
Hoje, ás 1 O hs., a inauguração da Reprêsa Epaminondas Ramos 
Sábado, 31 · último dia para se pagar o Imposto de Ind. e Profissões 
,c--,-:-:-: ... !•:,,...; .. ;,'-:•:-:·-.."+<�:+.'(:•:-...'-! .. Xw>-: .. :-.-:��:-: .. ,-.c..o,..-.._��-(.�:-:,,�>+0,00 G G O t O � e O O , t C Qo«4:->-X-< ... :�:+:..;,..:-:.-:� .. : 1 1 e o 1 •• O o• 

f 
- �

e 
eis 
--

L U I Z M JI R  
Os (>ri,,Qpois rhbolts da s,s54o ,:k s,guruia-friro gira- "" t6nto tú """ ccr,vil• do Pr,trito a Ctlmllt'o , da con

.,...,. oisito ll"' jiuram, sdbado, vdrios comarislos as obras 
...,..s P,lo od,,.inislraç4o municipal. 

. l'Ptü-u diur 
_
qw os _r�pr,�nlan�ts do povo colheram 1N -,r,ss4o da atada v,s,ta, ,nclusiv, Cor,ru/ito o único 

,,,_,o da bancado do PSD o incorporar-se ao 'f!"/JO tk ......., inlff'usodos d, vtr, in loco, o qu, tem fnto o Po • EaadifJo. Bossi "'10 Iro• dúvidas, ali, d, dtclaror qw •1w
ll ""-ª odlfli,.istraç4o'' ou •um ad,,.inislrador que cumfWt 
1 - "°"' ,..bora o f>otJO dts,je muito mais ainda th s. ..;'. A obro da /ufWlsa, diss. il,, t uma rtolidatú. AfacJ,a. .. �. n4o ,stova disposto a to,,.ar conlucim,nto disso, ..,,,_,. porqw considtra a distribuiç,2;} bem mais im
� 9"" o ,,p,,sam,nto ddgr,o, 

Co•o r,su/tado th tudo isso, "º inroitdvel, foi a lltso • ,,p,n,,,,,.to p,dindo um voto d, lor,vor d aç4o odminis,.__ tio Prt/lito, quando s, manifestaram a prop6sito quo
• W,, 01 wr,odorts. 

lloduJdo, "" qu, P,sasu a 1nt,rv,nç6{} d, Cormdita, ...,,,.,. q"' sua bancada sofrera r,ma cuta sabolag,, , • ,-,.;,. Nto, a /ovo, porqu• n4o tivtra conlucim111to (h -*, p, "'° /Ora vn coisa a/ga,,,.a • n4o estava a pa,, IIIÍII, tio p, l&avia rea/,,.entt. De resto, andava por at (k ...._, , n4o via nada. Iria f>tdir a lanterna ao Prefeito ... 
Gtriaor<ks - Ta/vt% o vidro d'J carro d, v. txcia. tst� 

/a .... adu ... 
O lllúr IMÜnista to ... ou posir4o, ajuntando qw a ban

... ,a,,duto t,odena votar contra, mas n4o porqr,e ndo 
-, ,,... 11 v,r,a,/ora Car,,.,1,ta fiuro part, da caravana qu, 
fr,ri,,r,ro o Mtunápio. 

ll«liodo - V. •:ceia. luJ-de convir qw U olhos vl,m lllil • ...Jl,or 9"' 2 ... 
Gtràitor<ks, ,,.a/icioso - Em minha bancada dou crldi-

• - --'"'"··· 
lledlodo - Eu /a,,.w... ... 
._.,_, - O. modo ,,.,.;to r,/alívo .. , 

_ Ditou, t1/ttiado-u à a tua/ admfroíslraç4o, assegurar, 
....... f111 tia n4{} tra ""' pano .,,. branco, mas ch,ia 
J;,:'!ir fll,rs. Hoddod 1ntervt10 logo, . acrtditancio qu, havia 

6racos "'"'" ,,,.portantes que los/rodos ... 
Gtriaor<ks - N4o ,stuu c.omprtmdendo btm a gracinha 
----
Q....so Modlado ,ncaminhou a votaç4o fOra bem e/a. 

• •,-,,,tos ducipl,nados dt sua bancada n4o stríam a 
• f/Olo ,-dulo. Ora, d,pois disso, todos tsf>travam que 

, t,,lo ,,.,,,os, iria manifuta,.s, d,t,rent,mmt, aos 
...,.,,_,os. Mas, qut ,speranço I N4o foi uma exc,ç/io 

- NIICQdo , att assmou ., dtclaraç4o dt voto tn· 
... 41 llna, O/i6s o "'ª""º ,., sido aprovada ant,o o vo,._,,,,.,,. 

-

D .. ,recloal11ou, na 1euão de terça. feito, foi o debo 
.a..i • ..,.•acio do pro1eto de Guimarães,. para 1"'b1 
e - de Proço 14 de Dezembro pelo de Libe,dode, 
.._.ado, q11e •iu deade logo, no projeto, umo of•n10, 

........ IM1tilidade ao seu partido, po11 a doio de 14 de 
Ilia 4e perte ao 1•11 ch•f•, deixou o imp,euao qw• o 

..... •atlDflloado de novo no seio do Legislot1vo, quando 
...... de v•o lvta político•portidirio muito ,i,io, eito 

.......... , cea •••• co mo, hormon,o • co"'pre•naao, 
-""""""'·· 

...... , depoi1 n6o 1e olongo11 m"ito em conaidero-
.... • ... irlo, di1:...do apenai q1,1e nio q .urn f.ri_r o PSD, 
• "91• aio ti•'-• o caról•r pohtico que Ih• q,unom dor. 

MecMlcle - Nlo teria 1• não wieu• mo,corodo .. 
....,.,i•• - V. eacio , é qye edá pondo mõ,cora no 

aoquelo ipoco, e1tawo em 

- E.tio w. escia. e1t6 .. ch .. ondo de Co • 

(Coaclaa H 2•. pA(iHJ 
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RESPONSABILIDADE 1 A L A P ] S . • • 

P A L A V R A S AVLTON AZEREDO DA SILVE IRA 

T
RISTE oorte • de am pab no qual 01 melhores filhos ,10 
os mais humildes e obscuro•, onde os boas capitulam dian
te da audácia dos maus. Tudo vai, entã,, de mal a pior. 

Des•parece o valor das virtudes morais. Cresce o descrédito, 
tanto pi,ir quando invade o âmaco do povo ji descrente dele 
mesmo, da recuperação necessária, recuperação para fu&ir à 
aceleraçlo da queda vertiginosa num abismo por todos pre .. en, 
lido. A possibilidade do levantamento econômico e moral cole, 
tivo parece remota. Cada qual cuida de si. Uns contra os ou, 
troa buscam uma consolidação monetária n qualquer preço, que 
caranla uma fictícia estabilidade em dias talvez mai• ob,curos. 
Ooveraa a incompetência. E onde a incompetência reside sobra 
a violencla. 

Clamam o, de cima na def,sa do pr<stigio da auloriJade. 
Mas, quem laz o prestigio da autoridade senilo ela mesma ? O 
nome, a posição nada signilicam separados da ação. Querem os 
incompetentes a ausencia de criticas sôbre suas del1b.raçiles, a 
liberdade de meter os pés pelas mão,, situando-se numa poai
çilo bem cõmod1, dispondo de reralias e de direitos naturais 
inerentes à luação de mando sem, contudo, cumprir os deve• 
res dela resultantes. Dirigir é bom, mas tru umo p,sada car. 
ga : a responsabilidade. Mas responsabilidade é coisa que quando 
o• maus assumem o comando expulsam de sua companhia. Cumo 
tudo seria melhor se fossem os homens responsabiliudos pelos 
erros cometidos t Entretanto, assim não acontece. Tudo fica 
como dantes. A memória do povo é fraca. Quem ainda se lem, 
bra, por exemplo, da expto,ão de Deodoro ? E, ainda mais, das 
afirmaçilet feitas por gente importante garantindo ter sido 
aquela lamentável ocorrência obra de aabotagem ? Houve até 
um programa de ridio que rad iofoaizou cenu hipotéticas da
quele fato. Conctuido o inquérito e o exame dos peritos, ficou 
provada a alo existêocia de crime. 

Onde as vozes que bato se apressaram afirmando em 
!Riso ? Oostaríamos de ouví,las novamente, ao menos para jua
tificarem-se peranle o público. 

Todo• estão dizendo me -s�· o uc Roorê a 
que boje ee Inaugura. allâs com o nome de Epru:"Jl!:on "" 
Ramos, modeelo luoclouàrlo ,la l'rt•!t-1tura < tá uma obra 
maravilhosa, digna de ser apreciada 

- �: noto-e� que foi coustruid11 •ó com os rec rso• 
municipais. O eoi:. ttumberto Uc,rull1, 11u�odu l're!fito, é que 
iileallzou a obra, fez to,tos os lcv11ntumcntus prellmluaree � 
Iniciou •• trabalbos c�m a de1erm1anção de cnnclu!l oe lo:zo 
pol• Unba " certeza. que !aso •er1a em ben ltc1n de ons<s 
população. Como aabe, i'le e•tove aqui por pouco tempo e 
não põde terminar aquela olira, o que fez agora o atuo! 
l'relelto. comp,..eodeodo o seu v11lor ., oecc•sldude 

- Regi1ta-1e, até, uma paeeagem que ree•alta quae,• 
tanto o mérito de quem cooclu,u cowo o de tJUem Iniciou a 
construçlo da Reprêea 

- Qual é '! 
- Pouco antes de o oog. Oerutti sair d& Prelaltura, o 

Go•croador llacedo Soares teve oporluoldaile de ,rl•ltar ,.. 
obr11s da l{�prê>la em lotcln u l1cou <eutuslnsmado. dlzencto 
no Preftllo de antilo, b HfüLdo cm sua uxporlência : ••TermioPi  
logo 1•10. meu 11mlgo. porque o outro quo vier t, prové.vel 
quo não u !dç'l", Fellzmenle e11, coollrmadn, m•le uma ,rez, 
que não bá regra 1em exceç&n. pois a !tepr(l1a 4, boje, uma 
Hpl6odld11 rcalldade. 

s e n s a t a s  
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Na bora ln-

certa q uo atra-
·-

_
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vcssamos, com 
o progresso da 
t iru.nitl. coGser. 
vaodo em no•· 
sn rc llua ru on
tõe11 de cadave
reo nos campos 

de batalha. ainda com o pre
domlnio du fórmula amcuça
tlora : ",i vis poc.em, p�,o bel 
lum I'', ttl:I mtlse1u1 auoolmaa 
Jâ nilo permanecem estáticas, 
1nd1lereotcs. restgoadaa, na 
delesa de suas reivindica, 
ções ... 

Certos despolBI, quo ten
dem II desaparecer, - engen
dram nas coletividades, em 
nome de um pre�onceito de 
patrioti1mo falso e relróiado, 
prevenções absurdas de ra
çap e de naclonalldadea, os
quecendo que a Natureza, 
que é a majestade da !orça, 
não mudo. na1 trooteiraa oas 
naçõea o cauto da ave, a cõr 
da agua, o perlume da llor, 
a luz do sol, " sombra. d!l ooi 
te, o bralbo da cs!rêl11 e o 
prodlgio da terra . 

Sejamos os legionarios da 
conlratermzação h u m " n a, 
num ideal sublime de paz, 
amor e Justiça l 

Voltemos aa noasas vi.tas 
para a mocidade iodepeodeo
te, corajosa e altiva, da Ame
rica 

Esea mesma mocidade, a 
quem caberã o• destino• "" 
Pdtrou. essu roesm.i moc1dude 
que oe ergueu como um só 
bloco, no •·Infeliz projeto'' do 
•r p.,druso J ua,or . .  O eoxo
valbameoto ,ta• prolia.õe1 li· 
ber11iij I E�sa mocidade, con
e �,mos, ó o reposltorlo do 
vdaa as noaaas esperanças, 

A propoal!J. merecem 1cr 
d1vu1r das lrue• do brllb•n 
ttO •c�rso prolerid,> 11ei,' 
c'Ill:l nte ealaJ1,ta dr. llu to11 
G,1mpo6. Govermutor <tu \l i 
n11s ücrtiht. ua in�taltlçlo 1tu 
X C �ogresso Naclooet de E•· 
1u 1 ,ntes, que acaba de reuh 
z•c-10 na Uapil&l da Repu 
bllc, 

.. �- gran Ju, a, hora preaeo 
te. u rc11po11>t1l>ilitJ&do daa no
vas grraçiiee Mull •• !orps 
a:; eu1 '"iturn e mu1tolil aceuo9 

procuram atral-laa. Hl, entre
tanto, um Ideal a conYocâ-lu 
em nosoa Patria - o Ideal d& 
dignidade do homem, uaegu
rada pela ordem demoeratlca. 

O rumo deaee Ideal hl-de 
ser procurado e encontrado 
por nó• meamo1. com a loa
plraçlo do no110 paaaado e 
aa Indicações da noeu reall· 
dade. Ae vozes que Têm de 
tora ooa enpnam porque oAo 
vêm tocada• do nrdadeiro 
sentlmeoto do intereaae.. na
cional. Outraa vozea têm o 
timbre lluaorio do lotere ... 
de um momento, correapoa
deodo a uma emoçlo lupa 
ou explorando um aolrlmen&o 
de cauua �roruod&a com a 
promeau de curaa mUagro-
1a1. 

Dai o meu apelo aoa moçoe 
para que combinem oa beloa 
e genero1oa lmpetoa da aoa 
condlçlo com H calmu re
flexõee aobre o dever patrlo
tlco. A paclencla pode nlo 
ser um traço da 1uveotude, 
mas é uma nece1aidade Im-
posta pela• dificuldade• que 
aesoberbam a ooaa11 Patrla. 
Eu não lhes peâlrilr qw H 
deapojaHem- doa - atribu
to• natural, de Ytgor, :ie en-
tusiasmo e de eapontaoeld&· 
de, que consütuem • aua be
leza e a 1ua força. Lembro
lbea, porém, que temoa um 
longo caminho a andar no 
aprimoramenlo de no1oaa loa
titulçõea e dele preclaamoe 
afastar, aealm, oa tropeço• 
da reação como da desordem. 
Nlo bâ outro proceBln de de
te11a contra esses embaraço• 
senão a pratica 1lncera du 
lnsütolçõe1 que no• regem. 
para que elas ee aperfeiçoem 
â medida que forem aendo 
praticada• 

E:J !ÇAO o .•: IIOJ I� : 

8 l' Á G l ;'> A S  

Preço : Cr$ 0,50 

Um doe método• mala eft· 
cazes de1111 pratica é a crllt· 
ca. Falando boje como bo
mem do Governo, poNO, d
embaraçadamente, lounr eaA 
virtude das dernocracl.u, pelo 
habito de recebê-las num re• 
gime da m•I• ampla tolerao• 
ela. Ela é fecunda e ordena
dora, eapeclalmente quando 
exercida no• limites da corte
zia, e dl1peoaa, pela eua 10-
!lueocla, oe metodos pertur
badorea que multas vezea 
conduzem , lodtecipllaa. A 
critica, portanto, dà oportuol·
dade à expan1ão da ma1• 
exigente dignidade clYlc• 8 
dlapeou o de1e1pero d ª • 

1
1oluç<101 extremun. 

Moçol, 1011 o Braeil de llo
J•. que 1e re!Jetlrâ oo Braail 
de amanbl 1 •. • 
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CHEGUEI, OOVI E .  . .
(Coaclulo da I• p6giaa) 

BiJssi vila o movimento de outubro com os stus pró
p, i:J.'> uihCJ:;. VUru ali, tm cuna de um canurth/J(), combater u� 

• tl-'f 11°i":,,:�7z��::
ª

";:;;,ndo c,,lüborar com o orado, - V. 
,xc,u. pt , ,�nela ao partrdo de J.llunoet Re,s ,. 

Our.·�,n-�e mui/os apart1s, principalmente �ntrtJ Moe/ta
to e Gmmitr4,s. E B"ssi, quunau pôJ, pross,guir, autm s, 
' �/>1 ,  .. ..  " · 

_ Como i·,m�s. sr. P" side,rf11 , srs. Vt' readort'!., o os
surilo gira em tbrno d• po!ft,c,1, mas d, poltlrcu que ndJ be 
n,/ici , ,. povo ... 

Machado - Mui/o b,m -1 

Bassi - .. .gira ,m fôrn J de grupos apt11as. 

Nacln lo, de novo - M,,itu bem , 
Nilo obstante, Bassi r-11: .. .'uziu u su, • ..  ,�,,m,11fi.. 'i,  

voravel à mudança c/v 11�me d11 /-',aç11 1 1  tlt 1..,rze111'1ru .. , 
---· 

Qyando Carmelita biavo ::ond•nondo o pro1•to, Madad,.. 
interveio p.1ro afirmar cotegõric.lme�t!, . à um•,honç .1 J > e• i• 
rol Mac Arthur, qu• bdlhow em ter11tor10 ioponã, 

COR.R E i O  DA LAVOURA 

Q u a d r i n h a  
. hnnr - ,. 1zem - i St•/rer 
J.Jiu e notte sim parar. 
.lias que cltltciu e so/ur 
A�s,m srm nimcu ucc..bur ! ... 

L l M A  

Reflexos 
Vtndu-se a luz do luar, 
I luz do sol que sti vê ... 
Oll1�11do-se o meu olhar, 
StJo os olhos de voei ... 

LIJJZ OTÁ VIO 

F.1.�'�ru.m &UOG ceste mêe : 

Homenagem ás vencedoras do COO•

curso "A mais linda jovem iguassuana" 
Marina Alves Damasceno, 1·. colocada, li.220 

votos - Rosina Nicolau Clavelo, 2'. colocada, 
1.930 votos - e Alcinéia Oonzalez Morelle, s�.

colocada, 1.360 V!ltoa. 

Registro de l•o•ei1 4o I• 
cun1cricõo 

F•ço público que. de a com o QJ·! delerm1,.a O d lei n ,,� de 10 de d ,.,..._ d• 1937. ·,.gulameotada':'1
11 

creio n 3 079, de 15 de • •-. bro de 1938, ""ª"ª da c"';ã 1 . f( bdro Sanches , ;: ,{ b>!tro Sancht:-s e R�nah R 

- Nós •oltoremo1 1 .•. 
Neue momento, Baui sorrh,, diz.•ndo que i• fc� 

mories fcml:ror1a o fras• f.,mbóm hi1tõríc:, que _os r•,,._ t,; 
rios es:ponhói, 1.11oram co;n ref ..rincia aos reoc1onari('loS 

G• 8, b' .1 Zdia AutJay, fuo· 
,e 6• e: .. r t::. l!o r ... w1i:1: :iono u� AgrJ. 

ro Sanches, sol teira�. mit 1b& propri?Udas. residi::-nt';'S :C:11, cllladas no Dishlto F,d,:,1 "" i)Oi t ua••• e'!' Rl�U Citt1óftto .. u .l  Ur. Q;:tullo Var�.ts n 1 nt:rrnrial. planta, lí1 u1l� d _, nicais e dtemais docurnentfl ª'ativos a du:1s áreas de •e 
I re. 

Jrimelra, de número 408 rra. 1 
trocentos e oito), medlndo(Qla. zentos e treze metros de Ir da, ,enlo e vinte melros e qaa "llt, 
.:entlmelros de largura na �� 1os lundos, po, •rezent.,.• lnquenta e cinco metros e ,rt!

- Nc:io pauorão ! ... 
Ca,melito proueguiu, ofinnondo que ero um? .>tr .,�., :.i1-

elefflento1 de fora aos ,guos, u ;21nos, quando Basu P" g: �nto • 
_ Que entende 1/, exc:i ,. p�r ''quuh é de fora o quiern • 

de dentro ?" 
Noturatment• que ela r• pondeu que de foro er-on, os fi .. 

lho, de outros terras • d• dentro 01 quo nasceram sob o çiu 
iguauuano... 

Finalment,, Otavio, um dos sig'!ata,ios do proj,to, en
caminho,c tum/Jêm u votaç/Jo, e se manifestou, é claro, � /avo, 
úu substituição do nom• da p,,,ça, porque amava a L1berd_a 
de e não via pqr que ,:ão muda.lo, po,s sendo 1guassuano 1a
,..ais nuvira alguém t ,lar-Ih, ,<>,,e a data de 14 de Dezem 
bro. NJo tinha pura li•, por exemplo, a significação do nom, 
"" Getúli > Vargas, como lembrava em boa hora o vereado, 
H11ddad. 

Machado, que acompanhava com alenfãO o discurso do 
vw•ador trabalhista, deu êsle uparle stm piedade : 

- V. excia .• assim. c·mlfou�,,a a valsar !í.Ob a charan 
ga do Ex,culivo ... 

Filhos de lgnassú F. G. E. o. lgua.ssú

RESUMO DAS RESOLUÇÕES 
DO DIA 13 - Vil - 1948 

n) - Oficiar ao sr. Nillon 
V.,ludares da Silviil, convidan. 
da-o a comparecer a reunião 
proxima; b) - aprovar e in
cluir no quadru do D. F. a 
sla. Li/ia Bustos Teles; e) -
convidar os srs. Ab, /ardo Pin. 
tn, Alvnrino Coulmho, Avelino 
Pinto Bento, Agostinho Ma,. 
tins Du,1rle, Artur Sliva, AJ
tamiro Baroni, Entas Pereira 
Beltm, jorge Burghi, Ag()s/i, 
nho Ferreira da Silva e Alva. 
,o Viuna a comparecerem d 
se<h social a fim de organiza
rem a Comissau pura os Fes 
tejos da Primavera. 

Resolução da ,eunUlo de Oi••· 
to,la do dia 20-Vll-1948 
a) - Acusar o recebimento 

ao boletim n. 12 da LID, do 
jornal # A. C. Qu,tandinha'', 
d,, oficio s1n. du Associação 
Esportiva Sagres, e do oficio 
,,,.. do E. C. Universal; b) -
aprovar e incluir no D. F. a 
sta. Ana Cardoso; e) - oficiar 
ao sr. Russar,i Elias José, 
convidandu-o a comparecer na 
pro:dma reuni1o; d) - C1Jnce. 
thr demissão ao sr. Euclidss 
Gonçalves Pueira do cargo de 
Direto, de Esportes e nom,ar 
o sr. Moacir da Cosia e Sousa 
para substitui.lo. 

AURE0 LUIZ CHAGAS l O Secretário 

Pesta da Primavera 
Na primeira reuniao da co-1niut20 das f•strvídad,s da Primave,a d• 1948 do Filhos de lguassú, foi eleita a s,guinlt Dirdotia: 
Pr .. idertt,, Alvoro Viana · 

S1er6tdrío1 sr- Avelino Pint� 
B_,nto,· to Tesoureiro, sr. Ago.s
t,.,ho Ferrtira da Silva • 20 
T1MJurliro1 sr. ÂKostirlho Mur .. 
tln• Duarte. 

RESUMO DOS ATOS DO SR. 

PRESIDENTE : 

a) -Designa, uma comissão 
composta dos associados Helfo 
Soma e Nelson Soares para, 
sob a direção do pr,sidente em 
exerclcio,convidar os associados 
Alceu Soares Pereira e Sylvio 
Sampaio Diniz para assumi 
rPm os cargos de :Jirelor Geral 
de Esportes e Diretor de Se
creturia, respectivamente; h) -

convidar os seguintes clubes 
juvenis para tomarem parlt 
no Festival Esportivo a ser 
realizado no dia 1° de agosto 
próximo, em nossa praça de 
esportes : Trianguinho F. C., 
Vílu /racema F. C., Rubros F 
C., Queimados F. e., Universal 
F. <.. , F,lh,s de lguassú F. C., 
Az de Ouro F. C., Flamengui• 
nho F. C ,  Vasquinho F. C., 
Pr,mavera F. <... e Atlanta F. 
C.; c) - designar o socio be
nemerito Nicolau Rodrigues da 
Silva pa,a dirigir o Depurla 
menta Feminino do Clube, en· 
quanto perdurar o impedimen
to do titular; d) - cunvidur 
a sta. Anolga Silva para to
mar parle nus {8slividades com 
que sera homenageada a mais 
lmda jovem iguassuana d, 
1948, sla. Marina Alves Da. 
masceno,· eJ - designar o so• 
cio Jorge Alberto Paladino pa
ra substituir o 1° Tesoureiro, 
durante a vigencia de sua J,. 
cença. 

Nova Jgoa9S6, 21 -Vll-1948 
BELI0 SOMA - 2• Secretário 

F A Z - S E  

Pont-Ajour e Plissé 
R. CEL. ALFREDO SOARES, Z31
SOBRADO NOVA IOUASS( 

-.•.•.•.. .,.,. •.. ,. .... -....... . 

Pila D,r•toria acima men
cionada, furam tomada, as St.• 
gulntu dll1beraçl)u . 

b) afixar o r,gu/am,nlo "' sed, social, e) nao hup1,a l, m,t, rle votos; t. dJ us upu,u. ,oes serao toáas as terçus-ftr ,..o.s, as lO ho_ras. na pr1s1nç de todos os int,ressadus. 
a) O concurso st,d iniciado 

n.fJ daa 2S do corrtnt, , termi. 
NiJt'd tnt data a ser 1>oste,io,. 
_,.,, Úlllf"ada t,lla com1sst20; AVELINO PINTO BENTO 

Sec,el•rio 

t·�lhli'i' 
19, er. Samuel PHnc.r;t.1, 

.;;�r,tc dá Ceotr ,1 do Brasil; 
19, rneolr.v J o s  é V1>vl 

t' i,h), 
- W sta. lzolcte Galvão, 

:esltleote no Rio; 
- 20. d. Juhet'i Giraldo; 
- 20, •r. Orestes Corrêa 

(Dldida); 
- 21, sta. Deofs Barbosa; 
- 21, d. Oscarina C Ale-

xandrino, esposo. do sr. Joa
quim Alexandrino: 

- 21, jovem Edinora Car. 
neiro; 

- 21, sta. Nair Carielo de 
Almei.da; 

- 22. d. Olga da Silva, es
posa do sr. Saturnino Jo•é
da Silva; 

- 22, menino Angelo, filho 
do sr. Paulino Dl Gregorio e 
de d. Cristina Luca Di Gre
gorio (1° aniversario); 

- 23, sr Asdrubal Braga, 
oficial substituto do C11rtorio 
do Registo de !moveis da 1 • 
Circunscrição; 

- 23, sta. Rosa Cruz; 
- 23, ata. Vanda Soares; 
- 23, jovem Ivan! Coelho

Morena chique e formosa, 
]\seim a sorrir graciosa, 
Rosas, rosas colheu ainda. 
Isto porque, mul querida, 

[' No Iguaeeú !oi escolhida 
li senhorinha mais linda. 

Roelna simplesmente 
O coração da gente 
Soube bem conquistar. 
I nda mais elegante 
Nos convenceu bastante 
2\ obter Oete lugar. 

Guimarães; 
- 23, menino Humberto de 

Campos, !ilho de sr. Ruy Bar
bosa M. de Azeredo e de d. J. 
Maria Saab de Azeredo; 

- 23, menino Orlando, filho 
do sr. Domingos T. de Carva
lho e de d. Haydée D. de Car
valho; 

- 23, eta. I v o n e  Abraão 
Abmed; A esim tão linda e ditosa 

- 24, sr. Hugo Argenta; Leva ela a vida a sonhar. 
- 24. Jovem Aimir M. Ro-

maguera; (!om a sua alma formosa 
- 2�. d. Laura Freire de 

Arruda, esposa do prefeito Jsto veio conquistar. 
Sebastião de Arruda Negrei - Néin, a maid primaveril, 
ros· 

__: 24, menino Julcinci Gei- Ê eleita dêete lugar. 
ge

.'.:'._ 24, jovem Jorge Chum- fguaseuana tão gentil 

barelll. 1\ gente estâ a encantar. 
Fazem anos b,>jc : 
- er. Wilson Pereira de 

Melo; 
- menina Lenita, filha do 

sr. Brasll,o Tourino e de d.
Benllda 'fourinu; 

-- ela. Arminda Miraoda; 
- meoioo Dllrcl (1° ,rniver-

sarlo), !Ilho do sr. Darci S 
de Azeredo e de d. OeollaJli 
de J.esús Azeredo. 

NASCIMENTO 

No dia 20 deste, nasceu o 
menino illauro Henrique, Ilibo 
do sr. Wll•oa Pereira de Me
lo e de d Eltdí Bastos de 
Melo. 

CASAMENTO 
No dia 17 do llu0nt� reali

zou�se no Rtn o cnlr..ca ma.
trlwoo181 ,, lr. R<>gerlo �o
gueitH. c1;m a t.tf\ Olg:tt. rtUdtty 

a �1lvt1. 1• � l ctd, Erowt-
ta la Si 1 , 11. l J .) . t1 Au· 
lay <--.1 -,uva 

�o tito ci\'i!, qll,J H;:t ,erU1 
, OU 08 L•'J, 1,, lriUOff.CrJ\ fl). lo· 
rt1m ptt I. -uO. � , •v,, o er. 
RotJ,!rtL L,r...., "nhora, e de 
noivo o prt..,!. !' 1� 13 Btuboaa 
o Soahor"J, ... ,a.Jato Lopes 
\lt..1rlins 0 S1; nhnr, e sr Ho 
ro.c10 Bau.•oit." o �euhora. 

A cerJwoo1a religwea rea
l1zou-oe na ,iirej!l d!l Cande 
1:..1rtn, puraalntandP-:1 pi r �--
tt:i dU JlÇ. \/U V 1)1°. LillCVIII a(1) 
<1r1gue� e senhnrJ\ o por pur 
to 1J.1. no1v 1 9 ,. �ul11u Mun 
1ur " a •l• Fat, ua Au-1• y 

-� ---·------�

Hoje. ás ZO horus, na sede do E. C. lguassú, serA home, 
nageade, juntamente com u gontls senhorinhas mais votadas 
no último concurso do alvi4negro, a mais linda jovtm iguassu;. .• 
na, sta .  Marina Alves Damasceno, realizando-se nessa ocasião 
um "ponche,danpnte". 

Dr. Alfre�lo 3oa.res 
C L I N I C A  O E  C R I A N Ç A S  

CONSULTORIO : Raa Marechal Plorlano, 1950 - Tal. IJl 
2aa. Jao. 411, e flU, - Saaado das 15  ás 17  hora, 

R e S I D E N C I A : Rua An tJnio Corlo•, 145 - Tel. 211 

t M A R Y  I\ L V J\ R B Z 1t
P11Ql i E L E T  

Maria 

de 

Ferreira 

Flzevedo 
(-.,ISSA DE A NO) 

Hipolito Paquelet, filhos, o•n· 
ro1 • d•moi, porenfH coft,..i• 
dom os peuocu d• suos rola• 
,a.. paro aui,tir•m a nli 1 
q11e, por olmo do sua quu ó ,  
• inol'l'idowel esposo, m.10 o 
109,0, MARY ALVARfZ P 
QUELET, mondarão c•leb,ar CI 
8 h1. do pro•imo d10 29 (qu•n 
to feiro), na ig,•ja do,•o Cfdo 

do, ontedp,nrlo oqui os ,.,.,, 
1 
ogtad•cimento aos q o e >m 
porocerorn no t1lo rei c,1 , .. 

1 No't'.J lQJ;Jnu, !lJ 7 �'J 

(MISSA DE 2• A NO) 
B•niomim Constant Aaavedo o fi!hot convidam os parentes • P• s ..,..,, amigos paro auldlrem iJ miua q11e, em 1uf,agio do oi 

'"ª de suo ínu,:pe�lvel e1po10 
• méi•, MARIA FERREIRA DE 
• ZEVE0O, ma"darão reza, õ1 8 h,. do p·oic m ,  dia 27 (terça feira), nn igreja deito cldad• pelo Qu• d,ide iã agradec•m: 

Nova 1Qo4rni, 23·7 48. 

ta centline l ros de extensao lldtt lado direito � trezentos e renta e no_-e metros oei:11-que<do, conlrontando à ,,.::; om a E,trada da Otarta 11relta e á esquerda com 1.;, 1 Ja Companhia Fazen�as Pt.:. Jas Norman'.1,a S. A., e ,. 
fundos com terr�s do dr Vi,rtt.1 
·henk, locailZ>ds n� lado '"'PI • 
à esquerda d< quem ,.,1 � Estação de Qu,lmadns P'1a 1 E9lrada Car lo, S1mp�10, com,. çando a medição a n,í l c�ntri e c:lnqu?nt;1 e 011 metros dl cai. cela d, Estrada de Ferro C... trai do Hrasll . com a supertlde de sessenta mil melros qu,d,a. dos; e a outra ârea cnnstitalda por plrle do lote núme,o 4a (quatrocentos e quarenta e d1-co) e parle do de número 411 (qualr<'centos e q u a r  e n l a  e 
seis), confronlando á 1,n1e 
com a Eslrada da Olarla, 1 dl. relt> . aos lundos e á e,qum11, 
com terras da Companhia fa
zenda! Reunidas Normandia S. 
A .• localizada no lado par, l 
direita de quem vai da Estaçlo 
de Queimados para a toirada Carlos Sampaio, começando 1 
med ição a mil cenlo e clnq
ta e um m etros da cantela da 
Estrada de Ferro Cenlral do 
Brasll . com a superllcle de ct1, 
co mi l  quatrocentos e clnqaetdl 
metros quadrados Ditas trell 
de terras estão slluadas fora dl 
rer lmetro urbano, no !.,._ 
dlstrllo di!ste Munlclplo, Qtel
mados, e foram divididas ,. 
7! lotes, de diversas dtmtn!O<t, 
des!lnados à venda em p,est,. 
;ões, com a área de ,U.481 
m,2; 91 1 ,25 ms2 destlnadns l  
Prtfeiturn Mun·c•p�I de Ncu 
•euassú; 9 688 m,2 para pr,(I 
e ruas. fitando rt>servada u1111 
área de 10 391 ms2 As lmp•t 
nações dos que se jutgm• 
pr,·jud•cados d�vfrâo �cr 1pr• · 
�t>ntada:; em carlórh. dentro d, 
30 d ias, r<'nt;,drs da tercei:, t 
U I I  ma publ!r.:içãn. Nova lgu11 
sú , 19 ri< ju lho de 1948 0 01 • 
cial : llfrmrs G,,m,s rh l tu1k 

1-J 

Para recreio e ren�a 
Vendc·se uma �pnja 111•; 

d,lo no pním,cro urbJO 
desta cidade e umbém "j;
.lrea locca vel no mesmo 
cal. Inform,ções corn o � 
Roberto C,bral. � rua 

1 •ema dor Porte l , ,  314, t< ' 
fone 418. 

-

t Oeocleclo OI•• 

Machado 
(SEIS MESES) 

. ...... A viuvo, filho,, g•"'ºMACtf.4" de DEOCLECIO t.)1,> S  hl 1/1 00 comunicam q'-'• amall M'otrf• 
26, ÔJ 9 hora,, terá na d icd local re:r:�da mi .. so polo \,... 
so e!orno de suo bondotCI 

----------

Aviso ao póbIICO 

O Holtl Guatf, silo j,;:.
P.udu ti• F,1111/111, tO, Br•I'" 
J>titduds tio dr. Ntbr1" J,oJfll-" 
min Alour'Jo, pus�t'lu ,1 ' Jwl"' 
"'' '' lgu,n�II . Hui, J", ''j

itJ
,. 

11ag,m d 110,s,1 t,,lu " 1--I 



Doai logo, 2t,-VTl-1948 

p.-efeitu1-a Muni= 

ciµa I de N iló1)ol is 
portaria de I

º de julho d.: 194B

O Prefl'iro M.uni<"ipal de NilópoH!I, usando das atr1boiçõ 
,• Jb cooferEi a lttti!tlaçlo <'m vi,:-or, . 

RESOLVI 
�,a�tltf'fl � ,e,:uiotts. norma, para o foncionam"oto du farw.i 
ti'-' ao'I dom1ogo1 e feriado:,, no decorrnr c:!o prP'-flDto t".1.ncirio ! 

1) - _Todu li farmt\riu sl'diada-i oestfl Mooicipio fuocioo!I 
Ili ao, domwgcs •t'-' ah. 12 bl')fa,;;, só sendo permitido o fiincíob 
aHtO. depois .dota hora, das dt'terminad11.:;. ptla eSC'ala de plant 
abail0 tnDJCUtl " 

JlJL H() 

Pia f - F1rm,ei1• · Popular, Ho S•ba.rilo o Slo Jos�. 
• 11 - e -Ceotr,I, Castro fl São Jlattio!I. 
, ti - N. S. da Conceiçlo, Xon1 Barreto o Oliodn 
• 25 - Leal. Nilópolis • São José. 

AG(IST� 

1)11 1 - Farm,eiao : Popolar, São Sebutião ., Sio Mateus 
• 8 - Central, Castro • Olindn 
• 15 - N S. da Concoiçlo, Jlen• B1rrcto o Slo José 
e 12 - L•al, :-lllópolis • Sio llateu .. 
, 29 - Popo.lu, �lo Sebastilo e Olinda. 

SE TEMBK6 

l)ia 5 - Farm6'iat: Central, Castro • Slo José. 
, 12 - • N. S. da Couceição, lloo& Barreto • S. llateos. 
• 19 - Leal, Ntlópolis e Olinda. 
; 116 - Popo.lar, SIio Sebastião e São José. 

f>U TU8Re 

Dia S - Farmici.s · Ceotul, Castro e São .\latcus 
• 10 - N S da Conceição, Mena Barreto o Ohndu 
, 17 - Leal. Nilópolis e São José. 
e 36 - Popular, Sio Seba>tiilo e Slo li!ateos. 
, S1 - e Central, C1stro e OliudL 

Nf>VEMBRV 

Ilia 7 - F&n11iclas · N. 3 da Conceiçlo, lleoa Barreto I Slo José. 
, 1' - Leal, Nilópolis e Slo llateus 
• li - Popular, São Sebastião e Oliuda. 
• :Ili - Coutr d, Castro e Slo José. 

OEZEMBRf> 

.. 1 - Farm,ci&s: N. S. da Conceição, Mena Borreto e S. lla&ous 
• li - e Leal, Nilópolis e Olinda. 
e 19 - Popular, São SebHtillo e Slo Jod. 
• :li - Central, Ca,tro e S10 llaten1. 

•> - .Em dlaa feriados é permitido o funeioaamaato aoraa\ 
li llàa II lannic1u, alio bnendo �eniço de plaatlo dotermioado 

e) - A materia deita Portaria entrará em vigor na datA de 
- ,ulieaçlo. 

Pnlaicun Kaaieipal de Nilópolis, 1 de julho de 1$41 

.1010 D.E li.ORAIS CAB.D0S0 JUNIOR, Profeilo 

ltdareços das farmamas de Nilópolis: 
F-acia Popalar: A-.. João Pessoa, 1469 

S. Sebastião: Av. Kena Bantto, 198 
S. José : Av. Francisca de Almeida, 656 
Ceatral: A-. Mirandela, 42 
Cuuo: Av llena Barreto, 118 
8 llatons: Roa Lneio de úliveira, 39 
N. 8. Coneeiçlo : Praça Paulo Ftontin, 6 
Keaa Barreto: A v Mena Barreto, 294 

Olinda: A-.. Frandsc• de Almeida, 616 

Leal : A-.. ll<na Barreto, 402 
Ni!opolis: A v. Ili ena Barreto, 85 

�EFRIG ERADOijES 

FRIGIDAlijE 
la11talaçõe1r, eumerC'iais com (lnidades 

FRIGl:>l\lRE 

O�icinas de consertos e montci,gem 

J o:i.o R. C:u·doso 

I\T�ND1 (( '\ Dü\1 UUO 
TRnv. 13 l>E ,,1,11H,��. !15 Fone �7'..l 

ceRR.EIO DA LAVOUR.A 

Semente um reTendedor Ford -
nhece, como o palma da mõo, o afJIIII 
D"Yc cnminhllo Ford 19411 "5uptt
Con " do" ., tem o equipam-ta 
cb CtQ,> ,1., nee�••lt• para dar·lhe a 
mclhc..:- 11 t�ocia. Cooaerve • •· 

rc· ,i•I -.alor d� .. ., po-.ante ••
rul.> traz nio-o., de ,.ez em quande, 
à no ii.a o , 1nn., paro uma inspeçie, 
Aqu, i:le se &cnbrlÍ "'em eaaa" ... • 
o senhor também 1 

NÓi CONHECEMOS l\tU.i:iOH 

• sim FQRD! 

Revendedor nesta cidade 

G. Argenta

3 

- O "Teatro de Ex
perieoc111", organizado e 
dirigido ptilo "Grupo de 
Aotropolügia'', popular 
escola Htterária paulista, 
foi rech ido pela policia 
quando representava a 
1.1teçn ·•o homem e o Ca 
valo". 

- "0 Famoso Zacna.
ria11", das mais aprecia
d11s obrne do mestre do 
geoero do terror -HoH
mRno, vem de ser reedi
tada em S. Paulo. 

- O mniij ramoso poe.
ma medieval francês -
"O F<omaoce da Rosa" 
lteve a particuiarldad� 
ele haver sido t'Bcrlto 
por doiM poetas, median. 
do eotre o trabalho de 
ambos o espaço de duu
ierações. Lorrls compG1 
a primeira parte e Jean 
de Meung, a segunda . 

- "0 Moço Loiro", la·
moso romance de Joa
quim Manoel de Macedo, 
vt>m de obter mais uma 
edição brasileira, deata 
feita através das "Edi
ções Melhoramentos·•. 

Atenção Srs. Construtores e Proprietarios 

A Pedreira Santo Antonio 

Dr. rarvalbo de Rmn�e 
MÉDICO OCULISTA 

Co n s u l t orl o: 

- Miguel de Cervan.
te,, ramoso autor de "l>. 
Quixole", não teve 81· 
tudos regulares em 1ua 
1 n r anela e juventude, 
po!s acompanhava aeu 
pll1 que a eSBe tempo
era médico-ambulante. -- ..•.. -.

R 8 ti "COMO desenhar animais" -ua uen"S Air•s, 13:;..9- ª" (Esboços Zoo!ó�lcos) -Oito 
- Rio de Janeiro - Gelsmar. Els um interes-

sante e oportuno lançamento. 
HORARIO: UO " 11,,0 • 1•,IO" n,• Reune o llvro, conte rme Indica 

1eu sub-tllulo, esboços zooló· 
Tem sempre em estoque e de ótima 

qu11lidade 

Pedras de alvenaria - Rústica 
Marrooda - Cascalho de Rocha 
Pó de Pedra - Macadames nos. 

0-1-2 e 3, bem como creia,
barro e saibro 

Abilio Augusto 
Escritório e Dep6aito : 

Av. Ma.noel Dua.rto, 43 
(antiga Estradn de Madureira) 

Entregas rápidas VreçG sem competidor 

NOVIJ IGUAÇÚ- E. DO RIO 

1 fllcos mullo bem caraclerlzado1, 

V d 
uma cau grande,. d• lodos os anirr.als, lncluslwe 

en e•Sff com ótimo I««· · mllológlcos e anledlluvlanoa. 
no. Preço de oca. Livro utll para os profeSSOrtl 

siã,,. Traia-se na rua Mar,cbal de lodos os grau•, estud•ntu 
floriano P01xoto, número 4. do curso normal. arllstH e 
em frente au papavenlo do aprecladoru do desenho esll-

1 Adrlanlno. 2-2 llsado. 

1 1 
1 

Oficina 
L===2-==..-JP'1 

J"ecânica 
SOLDA ELtTRICA E OXlêENIO 

e, " ,;o de torno m,unk,, o :1laina, con'lrrU>s de m iquinas 11 em g'd&', reforua cm m<.�H·'§ ,le t'ombas11, 10tf•na. moa
t14:tm e tsscntnmtct'> do wllqruoat de qaalquc:r tipo. 

Bittenconrt i Alarcão Ltda. 
• Trav. l l de \brço ZC-Tel.136-IIOVA IOUASSL',E. do Rio 

1 � iH5 S? ri 

�u�rndade Laticínios União Ltda. 
Usina e Bntreposto de Leite 

Labo, •10,101 compleios para anall1es de lelte 

Guimarã.�s \1 1?.�:a, �:Hh�:-��-�I�!��� 
CoDSoltorio: Ed. Oukl"I. Bu& 13 de maio. �. 16•- andu, s.,1.-, 

18331�. 2u
1 
f•• t &-•. du U 6.s 11 bc.iru - RIU 

le1tdeacu11 Ruo Be,ncardiao Melo, 108� - Telefone, 19 
CONSULTORIO: 

aJMCA M&>ICA - CRIANÇAS 
...... •ela, Jlv. Saatoa D••••t, 

Telefoae, 8 

1 

MA T ll l Z: 

AVENIDA FIIANCISCI OE ALl\[ID.\, 1119 ,l!dilicie pn,rio 
NJLOPUUS - t.to<lo do Rio 

••• 
Da1 t b li IIOtal 

40 

1 d e J u I b o, 4 1 - T e 1. 2 O 1 
HORAHIO: 

(Dlarlamcnlt) º" 16 �. 18 hora, 

1 1 FIL I A L: 

l 
l�i.\\: l(LA , Ju1u 8111'1 ,. SOZ (Ed,t,cio proprio) 

VILA Mf«ITI - E. do RI• 

JõSE M!\RIA TEIXEIRJI

1 ::,uC:JU Cl:./<l:..111-. 
' lli�l!O>.olt,t,l*t.t!MM�19!1.e4tl!llct'l��ll!lt'�ll* ...... , •••• pp � a1 t ; t t t 44.; 1.1:!l:let'Q.ILU&I!.« 1 
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,= . .. .  � · .. ! .... -� .... -�" ... � i
=
=:--===-':: Armazem lndependenc·1�

<! f> M a Rl:M. 0 6  N�VA 

De acôrdo com o estatuldo do • ·Jango", começando daf, a -- l!l
n >S artigos 20 do Decreto-lei n. dlvlsa com o proprietário. com 

d O d d b d 1937 o qual servia de d ivisa a dita �. e 1 e e.em 'º e 
estrada da "Gloria", em tõdas 'lloV t • 

p 4 d b 84 lne) d/1'1Jtt.,· _ _e 2• do D,crelo n. 3079, de 15  
== ... ,.a. r1z : r""" fi"" 1 e D=zem ré, - -� • ":l!:A-.i:; de setembro de 1938, faço pu- as suas curvas, a qual relillca- _ -y- .,,. 

;;

c

�.�;:�
=r

�':{i ;:s�
º

{:�:1r irjt�1�f�i:c
u.

10

d·:o

p

:e:n!t�r!eY:o

r

�:m,�a��:���� 

1 

�=� Filiais : Rua Bernardino Melo, 1697' Tel. 409 - Rua Marechal Floriano, 231B,p >r Alberto Jorge da Cunh•, • � 
v<Squllado, proprietário, reSI· tente na aludida estrada, a =

T l BrJ p d U • A t' T 1 2 i:���ªt d�:
1
���

ªd
�ª��s cRg��t !�?.·º.° .ms

�:;;·:;,�:.
0 �º ;;.::: = ==== 8 . , e raça a matriz, em ni lD, B • 

t?:ues, n. 32, o mc:noriaf, planta e dç onde parte uma linha para- � 
.i,rnals docamentos p<los rele- Ida á Estrada de Ferro Central _ 
ridos decretos exigidos, relati. do Braoll, ramal do Rio d'Ouro, -
v\.s a diversas áreas de terras, com a exten!àO de Jc8,oo m11.. § 
situa das no 40 distr ito deste a qual fazendo angulo para • ;::-
Munlclplo, Bellord Roxo, na d trella atinge a latxa da ;du1 "'::: 
E<taçào de Nova Aurora, na zo- da Ealt3da dr Ferro, • 1<>8 oo a
na rural, as quais, unificadas e ms. do ponto o:1de te!mlna t- E....:!-

Secos e 

Conservas, bebidas nc.cionais e estrangeiras 
molhados de pri meira qu.: l lda de. - Ferragens, lenha 

E ntregas a domicilio - V E N DAS 1\ D I N H E I R õ  
e carvão 

F�l\NCISCO }31\f{ONI & FI�HI\ sob • denominação de "'Bairro retificação do leito da estra,. ::::. 
São Jorge", lormam um tõdo, da "Gloria", num maw, �� J f_::1 
:l�a

s
rl: ��=��

I
�� : n

c
a

o
d�vfs�

ª 
d�� lado da plataforma t.z El!c,ção ! -= Munlclplo de Nova lgua•�ú Eetado do Rio 

terras da sociedade anônima de Nova Aurora, dai ;,ross�guc ;;.f:: 
Farrula e com a lalxa da Es E��:��:·��

do
fe��::' êe��:�� i� 1 li�'Tiilllll!tli!i!:Ulllll!UllllllUlllllllllllll!li1!1111il!lil!IIHll!llllllllllttllllll!l!l!llll!!llllll!l!l!lllll :•liililll!llillllllllllilllilllllllllllilfilllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmn1m11m1-trada de Ferro Central do Sra- ( l 

s i l-ramal do Rio d'Ouro, pro- Brasil, ramal do R•o ri' ,�ro,  
E d • t 1 xlmJ ao quilometro 32, da d l t. alé o marco . Inicial, nu:na tl<• i N' ova Ga 1-0 t 1· n h a I a. 

n�100· \ }\ o� E,trada. segu indo na d ireção tensão de 592,oo 'TIS, <la te,ta· , 

f 
1 : 

550 NW, na exlensã, de 320,00 da pela mesma Estraéa. A area COMARCA Dll NOVA IOUASSU' ' 
ms. ,  pass1ndo por dols marcos loteada, objeto de prc,messa 

Cartorio do 50 Oficio • Registro

�

� · . . 
de •llnhamenlo, atravessandv ª de venda á Empresa Flumlnen- flee taurante e A F E' E

1� Estrada de Belfo•d Roxo e ter- se de Expansão Territorial e de lmovei, da 2• Circunscrição 
minando em um marco no alto Agrlcola Limitada, com sede á de pri melra B A R Faço saber que, em obS1Jrvari. do morro; dai, continua na d1- Avenida Rio Branco n. 91.  6o eia ao que disptle O art. 20 do reção 30" 30' NW, numa exlen, andar, na Capi tal Federal, re-

ordem Decreto-/,; n. 58, de 10 de de-são de 207,00 ms., em Unha re- p r e s e n t a  346 127,oo ms. 2, -:- zembro de 1937, r,gulamentado ta.  alé encontrar um marco, dividida em 621 lotes de dlver- pelo Decreto n. 3 079, de 15 de at ravessando antes a estrada sas dimensões, representando Pell•queira• --==- Sabida• de setembro de 1938, a Companhia de Hellópolls; dêsse marco. nu- 243. 1 1 8,oo ms.2 constantes de Fazendas Reunidas Norman-m , ex1en,ão de 332,80 ms, em 33 quadras; avenidas, ruas e 
á toda• ae dia, sociedade anonima, com dois lances, nas direções 7° 25' ,alas s�nltar las, 82. 183,50 ms.2; sede d Avenida Rio Branco, n. N W  e 23o NW, assinalada por praças 1 3 864,oo ms.2 e área . 

d 137, 2" andar, no Distrito Fe-dais marcos e por um no vér- doada á Prefeitura, 6.961 ,fío portugue•a qualtdll •• dera/, depositou em meu car-tice, terminando num marco ms 2, conforme a planta apro• lorio, nesta cidade, d rua Ge. no tope de um morro, conf;on- vada pela Prefeitura dêsle Mu-
J\ l m �r • d  ,,i & e ,. Q • '-td ..-11 • 

tulio Vargas, numero 126, otaado com a fazenda da "Ülo· nlclplo, em 29 de abril de 1 948. U 1:J u memor i a  I, plantas t do-r1"'"; em seguida, confrontando As impugnações dos que se cumentos a que fazem menção com o dr. Agostinho Cezare julgarem prejudicados deverio os aludidos decretos, referentes Valente, numa extensão em �er apresentadas em cartorlo, Rua Marechal F l o r i a n o  Vdxo t o ,  1988 a uma área de terra situada d o I s  lances respecllvam�nte 
dentro do prazo de 3o dias, "º lugar denominado Cara-

1e 237,50 ms, na direção 85• após a 3• e ulllma publicação. N 6 V 1\  I GUASSU' • Tel, 129 • E. D V  Rlf> mujos, no 20 distrito deste llfu-30' SE e 269,50 ms, na direção Nova lguas�ú, 8 de julh o de nictpio, Queimados, separada 49° 10' NE, terminando n u m  1948_ 0 oficial : (a.) Hermes . . -.·.·- .-.-. - - ,. �- • _.._._ • •••··•• • .-.- ·········-·-·;.·.v.·,·---" pela linha f,rrea da Central marco á mar0em da estrada da 

J 
"o Brasil com 250 748 (}() ms 2 � Gomes da Cunha. 

Dr. Eduardo S : '1 -v a 
u, • . ' . ' • ·Gloria", a 300.00 ms. do cru 

U 
íl
l 

; :) í' . confrontando a do lado esqu,r. zamenlo desta ealrada com a 2-3 U 1 Uà do de quem vai do Distrito 
• ------------·--------� Federal para o interior, ao 

CIRURGIÃO-DENl ISTA norte e ao oeste. com a Estrada FOTO CLITE A tendo se • domicilio para casa-
mento. Retratos para docomentos 

�m 30 minutos. Espeei•lista em reprodução de retratos a 
crayoa, sépia o óleo. V•)Ddas do miquiaas e filmes. 
Ruo Marechal Floriano Peixoto, 2243 - Loja-Nova lguauú 

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

RUA RODRIGUES ALVES, 1307 

NILOPOLIS E�'! .11.JO DO ll!O 

Caramujos, (avenida proj,tada 
n, 3), ao sul, com ter'ras de 
herdeiros de Carlos Domingos 
Grivicich e a leste com a fai
xa da Estrada de Ferro Cm 
Irai do Brasil, e a do lado _______ ..,._,.....,.....,. ___ ,............,_......,_..,._...,_�--.-., oposto, fronteira d I•, ao no,. 

.1DIIIIIIIIIIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11 ;;;��f,:n��s;e� ::.7.. ;:��=�
º
� == 

= a faixa do dita Estrada e pa,. 

! Cr.$ 5.000,00 de prêmios ! '=  i���;fJ�� 
tr,buidos p(Jr 10 quadras, cor-- - respondentes a 177./58,00 ms.2, == 

= ruas e avenrdas, 56.092.00 ms 2; 
- proças e jardins, 10 696,00 ms.2 

�- Ganhe ,,,dinheiro , sugerindo um novo nome para o 
=- !fr�7ff.����ul/Jma publicação deste no 

"Diario Oficial'', suas impug· 

: F U B A  R EAL  EMPA C O TADO ! : 1�:25:t:��::1.�::•· 
1 Pre

ª
m1'0 de e $ 1) 000 00 e d 1 Pre

A
m1·0 de ijjfül\ijtjj:ti1Jilfü:iil 

= 
· r. CJ. , para o nome ven e or. = �-··" ...... .,11 •• 1 .... 

= Cr.$ 1.000,00 para sorteio entre as cartas acompanhadas de nm rótulo 
=---= 

ELIXIR&E!D6UEIR� 
tllHl-milii+ do Fubâ f{eal Empacotado. =- 20 Prêmios de ::= i ----

1 P R O T E Ç A O 
Cr.$ 100,00 para sorteio entre todas as �Cirtas rematinas. = a o s p É s

§ Cutos vermes atlne:em o o,. 
-:: 1 gar :smo alr Jvés da sola do pé, g"; >,de penetram ainda sob a for .. 
� larva!. E' o qu� acontt• 

� Ouça a RÁDIO MAUÁ ás 2aa., 4°,., e 6ª'. feiras, ás
! 9 honis e remeta sua carta para essa emissora
� 

- e- com 01 causadores da anel. o::11om:,ue ou amarelao e da i:sq;uiatosomuse. Andando dts, = alço, o lndlvldun poderá apa. 11har por exemplo. o amarc:lão. 
� 

Prolt-ja--sc contra o amarelão, h,1b1tuanc:h � a andar sempre alçady.

lll e d l o o a
·or. Pedro Regina So....,._ _ Médrco operador. Partoa. _ Consultas diárias das 8 ú li hs. -R. Bernardino Melo, 171l 

Tel .  284.-Nova lguassú. 

Dr. Adolpho S. RHHtle. _ 
Clinica Geral, Cirorgia, p..._ 
Diariamente, exceto '5 2 ... llita - Rua Bernardino Melo, 1717-
Fone 183. - Nou �oun, 

A d tr o g • d • •  
Dr. Paulo Macudo-AdvOlldt 

- R. Oetullo Vargas, lr7. íone: 
282. - Nova lguassú . 

Dr, Antonio Cianl - Advogado, 
Rua Marechal floriano, 203II • 
Tel. 226 - Nova lguuaú. -
Rua Quitanda, 1 9 ·  Tel. 22-41111 
Rio de Janeiro. 

T a b e l i • •  
Cartorio do 2• Oficio de M• 

- João Bittencoutt Filho-OHclal 
do Registro de Tltulos e Do
cumentos. Comarca de Duque 
de Caxias - E. do Roo . 

D o n l i • I • •  

Luiz GonçolvH - Clrurglll 
Dentista - üaariamenle das 8 M 
18 horas. Rua Bornardono Melo 
n. 2 139. Telefono, 314. N0t1 
lguassú

Dr. Pedro Santiago (01:la -
Cirurgião De.,tosta. Ralo X-(E41·
ficlo Ouv ido ). Rua Ouvidor, 
169, 8• andar, sala 81 1 .  r,i .. 
lone, 43-6503 • Rio. ----

RUBEM SJL V A - Clrot .... 
dentista. - E�. Co,ioca, •,. 
dor, 1. 220. 1 el•fon•, 41· 
Rio de Janelrf'. 

E1critorio T ,cnico Co••� 
Santo, Netto I lrrnio (Coa �

l'I' res e Despac ,antes). SRrv dr, comerc iais e,,, gorai . � _ 
Octullo Varga , 22. Tel. 
Nova lguassú. 

<!f>l'\ISTPUTt>RS5 

João Slrnonai o - Contl,.I: 
licenciado. - Encarreg•41

,. construções e r construçõa"' _ 
geral e sob a, mlnlslr&Ç ºiao. Res. : Rua Mar "hal Flori 

... 2036 - Casa 11 - . Nova 111•11 
--------

Roberto Boroa! Soor••-fcf;: 

WBIIIDIIUilllllUIUIIIIWIIIIIIIIUIIW'JWIIIIIIIIWWPIIUIIILillllllll!llllllllll!IIUllllllllliillllllllJ:lll!!tllillllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIUllll!lllllll!I, 1111;:11,,:; !:'! ,,11111: ''1l!l,,1 : .... · .. :>NES 

trutor llcencoado no Mu�d•"" 
de Uuque de Ca, 111. R<ldlll.., 
�m Nova lguauú i1 t\11 t 
do �oar<1, 3111, 

• 

.,.
f.,,,. 
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Domlo,ro, 25-Vll-1948 
-

Prefeit11ra Mnnicipal de Nilópolis 
l)lvlsio d,· Fazenda - eontadoria 

Balancete da Receita • Deapua relativo 
oo mês de junho de 1948 

KBeBJTa 

Je,etita o,,ame 1taria 
Rtc�,ta . •rúmdria 
1 - Trilotaria 

IJlpollOI 
ruas m - IA lostríail 

IV - Di ,,rso1 . 
RtcNta ,xtruo,-dinar,a 

Tosai da Recoit• Orçamoataria 
J<,cr,ta t '1flruorçumt .,,unu. 

pepGlito• de D Ttnaa Origeo, 
l)etpell • 1001 r . 
Tolll da Reco ta Orçameotan1 
IIW• do mê· de m110 

OBSJ."BSA 

OU,,SJJ Orçam•" ta ria 
ca,,,ara ,l/u111cipal 

c.auGwl,NO do MuNicipio 

a..-nÔ..,rsdo d, ·Ad,ninist;afi1o 
llerri� Aiuilitres 

Drt'lsi1n dt Fazenda 
81rriçoo Aa•iliartt 

Edwcaçâo Publica 
IJlrrifOI Auiliares 

Sa11de Publica 
llrfi9"1.luiliares 
c..lt*iOI . . 

D,v,s4() tú Errg,nluma 
lln!ÇN Auiliarea 
11mf01 ladostriai1 
1) �. E,g6to 

" 1!-10 
r-to 

T..a da Dtspe11 OrçamHtaria 
0,1p.s-, ,xtranrçalfltnlaria 

INlita1ualar 
Jllpllito de Di .. naa OrigeDs 
.,_tos lspeeilieados 

Ilido qoe pu1& para o mês de jolbo: 
.. Cm& . . t .Bueo llajab6 8. A. C1 ld.o'rimento 

IIMo ltaJabi 8. A., C( Pruo Filo 
- Jla Caba Eooa&miea . 
.. (INer de Acea&es Pagadores 
T..a8erat 

Cluaificaç&o do uldo 
....... . 

Mio dÍlpODÍHI 
� de Dinfl&I Origens 
.... IOI Espetifieadoc . 

C..IIIUtia, em I O de j nlbo de 1 !US. 

71.881,80 
".s�o 
4.0M,00 
4.990,80 

l,0.298,50 
172.b47,80 

4.1)'8,M 
10,10 

176.606,00 
474 120,60 
&,()726,60 

4 010,00 

9 209,60 

11.876,00 

41 •11,10 

21 64.0,00 

800,00 
1.4.o,OO 

68,993,90 

H14:,0 
7.878,70 

2.l,00,00 

172179,80 

51,10 
9.369,20 
9.887,50 

191 ffl,60 

131.693,20 
250.034,30 

13000,00 
:U930,80 
29580,70 

650.726,60 

249.810,40 

47.600,00 
116 928,60 

•59.239,00 

. V-1111: Jo&, tú Morais Cardoso fuNior - Pr•fnto. 
..,_ dl AraMjo da CuNha - Tesoureiro "{}". - Maria Apa

nado da Fo11uca - Chefe dos Seniços de Contabilidade. 

2-3 

banho 
diário! 

O banho é indispeoiAvel 
ao asseio e saudc individuais. 
Quando frio, ativa a cir· 
culaçio do unguc e, se tO· 
mado diariamente, põe a pe-
le cm condições de rcsi,tir 

1 melhor às mudanças de tem 
pcratura. 

Tome banho diàriamcntc. 
Prefira, porém, o b1oho frio 
pela manhã, 10 lcvanur·sc 

SNES 

' 
PRÃCOS e 

Ãl'dMICOS 
TOMEM 

bl erem1ao 
•'SILVEIRA" 

Grande T6nico 

f'f'l:l.REIO DA LAVOUF{À 

-

cada refrigerador 

GENERDL MOIOhiS 
está a experiência de 28 ar.os 

de lidiarança em refrigeração! 

Cada refrigerador pranlidopelam.,_ 
Frig:dnirr �sl(1 implicitamente earan

ti<lo lnmbém pela Cener•I Motor•! 
Em seu proveito, deafrute deata dupla 
garantia ... eeoolha umFrigidaire-deade 
1918 o pioaáro e Uds da rwncenclel 

FIIGIDAIRE • MARCA EXClUSIH IA IIENEIAL MIHM 
Comtssiondrio Frigídarrt ""' Nwa /guassú: 

J e ã e R, e a R o e z e

T r a 11. 1 /J d• M a r ç o, 4 8 

COMARCI< DE NO\ A lijUASSú 

EDITl\� 
De peblica,ao de docvm•nto,, 

em prot:euo de fot•om•nto, 

•••o ebaiao •• decforo • 

Henrique D u q u e E•trada 
Meycr, Ollclal da Primeira Clr. 
cun1crlçlo do Re11lstro de lmo
vc11 da C o m a r e a de Nou 
l1ua11ú, etc. 

Paz 11ber, a quem Interessar 
possa e que o presente e�ltal 
virem, com o praio de 10 dlu 

Ginásio Municipal /,v/JrPÍlll 
Comercial 

e publlcaçlo de 3 vezes no 
"Dlarlo Ollclal" e no "Correio 
da Lavoura", jornal que se 
edita nesta cidade, que pela 
ADMINISTRADORA 1 .'\\ O B 1. 
LIARIA RIO S/ A, com aede no 
Rio de Janeiro, à rua Sele de 
Setembro n. 184, sobrado, fc. 
ram depo1ltados neste cartorlo, 
l rua Oetullo Vugas o. 78, a 
fim de ser levado à lnsc11çlo, 
nos termos do Oocrcto Lei n. 

58, de 10 de dezembro de 1937, 
regulamentado pelo de n• 3079, 
de 15 do setembro de 1938, o 
memorial descritivo, a planra e 
todos os documentos exigido• 
pelas leis aqui citadas, prouc. 
gulmcnto do plano que corres
ponde à V,la Sio Lu.z, situada 
em Caloaba, sendo objeto do 
plano obieto do presente a se
guinte ;lrea: uma 11leba de ter· 
ras situada no lu1111 dcoomlna
do Caloaba, com os caracterls
tlco1 e conlronlaçõcs segnlnlcs: 
compõem-se de dun pules, 
pela dlvlslo que, no terreno, 
laa a linha da E1trada de Per
'º Linha Auxiliar da Central 
do Brasil, aendo a parte supe• 
rlor llmltada por dl,lus nalU· 
rala, como se segue:- pelo la
do esquerdo (tendo pre1cnle a 
planta que Instrue o pedido de 
usocap1a, leito p o r Otavlo 
\lontelro), ama extenslo de 
100 m1.1 mal1 ou menos, com o 
canal retificado do Rio Caloa. 
ba, pela linha de cima, em toda 
a extenslo com a Estrada de 
Rodaaem que da Cidade de 
Nova lguasaá, segue para Rtll• 
ro, numa dlstancl" de 200 ma. 
e, pelo lado da linha da men
cionada E·trada de Ferro, com 
a qual faz dlYIU, ou:na CXICD• 
são de l45ms, mala ou mtnos, 
form�ndo, assim, esta palie, a 
figura geomelrlca de um troin-
2ulo l11egular; A OUTRA PAR• 
TE, ou seja, a parle interior, 
�ue é sempre uma conllnuaçlo 
da supra mencionada, apcnu 
Interceptada pela linha da Es
trada de Perro 1cm, lgualmen· 
le, as mesmas divisas naturais, 
e as medições aproximadas, 
como ae segue: pelo canal re· 
tllicado do Rio Caloab,, do 

d� Novo::, Iguaçu 

Matricnlas abertas para o 

CURSO DE ADMISSÃO 

NO 

Externato 

SITO A 

R. Bernardino Melo, 1225-=Nova Iguaçu

HORÁRIO: 

8 6!1 ti e N ás 21 horas 

Farm••i• 

Faraoclo • Droe•I• Ceetral
Rua Marechal Floriano, 2194. 
Te!. 16 - Nova lguaaaú. Dc
poaltarlo dos Produtos Seabllna 
e Vlctory. Farmsceutlco A. P. 
Oulmarães Vlclory, 

eaaas Faoerarlaa 

Caia Santa Antoale - Ser 

1 
,Iço l'unerarlo - Oullhermlna 
!"�rrel1a dll Silva, Ru• Mare
c:i�I Picrlano, 2018. Tel, 86 -

l

j 
'\ov� lg�aasú. 

Diversos 
DeUla Pe,ei.a MeelHe .. o -

C inttrulor. Av. Santos Oumonl, 
ii:!6 - Te'elone, 60 - Nova 
lguJs•ú. 

S. M. Tomsca - Coplu e pa. 
pois hellogr.lllcoa . !l. Urugua•a• 
na, 112-1• and. fonte: 23-49611 
23-2663 e 43 8826. 

Mondloca • at,,I• - Com 
pra 1< qualquer quantidade, • 
rua S. S•bUlllo, 1� (fundot) 
ll<llord Roxo-Estado do Rio 

lado es�uerdo do terreno, em 
uma extensão de 300ms, alé 
encontrar aa terraa da Pnenda 
H<hópolls, pela parte superior, 
com a mesma linha da Estrada 
de Ferro Auxlllar, numa uten
!ão de 150ms, pelo lado direi-
to, com a já relerlda Eshada 
de Rodagem, que seaue da ci
dade de Nova lguassú p3ra Re• 
tiro, confrontando por � s t a, 
numa ulensão de 80ms. até 
allnglr o entroncamento do Ca• 
mtnbo llalpú, e por este d••· 
tendo, tendo por divisa. numa 
extcnslo de 295ms. att allnglr 
as mtsmas terras da F�zcnda 
Hellópolls, e, finalmente, fe-
chando o pcrlmelro, confronta 
com terras da dita Fazend3 He
llópolls, numa ulenslo aproxl• 
mada de 20ms; que ambas as 
partes rr.cdcm uma área de 
1 112 alqueire, constitutiva de 
todo o remanescente da to1all0 

dade entao adquirida por uso• 
capllo. Em conformidade com 
a lel fica marcado o pruo de 
30 dias, para efeito de lmpu11-
n1ç0es por parte de terceiros, 
prazo esse contado da ultlma 
publlcaç1o. Dado e pauaJ_o 
nesla cidade de No,a l&u11su, 
Eslado do Rio de Janeiro, ana 
sete dlae do me1 de julho do 
ano de mll novecento1 e qua-
,_011 e ollo. Eu, Henrique Du
que Eslrada Me1er, Oficial, 0 
subscrevi e aulno. 

Mário G ui mar ã e s Fernando Nunas Brigagão 
V d 

u ... a ,,.a tü . .  

H,nriq,., O,,q,u E,trodo M,y,r 

A preaente cópia confere cora 
o or111nal, que eetaado aelado 
na lorma da lel foi allHdo 
hoje no la11ar dl coatume. ADVOGADOS 

ESCRITÓRIO: AV. NILO PEÇ4NHA, ZJ LOIFICIO NICE), Z•. ANDAR •• SALA 6 
H O R A R I O (0 1 à r I a m e n t •l 

Daa 9 'ª 10 horas Ou 11 �s 12 horas 

�----------------......... ·------........ ----

BD 8·88 � ��is 1::-: 
10 ,e 40 Toda plaNlada , a I 
'"'"utos da ulaç,Jo. /11fu,,,.a. 
� 613 4 rua Bnnard,,w Jl,lo, 
l.'Q?t;, co'" o ,r. R,,I Brw.__ 

Data 1upr1. 
H,ruíq,,. DMfW .. trllllo � 
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CO,IIARCA DE I\OVA IOUASSÚ 

de feil,lo com o prazo de 20 dia, 
Re9i1lro de lmovei1 da 2•. 

Circun1crlç:ão 
O Dbotor Adeii, Aurio de 

Sousa Pio10, Juiz de Dm:dto da 
úonurcs de Nova lgnassu, Esttt.do 
do Rlo do Jaoeiro, por oomeaçãti 
oa form1. da lei, etf', 

Faço publico gu•, d1 ac()rdo 
com o q_u, dtttrt1tina n d�cr, 
to-lei n. 58, dd 10 de dn,mbr,, 
d11 1937, rt{!ulamtttlado pe/,. 
,l,c.r,tu · n 3 (179, de 15 d, stlfnt• 

bru d• 1938, Exp,difo S,lvo 
J-t ,,s , jflfJO V,flra Mendes, 
,a'5,Jtlus, comrrcillrio'i', ,·,sidnt 
lt:� e dvmic11lados às rucs G,. 
,urul Jo::., l n�Jin_o n. 1, CU!it1 

2. o A/urrcJial B,ttencourt n. 
61), nr> D1stnto FNUrol, ,,sp<c· 
tioamtnle, d1positt1ram tm meu 
,artorio, a rua G,tulro Vu,-J!o., 
n 12.6, ,,.,morial, pla11ta_, lltu. 
los dominicais • d1ma,s do 
cumentos relativos ao terr,n, 
constituido do lot, numtro qua
trocentos • quarenta e quutr, 
("') , f>art, dos /ot,s numtr_o� 
quut,ountos , qua,enla e cin
co ('45) , quatrocentos , quu
r1nla , sns ("'6), ,nedi.ndo, ac, 
t;do, unto s quat'tnla , q14u. 
Iro m,tros de fr,nl• ptla Es 
troda da Olaria; d1,t1ntos t 
vinl• , doi1 mllt'OS nos fundos, 
c,,nfron!ando com Sebastianu 
Rib1iro dos Santos, dueentos t 
stssenta , um ,ndros d, exten
sao pelo lado direito, con/ron
t,mdo com .Adolfo Pamplonu 
<.brles , c,nlo # trinta e cinco 
mflros p ,  I o esquerdo, con
frontando com Antonio dos 
Reis, por um cdrr1go que serve 
de dw,sa, depois de at,av,ssar 
a eslt'ada, totalizando a drea 
de lrir.la e quatro mil , ;iove
ce , los metros quadrados (fU.9/JO 
ms.2), situado dú lado par, a 
d11eila de quem vai de {)uti 
mudus para Carlos Samf)uio, 

Fu sab�r aos: que o present1· 
virem ou dPlo conberim�nto tive 
rC'm que o Port('iro dos A odiló· 
rios nrndcrá rm leilà> no dia 1U  
rio agosto proximn, As  14 horas 
,10 .h:dific-io do Forum drStl\ Co 
ioart"n, sito A. Prnça J,,ão Pors6a. 
�ubr,do, nesta cidarlP, os b··ns 
pf>rtMceotn a Américo Vespncio 
\lvarra, pc,nhorado, n• ação de 
fi:xcuslo de PeDhor que lhe mo•1 

, 6anro do Brasil 8 A., r.onstatte 
lo S<'guiote : Um ttrreno situa.do 
t ru11 Boa Vista, mediodc Ti!ito 
e sete metros & eio.q11enta <'<'nti 
,nutros de frente. ieual lariara. 
na lioba dot fondos, por .sct<rotl 
ll c-int'O metro, • einqc,nta c,n 
timotros da exteuão por um Ia
io o setenta o um metros de nu 
tro lado, limitando d!! nm l1'H? J 

com a Travessa Projeta.da, d{J 
outro lado com Zulmira Alviirez. 
e nos fondos com D. .l!arv,arida 
Ahare&. Terreno esse sita.ado 
oesta cidade, primeiro distrü, 
municipal, dentro do perimetn 
orbaoo, avaliado em Cr$ 40 000,00 
(quarenta mil cruzeiros). Queru 
uos me�mL ,s quiser laoçu, com 
pareça no dia, hora e local meo 
cionados: que o Porteiro dos Ao 
ditorios entreear6. 01 bens a queuj 
mais oferecer. Para qu.e ehegu, 
ao conhecimento de todos, foi 
passado nesta cidade de Novo 
lgu1ssu, Estado do Rio de J a 
oeiro. aos quatoue dias do mê, 
de jolho do aoo de mil ooveceo· 
tos e quare11ta e oito. Eu, Ega, 
Carlos Moniz Sodri de Aragão, 
Escrivão o subscrevo. O Joiz d• 
Direito : Acácio Aragão de Sou-

a mil duzentos e oitenta e qua
tro m,lros dlpois da cancela 
da Estrada de F,rro Central 
do Brasil, no lugar denomina
do Estrada da Olaria, fora do 
p1:.r1rn,tro urbano, no s,gundu 
distrito dtslt Município, Quei• 
mados, dividido em 28 lotes de 
dio,, sas dimensaes, undo um 

sa Pinto. 2-3, 

Seguro de vida 
Ac1 Jl!n1es Pessoais t" do 

Trabalho. fogo, Automóveis, 
F1dd1dade. 

RohBrto Cabral 
Corretor Oficial 

R. Governador Portela, 914 
Telefone, 41/J 

doado a Pr,feilura • 27 destr
,.ados d vinda "" preslaç()es, 
com a drea de 28.310 ms.2; 
4 ,soms.2 em praça , ruas e 
2 240 ms 2 nl2o utilizados e de 
recuo da estrada. As impug-
1,açlles do, que se julgar,m 
prtjudu;ados der;,r,2o ur apre. 
senlt1dos tm ca,torio, denlt'u 
de 30 dias, contado, da t,rcei
,a e última (>ufllicaç4o. Nova 
1/(uas,ú, 17 de julho Ih 1948.

1 Hormo, GomH da Cunha, 0/i· 
cral. 
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Oficina Mecâ nica lguassú 
Con1trto e reforma geral de autom6veis e ca· 
minhõcs. - Solda-,c a c,xigênio. - Adaptação de 

freios bidraulicos a qualquer tipo de carro. 

D U O C I II I & F R A II O O  
�- Muuhal Floriano, 2376- NOVA IOUASSÚ-1!. do Rio

A C A S A  L A U D A N 
Vende • oonaerte máqu·in••

d• •••r•lfer,, •omar,, calcular 

• NTgl• lradora•.

Jlrtlgoa para escri t orlo, e papel aria.

llrqnivoa • cofres. Pogõcs a oleo e quero• 
zene dos altimos tipos. Rrtl g, s de alumínio  

R. Marechal Ploriano. 2405 - N. Iguassú
• 111• ,. .. . .. -... . .... 

A Varanda de Nova lguassú 
de Manoel Pereira Bernarà0s Jr. 

M0Yet1 de ,1me em geral, vas1ouu.1, e1panador\"s, .:te.
_R11 Marechal Pioria••. 235 1 ,Td. '7-Nova lgua8'6·E. do Rio 

l 

.. ..... ....................... ,_ . ....... �--...,,,,,,,,,,,. 

CORREIO DA LAVOUkA Domingo, !!5-VII - 1 Qu1 

DIAJIOEL QUARESDIA 

DE OLIVEIRA 
Organização Técnica Contahil 

OEPARTAMEtHO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE 

Serviç,,s de Despacb1rnte : . M_ioietério do Tra.
balbo, Iostitutos de Prev1deocia, Cootritto,, Oi,t rat0a. Av'!rbações, Plaotae, Defe888 Fh,. 

T erreno1 a longo prazo - Compra - Venda 

Adminl,troç:ão de lmovels 
Nova Jguassú : Av, NIio Peçrnha, 23-2, andar, Te l .  234 
Rio : Rua Buenos Aires, 19  - 2•, sala 3 - Tel, 43-8670 

às quintas-feiras d.,s 16 ás 18 horas. c:J is, Legaliz,,ção de F1rm11.e, etc. 

R E N i3  SALU'2 1 C ll'ITANGR GRR NADe 
DESPACHANTE OFICIAL 

·------· -·41>·-·-·-·--

V A L V U L  A S
Ml\N6BL J6AQUIM R I B B I R f> FIL Re 

PERITO-CONTADOR 

V R B C, 6 O E  L 1 S T J\ 

P��;i quantida de, desc o n tos espec i a i s

$0/0 - 10% - 2-:l ¼ e atê 30¼ 

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

Rua Getúlio Vargas, 2 
TELEFONE 264 - NOVA IGUASSU' 

M A N 6EL 1,'BORf> DE RLMBIOR eeuTe 
CONTADOR 

Av. Nilo Peçonha, 23-1 ·, andor-Tal. 438 

B d .  "N ice"-N 6 V 11  I G URSSO- B. do Rio 

�--------------..: 

Seja um rapaz elegante 
Faze ndo suas roupas s6 com 

IDA\IRCY t ALFAIATE 
Roa Marechal Floriano, 2363 

•••••••••••••·• ----.- Novo lguossú Estado do Rio 
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O MAIOR ESTABELECIMEIITO DE CRÉDITO DO PAÍS 

Filial de Nova lguassú - Estado d() Rio : Pra�a 14 de Dezembro, 98 

Telefs.: 4 (Contadoria) s 25 (Gerência)-End. Tel. : ' 'Ss.tBl ite, ,·Caixa do Correio, 3 
Oondi�ões �:u:-a, as Dontas de depósitos 

Depósitos sem li mite . . 2 %  a. a. 

Depósito inicial minimo,  Cr$ l Jf >.( H i tiraihs l ivres Não rendem juros os 
saldos ioferio res áqueln qur.ntl-J, ner:  as contas liquido.das antes de decorridos 
60 dias a cootar da data _, abcrturn. 

Depósitos Vopulare!:. - Limito llo Cr$ 10.S::J,0O . 4 �!'l ¼ a. a. 
Depósitos mioímos CrS 50,00. Retiradas n f.1 imas, Cr$ 20,<·0. Nilo rendem Juros o& 
saldos : a) inferiores a CrS 5o,oc,; b) excec. _,ntes ao limite; e) das coo tas eocer
radas antes de decorridos 60 dias da data da abertur::. 

Depósitos l imitados - ' imite d J Cr$ 50.0CO,OO 
- •..,imite u o Cr$ 100.000,00 • 

li ¼  •• •• 
3 �� a. a. 

Depósitos minimos, Cr$ 100,00. RetlradaG miulmas, Cr$ 50,00. Não rendem Juros 
os saldos inferiores a Cr$ 100,00. l>emai3 condições idenlicas ãs de Depósitos 
Populares. 

Depósitos a Vrazo Pixo , Oep6sitos de Rviso Vrévlo 1 
Por 6 meses 4 '% 1. ª· Para rstlradas mediante prévio avlao : 
Por 12 meses 5 % a. a. 
com retirada mensal da renda, De 30 dias 3 1/2 ¼ a. a.. 
" por meio de cheques De 60 dias • ¼ 8, •· -
Por 6 meses 3 1 í2 ¾ 8· 8· De 90 dias t 1/2 ¼ a. lw 

Por 12 meses . . 4 1 /2 % a. a.  
Depósito ru inímo-Cr. 1.000,00. , Depósito inicial mlolmo 1.000,00. 

Letras e prêmio :  Sêlo proporc lonbl. Cond : ·�ões idêoticui; áe de Depósito a Prazo Fixo 
Fez, nas melhores condições, tôdas as oporoções bonc:órios 

COBRANÇ"-S TRANSºERENC!AS o• FUNDOS. 
,;.<SCOtHOS �e •:,tras, s11quee e l't,,uee eôbre ests ou quateq.ier outras praçae. 
H�PRC ºTi MO� e-n contas correntes cem c�uçl!:, de du 'li.'"ª
CR(O,YO AGRICOl.A a 1. ngo : :,zn, sol> a garaotla exc •'va da truta . 
CRfrl: fO i'ECUARIO a IOlll!O prazo para cust�lo de cr11 • aquls,çao do gado paca eog,>rda, recrlaçlo, eto. 
CR(OlTO INOUSTR!AL para a compra d� m�tériae primas , r. orm:is. aporlc.çoamemJ e aqulilção de maqulnirle. 

S!\o at�ndlr1•>9, , Kll a mai, r preateza, todo, e• ped: i�� < e 1 •, :maçõe� e csoIarccimentos 16bre quaisquer Ili"" 
r1t\lle6 c!a Cartolr,i de Crédllo A&rioola e lnd,elrft1l, que ao acha em pleno funcionamento. 

� Agências em tôds& Ili capitais e p rfocipc:is cidadea do Brat1i1 
@J Corre, pondeotes nas demais e em todos os p:iisea do muodo 
@li 
�li�fi®ll@/@@lJ@J@J@@lliE@r::.r��1irsi1'::�TIBi�-�-1®-



tlomlo,ro, 2S-VJI-t9'8 

Pref aitnra Municipal de Nova Ignassú 
R, e s o l a. c; ã. o  D. 24 

Abra credito a,pocial do Cr $ 51 .769,50. 

A ( •u1ara lloaidpa1 do Nova Jguassú, por nos r,prulntao 
tr• tr.ga:•, drC"rcta " tu promulgo e ca1nciono a s,i:ulllte Ruo

.
Juç11 

Aft t ·. - F1c1 aberto o credito esperial do Cr S 51 769 5< 
(cioqueoc11 C1 um mil  sNeeeotos e !ile�o:r�ota e novo crozriros e cin 
arou <"�DU\"O�), plr!\ ateoder rxclu,1.-amf'rite ao p1�a.mfnto d1 

�,uai o 1n 1t •rial eu>preg1ido tio eonstroçlo 0:.1 cons rvaçlo de n 
,,.�",;, r,,n, ru_ç:'io ou rdotm 1!11 de pontes e dt-m11i, su,ti. >S rdacio 
,,dos � r�

od�v••: O rccur�o p ua a ahrrtura do u. dito m ociona 
•o rrore111 t,, d<.';:iosi!n �e Cr S 5 1 .769,õO, f'��ttudo p• .a Sftr. t1r11 
d •  \'i .t(:Í • Obuo; 1 ubhco.s dn E,tadll do filo rfo J•z:.etro 1 <'tn (i1c-t 
4; rfr,111 -.1,, n ,  ()1·cn•ro IN n, 8 4fi:{, dl" 27� 12 45, na Lei n 22, d· 
I& d,, f,•'f"d'f'1ro de 194.7 t• no u�crrffl Lei E .. tadual n. 3 147, d< 
16 5 4j1 qa<' ui.1ram1,c rtgalaro a distribuitlo d1-s cotas do ªFood 
Bodo,iuio .\�c,oo•I 

Art J·. - Rovogam-se as disposições eru •f'Oot.rario. 
Pref,ltura !duoicipal de Nou lguassú, 19 de julbo d• 19,18. 
SEB��TlÃO DE ARRUDA �EG&EIROS - Prefeito 

R e s o l u c; ã. o D. 27

Di a denominação de "fpominondot Ramos" ô 
repr6sa do Rio Cachoeira, nesta cidade. 

A C..1,11ara J\1unicipal de Nova lguassú por srus rrpre
arnunu:s 1--gais, decreta e eu promulgo e sanciono a !<il"guinlt
H.,olução : 

Arl Jo - A atual reprêu construida no lugar denomina. 
do •cachoeira". 1 • .  distrito dêsh: .\1unicfpio. para o reforço do 
'1bnte<.imc1lo dágua desta didadt>, ter.1 a denominação de "Wt· 
preu Epaminondas Ramos". 

Art 2<> - A presente Resolução entrará em vigor na 
tlala da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitnra IIDJ>icipal de Non lgoassú, 22 de julho Je 1 948 
SEBASTIÃO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 

B e s o l u c; ã. o D. 28

Abra crid1to a,paciol da CrS 200 000,00 
(dvzento1 mil cruzeito1). 

A Camara Municipal de Nova lguassú, por seus repre
_..tes tecais, decreta e eu promulgo e s,ncivno a seguinte 
a.ellÇlo : 

Art. t• - Fica aberto o crédito especial de duzentos mil 
auelros (CrS 200.000.00) para • t<nd<r o P•l?amenlo da primei
,. prntaçio a Companhia Metalurgica Barbará, relaliva á aqui· 
liCID de canos para a rede aJulora destinada ao abaslecimenlo 
.... dtsla Cidade, nos termos da  proposta apresentada pela 
lllirid: Companhia, vencedora no  processo de coucorr!ncla 
,-1ca número 4.247/48. 

Art. 2> - O recurso para a abertura do crédito acima 
lllerldo, pro•lm do depósito de igual Importância efetuado na 
T-arla da Prefellur;; Municipal de Nova lguassú, pela gula 
•· 1 7'3t48, pela Ass�ciação Comercial e Industrial de Nova 
....,, (A. C. 1 N 1.), em cumprimento ao estabelecido n, 
._la primeira do co�tralo de empréstimo celebrado entrr 
- Aaoclaçlo e esta Munlclpa,1dade, no dia 22 de julho de 
- 1 1<,lbu 31v, do livro "97- P1V", das notas do Tabelião 
• t·. Oficio desta Comarca, :autorozaoo pela R.solução n. 8, 
* li de dezembro de 1947. 

Arl. 3o - A presente Resolução enlrará em vigor na 
• da tua publicação, r<vol?•d•s as disposições em c�n1rárlo

Pr.feitara llllllicipal de Son Igoassú, 2! de julho de 1948. 

IIEBASTI.lO DE ARRUDA NEGRElROS - Prefeito 

Paulo Duque Estrada Meyer 
A D V O G A D O

I N V E N T Á R I O S  - C A U S A S  C I V E I S

.. Gtt61io Vargas ,8. 5ala 2 Tel '27, ás su e 5•,, feiras, 
das l i  i, lf, boras. - SOVA lGUASSl' 

.. Alti.Ddo Goaoa1ara, 17/21 14°. andar Sal•s 1401 /�, Ed. 
a.;.. Tel1. 22-li"3 �u 21-i5i3, is 2•s, 4••. • 6•• !eiras, 

das IO_âs 12 - 16 ll• Ih horas. - RIO. 

A rmazem e Bezar 

Vende·i•., foz•ndo bom ne-
9oc10, em Paulo de Frontin, an# 
tigo Rodeio, troto •• com Awe• 
lino 8,lfoncou,t, !'1.31 T,ov. 13 de 
março, 88 Fon•, 105 Nova 
lguo11G. 

ll&laor: Trigu eiro 

Nova lg .. -:u1u 

M e c â n i c a 

CO R R E IO DA LAVO U R A  7 

PA RA O S  APAR E L H O S  

ELÉTRICOS PORTÁTEIS 

Condutores PIRELLI 

isolados com borracha 

Eletricidade é hoje sinônimo d e  confôrto, em 

todos os sentidos . . .  11: a enceradeira, o aquecedor, 

o fogão elétrico . . .  Uma infinidade de aparelhos que 

exigindo apenas um simples gesto para entrar em ação, 

encontram sempre tipos adequados de fios e cabos elétricos 

Pirelli, para a sua eficiente aplicação. São técnicamente perfeitos. 

Pioneira na produção de condutores elétricos, com 75 anos de ex

periência mundial, Pirelli pode garantir o mais alto padrão técnico. 

..... ..... -

Pirelli S. A. - Companhia Industrial Brasileira 

N A S P R I N C I P A I S C A S A S D O R A M  O 

Um condutor 
de qualidade para 

cada aplicação 

"-�� ,r � ,=,;5 P --· 
,..r. -1 ')1 

..... 
�� �

C!M,� 

COMARCA DE NOVA I GUASSlJ 

E D I T A L  
De publicação de documenlo1, 
•• proceuo de loteamento de 
terras, com praao de 10 dias, 

como abaixo •• declara : 
Henrique Duque E a t r a d a 

Meyer, Olklal da Primeira Clr
cunscrlçlo do Registro de lmo
sels da Comarca de Nova l�uas
sú, Estado do Rio de Janeiro, 
por nomeação na forma da lei, 
etc. 

, j - o/' ..Q_) 
CMl-fl • •�••,-o C"'" itie-fl-H ,.,.. ,...g • ....,_, .. 

Pf C..Cto' .. H pOtd ---'4 /IP , ..... ,.,._ ...... .............. 

Cine Verde 
A M A1'HÃ E TER

CA-FE:l l{A - JMnal 
Nacional; o drama : 
··Os qualro filhos de 
Adãoº , r o m lngrid 
Bergman e \Vat ner 
Baxh.:r; e o lilme : 
1 ·Fantasma do deser• 
to". com G e o r & � 
Houston e a conhnua
çao do filme em serie. 

QUARTA E QUIN
TA-FEIRA - Jornal; 
o drama : "E3te n<'!l!I''
amor ", rom Richard 
Mont11ban e Emitia 
Ouiu; e o lilme : ··B�n
d i d o s  frClnteir iç�•"• 
com Tim McCoy. 

HOJE • . Cornel WIIJt e Anita L ui,c no lilme : "0 f1lbo de Robio Hotd", 

SEXT,\ . SABADO e 
00\IINCJO - Jornll1 
Nacim1.d e da Frx: 
o dr,,m;, : "Farrapo 
humanu", com f?ay 
Milland: e a c:onlinua• 
çlJ do lilme em 1lrl<. 

lllFORMAS DE AUTOS EM GERAL 

Pintura�. ca pot"� e ,,�tuf,1 ml'ntoe 
Cuosi- r1011 de l, 1 ler i 1t� dlverijas 

Pelo presente edital, com o 
prato de IO dias, e publicação 
�or tre1 vezes, no • ·D11r10 Oli 
clal" do Estado e no •Correio 
da Lavoura", jornal que si: 
edita ne11a cidade, faço saber 
aos lntere1sodoa que por Jaime 
Gomes de  Padua foram depo
attadoa neste cartrirlo, á rua 
Oetullo Vargu n.  78, para a 
devida ln•crlçlo nos termrs d 
Dccreto,lel n 58, de 10 de de
zembro de 1937, reeulamentado 
pelo Decreto n J úW, de 15 de 
setembro de 1938, o memorial, 
a planta do lote•mcnlo, oa 11· 
tuloa de domlnlo e mais do, 
cumentos exigidos pnr aquelt�a 
diplomas, cendo objelo d, lo
teamenlo, que tomou a deste 
n1çlo de "VIia Jaquelra". a 
seiulnte Area de h:rrtno, prln 
clplando na bifurcação da rua 
Damu Baptlsta com a Ealrad• 
que ui desta cidade para An 
drade Araujo. uma curva de 

t �:: :} /��f:ut
u
h
m

:e 3�J: /5()' 1. NI!, dtpols com m� 1 7Jms 
com atlmuth de 53• 3 �O'NE. 
numa pequtna curva co,n 6ms 
38 dtpola de uma rela com 

quebranJo para dlrellJ u .1 proueguhdo pela mesma rua de Nofl l11uu,ú, Estado do 
curva de 15ms 1 :>  cont1nu1nrio com outra u:t:1 até o ponto d\! �10 de J1ne1ro, ao� vinte d1•

1
� 

ptla mes na csu da a•e t>nco,,. 1 part•dl com 92m1 , e azlmuth do mfa de julho d<1 111no de 
;:' trar um marro da 'i u cu 11

1 

Je 2 1 0  e 63.NW o pr1mc1 , n  novecen101 e qu,1n�nta l O :· 

a praJtlada , ua c1m 199 m, desla àrta, tendo 837ms, , 40 Eu. Henrique Ouquc tira • 
com a,1mulh de: J5u t> 24'.SE, ou1 a área quadrada de 43 430 \1.e er, Of1c:lal, o ,ubscre,o e 
p,la mesma proJet t la ruJ, t:'111 metros p ca, pelo (H<Sente, mar-- ,sarno. H,11r,qu, Duq1' ,.,,rf� 
l inha rrla 1� o marco da e,- e 1i.1t) o prazo de 30 dias, c:onla diJ J/,y,r. A prettn e cop 
qum• com rui >amu llapt ,.

1

do da ultima pub1•caçao, para

,

co.,.ere com o or•e1 •:1, boje 
la, rdJ c J rn  :..W7 n, !O e az'. r fello de apHsc-nu�áo de lm· .ir,aado. e onde se ac: am co
mu:h dt 76) :.t:7'SE, pcl;ii rut pugnação, porv�ntura cxl1ttnh� lados e lnulll lzados na 

1
1:�:t 

D1m:a, Bapt !!la nums rctJ de c d� lnleresse dt ltrc.:lros da lel 01 1,101 c:ompe e 
5l 'flS u inu1h de r,· e 39' NW, O•du e passado neata cidade Hcar1,ue Duque E11rad1 M1Jt1, 

Vmberto Ambrosi 
71  •,OV4 J(jL�S�( L do � '  

...,__________ _ _ _______ 117ml, azlmulh de 830 e 14'NE, 



Compreendeu a necessidade e � valor da conservaçao do so 
Washington (USIS)- Crcs

crotc comprctn�ão da orces 
,idade e do v,lor da con-
1crv,ção do solo foi o que 
resultou do •mplo programo 
de cooper,ção entre o Ser 
viço de Conservação do 
Sôlo do Deparumonto d, 
Agricultura e inumcros ou
tros p2{�c". Atualmcnv, o 
S<rviço de Con,rrvação de 
Sülo (SCS) m•nté,n corro, 
pond2ocia sobre assuntos do 
,u• alçada com chca de 90 
p í,cs. E,u corrospon��nci, 
varia desde cartas, sohc1tan 
do boletins e informaçõe· 
especificas, até questões ,x 
teos21 e profundas acêrc, 
do combate à erosão, d, 
conservação do solo e d, 
água cm vá,ios países. 

p;urocinJdo pt lo Escrit�rlJ 
cfc A�suotos lntcr-Amcnca 
nos. Este programa deu 6t1 
mos rc�ulcados e como c,,n 
,equrnci,, a partir de 1944, 
o D:partamcnto de fatadc 
LHHO� a proporcionar fun 
Jos par• a continu,ção do 
prcgnma de trrinamcntt. 
Assim é que duronte o, ano 
Je 194s, 1946 e 1947, ma, 
z-7 técrncos r(crber.1m trc1 
o•m<nto nos Estad<.,s Unido, 
em con,xão com o rd«id, 
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· CORREIO DA LAVOURA-mesmo tc-mpo que progra· 
mas_ educ�cioorn e demons 

FUNDADO EM H DE MARÇO DE 1917 
trauvos ligados à conserva
ção do solo estão sendo Rcd, e Oficinas: Rua Bernardino Melo, 2075 
ativ•mente promovidos em ANO XXXII NO._V_A_I_O_UA_S_Ú,----------::-:�=-=::---::-::----grande número de p•lses, 

programa. 
Que o rrograma tem ,id, 

coroado de êxito bem e 
drmon<tra o fato de que •' 

Cultura da 
batatinha 

PIMENTEL GOMES - Eng. Agronomo 

pe,soas que dele se bcne6- ( C o n e l usa o J 
ciaram assumiram cargo� dr ESCOLHA DA SEMENTE - Os tuberculos mui-

Dude julho de 1942. quo 
o ses vom executando um 
programa sistcmá�ico . do 
treinamento de nac1ona11 de 
outro• países. Naquela o�a
sião 2.s técnicos da America 
Latina vieram aos Estados 
Unido,, sob um programa 

responsabilidade qua?do �< to pequcoos dão plantas fracas, que pouco produzirão. regresso a seu! paues e,, Utiliz�m os médios, ou os grandes, cortados em pedaços origem. Foi CSte O caso do que contenham pelo meoos duas a três gemas (olhos). Brasil, México, El S,ludor, Rcjeitom as batatas que apres�otarem manchas escuras, ao Guatemala, Colombi:i, Pcrú, �er cortadas. 
Equador, Chile, Venezuela _ 
e Argentina, para citar 0, _ EXPURGO - Convém expurgar as batatas nao 

p,íscs da America Latina. brotadas aoces da semeadura. Para isto, em vasilha de 
Ainda como resultado do madtira prepara-se uma solução de sublimado corrosivo 
programa, seis países pro- a um por mil. As bat•tas devem ser mergulhadas oa 50. 

BELE) He>RIZe>NTB• SANATÓRIO STA. TERESINHA 

Para doentes do ap•relho respiratõrio. - Diretor : Dr. Luiz 
de A,eredo Coutinho. - Alimentação boa e cuidada. - Pneu

motorn - Raios ultra-violeta -- RAIOS X. 
Avenida Carandaf nº 938. - Fone: 2-1513. 

Agencia Chevrdet Iguassú 
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� d11 G.-o,al Moton do Brasil 
• di1t,lbuidoro das Goladei,01 frigidai,e 

,_. • Camaras de todas as marcas. - Oficina mecaaica 
a cargo de técnicos competentes. 

PIODUTOS MOBILOIL INSETICIDAS SHELL TOX 

J oã.o B.. Oa.rdozo 
lteprescatantes da Shell Mex Bruil Lte. 

lução durante hora e meia. Não e,quecer que o subli
mado corrosivo é eictremamcnte tóxico. 

EPOCAS DE PLANTAÇÃO - Há quato épocas 
principais de plantação em nosso país : fevereiro-março 
e ag6sto-setembro oo sul e no leste meridional; e mar
ço-abril e junho-julho no leste setrntrional e no nor
deste ori<atal. 

PLANTIO - Usa-se compasso de so a 70 ceotimetos 
entre os sulcos e 2.0 a 30 centímetros no sulco, de pé a pé, 

Semeiam-se os tubérculos a profundidade, que va
riam entre 4 a 8 centímetros. Nos solos compactos a pro
fundidade é menor do que nos leves. 

Semeiam-se 1.200 a I. soo quilos de tubérculos por 
hectare. 

TRATOS CULTURAIS-Antes de a batatinha nas
cer, faz-se a primeira passagem de cuitivador, repetindo·:· frequentemente_ 

As fl,,res serão suprimidas logo que apareçam. 
Pulverizam-se os batatais, se atacados por fun,;os, 

com : sulfato de· cobre, 1.soo grama•; cal virgem, 1.soo 
gramas; água, 100 litros. A reação d�ve ser neutra ou 
ligeiramente alcalina. 

Caminhões pesado, INTERNA TIONAL 
Líderes na classe dos caminhões de grande 

capacidade 

Os caminhões lnternational estão sempre presentes 
onde hõ serviço pesodo a efetuor, 
Êle, vêm equipados co:n o novo motor lnterno
ticnol "Diamente Vermolho'1 e oferecem a me� 
ma construção e o mesmo desemp8nho CEM POR 
CENTO CAMINHÃO que asseguraram a venda 

eoncessionarlos nesta cidade 

Alberto Cocozza. S. A. 

Rua 13 de MJrço, !18 - Tel. 212 
Contra os insetos que comem as folhas pulvoriza 

se com : água, 100 litros; arseniato de chumbo, 500 gra· 
m;;s; cal virgem, soo gramas. 
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COELHO BARBOSA d C1.A 
FARMACIA-lluo doCorioco,3Z-Rio 

COLHEITA - Procede-se à colheita em dia de 
sol, quando o batatal já amarelou e murchou. Procura
se não machucar nem ferir os cuberculos, que devem 
ficar expostos ao solo, perdendo o riccesso d;lgua, por 
algumas horas, antes do transporte. 

RENDIMENTO - A média, no Brasil - uns 
s.ooo quilos .por hectare - é baix,. )2.000 quilos é um, 
boa colheita. 2.0.000, uma colheiu 6cim,. Excepcional
mente, são colhidos 4o ooo qu,lo,. 

CONSERVAÇÃO - Consegue-se uma boa con 
servação com cuidados culturais, utilizando ca,x>S espe· 
ciais, silos aéreos e subterranco•, etc. Pode·se também 
expurgar as que se não destinam ao plantio, mergulhan· 
do-as numa solução de ácido sulfurico a 2%. 

INFORMAÇÕES - Outros det,lhes, com o autor 
no Seniço Florestal - rua Jar dim Botaoico, 1008, Rio 
de Janeiro. 

_L_O __ �_A_�S __ L_@_A __ C_A __ VA�i�I 
J. LA CAVA

CAMARAS FRIGORIFICAS. SORVETEIRAS E BALCÕES FRIGORIFICOS 

Geladeiras Comerciaie e 
Domesticas 

Ace1bórius purtt ref, ige-, ç1lo 
em g.,rul 

Rádios 

0ficma Modelo para monta- 1 
ge:n e consertos ij 

'12)] 
Serviço de cooeervaç!io a 'i,,j] 

domicilio rv] 
[}] 

!11 6 Q U Í D 118 f� 
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Rua Marechal Floriano, 2399 · Telefr,ne 325 - Nova Iguassú · E. do Rio 1 
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NÃO SINTA F�IOL. 
A 

Alfaiataria Santos 
Participa. a.os seus dis· 
tintos clientes que r,ece· 
beu um ma.g-ní:8.oo sorti· 
mento de a.g-.�aa.lhos pa!'a 
HOMENS, SENHORAS 

e ORIAl'JÇAS 

Venda• com pequeno• lucro• 

ALFAIATARIA SANTOS 
Rna Marechal Floriano, 1968-Tel. ZBO

N(IVJl IGU1\SS0 - B. º" RIO 
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