


COi'{REtô DA LAVOU!tA Domingo, 18-VU-t 

Violento choque de caminhoes, ontem, na avenida Nilo Peçanh 

Q u a d r i n b a 

,llt-u amor, qus nfiiç,ü.1 
Qu mdo encontro ve,cd l .. 
<,'up,do (jd s, ri) 
•P.gm,u nuu coraçilcJ ... 

L 1 M A  

Voeira .. .  

Na vida, todu t·entu,a 
mil lrist,z.1s sempre ltm ... 
- O vmto que traz frescura, 
traz a poeira tamblm I 

LUIZ OTÁVIO 

DATAS INTIMAS 

• 

Pelo ,tsto, u 1,icganle N. A. C. é real
meote querida. porq,Jc (.lo t:l,ll pot..le t.-oesc
g11r qua.ndo elti uav ã p:irece ou lltltam uoU
cius a eeu re�peito. Vê-la El'mpre, eorrindo 
dlegremente. coustílul' uJgo 'l .-noravtlhoso 
p :uu o� seud ,ulmiradorr!i. 

Agora, por exemplo, n�lo 1:1� e:,:1be, ao 
certo, < que se pae�m cum tL 1.foliClllB.! V. Pa
rect! que. dealmpurad� mo 1eLt�H!�e.mcote, 
tem o peoeameolo em algu� 'ili-fl! nâ 1 vê, 
mat:1 sente a eua prt:::1encR ... 

A grac,o�a T. ': --m to1.: · r� :Jsu 
ae afiuta.l uo eodiabraflo l ,pid S UtpP"-9. vo 
mo uma princesa qur se dU fJ BE:ll nr1n.cipo 
encantado. E sente toda 1 11� , ,ioç)e de um 
amor ansiosamente esperado .. 

Nesse caso, ê,.,, o sou eleito, poderá 
dizer como o autor de "A vida coroeça ama
nhã" : - Não sei se �la já reparou que nos 
amamos muito mais do que pensamos. As 
realidades do amor excedem lôdas as fan 
taslas ... 

Quiter , olh 1r d,·:-:lrJ 1los olhos e.la for mo� 1 t,;. D. P c,-rt, , <'li me perderia. no leocul de Reus �11nboH. n i protuodeza iofjoJta Jos seus 1dc:l1s d�i b'-!lcza. \lua eu quisera contemplar_ ,·m ••lênclo " •U>1 lindez& dtvi oul e depois. morrer e.lo amor. 

E' Guldo da V,·r.:m1 quem fala ainda : 
Amar 6 sofrer por alguém Se sofres por 

ela, tem certt·zll : C n �ruor A suprema !eH
cldade no a111or coo•1sle em po<l�rmos di 
zer : - Meu adorado so!rimento ! 

A morena N. F precisa dizer o segrê 
do que escon<le no coração. Porque a bele
za do seu sorriso deixa a gente em suspen
so, mas com uma vontade doida de lhe di 
7:er de mao�inbo, ao ouvido, os versos mais 
lindos que Já !oram compostos pelo poeta ... 

Dizem que a ata. E. C., p a r a ser 
A Jovem T. S V. também resolveu prudent�. deve andar de olho vivo. Seu ga

aceitar o primeiro sorriso que chegou até O 
lã eStá l'IIPO•slvel e a qualquer momento é 

seu coração : o sorriso do amor. Tem, as-
capaz de bater as asas e Ir pousar deva

sim, em suas mãos rosadas, um romance garlnho noutro coração ..
c_h�e1_·o_d_e_a_v_e_n_tu_r_a_s_,_q_u_e_ir_á_v_iv_e_n_d_o_à_m_e_-________ D R. c o J s I N H A 

Noticias do Ginasio Afranio Peixoto Aniversário do

Ontem pela manhã, na Manoe_l Miguel, ajudaat,e 
,,quina da a v, Ni lo Peça- motoruta do Chevroltt, 
nha com a rua Frutuoso segu,_nte, opcrarios do 
Ra ngel, vcrihcou se m a  i s N. l:. R. : Pedro e J� 
um v iolento ch,,que de ca cha dos Santos, Ari , 
:ninhõ:s, u:-.1 p:irricoi2r 1 Chc· dos Sintos Duirtt 
vro lct, ch>p1 n· 7 60.03, e C202 Bra,il (motorista) 
,,urro o6cial ,  Dodge, chap, nani da Silva Rei•, o;, 
n' 8.65.38, do Departamento vai do, Santos, Marr· . 
N ,c1ona l de Estradas de Ro- Lopes Mart111•, Gumrrc Jag,m.  O auto de carga Antonio d, Silva, Egídio �articular, dirigido pelo mo Oliveira Co,ca, Nilo
cornta Cu,tod10 Lobo Moí 
c, nho, subia • av. Nilo Pc- cio . Gome, e Casemiro 
çaoha quando foi colhido tonto Nascimento, t o d 
v iolentamente pelo Dodge medicados no Ho1pi11I 
que atravessava a avenida, lguas•Ú, ficando ali 
dirigido pelo motorista Edson do :6 Casem iro 

Cana Brasil e conduzmdo N HCtmento. 

varios opera rios, Os caminhões f O r 1 
D e s s e violento choque, 

1 

apreendidos pda Inspe 
que não se sabe por que de VCJculos local, que 
não resultaram algumas mor- procurando coibir 0 
tes, saíram feridos, além � do cxces,o de velocíd,dc. 

Noite de Santana no 
Pilhas de lguassú 

A sede social do a lvi- ru ,  
bro será transformada no  
celebre Arraial do C i p 6 
Torto, para festejar condig
namente a noite de Santan•, 
a 24 do corrente. 

\. ine 

HOJE - Jornais NaclOIIII 1 da Fox; um desenho; o filmt "Noite de verão", com J•Ule 
Cra,ne, Cornel Wilde, Lilfll 
Darnell e Wllllam Eytbe; e 1 cont inuação do hlme cm Hllt· 
·o falcão da llor<sla", . 

Classificação geral do mês de Junho 

Para animar cs festejo, 
foi contratado o 
2rtista d, R:ádio e t E , .1 

f '  ca1pira11:, 
en ro spir1 a e, popular 

AMANHÃ E TERÇA-FEIRA
Jornais Nac1or.a1 e Param
o dr1ma : • Lares sem mie" 
com Lo:> .\icCalhsler, Peai 
Ann Gardner e Edmuna Gwea; 
os 3 Patetas na comedia: "Mio. 

PALMIRA DO CAR:110 (Ml
rinha). - Transcorreu ante
ontem, dia 16, o segundo ani
v ·rsário da interessante me-
1,ioa P•lmira do Carmo (:.Iiri-
1,ha), filha do sr. Artur da Sil
va e de d. Maria Ascensão 
da Silva. 

Jardim de l nfancla E 
, Globo, Pedro Raimundo,

sperança e que dirigirá as d a o ç a s e 
lo dl! passarinho"; e a � _, __ _ -

Fizeram anos neste mês : 
- 12, sr. Afonso Ribeiro; 
- 12, jovem Darci J osé 

Ferreira; 
- 12, dr. Abelardo de Fi 

!(Ueiredo Ramos, residente no 
Kio· 

1° lugar Eoy de Andrade Cona 
Eduardo das Chagas Muniz 
Ada Carvalho de Azevedo 

> 
,. 

1·. ano Pri mário 
1: lu gar - Hccilda Martín1 Pereira 
.1 » - Anice Y o unes
;

° Maria de Lourdes de Souza M•rques ..:. 12, menina Diva Maria, 
lilha do sr. José Maria Neves 
e de d. Quilerinba Neves; 

- 13, ct. Zelia Cunha Baro- • 1 
oi, esposa do sr. Francisco 

1 • ugar 

2·. ano l>rloíárlo 
Maria Luiza LaJeira Guimarãe1 
Fnima Murad Gentil Baroni Jr.; 2 > 

- 13, st&. Nilcéa de Carva. ;' Eunice Pim,nt> de Mor1is 
lho Soares; 

- 14, d. Aluída T. da Silva, 
esposa do sr. Agostinho da 
Silva; 

- 15, sta. Nair Magalhães; 
- 1!>, d. Ester Azeredo da 

Silveira, esposa do prof. Joa
quim Elidi o da Silveira; 

- ll>, sr. Antonio Moisés
Saad; 

- ll>, sr. Alvino de Macedo 
Barradas; 

- ll>, sta. Sllvia Chaves de 
Azeredo; 

1' lugar 
2' ,. 
;º 

3•. ano Primário 
Maria Chrizanc , Vida! Corrêa 
Renato Luiz Pcdros, e Lcólia C. de Almeida 

Liodonor Marccn,I e Alfredo dos Anjo, 

li·. ano Pri mário 
Irene Dimouliu" 
Rich ud Hclgc Johnston 
Wellington Via : ina  

- 15, sr. Antonio Nunes do 
Almeida Filho; 1° lugar 

- 15, d lsobel Madeira, re- 2' 
1ldente em Belford Roxo; 

$•. ano Vrl márlo 
Luiza de AlmeiJa  Morois 

- 16, menina lcléa (1• anl,
versllrlo), Iliba do sr Alvaro 
de Macedo Barradas e de d. 
Maria Adelia de Macedo· 

- 16, d. Elvira de Sá Freire 
Ferreira, ei!POBI\ do sr. Case
miro ,José Ferreira; 

- 16, Jovem Luiz Carlos do Couto Pereira; 
- 16, sta. Dêa do Carmo 

Koura S11; 
- 17. Bla. Adalglsa Rocha, reeldante <>m Avel&r· 
- 17, d. Sebasttàna V a z  lltartlne, e a posa do sr J oaqolm Vaz Martine. 
Fazem anoa boje : 

B�t��- Aurenlce de Lima 
- jovem Avelino José Btt

tencourt Filho; 
- major Francisco Muniz 

Freire, re,ldenle no Rio. 
FALECIMENTOS 

1'o dia 14 do fluente velo a 
lalecer. depois de longo pe
rlodo de enferaud�de, ,. ara 
Dtone S.rai va do• Santo,. 
booi11im!l e�po11a di·, ::ir. Car. 
101 T. dos Santo, (Carllnbo•). 
A n"tlcia de •eu pa.•amento 
cau•ou multo pe•.r no gran
de circulo de relaçõea da J.,. 
lllllia Saraiva doa Santos, pois 

" 

3' lugar 

Waldir Louzada Pinto e .Jo,é Carlos Per 
[ reira de Arauj 

Sonía Maria Souza Muque, 
eiube das boas ações 

O Jardim Je lnfanci a e o 1º ano Primário 
ram nas árvores Jo G1nisio mais 16 caS>s par� 
nhos, perfazendo, assim, 106 casas já em árvores. 

coloc, 
pass,n 

a extinta, como esposa dedl
cnda e mãe carinhosa, era 
re•lmente multo benquista. e 
admira,�a.. 

Scn enterro. verif1caüo no 
\!itJ. i1Ded1ato. teve tt. ucompa· 
nha-to crescido numero da 
p 1:ssoaa am1g11.3 da ru.milia eo· 
tuluda 

í
Rosa Tomazla 

eardos<> de Matos 

(Missa de 30• dia) 

Stus t,1/ws, V.lorir.u • Joa
qu1,n Curd'.ISO de JJnti , Ma· 
ria Jú/w Cardoso 1i1vora, cou .. 

Ft1.leceu cm Beltord H.._xo• 
t•idom o seus portr.tt's e lo· 

no dia t-l-. deste. com a svan .. das l.lS f>e!Ssoas Js suu amle.a
c11dt1. lllade d� 78 ,1nos, 0 er d, purü us-;istire,. d miss:.1 
Jo11qul1o dll CoHt'i Limu., fi!hu qu�, �,n u/r �o da alma d 
daquele Ji�trito iJ,?UllSbUBOO. suw buut,sim • /)runt•ud(-, 
onde sempre resitllu O re, progmit ,,,, RO<'A TOM AZIA 
numero,a, rciuçõ,,s tld urni CARDO-,') DE MATO�, mun 
Zllde. O extloto deixuu VIU\-� dr.1rao ctlt .. ar n a  -fJtvxi11-,a 
d. Etelv tu  t li.os 1 d,..1 Llmo. &el:i terça .. f,ira, �n d, corrdf'ft,, Js 
lilhos mK.10rt�1:1 t: muitoa ndu::11 8 11or , ria Al "Jlt1z dt;tu cida 

No dia iLDetliato, qu1od > dt. .A fodi s os IJ.tl# comp1Jre 
ealu o einl�rro du vrlt10 ( ·,,s- certm u •ss, utr., de pudadd 
lii Lima para o ce.n,Lcri,, lo . c,,Slt2 ant,c,p ,m o seu rtcu cal,

8 
quaee todtl u poi,ulaç1.o 

I 
nlucl:,.en t? e u m,11s �ub1Ju 

de ollord Roxo prestou seu uru/td(lv tida horoenag1>m à •ua we- ? 
morla, "º''ª lsu ., u, 13 7- 41:i 

e , marcará a quadrilha. 
ar1dade Na p•rte dançante, não 

poupaaJo esforços pau ser-
Comemora hcje o se u 28° vir ao s�u numeroso quadro 

aniversario de cxistenci•, a social, foi contratada Bic;· 
serviço d• Doutrina da 3° lho y sus Cubancheros, a 
Revd, ção, o Centro Espiei- mais cone pie ta orquestra de 
ta Fé, Esperança e Caridade. ritmos pan-amcricana. 

Do programa organiz•do A festa terá inicio ás .12 

nu�,ção do filme em  serie : .,, 
Caveira". 

QUAR íA E QUINTA-l'Elll 
- Jornol Nacional; o lllmt: 
"0 filho de Robin Hood", coa 
Corn<i WIide, Anita Lou11e e 
J i l 1  E-.mond; e o drama : "i. 
tranho romance", t: o m PW 
Harri�. "Rocheste-1" e l.elke 
Brocks 

constam : posse d, nova Di- hora,, prolongando-se até 
retor ia ,  palavr,s sobre o ás ; da madrugad,, devendo
evento, homenagem a o  1 chegar a esta cidade, ás 
Congresso de Mocid,dcs Es- 21,30 hs., o popular  Pedro 
p,ric,s do Bra,il ,  pa lavras Raimundo e s\Ja caravrna. 
dos h�men,gc. d,,,, e uma O traje cx,;;ido será o de 
p;u te; ,r u,t1co teatra l  por caipira par.a moç, s e chita -
el,  mcnto, da Mccid,de local. para as m<'ça•. 

SEXTA, SABAD0 E D0,IIIN, 
G0 - Jornais Nacional e da 
Fox; um desenhu; o drama: 
• ·o filho de H:obln Hooo", e 1 
continuação d:> fllmt em sertc: 
"Ü falcàu da f:oresló.''. 

Dr. [arvalbo �e R111i 
FE. $ TA DA LIGA ª" raucA Declaração ' a Praça MÉDICO OCULISTA 

C o n s u l t o  r i o :  
Rua Buencs Aires, 135--9" ,_ 

- Rio de Janeiro -
HORAR!O , S,30 11 11 ,30 1 14,JIII IUI 

No prc ximo domingo, di, 
.15, a Lig• Cnolica Je,ú,, 
M , r u  e Jo•é. desta cidade, 
v.a1 cv:ncmorH f�)tÍv� mcotc 
� pas�:1gC'm do ,eu 23° ano 
de fund,çio, comtando dú 
,c u programa tr íduo prcpa
r ,Horiu e de- in, trução a 221 
23 e 24, mis<a, :ás 7 e 9 hs. 
e 30' de domingo, pr..t1ca � 
entrega de io>1gnias ás 14 
h,., procissão, leilão, fogos e 
mu\ica. 

V d uma casa grande, en B·SB com ólimo 1cm. 
no. Preço de oca

s•ão. Trata•se na rua Marechal 
Floriano Pdxoto, número 4. 
�m frente au papavento dl. 
Adrlanino 1-2 

José Bernardino Barboza, co· 
merciante esttibclt'cido C'tn Bel· 
ford Rl•XO, 4° distrato do Muni  
eipio de Nov.11. Iguassú, á r o a 
Gonçalves Gato eº 180 com nc• 
gocio do Secos o Molhados, co
m�oica a esta praça, a do Dis
tr1�0 �edcral, interior e u. quem 
mais tntcri:ssu, que pretendó 
Tender o seu rl'ferido ncgo('io, l i  
vre o desembaraçado de quJis 
q��r onos, jodicial ou extra-ju· 
d1c11I, a f1r111a ("fil organização 
Ferroira & Gomes, r:omposta dos 
srs Manod Ferreira. dos Santos 
e R•olinu Gomes. 

Cunvidt\, pois, a todos os que 
se julgart:'m seus credores, a 
ar,rts�nt.,rem SUllS conta,, q0.9, 
estando cm ordtm o as9io.adas 
serio liquidadas imediamente d� 
l:lCOrdo rom a L<'i. 1 

1 9�n 
Iguass�, 15 de Julho de 

Agradecimento 
A familia Cosia Lima, •• 

sensibilizada ainda com .•d: 
monstrações de soll�arie 
que recebeu, por ocaslio � 
passamenlo de seu qu,�ffll 
1nolvldavel c h e f e, J0A�1 
DA COSTA LIMA, agnd••• 
todos os que, de alguma 'ar: 
a conforlaram no transe d:-. 
roso por que passou, prtnd_,. 
mente à população e ac co 
CIO de Belford �OXO, .... Aproveitando esla opor! • 
dade, convida as pessoal • dl 
gas para assistirem 6 m•-;! ., To d1a

1 que sera celebra • 
fo•t Bernar lino Barboza proxlmo dia U, às 9 hora•,

,._ t Hyllo D'Alinc I igreja de Santo Antonio de
riil' our 

. C onfirmaino• • Je,·laraçllo supra· cullnaa nesta cidade, 'ª�

Sabo de euv
_
elra j

l 
lfu,1 e/ Fnr,,r,, "º· Santus paad� ;qul os seus agra -
R.Ju/,m V ,,,es mentos aos qu� compartce-r 

(M su d . .lO> dia) t -J 48 No •,a lgu,ssú 17-7- · 
BriJttca los/, D'Almc,urt -- � 

/ilh"s convutum o, /):Jrmlt , 1 __ .,:::...:==-=======:-::: -

t::ig•: %:,.síiYi."iô'f�';f r Dr. Alfredo Soare• 
COl/RJ' �ABO úl:. Ui n 1 , 1 RA, P"" u»1> 11rrm J ,,, , C L I N I C A O 1! C R I A N Ç A S 
de 3!Jo tiia, que m,md,,uu «· CONSL'LT 111 
/ebrur por sua alma no ti,. 

1 
· ORIO : Ru Muecbat Floriano, 1951 - Ttl 

21 do CfJrr�rtl6, ,d'1üdtJ, ds ó 2 ... Ju. 4u, e 6&•. _ Sabado das l.5 ,, 17 hor.U ho r '.l �, ,ru 1/ut,,z I '-,an t, 
""'"'"''• ,. ,1, c,a,,d, R E S l D E N  C I A  : !lua Antonio Carlos, 1'5 - Ttf. tU 

t. va /1;11� u, 17- i 45 . 

• 

lmlS DE AUTOS EM GEHI. 

l'ln. 11�111 e e"11fameo� 
C.!ltt de b1ieri11 divtrtU 

h�rto Ambroti
lilllo WJ ll!E

, ;?,!Oi I IGlASSt,E 

--



Do:n.Logo, 1 6-Yll-tgJS 

Plf' M O N O tl  O A S  L E� 

B R A S I L, 
m inha terra ! 

D e  M Á R I O  S E T T E

Livro admirável, bfblia d6 patrioti,mo, lições 
eaodentes, :verld_lcas, h lstóric11s do  m 11ls puro e 
legitimo nac1on11hsmo. Neste volume q ue se tor 

08 de8d e  Jog? indispensável em Iodas as escola!! 
quartéis, bt bltotecas p u blica�. estantes p11rticula 
res etc., Mário Sette reu n i u  e buri lou com 11que 
Ie �eu  estilo hlo próprio e i o leres�11nte, pa,sa. 
ieos as mais variad11s, !•riglnais, proveitosaP. 

Per�onagens todas h istóricas, silo a prest>nla 
da• em e pieod!os de i olsgridade, honra, suber, 
dignidade, hero1smo que bem alto elevam o nornt' 
brasileiro. 

A oarlir da página dedicada à primeira mis 
11 ao Brasil, verdadeira Joia de literatura, a car 
ta de Pero Vaz Caminha, Aochietu,  Estacio de Sá 
cborando sobre o cadaver do stobrin!lo fer ido  n a  
peleja su prema, Pedro d e  Albuquerque e a dt:fe. 
11 do Rio Formoso, as mulheres de Tej ucu p,1 po. 
o boi voador e o espi rito folgazão de Nassuu , o 
colre do tesouro de 1817, a corveta afvi t». o ca 
·raleiro da colina, o charuto de Deodoro, Vudl e 
Gomes, Oswaldo C ruz, P.iulo de Frontin : tudo é 
motivo de jQbilo patriótico, leilur11 para criauç111; 
e adultos, leitura para ve zes repetidas e to<.las 
elu apreciadas. 

Entra assim esse interessante livro na sua 
,itorlosa '.l con�agrada décima segunda ediçl!.o, 
Nvlata, orlogràlicamente atualizad:l e fartamente 
Oaatrada. 

Numero de páginas : 194. Preço : Cr$ 12,00. 
Ili todas 88 boas livrarias ou pelo "Serviço de 
Reembolso Postal" nas "Edições Melhoramentos". 
Caha Postal ,  120-B - São Paulo. 

CORREIO OA LAV�U RA 

1\panha c1

Carti lhcJ ! 
Ciro Vieira d'l Cu rl•fi 

l 

l'4 r ,Jrscurdt> ou por destino 
Enquanto foste menmo 
Nilo busca<le o a b o 
E. ch�::attdo d ,noc,dadt. 
'ientutt a iuf,licidnde 
De qu,m olha mas "ªº ti. 

li 
Perub1s a ma, avillta 
Q11, mora, canta , r,brrlha 
8m um livrn ou r,u,n cartaz ..
Alas, e,n cruciant,� ans--ios, 
Que os ltttlnt olli,>s alluios 
Nu"'a esp,fa ficaras ... 

Ili 

Amigo, vamos ! u,rogtm ! 
PD• d1 /ad,, tssa t,obugem 
D, v,rl(onha. ,A.prende u ltr / 
E' s velho ? .lia, qu, loltu I 
Pois nao .x,ste a velhice 
Pra quem deseja aprtnder ... 

IV 

O 9141, ogo,-o, aqui lt digr.,, 
Btm o sei, meu pobre amigo, 
Qiu teus olhos nt2o vtrt2o .. 
Nt2o sabes ltr, qut trisltza I 
Nilo conheces a beleza 
Qiu ,,os mlrega a instruçilo .' 

V 

,A.panha o lwro, o caderno, 
E vai pra tsrola aprender, 
Pois a vida t negro inferno 
Para quem nt2o sabe ltr .' 

O PERIGO OAa 

recalda• 

A• r�c.a,d:n, u gripe. ,ã"" 
p•rigo u. Q ,,e sc-npre de 
v, a, à falta l rrccauçõ:1, 
l '-,.� 1 � e lCU 14i prece ri-. 
ções rréd,ca, e ao •bandor. 
de, ,.,- a�t•s do ••mpo, 

Q�and .t.cado pela gri 
pe, con erv� se na e.ama, �t� 
que C'I rnld,co 'he dê alu 

SNtS. 

' 
fRACOS e 

ANfMICOS 
TOMEM 

Ulnlla rremla�n 
''SILVEI llA" 

--

Grande Tônico 

V d 
uma dr,a dl . .

• 800 tn2, podendo en e se dar dni< lo lts "' 
10 x 40 Toda plun ladu e " 5 
,,.Jnutns da Pslaçãr,. ln/1Jrm11 
�ôrs d rua B1.rn()rd,,u, ,1/1 /1 , 
:t075, com o sr U.ut BarbfJ:jQ 

F A Z - S E  

Pont-Ajour e Plissé 
R. CEL. ALFREDO SOARES, 23 1
SOBRADO NOVA IOUAS!,Ú

A VISO Á PRAÇA 

Sociedade Textil Cabuçú Ltda. 

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

Pinturas, capotaR e ei:tu!amentoa 
Consertos de bsteri11s diversa& 

Umberto Ambrosi 

O infra a1sinado, na qualidade de liquidante d, 
Sociedade Tc:u,I Cabuçú Ltda., com sede ntstc Muni
cipio, avisa á Praça cm geral, bem como a quem inte 
ressar pos•a, que por sentença do Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito desta Comarca, datada de 14 de Abril de 
1948, foi decretada a dissolução da mencionada firma, 
dcvencjo, todos os assuntos relativos á mesma, ser trata
dos com o liquidante, que é encontrado, diariamente, no 
seu escritorio, á rua 1·. de Março, 17, 4º. andar, na ci 
dadc do Rio de Janeiro. 

Nova lgumú, 23 de Abril de 1948. 2 '11 4JOII ANICETO DO VHC. 72-NOVA IOUASSÚ,E. do R••• 
' . WALDEMAR MENEZES DE OLIVEIRA 

Cr.$ 5.000,00 de prêmios ! 
Ganhe dinheiro, sugerindo um novo nome para o 

FU R Á  R EAL EMPA CO TAD 'e 

3 

Prefeitu ra Muni

cipal de N i lópolis 
Decre to n. 6, de B do Julho de IS48 

O Prdtlto Munirip•l dt :-iilopoli1, asando d11 1tribaii;lu 
qo.t lhe cooforidat em 101, 

D&CB.llT&. , 
Art. 1° - Flcam cs.tintos, na tabela de extrantunC'rario (i,. 

ri1ta apronda p@-10 0eereto u.. 1, de 18 dt ftnr"iro di-1te ano a• 
cargl) da CalcAtf'ito o om. de Trabalhador, da Di•islo dflll Enge�ha• 
ria - Verba 89l - - Servicos Auxiliarns - com 11 diatiat de \;r S 
40,00 (4011.teat• cruuiros) e Cr S 20100 (1'iate cruzeiros) respteti
,ament:4. 

Art. 2• - Ficam criados, oa referida tabela, mais doi1 cu•
,:os de TrahAlbador da Divi1&0 de ED1?enboria - •trba 891 -
::3,niço, Auxiliares - com a diatia de Cr S 25,00 e nui) um de 
Apr,...ndir da mesma Divi,lo - Verba 691 - Senlç1s 1Ddauri1i1 
- com a diaria d• Cr S 10,00 (de. eroz,iros). 

Art 3., - Este decreto produzir, sena efeitos a partir de 20 
do junho proximo pa,ndo, revo�adas as ditposiçõ"'' em coouario. 

Prefeitura llonicipal do 1'iildpoli,, 8 de jolho de 1 948. 
JOÃO DE MORAIS CARDOSO JUNIOR, l'refoito 

Rea oluçiio n. 36, de 1º· 7-IS4B 
A Gamara Mooicipal do Nilópolis decreta • to saosiooo a 

•egoiote &esoloçlo : 
Art. 1° - Fica assegnrado o comprimento em todo o ttrri• 

torio do lluniclpio de Nilopolis, da Lei 'fnbutaria nomero 108, dt 
5 de fevereiro d• 1939, do Alun1cipio de lilon Ii:aassú 

Art. 2° - A lei a que se refere o artigo anterior, viaorari, 
oos termos em qoo não colidam com a Ierislatlo om vigor, até 1 
elaboraçlo de nova hi tribotaria. 

Art 3° - A presente Resolução entrará em ,iror na dua 
de sua publicaçlo, revogando se u dltpoiiçõea •m oontrario. 

l?rofeitnra Municipal t!e Nilopoli•, 8 do jnlbo d• IIWI 
JO.iO DE :HORA.IS CARDOSO JUNIOR, Pref•ito 

Resoluçllo n. 37, de lº-7-1948 
A Camara :Municipal do Nilopolil dHrtla , to 1antloa1 

a 1e111int• Rosolnçiio : 
Att. 1° - Fica asierorado o e11mprime11to

1 
em &odo o Mrri· 

torio do Município do Nilópolu, do Decreto-lei o 5�. d• 12 de 
l!aio de 1943, do Muoicip10 d• Nova Igoassó. 

Art 20 - A lei a qae se refere o art. •nteri6r, Tigorart., 
no! termos em qoe não colidam 10m a legislaçlo em vigor, 1t6 a 
elaboração de no,o Código de Obr1S. 

Art 3• - A pres•nte Resoluçlo entrari om •igor na data 
de ,ua publicação, revogando·st u dispo•içllH em contririo-

Prefeitora Municipal do l'iilopolis, 8 de jllillo da l!Wl. 
JOÃO DE MORAIS CARO::>SO JUNIOR - Prelello 

P O R T A R I A
O Prefeito Municipal de Nilópolit, ollndo du ttribaito-1

que lhe confere a legislaçlo em vigor, 
Concede, oos termos dos artii:o• 161,  § ,., e 163 do decr•IO· 

l�i n. 62t, de 28 de ontobro de 1942, e de acõrdo com o laudo me• 
dico ao Fiscal de Obras, cla�se 'K", do Qnadro ll, Jhnnho Heme
teri� dt Oliveira, s··ssenta diai do licença, com vencimento, para
tratamento de s111dt!'. e!II prorrogaçlo. 

Prtfoitara Municipal do Nilopolis, õ do julho de 1948. 
J010 DE MORAB C.l.RDOSO JU:);lOR - Prcf,ito 

FOTO EL/Té .\t,,nle se a domicilio para casa-
rucnto. Rotntos p11r1 documentos 

em 30 m:outos E ... r.,.ci"li-..t, cm roproduçitu da rotratGI • 
rrayon , s�pi,l o óleo. \' ·od.1-. d'-1 miqoin.,,, u filmes 
Rúa Morechal Flo,iano Peix ,to, 2243 Lola - No•o lgúaui 

Dr. Eduardo Silva Junior 
Cll<URGIÃ'J-DENTl:iT A 

C O N S U L T O R  1 0 :
RUA RODRIGUES ALVES, 13}7 

NILOPOLIS ESTADO DO RIO 
·-""-""•"'•""•""•,_,...,_.,.,_.,.,,.,. .. ....,....,.,.,....-.,....,., __ ......,.....,_,....., • ..,_,,.,,., • .-w� 

A Desforra, dos Coelhinhos l Prêmio de Cr.$ 2.000,00 para o nome vencedor. 1 Prêmio de
Cr.l 1.000,00 para sorteio entre as cartas acompanhadas de um rótulo

do fubá Real Empacotado. = 20 Prêmios de 
Cr.$ 100,00 para sorteio entre todas as cartas remetidas. 

�!uis um interessante livro para a iofancla 
vem de ser publ icado por uma editora paulista. 
Trut:1 s<' úe ''A De@forra doa Coelbiohos", texto e 
1 lustraçlo de Kurt  W1�se. Algumas dczeo1ts d e  

� boag i lustr çõ.,� 11 c o r  •i, 1ora11odo su ma�ente 
:": 1t trat1 nto uan história simpl11s, porém origln&I,  
=� ,Hverlida e com liç9.n 1 lu que oa pequeno�, quan
�': do unidos e dispostos, podem venc �r os 1rraode• 

-

Ouça a RÁDIO MAUÁ ás 2as., 4ª1 . ,  e 6ª1• feiras, ás ;
= 

9 horas e remeta sua carta para essa emissora 
·-gWllQmmlllllllllllllllllllHIIIIUlllffllll!ll!ll!lllliill!!lill!1!11!!11'.ll!llllllllllllllllllllllll!llflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllH��

d poderosos. 

A Varanda de Nova IguJssú 
da Manoel Pereira Bernardes Jr . 

,\\ovei! d t  vi inc cm �eral. v,1:,sJur.s. '":-panidori:s, r-tc

Rua \hrtchll Flnri:ino. z i;i 1 .1 . 1. 67 N•·V3 ltuh,ú·E. do Ri"' 

..,.,,.,,,..,.,....,..,,...-....... .,.. • ....,.......,...,..,.-... ..... .1..r.,...,,,..._. ......... .. . ..... ...,. ....... . ,._ ... 
.. 
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';Jhl,;RCA DE IIOVA IGUASSÚ 

E D I T i\ 19 
De pubflcoçêio de documentos, 
em procHIO de loteam•nto, 

como abaixo •• declaro : 

Nova 

flos taurante 

de primeira 

ordem 

rf\� 1< > 1 0  DA LAVOURA 

Ga roti n h a  

C A F E' 

B A R 

-:-

E 

E d i t a. l  
COMARCA oe NOVA IOUASSU' 
Cortorlo do 50 Oficio • RegltfTo 
de lmovel, da 2• Clrcun,c,içao 

Henrique D u q u e  Est11d• 
p ti ue1ra•Meyer, Oficial da Primeira Clr· B eq Bebida• de 

Faço sabtr qu,, ''" obsuvata
cia ao que di!!tptJ, o art. 20 dfJ 
Decreto-l,; n. 158, d• 10 d• d,. 
zemb,,, de 1937, rtP,ulamtntado 
t>•fo D,creto n. S 079, d• 1$ dt 
setembro d• 1938. a Com(>anhia 
Fazendas Rtunidas Norman· 
dia, sociedade anonima, com 
r;;tde a Avenida Rio Branco, n. 
137, 2" andar, no Distrito Fe
deral, de'f)ositou em meu car
torio, nesta cidod,, a rua Gt
tulio Vargas, num,ro 126, o 
memor i a  I, plantas , do
cumentos a que fazem menç4o 
os aludidos decretos, ref,r1ntes 
a uma drea ds terra situada 
no lugar de,iominado Cara
mujos, no 20 distrito dut, Mu
nict(>io, Queimados, stt,arada 
(>ela linha fürea da Central 

cun•crtção do Heglslro de lmo-
v�1s da C o m a r e a de Nova Ioda• a• 
J�U)SSÚ, de. 

Paz saber, a quem Interessar portugueaa
possa e que o presenle t:dllal 
virem, com o prazo de 10 dias 
e publicação de 3 vez.s no 
"Dlarlo Ot1cialº e no "Correio 
da  i..avoura", jornal que se 
edita nesta cidade, que pel• 
ADMINISTRADORA I M  O B 1-
LIARIA RIJ S/A, com sede no 

qualidade• 

Alrn�id a & Cio. �tda .  
Rua Mnrecbal P i o r . amo P'elxoto, 1988 

Rio de Janeiro, à rua Sete de N l!> V A  IGU ASSU' • Te!. 129 • E. 0t) 
Setembro n. 184, sobrado, lo'. 
ram depositados neste carlorlo, 
à rua Oetulio Vargas n 78, a 

K i t)  

fim d e  ser levado à Inscrição, 
nos termos do Decreto Lei n 
58 de 10 de dezembro de 1937, 
regulamentado pelo de n• 3079, 
de 15 de setembro de 1938, o 
memorial descritivo, a plan1a e 
todos os documento• exigidos 
pelas leis aqui cltadaa, prosse• 
gulmento do plano que corres
ponde à VIia Slo Luiz, situada 
em Caloaba, sendo objeto do 
plano objeto do presente a se
guinte área : uma 11leba de ter-
ras situada no tu11ar denomina-
do Caloaba, com os caracterls-

do Brasil, com 250 748,00 ms.2, 
------: l cQnfrontando a do lado esqu,r. 

,.,..A-OEL. Q·"' lfl. - Es-& tio dt quem vai do Distrito 
.u& .&'li '� r.A..-., .U& Federal para o interfor, ao 

norte e ao oeste, com a Estrada 
DE OLJiVElB,A Caramujos, (avenida proj•lada 

n. 9), ao sul, com terras de 
herdeiros de Carlos Domingos 
Grivicich e a leste com a fai
xa da Estrada de Ferro Cen 
trai do Brasil, .,, a do lado 
oposto, fronteir'a à 1•, ao nor
te, sul e leste, com terras da 
det,os,tanle e a oeste, parle c,,m 

Terrenos a longo pra10 ·- Compra - Venda 
Adrrfini1troçao de lmoveis 

Nova Jguassú : Av, NIio Peç ,nha, 23-2• andar. Tel. 234 
Rio : Rua Buenos Aires, 19 - 2°, sala 3 - Tel. 43-8670 

às quln!Js-lelras d ,s 16 ás 18 horas. 

a faixa da dila Estrada • par. 
le com terras de Manud dos 

tlcos e confrontações seguintes :  �
------------

compõem-se de duas partes, 
pela divisão que, no terreno, 
laz a linha da Estrada de  Fer
ro Linha Auxiliar da Central 
do Brasil, sendo a parte supe
rior limitada por divisas natu• 
rala, como se segue:- pelo la
do esquerdo (tendo presente a 
planta que Instrue o pedido de 
usocapiãJ feito p o r Otavlo 
Monteiro), uma extensão de 
100 ms., mais ou menos, com o 
canal retificado do Rio Caloa
b,, pela linha de cima, em toda 
a extensão com a Estrada de 
Rodagem que da Cidade de 
Nova lguassú, segue para Reti
ro, numa dlstancl• de 200 ms 
e ,  pelo lado da linha da men
cionada E•trada de ferro, com 
a qual faz divisa, numa exten
são de l.Sms, mais ou menos, 
form,ndo, assim, esta parte, a 
figura geometrlca de um trlãn-

Santos, dividida d, acôrdo com 
a pi anta aprovada pela Pre
feitura deste Munictpio, em 29 
de novembro de 1947, em 277 
lotes de vdrias dimfflsôes, dis
lribuidos pur 10 quadras, cor
respondentes a 177.158/)0 ms.2, 
ruas e avfflidas, 56.092,00 ms 2; 
praças e jardins, 10 696,00 ms.2 
e drea reservada a uma Ma· 
triz, 380,00 ms.2. Os gue .<e jul, 
gorem prejudicados, pod,r/Jo 
apresenta, em cart6rio dentro 
do prazo de 30 dias, ap/Js a 
ultima publicação deste no 
"Dia rio Oficial", suas impug. 
naçOes. Nova lguassú, 8 de ju. 
lho de 1948. Herm•• Gome, da 

itulo Irregular; A OUTRA PAR
TE, ou seja, a parte Interior, 
que é sempre uma continuação 
da supra mencionada, apenas 
Interceptada pela linha da Es
trada de ferro tem, Igualmen
te, as mesmas divisas naturais, 
e as medições aproximadas, 
como se segue : pelo canal re-
tificado do Rio Caloaba, do 
lado es1uerdo do terreno, e m  
uma exlenaio d e  300ma, até 
encontrar as terras da fazenda 
Hellópolls, pela parle euperlor, 
com a meama linha .da Estrada 
de ferro Auxiliar, numa exten
são de l50ms, pelo lado direi
to, com a já referida Estrada 
de Rodagem, que segue da ct. 
dade de Nova lguauú para Re· 
tiro, confrontando por e S t  a, 
numa extensão de 80ms. até 
allnglr o entroncamento do Ca. 
mlnho llalpú, e por este de1-
cendo, tendo por divisa, numa 

Organização Técnica Contahil 
DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE 

Serviços de Despacha11 tti : Ministério do Tra
balho, Iostitutos de Previdência, Contratos, 
Dlstratos, Averbações, Plantas, Defesas Fili-

cals, Legalização de Firmas, etc. 

R E N É  SALUl!le P'I T II N GII G R II N .\ O E) 
DESPACHANTE OFICIAL 

MI\N()EL Jt,l\QUIM R I B E I R ()  F I L H e  
PERITO-CO:-iTADOR 

MII NeEL P' E O R e  OB llLMBIOA e e u Te 
CONT.WOR 

Av. Nilo Peçonha, 23-1 ·. ondor-Tel. 436 

Ed, "N ice"-Neva I GUllSS ú - E .  do Rio 

-= 

Ofic i :1a Mecânica Iguassú 
Con«no < rdorm• gcnl de automóveis e ca· 
minhõc,. - Sol . 1 , - se a <' xi gênio. - Adaptação de 

freios hidr.ulicos a q ·ulquer tipo de carro. 

D U C C / 11 1  & F R A II C O  
R. Mar«hl Floriano, ZJ76 - NOVA IOUASSÚ-ll. do Rio 

Cunha - Oficial. 
2-9 

" C ONTOS e Lendas 
do Deserto", do co 

nhecido educador Rena
to Seneca de Sá Fleu ry, 
acaba de ser lançado 
pelas "Edições Melhúra
mentos". Mais um l ivro 
s0bre os tão aprec iados 
motivos orientais, com 

. todos aqueles elementos 
que têm conquistado inu 
meros leitores. O volu 
me ora lanç11do resum6 
ou tros três, já publica
dos pdo mesmo autor e 
mesm11 editora. sobre o 
mesmo assunto. 

/nc/lf:12do'l 
Comercial 

F a r m a c i a  

Farmacla • Oro9orio Centr•I
Rua Marechal floriano, 2194. 
Tel. 16 - Nova lguassú. Oe
posltarlo dos Produtos Sea\Jrlna 
e Vlctory. Farm1ceut1co A. P. 
Guimarães Vlc1ory 

�asas F u nerarias 

Caio Sonto A"tonio - Sei 
vlço Funerario - Uu1lherminó. 
Ferreira da Silva. Rua Mare
chal Floriano, 2018 Tel. 86 -
N<lVa lg1:1,sll. 

Casa S60 Seba1tl60-Calxões 
e corôas . Osvaldo J. dos San
tos. Av. Nilo Peçanha, 39. Tel. 
283 - Nova IR;U:lssú. 

Vendem-se 2 6tirno1 lotea 
de terreno de 10 x so 'Ili 
Tomaz10ho. P«ç'l de oca
siãc,. Tratar com o dr. Frs. 
ga, à rua Siqueira Campo,, 
49, Enação de Belfon, li
nha Auxiliar, E. do Rio. 

.... � ........................ ··-

V A L V U L A S 
O E  L I S T A

Vara quanti dade, descontos espeeiais 

5% - 100/o. - 20¼ e até 30¼ 

C A S A  L A U R A 
R Á D I O S  M Ó V E I S 

R na Getúlio Vargas, 2 
TELEFONE 264 - NOVA IGUASSU' 

············-·-·-···-·-·-·-·· 

/41. r.:zcx Mi&WZt- i :f"....,,.s;�f>F· 

� E F R I G E R ÁD Oij E S  

F R I G I D A I � E 
Instalações eom erciai s com Unidades 

F R I G 1 D 1\ I R E  

Oficinas de consertos e montagem 

J oã.o R. C�u·doso 

A TENDE-SE A DOMlCILIO 
TRAV. 13 OE M A R(,?�. t18 - Fone 212  

extensão d e  295ms. atê atingir 
as mesmas terras da fazenda COMARCA Dll NOVA IOUASSÚ 
Hellópolls, e, finalmente, fe-

tilllllllllllllllllllllllllllllllllll ll:!lllllllll lllillllll!llllllllllllilllflllllllllilllll llllllllllllli!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIITI IRIIIITIIRlllll!llllllllfilllllllllll llllllllllllllllllllllllllli!l,H:I�:., 1 \_ 

� 

� 

chando o perlmelro, confronta IE D li T )\ Lcom terras da dita fazenda He- li 
llópolla, numa extensão aproxi-mada de 20ms; que ambaa as Re11tt.o de l111ovel1 da t•. 
partes rr.edem uma jrea de Clrtun,crlção Armazem lndependencia � i!1 
1 l 12 alqueire, constitutiva de todo o remaneecente da total!. dade então adquirida por uso. capllo, l!m conformidade com a lei fica marcado o prazo de 30 dias, para efeito de lmpuenaçõea por parte de terceiros, prazo e11e contado da ultima publlcaçlo. Dado e r.nsado nesta cidade de Nova guassú, 
Estado do Rio de Janeiro, ao, ute dl11 do mh de julho do ano de mil  novecentos e qua
renta e oito. l!u, Htn,ique Du
que Eatrada Meyer, Oficial, o 
subscrevi e anlno. 

-·
=�

--J 
Matriz : Pra.qa, 14 de Dezembro, 84 - Tel. 424 Íl 

Filiais : Rua Bernardino Melo. 1697, Tel. 409 · Rua Marechal Floriano, 231Z. �
-- Tel. 67 e Praça da Matriz, em Amtin. Tel. 2 == ç1 

= 

=E 

H,,.nqu, Duq"" Ettrada M,y,r 
Secos e 

Conservos, bebidas nacionais e estrangeiros 

molhados de primeira qualidade. - Ferragens, lenha 
E ntregas a domicilio - V E N 01\S 1\ O I N H E I R e  

e carviio ' 
A preaeate cópia confere com == 

== FJ.{1\NCISCO l31\f{ONI & Pl�Hl\ � o original, que eatando selado 
na forma da lei foi allxado 
hote no luicar de costume. 

Data supra. 
H,,.,;qu, Dugu• E1troda ill•-y,r 

1�, 

O oficial do Registro de lmó, 
vela da 2• Circunscrição deata 
Comarca, atendendo ao que lhe 
foi requerido pelo Dr. Walde 
mar Maano de Carvalko e aua 
mulher, Intima, pelo preeente, 
Nazárlo Pedro Perrelra, · atual
mente residente em lugar Igno
rado. para vir a seu cartório, à 
rua Oetullo Vargas, n. 126, ne•
ta cidade, pagar a lmporttncla 
de Cr$ 1 .200,00, proveniente de 
preat•çõ05 atraaadas, devidas 
pelo contrato de prome1sa de 
venda do lote de terreno n 13,
da rua Coronel Prança Soare•. 
em Nllópol11, 10b pena de, de
corrido o prazo legal, ,., o dllv 
contrato rcac1ndldo e cancelada 
a reapecllva averbação, de con� 
lorinldade com o art. 14, § 5<> 
do Oecr. 3019, de 15 de s.1em
bro de 1938. - Nova lguassú, 
7 de julho de UM8. O ollclal : 
ff,rm11 Go,..., da Cunha. 

s lllunlc/plo de Nova lguassú E•tado do Rio i._ 

WUllllllllrJlllllllllllllllUUllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUl'.l:l1,,!:1,:J'1!!!!'1!1lll!1111 ill!!!l!11::11''!'' 1•1ll!il!!i!1• :, 1!!!1'1!1111!111!11/l!!llll!!ll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIRIUiill";" i-1 
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DomlnJlo, 18-Vll-11148 

Pl'llfaitnra Municipal de Nova Ignassú 
plvisão de Fazenda - C!ontadorla 

Balancete da Receita • D .. peea relativo 
ao mis de junho de 1948

RBeEITJI 

Rtc11ta ord,narau 
1 - Tribotaria 

'ª"°''º" 
TUU II - Patrimoolai• 

m - lDdustriau . 
IV - Di.-er111 . . 
Rtctliu ,xtruord111araa 

Total d• Btc•ita Orçam•otaria 
Rtcril,1 ,xtruorçam,ntarw 

Tllll d• Receita Geral 
laldo do mh de m110 

O E S P B S 11 

ca,,,o,a .llurucipol 
C.-U(;<,ví, no do Mimicipio 

G
o
ffDDitns4o dt Admrnisl;açao 

lorTifOI Auiliares . . . . 
Agm<rcJ .llunrapol th E•lat,stica 

A,Ule llonidpal de Estlllistica 
Dn:is4o dt Found 1 

lerriQOI Auxiliarei 
Ed..cac4tl l'ubl,ca 

1onifoo Auiliares 
Soud• Pwblrco 

llll'rip Auiliue1 
lllllldo Yuieipal 
o..i...i.. . 

D11ns4o th Engmlioria 
lll'lqol Auiliaret 
lllrip bdusttiail 

= �:. EtgOto 
. 

Fo•enlo 
,_"" . . 

P,-ocurodona t Conlensioso 
l'nRndoria e Coateuioso 

fllll à l>etpeaa Orçameataria 
Dl,PtS(J ,xtranrçamenta,,a 

fllll da Detpesa Geral 
Baldo qoe p111a para o mês de jolbo: 

• Cem . . . 
la BucH e Corre1poodentes 

- No Buco do Brasil S. A 
- lo Buco IDd. Brasileiro S. A. 
- lo Buco Com. e Iad de Jliau Gorau S. •· 
- 11 Caiu EeooGmiea . 
• IWer do Est do Bio de Jueiro 
..... r tio D1Tenot BespODHTOÍI 
• ,oder de Alentes Pagadores 
tllllQonl 

..__�cação do saldo 
.._.... .

lllo mpoai,el 
�IOi Especificados . 
....-ilOi de m .. nu Origeo, 

Co1t&dori1, em 8 de julho de 19'8. 

160.63�.4." 
67.821,9(. 
9.788,6( 
b.045,r.t 

lti.694,40 
f>2.M7,.j() 

309.488,80 
11.28.!,tiO 

Jlll.76ã,!JO 
1 0M 66.!,40 
1.376 4:i!l,30 

3.204,00 

9.170,00 

,1.318,60 

700,00 

--9.223,30 

t\7.231,00 

16.ó38,00 
1.700,00 
9.747,00 

9'.867,30 

21.163,10 
35.348,10 

13 .269,00 

S.900,00 

396 879,'° 
51A53,50 

«8 332,!IO 

2'2.825,80 

26 783,60 
311,30 

.00620,80 
82.933,50 
76 186,20 

116 032,00 
32,000,30 

1.375 428,30 

207.552,80 

5'2 721,70 
176.820,90 
927 095.40 

L- Visto: S.bo11iio de Anudo Hear•Jto,, Profeito - No,, - fia-e MarquH, Chefe da D. F. - Silvlo Bueno Soo•••, 
�ro. - AIHDRd,e Roloel, Chefe dos Sor,. da Cootab11idad•. 

·.r--------------------

A CASA LAUDAN 
'1ende • conierta máquina• 

llé •••ret,er. li,-,mar. calcular 
• regletradorl!J••

llrUgos para escritorio, e papelaria. 

a.,.aivoa e eolrea. Fogões a c,leo e quero• 

enie dos altlmos tipo,-. 1\rtlgoa de aluminio 

R. larnchal Floriano. 2405 -1. lgnassú

C(')RRF.10 DJ\ LAVOURA 

Em cada ef rigerador 

r 

da 

C:uJ., rd rii;crndor i;arantido pela marai 
Fri,idairr csl6 implicitament.e garan
tido lambém pela General Motors! 

Em ,ru proveit.o. desfrute deats dupla 
garantia ... aoolha umFrigidaire-deade 
191 a o pioeeiro e Hder da refrigeração 1 

FRIBIDAIRE · IARCA EICtUSIU DA UNEIAL IOTOII 
Conussiona,io Frigidaire em Nova lguassú: 

J e ii e R. e 11 R o e z e

T r.a v. 1 3 d, Ma r ç o, 4 8 

Atenção Srs. Construtores e Proprietarios 

A Pedreira Santo Antonio 
Tem sempre ern estoque e de ótima 

qualidade 

Pedras de alvenaria - Rústica 

Marro11da - Cascalho de Rocha 
Pó de Pedra - Macadameg nos,

0-1-2 e 3, bem como areia, 

barro e saibro 

Abilio Augusto Tavora 
EscritÓrjo e Depósito : 

Av. Mal!loel Da.arte, 488 
(antiga Estradil de M.:idurelro) 

Entregas rápidas Preç,) !!iem compet,dor 

Verdadeiro lubrifican
te do organismo 
Pua •provtitar ccnvc

nientemtnte os alimtoios, o 
organismo precisa de ccru 
quantidade de água, diária 
mente. Sem igua, tal como 
o motor sem lubrificantr, 
codm os órgãos trabalham 
mal, acarretando •érios pre· 
jolzos :à ,aúde. 

QuanJo •eotir ,êde é sinal 
de que seu organismo ne
cemta de igua. Atrnda-o, 1c 
qui\er conitrvar a saúde. 

SNES. 

s 

INDICADOR 

Medlooo 

O,. Pedr• R•oln• Sobria�o -
\l�dlco operador. Partos. -
Con,ultas diárias das 8 ás l:1 
hs. -R. Bernardino Melo, 1763 
Tel. 284.-Nova lgua .. u. 

Dr. Adolpho S. Reundo. -
Clinica Geral, Cirurgia, P11tos 
DiariameDt", exceto u t?:•1. feiru. 
- Boa Bernardino Melo, 1717 -
Fone 183. - Nova lgoauú. 

A d"ogadoe

Dr. Poulo Machado-Advogado 
- R. Oelullo Vargas, 87. F'ont: 
.!82. - Nova lguassú. 

D,. Antonio Cianl · Advogado. 
Rua Marechal F,orlano, 2039 • 
fel 226 - Nova lguassú. -
Rua Qu11anda, 19- Td 21 4WJ 
flia de J•neuo 

Cortorio do 1° Oficio de Hotu 
• Joio Bittencowt FUho-Oficlal 
do Registro de Titulos t Do
cumentos. Comarca de Duque 
de Caxias - E. do Rio. 

Denli•I•• 

Loi1 Gnaçal .. a - Clrurelle 
Denlista • Diariamente das 8 A1 
18 horas. Rua Bernardino Mele 
n. 2139. Telelone, 314. Nova 
lguassú. 

Dr. Pedro Santiago Coscla -
Cirurgião Oenlista. Raio X-(Edl
llclo Ouvidor). Rua Ouvidor, 
169, 8o andar, sala 811. Tele
fone, � • Rio. 

RUBEM SILVA - Clrureiõo• 
dentista. - Ed. Corioco, 1 011• 
dor, ,. IIO. Telefono, 4!-5951. 
Rio de Janeiro . 

D••p•ohanle 

Eacrltorio T ic11ico c-oreiol
Santo, Netto I lrnlilo (Contadc.
res e Despacbanles). Serviço• 
comerciais em Reral. Rua dr. 
Oetulio Vargas, 22. Tel. 208 -
Nova lguassú. 

et?NSTRUTt?RES 

Joao Simonoto - Construlor 
licenciado. - Encarrega-se de 
construções e reconstruçõe• tna 
geral e sob administração -
H<S : Rua Marechal Floriono, 
2036 - Casa li - Nova lgu,sou. 

Roberto Boroni Soar•• -ConS• 
tru1or Ucenctado no Muntclplc. 
de Duque de c .. , ••. Resld<o,IC 
em Nova lguas,u á rua Edmun
do Soares, 304 

NOVA IGUAÇÚ-- C. DO RIO 
�u;:rndade Laticinios União Ltrla. 

Dr. i\l. e. Flor�nc�
Donc:•• da, 1e11ho,a1 - P,e-,u1tal - Parto, 

Usina e Entreposto de L�lte 
Laboralorloa compi.1.,a para anallses O< ieile 

MATRIZ: 
AVE/'IIDA FRANCISCA DL AI \:EIDI. 1,19 (l!dilido proprio) 

NILOPOLIS - hfQdo do Rio 
Cl.lMCA MmlCA - ClllANÇAS 

•••lüacla1 Jly. 9a•IN D••••t, ,.O 
Telel• ••• a

Coasuhc.,rjo: Ed. D..rtr.o. Ba& 18 de maio. 23. tt;•. andu, ,.,1 .... 
J 113313-i 2,u, 4&• e 111, du !) Ai 1 t boru - RIU 
n le1lde11clcu Rua Bernardlao Melo, 208S - Tel•fone, 19 

PI LI A L: 

••• 

CONSULTORIO: 
1 d e J u I h o, 4 1 - Te 1. 2 O O 

HORA RIO: 

L�l.\A l(L I S JU,iu ll, 11ST 1, óUl (E�,l1<1u prvpriu) 
VILA MENITI - f. do lio 

D11tb1111- (Otan11mrnlt) Da. IG �• 18 hor,, 
Jt!>SÉ MAR111 TEIXEIRA 

SUUV /Jt.l<l:.,\JE 
<A::.H:101011 • Q a LR ' :tl!I-ª a I o e • o , , �N.t N.1:1. • ..,. 





Domingo, 18-Vll-1948 

i;. a. Jgua.ssú 

�tS� 110 DOS A.TOS DO SR. 

PRESIDENTE : 

a) - Toma! . coohcciro_ento e 
arqi1inr os t1f1c1os recebidos da 
A, A. Aliooç•, tlo S. C. S•adodo 
e do sr lv!lil )Iat�s.; b) - txpo 
dir 05 segu1otes 0{1010s : ao as!\o• 
dado Alc<'U Soares Pcrein, s�li 
titaDdO a re:nC'ssa de fotografias 
par.'.1 t. tspcdição dt' carteira 
!W"lil; ao soc10 Arí Cardoso, 
d,aodi> Ih.e cieocia do dcspo11c:ho do 
,r. Primd(lnte ao :iiCU pedido de 
ta Jo corrl'ou•; á _sta. Ay:u Fa· 
ri• Soares, comun1cando a cessão 
da scdu social o da quadre. de 
b,squern para os dias 2• o 3 1 ,  
,e)pectivaUlente, para as  festas 
em bé:ot�cio da caixa Escolar dês· 
te )lunietpio; e ao associado Joa
qui,o dos Santos Oliveira, agrade
ttodo os serviços profisstonais 
prestados ao Clube: _e) -tom_ar co· 
abeC'iwento do o{foto recebido da 
União Brasileira dos Composito• 
ra e dar instroçõu ao sr dire 
cor de Tesoorui1 vara pagamento 
aenssl dos Direitos autorais; d) 
- expedir ca.rteiras socíais é. sta. 
:iorms Barooi e 6. sra. Floriana 
\"ilela d• Silva; e) - inclnir no 
1aadro social, como contribuintes, 
00 ,,. Valdir Camargo, Nabi Mi· 
pel e Nilsoa Lu.stosa Duarte; f) 
- designar o Diretor Social paro 
ropr<S :atar o Clube na missa de 
80' dia por alma do ten. Silvino 
Provol de Oliveira; g) - aonce• 
4tr, conforme solicitação, demis
do ao ,r. Cristalino Chaves da 
dinção geral de desportos e agra
••ear os seniços prestados 

MÓ•• Ign1ssú, li-VIl-1948. 

DLIO SOVA - 2• Secretirio 

E D I T A L 

COMAR.CA DE NOVA IOUASSÚ 

lqlslro da lmovai1 da 2•. 
Circun1Criç.ão 

Foço p11blico que, de ac(Jrdo 
- o que determina o decre
•lff n. 58, tu 10 tu tuumbro 
• 19!11, rtgulamenlaúo pelo 
w,to n 3 fl19, tu 15 àe se tem• 
ln, tu 1938, Expeditr, Silva 
l\rn , Jo/Jo Vieira Mendes, 
IISGdos, comerciarios, resitJen... 
fu • do,,.u:,/iados ds ruas Ge, 
a,,al ]os/ lristino n. 1, casa 
I, • JlartchlJI Bittenwurt n. 
�. "° Distrito Fedual, r,spec
_,,,mt,, iupositaram em meu 
cartorio, a rua Getu/10 Vargas 
t:,_ 12fi, ,,.,modal, planta, tftu. 
•• domrnicais e demais do
Alllllfllos relativos ao te,reno 
.. ,lituuio do lote numero qua
lNuntos • quarenta e quatro 
� • P••f• dos lotes numtros 
.. ,,ountos e qua,enta e cin
• ("5) • qUJ>trocentos e qua
•la e sn, (446}, ,nedindo, ao 
fNo, unto e quarenta e qua
��tros de f,ente pela Es, 
-- du Olaria; d"zentos , 
.. ,. • �ois ,,.,,t,os nos fundos, 
���n.undo com Sebastiana 
.....,.q dQs Santos, duzentos e 

Std,Pf-13 

CORREIO DA LAVOURA 
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Cabos de alta tensão... Feixes de cobre, rigoro

samente isolados e protegidos, por onde se proje

ta a tremenda energia que está movimentando o 

parque manufatureiro do país. A maior parte do 

mercado brasileiro de condutores elétricos é hoje 

abastecida por Pirelli. Com 75 anos de experi

ência mundial e um patrimônio técnico acumu

lado em diversos países, Pirelli pode oferecer 

produtos com a garantia da mais alta qualidade. 

• 

i 

. , 

/, 

EXUA '™"' � mA MA"°" 

ll l
Plrelli S. A. - Companhia Industrial Brasllelra 

N A S P R l N C I P A l S C A S A s, D O R A M O 

ta • u"' ,,.,tros de exlenP,lo lado di,eíto, conf,on
a... .. com Adolfc, Pamplona � , unto e trinta e cinCIJ 

1
°1 P e l o  esquerdt>, C()n• lllldu com Antoniu dos po, um córr •go que serve tlnJ1111, dtp1,1s de a travessar 

.!,_lida, totalizando a area ... ,,.ta e qa,,atro mil e nove-

Um condutor � � .--0-
I 

..=r� Mb:i. 

de qualidade para �/�� f.;.�·�;;;/�:':) '[l OtLP /''f_:._.:..J_)..,. G:: · · . .  
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l-\1berto de Frei•  

E D I  
..,tros quadrado, (34.9ú0 llluado do lado par, a
d, qu,,n vai de Q utÍ · Para Carlos Sampaio, llMuntos • oit,nta e qua, de leilão com o prazo de 20 dias 

;;iros tupoi• da cancela 
IJ, 'rªª" tu Ferro Central z::llil, no lu1far denomina-

'""ª da Olaria fora do ,/,'º u,bann, .n� 
1 

segundt, thste Mwn1c,pio, Qutt• • dividido ,.,, 28 lotes dt 1 di..unsOes, undo um d Pr,ftitu,a e 27 dest,d Vtnda ,,., p,estaçO,s, 
• 11 .. a de 28.310 ms.2; 1.2 '"' praça e ruas e "'1 2 n4o 11tilízádos e d, do lllrada. As impug

. dos qu, St jul!!,artm 
s átvertJo ser apre

! '"' cartorio, dentru :t'· ,,,ntados da t,rcei
""° P,,�li<aç4o. Nova • 17 tu julho tu 1948. 
G-•• do Cunho, 0/i· 

1-3 

O Doutor Acàcio Aragão c o  
Sousa Pinto, .Joiz d e  Dirl'ito rll  
Coruarea. de  No1a I�113c;su. Est,,do 
do Rio do Jao1>iro, por DOlOOM\i'iO 
oa forma da lei, ct4". 

Fu 1&ber aos q oe o pre5'.eo 'C 
virem ou df'le cooherim""nt� tivn 
rew qoe o P11rteiro dos At1di16-
rio! t'eoder6 Pm leilão, no di-1 10 
de 1.4:osto pros.imo, ás 14  horas. 
no Edificio do Forom desta Cll 
mare.a, tito 6. Praça JIJl.o PessôJ, 
sobrado, outa cidade, os b" n-; 
pr-rteneentes • Am�rico Vespucio 
Al•aru. p1nhor•dos na aç.lo dq 
E:ico1lo do Penhor qne lhe mov � 
o Buco do Bruil 8 A., constanto 
do seeuiDte : Um terreno situado 
l f'I& Boa V11t11 medindo •iote 
e iate metros e ciaquenta centi 
matroa de frente. igual largura
na li.aba dos fundos, por setenta 
, ei- ••ll'OI • ein�uHta eeo· 

1
"' 

A L 
tiruotros de extensão por um l.1• 
lo o setenta o um metros do ou 
tro ladJ, limitan·lo de um lodo 
com A Travessa Projetada, do 
·)Utro lado rom lullfl irn Alv..re:,;, 
e nos fundos cotu D llu�did11 
!lv11rez. 1.,erteno osse situado 
nesta cida.dP, priwoiro distrit-J 
cnonicipal, dt·otro do pcrlmetr,; 
orbaoo, avaliado •in CrS 40 000 O'J 
(quarenta mil cruzeiros}. Q11�m 

nos mc�moi, q�i..,or !lL çu, l ""  1:· 
pareçu no dla , hon � \-lr• .. l me.J 
t'ionarlo- (pe o p,nt�iro e I Au· 
ciitorio� entr1.gr.•,\ os heus a q .ll"m 
m,:tis of ·rc ,'.er. l'i.ra qu1, r�t>g o 
""º c·:rnlu;,·iment-- d� to,!9s, foi 

tas Soares 
(:Missa de 30- dia) 

Seguro de vida 
Ac• ,�rucs Pessoais e do 

Trjbalh·' fogo, Auloni6wcl1, 
h.J�I IJade. 

µ.assadQ Drstll ciaado de N
iJva A fJmtlia dt Alturfo de

lguas'iu, Esu.Jo do Rio de .Ja Freitas Soares comunic11 111Js 

ai Of'iro. llO'i qu.1torze dias do mêi Sl''4$ parentd .... e amigos, qu, 
Roberto nabr d,, jnllw do ano de mil nov,•coo· ,, missa de J(I' dia, tm sufr,,. lJ 

tos t• cpatl'nta e ,,ito Eo, Ego,  gio d
d

e -""2'' alma, serd
f 

rtzt1da
9 C� r..t.'lr Of·clal 

Cario, Moniz Sodrê de Aragão, no ia • 1 do corren e, ds 
i-;c.;t>ri..-iio o �ubscn•vo. O Jaiz d,• lt iras, no altar-mór da lgrrja u. (1 , ,:•r>r •,,,tlnr Port1Jo, Il i
Dirrito : Acácio Aragão d• Sou desta cidade. f, /1-/1 ""· 4-18 
sa Pinla. 1 - 3 �--

.,:
_
·�V,;o�v_

ª: 
__ -_

�I,g�
_

u:a:s�s�ú�,..:..1�7�7::4:8:·_�=====:::::::::
:::� 

--------_ -. -.-� -_----:.:.:.:.::.::.::.::.::.:.:.-:.::.::.-::..-. --- ----------,.��-··.,..__ _____ ... 

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

ESCRITÓRIO : AV . NILO PEÇ �NIIA .  23 1tD lflCIO NICE) . 2•. ANDAR . . SALA 6 
H O R A R I O (D i à r i a m e n t e) 

Das 9 ás 10 hora!l D,s 1 1  ás 12 hôrll 

............ _ ...... _ ...... ______ ,.._......, ________ ..... _______ _ 



As abelhas são de interesse vital na produção de cerca de 
culturas diferentes "0i preceitis do dia CORREIO DA LAVOURA-

;��$ 
;,tl

���:;�NTE DO 
FUNDADO EM l!2 DE MARÇO DE 1917 

mrnte. 11l.!m dism, o uso 
muitas vez.c:s irregular de 
in\eticiJ.is - uso fora da� 
époc1> própriis, por exem 
pio - tem sido fat,l para 
milhõ.:o; desses insetos utcis, 
que .!.oÍrc:m o mesmo castâ· 
go dos pernicio,os a quem 
os ioseticidis s:io destinados. 

A, abelhas são de intcrcs· 
<C vital n• pro.Juçio de cer. 
ca de 5, cultura, diferente,, 
111f ,rm;a o Burc:au. Eorrc 
tssa, cuhuru estão lcclui
Jas >< de muitcs vci::ct�i; 
necessàrios, tanto p.ir� f.�,
ragcm como p,ua a e",º =t
vação do solo - trcyo, -.1 · 
fofa, etc; as cultor .a, de mui 

A pele tem multa Importân
cia na delesa do corpo. Prote
ge·o contra o frio, o calor e os 
choques a que se acha exposto. 
Pelo suor, ellmtna reslduos e 
1mrurezas, aSslm auxl11ando o 
trabalho dos rins e dos Intes
tinos. 

Lembre-se sempre de que a 
pele é um ,;rgão Importante do 
c?rpo. Tal como os outros, pre 
cisa de cuidados higiênicos pa
ra bem desempenhar suas fun
ções. 

A St\UDE. DO CABELO 
O cite!c oleoso suja.se mais 

fácihne,.te do que o cabelo sê
co. l\cumulando-se no couro ca
b>1uiio, • sujeira pode trazer 

Red. e Oficinas : Rua Beroardino Melo, 2075 

ANO XXXII NOVA IOUASSÚ (Estado do Rio), 18 DE JULHO DE 1948 

ll&l•on Trigueiro 
Despachante 11onicipal 

Av. Nilo Peçonha, l!3 (EdiRclo 
Nice)-4> andor, saio 7-Tel. !71 

Nov o lo�au6 - E. do Rio 

lncõmodos e até consequenclaa 
nocivas à saúde do cabelo. 

Procure manter o cabelo sem
pre limpo, lavando-o lrequenlc
mente com :lgua e sabão. 

SNES 

Srgundo tclcgram2 tr�nr. 
r,,iflt1

('1 de W.i•hinbttJn pdo 
U. S. 1. e., rn.1 "v1tar o pe· 
, igo de urn� b11Ju '-Cn?iivcl 
nas popal.çõ·, do, ,piorios 
dos Estados Unidos, os qu1i, 
sio errei dr 6 s 10.000, abri
gando c•da um deles de 
15.000 a 6c>.ooo ,b,lh><, con· 
f,>rme a cst2ção do ano, o 
J),porumcnto de Agricul 
tura tem feito inumcras r:r 
p'"rieocial com o objetivo 
de aumtnur a rcproduçã,, 
desses insetos tão occcs�átio 
para a produção do md, 
como para a fecundação n•· 
rural de certos vegetais io
,Jispcn?iávcis à ecooomia na• 
cioo•'-

0 Bureau de Entomolo· 
i:•• d,quclc Departamento, 
,ituido cm Beluvillr, perto 
de W a,hingtoo, é o orgão 
encarrcg•do das r< feridas ex 
pcricocias e anunciou recen
temente que a situação da 
apicultura, no momento, é 
virwalmente critica. Entre 
as razões determinantes des
u mi ,ituação 6gura o fa. 

to de haver menos grnte 
interessada no neg6cio de 
criação de abelha<, otu,1-

ta< fruta, cítrica< ,, as d! e 
todos os legumes da f:u,,·li·, j Ja c o u v e. O c;c ,t:•tas � 
crêm que tais cu:tc. a, irio i 

ultura da 

batatinha 
,ofrrr cnornJemcnc.e se 2s 
,bclhas não forem conscr· 
••das numeric:mentc. Não 
há outro lljeio de se conse
guir a fecundação pro!IIO· 
vida pelas abelhas, a menos 
que se usem processos nor· 
mais in6nitamente trabalho
sos de semeadura manual 
que, de qualquer modo, se
ri,m impossíveis em grande 
escala. 

DE j 
COELHO BARBOSA d c1.A 

FARMACIA-lluo do Corioco,32-RiJ 

NlO SINTA F�IOL 
A 

Alfaiataria Santos 
Participa. a.os seus dis

tintos clientes que r,sce• 
beu um ma.gnífi.eo sortiw 
mento de aga.sa.lhos pa.!"a. 
BODIENS, SENHORAS 

e CRIANÇAS 
tlend•• oom pequeno• luoro• 

ALFAIATARIA SANTOS 

PIMENTEL GOMES - Eag. Agronomo 

A produção brasileira de batatinha cm 1945 foi de 
595.000 toneladas, sendo 209.000 cm São Paulo; 191.000 
no Rio Grande do Sul; 115.000 no Paraná; 27.000 em 
Minas Gerais; 23.000 em Santa Catarina; e 10 .000 na 
Paraíba. Nenhum outro Estado ou Territorio produziu 
6.000 toneladas de batatinha. Em 1947, condições advcr· 
sas reduziram a produção a 384.ooo toneladas, o que no> 
obrigou a importar este tuberculo da Holanda e do, 
Estados Unidos. Assim, mister se faz um esfllrço par• 
elevarmos a produção a 1.000.000 de toneladas, o que 
se conseguirá, alargando e adubando as área, cultivadas 
e empregando melhores sementes e mais cuidados cul· 
turai1. 

CLIMA - Os planaltos e montanhas brasileiros 
prenam-se bem á cultura do tubérculo, bem como as 
planícies do sul. 

SOLOS - Consideram-se 6timos para este tubér
culo os de aluvião, os silico-argilo,os e argilo-silicosos' 
ricos em bumus, o• limosos e as terras de várzea bem 
drenadas. Os solos muito secos de regiões semi -áridas 
dão boas colheitas quando regados ou cultivado� pelos 
métodos da lnoura sêca. 

PREPARO DO SOLO - Safras grandes exigem 
lavras profundas e cruzadas, assim como gradagem per
feita. 

ADUBAÇÃO - A batatinha, planta de ciclo ve· 
gctativo muito curto - cêrca de 90 dias, - muito exi
gente quanto á fertilidade do solo, rrquer adubaçõ:s 
abundantes para produzir grandes safras. Necessita, cm 
regra, de matéria orgâoica e fertilizantes fosfuados e 
potassicos. Uma safra de 12.500 quilos por hectare - a 
média brasileira gira em torno dos 5-000 quilos - coo 
some 4o quilos de azoto, 25 quilos de acido fosforico e 
110 quilos de potassa. 

Obtivemos bons result,dos nos planaltos paraibanos, 
empregando, por hectare, 5 ooo quilos Je estrume de 
curral composrn ou humu< de !odore e uns 1.000 qui• 
101 de cinza de madeira, por h,ctire. T,mbém se pod, 
fazer uma adubação verde, enterr.1-la por r:1cio de uma 
•radura e adicionar 2,000 quilos de cinzas de madeira. 
Aconselham-se também: sulfato de am&1io, 300 quilos; 
superfosfato (17 a 18 ¼) 450 quilo,; sulfno de cloreto 
de pous1io, 140 quilos. Outr> formu la interessante é: es· 
trume de curral, 3.000 quilo,; rnlf,to de amllnio, 5<' 
quilo,; nitrato de sodio, 100 qu,101; superfostato, 80 qu1 
los; cinzas de maneira, 30 quilos; sulfato de calcio, 100 
q .. ilo,. 

(Conclui no pr6xi,no númtro) 

Agencia Chevrolet lguassú 
Peps e Accuorios em Geral 

Ccoc.e11io11ó110 àot predwto, 
du G•n&ra1 Mot->r1 do 8ro1 1 

• di,•t hcidor;. d471 G•la&.,. e:, f ltldo;r• 
Pua, e C :-1caa d� t ,daaJ : marcaa. - Otidea mi;c;aaica 

Q (lr,::o .:e: th:t:1"011 ,omvdent�,. 
PIOJWTOS MOBILC,I� INSETICIDAS 51-!Ell TOX 

eoncessionarios nesta cidade 

Alberto Oocozza. S. A. 

LOJAS LA CAVA 

Rua Marechal Floriano, 1968-Tel. 280 !
Joã.o B,. Oardozo 

lteprueataotea da Shell Mn Brazil Lle. 

Rua 13 de Março, !18 - Tel, 212 

Refrit,eração cornercial para todos os fifll 

Gel11deiras dome,ticas lllaska, garaatidaij pelo• 

fabrir.aotes e tlistribuidores por cfaco aoos. 

Ol'iciaas de refor!!!as e consertos. 

I
I Rua Mal. Floriano Peixoto 2399-'fel. :1J

5 Nt')VJI IGU11SS0 - B. Ot') Rlf> 

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