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""" excursao pelo -Município o 
Bento Santos de Almeida 

d A LAPIS ... 

r. A campanha de alimentos 

o sr. Municipal rec~beu 
manifestacão 

' 
d~ 

população 
simpatia 
de S. 

expressiva 
e apr~ço da 

I?edro 
O ilustre prefeito dêste liu-1 crianças <lc S, Pedro. o Hino j especialmente prepararlo para 

nic1pio. dr. Bento Santos de Nacional Fm seg-uida, sauda- esse fim próximo à estação. 
Almeida. fez domingo ültimo, ryn, o (Ir-. Bento ~ãntos de~, Repi·esentando nesst• mompn
em companhia de allo,; tundn-j .\lmei<la ns meninas HPl,•na I to os morndorcs de S. Pedro. 
nários municipais e d,-\ ouh·as do!:! Ssntus C'out 'nh o e .1\mt•- saudou a.o sr. Prel'Pito o dr. 
pessoa~ gr-ad,u;.. magniíir·a c.x-1 Jia Pire~. llém tlo t-.1·. Gtflhe.r- Mário Guima.J';°ies. qu.e teve o 
cursão a :,;, Pedl'o, no ponto me dos .San•,,. ('outinhn, ad- ensejo de expi\r a s. cxda. 
terminal da F.. F. Hio Douro, ministrador da Hepre,a d!' o que prctenrliam e.e l nbter 
S. exda, atenrlia, assim. a um ~ ""dro. l do govêrno munkipal, pondo 

CP da atenção do governo 
municipal no sentido de lhe 
pl'oporcionar os meios oeces
satios pai·a o ~eu desctwol
vimeoto matnial e espiritual. 
Em agradeC'imento, fulou o sr. 
Prefeito, prometendo envidar 
todos os esforços pMnl'ipal
mrnte para a instalação de 
uma escola Pm S, Pedro e 
abrir uma estrada que ligasse 
aquela localirlade a Rio Dou
re, 

Entre os Yisitantes. além 
do dr, Bento Saotos de .\1-
meida. anotámos os nomes 
rias seguintes pessoas: srs. 
ceL Sebastião Herculano de 
,!atos, dr. ,João Travassos 
Chermont, dr. ~lario nuima
râes e Senhora. Rui Berçot 
de Matos e Senhora. Os,·aldo 
Bastos, Alamiro dos .Santos 
Giannini, dr. Fernando :S:unes 
Brigag,1o, dr, ,ranoel Floren
se. Joaquim Mariano de Oli
Yeira, Sílvio Soares. c-él, Nico
lau Rodrigues da Silrn. Ra
fael de Matos Costa. .-\lexan
dre Raiuel, Aziz Rachid, Dut
t'emar Garcia e Senhora. João 
Cardoso, Antonio Gonçal\-es 
Pereil'a, ,José Cabral, Gumer
ciudo Corrêa da Silva, Luiz 
Martins do Ama1·at. Os e ar 
Ferreira de OliYeira, Antonio 
Frunco, prof. \'itorino Cardo
so de Matos, padre João Mtisch 
e sta. Rute Berçot de l\latos. Logo após a sua chegada a S, Pcfro, o dr. ílento Santos de Almeida, acompanhado de oume· o êxito da resta ofei·ecida 

rosas pesso~•. dirige,0 e rara o lugar onde a,,i,tia à missa camp2.l em S, Pedro ao sr, Prefeito 

O que todo.;. o:s m<,rurj JJ'í 

de S. Pcriro qnerem "ºn~r",uir 
- sem clú\·>Ja uma a .pir.,~. o 
que mer·PC'e se torne em i-ci ,
hdadc e 3 l'Onstl'UÇ:ir, 11<• 
uma Pise, a e ,,,. uma lt!f'P-,u, 
a ini;ta!a,:-ão de um po~to lJJ
liciaJ " <i fi:,:-ç!'io. pn,, estrada 
de roclt. em. dt~ S. 1'1 rlro c.1, 

Rio Douro, a fim cif. ariL•l-j,r 
o ei:;eoamento cio:-- E-Pus r" n
cipai, pi-odutos. 

)Iunicipal deve-se aos esfor
afram os ns1-, em relevo a inauguração de ços do sr, Eugênio \'icente 

!l ,füst r,·m. n o uma escola municipal, tantas Ferreil'a. autoridade polic. ial 
cr, C'lustnurla a ernm ah a8 c11auças c:m idade naquela localidade, que con
a <"mf ai, ,-ele- esc·olar. Falaram ainda o rei, tou, é justo que se diga. com 

J ,0 '! ,,c11 St>bastião Herculano de Matos a valiosa colaboração da ,ra, 
L pro, j o dr, João TraYas~os Cher- d. Doquéziu Pinh(•i1-o Pais L<:
• t s, mont. o sr, Rui Bei-çot de I me e dos s1-s, dt', lnát'tO Pi
',·. ddr, ·,ratos e O dr. InMio Pinheiro I nheiro Pais Leme, Gui,lherme 

J'a ~ Leme. muito ,atisteih e dos Santos Cout11d10. hanc1s
.. r;sibili7ado com 11 ,isita do I eo Martms. Za•"'lrias dos S::in. 

,~,,~~-
J{umbtrlo Silt.:a d, Cerqurira, nascido n., cidade ds p

1
• 

1udn, Lsfodo de At.,gor:i.", nn 27 tle dt;;cm!Jr,, de J<)JS dnx:ir ,, 
a lúra d, ,Fi1 nu,u! l'~txoto ti>r comp1111lt1i1 de stu; puii (J r . 
Agnelo Vieira cJe ~erque,ra e d. H~rctliu ~,tu" úe Cuqueiru 
~fs°'J:~:;;~~fr,C,dade Jfarau11/io,u apenas com algum"',,: 

~ Aq'!i se dedic.ou aos estudos, sempre com ;,,v,juvil apli
caçao e zrrepreen,s1_t1el comportamento. Enquanto os jovens, 
CfJm as suas 1>nsszb1lrdu"'1s, aspiram c:15 cinici:H "mrdic ,s,_ ou 
"juridicas" llumlHrlo, d1spraartdo as atra,·üe,s das aue,zida:J 
e dus nossas tentadoras prai:is, se metei, tm Jttn:J escola de 
agricultura,,, 

Ja est,ve a frente de um dos numicipios fluminenYJ, 
como Clufe do Exrcu/ivo, tm f'lwa m<csaude, o qi,e rtr.una1r 
ra pelu sua atll:zdade 110 amu11llo da ltrra. Dettsla a buro
craciu. 

Privamos de sua ami=ade, Conlucrmc,/o desde os mais 
tenros a11os. 

Foi com a mais exlraordinaria safi-::.J,1çà1>
1 

que àepa,a. 
,nc,s com a seguinte correspondencw da lup1tal ,\ orle Amtri
cana para um dos nos.sos matutmos. Segu,-, ~,m cnmtnt .. ,1ns : 

- Um jm.:em ogronomo br..i~:Jeiro, H onbttlo d~ S ,Jr;,., 
Cerqueira, esta parllcipando utiu 1mentt t.J,, mrJior p r.,gru'IIW 
de produçcJ.o de alimentos da lust,1riu, qt1e e5fé sem.to reaJ,ztj
do este uno pelos Javradt ris norte amencu11os. 

O jovem agronomo brastlczro e~tá estagiando numa Ja• 
zenda de Nobles Til/e, Estudo de lmiian", 110 coração du fer
lil região do mtilJ oe;te, Além de trubúlhar d1ret<Jment~ "" 
luvoura, n fim de ,1dquirir 1xperzencm pralica, o j'Jc_em Hu,n .. 
berio Cerqueira está fazendo lambem um cursu t~óncci, ª""' 
de varias pequenas excursões de es/1,dos. 

O 0270110,no brusilezro é um 1'-'s '22 ugranomos de sua 
pátria esc~J/údos, sib o palrt.cinio d(1 lomis.sii1, Brt1sillir-o-
A111ericana de Fnme1'/o d ProcJuçã,, Agnc,.,Ja e cJ<J Cuúrdena• 
dor de Assuntos Jnfer-Americuno .~. 

Em Indiana, o jovem ogronomo brasileiro 11üo sd estd 
contribuindo com seu e.forço pura a c~mp~,rh_, "Alrmento_s 
para a Vitória", ,nas lambem está uss1st1~1tio a um dos nNl!S 
airrantescos esforços de produção dos luvruavres ,wrlt-amen-
~aC:ws para atender às necessidades ul,m~ntc.res das "Vbç6,s 
Unidas e dos povos lrberladr,s. . , 

U,n exemplo de como os jovms agronomos brasrl,wos 
estão sendo tremados nos Es lados Unulvs nos pocu 581 dado 
pela descrição de duas semanas ttpicas das ,xpurenaas • 
Humberto lerquei,a. , 

Em jantiro, por exemplo, os trabalhos do JOt·n,, C,r. 
queira incluiram alimentação _do g_ado, ai:es, mo~;,""tm da SI-
mentes e assislencia ao propneta_no de um'! gra"J", Roy ~ 
derson no nascimento de di,as '/Jltelas. Alem disso, aprtn..,.. 
tumbe;,, a admini,trar remedias e fazer tratam,nto dos s..1~ 
a fim de evitar os vermes. . 

Na P11rdue Uniutrsily, Huml~rto Cerq,.,,ra t/tW -
aula de classificação do gudo e outra de des1drataç1UJ· tU !1#" 
uetais na s,cção de horticultura. No departamento d, botamu, 
:studÓu os resultados do cruzamento d1,difcrmtes va~ 
de itifTO milho a-u·âa t outros cerrazs ... \o e11tanto, eJ, ~ .. 
teress~u' especi~l,ne,zte pelo cruzamenlo dos tom_at,s _,o"!'{~ 
cu,n uma variedade peruano, que aumenta a i·1la,,.1na 

110-i:a variedade, , • · l tudo os 
No departamento de or1;anr=açao agnco a, , IS " 

métodos se simplificação e e{ic,encsu, gu1 .te ,o,rs,dtrou valill
sissin10s para c1 sua cducaç!lu. . . . f!'Tanâ 

Unw de suas maí~res emoções for a vcs1ta a ~ l'm rn
aviario com uma crração de ma,s de 30.()(j() c~btçi ~s,,.f.1~ 
$Í011011·'0 prinClp.;lmrn.te o falo de a org,.11;,z'í; J~ e,-u,n IJOl
-imento ser tâu bem feita, que todos os ru a 10s 

~utudos com " maior l!jietcw.:~a pur upoi!lS ~rts ~º""7:;.,ncios 
lVo mesmo perio,io, ass,siw uu11,, '' ~ar,as cur_r 

I 
t / ·dt, 

sobre inle,·essanfes temas ogricola_s, _,,,uctusn.·11 um" zn 1 " " 
"Os i,1stfos q"e sabotam as colJ1ritu:j . 

. E p;;;-STA. !UtS,NHA l BELO HORIZQNT p0 , 0 ooonf4>do ªP""_elho 

D D L . d Azeredo Coutinho. Bea1 11tuo-,,espiratório. iretor: ,. u.'.z e . • b • cuidada -
da • com regime sonotor1ol. Alnn•nfaçci.o oa A 'da 
Pneumotorax - Raios ultra-violeta - RAIOS X - ven1 

Corandaí, 938 - Fone ,• _2_.1_s_1_3_· _____ _ 

-~~~-~"'ll-t~-~-o-,iNDIANO 
Du.i o júbilo rom íJU'-' ,., o

pulação d11que!e lug I' eN
beu o lil'. Prc1dto \funi" , d· e 
sua com!tiY"l ql.Ll•, ás ~-:., h- • 
na estaçao d" Bellol'd Ho: o. 
embar(·a,·am em trem e..::pecia: 
ln_ntamente c·om o ~1·. Eugênio 
Vicente Fnreira. que a'i !'ora 
especialmente.- para r('r·cl)"-''>i 
e acompanbà-los ate S, p,, ln,. 

~~~~.1Rlffii\·w.1-~!t1 
:::~~J'Tl-\~t<?,· 'fllAHCIICO GIFRJNl&CIA.-l 1! DI HAIC1Ll7-ll0 
~ ------

Ourante o alinoço oluecido ao sr. Prefeito !tlunicipal, ""ndo,,e à mesa, com s. excia., os srs. 
dr, João Tra\·assos Chermont, dr. lnâcio Pinheiro Pais Leme, cel, Sebastião Herculano de 

Matos, dr. ,\ló rio GuimJrães, dr. Fernando Nunes Brigagão, Rui Berçot de .l\latos, 

o-v,ldo Bo,to,, Alamiro dos Santo• <si.rnnini e João Cardoso 

Ao che!!:at àquPla e tflçJu, 
aclamado por numeruaais JJe~-
1oas. o governa.for do Muni-, 
clplo recPhcu os primPiros j 
cwnp~lmentos ,da eonhP<:ida C pelo SI'. EuET, 11,,, \'.centP F,•1'
conce1tuada f•, °!1 ta Pai~ J.,.. reua. c•m noru ,ia populaçan. 
l!I, cantando logo d<•po1s, as um la,ito . !mo~o em local 

dr. Bt•nt, Santo. de .\\meid 1 t ·~ ~01 {infu>, .\nad\'tO d•,1.s 
e flemai p :\ 0~ , •ti-e:.-. , sunt'>~, \lnli , I't'rnande8, \ l
i;, l'eJto, , ut• ha m •o e r t,rinu Gomes, \'ahlorniru 

\!achado e Manoel Miranda , meida. b _e m , impreps~~~ 
\Ja.to:-;o pessoas que se 1n- 1 r_om a ('a,ru1ho:sa rece barcou 
tercssa;,, de fato. como o ~r, 11\'era em S, Pe_dr?· em trem 
Eu"ênio \'icente Fcl'reira. pe- eom .sya com~~Tiuººdall ás 
lo progresso de S, Pedrn, . eypec1a , qut> 

0 dr. Inácio Pinheiro Pais ta ~li hs. __ _ 
Leme. por cxe_mplo. .1a doo_l~, \ nron~ittn,.lo ~,Ja vial(e~ a 
begu_n,~u ,í)º~ JOHl,!'º~~t~ , 0 ~\ S. Pt:-Jru. 0 ~r. Prefei&O Viel• 
Eug-,,nw \ 1cente I e, l ('Ir~- -,~; t Ili ('UI Jli,i OOlll'O, a E,cola 
krreno~ par~ a eons, u,, , . , ': • 1 ,r :ili ~r re, dlrll!IIIII 
da igrej,~ .. da cscolH <-' ilo ~ ~~' 1-;t pr,)r. ~oria <.:outlnllt 
posto poi11•1aL 1, • 
. O dr. Bento Santos de .\1- Cos.a. 
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Colocddd a cumi~ira da 
Egcola I?rof{?ssor J?aris 

d' . bl ma da instrução neste Mu
:Btthrd Rl '"· flor~sccnk ~; 

1 
.. ni~ipio foi f.egunda-íeirR última 

trito de Nova 1.-a~!li~, e;•,á ·.t 
8

..,~bti; 5 color.:açào da cumitira 

. pa~abtn' co;. ªe .. ~~~:''Pi~;~~s~r / d; t:~cola Profe~s~r Pari"'. !s· 
ad11ntad:1, · . t ando em companhia de s. ~xcia. 
P1rb. ~ ~º\" P~j!1

::;~s:h:~~:j várias autoridades municipoi~. :ramc,!~;cida homenagem à J inclush•e os srs. Rui Berçot de 
ae:o::': do ilustre educador ' Ma tos~ A I a mi r .º dos ~a~to~ 
Aacas to Paris, é uma esplendida 

I 
tiianoini, dr. Orac1r de 011ve1ra, 

ebra que ,.,, sendo executada cel. Sebastião Herculano de Ma
ptll Di•i>io de Enftnbaria da l~s. o dirdor do Ccnlr~ ~e Sau 
Prcfciiura, sob a direçjo _do! de e a dirdor~ da D,visilo d, 
enf. OraLir de OJi\·efra. po!~~1n- j Ensino, prof··. Sam ArcJI. 
do lrls ,ala• de aula, um 1ar- Durante a ,oleniJude hl 11 

tli,n da tofancia. r~creio coberto, ~audando O !-,r, Pref1::ito Muni 
1-:,rctaria, bibl1otc:ca e in~t.da· ~ipa l. 0 cel. StbJstiJo Hl.'rCulan 
filas ,aailaria,, com capacidade de .\lato,, lendo o dr. Benlc 
para trezentos alunos em do!s Santo" de Almeida u~ado d, 
lllt'Gos. Além_di~~o, hlá ~ pred10 ala,.;a ara dizer de ~ua sa 
da escola. 6t11namenle situado à tiação P em d,,tar " ,éde d, 
ra~_H1enroqueb Rocbar.omet·do em di-tnto de Bellord Roxo, coo-""ª orme avia p 1 • 

1111, entrcvii-ta a este jornal, o forme prometera no 0Ja da Ar 
dr. Beato Santos de Almeida. l \'1·re~ . com. uma nova e:.cola 
,refeito municipal, que trata mun1c1pal a altura . das sua, 
,om r~pec:iat carinbo do pro- ncc;e s~idade~ e mérec•mento. 

Raprs•entante 
N CORREIO DA 
LAVOURA em Ili• 
lopol/s um dis
tinto educador 

1, Com o objeti-vo de me
lhor atender aos ioteres, 
s.h de oossos assinantes 

DATAS I.'.'ITDIAS 

Fi~~cr .un ancs r.o mês de março 
úlrimo: 

- 2~. sr. l'lisscs Bcrçot Enne~, 
caixa d.l Compaahi::i Inter-Ame 

ncORREIO DA lAVOURA 

,, 
1 -o r curso da 19. 13. 1\. 

Consoante o noticiário do CORREIO DA LAVOU. 1 RA, 0 Setor de Hortos •. C~ubes Agrícolos, mantido pela 
Legião Brasileira de Ass!st~ncia de Nova lguossü, con
tratará professoros espec1oli:iodo:; para as aulas práticas 
e teóricos, a serem dadas b,-evemonte. 

PARA-O$ q 
\_;
1 

Pare isso - diz o mesmo noticiârio - já se acha 
~ aberta O listo do adesões paro a matricula daqueles que 

quiserem transformar o seu quintal, aparentemente esti
ril, em horto bem brasileiro, cheia de legumes • verdes 
hortaliças. 

A terra ajudará a todos, ió afirmaram, pois eM 
~ p1onfondo, dor-se·Õ nola tudo. 

1

~ Além disso - acrescentam - o programa nia 
será difícil .. Constem; de nove aulas sõmente, seis práti
ca, ç três teóricos, tôdas grotuitas., muito fáceis. 

Hlt!9 /l(J fliAPd Não se cogitará, em nenhuma delas, dos motivos 
por quo o coelho, por so alimentar' de alface, é tão ino. 
conte O meigo, ou por que o boi, o cobra ou o elefante, 
por serem vegetariano~, são mansos, colmos, pacientes, 

SÓ HA UM REf1ÊOIO: vagaroo:~~tír-se-á, porém, sôbre as virtudes nutrití•as 
de uma obó',o,a bem cultivado, as excelentes q•Jolidades 
do um repôlho bem plonh,do, fox .. ndo-se ressalta,, so• 
brotudo, a similitude que pod•m apresentar com certas 

HEPACHOLAI > 

criaturas, no crescer e evoluir de acõrdo com o meio : 
tudo ó questão de preparo do terreno. 

Ess&, aliiis, é que será o objetivo do tal curso 
mantido pelo L B. A., e que será dado aos que quiserem 
oprendsr a arfo de plantar ou, melhor, de viver, dispen• 
sondo a carna, hoje tão disp ... tado, responsável não só 
pe lo ácido úrico e reumatismos, mas também pefo leoni
no e belicoso temperamento de muita gente ... 

Xavie1• 

E. O. Igua.ssli 
RESU.110 DDS ATOS DD SR. 

PRESIDENTE: 

a - Aprovar o oficio dr 25 
do correnl, do E. 1.,,. Bel/ord 
Roxo; 

b - readmitir nl'J quadro 
social, como contribuiu/e, o s,. 
joaquim josé de JJornis, e co . 
mo ai/ela, o sr. foüu du Rocha 
Fe1·rt1ra Filho; 

D. 

Agradecimento 
,José <le Moura. já comple 

tamente restauelecido. serve- L d· d 
se deste meio para expressar fl 1ca or 
os seus agradecimentos ao 
competente cirurgião dr. Rupp 
que o submeteu, com êxito, a 

Profissional 
Medico a 

uma inter\'ençfio cirurgica na D,. Adolpho Brandão Filho -
Casa de Saude Pais de Car- Clinica medica - V,as urinaria 
valho, e ao conceituado cliru- - Av. Rio Branco, 128-5° and., 
co d1·. José füigagílo. pelas s. 501 (Ed. Assicuraz1oni) -
atenções e desvelos com que fel. 42-1409- 2.,, 4 .. e 6 .. -da 
o assistiram. Seus agradeci- 14 ás 16 horas - Rio. 
mentos sãos extensivos às 

1 
Cc:ariorio Dircõu Pillar Goa

çalves - ~1l1•p1i11s - 7o Ois
troto do /l\unic1p10 de N. lguas 
su (antigo Cosia ,\ladeira). Rua 
~.,roo ,\lonteiro, 114. Tabelliao 
• Escrivão do R, g1slro Civil. 

Despachante• ' em Nilopolis, importante 
distrito des te Manicipio, 
pablic3ndo um noticiário 
informativo mais amplo, 
,am reiercn,ias a lodos 
os setores de sua ativi. 
dade progre.,isla, demos 
auloriUf30 a um distinto 
e compelente ·educador, o 
prof. J o su t (Jonçalves 
fitiueiras, diretor, em Ni, 
lupolis, do la;htuto F1t
cueiras, para Hr ali o 
represeatante do CORREIO 
DA LAVOURA, e, portan
to. am el~mento com as 
credenciais para tratar 
d.,. interesses de,tc ;,,r-

1 e - conceder dl!missào do 
quadro social, a pedido, tJ 

Altxis de Burros Giammatlcy; 
d - conceder ao saC:o Ar

mando Alurto Rzbtiro liceuça 
Pelo prazo de CPnto e cinqueu. 
la dws, a par/ir de Jo de 
abril vindouro; 

carinhosas enfermeiras da Dr. Domingos de Barro:s Ramos Escriforio Técnico Come,cial
quela Casa de Saude e a to- Clinica medica. Doenças do apa Santos Netto (Con1aour e De. 
das as pess9as que se inte- retho genito uronario.-Av. Rio pachante Of1c1al). Serviços co
ressaram pelo seu estado de Branco, 108, s. 401 (Ed. Mar merc1a1s em ge1al. Rua dr. Qe. 
saude. sensibilizando-o sobre- hnelli). Tel. 42-9335. Res.: ru lullo Vargas, 42. Tcl. 208 -

nal . . 
rira na 
p<'ç;'SO~ 

c:dadc; 

do fuhlicidade S1A., e 
muito r<>lacionad1 nesta 

Ji no pr6,imo n úm<ro 
de•eremos iniciar a pu. 
blicaçào de \'árias noti• 
das que ditem respeito 
• o 11otavel desonvolvi• 
meato de Nilopolis, gra, 
ç1s ª°" e,lorços e boa 
vontade do prol. Josué 
Gonçalves Fitcueiras. 

1 

- 2K, sr. :Uono.•l da Si 1 ,. a 
Falci'io; 

- 28, d. Adalia R. Avila: 
- BO, sta. Lub:a Araujo; 

Cine Verde 

- :n, menioo Dorningos1 Hllio 
do ,r. J uié )fonteir.l. 

- J.'i>z anos ontem o sr. Luiz 
lJ a~ Alves. 

- H,J;c, tr,\n.sl'Ottf.! o anirt·l'$i! 
rio !'latatici1 do c;.pitab,ta H . 
Jos~ :U>ccdo de ArauJo. 

NASCB!E~ TO 

.4.. 22 do mê-s p1si;ado, nasceu 
HO,JE - Jornal Nacional; a_ ~ r,nina Tcresrnha de J~sus

1 :n de,enho; .ª continuação do I hlh uba do dr. José Roberto }'rei 
lroe em série: "Don \rilsoo rc e d(' d. lhrilcc da Silva Frdrc. 

na Pa1ruJba Guarda-Costa"· e 
Jeanette Mac Donald e a,.;;,0 
Aheroe, no drama: " 0 amor 
que não mórreu" 

SEGUNDA E TERÇA-FEIRA 
- Jornaii; Nacional e Pu.ra
~ount c1is :1 \losqucteiros 00 
li,lme · ,"Torpeza humana·:; e 
Gteta Ga1·bo e ~1el\·yn Dou~!~· ... º" drama : ·Dual) Yezes 

.Tá. tcf (' ..1 lta da Casa de Saade 
Sãl Paulo, on;,le Cura i...ttcrnado 
c m eonstqnPnciJ. de um aciJ .. nt-0 
su[ridu na l >,tiu.ã) de• 1J. Pedro 
li, o sr. D1 ,)l'(e.do Cos.:a, 1:hrfe 
d<l c,;c,;tor.u, 1u:~t .\ cidade, da 
Cowp~n!.11:.t Gv!~t1"l!"..,..r11. l'ld•·r1.ci
ra:;. E m " U:l rctid~uciJ, o \H1frr,Do. 

tptc :.t arlu t'UI COQVJ.leSr:l'u~a, 
k m rei clJido ruutt.t-. visitu~ das 
pessoa., d.., s•Jas rela\:-l' • 

. Df; !./l1.\RT.\ A SEXT.\-
F ElHA J ó 1· o a 1 !\'aciona l· WWW,l'J'JYY./Y.v-.,y •• ....,. 
nw i:; ~ o _I' t; Hedy Laniarr'. 1 

John (ru.rfJeld e Rpl-"nc1.•r ' l ra- •. Jornal ~aC'i onal: um t:t h o r t' 
cy no d r a IU u. • HtJt'nuos ti1_1.u.l do filme em t;(•f'ie '. .. Uo1~ 
1:rru.mes \\ 1lson ntt i'i'.itrulhu Guu.1·da-

l'ui:;_ttt.', e 11idí.t·y Hoont-y. nu 
fiA UAllO J. lJOMT~GO _ ~~~·;.~.t_11 • ··('aluuru,; da fh'uad. 

Traba· 
lhos g r á

ficos ? 
Nas ol'ici 

nus dci-t • 
j,,rua l 

e - designar o associado 
Florirmo ?eixo/o da Silva para 
o cargo vago de 20 Secretdrio. 

1\VIS0 

XADREZ 

A Diretoria do é'. C. /~uas.ú 
leva ao conhecimento tios srs. 
Assuriados que se acha em 
pJenn fw1cio11umento a secção 
de Xadrez em sua sdde social, 
onde se euco11tram diariamen. 
te, d dispo,;;,ição dos m esmos, 
quatro tubo/erros. 

Nova Iguassli, 28 - III - 19-H. 

CIAL BRITO - 1 • Secretario. 

Filhos de lguassú F. G. 
~ 

RESUMO DAS RESOLUÇÕES 

DO DIA. 30 •Ili . 1944 

a) - Aprm.ur a ai" du reu. 
nia,, anterior; 

b) - fomur cu11h~cú11entu ti,, 
ojicfo do E. C. lgu.1ss11, colo 
ce111du o seu cr:mp,'.J ClíJ 110:">.su 
illltiro dispor, ofendendo as."iun 
ao pedidu qu~ lhe Jizt:rw,ws; 

maneira. Grajaú, 67 - Tel. 38-7935- Rio N >a lguassú. 
.\'ova Iguassú, abril de 1944. -M-a-ri_n_h_o_M_a_•_º_lh_ã_e_• ____ D_e_s-

A d V D g a d OS pachanle úfcc1at da Policia. 
Agradecimento e,. Paulo Machado-Advogado Trata de todo serviço adminls
A Assc-ci11çâ<1 Profiss1onal - R. Oetul10 Vargas, 87. Fone: trativo desta repartição. Rua dr. 

dos Cu11stmlores Uvis dn Mu- 282. - No,•a lguassú. Geiulio Vargas, 52. Td. 316 -
nici{>io de Nm,·~ Jguas:,tí, na ,_N_v_v_a_l_g_u_a_s,_a ______ _ 
pessoa de seu presidente, sr. Or. Orl.:sndo Moniz Dias lima 
Ju!io U:1bi-/,) Guimarã~s, ~uve• - Advogado. Res.: r. Alfredo 
se diste 1mio pura expressar" Soares, 123. Te!. 250-N. lguassú. 
s. 1xcia. o sr, Prefeit'.J .llunici. 
pat os seus ag,-adeczmentos p11. 
las atenções que lhe dist e•,sou 
e, so'bretu_tu, por suu vuJio3u 
culuburuçã,11 fücrlilando á A.s· 
svcza,dv o rnnicio de suas ati• 
vid:1des 1tt'$IC .Jluuiapi.>. S t us 
1.1-··radecimentos sâ.,> ~xfensivns 
u~ di!)twf,, clz1:f c t!u úivi..;.,iiu 

Cid ào Couto PMeira - Des. 
pachank' ofici..d junto à Rt."'te .. 
bedcroa. Esc. : l<ua dr. Getulio 
Vargas, 165. Res.: rua Ber~ar
dcno Melo, 1535. 

de Engenhurh. 
X tJva lguasslt, março de 19.J.4 

Oonc11rsos 
DASP 

DO 

Dr.Alberto Joromias-,\dvogado. 
Escrolório: Rua t0 de Março, 7-
Jo and. S. 309-- fone 43-9150- Antonio Ciani - Despachante 
O .. s 16 às 18 horas ás 4u e ás Oficial ca Prdeitura. Rua Ma
(;u feiras. No forum de Nova rechal F1011ano, 2039. Tel. 226. 
lguas,u, às 335 e ás 5" !eiras. . N_o __ va_l~gu_a_s_s_ú_. _ _____ _ 

O,. José Basilio da Silvo Junior Nicano, Gonçalves Pereira -
-Advogaoo - Escritorio: Rua Oespaóante ,\tunic,pal - Rua 
da Qm1aoda, 50, 10 andar. S. J. Herna rd1110 Melo, 2059 - Tel. 
Tel. 43 f"4•. 27-Resid. Rua 1/ita Gonçalves, 

505 Te!. 66 - Nova lguassú. 
Dr. Oscor Serpa de Co,valho 

- J\dvogado - Es..::nto rio: ífoa B A J L E S 
Mano ,\\ontciro, 114 - Res ,ct.: ,, 
R~a Arislt leles Coutiolw, 70 - O lguassú e Filhos à o lgua11i 

Ginásio cm 10 meses Att!ndt"!·St: em No va lguassú, farão realizar, sábado proximo, 
Cur~u gratuito de taquigrofiu Caxias e Nilopo lis - Estado grond~s bailes de Aleluia. No 

e por(u~uês. d :J l t 1u - Tcldont: P.::. 1. domingo o lguassü promoverá 
A Escola Universitária de São uina •motinúe» infantil. 

Pauto, ,,,o " "'"I''" "" c/1', D e n t i s t a s 
Aqial'. s At clrêro Junior, pre• 
par11 por curn ,pomlênuu.. N.r 
nu:l!J l 1 ~· l , 6!J em ~f io!) pat11 
rffebt,· programa~ e lJl!) /ruçcJes. 
1<11., L ,bu u B.,d, ró, 561 - ~ 

aw/.ir - 5,10 l'AULU. 

luiz- Gonçalves - Cirurgião 
Denu~t.1 - U1ar1amente das 8 js 
18 horas. Rua Bt!rnardino Melo 
n . 2139 . Tc!dOlie, 314. Nova 
l guassú 

FRACOS E A N ~!. _::.).'.) t 

Tornem 
VINHO CREOS0T/)DO 
''S:LVEI~A' 

e) - tom,,,r ,·,mluclme,,to do 
oficio ào Nuy,t E. C; 

d ) - oficw, ao 1::. e. Tu11- Fa rmacias de plantão 
balé agradu.:endo ,~ comumcu
çàu du pJ-.,<;B tl:J 1mvu Dúrfu. 

Dr. Pedro Santiago Coscio -
~ 1rurg1ão u~nllsta. tta1u X (EtL 
í1 c10 Ouvidor) . Rua Ü U\'llkr 
169, 8° :ti1d .1 r, sal..1 tit !. J ,. 1._: 
fone, 4J-(ij()J - R,o. 

l lz:1~';'?h cGe u ita 11n: 

Toss~, 
Ra,friad61 
O:on-u1te s ria, 

brm,ci, Fluminense- R 
Jc Bcrmrdrno Melo, 2085. 

Telefone, 20. 
t} - at.:1_1.irdc.n a i~1forma

ÇÚ'.J du /Jtrelur (iual d, C's
/)orle, qucmtv rJU coni·;te r:i<Js 
li Cam/ú;ta, F. e..; Farmacia S. Ger,ldo-Ru, 

f) - ltmrnr cot.Ju-cinu::nto d,, d(!' ivlarech.il Florla no, 2 228. 
Tabeliães 

E,crofula,e 

Conv&lescenças 
VH,HO C REOSOTACO 
f: UM tlE:FU,O ::l~ O E ·· AI.D~ 

curJU,1 tio d 11.ifor Uur~d; fcldone, q,i. fª!tor
8
1o do 2° Oficio de Notas 

g) - ~npm,dtr cu111 111g.:11 _ ___________ - 0 ª 0
. ittencourt Filho- OflctaJ V d uma boa quitaollla 

c,u " ClYU,Í(.lt tlt ;u do 1llt~ do J<cgl'iiru 1.lé ruulus t: Do en e 8º . 
corrn1te d,, A~ull"ta ,tlt1nici/1i.ll enlr,gm: n J.u,, ,r1/.ii.1 ull, nl,, Cum~nt<:>s. C0m 1r-:-.1 dt Duqu 1,; • (j t·hl~~:,va~~j~:~ ª '1!:'.,~ 
de é_~tu{1')t1c,, d1 Prr/úlura çiiu, q,t~ maH wn' v,? de· J·.: Ca,c1as - E. do Rio. 210. ' )iuv,t Jg u.-~s11, 1'~. du Rio. 
d, ,\uva 1.,14 ,,,~ú· 11wns11,,tt :_:..-11111IL' < 1p1c1rlade l;::::::===========~;::,~;;;~;;;,:;:~~;;;.,;;~ 

h) - u,i'r,r.,:,u ',w dia :! Úc: de. t,u~;1~/11v, ,1 p,,r r.l ,,m Ct.l · ! 
abril (hr.Jt), f,v, Oi"l>!úo du ,.,,_ ,uttr 1/ib,do, . . fi'.::"-"'"~""''11\"~~~,.. NÃO ENCOSTE 
cunt,u c,)11, o L. e J:::, •s~u, u 1 . z) - o/olt1r a,, J.:.. l. l.!.!."ª"· .., l tmr --:=J 
fl/u/11 de SJC11.,1 J, lll.JIU1i:1 110 ':SÚ ~UIJ.IJ ff.U~W./<1; ,[,11/)0[() ÚO lm= 
dr. Jf,,,1o .),.u:/,.,1::, ú~ Alme,J,,, , ,,la .llllistru/11,)t/ t'nlll' r,s ,lui,; ! r"f"t e1 SEU RADIO I 
eni rt·crnil,, conenlo Í' lo mm/. 1n u_mt3 (. luh .> cl, ::,l,1 n.J,1<111. ! ~ l. • ,. ~ ••• 

'fi'- 1, "í?, f 
11

•
1 'º"'' P,,-r, • ,TU \O EU:UTJ:l:!o 1,r. llAH- l & y· -~~ Had111 para rlu estrug-11 ruais 

J • ·''"·
1/>w, '"' I;.;, h,n., Ro.~ - i..:.c1.,.tArw l•l·r1l !li' t~~~ 

1 

. _ . . ~-= =--=--- ~ lt\0101 ÉCJ\ICA ~IUREltU, ' 
BELO H OIUZ ,,NTc,Oucn,a, f'ulm,a.rc, tub:r<ulo.,c, \! d' Prnp 14 de Dclcm~ro, 3z •• re1. tZ7, 

Dr. L_u_ iz de Azere do Coutinho 1 , 1.~õc de modc~no aparelhamento, " grundc csto.,uc de m•· 
C . l tr1:i l para rnJ1, :lOs · · "' , 

·---º -"s_._, _c_._' .:,'' º. '.:,•_2_1.;.s.:.2.;.'_-_ Das 3 ás 6 - Fono. 2-1406 1 rir d. t flr1.. \ 0S . nhgu~. l 'r~amt:nMs grahs, - - . , ~...:.~:~s mu 11.:ui e g_nrantiJ ah olutJ nus IH'U~ rn,._u . 



CORREIO DA LAVOURA 
Jal&o de Direito da Comarca de Nova Jguassú 

PHfff/TUNf./. EDITAL 
De citação com o prazo de quarenta e cinco (45) dias .mllll/CIPAl 

O D<>utor Acácio Ara~ão de 
Sousa Pinto, J111z de Dirt:lto da 
Comarca de. Nova Jguassu, E"· 
lado do Rio de laneiro, etc. 

faz saber a 'Lazar<• Felippe 
da Gama, Marleta Gama Silva, 
Rosário Antonio SIiva, Vicenti
na de Almeida Gama V1llela, 
Alexandre Pires V1llela, Sylvio 
f ellppc da Gama, Irene Cesa, 
rone Gama, Nair de Almeida 
Gama, Agnello Sampaio, Or
lando F<11ppe da Gama, Lody 
de Almeida Gama, Marlo f,·. 
llppe da Gama, Marina Noguei
ra Gama, Adolpho Crespo de 
Lemos e Carolina Leile !Jnten
court e a terceiros a que inte• 
ressar possa, que lhe foi din
g1da a petição do ieôr seguin 
te : - "~xn10. Sr. Dr. Juiz de 
Direito da Comarca de Nova 
lguassú. - João fdippe da Ga
ma e sua mulher Maria de 
Lourdes Meirelles Gama, por 
seu bastante procurador, o ad
vogado q u e esta subScrcv_e 
(doe. 1), brasileiro, casado, agri
cultor, na qualidade de possui 
dores de um treze avos (J,13) 
da meiaçào, da "fazenda de 
Piranema", como comprador 
de duas outras partes Ideais 
(doe. 2) até hoje ind1v1sa, vem 
pela presente propor uma ação 
de divisão e demarcação de 
terras, contra os confrontanies 

oe nouA ma", que estava em condomf
nio com Marcc,Jino Leite de 
Magalhã,·s (doe. 3 A). T1ar.sl
taoa em julgado, a sentença de 
partilha, 101 extraido o rnspec 
11vo formal (doe. 4) e transcri
to no carlorio do Heglstro de 
!moveis no hv. 3-MM, sob o Gabinete do sr. Vre• 

REOUERIME#TOS 
/Gllf/SS(/ 

DESPACHADOS 
numero de ordem li 345, des- feito 
la Comarca (doe. 5); 2•.) são 
confr0ntes da Fazenda, alé:m 
dos que con~tam do titulo dc 
propriedade : 1°.J f-azcnda S 1 
!:lento, pcrtencenie à União Fe
drr.1; 2o) dr. Luit Teixeira 
Leite! Junior, estado e i vi 1 
ignorado, residente na Praça 
,\lar. Deodoro, 206, Est. de. S. 
Paulo; 31'1.) dr Marquts, e~ladu 
civil 1gnvrado, sucessor de her
deiros de Francisco José da 
Rccha; 4°.) Cel. Herman Slo-

1632, José Ferrer Goozalez. 
.Aprovo o desmembrume11to. 

lntune.se o sr. Lufuiete Pi
menta a apresentar /)/anta do 
lotcumento da drea de sua 
propriedaâc 

esclarecinientos. 
dente e os impostos em atra.sr, 
relut~vos a mesma, ronform; 
aval,açdo da D. E., • ~inda a 
multa da Dtc. 11 d• 1940. 

310,,, Sociedade Espirita Humil
dade e Caridade. 

Ctrtijiquc-se o que constar. 

2917, .Alvoro Lisbôa Braga. 
Drclan· o mls a que corrh

po,ido o pagam!!,,ito soltcifado. 

5436, Carmelita Brasil. 
A1quive•se 

80, Cecília .\lartillS Barga Bor
getb. 

Aprovo o a,ite projeto C6m 
as modificaçues sugerzdas pela 
lJ. E., á,vendn no projeto de. 
finitivo ~erem l1vadas on con. 
ta essas modificações. 

2873, ?osé Borges de Albnqaer
qoe; 30..1:'>, A1mema de Flouza 
Azevedo e outros· 3ú'23 Sílvio 
Martios Tciteira. ' ' 

Qu,te-se preliminarmente, 

3b75, Guilhermina llaria da 
Coacoição (ano do 1943). 

Jume Pruva de propriedade 
do predw em <juestüo. 

3097, Ismael Antonio da Cunha 
& Cia. 

Como ,equer. 

1
..:,;~fvaristo da Costa Rod~es 

l11deferido, em fac,, da info;. 
muçdú. 

e condôminos: Lazaro Felippe 
da Gama, brasileiro, solteuo, 
comerciante, residente e domi 
ciliado em Guaralinguetá, Esta
do ae S. Paulo; Manoel felippe 
da Gama Filho e sua mulher 
Marina Magalhães üama, êle 
brasileíro, comerciário e ela dt: 
prendas d<'mesllcas, residentes 
nesta Comarca à rua Nilo Pe
çanha, 1. 134; Maneta Gama 
Silva e seu mando Rosário 
Antonio Silva. ela de prendas 
domesticas, brastleira, e ê1 .. 
brasileiro, corr.crc,~r:t _, re • 
dente e domicillac,, < ru1 A e 
Barroso, 156, Guar,,.,ch, 

barh, estado civil ignorado, re
sidente no D1s1mo de Jose 
l:lulhões, nesta Colt)<lrca; 5•) 
Jacomo Gavazzo, estado civil 
ignorado, residente na fazenda 
oe S. Hernard1no em José Bu
lhões, nesta Cidade, ou respec
tivos herdeiros e sucessores e 
mais quem de direito fõr; bJ 
A fazenda de Plranema - 3•) 
Tem as seguintes características 
e confrontações: compõe-se de 
uma sesmaria de terras pouco 
mais ou menos. confrontando 
com o rio Athum, com o rio 
Velho, Antonio Joaquim e Maria 
Gomes Monteiro, o u com seus 
herdeiros e sucessores ou mes 
mo com quem dl! direito, es
tando situada no antigo 3° 
distrito desJe Município, cons
tando e xclusivamente de terras 
e matas; e) o "Grillo'' frustado 
- 4o) em 3 de junho de 1926, 
a Fazenda Estadual, para se 
ccbrar dt: impostos em atraso, 
executou 20 (v1n1e) alqueires de 
tcrr2; da referida fazenda de 

rn7, Motoristas desta Prefeitura. 
Crm1:ide-se os 1·epresenta11t,s 

tios Just,tulos a terl'm um en 
te11d1mcnto com este Gabinete. 

2805, Henrique Duqne Estrada 
Meyer. 

t.ertijique-se. 

2954, \loisés Elias & Irmão. 
Licencie-se o caminhão, prc

lim,narmente. 

3060, José Pereir~ Mendes. 
!:Jendo o caminhão em ques

tão licenciado pelo D. r., co11-
cedo o lice11ciamento, sem di
reito a rr,cioname"'º· 

368, Carlos de Souia Fernandes 
Filho. 

J-roceda- se de acordo com o 
despacho no processo 2052z44. 

3265, Antonio Teixeira de Melo. 
Prove o requerente a guuil. 

<Iode de motorista profissional 
e de praça. 

2903, .Armando Matos. 
Quite.se prellm,nar,nen te com 

a multa imposta pelo auto 
3081142. 

2ü63, Jorge AlkllÍm Cabral. 
Devidummte assinada a pa 

peieta para 10 tambores, pode 
ser a mesma entregue ao re• 
quermte. 

3267, l!anoel Maurício Ferreira. 
Scnao o caminhão e,n qutS· 

tüo ilcenciudo 1Jela D. F. etm 
cedo o l1cenciainento, sem di· 
,eito a racionamento. 

Divisão de 1\dmi• 
nistração 

2238, Ybicuy T. de Magalhães; 
2770, Francisco Maia; 1534, A man
da Ferreira Campos; 3040, Dirceu 
Pilar Gonçalves; 3011, Angusto 
José Ribeiro e outro. 

Cerlifiq11e-se o que constar. 

:l909, Henrique Daqne Estrada 
)[oycr; 136!, Tertuliano Leal; 
2!!40, Francisca de Bolhões Ba
tista. 

tertifique-se o que constar, 
encaminhando-se em seguida a 
D. e. para os dwidns ji11s. 

2916, Otacilio .A.zevedo Ortigijo; 
2943, Augusto Teixeira dos Hei>. 

Qu1tt•.se prel,minurme11tec.om 
u Fazenda Municipal. 

2966, Joaqaim Rodrigues. 
ter11J1qut-:)e. 

8317, Moisés Schoichet. 
Apresenle curteira <1e ide,i.ti

dude e sele convenienteme,ite a 
petição. 

Divisão de Fazenda 
956, Lniz Gonzaga de Albu

querquo. 
lnúeflro, por não encontrar 

apmo na legislaçãú de$1e Mu-
11icipio. 

f 

1343, Pedro Gomes Santana. 
Nuau ha que lll'ferir, t,,, faa 

das mformuçóes. 

Oiviaio de Enge• 
nharia 

2901, Felisbetto Ferreira dá 
Silva; 3086, Francisco da Silva 
Lima; 29,H, Sandonl Cardoso 
Melo; 3050, Aristides Cardo,o Sl; 
2925, Albert" ~ogucir• Nelo. 

JJefiro, nos termos da i1tf~ 
mação. 

EDITAL 
COBRANÇA EXl:CUTIVA DA 

DIVIDA ATIVA . 
Alamiro dos Santos Gia,mj. 

ni, Chefe da Divioào de Fd
zmda do Prefeitura de N
Jguas~ú, etc. 

Torr,u publiw para con• 
cimtnto ,los intuessudos, f/1111, 
a partir de 1• dt, maw da aJrt• 
rente ano, esta Municipalidaà 
iniciará u cobrança executi• 
dos impostos e taxas relativos 
aqs exercidos untniores. .A~ 
sim. convidu a todos us co .. 
tribuintes em atraso a vwlilt 

P1r ~rm-a ~obre e >la porção 
dL t ,.fio HS , e jusoça 

Est. de S. Paul ; V1c, nt11· J 
Almeida Gama V1lella e 
marido Alexandre Pir.s \ ,:. 
ela brasileira, d· prend 
mesticas, êle bras,11.1ro, , .. ,n r 
dante, residente e de-mie i1 cto l 

nt a (D, L 6-
1 

em Lins, Esl. de S. Paulú; ''I·· lv bl1t 1. 
9io felippe da Gama e sua mu- ..,.,, efetuai.11 " • • vinte 
lber Irene Cesarone Gama, êle alqueires, lei e~p,dlda pelo 
brasileiro, comerciante, e ela Ju120 do execu11vc,.flscal a gula 
brasileira, de prendas domes (Doe. 6-fls. 2v.) de imposto 
ticas, residentes à rua Dr. João inter-vivos, na 1mportancia de 
Pessoa, 1.328, Guaratingucta. CrS 396,70, como faz certo o 
Est. de S. Paulo; Nair ae AI latão do recebimento do impos
meida Gama e seu marido to (Doe. 6-fls. 3); 7-) Em 2 de 
Agndlo Sampaio, ela bra,1ld- março do mesmo ano, décimo 
ra, de prendas domesticas e seguudo dia após a arremata
fie funcionam, publico, re~1- ção, o arrematante Adolpho 
dentes no O,<tr.10 federal; l"e- Crespo de Lemos em petição 
dro fel p~ ú .. m'1 ( ~ua c.1,~1g1da ao Juiz do executivo-
mulher A:, e I r ;L.s li m , hs_al (Doe. 6-11s. 3) pediu que 
êle br, t I f, s<e retificado em sca carta 
ela de < d. arreir 11.lção que a proprie-
brasil ra de vinte alque,res, adqui-
nard1n, ·n pr ç1 se C· mpunha, ao 
dade; Ur r "' , de uma resm.::ir1a de 
e sua r.,L. mais cu menos t: 
Oama, "J. ire , a:~gando 
nário j)L. . ,-.ar..1'll • 1i~e e,, oficiais de 
prendas e . 1 e r.s1dt i s •" t1ç • h v m e c·\'"cado ao 
no D1stnto hd,r.,; (.-:~• C,Jm. detuar a prnhoro, Jlo) ouv1dc,s, 
Neves e st:u mando .:\tanuel os of1cia1- ,r:f ,rm .. ram por 
Neves da Sova, ela br sile,ra, cert1dao (iJQ:. 6-fls 3v.) que 
de pr<ndas dome t1cas e elo a propriedade se compunha de 
bras1k1ro, fun,1on<1r10 mJntc1- uma sesmaria de t~rras pouco 
pai, ambos re!stdi:mes n1.:st.l e,.. mais ou menos e não coma 
dade; Marie, ftllppe d• liarna constava da penhora; 90) em 
e sua mulher .\\a,ina Ncgueira vista da inlormação, mandou o 
Gama, éle brasileiro, comerclá. Juiz, não que fosse feita a re
rio, ela brafile1ra, de prcnclas t1f1cação, mas, apenas que a 
dorntht1ca!>, rcs_id_i:ntes e domi. wtormação dos oficiais, bem 
cihad_os n0 mun1c1p10 de Rt:_zen· co.mo a petição, tossem trans. 
de, neste Estado; A~olph, C_res-1 cruas na carta de arrematação 
po de Lemos, bra111éiro, viuvo, : de Adolpho Crespo de Lemos 
do comércio, res1denl_e no D,s (Doe. 6 - fls. 3v.); 10•) Os her
'"!º f ederal, a . rua S. Amaro, deiros e Manoel Felippe da 
44, _Carc.llna Leite Blltencuurt'. Gama, dentre eles 

O 
Autor e 

bras1Je1.ra, vtu~a, di!' prendd~ alguns mt:n,,res, oão se confor
domc:sticas, residente em lu~ r maram co_m 3: situação, t', 

00 ignorado, Stus h_erd _1rc,s, ~u- pra1:o habi1. aJuizaram uma aç:jo 
ccs~o_:es ou terceiro.; t!1t~re .. >a· rescisona J.: S'.!Oh:r.ça, p:ua 
dos, dÇA.) estd q~; l .. m fui. j,__ rescind_ir a Oc;h;ão <lo J UIZO 

• 1:nto no art._ ó.~ :J C-id,go dús Feitos da Pazenda Publ,ca, 
C ti e art. 41;, e seguinl , do ação essa que teve sentença cm 
Código do Proc<sso C!v•I, . de 8 de agosto de 1935, sentença 
~z 1~ue :á nec:ess1dad · 1mcd1ata i allâs bem sugL'Stiva, r'011 qu. 
:1 1 e tinguir O a) - () Con- · fixou de i:111a v.z por tc,das a 
1 om n:o .- 1°) que ass1oi se atitude ,i.1Josa de ,, d o lp h o 
F~~\"ue";,!•ndo talecidc, Manrd Crespo de Lemos. ao querer 
e d~~ primGama, pa, d~ Aut~r apropriar-se ua Jotalidade das 

. i tiros crndonur,os, lerras· JJD) em 22 de julh1J de 
:~~arc~v~~IG~~ra~~,;r ~~ta p_ela 1940, Áct·,t;,ho Crespo de Lemos 
de. S. Paulu (doe. 3/ ·. ' ~·1., ,e4u,re<.1 e oblrvc n .. va ,_ ,_ria 
... d 1 ' 0

• >.u i, arremauçj, /Doe 7-AJ, e, 
-sr e ros, em numero de 13 c.o1ta ela, n.i) ul>>lantt? tlxaiiva 

&e:~- ~vdara; d a pm~•ade é lmpeuosa pro1b1çfa jod1c1al, 
... azen a e i,ane- transcr.:veu, si.;1s anv:;i "po:; ser 

6346, Oscar Soares. 
Cu nado a trans/erencio, pa

tra11do a taxa respectiva e o 
exerçicw de 1944. 

";!~J. Laminação Brasileira de 
!1 crro 8. A. '"Bras Ferro". 

U;,cze-se à Com1s.são Esla
,t,a/ de Racionamento. 

2998, Manoel Santiago. 
Arquive-se. 

1596, Ataulfo .Alves Caldeira. 
Junte titulo de propriedade. 

2054, Maria da Gloria Xavier 
Martins. 

Defiro, nos termos da infor 
mação. A I. R. droerá proceder 
ao Ja11çumento devido. 

521, José Souza Pereira. 1508, Jaalioo Assis Márques. wlver os ""-' dtb1tos a11 30 
Junte titulo de propriedade, Concuto, por ,q,.idade, a de abril em curso, a fim ú Sf 

medida indispensavel para a baixa. evilur a execuç<la daquela ,,.... 
lavratura de instrumento de dida judic,ul. ,. 
doação. S05, Edmlllldo Lopes Souza. Prefeitura ,\lunicipal tu N~ 

D~7. Francisco Roberto de AI· Em fact áu informação d1 va Jguassú, I• de abril de 19'4. 
meida 3044, Dircen Pilar Gonçalves. 21-3-44, averbe se, cobrando- Alamlro dos Santos Glao~ 

Aprovo o loteamento. Compareça para p r e s ta r se u averbação da área exce- . 
w., ......... ...................................... ~ .......................... - ........................... _ .,. ........................ •••••• .............. ...,. 

anulada a mesma carta de ar re- no sentido de proibir que êles dez alqueires, qoc so ajootarlio tribuidor - Alencar F~:- U 
malação, a totalidade da Fa- extraíssem madeira da referida aos oatros dez retirados da meta· qual foi eurado O des,-=• .:._:-

. · d d E' b d d de t'deal dos herdet'ros de "anocl "~'açam-so as cit_açõos nqmen--. zenda, que ia a uma sesmaria propr,e a e. em ver a e "' 
1 

prdo 
de terras pouco mais ou menos, que este Juízo negou o manda- Felil'pe da Gama, para completar inclusive por. edil~ com :Osor 

0 transcrição essa que se encon- do possessório, por reco- os vinte alqueires do condomino de 45 diu. :--omeio agnm 'd! 
tra no Carl. do 2° Oficio desta nhecer o condomínio e o pa- A.dolpbo Crespo de Lemos, pois Dr. Gastão Carvalh~, res, e 
Comarca, no Liv. 3-AV, fls radoxo da pretenção; 15º) o que o executivo fiscal versoa no Rio, á rui To~~ltlfO• :,d, • 

C d · tambem sobre a parte da referida o qual ,erá iaÓlll ... o pu 42i43, no 16.203 (Doe. SJ; om Suplicante mao ou construir uma herde·,,. de "arcolino Leite de rar se aceita a nomeaç~o 110 Jll!l,-
êste ato, verdadeiramente do- casa na Fazenda e o coodomino Magalhª.•es·, p"'elo qne, são oeces- zo de 3 dias: e nomeio ~11 li• 
loso, o condômino Adolpho Adolpho Crespo de Lemos orde- " · Al&,vo Jli. 
Crespo de Lemos provocou oou que seas empregados a des- sarios os seguintes - i) Meios p!ento O agnme_n

1
s:r 

05 
cidadiel 

D E d S 1. de prova - 2()<>1' o Snplican!e beiro e pau per, o . . • uma - d) Ação ec laratória - truissom. , quan o o up ,cante pretende valer-se dos seeuintes Herculano Fornandes P-
12•) em 15 de julho do a~o compareceu á Policia, dtcluou ~ 

11 
Pi enta YeJoso, ~ 

é d d b U1e1·os de prova a fim de demoos- Dr. Rodo o m . d • p. p ., em vista da situação ac - uquele que man ara erru ar a trar a verac'idade de suas aleaa- sidente á rua \'oluatar1os • 
tala em que se encontrava a c•Sa porque esta violeocia lho ~ lO) v·

10 
e para DII· 

C.. ,·ões: a) prova documeutal·, b) tria n. ~. no ª , . .,_ fazenda de Piranema, com a era concedida pelo Codigo mi , pectivos suplentes ~ e111aldo ~ 
transcrição criminosa feita por Brasileiro (Dor. 11) sem comen· prova testemunhal; c) depoimento res 

O 
Godofredo Gu~maries. _. 

Adolpho Crespo de Lemos, que tários... f) .A necessidade da de· pessoal dos suplicados; d) perici_as morei em profenr desp 
exercia o inleiro domínio sobre marcação e divisão; 16°) que peh\ de demar<aclio a divisilo; e) vis- ela dificuldade d o en~eaaàr 
a propriedade, ajuizou o Su- propria exposição feita, já se torias· 1) e todos os meios de ;,o1issionais e posso•• . 1don':i! 
plicante uma ação declaratoria, sente a necessidade da demarca- prova' em direito permitidos. - para os trablllbos téc~,,cos 

9111 que corre perante êste Juizo. ção e posterior divisão, a fim de Requerimento; 21°) Assim o ~u- a ão lG-3-44 Aragiío , ~ . 
A ação loi contestada pelo con. que, usando a disposição contida plicante vem requerer a V. E1c11.: vfrt~d• do qual , e&pei:::o~ 
dõmino Adolpho Crespo d e no arr. 62\l do Cod. Ci•il., possa a) a citação por mondado de to· presente edital na forma Cffil 
Lemos (doe. 91, tendo tomado o Suplicante evitar prejoiios e tios os eonlroasantes, bem como 

418 
do t;odígo de PNeeno .; 

0 rito ordinário, onde confessou males rnaiores, pelds atitudes in· suas mulheres so casados forem; ficam eita~os para ~. ::-°::e· 
que somente uma ação de de- s6litas do condomino Adolpho b) a citação de todos os coado dez (10) dias, a coa- us 
marcação e divisão de terras Crespo do Lemos; 17') além do minos residentes nesta Comarca, dêste, o~reeerem coat.adOI 
poderia definir, para sempre, a mais o referido coodomino, com por mandado: c) • cita~i\o por f aado cita.dos para ~ 
Cousa.. 13•) é de se notar en- um apetito digao do m.ior g lD· edital (art. 418) dos confrontantes t'cr-mos da a~!o, inclnsiff 

d · d d e condom'1nos res·1donres fora des_· e ehegu• t.etanto que a aludida ação tão, está do,pin o " propne a e d cução. E pllta que . terelli 
declaratona não poderá, de do matus valio::;;a.s, em dctritneoto ta Comarca, bem como e re~,·ei- coobecimena d!s lD at.rO • 
forma alguma, apllcat O remé· da propria cJmuDhão, pois q.uo ros que interessar possa, 6 ~ioda mandou passar üate • o 
dio jurídico neces~ário à espé- os demttis condominos siio prnJu- dos confrontantes não in,encaooa- serão afis•d4lt ao 1~

0
do 

ele. Somente a presente ação, dicados co111 a s1111 açilo danosa; dos no titulo de pr~pnedade e • publicados no _ ,aaajlo 
Petitória, porá a cousa cm seus g) O valor <lb. Uausa-t~u) Dá-se por ventum cxistectes, seus ber· deste Estado. Dado. e a.add, 
devidos termos. E' d.: se ri:s· á pre:wnte ca.nsa, <'Xt'las1v;1mente dP-irc~ e sucessores, para no prazo nesta cidade de l\o,a ~ 
saltar ainda, que 0 citado Adul. para os efcaos fii~cais o valor de da ki l'Ontestarew a _i,resente .Estado d~ }Ü3 de JIIJl.:iro;i, ..-
pho Cn:spo de Lemos tem CrS :!5.UOO,OU. li) O Pedido - ai;ão, sob pena de revclua e tm· -vinte e t.rt1s diat d.o m 
praticado na propriedade de 1\J<>J A»im o Supli<ante ve,11 pe fiss~o, protest,ndo pelod • ono ço do mil "º"~"':' c:rl.s 
f'irancma initmeros - e) All's dir a V. Excia.: n) a Jcma,ca~~o pro rata•, do tod~s ~s. cspesas e quatzo. Eu. ~-'o E,crith, 

1 · 1 d total de pruprieda,fr, pnra o (JUO jnd,dais e exLra-JuJ1_e1_ .. 1::., por niz SutJrt. a~ ,,., .. 8 - , ,# 

~11~11~~t~~~na~ .. 0º/ J~ ~::zi:~}~ i:;c torna nere.:;sário a nomca-.110 ser da mais inteira Ju::.ti.;a ! São O suhsrreTO. d• s~_,. 
d" "1·ran"1na o citado A. Crespo du l.au t.•ngt:11hciro a~rilncn.suc e term?s ,•m i[UC pedo ~ ,es,fera .tcQciv ArogtJo 

... r ... d · ·t b) d vi :\o <"m Joft:r1memo. Nova Jgu_u~u, "' de .n 1-~ 
de Lemos, por si ~ por s1::us ois y<·n_o

3
~ . ª. ·~s ~~ cada man;o de }~)4-4. (a) 1-'aol1>_ Fróes ,p;.:,·';:.':;'º:;,· _____ 7'.'.:'::::'7.:';i. 

ma~<lat.1rios:, 11:n~ praticado as !!~~~5rn1/:~~e; :~~l~àet;\ condomi· '1:acbaJo. (lJcvidamente ~rlad~) • um ierren.o,cmll• 
maiores VIC,lt.!OClóS, o~ ma1~ no AdoJpho Crcs.po tle Lemos, Tax:.i Jud'ciária-Coladas e ~OVl· Va1n.l"·S8 ca rdo de Ali; 
absurdos d~~i:na,ndos. E~ t r e qac dovcrá It.'Cei:icr apunas a q:i~n- Js.mcnto ioutili.1.adas est1t.wp1lb11 o ua quc:rque • .. m.edl • 
elas e~1sk dt.:sdt.: logo ao tt>m:ir tidade de vinte alqurires ,ians· l'statlu,li::,;, no Vdlor ,oul de se:, trada de N3&,ué, 88·A, :l 
c<inhec1mcn10 da açã~ <l~clara I d t iío O da Ca· ~~nta e Job l'rozdros •1 sessen_ta do ;J'I n1e1ros d• Ir.ente por 
rór1a 1 propor contra os con.d.J tantcs :l urNna aç d <'Cntil.vos, - Distribu~','ilJ :~-Dts· d• funJo. Tralar aa R , 
manos /\\a noel Neves da ~tl\.'a rvlina L<·bite llitton<',l1_ rtJ qu: u~· tribuida ao 10 OflCtO. ~ o•. a ,,.:ste 1·.,,n,11. ., 
e sua mulher, uma ;\Ç'ào de ver.\ rc<·~ l"f ;1 im,ra e .ª e 1 

• I!ruussLi, 2 de :J d(' H•i4. O D!~· \h. 
manutenção de posse /Do~. 101, nuiio, deduzida a qa.ntuLlde J.o -



o fomento agricola no Estado do Rio 1 REIO DA LAVOURl 
. rlL•ntro do perímetro d_as 

No Rn" ,!e 19-n. hv~- cidades. Este fato, à v1s
rnm io:enso dl'Renvolvi 111 dns dificuldades de 
mentn os trabalho11 ren- tr11r,11porte c11m. que _Ju 

FUNDADO EM 22 OE MARÇO OE 1917 
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JisadoH pd>i Secçao de t 1 Pnmf'nlo Al:ricolo Fe:.!_e tamM, tem c11p1 a im-
1• t d do Ri~ pnrtancia. 

rei no :s 8 0 
• ,:\ secçiio de Fomento em' cooperaçiio co~ _ln- 1 

'1/radores e in~titu1çoes Agrícola Federa .. que 
conta com o apoio do 

r•rals, vlsand~ 0 Humen- Go\'erno Flumínense, le 
1., e II melhoria da pro 1 4luçlo. l'íes~r, perior!o, vou a efeito o tu campos 
orlentar&m i;e ~11se11 trn ,Ir coopernçfio perma-

d te ncnte com r. "Cida~e 
balhos ncentua 11men . dns ~lenino8", n Coloo1a 
DO aeotitlo do a b115teci- A<Tricoln e Educacional 
meato de graodeA C?D· d;. ~lacnhú, a Prefeiturn aro• populosos, com ge- f d 
Dvroa alimen!icio~. prm de Madalena. a azen a 

d Boa Vi8ta, o Posto de 
ctpalmente, com pro ? Monte Cordeiro, a Pre-
tos J:orticoJas, p11ra CUJ>l fc1·tura de Porati, o Cam-
cultura podem ser apro d 
yeilada& áreas d e pe po de Multiplicação e 
qaeoas dimensõt>&, o que Sementes de ltabnpoan~ 

lmp(lrta em dizer que e a Pre!eitura de São 
podem ser produzidos Gonçalo. 

, RRNleUL TUR11 - Industria florescente 

r,m~~ 
t l_oM~ D()r.,,tc#, QRAV("I• IMA 
MUITO ,-liAIQOS .. PAAA A f A• 
,_.ÍLIA E: ,.,OU, A RAÇA. COMO 
UM .OM AUXILI ,R NO TAA r_A 
MCNTO oe:~sc OIIANOC rLACioE o 

uec o 

IU!Jlil1ll:!1ln:l~ITIJ 
A Sif'IL.I. && ,AP'RCSCNTA soe 
INÜMCRU fl'CHIMA.S. TAIS COMO 

i 
ASUMATl.llO 
DC.I~ 

ttWtNH,\8 

,ta-ri.A.AS 
CILCERM 

EC%CMA9 " 
rrRIDAS 

- DAR'TftOII 

MA#CHA.a 

"ELIXIR DE NOGUEIRA" 
CONHECIDO HÁ 115 ANO'• 

VENDE•$~ ... TÓDA P'"""' I 

Duas terriveis doeo• 
ças dos bezerros 

A pneumonia e a diarr~ia 
branca ,ão doa. molémas 
que 9Ítimam um grande 
numero de bezerros. oca110 
nando prejuízos mormes ao, 
fazendeiro<. Para evitá-lo,, 
os e ri a d ore s americano, 
aconselham : "Evite se que, 
ao na~ccrcm, os brzcrros rr 
cebam o primeiro leite ma
terno - o colostro. Conser
vem-se perfeitamente limpos 
o< e<tabulos e '.ltemilic.,, de· 
,infet ,ndo-os copiosa mente, 
Não ,e conservem os aoi
mois cm esubulos ou cur
rais úmidos ou contamina 
do, por outros gados. Va 
cinem-se imediac,mente os 
bezerros, paro cviur per· 
das." 

5 a t, anos ers (;8,00 
7 a 8 75,00 

9 a 10 • 80,00 
li a 12 
13 a lll 
b aH, 
17 a IS 

8S,00 
'l0,00 
')5,-'0 
98,0J 

o Serviço de Informa- O técnico patricio f11z 
910 Agrícola do Ministé rápid~ estu~o sobre 118 
rio da Agricultura está espec1es existentes _no 
dlltribulodo a rnonogra Brasil, divulg11 a análise 
ifla' " Ranicultura", inte- dn composição da carne 
.ree~ante trabalho do bio de uma das m:iis conhe 
logiata da D i vi II ã º. ~e cida~. corno seja a «Le
Caça e Pesc_a, Tarc1z1o porlactylus accellatus• e 
Mag 1lbães, o qual ubor o!tlrece as necessarias 
da tnd"s os a~pectos da ind icações para todos 

e ERTOS alimenlos, tais co
mo - capins \'erdes mul

to novos, raízes novas, folhas 
de beterraba. resíduos Indus
triais muito aquosos, etc .• quan 
do dislribuídos em fortes doses 
e sem corretivo í'lpropriado, 
podem determinar diarréia nas 
vacas e em consequencia de
crescimo na produção do leite. 

Os ,intomas Jas duas mo
lesti•s ,ão: triHeza, falta de 
vonude para amamentar-se, 
febre, respiraçic. dificil e 
diarréia branco-cinzenta, /\ 
morte sobrevém ao fim de 
um a cinco dia•. Sfo ambas 

Importante! 
O no,:;so brim caqui tcn, côr hrme 

e não encolhe. 

contJgio(as. ~remos sempre prontos em 
oriaçã,1 Intensiva ou ex • 
teoslva da rã, seja c omo qn:i?toq se t!erliq~em ou 
f,ltor de alimentação. se queiram se dedicar á 
ja para fins comerciai~. Oorescente industria da 
ladustriais ou cientificos. raoicultura. 

sto ... ·k uniforn1es de ü a 18 anos 

1\ maior e melhor casa de Nova lgaassá 

l~u~, :\lareclial Floriano, H?68 

··Ag~~c1;êhe~i~t1g~~il 
·'4-ü' João R. Cardoso 1 

Pneus, peças e ncessoriús 
COLOCAÇÃO DE OASOOÊNIO "GENERAL MOTORS" 

e preceito do dia 
0< sintoma< da grip~ suo 

m11nerosos ~ ra,iados. Dcntrf' 
élf's, quase nunca faltam: "jJi
~arro, espirto, dor de cc1bt'Çll, 

1111/i,posiçuo geral, quebruntu
mtnio, dorts pilo corpo, dor 
IID:s rinj, toss~ e t stadu febril". CHARRETES ~ 

1 U A 13 D E MARÇO, 4 8 TE L 2 7 2 ( -- -.. ...,..~ SEUS LABCRATORIOS E FARMACIA: R.CARIOCA,32·RID S. N. E. 5. 

-----------------

~BANCO DO 8 R AS I L S. Al 
Praça. 14 de Dezembro, 98 - NOVA IGUASSU) Estado do Rio 
Ead. Tel.: usatélile''-Telef• .: 4 (Contadoria}, as (Gerência}- Caixa do Correio, 3 

TAXAS 
EM C!f)NTAS Pf)PIJI.ARES 

DE JURO S 

Com livro de cheques gratis e sem sêlos 
e_ caderneta - limite até CrS 10.000,00 

Com hv1 o de cheques gratis e sem sêlos 
e caderneta - limite alé CrS 50.000,00 

EM eeNTJ\S C!<'IMERC!IJ\IS 

Com cheques grahs e sem limite de 
quantia . • 

LETRAS 

4% 

3 % 

2¼ 
H I p 

DE DEPÓSI T O S: 

E,'\i ee~T1\S 1\ PRAZO FJXC!) 

De 6 meses 
De li meses 

(6 meses Com pagamentfl mr:nsal de juros: (12 meses 

E1\l eo~Ti\S OE 1\VISl!l PRÉVle 

e 30 dias 
e tiO dias 
e 90 dias 

o T E c Á R I A s 

4¼ 
5 o, 

3 112 º 
41(2 % 

31J2 ¼ 
4% 

4112 % 

por ga::n/~~as biol
1
« 6árlas e1m1Jldas pelo Banco do Bruil S A~ dos valor,s d~ Cr$ 100,00, Cr$ 200,00, Cr$ 500,00, Cr$ 1.000,00 e Cr$ 5.000,00, têm 

• - re veis 11potecadcs; o fundo social, e o fundo de rcicrva. 
S . SÃO EMITIDAS AO PRAZO MÁXI 110 DE 20 ANOS E LIQUIDÁVEIS POR VIA DE SORTEIOS ANUAIS 

lm~~~J:'~!~,e ;ê~~s ao ano, pagivei~ pôr mrio .de cupõrs de 6 em 6 mesrs. cm Jt de Jane ro e JI d!! julho de cad1 a~o. citão isentos de quais uer 
J ' • c:ontribu,çõcs ou outras tributaço , 1 dcra1s, e: .s<lu,115 ou 111un1c1pa1s. de a..: ,Jo com o dccrc-10 lei n 121, de 27 de janeiro de 19\s. 

_ ti PliEFERE\I A QUAISQUER TITULOS DE DIVIDA QUIIIO(j'lAFAIII.\ OU PRIVILEGI\D,\ E PODE.\I E\\RREGAR-SE: 

Indicador 
Comercial 
Farmacia 
Farmacia • Drogaria Central

Rua Marechal Floriano. 2194. 
Tel. 16 - Nova lguassu. Dc
pos,larto dos Produtos Seabrina 
e \'telory. Farmlceu11co A. P. 
Guimarães Victory. 

Casas Fune
rariar; 

Casa Sã~ Seba1tic:o-Ca1xões 
e coró:is - OsvildtJ j. dos San
tos. Av. Ntlo PeÇJDhJ, 39. Ttl. 
283 - Nova lguassú. 

Cosa Santo Antonio - Ser
viço Funi:r.irio - Guilhermina 
Ferreira da Silva, llua Mare
chal Florlano, 2018. Tel. 86 -
No\la lguassú. 

Diversos 
Delfic: Pereira Montenegro -

Con.st1 ut ,r, Av. Santcs Uumont, 
626 - Tclebne, 6!l - Nova 
1!~JS$ti. 

Corvoorio lguauú - Véndas 
d~ ,an:'lo e knha por ,atJ,ado 
e a varr10. - .\lendes & Oll· 
v.:1ra.-l<u., cel. Franc,seo ~01-
res, ::?n- t d. 301-N lguassu. 

iuro, e d!:'rir!:,~~~~ ~~ztn.da P~blica; em t,anças ~rin11n3i,_ e rutr,1~~ na c,.nvcr :\o di.: bens de menores, órfJ.os e inkrdtlos; e no pagamento dos 
s tmprntimo-6 tm lttra._ 111prh:câ11;1s e 11ccd1dos pdo ij~nço. 

SÃO NEc;OCIAVEJS E .li QUALQUER PAlnt:: DO TERRITÚRIO NACIO:-IAL E COTADAS EM BOLSAS 

<FOlla z, 
0 ª 11 m e I h O r e 5 e o o d i ç õ e s, t o d .:a s a s o p e r a ç õ e s b a n e à r 

1
• a • 

AHÇAS - TRAHSFERENCIAS DE FUNDOS ~ 
DESCONlOS de leira, ••q h . 

f Mandioca • aipim - Coro• 
pra s.: qualquer ~uanl1Ja.d<. ,li 
rua S. Sebastião, 169.5 1lund01l 
· Bdlord Rc,xo - l:-:$tado do 
Rio. 

EMPAtsllMOS ' ur~ ,. e equ" •úbre esla ou qu•hquer oulras praças. 
EMPREST em contaa corrr-ntes com c.1uçao de dupllcat.i.i,. 

IMOS EM LETRAS HIPOTECARIAS 
CREDllO AGRICOLA 1 ' 
CREDITO IHOUSlRIAL .t ongu prazo., ~oh I garantia cxctu1iva da ln~ta, 

SÃO AlEHD100S co:'~ ", c~n·pra de m,u,-""~ pr·1• n e ,,dt r~ ap rfe1çoam ':ltn 'aqulsfção de m quin.!rio. ' ,::;o; PRESlEZA, TODOS OS PECIIDOS DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS SÔ11E QUAISQUER OPERArÕES DA 
ti A DE CREDITO AGRICOLA E INDUSTRIAL, QUE SE ACHA EM PLENO FUNCIONAME"lTO '" 

Filial!.\ ou corre,.pondentc'J em tod~s .,,. prine p,.,, praças do pais e do ei.tr,,.oqelro 

--

Fotografia lguauü - Lauro 
de U11ve,ra. C..:hamados a domJ 
c1li0. Telefone, 323 - Now• 
tguassú, 
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