
Voto da Camara de solidariedade ao desemb. Ferreira Pinto 

Magnífico o espetáculo do boi -bumbá, em a noite de Sào Pedro 

• • 

L U I Z M A R
A Câmara Municipal houve por bem, no último dia dos - trabalho, ••troordinário1, aprovar um voto de 1otidorieda ... 

• e de,..,cn·o ao desembargador Ferreira Pinto, que preside N118 E1tado o egr,gio Tribunal Regianol Eleitoral. 
Co11hece perfeitamente a maioria dos iguoasuonos, sobretido 01 ctflti901, a i11• iluatre magistrado, pois foi aqui que .. Wciou a 1ua brilhanf• carreira como Promotor Público, e 

.... •d• a i1te Município voltou ici togado, impondo se ao .,,.110 e odmiraç:õo de todos 01 municip•• pelo cultura • bri .. ele IH inteligência, por 1ua inteireza de coráter e dedica... 6 cao1a do direito e do iu1ti�o. 
Em face do lamentável • injustificável atentado de que 

.. witi111a o de1emborgodor torreira Pinto� em frente de suo , •• 
elllhcia, fet bem a Câmara Municipal e m  manifestar-se da for
• ea,re111vo por que •• monife,tou, prestando não só uma 
... •••1•111 justo • raerecido ao ex·Promotor Público • JuJz de 
Direito 11Hfa Comorca, mos ainda condenando de modo formal 
• .. •• ••rificora como um desresptitito à Magistratura e ao 
lll'lcle ••�·preclaro cidadão brasileiro. 

Esta seçao tem o prazer de 1e a11ociar a eua manifesta• 
... •ôoi,oe da Poder Le9i1lotivo 

Quando Je;ús proferia o voto da bancada udmista, 
-o sn, lldtr substituto, e verberava o gesto dos que aten
...,,,. contra a pessoa do <hsembargador Ftrreira Pinto, 
Yllltn dt u lste aparte : 

- 54q os frutos do que semearam em Alagoas jd opa. 
-.to aq1<f no Estado ... 

Jlodaado - Os frutos aqui foram colhidos pela UDN ... 
Vdlttr - E /d pelo PSO ... 

Macha:io h:svio d. fendido com êx: lo, graças à sua capa• 
.W.de pro&11ionol, o Câmara de São Joôo de Meriti num mon· 
llaclo d• Hgyr.:rnça contra elo ,,,t•rposto. Propô, se, então, um toto de aplauso oo líd er pou•d 1sto, sendo Schiavo o principal 
...... to de suo bancoda a encaminhor a votação 

B011i, -11.1• nãtt ouvira bem as razões do voto de aplauso
• Mochodo, pedi-, maiores esclorecímonto1 à b:snc!lda pe uedi, .. 
ta, '9• silenciou º"' nao se fez ouvir cloromento. Boui insistiu 1 

- E' ol;uma decisão da Justiço ? 
Schiavo, em visto d isso, mov•u- s• todo na cadoiro, o que 

... Hapre que •stâ embaraçado, • respondeu de éhofr• : 
- Perfeitoma11te 1 
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C O N C L U S Ã O

· '"Sin llbertad, 
la imaginRción 
dei futuro y su 
realización eo 
el presente no 
pueden existir, 
- disse o es
�ritor c h i  I e no 
Julio Rulz Bour

geois. Sin llbertad, no hay 
personalidad, no hay '"yo". 
Sin llbertad, el l\ombre no se
ria más que una bestia y una. 
bestia con los músculos lati
gados y la luerza agotada de 
antemano, por el dolor inter
no de la esclavitud". 

Na expansão dos nossos 
sentimentos, rendamos since
ra homenagem à memoria de 
Nora Amaya de Mantovani : 
"Madre titular de varias ge
raciones. Maestra por voca
cióo y temperamento. Forja
dora de consciencias límpi
das", na expressão do poeta 
José Bibberman. 

Unamo-nos. 
Combatamos o egoísmo, a 

mentira, a vaidade, a hipocri
sia. o odio e a falsidade. 

Por que o orlio cego entre 
os bnmens ? 

Fitemo nos como Irmãos ! 
Voltemos os olhos confian-

tes para o futuro ! 
O futuro é a fraternidade ! 
O futuro é a igua.ldade ! 
O futuro é a liberdade ! 
Auxiliemos o construir da 

nossa gra.ndeza social, politi
ca, economica e democratica ! 

O Brasil, ainda unido a Por
tugal, foi a primeira nação 
do continente a saudar a in
depeodencia argentina, a pri
meira a protestar contra a 
intervenção indébita de ou.
Iras potencias, la vora veis ao
escravoglsmo Ibérico. 

"E o grito de San Martin 
- descreve o escritor brasi
leiro Carlos Alberto Lima -
ressoou através dos descam
pe1dos, varou os desertos, su
blimou nos pampas infinitos, 
onde a natureza parece acor
dar, como no primeiro Dia da 
Criação, e como um pampe,o 
de sagrada luria, que tudo
vai destruindo à sua passa
gem, chrgou aos conlins da 
Patagonia, só se detendo pe 
rante as paragens brancas e 
frigidas da Antártida! Que
brados, afinai, os grilhões que 
lhes entorpeciam os movi
mentos, os primeiros soldados 
das Provlncias Unida� do Rio 
da Prata, Impulsionados pelo
Genio Libertador, correram, 
numa épica cavalgada, rumo
aos alcantls dos Andes. al
cançaram-nos e, agora, peno
samente. vencendo todos os 
aclives, chegavam 110 Chilo e 
ao Perú. fazendo tremular, 
para sempre. dois novos pa
vilhões, como a dizer a todos 
que em San Martin. na suo
alma, no s�u coração, por
todo seu sangu" juvenil, só 
havia um desejo, um impulso, 
um ideal : a chama sempre 
viva d·1 Liberdade !" 

As conquistas do homem
AYLTON AZEREDO DA SILVEIRA

Desde cedo tomamo, contacto com o que foram as coa' 
quist&1 do homem moderno na revolução francesa através do1
livros e da história. O ideal republicano, a bandeira da "liber• 
dade, i2ualdade e fraternidade'' desfraldada na França em favor 
do homem de todas as partes do mundo. sua participação dire• 
ta nos destinos da pátria e do povo do qual êle iaz parte e, 
consequentemente, no destino dele mesmo, nas câmaras te2isla. 
tivas coibidoras do• abusos do absolutisma mooârquico, tudo 
teoricameute nos fazia crer que a sociedade. moldada naqueles 
princípios ,alutares, estaria apta a se desenvolver barm6nica. 
mente, sem os choques anteriores. inevitâveis fruto, das inJu•· 
tiças patentes nos regimes que antes vigoravam. 

Hoje, confessamos o êrro em que incorremos ao fuer et• 
ta análise apressada dos fatos de outrora. Compreeodemo1, 
agora, sentindo nós mesmos a d1ficuldade de aplicar na prUica, 
por inúmero, fatores, as virtudes pregadas pelos filó,ofos que 
foram o estopim deflagrador daquela renovação, que jamais 
deverá o indivíduo se ape2ar a conceitos, julgando-os delioitivo1 
e sim, peh contrário, apreciá-los sempre em sua transitoriedt• 
de, na faculdade que lhes é própria como obra nossa. ,eru 
transitórios, de serem substituídos, com o tempo, por outros 
que melhor se adaptem às condições locais e cronológicas. Nlo 
que não fossem magnlficos os princípios exaltados com o sen
tido de proporcionar um maior bem estar às numerosas popa• 
lações desprotegidas pelo e2oismo dos que vivem delas aparta
dos. Mu, porque a idéia nasce pura no ;:érebro do pensador e 
as soluções por êle previstas, talvn mesmo pela vocação nele 
inata da busca do melhor, trazem sempre no bojo a deotiaaçlo 
para o homem perfeito. As aplicações destas mesmas idéia,, a 
passagem do papel para a vid1, cria na maioria das vetes pro
blemas cruciais e, par3 satisfazer às imposições de momento, 
as adaptações que têm, então, de ser feitas deformam os obje
tivo• primitivos que sofrem, ás vetes, tais mutilações, perdeu• 
do estas totalmente a configuração original, para se traosfor. 
marem em um amontoado sem nexo. 

Infelizmente, esquecido ou ignorante da origem do mundo 
em que vive. o homem �e convence de que a vida tem que �er
como êle a conhrceu, sem perceber o muito que êle mesmo jã
conseguiu e poderia realizar, fossem uutras as sua• intenções, 
fossem outras as suas ntit
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BELe HeRI ZeNTE• SANATÓRIO STA. TER ESINHA
Para doentes do aparelho respiratório. - Diretor : Dr. Lui• 
de A•eredo Coutinho. - Alimentação boa e cuidada. - Pnea

motora:< - Raios ul tra-violelll -- RAIOS X. 
Avenida Carandai nº 938. - Fone : 2-1513 . Conjuguemos os nossos es

forços, embora frageis, na vi
toria das grandes causas que 
interessam de perto os desti· 
nos das Américas e da hu
manidade ! 

Sem amor e juatiça não há 
felicidade poselvel. 

Tenhamos a ventura de so
nhar com um mundo ditoso, 
sem desentendimentos, sem 
contendas. 

Senhores. Trago-vos, na glo
riosa efeméride da "União 
Cultural Americana", as s11u
dações do Brasil, que soube 
a trair a atenção de todos os 
povos do Continente em vi
brantes manifestações de en
tusiasmo. 

l>ioidiro,n-st em dois grup�s os ,amaristas que falaram 
...,, o voto d• aplauso a Machado. De um /ado, 03 qu• ti
.... .  s6 o objetivo de ressaltar a vitória obtida p,lo ltcJtr 
,-,..,o, ,nclusivs Otdvio, que ainda insiste em dizer que 
� ' um ornamento da lusa; s ds outro, os .que, tmboru 
�o o vulor p,ofissio11a/ de Manhada, viam no fato 
• "'6ot, ""'ª cassaç4o de mandato puramente ds cardter ltlltico, 

Isso obrigou Machado, que se aus,nlara de sua bancada 
.,.,,. lo"'1 o t,mpo ,m que se discutira a mattr,a a li• ,.. 
,.,_,,, a Prtsta, esclarecimentos à Ca$a como • em que c,r
-.,,..,caa, desempenhara o mandato que lhe confiaram. Con, 
::::, d,u,rdo que nunca trabalhou no sentido de cassar man· 

Sejamos solldsrios nos ins
tantes lellzes e nos Instantes 
de amargura . 

A solidariedade - poderá 
estender so até as fronteira• 
mal• longinquas e acolher 
homens e criança�. num vasto 
sentido de recuperaçAo h•l 
mana i 

!lelembreruos a data de 25 
rte maio de 1810, em que o 
legendário San Martin. num
assomo de patrioti•mo ferido, 
�roclamou a decisão irrevo, 
gavei de um milhão de rio
platenees : viver livres ou 
perecer gloriosamente ! 

Dêsse Brasil, - que tantas 
e tantas vezes deu ao mundo
o exemplo do solução p•cili
c;i e duradoura da� penden-
cioe ioteroac1r,11a.ie: o ê s a P 
Rrasil q ue nos PORlnou t1 
nmar o .J•Jstka e a L!berdt,
de: dêsse Era.si!, que recebe·
mos dos no•sos mofous e 
havemos rio trocsmltir ,me 
no•eos filhos, t,no e indlvisl. 
vel. sem reglonal!am?s; dê••• 
Bra,;il. com uma so cabeçn, 
um só cornç1\o, um só ponsnr
P, um aó sentir, olhando com 
joeo e seguro para os dlus
vindouros li. qium quer que fosse. 

Foi. assim, desbaratada a 
soberanlt, da Espanha. Era 
um desalio das nações nas
centes da Amerlca, ante os 
luminoso• ensinamento• de 
14 de Julho d-, 1789. Era o 
prenuncio da queda do todas 
as Bastllbas. 

D�sse Brasil, ligado num 
mesmo amplexo a todas a• 
nações do Continente, dêsse 
Bras i l  irmanado à Republica 
Argentina. na Imortal fraeo 
do emérito estadist� Saenz 
Pei\a de que : "Tudo no, une, 
nada ooR separaº. 

Nada más 

- Compadre, jA observou a crando velocidade °: m 
que automóveis, Jipes o ató caminhões pauam pela rua a
reohal Plorlano, no trecho de maior movimento • 

- JA meu amigo. 8 quem alada alo aentlo o perigo 
de perder � Tida est!lpidamente ao atravessar " rua ali em 
frente da Agência Ford ou da Oarotloba ? 

- E' liso mesmo. O caso requer a Imediata interTen. 
ção da laspetori3 de Veículos. que ainda permite

d i°
ãi° ;el

por que razão, o estacionamento de carros do• 0 ª • 0•
de uma rua que nlo é larga. 
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NOTICIAS DA CAMARA
Srsdo de s,gu,idu-f,ira, dia 28. - Leitura da ata, que 

fo i  aprov11da com retificação de Carmelita. Leitura do expe• 
d•ert.:, depo1s do que falaram Uas�t e Carmelita sobre proble 

CORREIO DA LAVOURA Domlngn, 4-V.U 

Q u a d r i n b a  
êla, u,tre suspiros e ais, 

m�s 
lo
�:

l
�rdem do dia foram aprovados : um pedido de llcen•

ça ror 15  dias feito pelo vere.1dor Luiz. Oulm�Hat's; um voto
oe' dtsagravo e' solidariedade ao desembargador ferreira Pinto. 
dctnd ,-se-lhe conhecimento deSS-' re oluç.io; um v?to de aplau .. 
" l  ao <1r. Paulo Machado; e a 1 '1d- cação para Jesus substituir 
Qulmarãts na Comissao de Coo-- t 1ufçao e Justiça .

• Em cxphcaçac, pessoal a 11da f"Jou o líder pcssed.sta.
A sessãJ fot enc�rrada P"uc.J depois das 20 hs. e mar

cadl outra para minutos depois, a fim de se encerrar o perlo·
do de sessões extraurd1n�r1as 

Qu,r morrer pra nllo penar... � nrcco que 11 elegante .\!. T. C. nãoPoís nlJ.o t;I tnir'e os mortais tem mu1:; probl�mae. deixando de se preo
Aquele que a fez ama•... oupar com o N. S .. a quem es ivera ligada por laco• de grancle simpatla IJigo Isto por-

das as outrao. Não sei o que se pa, .. 1111 em seu coração. Sei apena• qu., seu, Olhoe, 
cbelos de luz e bel�za, fazem a gente pea. sar que encontrou a felicidade ... L / M A qu�. há poucos dia•. essa morena breJeira estava. num coloqulo bem expressivo com out: o g:· lil.. . F e b r e  

. . . No decorrer dessa sessã , de encerrame?to ocuparam a 
tribuna CarmelHa, Bassl, Juvttna', Haddad, Jesus e Valler, de· 
clJin jo.se que a rt'un1ão inaug,,�al do segundo pulodo legh1 .. 
la : •vo ordln:Hio :scerh sabado, 3 d'-' flutnte, com a cerlm�nta 
d J en ronloçio n > rtcinlo da Casa da imagem do Crtato '"'ru-
·•t,c.aJo

A t,b,. <ie.,aparrcr, 
diminuindo os me"s ais/ 
'w a Savri'.lds ,,au dtsct ... 
Cada vtz aumtnta mais! ..• 

O "jovem" P. M., segundo me infor
mam. Hct:tba de io1cldr um ro,oance Inco
mum, l•zendo crer a sua deusa que a vida 
começa multo al�m do que ela imagina ... 

Na expressão de Guldo da Verona, "boje queria que !lcassee com a cabeça 118 
meu peito, esquecida de tudo. para eu te contar a vida - uma vido. que imagtaei para o nosso sonho. E tudo aconteceria eo. 
mo desejo, porque só o sonbo é que exlate.• 

• 
LUIZ OTÁVIO Continua multo só a formosa A. P. 1. B U [\\ B A  

[\\EU 1301
Liga lguassuana de 

D e s p o r t o s  
. Lembremos aqui o que disse Goethe : 

"
.
1 eu leito está preparado em mou coração. 

!\ão o despr�zes". 

A gente lica cismando como é que pode uma morena assim do outro mundo "1&lt 
permanentemente de Cupido ... DATAS INTIMAS 

Fizeram anos em Junho ui
ti.mo : 

• • 

A' noite de terç1-feira, dia Repoião do ll?ooselho 
29, oa quadra de basq uetc do 
1l•i-negro, iluminada e repleta 
de assistentes curiosos, reali• 
zou-"'e 1.1m espetaculo magnifico 
1 ln6dito pora Nova lguassú : o 
boi-bumbã ou bumba meu boi, 
dinrtimeoto popular oo oor• 

SPperior 
- 20, jovem Lecio Leal; 
- 28, jo,·em Valdir Amaral 

(;oimbra., residente no Rio; 

Abandonou a melga /d. V. c o jo
vem H. M. ? Ora de abandonou. E não 
es_tá perdendo tempo, como diz, por expe
r1enc1u própria, a N. C . . .. 

A sta. T. T. é um mimo, um aollil9 
tão bonfto como ninguém teve jamal1. 1 
não é tolinha como peneam. De sua gaiola de oiro bem que outro dia andava a mexet 
com o seu próprio corl\ção, olhando furti
vamente para um dos seus inúmero, admi
radores ... 

- 28, sr. Luiz Vittori; • No dia 1° reuniu-se o Con� 
selho Superior da Liga a fim 
de tomar conhtcimento de um 
recurso foterposto pelo presi
dente do Austin F. <:., sr. 
Humberto Machado Lojas. 

- 28, menino Zelia, !Ilhe 
do sr. João Elias de Barro� 
e de d. Llnazora de Oliveira 
Barros; 

A sta. M. C. L é uma encantadora mo
rena, por isso mesmo que diferente de to- D R. C O I S I N H A 

de•te brasileiro. 
O farran.bo alegre e diver. 

tido do boi-bumbá percorreu o 
c,ntro d� cidade desde a sede 
da L. 8. A. att a quadra de 
basquete, oode deu entrada rui, 
do�a1 e contou sua história �im
plcs e eniraçada que a todo• 
divertiu e encantou, com oume• 
ro!-as figuras que se apre,enta. 
ram a caráter. sobressaindo 
entre elas o Pagé, o Medico, o 
Pai Francisco, a Mulata, o Ca
aaaiba, a Catirioa e os Ciuer

Antes, o Conselho Superior 
<llu posse aos novos membros 
eleitos, srs. Osvaldo Soares, La
ja,.te • Aluizio do Nascimento, 
• elegeu o seu presidente para 
o proximo exercido, que / o 
dr. PaullJ Machado. Por de. 
sig11açao do presidente, conti 
nuard como secretdrio o sr. 
Luiz de Azeredo. 

- 30, eta. Lllla de Mouro
�aunheitti. 

Fizeram anos neste mês : 

- l, ata. Raquel Olimpia da 
Rocha; 

line Verde 

HOJE - Jornais Nacional e 
da Fox; um desenho; o lilme : 
"Cigana fdt1ceira", com Ray 
Mllland e Marlene Oietrlch; e o 
Inicio do filme em série : "0 
falcão da floresta". 

Prefeitu ra Muni

cipa l  de N i lópolis 
- 1, menina Maria Lucia de 

Figueiredo Coimbra; 
- 2. menina Reisa (2° ani

versário). interessante filhi
nha do sr. Reginaldo Machado 
Ferreira e de d Elisa Jardiw 
Ferreira; 

O PreMto Municipal de Nilopoli!, usando du atribllipa 
quo lhe coolere a legislação em vigor, 

reiros. 
Entre os convidados viam-se, 

1ltm do !'refeito Municipal, dr. 
iebastiáo de Art uda Negreiros, 
11 srs, deputado Mario úuima
rle1, prof. Amazor Borges e 
dr. Mauro Arruda. 

Todos os componeutes do boi
�umbi pertencem ao SAPS, e 
toram en�aiados e dirigidos1 

como se viu, pelo dr. francisco 
Manoel Brandão, entusiasta das 
coisas do nosso folclore. 

Ao espetaculo da noite de S. 
Pedro prestou valiosa colabora• 
çlo o Serviço de Propaganda, 
A s s i �  t e  o eia e E;tatistica Jo 
SAPS, tendo comparecido ali, 
além dos srs. dr. Vilas Boas e 
Paalo Breve,, o cioematografisª 
t1 Celso Munit e Alvaro Rebelo, 
chefe do Setor de Radio e Ci . 
aema. 

Cooperativa Operá

rio. de Mesquita. 

Ltda . 

Auembltla Oeral Edraordiairia 

O recurso do Austin foi dis, 
ltibuido ao ronselluiro João 
Eleuterio dt Barros, que sera 
assim o s�u relator. 

eonvocação da 
Hssembléla 

Esta co,ivocada para o pro
ximo dia 13, as 20 horas, uma 
reu,iiâo da Assembléia Geral 
de, Liga, a fim cú eleg,r, rom 
ma,idato por 3 a,ios, além d• 
um suplente, os membros efe
tivos do Cons,Jho Superior 
que droe,IJo substituir os con
stlheiros �ilvio Diniz, Plinio 
torrentes e Antero Nogueira, 
cujos mandatos ja terminaram. 

Mudou-se o Car

torio do 2
º 

Oficio 
Mudou-se ontem da rua Ber

nardino Melo, 2059, para a 
rua Getullo Vargas, 78, o Car. 
torlo do 2o Oliclo desta Co
marca, onde o oficial da 1• Ctr. 
cunscrlção do Registro de lmo• 
veis, sr, Henrique Duque Es
trada .Meler, está à disposição 
de todos os seus cllentes e 
amigos. 

Qual a mais linda 

- 2, sr. Roberto Cabral,
corretor oficial de seguros 
nesta cidade; 

- 2. menina Maria Isabel, 
!Ilha do er. Artur Silva: 

- 2, sta. Rosa doe Santos 
Madureira; 

- :t, sta. Aida do Sousa 
.Marinho; 

- 3, d. Quiti, Daotas Goo
çalves, residente em Patl do 
Alleres. 

Fazem anos búje : 

- menioo Roberto, !ilho do
sr.  José Maria Teixeira e de 
d. Elziri, Alegrio 'l'eixeira; 

- teo. Valdooier Coutinho; 
- sr. Valdomiro Peralta, 

residente em Niterói; 
- d. Amarica Martios Coim

bra, rerldente cm Portela. 

NASCIMENTO 
A 30 :le junho ultimo, n11s· 

ceu o meomo O.valdo. f1lbo 
do sr. Osvaldo R11mos o de 
d. Laurita Barbosa Ramoe. 

ANIVERSÁRIO OE 
CASAM ENTO 

A 28 de Junho ultimo, lez 
anos o casal Pllnlo de Lima 
Torrentes - Francisca de Me
lo Torrentes. 

AMANHÃ E TERÇA-FEIRA
Jornais Nacional e Paramount; 
o drama : "Cruz dlablo". com 
Ramon Pereda e Luplla Gallar
do; o lilme : "Solllario na fron
teira" com Tim Mac Coy; e a 
continuação do !l ime em serie : 
' 'A Caveira''. 

QUAR TA E QUINTA-FEIRA 
- Jornal Nacional; o li lme
rellgtoso : "São Francisco de
Ass1S", com José Luiz Jlmenez;
e o filme : "Senda romantica'\ 
com Roy Rogers e George 
"Gabby" Hayes. 

SEXTA, SABAOO E OOMIN· 
00 - Jornais Nacional e da 
Fax; um desenho; o drama : 
"Cesar e Cleopatra", e o m 
Cl,ude Ralns e Vlvlan Lelgh; 
e a continuação do filme em  
serie : "Ü talcáo da  lloresta". 

Dr. (a1va1�0 �e Rmo�e 
MÉDICO OCULISTA 

C o n s u l t o r t o :  
Rua Buenos Aires, 135 .. 9< and. 

- Rio do Janeiro -
HORARIO , 8,30 ú 11,00 • l<,30 to 11.0II 

_ _....,.. _ �_ 
Jovem lguas!!uaoa 

De ordem do aenhor Preal- de 1.,.,.8 ? BODAS DE PRATA t Margarida Hpolo• 
dente eatão convocados 01 ars ..,. .. 
Auocladoa a •e reunirem em RHuftodo da última apuração No dia 2 do mês p. !Indo, ola P' • de Morais 
Allembléia Geral l!xtraordlnarla do concu,oo completou suas Bodas de 
no dia 25 de lulho de 1948, ;1e Prata o conhecido casal Luiz ( 300. DIA ) 
14 00 hs. em t• convocação e voto, Jamueee - Aymée Jamuase. 
14.30 em 2a convocação, llcan Mais linda jovem : 1 A familia Pimenta de Morais 
do outronlm estabelecido que Marina Alves Oama•ceoo 5220

1 

FALE ;IMENTO convida os parentes e amigos
na falta de numero para aa con. 2•, colocada : Sábado, 26 de Junho p. !ln- para asalstlrem à missa que wocaçõeo aupra ciladas, 1erá , Ro,ina Nicolau Clavelo 1930 do, faleceu ne•ta cid11de a Jo· será e.lebrada no dia li domarcada em 3• e ultima convo-

1 3• colocada . vem M11rlne. lliirquea Maga- corrente ás 10 horas na .Matlizuçlo para O dia l• de •11Os1O Af · ·é o 1' M 1 1360 lhãee, Iliba do sr. �larinbo ' de 1918 b 14 00 horu com a . c1n a ooza ea ore le 
S "  u prematuro desta cidade, em sufraglo da 

ae11u,nt� ordem do dia:' 1 ) re. ------------ ::.
g
e
a�� .. ��\,oncri"to•, tcdae 88 alma de sua Idolatrada mie. 

�º�º
c
º
pa�!u:�;1:1

e
q
cap1t11 J•allz

1
•· 1\os meus leltorea I pe•aoae de e1.•1a re1açees 8 0 g r a, avó, bl•avó e I rmã, ue a n a n o I O eoterro "OID acump,nba-receberam); 2) lotereues geral,. Comunico que deixei a dire- 1 weoto nuru�roso, verU1cou-s-, MARGARIDA APOLONIA, Aa-

Me1qulta, em 2 de julho de ção da "Tribuna lcaasouaaa" 
1 
t). tarde de �omlogo Jouman-

1 
teclpadamenle agradece a O • 

llMI. em 28161190. do-ae o corpo nu cecnlterio que compa«cerem a esse ato 
"'·loio l'l,•1t - Secretario. ttUMBERTO LACERDA C'MPOS

local, depois <'e encomend11do Nova lguauú, 2-7-48.JJ ,. " n" igreja de Slo. Antr 010. 

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

\ M á r i o  G u i  m a r ã e s ·Ferna�d�·-Nunes Brigagão 
A D V O G A D O S  

ESCRITÓRIO : AV. NILO PEÇ4Ntt4, 23 EOIFICIO NIC(), 2•. ANDAR •• SALA 6 

l 
H O R A R l O (D à r I a m e n t e) DH i b IO horao Das l i  is 12 Mras 

Coneéde, nos t�rmos do art. 281 � 20, do decreto·lei a. 687 
de I de fevoreiro de 1843 e de acotdo com o laudo médico, ao ema'. 
numerário mensalista Lêda de Lima Timotheo, trinta d.ias de lieea
ça para tratamento do saude, com o salãrio integral, a putir 4e 1 
do corrente mês 

Prefeitura l!luoicipal de Nilópolis, 23 de jooho de 1948. 
JOÃO DE MORAIS CARDOSO JUNIOR, Prefeilo 

eeNvee11�ãtl DtlS 
FESTEI Rf>S 

Convoco os srs. Festeiros de 
1948 para uma reu,iiào, a rea. 
lizar-� no proximo dia 11, as 
10 hs., na sede da Associaç/lo 
Rural, a rua Ma,echal Flo
riano, 2(171, sobrado, a fim dt 
/ratarem da feitura do balan
cett da receita e despesa da 
Festa de Santo Antonio e de 
inte,�sses gerais. 

Nova Jguassú, 3-7-48. 

/OSE' BARONJ - Presidente 

V d 
uma drea de . , 

• 800 m2, pode,ido BD B SB dar doi., 10,,s de 
10 x 4fJ Toda plantada e a 5 
"'inulos da talaçllo, lnfvrma
cDu a rua Bernardino Melo, 
2075, com o sr. Rui Barbosa. 

e 1\ 5 1\  
Vende-se a din heiro, pela 

melhor oferta, uma ótima 
casa no melhor ponto de 
Nov• lgumá, à rua Aj&e· 
Jo Soares, 118. J a r d i m, 
varanda, 3 quartos, s a l a, 
cozinha e banheiro. P,qae
no quintal. IoformaçÕt, cot1 
Se bastiio Tocantio•, à nu 
Pcreiu Nunc•, 121, fundo,, 
no Rio. 

Trabalhos graficod 
Na redação deste jornal 

'' DEC A DENC!A e R&gene rnção da Cul turn", d 11 
A l bHt Schweitzer numa tradução de Pedrtl 

de Alm-, id11. l\1our11,  é o '  m11is receote lançomeoto 
das "Edições Melhoramentos". Schweitzer é um
nome que enche sua época, com profund11s llçõea 
de artt•, de saber, de human ismo. Seu l ivro pre• 
sente, resumo de conferencias proferidas na fa· 
mosa Universidade de Upsala é considerada • 
sua obra prima. Parte o autor 'de uma análise d� 
filnsofia re�ponsável pela decadencin du cullurH,
estuda os fatores 1le obstrução à cul tura na vld•
ecooomica e espiritual o fator moral como b88" 
da cul tura, termjnand� por apontar o!' cami�D1'8 
a i;ere'Tl seguidos p1ua a regeaeraç!lo. Há a1od• 

um car·l tulo fi nn l  dedicado à cu l turR ., concepção 

lo mur,t.,

ÓTl/1110 LOTE DE TERRA 
A Comissão das Obra& da 

I 

ma Senhora •naquel< tedlP" 
\1atr1z prctenctt vender um lo· viuva•. Jnfor

1
mações com O 1� 

te m2l1n1
.
f1co d� tt:rreno, silo 4 cap. Joaquim Quaresma, ae• 

avenida J�na Au�usta Bouçaa, cidade. 3_, ofe,tado tm l!Hl 1931 pela mea-- ____ ---;;;::,
Dr. Alfredo Soarei

C L I N I C A  D I!  C R I A N Ç A S  
CONSULTORIO : Raa Marec,11 PlorlHo, 19H - T•I. flJ 

2'•. 3 ... 4". e 6u, - Sabado d11 15 •• 17 ftnrll 
R I! S I  O E N C I A · Rua Aotoaio Cario,, 141 - T ... Ili 

____________________________ ...,. ______ M _____ _....,... .. ,....,....__..................., 

.. 

' 
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eeM11Ren OE N�VA 

o 1 T
D• publfcoção d• refotma por
eiel de plano de loteamento de 
,.,,11,, colft o pr-a10 de 10 dias, 

pda direita e 32ms 80 pela e . qucrda, perfazc�do 387ms 2 &, oitenta e sete (87) mtda� ' 12ms. de frente, l2ms,05 n, fundos, 30ms 80 pela dlrella na forma obobco : 
31 ms 80 pela esquerda, perlazendo 375ms 2,60; oitenta e 011 (88). medindo IDms. de frente 18ms 30 nos lundos, e pela dl rclla, em linha quebrada, tendo um lance de 16ms �O e outro de 15ms , perfazendo. pela ,('. querda 30ms 80. com uma .área quadrada dc, 480ma.2; todo com frente para a rua da LI berdade. Lotes numeros oitenla e nove (89), medindo 13ma.70 

de frente, para a Travessa da 
Liberdade, 12ms. nos fundos, 
39ms 40 pela dlrella e 46ms 40 
pela e,querda, ou sejam .... 
514m2 80, noventa (90). medin
do de frente para a Tra\·euJ 
da Liberdade 27ms.50 e mais 
uma linha de 16ms 32, em cur
va, por um lado 33ms 50 e, por 
outro, que se ai gura a linha 
dos fundos, 27ms.40, perlazen 
do 583ms2 30; noventa e um 
(91), medindo 12ms. de frente, 
mesma Jargura nos fundos. pm 
33ms.50 de cada um dos lados. 
ou St:jam 405ms.2; ncv�ola t 
um (91) A, medindo 12ms. 
de frente, mesma largura nos 
fundos, 36ms 50 pela dlre,ta e 
46ms. pela esquerd•. ou sejam 
555ms 2; noventa e um /91) B, 
medindo 12ms de frente, mes
ma largura nos fundos, 35ms. 
pela direita e 34ms 50 pela es
querda, ou sejam 4l7ms 2; no
veota e um (91) C, medindo 
12ms de frente, mesma largura 
nos fundos, 35ms 60 pela direi
ta e 35ms pela esqi.erda, ou 
sejam 423ms 2,60, todos con, 
frente pata a Praça da Liber
dade. Noventa e um (91) D, 
medindo, em dois lances, um 
de 7ms 70 e outro, em curva. 
de 12ms.33, l5ms 80 nos fun
dos, 31ms 50 pela dlrella e 
l7ms 50 pela esquerda, ou se
jam 360ms 2.50; noventa e um 
(91) E, medindo 2l ms 70 de 
frente, 19ms 80 nos I u n d o s. 
14ms.50 pela dirella e 21ms 50 
pela esquerda, ou sejam .... 
366ms.2.80 e flnalmenle noven
ta e um (91) F, medindo l2ms.20
de frente, 12ms. nos fundos, 
34ms.60 pela direita e 38ms 50 
pela e s q u e r  d a, ou sejam 
438ms.60, todos com frente 
para a rua do Triunfo. Para 
efeito de Impugnações, p o r 
parte de terceiros, fica marcado 
o prazo de 30 dias, contado 
da ultima publlcaçã0, por Isso 
:iue o presente será public2do 
3 vezes no "Diário Oliclal" e 
3 vezes no HCvrrelo da L-avou
ra". Nova lguassú, 18 dt;: junho 
de 1948. A presente copia con
fere com o original al,xado. o 
qual esta sel3do na forma ds lei . 
Henrique Duqwe Estrada ���er 

Ht"riqu, D u q u • /:.',irada 
}/""'· Oficial du 1•. Crrcu"s 
,,,(61> 1.lu R,s:i�t,n d, lttMve,.s 
du ComcJrca �Jf'! iVof)a l,:uu liSU, 
Es/a,J<1 do R,a de fa,,err(), etc. 

Pelo prasente Edital, com o 
ruo de 10 dias, laço saber a 

:uem Interessar pos!a que por 
Anlb1I Pinto de Pal�a • sua 
n,ulher. RI sole ta Soares Mon
lelro P1lva, foi deposllado nes
te cartor!o o memorial e a 
planta relallvos a reformas ln
iroduzldu nos lotes abaixo : 
Anlerlormenle lotes numeros 
oitenta e quatro 184), medindo 
62ms,50 numa linha que con
fronta com João Daniel, numa 
lloba roolrontando com Lalale
te Pimenta de M?rals. em do•s 
tances. um de 13ms.50 e outro 
de l3ms.50 e ainda ouuo de 
!16111. numa linha que conlron-
11 com o lote 85, e finalmente 
a alllma de 46ms.80, conlron
t1ndo con: o lote 83 e uma 
Praça, tendo para esta l 2ms., 
laclaldos os 46ms 80, perfazen
do 3 008ms2; ollenla e cinco 
(85), medindo l2ms. de frente 
mesma largura na linha dos 
landos. por 40ms. de cada um 
dos lados, ou stj am 480ms2; 
oittnla e sei> (86), medindo 
12ml de frente, mesma lar�ura 
11 linha dos fundos, por 40ms 
de cada um dJa lados, ou se
i•• 48lms 2; oitenta e sete (87), 
mediado 12ms de frente, mrs
ma largura na llaha dos fundos 
par 40m1. de cada um dos la
dOI, oa sejam 480ms 2; ollenta 
e oito (881, medindo 16m•. de 
lrente, 3ms nos fundos, 42ms. 
pela direita e 40ms pela es
querda, ou sejam 380ms 2; oi. 
lftta e nove (89), medindo 
ltlma. de frente, 9ms. nos lun 
IIIDI. 30ma pela direita e 31 ms.5 
pela eaquerda, ou sejam 400ms2; 
ac,nnta (90), medindo l2ms. 
* lrente, mesma largura nos 
ludot, por 30ms. de cada um 
... ladoa ou sejam 360ms 2; e 
aonnta e um (91), medindo 
IZ.. de frente, 2lms. nos lun
-, lima. pe,a direita e 30ms. 
,ela eaquerda, ou sejam . . . .  
Mr,ma.2 Pela reforma passaram 
6a aqulntes caracterizações:
Lota nameros oitenta e qualro 
(lt), niedlndo li ms. de frente. 
lima � nos lundos. 33ms.80 
pela direita e 34ms.80 pela es
qae1da, perfazendo 377ms.2; 
Gltala e cinco (85,, med1ndo 
l2a1. de lrenle, 12ms O!i nos 
hadoa. 32ms.80 pela direita e 
... 80 pela es�uerda, perfa. 
leado 3llllms.2; oitenta e seis 
• _., medindo l2ms. ae laente, 
IZ.1.� nos fundos, 31 ms.80 

��1edada Laticmios União Ltàa 
Usina e Entreposto de Leite 

Laborator101 completo para analises de leite 

MATRIZ: 
AVENIDA FltA!liCISC, DE. AUIEIDA 1419 (Edificio proprio 

NILOPOLIS - Eito�• do Rio 

FILIAL: 
USIN�: IW, S. JJ iu 11, 11 T • 50! , 1:d,ficio proprio) 

VILA MERITI E. de, R,o 

Jesé M!\rnn TEIXEIRA 
::.OC/rJ C,L/(/:./11 t., 

-ea o••• 1.e M• • • 1 1 w ir+ci iX-�.,.;,,--..-v ., �e• o o o t • • o e e c..<r> 

Oficina Mecânica 
�I 

SOLDA ELtTRICA E OXIC ÊNIO 1 
� .. torao mtcan1 o e J1b10• " r dr m quinas 1
• «uai, reforma em moton d r OS' " 1:it rna, w· D.-

tarem e Useatamtat� de .. -• l : de qno.tqatr t1i,o. 

Btttencourt & Alarcão Ltda. 
Tm. U de Março, U-Ttl.136-!'IUVA IOUAS5U-,E. do Rio 

1 

Em cada refrigerador 

Rit;tidaire 
1fl 
� ...... ,__ t.,.;_ 

wl� �
1

,..�·· 

da 

está a expedência de 28 anos 

de liderança em refrigeração! 

Cad:o rei rigerndor garo.nlido pela marca 
Fri9 ídaire estií implicitamente garan
tido tnmbém pela Genual Motor,! 

Em seu proveit.o, dea!rute deata dupla 
1aran tia ... aoolba um Frigidaire-deede 
1918 o pioneiroellderda refrigeraçiol 

FIIGIDAIRE · IARCA EXCLUSIU DA IIENEIAL IOTOII 
Conc,ssiondrio Frigidoire em Novo. lguossú: 

J e A e R. e a R o e z e 
T, o. v. 13 d e Mo. r ç o, 4 8 

/� 
Comercial 

Farmacia 

fat•a•I• • O,.e1arlo Central
Rua Marechal floriano, 2194. 
Tel. 16 -Nova lguassú, Oe
poaltarlo dos Produtos Seabrlna 
e Vlctory. Parm•ceuttco A. P. 
Oulmarles Vlctory. 

easas Pnnerarlas 

Cota Soato AntoRiO - Ser
viço Punerarlo - Guilhermina 
Perrelra da Silva. Rua Mare
chal Plorlano, 2018. Tel. 86 -
Nova lguasaú. 

Caaa S60 Sobaatlao-Calxõea 
e corôas -Osvaldo J. dos San. 
tos. Av. Nilo Peçanha, 39. Tel, 
283 -Nova lguassú. 

Diversos 

Dolfla Porol<a Mon..,.opo -
Construtor. Av. Santos Dumont, 
626 - Telefone, 6ll -Nova 
lguassú. 

S. M. T orrac• - Copias e pa. 
pels hellográliroa. R. Uru�uaia
na, 112-1• and. fones: 23-4968 
23-2663 e 43-88W. 

F••••••• 1190111 - Lauro 
de Oliveira. Chamados a domi
cilio. Telefone, 146 - Nova 
lguasaú. 

Mandioca • a�I• - Com 
pra-se qualquer quantidade, , 
rua S. Sebasliâo, 1695 (lundos)

1-Bellord Roxo-Estado do Rio. 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-..

Ginásio Municipdl VALVULAS 
DE LIST1\ 

d� Nov.:1 Iguaçu 

Matriculas abertas para o 

CURSO DE ADMISSÃO 
11 a 

Externato Flumineqse 
SITO Á 

R. Bernardino Melo, 1225=Nova Iguaçu
HORÁRIO: 

8 ás li e 19 .tis 21 horas 

---

Dr. fuuiz Guimarã.�s 
CLINICA M2DICA - CRIANÇAS

Reaidencla, Av. Santos Dumont, 110 
Telefoae, 8 

a:>ara quantidade, descontos especiais 

'>% - 10% 20¼ e até 30¼ 

CASA LAURA 
RÁDIOS - MÓVEIS 

Rua Getúlio Vargas, 2 
TELEFONE 264 - NOVA IGUASSU' 

•••••••••._.• .. •c»•••••••••••O•• 

MANOEL QUABESDIA 

DE OLIVEIRA 
T 1rr1no1 a longo pro1a - Compra - Vend• 

Adminiltração de 11110.,els 
No,.•:, /guaJ>ú. Av. NIio Peçanh3, 23-2• andar. Tel. � 
Rio: Rua Buenos Aires, 19 - 20, sala 3 - Tel. 43-&,70 

às qulnlls-lelra• das 16 és 18 horas. 

Dr. �t C. Plor�nc� 
Do•nçaa de11 •••lio,01 - Pt•-•atol - P•••• 

Coosuhc,rio: Ed. l>urke. Boa. 18 de m1iu. 23, 1li•. 
"iii�· 

ui•• 
163:ii:H. � .... 4u e õ••, d;11 � 6.:a 1 l buras -

RHidencia1 Ruo Beraotdl.ae Melo, 20WS - Telefone, 19 

CONSULTORIO: 

Das !I i• 11 ho,u 

R u a 5 d e J u 1 11 o, 4 t - T e 1. 2 e, O 
H O 1, li li I O: 

101:'H ,,r- nlc) o., .. ró :h 18 hor:t• 



4 COR REIO DA LAVOIJ P A  

Il�ICADOR Fumo sem nicotina Seja um rapaz elegante
�

• A nicotin• é o princip, I  ___________ _,;;:;_ __ 

//A rc•pondvc l prlos d:itos_ J, Fazendo suas rou pa s só com 
/ ..  fume. Porque sabem d1c,.o

M e d i a  o •
O,. Pedro R•gina Sobr;nho -

Médico operador. Partos. -
Consullas diárias das 8 ás 12 
hs. -R. l:lernardlno Melo, 1763 
Tel. 284.-Nova lguassú. 

Dr. Adolpho S. Reunde. -
Clinica Gl'u1J, C1rurgu, P.1rto1 
Uur1t1meDh', exceto 6s �·ti:. f�iru 
- Rua Ber::iardioo Melo, 1717 -
Fooo 183. - Nova Jgoassd 

A d ,r o g a d o :. 
Dr. Paolo Machado-Advogado 

- R. Oetullo Vargas, /fT, Fone: 
282. - Nova lguassú.

Dr. Antonio Clani- Advogado 
llua Marechal floriano, 2039 -
T <I. 226 - Nova lguassú. -
Hua Quitanda, 1 9 - Tel. 22-46Ul 
llio de Janeiro. 

º' 1. b,ícr ntrs ;'l·��go•m"fo

ID >.., 1.,, c �)t mt'S �em mcotin1 · MH e,• 
/"'\' I\'- )1 A\)l]f A '( Jll.TIE "cig>rros sem nicotin•' ,6 , .r-.1 � 

s2...> no nome, p"is. contên,
300 •, 4'?o milig1•mas drss, R o a  Marechal  Floriano, 23(,3 
,ub,tanci,. 

N Não procure "cigarros sen, ova Iguassú Estado do Rio 
nicotina'·: :- b�ndone, de ve1, 
o vicio de fumor. "° • . . . . .  � �-. ' '¼:'-! ;..: .. • • ·'-!-'• : .. · ••••. • ·- . ..... . -.• -.-• • • •  -. ... ,-;..-:-.-

SNES. 

RUBEM SILVA - Ci•urglao• 
dentista. - Ed. Carioco, 2 an
dor, 1. 220. Telefone, 42-5951. 
Rio de Janeiro. 

De•p•ohante 

Nova 

Flv• tauranta 
de primeira 

ordem 
Pell•queira• 

á 

portugue•a 

1\lm�ida 

Ga roti n h a

ê
C A F C' E

B A
-:-. 

� Bebida• de 
toda• aa 

' qualidada• ... _;', 

& Cia. i:)tda. 

Organização Técnica Contahil 
DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO OE COHTAIIUDAD( 
S"rviçc s de Deop:icbr.ott.l : _ M_in i�tério do Tr11.
halllo l0t1tituto;; de Pre v1den c1u, Cootr .. 101 
Di,lr�to�. Averbaçõec, Plaot11•, De!es11s F1t,'. 

c .. ts, Le1,1'11lizaçno ll e Fi rmas, etc.

R E N É  S1\LUelo .... ! T A N G I\  G R A N '\ Ot, 
DE9PACIIANTE OFICIAL 

MANf>EL JtlAQU I M  R I S E I R f> PILRt, 
PERITO-CO�TADOR 

M A N6EL V E O R E>  O E  l\ L M E I O R eeuye
CONTADOR 

Ed, "Nice"-Nt!>V11 I G U A S S Ü - E. do Rio 

O f i c i n a  M e c â n i c a
REFO RMAS DE AUTOS EM GERAL 

Pinturas, capotas e ei:tufamento1 
Consertos de batt:rias diversaa 

Umberto Ambroai 
R. MAJOI{ AI\ICETO DO VALE, 72-NO\'A IOUASSÚ-E. do Rô, 

Cartorio do 2° Oficio de Neto, 
- João Bittencourt Filho-Oficial
do Registro de Tltuios e Do
cumentos. Comarca de Duque 
de Caxias - E. do Rio.

E1critorlo T icnico Comerclaf
Santo1 Netto a Irmão (Contado
res e Despachantes). Serviços 
comerciais em geral. Rua dr. 
Getulio Vargas, 22. Te!. 208 -
Neva lguassú. 

Rua Marechal Floriano Veixoto, 1988 

N6V11 IGUASSU' • Tel, 129 • E. 06 Rltl ' . 

O e n l i • I • •  

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

D,, Pedro Santiago Co,cia -
Cirurgião Dentista. Ralo X-(Edl
flclo Ouvidor). Rua Ouvidor, 
169, 8• andar, sala 8 1 1 .  Telt
lone, 43-6503 - Rio. 

e6NSTRUT6R6S 

João Simonofo - Construtor 
l •cenclado. - Encarrega-se de 
construções e reconstruções em 
geral e sob administração. -
Res. : Rua Marechal Floriano, 
2036 - Casa li - Nova lgu,ssti 

Roberto Baronl Soare1-Cons
tru1or licenciado no Munlclplo 
de Duque de Caxias. Residente 
em Nova lguassú á rua Edmun, 
do Soarcs, 304. 

P a ck i ng - H o u s e
Alaga.se oa vende•se em Mesquita com 

máquinas para imediato funcionamento. 

Tratar ao Banco Bxcelsior Ltda,, 

Rv . ..-,residente Varges, S09 - Rio. 

'---146 l====Jiii '====ii:11 

CLINICA MÉDICA l 
DR. IIIARIO :.iDRA DA LUZ i 

Do D1tpentorio da Medalho Milogroaa 

1 
H O R A R I O ,

"' '

D O  H O S P I T A L  G A F F R E E  G U t N L E 1
Segoodas, �•artas e sextas - das 14 11.s 18 horas Tor9u, qo,otas e sabado, - du 8 ás l i  horas 

= C O N S U L T Ó R I O ,  AV. NILO PEÇANHA, 23-4• AND.-S. !O-NOVA IOUAÇÚ 

1 
�����--El!_llil_�_a_�El-�=-�-� _= -�-;.;,;-� -�-�-· -

-·------.. ��-.. .._..,,.,,... ... w .. •,.,....���..,...,.-.. -·.,. ....... .,..,..,..,.., • .., • ..,.,._.,.. .,., 

A Varanda de Nova Iguassú i 

·-----------

BANCO D O  BRAS I L S. A. 
D MAIOR ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO ao 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 ·�aR-ai as �onta.s de depósitos 

Depósitos sem limite . 2 % a. a. 
Depósito inicial mínimo, Cr$ l Jf ),( · RJtiraJ3.s l ivres. Não rendem juros os 
saldos inferiores áqncln ,� ir nnl!J, ner : a:, contas liquidaüas antes de decorridos 
60 dias a contar da data _,  at>ertura. 

Deptís!tos P'opufores - LirnHe de Cr$ 10.S�:J,00 . li 1./2 % a, a .  

Depósitos mini:cos CrS õo,co. Retiradan n'.:: ima�. Cr$ 2o,e,:,. Não rendem Juros Oll 
saldos : a) infe ri oroo o Cd 50,00; b) e,: ;ec. _,ntes ao limite; c) das contas encer
radas antes de decorridos 60 dias da dda da 11berlun. 

Depósi tos limitados - · imite dJ Cr$ 50.00'),00 • q ¼ a, a. 
- •,imite c(l Cr$ 1 00.000,00 • 3 % a. a. 

Depósitos min ;;nos, Cr$ l<Jo,oo. Retiradas mii\lmas, Cr$ 50,00. Não rendem juros 
os saldos inferiores a Cr$ 100,00. Demais condições idenlicas áe de Depósitos 
Populares. 

Depósitos a Vrazo Fixo a 

Por 6 meses 
Por 12 meses • 

4 '% 1. a. 
5 %  a. a.  

Com retirada mensal da renda, 
e por melo de cheques : 
Por 6 meses 3 lj2 ¼ a. a. 
Por 12 meses . . 4 1 /2 % a. a. 
Depósito mioimo-Cr. 1 .000,00. 

Oep6sitos de Rvfso Pr4!vfo , 

Para retiradas mediante prévio aviso·: 
De 30 e.lias s t/2 ¼ a. a .. 
De 60 dias • ¼ a. a. ,
De 90 dias 4 1/2 ¼ a. a. 

Depósito Inicial mlnlmo 1.000,00. 

Letras a prêmio : Sêlo proporcional. Cood:�ões idênticr, , lie de Depósito a Prazo Fixo

Faz, nas melhores condições, t6das as Ofcrações bancárias
COBRANÇAS - T�ANSFERENCI-"> r,< FUNDOS. 
()ESCONTOS l te,ras, saquce e •_•tr<1.ues sobre esta •k quaisquer oulra! praças. 
EMPRESTIMOS cm coot•s correntes com caução de du 1,•rJatae. 
CREOITO AGRJCO�A a longo ;"'>w. sob a garaotii,. exc siva dl\ fruta 
CRtDlTO PECUÁRIO a !ougo prazo para custeio de crio .  -o aqulslçno de gt\do paaa engorda, recriação, eto.. 
CR!0ITO INDUSTRIAL para a compra de matérias p1·l11aa reformas, aperfclçoameni� 0 aqulsiç!lo de maquto,rlo. 

ião atendldcs, com a maior prestoea, todos Ga ped1J s <le 12' imacões e estlareclmentoa aóbre q11at1quer op., 
rações da Cartelre. de Crédito Allrloolll e lod�strh1I, que se acha em pleno funcionamento. 

Agêoolas em tõdas as capital11 e prioci paiR cidudea do Bruil
Correspondentes nas demais e em todos os p8ises do mundoR •• �.� �b. ªl}P.!:� !'.:.e:'.� .. �.!�.��.!!.�r;,, 1 

11 .... arec ! lorilDo, 2351,lel. 67-Nova tguau6-E. do IUo = 
-.. • .. .... .. .. • • .. •• • • 's5J�@lf@J@J®R�iiB.tL,.�9��'i�r��-=-i�

"" 



Domloirn, 4-Vlf-1 948 
-

PrBfeitora Municipal de Nova lg�assú 
P O R T A R I A $ 

O Pr•foito Huuicipal do Nou 111:uas'll, usaudo d .. atribui
_. ,ae lh(I, coofu11 • JegisJ1çlo em 1'Ífor. 

B•�l.e dis�a,ar, po� t•r aNito . foaçlo ioeompatíte� o ex 
t111•111.�ririo meouhsh llana �· Luz �1.môes, auxiliat dti ec-;critór10, 
.. Dinslo de Fazt'oda - Son,ços A.auhares, eom o taltrio meD1al 
.. Cr S 700,00 (s•i..coutos erus•iro,), putir de I• do oorreoi.. 

Pttl•itara Hooieipal do Non Ii'uusll, 2• de jonbo do 1948. 

Cooccd•, nos termo, do Ut. 28, § 2°, do do,,.to lei o. 687, 
,. 1 b . fet�rt�ro df' 194:8,_e de aeõrdo_ r.om o laudo médico, 10 extra
_,iirio d11mra, Cao11d10 Jos6 Ei,d10, 30 d.Ju de lir•oça, com 
lll'rio integral, par• tr�t,am('into de saúde,, a partir de 8 do corrc-nte. 

Prefoitora Muo1C1pal do Nova Jguassú, 26 de juubo de 19'8 

Coaef"dt. 001 tflrmos do art 28, § 2o, do d•creto li a o. 687, 
.. J de tenrefro de 1943, ,, df acôrdo com o lando m6dico, ao �x .. 
---�ririo diarista, José Flau�ino da Silva, quinze di&1 da lic�o 
p. ,-n a-acaweoto de sande, com ulario iategral, 1 partir do 15 
.. eomau. 

Prefoltun, IJlunicipal de Nova Iguassú, 26 de juubo de 19.a. 

Coacocl•, D05 termos do are. 28, § I•, do d�reto-loi a. 687, 
.. 1 4e lnereiro de 1943 e de acôrdo com o laudo modico, ao ex• 
..... onrio diari_sta: Sebastilo Lourouço da Siln, sei, dias do 
l•P• com 1aJar10 integral, para Ulltamento de saude, a partir do 
li .. eorrent•. 

Prtl•itara Huatcipol de N"on Iguassú, 26 de jouho da l'.148. 

.8,aolH nomear, de acordo com o art. 15, item n, do decre· 
IHOi 1 624, de 28 d• outobro do 1942, Valmir Ribeiro Pinheiro, 
,-. ue.-..r o cargo d• Eucarrcgado do Estradas de Rod1gem, Pa· 
i,lo "O", do Qu•dro m, vago cora a exooeraçlo, a pedido, do ti
llllr eleti•o, Neboo Ramos, a partir desta data. 

Prel<itara lluniripal de Nova Iguas1ú, J·. de julho d< 19'8. 

BesolH dispensar, por conveniencia de se"iço, nos termos 
.. npruoataçlo feita pelo Administrador de Oflcioas e Garage, o 
...... tririo mensalista K,ooel Antooio de Anojo, da fuuçlo de 
..._.ca da Di,islo de Eoge�baria - Seniços Industriais (Olici· 
•). eom o ullrio mensal de Cr S 900,00 (uo .. eentos croceir05), a 
,utlr de 29 do jaabo ultimo 

PNleitara lluoicipa.l de Non Ii'uassú, 1·. de ju.lbo da 19�. 
IIDASTilO DE ARRUDA NEGREffiOR - Prel•ito 

E D I 1' A L 
O tlot,tor Stbosti4o tú Arruda Ntgrtiros, ]'refeito Muni

.,_ • N111JO JR..qssú, Estado do Rio de Jaru,1ro, usando das 
�s q,u 11" confer• a ltgislaç4o ,,,. r,rgor, 

FAZ SABER 
• ,.,,,,. os qw o P,-•unte �ita/ r,irelfl ou tkle conh!cimento 
..,_ q,u, no dia 27 de jullw pro,amo, ás 13 horas, no Ikpo
,.. l'Nlico üsta Mun,cipalldade, com a prtsença dos s,nlto
,. CJ,,f,s da Dir,isilo de Fazenda e Inspetoria de Renlias, 
_. DMdido• "" ltasta P,,bl,ca, a quem mais thr e maio, 
.... otw,ur aci,,,a da aval,aç4o os s,gu,ntts mat,ria,s con
...... ;..p,.stOfJns para o serviço desta l'reft1tura : -
Plladro lote - 14:J (unto e quarenta e cinco) pneumaticos a 
O, I $/li) (cillco cruuiros) cada ulfl - e, I 726,00 {set,untos e 
... • c:i,,co crwuiros; 28 (vinte e oito) ta.,.bores a Cr I 40,00 
...,.111 c,IIStiros) cada um - C, I 1120,00 (mil cento e r,1n° 
li cnairos); 15 (quin%•) cartolas a e, I 20,00 (vinte cruzeiros) 
.,. - - Cr I 3001)() (trtuntos cruitiros). Segundo lote -
1 •i u.111h6ts incqmpl,tos, undo um Ford, modelo 29 , 
... 1,o,.,.,,,,,""'al, , uma socuta de ferro vtlho com 5 (ancoJ 
...,.., - C, I 5 000,00 (cinco mil criueiros). Terceiro lote -
I fàllt;o) portas tú aço - e, I 2.000,W /dois mil cruzeiros). 
11111D lote - 2 (d..as) cam,nhonttts de carga, marca Ford, 
...,. 29, i,ico,.,p/,tas, I (ulfla) caminhontl1 marca Ford, mo
... 18, tipo jardintrra, para 8 passageiros e 1 (uma) caminho • 
.. -"' /11/nnatwnal, mod,/o 38, tipo jardineira, para 8 
,..._,.os, 1rw,,np/1ta - Cr I 40.()()().00 (quarenta mil cruu, 
� Qelalo lote - 2 (dois) cam,nhots mar,:i /nltrnational, 
l '1ia)_ "'"º tü puss,io marca Ford V-8, modtlo 34 e 2 cha,. 
Ili • t;, I NJ.000,00 (r,1nte mil cruz,rros) Sexto lote - 2 (do,s) 
--.. MG,ca lnttrnat,onal: 2 (dois) molMes marca Ford 
,� 8 (trls) ""°torts marca Ford modtlo 29, 5 (c.,,co) rad,a
!!,i!_• diwrsas peças Cr I 40 000/)0 (quartnla m,l cruzeiros). 
- lole - 2 (do,s) pntum<Jlicos novos, modtlo 600 x 18 -
0-1 I.DYJIJ() (,.,,/ , trinta e nnt:e cruzeiros) e 30 (trinta) su
• • � wg,to/ - Cr I 900,00 (novtcentos cruuiros). 1:.. 
... fllt lodos os in.teressados tivtsstm conlucimenlo mando" 
..._-: o Prtunte td1ta/, qut 5,rd afixado no lugar do costu 
1!!., jlaotlácado no "Díario Ofic,al" do Estado , na ,mp,,n,,. 
- D.tio • passado nesta l,dade de Nova Jguass1l, aos d,. = dias áo mls d1 junho do ano d1 mil novecentos e quu-

• Ollo. 

NORBERTO FISAllORE TURQC'ES 
(Chefe da Di,islo de Fueuda) 

l&B48TllO DE ARRUDA SEG&Emos - Prtlelto 

� E F R I G E R A D O � E S  

F R I G I D A I � E  
l aatalaçiea eomerciais  com U n idades

P R I G I O A I R E  
Oficinas de consertos • montagem 

J oi.o B,. Ca.rdoao 
ATENDI: SE A DOMICILIO 

CORREIO DA LAVOU RA 

Primavera F. C. 
Re .. e,o dot atos do Presidente , 

a) - Tomar conhecimento e 
rqulvar o oliclo Go 1,' lgu 1 

Coulo F. C.; bJ - ac<lt.r e • 
mo- soclos contrlbulntca 01 ,,. 
M.anotl de Almelda e S lt ,, 
José Boaventura de S o L' 1, 
francisco Rui Sant'Ana M ac 
do Nasc1men10, NaJar Alv
Bar bosa, Cello d o e Santos,
Laurentino Teixeira de NovaiS,
'llartlllo Boaventura de Sousa,
<\bilia Pinto, Antonino Char.:• 
barclll, Adalberto Coelho cl1 
SIiva, Anlslo de Sales Monla• 
royos, Osvaldo Torquato dos 
Santos, Arnaldo Palmeira. Eu 
rico Joaquim de Matos. Murllo 
do Sacramento, Paulo Oscar 
Pio Gumes dos Campos e Re
nato Cortes . 

Nova lguassd, 26 6-9'8. 
Naja, A lr,,s Barbosa 

1°. secretario 

Seguro de Tida 
Acl:Jenles Pessoais • do 

Trabalho, fogo, Automóvel1, 
Fidelidade. 

Roberto Cabral 
Corretor Ollclal 

R. G·,vernndor Port•la, 314 
Te/,fone, 418 

.Associação Rural de 

Nova lguassú 

Convoco os 5enhor•s Asso
ciados para a Assembltia Ge- \• 

:
0

:1 �;
d

�;:;::· p�o.x1!.ª}iZ:tJó ·; 
horas, na SLde social, para dt 
liberar sobre o ,e/atono, con 

1 tas, e/eiçôes para preeechi 
mento de vagos e mais assun 
los d• inter,su da Assoc,aç4o. 

' 

Nova Jguassú, 3 de julho l'
de 19�-

I }SEBASTIÃO Hl!RCULANO 
DE MATOS - Presidente . 

�enção Srs. Construtores e Proprietarios 

A f u eiea Santo Antonio 
r m  C!<luque e de  ó t i m a  
q u n l l dnde 

Pedras de okenaria - Rústica 
Mcrrocda - Cascalho de RocÀa 
Pó de Pedra - Macadames nos. 

0-1-2 e 3, hem como oreia,

barro e saibro 

Abilio Augusto Tavora 
Escritório e Depósito : 

A v. Ma.noel Duarte, 488 
(antiga E !ltrada de 1'\h dureira) 

Entregas rápidas - Preçc:J se m co m petidor 

#OVA IGUAÇÚ - E. 00 RIO 

Dr. Eduardo Silva Jun ; ui' 
CIRURGIÃO-DENTISTA 

C O N S U L T O R  1 0 :  

RUA RODRIGUES ALVES, 1307 
NILOPOLIS ESTADO DO RIO 

WWWIII 

Oficina Mecânica lguassú 
Conserto e reforma gtral de autom6vcis e ca· 
minhões. - Solda-se a oxigênio. - Adaptaç:io de 

freios bidraulico, a qualquer tipo dr carro. 

O U C C / 11 1  � F' R A II C O  
�- .\larecbal Ploriuo, 2376 -NOVA IOUASSÚ-E. do �io 

5 

E. C. lgua.ssú

H ESUIIIO 00S 4 TOS 00 SII 
PRF.SIDEf'iTE :  

a) - Tomu coob�cimtnlo e 
U'\Oh'ar o ofício ft o telei:--rama 
H'ttbído1 da A. A. Aliança e o 
tf'l,.grama rtbebido dQ dr. Jor,te 
do Lima; b, - atond�r aoa pedi· 
dos formulados pelo G,n.bio Leo
poldo • sr. Fraol"iH"o Tomé. da 
Guo• ref PrtDt4.'.5 1 cnslo d, ,�d11 
,ocial pua os diu �j o t. d"' jo
lbo, re1pectiT1mP:ote; e) - dtferit 
o pedido lormolado pela Prdei
tura Mooic1p11 do �o·u Izo;,,•sú

1 

coolorme oft<i,, n Jo/48; d) -
conceder, a partir de julho do 
conente ano, seis (6) meaet de 
liceuça ao •nociado u. 136; o) -
oficiar ls 1w. Marina A1ns Da .. 
m11ceo.o, Botina Nicolau Cla1'do 
e Alciu6i• Gonzalez llorele du
do--lhes ciea.cia de tertm tido 
eleitas •mais linda jo•em", '"2• 
colocadt." e •3a colocada" do con• 
corso •Qual a mais linda jo
•em iguanoaoa de HM8" 1 f)
of,ci&r à atriz: Aracl Cõrtes, agra
deceudo-lbo • colaboraçlo pres
tada por ocasilo da festa janina 
patrociuada por êlte Clobt no 
dia 27 p pasudo; e ao Cacique 
F. C. aceitando o jogo entre a05 · 
11s oqaip81 juvenis p!ra o pro
iimo domiogo, (hoje)i em NU 
campo. 

Non lguassó, 30-VI-19._'!_ 
HELIO SOHA - 2° Secratirio 

eonvocaçio 

O PrHideut• do Cou•lbo Do· 
libarati,o do E C. Igoassú, ana• 
do du atribuições que lhe tio 
conleridao pelas di1po1içGH do 
ut. 58, aliD•• ·�11, dos Estatatot, 
cooToea 01 srs. Couelbeiroe �ara 
uma raaollo utraortliaúia, a 
realizar •• oo dia 1 � do comete, 
6s 20 bons, quando serio toma
du deliberações sobre os termos 
do oficio s(n, datado de 28 de 
junho ultimo, do sr. Presidente 
do Conselho AdmioistrlliTo . 

No .. Jgautú, 3-VII-19.S. 
NELSON 80ABES - Preaidooto. 

' 
PRACOS • 
AHIMICOS 

TOMEM 
llôl ftHSltifl 
''SILVEIRA" --

Gr•nc:I• T6nico 

.1Ullllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1IllllllHIIIIIIIIIUIIIIHfflllllRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIDl8lll• 

ãS FURÁ REA EMPACOTADO -
( F a b r i c a. d o c o m m i l h o  d e s p o l p a d o ) 

= 

APRESENTA O CREME DE MILHO GB.i.-Fl:NO a = a 

" Um produto que se impóíl pelo seu �!to valor alimen- 11 
�: ttcio. Sua quahdark e f.i

,. 
1 sabor nao se encontram .. 

em nenhum outro. O malhor entre os melhores. ==

I 

=� F U B A  
0� E �RODUTOP 

��O TADO � 
: Moagem Brasil, de IRMÃOS COUTINijO !
i !::•; .: ,!Ã:':...':•uA a� =��o:.:o• .!" ,.!':.:."; 1TRR V .  13 OE M A R � e. 48 - Fone 2 7 2  

1 qjjilllHIUllllllllllllllllllllllllllllllllüllllllHlllllllll".!'IIIIIIIIYIMAIYIIIIIH--NfllUIIIWUIIPIIM1'1111YIYlfffffDIIIIY'IM't21 1?51 srrr sf 



Para a recuperação da lavoura fluminens 
•------------ _______________________ ,

Como falou em Barra do Pi- N&::.::.��:::::
ro

! ·CORREIO DA LAVOURA
S t ,. • d A • lt 

FUNDADO EM 22 vE MARÇO DE 1917 

ra1 o ecre arIO e gr1cu ura A,. NIio Peçanha, 13 (Edificio 
Red. e Of,cina,: Rua Bernardino Melo, 207S 

Nlce)--4• andar, ,ala 7-Tel. 277 ____ __: _________ -=:-::-::-:-:-:'.::-::----� 
NOVA IOUA SÚ (Estado do Rio), 4 De JULHO DE 1948 

Na inaugunç•, da Ili' Expos(ção de Animai,! �r 
g•nizada · pela A"oci,çio S,,1 _P1um1ncnse de Expos,çoe• 
Rurais, 0 Sccrcdrio di: Agncultura dc)te Euado, sr. 
Edgard Tcix,ir, _L<i<', f l;ndo cm no_me do govê�oo, 
fez exprcs.,•o d1 -curso ,ob e • ••tuaçao d, pecu,ria e 
da lavoura fluminenses. . . . 

Referiu-se à .,p.>rtuniJ,de Je S<r mtrn,dicada , 
campanha de ro,,urgiment,> d� V,lc do Paraib, par, 
talicour os probl·ma, que pr<cBam ,cr postes em equa-
ção, · · d d · · Aprcseotou, a seguir, 1 tc�essaotc, a o� ,�u_u�t1co� 
relacionados com o dc,rnv,,lv,mcnto d2 pecuina • d, 
agricultura oe>te E,udo. . 

Referiu-se •o aproveiumento dos eit1:edeotes d, 
produção leiteira à indu,tri,t,z,ção e à, fabric>< e•,�_hs, 
ao problema Jo craosi:orte e ª? problema Jo créalW. 
ioforrn,odo oe,te particular, que Já agora pede o gover 
no fluminense anunciar que o Banco Auxiliar da Lavou
ra taá cadter ,xchuivamente agrícola, csube!ccim�õlto;> 
semi-o6cial, pcl, participação de c,pitais e de dircçío 
corn represenuntes d,s ela«« produroras, �oru critério, 
adequados à, d, vasa, 6naliJ,des, i1to é, finan�iacreoto 
da eotresafr•, aqui,ição de n,áquinas, adubos, reproduto· 
res e mnerial agricola, credito orientado como assistên
cia técnica, par• pequeno produtor, e novas culturas, 
garantia de aqui,ição da safra, a preços mínimos, para o 
produtor; carteír, de credito hipotecário, para aquisição 
de propriedades e melhoramentos que exijam loogo pra· 
zo de recupcraçfo, com emi1<Ões de letras hipotecárias. 

Frizou que e11as declar2ções, reproduzida,, eram do 
programa do govêroo amplamente desenvolvido cm dis
cursos pelo govero•dor Macedo Soares e Silo. 

E concluiu por afirmar que a organização do crc 
dito agrícola do Estado esd apenas dependendo da apro· 
•ação das medidas solicitadas por mensagem do chefe 
do govêrno à Ammbléia Legislativa e na qual é pedida 
a autorização pua uma emis•ão de apoiices, até o mon
tante de lfO milhões Jc cruzeiros, apoiices essas que, 
c�ucionad,,, p.rmitirão obter recursos para o capital 
inicial do Banco Ja Lavouro. 

Gt:ladeira Alaska com 5 anos de tarantia 

Loias La Cava -
Rua Marechal F. 

� Peixoto no, 2399 

Nova lgua11G - E. do Rio AM XXXII 

,_,.,., ... G•-.---·---; 

1 

NÃO SINTA F�IOL. 
1 A 
1 

Alfaiataria Santos 
Participa. a.os seus dis
tintos clientes que rece
beu um ma.g-ní:8.co sorti
mento de agasalhos para. 
HOMENS, SENHORAS 

e 'CRIANÇAS 

Venda• com pequeno• lucro•

ALFAIATARIA SANTOS 
Rua Marechal Floriano, 1968-Tel. 280 

N�Vl\ IGUl\SSO - E. 0() RIO -·-·-·-·-·-·-·-..-..--·-·-·-·-·.,.
A CASA LAUDAN
Vende e conserta máquina•

de eacrever, aomar, calcular

e regl•tradorCJ,. 

Artigos para escritorio, e papelaria. 

l\rquivos e cofres. Fu9ões a <>leo e qu�ro• 

zene dos ultlmos tipos. f\rti<:·.-s de alumínio 

R. Marechal Floriano. 2405 · N. lguassú

Desde 1926 o lnternationol serva o Brasil tra111-
portondo mercodorios e gêneros da primeira n• 
cessidode dos centros produtores aos cenlr0t 
consumidores. 
Do Norte ao Sul, a rede de distribuidores • 

o 

INfl•MATIONA.l 
MAl'tlSTU 

concessionários lntarnotionol estáse111o 
pre ao dispôr dos proprietários ele 
caminhões lnternotionol paro prestar, 
lhes assistência mecânica nece116rla. 

<:!oncesslonarios nesta cidade 

Alberto Cocozza. S. A. 

Agencia Chevrc let lguassú 
�

-
Peças e Accssorios em Gml 

atp Conoe11ionôria do, ,ro4.lo, 
4o Generol Motors cio l,01J 

• dl1t,ib•idorca da, Geladeira, fri1icl"" 
, .... e C1m1ras de todas as marcas. - Oficioa mtcNica 

a cargo de técnicos competentes. 
PIODUTOS MOBILOIL INSETICIDAS SHELL TOX 

J oã.o B.. Ca.rdozo 
ltcpreseotaates da Sbell Mex Brazil Lte. 

Raa 13 de Março, !&8 - Tel. �.'2 
Nt,VA IGUASSO 
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= Armazem lndependencia 
1 
i 

Ma.triz: Praça, 14 de Dezembro, 84 - Tel. 42� 
iE= 
§ 
ê 
3E. 

Filiais : Rna Bernardino Melo, 1697, Tel. 409 - Rua Marechal Floriano, 2ara, 
� :::a::;:;;;;=.==-- Tel. 67 e Praça da Matriz, em Anstin. Tel. 2 

l fi Conservas, bebidas nacionais e estrangeiras 

1 � 

Secos e molhados de primeira qualidade. - Ferragens, lenha e carvão 
� Batregaa o domlcJllo - VENDRS 1\ OINHEJRt, 

DE 11 FRl\NCISCO }31\f{ONI & 
COELHO BARBOSA d CJ.A I Mualclplo de Nova lguasoú 

Fl�Hl\ 
E•t•do do Rio 

JARMACIA-lluo da Cor/oco, 32-Rili , 1-ID!IPJl llililillllllllllllUIIUHlllllllll!lllii:11!:' ..... r 1
'" 
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: •
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