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Termina amanhã, infalivelmente, o prazo para pagamento, 
sem multa, do impôsto predial relativo ao 1 º. semestre 

VALO R DA MOC I DADE 

e • • 

AVLTO N 

E' muito d,fícil anali•ar. dentro d� curto prazo de uma 
cxi  tência ,  o� fenômcnoi. que 1êm um dei;envolvimento bhi.tóru:u 
dilatado no tempo. Tem-�e, neste i..a•o. que lançar mão da  e,. 
periência alheia e do recurso de  recorrer ao te�temunho dei �  
xudo por nossos a!õ!Cendente, em benefícid dos pó�tero�. 

íudo i, to vem a propó,ito de um a,sunto ji por nó, 
tratado aqui ne�t11 coluna: n� acu:;açries cumumente feita� à 
juvrotude de hoje. Apontam-lhe defeito� Kraves e daí concluem 
com perspectivas sombrias qu,nto ao futuro da Pátria. Do que 
nos foi dado observar e conhecer do pa�sado. a nenhum res.ul
tado chegamo,, quanto à propalada infel ioridade ou ,u ptriori
dade da 1110.:idade de boje em relação a de outros tempo,. htJ 
porque, em todas as gerações, encontramos exemplos tanto de 
heroísmo como de de,libramento, tanto Je altrui;mo como de 
egoismo. Não diriamos que os que e�tão atua lmente com às 
responsabilidades da dlreção do país �ão ns únicos culpado� 
pelo lastimável estado em que ,e encontram vári 1s selllres da 
nossa vida pública. Este estado é cunsequênda de erros acumu
lados, que de longa data vém-.•e ,uperpondo. A responsabH1da, 
de é de todos e cai pesadamente fôbre os ombros daqueles que, 
dispondo de oportunidade, nada fazem para corrigir a má orien 

AZBREOf:I DA S I LV B IRR 

tação primitiva. E estes existem em t6das as épocas. 
Nunca devemos crer que, no que toca aos distantes dlu 

do amanhã, caminhamo, para trás e para baixo, para as ne• 
grura• de um abismo insondável. Os atalhos tortuosos que às 
vezes seguimo:!i, os deslizes em ladeiras perigosas ,ão eft:mero, 
e passam com o, homens. fale estado de descontentamento 
agudo em que vivemos agora e que t geral, agravado entre 
nós pelos erros consecutivos de adminiotrações incompetentes, 
há-de ser superado. 

Agora mesmo um grupo de alunos pertencentes a uma 
e;cola tradicional por ,eu espirito conservador, reagiram em 
luta por seus direitos feridos e foram esmagados não pela ra• 
zão, mas pela superioridade hierárquica, o que é frequente, ••· 
perioridade injusta que não vem, como devia, da maior intell• 
gência ou capacidade e que por is�o mesmo, para se fazer ••· 
ler, necessita do emprl!go shtemâtico da fõrp como argumenta 
final. Solidários, injustiçados e não, tomaram uma atitude coa
junta com sacrifício material para todo!, dando uma magnífica 
amostra do valor e da pujança que boje vive deotro deles. 

(Conclue na 2•. página) 

L U I Z M H R

Bassi, na _última sessão de segunda.feira, abordou o 
,roble"'a angustioso da falta de cimento, acm/uando que a 
"°"ª quota mensal é irrisório, não atende às necessidades do 
Mllniclpio. E denunciou também o cambio negro do cimento, 
foundo acusaçd,s graves. Solicitado por Machado a s,r 
Mais claro em su� indicação, respo11deu o orador que o nome 
tio acusado, que tinha assento naquela Casa, seria conhtcido 
tl,r,lro tm pouco ... 

CORREIO DA LAVOURA 
Diretor.Gerente : AVELINO DE AZEREDO Fundador : SI LVINO D E  AZEREDO Diretor-Secretário : LUIZ DE AZERl!N 

ANO XXXII NOVA IOUASSÚ (Estado do Rio), DOMINGO, 30 DE MAIO DE 1948 N. 1 .UI 

Quando •• discutia um voto de aplauso ao deputado Ge
tllio Mouro, auto,, no Câmara Federal, de  um projeto ,que pres
tigio 01 vereadores municipais:, Guimarães se manifestou contra 
por considero, o projeto sem o valor que lhe queriam dar, e 
... , o propósito, uma crítico publicada no "Diário Carioca'', 
INHflcondo o Hu voto, quando recebeu de Machado o seguin
te __ ,. ' 

- Le,nbro o v. excia. que o sr. Prudente de Morai, Ne·
,. i l•iuno em direito. E, alim diuo, o artigo disse merc•nâ . 
rio, a soldo de J. E. de Mocedo Soares, é um amontoado de 
••••ira, ... 

. Ao encominh'!r a votação de um requerimento, que pe-tlio ""' voto de solidariedade ao Delegado de Poltcia, em vi,. 1"'1� tk otuques que i/e tem sofrido por parte do órgão pes. Uflista, Machado, levado pelos apartes dos seus adversdrio,, 
VJI!· � na conlmglncia de /ratar, também, de suas passadas atff1idades poltlicas, quando alguns partidos tinham p,ocura• a sua colaboração. Guimarães interrompeu assim as de• dar�61s do orador: 

. - Pelo que vejo, v. excia. era cobiçado por todos os �rlidos ... 
Machf!do respondeu a certas crtticas a lle feitas pelo drg4o udem,to e depois assim se expressou : - Se eu fosse '? ambicioso que dfa lsse jornal, hoje tolw?. estivesse empolerrado /d na Assembllia . 

. Guimarães, aproveilundo-se do descuido do llder pesst· flista, opar leou diste mndo pam deixd-lo em dificuldade: - V. ,xcia. considera a AssembWa um poleiro ? Machado pensou um pouco, enquanto se ouviam risos. e r,spond,u :  
- Niio quero entrar neste assunto, mas o certo é que alp,u que ld estão fazem da Assembléia coisa pior ... 

Ja1ús to:ttbim surgiu no tribuno, falando o fovor do voto .. 1olidorie_dode . oo dolcgodo Marcolino, porqwe o quo lia 
;:;P,• no citado 1ornol peuaduta eram ataques _pessoais. RelHe, entcso, oo dHenho qu,. publicara do jipe da Policia M q•al apareciam senhoras embriagados. E Machado, sorrindo'e1fronhou ; ' 

- Senhoro, embriogodo1 ? 
- Eu dine •1enhoros• •m re1peito à vere adora Corme•lta, •os • •xcio. bem que me comp,oende ... lembrou oindo Je!Úf,  que respondeu au'm o Machado •• ltowiam chamado Guimarães d• burro, o que era um aispa

1 
::;,! 

1
0 líder uclenisto, que ouvia tudo com a tenção, deu i,te

- O dr. Paulo iá declarou aqui que eu sou o 1eu méáico,• Me aão io querer um midico burro . .

Bassi la,nl,lm saiu em d,(,sa dn Dei,gado 011bora isso 
..,eusu a ,nurtos_ uma in�fit•thtc.iu. E A/achado 'o upa,teou · 

- ln.couênc1a � capltulução, .. 
. Boss,, no entanto, sem �e ptrtu,bar, respondeu que sua 

efif1111, n4o '"ª. uma incoerlnc_,u nem uma ctJpituJarllo, ma.s o 
�rdo do d1rutu e da justiça. 

Apeia, de Pa1101 ter comparecido à sessão, Machado i .. fe1 a 1110 defaso, e xi':,tndo .-::.lg1.1n, docu"'entos que o colo••o• o 1olwo de certos críticos J•sú,, o ntõo, p6rguntou : 
_,__,,_- Por que Pouos, qu• e,tã p·e,onte, não foz o suo .,_._ delHa? 

- E por que tem v. e xc,a. tonto int•risic ni110 ? 

A L A P 1 S  • . .

D e m i s s ã o  

r e l â m p a g o

�fo;,e� 
Sucedendo se 

ligeiro comen
tário, permita
nos um dos ór 
gãos cariocas, 
de maior rt:s· 
peitabilidade, o 
"Jornal do Bra
sil", a tr�ascri

ção do presente suelto : 
"Hã dias o diretor da Fa 

culdade Nacional de Odonto
logia teve. ligeiro atrito com 
o reitor da Universidade do 
Brasil por questllo de servi 
ço. Ne•ta mesma ocasião o 
dito diretor pediu verbalmente
ao reitor aceitasse o seu pe
dido de demissão daquele
cargo. Qual não loi a sua •ur
presa. porém. ao chegar no 
dia seguinte à Faculdade. re
cebendo um oficio da Re1tc,
ria que c:mcedia a exoner,
ção p,�dída, ao ml'sroo tempu
que apresentava o seu subs
titulo p1tr11 ocupar o Jug .. r 
que deixava.

Tudo feito a relampago. 
Tudo leito sem obedieociu 
1<os tramites da lei. O Estatu
to da Universidade (decreto 
n. 21.321 ,  de 1tJ de junho de 
:\•4U. nrt. 2 1 ,  letra b) decert"
que da uo reitor compelenclu
para dispensar os diretores
de qualquer unidade univer
sitt1ria quando it;to coovjer
aos Interesses do ensino.

Condiciona, porém. tal dis
posição da lei que previa 
meote le•ó. que aer consult11 
do o Preeidente da Republlca 

par.., eletivar-se, ao depois, 
a demissão ou exoneraçãt.. 
(conforme fôr o cuso) do Utu 
lar do cargo a ser preenchi
do. Tudo muito legal, tudo 
muito bem, conforme estamos 
vendo. Mas o que houve foi 
j ustamente u m  a subversão 
completa da lei e um desme
dido abuao de autoridade -
que convem ser apurado pe
lo Ministro da Educação -
porque nioguem de boa k 
pode acreditar que o reitor 
da Universidade, tendo rece
bido na t�rJe de determ1nttdo 
dia o pedido �e demissão de 
um diretor de escola auperior. 
nesse mesmo dia oUctasse an 
Ministro da Educa;;ii,,. q u o 
por tnu. vt.--z Je.\U!"la ne�!ilu. 
me�ma ocasiO.o o pro�esso 
ao Prcddent,, i' i Rp� ubl:c•, 
o qual, pvndo de lo.-lo tudo o 
�cll 1/0ll!mOtiO expc cHeo:e de 
t"Uda ditl, dt"spachssso mP
Jiatamcute o pedido, q na 
volt6rla assim ao M1oister10
da Educação e deste à Reílo
ria para a� dev!jas provi
dencias.

Nilo. absolutamente nllo 1 
Não era possível tanta coisa 
no curlo é:-paco de menus dt:' 
doze hor1.1s 11tc1s de �xpedien
te ulic,al O que houve - e 
muito !oi, como jií disse. 
mo� - st-gundo oos as1:1eve
raro - ubuõo d.i liUtoridade 
e osda mais1

'. 

Agora, o nosso llgeiro cc
mentário. 

O demitido foi o pro!. Fre 

-- . ' . . 

� 
"-�- O Hospital entrou fm cenu de nnvo, quando li/achado. ' • • · t f ' t .i. 
-- llma dtCl(AraçtJu /rllu p,,r ulgunj ,nldrco, procurou dt • ,_,., n4o sd a ,V,,rdomio1, "'"' üi11d, a A. 1.,,;.,;,tradora ti,,. 

derlco Eyer, nome acatado 
em todas as esferas sociais, 
cuja designação para o ele
vado cargo lôra recebida com 
aplausos no mondo cientifico 
do Brasil e do exterior, o 
que constatamo� pessoalmen
te nas Republicas do Prata. 

Frederico Eyer. na escola e 
no livro, tem demonstrado 
um esplrito culto e perspicaz. 
como lntegerrlmo paladino da 
higiene buco-deotarla infantil. 

Vinha imprimindo, oa escola 
pádrão da ciência de Coolho 
e Souza, um cunho de eficieo 
eia administrativa. rigorosa 
disciplina e aproveitamento 

EDIÇÃO DE HOJ.E : 
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didatico, com galhardia e or
gulho para os seus pares. 

A reforma do ensino odon, 
tológico, de âmbito nacional, 
a campanha em prol de uma 
Instalação condigna da Facul
dade. além de multiplaa ini· 
ciativas fastidiosas de cltar
ae no espllço limitado :te uma 
crônica, tiveram sempre o 
concurso do administrador 
demisslooario. 

Qual o principal motivo do 
gesto relampago do llagulflco 
Reitor ? 

A nlnguem assiste o direito 
de semear no caráter da mo
cidade a ldé!a humilhante do 
servilismo ... 

Aqui consignamos o_ no&10 
protesto, cooq uanto se1a coo• 
siderado simples g r ã o  de 
areia oeste "deserto de ho
mens e de Idéias'' ! 

BEL6 H � R I Z 6NTE• SANATÓRIO STA. TERESINHA 
Para doeotos do aparelho rc,piratório. - Diretor : Dr. Luís 
de Azeredo Coutinho. - A!im<otação boa e cuidada. - Pneo· 

motora:< - Roios ultr•·violeta - RAIOS X. 
Avcoida Caraodaí o• 938. - Fone : 2- 1613. 

- Veja só. eegaoda-leira o Presidente não _velo a esta 

cidade, deixando todos maid uma vez a ver º." ,·,os ... 
- E' verdade. E sabe o que oe colegiais ,guaesuanoa 

estão pensando ? 

- Porque a Caso tena imenso p,aze:-- de ouvi lo...

• ::"u"°'ºulmio. Úteli;,ou Guim,'1dt; que "9U fo dtelu,açd , 1 . . . . . WiualiiMiQ tm,,1a u f>tnsalfltnto da classe murca n,,ta c,dat1,. E 
• . • tRAMCISCO ,mKl&CiA.· ll·nKAK0.17-RIO-, (Coaçtue u Z• p,ciaa) j 

"
,, 

1 
= ... que o Presidente é um eubstaolivo abstrato : a&· 

bem que exlsle, mas ainda não puderam ver ·· 
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G i n á s i o  

� u n i c ipa l 

CHEGUEI, 

Apresentado p�lu v�� 
rcJdor Oioní:-io Basitl e 
• 1provado unanimementé 
pelo Poder LegisJBtiv1•, u 
projeto qui.: cnJ. o Oin;i, 
�io Mumc1pal de /\ov.J 
lzu3s�6 se trJn�f.,rm 1u 
em lei, que o Prdi:it,, 
deste Município acaba de 
promulgar. pora entrar 
em vigur a 1° de setem 
bro do t:orreote ano. 

O Ginhi-, Municipal, 
que vai funcionar à noi• 
te nn maj.e,to:;o edifício 
do (Jrupo s,colar Rangel 
Pe�tan.a, foi uma das re, 
�oluçõ.?"� mais importan• 
tes t11madas pela Camara 
Municipal, porque v e i o  
satisfazer uma grande 
a,piração de Nova lguas
s6 e ;obretudo dos mo• 
ços iguassu2nos de pou• 
cos recurso�, que dhejam 
estudar e- prog,edir, não 
só a seu benefício, mas 
também da terra em que 
nasceram. 

CH-\11ARAM 0�IE a ateaçllo, um dia dê,sea, 
p i ra a eunpaha o graciosill.ide da sta. A. 

8. isso uno era, p1.1r11 mim, nenhumu uov1. 
dadl', mus achei aquela cigari iobe, ,18.0 1:1ei 
por que. mu.t� aduravel que n uoca. b' clel'o, 
por es�u.s e outra�. que o seu namorado 
corre o risco de perdê la a qualquer mo
mt!nto .. 

A GA LANTE A. M .• na esper.tatlva talvez 
de colher deatro em breYe, no mundo 

social, uma vitória que ponha em realce sua 
beleza prima verU, entrng ,-se do corpo e almn 
aos en�aiott de dança. Mal c...·la pener.u t!ID 
tomar essa ioiciati\·u, o nlimeri) ciA ··profos 
sores'' dispostos s colatlor11r pura o e_·i.1 -,u 
cesso Já erP enorme . .  No lim nllo oi quem 
val daoçar com .A !d 'l. V'll•e. a aer t ··a•a 
especialmente eCl su, omeoc1gcn: ..• 

LEMBREMOS o que dl•&e B1lzac : A ,·ida 
do homem é a glória, a da mulher é o 

amor ... 
• 

ES_TÃO dizendo por ai. D�-': sei com que 
mtmto, que a bela N. F. vai soltar muitos 

logos, de Santo Aalônio a Slio João e tal
vez de São Pedro a Santana. !\las é boba
gem quer•r cbacoelbur com a ela. N F ,  

porque ela merece e provàvelmcote o glo rloso padroeiro deotn cl�arle já tomou nota de seu nome . 
. 

ALGUÉ.ll -o :iproximou de mim, cautelosa 
mt·ntH, e me contou uma novidade : da 

1. R. vui hl\ir com tôda certeza um casa
meuto, porque a !\'. e o E. edtão-ee enten
dendo que é um:1 beleza !... 

NA. opinillo de Grcgory :iiasoo, a mulher 
ac,ita o brymcm por amor ao matrimô

nio; o homem aceita o matrimôaio por amor 
a mulher ... 

A Sl'A. I. S .• tllo hnda e delicada como 
uma priacesa, parecb que se afastou de 

seu amor. Se aconteceu Isso, de quem é o 
uzar ? De muitos eu sei que não é, porque 
<·,lavam doidiohos para que tal se verl!i
casso e lerem, entllo, uma esperaoçazioha no 
futuro ... 

QUE que há com a jovem M.  M. ? Seu co
raçãozinho, com certeza. está batendo 

!ora de compasso pela primeira vez . . .

D R. e.; O f S I N n A 
---------------------

Aladir C. de Melo 

i : l!tltll 
NOTICIAS DA CAMARA

Segunda-feira, vtlima que 
fôra de ""' m,l súbito, /ale
uu em sua rtsidencia l'J sr 
A/adir C11rd,so de Melo, fun
ciondrio municipal e guurda
livros deveras relacionado t 
benquislo nesta cidade. 

Q u a d r i n h a  

Sessão de segunda-feira, dia 24. - Lellura da ata, que 
foi aprovada com rellf,cação de Machado. Lettura do expedien
te, sendo convidado antes, para ass1st11 itOS trabalhos do rectn .. 
lo da Camara, o dr. Osvaldo Araujo Lima, I•. secretario da 
Camara Munlcipal de Vassouras. 

Na hora do expediente falaram Guimarães e Bassl. 

A no/teia, 1 a o inesperadu 
qudo in/austa, entristeceu pro
fundamente u ,ociedade iguas• 
suana, em cujo seio Aladtr 
Cardoso de ,li.tio, membro de 
""'ª familia tradicional em 
Nova lguussú, possuia nume .. 
rosas amiz.idts, que conseguira 
ptJr sua s1mp/,cuJade e pur seu 
modo lodo 6special de ir fa 
zendo tú cada um que enc.,n. 
trava, na rep11r:içdo, nas casas 
comerciais uu o,,ds quff que 
fos�, um amigo e admirador 

A F, e assim a Cr1ridade 
Nos fazem bem ao coração. 
Pra alcançar isto, meu i,milo, 
Caminhemos com Humildade ! 

L I M A  

1\rrependimento ••• 

cu pecador me confesso 
dtste pecado /ombtm: 

Na ordem do dia foram apros ados : um voto de pesar 
pelo falecimento de Aladir Car�oso de Melo; a lndi,açfo de 
uma comissão para acompanhar o enterro, composta de Bassl, 
Alceblades, Otavlo e Jesús; um voto de aplauso ao deputado 
Getullo Moura por seu projeto a favor dos vereadores; uma 
moção de solidariedade ao delegado de policia Marcollno Eze
quiel de Menezes, em vista de ataques que tem sofrido; os pro. 
jelos 1 1  e 13, em 2•. discussão; e, depois, a l ndlcaçio de uma 
comissão, composla de Almeida, Jovenal, 01 ,vlo, Alceblades e 
Bassl, para Ir tratar com o Secretario de Viação do aumento da 
quota do cimento para este Munldplo. 

Em explicação pessoal ainda ocuparam a tribuna Macha
do e Bassl. - Para amanhã, a discussão unlca da Indicação n ·  3 

.A/adir contava apenas 30 
anos de idade, era casado com 
a pr,,f.• Z,ldu Melo e dei:oou 
lrls filhinha,. f;:;s,e fato con
tristou ainãa mats todos aquE· 
lt$ que n conh,ciam de pertQ, 
por su/JD./o b ,m che/• de fa• mil,a, que /,.Jo faziu por proporcwnur-/he mais conf()rto e 
btm-estar. 

Do conctito e e3timu que 
gozova Alactir tr.tn nosso me,u f(}rum pruvas as homenagens Pllslumus que IM prestaram u_ Pr�ftitura, 11 Camura Muni• 
ctf,al, o Comírc,o, os seus co
legas e amigos. Podemos rlizer 
ª" 9'"• se ele soube vivi,, tumbtm soube morru rodeado da simpatia e admi,açllo da (4'M1iia igua�ssuana. 

- Dei-te apenas um s/1 beijo, 
quando podia dar cem ... 

LUIZ OTÁVIO 

DATAS INTIMAS 
Fizeram anos· neste mês : 
- 24, sr. Gumercindo Cor

rê,. da Silva; 
- 24, rnenina Maria da Con. 

cciçilo, fl!ba do sr. Antonio 
Corrêa da Silva; 

- 25, sta. Virgioia Cabral 
Cardoso; 

- 25, sr. Oldemar Chaves· 
- 25. ota. Alledli Cosl6; 
- 25, mcniao VAiter, filho 

do sr. 8r1tsU10 Torioo " do d. 
Benllda Torioo; 

- 26, prol. Otacilio Chaves 
- 26, jovem Mario de Sou'. 

ea Nogueira; 

Noite artística 
- 26, menina Dirce Miran

da Romaituera; 
- 27, menina Maria Amelia

Hc,je, às ,9.}o h,., no sa· 
!Ilha do sr Pedro Chagae � 

Ião do lgumú, será reahza-
de d. Doralice Chaga•; 

da iotcress•ote Noite Arli·s· 
- 27, menino MRooel Amau

. ri, filho do sr. Manoel <la Sil-

NOlVADO 
A 26 p. !iodo, contratou ca

samento com a ata. Alziete 
Vieira do Nascimento, !ilha 
da viuva Alzlmira Vieira do 
Nasclmeato, o sr. Altair Go
mes Lavln1>�. 

ANIVERSÁRIOS DE 
CASAM ENTO 

A 25 dêstij, lez anos o ca
sal Orlando de Sousa Chagas 
- Carme)ioa Corrêa Chagas. 

Ante-ontem comemorou seu 
anlversãrio o casal Francisco 
Monteiro - Clarice S o a r e s  
Monteiro. 

VIAJANTES 
De regresso de sua viagem 

A Slrla, que lez Juntamenle 
com sua rarnilitt. cocontru.�e 
nesta cidade o esll m11,do co
merciante sr. Luiz Jamusse, 
que vleitou ontem. ateoc1osa
mente, a redaçllo desta !olha. 

FALEIJIMENTO tica com a colaboração de va Ral:1 e de d.  Guilhermlno Arad Côrtc,, Milton G•· Rtila; Com a avançada Idade de 
lhardo, Capud _ 0 a c O r- - 27, d Alcloa S. Barrudas, 80 anoe, velo " falecer oa vi
deãonista ioo¼, Aodréi• _ e

8
8
8Prºra

s
ªct·s'.·'º 

sr. Alvino de M zioha localidade de Mesquita, 
. • pela manbB do di11 t3 do cor-

a pi_anista brasileira q u < - t7, sr Honorino de Sou- rente. a sr11 Idallna Pas•os
•ub1:itue perfciumentc Pe sa; de Oliveira, quo deixou três 
ter Kreuder e, 6o•lmeote - 28, Jovem \'alcnir Colm· fllhos. 
Altamiro Borges _ 0 cm'. 

bra, res1deoto no Kio· Seu enterro, no dl� lmedta-
tor á 2�. menino \!dr�u Aure to, vertlicou •� no cerultéc10 m itimo de>ta ciJ•de. llo. filho do sr Autooro Nunes deota clda,te. co•n regul.r 

de .\lmeida o do d. Neuea G i acompaob,mcnto. Baixou ú 
do .\ICl.lcld•; corpo A sevultura n• tu792 

- 29, d .  Perpedma Louza.
1 
do quadro A. Programa de junho da Figueira (Oidloa), residente -----------

O E em Plitl do A lferes: 
1 · C. lguassú tem or- - 29, sr. Eurico Cõrtes, pre íg•oiz•do Uni progr•m• de sidente do Fllhoe de lguaSBU" Hel1'0 B1

º

ttenr.uourt fe1tas paro o proximo mê- - 29, Jovem Amauri .lllrao:
d� junho. A,sim é que. no, da Romaguerll. 
du, t e 1• hmrá '°"io d, Fazem anos boJe : vl:a ��:l'��

ª

a!�!:����rJe ��i� qu•dri lh,;  110 di, 5, pu tid>< relações par11 assistirem A 
de vlilei e b,•quete entre O - ar. �h·aro \'laoa, 1 mis•11 que. por alma de seu 
Gremio M,ood Brancu e er. t,:lstulloo Chaves; laeaquectvel Hfü,10, maod,.rá 
0 J1muw',· • 00 d,·. 6 um , S 

- eta. Crlellaa Augusta dos celebrar oo proxuno dia t 88 o-- ... antoe; G llortls, ntt. 'i11J.triz tocai, ,uite-eeuão de cinema oa ' ,eJe - d. 1'.lvlra da Costa G,,. clpandu aqui os scue �grade 
,ocial. me,, eapooa do sr. Manoel dc• clmeotu•. 

Jnia Gome,. 1 .Nova l�uaseu. o,111� de IU�S 

rno casas economicas 
Segunda-feira pela manhã, 

num balrr-o novo que se des 
envolve no fim da av. Nilo Pe. 
çanha, foram Inauguradas sole
nemente nada menos que cem 
casas ec:. Jnomtcas, cuja constru
ção fõ1a financiada pela Caixa 
t;;conomica deste Estado. 

Ao ato, além do repre!entan. 
te do Presidente e.a Republica, 
con,ul Hello Cabal, e do ope 
roso pr,sldenle da Caixa, sr. 
José Pedroso Jr., ass,stiram nu
merosos convidados, lncluslvt! 
deputados, vereadorts e jorna
llslas. 

As referidas czsas, de cons� 
lrução moderna, serao vendidas 
a longo rrazo aos serventua .. 
rios do Estado. 

O valor da. .. .  
(Conçlusão d o  1• página) 

Nitda �ubemos sôbre o 
cumportameoto d e l e  e 
amaobã. Recebem parti 
di rigi r um povo sofredor 
e um p ais d€sorgaoizado 
que deverão tazoir pro 
gredir.  Que não sigam o 
exem plo dnR que o� pre 
cederam. Que tenham 
força e tenacidade eufi 
cientes para colocar o 
Brasil na posição qu .. 
suas riquezas oaturale 
permitem que êle ocupe. 

A V I S  O 
A comissão do redação d�• 

Eslalulos do Clube dos· Ex ,1u. 
•10s do Ginásio Leopoldo, e n 
v,ca lodos os se11s coleg�s p .t 
ra a reunlã,i dt' eábadtJ. 5 a 
1·rnh") próx:lmo, à1 J4 h•Jra,, na 
1ed ,• d j G n,hlo Ll""op l 1n. 

Pela comls,ã , JOAB SIIJ.\\ 
RONI  t:: () r I O l't:: il<ONt::. 

Rd umbulaldrh nu nã:, hd . nr, llospitul ? Guuna 
ass,gurou que não hd de ass1slénc,a mP-ilcr1. Machudo, no� 
tanto, declarou . 

- Eu f14Z /a , vi ""'ª placa, uma mesa, um l'Nftr""1,. 
ro1 u perna de um do.e,ile, o remédio .. 

E Guimarâr'- z,i terr, mpendo·o : 
- Hemjc/fo ? ! DutJtdosn .. 

Descrc.vendo a che1ada ºº. Hospital de um ferido 1 41.,. 
pois o HIO op•roç:)01 Me.::hodo disse que o homem ºP••c-. 
c:om uma fenda no c.obo�o, mas noo co� muito c•rtezo, tC1111 
q11� olh�u interrogahvamente p:aro 8oron1, que falou, por ih 1 
Gu,maroes : 

- Nós co;,,preenderl'IOS .. 
Machado prosseguiu, como que andando em tene110 dtt. 

conh1 cido, d 11ondo que duronto a op e,oção o médico lriaftl ti
rado porto do mcusa encefálico do paciente, e teve o 11._ 
gesto do intetrogaçõo po"o Baroni, que explicou : 

- Não 4"sfou ost,�nhondo isso, ostranho é a d•licac&.r. 
do oper::1:çé:o ... 

Machado n, limo so considerou oudac:oso pora ••tr• ...
quolo discu�-são, porque do operoção de cabeço êle não ..... 
dia nada. 

Jesú, vo1tou o falar na ter,o que teria ficado na ca ..... 
do f•rido, quondo Guimarães apcdeou : 

- folizment• não d-eu terra no doente .. 
- E êlo não foi wnto,rodo ... - arrematou Macluacl•. 

Qu,mdo Mach ,do decla,ou ignorar que a ,Ad.,,;..w,,.. 
dora ao Hospital fuziu partos, Guimarães falou qUB llq,il, 
eru uma desfaçatez dn ltder pessedislu Mas êsle dtu d, '"'8-
to a express{Jo, que ,iãu er,, ev1denlt mente a que o lldn .., 
nista queria usar . .

Boui voltou à trib,.na para dizer q u •  o s u a  on1oçio • 
vereador Possos estava de pi por 1i moi, IJ; citando da 1tOf1 
o infotmo�ão dado pelos outo,idodes que P a1101 era fr•qw•lt
dor do ?olici::1, etc. 

Passos tintão, que tudo ouvia colado, re1ponde11 d ..... 
do vida : 

- Antos ser frequentador do Polícia que apanhar 1a co 
10 como v. excia. Eu sou homem poro me defender aq11i e •  
qualquer outro lugar . •  

E virando . se para um lodo : 
- Vai - so s:>lientondo bem qu3 v ::i cê vai -110, . .

Era preciso nomear-se uma comissão para ir p,dir • 
Secretario de Viação o aumento de nossa quota menJIJI dl o
,n�nto. Oldvio estava, naquele momento, na Presiüncia I, 4f. 
pois de ouvir as indicaçdes feitas, nomeou a seguint, co• 
s4o : Almeida, ]uvenal, Bassi e éle, Otavio. 

Machado proles/ou logo com v•emlncia contra a ,.,. 
ma por que fôra constitutda a comissão, sem unt m1•6n 
efetivo do P S  D. Era uma medida anti-democrdtico. 

Jesús, q-ue estava distraido, no momento, 'º'" outra tM' 
sa, levantou-se e pediu d Mesa que substituisse o seu "º"" ,.
lo de Machado, pois de qualquer modo lle ia ao ,nllrro .• 

Mas j6 seu" jesus ! - todos disseram quase ao ,.,,,., 
tempo - nlJo se t,ata da comisstJo que vai acompanhar o •  
llrro do A/adir, e sim da que vai se en!e,,du com o Slal� 
r,o d• Viação s()bre a quota de cimento ! ... 

Jesús sentou-se meia encabulado com a sua saú/11 • 
falso ... 

Machado nao gostou da atitud• de Otô'fiO q11•, pcwlll, 
não fi1era aquilo por mol. E ofi,mou : 

- Se não soubessem o que é d•sfoç:1tez, eu diria Ili' 
desfoç:otez é ,uo que v. exc:ia. está fazendo ... 

Otávio ainda pediu deic:ulpa por último, talYeJ, co�o cfil" 
!• Mac�a�o, por ter visto p•uedistas sõ do lado de lá, i1t1 í, 
o suo d1n1to ... 

Adolfo J. Mota 
JA de regresso de Portugal, o sr Adollo J. Mota, proprietário dli Casa Mota, vai reassumir por ,·ases dias a direçilo <lo sou estabelecimento que ficou entregue á gerenciá do sr. Gemido .tlruno. O sr. Moto espera cooliouar a merecer, assim, u preferen· ela do us lmlgo1:1 e fregueses. paru t "'r u ensejo de servf.Jo cll h vez m l-lhor 

Comunic•·nos o «. Alfl 
rino Coutinho de Cam� 
que solicitou su• dcllli-: 
do cargo de tcsourc1ro 
A,sociação Comercial e !4 
dustrial de Nou lgu• 
dele ,e •fasc•ndo a 18 .d: 
ce, •pesar de nfo ter aio . 
rcce1:>ido nenhuma collluor 
c•ção daquela ent!Jadc. 

Dr. Alf'redo Soarei
C L I N I C A  o e  C R I A N Ç A S 

CONSUL TORIO : Raa Marechal floriano, 1961 - Tel, 1# 
2"· Ju. 4u. e fla•. - Sabado da• 15 •• IT borll 

K I! S I D E N  C I A : Rua Aatonio Cario,, 141 - f,I. Jal 
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Grandioso festival em bene

ficio da Festa de S. Antônio 
--�-----...."'! 

COMARCA DE NOVA IOUASSO 

E d i t a. 1  

E m  cada refr igerador 

O e  ,efon110 pqrciol d e  plano de 
loteamento, com o prozo de 10  (d�z) dlos e pi,blicaçao por l (tres) vezes, na forma obaixo 1 

Bstá anunciad o  para hoje, n o  estadiG Santos

Oomont, grande festival esportivo em bene•

ficio da festa de Santo Antonio 

Do programa organizado c:onstóm as se

guintes provas, que terõo inicio ós 13 hs. : 

1• Prova - Corrida do saco, para rapazes, 
patrocinada pela Alfliiataria Santos. 

2• Prova - Corrida da agulha, para moça€, 
patroci nada pelo sr. Eurico Côrtes. 

3• Prova - Corrida do ovo na colher, para 
moças, patrocinada pela Casa Ivam Matos. 

4' Prova - Corrida de bicicletas de passeio, 
para meninos, patrocinada pela casa A Pequenina. 

5ª Prova - Corrida :le bicicletas de passeio, 
pera moças, patrocinada pela casa Nova Imperial. 

6' Prova - Corrida de bicicletas (máquinas 
de corrida), para corredores de  3' ca tegoria, pa· 
trocinada pela Cia.  Ram1:1lheda e seu proprietário. 

7' Prova - Corrida de velocidade, disputada 
por alunos dos Ginásios Santo Antonio, Leopoldo 
e Afreoio Peixoto, e Cursos Iguassú e Santo An
tonio, patrocinada pela Casa lguassú Ltda. 

8' Prova - Corrida de velocidade, disputada 
por alunas dos Ginásios Santo Antonio, Afranie, 
Peixoto e Leopoldo, e Cursos lguassú e Santo 
Antonio, patrocinada pela Casa Violeta. 

9ª Prova - C o r r i  d a de automoveis com 
obstáculos lautomoveis particularas), patrocinada 
pela firma Irmãos Coutinho. 

Ao l º e 2º colocadcs em cada uma dessas
proves serão oferecidos ricos premios. 
.tHO<J.-<- :w. • .... : : : : • • • • • : • • • • • • • • • • • • • • :..;-:..;-:-:--:1 

Escreve I JeSÉ BIBBE RMllN 

Nora Ãfllaya de �aqtovani 
Distinguida mujer, cristalizada con esenciales 

virtudes : espiritu ecléctico por excelencla. 
EI 27 tis maio de 1947 dtj6 de existir, - a quién nos 

IMfflilimos llamar con justicia ld Novia de América. Su ai-

7igiáaire 

Cada rcfrigcrndor garantido pela marea 
Fri!J idair, está impllcitamente garan
tido também pela Gu1eral Motor•/ 
Em seu proveito, deúrute deata dupla 
1arantia ..• eeooUla um Frigidure-deade 
1918 o piooeiro e Hcier da refriceraçb 1 

FRIGIDA!RE • MARCA EXCLUSIU DA GENERAL IIOTIIS 
Concessio11drio Frigidaire em Nova lg uassú : 

R. 

T r a v.  1 3 d e !ti a r ç o ,  4 8 

Henrique D u q u ,  E1trada 
Vey,r, Oficial da 1•. ClrcunJ.criçdo do ,egistro dt im.�·v1it da comarca _de N,,vtJ JguaHU. Estado do Rio rú /a,itiro, por 
n,mtt.uç4f1 na formu da lti, 1:c. Pelo presente edital CGm o 
prazo de 10 dias e publitaçao 
por trb (3) vezos, faço saber 
a quem lntere�sar poua que 
por Custodio Domingues Cor
rêa e sua mulher Dona Aurora 
Graça Corrêa foi dada entrada 
neste cartório, sendo desde lo
go anexada ao proceMm, de 
uma planta de reforma puclal 
do loteamento do "Bairro da 
Luz", e do respectivo memo
rial descritivo, esclarecendo, 
tanto a planta como o memo
rial, que as quadras nele refe
ridas, em virtude da relorma 
Introduzida. passaram a ser 
cnnsliluldas da segulnt• forma : 
Quadr• 27, lot,s uum<ros dois 
(2). m�d,ndo 18 m, dt: fri:nt�. 
5 ms nos lund· ,s, 25 ms pda 
direita e 20 ru�. pda esqu1::roa; 
tres (3), 14 ms. de frente mes
ma largura n�s fundos, 24 ms. 
pela direita e 25 ma. pelo es
querda; quatro (4) , 17 ms 50 
de freote, mesina largura no1 
fundos, 21 ms. pela direita e 24 
ms. pela •squerda; cinco (5), 
19 ms. de frente, mesma largu
ra nos fundos, l8ms. pela di
reita e 21 ms. pela esquerda, 
todos com frente para o pro
longamento da Avenida Santo, 
Dumont; oito (8), onze (11) ms.
de frente, mesma largura 001 
fundos, 35 ma. pela direita e 
32ms. pela esquerda; nove (9), 
medindo 12  ms. de frente, mes
ma largura nos fundos, 32 ms. 
pela direita e 28 ms. pela es
querda; dez (10), mediado . . •
14ms 50 pela frente, mesma lar
gura nos fundos, 28ms. pela 
direita e 24ms. pela esquerda; 
e onze (l i), medindo l7ms.50 
de frente, mesma largura 001 
fundos, 24 ms. pela direita e 
18 ms. pela esquerda, todo1 
com frente para a Rua Lula 
Tomaz. Quadra 28, lotes nume. 
ros um (1). medindo 16 ms. de .a txquisita, excelsa, remont6s1 a las regiones siderales. Su 

pustancia jamds se desdibuja,a de nueslra mente. Sin equi
tJOCarnos podemos consignar que su vida laboriosa ha marca
do ,umbos definidos, construcrivos : 

Madre titular da varias generaciones. Ha luchado en el 
•la, en ln tribwna y en el periodismo. Su palabra era verbtJ 
nf,lendente. Acción, dinamismo. No se le conoce renunciamien
los, flaquezas ni claudicaciones. Era de una s(>la cuna. Traba
jo, amor, constancia, hasta los últimos instantes de su vida. 
. . Maestra por vocaci(>n y temperamento. No en vano se 
Mtp;r(> ,,. las prédicas de nue•tro genial Sarmiento. Sigui(> 
INS pasos can ga/larda alcu,nia, con mageslad de Madona. En ti campo dt lo. Pedagogfa reveldse can direclivas condu
cntes, e�ncialmente atenta a los designios humanos 

Patrícia no tan solo de cuna. :,urg,d como est�ella fui,,,.,, en lodos los caminos, luz resplandtciente en los cualro ,,,,,.los ca,dmales; alma cfv,ca y propulsara de una historia Mancomunada y amalgamada en reales sentimientos lejos • barr�ras fastidiosas y protocolos consulares, que ;nuchas 

--------..,-.. -.. -.-.-.-"'-... -... -... -;.-.. -l>o-D--D--.-.-.-.a-'4MM_M_l><_l>o_D-_O_�-.-.--><--::---'--------

-II �::;;�:::�:;��;;��:�;�:1 Encarrega-se de loteamentos e vendas de casas e sltios. - Administração de bens. -
Compra e venda de Imóveis. - Lotes residenciais, comerc iais e chacrlnhas, com pe-

1 :: :�: 1���i:�]:;;���i���'.��:;�.E·��:::=:·.:: � 

frente, mesma largura nos fun• 
dos, por 25ms. de cada um doa 
!&dos; com frente para a rua 
Cruzeiro do Sul; dois (2), me
dindo l3 ms. de frente, mesma 
largura nos lundos, por 32 ms.
de cada um dos lados; e tr�s 
(3), (parte da Inscrição n. 70 e 
parte da de n. 'i11) mediado 
t3ms. de frente, mesma largura 
nos fundos, por 32 ms. de cada 
um dos l2dos, ambos com fren
te para a rua Luiz Tomaz; 
quatro (4), medindo 12 ms. de 

wc,s n1tgan derechos y d,beres. 
Forjadora de conciencius lfmpidas, procurando aclarar � nunles 1nfant1les; calu_mna bds,ca de todas la, manifeste• ao,,,s allru1stas, con la sigla, magndnrmo propósito de forMar y wnslilui, um hogar permanente, cdlidamenle Am•ri

J 
- fone 43-8670 - ás qui ntas feiras dus 16 à11 18 horas. 

...... : .. : ... : .. : .. :-: .. :-: ............. : :-u( .. !4.: : ... :-: .. : =•--:--: ...... :-:-: ... : ... :-: .. :-:-:-:-:-: .... -: .. , .:-:--:-:-:....:-:+-:-:-:-:-x ......... : .. :-:-W 
-o. 

BtJcu/o constante, siemp,e dispuesta consejera; represtn• N o V a laba la fe, ti estimulo, el Verbo que otorga aliento y entu. ••mo a la pléyade juvenil. Garotinha Defesa automática 
. Amiga sincera, leal; tntr,g(>se de cuerpo i; alma a sus 

=�;:.':!t,,��
nca con interés, jamds con deseos particulares, fle 1J taurante 

Esptritu danoso a las �·erdaderas inquieludes cult1<ralss. . Alma grande; tstdica en los revezes y en las falacias de prim eira ��nte �n la rega, consteuente en sus principio:; esUt,cos �; •Dli1l•SOC1ales. ., 
lnt,lectual p,iwl6gicamente dotada. rNo obstante tos 

I 
ordem 

e, _aiios demostrô tener 1:�pec_iu/e'i condiciones li lerarias : pr, . =n
1
• mouras, conceptos ,v,d,ntes, gulanura en ,1 estilo, es- Peilti' que1ra• 

lraa 
O ,,unú en s10 ac,,te1cwnes educacwnalts, donde VlSlu,n. r,,°;'º' su férrea condu�ta, concienzurlamente dl'!>.ciplmada). á os sus trubaJ<1S rrfb;an !SU ttmple emotiva, sub/i,ne. 

1 la 
N9ra .Arnuy:..i de Jlantuvani luboró denoduda,nente pra 

i 
•!teima mlfgr,dud Amer,cu1111, por e/lo /e corre.ponde {{  portugue n a• Ono10_ tatu/o t.J:> .'Vottu de Amerte�. Su trtJytc[(Jrsa c n  / a  n :. t iido tnftra,,rente ,jernplur. �u recuerun será 1mborabJe. 

Lo lu 
ura apr1.c1ada Y sumpte pre!>enle tm nuestra corazón mos umud_o y la querero,w:) toda la vida. 

C A F E' E 

B A R 

Bcbid:i e de

toda• aa 

quahdadoa 

& Cia. futda. 
..,,1 

Srrvan "'"-� mt·df's/ns_ /l,1pas, - lulva,iadas en rn11du 0 - '°"'º fui ltstimom,, Je veneracr(>,i_ 
I 

Rua Marechal Floriano J.>eixoto, 1'>88 
Buenos A;res - República Argentina N 0 V 1\  IGUA SSU' • Tcl .  12q . F. .  0"' Rlf) 

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

Má r í o  G u i m a r ã e s

Seja qual for a tempera· 
cura ambiente ou externa, a 
tempentura do corpo con
serva-se mais ou m e  n o s 
con,untc, raramente se afa.
tondo do normal mais de 
meio grau, mesmo quando 
o term;.)metro 2cuq1 muitos 
graus abaixo ou acima de 
zero. E' um ato de defesa 
do orgrni,mo, no qual a 
pele dcsempenh• imporuntt
papel.

Conserve a pele em esta
do de proteger seu orga ois 
mo contra as sran<:le, Ya· 
riações d• temperatura ex
tero•, habituando- se aos ba
nhos frios, aos exercicios e 
.às roupi! adequad,s. 

SNES. 

frente, mesma largura nos fun
dos, por 32 ms. de cada um doa 
lados, assim com os de núme
ros cinco (5) e seis /6), tendo 
o último 13 ms. de frente, to
dos com lrente para a rua 
Humberto de Campos; sete (7), 
medindo 16 ms. de frente, 
mesma lar�ura nos fundos por 
25 ms. de cada um dos lados, 
assim como os de numero oi• 
to (8) e nove (9), todos com 
frente para a rua Cruzeiro do 
Sul; dez (10), medindo 13 ms. 
de frente, mesma largura nos 
fundos, por 32 ms de cada um 
dos lados, com frente para a 
rua Humberto de Campos; o 
finalmente o de n. dezessei1 
(16), medindo 12 ms. de frento 
(12 ms. de frente) mesma lar. 
gura nos fundos. por 30 ms. de 
cada um dos lados, assim como 
o de n. dezessete (17). Fica 
concedido aos interessados o 
prazo de trinta dias, para elei
to de Impugnação, contado a 
partir da ultima publicação do 
presente. Para constar foi leito 
o presente e outros de Igual 
teor, para afixação e publica. 
ção, na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade de Nova 
lguassú, Estado do Rio de J•· 
nelro, aos doze (12) de mato 
de mil novecentos e quarenta 
e oito. Eu, Henrique Duque 
Estrada Meyer, Oficial, .º dati
lografei. sub1111cttvl e assino. -
Henrique Duque E1troda Meyar. 

A D V O  
1 Fernando Nunes Brigagão 
G A D O S  

Certifico, para 01 fins do dl · 
relto. que o edllal a que •• «• 

P E F< F U M A R I A S fere a presente cop ia, estando 
selado na forma da ltl, l1>i alf• 

ESCRITÓRIO : AV. f\lLO PEÇANHA,  23 <EDIFICIO NICE) ,  2•. ANDAR •• SALA 6 
H O R A R I O (O I à r i a m e n t e) 

Das 11 ás 12 horas -----------------------------� ...................... ---...... ----------� D11 9 h 10 hora, 
Alf • f • S 

ado no lugar de cc.1tume. O 
aia ar1a antos �eferldo é verdade e dou fé. -

Nova lguassú, 113 de ma•o de
R. Mal.  Floriano, 1968 t948 O Of'cl•' : Henrique DuqH 

· TEI. .. HO - NOVA IGUA$$Q E,'""" M9ywr
, ,-, 
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Y10leta, a foca amestrada"------��

.,;,.m :.:.e,:
º

,.: �,;m:,�. � �.1 F á b r i e a d e F o g o s u n i Ver sal

gestlvas belezaf, que HS "Edições Melho�amen I 
u-1VEBSALtos" ofertam às crianças d.1 Brasil. o autor es I Gra.nde d\}pó3ito dos f'og:>s marca. ,lo'9 

cnlbeu uma foc11 para demonstrar um aRpecto @l 
ameno e feliz da exi;;tência, quando ª. !?reocupa-

1

· 
s t· t . 

d p 
' . evendedores cão da todos os minuto, é fqzer 11 re11c111_ade do@ or lffiBil ,O varia O. = re11os • BSpBClalS para

• 
f 

semelhantes. Mas, bL•m se poderá considerar a 'i 

:�st�: ����a��
r
i:

i

�·::
º

��i�i::i���- i! 
e

�o
���

r li R u a M a r e e h l F l o P e I x o to 1 rJ 9 6A foca Violeta, IIW prorfgio tio ClfC(•, qu•·. equill 
u= a orla n ) ' 

brav" uma bc,Ja no foc1111Jo e tocava o H100 !'Is-
,,
.,, 

cional nas coroet11�. �nvdhece e é wsnd�da para 
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( EM FRENTE Á eRSINE Ol\ E. F. e. B.) 

um Jardim Zoológico. Qt1anh1s pr�ocupaçoes ator 
mentarAm a pobre Viokta ! E todas, _por julgar 

NOVA JQU ASSÚ E DO B,10
que não teria mais ao seu redor as crianças que í@ll , 
tanto estimava ! . IT2i] 
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seu eosaiador, o que viea despertar nas crianças Em di'a ºOill a sande --�---li!:ll---1...,_ o amor pelos aaim«is. . . 1.1 
Enfim Violeta, a Foca, vai a� Zoológico e 

� E F R I G E R A D o � E sdescobre com surpresa bons amig�s 0, 0 que Graças 201 recursos d, 
era O principal para ela, que as crtanças esta- q•Je dis�õ,, o medico pod, 
riam todos os dias &O �cu redor. E assim com�; surpreender muitas doença,, 
ça a nova vida de •·y1, leta, 11 Foca Amest_ra�a · no inicio, acé antes de se 

I 
F RI G I D A 1 � E Possue êste livro lodos os caracterishc08 manifestar o menor sintoma. 

par:: �e con@tituir uma obra que. as criançae Encretaoto, p a r  a que cal 
apreciarão enormemente. aconteça, a pessoa deve ir 1 

Oficina i\'lecânica 
SOLDA ELETRICA E OXIGENIO 

Seniço de torno meunico e plaina, conscrt-0s de máquinas 
em geral, reforma em motores do combastão interna, mon

tagem e tsseotameoto de máquinas de qualquer tipo. 

Bittenconrt & Alarcão Ltda. 
Tru. U de Março, 24, Tel. 136-NOVA IGUASSU',E!. do l(io 

Temporada de caça de 1948, 
para todo território fluminense 

a exame medico de seis cm 
!iiCÍs meses. 

Não espere ado_ecer par, , 
tratar-se. Procure o médic, 
duas vezes por ano, pelo 
menos. 

SNES 

P B, D 2 

Radio Cruzeiro 
do Sul 

Instalações eomerclals com Unidade• 
PRIGIOl\lRB 

Oficinas de consertos e montágem 

J oã,o B,. Cardoso 

AH.NO! SE .\ DOMfULIO 
TR1\V. 13 OE ,"1/H-:<}�. 48 - Fone 272 

w 

- .. ... - - - �,..., ........... ,.,,.,, ..... _.,,_..,,,,,,,,, .. · ...... .,..,..� -� --.... ..._.,., ........ 'V 

Dr. Eduardo Silva Junior 
CIRURGIÃO-DENTISTA 

CONSULTOR 10: 
RUA RODRIGUES ALVES, 1307 

NILOPOLIS ESTADO DO RIO 
.... 

� 

,f' ·a1\t..,omerc1 
Fsrmaeia 

formacio • Orogorio Ce•tral
Rua Mar<chal Floriano, 2194 
Tel. 16 - Nova lguassú. Dt: 
posltario dos Produtos Seabtlaa 
e Victory. Farm1ceutlco A. P, 
Guimarãic:s V1ctory. 

�asas FunerariH 
Casa Santo Antonio - Str. 

vlço Funerarlo - Ou1lherml111 
Ferreira da Silva. Rua Mar,
chal Floriano, 2018. Tel. 86 -
Nova lguassú. 

Casa Sao S•ba1 lllo-Calxil<I 
e corôas - Osvaldo J. dos San. 
tos. A v. Nilo Peçanha, 39. T,1, 
283 - Nova lguassú. 

Diversos 
EDITAL 

APRESENTA, DlARJA
,\fENTE, DAS 16 HORAS 

ÁS 16 e 30 HORAS, O 

INDJCADOR COMER, 

CIAL DE NOVA 
IGUASS(J'. D•lli• P•r•lra Montn••• -

--------. Construtor. Av. SantosDumonl, 
626 - Telefone, 69 - l'lou 
lguassú. O Fi1cal da Inspetoria dos C6digos Rur2is do Es 

tado do Rio de Jrneiro, da 2.' Região, tendo cm vi1ta • 
Portaria n. 62., de 23·4 948, da Divisão de C•ça e Pesca, 
do Ministmo da Agriculcur,, torna público o s,guinte: 

Oentlleza do alto comér· 
cio lguassuano. 

Anuncia neste programa • 

estarás contribuindo para 

o engrandecimento deste 

prospero Município. 

.A.tenção, muita. a.tenção ... 

1' - O período de permissão à c•ça de mimai, 
,il•escrc•, no territorio nocional, será pua Codorna e 
Perdiz de 1' Je maio a 31 de julho e para as d,mais cs- ORGANIZAÇÃO , 
pecies, de 1' de maio a 3c de setembro. VALDIR MACHADO 

Não é anuncio, é apenas um conselho a quem vai 
comprar, ou a qu:m já tem rádio. Compre-o n•sta ou 
naquela casa, não Importa, porém quando "enguiçar" ou 
for precl30 lazer qualquer mJdlllcação, não procure esta 
ou aquela casa; procure a mais aotlg3 e especializada que 
lhe garante todo o serviço. Oficina dirigida pelo mais ao, 
tlgo técnico, e aparelhada para qualquer montagem ou 
reforma. Válvulas e malerlal a preço de lista. Tem sem. 
pre rádios novos e de ocasião a preços sem concorrei,cla. 

S. M. T a,raca - Copias e p•· 
pels heliográficos. R. Urueua,,. 
na, 112-1• and. t'ones: 2J:.l968 
23-2663 e 43-8826. 

2' - Dentro da temporada de caça 6xada na ci 
tada p.:irtari, 6cou ainda estabdecido, para este Estado, LOCUÇÃO' 
o período especial para caça do Macuco, de 1s de julho . ___ J_o_sE_Du_e_A ___ • 

Fotografia lgua11i - Lauro 
de Oliveira. Chamados a dom• 
clllo. Telefone, 146 - Nova 
lguassú. a 31 de agosto. 

3' - Não poderão ser capturados ou abatido, : 
mamlferos - Anta, Arinnlu, Cervo, Lob� {guará), 
Lontra, Paciran,, Pregu,ç: e Tamandúa; •vcs - Colh,
reiro, Ema, Flamengo, Galo da Serra, Garça,, Pato Ar
minho, Caporóroca, Pavão do Mato e Pombos Correio,· 
répteis - Jucuruxim (jacarctinga ou jacarerana) e Mus' 
1urana. 

4' - Não será permitido caçar: a) à noite; b) aos 
Parques Nacionais, nos de Refúgio, Reservas e de Cria
ção de An,mais Silvestre•; c) ao longo das viu de co
municações terrestres, auma faixa de 1 (um) Klm. de ca
da ladc.; d) nos dinricos municipai,, sedes du capitais 

(Conclue •• 6•. página) 

EXECUTA-SI! COM PERFEIÇÃO QUALQUEI! ENCO

MENDA. ACl!ITAM-SI! PEDIDOS PARA O INTERIOR. 

Antonio Soeiro de Carvalho 

\ 
AV, DR. MANOEL DUARTE, 292-A

Nova lguaH6 E. do Rio 

............................... 

CHAPEuS RAMENZONI 

Alfaiataria Santos 
R. Mal. Floriano, 1')68 
TEL. 280 - NOVA IGUASSO 

RADIOTÉC#ICA IIIIOREIRA 

VR!t�A Ili OE OBZBMBRf>, 32, Tel. 127 

Mandlaca • alplm - Colll 
pra-se qualquer quantidade, l 
rua S. Sel>asliáo, 1695 (fundo•) 
-Belford Roxo-Estado do Rio, 
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Armaizem lndependencia 
\ 

ma.triz: Praça. 14 de 1!8ze:mbro, 84 - Tel. 424 

;
!§ 

� 

� 

Filiais : Rua Bernardino Melo, 1697, Tel. 409 · Rua Marechal Floriano, 2318, � 
==- Tel. 67 e Praça da Matriz, em Anstin, Tel. 2 == �

� tj 
Conservas, bebidas nacionais e estrangeiras 

Secos e molhados de primeira qua, dade. - Fer.ragens, tenha e carvão 
Entregas a domlcllio - '.. ENDR.5 Il OINHEIR6 5

.� F�l\NCISCO 13.fl�ON! & PlfuHl\ 
Estado do Rio ! W,unlclplo de Nova lguaasú
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Pomlo�o. S0-V-1948 CORREIO DA LAVOlHtA s 
--

Prefeitura Muni= -======�--=:;_;·-:..;;,-________
\ 
INDICADOR

cipaldeNilópolis J. VIEl�_A & Cia. I ,�
PORTARIAS _:___� 

� 

llledloo:s O Prefeito )(onicipal de Nilopolit, nsaodo das atribuições 
qae lhe confere a legislação em vigor, 

Resolve coosidorar licenciado, nos termo!I do artÍ't'O 28, § to, 
do Decreto-lei n. 687, de ta de fevereiro de 1943 e de acôrdo com 
0 1udo medico, o extranomerario diarista Benedito Costa, com sa· 
Jtrio integral, para tratamento de saúde, em prorrogação, 

Prefeitura Municipal de Nilópolis, 10 de maio de 1948 

Resolve promover, por antigoidade, de acôrdo com o art. 55 
do Decroto lei n. 624, de 28 de outubro de 1942, o Fiscal de Obras, 
do Qoadro n, Enéas P�reira Belém, da classe "K" para a classe 
"L", ,agi em virtude da promoção de Bildeberto Frehse do Cana-
lbo. Prefeitura lllonicipal de Nilopolis, 18 de m,io do 1948. 

Resolve promover, por merecimento, de acõrdo com o art. 
116, do Decreto· lei n 624, de 28 de outubro do 1942, o Fiscàl de 
Obru, do Quadro II, Hildoberto Freire de Carvalho, da classe ªL" 
pu• a classe ª.M", vag& em virtudo do falecimento de Luiz M:artios 
do Amaral. 

Prefeitura .!lnnici;,al de Nilopolis, 18 de maio de 1948. 

Concede, nos t,ermos dos artigos 161, § 4° e 163 do Docreto
l•i n. 624, de 28 de outubro de 1942, e de acõrdo com o !ando me· 
tlieo, ao Fiscal de Obra•, classa •K", do Quadro II, Muioho Heme· 
terio de Oliveira, sessenta dias do licença, com vencimentos, p&ra 
1r1tamento de saude, em prorrogação. 

Prefeitora lllunioipal de Nilopolis, 18 de maio de 1948. 

Coocede nos termos do art. 28, § 2°, do Decreto•lei n. 687, 
de 1 de fevereiro de 1943, e de a�ordo com o laudo medico, ao 
ntruomer6rio mé-nsalista, Francisco Soares, 10 die.s de licença 
para tratamento de s1lUde, com o salario integral, a partir de 11 
tio eorrente mês 

Prefeitura Mnoicipal de Nilópolis, 18 de maio de 1948 

Resolve d�signar, a partir de 1° do corrent-e mês, de acordo 
eom o artigo 88 do Decreto·lei n. 624, de 28 de outubro de 1942,. 
o Coatinuo, classe "H", do Quadro m, José dn Castro e Silva, 
pua exercer a função de Chefe do Serviço de Portaria, do Qoa
bo IV. 

Profeitora Municipal de Nilópolis, 20 de maio de 1948. 

JOÃO DE MORAIS CARDOSO JUNIOR, Prefeito 

de diploma• de 

E•cola• de Coml/Jrcio por 

corre•pondenoia 

Rcgiatro de Economistas - Contadores -- Atuários - Professo

res e Diploma& de Escolas Superiores. Rua 1". de Março, 97 - 1 ·. 

.indar. Telefone 23-1686 - A6sociação dos Atuários - Contadores -

Economislas. Acctta procuração do interior do Brasil. 

de Bacharel e Perito 

A conhecida escritora ar· 
patina p r o f". Primavera 
Acana de Mones Ruiz, ,oh 
OI auspicio, da "Auociação 
Tacnmana", realizou na se
iic da Caixa Nacional de 
�omia Postal, em Buenos 
Aira, no dia 12 do corren
te, importante conferencia 
aalirc o tema "De Tucurnan • la Antártida Argentina", ihutnda com 6lmo cedidos pelo Ministerio da Marinha 

Noticia, ch,g,,h, ,h e•· 

piul portenha descrevem os 
aplausos obtidos pela ilustre 
educadora, com signi6cativo 
numero de trabalhos publi
cados, dentre os quais des
tacamos "Tucumin" (Terra 
de beleza, de tradição e de 
riqueza). 

Os escritores argentinos 
Ernilio Teran Frias e Daniel 
P. Torres Gomez, presiden
te e secretario da pujante 
agremiação, nos enviaram 
g,etil convitt. Gr>to<. 

Or. i9uiz Guimarã�s

110 

Aparelhos sonitorios - A2:ulejos - Mosoicos 

lhos hidroulicos B R C. 

Lodri-

eerãmicas 1 ••São (:!aetano" e "e e B" - Filtros - Metais -
Fogões e fogareiros elétricos "Rei" - Fogões - ehuveiros. 

Vt>utiladores - Lampadas - Materiais para instalações 
eletricas e llidraulícas. 

LO J ,\ E ESCRJTORIO: 

Dr. Pedro Regina SolM'lnho -
.',\édleo operador. I' artus. _ 

Consultas diárias das 8 ás lG 
hs. -R. Bernardino Melo l763 
Tel. 284.-Nova lguassú.' 

Dr. Adolpho S. Reunde. -
C�101.ca Geral, Cârargia, PJrto1. 
D1anamente, exceto ê,3 2•s. feiru. 
- Rua Bernardino Melo, 1717 -
Fone 183. - Nova lgoassú 

A d.,,ogado• 

Dr. Paulo Machado-Advogado 
-R. Oetullo Vargas, f!I. fone: 
282. -Nova lguassú. 

Dr. José Bcnilio da Silvo Junior 
-Advogado - Escritório: Ru• 
da Quitanda, 50, Jo andar. S. ]. 
Tel. 43664€. 

Dr. Antonio Cioni-Advogado. 
Rua Marechal F1orlano, 2039 • 

Tel. 226 -Nova lguassú. -
Rua Quitanda, 19- Tel. 22 469:J 
Rio de Janeiro. 

Cartorio do 2° Oficio de Notai 
- João Bittencourt filho-Oficial 
do Registro de Tltulos e Do
cumentos. Comarca de Duque 
de Caxias - E. do Rio. 

D enti•t•• 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2191 #: Tal. 263 

Lui% Gon�alvH - Clrurgllo 
Dentista - Diariamente das 8 ia 
18 horas, Rua Bernardino Melo 
n. 2139. Telefone, 314. Nova 
lguassú, 

Nova. lgua.ssú 

Ginásio Municipdl 

Nova IgUdÇU 

Matriculas Bhsrtas para o

CURSO DE ADMISSÃO 
NO 

Externato Flumineqse 
SITO Á 

R. Bernardino Melo, 1225=Nova Iguaçu
HORÁRIO: 

8 ás ti e 11} ás 21 horas 

1 �º�: ... �:eft.�:-�!-�,�!�:.� 
, Coo1Gltorio: Ed. Darke. Ruà 19 de maio, 29, 1s•. andar salas 
1 163313!. 2 .. , 41• e &a•, das 9 '8 11 horas - RIO' 

E. do Bio

eausas diversas, tra• 
lamentos diferentes 

O intestino pode deix,r 
de foncinnor por doí, mo
tivos: suas p>redcs estão 
relaxadas (preguiça intesti
nal) ou se contraem tifo for
temente qu: n:io con«gucm 
movimentar-se. Em ombos 
os casos, 2 consequencia é 
a mesma : o intestino deiu 
de esvasi1;r-sc. Entretanto, 
porque as causas são dife 
rentes, o traurncnto ocm 
sempre pode ser o mesmo. 

Para tratar a pn,ao de 
ventre, n:io sig, conselho, 
de qualqu:r pes10,, procure 
um medico. 

ROUPAS PARA HOMEM 

Dr. Pedro Santiogo Coselo -
Cirurgião Dentista. Ralo X-(Edl
flelo Ouvidor). Rua Ouvidor, 
169, 8° andar, sala 811. Tele• 
fone, 43-6503 -Rio. 

RUBEM SlL V A - Cirurgião• 
dentista. - Ed. Carioca, 2 an• 
dar, ,. 220. Telefone, 42°5951. 
Rio de Ja11eiro. 

Despachante 

E1critorio Ticnico Comerclal
Sa•tos Netto & Irmão (Contado
res e Despachantes). Serviços 
comerc iais em geral. Rua dr. 
Getullo Vargas, 22. Tel. 208 -

Nova lguassú. 

eeNSTRUH)RES 

João Simonato -Construtor 
l!cenclado. - Encarrega-se de 
construções e reconstruções em 
geral e sob administração. -
l{es. : Rua Marechal floriano, 
2036 -Casa li -Nova lguusú. 

1 

SNES 

Alfaiataria Santos Roberto Baronl Soares-Cons• 

R. Mal, Floriano, l"''"S 
trutor licenciado no Municlplo 

'7., de Duque de Caxias. Residente 
TEL. 280 - NOVA IGUASSO em Nova lguassú à rua Edmur.-
------------l do Soa«s, 304. 

Vende.se 
casa com 3 saiu, 
l quarto. cop,, 
cozinha, banhei· 

ro compli::to. 2 Yarandas, terr�· 
no l 800m2, bem cercada. gali
nheiros, galpão, ágH suficiente, 
jardim e pomar, Tratar com o 
sr.W1lll. na Avenida Araguaia, 
200 (antiga Rala). 

3-3 

Oficina Mecânica CL1MCA Mtl>ICA - CRIANÇAS 
ReaideDela r Av. Santo• Daaoat, 

Teleloae, a h1lclencia, Rua Bero•dlao Melo, 1085 - Telefone, 19 
CONSULTORIO: 

REFORMAS DE AUTOS EM GERAL 

Pinturas, capotas e et'ltufameoto1 
Conserto, de baterl88 dlvert1a1 ••• 

Das 9 h ll horu 

5 d e J u Ih o, 4 1 - Te 1. 201 
HORAHlO: 

(Diariamente) Das t& h 111 horH 
Umberto Ambro1i 

I{. MAJOI{ ANICETO 00 VALE, 7l•NOVA JOUASSÚ-E. 'º llti• 
,, ,, . ---------------
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C A S A  L A U � A Rua Getulio Vergas, 2 Teletone 264 Nova lguassú 

Temporada de caça de 1 948, Seja um rapaz elegante 

para todo o território • • •  ----,-,a-ze-n d-O-Sb .... il s_r_1.1u-p11-s -� ó-co_m_ 

lDA\IRCY
)
, 

Boa vontade no 
trabalho 

e 

Alfaiataria Santos

1 Coi.du,ão de ,, página) 
AlFAilA 7rlE 

Todo trab,lho deve ser --------� 

R u a  Maro:chal  P lor lano ,  � J t,3
PRACOS e 
At4IMICOS 

dos Esudos; t) nc-; tcrrC'nO\ comprccn�idos rrr, uma _f11
x ,  de 6 (��is) Klm C" m  tnr110 Jn f:\t•n�1a1 H Jromme 
rai,, tXl�t:ntrs no tcrritori,l n.iciçn�l e no� aç,1Jts, no 
NurdN< Nova lguassú Estado do Rio 

sº - F,ca proibida ror 1 (un) ano a caça da, ,---------------------, 

feito com J.,�mição, al<gria 
e bom humor. Fora dcs,a, 
condições, até a mai, leve 
QCUpaçio pode tôrn,r-se io· 
suportavel, cauiar m•I cst,r ' 

TOMEM 
'11l1 trm1tm 

seguinte, «plcies : d< Jacu e, 1gu, J,61 e Mutum, ,..., to 
dos os Mufl'dpios do E,udo; de Jacupemba<, Jacú, 
Macuco, < Ú u, (capncira<), no, Munidpios de Angr. 
dos Rei-, Friburgo e Tcre16pol,,; de (odorna,, no< Mu 
nidpios de Ar.ruam,, Cab,1 Fric.-, Casem1ro de Abreu, 
Sio Pedro O' Aldeia e S,quuema, 

6" - Fica limitado •o seguinte número de peça, 
que podcd cada caçador amador abater uum dia d< 
caçada : caç, de pêlo, uma de cada especie; capo<1ro1 

(Úru), 4; codornat, u; inhambú�. 4; jJcÚ;:, i; marrecos e 
morrecõe, {de cada espécie), u; macuco,, z; narceja,, u; 
norcejõe,, 4; e pomba<, 15. 

7• - Ficam c,tabelecido, o, 1e,;uinte< períodc s 
par, aprcsenuçãn de declar,ção de estoque : z.0 perlod,, 
de 1948 : atl 31 de outubro, abrangendo a< tran<açõe 
efetuadas até 30 de abril; 1° período de 1949 : até 31 d, 
m,io, .b•angeodo as transações efetuada, até 30 de abril. 

g• - As tirmas que comcr�iarem ein lep6ptero, 
b,,rbolctas) ou curiosidad<S com elas feitas, deverão 

apresentar suas declarações de estoque até 31 de julho < 
31 de janeiro de cada ano, abrangendo as tran;açõcs efe
u•du até 30 de junho a 31 de d,zembro respectiva

mente. 
9° - As 6rma, que comerciarem cm animais sil

't'Cltrcs vivos, 6cam obrigadas à apresentação de decla
ra�ão de estoque até 15 dias ap6, o início e encerramen
to do período de caça no E-tado ou Território ond< 
t 1  verem sede as suas matrizes ou filiai,, bem como :l 
demon<tração Jo movimento mensal durante o período 
do defeso. 

10" - Os infratores das presentes instruções 6cam 
suj,itos às pen,lidadcs estabclcc1du oo C6digo de Caça 
(D cr•to lei 5 894, de 20 -10-943), ficando revogadas as 
d"pc,,ições cm contrario. 

F1,c, l iz,ção da 2ª Região em Nova Iguassú, 13"5 9'48.
JORGE DE CAMPOS - Fiscal 

=======================================-

A C A S A  L A U D A N
Ve•d• • ooni,erla máquina• 

li• ••oret1er, s omar, calcular 

• regl• tradora,s.

Artigos para escritorio, e papelaria.
Arquivos e cofres. Fogões a oleo e quero•
&eue dos a ltimos tipos. Artig�s de alumínio

R. Marechal Floriano. 2405 - N. lguassú j
••••••••••••ooccocQoG111•••••:,ooo�)O(-� 

�omedade Laticínios União Ltda. 
Uslua e E ntreposto de Leite 

Laboralorlo1 complclos para anall1ea de leite 
M A T R I Z : 

AVM104 PRANCISCA DE ALMEIDA. Hlt  (Edificle proprio) MILOPOLIS - Estado do Rio 

F 1 1. J ,\ l : 
USINA : ltUA S. JOÃO 8HISTA, 502 (Edifício propriu) 

VILA MERITI - E. do Rle 

J e s é  M l\ R I R  T E I X B I R A 
SOUU &Efr.EN1E 

····· ·· ·········��.,.._,.�·�•01 .i+o,-., 
. � ,., . .,., " ., 

A Varanda de Nova lguassú 
de Manoel Pereira Bernardes Jr. 

Mon:11 de •lmt em 1 :ral, va1aour11, e1p1n1dore1. etc. 
lu Martcbsl Florla10, ZJõl -Ttl. '7-Nova lcaa116·E. do !tio 

Organização Técnica Cunta�il 
'-08 A DIREÇÃO DO, C )'ITADOWES

MllNOEL JOAQU IM R I B E I R t) FILHt'> 

- E

MRIStlEL VEORt') OE ALMEIDA �t')U Tt) 

Contratos - Di,tratos - Lrg•lizaçõ:s de Firmas -
Pagamento• de lmpo,101 - O,fcsu - Averbações, etc. 

DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE 
Agente, de II A Pirotininga" 1 Cia. Nacional de Seguros 

Gerais • Acidentes de Trabalho. 

Praça 14 de Dezembro, tO-Sob.-Tel. 436 

NOVA IGUASSU' - E. do Rio 

e preguiça. 
Procure ter boa vontade 

''S� kA" 
Grande Tõn,co 

para trabalhar, encarando --------
suas ocup,ções com •legria 
e bom humor. 

SNES. 

Oficina Mecânica lguassú 
Conserto e reforma geral d e  autom6vei, e ca· 
minhões. - Solda se a oxigênio. - Ad•ft,ção de 

freios bidraulicos a quaiquer tipo de carro. 

D U C C I II I • F R A II C O 
lt. Marechal Ploriano, 2376 NOVA IOUASSÚ-E. do Rio 

BANCO DO BRAS IL S. A.
O MAIOR ESTABELECIMENTO DE CR�DITO DO PAÍS 

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

Telefs.: 4 (Contadoria) s 25 (Harência)·End. Tel.: ;,Satélite"-Caixa do Correio, 3 
Condições 1:la.rai as contas de depósitos 

Depósitos s�m limite . 2 % a. a. 

Depósito in icial miolmo, CrS 1 J( }.( H'.!tira:h11 livres. Não readem Juros os 
saldos inferiores áquela qu,rnliJ, ner: a contas liquidadas antes de decorridos 
60 dias a coot11r da data _ abertura. 

Depósitos P'opulare!S - Limite de Cr$ 10.,:;·11,oo . lJ �/2 ¼ a, a .  

De pósitos minin::oo CrS 50,00 Retirada� ,: · imai;, CrS 2o,t Não rea dem Juros o, 
saldos : a) infe riores a CrS 5o,o!J; b) ex ec. •ates ao limite; c) das contas encer
radas aotes de decorridos 60 dia1,1 da dt. :a da nbertur.:. 

Oepositos lhnll ados - · imite d J CrS 50.0'.:'lOO . li ¼ a. a. 
- •,imite 1. e Crs 100.000,30 • 3 •,0 a. a. 

Depósitos mio;moe, Cr$ 100,00. Retiradas mi !mas, Cr$ 60,00. NAo rendem juros 
os soldos inferiores 8 CrS 100,00. Demais condições ldeolic8s ás de Depósitos 
Populares. 

Depósitos a i?'razo Fl�:o 1 

Por 6 meses 
Por 12 meses 

l'tlnda, 

c1 '°'u 1. a. 
5 %  a. 11. 

Com retirada men,:il da 
' por melo de cheques 
Por 6 meses 3 l/2 ¾ a. a. 
Por 12 meses . 4 1/'l 0,-. 8. 11. 
Depósito mimmo-l r 1 000,00. 

Oepósltos de A viso Prfvlo , 

Para retiradas ml.'dlaote prévio aviso : 

De 30 dias 3 1/2 ¼ a. a. 
De 60 dias • ¾ a. a.
De •,o dias • 1/2 ¼ 11. a,

Depósito Inicial minlmo 1 000,00. 

Letra!! 11 prêmio I Sêlo proporcional. Coml .�ões idênticor, áe de Depósito a Prazo Fixo

Foz, nos melhores condições, tôdas :is operações bancárias 

COBRANÇAS - TRA úFERENC 1 S r,- FUNDOS. 
!)ESCONTOS de 1 1r�a. aq�cd • ues sõtire es!!l < ouatsquer outrae praças. 
EMPRESTIMOS em cont s correntes com cauçnu de d• ,,uratae. 
CREDITO AGRICOL \ a 1 ;:o ,z , e b a car!iDll� e� ' -.n d\ 1� ta
CREDITO PECUARIO a • ç nara t 10 de <ri i.i aq 10 do gttdo p�,a engorda, recriação, etc. 
CREDITO INDUSTRIAI pu 11 e 'llpra de mat�r JS prirn• retoro• , pr•'e çoamen•o o aqu•sí�lo úe maquloArfo. 

SIio atendidos, com a ,n _, pre !eza, todos ce pedi \e , e to! 
rações da C rte1 a de t r dil Agrl ola e l!l • l 11il, q 

1, s e os� 1rcc1n,entoa si.ore quaisquer op•· 
•r 11,ba em pleno lunclonamento. 

Agências em !Oda,; 86 capitais o pr,o • i iniR cidndee do Brasil 
Correspondentes nas demais e em to,' s os países do mundo 



Domlogo, 30-V-1948 

Caixa Beneficente 
Amparo Popular 

Caminhemos 
com Humil

dade 
Hoje, às 16,30 b,., 2 rua 

Georgina More1ra, 408, cm 
Nilopolis, v a i rcalizar·sc 
uma sessão solene comemo· 
raciva do ui) anivc-rsario da 
Caixa Ben,6cente Amparo 
Popular. 

Nessa oportunida,fr, to
ro.ri posse a nova Direto
ria, que est� a,sim c�>nsti
cuida ; Pre,tdente, Joao da 
Mata Peixoto; vice- presiden
te Alberto Sousa; 1° secrc
d;io Benedito Morais; 1' 
,ecre;.lrio, Carlos Pelinca do 
Amaral; 1• tesoureiro, Jorge 
Xavier; 1' tesoureiro, Domi
cio Pereira da Silva; pro
cur:dor, João Ferreira de 
Almeida; e biblintedrio, 
Ewaldi Rodrigues Moreno. 
Comissão de Sindicancia : 
Heredc de Castro, Euclides 
Rodrigues dos Santos_ e 0,
Taldo de Sousa Borges. Coo
aelbeiro : Manoel de C,rv•
lho Alves. 

Pedra fundamental 
Hoje, às 15 horas, sed 

lançada a pedra fundamen
tal da Igreja Evaogelica As
aembléia de Deus, à rua Ma
rechal Floriano, ao lado da 
CIII D. 1,110, 

l g r a d e c i m en t o
A viuva Zllda Mello e a fa. 

mllla Dr. Francisco Souza Mello 
wem, por lntermed10 deste agra 
decer as homenagens prestadas 
pelos srs. Comerciantes e de
mal, pessoas desta c l d a d e, 
quando da passagem do leretro 
de seu ente qu!rldo, ALADYR, 
coafessando-se sumamente gra
lOI a todos os que, por qual
quer forma. ttverarr. tão nobres 
pstos de solidariedade e pie
dade crostã. 

Nova lguassú, maio de 1948. 

Terça.fti1a a noite, no Cen 
tro Esptrila Cominhnnos com 
Humildade, cm Nilopolis, os 
muço� que estudam l4 doutrinu 
de Kardec rrahzurum mufa 
uma fej/a cheia dt cordiolldu· 
de e ulrgriu. O orado, oficial 
foi o dr. Fr4lncisco Mano, l 
Brandfio, culaburlludu arndu 
fJJra o moirlr brilho da festu 
moçcs de Nilupolls, ,\/esquilo, 
Nc,va Jguussú, ele. 

O Caminhemos cona Humil 
dade, do _ q,,al , pr�sidcn te <1 ,-r. /ulto Chambart/11, esta pa. 
trocinando a construçtlo de umu 
grande ,.bra - a Escola Amor 
e Obediencia. 

�ine Ven.le 
HOJE - Jornais Nacional e 

da Fox; um desenho; o !lime : 
"Cahfornla", com Ray Mll iand . 
Barbara Stanwlck e B a r r y 
Fotzgeratd; e a contonuaçãu do 
filme em serie : "Os 1ambores 
de Fú M anchú". 

AMANHÃ E TERÇA-FEIRA
Jornais Nacional e f'arlmount; 
o drama : "Encontro secreto", 
com W,fllam Gargan e Pai 
O'Moore; e o drama : "Noite 
tenebrosa", com Bas1I Rathbone 
e N,gel Brutc:; e a continuação 
do f i lme em série : "Tesouro 
do pirata". 

QUARTA-FEIRA - Em be
neficio da Festa de Santo An
tonio, o drama religioso : "A 
Virgem Morena", c o m José 
Luiz J lmenez e Amparo Morollo. 

QUINTA-FEIRA-Jornal Na• 
clonai; o drama : "Melodia fa. 
t.l", cúm Basll Rathbone; e o 
o filme : .. Tragedia no mar", 
com Richard Dennlng 

llaleon Triguelra 
Despachante Municipal 

A•. Nilo Peçonha, 23 (Edificlo 
Nice)-4° andar, sala 7-Tel. 277 

Nova lguassG - E. do Rio 

V d 
um conjunto para 

• L u z ,  completo, en e se para Sitio. Tralar 
á Rua Anlc�to do Vale,  88 -
N«ta 1-3 

Prefeitura Municipal de Nova Iguassú 
. ® , 11 ' " 1

�, P O & T A B I A S 
e� : . �·, 11olt' ,,. 

.1 !Ot ,,., CO- O Prefeito lolooicipal de Nova Ignassú, asando das atribui-
�) f,,

11
:íl!; e\ jl! 

tliK que lhe confere a legiSiação em vigor, 
IJI' Resolve nomear, de acordó com o art. 268 do Decreto-lei n. 

t l Ir 62', d.A 28 de outubro de 1942, Vesna Morana Barros para exercer, 
·dl ablr!O '' l ¾ 1t ,. -o sobstituto, o eargo de Professor, do Quadro Suplementar, do· 

"I 1 ,, .. Ili.te o imped.imeoto do respectivo titnlar, Solange Ferreira Frag•, 
�� t!'I! ' 3 1 � ... se encontra em goM de licença esveciol, • partir de 16 do 

crS 1,.;,'/J,'i! • �11 lf�.1111 anate
p
. 

! 1• � ., v-'f" reltitura Municipal de Nova Igoassú, 20 de maio do 1948 Ct ó !D,u0 " ,. 
• ,111jl, ( '. .. lleJI 

_.J6'I Concede, nos termos do art 120, item IV, da Constit.tição 
li) ".' õel 10''" ,.... •lldual, ao Capataz, Valdemar S•bino Barbosa. extranomer.ri , 
.llll4iÇ 

• .- ' • ae�11ta do Quadro Especi•I, seis n.eses de licença especial, u 
"1' jl p _1' fUCU de 1° ae junho vindonro, com sal.rio integral. 

octó
�
''fl

'

. 

,ili"� � ,,: Pre!eitan Municipal de Nova IgnasS\\, 21 de maio de 1948 

-, Coneede, nos termc.,s do art. 1 20, item l\, da Constitniçã.1 
ri. ..

.... 
Q 

uai, ao Artí.fiee C�istóvlo Doar�t·, extrano�erario mensalist.a l'fft , 
l �J ile aadro Especial, se1& meses de licença espi:!ctal, a partir de I J eoneotf-, com st.lirió iot(·gral 

� 01,i 
, ;1 Prefdtora Municipal de Kova Igu•ssú, 21 d� maio de 194,. 

Ot 41 ,' ' O" l J1J 
B.eaoln admitir, nos termos do art 14, combinado com o aTt 

t" - ,.!, rr 15 4o detreto-lei n. 687, de 1 de fe•ereiro do 1 �H3, Elizcu Rod1 1  tlt
Of 

d ,  _
1
.1 11" 

O'.l!l
;

t
' ·�  1

, 
... 

1
• Alves para exercer, como extranomer.rio rucnsalista, a parti r 

.;' r· 
� t do conente, a fanção de }il)[OTÍSta, dl\ Oivi:-.ão do En�coha 

H d! 
r.ôriJtniços Iodostriais (Oficiuas), com o sal�rio mensal do C1S

V ... 
, (om mil crot�ir"s), de a,· ,rdo com a ttbe)a aprovada pelu 

,;, ''I 
-·� D 1 54, de 20 de m•rç,, do 1941;, alterado p•lo decrr!o 

11\r Dttvo n. l, de 6 de fevereiro de 11.J48. Prefeitura llunícipal �P N{iV• lguassú, 28 de maio de 194-& 

CORREIO DA LAVOURA 

co,11ARCA º" NOVA 1ouAssú E. o. Iga.a.ssú ' 
E d i t a l  

De publlca�ão de documento,, 
em proc•uo de loteamento de 
terra,, com o prozo d• 10 diat, 

como obahco H declaro 1 
Henrique D u q u < Estrada 

,\\eyer, Oficial da l'rlmeora Clr
cunecrlção do Hegi�lio dt! lmr,. 
Vt>IS da Comarca ,k Nov.:1, Ja:uas 
sü, Estado do Ri,> de jJnelru1 

por nomeação na f rma J..i lel1 
etc. 

Pelo presente cd 1al, cem o 
prazo de dez ( 10) d i as e publi
cação por loês (3/ ,ezes, no 
l)1orlo Oficial do Estado e no 
Correto da Lavour .J , jornal que 
se edita nesu cldad,, faço sa
ber a quem Inte ressar possa 
que por Schllck & Cla. Lida., 
f:r ma es1abelec1da no Hlo de 
Janeiro, á ru.1 Gonçalves Dias 
n. 67, representada pela So
ciedade Terrllorlal Construtora 
''Sotec." Limitada, nos termos 
da procuração outorgada nas 
notas do labellão do 13° Oficio 
do Roo de Janeiro em 29 de 
setembro de 1947, no livro n.  
109, fls. 12óv, e esta pJr seus 
soclos Walter Mo:leslu da SIiva 
e Anlon10 de Sousa t>1n10, fo. 
ram depositados nesh: (:.ar lorio, 
para 1nsc:riçào nos tt:rmos do 
Decreto- lei n 58, de 10 de de 
zembro de 1937, regulaonenlado 
pelo Decoeto 11. 3.019, de 15 de 
setembro de 1938, a planta do 
loteamenlo, o memoria l ,  os u ... 
lulos de domlnlo e mais do
cumentos exigidos por aqueles 
d iplomas legais, sendo objeto 
do loteamento a seguinte área 
de terreno :-"area com 310.000 
metros quadrados, desmembra
da  da antiga Fazenda da Pos
se, que foi de propriedade do 
Comendador José Ricardo Mo
desto Leal, com as seguintes 
dimensões : - a começar do 
enlroncamento das estra�as pa. 
ra Ambal e Santa Rita, medin
do pelo lado direito, de frente, 
sobre o alinhamento da estrada 
a direita, em angulo de 2CJo 30' 
65 ms., dai em angulo de 92° 
45' á direita em llnha reta até 
encontrar a estrada para Am
tiaí, 618ms.50, dai, até encon
trar o ponto de partida no en• 
1roncamento, com a estrada de 
Santa Rita, de frente, sobre o 
a l inhamento da Estrada de Am
bal, 916ms.70". Em conformida
de com os Decretos aqui cita
dos fica concedido aos Interes
sados o tJrazo de trinta (30) 
doas, contado da ultima publi
cação do presente. para o efei
to de Impugnações, findo o 
q u a 1, lndependentcmenle de

RESUMO 005 /\TOS DO SR. 
PRESIUE'l:TE : 

a) - Conv1JM o 1'Gumio Ma.
noel Branco", "'�entro Ar:ademico 
Evaristo da Vt'iga" lll "Goeraoi 
Vol•iboi Clube," par di•putar<m 
partldu a.m\•.tts&.3 c!c bas,1aotc e 
voln,bol nos ?"OXimos dias 5, 12 
e 19  1le junho, re�p..,cli vam<'nte: 
h) - oficiar A 'LIO com 110i""ando 
não haver übjtçã'l 401uJt., t\ trans 
ftronr:ia do ams.dor Akides: Ma· 
nod ci� CostJ. ,, 1nd1cando dtle 
gadot d&�te Clube para ser�'ir ... �m 
no í'ampeonato locnl; e) - aten .. 
dtr ao pi.\dido f,Jrmuladc p�lo 
atle:ta Osní Fcrrdm de Azevedo; 
d) - tomar coohecimonto e ar 
quivar o oficio n. 320712148 do 
(). R. V uco da Gama o os bole· 
tins n•. 4 o f>, da LID; e) -
ateoder ao pedido do A. C. Alia
dos, relativo á ces,ão dó nossa 
praça de esportest pua o mesmo 
disputar o Campeonato da LID; 
f) - incluir no quadto social, co· 
mo contribuinte, o sr. José Pa 
checo e expedir 2• vis de cartd· 
,a social para. o socio Milton 
Gomes; g) - decretar luto ofi· 
cial por 3 (três) dias em virtado 
do falecimento do associado A lo
dir Cardoso de llelo e oficiar á 
familia enlutada; h) - fazt:r rea
lizar no próximo dia 12 de junho 
o trndieionttl Baile de. Chita, sen
do o traje vestido do baile (chita) 
para damas e o de passeio com 
pleto para cavalheiros; i) - ria 
lizart coro artistas de rádio e 
teatro, no proximo dia 30 (hoje), 
ás 1 9,30 hor•s, um festinl ar
tístico. 

Nova Ignassú, 26-V - 19i8. 
OSMAR LAPORT DA MOTA 

1°. Secretario 

oferecimento de Impugnação, 
será levada a efeito a Inscrição. 
Para conslar foi passado o pre
sente e outros de igual teõr. 
para publicação e afixação, nos 
termos da let. Dado e passado 
nesta cidade de Nova lguassú, 
Eslado do Rio de Janeiro, aos 
vinte e cinco /25) dias do mês 
de maio do ano de mi l  nove
centos e quarenla e oito (19-18) 
Eu, Henrique Duque Estrada 
Meyer. Oflcoal, o subscrevi e 
assino. A presente copia con
fere com o original q�e. e m  
dala d e  hoje, foi allxada no lu. 
gar de costume deste cartorlo, 
estando selado em conformida
de com a lel. Nova lguassú, 25 
de ma,o de 1948. Henrique 
Duque Estrada Meyer. 1 -3 
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Geladeira Ala.ska com 5 anos de �arantia 

Lojas La Cava - R u a  M a rechal F. 

J;>eixoto no. 2399 

Qual a m a i s  l i nda 

jovem fguassnana 

de 19118 ?" 
81• Apuração d•ste concurso 

voto, 
ltosina Nicolau Clavelo • 670 
Marina Alves Damuceno 480 
Leila R. Quintana da Silva 470 
Lourdes Rabelo Guimarães 450 
Lilia Licurci Torino 280 
Sildira l'ereira Soares 220 
Alcinéa Oonzalez Morelle 100 

Seguro de vida 
Acl1enles Pessoais e do 

Trabalho. Fogo, Automóveis, 
Fldelldade. 

Roberto Cabral 
Corretor Ohcial 

R. Governador Portela, 314 
Telefone, 418 

TERRENO 
NOVA IGUASSU' - Vendo óllmo terreno, 

• medindo 20 x 60, distante 300 metros da Es
tação, com agua encanada, luz, rêde telefÕ• 

nica, calçamento, situado á Rua Paulo Frontlm. existindo no 
mesmo uma VIia com 3 casas lntlgas, com uma renda mensal 
de Cr$ 500,00. O terreno presta-se para construção de uma ,ve
nlda. Preço : CrS 1211 000,00. Paclllt•-se parte do pagamento. 
Tratar com Manoel Quaresma, em Nova lguassú, á Av. Nilo 
Peçanha, 45. Pone 234. No RIO: Rua Buenos Aires, 19, 2• andar, 
sala 3 - ás quintas-feiras das 16 ás 18 horas.' 

JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllhb-- "' 

=== 

- FURÁ REAL EMPACOTADO
= 

FABRICADO COM'. MILHO DESPOLPADO 

ª 

�= Um produto que se impõe pelo seu alto valor alimen- ; 

= Ucio. Sua qualidade e seu sabor não se encontram 1 
em nenhum outro. O m�lhor entre os melhores. : = ==i 

� ��I �� "''�"; : :·:": ';:"; � ;"·"· 
Â 

"-
•-Ato datado d� 12 do corrcotc. mês, qae nomeia V�ldem\lr 

r.1 r.; � Lobo para u:tr""r, ioterioamcntc, o c.r,::I) de Fiscnl do Dii• � Moagem Brasil, de IRMÃOS COUTIN�O : ... : ond.e ie lê: Classe "'J''. l�i11.•$6 Classe ""l". 

, J 
lion l,rua,.ú, 28 de maio do 1948. 

� 

8hà8Tll0 DE ARRUDA NEGREIRO� - Prof<-ito "iijju1u1111111m111mnm1111111111u11m11m1111111mll'.!l!MIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlllllll�llmllfllllllll1lfffflRfllfflllfl!ITil�IIHIIIIIIIIIHIHIIIIIHHM�«Wlllllllllfflftf RIIIIIDHIIIIIIIIIIH!HNU�lllllllllllllllllaw 



Bata lha da p_rodução de gêneros a l i mentíc io 
E D E  � E C UP EijA ÇAO  E C O N OM I C A rJ . -tORREIO DA LAVüllli

tr< crnco corrrnc,s no H,w,i, cutados pelos ,gronomo• FUNDADO EM 22 i,E MARÇO OE 1917 
O S,cr,drio da Agr.cul

tur, d,sce E,cado, ,r. Edgard 
Teixeira Lrit(', vaitnu d�
TilOrld .i mentc os tr.. b i lhol 
que c!ltio sendo oricnndo,
, ,-h,., técnicos da mc\m,1 Se 
CíC"t ,ria, na Blixada Flumi 
11:n(;<", no Municípío d:" ft.1i
b,nal, na F.ncn.iil "S u1r:1
T r"i' h ,", de proproed,de
d• Cu. Elctroqt•lmic• Flu 

on Je 05 ccrrrno, cultivado, "'· Gi lberto McnJes Car- Red. e Oficinas : Rua Beroardi.:o Melo, ZOH 
COffl a blc,xí, �ão cvbeno� 1 neiro e R.aimunJo Rodei- ------------·---------------------• 

de papel apropri,Jo, evi- 1 gues de Almcid•.  ANO XXXII  NOVA HiUA •SÚ (Estado do Rio) ,  JO DE MAIO DE 1948 

undo o nHcimcnto de hcr _ 
\Tas d.aninh ;s. 

A ltm de cer,.,,, • Com
p•nhca de Alc•lis e,cá <X< 
cuundo um prc gr.1 ,n� d(' 
pl,otio de um ,;·i dhio de 

A Secreur;, de Agricul
tura de>te Eludo esta rcali
undo, no Leprosá r io de
l�u.l, um pl,nó de aprovei
umrnto du ::c-rr.� daquela
coloni,, onde c,ti fazendo

Os preceitos , A

d O d i a [nstituto 

V I S O 

dos lndustriári 
ré, de euc,lipcu,. 

1010:0)C. 

E<u , mpr,<a está rcali 
zaodo uma obr, notável de
recuperaçfo agrlcol,, que r 
um exemplo da colabonçã, 
com o, p�dcrcs públicos, n,
batalh• d, produção de gc 
oeros ,limcntlcios e de re 
cuperação econômic• d a 
tradicional região flumincn 
se. Além da produção cm
mass,, os tr,b,lhos or, ,i.
sitados visam resolver pro
blem,s abronômicos e de 
economia agrícoh. As,im, 
estão sendo pl,ntados cm
curvas de ní vcl,  com cober
tor, de p,iha, cerca de tre 
:i:eotJs mil pé, de ab,c,xí,, 
'l'Íuod , impedir o problc 
ma da erosão e o birate,
meoto d.s culturas. 

Os ttcnico5 d, Sccreo ri• gr,nde plrn110 de :rvores
e1tão ,dotanJo o proce<10 frutifer.i, , lém de cultur,s
de pr"..du;ão no 

, 
loc,I J;s Jiver,.,, concc,�reodo para

pbncaçoe., de muoas oeccs- melhor,r a ,l imcnução. 
,:ln,,, o que _ tem trn1do 

I 
Tambcm c<t:I executando

�rrndc rcduç10 oo custo, um plano de arboriz,ção e 
--v,undo dtspcsas de tr.ans- JJardlr:•mrnto, que: irão dar
porte e asscg.ui:_mdo " ru,: àquele nosocôm,o condiçõ,s
lhorcs cond1çoe, de nasc, melhores par, a vid, de

PERIUO DOS TüS6100RES 
O tuberculoso é fonte p�rma.

nente d� co,Hclglo. Quando
tosse espalha bacilos e os 1rans
m1te aos Q1J� <Stã·J próximos. 

Não se aproxtme multo dos
incHviduos que tossem e,  ao
vlsUar um tuberculo�o. conser
ve ·s� d1sca�tamente à dlst=1ncla.

mento. seus iMern,do,. 
PAPEL DA HIGIENE 
MENTAL 

Oi métodos adotados são, 
parece, pela prime1r> •cz
ensaiados no pahJ 

sendo cn-

A empresa tem as«gu,a 
do todos os recursos e o,
resultados animadores levam 
na a promover a mecaniza. 
ção de outras lavouras, es 
tmdo adquirindo poderoso,
tratores e i mplcmcntos ,grí 
colas pua este fim. 

A propriedade "Santa Te
rcsrnha" C!itava antcriorn1eo 
te abrndonad, e por isso,
os trab,lhos or, em exe
cução se revestem de pa· 
ticular i nteresse, sendo que 
os mesmos estão sendo exc· 

T R J\ B l\ fu H O S D O

� Ê S  D E  � 1\ 1 0  
oe av1euL Tf>R 

E' o mês em que se 
Yerifica o inicio de fran
ca atividade em avicul 
turll. As aves, em plena 
plum�gem, cristas rubras 
e caca�ejando imprimem 
um aspecto alegre e ani 
mado. 

o� ovos recoibidos de
vem ser 1le11tinados á 
reprodução, porque as 
aves transmitem todo seu 
vigor á descendência. 

Nilo havendo galinhas 
chocas, deve-se recorrer 
á incubação artificial. 

A utilidade dos capões 
11destrados então se evi
dencia porque, nascidos 
o• rlntoe, •!lo estes reu
aldos àqueles em gaiolas 
criadt<lras. 

Referindo-se á vanta
gem da criação neste 
mê11, o dr. Oswaldo de 
Siqueira assim se mani
festa: - "É conseguir 
que as aves já estt<jam 
em bom desenvolvimen
to e, portsnto, com re-

sistencia para atravessar 
o periodo em que o epi
tt,lioms contagioso geral
mente surge. Os galos
destinados ás exposições
são mantidos em gaiolas
colocadas em quartos
sombrios. As femeas de
vem permanecer afasta
das dos machos porque
de outr:i forma ficariam
prejudicadas na pluma
gem para os certames
esportivoR. Oo1 avicu!to
res caprichosos que de
monstram o que possuem,
têm, no mês de maio, o
seu período máximo de
trabalho".

Oe A l"leUL Tf)R 

Verificar a presença 
da rainha e sullstitui-11:1 
caso seja de má quali
dade. Comprar ou trocar 
rainhas de raça com ou 
tros apicultores ou  es 
tabeleclmentos idoneos. 
Pintar as colmeias, llm 
par os cplateaux• e 1as 
par o • propolis•. 

Agencia Chevrolet lguassú 
Peças e Accssorios em Geral 

<••••111011.irl• tlea ..-ed.toa 
ti• G•••rol Motor, do 8,0111 

• dl1lflhldore tios GelC11de ires Frlgídolre 
'- • Oularu de lodu 18 marc11 - Olitiaa mecaaica 

1 cario de ttcaicoa competeotea, 
PIODUTOS MOIILOIL INSETICIDAS SHELL TOX 

J oã.o R. Ca.rdozo 
Rtprutot.otu da $boi! Mex Brazit Lte, 

••• 13 de Março, li� - Tel. 272 
11eva IGU1\S::,{J E. o� RIO 

Vão ser phntadas cerca
de oito m i l  �rvorcs frutí 
fera,, escondo 05 trab,lhos
muito adirnt,do•. 
------.. �----

LINHAS EM GERAL 

Alfaiataria Santos 

R. Mal. Floriano, 19b8

A higiene mentll não consis
te slmpl lsmente �m prevenir as 
doenças do cérebro e da razão. 
Seu campo de ação é bem mais
vasto - ela enstna como for. 
mar ou conservar um esp(rito
fi,rt::: � sadio, 
Pralique os preceitos da higie

ne miental, para ter o esphito
f ,,rte e sad1u. 

TEL. 280 - !'!OVA IGUASSÚ OUVIDO E SAUDE 

Dr. [arvalbo �e RmMe 
MÉDICO OCULISTA 

C o n s u l t o r i o :  
Rua Buen--s Aires, 135 .. 90 and. 

- lllo de Janeiro -
HORARIO , 8,30 ás 1 1 ,30 e 14,30 ás 17,00 

1 A 

Os defeitos da audição, Ire.
quentemcnte, �ão progressivos.
Quando descobertos no inicio, o 
tratamento l�vará à cura ou, 
pelo menos. ao estacionamento
do processo. 

Evite males Incuráveis, pro
curando o especialista ao Sê:ntlr 
os prlml!lros slnélis de penurba
çõ,s da audição. 

SNES 

1 
( ln• tltuto do• lndu •triárion J 

Concurso para AUXlLIAR DE ESGRlTORlO 

Vencimentos : Cr$ 1.400 ,00 mensais 
Achám-se abertas as matrículas para 

o ' 'Curso Intensivo" para os candi

datos a êste concurso, diariamente 

das 8 ás 11 e das 19 ás 21 horas no 

Externato Fluminense 

Rua Bernardino Melo, 1225-Nova Iguaçu 

Direção do Prof. Kamel Magluf 

Horticultura - Avicultura 
R A Ç Õ E S  BJJLAflCEA DA S 

para p1o to•. fr.ango , -gahr.hH r pl"rcc-s. a mntura mi1, 
perfcrta para u n rap,Jo crc• cimento e cngorJ,, 1 

Faça as �uas com pras na H fl R T l .:' U L  T U R 1t •
I 1\Vil:HILTUR.11,  no Mercado Municipal  

Agência. em. Nova.

CONCURSO PARA A UXILIAR 

_ 1 - O [oHituto 
O 

dos ln<'.l�,triário5 c.omunica q 
c1urao ,bcrta<, de 1 . • 15 de Junho, ,s 1ascr isõe, 
concurso pua • cnrcira c m  ep(gr,fe, da orimc1ra 
u ância do , .. u quadro de pessoal, nas scguiotcs local: 
des de•te Est,do : 

S E  X O LOCALIDADE ENDEREÇO 
Mascalioo e feminino Nova Iguaçu Av. Nilo Peçanb, 1 

e Marquês de Valença Ed. " LourençoJaaa'iii, 
e Petr 6polis R. 16 de ,'llarço, 1,Z 
e Magé Praça Nilo Peçaalla, 1/1 

2 - Os candid•to', para se inscre•cr<m, deverão 
cumprir as segu1ntcs "x1g!oc12s : 

a) prova de ser brasileiro nato ou natuulizado W 
mais de dois •nos e d! coot,r mais de 18 anos e IDCJIOI 
de 30 n• data de « encerramento das inscriçõc,>; 

b) prov• de estar e:n dia com o 1crviço in,litu 
cm se tratando de candidato do ,cxo m,sculino; ' 

c) dois r<tr> tos cam•nho 3 x 4 cm, de frente e 
sem ch,pfo; 

d) t,x, de i nscrição de Cr$ 20,00 ( v1,ite cruzeiros� 
3 - O, c,ndidatos inscrito� deverão ser submeli

dos à, ,eguintes provas : 
PROVA. BÁS[CA - Questões objetiv.s de Pori• 

guês, Aritmétic, e Corografi• do BraSJI. 
PROVA ESPECIALIZADA - Redação. 
PROVA COMPLEMENTAR - Datilogu6,. 

Nova Iguaçu, 30 de m,io de 1948 

W!LGBERTO TINOCO DE CA RVALHO - Agc1111. 

O CAMINHA"'O INTERNATIONAL 

('_ :,,A . .. i 
f:,, 

Desde 1926 o lnternotio,ol serve o Brasil tron1· 
portando mercadorias e gêneros de primeira nt· 
cessidade das centros produtores aos cenfros 
consumidores. 
Do Norte ao Sul, a rede de distribuidores • 

concessionários lnternational estósem· 
pra ao dispór dos proprietários d• 
caminhões lnternational poro pre5tor· 

lhes ossisléncio mecânico necessário• 

@oncesslonarios nesta cidade 

Alberto Cocozza. S. A, 
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