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Quarta-feira, 30, termina a cobrança, sem multa, do lmp. Predial
Hoj e, grande festa regional na quadra de basquete do Iguassn

COR A LAVOURA. 
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Atavismo do meio ambiente ? 
A L A P J s • • •

AVLTON AZEREDO DA SILVI IRA 
O mundo nos mostra, o cadu passo, ora aconttcJmentos 

ond, a nobre?.a e a elevaçt,w se dtstacam, fatns que nos ,11tu· 
.siusmam, qu,. nos enchem de coragem e de fi. no futuro da 
esptcie huma1tu, ora outros, revoltautes ptla v,lf.za que _ubr:• 
gum. e que p,·ovoc.1m momenta,,ea !nd_ig1wçâo. Esta 1nd1gna -

IPA\Z1 llll lBlEIRIDA\_.

IDIE IE JUSTIICA\ 
" 

S I L V I N 0 S I L V E I R 1\  çdu Ce!Jsa quand , começwnos a rac1rcrnar. . . O homem 11(,da sabe de si, ,penf?.am,,s, aUm tios l1mlles 
impostos por seu lnrizonte intel,ctual. A: primeira _visto, '�s_to 
parece evidente. Contudo, ,itm �empre agimos rtspellundo e::,te 
u/cunce que nossa inttllgênciu dtma, ca. Tudo n que o . lwm�m 
1mugi1w exrstrr "lrds dos montes, onde não pnde ver, ,,,wg1na 
sõ,,u·nte, sem dispor de ,neos cop:izis de assentar �ôbre ter 
reno firme us bJ!Jt>S de hipóter;es rozodvtis, aptas u serem 
oce,tus pela maioria, ao menos, de seus semelhuntes, pois. �u 
que respeittJ à melc1/tsica, muitu coisa ltd dita, . cada uma tn• 
teuamente diversa da outr:,, como a prova mais eloquente do 
pouco que se conhece neste setor. E' neste ponto que surge, no 
homem consciente, o sério problema da condenaçdo dos erros 
ul/ieios, não prõpri.imente na dificuldade de determinar aquilo 
que estd errado, mas, fundamentalmente, na dificuldade dt 
saber tJlt onde vui u culpa de quem erra. 

(Oiscuoo proferido em Buenos Aires, na solenidade comemora• 
tivo do 9J. aniversário do "União Cultural Am•riceno" 

L U I Z M 11 R  

Em r,laçtJo ao iegislallvo municipal voltam a dizer, os p, 1/u acompanham a marcha dos trabalhos, que depois da ""'f>tsladt vem a bonança. Realmente, nas últimas sessfJes ti,, Cllmara, realizadas ds segundas-feiras, parece que os ve· r,odorts, rtf/tlindu m•lhor, lém procurado medir, deliberada••llt, �s suas a titudes, controlar os seus ne,vos, esquecer as 
,1111,s dn;ergincias poltticas, 11/Jo alterar a ordem das coisas IIO ,1mario. Vem correndo tudo bonançosamenle, fazendo alt 

@ :r:"}:ii: v!��: � <4 geoerosi d a d e, 
por mais que o 
tenha procura 
do, admlliodo
me oeste cená
culo Internacio-

eia lJra:;ilt·ira - nunca •• 
conqu1:--lurum nem se e o o� 
qun,lam t.lo um golpe, uem 
surgiram, para os homens, 
C'OlhU UIIIH. df.U.IIVU. do céu. em 
!orma mi lagros" de cou,aa 
letlds o ucabadúS : elas ell.o 
wu1s capricllosas e maleável• 
do que a arg•I•. E' precieo, 
pari> coasegul-las e manlê· 
111s, lutar C"Dstaotemeole por 
elas. merecê-Jus. Muitas ten• 

t•tlvas e exper1êoc1as, vitó
rias e derrotb� Fã.O neces$à
rias, antes que elas alinjam, 
em qu•lquer povo. como em 
Atenas e em Roma, oa anti• 
guitl11de, ou na lugldtet·ra e 
oos Estados Uoidos, dos tem
pos modernús, a maturidade, 
a ordem e a beleza, oas los
tituiçõs, nos debates e no• 
comictos a céu aberto. Maa 
se a vitória favorece. com 
frequencia, a cooliaoça ilimi
tada, o abandono e a h1asi
dão. a derrota que às vezes 
solrem os princípios que mais 
amamos só serve para exal
tar o grupo de resistencia que 
lhes permaneceu fiel e está 
sempre disposto à luta para 
a sua delesa a te o sacriliclo. 
A lutg, sim. cootra toda� BP 
Idéias e atitudes suspeitas, 
quer proveobam das lrrnchel
ras totalitarjas, boje !ehzmeo
te já til.o reduzidas s e n ll. o 
apateotemente abandooad�s, 
quer apareçam nas proprtaa 
zooàs democráticas, ainda C?D· 
tamlnadas pdas concepçoea 
vencidas de uma aristocracia 
republicana, como, para dar 
apenas exemplos, o aesprezo, 
nem sempre con!essado, maa 
oraulboso, pelo povo; um ln· 
dl;iduallsmo arrog•nte ligado 
a uma noção i,bstrata de ltber
dade e essa Idéia luoesta, 
uiod� til.o arraigada entre oóa, 
de que servindo ao povo, lhe 
!az o governo um favor 011 
um benelicio que ele lhe deve

agradecer, quando na verdade 

apenas cumpre um dever .tun· 
dameotal de um servidor de 

•uaa necessidades e aspira

ções, e, em consequência, 6888
estranho ressentimento de 

que as camadas dirigentes ae

deixam possuir, quando o po
vo nll.o aceita com entusla•mo 

a p,,lt desconfiar... 

01 q11• já prowoca,am moi, atritos na -...amaro hoi• nem porecem 01 111e1mo1 Estão como que arrependidos do que Fixe.,.. 011tem, auuitando todo mundo com discursos tonitruonte1, .. ,traa•1e toleronte1 o às vei:es até não se fyrtom de Fazer ... .,. referincia elogioso ao adversário. Não só o moda, meus ......... ,, ntas t11do o mais muda ou pano à face do terra ., 

llart�l Afonso vinha sempre a Nova Jguassú e n4o -,Orlda às sessi!ts, reduzindo assim o número de vereado
,. "°"' asse,ilo na bancada udenisla. O falo jd ia causando nlrcasllna a ,,unto gente, tanto mais que o llder pessedista, 
_,_,,, •m discurso proferido na l4mara, havia declaNlk, qw o ref•rid., representante de Auslin, apesar de suas 1111i;,,11s diw,glncias polllicas, hoje se incluiu entre as pessoas 6 - r,laçi!ts de amizade. 

Alto de novo e surpr- endmle se esperava : Manoel Afon., ro•,a,1Ct11, afi,ial, à C4maro na sesstJo passado. Sentou
• do ltlQIJ de ca �nsando no lado de la ... E, na hora da vo
,_ tú 11111 f>ro1eto do autoria d• Schiavo, foi a conta: olhou ,-ra os lados, obseroando todos os movimentos dos camaris,.., IIO plendrio, e seguiu o mesmo vento da bancada oposta 
· --

Mocllado oc11pou a trib11no mais uma vez, referindo.se à 
crlllca faito pelo iornoli,ta Prudente d• Morais N•to ao depvtado Getúlio Moura • à defe,a dê,te ló no Polãcio Tiradentes. La. trechos do discurso do parlamentar Ruminense • apartes 
... li• provocara, inclusive de Diõgene1 de Arruda. Bani, •n· ... , DP•teou : 

- Bco 1ati1feito de o,1vir V. E•cía , que iéa menciona
..... o noMe de Oiõ9ene1 Ar-ruda  •. 

Nós, que temus a ventura de nascer e,n lares onde prr. 
domina a compreensão entre marido e espôsa, onde ambos, de 
ucôrdo quanto d orientaçtlo educacional a ser ministrada aos 
filhus, tudo fazem para lhes transmitir, na in/tincia, os con
ceito, morois que, quando bem 1,cpostos, pmetram no sub
consciente, passando a ser parte infpgrrnite du personalicfcde, 
nlJo compreendemos, ds vezes, o comportamento e a ati tude 
d; certas criaturas, Ião discordantes são daquelas que senti
mos tomar !amos em idéntrcas condiçiJes, sem percebermos, en
lrelan to, que a vida infantil dessas pessoas, inftincia que em 
mkitos casos nem existiu, f'J1 just .. unente tl oposta da que lt• 
vemos, sem o confôrto do lnr, nem o carinho da famtlia, ro
lando em mãos de terceiros desinteressados da educação t 
muitos ve�es, até, interessados na md formação dessas mes. 
mas pessoas, tirando lhes a capacidade d• compreender a vida 
no que ela tem d• bom, gerando complexos que as dominam sem que o percebam. 

isto vem a propósito do,J,ue aconteceu, hd poucos dias, 
pr<iximo de nossa residência. m msnino e11iregou a outrn, 
desavisado, uma bomba prestes a deflagrar. Como consequên
cia houve mâu tJil;;cerada, dedos amputados, um aleijão que 
acompanhara o infeliz menor por toda a vida. Que se passa
ria na alma desta criança que a levou a ação ttio perversa ? 

Ao qve Mochado respondeu , 
- Por que ? Não hã mal nenhum erft. eu citar o nome dct

• dep.todo co111uni1ta e chamõ·lo de ilustre. V Excio., por ....... , v:a COMuni1to. i também um ilu1tre vereador nesta Cos� . 
-

.A Co•iu4o Municipal d• Preços, coitada, n4o tscapou 
• critico de Carm,lita, Haddad e Bassi. .\las lss,s c,tticos 
lllo • Mostraram lá •uif(I stgu,os no -?SSunto. Basst, ,PQ_• 
_,10, aUm d. considtror a ComisstJo intfici•nl •, pôs dúvi
•• "" capacidade du representante das donas de casa, acha•, 
• q,,, ,la n4o , dtssas que vao ao armottm fa:er compras. 
E, � fi,,., dtclarou : 

- E' tslranho att que marido e mu/11,r p,rtençam à 
eo.;,sa., ! 

F,a,r.ca,n1nte, estranho fi.Ji o qu_8 disse o Vtrtador Bas�i. 
,,.,,.., 110 loMissão dt f'rtços amda nao >e mu ntnhum 
_I_ 

--

Por leal• no otiwidodo 01' feito de otividod• do Cominão 
tle "•SOi, o caio do 1 eftgrox .>te, foi l•mbr?do durante o d!��· ..... cio 011u11fo na Cômoro, q11ondo B0111 ac•ntuou que o 
• eltt•clo o preço cobrado oq..,i poro se ensroxor 01 1opotos, 
... .... elewoclo qve no Rio''. 

Mac:lloclo ochou conveniente oporleor 1 

- E' verdade que ns ldtelros •••tllo andando ei:ora 
"ª linha e nilo querem mais llli1ciooar âgua uo leit� "! 

- Quem lhe cootou es.,, história '' 
- Nloguém, mas a mioh·1. pi!rguo la. tew razão de st:..•r. 

Co.no se.be, só no primeiro 1rime.,tro dõste nno !oram ltt
vrados So autos de iotre&ção, n ngor,1, ReguocJo &ijtraoha o 
Oelegaao de Pollcla. oll:J se l<•m uollcl:l de uenhum . .  

- Então, meu amigo, a respo•ta é a e,•gulnte ; ou s0 

operou um milal,!re ou o chelt- dti liscaliz,ç!lo ,!e gcneros 
allmeollcloa relaxou ... - No Rio i d iferente; oqui o '*"• o en�roxote tem quo 

.... 6 laao., e o de1901t• d e mote,iol i mo1or... ---� ,.. --J·�-���-.,.,...,..�._...,......,..,_,_,..,.. 

nal, onde se vislumbra a mai:
nllutle dt< obm tlc conlruter
niz·lcão latiuo-amcricam.1 

Não ioe solre o ânimo coo
fcijsar o meu enlw,ia�mo. a 
,ninha nl��riu, cm comparti
lhar da !estt< magna da •·União 
Cultural Awericaoa". E de lá 
do meu querido Brasil, te!lho 
participado de vossos trmo
los, do vossos jub:los. como 
de vossos instantes de pesa
res. 

Leio e releio aqueles mag
nilicos períodos de "Paginas 
de mi Evangelio". de José 
Berrutti, esse espírito culto e 
perspicaz, extraordiosrio pa
ladino da li herdade : 

"Aplaude en los de_más cual 
quier esluerzo hac1a el bleo 
por pequeno que sea. Este 
proceder eievará tu esplr1tu, 
hbrándote de egolsmos y de 
pensamientos inferiores. �I u
cbas almas sencillas boo des
pertado a la vida de ia acción 
fecunda por uo aplauso sin
oero dado a liempo. Pieos,.. 
además, que no todos los 'II0r
tales tleneo el temple oeC(!· 
s1<rio para quebrar las esJH· 
nas dei zarzal de la vida y 
curar sus heridas en silencio, 
sin caer rendidos eo IR jor
nada. Esta conquista, prop1a 
de los esplritus superiores, 
sólo se obtlene coo la exre
rieocia, el estudio constante 
y uoa ioquebraotable volun
tad". 

Seohores. A vida, num eter 
D<' pes,1imlsmo. está cbe11,_ -
de Iniquidades, de m1sér1as, 
de renuncias e do solrlmeo-

toi terra. como oro castigo 
w1s E:Acriluras, acha-so l�u.o-.i 
p,u.a,111 pela mais cruc1• ot,· 
,lõr. O sangue alnua corrt· 
aos b, rbolões ... 

Vivemos sob o despotisn,n 
da morte, '_ a odiar•uos un� 
,loB outros n mae�tH':rUr·oos 
i;r.g. ao� C'utros, u ei;poliar•no� 
uns aos ou1roe, - maculando 
sempre a beleza original . i,1 
pltin�ttt.. e na utopia supr�mll 
tl<' melhore• <lias ! 

o 1<1,,111 cta "l'niilo Cul_turd 
Americantl" é o de conirrbu1r, 
pela .,Jucaçllo e com todas 
us BUH" torças. para um mu ·l· 
do mdhor, de paz, de Uber 
,Jade e de jusliça. 

" ... A liberd .. de e a demo
cracia, - proferiu Fer_oaorto 
de Azevedo, uwa das l1guras 
m11id brllhaotes da lnteligen-

._,, achou ••ça, n.as re1pondeu qu• por iuo "'esmo - Con,ta que 1/e pôs fu,:n tm Rnma . .  .... •• -•• barato O serviço. A F,egue1i� era enorme. E Macltad(} quis subtr [,,;:u S"" (J Got•lr,10 brusil,iru ira .....,. comp1t1nt1 f)nra punir um cr,ml! p,aticmln no tstrange1ro ... 
&ui ,,. ,.., r,q111riMtnto t,ora u o(i&ia• ao .ll1n11tro • i•l,ço, t,,d1ftdo suu u- ttrvtnç,Jv para nstrturr Valqufrio Disculia 1e a 1nd1co.çõo v• tado pelo P,efeito, quonto à tlJr�!� d lab,rdod •. D,scut,a•U Q ,natb,o com pouca_ pro 

l

grot1Í1coç.õo d. n.J1c1on'Jli 00 f.,nctonolhmO J. 1ú1, no tribuno, _,_ {U lx,to, pou os p1J,ldntat, tm Mülür num,rh, dttclorava qu• ero o fe1vor, n,01 opofluno:nont•, quando Mocho•- c:o1dro, •• tntla tU fl4o u,nMctrl,,. as ruzOu da f>r1$1211 do O inte,rom�•u • .....,. �tadu •ttoá»ol. 
- Penu i que fo u e  outt'O o advé,b10, porqu e V. E1tcio. Y41UW, MMo, diaN /HW'l* ff�o i plotõnic;:-,fl'l•nte o fovor do 1nd1coção 

0 que tiveram o trabalho de 
sonnor para êle, nas bo�a.• 
vagas ou nos momentc s <lm
cels, em que se toroou_ necea
sárlo cortej!\-lo com tm• P0• 

llticos mas para novameote 
esque�ê-Jo e deixá-lo abando• 
oado á sua dur� sorte. de ne
cessidades, provaç6e• • misé

rias" 
Sejamos arauto• <lo amor 

cootra o odlo, da llberdªde 
contra a opreuAo. 

(CONTINUA) 
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NOTICIAS DA CAMARA 
SessJo de s,gw1du- /t1ra, dia 21. - Ltllura da ata e sua 

1prova110. Le,aura do expediente, dep,ts do que foram á trl
bun11 abordando varlos usun1os, Machado, Bassl, Carmellla e 

C:ôRUIO DA LAVO t UI .\ 

Q u a d r l n h a 
Gosta vucl d6 dtstnlio 

H
adda

� 
.
• ordem do dia foram aprovados : um pedido de licen

ça de Antonio Ferreira dos Santos por 60 dias; um requerimen
to para que a Casa mani festasse ao presldenle da AssembhHa o 
eeu regozijo pela passagem do primeiro aniversario da Constl·
1utção E,ladu,t; a convoc,çlo do anllgo funclonarlo da Cama
ra · a Indicação para se nomear uma comissão, que faria uma 
v1�1 ta ao IJder udenlsta, Lutz Gu imarães, enfermo ha algum,
dtas e também a Antonio fern· l ra dos Santos, flcandocomposta 
1-:ssa' comissão dt Vallér, J uven 1 1 ,  Otavto e Almeida; e a lodl
caçà> velada pelo Prefello quanto ás grallflcaç�es adicionais. 

Ern expllcação pessoal ainda falaram Jesus e Bassl. 

E. tem alma d• verdad1 ? 
1 'ntabor, com f'mpe.nh, 
Vu Sulau d<>ta cidade. 

/, I M  A 

Meu lar fel iz 

O jovrm A. W acabou não resletlodo e !oi ocupar, no coraç!lo da f,>rmosa A. C .. o Jugnrzioho que era do R. ( 'ma coisa já se d11, : a sta. A. corro sériu perigo, pois outras pequenas eslào dlsp,,stas, custe o 
que cn,tar, u passar lhe a peraa .• 

uma morena; amanhã. diante de uma 1 
e•tará sofrendo do meomo mal... ot,. 

• • 
.6. bela I. S., não há dúvida, ioterro.i. 

peu o seu ro'llance. Definitivamente ? PIG, vldóriameote ? Da!lcll de se responder Pala os segredos lemlnlnos nunca se de,cobíwi Inteiramente .. P'1ra a ordem do dia da S('ssao de amanhã está anuncia�
d ,  a s:gu,da discussão do prrjelo n•. 4 

Voei viu casas maiores, 
,:cus lares conheceu.,. 
Nunca lliu, porlm, um Lar 
tdo feliz cmno lstt meu ... 

LUIZ OTÁ VIO 

OA'l'AS INTIMAS 
Fi er 11n anos neste mês : 

16 Sta. Fran�isca Car-

. A simpática J. F S. cusl ,u, mas abriu 
!rnalm�ole as portas du prle/l-> em que jo
�H.rn o S\.'ll cort1cão. Suspira, ngora. por um 
Jovem ullo e tímido, mas é bom que ela 
sonde se êle já se esqueceu. realmente, ,'. e 
su!l antiga deuea dos olhos claros e bonttoe ... 

• • 

Assim eusplrou o autor de "A 'l'i4a 
começa amanhã" : "Amo-te tanto, tão 1� 
aamente, que todoa os dias me admiro 111 que possas viver a vida !ora de nóa 
noeso mundo, doe momentos de sonho '9 :: eternidade que vivemos Juntos". 

.1Hropelada no K. 39, Joself Alves Per11as, brull•t a, 
de 22 ano" de Jdade, res d1?nt1 n •'"', Assim escreveu Guldo de Verona : • 

em Barra do Pirai, foi atropelada domingo na a ltura �e K. 35 3 l'Jen,aa E.ste!ooia. li
da estrada Rio-S. Paulo. A vfl,ma recebeu socorros no Hnrl- !•• ,. ar Antenor Carn�iro 
tal Rocha Faria. .., • > d. '!aria ,José Carneiro; 

21 . Seb,.tlana L. Frei-

"Como é eimplea a felicidade I Para senti-la 
basta-me que me estendas as tuas milos ... 
Com o teu bom-dia, recebo, toda• as manhãs, 
uma promessa de ventura". 

O baile da chita, no lguaseú. deizoii 
bo&s recordações a multa gente. Perguateia IÓ a L. V., M. o., 1. S ,  N. e .. N, A., 11. 11. . . 

re. ôSDOS!l do �r. Piinio da 
- • 

Bicicleta apreendida. Enconlra-ae na Oel�gacla, ha 
vários dias, a! d:spos•çao do 

eu dono, uma blclclela apreendida pelas autoridades iJgo 2�63 
o roubo. 

Vreso perigoso ladrão. A Policia local, em oportuna 
diligencia que fez, bá poucos 

dias, em Edtn, prendeu ali Caubl Francisco dos Santos, mato 
conhecido por Cabul, perigoso ladrão com diversas entradaa ao 
xadrez. Ótimo serviço da Policia f 

�!lv&. Ffalre; 
- 22. 'ªP· Paulino de Sou

�ll i3Rrbos>1. ex prefeito deste 
�411nicipio; 

-- 23. menino pirço. liibo 
úo sr. Marcelino dos Santos 
FBgundes; 

J. J. vive de aventura em aventura. O 
seu deus não é outro senão Cupido, a quem 
êle ren�e ae homenagens de amante do que 
é mais belo na vida.. O seu coração é um 
mistério : hoje está perdido de amores por 

Dizem que a galante G. P. é net ao seu passado e não se esquece !àcrlmente dlt coisas. Dai... 
Você também é metido. "seu" 

D R. C O I S I N H A  

- 23, d. Aurora fürnoheitti:
- 23. dr. Barnabé More:ra 

Lopes Fi lho, residente no Rio; ,.._ - 23, menina looe, filha do 

Cooperativa U n i êi o 

da .Associação d o s 

Fruticultores de ehoque de cam i n hões. Segunda-feira, no cruzamtnlo sr. Ulisses 8. �;nes e de d.
da rua Frutuoso Rangel com Salomé Torres Enes; lguassú a av. Nilo Peçanba, chocaram-se violentamente os caminhões - 23, d. Luiza L. de Sousa. 

de placas 20155 e 17049, saindo ferido o ajudante de caminhão ·esposa do sr. -!osé P. de Sousa; Convoco os Senhores Asso
Geraldo Jacinto Medeiros, morador em Caxias, e o biscateiro - �4. prol A lba de Car-

1 
ciados para a Assembltiu Ge

que passava no :nomento pelo local, Euzeblo Francisco Paulo, valho, • . ral Ordinaria, a reaüzar-se 
morador na trav. Elvira. As vitimas foram medicadas no Hos- -. 24, sr. João José Couta- em 13 de julho proximo, ds 14 pilai de lguassú, e a Policia abriu ioquerito. oho, 

2 J x p . R . , horas, na sede social, a rua 
--

M-;;do 
4: sr. no.o ereara eas 

I 
Mar,c/1al Floriano n. 2041, so-

Mu itas armas apree n d i das, O ten. Laudemiro das ( ), . v . brado, u fim de tomar conh•-
---------------- M e  r c é s  Ferreira, nos -. 25• JO em Domingos Pa cimento do Relatorio da Dire 

poucos dias em que se encontra no desempenho do cargo de nela, . 1 torfo, deltbsra, sobre o Balan
Detegado de Pollcla, já fez apreensão de numerosas armas, que ri -g2

6
• 

sr
: 

Francisco do Fa ço Geral e contas do exerctcio 
tivemos oportunidade de ver ontem, Inclusive facas, punhais, 8 oares, , t,rmmado em 31 de março des-
evolveres, p11tolas e até uma metralhadora de mão. - 26• e_ta. Eleonora Isaura te uno, deliberar sobre assuntos 

Que limpeza, ten. Laudemiro I Prossiga nesse louvável da Rocha, . . de interesse da Cooperativa, 
propósito de livrar a popufaçãJ lguassuana �e todos os elemen- - 26· menina . Carmen Mi- eleger os mtmbros do Conselho 
tos perlurbadores da ordem. r8.llda Romagu_era, . Fiscql e suplentes, bem como - 26, men(D8 Darci, lalha membros do Conselho Arfmi

Sociedade de Prote- R e u n i àr-> do eonselho 
i1iv!fr/ oaqmm dos Santos nistrativo, 

Novu /iguassli, 26 de junho 
úe 1948. 

çêio á Criança 

No mis d• moio ultimo, no 
di,trito de Belford Roxo, fundou� 
•• o Sociedodo de Proteção à 
Criança, nos moldei preconí%a
do, pelo D•pa,tcmento Noc:io
nal da Crionço. 

A referida Soci1dod1, f11nd.J 
do em boa hora · sob 01 OUlpi 
cio, do powo de B•lforà Roxo, 
tem por objeti"os principois o 
distribuição de leite às criaft�os, 

0ui1f•t1cio midico•sociol e a 
di•ulgaç:âo de principio, de 
pue, icultura. 

A po11e da primeira 0\reto
ria, do qual Faz porte a prof•. 
Au élb de Soute Braga, verifi · 

�, u no dia 15 do fluente. 

Superior da LIO 
E,tã convocada para o pro• 

ximo dia 1° d• julho, ás 20 hs., 
uma reunião do Conselho SYpe
rior da ligo lguanuano de Dei 
portos, o fit'l\ de tomar conheci• 
m e nto do um roc11rso interposto 
pelo sr. Hufflberto Machado lo 
ias •. ,, b•or do Ausfin F. C. 

Fazem anos hoje : 
- clrurgiil.o-deotista 

cisco Pi menta, e 
Fran-

- d. Horrorina Cardoso, es
posa do sr. Valdomiro Car-

SEBASTIÃO HERCULANO 
DE MATOS - Presidente. 

doso. i ------------
NASCIMENTO ·

1 

t Antonio Pinto 
Nasceu a 22 dêste, a i:ite-

reesante menina Vera Lucia. , de Araujo 
!ilha do sr. lvair G. da Silv., i (2º aniversário) 
e . da d. '.l'�rezinha de J esús i

D. [�1v�1ho dn Rnlnndn 
Lübe da Silva. ' A Familia de Antonio P. 

1 .  · U U li Ut t t Ut NOIVADO j de Araujo vem C0>1Vidar, por 

MÉDICO OCULISTA A 13 do corrente contratou · meio d•st'· toda� _as pesso<is 

casamento com a ' ata. Delia umigas para assistirem à mis 

Cabral '1arques, Iliba do sr. sa que, por sua alma, manda

Alceu ,Bra a Jr. e de d. Pau rá ulebrar no p_roximo dia 29, C o n s u l t o r  l o :  
Rua Buenos Aires, 13:; •• 9<> and. g, 

1 , ás 7 horas, na 1gre1a desta CI• la C�bral Braga, . o sr: tam1r d d E comparec,rem - Rio de Janeiro - P•reira de Arau10 falho do ª e. aos que_ 

HORARJO : 5,30 u l l,SO e 14,30 u 11,00 e; Durval 1-'ereira 'de Araujo � esse ato religioso, .ia desde 

e de d. Lauriana Pereird de Jil agradece. 

Araujo. Nova Jguassu, 21i-6-48. 

Srs. Comerciantes Varejistas A\ G ia A 10 JE e 11 ™ª iE N T 0
O Sindicuo do Comércio Varejista do Munidpio 

de Nova lguassú, entidade reconhecida pelo Ministério Vitorino Cardoso de Matos, cspôsa e f,lba: Ahri> Julia 
do Trabalho, Indústria e Comércio, convida V Y, SS. Cardoso Tavora, e,põso e filho,; Joaquim Cardoso de Mato,,
para uma �cunião a realizar-se no dia 30 de junho (quarta· espélsa e filhos; respectivamente filhos, genro, noras e netos, 

feira), ás oito horu Ja noite, na sua sede á rua Marechal airadecem profundamente sen,ibilizados as expressivas demon,, 
Floriano n. 1071, sobrado. Ncna reunião serão debatidos treções de pesar e conforto moral_ que lhes foram prestadas_ por 

· · 1 · b I ocasião do late;imento de sua mua querida e pranteada exhota, vartos am,nto!, 1�c ustve º. ta e amento de preços dos 
gtnero_ s  de primeira necemdade, fechamento do comérca·o e de um modo especial ainda se confessam desvanecidissamos para 

d com os membros das insigne• coletividades reliriosas que em, 
n_o, ias santos e feriados e bem assim leitura de relato prestaram •eu maguifico concnroo 00 acompanhamento do! re,, 
"º. sob�e O imposto sindical, balaoços e emprego do rc- to• m,rtais daquela serva de Deus até a necrópole da Cidade, 
fendo ampotto arrecadado pelo Sindicato. onde aguarda � , surreição no Senhor : o Apostolado do Su-

Com_o •• trata -�• matcria interessante para todos grado Coração de Je,u1, a Congreraçlo Mariana
'. 

' Pia União 
o, COlDerc1ante, •arcJIIIH do Municipio, estamos certos du Filhas de Marís, j>ia União de Santa Teres,nba de Jesus. 
de que YY. SS. compar�cerão_ e trarão consigo quantos as Conferencia, V cedi�•• de Slo. Antonio e de S. Luii Goou 

cole�11 possam, para maior brilho dos debates intercssan· :e, o tirup:. �. Es,c:eir,s e Bandeirante, de Taireli sob , di-
tes pau todos °' nrejistas. 

' reçlo alta!tlen!e �lsci�lli:ar da cxrr.a. Inspetora escolar, d, llor-

D d I d teneia· do, diat,nt • diretores do CORREIO DA LAVOURA e de 
.es e onga ata o Sindicato do Comércio Varejista ,.0 P�vo", e do 801;,:to e preclaro Vigario, sr. Pe. João Mdscb. 

•0�-« bitendo e . trabalhando em defesa da classe, mas o Sumaa,1eate rec nl!ccido<, niod& ederosm sua imt••• e 
1poto da frequencaa tean ,_ido nulo. inesquecivtl grKtid!o 8 todo• 0, que usi,tiraan A Santa .'il_i•s• que 

Na epoca presente, 1i se faz stntir cada vez mais a !oi cetebr�da no dia aeruinte ao trsspaue e A de 7•. drn, ofl
•!�•111dade urgente de União para a defe,a da classe tão ciada ontem; c,avi.1am anais o• parente• e todas as pe.soas 
•1hpend1ada por todos aqueles qut desconhecem as agru amifu para aui.airem á• miuu de : boje, Ili 7 hs . ; dia 30, 
us do comercio e 01 ,eus encargos. h 7 bs,, na Capela do Colégio Sto. Antonio, e a ZO Je jutbo

O Sindicato do Comercio Varejista do Municipio p. 1, b 8 bs., de triiesimo dia.
de Non lguauú sempre cooperou com VV. SS. e espera Pelo que, antecipam msi• uma vn a todos o, que compa,
que cooperem com ele ero sua propria defesa. recerem a estes ato!' de pied1de e fé, o� mdh()res e rnai:-1 ter-

/\ P GUIMAR 2 ES YlCTORY ventes ag.radecimtntol,. • • A - Pre,identc Nuva ''"ª"ú Z7 de junb,, d< 1 91&.

Rosa Tomazia 

Cardoso de Matos 
Sábado, d i a  19 do 

fluente; ocorreu n t s t a  
cidade, com re(>ercuss4o 
de profundo pesar em 
nosso meio social, o ths
•nlae,e da sra. Rosa To
mázia Cardoso de Mo. 
los, vi,.va do sr. João 
Cardoso de Matos e pro
g�nilora dos s,s. Vitori 
no e joaquim Gardoso 
de Matos e da sra. Ma
ria julia Cardoso TáVO• 
ra. 

A extinta, que conta. 
va já a avançada idade 
d• 85 anos, aUm dos lrls 
filhos acima menciona
dos, deixou quinz.e netos, 
e sempre se f•z admirar 
em vida, no aconcllégo 
do seu lar, nilo s6 por 
sua dedicaçilQ de esplJsa 
eumplar, m a s  ainda 
pdo seu ca,i-nho e amor 
de mile e av6, fazendo 
de todos os que se Jlu 
aproxi,n_avam um ami• 
go e admirador. 

Seu enllrro verificou, 
se à ta,de de domingo, 
reu,, indo-se ao jd nume
roso acompanhamento 
de pessoas amigas da 
(a,11t/ia Cardoso de Ma
tos, vdrias organizaç()es 
,el�osas. 

Repousa seu corpo na 
sepultura 412 da quadra 
2, cobrindo-a coroas e 
flores de saudade que a 
veneranda senhora nasta 
m1mdo d-ixou. 

Paz, portanto, a alma 
da sra, Rosa Tomázia 
Cardoso de Matos, que 
s"ub8 vivi, entre n6s 
construindo s•u lar ccm 
o saudoso sr. jo/Jo Cardo. 
so de Matns • conduzin
do .,us filhos ao cami
nho do b,m. 

Primavera F. C. 
Re,umo do, 0101 do ''"�• 

a) - Responder ao oficio li», do Vasquinho F. C. e ao o!lde 
do 01namo F. C ;  b) - drpo. 
s1tar na Caixa Economlca I i• 
portancla de Cr$ 260.00; e) _ 
oficiar á Liga lguassuaaa dt 
Desportos pedln�o fillaçio; d/
oficiar aos seguintes clubel Pira tomarem parte no Peatl,al 
de 18 de julho : União de li
sú e Triangulo F. C., lndept11-
dencta e Guarani F. C., fia, 
menguinho F. C., de Nilopaffs, 
Trlcolor e Rubros F. C., Vu
qulnbo, Miguel Couto, lplraap 
e Expreasinbo P. C., Pledaae 
e E. C. Ieuasaú; e)- aceitar 
como soclos contribuintes oa 
srs. Paulo de Oliveira, Pedro 
de Oliveira, Heho de Canaao, 
Francisco Antonio Russo, Carlot 
Celso Teles, Darcy Joaé Rtlltl
ro, Alvaro Alves Prado, l!lao 
Costa, Osvaldo José dosSaDIOt, 
Severo dos Santos, Moatyr e,.
ta e Souza, Luiz Sá do Am,nl, 
Nielson Vieira Rocha, Joio de 
Almeida. José Dias, Alctdes R" 
belo, Henrique Siqueira doa 
Santos, Francisco de Paula Pre• 
tas, Antonio Matos e Oomldos 
de Oflveira. 

Nova lguassú, 19 6-9'8. 
Najar de Sousa Ba,t,o,,. 

1°. 9ecretarlo 
-� ...

Cine Verde 

AMANHÃ E TERÇA-FEIRA
Jornais Nacional e Paramouol; 
o drama : "Ó segredo da Cu• 
Vermelha", com Edward O 
Robinson, Lon McCaillattr • 
Judith Andersen; e o draaa• '
1 1Mão enluvada'', com AaDi11 
Loulse, Lloyd Corrlgaa e JIJ· 
chael Duane; e a conlla•�," 
do lilme em série : "A caveira 

P a c k i n g -H o u s e  
Aluga,se ou ven de•se em Meaqufta colll 

maquinas para l m e dia&o fu ncionamento. 

Tr.> tar  n o  B a nco Excelsior Ltda  . .  

Av Presldçnte Varft a s, 509 - R io, 



l)omiago, :17-Vl-1948 

Prefeitura Municipal de Nova Iguassú 
Divisão de Fazenda - eontadoria 

Balancete da Receita e Despesa relativo 
ao mês de maio de 1948 

RBeBITll 
Rtctita ordmdria 
I - Ttibntuia 

X.pOIIOS 
Tu:at 

n - Paui.:Ooniais 
m - lodustriau 
IV - Dhersu . 
Rec1ila t'Xlraordlnaria 

Total da Receita Ortameouria 
Receita extraorrnme.,tario 

Total da Receita Gero! 
h)Co do mês de abril 

DBSVBSll 
Govlrno do Município 

QoTtOIO · · 
Divisâ,J d• A.dminislraçlio 

8effiços Auxiliares . . . 
Agmcia Mu11iaf>al de Estatística 

�ate Municipal de Est•listica 
Dwisão de Fazenda 

Berriçoa Auxiliares 
Educação Publica 

Seffiços Auxiliares 
Saude Publica 

Be"iço• Anxiliares 
llercado Mnoicipal 
Cemi�rios . 

Divis4o de Engenharia 
lerriçoa Auiliares 
s.rriçoo lndnstri1i1 
1) Agua e EsgOto 
•1 OficiDu 

Fo,,.ento 
r,aeato . · 

Procuradoria e Contensioso 
PNMradoria e Contensioso 

TOIII da Despesa Orçamentaria 
Despesa ext,anrçamentaria 

Teul da Despesa Geral . . 
Saldo que passa para o mês de junho: 

• Caixa . 
. Em Bancos e Correspondentes 

- No Banco do Brasil S. A 
- No Banco lnd. Brasileiro S. A. . 
- No Banco Com. e Iod. de :Minas Gerais S. A. 
- Na Caixa Econômica . 
la Poder do Est. do 'Rio de Janeiro 
• poder de Diversos Responsaveis 
la poder de Agentes Pagadores 
Tal Genl 

Cluaificação do saldo 
Dilpni,el . 

Não disponível 
l>epeoitoa de Diversas Origens 
Dlpesitos Especificados . 

Contadoria, em 15 de jonho de 1948. 

i9S.24ó,20 
116.õ40,10 

2.100,0i! 
2õ.009,70 
ó2.ól9,70 
97.562,,0 

791.9,6,90 
13.292,00 

80ó.268,YO 
748 808,óO 

1.554 077,40 

8.467,60 

43.725,60 

700,00 

6;1,627,10 

50.698,30 

30,699,00 
2.502,00 
6.120,00 

218.161,00 

ó.375,00 
33.936,10 

1.620,00 

4.100,00 

470 764,60 
28.650,�0 

499.415,00 

407.042,40 

26.783,50 
311,30 

373.632,20 
32.933,50 
76 186,20 

116 032,00 
21.741,30 

1.554.077,40 

861.790,10 

141.995,60 
550.876,70 

1.054.662,40 

Visto : Sebastião de Arruda Ne11r•lro1, Prefeito - Nor
..... Fl11aaor• Marques1 Chefe da D. F. - Sílvio Bueno Soares, 
1-ueiro. - Alnondre Rofoel, Chefe dos Serv. da Contabilidade. 

PORTARIA a 

O Prefeito JJlooicipal d• Nova Ignassú, usando das atribni-

1 

tlll ,ae lhe conftre a legiolaçllo em vigor, 
Coneede, DOS termos do art. 28, § 2°, do decreto-lei liº 687, 

à I de fevereiro do 1913, e de acõrdo com o laudo médico, ao 01 
.... erlrio men,alisu, Zilda Gomes de ll:e!o, 80 dias de líceoç•, 
- o aalário Ílltegral, para tratamento de saúde, a ?Htir de 1 ° do 
-..se. 

Pnfeitora Knnicip&.l de Nova lguaH6, 17 de jonho de 1948. 

Concede, nos termos do art. 28, § 1•, do decreto·lei n• 687, 
.. 1 de fner,,iro de 1 �3, e de .côrdo com o !ando médico, ao ex· 
llllaamerlrio meosolísta, Nat11ioa Fernanda da Si!" Gandra, 8 dias 
.. 6-ça, com salário ini,,gral, para tratamento de saúde, a par
* à 9 do corrente. 

Prefeitura JJluoicipal de Nova Ignassll., 17 de junho tle 1948 

Coneede, DOS i,,rmos dos artigos 161, § t•, e 163 do decreto 
lai r' 6:U, de 26 de ontubro de 1942, e de acõrdo com o atestado 
ailieo, ao n:traDomeurío diarista, do Quadro E1peci1l, Maoof:1 
C.U da Siln, 20 di•s de licença, com salirio intogral, pira tr>· 
-..to de saúde, em prorrogação. 

Prefeitura lluoicip•l de No•• lgnassú, 17 de junho de 194b 
BEBASTilO DE ARRUDA NEGBEIROR - Pret.ito 

(Conclu• na 7• pdgina/ 

Oficina Mecânica lguassú 
Con«rto e reforma geral de automÓt>eis e ca· 
mir.hõcs. - Solda-se a 01 i;ênio. - Adaptação de 

freios hidraulicos a qualquer tipo de carro. 

DUCCIIII & FRAIICO 
lllarecbal Floriaao, 2376-NOVA IOUASS0-1!. do Rio 

Em cada refrigerador 

da 

GENERil MffJIORS 
está a experâência de 28 anos 

de Uderança em refrigeração! 

Cada rcf rigcrador garantido pela•
Frigidaire está implicitamente cara.

tido também pela General Mot•r•l 
Em !ll!U proveilo, desfrute dea\a dupla 
ganwtia ... aoolha 11111Frigidaire-dllde 
1911 o pioDein> e llder da relfi«entl•I 

FRIQIDAIRE • IIARCA EXCLUSIU DA GENERAL IITIII 
Concessiondrio Frigidaire em Nova Tguassú: 

J e ã e R. e A R o e z e

Trav. 18 d e  Março, 48 

3 

•ed/cos

Dr. Pedro Realno Sobrinho -
Médico operador P .irtns. -
Consultas diárias das 8 as ;2 
hs. -R. Bernardino Melo, 176l. 
Tel. 284.-Nova lguassú. 

O,. Adolpho S. Reunde. -
ClinJca Geral, Círnrgia, Pd! tot. 
Diariamente, e.1ceto às �·s. feir11. 
- Rua Bernardino :li.elo, 1717 -
Fone 183. - Nova Igoassú. 

Ad.,ogado• 

0r. Paalo Machado0 AdvogadC1 
- R. Oelullo Vargas, 87. Fone: 
282. - Nova lguassú. 

Dr. José 8a1Jlio da Silvo Junlw 
-Advogado - Escrllôrio : t<ua 
da Quitanda, 50, 10 andar. S. 1. 
Tel. 43 e-54e. 

Dr. Antonio Ciani - J\dvo�Act,,. 
Rua Mar<ehal r ,orl•nu. ,0J9 • 

fel. 226 - Nova lguassu. -
Rua Quitanda, 19- Tel. 22 �6111 
Rio de Jane110. 

(;artorio do 2° Ofício de Neta, 
• Jaaa Bittencourt Filho-Ollcl1I 
do Registro de Tilulos e Do
cumen1os. Comarca de Duque 
de Caxias - E. do Rio. 

Denti•t•• 

Loi• Gonçalve, - Clrur&llt 
Dentista - Diariamente das 8 11 
18 horas. Rua Bernardino Mele 
n. 2139. Telefone, 314. No .. 
lguassú. 

Dr. Pedro Santiago Co,cia -
Clrurglao Dentista. Ralo X-(l!dl
flclo Ouvidor). Rua Ouvido,, 
169, 8• andar, sala 811. Tel1, 
lone, 43-6503 • Rio. 

Ginásio t\\unic i p'1 l 
Tão necessario qnan· 
to o café da manhã 

RUBEM SILVA - Ciru•giie
dentista. - Ed. Corioca, 2· ••· 

:::;, i� ,!��ir} elefone, 42-5951. 

d� Novti Iguaçu 

Matriculas abertas para o 

CURSO DE ADMISSÃO 
"ª 

Externato Flumineqse 
SITO Á 

R. Bernardmo Melo, 1225=Nuva Iguaçu
HORÁRIO: 

8 á� 11 l'"l á� 21 hora'" 

Dr. fuuiz Guimard�S 
CLblCA M�DICA - CRIANÇAS 

Rei.ideocia, llv. Saotc.a Dameat, 110 
Te I e fone, 8 

O banho frio, de chuvcÍ· 
ro, representa excelente e:s:er· 
ckio para a pele. Ati-n a 
circulação do sangue e pro
porciona agradável scmaçio 
de bem-estar, priocipilmente 
se fllr precedido Je i;in.lstica 
e seguido de fricção com to,
lha grossa e felpuda. 

Diáriamentr, ao le•nntar· 
se, hça um poucc, de giná,. 
tica vi,;orosa. Em seguiJ, 
tome um brnho de chu•ciro 
e, ao enxugar· se, friccione o 

1 

corpo com a toalh•. 
SNES 

Seguro de Tida 
Acl1entes Pessoais e do 

Trabalho. fogo, Auton16vel1, 
fidelidade. 

Roberto Cabral 
Correior Ol•clal 

H. Got•1,nudor Porle/,;i, JU 
T,l,f,mt, ,rtl 

De•p•oh•nt• 

E1critorio Técnico Comercial
Santas N•tta a Irmão (Contad .. 
res e Despachantes). Serviço• 
comerciais em geral. Rua dr. 
Oetullo Vargas, 22. Tel. 208 -
Nova lguassú. 

eeNSTRUTeRB5 

João Simonato - Conslrutor 
licenciado. - Encarrega-se da 
construções e reconstruções •• 
geral e sob admlnlstraçao. -
Res. : fiua Marechal floriano, 
2036 - Casa li - Nova lguuat. 

Roberto Baroni Soare,-Con•· 
trutor licenciado no Munlclpl• 
de Duque de Caxias. Resldent• 
em Nova lguassú á rua Edmu•• 
do Soares, 304. 

Dr. M- e. Flor�nc� 
leeaçu 4u .. .i,., .. _ P,e-aetal - P•lel 

Coosultori•: lid. Darkt. B•• 11 i• ••ie, 2ll, 16º· ª�o' ialu 
163318,. i•, fQ e .. ,, • ., t is 11 àora• -

IHlclencie, lve l.,a•dlae Mele, 1111 - TelefoH, 19 

CONSULTORIO: 
Rua 5 d e  Ju lho, 41-Tcl. 201 

Das 9 A, 11 hora, 
HORAIUO: 

(011.riami:nte) ou ti! is 18 horas 



Ct"llt R F I O  DA LAVOlJR,. 

L I V R O S  # O V O S  

Viagem 
vés do 

Atra

Bras i l dos fog 1s m.arc:.. UNIVERSAL 
veLUMB 6 - SA NTA el\TR R I N I\  

Texto e i lustrações de 1\riosto Espinheira Sortimento variado. = Preços espaciais para revendsdores 
"Viagem Através do Brasil" é uma . série d, 

volumes que eocenu ficw l idadt' das mais P]evs 
das, orientada por _sadio 1 1 1tc ionaH��o e destinad, 
,·specialmente i\ J uventu ll! bra�i le1ru,  ma_P cuj, 
Jeiturd agrada tam bém aP ,idu l to, mesmo ex1gentP 

R u a  M a r e c h a l F l o r i a n o  P e i x o t o, 1 7 9 6  
E' um panorama do Brnsil, com seus hábito, 

e encantos. suas belezas e grandezas ignorada• 
( EM FRENTE Ã <!1\B I N E  Dl\ E. .  F. e. B. ) 

Nos primeiros vulu ,oes essb v11liosa sérlP 
tem apresente.do o Brasil Norte,. Brasil Norde�tP,
Brtt sil Lesti, e o Estado do Rrn Grand e  do i,ul 
, ·m que se descreve a magni tude daquelaR r •' 
i:i ões de nossa terra, as �uas incomensurave!s �i 
quezas e maravilhas naturais. 

Agora acaba de  aparecer a segunda edi;ijo 
revista do volume que se refere a Santa Catari 
na sexto volurne da série. O autor rPlata nessa 
ob�a us coisas daquele E�t11do : a agricul!;ira, a 
Industria, o comércio, aspectos de !)aisagenR e a� 
curacteristicas principais dos seus municlpios, 
suas be!ezas E grandezas economicae. 

Trata - se de um livro exato, real, escrito 
num estilo ameno, e que se lê com verdadeiro 
prazer, como uma boa novela ou um bom roman
ce. 

Numero de páginas : 82. Preço : Cr$ 15,00. 
Em todas as boas l i vrarias ou pelo "Serviço de 
Reembolso Postal'' nas "Edições Melhoramentos". 
Caixa Post11J, 120 - B, São Paulo. 

NOVA 

- Gregório de l\lutos
Guerra, voltan do do exl 
lio, foi proibido de "fazer 
versos" 11lé o fim de sua 

:;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�_ vida.
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1 "' famoso diário d ti  Her 

i 
cules Florence:  ' 'Vi:1 gem 

DR. l#IIA RIO A IICORA DA LUZ Fluvial do Tietê ;w Ama 
ll D O H O S P I T A L  G A F F R E E G U I  N L E zonas", em que �e {l es 

Do Dbpensorio da Medalha MIiagrosa creve a cél1:bre ViBgelll 

� 

H o R A R I o : de explorações do Barão : 
1 Segandas, qaartas e seitas - das 14 ãs 18 horas de Langsdorfl nos ser tõe� 1 Terças, quínt.s e sabados - das 8 /Is l i  horas 

� 
do B rasil. 

e e o N s u L T ô R I O : _ Sómente :io século 
li1 AV.  NILO PEÇANHA, Zl-4° AND.-S. 10-NOVA IOUAÇÚ VI aC. é quti Pei,trat11 , I 
!a=11ms.:5:BD 1 ,_• estadista e hurn\lm du le  ' 

Prefeitu ra Mun i= 

cipal de N i lópolis 

P O B T A B I A S  

O Prefeito .Mooicipal do Silopoli,, usaudo das atribaições 
41.ae lhe confere a legi,Juçitl em v1gor1 

Resohe designar o Inspetor de Ensino, classe i.R", San 
Art&l para Preposta do Eosino Supletivo deste �unicipio. 

Prefeitura Municipal de �;ilopolís, 3 de maio de 1948. 

O Prefeito !i!unicipal de Nilópolis, usando das atribuições 
9,lle lhe confere a legislaçlto em vigor, e tendo em coosideração as 
1umnções da lllspetun• Especializada do Educação de Adultos, 

tr&s, co lecionou as ver- 1 
sões e traduções oru1s r 
a t ribuídas a H, ,mero e 1 
conhecidafi ua G r é  e i ª.I 
deade o século IX 11C. 

- ''Nutrição" é um !
lançarnenw de urna  ed1  1 

tora pauhst11 , o:.: qual s1., 
1 dá ao público uoçõ11s 

práticas de a l imentação 
1 e bigi•!ne  a l imt' ntar, da� 

qutii� os l t' i tort8 tl ru�i
l� iros estão re cu1 1h.,c i  
damente oecc,k il  " los .  

- Uvidio fo i  b ,n i l i , >
do R o m a, segundo �" 
acredito, pehlb l lceocio· 
sidades contida� i,m ,; irn 
poema "A Arte de Amar'' . 

IGUASSÚ E. DO RIO 

A C A S A  L A U D A N  
Von de e coeuerla máqi;. in a• 

de eacrever1 sr,mar, calc ulor 

e reglatradorte•• 

l\rtigos para es�ritorio, e pzpc l a r ia.  
Arquivos e cofres. F, gões a oleo e quero• 
zene dos u l t i mos t ipo�.  1\rtig o s  de a luni i n i <> 

R . MHrrrihal FlorianJ . 2405 · N. lguassú \

� E F R I G E R AD O � E S  
F R I G I D A I � E 

I nsta lações <!omercials com Unidades 
F R I G I D l\ l R E  

Oficinas de consertos e montagem 

Joã.o R. Cai-d oso 
ATENDl:-SE A DOM .ULIO 

TR7\ V. 13 OE M I\ R �O, !IS - Fone 2 7 2  

Abraço 

Vindos das foss•s nasau, 
gHg•nt• e boc>, b, m como 
de ferid2.�, úlc.:r H e outra, 
l, Õ:< d, p• le, micróbio, de 

cr.olé,t1 > 1  podem ps,uir at 
mãos de do� ntcs, convale,. 
crnus e "po,udorcs de grr. 
me,". Pelo ,perto de mie, 
oucr2, mâv< serão poluldas r, 
('ffi co,s" �uência, outras pa
so:as cont2min2das. 

Livre <e de dornçu, •bo
i indo o '':1pêrto de mio•. 
princip,lmcnte em época de 
ep,demi•. 

SNES. 

-

A Escola de Corte a 

Alta Costura 
de Mme. Azeredo 

Confere diplom,s p,la Ac>
dem1a de Corte e Ale• 

Costura do Rio de J•ntiro 

Rua Mor•chal Florio110, 2139 
Telefone, 180  

.• .-� .. _ ............. _.._ ,.,._ ..... -"'� .. .,..,,,..,,,.,, .... -. ..  _-_............,..��"""'j 
A Varanda de Novn Iguassú 

de Manoel Pereira Bernaroes Jr. 

NOVA IGUASSO 

Movel� de vime em g�ral, vassouras, tspanadores, etc. 
Rua Marecb0 I Floriano, 235 1 T, I. 67-N va l�uossú E. do R ., 

.-...,,...,....- ,- _..._..,_-.Ja..,....,,,.._...,---�w- ��-�·�,....,.-..,.) 

V d 
uma drtO dl · · 

en e-se ���i., �
10 x 40 Toda plantada , • 1 
minutos da estaç4o. lnf•'.'J'� 
çDes d rua B,rnardino ,., 
2075, co,n o sr. Rui Bar/111,., 

. Resolve �omear . �noc�ncia Cu.doso Queiroz Lopes, Lafaitte 
Rodng�es Pere1ra1 lluih� Piros lJom1og11es, &01eo Deoclecio Pou 

tes e C1pnaoo Cudoi;o Fllbo para membro1 da Comissão Monieiptll 
d• C11np1nba de Edoc•çlo de Adulto9, �n111unuu111111m1m1ililili!l111111111111111111111i1i !111mi1a;mm1:1111111!!1il'mi!lm:m1::nwmm1111111:

"'1111111111111:.:·::::i!'.t:'.::::::: _ ;�:�r:11111111m1m11m1m1111111111111111111111ml!'.'1:1.·) ": . .. .  1 .... ,

� Armazem lndepei1dencia � 
Prefeitura .llanici�.t de Nilopolis, 8 do junho de 19i8. 

Resol,o nomear d. lladal•n• Castro Ramos • o n. João li•· 
eh&do B,rcelos p•ra Doleg•dos da ComiB,lo �uoicipal da \Jampaoba 
de EdQeaç.&o de Adult1>1, i,m OhDda, 2° d1str1to deste 11.uoieipio. 

Pcd•itura llnnicipal de NilúpoliB, 8 de junho de 19'8. 

l' 
0
1 

Pr•f•ito . llluoieipal de Niiopoi!J, utando d11 a1ribuiçõet qu<· "-C. cou ere II leg1slaçlo em ,igor, 
. Re-,o_l•e ditpeosar, a pedido, o extranQmeriirio uiensaliatb. 

�ranci
�
co. �oaru:, do cugo de �lotorilta, dos Seniços Ao1.iliare1 dt· 

ro��
n ana, com O nlàr10 mental de CrS 700100 (1etece1Ltu1 era.rei 

l'refeltnra lilunieipal do Nilopolio, 17 do juabo de 1948. 

0 
Coneede, . Doa têrmot do art, 2.8, � 1• do decret-o-lt-i D, 687, d� 1 de f�nr�lf� de 1 ?49, e d& acordo com o l1odo médico, ao ex" tr1.cio_mtn.nu d1_..m�t1 P1d1·lt1 Candido da Silva, oito (8) dias de liceott, cuw o salau,., 1otegrtl, J,1ar1 tratamento de udde , partir de 2tl4� ma\o i,rol..imo pauado. ' e=; 
l'ro!eitora Mnníeipal de Ni�oll,, 18 do jnnho de 11>48

1

• 

Ma.triz :  Pra.ya, 14 de Dezembrô, 84 - TeU. &\·;: :...: 1 Filiais : Rua Bernardino Melo, 1691, T.gl: 409 · Rua �arechal Floriano, 2-:"!Z, !

Secos e 

Tel. 67 e Praça da Ma \r1z, em Anstm. Tal. 2 ===-

Conservas, bebidas na ;:ionais e estrangeiras 
molhados de primeira qua dad •• - Ferragens, lenha 

Entregas a domicilio - ' E.\'DHS 1\ DINH E I Rf> 
e carvão 

F�l\NCISCO }31\�0NI & Pl�Hl\ 
Concede, _oos termos do ••·t. 28. i 2•, do decreto- lei 4 68í § de 10 d& fn�nnr� �e 19-i.3, e de aeordo com o ltodo mêdic� ao 1= t1.\r10.u1Dtraflc, d1ar11ta �•d_M AI,�, d& Lima, SO dia, de het.-n � tm 1 PfOfC"C•Çh,_ e,m u ulmo 1ni.gr.l, 1 pmír do 2 do oorrent/ wêl Munlclplo de Nova lguaseú l:'re1e1tur• lluo1cip1l de Síl6polit, 18 de juobo de 11148 § Eetado do Rio

"l111l11·;111,.,:i111111111!JIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllllillllUlllllllllllllllilllllllmi'.ll0
11

:t"• 
JOÃO t,I,'; )(OJUlS CARDOSO JUNIOR, Prefeitu '1n11mm:m:irm1111mEHIIUlll!l!llllll!ll 'lll1ll!:::::::::l'rr"" ·, ,' lji 'I, !'. .. !: . 
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A P E D I D O CO.\IA�CA oe ';OVA IOUASSÓ 

Explicação necessária IE D II T A II..

De publicação d• reforma par
cial de plano d• loteamento de 

J. V I EI RA & Cia.
Ptlll ftrimflra " "/lima Uh; ,.,1nh1, ocuf>ar a_.; colutlas dr ferrai, com o prazo de 10 di.:a1, .,,.. jtl�nal Nu,,cu fut, 11da s,,u n,n, prrlcr,dn s,r p /lt,co a/. na forma abaixo : 

111,,, d,a. nn. s,,,,plr�,,,,,,,,, .. n mtu voto ao B,.,.![Odllrt> a r,m 
cand,daln a d,pulr.1da /FdPru/ e mdro a dtf>ulado rt.(�dual t' 
oo P,,falo dl:tt Nurizd/no, Todos foram ,fritos, com ,xc,ra 

Huir,que /J u 1 u "  Estrada 
dn ,.,,,,,nro. ,\â,, ptd( imto, uns mms uux1ltt1rts, mtsmo por. IJ y r, Oji,11I du t• ( rcun< 

v;,it,;�;'t':.'�r��:�;/
i

;/,",
0
;,f/r�,:::,pl,,:';;�t 1/J;,,:,�Í, qd,' "/a ' (�,,1;,{;;1!;:';{' ,,!' t::s,:,�

"'"'· 1\61 lrabalhrr t,a,11 ol[!uhn, cr,mo dr::,,,,. Rrc •,s,. mt!l.mr, I• 1-.Jdo da Rw de /ant,,. ti"
••l'"'"'ªr os co_minhO,-.. da firma. d1 qw! fuço purfl', pfJru Pelo prc:sente Ed, lal ,  com e.
t,ani;.pnrttJr ,1,,,,,,.,s, 1".-../um111lt para n8o dar molivo a ,x- Ç!'a?o de 10 dias, faço saber a 
ploraç/k!-. p,il{t,c,1, . •  1Jm/;ç_fi'-' d parir, pe,un contar com ,/,. qu m Interessar pos!a que pi , 
.,,,,,,� f, .,,, ,h,:,r, no mlmmo, _um vertudor. :,tu ,u quis,n,, !\ntbal Pinto de P,11,·a e sua
1,abollrar_ p,1r1J '"çn, núr, l,,,,,ana f>ublico qut ndo pr,t,ndo mulher. H1sofrta S.;iares Mon
r,otar mu1.> r_m qutm qu,r qrtf' stja, sub,,.,t,ndn me d, pe,ia/, le•ro Pal v;1, f.:,I deposHac!? nes
,Jodls da Lr,, prlo �egui,,fe motivo . te cartorlo o memorial e a 

!ympr, �fl5t1 qu,, apdc as campu,rhas tleilorai.., e ,,,, planta relativos a reformas l n· 
,ossados fl� tinto� pel,, /nvo,_ todo� s, ir,nan':'Hlm pura Ira- troduzldas noa lot s abaixo � 
J,,/ur ,m hentflcio da cnl,twidad,, sem pa,xtJo f>nlllic<1 ,, Anteriormente lotes num,ros
"'"uq,unt, ,,,,n:,, ..,,m /> l,fffa,em .Vas, 1nf,/1zme,1te, ohçn,·o- oitenta e quatro (84), 1TI"'d 1ndo 
lt o contra,,,, no mr'mo,t,� Qlu'. vivtmns. J\'ào (d aqui, co,nf) 62m�.50 numa l 1 11ha que con·
• todns n� s,tor�s do lt!.[1�/,�f,vo municipal, e�tadual e ,ne1,.. lronta com Jfl�O D,rn1e 1 ,  numa
•o frdtral, .�6 st to#un rn,u/to"' f>t�t.Qais, amb1ç(J,s de ma�d,, l i nha e ,nfrontando com L1.faie
t,1st, n q11, custar, Cflm _ menoe.prezo pelo btm•tstar dos muni- k Pimenta d-: M )ra1s, em du s 
tiP,•. o qu, l uma ld<ltma t1n todos n• partidos po/tltcns lances, um de 13rns.ú0 e outro
atwou _é� /JJH{Vtl qut, pura o futuro. os pollf,cos J,,,1, rm dl· 13ms 50 e ainda outro de
ll!id'""ª mudtm dr pt11sar, o que duvido muito t c;o,n trrst,z,1 56rns numa l inha que confron 

Apr,1v,itandn o tn,;;;ejo que s, me depara, na qualidade ta com o lote 85, e finalmente 
• tlnt,,r 9"' fu,. façn um af>l/o ans s111/1orts Vtrtadorts t a ultima de 46ms.80, conlron
d,lt,s f1olll1cos d,sla terra, Prmciflalmen/1 aos que llm jor- tando cow. o lole 83 e uma
uis, floro oprot•11lartm os stus órglJoJ de p"blicitiude em l'raçil, lendo para esta t�ms.

1 

Cllfllf>anhas ,,,_rildrza,;;; ,w ,n��,isse local. como 5.tjam .Anxo- tncluldo� os 46ms 80, perfaze n· 
rior futtd&s paro o aba<ltcmm,to dd,::ua; contruçào da .lfat,r. do 3 008ms2; oitenta e cinco 
r,iúM; ampl,açiio do Hnspita/; forntcimttt lo dt mer,11das a, (85), medindo 12ms. de frenle 
criollC•» P,,brts />,la Caixa nn Grupo Escolar Rangtl P,s/a. mesma largura na linha dos 
.. .- ª"'flaro ao Lar de /"ús , ao .Alberf!Ut Nolurno· criaç4o fundos, por 40ms. de  cada um 
6 Cai.:as dt Esmnlas PiJra ,vi/ar que fal<os mtndigÓs expi<> dos lados, ou sejam 480ms2; 
- a caridad, flúblzca, cnm p,,juizo para os r,almenfe ,,,. mtenta e sei, (86), medindo
cn.sitados; construçOo de um mictório �ubte,raneo na Praca 1 2ms de frente, mesm11 lareura
H Ili Dturnbro; tnantivo d Btblioltcu F ... lada e d Campanha na linha dos fundos. por 40ms. 
• Alfu/Nluaç4a dt Adultos, tnfim, d,unas e dtunas de ,,,,. de cada um dos ladr.s, ou se
,:ialifla• 11tns, stm politicagem. jam 480ms.2; oitenta e sele (87), 

Aparalhos sanitarios - A:.:ulejos - Mosaicos 
lhos hidraulicos B R C. 

Ladri-

Agwl,s qiu ronstguir,m m,/hores rtsullados, ml4o sim, medindo 12ms de frente, mes, 
*"" fnto jús aos vnlo< que r,ctbtram, e podertJo contar com ma largura na l inha dos fundos 
• çrolidtin dos moradores desta terra. Sdo mutlo mais louvd- por 40ms. de cada um dos la
..., 1>tas , outras camflanh�s dt inl,rlsse social, do que as dos, ou  sejam 480ms 2; otlenla
6 tlifffl{Jf4o ,m que se tm(Jtnham. e oito (88/, medindo 16ms. de 

eerâm icas 1 "São �aetano" e " �  e B" - Filtros - Metais -
Fogões e fog are i ros elétricos "Rei" - Fogões - ebuvelros. 

So_u livre pen•ador, mas no entanto, todas as v,zes que frente, 3ms. nos fundos, (2ms. 

Veutiluú()res Lampadas - Ma teriais para instalações

eletric&s e h iclraulicas. 
• sohalam owc{/10, •sto11 pronto t sempr, estarei, 11a med,. pela d l rella e 40ms pela es-

L O  J A E E S C R I T O R I O : • tio f/O«h:tl, a cnnrorrtr pm., o b•m d• caf6/icos, prnt,s- querda, ou sejam 380ms 2; 01.
-��, nptr,t,H, ttc. ,  ass ,n comfJ a pedido nu,zca d,ix,i ds tenta e nove (89), medindo
-.zil111r, "'º" tdriammt,, quaiqu,r camflu11haa d, TODOS "' ' 9ms de frente. 9m•. nos lun-
,-,1wo, flolll1cos , de clubts ,•,port,vns e carnavolesctts, for- Jo•. 30:ns pela dlreHa e 31 ms.5
llflldo tÜ uma banda de música, e r,a/izaçélo de festas trad, �ela esqu,rda. ou sejam 4()()m,2; 
ciMais da cidad�. Partce-me qu,, ml-0 fuço mais do qu, 0 m,u nr)vtnta (90), mrd1ndo 1 2111s 
�. P,,rqu, {lr,crsn de todos, , preltndn passar os 1i/111nns ,te t,er.te. mesma largura n. s 
lllio1 d4 ,,unha vida n,sla ctdad,, onde restdn. íundos, por 30ms. de cada um 

Rua Marechal Floriano Paixoto, 2191 = Tel. 263 
Nova. Igua.ssú E. do Rio

. {JMOttln 4 publ,caç4a do c,mcurstt dn F11bd R,al, na dos ladoa1 ou sejam 360ms 2; e 
ªTri6w,.a lguassuonu", ,, o dia trtze dêsie, lrnh? a dtclorar, noventa e um (91), medindo 
.,_,,,, que nO,, fui con<ullado a rasp,ito. Cnmn r,rnvn, tenho 12ma de frenle, 21ms.  nos fun. vu sejam 4o5ms 2; nov�nla e 

s l -8 tltc/orac/Jo por ,,,,,,, as,,nada t lrn,rsm1l1da �,/,, S, r .. ,ço de dos, 31 ms. pela direita e 30ms. um (91) A , medindo t2ms. 1 e eçoes •11os r- / t _, pela •squerda O s · de frente, mesma largura nos •• ·ro tm ts uesta cidade, durante 1,,du u dummgu e parlt , , u e1am , . .  
-,p,,da fnra, c,,jo têxfo 1 0 seguinte : 495ms.2 Pela reforma passaram fundos, 36ms 50 pela direita e 

do Reader· s Iligest 
Decleroçio. - A firma Irmãos Coulinho, produlora do ás segulnles caracterizações :- 46ms. pela esquerda . ou sejam T - . um 

�
PaM Real Empacolado, vem de públlc? desautorizar  a publl•a. Lotes numeros oltenla e quatro 555ms.2; noventa e um /91) B, emos em maos mais . 

d • (8') dl d 1 ,nedlndo 12ms da frente. mes- numero da popular revlltae um concurso apresentado no número de hoje da  "Trf. • , me n o f ms. de lrenle. , 
lt,uassuana", 0 qual não foi organizado por esla fi rma. l l ms.05 nos lundos. 33ms.80 ma largura nos lundos, 35ms. Seleções, edição de julho de 
r_oi "'' fl_rornduio que, no mesmo local dr, dilo s,mana- pela direita e 34ms.80 pela es- pela direita e 34ms 50 pela es- 1948, cuja oferta de vemos ao

� ..,
I 

111 publicada uma nüta a respeifo. T�nto fui cr,,,trdrio que1 da, perfazendo 377ms.2; querda, ou sejam 417ms 2; no- seu represent>mc -eral sr.
� a P,,bl,caçiJo que no númtrü s,guintt, ou ,ejú, ,,0 dia oitenta e cinco (85i, med!odo v•nta e um (91 ) C, med•ndo Fernando Chin,gliab co:n es-
_,,• dlst,, ""º deixti sair mais O anúncio que mantinha dts• 1 2ms. de frenle, 12ms 05 nos 1 2ms. de frente, mr>ma la,gura . 

6 . 
à 

• . 
" t,,,u1aç4o do jornal, Não tenh? mutivos para insultar fundos, 32ms.80 pela d i rei ta e nos fundos, 35ms 60 pela d irei- crH rio Av. Presidente 

,._ 9'Mr qu, stja. J,to nân é de meu fe,lio ,, além disso, 33ms 80 pela es�uarda, perla- ta e 35ms pela esqt.erda, ou Varga•, 501 - 19º and,r, no 
•lo com a1t1,gos ,m todos os par lidos. Se mandass• publi- zendo 399:ns.2; 01te01a e seis "jam 423ms 2.60, todos com Rio.
':'....':,.".!� concurso, ,u O (,ria as<mado como assi,,,, esfa (861, medindo 1 2ms. de hente, frente para a Praça da Liber C f 
......,...e(..,, lnúr�d(, junto a um f>armle "'"'· para não ,�- 1 2ms.05 nos fundos. 3J ms.80 ctade. Novenla e um (91) D, . omo serr. pre ,2em, os 

� M�1s artigos /JlJllticos na "1 rihl4na /..i;uassw.Jna''. uo qw p.:la d i reita e 32ms 80 pela i:s. medindo. em dois lant!S. um editores se csmcraran, n2 (C·
�8/llfd;d,:,_ Fui um dos dirtlores d" A. e.;, J. N. J, 11u qur, I querda, perlaundo 387ms.2,60; ,le 7ms 70 e outro, em curva, lc çio d2 materia Jo text<,,
,_.., -,gos , o flouc, qu• fiz nessa ossociução de elas- oitenta • sete (87). medin:lo de 12ms.a3, 15ms 80 ncs fun. constituindo a nova edição
., tinido aos rn,u, ufaur,s, ,.,; com enlu11,1smo e boa mten- 12"'5· de frente, 1 2ms 05 n, s dos, 31 ms 50 pela d lrel la e um desse, pre,cntes rfgios
:. lia, ,,.,,1,.m,nte, " po/it,cngm, mirou em ação ,, por 3

fu
,
ndos

80
. 30m

,
s 80 pela dtre,ta e 17ms.50 pela esquerda, ou se• com que são brindado• todos.llicc, lllerfvtl qw! partçu, os ,.,sp�nsd::tu f>tln btm ·tslur pii ms pe ª t-squ�rda, perla. 1 •m 360:11s 2 50� novtnta e um ' 

_,,., 
111tra_vuram, f/tlu ,mprerts,, pn/11,ca /oc,i/ e p,,r todos os undo 375ms 2,60

0
• oitenta e 0110 (9I ) E, med indo 2 1ms 70 de os_ meses, os amantes da boa 

-� -.os f/asslvns, . " boa t;ontatJe ele o/gutm pres tar ,.,,, (8B), medlnd0 1 ms. de frente, lrenle, 19ms 8/J nos f u n d o s. lcitur•, pou reune os assun·
� rta_l,11111/e 1n,si1mdo,I. como "J" n do ,ibas t,amento 1811s 30 nos fuodrs. • pela d t ·  1 4ms.50 pela direita _e 2 1ms 50 tos mais palpitantes e os mo
:!"�� ada.d,. Por é�tt n,otwn, p,úf dem1ssfJu do pó.,,fu qut rc:l l:t ,  em Unha qui:brada, tendo pela esquerda, ou StJam tivo, m, iis :nr,cnce� elt mtn·;-.:::::• � la,o votos para que us que ficaram ltvtm avanlt uin I J nce de l 6ms 50 e ot•tro .366ms.2 80 e f lnalmcnfe noveo-- ' 

-.-,l1l11t10 a Pnfnlura, de 15m, .  pe ,lazcndo, pela < • 1 e um ('ll ) f. m•dlndo l 2m 20 tos esses que torn,m cad, 
a.l Q11anto ds calúnias a m,m diri�idas fu,r ""' . stmatidrw QUCfdd 30ms 80, com urna illrra 4 lrenk, 12'11,;;. nos funli "i, "Umcro public2do mai\ ur.. �

.,,_;_"'° as l,oo "" consitúr,;çtJo , dnx, d upm,ão púb/,cu quadrada de 480ms 2; 10d0s J�ms 60 pe l � - re l ia  e 38n,s 50 rndi•cutivd conqui,ta em ,u,--,t._11lu ' com frenle para I rua da Li 

Da edição em foco, são 01 
seguintes os trabalhos m1i1 
importantes : "AtraveHaado 
o Atlantico a remo"; "Cor

tina de ferro para a Tcheco1-
lovaquia"; "Sementeira de fu. 

turos Legisladores"; "Filo10· 
fia de um homem de ação"; 
"Nova arm• contra a lepra"; 
"Shakespeare e sua aldeia"; 
"O sabio que não quis ser 
ricoº; "Porqu� !� ,�

erde
sempre nas corridas ; J! i
tempo de fuer algo com 1 
Alemanha" e "Mem6rias de 
um e x-demente". 

Trabalhos graficos � 
Na redação deste jornal 

Co.,.o disse no p,,nctp,,, t,e/t, prittuir-o tf lillima v,z berdade. Lo1e1 numc:ros oitenta �3�!s cfÔ Q u,�!o'! 
a

. roº; ;,=;�� \'ida vi:oriosa.
oa.t,ar a coluna dt ""' jornal ,, se /Dr pr1nso, puru u , e nove (89), med lod<> 13ma.70 para a rua �o Triunfo. Para ===============:==========.

º· rtS/>OruhFn dt out,a muntzra de: lrente, para 8 Travessa da fc:to dt tmpugna-.õl!s, p o r 
23 - 6 - 1948. 

Liberdade, 12ms, nos fundos, patle d terceiros, 1 ca marcado 
JUvarl n n  enut i n h o  d e  �am po� 

39ms 40 pela dlre l la e 46ms 40 , prazo de JO d lu, coniadbpela e,querda, ou  sejam . • . la ultima publlraçã,,, por IS!O514m2 80, ºº""J (90). meJln- iuc o presente s-r1 publlc>d> do 11e frcnk para ..1 !·ravessa J vezes no · •D iário Oficial" e d 1 Liberdade 27ms.!,Q e mais J vezes , " "L rre , da L.avou-1••• Trigueiro 1 
llosp.,haott li uoicipal 

• Mlle Ptconho, t3 (Edi�cio 1 
)+ ondo,, 1010 1 - Te 1 . 211

lle., •-11, E do Rio 

TOMEM 

DIC�I Crmo11�0 
''SIL\'I II A 

uma l lnh1 de l6ms 32, rm cur. , . 
v•, pur um lado 33ms 50 e por ra . Nova l�uJs u,  18 de Junho

urro, que 8, ai gurn a linha dr 1 948. A prcsenie copia con,
dos fundos. 27ms 40, petlazen. fere com o original nl,xado, o
do 583m,2 30; noventa e um 

f 
qual esta ••lado na forma da le i .  

(9 1 )  medindo f 2"1•. de frcnle, Htnriquo Duque E,t,oda Meyermesma larg,�ra nos fundos. por 
Grende Tônico l 33o,s.50 de cada um dos lados, j t -3 

-------------·--...,-�-------------

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

ESCRITÓRIO ; -'V .  NILO P[ÇAl'iHA·. Zl EDii lCIO NICE), 2°. ANDAR .. SALA 6 
H O R A R I O (ü I à 1 , a m e n I e) 

Ou 9 b JU horas Das l i  is 12 horas :-----------------------------···�----·------------

MANOEL QUARESMA 

DE OLIVEIRA 

T•rrenos o longo pro10 - Compro - Venda 
Admini,troçao de fmovel1 

,\m·a l�uus5u ,\ v. Nilo 1 .:çanha, 23-2; andar. Tel . 2S& 
Rw !lua Huenos Alrrs, 1 l - 2•. ,ala 3 - Tel. 43-8670 

às 4u•n•as letra, das 16 4s 18 horas. 

·---:..-:...-:..-:..-:...-:..-:..-:..-:..-:..-:...-=-=-========

O f i c i n a  M e c â n i c a
REFORM \S DE AUTOS EM GERAL 

Plotu r11A, ca potRA e PFtuf11mentne 
Consertos dti ba1erit1s dlvenas 

Umberto Amhroai 

R. IIAJUR ,MCETO DO H LE, n:rnvA l<il."ASSL-f. do R:: 
' 



6 

JUIZ0 DL DIREITO DA 
COMA RCA DE NOVA I0UASSU 

E.tado do Rio de Janeiro 

E D II T A\  li. 
(De Citação de ioleressados aa
teates ou incertos, e 1m o praz:o 

de trinta (30) dia•) 
CARl ÓRIO DO J•. OFICIO 
O Doulor Acácio Aragão dt 

Sousa Plnro, Juiz de Dir(1to d.,, 
C..:omarca de Nova lguassu. Es· 
itr1o do Rio de Janeiro. em 
xcrclclo, na forma da Let, ele 
Faz saber a quem interessar 

russa ou conhecimento desle t1-
Vt:l que, tendo \i"\anoel de Jesu� 
A:.igusto jusllflcado a posse man
a t: paclftca da área de t(rra 

qu..e posso.! na rua Freitas Bra
ga altuada no lugar denomina• 
do' Andrade de Araujo, primeiro 
(I•) distrito deste Municlplo, 
com as seguintes caracterlslicas. 
medições e confrontações : -
·Uma jrea de terras contendo 
1 J95ms 502 (onze mil, cenl� 

for•acla • DrogarJo Centrol
llua Marechal Floriano, 2194. 
Tel. 16 - Nova lguassú.  De
pos1tarlo dos Produtos Seabrlna 
e Victory. farm,ceullco A .  P. 
Gulmaràes Vlctory. 

easas Fu nerarlas 

Caio Santo A,.tonlo - Ser 
vlço Funerarlo - Oullhermlna 
Ferreira da SIiva. Rua Mare
chal floriano, 2018, Tel. 86 -
Nova lgu39BÚ, 

Casa Ho S.balllio-Calxões 

eoR R FIÔ DA L AVOURA

um rapaz elegante 

Rua Marechal Floria n o ,  23El3 

Nova lguassú Estado do Rir 

� j: .. .... . ; .. ; ·  . • • . . • • . . : -:· : :  ... :-,:- :--:-: :-:--: .. ;-: : �  ·= ··· .... -... 

Nova Ga roti n h a  

lle•tauranle 

do primeira 

ordem 

C A F E' 

B A R 

-:-

e 

Domingo, 27-VI-t 

Organização Técnica Contabi 
DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO DE COHTAIIUDADt 

S,· r v i ç  ,s d ,  U,• - p:icb :. o\c : Ministério Jo Tra..
b>t lho lusli tutn, ,Je Prev i d eocít1 ,  Contr11to, 
m,tr�tos, Ave rb;,çõe�, PIBnt��. Defesas F� 

cais, LegBlizaçBo de Firmas, etc. 

R E N É  S1\ LU'21 C V J T I\ N G I\  G R I\ N l\09 
DESPACHANTE OFICIAL 

M I\ N E> E L  J l":> I\ Q U I M  R I B E I R f> F I L Re 
PERITO-CONTADOR 

M I\ N E> EL VB D R E>  O E  I\ L M E I O I\ e"UTt, 
CONTADOR 

Av. Nilo Peçonha, 23-1· . andar-Tel. 438  

E d ,  "Nice" - N E> V ll  I G U 1\SS0-B. do Rio 

e noventa e cinco metros e cln� 
quenta cenllmetros q uadrados), 
medindo de frente, pela rua 
Freitas Braga, dezesseis melros 
e vinte e dois centl metros; por 
cento e dezenove metros e dez 
renllmetros, pela l lnba dos fun• 
do1 por onde dá frente para a 
Rua Nova; medindo de exten
são da frente aos fundos, du
zentos e oitenta e quatro me
aros, por um lado, onde con
fronta com Geraldo Jos! Paes 
Ftlho, até a Rua Nova e de ou· 
Iro lado, com terras dos Supli
cantes, em extensão reta de 
duzentos metros, por uma llnh• 
de 22•, 15", NW. até o ponto C 
(planta lnc ) e dai por uma per
pendicular a essa com cem me
tros até enconlrar o ponto D a 
linha de vinte e seis melros 
que, vinda da dita Rua Nova, 
ltmitando a área neste lado com 
a propriedade de Manoel Costa 
Rocha Ftlbo, tudo conforme 
planta Inclusa nos aulos" de 
Usucapião em que o mesmo é 
requerente, - ficam, a s  s I m, 
citados os Interessados ausen
tes ou Incertos, na conformlda 
de do despacho deste Julzo, do 
teor seguinte : ''Havendo prova 
l lmlnar bastanle, proceda se ás 
citações na forma do Art. 455 
do Cod. de Proc. Ctvll, lnclu· 
alve do Domlnlo da Unllo e 
representante do Estado 20 6148 
(a) Ar1Jão", - por este Edtlal 
com o prazo de trinta (30) doas, 
para conlestarem o pedido de 
Usucapião de Manoel de Jesu• 
Augusto, sob pena de revell a. 
E para que chegue ao conheci
mento de todos os tnteressadoa, 
mandou expedir o presente Edi
tal, que será afixado no lugar 
de costume e oulros de Igual 
teor que serão publicados no 
01.,10 Ollclal deste Estado, na 
imprensa local e na da Capital 
Pedual. Dado e passado nesta 
cidade de Nova lguassu. Estado 
do R•o de Janeiro, aos dois 
dias do mh de junho do an, 
de mil  novecentos e quarenta 
e oito. Eu, Laudehno Firmino 
Carneiro Barros, Escrevente de 
Jua11ça, o datl lografel. E eu, 
Oscar Pereira Gomes, Eacrlvão, 
o aubscr,•vl - O Juiz de Di
reito : (a) Acdcio Arag4o d, 
Sowsa Pi"to 

e corôas - Osvaldo J. dos San• p,1>,f/ quelr tos. Av. NIio Peçanha, 3�. T<i. .. · • •• Bebida • de 

283 - Nova lguassú. 

D i v e r s o s  

Oelll• Pereira Monlenegra -
Construtor. Av. Santos Dumont, 
626 • Telefone, 69 - Nova 
lguassú. 

S. M. T orraca - Copias e pa
peis hel lográlicos. R. Urugua,a
na, 1 12- 1° and. l'ones : 23-4968 
23-2663 e 43-8826. 

Fotografto l11uo11i - Lauro 
de Oliveira. Chamados a domi
cilio. Telefone, 146 - Nova 
lguassú. 

Mandioca • olplm - Com 
pra-se qualquer quantidade, á 
rua S. Sebastião, 1695 (fundos) 

Bellord Roxo-Estado do Rio 

--- · ·• ............. ·---

Exame periódico 
dos pulmões 

A tuberculose pulmonu 
pode ser totalmente silencio
••, e•oluir �em dar sinais, 
ou dá. los tão disfarçados qu, 
o doente oão se apercrb: da 
moléstia. Nesses cuo�, estão 
as le• ões muda•, dificilmente 
notadas, i6 descobertas oo 
,:umc pelos r.ios X.

Faça ruminar "' pulmões 
pelos raios X, ao menos duu 
vbes no ano. 

SNES. 
..1"�- J"!.r- - .. .,.,.,., • .,., • .,., • .,., • .,., .. ,...,..,,., ...... ,.,,..,.,,.__,.,. • ., .. ., • ., • .,. • ., .............. .....,._ ....... � 

Dr. Eduardo Silva Jumor 
CIRURGIÃO-DENTISTA 

C O N S U L T O R  I O :  

RUA RODRIGUES ALVES, 1307 
lULOPOLIS - ESTADO DO RIO 

illl!Wli.llftll 118:awu IM,.. ••• w � ... � ....... : ... :<J.J ..... r>:-x� o o •• ' ••••• o •• o C,J'.r)#..(� 

1 

�u�1Bdad0 Laticinios União Ltda.
Usina e E ntreposto de Leite Labo1.at rlot complttus para anallaee de leite 

M A T R I Z : 
A V EN IDA FRAI\C l<C \ DE AL,· EIOA.  1 4 19 (Edificio proprio) NiLOPOLIS - h1odo do Rio 

P l l. I A L : 

11:;l!'IA: kliA � Juio BATISTA, soz (Edifício ,roprlo) 
VILA MERITI - E. •• -19 

.l t> S B  M R R l 1\  T B I X B I R Jl
SOC.,/U vf:.kl:.N1E 

,., 1 

porlugu••• 

toda• ••

qualidade•
Oficina 

SOLDA ELtTRICA E OXtC:ENIO 

1\lm�ida & Cio. 19tda. 
Serviço de torno mecanico e p)niaa. c-,,n.,, rrri� d(" m5quinu 
em g,,ral, reform, em motores ele c-ombustã1 ioHrua, moa.

tagcm e t\SS\:DtameDtl) de m{tqninas de qualquer tipo. 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1988 Bittencourt & Alarcão Lt�a. 
N6V11 J GUJISSU' • Tel. 129 • E. DE> 1 

Trav. 13  de ,llarço, U-Tel. 136-\0VA IOUASSU',l!. do llio 
R I E> l==EIEl 

'J 

BANCO D O  BRAS IL S. A. 
O MAIOR ESTABELECIIIIIEIITO OE CRftDITO DO PAÍS 

Fili�I de Nova lguassú - Estado do Rio : Praça 14 de Dezembro, 98 

Telefs . : 4 (Contadoría) 9 25 (Garência)-End. Tel . : ''Ss.téJite"·Caixa do Correio, � 
Condições :e:,a.ra, as conta.s de depósitos 

Depósitos sem l imite _ 2 %  a. a.

Depósito inicial minimo, Cr$ 1 Jí.'),( ·, Rotlraéhs livres. NIio re ndem J u r os os 
s aldos inferiores ãquela qunnti:1, neN as contas liquidadas antes de decorridos 
60 dias a contar da data _,. nbel'lura. 

Oep6sitos Populares - Limite ele Cr$ 10.i:;:rJ,0O • 4 1 :2 % a, a. 

Depósitos m ínimos, Cr$ 50,00. Retiradas .Jli nimas, Cr$ 2o,c·o. Não n• o d e m  juroe o, 
saldos : a) inferi ores a CrS 5o,oc,; b) excec.<.:1ntes ao limite; c) das coo11.1s encer-
radas antes de decorridos 60 dias da data d a  11bertur::. 

Depósitos limitados - ·. imite do Cr$ 50.0fll.CO • 
- •,imite · o e  Cr$ 100.000,00

tJ. ¼ .,, a, 
3 o,� a. 21.  

Depósitos m í nimos, Cr$ 100,00. Retiradas mínimas, Cr$ 50,00. NAo rendem j u ros 
os soldos inferiores a Cr$ 100,00. Demais coodições ideollcas ás de Depósito8 
Populares 

Depósitos a Prazo Fixo 1 Depósitos de R vlso Prévio , 

Por 6 meses 4 ;i/0 1 .  a.
5 %  a. e. 

Para retiradas 

De 30 dias 

m,•dieote prévio aviso :

3 1 i2 ¾ 8. 8. 

Por 12 meses . 
Com retirada mensBI da renda, 
" por m e io d e  cheques : 
Por 6 meses 

D e  60 dias 
De 90 dias 

Por 12 meses 
Depósito m inimo-Cr. 

. 4 1/2 O/o a. 11.  
1.000,00. , Depósito Inicial mloimo 

3 J/2 ¼ a. a.

4 ¾  

4 1/2 ¼ 

1 .000,00. 

a. •· 
li . •• 

Letra s  a prêmio : Selo proporcll•nsl. Cond : � ões idênticr,:; As de De pós i to a Prazo Fixo 

Faz, nas melhores condições, tôdas as oporações bancárias

1 COBP.ANÇM - TRANSFERENCIA:i r,• FLINOOS. 
� QESCONTOS 1. letras, soques ,,t, ,.ues eôbrc es!!l c.u quaisquer outra.e praças, 
Tui EMPREsTIMOS em contas correntes com c•uç!lo de d uplicatas. 
@ c11to1ro AGRICOLA a longo • "IIZCI. sob a garuoti& exc'• •'va da fruta. 
@! CREDITO PECUÁRIO a ioogo prazo pari\ �u�Ho de cria 'lo. aqu,e11,ao de gado pa�a engorda, recriação, eto. 
@! CREDITO IN0U,TRIAL para a compra de matérias prtmss � reformas. üperfclçoameotJ e oqulsiç!lo de maqulotlrlo, 

1 1110 atendidos. eom a toa1or presteell, odos oe pedldüe .. e lnfo�ma�ões e csdareclmeotoa oõlJre quafsqutr opt· 

!! 
rações da Carteira de Crédllo ! grlcola e ,ndueltiul, q�c se acha em pleno !unclonamenlo. 

, @• Agências em tõdas 11& capitais e prlacip· is cid11dt•a  d o  Brasil
Tu] Coirespc,odentes nas demais e em todl � os pais, s do m u ndo 
tll 
���@.l@L'®J®J@I®l@f�.f®.IWF!àa. �� ,: . .'�J@J@ffl.ll®J@)J[@J@!íi�lJ@lf@J@f@f@J®®df

(1 



I)olDIDJO, :t7-VI-l948 
h C,9RRWl DA LAVO!JAA 

Prefeitura Municipal de Nova Ign888Ú E. e. Igaa.es ú
==---===========:..ã::=======-...::: 

AUTOa DE IIITIMAÇAo 
01v1sãe> DB ENGBNR.1\Rlll 

RESUMO ()OS ATOS DO SII: 
PRESIDE!'<íTe. 

- Fica o sr Joaquim Alves d• Oli•riu reJideoi,, á 
Gt•a. •• PoHe, I• distrit� dt11te llanidpio, iot'ima.do a l�gar��

R 

., 10bre a �ooJtraçlo d! cinco _(õ) prf�ios :.ao prato de oito diu - Faca o sr Mai:10 lhrtrns, res.tdt'oto A rda. B., ent Meiqojta. 
lati�&do I apre1eotar hceaça e ;,laota do constrvçio no pra�o e' 

a) -- Tomu conbe rncnto 
1 arqu1ur o Bolotim n 9 da L.I 

e atender aos p,dido1 t'onttan.t 
,. ,lidos ••- 131 o 143('8 d 

qu la ec.tidad!11!, b) or1c!ar 
trimanrt\ F. {), e á A. A Aha, 
�a, ao primtlro cedendo R no 
nr ,. de esportes para o :1 a • ,üa,. . . . - F1u o sr. Propri�u1r10 do predio i ra.a Beco Slo Fnn 

eileO, eDl Morro A,;oudo, 1ot1msdo a aprMentar Jiconça O planta dt -m,çlo do pred10 em questão oo pruo de oito di ... 

PORTARIAS 
O Prtfeito llooicip1� de �o·n Ii-u1ssú1 usando das atribui• 

,,_ qao Ih• confere a , legislaçlo em .,gor, e mais, 
Atendendo ao d,s.posto ao art. 29, do Ato das Disposições 

flUIIIOn•• da Coostitu1ção Enadual, 
Bftol,e Dom@ar, de •�rdo com o art. tá., iU-m Ill. do decre 

1t-l<i 1. &24, de 28 de ootobro de 1942, Joio V1aoa do Oliveira ,era e�eroer o carro de Vi�ia. Padrão •011, do Q1h1idro Suµlemeo 
1 

111, criado por força da &•solução o. 5, de 21 do fe,ereiro de 19'8, 
1 ,ar"': •••ta data. 

Profeitua lluo.icipal de Non Iguassú, 18 do juuho de 1948, 

1eso1,1 nomear, de ac0rdo com o art 15, item III, do decre· 
•Ili •· 624, do 28 de outubro d.° ,!9!2, Albino Marques, pua eur-
• o urro do CapatH, Padrlo J , do Quadro Suplementar crio 
• por força da B<-soluçlo n. 5, de 21 de fevereiro de 1948, '• par 
.... data 

Proftitara Jluo.icipal de Non Iguassú, 18 do juDho Jo 194S. 

Be1ol•• nomear, de acôrdo com o art. 15, item Ili, do decre• 
.. w a. 624, de 28 de outubro de 19'2, Cipriano José da Silveira 
,.. uo1«1r o cargo de Capataz, Padrão • J", do Quadro Saphmtn: 
w. orlado por força da Resoloçlo n. 5, de 2 1  de fevereiro de 194S 
a ,.nir desta data. 

Profeitua llaoieipal de Non Igoasstl, 18 do junho do 19'8. 

O Prefeito Municipal de Nora Jguassd, oundo das atribui
,- 1ae llle coDlere a legislaçlo cm vigor, 

BNO!Yt exonerar, a pedido, o Fiscal de Dittrito interino 
a.. •r, do Quadro 11, Ivo Ciufo Cicariao, a partir desta data.' 

Prddtara Jloaicipal de Nova Ignassú, 21 de junho dé 1948. 

Betotn exoaerar, a pedido, o foncioomo Nelson Ramos, do 
11111 de Eacarr,gado de Estradas de Rodagem, Padrlo "O" do 
"*9 m. a partir de 14 do corrente 

PnfeilVa Jlanicipal de Nova Iguassd, 21 de junho de 19t8. 

Coacecle, nos termos do art. 120, item VI, da Constituição 
....... • de acGrdo com o hodo medico, ao auxiliar de escrito-

d julho p. 1'1odoiiro e 1r.ear1D.o. 
o coovito p.u, a drspnh do 1l "111 
p ·rt Ja arni'-ton oag_a,:la d1b. , 
é. s. gunda comQnicalldo con�çt"ts 
pan o jogo do dia 11 de jalho, e) 
- oficiar ao sr. n�ltgarlG R4>giona1, 
solir.itando polidan:coto r1ara o 
jogo do pros.iwo domingo cc,m o 
E C B•lford Roso; e ao C'lub 
Rer.-reativo Cas.i�nse pelo coo"'itc 
E'nviado à est<:: Clube; d) - coo
C'eddr dcimisslo, a pedido, do cu 
go df'II 1° Secretario ao !ir \)3mar 
L1port da llota e oficiar ao mes• 
mo agradecendo os serviços prcs 
tado,, o demi�slo dl) quadro so 
cial a Waldyr e W•lt,r d· AI 
meida Costa, matricull'Ji os. 371 
e 484, uispectiva.mentei e) - in 
cluir oo quadro social, como pa· 
tronos: srs. Joio Anjos e �icolao 
Rodr,goes da SIiva; como cootri 
boiotes: Eugenia Malheiro, Paulo 
da Si! .. Machado, V1ceoto Mil 
te.o, Fnucisco de Soou M•f� 

1 lhles e Le•.Y Sericio de Gou.vêc1; 
e no Dr-pa.n,,mcoto Femioioo, co 
mo cootribointect � Nanza de li.o 1 
rais Campos e Ouide li'errcira 
Batista e conceder cart�ins so 
ciais ,, stas. Nedi Gomes A!-.suo
ção • ]lariã José da Silva 

NoH Iguassú, 23-VI-1948. 
HELIO SOMA - 2° Sccretãrio 

1\VISt> 
A Comissão de Revisto de 

Matriculas do E. C. lguassú 
avisa que, por ato do ar. Pre
sidente do clube, 1::1 facultado 
aos srs. associados cujo atraso 
seja superior a 20 meses de 
contribuições, efetuarem a s u a 
qullação com a Tesouraria do 
clube mediante o pagamento 
de 50% do seu debito até o

dia 30 do corrente mês. 

C NHECEMOS 

R o SEU FORD! 
E o protegemos melhor do que ninguém, porque, 
como revendedores Ford, só nós podemos oferecer: 

1 • r.t.c:attlco• ford HpecloUr.odo• que 
conhecem �eu Ford de "lio a pavio". 

3 • ferramentas ••pedais Pf'NI o Ford 
que facilitam • Hrviço, poupand• 
NmpCI. 

, 

2 • M6tados aprovadas pela fóbr,ca 
que diminuem o custo do servtço. 

4 • �a• Ford legltlm•• que•� I\IU
tam com precisão � duram mala. 

Trago-nos o seu corro ou caminhão 
Ford para' uma inspe(Õo per,odrcq, 

Aqu,, cl; se scnt,ro "em c_osa". 
e o senhor tombem! 

Revendedor: nesta cidade 
:,.:-u,erar10 mea,alista, do Quadro Especial. Laurita Barbo
; .. -.t.

•tro metes de licença, com venci.meato, a partir do 

Pnfeitua llllD.icipal de Non lgoHsú, 21 de junho de 1948. 
Pela Comissão : Nicolau Ro. 

drigu�s da Silva. 
G. ARGENTA

C.eede, nos termos do art. 120, item IV, da Coutituiçlo 
fl!lllaillll, a_o Capatu, oxtraoumcrãrio menulista, do Quadro Esve· 
.. lill, Bineto ll_llier de lblo, a partir de 10 de julho p. <ipdouro, 

- lle bctaça upec1al, com s,lario integral. 
Pnf,mua Jlooieipal de Non Igoa,sú, 22 de junho de 1948. 

• 
B .. h-o admitir, nos termos do arr. 1 4, combioado com o arL .. dter:11>-tei a 687, do 1° do fc•ereiro de 1943, Kuia da Luz 

.... , pua turcer, como extranumerario merui:.hsta, a pa.ttir do;: 
laloDl.e, a . faaçlo de Auxiliar de Escrltorio, da Divislo de Fa· 

- !ltniçoo Auwiaros, com o salarío mensal de Cr S 750,00 
...___

• eiaqaeata cruseiro•), de acõrdo com a tabela aprovada 
__, D. �, de 18 do junho de 1948. 

Prefeihra .lluaicip•I de Nou Igoassú, 24 de junho do 1948 
11.BüTllO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 

Dr. Alfredo Soares
CLINICA DE CRIANÇAS 

-.it.T01uo: RH Marechal Ptoriaao, 1951 - Tef. IU 

aio. :,., 4u. e ao-. - Sabado das l!I b 17 boraa 
l!SI D E NC IA : Raa Antonio C1rlo1, 145 - Tal. zgg 

VALVULAS 
OE LI S TI\ 

P•r• quanttda4:!e, descontos especiai, 

2�% e até 30% 

LAURA 
RAa,os - MÓ VEIS 

Rua Getnlio Vargas, 2 

1 

ÓTIMO LOTE DE TERRA 
A Comissão das Obras da 

I 

ma Senhora, •naquele tempo 
Matriz prelende vender um lo- viuva•. Informações com o ar. 
le magn1f,co de l<rreno, sllo à cap Joaquim Quaresma, nesta 
avenida Dona Au2usla Bouças. ciaaae. 
oferlado em 15-8 1931 pel1 mcs- 2-3 

--------

BELt> He>RIZ�NTE•SANATÓRIO STA. TERESINHA 
Para doentes do aparelho respiratório. - Diretor : Dr. Luiz 
de Azeredo Coutioho. - Alimentaçlo boa e cuidada. - Pneu· 

motorax - Raios ultra-,ioleta -- RAIOS X. 
Avcnid• Carandaí nº 938. - Fone: 2·1513. 
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(Fabrica.do com milho despolpado) 

APRESENTA O OREMB DE MILHO GRÃ-FINO 

alto valor alimen-Um produto que se impne pelo seu 
ttcio. Sua qualidade e seu sabor não 

nenhum outro. O m1lhor entre 

se 
§ 

FUBÁ REAL EMPACOTADO� 
O� l?RODUTO 

Moagem Brasil, de IRMÃOS 
�ONE 264 - NOVA IGUASSU' _ 1 
.-. .. .._.._._... ............ e,.� uiúlllllllllllil:llll:l:lll1llll!!lllllllll!llllllllll!l!ll' .!llllllUIUllllllfillUIIIUHPHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIWIIIIIIIIIIIIIIHllillllllllllHlll!iUIIIIWIIIIIIUmlmm1111mfllll1UIJjjjjlllUUIIII IIIIIHIIIIIOIIHJI-



Baria Mansa é o maior produtor de leite do Estado do R" 
.. --------------------------------------'''---__:_/______ ...:·�-------

Com a preseoç• do dr. 
EdgarJ Teixeri1 Leite, Se· 
crcdrio de Agricvlturo, ln· 
dústria e Comércio deste Es
udo. serão inaugurado, oo 
próximo dia 4 de julho, os 
J>OVU insulaçõe• de latidoios 
da Cooperatin Agro prcu.l, 
ria de Amparo, no Município 
de Barra Mansa. 

As insulações, da, mais 
completas e modernd do 
Estado, com capacidade p,ra 
6.000 litro, d,ario,, têm di,· 
pns1t1vo, r:i:ra a pi)t(uriza· 
çio e ded0bramcnto de de
rindos. 

Nessa rportunidade, ser.! 
efetuada uma reunião das 
Diretori,, da, Coopcraiiv:s 
daquela Z')na, denodo ficar 
rntão assentado um progra 
ma para a v•cioação sistomá
c,ca do "brnho bovino d< 
Município de Bura Mansa, 
uoudam,nte contra a febre 
21fto5a, pncumo-entcritc , 
puteurclo e dos bezerro<, 

O Município de Barra 
Mansa é o maior produtor 
de leite do Estado do Rio 
r, proTavelmente, do Bra,,l 
A sua produção é quase to· 
d• industrializada em Barra 
M lnsa, e tnn .. formada cm 
rrodutos alimentícios qu, 
, .io tendo a melhor •ceita· 
çio em todos 01 mercados 
11icion2is. 

A providência �ue a Se· 
cretaria de Agricultura vai 
tomar, dentro de seu pro
grama de proteção ao rc· 
banho boTioo, no sentido 
da ncinação cm massa con
tra a febre aftosa, está cn
con:rando o mais irrestrito 
apôío entre os cri•dores. Os 
rrodutos empregado, têm 
demonstr,do plena e6cicn, 
cu, continuando a aumentar 
• procura dos mesmo, por 
rute dos interessado,. 

OS PRECEI
TOS DO DIA 
SAUDE INTEJRAL 

A saude flslea da criança 
m.:rece tod 1 a atenção dos inê
d1cvs e higienistas. Maa eum
prl' zelar, também, pela sua 
saude menlal, para que o de
senvolvimento corporal se faça 
harmonlos;1menle corn o lnte• 
11;:rcoal e o moral. 

Zele p e I o desenvolvimento 
mental de seu filho, educan(lo. 
o segunct, as normas da hl11le· 
ne mtntal 

\IÃOS E D'.>ENÇAS 
DOS OLHOS 

A mucosa que prolt�.'. ., i.'"'· 
bu ocular é mu.to p1u;,1i:1a à 1 
1nft::cçõ ·s. Levar aos vlh s c1· 

mãos, que a todo momento en• 
tram em conlacto com impu1� 
za · e mtcroblos, � dar enseje 
,h., apar�c1mento de !nfccçõ � 

Não esfregue os olhos < 
:tuando for ;:uec1�0 tocá-los, 
faça-o com um l�nço limpo. 
,v tan:1o o contacto d.:1s m.1ús 

NADA DE EXCESSOS 
Ninguém pode pass.r sen. 

agua que é um el�mento rnd1. · 
pensavel ao organismo. No en, 
tanto, o abuso de 1tquldos à, 
refeições é pr<jud,clal porque 
entre ou1ros inconven1enles, di
ficulta a ação dos sucos qu, 
digerem 03 alimentos. 

facilite o trab>lho do esto
mago, ev1tan::lo o t'XCO:�so dl' 
llqu,dos à< refeições. 

SILENCIO CRIMINOSO 

Tão tremendas são as con 
sequencias das doenças vené 
rcas para o Individuo e a cole
tividade, que só por Indiferen
ça ou crueldade para com o 
próximo pode alguém slfenciar 
em torno do assunlo, ou negar 
sua colabcração à campanha 
contra tais males. 

Procure conhecer e dlvut11ar 
os preceito• san11,rlo1 de com
bate às doenças venéreas. 

SNES. 

NlO SINTA F�IOL 
A 

Alfaiataria Santos 
Pa.rtioipa. a.os seus dis
tintos clientes que rece
beu um ma.gnífl.oo sorti
mento de agasalhos para 
JIODIE'NB, SENROBAS 

e CBIANQA.8 

Venda• eom pequeno• luor•• 

Produção de ·CORREIO DA LAVOURApescado FUHOAOO EM 2.2 OE MARÇO OE 1917 
Red. e Oficia .. : Rua Beraardi.10 Melo, Z075 

0 Estado do Rio é 8 ANO XXXII NOVA IOUA SÚ (Estado do Rio), Z7 DE JUNHO DE IU8 
uoldadr, d a federaçAo ___________ __:_ ____ .:_ ____________ = 
que apresenta maior pro
dução de pescado. Em 
11146, a qu1mtidade em 
quilos desse produto, no 
litoral fluminense atingiu 
30.437.344, enquanto que 
o Rio Graude do Sul, o 
segundo colocado. epe
riss produziu 17.971.713 
quilos. A produção flu
m!nense cm rel11ção á 

nacional, segundo as es 
t11tisticas oliciatb, r11prn 
senta uma porcentagem 
dt.1 UOfo. Deotr., os mu 
oiclplos, no E�tado, o que 
mHit< se c1 .. �1ucou nessa 
produçiio !oi o de Cabo 
Frio, coo, um volume de 
13.053.700 quolvA e em 
segundo Angra dos Reis 
com 7.487.000 quilos. 

LOJAS LACA V 

Age nela Chevr L let lguassú 
Peças e AceS!orios cm Geral 

� Conoenlon9rio ... , �edwto1 

âo General Motors do B,o,il 
• dl1trlbu5doro do1 G•ladeiraa fri9i41oir• 

,-. ,c,aaras de todas as marcas. - Oficina mecaaic, 
a careo de téccicos competentes. 

PIODUTOS MOBILOIL INSETICIDAS SHELL TOX 

João B. Ca.rdozo 
ltepreseatantes da Shell Mex Brazil Lle. 

Raa 13 de Ma:-ço, .!18 

Nf'VR IGUASSÚ 
- Ter. 2�2 

E. O� RIO 

Caça e Pesca 
EDITAL 

A Ftscaliz•ção da Inspetoria do, C6J,gos Kurais, 
neste Município, chima a at�nção J: todo, •qudcs que 
se dedicam à pesca (lacustre, fluvial ou maritom•), a fim 
de se lq;alizirem oportunammtr, poi•, p,r. a prátic, da 
pesca, s,ja amador ou profissional, torna-se ncces·ária a 
h,biliuç:io d, respectiva m>trÍcul• de pcsc,Jor, fornecida 
pelas repartições competente<, na forma d, lcgi,lação vi
gente da pesca. 

Quanto a amadores, esta focalização se acha apta a 
fornecer aos interessados, maiores de 16 anos de idade, 
a devida matricula (licença) para pescar cm todo o ter
dt6rio nacional, mediante o pagamento da taxa de Cr.$ 
10,00 anualmente (art. 53 do C. P.). 

O exercício da pesca ilegalmente constituo contra· 
venção e estará cooscquentcm:nte o rcsponsavel sujeito 
à pena pecuni.lri• de Cr.S 50,00 a Cr.$ 100,00, clevad, 
cm dobro aos reincidentes com apreensão do m>terial de 
pesca utilizado (art. 6°, S 2· do C6digo d: Pesca - De· 
creto·lei o. 794, de 19-10-1938). 

Quaisquer iníormaçõ:s ref:rentes à C,ça e Pesca 
serão pre,tadas à, partes intercsnd•s, junto ao cartório 
da Delegacia de Pollcia local, aos sáb,do•, d•s 9 à, 12 horas. 

Fiscalizição de Caça e Pesca em Nova [guassú, 
21 de junho de 1948. 

JORGE DE CAMPOS - Fiscal. 

Geladeiras domesticas 1\laska, garantidas peloa 
fabricantes e distribuidores por cinco anos. 

Oficinas de refor!!!as e consertos. 

Rua Marechal Floriano 

Nova ]guassú 

Veixoto, 2399 

Estado do Rio 

FARMACIA ·Ruo do Corioco,32-Rio 
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I Cia. RAMALHEDA Fogos e Explosivos 
Fabrica 

Venda.a 

Barraca •

Pábricd • 

de Fogos Rl\i\il\�HEDl\ 
por a.tacado e a. va.rej o 

Rna Bernardino Melo (em frente á Ponte) 
Rua Adolfo !l�uquerque sfn. = MES�IlITA 

CO#SULTEIII #OSSOS PREÇOS.-Ver,fiquom no.,9a� qualidade• 

ALFAIATARIA SANTOS 
Rua Marechal Floriano, 1968-Tel. 280 

··-�=��.:.::�.-:--�:.::.:: ... , lt_. Telefone 78 Nova. Igua.ssú 
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