
A LA PJ S ... 

Futuros dirigentes 
tfo~fo~c~~ 

Comemora-se em todo o Brasil, rom o mesmo ardor 
cívico P entusiasmo dos anos anteriores, a Semana da 
Criança. 

E' a sublime glorificação dos homens de amanl1il. dos 
futuros dirigentes de nossa politica militar e diplomatica, de 
nossa politica economica e religiosa. 

Ha :!2 anos Ioi etetuado, com invulgar sucesso, na ci
dade do Rio de ,Janeiro. o Primeiro Congresso Brasileiro de 
Proteção á lnfancia. de inlciali,·a do saudoso pediatra dr. 
Moncorrn Filho. rom um numero apro~imado de Ires mil 
aderentes. 

l'm dos mais ilustres congressistas. o dr. Antonio Epa
minondas de Goun'a. em sua conferencia realizada na Aca
demia :,;acional de ~lcdirina. como parte integrante do pro
grama do memora,el certame. chamara-nos a atenção para 
este quadro de um negrume que comoYe. nesta cena pun
gente do nosso drama rural : 

"\'em de longes terras o trabalhador. Atraido pela 
fama das nossas riquezas. do nosso solo ubertoso, a sua 
mente. incendida pela justa cobiça. sonha com rios de ouro 
a manarem pelas nossas campinas viridentes, 'onde uma 
pnma,·era in!indaYel cria um ambiente propicio ás mais 
ousadas esperanças. 

Ele vem arrastado na esteira destes roseos pensamen
tos. que o embelecem como canto de sereia. 

Instala-se; labuta W longos anos: e. no fim destes, a 
miragem se esvai; e fica-lhe no lugar este lugubre painel de 
horrores: o homem avelhantado e embrutecido pela pinga: 
os olhos semi-cerrados pelo tracoma: derreado e fnutil como 
um matungo: o baço e o fígado estrop ados pelas judiarias 
do impaludismo e do amarelâo: sem vintém; devendo na fa
zenda o que nunca mais poderá pagar; os lilhos mazombos, 
analfabetos. qu!l.se cegos e opilados; na completa ignorancia 
das regras de higiene do corpo e da alma; as filhas, que 
lograram ,·iver. aranhiças. merencórias. sandias, cloróticas, 
impaludadas ou papudas. nunca ou,·iram falar da higiene 
intima da mulher: e há até quem lhes negue a existencia 
de uma alma e coração sensíveis, de tal modo se parecem 
com os irracionais que as cercam. 

A companheira deste misero forçado, bestificada nesta 
dolorosa via crucis. , faz inutilizada pelos me;;mos males: 
os outros lilbos morreram em tenra idade, de uma anemia 
estranha. que lhes !oi diluindo o sangue na palidez perni
ciosa; outros finaram-se roídos pelas molestias gastro-fntes
tinais. E os coitadinhos morreram como cães sem dono, á 
mingua de cuidados inteligentes e oportunos. e de uma sêde 
de leite são e substancioso. 

Seria relinada cretinice pretendei· que este homem. 
torturado por esta liquidação forçada dos seus ideais, por 
esta dor que desatina. e ni\o acha minoração, possa amar 
como nós este ~rande pais. e achar consolação nos nossos 
campos que, agc,ru. à sua imagina,ão turbada se afiguram 
peores que as mais afamadas gehemas. 

Como fazê-lo amar e respeitar estes goYernos que se 
descuidaram de sua sc,rte, que o deixaram apodrecer e ser 
devorado pelas endemias e pelas cernndija, ,·ectoras de 
implac \·eis molestias .,. 

E.ste p1eambulo. a t 1ue t,•rcmos de \'oltar,. apresentan
do o rever•o do quadw. tracado pelo couferencista, se1·,·e 
apenas para salientarmos a mag-rnfica realidade do carinho 
com que o E.sta.io Nacional , em dispensando ás familias, 
numerosas ,,u nn'> no ale\!tntado proposito de amparar a 
nosrn in!anc1a. 

O Pres11ente Gctulio \ arga~. - segundo noticias di
vulgadas de toda a imprensa, ~e impôs, ainda uma vez, 
à gratíduo d,,s seus patrícios i,ela prática de um gesto de 
rara magnanimidad•·. cujo~ eleitos se hão-de expressar em 
quatro pala\'ras apenas uma vida !oi salva. 

O caso é simple, e merece ser contado rapidamente . 
um lavrador de Carutnpera no interior do Maranhão, viu-se 
surpreendido pela desgraça, ao ingerir, uma de suas filhas, 
com dez anos de idade, um objeto estranho que ameaçava 
matá-la. se não fo,;se atendida sem demora. 

Desesperado e sem recursos, - acrescenta o n!)t_iciá
r!o, - dirig-iu-se o lanadot ao Chefe do Governo sohc,tan- · 
do auxilio,· certo de que era esta a derradeira mstanc1a que 
lhe restava. 

Advertido da situação, não demorou o sr. Presidente 
da Republica em ateo der ao. U!)elo Detel'mioou a ida de 
um 11vião da Força Aérea Bras1lc1ra ao Maranhão para_ trans
portar a meruna e autorizou sua internação no Hospital da 
Aeronáutica de Belém. . 

Cumpridas as pro\'idencias, està ho.1e a criança livre 
do perigo. 

O fato ocorreu ha qua•e dois meses. Co1c1signamo-lo 
em homenagem á semana da r1ança, o que Já const1tue 
uma tradição em todos os rerantos de nos,a estremecida 
Pàtria. - · ir 

Não é a primeira vez. e cer-tamente nao set·a a 11 ,ma, 
que o Chefe do Governo vem ao encontro de hurn1ldf's bra-
11.leiros que sofrem. 

E' a nítida compreensão 

No mondo da ciência 

Micróbios ami
gos e inimigos 

Pelo prof. Alexander Flemiog 
(Descobridor da penicilina) 

Alguns micróbios, t•is co
rno o strrptococcu~, invadem 
os tecido, do corpo e cau 
,am infecções generalizadas, 
ao passo que outros, tais co 
rno os de tétano ou da diftt
ria, sómente se desenvolvem 
localmente, em algum pe
queno pomo, mas produzem 
coxinas muito poderosas que 
,e introduzem na circuloção 
lo sangue e atacam ctrta, 

células suscecíveis e vitais, 
causando frequentemente a 
morte. 

Descobriu-se que quando 
essas toxinas eram inocula 
das em cavalos produzia-se 
em seu sangue uma anti-to
xina que neutralizava o ve
neno. Essas anti-toxinas fo
ram usadas na medicina du
rante muitos anos, com gran
de êxito cm difteria, tétano 
e outras moléstias. Mais re· 
centemente descobriu-se que, 
,e essas toxinas fossem tra
tadas com varios produtos 
químicos, tornar·sc-iam não 
venenosas, mas além disso 
estimul,riam a produção de 
,nci-roxinas, quando ino,ula
das no corpo. Tornou-se as
im possível proteger o exer

cito contra o tétano e as 

Fachada da Escola Professor Paris, construida em Belford Roxo pela administração do dr. Bento 
Santos de Almeida e recentemente inaugurada pelo Interventor Federal, cmte. Amaral Peixoto. 

crianças contra a difteria, 
pela injeção de toxoides (to
xinas tratadas quimicamen
te). Esse pr-ocesso é p~rfei
tamente inofensivo e confe-

re urn elev:K!o grau de imu
nid,de, de forma que cons
mue séria responsabilidade 
para os pais recusar que seus 
filhos sejam imunizados con
tra d,fceria. 

Sempre constituiu um sé
rio desejo <los cientist>S que 
lidavam com molestias bac· 
terianas encontrar um pro· 
duto químico que de1truissc 
os bacterias no corpo, mas 
até Ehrlich introduzir su~s 
preparações de arsênio para 
o tratamento da 1í6lis nao 
existia coisa alguma que ti
vesse efeito evidente contra 
as bacterias. Mesmo drpoi, 
do Salvarsam (606) e de seus 
sucessores, toi necessario es
perar muito tempo antes que 
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1\ guerra dos rotos 
e das doninhas 

Esguias doninhas, 
AHirn como os gatos, 
Têm tal õclio aos rotos, 
Oue devem talvez 
Os míseros bichos 
Aos seus buroquinhos 
Não ser, coitadinhos, 
Extintos de vez. 

Mos um rei dos rotos, 
Amigo de brigat, 
Em eras antigas 
Esquece o pavor, 
E tropas armando 
De agudas espênhos, 
Promete à:. doninhas 
Dar morte de horror 

LA FONTAINE 
Foi grandé o derrota! ... 
Qual deles mais fraco, 
O exíguo buraco 
Ptocura encontrar; 
E todo o ratinho, 
Soldado sem põsto, 
Fugiu, que era um gôsto, 
Podendo escapar. 

Mas todos 01 chefes, 
De grandes penachos, 
Sofreram empochos 
Tentando Fugir, 
E em seus buraquinhos 
Entrar não podendo, 
Ai I forom morrendo 
Seu faclo a carpir. 

as sulfonarnidas (comumente 
cham,das por M & B) re
volucionassem o tratamento 
de febre pucrperal, me:iio 
gite, pneumonia e outras 
molesti,s. Agora temos ou
tro agente ante-bacteriano 
~uito mais poderoso, a pe
nicilina, que é provavel:nen· 
te apenas o precursor de 
uma nov, série ci: substan· 
cias qu~ tornarão rapida
mente curaveis algumas das 
molestias ,nceriormcnte mor
tais. 

O esp,ço não permite re· 
ferencias a muit<>i dos pro
gre;sos feirns na b,cceriolo
gia rr.rdica e devemos recor
dar que apenas um, peque
na fração dos microbios 

existentes é c•pn de infec
cionar o homem. De face,, 
dependemos bastante de al
gumas delas. A putrefação 
deve-se processar n::1 n:aturrz,, 
a 6m de que os m•teriai, 
organicos complexos sejam 
reduzidos a materias simples, 
de maneira a serem utiliza
do, como alimentos pelas 
plantas. Além disso, existem 
bacterias no solo que com
binam o nitrogeoio do ar 
para fazer sais que servem 
como adubos nitrogenado~. 
A ação bacteriana participa 
da fabric1ção de manteiga 
e de queijo, o cervejeiro e 
o padeiro usam fermento 

(Conclue na 5• página) 

BELV H01-tlZCNTE•Doenças Pulmonare~-TuberculMe 

Dr. Luiz de Azeredo Coutinho 
Aceita clientes par.1 tratamento san:itorial. Dâ informkçõc-., 

<'ID ra.rta, quando solidtad~s- , 
Cons.: Corijós, 218-2º - Dos 3 ás 6 - Fone: 2-1406 

~·.•· ... • . • ..... • . • .... :-·: --:. :---: .. : ~-:-:•,:=•-• :-: .,,,.-..:-:-:""-xy 

1 EMPRESTIMOS li f 1 :,: .,, 
·'· Vara liberação de hipotecas onerosas i J ou aquisição da casa própria, paga• I 
:t mentos a longo prazo, pela Tabela 
} Vrice, com juros módicos, sem co• 
:~ missões de qualqüer natureza. 

·'· }. 

·'· ·'· :~ 
·'· ·'· •:• 
'.( 
t ·,· ·,· ·,· ·,· :,: 

APARTAMENTOS A' VENDA 
étimos apartamentos e prédios resi• 
denciais, vendidos mediante redu• 
zida entrada em dinheiro e o res• 

tante em módicas prestações 
mensais a longo prazo, 

:i Informações sem oomprom1sso 
T ombérn estas, bravas, Um vulto pequeno .,. 
Bradaram , ,, A guerra !" Num canto se esconde, ·a- H • t .,. • • 
Tromeucéueterro Mosrorovôoode 1\:,i Rance 1po ecc1r10 f 
Com tol confusão; Um grande senhor!... :i: l_} s l\ ; 

!! E,tendocorrido Norid•,aporcodo ti f ,_ R ~s1·1eiro :t 
o sangue em regato,, Ou choro ou re11ngo... ::: ~ (1 r ':.J r U • • ~: 
F1eorom os rotos Mas ri .. ,e a petinga , .~ Nº 90 , .. 

; Ve"cidos no açõo, Do seu pescador. ::: RUA DO OUVIDOR • * 
11 

' · d A l ;,,: sucursa-1s -. sa-o ºaulo-Santos-Bahla ,. 

J ,
- --·-· ·• - ...... (Tr_a:~n__:-~:~~n-..... ªc~o -~--=~'-°----~ :s .._.._. -~-· .. --=·-·-·~·-·-·-·-:-: .. :-;--; .. ;--;-; .. ;--:-:--; .. ;-: .. ~: ~·- -~ -~------.......... --~_,,,..-- --- -.. .._.._.........------~ ~~+;,,-:-:-:-;-.. -.--.-.-~-.~-.-. t ••• ' ••• 



Pas.2 

Distribuição 
dágua à po

pulação 
e amor só pensa 
no próprio amor ... 

JO. fO GUJMAR,iE, 

"CORaEIO DA LAVOURA' 

Un1 caso e um exemplo :1 

OS 1o,nais do Rio, du•anfe vãr,01 dias, preoc~para~- 11 
se com um coso deveras singulor o d e Joao ~e luc 
Ma ur icio, fambãm conhncido como moleque ~e l1x. 

Criado n'3S rodos do malandragem, F elix e m 
pouco tempo se reveoloo um punguis ta, .d~ tal !"º"'!'· 

r I i:1.rr< C' q P h z nrr,me,:-;a rle jo:?ar _o fiéri~ t,}da a,u, 
. 1 B 

1
' 11_, l he- JH <, m , , cdho~ e faze111 tre,1P11t.,~ 1 'Ja 

VJ(' em q~ d "nHt 0 1.1 t:' r r-om€ssa Inf"s:ac, IJIJ í•{a bij 

Pau aunuar a falta dá 
Gl1a. que os igua_ssu.an_os vem 
srnc,ndo ha vanos dias, dr· 
vido à longa rstiagem, o sr. 
Prefeito Municipal tomou 
uma prcvidrncia digna de 
doi;io,, orde~ando . que •• 
fizesse di,rribu:r dian_amrnt< 
à população o prec,'?so _11• 

quido, que os ca!:'rnho" 
da Prelcitura vão apanhar 
em H:l16polis. 

E' mais uma «6Ja, que 
se rem a rcgi,tar, priocipal
m:ntc na parte baix, d, 
ciJ.Jr onde numerosas pes
soas ;guardam, com ansic
daJc, a passagem dos _cami
nhões com tonéis cheio dá
gua, que vão satisf~zondo 
na mrdida do poss1vd a< 
necessidades da populaçfo 
iguassuana. 

Ntlo qurro que ol/tts par_a as ;!, 
/lfJrcs. Niio tiês quantr, cu1me 
têm tias do teu /ubin de rosa 
, tio teu per fume de /trio ., ... 

A'do udorm~ças as mdos en_tre 
as ,mdtls claras do /tu /tito. 'l 
Pds, sentindo quf são dsperas / 
diunfe da tua ttocu.ra, atA as l 
cortinas tentam fer,r .. te os de-

dosNélo busques o azul dos ct!us. 
A.e. esirelus jamais adntlram 
td·, lindo rosto, e assim talvez 
des,je,n furtar a tua graça 
lumi11osa ... 

1\üu cant,s mui/o. O, pas
,.;,u10s cltorarüo ds tristeza, com 
,ntiaua de o,w;rem unta voz 
mais lzar1110niosa que os ~eus 
L1in,,dos ... 

, a, há bil que fazia i'1vejo, segundo come ntauos, a pro-
0 

prio 
9

Q !e ,.::s d:;:~ ágeis, q uando escorriam pelo~ b0 !· 
sos de ofguém, d ific ilme nte deixovom d e troz:e r, quais m,. 
logrota 1 pinço,, os proventos d e vór ios e despre ocupa-
dos dias . 

E a ssim é qutt ê le vivia. . . 
De uma ocasião, porém, cansado de tais riscos, 

do té dio da pdsão e porologem dos causidieos que o 
defe ndiam, embora fichadissimo, opinou por onveredor 
pelo bom cominho. 

Começou o trabalho,. Juntou economias e instalou• 
se modestamente nas proxi.nidades do seu morro •, com 
os lucros qui, Mercúrio lhe oferecia, começou um vi~er 
honesto, pondo de lado tôda o 09itoção daquela vida 
que antes levava. . 

Irelnte :ruts ~ - ~ n',· ,c,, ilcrum l nem mc-,mo na viria " acilJ!rçac "J • 

• * 
q ,, 1 ,1\·~r ruaii, u111~1 ~·ez. \o s~u 
8 h<>a lilli;t ou O liom l1ll!r, ii Clls. 

\ (, .. e~L1 c ,rn u 
roman('f c omo ,11r m(,-; 

torn 1 . . 
(J JJnr que a :-.ta \ P. não rla.nça mais ., 

* ~ 

r,_ I·. diz que .,,tá r<H!cada de li ores bonitas. rle _sor. 
risos que nos trazem felic1ctade, de ludo c1ue se pode una. 
mnar <fe mais helo e encantado!_". . . . f 
.,. E' um sonho lindo, sem ,funda, o de,,a orm!)sa .._ 
'º'ª· G Que seria da gente, neste mundo, ,em a 1lusao? 

• • 
~! A A desconfiou. com tôda a razão, daquele .,

0
, 

cinho ;,,·1, .. 1~ho. F,scondeu-se e acabou de uma vez o encanto 

..... 
Chefe de Divisão Sa
nitária do Estado 
foi nomeado Chefe de 

D1 cisão Smitária do Estado, 
relo Interventor Federal, o 
ilustre !anitarista, dr. Vasc') 
de Freitas fürcclos, ex Chefe 
do Centro de Saude loc, 1, 
em cujo cargo, pelo seu ca
valheirismo e brilhante in
teligencia, grangeou a ,im
paria, o respeito e sobretu
do a admiração dos iguas· 
suacos. 

O dr. Vasco de Freitas 
Barcelos foi distinguido me
reci2amente pelo Chefe do 
Governo fluminense ap6s o 
sru regresso dos E se a d o s 
UniJo,, onde s. excia. fizera 
um curso de higiene de ma
neira brilhantissima. -- ---Cine Verde 

HOJE - Jornal Nacional e 
da Fox, a continuação do filme 
em stne : ''0 Dragão Negro"· 
John \l'ayne, Joan Craw[ord ; 
Ph11ip Dorn, no drama : "Uma 
aventura eni Parisº 

AMANHA E TERÇA FEIRA 
- Jornai_s Nacional e Para
mounl; Inicio do f1lme em sé
rie : "0 segredo :la ilha ~o 
tesouro"; William Boyd no 111_ 
me: "Cidade sem just,ç~"; Judy 
Garlan.1 e M•ckey Rooney na 
c?med,a : .,Andy Hardy civa a 
vida"'; e o filme : "A queda de 
Pari;", (esi. de 9 a 11), 

QUARTA E QUINTA.FEIRA R Jornal Nacional; urn Shori· 
u1se11 Hayde, no filme: •·Ru~ 

ral _hragido": e Sir Cedric Har
dw,,k, e Laird Cabgar no dra
m,_ : ' · Noite sem lua".' 

SEXTA, S ~BAOO E DO 
MINGO - Jornal Nacional ; 
a a Foxi a continuação do filme 
t:~1 serie: "0 Dragão Negro•,. 
~.m drama íalado em espanhol~ 

Sêda, sangue e sol''. 

,lias pensa em mm, ... 

DATAS INTil\fAS 

Fizeram anos neste mês : 

>. Mos como soi acontecer aos indi..,íduos suspe1to1, 
~< um dia é visitado. A polida é quo o procura, a fim de 
~, soba:- das cousas daquela profundo transformação, do 
) onde vinha aquela soma que jQI o punho barrigudo, so!l nhor da boas risadas e ótimo aparência. 

) Felix explicou: preferi o caminho honesto do vida 

! ro-se. 

DR. C'0ISl~HA 

Dr. Alfredo Soares 
CLINICA DE CRIANÇAS 

COJliSLLTORIO: Rua ~arecbal Floriano, 1950 - Tel. UZ 

- 2. sr. Cícero Honorio da 
Rocha: 

1 

ao cheiro irritanto e à umidade dos prisões. Estabelece-

/'
\ Os jornais, então, começaram o publicar, em meio 

a gra ndes sensações, a transformação por que passara 
Felix. 

I 
E nós os lemos. Impressionamo-nos também com a 

narrativa dêsse homem simples, do morro, que, de um 
dia paro outro, se torno.a o p,ersonugem do um romance 

' contado, poro servir de exemplo, pelos tipos miUdos dos 
jornais. 

,li 
,1 1 )1 15 ás \7 horas 

RESIDEJliCIA: - 2. jovem Edmundo Baro
ni Soares: 

Rua Aotoaio Carfoa, 145 - Tel. 288 ~----~---------- "l. menino Jair. Hlllo do 
sr. Jlarri Sampaio de Azeredo A. Lopes dos Santos E. 0 • Ig-ua.~ e de d. Deolinda Castelo de i ' 
A,t>redo. MAC 

- .3, prof'. Alla de \'ascou
celos Pimenta: 

- ~. jornalista .\lario de Mi
nmda ,·a1verde, diretor da 
l'oião ,Jornalistica Brasileira. 
de S. Paulo; 

- ~. d. Jra<:ema l:laroni de 
l'arrnlho. esposa do sr Luiz 
de rarvalbo: 

- 1. cet. Pais Leme, alto 
funcionário da Centra I do 
Brasil: 

- 5. sr. Luiz .\lartins do 
Amaral; 

- 3. d. Mnernosioa Giam
mattey. esposa do sr. Azamor· 
Giammattey: 

- 3, d. Brisat,ela Paladino. 
esposa do sr. Pasroal Pala
dino. 

.\\l\"ERSARIO DE 
CASA1!EN1'0 

Hoje, completa mais um 
ani,·ersário de seu consorcio 
o distinto casal Estacio Mar
tins de Azeredo - Maria Ma
chado de Azer·edo. -----·-
D r. ii ei to r 

Gurg-el 
Do ._,Secretário do Ooverno 

flumineo~e, dr. Heitor Ourgel, 
nomeado recentemente prefeito 
do \\unicipio de Duque de Caxias. 
recebemos o seguinte telegrama: 

"Agradeço penhorad mente 
noticia minha po~:it car~o p ...-e 
leito deste Município, publicada 
vo, ,o jornal, Saudações. Heitor 
Ourgel, prefeito Duque Caxia," . 

eooperativa União da 

Rssociação dos Fruti• 

earso de Aperfeiçoamento e Especialização 
de t)rganização e Administração Hospi• 

talares para Médicos 
Para conhecimento dos inte- frias: Noções fundamentais de 

ressados comunica~no:; o Servi- saneamento urbano e rural. No· 
ço Nacional de Educaçã,, Sani- ções fundamentais de ep1de
tária acharem-se abertas, por m1ologia e proíilaxia das do· 
trinta dias, .as inscrições· para enças transmissiveis. Noções de 
malricula no Curso de Or6ani- estallsllca aplicada : nosologia, 
zação e Administração Hcspita cu I cu I o dos coeficientes de 
lares no D. N. S. mortalidade e letalidade hospi

talares; tabuhção. Os requerimentos de inseri. 
ção devem ser d1rigidos ao di
retor dos Cursos (Praça Mare 
chal Ancora SJn.), acompanha. 
dos dos seguintes documentos: 
prova de identidade, diploma 
de médico e atestado de sani 
dade tisica e mcnlal. 

O Curso deSlina-se especial
mente ao aperfeiçoamento de 
tjcnicos esladua,s. 

Em seu requerimento de ins
crição os candldalos devem de. 
clarar o comp:-oniisso de ace1. 
lar a função [ora do Distrito 
Federal. 

O Curso terá a duração de 2 
meses e começará a 20 de ou 
tubro de 1941, tendo sido hxa
do em 30 o Jimite das m a tri
culas, das Quais 17 reservadas 
a médicos estaduais. 

t J~SEF11 NUNE S 

DA F0NSE e1\ 
(Missa de 300 dia) 

Do sr. A. Lopes Santos, r,. 

dator do Suplemento Português 
ba tempos publicado pelo lOR. 
REIO DA L~ YOUIU, recebemos 
o seguinte telegrama : 

'·Justa homenagem prestada 
memória Silvino Azeredo servirá 
estimulo continuadores obra bri• 
lbante espírito homenageado. 
Como redator ~uplemento Por
tugues nosso CORREIO LA V OU
RA, editado ao tempo sua ad. 
ministração, junto minhas Mi. 
citações ao grande numero jus
tamente recebidas. - A. Lopes 
Santos". 

PUBLICAÇÕES 
Recebemos e agradecemos : 

BOLETIM do Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio. 
Ano X, no 119 Ólima publica 
ção do Serviço de Estalisllca 
da Prev1denc1a e Trabalho, d,. 
t:gido pelo dr. Osvaldo Gomes 
da Costa Miranda, 

RESU~IO DOS HOS DO SR. 
PRESIDENTE: 

a) - Licenciar por :, me:-es, a 
eontJr de }.0 abril do comot, 
ano, o a.soéi,do matr•cola 3~1: 

b) - incluir no quadro sot'ial, 
corno contribuinte. Conc('iç.ao P. 
Schrioho, e rowo aspira.ntH, ~~BD• 
dcrley .José Avila e .\ntonio José 
A.vila Fiil10; 

e) - ar,1uivar o oficio do eimo. 
sr. dr Prefoito 11gradPcendo a 
cessão das dt>pen<lenciJ,;; soc-i.1.is 
deste clube, por oca""ião dos frs. 
tejo!, oficia.is cowemorativos da 
St'mana da Pátria; 

d) - readmitir, eomo cont1i
buinte, HercrJio Carneiro Lopes; 

e) - conceder 00 dias de li· 
cença ao as::;oriado .lh:x Marinho. 

:Sova Iguassú, 3-X-1944. 
FLORB:SO P E IX OT O DA 

SJL\"A - 10 8ecretlirio. 

Pilhas de lgnassú P. G. 
RESU,1\0 DAS RESOLl:ÇÕES 

ilO DIA 3- X-19H EM GUARDA para a defesa 
das Amer1cas. Ano 111, n• 10. 
Esplend1da revista publicada a) - Aprovar a ata da rcn• 
mensalmente pelo Bureau do uião anterior; 
Coordenador de Assuntos [n b) - apr,,var a proposta de 
teram1:ricanos. l.eem·s~ nt'Stt! sodo atlt?ta do sr. Jo::;é P,we-atJ. 
numero as reportagens : Uma de l\lor.i.is; 

llaverá pro va de habililação 
para a ma1ncula, sõbr~ os as
suntos, constltulda de uma par
te lécnfca e outra prática. 

A prova de h ab 1h1ação com
preende rá a s seguint s ma té -

Francisco Nunes da Fonseca, 
esposa, flJha, noivo e demais 
parentes convi<!am, por este 
meio, todas as pessoãs de suas 
relações para assistirem à mis
sa que, por alma de sua ines
quec1vcl fllha, irmã e noiva, 
JOSEFA NUNES DA FONSECA, 
mandarão celebrar ás 8 horas 
d-:, i;róximo dia !2 do correnle, 
na 1groja Matriz desta cidade, 
a ntecip:rndo a4ut os seus agra
decimentos a todas aquelas Que 
comparc cert!m a esse ato de 
religião . 

Nova lguassú, outubro de 
1944 

g, andi.! cruzada. A llb~rtaçãu e) - aprovar o Regulamento d• 
de Roma, D1spensario liuluan- 3• Corrida da Primav-ra; 
te, Perspectivas economlcas, O dJ - eeder a pr.ça de espor
regre,so do sargento Kelly, A tcs •• C. A. Aliados no pro,JJ11o 

Prefeitura Municipal 
""'""-""'"·""'-""""'"""""•""'""" ...... "·""''" __ .. ____ ,,,,_ . .., . ..,,.., ...... ,..._._ . .,,_.,.,.,., .......... ,, 

de Nova Iguassú 
PORTAfdA OE 6 DE OUTUBRO DE 1944 

invasão da Birmanfa por pia dia 15 do eorrente; . 
na do r, s, Q u a t r o Eslados da e) - oficiar á L. I D. env,an
costa atlanllca, Guerra à pe- do o Regolamento da :J• Corrid• 
nur,~ . O assalto dt Holând1d, d..i l'ti1qar-era; 

O P re feito M unicipa l de Nova fguassú, usando das alri
bulções quo lhe confere a legislação cm vigor, 

Dr. T t"'odoro Ptc-Jdo, As 5upt:r• r, - tomlr conhedme-nto dó~ 
fortal t zas bombardeiam o jJpâv, of1c10~ en\· ado, pdo 1::. C. r~ua:s· 
Const rui ndo bases sob o togo hU e pela As-suciatilc. dl· Fon1tot-0 
e Os submarinos tntraquc.:ci.:m 

I 
e Pr.oleçl\o da Fruta. 

o Japã o. ADALBERTO l :uELHO DA 
. -- SILVA - }v SocrerJrit> 

cultores de lguas sú 
Convoco os srs. Associados 

para a Asse mbléia Geral Ex-
traord inaria a reá.l1zar -s~ fll) 1° - ,".provar a se-guinte Tabera para venda de pão das 
dia 15 do corren1e, ás 15 horas· panificaçõ1:s ao con~umídor, vigorant~ a parti r desta da ta ': 
na s_ede socia l, à r ua MarcchaÍ 

RESOLVE : TECNICO DE EDUCAÇÁO-
Pubhc•ção da D, visão de Sek
ç ão do OASP, con1erKlo fl , ins
truções que regultam o concur!-.O 
p :u.1 pruviml'nto ,:m ca rg(J5 d.a 
cJa5sc in1(1a l da carrt'1ta de 
T<'cn,co d~ Educação. 

Farmacias de plantão Floria no no 207t , ne~ta cidade 
para pref'nchi mcnto de Yítg.a~ 
no Consc:lho Admin1ttrat1 vo. 

GENERO POR l 1\lDAUE PREÇO EM CIWZEIROS 

BALCÃO I DOMICIUO doNf;4~ ,'guassú, 4 de oatubro 
50 

•ramas 

h 0,20 0,20 COMARCA DE NOVA IOUASSU 

F,rmaci, Cenrr,1 - R~• 
de M•rech,I Fkrimo, 119 ' 
Telefo ne, 16. 

DE MA TOS _ P residente 
500 

• 0,80 0,90 EDITAL Far,mcio N S. Aporw· 
da - Ruo de Mam:h,l Fio· 

SE BASTIÃO HERCULANO Pão bra n~o 1 1;8 0,50 0,60 

Ili !ULLS:::s--z s;.;r: e,:: :::.e . e ,.,.., _ 1 Quilo 1:~g gg Com o p[o~~/~b~~, :ias, na 

llJ Imob'l'á I I L d O~· p A- 0 ,ru ~ramas O 10 O 10 O Ooulor Acácfn Arogfa de no rnesmo local. Anle poi~.: 
é 11 ria guassu• t a I O F 100 u.'20 0'20 Sousa Pinto, Jui z de D1r, ,10 J a ma1ér1a !ratada no. P""'t,• 1 ' t . G U L ;t R P.. i50 0,40 0:10 Comarca de Nova lguaseú, Es- e dital ficam o s po•s•ve:r::, •. 

riano, 165z. -#~·--~-

~ (PAo P<pulor) ioo 0,80 0.80 tado do Wo de Ja neiro, p er ressados convidados a ~s ,noll• . <.!E>MPRR E VENOE SITl-s, ,· 1 quilo 1,,;u ,,,;o nomeaçào na lorm• da lei, etc. tar, na torrna da rei, en· 
PR -v Faz sabor a que m lnkressar vos de impedimenhJS porv d> 

1 
Eo1es B TERREN"S 2• - A presente T b I d .! possa que p or c s k Juizo e car- tura .exlstenks D.ido e P•";,., 

T vislvel e de t,c,1 lcllur". a • • e ver ser •fixoda cm lugar bem I iórlu do Esc r1 vão que este 
811 

ncs1a cidade de Nova liuJ , 
1 ratClr com RENE' GRANADO ltl 3• - Na r.11, eventual do •• , <1,· ' rr ' hscreve se proccss,in os auto• b !.1d,) ,1, filo de J.10<1ro, ~ •• 

"ru d G ~~ obr igadas ..i 'tender o p'o brancopao pr,}o" .. , •.,a-; PJthr1a:!lslol dc c:,,.;inn·nto nun -.. upa llvo_ en- rn to C1 as l-r,, u1ês Ui! liettrr,.nra ª a r, etuliu Vargas , Ili R ª , -• , utr d r ').º' e quar 
~glstre-~e publu.,1ue-se e t:UinprJ -sc:. 0 •rt!. OtJ\ IJno h!c:fü11.':; d a S 1lv;1, tt n11 nuvecen D q#I 

NOVA lGUASSU' h. Dü I'.'(} o P relellura Muni ·I I d N . • fal,c1do ,,11 l t, de agosto pro ,• qo ,,tro. l::11 , l , Hnq11• ",,... 
'- e..: pa ~ ova lgua<.su, O dt:! outubro de 1n"•. xlmn p;issado, á rua O ri cnt.

1
1 /1r,Jr da .Ut\ r, C~:ri\'"4 ' ,li FR7 lPG5if=;;m::,E5 ~ 1 :,"" l f d Ar 

- - (as) llENT_ü SANTOS Oe AL.'l\l:IDA _ l'r,•!c, t·• "' 772, eru .\t ,qu,r, , e Lco11ur >Scrcv,, - r et > 
v Mar,J <la Cun" lpu, rc>1Jcnl 

I 
S "'ª f 1 / 
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H O l'l11 IEN A\ C !E ™I Aplicação Atual corpo do- IH O ™1 lE N A G !E ™I 

cante do Ginásio 

O G1nás10 Leopoldo tem uma diretnz ac,uc 1930: 
cultivar o passado, prrparar o presente para podrr con-

• fiar no futuro da r:oocidade brasil<ira. Gr,ps a Deus, 
aos seus diretores, aos srn< 2uxiliares e seu amigas, ain
da nfo se desviou dessa linha reta de conduta. 

Silvino de Azeredo recebe aqui 2 homen•g•m do 
Giná,io Leopoldc-, depois que o seu ncme se agregou à 
hist6ri2 do município. Um2 de suas virtudes nós a res
saltamos: • persistênci2. A goro, quando os moços bus
cam infrenemente, a conqui,ta imediota de seu< ideais, 
nem sempre nobilitantes. Agoro, quando os jovens dese· 
jam a conquista de tftulos, com o mínimo de esforços. 
Agoro, quando a maioria da juventude quer aprov2ção 
final, sem a assimilação parcelada de c2d2 dia. Ag'>ra, a 
pertinácia de Silvino de Azeredo deve ser relembroda. 
Viv,nJo com Iguas,ú, crescendo com lguas,ú, soube per
sistir 02 ma~utenção do CCRkEIO DA LAVOURA. 

Manter um jornal, guiá-lo para· a ddesa de iote· 
resses municipais, difundir por seu meio as letras e ~rtes 
da Pátria, com energia e bom senso, s6 é dado aos pul
sos fortes e pertinazts. 

Moços: e!'Il Silvino de Azeredo encontrareis oque
le exeCT'plo Je persistência bandeirante, dos que sobre
vivem à morte da carne, porque soubrram construir 
para o futuro 1 

NOTAS 
elnema 

No dia 2 do corrente, 
ás 12 boras, o bibliote, 
cária da Liga realizou 
uma projeção educutiVd, 
no si:.Ião Rui Barbosa, 
em b.-neficio d a Bi
blioteca. Nossos par11-
bens ao Osires Neves. 

Voleibol 

O campeonato de vo
leibol inter-classes está 
final iz'lndo com o ~· 11no 
femin ir.o à frente, capi
tllneado por Maria da 
Penha. 

1\nedotas históricas 

No torneio de anedo 
tai; hi~tóricas realizado 
pela Lig11 foram clai-~í 
fic11da1<, em 1° lugar, Clé 
lia l'ont"s Mnrt.-ira e em 
2o lugar Ceoi Vieira 

Pro, a parcial 

A :.•. prova parcial 
ter, inicio a 11 do cor-

E FATOS 
rente. Com peso quatro, 
ela será decisiva para 
os- estudante.:. Os nossos 
alunos, por certo, deixa
rão de lado, um pouco, 
as diversões, consagrem 
do se aos livros, inteira
mente. 

Gestos nobres 

Os alunos do Ginásio, 
como no~ anos anterio 
r~s, prei,taram singelas 
homenagens aos m"stres 
ani vers11rian te8. 

.,.. ............ .,..,..,. ............. "JYYI,/ 

U J\ S árvores são como as 
criaturas humanas.Exis
tem de todas as espé

cies. Más e boas. C n m o as 
criaturas, ~6 ~~ torn -m santas 
depí,iS dt: mortas. Assim o ma
Je1ro, no qual foi cruc1f1cado 
Jesus. Outras ha que são como 
os apó:!tolos. Se: esks ab~nçoam 
3 mão que cs mabG:,, aqudas 
pcrfu,iam o h~uo que as ftr~ 
f'Xtinguindo-lht: () c:angu~, rou
bando 1he a v dJ". 

MV..UEL DUARTE COUTINHO 

Alunos que obtiveram os prt. 
meiros lugares de suas turm~s 
durante o mês de setembro : 

Leopoldo 
Médico 

4·. Ginasial Dr. Manoel Porfiro Sampaio 
(adjunto). 

1·. lugar: ·Joab Shomrony Hdvogados 
2·. » Rosa Vic!ra. 

3·. Ginasial 
1·. lugar: Osircs Neves. 
2-. » Antonio J o a-

quim da Silva. 
2·. Ginasi13l (Masculino) 

r. lugar : Joiio Guilher-
mina Duarte L,curci. 

2·. lugar : Antonio Alves 
lo Prado. 

2·. Ginasial (feminino) 
1". lugar : Teresa Cukiu. 
2·. Paulina Levin. 

t·. Ginasial IMa~culino) 
1·. lugar : Assis Vieira Fer 

,andes e Kalf Lucas. 
2·. l"gar: H erbert Wil-

k lm P,ul Wa,,k e Osval-

1 

'" P. de Meaeiros. 
1·. Gwasial (Misto) 

1·. lugar : Clé, Portes Mo 
ira e l'a,coal Hic Buk,-

m an. 
2·. lugar: Vcsna Morana 

B.rro,. 

:t·. ano Contador(noturno) 
i". lug,r: Cial Brito. 
2.·. • Hilda dos San-

tos Mesquita e Laudelino 
Gonçalves. 
1·. ano Contabilidade lno

turno) 
1'. lug2r : Diva Alves Lo

pes. 
2·. lugar: Elza Reis de 

Carv,lho. 

s·. Básico de Comércio 
1". lugar : Nubia Ribeiro 

Mascarenhas. 
2·. lugar: Moria do Car

mo Fonseca. 
2·. ano Básico de Co

mércio 
1·. lug•r : C haja Fajga 

Cukier. 
2·. lugar : Marta da Sil

va Maia. 
1·. ano Básico de Co

mércio 
1·. lugor : M2rina Bento e 

Joaldéa Galvão. 
2·. lugar : Camtl A uni 

!brahim t Ivaní Pereira Ra
mos. 

Admissão A 
1·. lugar : Hugo Moreira 

Costa. 

Dr. Amazõr Vieira Borges. 
D,. João Aur•lio S. Lemos. 
Dr. Joêio Francisco Novais Pais 

Barreto. 

E,genhelros 
Menervol S. Melo e Silvo. 
Antonio Pãdua Rosklin. 

'2ontadores 
João Batista de Pavio. 
Otvoldo C. Almeida. 
Senedifo J. Ferreira Leite. 

Professores registra, 
dos ou bacharels em 

ciências e letras 
Paulo Emilio dos Santos Pe. 

,eira . 
Josi Jorge. 
Newton G. Barros. 
Leopoldo Machado Barbosa 
Zita Ferreira de Almeida 
Monoel Duarte. 
J. Almeida Simões. 
Antonio Ferreiro do Arauio. 

M6sica e canto 
orfeônico 

Mo,io F. Vale. 
Otacitio Ch.:aves. 

Normalistas ou licen• 
ciadas 

D. Acácia Marques Gamo. 
D. Julieta Evangelista Cardoso. 
D. Antonieta de Sousa Barros. 
D. Maria da Conc:eiião f()r-

reira. 
D. Santo Cloro M. Viona. 
D. Albertina Trigueiro. 

Educação fisica e 
militar 

Sargento José Maria Neves. 
E.to, Molulo Chagas. 
Pericies Jackson. 
Sub-tenente Mo,io M. lin5. 
Sargento Jo • é Ferreiro de 

Melo. 

Auxiliares de disei• 
plioa 

Neli de Borro•. 
Vã!ter SClnt' Ana. 
Albino AI•••· 

Vrofessores adjuntos 
Contador Josué G. Fílgueira1. 
Advogado d,. Holin Phores. 
Prático Karl Detling. 

.,,,,,....,..,.,,,__..,,Wo",hV__..,.. 
1·. Ano Primário 

r. lugar : Luiz Borges Pe
reira e Narcib Amon Farah. 

2-. lugar : Lenir Vicente 
Ladeira Guimarães. 

Infantil 

lho Soares Junior. 

Ao lado <le Sdvino úe Azeredo é interessante ho
menagear Leopoldo Mochodo. Pode se dizer que é o en
contro do Norte com i:J St,I. Da cultur> di:J Norte com 
o espírito intelectualista do Sul. E' a fusão espiritual da 
raç,, em 5.nsias hercúleas para a perf<ição. Um viveu a 
imprenso. O outro viveu a escola. A imprensa mitiga a 
,êde da escoh. A escola alimcnt, a imprenso. E' a sim
biose do espírito. 

Leopoldo Machado fundou o Ginásio Leopoldo para 
o alenntamento intelcccu,1 de Nova Iguas,ú. 

Merece pela su• persistêocio, t>mbém, a nossa ho
men,gem. Na sua fibra de criador êlc, hoje, vela pela 
infância iguossuan•, consogrado a um orfanato. O,u-se 
todo ao orf•n>ro, depois de •posenudo com quase trin
ta anos de mogistério. 

A Leopoido Machado, o professor, o P?éu, o tea· 
tr6logo, o jornalista, o crinão, pelo seu amversároo, a 
homen•gtm do Ginásio Leopoldo. 

11 RRVf>RE - Modificand~ a maneira de comemar o Dia 
da Arvore o Ginásio Leopoldo constituiu 

um concurso de desenhos, distribuindo premies aos. melhore& 
trabalhos. A Comisssão está julganrto, assim constltuoda: prof. 
José Jorge, prof• d~ C. Ferreir~ esta. Zita F. de Almeida. 

AGRA OECIMENTO 
O diretor técnico, prof. Newton Gonçalves de Barros, 

agradece, aqui, as demoostr çiles de afeto e solidarieda~e 
que lhe foram tributadas pelo seu aoh·ersárlo, por meio 
da solenidade, dos telegramas, cartas e mimos. 

Serve-se deste meio, por ser impossível fazê-lo direta• 
mente, E que Deus nos auxilie, a todos, a cumprirmos •• 
nossos deveres para com a juYentude brasileira e para com 

a humanidade. 
2·. lugar : Cclia Rabelo 

Guimarães, Denir Maggioli 
de Sousa Lima e Paulo Fer
nandes Seixo. 

z-. lugar: G,briel Carva-1 

2.". lugar: Alramiro da Sil-

va Alarcão. L-------------·---:=====-= 

Admissão B 
1·. lugar : Ell Lemos. 
2·. » Fcro•ndo Sales 

Teixeira. 
4·. Ano Primário 

r. lugar : Ilson Dclfino 
de Assunção. 

2·. lugor: Hugo Magno 
Bcntzen. 

3·. Ano Primário 
e lugar: Aduzindo Cer

queira e Antonio fütevam 
de Lima. 

2". lugor : Alarico Soares 
de Sousa e Mdo. 

2·. Ano Primário 1 

1·. lugar: João Antonio' 
Fcrnondcs, 

a·. lugar: Carlos Aug1•sto 
Aldanir, 



Pae. 4 'tOltREIO DA t.AVOUltA' 

p11ere1ru11fl. 11:i m11n1c1PA~ 
ue no!IA ~.~i~:~~- 1G1111ss11 

AT~S o~ J>REFEIT" MVNJelP11L 
Foram dóspensados os diaríslz5 · Paulino Tomai e Joa-

-iuóm Marcel1no. 

Foi dispensado o rnensalisla Afonso Duarte dos Santos. 

foi admllida como mensalislJ · Hilda dos Santos Mesquita. 

foram concedidos 8 dias de liconp, para tralamento de 

7433, Joana Neuer; 7616, fmnbiliária São Luiz S. A. 
t 't rJi/iqJ,f•St' o qlfe CUNf./tlr, 

DESPJH2H0S De eHEFE D1\ OIVISÍ\(') 
DE FJ\ZENDJ\ 

7802, José de Almeida Loureoro, 7846, Ro!aria Clara 
Prove JltJ11~/c,-·,,nciu do t.-.tmlo. 

7782, Jof.é Qu1ntlno da Silva Coelho. 
Apn st:nlt ba1xu do Estudo. 

A Tesoura Elegante 
J. A. Santos &Pimenta Lt~~ 
VISTA ROUPA DA TESOURA ELEGANTE 
CcnkcçAo e 112 cr nkcçào stb n ,o,c,

1 
Roupa de Luxo a Preços Popularo, 

Alfaiõtaria Tmura fleg~o,e. 
TRAVESSA SÃO MATEUS, 157 

NILOPOL!S - E DO RIO 

pessoa da famoha, á lunc1onar1_: Zllah Schuder do Nascom,nlo. 

foi con:edido abono familiar aos seguintes servidores 
ntunictpa1s: Cid Tr1gut1ro Soart!s, Antonio Machado Me~c!onç:1 
J11r V1arr:t, R,.fael ,k Matos. C_ost.:t, Albato Soares de Sousa t 

Melo Filho, f1dd1s Barcdo< S<·br•I, 1\laou,1 Agostinho Je Le
mes, Sdon s~n1ana, Arar111s Soatl·:i, João OI.! M('l~a1s Car".º!)º, 
Cipriano J,,~é ela S1lvr1ra, José farcJra de L1m<t, F..u1.1rn:o Soa· 
rts, Eneds Per~,ra Belém, Epaminondas ka11 os_. th·nto Dia~ 
Novais, i::rfjndino Franc,~co d1::: Scu~a. Horac10 li.- ü!ler de ,\\elo. 
Euclides Borges, Vi:nce~lau ft'rm1ono da Silva, Luiz .\laxirn!"' 
B•sdt, C.:1cao Soares, M,:i~no Que-r,w, ~1cenh.! 8arbo~a da,~Sil 
va. Al11aro V1e•u d~ Moura S~. Al<1d1r C;irdoso de Melo, t:.x~I· 
1lroo M•rolns R,1belo, s,1011 Bu,no Soares, Az1s Rach•d, Jcar 
Cunha freitas, Rui Berço! de Ma1ose Fcruando Nuncô Brig•gâo. 

6386, Israel H,nriquc Laufcr; 4411, Maria de Oliveira da 
Solva; 6283, Josona ~odrigues da S,lv•; -1027, União lnduslroa1 
Je llcb1a,., lguassú Lida ; 5322, Maria S11v1na dos Sa,tos; 596~. 
José Nogucora de Sá; 69-11, Vi1lter Venlu1a O.as; 7152, Centro 
ê"ip1rita f<ed~nt,Jr; 718G, l~allrno José da i'\·1ota; 7~71. G~ntld11 
floren11no C<1s1a; 74~9. Olga Pereira de l:larros; 8544143. Arour 
\\1,ya, 6825, dr. Alfredo Moreira do Carmo Machac1>; 7535, An 
tc;nio A-~1,nt~1ro Bra.z; 5498. C1,mp. 8:as1Jl!1ra dt: Aços F1nus S 
A.; 562~. inácio Ferrerra; 7368, Manuel Moreora ac Carvalho 
6949, Manud Fer1eira 01,veora, 7336, Sal1m Domdrin; 6528, AI'. 
~eno Te1x"'ª da Cunha; 6763 João 1:la11s1a Lima; 6887. T, maz 
:,11v,stre da Silva, f988, )use Maria Duarte; 7214, ,\lanud O1a. 
cil10 W.rnzella; 6208, ~1HlOvan Peln•v•h, 7J25. José Al.,nso de 
l>lend, nça; 7326, Abel Dias Curvdo; 7360, Domingos Artur ,1/a. 
chado; 7196, Eurice Guedes Cosia. 

E o 1 T A 1 s 
REGISTRO OE 1 \IOVEIS 

C0.11ARCA OE ~OH IGCASSL 
dfl Rio de J c1~<-'iro, ai)~ d"z""sseis 
(16 de ~N, mbro de ·ull a.ev"C"D· 
tos e QD.ireuca e •in.ttM (19,14. 
t,,~, /Í.t-•tllf./UP f)Jt(JIIP J;;~ ,o,, 
A/1 y , . Of , ia1 dJ Rc~i:,tro, ,) 
cubscr,...,o e d.S:smo. 

OESPA<2HõS oe PREFEIT~ MVNH21PAL 
6748. José da Costa. 
Aprestflle ltcenca do D. Fel/, ral. 
7753, Leonor Alves Broga. 
Rd,t·o " m11/la imposta pdu auto .~JIJ/# no 

Cr$.1W,OO. 
7790, Joaquim Corrêa. 

-valur de 

}ti 5e;1do o cami,zhüo cm questão licenc,udo f;t lo /J. F, 
conudu a licençu neste Municipio, ::.rnl dtntlu n rucimw111e11to 

781':>, Standard Brands of Brasil lnc. 
Dê se buixa na licença para o cumi11hâo úe motor . ... 

l.N3717. Co,rcedo a t,usferê,rcia da placa 11°. 17076 para o 
cam"'hão de m"tor G R. L>. 17J 721, de.<de que o requermt, 
aprese11to vistoria da J11sp. de Trar,sito local. 

7577, José Domingues Maia; 7379, !'. ,\loreira; 7298, Ger
mano Lube. 

Indeferido. 

Trans/lru•st 110s termos du 111/ormuçiio. 

7843. Rute Gaus Torres; 78-12, Maria Antoniela · 73IO An
lonio da Cosia Drumond; 7732, J<1áo Bispo dos :,a~ios · 77>6 
Sebastrão G~nçalv<S de l:lroto, 7734, Mana de Lourdes' 111:1~ 
Salgado; 7733, Camilo Peri Salabart; 7491, Anlonio Cunha· 7664 
l<ubrm L•bano Vilela, ' ' 

Comi, requer. 
5389, Teohlo de Oliveóra, 
LJe/iro, " partir do 2~ ::;emeslre do corrente ano. 
7235, M. L. de Azevedo & C,a. ltda. 
Dejzro, nos termos du infur11wçiio. 
7722, ,l/1guel Gaida. 
Trans/iru-se na bose do documento anexo, cobrando se 

ui11da a multa do urt. 4 da lei 108. 

6956, João de Araujo; 6924, .l/anuel Videira. 
. Transfira-se na buse de C1$ 5 000,00, preço constante da 

escnlura. 

45J4, Oscar Borgerlh, Valenllna Borgerth e oul ros· 7008 _ 7124, Olga V(larinbo Bouça~; 7027, Abílio C. do Carmo e 
Pantaleão Roaaldl dl Coa. ' ' Joao L. Ferreira; 7,00, Pedro R1b~oro da Silva. 

Aprovo o loteamento. Quite.se preliminarmente. 

7756, Ualào Industrial de Bebidas lguassú Ltda. 7549, Carmem Barbosa Rodrigues. 
_Proz:e f/"e os caminhnes em quesfdo f;assarum a ser de Fuça Prova de que lhe coube o barrualo ém upreço. 

propr,ed.,de ''ª União industrial de Btbidas lguasslÍ Lida. 64~4, Henrique Nunes Ferreira Braz; 6405, il/aria dos 
7737, Arlnr Teixeira Soares Bessa. Sanlos ~ou11nho; 7484, llerculano Nunes aos Sanlos. 

Junte documento que confirme a venda d,1 caminhão em lompareçu pu,u pre::;tar esclartc1menlos. 
qu,

5
lao, de Juuo B11ísta Pinto para Domingos Cu, los. 5948, Jlanuel Maria Alves. 

7565, Olavia de Matos Leite. Retifique u registro du escritura. 
keltvo "m111/" imposta pelo auto 2993/42 e concedo 5' 

:10 ~10 de abulrme11to "ª ,ni,1/a imposta pdn auto 795 ,.~·· •46, forlucato Fernandes. 
1',sae q"e o requerente pague "º prazo de 10 dias. - ., -, D,c/ure o ,movei que lhe foi P r o m e I i d o vender e 

promova u tr11ns./erenc1u do me::;mo para seu nome. 
6031, Anlonlo José de Uma. 7064, João Pereira. 

., 411 1m. fuce d!! ,1chario desta Pr,f,ilura ser /tito por i11di fruns{ira '"~"º' termoI tia ava/wção dispensada a mul-
ql4il}r-~~ttcu, nau Pode ser /on1ec1du a cerlldiio pedida. Ar- la do Dec. 11. Jl. ., 

85, Amerlco Jvsé J/alheiros. 5!55, João Teixeira Doria 

Cut6r10 1• ,a C,1,cu.1 croçi,

Oe inlimação. com o prazo de 
trinta dia~, na forma abaixo: li 111,q,,, D .q,ie l:. ,trud,i Jf y,, 

~-a Pelo pn·s"ntc- eriiul, com v pr.i• 
1.:0 de tritJf<l dia,, faço ~al1t>r aos 
compromis,arios ab 11x,, n,!Jriona-
dos, atendendo ao qu, 111a foi COIIARCA DE NOVA IGUASSÚ 
rrqunido p,.c Ia Adrninis:tradora 
huobilrnria Ri1J S. A., qur>: fieam 
intiurnd<J~ para, m."',te e rr,jrio, 
c·fttuarC'w o p,1 gu111er,t? d~s pres-

Registro de lmóvei, da Z•. 
Circun,crição 

tações ·ura,arLs, 'Sí)h J•C'na de r..o, 0 r1el)Clí'CJO P,11Jtf'S, Oíirial 

d 1-roctda.~e dt acordo COIII 11 11• 111 Ave,be se u áre!, txctdtmle nus ler,nos d11 infonnarão. cura d " 1° tio Pw fet r tio Pro- .. 
"' e 12/9/44. ~~03, Adelaide Rosa fragoso. 
ijC,O, Ant~nio lfomão Raposo. 1 'ª11ifira-~e nos termo~ d-, informação cobrando se 

0 

caucelarut·nto da~ df"t-rbJçõe .. ori sul,.)ütut,11 ew e.x- rc c:o, at, nd ·r.· 
gin.tda-s: pelvs rr-.pr•ctiv,is ctJntrJ. <lu J.O qu, .. r, 1un, u '1.inof'I Gu:i
tos de rom11rorr-i~:,.;c;: 11 - l\cil!:l ! çalves Yit>na, iurim;.i p, lo 1,re'!C, u• 
Martins ,..:a ~tl-ra. lotr> 11 da qua- 1 te o d_r. C'r>ho F,,trl'Hi d~ Costa, 
dra 10. eom fr1..~r,tr p ,r;1 a rua .-\oronto Fern.1od-:-, tle ,\r .. uj, e 
O to, der-cu~Jra <l(' t:rS ".l:~)0,0J, Franciseo Antooi,, .. E..lol:a, Dlf'• 

corre~p<,nd.i:·n~Ps n 1j pr,·stHÇÕ11.·-s; oorcs, r,·pr.-~f"r:f trfo, JIIJf :sf'u p.,i 
21 - Ordu Sokdadt·, lo~e f) da .Antoni'> ~tlt".i Kl.1\·n, de res,d r.
QU.ldra :1, roin fr1,nte para. a roa cias atu.1lwentt: i.:,:-u1JraJ.1~, a vi 
Xo-çr,, dtvedora '11;1 CrS' 1.000,0'J, rrm a cst-.: r.1 rt•JCIO, á rua dr. 
corrcsponJcnccs a 20 prestações; (Tcnilio \rar~Js, n..... 126, D('!"ota. 
3) - Str-crino P(•ff'Íra 'foscaoo cidade, pag.-r :JS 1u11ortaocias de 
de Brito. lot1•s 2~ e 80 áa quadra CrS 6.õJJ,UO, 1.0:;',,W o !.38 ,Oú 
6, com frente ~an. a rua Sete1 Ct!SIJt'Ctiv.:uneute, rdo.!rent"'S t1pres
deYtdor de CrS fi00,00, corres. taçõ•_·s 11trasad11s e mais a-. cosuis, 
(iondcntes a 12 prestaçõ,..s, e 4) - dt'r-idas peJas prornC:".'ffS de com
Armaodina ( fünpia de S6, lote 18 pra e v,nda do, lotes de terre
da c1uadra 12, com fr<'.nte pau a nos ar . J1 o 15, da quadra O, 
rua Cinco, devedora dt' CrS . . . das ruas Flávi::i e Toneleros

1 
na 

500,00, corrc-pondeotes a 20 pres- Vila Paula: U, dd quadra E, da 
taçõ,·s. 'l'c.,dos os ttrrenos acima ~ua ~ilo Vieira ~ 4-, da qoadr;, 
declarados São situados na \'ila Z, d., rua Coronel .João 'lelt,, 
Si\o Luiz, cm Caioaba, 1° distrito 11mbJs n.& Ytla .llerití, todos si
deste .Mu01cipio1 pri ,metidos da tuados ao 1°. distrito do lluoi-
veodcr ás pesso.-s supra declara.- cípio de Duque de C1txias, <-x·b-o. 
das, que têm resid,•ncías jgoora di:strito d~~te Muoicipio, de acl,r
das, segundo o requerido. Ficam, do com os cootriatos assinado~, 
pois, ditos prumit1.,utcs compra.- sob p\;ua dt\ accorrido o prazo 
dor('s intima,Jos µara, d -ntru do kg~l, serL'm os me~mos rescindi· 
prazo aqui C'Stabelecido, efetua.- dos e canccl:l.das as respl'clivas 
rcm os pag -mentas recla.mados averOaçõ~:s. nos termos do arr. 
sob pc-na de, não os fazendo, e 141 S ;)º, do t.lecreto nº. 3 07~. 
upós coustituid·)S cw mora. seretn de 15 dt:: sNt•mbro de 1941. No
canceladas as respeclivas a.verba• va Jgoas->li, 2S de setembro de 
ções oriundos dos contratos res- 1944. O (Jf1c1at substituto, em 
pccti v,._ ~- l ,ado e passado nesta ex:ercieio : R o s • o Deoclecio 
cidade do :Nova Igu•sstí, Estado Pont••· 2-2 

seu 

Ltnu.-fo "º Ofu de red ~ I unposfrJ u purtu ele 19./3, uzc/145n•e a multa ti~ Útc. 11. 
16J.f2, tlc-.dP. qt · l" . uça_o na mu la impostu pelo auto li 

- u: 
51
1' iqmdudu Juntamente com a tratn/uenciu. 6~53, ~estor V1l.'ira ,1/achado. 

6759, Frrtnc1sco Pereira da Costa 1 rtw.~/1r,i-stt llU"!<..· hrmo::; du '.nfrn mae,ào, devendo a l R. f', , Ct-'111 sr u bw ,a d · /> t · Pr<.Jctder ao /anr I d I 
s,,,nt:5lu, ti,, corrente e . r . '! int os o predial a p,.u·fir do 2-,, .,.umu, o us :Jles sepuradame11te. 
Paris e fwnee .'Íf' 0 IPr:t cccw, df: fJ_rr.tiw 13.J.9 du n,u Augusto 7184, Felipe .l/itre. 

Jo Ycq,•tre,,u e J~ uc· e;o c1Jnst,tmclo P~lu lute 127 em nunu _Trun:s/ira .. :se 1lO~ termos tia l1tfurnwçlirl, devendo ser co-j 
'lr o com a avüluçu.o ciu D D órado~ o~ 1111pvstCJs clus /11tes nos /?7 J-JJ 121 ~ 1 R d · 

7(,6, 01avia de Matos Leile · · mu,cada pela D. E. · · - , - e na ,um,,. a io parado estn,git wa1s 
. (o,:ctlt·se a muita impo r;:./· p I . ~ Llí}; · 

luçu., á mu/1,, imt>o.,ta Pelo u ·1 ª 29~J° ~uto 29931.J~. Com re- "<::,3 c;1 A RAOIOTECl'ICA MOREIRA, á 
,ão d, 51J,,,o desde q, a u 

O ~ 142
, conc.du uma red11. 0ESPA'2H0S D6 '2HEFE D" DIVtS?i.,. Praça 14 de Dezembro, 32--Tel. IZ7, "ia~ ,c req"ertnte J,q,útle no pru:o de 15 n ,n...., d1ºspo·e d 

OE ENGENH"RI" e moderno aparelhamento. Orçamentos iralis, ~p 1, João dos Santos l)arbosa " n preços mudicos e garantia absoluta nos seus serviços. 

,~,u t~,;t:~;;~,r;u; ~' ';~fscu5:,pduo t·~]n:,'~"ca!iva do p,ufio da de Ca~~~~ 7~J91mH Rodrigues dús !Santos; 7462, Manuel Gom~s ·-<::::=======================:::;i.' 
' , ra .._.,.., .JO,()(J m e11sm'!. \la Cobtd·'758' • (tCutanu Mort1ra; 7210, Agosunho Martin3 ~ 

66-11, Abram G1efman 721! Et • ti, Franc1Sc? Monleir ,; 1614, H11.r10 Jose l:lat,81.,· ,=o o=o oc::ic or::zo=i 
l.:.111 fuce d . . • U 'r ~ira .::.uare~ d~ Carvalho; 7JJ8, Nai r d~ A1mc1da; 7338' ~ Ju Av. ,JJi,,u 11::, tnfm·m,,(Ot), auturizlJ o _aiuf{u,/ dv pred,(J to 'dul liandlt·r; 7194, Jost" Ht'tnarcto Alvc!,; 7466, Arm.:1ot1u J\ ~l\l 

() tJu/,,r hcut,vo eto, -17~. Pelu f.Jahr ds lt$ 3ú0 ó{) dt:rtnd t-ra1ç1-~il>C-o; 1_i37, ,\\, L 1º1~• ,A. 'Aº,".~-~IUO ~.b~11J,, .• Lu(du~-,;,.7 i78}1tr:1·~~c,1,•. ' l\ 'ZE u G '~o º11\ r,z~iJu. Str ,,,,,a,t,cuuo Ptlu J /(. Puru ,;Í, ~ru ~ut .. ~ 1 ~~ Manud '.o~ rll(U<S, _, • • ._ " , , "' ' • " L:,J ( f .1 .l:J 1 \ O 
3307 ºDe1çau }(~l)d k1bciro; 7ti5U, !:>imau KaJIII. , • a 

d r.m ·,l:!•;~s~:,}~~.~1~~nberg. t . ,;,,u no, ,,,,,,,,, du 1nJurmuniu. iºnc, LIQUIDOS E COMESTiv EIS FJNOS s!o a Av. M~11a B.'1rtto it.f() up ?· uu or1z.(J o oiuKut/ do Prtdio li 

75!r8 ti" ' ' 
6 

'' valor de C,s 4JO{J{J men,uis 1\ U T 0 Preços b,rati<1imos - Encregos a domicilio 
(,,,,,;/,!~~;~_de Almeida Cruz. ' . D E M u L T A Alberto »1· """S -oura-o 

1 1-', r inlcaçao do •rt. ~99. ilem Ili do Cod, o de Obras, - ,1,f.& 0ESl>1U2H - oram aplicadas as seguintes mullas : ' g 
tlS Ot, '2REFE D1\ DIVIS._._ AI Av J à P õ 18" OLINO " F C 8 E d ll" OE AOMJNJSTRA~Ãt, ""-' I• Dlslu~tº C. Marllns & Cia. Ltda' Esl,ada da Posse, 215, • u· o e» a, o - A - ... . •• - . o ,o 

7 
7

804, V11orino de Melo· 780 -=:ro:::,o====::101:::1~,.c===:::iococ==:::10~· /~!· ~u·z At,ve, de Oliveira/ 75,], ,r•nue l da Silva Vldal; 1\ U T 0 D E E M B A R G t, -~ --~ 
Lij_ ,L.,l.ria C,nd1da d• S11v.· 7830 _a8czk1er Ab.ram Oavid· Por l11lra•ão do art 294 lt•m l d C 1 - ~ 
'ª· t:l a.; 77ól Antonio d ' , t ' 11!, llorac10 Lemos O: ram b ' · ' 0 udlgo de Ob I o M 

s,1va; 787.l. 1-'ea;o Moreira c'ttª, ~ª," '''"; 77t.9, José .~ntonlo d, em argadas •• segu1n1es ~bras, ' ras, o- ,.' F ICINA ECANICA J,,,e Ü·•nçalves 1-'ere,ra· 7778 J,ga , 78J_5, Jvse da Cunha; 7823 Estrada da Posse 215 d. , .. 
{Juite, t Prtllm,~úr111:n1:~t: dt: Carvalho Martins & C1a. Lida • , e responsabd1dadtt d1! Alv:,ro <.,;, 
7642, Jacvb V1gu1or· 7C ~ A 

7721, J,,a, Gald100 da Sllv~; 77~7° e ~ 86~nlde_s íludrlgues S,lva; U T O O E I N T I M 11 ~ i'i C:) 

~·:,~• a~'t,'.J/1~h Jfi•~,5;~~~slo·nu Pdho; H7~;~u;,0~1:~~< p~~- Oe acõrdo co111 os art 43 
47 

d C 
do1 $amos U1D!1ru·,' 7900 78=~~·ª1";31!"ª d.-. Solv•: 7~0J, $1Jv1n .. r.:tm f1:1tos as :;1gu1nft"s I li ·,o e . o odtt,:o dt' Obras, fu 7°'3 ..,, .. :) .. ~ 1 .~ pecllvas plantas, no pr .,"o "d'eª'1r-,.:sd1pa~'." a apre-~1.'nla\'JrJ da~ fl :-,. e ,u ' Pcrnrn1, ,$ ClarÔ· Hó:1 IJ, v • e •011 1 "~''•·ro; 78~4 • • • 

' - .OJ.I t/u e1r.J Ui: (;u~Jlhv,· Alvir., e \hrt :lS IX e· L 
to D1 .. lt ,u. · 13 t,JJ., E~traJa li~ PL"S1..•, :!Ir; 

Í Reforma de autos em geral-Pin,ur><,c•por~, 
i e <•r frn,rnro,. - Co11•e"''' de B ,rcriJ< d,ver,,i 

i~E.~ ~IJ~A~RÇ~. ~-rtt.~u.,~,1:,K~•~f~u
1

R,o 
... ,.,..,..~ _ _,,_,..;.. 

IIÃO ENCOSTE 

RADIO t ... 



?~doc1,,~}"d!1.~nt~Arc~s!,~d~;. ;i~VVit· dd.a~~dhe~p~e~r:~i~g~~~ºs:"'~t.l~:~tJ~A~lA:V~OU~AA~------------~?~e.~g~. l~J 

•";~~~:·:,.·~:;c;t~'dia~·m o Vida da mulh Ali a n ç a do Lar e A ç A 
C4KTORIO 00 I•'. OFICIO e r 
o [),:iutOI' Al'ário Ar:t~i\o dl' .. 'iuJrita cotrtituuunente d p t (LTDA ) 

S Utll J'mt.1
0 

Juiz de J)ifClb) da ,c~lc'J"~llr_o '! Sl'l4 apare/lzo ge,itaÍr :rÕ~Çr~t} fJrop~ías de Seu • 

o aH'll de Nol"a _lguit~!iu, EHa- lrun..' tt ,:-.,imos or.gür,s cujas irr, ons z_u, ~ _de impr,rtu,,t~s s d l 'd R' B g f:~. ,&10 Jo ,hnem•, por DOIIH·n ,mw{~',?";'' ,,,, g,avissirnos rna1,fu';;;:,dadts 1,_a«lmmte. s,, e e : .ll VBDI a 10 ranco, 1=5º andar 
nA ftirwa da l<'t, etc. r.•i1ri/a11t a nr con!ilmzles PtJ-igos e Jrcci a " "!u ur sua vida 

~ 81 c: 1her u qurm. iut_<:r~.~~ar ,;.,l;,dti ,,~i;,?,
0
s~5fluxo m 1 nsa/ é um tJeriade/:,!'5;/p~!i,~ 5rPrt RIE> OB JANE IRE'> 

pOSf• 1""· t•ndo Anton,o hr1<-11a lidude certa . e;~m ,egu/armente em dias cerl-, e sua Carta Patente n. 113-Expedida p~lo Tesouro Nac·1onal 
vaart:·. ju~tif1~ado a p~s-5'r ~n;1~~a bnn. ,Vus :,,;/~"i,arº'es, colicas, ton~ura-., enjôo.,;,,~·,/, t7i:d~u:.s7~ .. 
t P'"(,ca /;_ ~:,~~~~oqu:i/;::~ '."<ido 1r11gular o~e,;;:,~~~'1dancta nu. ªº co11ira11n, d!mi- Plano Federal da Brasil 
,U(' áS ru~-

1 
_ Jwla:-. . .1/us 11ada de O e71ldo u,gem Pt'ovideNcias tmt.. ResuJlado do a t · 1 

etnia e \1_sta A_e~n·, rum a~ ~t:· ma/o; :,,;<lu de dua rccu,-,.e, ... a u~ rem,d,o qua/qut1. O-. seus 1944 d f . or e,o rea izado no dia 3J de setembro de 
majau•s .d1m~osoe..; r, confronta- /t',ttnll p,.1 .. ,,bu d s ~ali11c ... us dtfero,tes _ Qs que 'e ,,,an,·· b' e con ornudade com o Decreto-lei n. 2.891 de 20 d. D 
•e l dr ra I w n u11cw de º zem ro de 1940, na_ presença do sr. Fiscal F•der'a1 e <· 
çõtt-: .. m_a .1n~11 .. er ' ~1 u~- ,,wuifesta111 J>l'/a - regras e hoxo,,,.ogws e 0'3 "e ~e numero 1'j .. e grande 
da nesta r1dade, ~<·D~ro do. p<·!l· por/unto, exr Te1n f~lla, _fltra~o uu rizmzn,,ição de ,rj.!ra? - e do L L e prestanustas e outras pe5soa!\, na s-~de da Alian a 
11etfl> urbano, pruuciro. d1:-_n1tvl uit'1de11do u e"& demedios drfnenics. () Regulatlur Xavier' rido Necr~~~:.'L~r acôrdo com ti .<; inslruçõe~ baixadas pelo reft 
ui11nirip.1l, com quauu uni _tu ~l-~- ninos, e fubri~;: e uas naturl'zas difet'olft:_.:, tll·S males /emi~ 

101 
e Ire> mrt'. s •1~:.trodo,c- _dois ,,s wsu, c1,, r,gras ;;,u~':tas formulas dijerent,·s: 0 N. 1 para l"lano Especial-premiado o N. 7$77 

dee1weu vs (4,303m-,-O), .'~'-d'.ndo mm rugias e o N. 2 ar/nfes, prolongadas, rtpetrtlas e he- 7577-Milhar-Prlmeiro premio no valor de Cri 10 000,00 
sessenta e ..;r1s mt>tros (bü100, de ,ltmuzuitla.-. atr ad P os casos de falta de regnis rtgras 577-Centena- Premio no valor de C S 
re1tt1da ve!,1 rna dr. :--:cha:,tlii? df' o Regulud~r x:;i,rªN º" suspensas. Porlanfo, .Pnzad~ leitora, Inversão do milhar - Premio no valor d~ c:s 1.200,00 
Lacerda.. i:.:ud _largura na l~oha me u seu caso é • 1 o_u o ~egulat!-or .Xamt,· N. 2, confor- 300,00 
dos fondos, r_onl1nando con1 o 1mú- combat,r cfica;me::i:""'d,o w11co e ms.ubstiluiv<l, capaz de Plano l"opular-premiado o N. 7577 
,el de propneda'.ic dos herdeiros males conçe d e afastar de t1tantzra defhtit,va os !:i6t,s 7577-Milhar-Primeiro premio no valor de CrS 
de João R.rni;:el po1 sessenta e pe,i~os qr,',, ';:ª" o-se a salvo de lodos os graves e trairoeiros 577-Cenlena- Premio no valor de . Cri 

5
-
00g,oo 

,.;, (~til wetros de exten·i!o da " rneaçam ª sua saude e a sua vida. Inversão do milhar - Premio 110 valor de Cr$ roo·,88 
t,tate aos tODdos e de ambos o~ 
lados, coniront..ndo, pelo direito, Ouça Iodas ás terças-feira,, ás 21 horas, a sua Mayrlnk V•lga ._ " 1" L 1\ N e 1\ L 1 1\ N ~ 1\ " 
com fuuci,ca da Cruz Gomes e ' Série 5, Numero 0768, no valor de Cr$ 50,000,00 _ Tipo Liberal 
ouaos e, pelo esquerdo, com à S H O W R E G U L A D O R X A v I E R MIihar de qualquer série Cr$ 2 500 oo _ 
ru• Visu Alegre", d1ruensües e Centena . . . _ . . CrS 600 'oo _ ,. 
eoafroowções claramente cspeci-- -.,,. - · - _._.,. • ..,._.,..,. • .,. • .., • ._ • .,_,,..,.,,. • .,.'J."º.....,.,.,.,. • .,.,,, ..... ,..,.,.,.... ............ ,..,..,.,...._...,.~u Inversão do milhar . Cr$ 200 00 _ 
ficada.~ na plsnta j1n1ta aos autos _, ._.,,,_ Inversão da centena • • . • Cri eo:oo _ • • 
de usucapião em que o mesmo Hicró bios eamionete Série 5, Numero 0768, no valor de CrS 25.000,00 _ Tipo Classico 
f requerente, cujos tcrreuos ,iio Milhar de qualquer sé11e . . Cr:S 1 .250 00 _ • • 
,i1uados nesra cidade, dentro do a.mt" O-OS Vende-se uma Ford Baby, que Centena . . . . . . . . . Cr$ 300'00 _ 
periwmo urbano, fieam ,·ita~os D 8.,. f 2 Inversão do milhar . . . . Cr$ 100'00 _ 
os int<ressados anseotes ou ,n- az 40 K. com 20 litros, toda Inversão da centena . . . . Cr$ 30:oo _ 
eerto;, por .sle edital com o pra- (Conclusào da 1• pâgioa) de aço, lechada, licenciada para Ob - o 
IO 

de triuta (30) dias, para con t serva~ao- proximo sorteio realizar-se-à no dia 31 de 
lfStarem o p,dido de usucapião para fazer cerve1· a e pão, e es e ano, em muito bom estado outubro, (3•. leira), às 14 horas, de conformidade com o Decreto-

. b d Informações na Oficina de Ra: lel n•. 2.891. 
do ,upheante, so pena e rc•e- o bolor é utilizado para dl á p Rio de Ja11eiro, 30 de setemsro de 1944. 
lia. E, para que chegue ao co- o, raça 14 de Dezembro u 
Dheciwenw de todos, mandou ex- fazer varios produtos nteis, 32-Tel. 127. ' V ISTO: Eduardo F. Lobo • - Diretor Tesoureiro. 
ptdir o presente, que ,ná a!ix"do como, por exemplo, o ácido O. Peça11ha - Diretor Gerente. 
no lugar de esulo e public.do cítrico e a penicilina. Esses ('l,f'o".-.,y ... ...,.,,._v.l',/Y'.V.W.,,. Nelso,z Nogueira - Fiscal Federal. 
pela lDlprensa local e pelo Diario ,ão apenas alguns dos muitos _ Co11vidamos os. s,·s. presta!nislas.contemplad,.s, que es-
dt Justi<;l do Est,do. Dado e usos economicos dos micro- FRACO$ E ANÊMICO::. 1 le;am com os seus t,tulos em dia, a v,r•m á rrossa sede para 
vassado oe::ita cidade de ~oT'a receberem seus premio.~ de acõrdo com o nosso Regu/am~nto. 
Jgomu, E,tado do Rio de Ja- bios. Tom&m ,-
neiro, aos rin:e e setS dias do Todos n6s temos bastante 
aés de ,etewbro do ano de mil conciênc;a da existencia dos 

VINHO CREOSOT ADO 

aovec-eotos e quarenta e quatro. · b. 
Eu, (a) E,:us lúrlu, .llonrz :,u- micro ios que causam mo· 
úrt dr Arugâr,, Eseri<iio. 0 dac- lestia,, pois nenhum de n6s 
1iJ.igralei e <Jbsc,evo. O Juiz de passa um unico ano sem ter 
Direito de lion lguassn : (a) alguma infecção, ligeira ou 
Acuczu ArugãJ dt ::,uuza P,n-
to. 2 _a severa. Mas não devemos 

condenar toda a familia dos 

Registro de lmoveis da I• . 
Circun,crição da Comarc1 de 

Nova lguassú 

microbios, pois alguns deles 
sã o realmente amistosos, 
amigos mesmo. 

.. SILVEIRA" 

'

~:;•w~ou: 
Rulriaclos 
Bronquites 

Escrolulose 

Co11valescenças 
VINHO CREOSOTADO 
É UM eERADOR Dlê: SAÚ OI!. 

,.,...,,.....,..,.,_..,,...,.._~,~,~,.,.,..-v-~--~-~~~·w1v~~-""'-,v,""'""""",v,wwwwvw~•~-,.,...,.,._,,..~ 

Pela Imprensa 
..,....,.....,.w ..,. ........... e ... ~-~ ... - t 

A PALAVRA 

Com a edição de 2:i de se

vra", jornalistas Sardo FIiho, 
·Edmundo Varela e Alvaro de 
Barres, as felicitações do COR
REIO DA LAVOURA. 

HIDRÓPOLIS 

tembro p. lindo, "A Palavra", Recebemos a visita de "Hl
que se publica na capital deste drópolis", semana rio de Lam
Eslado, comemorou o seu so. 1 ban. dirigido p e I os colegas 
ano de fundação, podendo assl- Jullo e José Pinto. "Hldrópo
nalar uma série de serviço! lls", fundado em 1930, está 
prestados à terra flumlne11se . circulando agora em nova fase. 

Aos diretores ae "A Pala- Permutaremos. 

H!nrique Duque Estrada Meyer• 
Ofieial do Registro de !movei'> 
tia 1 • Circunscnção da Comarca 
de !iova Iguassú, 1,.st•do do líio 
de J•neiro, etc. fBAN cO--Do BRASIL 

Por CÉSAR TORRAC,\ -eaça com 
armadilha 

Sob lodos os pontos <te 
vista é condenável O uso 
de armadilhas na caça. 

O individuo que faz 
uso dêsse melo Ilegal, 
para surpr.:..ender o ani 
mal selvagem, ou é Inca. 
paz de usar astúc{a par~, 
surpreender a caça, vu 
não se sente possuldo de 
coragem suficiente para 
enfrentar u irraciona1 em 
plena liberdade. Prefere 
armar o nrnndiu ou a 
ratotiru, cavar o' fôsso, 
ou fazer o iuço e assis
tir à cena de apreensão 
do alto d e uma árvore, 
ou aguardar o desfêchQ 
tora do maio. 

Basta a desigualdade 
de c?ndições em que per
segui mos o animal, para 
afastar a prátlc2 dêsses 
meios condená veia e proi
bidos pelo Código de Ca
ça, denunciadores de com
pleta falta de compreen
são na prática do esporte 
cinegético. 

A caça com armadilha 
é um acinte à civilização
ela é índice de atraso ; 
selvagería, que deve ser 
coibido por to d o bom 
caçador. 

Veneno de cobra ... 

O problema mais sério, den
tre os que surgiram, idtima
mente, na cintgética iguassua
na, ; saber se o J. 
A.iV,oj.M, o~ 
T. T., o A. C.. L, '\ . , 
o S. F. e o A_ P. - ' 
r. B. süo caçado-
res, ou fozeni par-
te da Sociedade Prole/ora dos 
Animais. Eles ,rào "matGnt" 
nada! ... 

VENEI\'OSO 

Trabalhos gralicos? 
Nas oficinaA deste jornal. 

S. A.! Fu saber, aos que o presente 
edital, . com o prazo de dez (10) 
dia.s, vuem oa dele Doticia tive• 
Rm qu•, por parte de Duarte 
Esteves de Almeida e s,ia mulher 
dona E~enia Am;ilia Tinvc-o de 
Almeida, foram 4€vusit. do,, neste 
unono, pua a .fl·id.a i.8scri~ilo, 
lloS termos do Decn to n. ).079, 
de 1;) dC> -et.e:n1ro de l'J..s·, qae 
regulaC11enw11 o Derr,...-·>-L 1 o. 5,_q, 
de 10 de dezembro de 14.,7 o 
memorial, ylalit" e demal 'dt
cumeotos rupr1t Ilte~ <1.0 im , ... J 
da_ sua pr,,pr11 !&d.l·, a qa.e LenJ
mmaram .. ~ ila h~ncho Novo'' 
s!to no ug-l.f Cltnoit·n&do T n· b~ 
:Sovo, na r.ona subur1 an..a. d<, 1·) 
distrito munieilJa.1. dividido un 
doas áreas, uma. lu.endQ ir1:nte 
para unia nia !!em denominaçi:t.o 
ataal, confin,ndo com tcrr1.uo ,ie 
propriedade de Josias Frota lk
nezes, de dona Me.ria da Conceí.
çlo e de Othio Konna de Sonsa, 
eoofrontaudo. pdo lado tsqondo, 
com Joa•1uim ~uarcsma de Oli
ttira e, pelo lado direi!o, com 
Josias Frota Yeneze~, e, a. outra, 
fuendo frente para uma rua ~xis
tente, confrontada pelo t.do es
querdo cow tLS terras arima de:s
crita~, li esquerda com a E::otrada 
do E11genbo Pequeno ou Andrade 
An.ujo e fundos com terrenos c!c 
P~pritdade de Rugo Ribeiro Car
lle1to, rnwn l tsse que .se adia 
lote~do 1,ara -venda. eu1 prc~taçoe~. 
As 1rnpngoaçüc:s rlo:-t iut.tre..;:-.ad% 
de~erilo Ser apn:q·nta.d.t..">~ cm ar~ 
torio, ,lc-ntro do prazo de niut . .1 

{3(1) dias, U CIJDto.r dd. ultima fU• 

blica\ú.O desto. E, yil.ra consw.r, 
ftisoa- s;c o presc·nte ,. outros dP 
)CU.&l t•:1• r, para aCixação no lu~ar 
~ co~tUll!t e publit·a•/ío no •1.tta· 
tio ü!i<'iar· de:-tte Estado e cm 
Jeraal que tie editi nest 1 ddadP. 

1 Praça. 14 de Dezembro, B)S. NOVA IGUASSUj Estado do Bio 

llOTa l~u,ssú. 22 U1: -setcmbN do 
19U. \J V!irial do bc·gl'tro, (a.) 
lt.nriqu, úuque Estrada li,; r 

2-3 

End. Tel.: usatélite"-Telefs.: 4 (Contadoria}, 25 (Geriincia) • Caixa de Cer,..lo, 3 

TAXAS 
EM (2t,NTAS PIIH' (ll.'ARP.S 

DC JUROS 

Com livro <le cht·qu,·s gratis e sem sêlo~ 
e caderr,eta - l 11u1tc até Cr$ 10.000,00 

Com livro de tlilq ucs gratis e Sl'm sêlos 
e caderneta - liru,~c até C1 $ 50.000,00 

EM eeNT1\S e~J\1E.Rel1\IS 

Com cheques gratis e sem limite de 
quantia . 

4% 

3°'o 

2% 

DE DEPÓSITOS1 

EM eeNT1\S 1\ l"R1\Z0 ...!:..!,!! 
De 6 meses . 
De 1:l meses 

. (6 meses 
Com pagamcntn mensal de Juros: (1\! mese1 

EM e~NTI\S OE 1\ Vl se, VRÉVle 

e 30 dias 
e üO dias 
e 90 dias 

f.ETRAS HIPO TCCÁ RIAS 

4% 
5 o,,, 

3 112 ·:. 
4112 % 

8112 ¼ 
4% 

f1I2% 

As letras hipotecárias emilid~s pelo Banco l'.J Brasil S A., dos nlore< de Cr$ f00,00, Cr$ 200,00, CrS 500.00, Cr! 1.000,00 e (;rS 5.000,00, t~m 
por garantia: - os imóveis htpotecadvs; o fundo social, e o fund o de rrsrrva. 

SÃO l!MITIDAS AO PRAZO MÁXI 1\0 DE 20 ANOS E LIQUIDÁVEIS POR VIA DE SORTEIOS ANUAIS 
. S•us juros, de 5º1• ao ano, pagáveis por melo de cupõ", de 6 em 6 meses, em 31 ;te janeiro e 31 de julho de cada ano, estão lsen.tos de quaisquer 
impostos, taxas, sêlos, contribuições ou outras tribulações federais, c;laduals ou munic1pa1s, de acurdo com o decreto-ler n. 221, de 27 de Janeiro de I93S. 

PHEFEREM A QUAISQUER TITULO$ DE DIVIDA QUIROGRAFAf?lA OU PRIVJLEGUD.\ E PODEM EMRREGAR-SE: 
- em fianças à Fazenda Publica; em fianças crimin:-ai'S t: C'lutra..;; 11.1 crnvi:r!',ào d\! bi:ns de menore:;, órfãos e inlerdltos; e no pagamento dos 

juros e das prcsta~Õt!?> d1Js empréstimos em f1.,1r:,~ h fl' 1c, ... rias CtHll'.t:ll1do:; pdo H.anco. 
SÃO NEGOCIÁVEIS E.11 QUALQUER PARTE DO fEHRITÓ'llO NACIONAL E COTADAS EM BOLSAS 

F a z, n a s m e I h o r e s e O n d i ç õ .: s, , o d a s a s o p e r a ~ õ e s b • D e á r i • 
5 

COBRANÇAS - TRANSFERtNCIAS DE FUNDOS. 
DESCONlOS de letras, saques e cheques sl,~1c esta ou qoaisqu<r outr•s praças. 
EMPR[STlMOS em contas corr,nl<S com c.,ução do duplicatas. 
EMFPESTIMOS EM LETRAS HIPOTECÁRIAS, 
CREDITO AGRICOLA J h ni.;o pr , •, s, li ,, g«ran1,a exclusiva da !ruia. 
CRtGHC INDUSTRIAL pdlJ ,;1. cc111pr;1 ,.k m.it~r, s pr11111s i: rdormas, ;1perfclçoamento e aquf~iç5o rlt m~quin:1rin. OES 
SÃO ATENDIDOS, COM A MAIOA PnESTEZA, TODOS OS PEDIDOS OE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS SÔBRE QUAISQUER OPERAÇ 

CAl<Ttl~A l>E CkECllO AGRICOLA E INDUSTRIAL, QUE SE ACHA EM PLENO FUNCIONAMENTO-

Filiai!l c:;u corn~pondcnte~ em todas as principais praças do pais e do estrangeiro 

DA 



D1i ira 1-11 11 n, R DA LAVOURA 
FUNDADO E M 2 2 D E MA l!ÇO DE 1917 

NJcoMW Gonçalves P•reiro -
Oi...:pac.,.ante Mun1c1p::1 I - Ru; 
Bl·rnardlnn Mdo, 2059 - T cl 
2i -k'e!<>•tl. flua Rita Go,,çnlvt"!-
5Cb Td 66 - Nova l~ua,sú. 

ANO XX\'111 
'IOV" IOtASSU !C -;;;o do Rio). DO\ll'IGO, 6 DE Ol Tl BWO DE 1944 -------------..:..:..:.· Medico• 

Dr. l)on,111901 do 9.,0, Ro•o•
Chnica mcdu:a Ovc:nÇ"as,1t, apJ.· 
relho gc-n•lo urrnarw.- A,1. k,o 
Branw. 108, $. 401 (Ed. Mar• 
11nct11). 1"el. 42-9385- Re•., r ua 
(ju j u. 67 • T<I. 38-7935- llou. 

Adtrogedo • 
r.-. Paulo Machado-Advogadc, 

- i{, U1,;lulto VJ1g.-ti:t, 81. fvnr: 

'fbicuy T. do Mogolhãu-Aj. 
Di·!-ip,,, ""' te - ~t'rv1çt,s comer 
c,a,~. Esr r1I J!I. Tra n ... ft"rt·nc la!
A, r rt,. \Õt' ~.-F<c f' Rf ~ : rua dr . 
Gf'luho Varg;is, JCi5 N fguassU 

Fa rmacia 
2-C. - "\ova (j?UUbÚ- formocio • Drogorio Cenfrol-

Ru .1 Mar\..'ch,11 t-lon~no. 2194 
Dr. Orbndo Mania Dial l ima Td. 16 - Nova lguassu . Do 

- Ad""~;tiJO Ut''-: r. Altri.:ll• pc, ... ,tario dos Prr•duto~ ScitOrtn.-i 
Soares, 1~3 Te!. 250-N lgu.ssú < \'1< t ry Faron1ccu1,co A. P 

Gu1ma râ"s V1 ctory. Dr.Alberto Jeron,ia,-Advo11adc,. 1 ________ ___ _ 

! srrilorw: Uua 10 dt M.trçn. 7 
3• anrt S. 309-- F, ne 41-915(,
D s 16 ~• 18 hora• ~s 4ü e a 
6P f1;1r.1s. N,l furum de Nov:. 
h:;uc:S.,Sll, âs 3U e ás 5u ft:iras. 

~asas F une ra rlas 
Caio São Seba 1tião-CaixÕl'!

.: ~orõas - ÜS\'itldi· J. dos S,r'ln• 
t,·, Av. Nolo Ptçanha, 39. Td 
283 - Nova lguassú. 

Novo Cu rso 

Avulso de Bo

tânica. !10 Rio 

de Janeiro 
O m1n1<1ro da ./\g ric!.tltu · 

r2 aprovo u .li in~criçõc-, 
para o functonamento do 
Novo Cuno Avul, o de Bo 
~,,ica, apre<entadas pelo D, 
,tor dos Cursos de Aper

k1ço,mrnto e F<pccial1za 
ção. 

D• Jo1i Botdio da Silva Junior 
- Ad,og,.tJo - E~ r11ôno: ku.ii 
da Qu•t•ndA. 50, 10 andar. S. 1 
Tel. 4H"4e. 

D,. O ,.,.., So•pa do Caivolho 
- A~n gado - t:.~crilt-'l'º: kuêt 
Man o Monteoro. 114 - Resod.: 

Cosa Santo Antonio - Ser 
viço Funera rio - Gu11herm1na 
fe rr<lra da SIiva. flua Mare
ch,I Floroano, 2018, Tel. 86 -
Nt va lguassú. 

O ~ovo Curso Prático 
T,6rico ,cr:Í ministrado n<· 
Jardim Botânico, aos do
mingo,, de 9 á, u horas e 
con•tará de 16 , ulas. As ins 
e, içõ,s e,urão abrrtas ati 
14 elo corrt nt e, inicíando it 
as aulas a 22. Os crnd id,r<'• 
deverão requerer matricula 
ao d ireror dos Cur<os d, 
,\perfei çoamento e Especia 
lizaçiio ( Av . ra,teur, 4o4) 
juntando os seguint es do 
cumentos : p r o va de ident1 
clade , a testado de sa 11 idade 
fí ica e m ent al , d o is retrato• 
u manho 3 x 4 e prova d, 
conh rci111en t os de nível se
cund ário. 

Mais de 15m000 
Ditrerso• Rua Aroololeles c ,,utonho, 70 -

N,1, .,.,11s - Estado do Rio -
Telelone P ~ 1. Al<nde-se CIT' 
Nova l~uassú e Caxias. 

Dt1ntl•t•• 
luia Goaçah>H - Cirur~ião 

Oent,~la • U1an amente das 8 Js 
18 horas. Rua Bernardino Melu 
n 2139. Te!elone, 314. Nova 
l&uasiú. 

Dr. Pedro Santiago Coscia -
Ctrurg,ao Oent,sta. Ha10 X (Edi
lic·c• Ou,·•dor). Rua Ouvidor, 
169, 8° andar. sala 811. Tele, 
fone, 43-CXJ - Roo. 

Dollim Pereira Mantonegra -
Cor.~1,utor. Av. Santt,s üumont, 
626 - Telefone, 69 - Nova 
lg,iassú. 

S. M. T Dn'aca - Copias e pa
peis hehogral ,cos. ~ Urugua a 
n1, 112 1° and. Fones: 23-4968, 
23 2663 e 43 ss:6. 

Singor Sowing Machino Co. -
Loja: Ma<1u:-c:u -.i.kl:prc:sc:n1ante 
n<sla cidade: Al,·•no de Mace
d<• Barradas. Av Nilo P<çanha 
16-l-Nosa lguassú-E. do Hoo.' 

Mandioca • oipim - Com. 
pra se quaoquer quantidade à 
rua S. Seba,t1áo, 1695 (fundos) 
• Bcllord Roxo - tstado do 
Rio. 

--··~··~·· -

pessoas compra
ram "M ILAGRES 

1 DE SETEMBRO" 
~ na Alfaiataria Globo 

Carto,ia cio 20 Oficio do Notai 
• João Bittoncaurt Filha-Ohc,al 
do Reg1,1ro de Totulos e Do
cumentos. Comarca dt Duque 
ele Cax1•• -· E dn Rio. 

Des pachante• 

Fatapafia lguassú - Lauro 
de Olov.ora. Chamaoos a dom, 
t iho. Te lefone, 323 - Nova 
lguassú. 

t UNA DOnfC.A . .... v ls• 1MA 
M UITO "llt1009A i-ARA ,. F'A • 
M IUA C ,..._,...._ A _,,_CA COMO 
UM BOM A.UXILIAA r,,jQ T R AT-.. 
MEN TO otssi: ORANOE ~QEL.0 

u•a o 

"' si,,u, - A~CSPT... soe 
IHÚMPM l"OIIIMA& . T A.18 001110 

,,,,,-. A firma ANTONIO DOS SANTOS 
BEATO agradece ao povo amigo de Nova 

EscrilorlO T 6c11ico Co111ercical
Santo1 NoHo & lnnio (Contado
res e D, 5vachant<S). Scrvlcos 
cc.merc1a1,i. em i?(ral. Rua dr. 
C,ttullo V•rgas, 42. Tel. 208 _ 
NL~·a ltuas)ú. 

Solõo Glario - Barbeiro , 
cabd~1rc:u o. - ( No 1ntt·r•or dt 
~até e Bo lhares Gloroa). - Ru, 
,,larcchal Floroano, 1996. P ro
prietano : Osvaldo Monleoro. 

aa.tNAT"tMiiO 

DCR6r ........ 
DPtNHM 

ri ......... 
lguassú a preferencia com que 

Marinho M,..all,aos _ Des
r_achante Ohc,al da Pohc1a 
1 rata d i: todo St: f\11ÇO admimS: 
lrat1vo dt'&la repunição. Rua d r 
qetuho Vargas, 52. Tef. 316 _: 

"'""" ... ICU:MM .......... sempre a distinguiu 

N.iva lguas~u 

Sobor i pod., _ Aprend, 
ing•~~ - Prtçus mod1cos. __ 
D ''lª se a Mr Deotling Ru 
Florrs1a MirandJ 22' 111 

.... .._ 
IOANCNM 

"ELIXIR DE NOGUEIRA" 
CONH&CIOO HÁ a, ,._,..OS 

VllNDt•h &MI TÕOA ,.,O cTF 

l{ua (\\arechal Floriano, 1968 
. Cid do Couto Pu•ita - D,s 

pachdnk '!t10..il ju1110 à ill'Ct.'
bedoroa li Se: 1t Mar" hal flu
rlano, 2029 Ttl. IOl-ltes • rua 
Bersard,no Melo, t!'l'i5. 

lguassú · - - ' va 

,.,._,,_ ... ,. ........... ,..,,. .... ..,. ._.,..._....,._ F ONE, 2 80 (Em f rente á esta çã.o) 

Trabalhos graficos ~ 
Na redação de&te jornal O bagaço de 

rtcino Incentiv2 ndo a 
horticultura As fabr ica!:\ de ,lt.>o dl! rid1to 

ou dt n1amona põc-n1 ,, dit-po 
a1çào dos agricultorc:s um ::1au~ S 
bo muot~ r,cu cm substancias tgunJo in torm• çõe• 1~ 
ft.rt1llzantt-s que contém. l'm \~d-., .ii•) conhecim~ntn do 
m~d•a, 5,5% ,1e azrto, 2% de M nl'lrn d, Agr,. 01l1ur, pe 

!ll,~!í.;,;:.~~.;;~1,11,"~!!_·~lf!,4._tl,, 1•<•d~ fo,ló11cc. e 1<14> de r, ••• , D,,. ao Je Fome, L, , ,. 
ISJ E!k az t ~ 11u• 1 , 1 1 p 1 ., lavei. ' · ro uç,o Ve~<l•I, • ':i,cçã,, 

Na lndla, usa.si! multo O h, Ue Seru,11tes e Adubl,, Ju 
gaçn de man,ona corno adut o r..i.ntc- os n1e:scs .. Ir 1n;,o 2 
~~r~1~ 1~~::: r-fãª:ª

0
i'~~:n~t!s~:~~r :;osPo ultimo•, di\tnbu1u 

é 1111st~r tornar sempre muH~ 2·370 ~rama-. ~tt çrmt11re ... 
SEUS tABORATOF t~ E FAO~VC!" n e cuidado ao aplicar este bai:aço Jc plrnt>s lwrdcoJ.,, Cun-
. ' •• ,;, ~: ri, ARIDCA,32·RIO ~•ºn solo, POI ele con1~,11 sub• trmpl~ndo 9,"01 IH·r.dNrS 
......... ...,....,....,,.. ...,~ eia to:xica e pvrlant > é As · 

l • ~.,,......,,,.,..,.,,. • .., ,. ,. ,. _ _ cusarlo m nfe~ e ani • 1 ~t· ~a Ort~ quantidade\ du-

• 1 h:wc!t'p ~~:;~1~~ 1 ,.~ui: depms dl .i do 1\10 GranJc-, . bóbor~ 
J . nem evrolet Iguassu' ~::~~ se la, a •Pli< çi,, 

0

A,r~. ,,tre, quiabo, ervdlo , , C<UO 

Nt>S S t) 1\ RR t) Z 

A produçfo bra,ileira de arroz é ,tualmrnte •upt· 
r io r • 1 milhão e 900 mil tondadas Entreunt<', o Bmil 
e,d cm Jécimo lu~,r ent re o~ principais produu,.-e, mun
di, i, de,tc cercai. Acima Jde e,tão a China, • lndll, O 

Jap'in e <'Utro, plÍ>r, ,siiticos. 

C. Barbosa & Irmão 
Bebidas, Cereais, Latici• 

nios, Conserva s, etc . 

Comissões 

Consign a çõ e • 

~ Age ' Ch .. .,.,,,..,.,,.,,.,,,._I mr.:-tlCO!. atastadns dos"~
1
il~lp 

0
• trabu1da, ÍOíõll(ll 2S l'e <"'PI 

l r "111 u e á Lnu'w'1 U tXp< sta ao .:imnc-la e g1r.1,,o l, ~rgu,ndo fr.rn-g J ~ R d , d • Lor u1c- C;JIO lH1 se as d 
..l.tt,.· ~t:iif · oao Cardo "~" 1 •••. • •uh,t,nll• rox,c. "I 6 6e tom,u, r,po1h ... 

I • SO poa: ~ada por de11, tia decon. eterra .a vr rrnC'lh2, COlJ\ 'I < ~ Pn -; ç º· r.:.banrt«- t"tc 
) CULOCt.ÇÃu DE OASO<l ~N~·u, ª: J>eças " llcessori,,i; •, tc~'í' ••la mesma ra1ão é II ls-1 ----·--------
;, " 1 J lll:~ ERAI MIHOR~ ) ornar multo ,u•dJdo quan EN fl < e H A R k 1. T E s ~ ,,dv •• empregar 0$1< adubo P• <l •• V rias 1o,,,.,. .. , 

Telefone, 424 Caixa Postal , 13 

} RUA < r.1 d fo,111 2oi._;:\c1 \1l• uma p11n Vt'hh ª• c f t ' 1 o tlC .., l 
' 1 3 D E MAR r; O, 4 8 ~ ,,~ão de h, rtal•ças (1II • p, d, s,r <lafo • e111ma1s , 
~,,..,.,,...,..,.,......,,._ • • • • • • J E L. 2 7 2 S que 1e cnc( ntram já ~~~;,~:;,1 11 1 

'nra ·n r ~cns ,.,,:,~ 1 l 
• • ·,...~ ~ • • • •• .,,.,,. ....... . ôl ras e qu \ão srr e ·n ... ,. z ladas la,. e. 110 ,r1 ho o 

,rua, mi~~~· m~uc3g1n. ~1" 'iutLrn l: o 

Endereço Telegráfico •Cereaia• 

P f~JIÇA 14 UE OEZF.i\llHlô, 84 

N ova l!lUi'lSSÜ 

'--------
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