Delta, devedor de 
trato n. 237(, de 19 do novembro Cri 1 360,00 17 p restaçõet
de 1938, devidimeote .. erbado rr.ensals de l:rS 80.00 cada uma,
oe,se carrorio 00 livro n. S-A contrato n. 31 16, de 16 de ja-
11, 85. n. 73; 5) !ltamiro Perei'. neiro do 1946, devidamente
ra, comi,romisario do lote de ter· averbado néSSe cartorio no ll 
r, oo o. 56 da zona de cbacJras vro 8 C. lls 98 e 99, sob n .
''B" na Estrada "'C", devedor do 1 282; 18) Maria Hc!kna Ferrei
CrS 1 .971,20, 28 prestações moo· ra 1/el•, co·nprnmlssaroa do lote
s.11.is de CrS 70,40 cada uwa, COD· dt! krreno n. 6, h. rreoo o. 4·.!, 
tnto o. 23971 de s de março de da quadra n 6, na ru \ Amazc .
1939, devidamente averbado nes4 

nas. 2• ar�a. dt:·,edora dt: C t$
s� e&rtorio no li•ro, digo, devi· l . 17 1 ,80, 42 prt:stações r:1�nsa1s
damen1<> averbado; 6) Joaquim de C,S 27.90 cada uma. contra 
Lopes de .li.orais, eompromi4urio to n. 2 776 de 29 de novembro
dos 10101 o. 17  e 18, da zona de de 1945. devidamente ave1 bado 
chac1111 "K" 11.a Estrada ""F", d&-- nesse cartorio no livro S..B1 fls 
vedor d: CrS 10 71700 35 re, 286 v sob n 855; 19) Luiz Fer
tações mensais de c:s àoo,� ,,. reira Reis, comprom11sar10 do
d1 om1, contrato 11 U69 do 3l lote de terrono n 43, da qua 
de jolbo de 1940, d�vidamente dra 6. na rua Amaz<>nat, na 2a 
averbado nes,6 eutorio no lino area, devedor de cr, S.."7,00 
D. 8-A. Ili. 261 , sob O !00· 7, 30 prestações mensais de Cr$

· Pedro AleàDtau !lb·o ue; ne Z7 90 cada U'lla, contrato n 
comrromiaurio do lote d� te�re; 

1 2 177 de 29 de novembro de 
no n. 39, da zona de chacara, '\B" 1943, d�vldarnente av .!rbado
na Estrada .. D'', de•edor de CrS nesse cartorlo no l ivro 8-Bi lla 
3.344.20, 46 prtstaQ(leo mon,.i.s 285 v sob n. 8,18. Outrossim,
de CrS 72,70 eada uma contrato requer • V. S. a exped1çào da
o. 2636 de 31 de 111a,ço' de 19{2 certidão a que se relero o arl 
de.idamente nerbado 00186 ear' 14,  § 5• do Decreto-lei n 3.079. 
t_orio DO tino 8 B, /11. 97 v ._ de 15 de aelembro de 1938, na 
Wl; 8) Etelvina Gom01 de Pinho hlpotese dos rderldoa compro 
compromi11aria do lote de tene' mlaaarlos compradores não 101-
uo o.. 21 da zona de ehaeua, "P' verem seu& debltos aqui recla.
aa Ei.trada "D", d .. edor� de Cri madoa. Nestes termos, p. p 
a 2&,00, '6 preuações menuis deferimento. Nova lcuuau, 30 
fio CrS 78,00 eada oma, contrato de ago,10 de l!U7. Quinte Ir
o.  2.676, de 10 de �Oito de mão1. Sobre eatampolhaa fede• 
I\U.1, de,idamente a•erbado nes rala de Cri 9.80 Dado e pt!• 
•• eanorio oo Uno 8-B n, 187 T sado oer.ta cidade <Se N, v 
o. &711-, 9) Amuor s;rl!'� com'. lguassu. ao• quatro de setem 
prom1aur,o to lote de teneno D bro de 1947. Eu, H,n tqw Du '-"J., d.a toai de cbacaras ªl" 0� qu, Estruda Mr')·er, 01 ciaJ, e 
i.7�;4'� ·�'", de.edor de CrS a:iubsc�cto e aas,no. 
de CrS 7�Pr<Haçõea wen1ai1 Ho,mq .. , Duque Estradu 1,v,, 
o. ie'ttt de 

·
u 

c:da ama, contrato 1 2 
dnid.ameate .. ;rbUlarço de 11l48, ----- -------
torio ao Un S..B Wo ueue car T 
"· ""· � :_� �·· ••bl rabo.lhos gráficos ? 

"""'"1 Na Ntdt1fl10 d\!!ll'te jornal , 

rt-. � tl fl l'> f< t / Vt"ll l l! I\  
--------:---�------ ��----D;;;.;;.o
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Guimraães Dr. M.. C. florenc�
CL!NICA MEDICA - CRIANÇAS Doe,.... dei Hn"-w - P,e-Hetel - Partes 

Contoltorio : �,d. , Darlre. R .. 18 de aaio, 28, 1s· andar, •I• Rc:,ldeocla , l\v. Santos 
T e  I e r o o  e, 

Dumont, 
8 

40 1� zu, .., • 6'>, das 9 b li boru - RIO 
1 R .. idencia , Roa a., • ...ii.. Mele, IOl5 _ Te..._ 19 

' 

Ou 13 b 16 horas 

� 

Comercial 
F' a r m a o / a 

Forme1cia • Drogorlo Centrol
Rua Marechal floriano, 2194. 
Tet. 16 - Nova lguassú. De
pos1tarto dos Produtos Seabrlna 
e v,ctory. Farmaceutlco A. P. 
Guimarães Vlctory. 

easas F u n e rarias 

Caia Sa11to Antonio - Ser. 
vlço Funerarlo - Guilhermina 
Ferreira da Silva. Rua Mare
chal Floriano, 2018. Tel. 86 -
Nova lguassú. 

CoH 56a S.bastiilo-Calxões 
e corôas - Osvaldo J. dos San. 
tos. Av. Nilo Peçanha, 39. Te!, 
283 - Nova lguassú. 

... .,, .................... , ............... ,,,

D i v e r s o s  

AIIIYo Ribeiro - Agrimensor 
- Levantamentos topográficos 
Planos urbanização e loteamen
tos. - Rua Rita Gonçalves, 459 
- Nova lguassú. 

D..._ Pereira MonlH•Fo -
Construtor. Av.  Santos Dumont, 
626 • Telefone, 69 - Nova 
lguassú. 

5. M. T º"ª"ª - Copias e pa
peis hel lográflcos. R. Uruguaia. 
na, 1 12-1° and. fones : 23-4968, 
23-2663 e 43-8826. 

FotoFofio l1uo111i - Lauro 
de Oliveira. Chamados a domt. 
dilo. Telefone, 146 - Nova 
lguassú. 

Monclloca • olpiM - Com
pra-se qualquer quantidade, á 
rua S. Sebastião, 1695 (fundos) 
-Belford Roxo-Estado do Rio. 

C O N S U L T O R I O : 
R u a  5 d e  J u l h o, 41 - Tel. 2 0 6  

H O R A R I O  
(Ola riamente) 

Rt:POUSO A N TES DA S REF'EIÇ6ES 
Comer quando se .. tá fatigado é 1'Ht"jud1claf. o cans•ço geral relle1e. e sõbre o aparelho d g�st1vo, prnvoc:ando df. mlnu,çao dos movtn_entos do estômago e do inteshno e da secreção dos ouco, dlgeotlvos 

Surgem assim, a !alta de apeti
te, o peoo no eotõmago, a p:i1lo 
de vtntre. etc. 

Antes das relelções e, espc 
clatmente, à tarde, antes do 
ja!"llar. repouse alguns minuto,. 

SNl!S 

�·•:•·-Y")-)..v,r,.:-:-:..-.-: .. :-:-;..:-:-� 

Sociedade Laticinios União Ltda. 
Usina e Entreposto de Leite

Laboratorlos completos para analls�s a� leite
M A T R I Z : 

AVENID4 FRANCISCA DE 4UIEIDA. H19 (Edifício proprio) 
NILOPOLIS - Estado do Rio 

F ! L ,  A I S :  
Rua Marechal Floriano, 213 1  • NOVA I0UASSÚ • E. do Rio 

USIN4 : RUA S. JOÃO 84TISH, 502 (Edificio proprio) 
VILA MERITI - E. do Rio 

J " S Ê  M I\ R l l\  T E I X B I R 11  
SOCJO GERENTE 

�: .. :-: . ._:-:->-:-:-:-:-:�-...��� e � o e � o 0 o l � o � a � o a ,. 

� E F � I G E � A D O R E S  

F R I G 1 D A I R E  
1 nsti, lações (!(lmerdals com Unid ades 

F R I G I 0 11 1 R E  

Oficinas de consertos e montagem 

J oã.o R. Oa.rdoso 

A TENDE-SE A DOM '.CILIO 

TR1\V. 13 OE M l\ R �e • .118 - Fone :l1'2 

A Varanda de Nova lguassú 

de Manoel Pereira Bernardes Jr. 
Mov�ls de vime em geral, vassouras, espanadores, etc.

Rua Marechal Floriano, 235 1-Tel. 67-Nova lguass6•E. do Rio 

Da, UI h UI horn 

C0M4RCA DE NOVA IOUASS0 

IE D I T A L 
De publicação de docameat,,, 

como abaixo se declara 
�eoriqoe Doqoe Estrada lleyu, 
0f1e1al da 1• Cireonseriçiio do 
Registro de Imo•eis: da Com.are, 
de So .. lgousú. fitado do Rio 
d.e Jaoeiro, por o:-meaçlo na for
ma d'l lei, etc. 

Pelo pr!teoto edital, com o pra
zo de dez (10) dia, e publi•açio 
por trêt vezes, faço saber I quPm 
lnterunr possa. que por B.onorio 
Ferreira de FTeita1 foram depo
sitados oe3te cartnri� p1n ins · 
criçlo D09 termM do Deerttct·lei 
n. 58, de 10 de deze111bro do 1931 
e seu regulamento n. 3.0791 de 
15 de setembro de 1938, o me• 
D\orial, a pla.ot•, ot titolos de llo
minio e mais doeomeatol eiid
dos !eferentes a ama arn de ter• 
reco situada ao lugar deaomiu
do !ndnde Anojo, t• distrito 
df!lte Jluaieipio, sob a denomiaa• 
çio de "Vila Iraeema", a!lllm d .. 
limitada : - Do om mareo h 
pedra na beira da Eltnda ae 
Andrade Araujo, om ruio nord .. 
te de ao • 90' segaio am, .., .. 
que di,ide com a Cia. A:rieala 
Pastoril, aa distaneia de UO..., 
onde eneontra-se onero mueo de 
pedra, 6mt. depois de uma .
da, desse marco com llli" à ... 
querda ou 68• e ao' sudoeste, 90· 
guio ootra linba na distaneia de 
148ms., fincando 6 esquerda ah 
metros deste ponto uma 0111.ca 
que divide 01 terrenos de Benjs
min Pereira de Santana e com 
sucessores de Pedro Atbanuio da 
Sil•a Reis e com 660 i esqaercla 
oa 3° e 301 sudoeste, fa•endo ra
mo com os saeessorn de Pedro 
Atanuio da Silva Reis,na dilltaociA 
de 280m1.,onde encontra·•• non · 
mente a Estrada de Andrade 
Araojo e por esta Estrada eom 
58° sudoeste em 150ms. feeba o 
�erimelro na pedra inieiaL A area 
supra estã distante da eidad• do 
Nova lgnusú cerea de 2.!!00ms. 
e da estação de Andrade Aranjo 
aos 600n.is. Pelo presente, e a 
contar da ultima poblieaçlo, fita 
concedido aos interesaados, por· 
•entnra existentes. com refereAeis 
ao direito Je ímpanaçlo, o p!a
zo de uintA dias. Non Iguassú, 
4 de setembro de 19'7. Ea, fl,.,.
,ique Duqri• Estrada Mr;r,, 
Of1eh,l. o sabscrevo. 
Hm,ique Duqau Eslr,1da 3�� ,

1 A SSIN4R o Jornal da terra 
em que se vive, é traba• 

j tbar pelo pro,resso dessa mes• 

� ..... .,.._,......,...,.._.,.._,.....,v•v,..,,._�-·....,--,..,..,.,,..,._""'"",,..,,..,.,,""'...,.. ma terra. 

llllllDllfflUWOOIIDIIIUIIBIIIIIHlfflllmD1111mnmffllllOOUlll1nlllllllllnlllnlllll--
-, 

Armazem lndependencia 1
Dia.triz : Praça, 14: ele Dezembro, 84 .. Tel. 424: 1 

Filiais Rua Bernardino Melo, 1697, Te1. 409 · Rua Marechal Floriano, 2312, -

Secos e 

Tel. 67 e Praça da Matriz, em Amtin, Tel. 2 
Consonas, bebidas nacionais e estrangeiras 

molhados de primeira qar. :dade. - Fe rragens, lenha 

Botregas a domlclllo - 'B N D11S 11 D I N H E I R f>

e carvlo 

FI{l\NCISCO 131\ "{ONI & FII:;Hl\

fJlumlclplo 

Ili: ;i , ,  lli111lll 'lf '

rie Nova tguass 

11n1q1 rn11111 ·1w: .. ";::::· 

EstDdo do Rio 

.. ... , , ;• ··cr·ü:, U'füliltu!imu11111111:1111111111r:!JJ)Jl!•JlllLllll1lJ.llliii11íl111"ir:;;'tmlill' 
ui. ,\ � r. ;f.��ntt'fflTl��':ri �fl��· 
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ÃO eleitorado iguassuailo �IBA MAIS E�1 
--------=------- - A rrinmr2 B1b11•, 1m 
Apre•ents-•• como candidato 

Vereador pela U D # 

a prco• por Gute be cc 1n 
m•i• de soo ar o, a ,b, Je 
s<r vend1d• em L ndr<s por 
do11 milhões e duuntos mil 
cruzeiros. 

rEm cada refrigerador 

O FARIIIIACEUTICO 

PIIIHEIRO VICTORY 

e11adldato do '2omércio e da Lavoura 

PrHiclHte do Sindicoto do (o,.irclo Vorejisto de Novo 
.... .,,, fundador do Sindicato do Co106rcio de Novo lguauú, 
1• Secretario da A11ociação Comercial de Nova lgua11ú • lovro-
4er re9i1trodo no Miftitterio do A9riculturo, Defeft1or grofu1to 
.. l11t.reue1 do Co•ircio em geral, •••pre •• bateu e lufou 
• l»enalcio dos cla11e1 trobolhadora,, ••• cor politica 011 por
llllwlo. 

A• eleitorado coftsclenf• do Municlplo, apre1eftta·1• am
...,io paio IH pa11oclo de lutos e trobolho hone,to, 1e•pre 
... wa deN10 dos coatribuinte1 •• geral. 

S. •leito, conli11uará na Camara Municipal, com maior au
t..Wocla, a se bater pelos infereues das cla11e1 que o reco .. 
....aaa, colocando acima da politica • dos intereu•• partido· 
fiei OI d•••r•• • coapromiuo1 de seu aandoto poro com o povo. 

Tiro ao alvo em Bova-lgnassn 
Nova-lgua!!u vai ter, ahnal, um clube de llro 
A Idéia, pc.r várias vêzcs ventilada nesta seção, tomou 

lorma concreta graças à Iniciativa de um grupo de desportistas 
dtata cidade:. Vamos, pois, reunir a fina-flor do esporte 1guas
M&110 em competições que sempre se caracterizam pelo espírito 
de dlsclpllna e nobreu de atitudes, predicados que ,ecomenda.n 
o tiro como o eaporte nobre. 

Nlo há que necar as virtudes da práttca do tiro, em seus 
flrlos aspectos. E' proclamada com mult;, propriedade a sua 
lattutncla na lormaçlo do caráter do cidadão. Nos estendes 
1Cate-se um amb•ente sadio, qu..: não admite, por influ�ncta 
UU da prál ca, ambições desmedldu. atiludes anti-desportiva, 
• lnd�corosas. O atirador é urn soldado que vf na c!lsc1plln:11 o 
pito de um escudo e nunca de um jugo, Por lno mesmo Nvv;. 
.... Hu vat viver momentos agradáVl!IS. 

-::·:-

E' pena que os fundi-Jorts do tiro nesta cidade huu\·e�
- escolhtdo, para h11ar o clube, uma entidade d1s51di:01t· t' 
.- Mo chegou a adquirir per5onahdade jurid1c.- - a C nl.: 
tleraçao Br111lelra d• Tiro ao Alvo, 

Se tn1rarnios a fundo na questão, v�remos que ela nlo cll•ca a ••hllr e sua fundaçlo foi ob)clo de recentes dtbates 
ao Ido Go Conselho Nacional de Desportos. Os clement s que 
1C prol)6t• a orcan1zar uma confedtraçào exctus1v4mcnte dt
llro ao alvu, do d,ssidentt'S da .:onfcdcrac;ão 8r;;sllc1ra di: Ca 
ca e Tuu, ún,ca que, p(

Jr fôrça da lei, pode dar f1I ação a 
... lqu_er cnl1d.i,de de c:aça e 11ro, organizada no pats. pn 1o lrm 
- n,tsttncta dcllnl�a pd Decreto n. 9919, de 817/4!, 4uc 
tllp6e ,Obre a or1an1uçao dcs as sock0•dcs ,

- Enf,i:udu cm um ,6 
volumt, aparecerão d�ntro 
cm pouco, em lançamento 
de uma editora paulnu, uê, 
obras do Vi•conJc de Tau 
n•y: "Céus e Tcrras d<'I Bra
'iil'\ "Paisagens BruBeira�º 

e "Vi•gcns de Outrora". 

- Thomos C•rlyle, de 
quem •parrceu há pouco no 
Brasil a obra prima, "Hist6 
ria da Rcv,,lução Fr•nc<u", 
t'ra tão incr,n,igentc de suas 
convicções hi.c6ricas q u e 
abandonou a <•po,a e o 
mundo, refugiando-•• p o r  
longos anos nas desertas 
montanhas da Esc6ci•. 

- O cin,ma amcric200 
celebrizou com um filme 
memodvtl o romance de 
Feli,: S•ltrn, ''Florian - o 
cav•lo do Imperador", que 
aporecerá dentro cm poUC" 
na sua primeira edição bra
sileira. 

-A mais looga das peças 
teatrais coohccidas, intitula
da "Tragi-comedia de Ca
lixto e Mclibéia", remonta 
ao século XV e compõe-se 
de 21 atos, cada um de re-
gular duração. 

#e/eo,r Trigueiro 
Despachante Jlullicipal 

Av. Nilo Peçonha, 23 (Edificio 

1 

Nice)--4° ondor, sola 7-Tel. 277 
Novo lguanl - E. do Rio 

frigidaire 

Cada refrigerador garantido pela marca 
Frigidaire esU implicitamente garan
tido também pela General Motor,! 

&o - proni\o, demu\e desta dupla 
prutia. .. aoolha amFrigidaire-deede 
1911 o pioneiro e Uder da nfripnçiol 

FIIIIDAIRE • MARCA EXCLUSIH DA IENERAL IIOTOII 

Concessiondrio Frigidu,rs em N()vu lguu33tÍ: 

J e ii e R. e A R o e z e 
Trav. 13 de Marro, 48 

-----------------------------..... .---------------

Mário Guimarães Fernando Nunes Brigagão 
ADVOGADOS 

ESCIUTÓRIO: AV. NILO PEÇANHA, 23 (EDIFICIO NICE), 2°. ANDAR •• SALA 6 

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

Das li ás 12 horas 

PR D2 

Radio Cruzeiro 
do Snl 

APRESENTA, DJARIA
,1/ENTE, /JAS 16HORAS 

ÀS 16 , 30 HORAS, O 
J,�D/C.ADOR <O.VER

UAL DE NOVA 
JGUA'>Sú'. 

Gcntoleza ª°' alto comér-
clt I unsuano. 

Anunc,a n•it• progrotna • 
eito, 5.t cal'itrib11indo para 
o e"grond•c1aento chste 

prosp•ro Município . 

ORGANIZAÇÃO, 
VALOIR MACHADO 

LOCUÇÃO, 
JOSE DUBA 

A maquina humana 

O organismo humano asse
melha-se a uma máquina que 
trabalha sem cessar Mesmo 
em repoua,o ou durante o sono, 
está funcionando, gastando se e 
consumindo energia. E' preciso, 
pois, compensar o l?•Sto e re
parar as perdas. O material 
reparador dos tecidos e torne· 
ccdor de energia é o alimento. 

Use alimentação adequada 
para fornecer as substancias 
ondlspen,ávels ao bom funclc
namento da m.tquina humana. 

SNES 

Seguro de vida 
Acldenlçs P�sso .. ag e do 

Trabalho, fogu. Act n6v,is, 
foddodade 

Roberto Cabral 
Corretor Ol1ctal 

R, Gorernudor l'urt•la, J/1 
l ''''º"'· 41/J 

1\CERTARA SEi\\l?RE !
[omuran�o na f armalia. Drogaria e Perfumaria 

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

Colégio Santa Maria 
PAR.-_ AMBOS OS SEXOS 

tnfanU, primarlo, admlasãr, dalllogra
CURSOS fia, cJligraha, laqulgralla e escritura• 

- ç:lo merc;ontll -
�btrlculas abtrtu diar,amen!e- da• 3 ás li, das 13 h 17 e 

du 19 6s 21 hora,. 

Direção de Jf)�(') ei\RLt)S OE Sf)USA 

RUA MARECHAL FLORIANO, 2178 - NOVA IGUAS50 

,.:,-; 

Oficina Mecânica Iguassú 
Se 01 letlz,1 laadadoru do clube de tiro de Novt-1gu,•. 

• fedlrem hloaçlo à Coaledeuçã Hru.ldra de Caça < l uu 
llllo dado o passo completo e consequentemente-, St:flo r�co. 
âecldot Internacionalmente E;tamos certos de: que a clarivl. 
� que levou t91<1 guapos desportistas a lundarein o clu
�- pcrmlllra que ac1• ldta a 1,11açlo de mold• a que os ......- K reall&clh elll l111b110 restuto. Oo COalr6rlo aer.t armar cHtelos sõbre areia, 

n RAOJeTÉC:!Nlea Mf)RBIRJ\ é a mais 
l l antiga oficina e cua de radlos <Speclatlzada, e 

manltm um moderno e bem n,ontado labor alorlo, 
para montagens, reformas e conserto de qualquer apare• 
lho de alta precldo, com earantla e potço modico. 
PRAÇA 14 OE OEZEIIIBRO, 32, TEL. 127 

Conserto e reforn» geral de autom6•eis _e e•· 

minhõc,. Solda-se a oxiglnio. - Ad•puçao de 

freios b1draulicos I qu2lquer tipo de carro. 

DUCCl#I & FRANCO
R. 'ilarecbl Florisao, ZJ76-NOVA IOUASSll-1/. d• Rio 
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Liga �ró Jducação e Fraternidade-
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O programa constou dt. uma palestra do prof. Jnãn " 
ESTA TA 1 Balis/a d, ,\Ido e Sousa; mlrrga de diplomas aos </Jcios ho Consultas diárias das 8 ás J6 

' 
EM F ES • 

nordrios • /undadorts, • minutos d, arlt. }s· -R. Bernardino Melo, 1763 
el. 2M.-Nova lguassú. 

Comemorando seu 19º. aniversário Olfasio da LEP 1 

L,mos, na nur1iao da onttm, a relaç4o de jornais, rt• 
vistas ,staçDes dt ,adio, editoras, collgios , outros soci.edades 
gu,, ,;.,,,.o con/ortadoro f)ibroçllo, vim dando d LEF o seu 
singular oj,(Jin. 

A drogado• 

E a LtiF, assim apoiado, pode prosseguir com o limo 
da Migutl Cuulo : "A educação do pof)o 4 o nosso primeiro 
probltma 11acional'' ... 

Ficha de inscrl�ão 
Peço minha Inscrição como sócio voluntário da LEF 

Nome: 

Nasammto: 

Data: Local: 

Estado: 

Endtrlço: 

Permito (para os menor,s) 

Pai 

Pois: 

Em 
A LEF não lem mensalidades. 

d, 1947 

Primeiro endereço nacional da L. E. F. : 
RUA BARÃO DE ITAPAOIPE. 285 •• DISTRITO FEDERAL 

mamã.o 

A Fobrlca Delrio compra 
quoisquor quontídaclH d o 
-••o titodo do •ez. 
Pogo-10 do acordo com a 
quolídoclo do fruto. 

V d o predfo n, 56 e res
eO o pec11vo 1erreno. da 

rua Major Aniceto 
do Vale, nesta cidade. Preço 
unlco CrS 100.000,00. Tratar â 
rua Mariano de Moura n. 79, 
com o proprlelarlo. 

Posto de Serviço Antomohilistico 
"ESSO'' 

Oficiaa mecanico, Borracheiro, Eletricista, Pintura Duco, 
Capofeiro, Boxs de lubrificação, Peç:01 • aceuorio11 

Pneus, Camaras de ar • Baterias. 

Monteiro dos Santos & Cia. 
Revendedores da Standard Oi/ Company of Brasil 

Rua Marechal Floriano, 21122-Tel. 83 
Nova lguassú E. do Rio

O.. Paulo Machado-Advogado 
R. Oetutlo Vargas, 87. Fone: 

282. - Nova lguassú. 

Dr, Jo1é 801ilio âa Sil•a Joolor 
Advogado - Escritório : Rua 

da Quitanda, 50 fo andar S 1 
Tel. 4-3-664e. 

' • • • 

Dr. A. Mortios Pereira. - Re
sidencla : R. Marechal Floriano 
2057 - Sobrado, diariamente'. 
Nova lguassú. 

O.. Antonio Cioni- Advogado, 
Rua Marechal Floriano, 2039 • 
Tel. 226 - Nova lguassú. -
Rua Quitanda, 19- Tel. 22-4693 
Rio de Janeiro. 

1 

li2l 
Cartorio do 2° Oficio do Notas @ 
João Bittoncourt Filho-Oficial 

do Registro de Títulos e Do
cumentos. Comarca de Duque 
de Caxias - E. do Rio. 

Dentiata• 

luiz Gonçal••• - Cirurgião 
Dentlsla - Diariamente das 8 ás 
18 horas. Rua Bernardino Melo 
n. 2139. Telefone, 314. Nova 
lguassú. 

Dr. Pedro Santiago Coscia -
Cirurgião Dentista. Raio X-(Edi
ficlo Ouvidor), Rua Ouvidor, 
169, 8° andar, sala 811. Tele. 
fone, 43-6503 • Rio. 

R UBEM SILVA - Cirurgião· 
deofista. - Rúa 13 de Maio, 23 

5° and., Solo 503 •• Edificio 
Dork-R io. 

Despachante• 

E1critorio T icnico Comercial
Santos Netto & Irmão (Contado
res e Despachantes). Serviços 
comerciais em geral. Rua dr. 
Gelullo Vargas, 42. Tel. 208 -
Nova lguassú. 

í 
1 

11 

Uma pequenJ amo•lr• de alguns pre9oe: 
Past• Colipe 

• Od1;I 
• Gessy 
• Colinu: 

Sab Vale Qu:inlo Peza·, u·n • Dorly, ca.xa 
• Eucalol » 
• Hosas Poços de C�ld4S, �a1xa • Lever, caixa 

2,80 
3,70 
4,00 
4,30 
4.50 
5.40 
8,10 

10,80 
8 10 

10 80 
8,10 
3,60 
3,60 
9,70 

13.50 
6 70 

» L:;ictol ,. · · 
• 0-=ssy » 

Oleo Dirce, grande 
• Lima, pequen:, 
• Glostnra 
• QulnoleQ 

Talco Ross, grande 
» Eucalol, grande 
• Ge&sy • 
• Johns0n » 

Loção Brilhante 
• Fenomeno 

Leite Colonla 
• Rosas 

Durante este 

6,70 
6,70 
6,70 

13,50 
13,50 
9,00 
9,00 

mês 

Esmalte Cut,x 

1 
e F,1l1ma 

Baton Mlchel, pequeno 
Sabão Arlstollno 
Gumex em pó 
Ollete Azul. I('.:! dezena 

• Futebol, l12 dezena 
Pente Ouarany 
Toalha de rosto branca 

• banho 
Souquetes colegiais, todas as cores 
Camlsas ollmp•cas, artigo llno 
L:! Supimpa, novelo . 
Chapéus R2menzoni, desde 
Gravatas de seda, deade 
Camisas de trlcollne, llsa 
Pijamas de lrlcollne, lisa 

• • :i> cõr 
Cuecas de trlcoilne, branca 
Colarinho Marveto 
Meias exlra fortes 
Paletós de verão 
Susp<nsorlos I pú 

vendas sem lucros 

4,(X) 
4.00 
3.60 i' 
6,70 
3 i ,10 
450 2,00 

1:::i ; 211,80 ;;;a 8.80 ,19 31� 
1,90 

18000 
13.30 
53,80 

114,70 
139,90 
35,80 
10.80 
4,50 

35,80 
19,60 

Brindes a, todos os fregueses na.a 
compras ;auperio..:·es a Or$ 10.00 

SÓM:ENTE 30 DIAS DE 

Milagres de Setembro 
DA 

Alfaiataria Santos 

Rua Marechal Floriano, 1968-Tel. 280 

Nova lguassú E. do �io

I 

Yblcoy T. de MogolhãH-Aj, 
Despachante - Serviços comer. 
clals. Escritas. Transferenclas. 

""...,..,""'""'...,..,""...,..,""""',_""'.,..,,.,..,,,,.,. _ _...,.,...,.,.....,...,.....,.,...,.,
_ 

Averbações.-Esc. e Res.: rua dr, .,..,.,.,_.,.._.,._.,.._.,..,.,. . .,. .. .,.,,...,. .. ..,.,,...,.,,. . .,._.,..,.,., .. .,..,.,,.. .......... .,.. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. .. .,. .. .,. .. .,. .. .,. .. .,. .. .,.._.,.._.,.,.,.,.,. . .,. .. ,., .. ... ---........ -� . _..,..,... 

! Ginásio Afranio Peixoto
1 • • _._. Getullo Vargas, 165. Tel. 243 -

e H A' IVI I N E IRO
Nova lguaasú. 

Marca registrada sob o n. 8.455 em 1912 e aprovada pelo D. N. S. Publica sob o n. 1.621 em 1923, 
Est.• eh& tão conhecido • usado , iodicodo contra 0 

de"ma:11110 1oto10 e artritismo, bem auim "•• moleitlai
d:�:0

•1 d:.º:in��
r multo dlurotlco , do ótimo afeito no, 

Cid do Couto Pereira - Des
pachante oficial junto à Rece. 
bedorla. Esc.: A v. Nilo Peça
nha, 54, Tel. 234 - Res.: rua 
Bernardino Melo, 1595. 

1, 
Marinho MogalhãH - Des- 1 ' 

pachante Oficial da Policia, 1, 
Traia de lodo serviço admlnls- 1, 
tratlvo desta repartição. Rua dr. 
Getullo Vargas, 52, Tel. 316 - 1, 
Nova lguasstí. 

SOB INSPEÇÃO FEDE R AL 

mantém os cursos:

Jardim da lnf.incia, Primário, 1\dmissão e Ginaslnl 
li' UM DOS PRODUTOS MAIS PRO CURADOS DA 
FLORA IIIIEDICl#AL

J. llllonteiro da ª""ª a C/a.
RUA 7 DE SETEMBRO, 195 - RIO DE JANEIRO 

Vende-se em Iodas at Dro&atlas e Farmaclas 
1 Rna Afranio Peix11to · Tel. 50 · Nova lgnaçú- E. do Rio

NÃO ACEITAM IMITAÇÕES 
e••• -.. ..... 

Oficina Mecânica 
REFORMAS DE AUTüS EM GERAL 

Pinturas, capotaR e 1,�tu! uncntoe 
Conei:rtos de lnterias cliversa8 

Umberto Am brosi 
lt MAJOR �NICETO 110 \•'E 7l·NOVA IOUASSÚ,E. do P., --------: 

eeNSTRUTf>RBS 
Joao Slmonato - Construtor 

licenciado. - Encarrega.se de 
construções e reconsiruçõe� em 
geral e sob admlnlstraç�o. -
R••· : Rua Marechal Floriano, 
2036 - Casa li - Nova IKuassú. 

Rcbo,to Boronl SoarH-Cons
trulor !lc " ',Jo ri· Munlclplo 
de Ou� e de c .. 1a•. Residente 
m Nov l•uas à rua Edroun. 

do :,oar, , ?04 

�JYVYV,/'V' 

Trabalhos graficos 1
Na red .. ç o d rte jornal 1 

--------------------------------

Oficina i\\�cânica 
SOLDA ELETR IC "- E OXIGENIO 

Sezvlço de torno mecanlco < lina, cons<1tos de miqulnas 
em geul, reforma em n c.;l res de combusUo 1,tt�• ·,, 

montagtm e assentamento d, ni!qulnas de qualquer tlpn. 

Bittencourt & Alarcão Ltda. 
flua IJ de M1110, ZJ • T.I. IJ6 • NUVA i!JU \SSÚ-E,t. do Rio 
---------------------

TODO o Individuo qae dth• 
de contribuir para a ••· 

oulençilo e prosperidade da fo

lha locnl, comete grande altl' 

lado contra o progre;,o 10-

cial de seu meio • diti.•111 • 

(oto dos btn&!fkio-s q11t •1 Ili 

pr�nu prudiiaUz:i ntl det...,. 

, e.ih# de ,eu nobre u,erdodOI 

.................. -.�-.-.- ., •• I',� 

lll!&L•
........ EI 
...... li> ... 
'-ili ... 

Ili 
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Domingo, 21 -IX-1947

Prefeitura Municipal 
de Nova Iguassú 

DBSPAeH E> S  DE> e H B FB 0 11  OIV ISÃe 

DB AOMINI STRH�Ãe 
7440, Firmino José da SIiva; 8792, Edwiges Francisca da 

SIiva : Comporeçam paca esclaroclmcnlos. 8085, Olo Sachs; 521 2 
M. L. de Azevedo & Coa. Ltda. :  S•llsfaçam a exlgencla do D r
Procurador. 8552, Germano Lube; 8635, Abel Tavares Ferreiro,
8613, Allovn R,boiro; 8734, D,omedes Ferreira; 874 1 ,  Anton , 
José de Sá; 8773, Moreira Barbosa; 8760, A ,y  Eschyano, 
8923, Anlonlo da S i lva; 8817, Aneslo Almeida; 8886, Gerald
P•rla, e José Pinlo Ferre ira; 8885, Geraldo Parlas e outro; 8880 
O;v 1ldo Martins v,eora; 8872 Francisco Gonçalves Fontes; 680< 
Horaclo Lemos & Cla.  Lida.; 8796, Al lplo de Sousa; 8561 ,  Cap
Serv•ços Aér<os; 8937, G,odw n Cocozza S1A ; 8888, Carlos Pe
reira Nelo; 8974, Carlos Marqaes Roto; 8648. Altair Gomes La 
vlnas; 8609. Euclides dos Santos : Qullem se prel iminarmente

DE!il? , e H {)S De (.� H E F E  DA DI V I SÃO 

DE FA ZBNOA 

8998, Almdda & C,a. Ld 1a. : Junte prova de quitação d, 
Impoliu s nd,cal 8989 Nery 1{,drigues : Junle prova de qu , la 
ção d" 1,nposlo stnd <Cj l  6527. Antonio Coelho Nello : Cornpa 
reça p,H 1 . scl;uec,men t<'n 908 1 ,  Jacinto G,m=s Coelho : Juntl 

prova d.-t IICt"OÇ i estadual ..: ' 'habi tc--sc" da !::iaudt Publica 
91 14. la Juslrt,t Gral,ca Maurlc o & Caetano Ltda. : Junte prova 
de qu taçjo do imposto s1nd1c.l e licença estadual. 

4657, Benedito Firmo : Junte prova de licença estadual 
9293, /\ma,o Ferreira do Nasclmen10 : Quite-se preliminarmente, 
cnm 1mpusto do vc lc:, lo .  8891 , Elias Ro�rliucs de Sousa : Com
p,reça para esclarec im,nto.  899 1 ,  Pascoai Barros; 8882, Ju•b 
Lvpes Te xeira: Quite-se, prehmlnarmente. 9279, Alclna Cardoso 
Lourenço de  Vasconcelos. Junl! o "habite-se" da Saúde Publi
ca. 8563, Belarmino pos Santos : Transfira se, 5061 , Caetano 
Caruso; 6951 ,  Centra Fagcndes forres; 8950, Minerva! de Oli
veira; 8947, Faustino dos San1os Morais; 8946, Francisco das 
Cnagas R·b<iro; 8948, Da rcy Esteves da Silva; 8945, Antonio 
Geraldo filho; 8949, Maria Couto : Deferidos. 

DESl?1\'2H0S 00 C H EFE 011 O I V ISRf) 

DE ENGBNHllRIA 

S.95, Saltoo da Rocha C,uz; 6609, Associação de Carida
de do Hosphal de lguassú; 7762, Antonio da Costa Fernandes; 
8550, Antonio Simões Batista : Deferidos. 8374, Emll la da Con
ceição Pores da StivJ; 8756, Luiz Ferreira Alves; 8556, AuJtrlcl 
Uno Alves; 8875, Jorge Borgh•; 6487, Galdenclo Gonçalves fer
reira; 7382, Gllson Rachld Dau : Exigenclas. 

E D I T A L COMARCA DE NOVA IOUASSÚ 

Comarca de Nova lguassu 
Registro de lmoveis da 2• 

Circunscrição 

IE ID I T A\  l 
De publicação de escritura de 
instituição de Bem de Familia, 

com u prazo de 30 dias, na 
Ft1ço Ji.,h/icn, tle acnrdo com forma abaixo : 

o qu,: cJpfnmiuu o url. 2r, d,t H · D E Dtc,,,,fo_ /,i n. 58, de 10 de tü- . �nrique �que strada Meyc.-r, Of1etal da Prnutira Circuoscrição zembro d� 1937, quP fJrcun de- do Registrn de !moveis da Co />(Jsitaclo:; neste curtorio, a ru I marca de Nova lguassú, Estado Getulto Vargas, 1 26, nesta e,. do Rio de Janeiro, por nomeação dade, o memorial, planta e na forma da lei, etc. 
docu,,m,tu; por A/varo Dun- Pelo presente Edital, de publica11 Ferreira finto, casado, cação de escritora de ínstituíção adoogado e Humberto Bressan, de Bem de Familia, com o prazo casado, do comercio, residen tes de trinta (30) dias, faz sabor a , domiciliados rtspectivamente qoern interessar possa que, por 
"ª Av. 7 de Setembro, 91, tm l!.'milio Lambert Filho e sua mu· Niterói e rua Professor Gab,. lber dona Helena Lambert, por ao, !/08, no D,s/ritu Federo/, · 1 d 
rtlativos CJO loteum,mto de uma escritora avra a em qouize ( 15) 

dos correntes mês e a.no, no livro arta de ttrra situada na zona o. 9"2, fls. 4:7v, do cartorlo do 20 

'l 

U N l l\ O D E ['H O C l{ l\ T I C J-\  N l\ C I O N A 1'J 

Votai pa ra ve reador : 

PANTALEÃO R I NALDI  

P a r a  P r e fe i t o  AR R U D A  N E G R E I R O S  

COMARCA lJE NOVA IOUASSU' pe,:a d,•, cunsUtw'ios ,,n mora, 

E d i t a. l  
serem cm,c, ltJd ,:; as ,e-.p,.ctiva� 
averbaçôe<: IJ -Albiuf) d AiJr1u, 
t,1le n, 2fi, <1,,�'ir, li, ,,,m frtn
te por" a r u1J 8, u�J atrus, 
cn,n 8 'f>rto,;to(iJ '.:i d ,-.. .. r, · d, 
c,s 90/JI). "º t, 1 ,1 "' , ·,s . 
720,00, sn, lo n C· ·ntrat,. o tft 
n, -15.1, ovub11d , ,1u livr,, 8· C, 

Cri 150,00, n� fólal tis CrS bJdo >11 li, rJ 8 C, jl;. 181, snb 
1.200.00, sn,du o c1.ntralo o ds n. 567. DJt/r, e fn;;,r:;ado tttsta 
n. :na, averbuda nl'l l,i•ro 8 C, cidade de Nova l�uass,l, Esta 
jls. Jô!

0, sob n. 579; �) - Gü>· df! do Rio de /1u1tirn, aos de:. 
.an, d •  Costa RarrHr"�, Jote"j dtas dr, mê;; "" s1/embro dt> 

•r,;;, 2,6, 27, 28, 29, io. ,1 /, 32 I! ,ni/ Plf"ll,'fCt'nlOS 6 QlltlTettla ' 
,J, ela q,,adro 5, com fr,mte j se/ti. Eu, H,rnnque Duque �� 
f,i,Jr:J tJ ru,, 6, 011 afro�.,, crmt

l 
tntla ,\\eyer, Oficial, "'! dali/,> 

/O preshçiJes de Cri / 81)(),()() f!.rafei, subscr1vo e ass.no. Hl.'n•
no lot,,I "8 C,S 18.00�.00, sm. rrquc Duque E•tradJ Mey·r 

De iqtimaçãu a compromi!)sários. 
compra�ores faltosos, como 

ab•Õ<o se declara 

Jo o contrato u de n. 5/l, ,�ver. J-:/ Hsnriqu' Duque Eslradu Jl �. li,JV, sob n ti07; -2) M �naP/ 
Meyer, 0/ictal . tia 1• C1rcuns- D1mlllt:'>S Fdrp, dt' SoustJ, /.J lr 
criçlJo do Regulru d-1 lmtJveis 11. 2·J e lolfl n. 31, du qu 1dr,, 
da Com:,rcu Ue .\'ul11, l!.tUO'\SIÍ 7, c11m /ro,tP. ""'ª u ruu 7. em 
Estado d,., Ut() de /a11eiro, p , alrusn e ,m 12 prer..iaç(J�"', u ,, .. 

,

--------------...... - ........... 
nomsaçao "ª /ormu tio /e,, tlc. za�, de C,$ 210,0Q uo tulr.il dt:" 

li!-/ Pilo presente Fditu/ a str Cr$ 2.52ú (j(J, smdo ,, e ,,,,,,, ,,, T/PDGRA r .  4 00 
Publicado por trl) (3) v,us no o de "· 4lil. averbado n, /,vr 
Diarin Oficial do E,tadó e 110 8 - l, /1,. M "• sob 11. 5"?; 3) -
Correio d<J Luvuura, Ptlo j)ru- N.uw füb,iro Afonso, 1 ,1, " 

Correi' o da Lavo :1,ra zo d, dtz ( 10) dtL1-:,, C!J11 tu4o 18, quatJru 9, c,im Jroite p.,ru .,._ up6s a ttraira e u/J1mu J>u• u f:.:itraúi, de _ Rutlagt:"m qw 
blicaç4o, ficam os cumpr'1mr-. vai pura Rei,ro, em utrus , f.. 1 idr,os-eompr ,J,1ro faltosus, com t:J prtslufôt"S ,Je C, $ 15),úO, E:xrcUt4m· se cvrn p�rfcição qu:n•qu r CrÕ' .J lt"!' 
abutxo r1i1,cww1dos, " rtqul!rt no tat,,l de t,S 1 200,00, st11do gr&ficos 
,t,,1tnlod, Admimslrud{Jru/mo. o cont,ato o de n 522, av,r4 

'"'"' d� Queünados, 2o distrito Oficio desta Cidade, foi institui· d,ste ltlun,cipio, HQ lugar de. da a C'}ausola do Bem de Familia ,wmuwrl ' Curamuj,,s, ref>re sobro o si:�ointo bom imovel de ••ntando 636.li36,{)0m2, medindu ••• propriedade : _ ·'Casa de n. 
1.148JJ()m. pefo E<lracfo Que,. ietcccntos e noventa e nove (799) fftado_ç.Carumt4jos, d,.sd.: u fui· da rua 0tavia Tarquino, dentro s •, contendo u ri'? dus PuÇú> do perímetro urba.no desta cida ... utt u cu,:curdaucia da YPferiJCJ dP, dit"1dida eru dependcncias neEstrada com u l.:.:5fradu dr,_, c;:3sár,;.13 t1 19.:iÍdl'ncia do familia, 
.Ali,,,,.; 9.5,00m. "ª '"'º11-' e m  construida num t�trl'.nO que meCf)rdo,,cw; 556/JOm. pelu ri/t· de bllms. de frt:nt<:; 1 0ms.. na li
r i  d a Estrada d O s  Alhos; nha dos fu.ndo�, oud,) confronta 
1 014,00111. pnr uma lm/i,, rlJ com os instit,lldous; 261ms. pelo 
Es 1r,,d 1 ,111, Alh'iS1 uU " 111• lado direito, eonfruotando com 
.xa. wntendv O aludido "º dos J,1sê '.lontdro Var .. nclri. o S3ms •• 
Poçns, c1,n/routand I com Juaa 60cms. noma hnha, do lado u
Nu,-,rr. F,,,r.,.�ira; ,. 438.00m. Po_r qoerdo, que confrouta com Joilt> 
•onu ,mha que dr fine umu Ja,. Palio� hoba essa qu,, em 30ms. 
"" dt lar�ura uniformt de quebra para de,nro do terreno, 
5/J(J-,. ,,w, ,,wrgun do cli,,du subindo apó.;

1 até a Hoha da freo
rfo, '"i , ur,u, sob a deno,m- te , com 96ms,70, tendo como 
"��,, tu Vila Caramujos, ftJt coofrontantc_,s os instituidores, 
dav,d,da ,,.. 327 lotes de tirver· todo avaliado em com mil crn
su.� .Jimr:u ô .s, 13 q,/udr,,s, 11 :teiros (CrS tC0.000,00). E, para 
rM,.s e 2 Ir ,1115s,,.-, dt ,,,,,, r. que l'hC'gu� ao conhecimento de 
Midadt cmn u Plunta nprova- todus os iatercsudos, po"entara 
11a f,ela Puf<rt,.ru dtsL 1/un,- exlsteoU'S, foi passado o presente 
cãp,o, /.,les t>sts dt1tm.Jdo, d para publicaçlo pela imprensa 
WIWJ "" prestarDes. A� zm local. Di11do e passado nesta ci
,11/f!'"{_iJts dos qu• ., j14/,:arem dado do Sova lgausú, Estado do 
,,...,udacados, dever4u s,r apre. Rrn du Janeiro, ao!I dtZH!lete dia, 
,..Iodas ,,,. c�rtor,o d•nlrn do do mêt de �etEimbro de onl nove.
#WG&<J tk 30 dub,. crnaltJdos d, centos o qoan,nta o sete. Ea, 
,a , wltima p14blicaçdo dl'J pr,- He,,t 1q,,1J Duque E s l r a ti u 
._,,. N(Jf)a lguassu, 19 dt , .... 

1 

JJ,y r, Oficial, 0 tiUbscrevo o H>  
�o d8 1947. O Oficial : síoo Hmrique :)uqus Estrada 
..-•ea Oomes da Cunha. M · r 1 -3 •Y• 1-i 

bil,or,a lú, S/A, cr,m ""' 11a hc,,1,, ,,,, 1wro 8-l, fl, 181 11, s,b 
! 

Rua Bernardino Melo, 2075-Tel .  18)
Nw tu jt.J11t1ru, a rud 7 ú11 '!.f� ,, 59J; I) - Arse,1110 O-,mt,;, 

j timbro " 181, subrud", wlunu-
1 
da 51/uc,, lote "· �IJ. q1,a,tr,. 16, Nova Iguassú-E. do Rio

dos p�ua, ne":ote carturio, sülVe- con, frente para ,, nw JI, em � 
"'" os rtspect,vos dlb, tos, sob atraso ,,,,,, li pr,slaç�es ele ;-:::..::-::::::::::: _ _c:::..:::.:::::::::::...:::::::�::::::::::.:.:..;.;.._;_ ____ �---, 
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F.TE \18 o IJ 1 17 /'I l 59Z 
A.�O XXXI /\'OVA IOUA'SL (Estado do Rio), zr DE 
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Como comer brotos de bambús 
Sdo O engen 

tt' rcuima a\ �du cortado., em pedaçnf: e pos t'ar n_ amargo pelo proct.ss,, 
�lrrsutn 1

.
osl 

' " d,1 oprt1vn- tus cm molho pura �J dta se de:.r:,.,to. 
d lu ,o.o,:,oucm,? l'l'Z livre das cascaç, os broto� 

1 

partt,; if'ttr,,s do!!. brotos e ti .. 

,njorn;açZ/ ahc::7:s de hambtí _J!uinle em _umll ,,,,,lura d1 "Ex_p,ri.merite,n e depois d1-

;1�'":i,,itnt!çao Jzum,mil. cm:::;a dt- e,ozwha ou de tornr, 
1 
i:;o� �P t' 

_
n� ,zâo é ttm verda-

''Nllo raro quandn dizrmns , ug,,a. E!.S11 optrr1(iiO ftm po, fl't�� suh,ttluto Pu�a o painn 

qut! s� come 'pnx,, cru, rrc, h� fim ltvrur o amargo que aprp j 
O O ruro e, por .t.4,�o tnt!Smo, 

mos como respa_sta uma cJrti,J .,,m/a,n (Jua,tdo "wstü:ado. ":'::a::ro
b 

Ptru ,,as nossas mm-
horrorosa e inftrjdçbes dn crus ou cnzidos 1med1atamentL .-, s O sa3 · 

mesmo feitio, 5.tm que, no t.n- No dia seguint,:, "s perfaço� 
•...t\lVVV'\."-...,.,_� 

..
. ---------

tonto, nos,o tnltrloc,,tor ;_a- sôt> lavados e l1m/ns e ltm-st • • • .......... ............. 

Trabalhos graficos 1 
mais ltnlw provado tal petzs. entao um mat,riul de primei
co. E que p.:tisco/ . O ntes,,ui ra ordttn, para �alado, para 
aconttct, embora rm 1�e1101 sopa, cozidos º" /ntada:s. P_aru 
,_..cala, quando ammczamn� que os pratos se1m11 bun feito-', 
que brotos de bambú são mog. deve-se aprovtitor apmas as Na redação deste jornal 
,uficos substitutos dos 11ossos 
apr,ciados palmitos . --------- --- --- ---·-

Raul Antonio da Silva Junior 
DESPACHANTE MUNiCJPAL 

- A =

Casa Laura 
Nos seus 2 

Departamentos 

Rlidio• - M6vel• 

Apresenta o mais varia
do sortimento de todos 

cs artigos de quolidad& 
garantida. 

."•1 Ó V e i S 
T a p e t e s  

� o l .-: h ô e s  
<,; c l a d e i r a s  

R á d i o s  
B i c i c l e t a s  

R . Bernardino Melo, 1985
ESQ DE GETULIO VA"GAS, 2 

7 E L .  2El4-l'\ ova lguas!lú 

.,Q�m possue uma louceira 
de bombús, desses bambús co
muns, bombú gigante ou mes
mo de bambNnheira, estd apto 
a ter, durante o ono todo, tx
c,ltntes pratos de brotos , 

quando btm preparados. E' 
portm, na primavera, ap/Js 
uma boa chUtJa, que os brotos 
rebentam-se por todos os lados, 
smdo colhidos os que tiverem 

T rat•-•• de E1erifat, Contratos, Distrato,, Escrituras, 
Plantas, Loteaasento1, etc. 

um palmo dt altura; brotos ESCRITORIO : 
maiorts jd s4o mais ou menos R. Mal. Floriano, 2126-Pone 249 

RESIDENCIA O s  p r e c e i t o s d o  d i a
coreaceos e os menores pouca ao lado da Prefeitura 'carru" opreunta,n. 

"Preparo dos brotos. Uma ·-----------

Rua 5 de JJlho, 89 
Nova lguassú -E. do Rio 

INTERVALOS NO TRABALHO 
O organismo do Individuo 

que passa o dia lrab,lh,ndo 

BANCO 0 0
1 

!BRAS IL . S. A.
o MAIOR EBTABELEDIWIEIITO DE DR�OITO ao PAÍS 

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

Telefs . : 4 (Contadoria) e 25 (Garência)-End. Tel. : ' 'Satélite"-Caixa do Correio, 3 
Oondiqões para as contas de depósitos 

Depósitos sem limite ., ., ., 1 f •1 _ 2 % a. a. 

Depósito inicial minimo, Cr$ 1 .000,00. Retiradas livres. Não rendem juros os 
saldos inferiores áquela quantia, nem as contas liquidadas antes de decorridos 
60 dias a contar da data da abertura. 

Depósitos Jl'opulares - Limite de CrS 10.000,00 ., 4 1/2 ¼ a. a.

Depósitos minimos, Cr$ 50,00. Retiradas minimas, Cr$ 20,00.,Não rendem juros 011 
saldos : a) inferiores a CrS 5o,oü; 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 ., li ¼ a, a. 
- Limtte'de Cr$ 100.000,00 • 3 ¼ a. a. 

Depósitos minimos, Cr$ 100,00. Retiradas minlmas, Cr$ 60,00. Não rendem juros 
os saldos inferiores a Cr$ 100,00. Demais condições idenlicas áe de Depósitos 
Populares. 

Depósitos a P razo Fixo 1 Depósitos de A viso Jl'révlo 1 

Por 6 meses 
Por 12 meses . . 
Çom retirada mensal da renda, 

4'% a. a. 
5 % a. 8. 

por meio d:i cbcquec : 
Por 6 meses . 3 1 /2 '¼ 
Por 12 meses . . 4 1 /'2. % 

8. 8. 

a. a.

Para retiradas mediante 
De 30 dias 
De 60 dias 
De 90 dias 

prévio aviso : 
3 1/2 ¼ 8. a. 

4 ¾ 8. a. 

4 1/2 ¾ 11. 8. 

Depósito minimo-Cr. 1 .000,00. Depósito inicial minlmo 1 .000,00. 

Letras a prêmio : Sêlo proporcional. Condições idênticas ás de Depós i to a Prazo Fixo 

Faz, nas melhores condições, tôdos as operações bancárias 
COBRANÇAS - TRANSF::l�NCIAS DE FUNDOS. 
DESCONTOS de letras, snquee e cheques sourl' e�t!!. "'! qunlsquer outras praças. 
EMPRESTIMOS em COt:las corrcotes COID Ci!.UÇ!lO de �u"lllcat&e. 
CHDITO AGRÍCOLA u loogo prazo, eol> a garaotltl. excluelva tto. rr111a, 
CREDITO PECUÁRIO a longo vraw para LU t�1o de e, 1aç!lo, aq �ir,!lo dll ge(!o para cor-or .ra, rt>Crlaç!lo, etc. 
CREDITO lr,DUSTRIAL pur11 3 compra de me.t•rle.s primas e relorm �perfelç?amento e aqt:'el, ;., de maquinário. 

!!!lo atendidos, coo a a;_! r pr tcza, todos os r i:ldo (!o loform çõc• e se areclmect�s quaisquer ope-
raçile� ea C'arte1r,1 de Crédito A grlcota e 11,, uatrl.d, q 5 a lia em pleno luncJoo imento. 

Agí,ocial! em tõdas as capitais e prloclpale cidades d J Brasil 
Correspondentes nas demais e em t.idos os p11lses do mJndo 

necéSSila dt  pequenos int�rvõ
los de repouso para rerazer as 
energias gastas O trabalho que 
se prolc•nga éurante horas a 
1 o, sem interc upçã". além de 
Improdutivo, const•tue uma  das 
principais causas dos acidentes 
e molestlas profissionais. 

Em cada dia de trabalho, 
procure deitar e repousar de 
dez a vinte minutos, na parte 
da IJrde, ou logo d<po:s do al
mo,o 

AGUA E PRISÃO DE VENTRE 

A prisão de ventre pode ter 
como cau�a o costume de: bt: 
b.r  pouca ;.,gua. Quando l' in 
dlviduo não bebe �gua em 
qu,n tidade suficiente. o orga 
n smo retira d� inh:stino a agu.l 
co:'lltda nos �hnientcs. As fez�s 
ficam, por isso, mu l to reduzi
da:, de: volume1 

o que concorre 
para a "prrgu1ça intestinal". 

Livre-se da prisão de ventre, 
hablluando0se a beber alguns 
copos dágua duranle o dia .  

EXCESSO DE CLARIDADE 
Os olhos das crianças, por 

nao lerem atingido o dnenvol
v1men10 completo. são parllo 
cularm1.::n,e sens1veis à clrsrtda. 
de f•lla de proteção contra o 
excesso de luz nessa Idade, 
pode causar. aos olhos, deleltoa 
que só ma s tarde serão per
cebidos. 

Proteja os olhos de seu hlbo 
contra o excesso de luz, espe
clatm,nte luz solar. 

SNES 

A Escola de Corte e 
Alta Costura 

de Mme. Azeredo 

Coc,fc e Jipk m.s pela Aca
dcmta de Corte e Alta 

Costura do Rio de Jaoc iro 

Dr. Eduardo Silva Junior 
CIRURGIÃO-DENTISTA 

C O N S U L T O R I O S :  
R. Btrnardiao Melo, 1763

Nova lguaçú 
R. Rodriguts Alves, 1307 

Nllopolls 

FARfv/A C!A -R110 do Cori1J<O, J2 -Hio 
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