
Hoje, dia de Santo Antônio, o povo iguassuano assistirá â tradi
cional e deslumbrante festa em louvor ao padroeiro da cidade 

e 
4 

L U I Z M A R  

Stgunda-feira, Oldvio ,,ao estava para converso : f,z ,_as criticas ao chefe alua/ do goroge da Prefeitura, sr Rt1"10lli, qu� est�rio p�rseguin'!n d• lodos •s modos onligns e •losos funciondrios. Citou vdrros fatos, Jet;ou ao conhecimente do Cusu os nomes dos prejudzcados e afirmou firzolmtnte 1111 1111 discurso, que provocou muitos aporias • foi assunto ,-r11 diwrsos comentdrios, que o sr. Rangoni, segundo suas -,,.""'5, tinha o desejo de lira, lodos da garoge e /d co,_ s6 gente sua. O orador lhe leria feito, w/60, esta per. 
'""'ª : 

- Serd q11• o senhor quer faz•r da garage um antro de ••alistas ? 

Al•eido reclamou que, hã tempos, pedira oo diretor da 
'-trai pro•idincio1 para o cobertura e pavimentação da pio 
...... de Mesquita • até hoi• não se satisfez o aspiração 
.... ,. povo •i1inho. Vâlte,, então, oparteou, referindo·•• ao 
atlgo diretor do Central : 

- Ela não soba •• existe povo .•• 
Alaeido concordou : 
- Creio que i isso ma1mo. E ile só fei: feiu na Central. 
M .. oal Afonso, ou,indo isto, mexeu·•• no cadeira e falou: 
- c ... o _

Â Cdmara aprovou urna proposta de Baisi para expri
m •a profllnda indignaçt2o do p01Jo iguassuano pelo fuzila. 
-lo d, 1/S2 cidadiios gregos, heroicos combatentes da dtmo, 
crat:ia, •aniftslanda o seu m ais sentido pesar por lsse triste e 
.._,,,ª"° ,pis6dio da hist6ria da Grüia". 

(.a,,,..llta n4o twe dúvidas : de1t seu volo a favor po, 
W cris/4. Mas GuimarfJes e Haddud votaram Cüntra, pois 
llllo ntQflQm be• a par das raziJes do referido massacre. E 
,_o " isse piJrlo... da incerteza tambtm partiu, silencioso, 
"-1 Afonso ... 

-

Caraelita quis do M•1a informações a ,esp1tito de uma 
Wic9$io tua, no ••ntido de ur convocado o antigo funcioná• 
fie ela Cã111aro. O Pre11dent• ostovo com o impressão de qu• 
lira PF•i•dicodo a referido indicação, • Boui e1clorecendo, por 
la, declatoa qu• o matéria em cou10 é que nêio tinha entrado 
alada ao ordem do dia. 

Gui•orãe1 intaneio : 
- Sr. Pra1idante, amanhã eu posso também apresentar 

-a indicação e v. excia. fic:a neno ogonio do osp•rar lndi-
coçh1 .. 

Machado concl11h,, sorrind..a : 
- Môo o sr. Presidente, mos o candidato .• 

Na tribuna, Carmelitu el•giava a indicaçilo do to Se, 
mldrio paru qu, o Prefeito apruv,itasse, na vaga tu Alaair. 
• IIIIRJa disse fu,r.ciont1rJo, o que co,, siderava uma m•dida d1s
,-,.., bmanitdria e nobre, deixmd, de parabens o úg1slativo, 

J,SMs q'" estava à ,i/t!)iJ, subictiturndu Santas, deu um 
•�,u qu1ilqut,. e .\fac/iodo lembrou que lle, de ondi estat·o, 
.., �<kria fazl./o. 

Ca,,,.,lita. ent4o, obstrvüu • 
- Nilo fa� mal; aqu, não há pri11ilegiados. 
GNtmarãn meteu-se no meio · 

. - Y. ex,;ia. diz que nãu hd privil,giados aqui ? /'ois v. ..... í .,,,.o p11t11legiuda. 
- l'úr qu, ? 
- V. ''"'"· � a únicu upresrntanit aq 4i do uxo fraco. 
- b,t<, , um cuso esfuci,jl •. 
E t>russ,g�ru u vere.•iduru pessedistu /cJZ1 ndo tlogios à 

...u..r, q,u _ter,a uvançad(J 1w c1,nhrcrmt1,I() do:s raossos pru
......_ po/f/u;os, tanto que el" f(Jru ,ln/a Ptl,, Stl< votu ... 

Gui,,.a,�s intt,romf>tu-:.J nesta altura • 

- V. 1xaa. estd fazendo brilhanlt pl,J/aforma para 
_,.., fMlwros cargos - Perftitament,. 
.........,_!> r,f/•füido ""' poucu sôbre a alcance do que dissera, 
•9111W, 0 ,un UlÜn1!,(Q _. 
•• -;,,,,,51! 

.
palavras de i,m ndvnsdrio que eu recebo sem m·-

Mllh torda Cor111elito, mudon:b de ouunto, folo11 ,õbr• o 
......
.....

. , qua era da peruguiçô e ,  e vio!incias, q11ando foi opor 
P• G111in1orãe1 : 
- Nio considero o polilico anim .. 
- M• o polilica d• Nova lgvo,. ú i auim, q1,1erendo 

...... , por outro laclo, est.cabel•c•r a conf"tão .. 
- Do co11f111ãa 1101ca, às wezu, o razão ... 
i Machado corrigi• o Hder 1tdeni1ta ; 
_ __ _  ..__ 
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Desem baraço 
�1\IS Ut'\ 1?1'0l3fuEM1\ 

D E  E N S I N O  
AYLTON AZEREDO DA SILVEIRA 

d bagage n S A 
IMPRENSA s,mioficial da capital da Repú�lica leu• a S comentdrios a,:êrca do Incidente ocorrido_ n� E!.icola Na-: 
vai, entre os alunos e St u cnma11dante, ,,icidente que ti• 

vemos ocasiiw de comentar, pfJr alto, na última v,z que ocupd. 

Temos acom
panhado, com o 
mais vivo iote· 
resse, as opor
tunissimaa crô· 
nicas de Coeta 
Rego, a tualmeo
te gozando as 
delicias de uma 

viagem ao Velho Mundo. 
Descrevera o brilbaote jor

nalista a detestavel minúcia 
da administração francesa. 

" ... Eu tinba alinhado a ba
gagem para a inspeção habi
tual. A AUândega oâo me pa
receu interessada em abrl-la. 
Perguntou-IDe se trazia di: 
nbeiro. Trazia, era claro, e lut 
mostrando uns magros três 
mil francos de moeda cor· 
rente. 

Não, oão era aq uiio o q u.e 
o agente aduaneiro, bem um
!ormizado, me reclamava, nem 
tampouco minha carta de cre
dito, Igualmente em francos. 
Pretendia ver diobeiro estra. 
oho ... 

- Aqui o tem : algumas li. 
bras, alguns escudos, restos 
mo,laocolicos de viagem, e al
guns 'dolares para o câmbio 
livre da França. 

- Dólares? Quantos ? per
guntou o bomem com avidez. 

- Cento e cinquenta, res
pondi, estendendo-lhe as no
tas. 

Ele tomou-as entre os de
dos e contou-as. 

- Contei cento e cinquenta 
e quatro ! exclamou, censuran
do-me por querer enganá-lo. 

- Engana:lo está o amigo 
a meu respeito, quando me 
supõe capaz de querer men 
tir-lhe apresentando.lhe eu
mesmo os elementos p a r  u 
confundir-me. Imaginei pos
suir centil e cinquenta, agra
deço-lhe ter,me verificado que 
possuo mais quatro dólares. 
eis tudo. 

Senti então que perdera a 
confiança d•qneie z e l o •  o 
guarda. Abriu-me uma dos 
valises, onde mergulhou a 
mão como se procuraase um 
tesouro, e de lá brrancou b 

pequena bolsa do dinheiro 
miúdo. que, por ausência M 
utHida1!e, PU nã.o trazia com l 
�o. Esvezbnilc-11 na palma.. 
deslumbrou.se com o seu con 
1eúdo:  três moed�s tirasilelros
de ctnquevto. centavos, lJe111 
amtirelu.� 

- E isto ? inquiriu-me. 
- Mil e quinhentos, inior-

mei. 
- Mli e quinhentos dólares? 
:- �l!o, mil e quinhentos 

réis ... 
E seguem se as peripecie.s 

viandantes do antigo gover. 
nador de Alagoas. 

Há, em tudo quanto dcscre.
ve Costa Kego, detalhes 10-
teréssantes, merecedores de 
melhor divulgação, para co 
obecimento daqueles que de
sejam contem ple.r as ague.e
do Tejo, em Lisboa, a ··Porta 
do Sol", em Madrid, o "Bois 
de Boiogne", na encantadora 
Paris, ou a "Via Appia", em 
Roma. 

Ao circular a presente edi
ção do CORREIO DA LA V OU
RA devemos nos encontrar 
na ' grande cid,.de portenha, 
após u m  a permanencia dR 
três dias na poetica Montevi
déu, onde contamos excelen
tes amigos. 

Ali... esquecemos as ingra
tidões, as contrariedades, os 
aborrecimentos ! 

No doce convivio do hos·
pitaleiro povo do Ur1:1guai, o 
brasileiro sente revigorar-se 
e reanimar-se para as novas 
etape.s da luta pela vida. 

Prepara,se para visitar as 
cidades de S. Paulo e Rio de 
Janeiro. em julho vindouro, 
u m a  seleta embaixada de
cirurgiões-dentistas do Uru 
guai, sob o alto patrochno 
da "Associação Odontolog1c11 
Uruguaia", presidida pelo dr 
J ulián Sa!i, figura de mco�
!undivel destaque no c�nário 
odontológico Jat!no.amer1cano 
Serllo realizada.e, ao que sa 
bemos, Importantes demons
trações clentilicas. 

Imersos nll borborlnho de 
Buenos AireA... voltaremos o 
:ratar do empolgaote tema, 
'1 u e eerve dP epigrafe uo 
"rabisco" do � ,aso lapt,. 

EDIÇÃO DE HOJE 

P Á G I N A S  
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mos esta coluna. Como nãu podia deixar de ser, e ;d esf:,trd
vamos que sucedesse, os comu,ta,istas incrmiinaram a atrtud, 
dos alunos sem poupar elngios ao diretor daquela tscola, 
prestigiando, ao mesmo tempu, sua at,tude de intransigincia. 
Diziam lles, procurandn transparecer u,n ,xtremado amo, d 
legalidade, que, se tir,ham problemas üS futuros oficiais tu 
nossQ Marinha de Guerra, deveriam recorrer aos mews ju,t.Ji• 
cos d� qus dispiJem paru fazer valer seus d1rtitos e 1'unl41 
faltarem com a disciplina, pedra angular das organizaçôes. 

Ora, utamos jd acostumados a ler ,irtigl)S aos qu�i• 
fulla a neccssdria isenção capaz d• favorecer uma ond/1s• 
justa, artigos redigidos com paixão e espfrtto preconc,/Jido, 
artigos escritos com um delu minado fim adrede preparado, 
fim que não t o esclarecimento da verdade e sim o do cncO
mio aos poderosos, vindos de humens que n!io possuem inú
Pendincia nem desassombro capazes de fazer vir a tona as 
falhas das administraçiJes, pelo simpl,s fato de serem dai 
Qriundas de autoridades, sin()mmo d• podtr, vindos d• co,os• 
ciências que, por comodidadt, tomam a forma do vaso qu, ,. 
aprtsente para as acom()dar, desde que, no momento '"? ques• 
t4o, esteja este vaso de cima, como se diz wmumente, 1ncapa. 
zes que são de s, voltarem contra a fôrça, pois sabem qU41, 
neste caso, a lula é dtsigual. 

E foi isto que, naturalmente. sentiram os alunos. Sa• 
biam tu antemão que, em disputa com iles, o dirttor '"''!' 
sempre razão. Um inqutrito que fosse aberto naquelas condi
çães, certamente não olharia com simpatia a Posição dos as
pirant,s. Lançara,n mão, desta Jorma, não pelo esptnto tu 
desordem que não os governo, mas pela coragem. vinda dtJ 
convicção da justiça da causa que é a deles, da at,tu.d• extr,
ma. Soliddrios de uma forma incomum, enfren_tam 7untos a 
situação dificil criada com o caso, sem que ha7a um 9ue te. 
nha preferido se acomoda,, confortàvelmenle proteg,do polo 
manto da bajulaçfJo. Isto é raro, lemos que convir. . . 

Não podemos compreender lste conceito de. d1sc,pl1na 
rlgido, tsla auréola de i,,alaca/Jilidade . de qu, muitos se ser• 
vem como se fossem infallveis e superiores. Para nós lst• ' 
o recurso mais c{}modo para os incapazes, para os que gal
gam os postos burlando a s leçã,J natur.al de valores e se son• 
tem depois impotentes pa,·u sequer discutir as ordens qU41 
mandam executar. Oficiais e nfJo autômatos d"!Jem formar aJ 
nossas escolas militares. O falo de ser subordmado não podo 
privar o homem da capacidade que tle possue de raciocinar. 

Quem compreendeu bem a questão, ao HOSSu m�do de V!r: foi o senador Ferreira de Sor,sa que viu no caso, na� um "' 

cidente passivei de punição disciplittar, m�s •uma crise de ffl• 

sino, merecedora de outra soluçào que nao a aprovada P•lo 
ministro da Marinha1

'. 

Aguardemos a nova solução. 

- Você sabe que estão organizando, para multo br�
ve, o 1•. Sall!o de Arte de Nova lguusú. Qual é a sua 0P • 
oiao a respeito ? 

- Se todos os amadora• ee Interessarem. como devem, 
por esaa louvável Iniciativa, o Sal!lo marcará um aconteci• 
mento brilhante em nossa terra, nlo tenbo dúvidas. 

- E se êles pintarem o sete, o caneco, o diabo? .. 
- Nada disso meu amigo. Os futuros arti•taa tguH• 

suanoe, de pincel � paleta em punho, 010 vl!o querer uia 
futuro que nlo aeja todo uai. .. 



' 
Domingo, 
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CORREIO DA LAVOU RA 

5itssdo dt stgundc-fttra, 
Otavio que denunciou arbitra- O Cs oradores nessa hora foram 

Pref,ituro, Bassl, que apresenr edades do ch.:fe da garage da
melCJa que voltou a sollc1ta 1 tou alguns requerimentos, e AI 
e páv1men1ação da plataforma providencias para a coberlura 

de Me
sN

q
a
u
101:dem do di-a foram aprovados : um yo10 de pesar

1 tas regos . a tndtcaç'\o ao Prepefo fuillamento de 152 palr O 
letfnica, ;..,rlftque a po_sslbtlldateito para que, junto á C1a.  Te 
Li o serviço automal lC('I, e a M:ende de s • instalar em Nova lgu is 

sag!m n· 48 do Prefei to ( I •  d1��ua:,1�
ãd'l'

Jesús, ltachado, CarmeEm , xp!tcação pessoal falara 
111a, H ddad e Juvenal.  . 8 - Lellura da ata, que foi 

Q u a d r l n h a  
Santo Antônio milagroso, 
Olhe bem meu coraçt2o : 
.Veste seu dia glo,-ioso 
\'do m, dt1xs em oj/içao. 

L 1 M A  

T i r a n o ! 

Pelo visto, a ata. A. C., uma_ moren
� ehnpáti<:a e 11istinta. nilo eetá enea1aodo v3e algum, simpleemeote porque núo precisa 

d .. oenlo Já voa muito bem com 11,s aeas a 
lellcldade . . .  

leza do seu olhar. M.as ollo con.,ém que 11 procure d izer-lhe tudo. o que vai na mlnfla alma. Ela oilo guardaria, por certo, o � 
do de quem ama. -

• 

Stssão ds t,rça-feira, d,� ú;, Guimarães e da �leu. Não aprovada com ret1flcação de Je 
nessa hc,ra. houve expediente n<m oradorc�• provadus : a Ai!!nsagem do PreNa  ordem do :!ta fJram 

edito especial de C,$ 361 000.00 re, tv refc:rentc á aber 1ur3 do cr 
ói fercnça de salarlos do ptssoal p .ra correr ao pagamento d

âasst pan que O Prefeito apro'/elte dl ir1�1a: e urna lndtcaçao de 
d xada por seu esposo. a v1u'/a z td" Melo n� vaga e 

.trcada para amanhã, Na ordem A prnxlma sessao eslá m 

Vaidoso e mau, ,ne faze:; tl(), 
Julgas ... ts um Deus, qu, mura� 

[ f;i/ha I 
... Dançando ao Sol,o p,tJprio pó 
por um segumio também brilha ... 

G. s .. a guota doa olho!' claros e bo: 
oltos. eetú na berllnrta, mas oao se aperce 
beu que muitos moços estilo-ie atropelan
do a seu rnuor. cada qual maie empeobado 
em ser o primeiro a rnaoifeetar ... se. 

. 
Já o grande La Rocbe!oucauld dizia 

que "o amor que nasce repentinameotA é O 
que mais tarda a curar-seº . 

·•o amor - dieee Rocheater - é lltlla 
ota celestial que I>eus tem derramado .. �álice d!l vida para corrigir eeu amargor-__ 

• • 

Estou pensando no romance da maia 
M. A. A. Tomara que ela continue a Vbir 
as páginas dêsee livro até o fim, pof1 16 
desea maneira poderá a lellclda�e Ir mo11r 00 �eu coração .. do dia, a 2• d15-toç;s�o do projcio n· 8. 

--------_-_-_-_-_-_-_-_-_----=..:::...:::.---; 

ENSINO SUPLETIVO , 

LUJZ OTÁ VIO 

DATAS L'ITIMAS 
Fizeram aooa oeste mês : 
·- 7, Jovem Lafaiete Cardo

so Neto; 
- 7, sr. Heitor Pereira da 

• 

A. jovem L. L.. tão linda que laz a 
gente pensar no paraiso, põe o coraçllo tle 
castigo : não deixa que êle ame como dese
ja : à vontade ... 

Nilo t direito, ata O. L., dobrar a � 

Cooforroe estava anuncia 
c'1, realizou se no dia 10, no 
Grupo Escolar Rangel _ Pes
uoa,uma rcuoião organ�zada 
pcl, Dir, t,,r,a Espec1ahz,da 
de Alfabetiza�ão de Adultos 

D e p u t a d o  
G e t ú l i o  Silva. resltleote oo Rio; 

Se eu pudeese diria e. bela N. C., em - 7, menino Wilson Gomes
segrêdo, que não posso me <Aquecer da beSaotiago; 

uioa. dizer um até logo ': sumir por teta. 
io indeterminado. Nilo é direito, repito. IIOI· 
que é verdade que outrae cantam, maa ,._ 
cê canta e ent6a a doce canção_ que faz 1 
gente esquecer as agruras da vida ... 

D R. C O I S I N H A 
- 8, ata Zita Guimarães; 

A reunião, presidida pela 
prof'. Muia Cariou, repre· 
sentando O laspetor Rubens 
Falcão tratou de assunto, 
ligad.i; ao Ensioo Supletivo 

M o u r a 
No dia 10 de cor

rente, transcorreu o 
aniversário natali
cio do dr. Ge1úlio 
Moura, ilustre de
putado f e d e r a I e 
cbefe po!llico oeste 
Muu iclpio, onde pos
sue l a rgo circulo de 
relações. 

- 8, prolª. Jupira Valadão 
Palmeira; 

- 8, sr. Sila Filizola;
- 8 sr. Sebastião Henrique

DucciÓi, chefe da firma Duc
cioe & Frooco; 

Salão D. Margarida A Escola de Corte e 1 º.

Apolonia B. Alta castura
��ta-fei��:i:.� 

N ,n Igua,-ú, apesar d, 
ainda não ter nom ·ada • 
Comissão Muo cipal, a fim 
de orient ,r o, trabalhos �' 
alfabetização de adulto,, Já 
pos-ue 16 _ch!ses distribui 
das pelos d1,tnto', com re 
guiar freqJeocia de a lunos 
de ambos os sexos. 

- 9. d. Rute Matos Floreo
ce, esposa do dr. M. C. Flo
rence; 

- 9. d. Zelia Soares fere1-
ra, esposa do sr. Altair Soa
res Pereira; 

- 9, jovem Helio Gomes 

de Mme. Azeredo estudio do Serviço de Altc11 

de Mo1lla1' s Confere - diplomas pela Aca- Falantes, reuniram-se IIIIÍI 
uma vez os idealizadores do demia de Corte e Alta 1• Salão de Arte de Non 

Costura do Rio de Janeiro Iguassú. 
Lavioae; . - 9, menina Gizelia (1° 1101-
versário), filha do sr. f rancie
co Gentil Haroni Jr. e de d. 
Zelia de Araujo G�ntil Barooi; 

Ante-ontem à noite, 
em eua residencia,  fale 
ceu na avançado idade 
de 86 anos a ve neranda 
sra. Margari1la ,\ p · loni:: 

A inspetora de en•ino 
municip ,I, A ir.a Faria So. 
res, pcdi11 m,as urna classe 
para S. Pedro. 

I G U A S S Ú  X 

G U A R A N I 

No proximo dia 19, na  
quadra de b><qu,te do a lv1-
oegr,,, b,vcr:I uma partida 
amis:tosa de vôlC"i rntre o 
qu,dro local e o do Guara
aí Voleibol Clube. 

Cine Verde 
HOJE - Jornais Naclonal e 

d, Pox; um desenho; o f i lme : 
".\1.ascarada tropical", em tecnl· 
color, com Dlck Haymes, Vera 
Ellen e Cesar Romero; e a con. 
t,nuação do filme em serie : 
"Os tambores de Fú Manchú" 

AMANHÃ E TERÇA-FEIRAJornais Nacional e l'ararnount; o drama : "A dana azulº , com Alan Ladd. Veronlca Lake e W,ll lam Bendlx; e o f t lme : "0 vingado" das trevas", e o lni .. cio do l i lme em <série : ' 'A cavetra". 

Nesse dia, corre
ligionários. amigos 
e admiradores do 
tribuno e oarlamen
tar aum ioense, que 
ocupa o cargo de 
i;eguudo Recretário 
da  Mesa no Palácio 
Tiradentes, ;iresta
ram lhti, !Dais uma 
v e z, significativas 
homenagens, quan
do lhe fizeram vo
to�, por ce rto, para 
que não se afas
te j1m11is da linha 
de oefesa dos altos 
iuterêsses da noijsa 
terra. 

Caixa Escolar 
Comunicam-nos que no 

próximo di, 17, à�  17  h,., 
haverá no Grupo Escolar 
Rangel Pe,tana uma reunião 
d• Caixa Escolir deste Mu 
nicip10, para a qual estão 
convidados o, ,6c1os e pai, 
de a lunos e todo o profes· 
•orado.

Qual a mais l inda 
juvem íguassuana 

de 19.118 ? 

QU\RfA E QUINTA-PEIRA - Jornal �acional; o drama : 1'0 pirata d o s sete marts", c"m Paul Henreld e Maureen O'Hara; e o drama : "0 roubo da aafua Indiana", com Gerald 10 1• Apuração deste
Mohr e Janla Carter. 

concurso 
voto, 

�01in3 Nicolau Clavelo 970 SEXTA, SABADO e. DOMIN Lourdes Rabelo Ouimariles 85U 00 - Jornais Nacional e da Akinéa úonzalez Mor.lle 690 Pox; um desenho; o drama • 
O .. O pirata doa itle mares" ê 

1
1\'\�rina Alves Damasceno 48 

a continuação do filme ern ' aé- Le1la R. Quintana da Silva 470 rle : "Oa tambores de Pú Man. Liha Licurci Torino , . 280 chu". , Sildira l'ereira Soares . 220 

Má r i o  G u i m a r ã e s

- 11 sta. Adiléa Costa; 
- 11: sr Antonino Soares, 

residente em Taubaté; 
- 11, sr. Diooieio Teles de 

Brito· 
- Í2, menino Wilson. filho 

do sr. Juvenal da Silva e de 
d. Maria José da Silva;

- 12, sta. Ester R a m o s  
Viana· . 

- 12. jovem Hermínio de 
Melo Filho 10 anista da Fa
culdade de Odontologia deste 
Estado; 

- 12, sr. Lafaietc do Na�
cimento, socio fundador da 
Cia. Iguassuana de Gaxeta 
Ltda. 

Fazem anos hvjc : 
- jovem esportista Arl B. 

P
e
�

ei
d�;Aotonia Moreira Fer

na
�

d
!!�. Autooie. Auday, fun

cionária do Mioist �1·io da Agri
cultura. 

NASCIMENTO 
No dia 10 do corrente, nas 

Cl·U a menina Maria Lulza. 
!Ilha do ,r. llateo Paladino e 
de d . �hria Rodriguez Pala
dino. 

Barbosa de Morai0, viu 
va do saudoso major 
Honorío Pimenta de i\Io-
rais. 

A sociedade igua�&ua
na, em cujo seio sem
pre viveu essa e1,l 1 ma
da eenhora, inspirando-

lhe sempre bondadP, do
çura e amor, sentiu deFALE !IMENTO veras O seu dese a J ;rne, 

Ante-ontem, p e I a  manhã, prestando lhe ontem, por
veio II falecer nest11 cidade a ocasião do seu enterro,
sra. Lia de Araujo Matos, bo- as derradeiras horneoanissima eeposa do sr. Ariate!-' geos de seu res peito e Augusto de Yatos e progem-

adm i· ração. tora do sr.  Jvam Matos. O seu 
desenlace causou grande pe- Seu co rpo repousa na 
sar e'll o numeroso circulo sepultura 1 0618 da qua de relações d" !amilla �!atos. dra 7. o enterro veri!lcou-•e oo-

1 d �1 a tem, no cemiterio local. onde Paz á a lllll, e
B 

arg · 
o corpo desceu a sepultura rida Apolourn 11rbo�a 
480 da quadr!\ �- Sobre ela de  Morais, que entre nós foram depoo1tauas coroas e tanto se fez ebl imar pc,r palmas. expreesaodo. 10clue1-

d .  • d e ,.0 ve, as sau:Jades " ullH!lus bo- SUf\ de ICU\ºUO " 
, �

., -
meoagooa de Sebastião e Fu- sa e mãe, sogra, ,n ó e miha. Ot,,v1uoo o F a m 1 l 1 a,

l
bisavó, e �obr• tudo Pt'l:1 A gostinha Berço 1, Arl•teu_ Au- grandeza º" Sl!U cur '• gustu e !llhos, e Avdino. Zezé ., e lilboe. ÇuO. 

-·�,,__. ... --

Fernando Nunes Brigagão 

1 A D V O G A D O S  

ESCRITÓRIO : AV. NILO PEÇ�NHA, 23 (EDIFICIO NICE), 2°. ANDAR •• SALA 6 

OH li h 10 horas 
H O R A R I O (D I à r I a m e n t e) 

DM l i  ás 12 horas 
-----------------------------�_.............. ..................._... ______ ....,.. ___ _,.. 

Ruo Marechal Floriono, 2239 
Telefone, 180 

Com entusiasmo Jigno de 
nota, discutiram eles ai pri
meiras providencias a serem 
tornadas, tudo no sentido 

NOVA IGUASSÚ E. DO RIO de aS!egurar o exito dcm 
iniciati-u, que deveria init-.,.._ ............ ._ .............. _.....,.._ ressar a todos os que, 111 Í Jeii" BATISTA 

Tf>RJNe 
(2o ANO) 

Faustlna Torlno, filhos, no
ras, netos e demais parentes 
convidam as pessoas amigas 
para assistirem à missa que, 
por alma do seu inesqueclve1 
esposo, pai, sogro e avõ, JOÃO 
BATISTA TORINO, mandarão 
celebrar ás 8 hs. do proxlmo 
dia 18, na Igreja local, pelo que 
desde já agradecem. 

Nova lguassú, Junho de 1948 

nossa terra, dedicam ui 
pouco de seu tempo á anr 
de desenhar ou pintar. Da 
bom resultado drne trabt
lho inicial, estimulando OI 
que nele se empeoh11_11111, 
outras realizasões m•1om 
nesse terreno haveriam for
çosameote de surgir. 

Uma comissão provisona 
já está o rganizada pm 1�1• 
nar urna realidade, mwto 
breve o 1°, Salão de Attc 
de N�va Jgurnú. 

[\'\ONICII? l\h 
I n d i c a ç ã o  D. 2

Faço saber qu, a Camara Municipal aprcvou e ,u P'" 
mulgo a stguinte lndicaçllo : 

1 Arl. I• - Todas as quintas-feiras, as 20 !toras, na Sa • 
dos Vereadores, istes dar/lo audii11cia a elementos do 1# 
mtdiante as seguintes condiçiJes : 

/id,I a) - nas ciladas Audiências stJ pod,r4o ser _d,ba ditosos de inleréss, público; b) - as pessoas qu, d�stJº""' ,,. 
bate, ass1,nlos t!e interesse público, dtver/Jo se ,ns�rlVtf_

� Secr1taria da < amaro, sendo permitidas /ris (3) •;s
�,,. no mdximo, para cada reunido; e) - cada orador s 
df.

,íJ; 
usar da palavra durant, vinte (20; minutos, impro,Ívg ,a " d) - o Pr,sid,n te da .A.udiencia pod,ra cassar a po av 

flor• qualquer orador; o) - nas Audiencias, nllo podem ser : 
,,.. 

dados assuntos politico-partiddrios ou atacadas, direta O adtf diretame11te1 quaisqu,.,- pessoas; /) - caso a/gu,n °:,,.0, transgr,dir as dispos,ç&s supra, o President, da À�
dltll cassard a suu pa/avro,· g

) 
- os Stnhores Vertador1s rv solicitar do� orador,s ,se artcímen:tos e informoçbtS. d . A,t. 2• - R1vogam.s, as dispo.,i(/Jts tm contr "º·s,4111

Cúnwrn .U1<nicipal d• Nova Jguassu, Sala das 5' 
J d, ju11!,u d,• 1918. 

HUMBERTO GENTIL BARONI - P,e1idenle 
DIONISIO BASSI - 1 °. Secretário, 
(Publicado novamento por ter saldo com incorre�) 

Di·. Alfredo Soares 
C L I N I C A  O E  C R I A N Ç A S 

Co��UL TOl! ln : Rua Marechal Floriono, 19S0 - Tcf, Ili 
2u JH -&u. e 6 ... - Sabado das 15 ás J7 horll 

R E S I  li E N  C I A  : Pu• Antonio cario•, 1,s - Tel, Z38 --------------------

As 5 holll _ Saln de 

• IH10f l Santo Aaioaio e i 

pela Beda lira Plumineue, 

eamrt u pritcipail ruu dI 

.la 7,11 horu - Mlua fe 
Àlllilp, etm dialribuiç&� 
lt lalo Ant\llio. 



Doml11go, 13-VI-1948 conREIO riA 1 . ./\.VOllRA 

Monumental Festa em I uvor ao Glorioso 

Santo l\11tônio 
Padroeiro do Município de Nova lguassú 

HOJE -- 13 DE JUNHO DE 1948 -- HOJE 

Na Matriz 

p R 

HOJE ,..,.. DIA 13 
As 6 horas - Salva de 21 tiros 

em louvor a Santo Antonio e Alvorada 

pela Banda Lira Fluminense, que per

correrá as principais ruas da cidade. 

As 7,30 horas - Missa festiva em 

Jacutinga, cem distribuição de pães 

de Santo Antonio. 

As 9,30 horas - Di11tribuição de 
pãea de Santo Antonio após a missa. 

A'a 11 horas - Missa solene com 
a colaboração do consagrado orador 

sacro do Mosteiro de Santo Antonio de 

Petrópolis, Conego Osório Maria Ta

vares. 

A'a 16 horas - Procissão condu

zindo a Imagem do glorioso Santo An
tonio. Ao recolher-se haverá sermão, 
proBBeguindo-se o leilão de prendas. 

A e 

o 

o 

de 

G 

IVI 

No v a  
R A IVI 

lgua ssú 
A • 

• 

A's 23 horas - Serão encerrados 
os festejos de Santo Antonio com a 
queima de deslumbrantes fogos de ar

tificio, confeccionados mais uma vez 

pelo grande pirotécnico Narciso d' Al

meida Ramalhada (Cia. Ramalheda Fo

gos e Explosivos Ltda.) 

No decorrer do leilão tar-se-ã dis

tribuir aos arrematantes, coupons nume

rados que darão direito a concorrer a 

dois valiosos premio�, que serão sor
teados ás 21,30 e 22,30 horas. 

Abrilhantarão a festa as Bandas 

do Regimento Sampaio (Glorio&& Ban
da da F. E. B.), Luzitana e Lira Flu
minense. 

A ornamentação do templo estará 
a cargo do competente artista sr. João 
José Fernandes, antigo ornamentador 
dos templos do Rio de Janeiro. 

A ornamentação externa e ilumi
nação foram conUadas ao sr. José 
Moaclr Nogueira. 

-

1 s s A o •

• 

Carlos Porto Dias, Custodio Pereira Henrique, Bernardo Pereiru, D1onisio de Azevedo Cunha Pereira, Walter 
Militão Lopes, José Baroni, Agostinho Martins Duarte Sobrint, 1, Alvor.no Coutinho, Manoel Joaquim Martins, Eurico Côrtes, 
Enéas Martim:, Orlando Chagas, Marcelino dos Santos FagLndes, Altamiro Gentil Baroni, Antonio Moreira Melo, Otavia
no Pereira de Melo, Avelino de Azeredo, Antonio Satu,·nino -la Silv,:i. (Zezé), Marinho Mag'.llhães, René Salucio Pitanga 
Granado, Rodolfo Quaresma de Oliveira, Sebastião H de Mato,, OtaC"ílio A. Amorim, Obertol Santos a Sebastião Duooini. 

Haverá trens especiais para Tairetá e Rio ás 24 horas 

3 



4 r()RRl'IO DA LAVOUP.A 

» A D I OS _PIL_o_r -_PHILco - R. e. A. - EMERSON

ll Rua Getulio Vergas, 2 - Telefone 264 Nova Iguassú 

__:.----�---------=======-==-===-=::::::�--�i\5)J@l�j@j@J� COMARCA OI: NOVA IOUASS( 

Edital 

De publlcoç:io de docu1t1• 

em proceuo de foteament 

terra,, com o proJo de 10 

como oboixo se deolaro 

Henrique O u  q u e  Eslnd• 
Meyer, Ollcla1 da Primeira Cu
cunscrlçlo do Reg111ro de lmo
vt11 da Comarca de Nova lguas• 
sú, Estado do Rio de Janeiro. 
por nomeaçlo na forma da lel. 
etc. 

F•rm ••i• Grande depó'3ito dos fogos marca. UNIVEB.&41.

�{
t

??�cf:f:'r�.�;1:;::·�� 1 Sortimento variado. = Preços especiais para
. 
revendedores

posllarlo do• Produtos Seabrln 
(JgJ Ou����;�� �

ª

i�;o
3
r��

utko A. 1 1 R u a M a r e e h a l F l o r i a n o p e 1 X o t o' 17 9 8easns Fnnec-arins ,!?� 
�.i] ( "M FRE"''TE .,;, "'nBINB 01\ E. F. e. 8.) 

Cosa Sa11to Anta,110 - .:,et íl a:;,. a, n '-'" 
vlço funerarlo G;llher !•a WJ 
Ferreira da Silva Ru� M •. :r';Jj 
chal Floriano , 2018 fel 60 

- f!ThNova lguassú. 
� 

NOVA IGUASS'Ú E. DO RIO

Pelo prtaente edl11I, com c1 

prazo de dez (IO) dlu e publi
cação por tres (31 vezes, no 
Dlarlo Oficial do Eslado e no 

Correio da Lavoura, Jornal que 
ae edita nesta cidade, laço sa· 
bor a quem Interessar posl3 
que por Schllck « Cla. Ltda., 
firma eatabeleclda no Rio de 
Janeiro, , rua Gonçalves Ola• 
n. 67, represenlada pela So- _________ _ 
cledade Territorial Conslrulora 
"S01ec" Limitada, nos termo� 
da procuração outorgada nas 
nolas do tabelião do 13• 01,clc, 
do Rio de Janeiro em 29 d< 
aetembro de 1�7, no IIYro n. 
109, li•. 125•, e esta por seus 
aoclos Walter Modesto da SIiva 
e Anlonlo de Sousa PI nto, lo, 
ram depositados neste Cartorlo . 
para lnacrlçlo nos termos do 

Decreto-lei n. 58, de I O de de 
aembro de 1937, regulamentado 

pelo Decreto n. 3.019, de 15 de 
aetembro de 1938, a planta do 
loteamento, o memorial, os ti· 
1ulos de domlnlo e mais do
cumentos exigidos por aqueles 
diplomas legais, sendo objeto 

du loleamento a seguinte área 
d� terreno :-"area com 310 000 
metros quadrados, desmembra 
da da antiga fazenda da Pos 
ae, que foi de propriedade d� 
Comendador José Ricardo Mo
dulo Leal, com as se&ulnte• 
dimensões : - a começar do 

entroncamento das estra:las P•· 
ra Ambal e Santa Rita, medln 
do pelo lado direito , de frente, 
aobre o alinhamento da estrad, 
a direita, em angulo de 2()o 30' 
05 ms., dai em anguto de 92<> 
�· , direita em linha reta alé 
encontrar a estrada para Am
bal, 618ms 50, dai. até encon
trar o ponto de partida no en, 
troncam<nto, co m a estrada de 
Santa Rita, de lrenle, sobre o 
allobamenlo da Estrada de Am
bal, !116ms.70". Em conlormlda, 
de com os Decretos aqui cita
dos llca concedido aos tnteres. 
aados o ,,azo de trinta (30) 

�li@j@L����W[L,�i@!f@fu�1ª� _&lf@!�=�,""'15-
Casa Sao Soba,Ulo-C lxõe� 

e corôas • Osva,do J. dos San
los. Av. NIio Peçonha, 311. Tcl. 
283 - Nova lguas,ú. 

Diversos 
Dellla Pereira Montenevo -

Construtor. Av. Santos Dumont, 

Nova 
Reataur•nte 

de primeira 

ordem 

C A F E' 

BA R 

-:-

E 

626 • Telefone, 69 - Nova Petl•quejraelguassú. 
Bebida• de 

toda• as 

qualidade• 
S. M. T orraea - Copias e pa

peis heliográficos. R. Uruguaia
na 112-1• and. Fones: 23-4968 
23'.2663 e 43-8816. 

FotovaRo lguaui - Lauro 
de Oliveira. Chamados a doml 
tlllo. Telefone, 146 - Nova 

l�uassú. 

Mandioca • alpim - Com 
pra-se qualquer quantidade, á 
rua S. Sebastião, 1695 (fundos) 
-Bellord Roxo-Estado do Rio 

dlaa, contado da ultima publl- ---------

Bon• dente• 
regime ali

mentar 

• 

Os dentes estragados ou 
c>riados são devido,, prin
c1palmenu, a defeitos da 
alimentação. O regime ali 

á 

portuguesa 

MANOEL QUARESMA 
DE OLIVEIBA 

Terrenos a longo prazo - Compro - Venda 
Administroçoo de lmoveis 

Nova lguossú: Av, NIio Peçanh1. 23-2 andar. T<I. 234 
R,o · Rua Buenos Aires, 19 - 2<>, sala 3 - Tel. 43-8670 

às quln1as-lelras das 16 ás 18 horas. 

Oficina NiecJn;ca 
SOLDA ELETRICA E OXIC:ENIO 

Serviço do torno mecanico e rlaina, Moei, rtos do in quinas 
em gtral, rc·form:i cm motores do eombu,tl, 1��:,1nJ, mon

tagem o AsSi:Dtamento do UJ írpünt\5 do 1nr:.11utr upo. 

Bittsncourt & Alarcão Lt�a. 
menear i, pois, uma du 

ffi Trav. 13 de \larço, 2',Tel.136-IIOVA IGUASSL"-E. do 1:Uo 
condições essenc1rn á con 

füig,! ==---IIE!ES:!!:IIIIE:E!!:l!IE==i=lmliõ:!5=11ãl-ll=-=-=-=-•••r. <crvação dos bons dentes. 

Ginásio 

d� Nov.� IQUdÇU 

Matriculas abertas para a

CURSO DE ADMISSil 
"º 

Externato Flumineqse 
SITO Á 

R. Bernardino Melo, 1225=1ova p
HORÁRIO: 

8 ás 11 e 11.) ás 21 hora• 

Dr. Eduardo SIiva Junior 
CIRURGIÃO-DENTISTA 

CONSULTOR 10: 
RUA RODRIGUES ALVES, 

NILOPOLIS ESTADO 00 BIO 

caç.lo do presente, para o efei
to de Impugnações, findo o 
q II a 1, Independentemente de 
oferecimento de Impugnação, 
acr, levada a efeito a Inscrição. 
Para conslar foi passado o pre
aente e outros de Igual teõr. 
para pabllcaçlo e ahuç.io, nos 
termot da lei. Dado e pasudo 
aeata cidade de Nova lguusú. 
!atado do Rio de Janeiro, aos 
•lnte e cinco (25) dias do mh 
de maio do ano de mll nove
centos e quarenta e oito (1948) 
Eu, Henrique Duque Estrada 
Meyer, Oficial, o ,ubacrevl e 
111100. A presente copia con, 
lere com o original que

1 em 
data de hoje, foi afixada no lu, 
11r de coatume deste carlorlo, 
e1tando aelado em conformida
de com a lei. Nova leua11ú, 25 
de maio de 19ia. Hmriqu, 
Duq1UJ Est,odo li')'"· 3-3 

Procure ingerir sempre ali

mentos ricos cm calcio, fós
foro e vitamina D; leite e 
derivados (coalhada, queijo, 
erc.), ovos, verduras e fru· 

MillllllllllllllfdllllllillllllllilllllillllllllllllllmüíilliE:!li;m:1i:11111E1!l!i!:11irnlliil: 11,:m111111111:r.ummm11111111111mw11uuutlillmunm1muuunmmum�11111111111111111111m111wu 

� Armazem lndep ndencia tal. 
SNES 

E:;; 

A CASA LAUDAN

ªª Ma.triz : Pra.9a. 14 de Dezem br(), 8 - Tel. 424� 

Vend• • con�erla máqi.in•• 

li• •••retrer, •amar, calcular 

• reglatrador1IJs.

� Filiais: Rua Bernardino Melo, 1697, Tal. 409 · Rua Marechal Floriano, 2ara,
! ==--= Tel. 67 e Praça da Matriz, em Amtin, Tal. 2 

Conservas, bebidas nacionais e estrangeiras 

Rrtlgos para escrltorio, e papelaria. 1 
E= Rrqul\"os e cofre!I. Fogões a oleo e quero• i§ 

Secos e molhados de primeira qualld.ad�. - Fnragens, lenh.a e carvio 
Entregas a domicilio - \'END.RS 1\ OINHEIR� 

aene dos ultlmos tlp11�.1\rtig•s de al:,minio I fRJ\N(fS(Q 131\�QNf 
R. Marechal Floriano, 2405. N. lguassú l a Niunlc/plo de Nova lguaesú 

_____________ _, t1m111111111111111u11w111J1111lll1111111111m1111111111mm1m:11 ii·11111111111P11m11111• 1111 11�11·:i

& PlfuHl\ 
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Domingo, 13-VI-1948 

Prefeitura Municipal de Nova lgnassú 
PORTARIAS 

O Prefeito Hooic!ipal de Nova Igo'5sú, usando das atribui• 
ç6H qoe lhe conl•re a JegisJaçilo om vigor. 

Resol'f't'I dispensar, a podido, o eJ:tranumerario mensalista, Jo� 
d Dalv•n Loureiro Lima, da fonçlo de Topógrafo, da Divisão de 
ln�obaria - Serviços Auxiliares, com o salario mensal de Cr S

. 1 100,00 (um mil e cem cruzeiros), a partir de J<i do corrente 
Prefeitura Muuicipal do Nova Iguassd, 2 de junho do 1948. 

Resolve dispensar, a pedido, o extranumerario mensalista, Ro
berto Baroni Soares, da. fonção de- auxiliar de escritorio, da Divisão 
de F.ueoda - Serviços Auxiliare�, com o sala(!o mensal de Cr S 
750,00 (setecentos e cinqoenta cruzeiros), a partir de 2 do corrente 

Prefeitura Manicipal de Nova 1guass1!, 3 do junho de 1948, 

Concede, nos termos dos artigos 161, § 8°, e 163 do decreto· 
lei 8• 624, de 28 de outubro de 1942, e de acôrdo com o laudo 
medico, ao Enfermeiro, do Qaad.ro Suplementar, Urania Coelho Rtl 
mos, 4 dias de licença, com vencimento, para tratamento do saude, 
a partir de 4 do maio último. 

Prefeitura l!nnicipal de Nova Iguassú, 4 de jnnho de 1948, 

Concede, 110• termos dos artigos 161, § 4°, e 168 do decreto, 
lei n. 624, de 28 do outubro de 1942, e de acôrdo com o atutado 
medico, ao Professor intEJrioo, Classe "E", do Quadro Suplementar, 
Luei Soares Bibeiro, 15 dias de licença, com vencimento, péra tra
iamento do saude, a partir de 29 de maio último. 

Pre!oitura Municipal de Nova Iguusl1, 4 de junho de 1948, 

Concede, nos t<>rmos dos artigos 161, § 4°, e 163 do decreto· 
lei •· 624, do 28 de ontubro de 1942, e de acôrdo com o laudo me
dieo, ao servente, do Quadro Especial, José Laurindo de Azeredo, 
95 dias de licença, com se.lario integral, para tratamento de sande, 
a partir de 26 de maio ultimo. 

Prefeitura Municipal de Nova Iguassú, 4 de junho de 1948. 

Concede, nos t•rmos dos artigos 161, § 4°, o 163 do' decreta
lei n 624, do 28 de outubro de 19!2, e de acôrdo com o at<>stado 
aedico, ao Trabalhador, do Quadro Especial, l!a11oel Coelho da Sil
n, 10 diu de licença, com salario integral, para tratame11to de 
Mude, a partir de 26 de maio último. 

Pnlfeitura 1!11Dicipal de Nova Iguassti, i de junho de 1948. 

Concede, nos termas das artigos 161, § 4°, o 163 de decreto
lei a. 624, de 28 de outubro de 1942, e de acôrdo com a lando me 
dioa, aa Professor, ela.se "E", do Quadro Suplementar, Odiléa dos 
Su&os &amos, 15 dias de licença

,. 
com vencimento, para tratamrn

to de saude, a partir de 26 de maia nltimo. 
Prefeitura l!wúcipàl de Nova Iguassú, 4 de junho de 1948. 
SEBASTilO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 

(Conclue na 7• pdgino) 

CLIIIICA MÉDICA 
oe 

DR. IIIARIO A#CORA DA LUZ 
DO HOSPITAL GAFFRE.E GUINLE 

Do Oispen1orio do Medalho Milagrosa 
HORARIO, 

Segundas, quartas o sextas - das 14 ás 18 horà.s 
Terças, quiutas e sabados - das 8 lis 11 horas 

CONSULTÓRIO, 

COf!RFIO r"lA 1 /,\ff"Hll<i\ 

0/l;emo{}O: 

tam1nllão 
se 

eonllece 
t," _r 

• '>/ ' na 
estrarlal EIS O MELHOR campo de pr�vas ! Na estrada vlft caminhão 

demonstra quanto pode, <:m pujança, em pontualidade, 
em economia. Nas estradas, boas ou más, em templl 

chuvoso ou Sêco, os Caminhões Ch�vrolet correspondem 
ô confíanç:a neles depos1tado, porque rendem mais, 
quilômetro por quilômetro, do que qualquer outro cami
nhão de sua tlasse. Procure conhecer as imporfonte1 

características inéditos apresentados agora pelos co
m:nhões Chevrolet. E lombre•se: Chevrolat é o caminhão 
que mais se vend• - no Brasil e em todo o mundo 1 

/�ANJ&�� / _ 
(lfWV "7 ,, \ 

5 

. .

hevrolet 
PRODUTO DA GENERAL MOTORS 

.... _. t 

AV, NILO PEÇANHA, Z3-4• ANO.-S. 10-NOVA l(]UAÇÚ ?ARA VENDAS E SERVIÇO r;wn;rr �� 
CONCESSIONÁRIOS AUTOR'ZA0OS DA GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A� 

ESCÉI\�ECI�ENTO 
Concessionário em Nova /guassú: 

JOÃO R. CARDOZO 
A Calza Economlca Federal do Estado do Rio esclarece 

ao p6bllco que, das medidas tomadas por sua direção, tão logo 
le apurou a exlstencla de um desfalque na sua Tesouraria, mon
llDdo a um milhão do cruzeiros, resultou a descoberta e a con• 
llulo do serventuário responsavol Ruo 13 de Março, 48 

No caso foram aplicadas as providencias determinadas ,ela lei, cabendo assinalar qu", com recursos próprios e auxiliado por sua familia, o aludido func1onárlo ressarciu , lost1-ta1Ç10 lesada no valor do doslalque ,erillcado por uma com1sllo de peritos contadores. E' de notar, ainda, que a grave lrrepl111dade, segundo a confissão do faltoso se vinha proces
-o de,·Je o ano de 1939, encoberta por manejas de contabi
:-de, afinal desmascaradas pelos serviços mecanizados receo-aente instalados na Caixa por sua atual admlnlslração. 

Reuarcldos os seus prejuizos, esta enliclade solicitou das 
lalorldades pohclals a suspensão da pri!ão admln1strat1va �ue 
�acrera, tem quebra da continuação do processo que na hl
... - e na alçada competente couber. 

Cnmpre à direção da Caixa agradecer de públlco a vallc
:,: pronta cooperação que lhe foi prestada pelos srs. Minis 
•-�-da Fazenda e da Justiça, Chele de Pollcla do Departamento 
;ral de Segurança Publica, Secretário de Segurança do Es-do Rio e Delegado de Roubos e Furtos do Distrito Fede=· Sem e11a ajuda nãJ haveriam alcançado o êxito que tive-
.. • aa medidas ton:adas na delesa do palrlmonlo conllado à parda, 

úr. �uiz Guimarã�s 
Clh!CA MWICA - CRIANÇAS 

�ociedade Laticinios União Ltda. 
Usina e Entreposto de Leite 

Laboratorloa completo, para aoali11ce de leite 

MATRIZ: 

AVENIDA FRANCISCA OE ALMEIDA, 1419 (l!d!ficlt proprio) 
NILOPOLIS - E1t11do do Rle 

FILIAL: 

USl:'liA RUI '· Ju.lo BATISTA, 5oz ([dílicio proprio) 
VILA MERITI - E. do Rio 

J t!> S É ,\1 1\ R 1 1\ T E I X E I R 11 
SOC/0 <Jl:.kEN1 /; 

1\ �-�: .. �:H��:-�!-��!�:� 
Cou1lt<>rio: Ed. Darke. Bu 18 de maio, 23, 18°. aniar, talas 

163�134. 2"', !U e 6", das 9 is 11 hor'" - RIO 
la1ldanclo1 Ruo Baraa,dlao Maio, 1015 - Tele .... , 19 

CONSULTORlO: 

Reaideacla, 1\v. Saatoa Damoat, .110 
Telefone, a

Riu 

Das 9 h 11 ho,ao 

5 d e J u , h o, 4 1 - T e 1. a o 1 
HORA RIO: 

(Dlarlamenle) Das UI•• ti lloraa 

..,.,_.._.....,._.... •••• w•*••••••r fll"rF• ....... 

A Varanda de Nova lguassú 
de Manoel Pernira Bernardes Jr. 

Moveis de vime em geral, vassouras, espanadores, etc,. 
Rua �lorechil Floriano, 2Jõ 1, Tel. 67,Nova lguassú·E. do Rio 

I 
e 

O 

Vmd.-.se um a· ;i��; #&laon Trlg••lro
asa B�n{Ialow d rna Ai· 

{reda Soarts, 11.9, p.,. Despachante Hnnioipal 
ra ser t·ista 11a mesma e tr,,-
tar e 1m o sr. S baslillo, 110 
Ria, a ruu Pneira N1mt>, 221 Av. NIio Pe�anho, 13 (E<lllcl• 
(tuNdos), Aid,ia Campi,la, dJs 
19 ds 22 hr., diarfam,nle e aus Nice)�• andar, 11110 7-TeL ffl 
do,r,i,rgo� " qualquer /1 o r a. 
Preço · CrS 65.()()(),00. Nova lguouG - E. de lla 

Oficina Mecânica lguassú 
Conserto e reforma !(�ral d, 2utoni6•ci, e ca· 
minhões. - Solda-se a oxigênio. - i\J,pt>çio de 

freios hidr2ulicos • qualquer ripo dr carro. 

DUCCl#I • FR AIICO 
R. Marechal Floriauo, ZJ76-NOVA IQUASStl-E. 4• ltie 
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Prefeitura Muni= 

cipal de Nilópolis 

PORTARIAS 

O Prddto Muoidplll d� �ilopolit, usando das atribaiçõtt 
••• lbe conf<'rt°I a legi,laçlo cw •-,�nr. 

Cont'ed", aos termos do art 28, § 2\ do deueto lei n. 687, 
•• t• do [c,-rrrtiro de 1�3. ".d,, al'.'ôrdo com o laado me�I ·o, ao 
exuu.umerãrio m�nsali!-óta, L10dJllra Valverdo Jos6,_ q_u1nte (15) 
diu de licença, para tratamento Jo saod�, com �al&no 1otrgral, a 
putir de 2S dt maio y�oiimo p�s�ado

_. 

Profritora l1001<1p1I de 1'1lopohs, 2 de ioDho de 1918 

Concedr, nos tcrn:oCl do ut. 28, � 1 · do derroto-lei � 687, 
ae J do (t"\·creir� de lll43, e de uddo ro� o la�do medico, ao 
1.uraaumrrauo diarü,tJ, Evaristo Rescade Viana. oito (8) d1�1 de 
licença, ('lm !--a'ario iutr:::-rel, para tratamento de l&Ddll. a pArt1r da 
24 de maio prox1mo passado. .. . 

Prehturo l!ooicipal de :si 1lopoho, 2 do Junho de 1948. 

Resoh·e, transferir, «1x-ofirio, d11 aeôrdo com o ar� 72, do de· 
troto-l•i n. 624 do 28 d• outubro do 1942, Angelo Joho lhamb•· 
relli do cargo d� Guards, cl•ne •K". d,1 Quadro Suplementar para 
,. ca'ry() da da'iso ·K'1. da carreiu de Fiscal de Obr1u, do Qa d?o 
JI, vago com • promoção de Eoé'5 P,roira Belém 

Prefeitura Municipal de N1lõpoli•, l de joobo do 1948. 
JOÃO DE HORAIS CARO)SO JUNIOR, Pref•llo 

Decrtto n. 5, de 1° de Junho de 19!JS. 

O Prefeito Municipal de .Silopolis. usando das atriboiçõts 
,ae lbe si-1 cooftridas em lei, e t"ndo em t'ist-a o 10� pr teitna o 
� 1• do artigo I• da R•soluçlo D, 8, do 29 ;Ê c'í:�bT :� 1947, 

Art Unico - Fica extinto um (1) cargo de Guarda, rltssa 
ªK", do Qaadro Sup1e�enur, vago. em ,irtude de tr101fertincia 
ex-oficio de Angelo Juho Cbambarelh. 

Profeitura Municipal de Nilõpolis, 1 de junho de 1948. 

JOÃO DE HORAIS CARDOSO JUNIOR, Prefeito 

�EFRIGERADO�ES 

FRIGIDAI�E 
Instalações eomerclais com Unidades 

PRIGl01\IRE 

Oficinns de consertos e montâgem 

João R. Oa.1•doso 
ATENDE-SE A DOMICILIO 

TRRV, 13 DE Ml\R�6, .!18 - Fone 212 

--� -

J. VI E(RA & Cia.

Apnrelhos sanitnrios - Azulejos Mosaicos Ladri-

lhos hidrnulicos B R C. 

(!erâmlcas 1 "São � aetano" e "e e B" - Filtros Metais -
Fogões e fogareiros elétricos "Rei" - Fogões - ehaveiros. 

V!'ntiladllres - Lumpadus - Materiais para instalações 

eletrici,s e bidraulicas. 

LOJ E ESCR!TORIO: 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2191 • Tel. 263 
Nova. Igua.ssú. E. do Rio

1\ R L I V R E E S l\ U O E 
V d 

um conjunto para 

1 811 e·SB Luz, completo, A vida ao ar lh-re aumenta a rcsl�têncla do organismo para Sitio. Tratar às doenças Infecciosas, , R A I d v 1 88 Mantenha seu organismo em condl�ões de "s'st,r ás ln 1' ua n etlo O • e, -
fecções, passando a rr.alor pa,1� do lt:mp, ao ar livre, t! coo I 

N�Sla. 
servando bem vcnlllados o local de trabalho o a h,b•tacào. 3-3 S, N. E S. ' 

SI�VINO 

Sl'9VEIR1\ 

.dllllllllDIIIIIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllliiilr.1111111111111111111111111111111111111111111illllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh 1

Seguiu q:uru-feira par, 
Mootcvidfo, a bordo de urr 
quadri-motor da Pao·Amc 
ricao, o nouo prezado com
panheiro de redação dr. Sil
•ino Silveira, que deve en· 
cootrar-1e desde ontem na 
cidade de Buenos Aires, onde 
Ji1põe de vuto circulo Je 
amizades. 

Etpecialmente convidado 
tomará parte nos atos sole
nes da "U n i ã o Cultural 
Americana", a realizarem·te 
no dia 19 do corrente, come
morativos da passagem de 
mais um aniversario da pu 
jante instituição. 

Silvioo Silveira citcndcrá 
a 1ua •iagem à Republica 
do Chile, dncndo estar de 
regreuo nos primeiro, diu 
de julho vindouro, por via 
l�rea, ao Rio de Janeiro. 

O 1cu embarque foi muito 
concorrido, fazendo-,e reprc· 
aeour o CORREIO DA LA 
VOURA. 
a.ftftftY.lf.J4•� ,,,, • a ••.w•-....v 

' 

PIÁCOS e 
ÃldMICOS 

�rfim��.· 
Grande Tônko 

= FUBÁ REAL EMPACOTADO 
(Fabrica.d o com. milho despalpa.d0) 

APRESENTA O OREM.E DE MILHO GRÃ-FI 

Um produto que se 1mpoe pelo seu aito valor alimen
= 

= 

ttcio. Sua qualidade e seu sabor não se 
em nenhum outro. O melhor entre e::��!�::. � 

-FURÁ REAL EMPACOTADO'
1 OM l?�ODOTO DA 

= 

- Moagem Brasil, de IRMÃOS COUTINijO 
'IJIIIIUllllllHillllllllllllllllHllllllllIHalllllllif mI!llllllHIUllllllll!!lllllllllllllllllll!l!llll 111C' 

Carlorio do 1° Oficie 4,, 
- João Bittencoort F• 
do Registro de Titulos e 
cumentos. Comarca de 
de Caxias - E. do Rio. 

Luia Go11,alH1 - CI 
Dentlsla - Diariamente dai 
18 horas. Rua Bernardiaa 
n. 2139. Telefone, 314. 
lguassú. 

Dr. Pedro Santl ... 
Cirurgião Denllsta. Ra1ol· 
liclo Ouvidor). Rua 
169, So andar, sala 811. J 
fone, 43-6503 - Rio. 

Eacrilorio Técnico ,...,.._ 
Sa11to1 Netto a lrmao (Coo 
res e Despachantts). Sm 

& comerciais ,m geral. 11111 
Getulío Vargas, 22 T<I. :O 
Neva lguassú. 

Seguro 
A1.1 ·C"n,�11 Pe,so .. ls r Ma. 

TrJb,11ho fogll, Aull.JR Ó•'' 
h(hJiJ.)d� 

Rooerto Ca�ral 
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Domlogo, 13-VI-1948 

NOTICIAS DO GINASIO 

AFRANIO PEIXOTO 
Cl•••lflaaçllo Geral de aprot,ell•

mento do mil• de Maio 
Jardim de lnfancia: I ·, lugar, 

Eduardo Chagas Moniz e Enl 
de Andrade Costa; 2·. lugar, 
Ad• Carvalho de Azevedo; 3•. 
lugar, Heraldo Senne de Arru
da. 

10 Ano Primario 1 1·, lug,,r, 
Hecllda Martins Pereira; 2· lu-
111, Maria de Lourdes de Sou
li Marques; 3° Jugar. Anice 
Younes. 

li" Ano Primario: 1 ·. lugar, 
Maria Lulza Ladeira Oulmarã_es 
e Eunice Pimenta de Morais; 
2", lugar, fatlma Murad e He
lalne VIiarinho Bouças; 3·. lu
pr, Olga Kock Krasznllszky. 

JO Ano Primarlo, 1·. lugar. 
Maria Chrlzanta Vidal Corria; 
2·. lugar, Helena Vilarinho Bou
ças; 3·. lugar, Leólia Chaves de 
Almeida. 

., Ano Primorlo, t·. lugar, 
Irene Olmoulltsas; 2·. lugar, 
Wellington Viana; 3·. lugu, Jo
sé da SIiva FIiho. 

S- Ano Primcrrlo, 1·. lugar, 
Lulu �e Almeida Morais; 2·. 
l1pr, Sonla Maria de Sousa 
Marques; 3·. lugar, Anlonlo 
Oluo Gonçalves. 

1• At,o Glnoslal : t ·. lugar. 
Aatonlzell Brandão; 2·. lugar, 
Allredo Callxto ferreira da S11, 
n; 3·. lugar, José Marinho. 

li" Ano Ginasial, 1 ·• lugar, 
Odll1 Soares Granado; 2·. lu
pr, Ary Afranio Peixoto; 3·. 
fapr, Mauro Lemos de Azeredo. 

DESJ"f)RTt>S 

l'lagae,Poague 
O campeonalo Interno de Plo

pe-Pongue terminou com o 
11e1Ulnte resultado : 

1·. lugar: 1·. ano ginasial 
/larlcto); 2·. lugar, 2·. ano gl-
111111; 3·. lugar, 4·. ano prima, 
rio; 4·. lugar, 3·. primario e 6·. 
aao prlmario. 

A equipe vencedora foi cons
tltulda dos seguintes competi 
dores : Tasso Pereira da Silva, 
Antonlzelll Brandão, Leny Mon
teiro de Barros, Elias dos San
tos, llalo Benlto Conte e José 
Cardoso Tavora. 

Voleibol 

O seleclon,do feminino ven
ceu o selecionado masculino 
por 3 jogos a 1. 

Tenls 

Os Jogos mais empolgantes 
foram realizados pelas equipes 
••graúdas''. 

Venceu com brtlhanlismo a 
dupla José Pimenta Vasconcelos 
(professor de tenls do Q1naslo) 
e dr. Manoel de Carvalho Flo
rence (medico do Olnaslo) 

Destacou-se a dupla dr. Mau. 
ro Arruda e dr. Daniel Watklns. 

eorrida rasa 

Para meninos. Sagrou-se cam
peã a I• serie ginasial com a 
vitória de Tasso Pereira da 
Silva em 1 ·, lugar, e !talo Benl
to Conte em 2·. Para meninas, 
o 1·. lugar coube á 1• serie gl, 
naslal com a vitoria de Antoni
zell Brandão, e o 2·. lugar ao 
2·. ginasial, com a vitoria de 
l!arlene Pacheco da Silva. 

einema 

No projetor do Glnaslo foram 
passados os seguintes filmes: 11Chimp the avlator", HN e w 
York", •charlie Chaplin", "0 
Glnaslo Mranlo Peixoto na pa
rada de 7 de setembro de 1947". 
"Um colegio nos EE UU", "As 
laranjeiras da Callfornla'', "Via• 
gem nos EE UU". 

C:ORREtô Dt. l A '1011"" 7 
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Em cada refriger ador 

frigidaire 

�1:-

�> GdÊ NERIL liOlfJJ�S 
r.a está a experiência de 26 anos1�� , de 1:

d
érança em refrigernção !

ÃI 

Cada refrigerador garantido pela marca 
Frif}idaire est6 implicitamente garan
tido t.ambém pela General Motors! 
Em seu proveito, desfrute deeta dupla 
prantia ... eeoolha umFrigidaire-deade 
1918 o pioneine ISder da refrigeração! 

FRIGIDAIRE · IIARCA EXCLUSIYA DA GENERAL IIOTOII 
Concessiondrio Frigidaire em Nova lguassú: 

.1 e íi e R. e a R o e z e 
Trav. 13 de Março, 48 

E. C. lgua.ssú 
RESUMO DOS ATOS DO SR. 

PRESIDENTE: 
a) - Tomar coobccimento e 

arquivar o boletim n. -; da L.I.D 
e o telegrama do Gremio Manoel 
Bre.oco; b) - oficiar ao sr dr. 
Deleg,do Regional solicitaodo 
policiamento pata o jogo do pro
i.imo domireo lboje), cm pro1-
segnimento 10 Campeonato da. 
L.I.D.; e) - agradecer a.os asso 
dados sn. Nicolau Rodrigues da 
Silva � Osvaldo Soares e a sta. 
Nilza de Azevedo ofertas de (ra· 
vações para a discoteca. do Clo.be; 
d) - oficiar ao Clube Recreativo 
Caxiense convidaodo a soa Dire· 
b>ria para assistir ao tradicional 
baile da Chita; e) - conceder 
demissão do quadro social, a pe 
dido, ao sr. Ad&lberto Sobr&l de 
Oliveira, e can�elar, de cooformi · 
dade com o que pteeeitoa o art 
10, Capitolo l!I, dos Estatutos. 
a, propost•s de ns. 1071, 1098 
e 1099; () - iDcluir no quadro 
s1Jcial, como contribointes, o, srs. 
Cla11dio de Oliveira Canlcanti e 
Antonio P�rrelli da Silva, e no 
Departamento Feminino a sra 
Rosa Abrllo e as stas. Lídia Goo• 
çalves, Maria Eduarda Gooçllvei, 
Za.íra Roque dos Reis e Terezi
oh• Ferraz de Alweida Morais 

Nova Jgaassú, 9-Vl-1948. 
OSMAR LAPORT DA MOTA 

l O• Secretario 

AVIS e
A ComiS9llo de Revi•llo de ma

trfoulas do E. C. lguanó. leva 
ao conhecimento dos interessados 
que todo associado, c ojo atruo 
d! suas contribuições ascendam 
á importãacia de CrS 40,00 (q11a· 
renta cruzeiros), terii a soa ma
tricula cancelada se não •• quitar 
com a Tesouraria do cl11be até o 
dia 15 de juubo do corrente ano. 

NICOLAU RODRIGUKS DA 
SILVA - Pr�sidente 

Trabalhos graficos 1 
Na redação deste jornal 

�_,..,X•:. : : :. • :-:-:-:-: .... :-:-: .. :-:-:-:-:-:-:-:•,: • • • • . �. :"' 8 • 

Prefeitura Municipal de Nova Iguassú eJ;;.._a_u_m_ra....;;;..p_az_e_
le
_
ga
_
n
_
te Oficina Mecânica 

Beaoluçã,o D, 19 
Abre •••dito Hpeciol na importância de e, S 361.000,00, 

A Camara M:unicipal de Nova Iguassú, por se11s representan· 
Ili lecau, decreta e eu promulgo e sanciono a seguinte resol11çlio : 

Art. 1° - Fica aberto o credito especial de Cr S 361 000,00 
(tre&eatos e sessenta e om mil cruzeiros) pau oc orrer ao pagamen· 
ti 4a diferença de salarios do pessoal diarista, no corrente exerci
.. em face do aumento concedido pela Resoluçlo n, li, de 21 de 
lnertiro de 1948 

Art. 2° - Revogam· se as disposições em contrario. 
Prefeitura Municipal de Nova Iguassn, 9 do junho de 1948. 
SEB.\STI..Ã.0 DE ARRUDA NEGREIBOS - Prefoito 

PORTARIAS 
O Prefeito Uuaicipal de Nova lguassil, usando das atribai• 

... qoe lhe confere a legislação cm vigor, 

.. 
Resoln considerar licenciado. nos termo! do art. 28, § 2°, 

._to-lei n 687, de 1 de fev,reiro de l 943, e de aeôrdo com • lllllu!J.ic.�lo fC'ita pelo Instituto de Apo9eotadoria e. P('nsões �os laà1tr11no1: o extraonmtra.rio diarista Gabriel Balbloo de Brito, 
• ltftiod.o de 18 de fevrrdro até 3\ do maio uhimo, S"ndo 65 diA.s 
� 1/3 4o re-s_pf'ctivo Sklario, dedozida a iwporu.::.ciaa. pi1ga pele -atato e os 3:;t di•s restaoth, s<;in oons pua �sta Pn·fcttura 

Prefeitura Munic ipal de !\!ova lJ(uassú, [> de jnaho Je 194.8 

LI Resolve noweár, de aeõrdo com o art. lõ, ítt-m L do drcretr, • L 624, de 28 de ooto.bro d� 194:2, o eogeol.teiro Julio dos Sao· 111 ,ua es.ereer, em comis:,ão, o urgo de Chrfe da O1visãu d, a..iãiÍarla, Pad.rlo ''U'\ do Quadro l, ngo, eonfJrmo a _rela\'&,; llllaa• ao 4eerew-lei n. 85, de tO de m•rço de 1941;, a pamr de !J 
11ne11e. 

Pnf�itura llonieip.il de :Sov.i I�oassi"1, 8 d� juolw de 1941') 
SEBASTIÃO DE .\RRUDA :SEGRJ,;!8O-l - l'rd, ito 

AVIS O 
.... Lno ao 001betimento dos sr1. Cootriboioteis qae. ptila Reso
• Ga .... ,o 16, daui4a de 31 de m•io último, foi prorrogado ••• 
-...L� UI� mh o praso para a cobrança, �fim mclu, do impo:ste; ...,... relati.To 110 I• semestre do conente e.o.o 

Pnreitara lltuúeip&I de Nota lgo&ssd, 10 de jooho de 1948. 
tliUTUO l>I illlUDA NEGREIROS - Prefeito 

Fazendo suas roupas só com 

IDA\IRCY
)
. AILIFA\llA\lflE

Rua Marechal Floriano, 2363 

Nova lguassú Estado do Rio 

REFORMAS DE AUTOS EM GERAL 

Pinturas, capotas e e11tutementos 
Consertos de baterias diversas 

Vm.berto Am.broai 
R. MAJOR ANICETO DO VALE, 72-NOVA IOUASSÚ-E. do R� 

' ' 

�,0.-:.,..,:.,...:-:-:-: ... :-:-:-:--: -:-:• .• ... ; ... ".' .-: =· � ·�- ··!-: :-:--·-x-:,...-�--C--:·o<---:---:--:-:-:-:-:..; ........ >:-:-:� .. :-:-:...:-:-:-:..:-:-:..:-:-:-:-: ....... -���. ·.··.�.: . 

:!: 

l Cia. RAMALHEDA Fogos e Explosivos
§ 

1 t Fábrica de Pogos Rl\�1\�HEDl\ '-
::: i: 
:� Vendas por a.taca.do e a. va.rejo 

i 
] Barraca • Rua Bernard:no Melo (em frente á Ponte) :i: 

1 Fábrica • Rua Adolfo Albuquerque s(n. • MES�U!Tl f 
f COIISUL TE/Ili NOSSOS PREÇOS. -Ver;tlquem no•••• q11•lid•d•• 1
t 
f Telefone '78 - Nova. Igua.ssú 
z 
• 1 O D O t � � O 1> O( � o o O O O o:-�:,.� : .. :�+-:-�-x-,-.-�.-,..�-:�-! ... :••�:�·� O 9_t:a t:C O : O :e C C. l'CWNt.lL._., 



Para que se proceda ao reflorestamento das terras fluminensea 
• 

A Secreta r i , de Agricu l -
1ura  do Esudo do J(Í<', que 
es1i trabalhrndo cm e trcit• 
colaboração com o S·rviço 
FI re,ul do Min i!lério J. 
/lgricultur>, rtcebco �o dr 
Pimentel Gomes o avo,o dr 
qu• enão l disposição Jo, 
intrres,ados do Estado do 
Rio 500.000 mudas de cs 
��nciu fl.Jrc.!itais. qu: strio 
<'ntrrguu gratuiumt:ntc ao 
que as soliciorem. 

Notas sõbre avicultura · CORREIO DA LAVOURA
Se o seLJ gallnhilro tem ratos, 

faça todo o passivei para ex 
te rm·na-los. Já se dine que, ao 
f.m de uin ano, uma só n,laza· 
na pode destruir tanlo alimento 
quanto poderia comer uma só 
galinha Umas qu:tntas ratoet
ras, convc:nlentemenle coloca. 
das, um bom cachorro capaz 
de matá-los, ou alguns gatos 
juntame11te com alguns venenfls 
eficazes que são venJ1dos hojt 
co.,tr 1 bulrào para acabar com 

seja qut lenham boa aparencla 
� prelerfvel que p Jssuam per 
nas relativamente curtas, bo.1 
largura dP. e�p�duas, espessura 
proporclonad.1 ao corpo e um.\ 
normal longl1ude de .:�terno. 
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Nascidos os pintos, o avlcul 
tor deve rettrar do ninho : a 
choca, pintos, palha usada e 
restos d� ovos e rivos gorados, 

Logo e :n seguida limpar e 

desinfdar o ninho e repõr um  
cam.1 t'•pl'ssa de capim f�nad(l 
dt prdcrencla A choca é prt 
sa novamente no ninho com e 
pintos que permanecem 24 ho 
ras presos. 

E.,u entrega con,tiru.e ., 
primeira prestaçfo d, c->n 
tnboição d, 3.000.000 d 
moJ,s qo: e, Serviço Fio 
resul cedcd ao E,udo d, 
R io para o programa q�r 
Íúi or,;anizado com o M,
ni,terío da /\gricultur,, n> 
gronde campanh• do Rdl >· 
rc,umc:nto das terras B,,
mincnsn. 

Os interessados deverão 
dirigir - se à Secretaria dr 
Agricultora, lndú,tria e Co 
mércio, à Alameda S. Bo, 
ventura, 770 -Niterói, a f,m 
de que recebam sem despesa<, 
nas suas propriedades, ., 
mudas referidas, havendo j! 
numerosos pedidos feitos. 

os 1.-,ta .. r l., , res. 

As ave,; de eallnhelro reque 
rem, por unidade, o dobro d .. 
seu peso em água; mala que o! 
demats animal! de uma granja. 
Por tal motivo e não «ndo 
elas capacidade para b e b e r 
grande quantidade d1;? uma vez 
deve.se.lhes proporctonH aguJ. 
continuamente. Uma experten 
ela feita pôs em evidencia co
mo a produção anual do& ovo! 
eslá diretamente relacionada 20 
consumo dágua. Aves que li" 
seram uma média anual de 17º 
ovos, consumiram 60 :itros da
�ua; as que puseram 216 ovos, 
75 litros; as que puseram 230 
ovos 83 l itros e as que puse-
ram 243 ovos� litros. 

1 Mullas aves têm pernas mul
to compridas e ltlo é u-n �ran
de Inconveniente. Se são elas 
destinadas ao mercado e se de-

Agencta Chevrc let lguassú 
Peças e Acessorios em Geral 

Ceffoe11loff6rlo do1 _.Meto, 
tle G•••ral Motors de l,e1U 

• dl1h-lll•ldor• da, GeladeirH Fri1i .. •lr•

Puu • c,maras de Iodas as marcas. - Oficina aeca1iça 
a cargo de téccicos competeatea. 

PíéODUTOS MOBILOIL INSETICIDAS SHELL TOX 

João B. Oa.rdozo 
Representantes da Shell Mex Brazil Lte. 

Rua 13 de Março, 48 - Tel, 2-:i 

NE>VA IGUASSO E. D� R I E>

O MAIOR ESTABELECIMEIITO DE CRéDITrJ DO PAÍS 

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

Telefs.: 4 (Contadoria) 9 25 (Gerência)-End. Tel. : ·' 'Satélite"-Caixa do Correio, 3 
Condições �a.ra, as conta.s de depósitos 

Depósitos sem limite . 2 % a. a. 

Depósito in icial minimo, Cr$ 1 Jf.·),( · , _  Hetiradu :!vres. Não rendem juros oe 
saldos ioferiores áquela quentl:1, ner,i as contas liquidadas antes de decorridos 
60 dias a contar da data _,._ abertura. 

Depósitos li'opulares - Limite do Cr$ 10.0':-U,00 . lJ !/2 ¼ a. a. 

Depósitos minimos, CrS 50,00. Retiradas 11 , � imas, CrS 2o,c·o. Nilo rendem Juros °'
saldos : a) inferiores a CrS 50,00; b) excec,,ntes ao limite; c) das contas encer
radas antes de decorridos 60 dias da data da abertur::. 

Depósitos l imitados - ·. imite dJ Cr$ 50.0�0,00 
- •aimite ue Cr$ 100.000,3(1 

4 '¼ o, a. 
3 �-� a . .  a. 

Depósitos minimos, Cr$ 100,00. Retiradas mi:•imas, Cr$ 50,00. Não rendem juros 
os saldos inferiores a· crs 100,00. Demais condições idenllcas ás de Depósitos 
Populares. -• 

Depósitos a ll'razo Fixo s Oep6sitos de Aviso Jl'révlo 1 

Por 6 meses 4 '% 1. a. Para retiradas mrdieote prévio aviso : Por 12 meses 5 %  a. 8.  
Com retirada mens;I da re�da, De 30 dias 3 1/2 ¼ a. a .. 
" por melo de cbeques : De 60 dias • ¼ a. a. �Por 6 meses 3 1 /2 ¾ a. a. De 90 d!as , 1/2 ¼ a. a .. Por 12 meses . . 4 1 /2 % a. e. 

Depósito mioimo-Cr. 1.000,00. Depósito Iniciei m lnlmo 1 .000,00. 

@] 

@l Letras a prêmio : Sêlo proporcional. Cond :ções tdênlícus ás de Depósito a Prazo Fixo 

! Faz, r.as melhores condições, tôdas as oporoções bancárias

=,-

li COBRANÇAS - TRANSFERENC!AS !>< FUNDOS. 
" 

� 
l;>ESCONTOS de Mras, •aquea ,., ·,�c 4uea aóbre esta c.u quaisquer oatr1u pra.çaa. 

� EMPRESTIMOS em conta� correntes com cuução de duplicatas. � l� CREDITO AGRICOLA a Jaogo _c.�.zo, sob a garantia exc:ue!va da fruta. @j t@l CREDITO PECUÁRIO a loogo prazo para custeio de crldção, aqul�ii·S.o da g3do para c,gords, ffletlaçl!o, etc. , 
@] i® CREDITO INDUSTRIAL para a compra de matérias prlmae e re!ormae, aper•e1çoament� e uquõe çao de maquinário, � 1 Sito atendido�. com a maior presteza, todos oe pedidos de loto�maçõee e eeclereclmeolos aobre qual1q11er ope- li! 

t@ rações da Carteira de Crédito Agrícola e !Jlduetrlul, qae ae acb11 em plooo luoclooamento. : 

1 Agências em tôdaa as capitais e principais c1d11des do Brasil 
� 1 

[i Correspondentes nas demala e em todos os p ,Jsee do mundo 
@i !5 ' 

� i ":6J�f@!ll�ll@Jl@J@J@Jl�lf@f@lf(@J@J@l@J@JM�-2!.é��®�11.P 

Geladeira Alaska com 5 anos de garan tia 

Lojas La Cava 
Rua M a rechal F, 

li'eixoto no, 231JIJ 

Horticultura - Avicultura 
R A Ç Õ E S  BALA #CEA DAS 

para pinto·, fr ;;ingo,, g2linhac; r p0rCC''-, a miHur::a mais 
perfcir:a p:ar� um r:api<lo  crc�c, mento e (ogorda. 

Faça as �uas compras na H � R T H 2 U L  TURll• 
A V t e U L  T U R A ,  no Mercado Mun icipal 

NÃO SINTA F�IOL. 
A 

Alfaiataria Santos 
Participa. a.os seus dia· 

tintos clientes que rece· 
bea. um ma.gnífloo sorti· 

men to de ag-a.sa.lhos para 
HOMENS, SENROBAS 

e CRIANÇAS 

Yonda• com pequeno• /uoro• 

ALFA IATARIA SANTOS 
Rua Marechal Floriano, 1968-Tel. 280 

N ('I V J\  I GU I\ SSO - E. O� R I O  

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