
tonclnida praticamente a eletrificaçao entre Pavuna e Belf ord Roxo 
. tor da Central do Brasil J . . 

O 4,r, . d t h ' sr. urand,r Pires Ferreira, visitou quarta-feira última as obras que estão sendo conclu,das para 
·1,cação o rec o Pavuna -B J" d R · · ,i,tt1 = e ,or oxo podendo anunciar-se para breve, naquela zona, o tráfego das máquinas elétr,cas. 
~ 
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REDO SILVINO 
A maior par

te de D o IH 
atrlbulada exle 
tencla, em lu1-
troa que se ee
vaem oa em· 
pulbetn do tem
p~. oae llde• da 
tmpreoea, tem 

SILVEIRA 
DE AZEREDO 

Oiretor-Stcrtllrin: LUIZ DE AZEREOC. 

',()\' A IOUASS!l (P.1tldo do Rio), DOMINOD, z, OF (!l'TLBl!O OE 1958 N 1 754 

J VONTADE TUDO REALIZA E ALCANÇA 
MJIRI~ PI N T~ SERVA 

B•""' • .,1,ora ""' carfm,t,iro anal/alH,lo qw, u eslab,-
,,,. ,.. ""'ª local,dade /o,.gtnqua em p{,no u rt4o. Morando 
_, ct1bona "ª mato, alt se tstabtl~ceu com a familia. ',i,.., fí/1,o a que dru o "º"'' d, Abraham. Ess, ra/)a& 

ass,lfl, 'fliw,tdo nn N#IO cabana prim,t,oa, sojr1ndo 
;:"111 d,fic,,ldadu t cor,hecer,do apmas as mar,erras /)rim,
... 1 a,or,,rsa • a,nbifDts do ,,.,;o rústico. PIJd• li• frtqum

,..,. .pn,os d1'r.Jnt, '"" 0 '1c,, A p,(Jp,io ma, o tns,nou :,,,, .,,._as. Morrt,rdo ,sla e casar,do-s, J, r,ovo o pai, foi 
_..,, p, o ft& dtdicar-s, ao esl1<do. E assim foi 9u• 

!., ,i, ,,.pr,slado lioros aos vr,i,rhos. Atir,g,ndo os "'"'' 
[iii •s f,a li, ""'ª /ar,cha para o,ojar nos rios v,zirrhos. 
1.,_;s., -pr,gou em um arma&em 011 empório. Comprou 

-• C''""dtica e owlros livros. Cor,sultar,a o professor 
1 coa,fON a ,sludar por si as l,rs do pats. 
e,. ,,;,.1, , /ris anos, i"'iscuir,dn-s, r,a polttica da &o· 

_, ,.,.,., ,su rapaz chamado Abraha"' e dai a pouco 
,-;. -drdalo 41 C4mara dns O.pulados do Estado. 

Tol o iokio • as dificwldadu dtss, jootm, cujo "º"'' 
, t,i Abra1"'"' L,,.collf, "'ais lorde Pr,s,der,le dos Es 
0-s. h<llrco,,.,,.1, ap,nas aprtndtr, a ler • ,screwr 

, ... ;o tu apr,r,d,r • tsludar dtle s, apodtf'Ofl , graça; 
.,,,,. •lfabtlizcç4u,' s,,,. mais r,ada. "'ªs tr,do lmdo e 

, lllflÜJ vor,/ad, de ludo aprtnder, for,se tl,var,do 
-'8 soaol • u lor"º" a g,gunlesco figura de L,,,co/,., 

, t/iJ ,r6prio Washi.,gfor,, "ª mem6ria d, stus patrfcios. 
E ,is (lorqw para dar ""'ª rtalrzaç4o ,,,t,gral d Cam
• &l,,u,ç4o da Adultos, em lodos os J 700 M,m,ctp,os 

locali_dad,, txlittguindt> o 1lt1al/ub1tismo, promovtndo lf)da5 
os rnrc,atwos qu, t,nl,am -por (,,n a disse,mnor4<> dQS Ct-nltt 
citt1111tos úteis. 

"Timto homintm unius l1bri". "Tem? o humem d, um 
s6 livro". Tal o ,pt,,somtnfo d, 5. Tr>moz d, Aquino, si,:,ufi. 
~ando 9u, o homem qu, l,11 um s6 lwrn, mas qu, o nbs"rvc,, 
,nt,gralmtnt,, s6 com isso pode ,xpandir os Stl4S conlzrc,mtn· 
tos 1n/mdament~. 

. O grande Alu:andr, da antiguidade, qu, (o, um do5 
m.a1t1r,s gln,os do mundo, tendo conquistado pals,s inumeros 
• v1ncido tOdas as gwrras, viajava sempre lroando co11stgo a 
•lllada• de Hom, ro, qu, colocuva debaixo do seu trar,eutiro 
ao dormir. 

/gualmtnl,• o maior orador qu, hoNV* no lftt1t1do, /k
moslt11es, assi,n s, fez, dizem, copiandv oito vezes o formidtJ· 
otl livro •Â guerra do Pt/oponeso•, de Thucldide,. Esse úrri 
co lroro d• 1 hucldides I " maior repositório de conluci,,.,nlos 
hr,111anos d, rociaclrrio, d, l6grca , ludn mais. E' uma , ,cala 
de esludistas e d• homer,s de Estado. Taine dizia qu, Thucl
ditüs "ª o mais asso,,.braso hrslorilldor do mundo. 

.A cu/1141 a consiste e• sabtr o q,u melhor u disu • se 
t>msor, "º "'""do. E assi"' o simpt,s alfu~tlizado, sabendo 
ler ns grond1s livros qu, encerram a "'ois f)reciosa S14bsltln· 
eia da huma,.idadt, pod,, corno Lincoln, al1ngrr a pruúil,.cia. 
da R,pública ou quaisqu,r outros postos ,m,,,er,/,s em uu 
pats. 

•Ido consagrada ao8 proble
mo e doa meoore8 deaherda 
doe da a o r te, - para aa 
criança, que vivem 1em carl 
o ho, para 01 órfãoa, pua oe 
abandooadoe, para oa peque 
oioos pobres, uaee que Je 
all.e chamou aos hraçoe aco. 
lbeodo-01 no e eu coraçao 
para exemplo aoe qud de
viam propagar no ruuodo a 
aua doulrln" de Amor. 

Acaba de Ira oecorrcr a "Se
mana da Criança", como nos 
anos aoterlore1, com II vallo-
8& coolrlbulçlo de elemeolo1 
represe ntativos da medicina, 
da jurlaprudeocla, das letras. 
do magleterlo e de outras 
autoridades nos ae1uotoe Ine
rentes às neceBBldades da 
educaçlo e de •ocorroe ao8 
homens de amMobl. 

Sabemos ter sido coroada 
de pleno exilo a campanha 
financeira e educacional, e m 
beneficio de mllbaree de bra. 
sllelrlnboe, enfermos una, -
outros, rõto1. lc,plorando ea
molaa dt, um pedaço de pio ... 
rondados pelo abutre mlate 
rloao da tuberculose ... 

Paaaemos adiante. 

paocameotos e torturaa na
quele eatabeleclmeoto. onde 
01 meoorêl vivem oa mola 
franca e perolcloaa promlo
culdade 001 com os outro• e 
com o• proprloa fuoclonilrlo•. 
Ern 1949, sem praticar qus'
quer crime. lol enviado por" 
a Penttenclarl11, onde llcou 
1el1 meeea mlaturado com 
crlmlnoeo1 adulloo. Ai:erle1-
çoou muito o que aprendeu 
no SAM e aumentou 01 seus 
conbeclmeoloe com aa novas 
lições que recebeu na cadela. 
Na Penitenciaria Central tre
balbou na cozinha, local em 
que um dos acua compaobel, 
roe, também menor egreHo 
do SAM, foi aasaaalaado por 
um dos detentos''. 

O ar. Adroaldo Meaqulta da 
C o• ta. quando Mloiatro d11 
J uallça, demonetrara no seu 
programa o maior lntereue 
em aprenar a reforma do 
Codlgo de lrleooree, existindo 
uma comiBBlo para tratar do 
magno aeauolo. 

Achava aquele titular que 
o problema devia ser olhado 
como da alçada da Policia. 

A carencla abeotuta de 81· 
paço priva-nos tecer maiore1 
comeot6rlo1 sõbre a "eacola 
de vlcloe". Cabem éa autori
dade& superiores da Repll
bllca apurar H lrregularld•· 
dea apontadaa pela lm~renea, 
no mala rlgoroao doe loque
rltoe. 

Nlo aumentemos o numero 
de delinquente. ! lluil, drw lravtr ""'ª Comiss4o local pr,sligiosa, de qu, 

,.,11 o /11.,z de Dirt1l0, o r;1gdt10, os camaristas, r#· 
ln/11_ Ili 10:Jas as classes ir,leltclua,s , prqduloras, a 
lllirllrt a C3111parrha d• Al/abtlizaç4o , Educaç4o na 

Existe um "Serviço de Aa 

Aiuda ás vitimas do conflito coreano f!~~~~~:t: d~0~r:1:;e,f~A~~ 
A luta que o 
Bisturi perdeu! EFORMA 

AGRARIA 
euNnR B1tYMII - Eng. Agrõoomo 

A propósito dos projetos ultimamente entre nós orga
sóbre reforma agrária. a111da não esquecemos certo 
ffilllldo há anos em um discurso irulamado, pelo 
re_forma consistia na importação de mâquinas agrí-

lncl':l51ve cultivadores e outros instrumentos de simpli
maior. Cabe frisar em seguida que a reforma agrária 
carec~ o país estará no aproveitamento melhor das 
IObretudo das que se encontram perto dos grandes 
tons_urrudores e quase nada produzem. Será um novo 
dt divisão da propriedade rural, em eilmmação gra

latifundios improdutivos por meio de crédito de 
crédito de exploração e crédito de construção para 
e pequenos propnetános em geral. Hã de ser uma 
económica segura na produção das diferentes sa-

~s produtos da t<>rra. de acordo c.·om a região e 
mais fatores. Res1d&rã num processo simultâneo de 
agrícola, pastoril, florestal, etc., incidindo sõbre to-

J usltça e Negocios Joterlorea, 
com cooeldera vela verbaa 10-
veroamentals 

Tamores e inllamaçac,, 
faraaceloses eafim, 
llesolvem sem Bisturi 

Usaade-se f E~BOUln. 
Pedidos a C. BIUTTO 

LAVRADI0, 178 - A 

Um doa mala reapeltavela 
órgloa da imprensa carioca 
acaba de denunciar, com pre
clalo e clareza, que ex-aluooe 
doa eetabelecimentoa do SAM 
"elo facilmente encontrado• 
ooe cadaatroa da Policia, va
gabundando oae ruaa, cum 
prlndo aentenç11e oaa prl•õee 
do pala. ltaroa alo o• que ee l 
encaminham na vida por uma 
estrada honesta. A maioria, 
acoaaada pelo• maltrato, e 
caetlgoa medlevalR, foge dê•· 
ses !alaoa r, formalórlos, en
tregando ee à• mala conde
né.vel• pré.ltcaa para vlHr 

' como rebutalhoe de uma 10-

Tábuas Itinerarias 
Brasileiras 

A Orraaiuçlo Mundial adotou mtdldas para ali.ler a si, 
laaçlo de milbaea de civis, vitima, do coallito coreaao. No lia· 
rraale, o dr. Kamil I lil, rep~e .. nhnt, da Turquia na Comisslo 
da ONU para • Cortia (li e-qutrd ,), vi,itaado um ceatro de 
rolurlodo• •m Pu,aa. - (F,,to ONU). 

cledade repulsiva"· 
Para melhor eaclareclmealo. 

eatampa 11lgumaa llcbaa arr.> 
ludae na sua reportagem de 
Policia: 

"D. R. C. - Atualmente com 
19 ano• de ldllde. Orflo de 
pai, cedo entrt'gou ae à va
diagem Em 19H, estava dor
mindo num terreno baldio, 
q uaodo foi pruu pela Policia 
e mala tarde, encaminhado 
pelo juiz ao SA&t. Poeterlor
meote, eateve na Eacola Ili. 
Em 19-19, em consequência de 
maltrato&, fugiu. Nllda apren
d~u NA o ª" be ler e com dl-

E.ti ,eado di•tribaldl, pelo 
la1titalo Bra•ileiro de Oeorralia 
e Ellatl>tic,, a pablicaçlo "li• 
buas I baeririas Br1:uleir1a", de, • 
tlaada a stnlr de iadica4or doe 
meios de lraasportu e, •• me
dida do pos, lvel, dos preços da, 
re,pectivas puureaa e do tom, 
po 1a1to u t wi11ca,. ratre < 1 
difcreates ctalro1 do pai,. teus ramos de atividades, inclusive os meios diven:os 

atrae-nte e de embelezar a vida dos campos. Com
alt~ das grandes compras de maquinâria no ex

' '«se &asocaação multiplicada dos agricultores em coope
~rodução, de consumo e de compra e vendas e 

Vlriaclas industrias agrlcola• - muito mais do que 
11.tpousarã fundamentalmente nas vins de comumcaç o 

e na soluç~o de todas as diftc:uldadcs de trans-
e :,.ve. abrangem estradas, caminho ve1culos combusU 

Ubrift<llntes. Exige o soluça.o do problema de arma
:: e lrigorillcos. Pede que haja um bom mercado ln
--~~tirá com a elevação do ivel de Vida e melhor 

frculdade u•loa o nome VI 
ção Que- dcp<'ncll· de trabalho_ metódico. se~uro dos poderes vu de bl_.ciitee, oao tem c•u. 
e 6rgtt.t , jmpc~ r tes, no sent1'10 de <:rlor e fo~cntur 8 pro-- Cootloua dorm,odo ooa t(lr· 
11ur,:jo econõm1ca sem os arroubos da propaganda mal ortcn. 'renoe baldio,-'' 
ta<!a, qu~ c:h\.:oou ... •._ a tia. ade 1..., ao arro de bois como '"J. P. - Atuslmeote com 19 
vcl~ulo Já 4"h apare-c1do na on<la do progresso rural guc-, na &DOA de itlade. TttrulJtm ó r-

A preHate edição coah!m 
elemHI•• iadicati•os do• ael, a 
de traa•ptl tu tnlre cada 1t, • 
muaicipat e as limltrc,le,. a ca• 
pilai e,tadul e a capital fede
ral, •i1orantu em 31 de deaun• 
bro de 1948, ao• 1.708 MHicl• 
pio, rat!o e1i1tcate•. 

-tw.ai~i\ o do povo. Reforma agrãria será, ainda, com4' 
lizado à erosão, pratica real do renore ,lamento e 
racional das matas, serã o e tabe•ec ento da !á-

tln~go Inteligente de d, =· o u, <la 11 
• 1 CUitura intensiva, a mec ~1zaçãn la our 

exc1us1vista da matocultura 1r I e at 
llara erandt parte dos lavrado s S. r6 

r s 1e, d.J ~-- 1 .. A r , -.~, · reforrr:.::.i agr _ tão ,te mie. Fntrou no SAM 
J, li no conbre o na, on:u ,i pr ,,. tos, d >,.:i, c,1..1als O pri- em 11.).&4, quando foi prtt•o 

, ,erro de mlcl•tiva do próprio poder t g !ativo. pel mão do ao ser surpreendido Jogando 
t do S uel Duarte m c at ,,. bolR 011 rua. Saiu do SAM 
r n .o d~ ~ 1 terto \ 1nl em 19!0. a o cornpletu ttl 

enUo "' tru da Ag ullur~ ·)r D el d Carvalho. E aaoa. N I o I b o eoeloaram 
P :r-a t L e 1 ontra- :J e lente l:Or.tn', ._ 0 repres n- qualquer protl11ao. Nlo aabe 

t Pte. to d Cod eo R ela ~ d em 1 ,2 ter nem escrever e conta 
b a pre 1d d: L c,ano Pereira horrores do SAM. Sofrnu H· 

urld co do Mini. 10 d Aer ~ ura. o 

O prep•ro do vo!um• 1 ,i obl•· 
to de c•IJsde,u e pormcaorl• 
udaa p ... u1111, alo 10 ao ... 
dia re•pe1to ao lfYanlameato 
dos dados impreeciadlYCI• àe 
lalormaçleo pre1tadaa, ma, ta• 
bfm ao coactrncate à facllida• 
de dt ,oa .. ua e à obJetlYldtÃ 
do plaao. 

t n tr ont '.l t e-s ,ia r.t s 
o t e paz ~ ate - 8ELe He>RIZ~NTB.SANATÓIUO STA. TERESl!'HI\ 

li e .i• c!do• o 
d ·, I la 

po 
.8H,-1o J,.Ofl.Jld -
r nvoe&e!: ol-

Paro doentes do 1parelbo ropiratõrio. - Diretor : Dr. Laia 
de Anredo Coatinho. - Alim11taçlo boa e ,uiJ1d1. - PoH

motorax - Raios ulrr,, ,ioleta - RAIOS X . 
A•eaíd1 Caraoda( a• v:18. - Fuao: 2 1:i:~. 
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Resultado final das eleições no vizinho Municipio de Nilópolis 
A futura Câmara Municipal será constituida, provàvelmente, de 6 vereadores 
do PT B, 2 do PSP, 2 da U D N, 2 do PR, 2 do PS D e 1 do PR T 

Para Preoidente 

Getulio Vergas 
Eduardo Gomes 
Cristiano Machado 
João Mangabeira 

8671 
1378 

242 

Parn , uplentc de Scnad,, r I Para Prtfdlo 

José Moreira Bastos 5400 Egídio M . Thurler 2973 
2087 
1740 
1169 
681 
609 
349 
145 

69 

Norberto Guimarães 1352 Serpa de Carvalho 

Para Vice-Prcsi~enle 

Café Filho 
Odilon Braga 
Altino Arantes 
Vitorino Freire 
Alípio Corrêa Filho 

14 

8193 
1303 

217 
36 

4 

Deputado!- Feder1is mais votudo• 

Paranhos de Oliveira PTB 2119 
Getulio Moura PSO 1795 
José Pedroso PSD 806 
Mario Guimarães UDN 777 
Antonio Gotelip PTN 386 
Abelardo Mata PTB 368 
Brigido Tinoco PSD 294 
Paulo Machado PSP 244 

Francisco Pimenta 
L uiz da Rocha Braz 
Brasil Gonçalves 
Benedito de OJiveira 
Eduardo Silva Jr. 
Alvarenga Ribe iro 
Antonio Rocha 

\ ' ~r:: : d :irc1 m;lÍ:i votados 

Nogueira Itagiba PSP 210 Do PTB 
P>r! Governador 

Amaral Peixoto 

Saio Brand PTB 208 José Alves de Oliveira 
Tenorio Cavalcanti UDN 173

1 

José Magalhães da Silva 
422 
279 
275 
255 
238 
191 
182 
18\ 
161 
160 
142 
132 
125 
105 

Prado Kelly 
7726 
1620 Oep. Estaduais mai; votado~ r~:~iªsi:r:silva 

Para Vice,Oovcrnador 

Tarcisio Miranda 

Lucas Figueira PTB 2752 José Francisco Fortes 
João Cardoso Jr. UDN 1972 Luiz Nascimento Jr. 

7723 
1617 

Dirceu Gonçalves PSD 896 J José Bittencourt 
Tinoco Sanches PSP 609 Julio Chambarelli :Renato N. Machado Estela Queiroz PRT 578 Marinho Gonçalves Viana 

Pora Senador 
Sá Tinoco 

Mariho Domingues PR 462 Humberto de Carvalho 
Ismael Cavalcanti PSD 288 Luiz Furtado 

5400 
1450 

102 

Eugenio Neto PTN 218 José Vieira 
Macedo Soares 
Raimundo Nonato 

Agenor Feio PSD 209 Nilson B. Ferreira 
Getulio M. Azeredo UDN 153 Jeronimo F. de Almeida 

FATOS POLICIAIS~._ ~-l:ltft 
Ladrõe11 no ebava11cal. Segundoqueixadadaà 

Polícia, o sr. Elmirio 
Ferreira dos Santos. residente no Bairro São José, Chavascal, 
foi roubado, de sexta-feira para sabado, em sua casa, levan
do os ladrões uma bicicleta e varios outros objetos. 

Tentativa de morte. Chegou ao conhecimento das 
autoridades policiais que do

mingo. de madrugada, a Olaria Estrela Branca, situada em 
Belford Roxo, fôra atacada por desconhecidos, que deram vá
rios tiros. Contou o sr. Benedito Castoríno, que estava de 
serviço na Olaria, que pouco antes um mulato alto e tor_te, 
vestindo um temo azul, havia perguntado pelo sr. Casem~ro 
Meireles, proprietário da referida Olaria. ~resume-se, assim, 
tenha sido esse indivíduo o autor da tentativa de morte con
tra o sr. Meireles. 

Roubo no carro de prac"- Darwin Vargas Wan-
zeller queixou-se à Po

licia que, de 22 para 23 do corrente, estando o seu c~rro de 
praça no posto de lubrificação da r ua Mendonç a Lima, de 
propriedade d o sr. João Gomes , ladrões re tiraram de de ntro 
do carro varios objetos avaliados em Cr$ 1.650,00. Defende-se 
o sr. Gomes d ecla rando que o carro e m q uestão não lhe fôra 
entregue, estando na rua, em frente do P osto. 

Perlctn, v,irlo11 trabalhadnret. Quar ta-feira foi 
apresentado, pre

so, à Delegacia, pelo inspetor e fiscal da Policia de Estradas 
Manoel Botelho do Rego, o motorista Erasmo de Barros, bra
sileiro, de 48 anos, o qual, na av. Presidente Dutra, proximo 
a Morro Agudo, abalroara com o seu carro um caminhão da 
Sociedade Brasileira de Urbanização, quando estacionado e 
cheio de trabalhadores. Do choque, que tóra violento, sairam 
fer idos 13 trabalhadores , sendo dois em estado grave, Alfre
do Sales e Severino Feliciano de Araujo, que foram interna
dos no Hospital. Os demais, medicados, retiraram-se para 
suas casasc 

Fugaz 
O Tempo não me dd t,mpo 
de bem o tempo fruir ... 
. .. E ""'ª falta de tempo 
nem t·,jo o Tempo fug,r .•. 

LUIZ OTÁVIO 

DATAS INTIMAS 
Fizeram aoo~ oest~ mí!s: 
- · 23, ar. Murilo Costa; 
- 23, sr. Antonio dos San-

tos Neto; 
- 23. jovem Luiz José Ma· 

ria Ploto Miranda Filho; 
- 23. sr. Eugenio Beauval

let, estimado diretor do Ser
viço de Altos F,dantes e pre
s idente da Asa. Esp. Plon• lros 
da Verdade; 

- 23, at,. S ílviu da Costa 
Llmu, re"idente em ,Jsperí; 

- 2,1, d . DrnorA Ribas de 
Caatro, eaposa do cel. José 
Lopes de Castro; 

-- 24, menina Catarina Ca 
rlelo de Alme ida; 

- 25. d. Dariu Borges_ de 
Car valho, esposa dn sr . F1uza 
de Carvalho; 

- 25. jovem Azull Menezes 

:;a~p:d.º~- Zella Uant11s Goo 
çalve~. resld~ute em Pall do 

Al~•;t ,! Florlsbrla C. 'fd 
x~ir~. ~.posa úo sr. Jol!.o M. 
'l'elxt'lru, . 

Do PRT 
H . Cubeiro dos Santos 
Rubem Maia 
Nascimento Brasil 

158 TO TAIS DE LEGENDAi 

POT 1t UDN 
Do PSP 

Clovis de Macedo Costa 
Joaquim dos Santos 

Vereadores 1316 Vereadores 
Deputados Federais 1422 Deputado• Estaduaia IIO .. 

Do UON 
J. Almeida Flores 
Moreira da Rocha 
Leal dos Santos 
Renato Marques 
José Vida! Jr. 
Sebastião Julio 

127 
110 Deputados Estaduais(UOF) 2438 PST 

PTB 
245 
176 
158 
153 
135 
104 

Vereadores 
Deputados Federais 
Deputados Estaduais 

3288 
3244 
3001 

Vereadores 
Deputados Federais 
Deputados Estaduais 

318 
rr 
80 

PSD PRP 

Do PSD 
Geraldo Fonseca 
Jarbas Lopes 
Maximino de Sousa 
Duarte Barreto 

Vereadores 
Deputados Federais 
Deputados Estaduais 

Vereadores 
;~~~ Deputados Estaduais 
1113 PRT 

li 
11111 

199 
163 
109 
109 
108 

PSP Vereadore1 
Deputados Federais 
Deputados Estaduais 

141 
ti 

m 
José Tavares 

Vereadores 
Deputados Federais 
Deputados Estaduais 

965 
558 
996 PRB 

Do PR 
Venceslau Santos 
Alvarenga Ribeiro 
José Guimarães 
Luiz M. Cabral 
Valter Carvalho 

PTN Deputados Federais 
357 Deputados Estaduais Vereadores 

306 Deputados Federais :i~ Deputados Estaduais 

105 I PDC 

477 PR 
360 

Vereadores 
Deputados Federais 

143 Deputados Estaduais 

usa 
• 488 1 O l : Vereadores 

+ A sta. T. F. B., que està um amor de 
graça e elegâocia, não podia licar a ver 
navios ... O jovem H. se encarregou de lazê
lu sonhar deliciosamente ... 

+ Um vento maia forte parece que lez 
tombRr o caetelo. que a sta. I. R. C. vinha 
construindo com todo o carinho. Mae serà 
possível que ela tenha escolhido um _lençol 
de areia movediça para erguer tao impor
tante obro? 

lll!!ll Quando a separaçl!o não teve como 
primeiro resultado matar o amor. exalta-o 
e rev,gortl·O com extraordinária vitalidade. 
- BALZ.!C. 

+ Todos me perguntam que é Jeito da 
simpática T G M, que não tem da~o o ar 
de suo graça "ill nossas festas. prrncipal
meote no• balias que se realizam nos clubes. 
Deser.ca nto da vidu? Prolbiçãn do seu elei
to ? Paixão? Difícil de se saber --

• /\ jovem M. J. G. s é um brotinho 
aduráv~l tlegaote, gruclosa, delicada, sim. 
b.r E:stá c~m tudo e oi\o llca prosa. 

r1u~chà
0 

quem diga que o J l.l é que está 
com tudo. porq uu tem um lug"r especial oo 
con1ção1iobo de M. J . · · 

lli!I E' necessário fortalecer . n vida com 
vários o!rtos O amor o a am1zad_e oorres
poodhJus cuostltuem a maior !ellc1dodo da 
.,<lslêocia. - SIDNEY SMITH 

multo Interrogar os seus botõee, voltou IO 
antigo ninho, vigiado sempre e sempre ptlo 
jovem O Q. Serà verdade mesmo '? 

+ Outra que parece ter tomado ldfndea 
resolução é a ata. I. M. Que lazer 1eall 
voltar ao C • com tanta& promeBBas de UIOr 
à beira-mar ? 

liil O amor 6 um som que reclama llll 
eco. - JUI.JO DINIZ 

+ Nilo combinaram os santos deL. C.I.S. 
e H. s. Não !oi o logo do amor que deelrUIII 
o romance, foi a temrestade da dee~telJ, 
gêncla. Ela !oi-se embora, tristonha. llt 
voltou a um antigo amor, a sta. 1. 1. 

+ Algo de novo existe perturbaadoll,1 
romance do Jovem V. Q. com a galante 
L. o. Parece que romperam os seu• º°t 
promlssos. Pelo menos o V _Q, tem li O 
vis to, me•mo nos biúlee, sóz1obo com li 
oeu• pensamentos ... 

lli!.I Lev~ se torna a carga quando é • 
regada cem paciência. - OVJDJO 

+ o Jovem E. B. s. anda multo dl•::f,' 
do, dai não ver o caminho certo a ~=.-· i 
No seu lugar eu daria tôda a ateo.- • 
gentil e meig'a E. R. V., cuja sloceriJadll" 
dedicação a gente logo percebe. No ee~_ef 
raçao é que E. B. S. pode encontrar • 11!1!' Sexta-feira, mor

reu na rua dr. T1-
bau, em frente do predio n. 153. Severino de tal, de cõr prC"
ta. Avisada da oconencia, a Polícia providenciou a remoção 
do cadaver para a necroterio local. O infe li.z Severino sofria 
de moleijtia incurável. 

_ 25, menino Sonia Maria, 
( 1> ,rnlveroé.rlo). !ll_ha do sr. 
A u r e O -Jooé ,\vll!i e d• d 
Amell>1 Gonçolveo /\vila; . + Dizem que 8 ata. ( B. li., depois de 

!ilho 
2J~ ::'r"nP~~ r~ªi'.1~~a~l~~g~o~ ----------

cidade... H A 
DR. COISIN -

Silva 8 de d Celiu c~rdoso _ í.7, sr. Bolarmloo da Cc~:: 
d1' Silva· ta Araujo, gerente da 

_ 25 ~r G1oco,:,o Giraldo; Lopes Sá, oesta cidade; 

Bor ges e de d. Haydée lloo
teiro Borges. 

NASCIMENTO 

DR NELSON LOBO VIANNA w: m,n1n~ Vera '."ell, 11 c osta. esposa.do sr. Alvoro A 18 do oc rrentc, nasceu o 
• lba do prol lt>nditlo ferr•lru I Noronha da Co•••; menino Serglo, !Ilho do ar 

2", ,,._ e 6u. dao 8 àe 11 horas ,1,. Sil\'a Pl.ito., d~ d floris• _ 28, s r. J osé Coimbra, re- Lino R Hermlda e de d Ell-

Serzideira 
Rasgou eeu terno? 

À av. NIio Ptçanha, 5!2, ' 111 1, 
serze-se com pufelçlD 

qualquer l<eldo. 1 
C L I N I C A D O 1 _ 26. sta heusu Hao~el Hill: _ 28, d. Grazlela Barool 

R. MARECHAL FLORIANO, 2248 - l• ANDAR - SALA 5 1e Azevedo Pinto: , sldente no Rio; zabeth de ArauJo Hermlda. 
_ 26, Jovem V11lter Colm _ 28, d. Alalde Pereira ,..,..,.,.,..,..,..,..,.., .... ..,.....,.,..,,..,..,..,.,.,.,..,....,.,..,. __ ,_,..,,..,..,.. ... 

brn, res1d~ote oo Rio· , Barbosa. esposa do sr. Arls· _.,.._ 
- 2G, d Odete da Silva lobulo C. Borbosa: OA'Dlf§ 

\ D H 1. e· . M . 1 Bra,aoça eaposa do sr Ro• - 28, meuloo Paulo Fernao- DR. AlFIRUEIOO s li'& r e 10 1annI anns 'u.,,r o Llpo de Bragan\çal; d" do !Ilho do sr. Serafim Tlor- C L l N 1 O A O E C R 1 • N Ç AS 
• - 27, ~ta. Ullza a a uo re Ô. les e de d. Carrooa ou A 

CIRURGIA. - CLINICA GERAL - PARTOS Palmelr•. • Torreol<•• ; l . 
0 

J • S•I• U 

1 
, 27 Jovetr. A> ém Abreao 28 si• Edoa Feroan, e•. CONSULTÓRIO : Rua Beroardiao ~tio, 1847 • 1 •• · r Jrtl 

\Udi<O A••i•t. Cllnka ClrlÍrgic1 du Ho,pilal l.A.P.e.T.C. d• .1• s'er1e do º. lnAolo A!ra- ::_ 2~: ar .Jo•ó C,.rlos Ce- Te!. lOl , dlàriamenle das 
1
5 às 17 bs , exceto A& 5". • 

1 • 1 R l d I ulo , "NXoto; peda· 18' e o n • u t v r o : • a e n e a: _ 27, dr V 1ceo1e Oll!ou,. _ 28 "'· Feliciano Joaquim 
1 14

, Ttld••• 
··El,füio Cocoua" • 1111 17 R. Btroardiuo ~ lo, 24?9-hl. 4S0 realdeole oo Riu, S•ntaoâ RESID~NCIA: Rua Antonio Cir °'• -

,. . 27. ar. Eurlc<> Pinheiro menina 
>fov>t ltl'U886 u Estadc; d o R io Deroardeo, reald~nte em Patt HoJe 1• 7- a~oe • Wilson ,,... 

.::::::::~~.;_,""'_..., ______ :. ... ___ d.,o,_,A.,l.,le"'r"'e"'1"'; -------=U"'a=y"'a"e"',=l"'llb::::a==º.,'.,,',.· ====:~=.::".:~:::~- _ =---= 
Termina, a 31 dêste, o I) r a zo i:>ara o p aga n--i e r1to, sertl 

m ulta, da 2ª. f>restação do l1-r11,. ']'ei- 1~i tori a l l.JrL,afl 

... 
lllleamlo --pel lllt I CIIJOII por 1 .......... 

!lldCISQ,00. .. ,.. .. 
•llllllllr. CAL' 
riliiflltal,:lffl -

' l 



1881 botOee, '11111111 
1 1tmpn , ...,._,: 
&rdlde •eao? 

- ler lolllado ... 
L li. Qae •11111 ., .. prl)·-·-
10m qae .,.... 

LIII OI IIDlae .. L.c.u 
o do amor QII _. 
~mi:ellade._.~ .. 
embora.....
amor, ••LI. 

,esllle~ 'i. Q. -·--
011perl! OI -
,aOI O V. Q. tia 
"", .... ~-

J)OIIIID110, 29-X-1960 

ÃRTES PLÁSTICAS 
r,los uJtif!lº.s an_os, ~and1do ~ortinari alcançou para nossa 

as ma1s mve1ave1s honrarias que urn artista pode obte-r. 
p.4tri~ndo o nome do Brasil. em destaque absoluto, nos maio
pr01t ntrOS culturais do mWldo. Sua obra, pode ... se dizer sem 
rd f te\·e jé a consa~ação mundial, e todos podemos cal
rtef 

0
~ Que isso significa no nosso orgulho. Por duas vezes 

cul1t u 8 convite do governo dos EE. UU .• a grande rep\lbli
t1sJ::'c, ~orte. _Na primeira rea~izou uma grande exposição, teve 
<1 ras adquiridas para os maiores museus, e uma selecionada 
ob tra de trabalhos seus ~asseou pelas principais cidades do 
1'1°5 do Atlantico ao Pacifico. Na segunda vez realizou sun
ptiS, e; pinturas murais na Biblioteca do Congresso cm 
tll~gton. O povo norte-americano aplaudiu--0 como o ~rande 
W• tor das Americas. Nova York conferiu-lhe o titulo d"e seu 
P"1 dão, A França consagrou Portinari em sua recente expo
~~o de Paris, Buenos Aires e Montevidéu renderam notável 
S!i; enagem ao pintor de "Retirantes·•. Colhendo sucessivas 
~:as que positivamente se fazem motivos de orgulho na-

CORREIO DA LAVOURA 

Biblioteca Pública Poetas Maranhenses 
O nosso confrade Guimarães 

Martins, da Acad~m1.a Mara
nhen!e deletru,est.i org&nfzan
do uma R,rande antvlcgla poe 
tlca e sollctta. por 11:,ssu ,nter 
medlo, de 10::ios os prie_tas ma
ranhenses, que Ih~ enviem ª" 
suas b ograf11. fotogr.:ifta e poe• 
sia:a para Guimarães ~1arllns. 
na Au1·cl 1~á Hru11e1ra di: lm· 
pten.sa, à rui Araujo Porto Aleº 
grt nº 71, I< o de jan, iro. 

A Biblioteca Pública, de SJo 
Lulz, E11ado cio Mar~nhâC', ' 
rua Coronel Colares Mc,;rdra 
no 48, 10JtcHa, por nosso In
termédio, de lodos os 11ulores, 
editore& e demais pessoJs que 
desejem aumentar o seu pat,t
mõnlo b bllc.gdl•co envl!rndr·· 
lhe h\·ros, qu~ o laç~ m, por 
gentnez~. dlretimcnl\" par.;1 o 
e11jercço acima. Tr·dos os doa• 
dores retebl.!rJo u:n t licln de 
.igcadeclmcnto e os b•·u1 nr,nlt s 
ficara.o gravados pH,1 se11p·c 
num Livro de Our('I. 

Amiltar da ~11va Haruorn 
Despachante Muntcipal 

Av PrHidente Vorgas, 149 

9° andar, 1ala S, lei. -43 7535 
Rio de Janeiro 

Seguro ~e vida 
Ac1:Jen1es Pessoais e do 

Trabalho. fogo, Automóveis, 
ftdeltdade. 

Roberto Cabral 
Corretor Oficial 

R. Governador Por/do, 91' 
Tdefo,u, -#18 

na! 0 notável decorador da Radio Tupi mereceu o convite 
~ ;,jsitar os EE. UU. e representar o Brasil na Conferência 
cuJtural e Cientifica p~la Paz M~ndial, a realizar-se em Nova 
york. Pretextando mo~r'-'.os de origem política foi negada a 
entrada do pintor patr1c10 nesse pais. ficando dêsse modo 
rejudicada a distinção feita à nossa terra na pessoa de um 

fe nossos f!laiores artistas. O descontentamento é geral nos 
i.rCulos arttsticos. dadas as circunstancias de um artista ja-

~is justificar por seus atos prevenções de tal natureza. E _, 

pornnari, pode-se acreditar sem receio, é um grande amigo T E R R E N o s do povo norte- americano. (Q. Campoflorito) 

Claude Lorrain (1600-1682) - conhecido como Claude 
Ge)ée, o pequeno pad~iro de Chemagne, durante tôda sua vi
da jamais estudou, pois nem ao menos soube assinar correta
snente o seu nome. Apesar disso, revelou-se o maior gênio 
p11S&g!stico francês do século XVII. Pela primeira vez pintou 

1 
verdadeira luz dourada do sol e a derramou sôbre a terra. 

Foi, no se~ tempo, c!1ama_do o F_tafael da Paisagem. São telas 
ucepcionais: La fete v1llegeo1se, Le Moulin, La Pas de 
suse forcé par Loui~ XIII. ------------------

Mande pintar o seu retrato 
l!nvle a 1u1 fotografia para a Galeria Calvino. Uma 

,emana depois, pelo correio, receberá o seu retrato pln· 
11do a crayon por um artista laureado e de grande renome. 
Se ficar Inteiramente de seu agrado, como temos certeza, 
p1g,rá CrS 600,00. Caso contrario, nada pagar,. Paclllla
mot o pagamento. Enviamos catalogos de pintura a quem 
D01 sollcllar. CALVINO PILHO, rua de Santa Luzia, 799, 
C1J11 Poatal, 24TT - Rio de Janeiro. -----------------

SUPOSTOS INCAPAZES 
Muim vézes se e:i:ige da criança trabalho superior 

à possibilidades do seu desenvolvimento físico ou men-

111. Não ob,unte seus e,forços e boa vontade 11ão con 

tegut o h:ito deseJado. E' levada, então, a atribuir o 

mal&gro 6 sua inferioridade. Erradamente convencida de 

que i incapaz, desanima e :.caba tornando-se mesmo 

pouco aprovdthcl ou Úti 1. 
Evite que seu filho tente executar tarefas cm que 

po111 malograr, par, que i!lc não ,e cor.vença de que é 
incapaz ou ioftrior aos demais. 

SNES 

1 PRBSTAÇOBS, SEM ENTRADA B SBM JUROS 
01 mais próximos da Estação de CARAMUJOS (E.F.C.B.) 
a 5, 10, 15 e 20 minutos. Preços a partir de 6.000,00. 
Prestaçõe, a partir de 100,00. Venda, diàriameate com 

o Tea. ARNALDO nos locais e em sua residência, 
junto à Estação de CARAMUJOS. 

Curso noturno 
gratuito 

A todos os trabalhado

res que desejarem tns• 

lrução. o Ginásio Afrânio 

Peixoto mantém um r urso 

noturno inteiramente gra· 

tuilo. 

Ginasio Afranio 
Peixoto 

um bom colégio 
para os seus 

filhos 

TIERRIENOS 
Vendem .. ,e, á vista ou a prozo, magníficos lotei 

d• terreno nHfa cidade, com ãg110, luz, esgoto e 
meio1-fio1, • a doi, minuto, da •stoçõo da E. F. C. B. 

Trotar à rua Antonio Carlos n. 145, com o dr. 
Net,on SoorH. - Tololon. 288. 

(39) 

Mário Ci ui mar ã e s I Fernando Nunes Brigagão 
ADVOGADOS 

ESeR:TéRlei I i\V. NILe J>E~ANHPi, 8 - Sobrado - N~VA IGUASSO 
H O R A R I O (D i à r i a m e n t e) 

Das 11 às 12 horas Das t às 10 horas 

3 

Prefeitura Municipal da Nova lguassú 
PORTARIAS 

O Prefeito lluoicípal de Nov1 lff03SIÚ, usando dn 1tribui• 
çõct 1,ao lho sã.o conforldas pela logisl&çlo em vigor, 

Cooced<, nos lermos doa artlao• 161, § 4 ', e 163 do de
creto-lel n. 624

1 
de 28 de outubro de 19421 e de acordo com o 

laudo médico, ao Trabalhador do Quadro E,peclal, Manoel s~ .. 
ra(im de Barroa, 20 dlaa de licença, c:om ve11c\mento. para ha· 
lamento de aaúde, em prorrogaçao. 

Pr•f•itura Municipal de Non ljr,,011'1, 17 de outobro de 1950. 

Concede, noa termos do arl. 28, § lo, do decreto-lei n . 
687. de 1 de fevereiro de \943, e de acordo com o laudo mt
dlto, ao extranumerárlo m~ns<aUsla, Ollda Quaresma Garrldo, 
30 dias de Ucenc;a, com aa1,,to Integral, em prorrogação. 

Prefeituta Municipal do Nova [guusú, 17 de outubro de 1950. 

Concede, nos termos dos artigos 161, § 4° e 163 do de• 
cr~to-lel n. 624, de 28 de outubro de 1912, e de acõrdo com 
o laudo médtco, ao Enlermetro do Quadro Suplementar, U, I• 
nla Coelho Ramos, 20 dias de llcença, com vienctmento, pua 
tratamento de saúde. em prorrogação. 

Prefeitura llHicipal de No .. ll!uasstl, 16 de outubro do 1950. 

Concede, nos termos do art. 28, § 2'>, do d<creto-lel n. 
687, de I de fevereiro de 1943, e de acordo com o laudo tr.é
dtco. ao extranumerárlo dtart11a, A.gostinho de Sousa, 30 dias 
de licença, com salário lnttgrat, a partir de 5 do corr,·nte. 

Profeitura Municipal de Non Iguusú, 16 de outubro de 1950. 

Concede, nos termos do art. 28, § 2", do decreto-lei n. 
687, de 1 de fevereiro de 1943. e de acõrdo com o laudo mé· 
dlco, ao extranum-erárlo dlarl!la, Otaviano Carlos Cordt-iro, 60 
dias de licença, para tratamento de s,úde, sendo 40 dia,. com 
salário Integral e o restante com dois terços do rdpechvo sa. 
lárlo, a p211lr de 26 de agosto deste ano. 

Prefeitura Manicipal de Nova Iguassú, 17 de outubro de 1950. 

Concede, nos termos do art. 28, § 2•, do decreto-lei n. 
687, de 1 de fevereiro de 1943, e de acordo com o laudo mé
dico, ao extranumerárlo diarista, Armando da SIiva, 10 dias de 
licença, para tratamento de saúde, com salário Integral, a par
tir de 29 de setembro último. 

Prefeitura 1l11Dieipill de Non Iguustl, 17 de outubro de 1950. 

Concede, no1 termo, do art. 28, § I•, do decreto-te! n. 
687, de 1 de fevereiro de 19!3, e de acordo com o laudo mé• 
dlco, ao extranumerárlo diarista, Aristóteles Pereira de M:edel• 
ros, 6 dias de licença, com salltlo Integral, a partir de 4 do 
corrente. 

Prefeitura llanieipal de Non It111asstl, 17 de outubro de 1950. 

Concede, nos termos do art. 18 do decreto-lei n. 41, de 
23 de fevereiro de 1942, ao Despachante Municipal, Antonio 
Santos Netto, doze (12) meses de licença, para tratamento de 
saúde, a partir desta data. 

Prefeitura llllllieipal de Non Iguusú, 20 de outubro de 1900. 
SEBASTIÃ.0 DE ARRUDA NEGREffiOS - Prefeito 

ATO DE 20-X-1950 
O Prefeito Municipal de Non Ignas•á, uHndo das atribai• 

ções que lhe confere a legislação em vigor, 
Resolve nomear, de acõrdo co:n o art. 18. parágrafo 

único, combinado com o art. 19 do de creto-lei n. 41. de 23 de 
fevereiro de 1942, Maria ferna11de1 Ferreira, para exercer, co• 
mo 1ubsllluto, o cargo de Despachante )lunlclpal, enquanto 
durar o Impedimento do tltutar efetivo, Antonio Santcs Netto, 
em gõso de licença para tratamento de uúde, a partir desta 
data. 

Prefeitura Municipal de Non [gnassú, 20 do outubro do 1950. 

SEllASTIÃO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 

DJ:A.IIOEL QUABESDI.& 
DE OLIVEIBA. 

Je,.eao1 a longo p,aso - Compra - Venda 
Admlnl11Taçlo de l11ovol1 

NOfJo lguos!IJ: Av. Nilo Peçanh1, 23-1• andar. Tel. 87 
Rio d, Janeiro: Rua Buenos A!re1, 19 - 2° andar, sala 3 

Tel. 43-9088 às qulntas-felraa das 16 ás 17,30 horas, 

BAIRRO JOANA D'ARC 
Vendem-se ma.guíflcoa lotes de te1•reno, looa,lizadoa no prolong·.1.monto da. raa 

Paulo de Frontin, a. 3 minutos a. pé d.a. esta.çã.o, em rua. calça.da., com 
o ma.is belo panorama. e melhor clima. da. cida.de, providos de 

lus elétrica., água, esgôto e ruas oalçada.s a, pa.ra.lelepipedoa. 

VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO 

Tratar com o sr. Jorge, na Praça da Liberdade, 84 Nova Iguassú E. do Rio 



==4====================::::-= COkllló DA LAVOURA 
~-:-;.;.-............ ~. à Comarca de '.'lava Iguassú 

-=E=--=º~...l!.1--.:,:_ ___ A ______ L= 
De publicGçcio de documento,, em proce110 de loteamento de 
lerros., com o pta%O de 10 dJas, o uquerimento da Fluminense 

lndu,trlol • Agrlcolo S. A. (FIAS"), no forma aboixo 1 

Honri4ue Doqoe Estrada Meyer, Oficial da 1• Circontcrição 'º R•gistro do Imo,eis da Comarea de Nova lgoassú, Estado do 
Rio de ~Ttneiro, por nomee títo na forma da lei, etc. 

Pelo presente edllal, com o prazo de 10 dias, laço saber 
• quem lnt<rcssar possa que pela Fluminense Industrial e Agrl
col; S. A. (FIASA), com sede neste Munlclplo, foram deposlla
dos neste cartório, para lnscrlçlo nos têrmos do Decreto-Lei 
n. 58. <1c 10 de dezembro de 1937, regulamentado pelo Decreto 
n. 3 079, de 15 de setembro de 1938, o memorial, a planta, o, 
tltulos de domlnlo e mais documentos referentes ao Bairro Ml-
1uel Cout,, originário das seguintes Areas de terias: I•) -
lerreno co 11 6 6'.JO metros quadrado•, desmembrado da Fazenda 
B1bl, co'll frente pata o caminho de Santa Bárbara, à esquerda 
de quem va, do Mt~uel Couto, a 75ms da esquina do Caminho 
do Costa. medindo 68ms de frente, 44ms,25 nos fundos na dl 
reçlo SE 85° 10', 180ms nos fundos, na direção 86• 10' SE, 
18Jms otlo lado direito, na direção NE 3• 50' e 105ms40 pelo 
lado csquerd, na direção SW 3o 60', tendo pela direita e es
querda terras do Luiz Gonçalves Ferraz e pela esquerda Ama
deu C•mach.>. 2•) - terreno com 37,850 metros quadrados, na 
esquina do Caminho do Co5ta com o Caminho de Santa Barba
ra, à esquenla de quem vai da Estação de Miguel Couto :,elo 
iltlmo dos Caminhos, medindo pelo de Santa Bárbara 72ms, à 
esquerd,, quebrando os 72ms, segue uma linha de 180ms,80 na 
dlreçlo NE 4°, d! onde, voltando à dlrella, parte outra linha 
com 158ms,25, na direção SE 86• 10' que vindo dai para a es
querda, numa linha de 144ms.50 na direção NW !•, de onde, 
woltando para a esquerda parte outra linha, com 251 ms.60 na 
direção SW 61° até encontrar o Caminho do Costa, por onde 
mede 265ms fechando o perlmetro, tendo por confrontantes 
Amadeu Camacho e a SAMI. S•J - sítio dos Eucaliptos, etr. 
Jl:Oguel Couto, com 524.000 metros quadrados formado pelos se
autntes terrenos : - terreno medindo 70ms. por 90ms, & 400ms 
de Miguel Couto, !Imitando com Otávio de Sousa Moura, Pedro 
Ribeiro Bastos e Artur Bernardino doa Santos; terreno com 
70 000 metros quadrados, medindo 200ms pela E. F. R. d'Ouro, 
IOOms nos fundos, onde confronta com a SAMI, por 480ms de 
ambos os lados, tendo por um o rio Candumbe e por outro a 
estrada francisco frança, antiga do Cosia, uma data de terras 
com 150 braças de frente por 380 braças de fundos, confrontan
do com terras do José Joaquim de Araujo e com a area ante
riormente descrita, com o sitio Nossa Senhora Aparecida e nos 
fundos com a SAMI com a 2rea de 150.000 metros quadrados, 
distante 470ms. da estação de Miguel Couto; e o ultimo uma 
arca de 197.700 metros quadrados com frente para a e,tr~da de 
rodagem conhecida por caminho de Santa Bárbara, para o ca
minho da grama, para o caminho do Costa e para as ruas A 
e r, da Vila SAMI, localizado na esquina da rua I e estrada de 
rodagem acima mencionada, à esquerda de quem vai pela rua 
D da estação de Miguel Couto, tendo 605ms pela estrada de 
rodagem ou caminho de Santa Bárbara. Aos Interessados por
wentura (xis,entes fica marcado o prazo de 30 dias, para 
elello de Impugnações, cujo processo se acha à disposição de 
tais Interessados Para constar foi leito o presente e outros de 
Igua l teor, para afixação e publlcaç:!o pela Imprensa. Dado e 
pa9'ado aoe sete de outubro de 1950. Eu, Henrique Duque Es
trada Meyer, OI clal, o aubscrevl e assino, (as.) Henriqu• Duq,., E;tradt> ,lftytr, Extraído por cópia logo em seguida, es
tando o original, que foi afixado, selado na forma da lel. Eu, 
Henrique Duque Estrada Meyer, Oficial, a subscrevi e assino. 
H,11rrqu, Duq,.e Estrada Mtyer. 2-3 

O Volante Duas Pátrias 
Le~a a~ conhecimento do povo desta cidade, que ee 

acha 1netalado â rua Ministro Mendonça Lima, 46. 

f> Volante Ouu, P'átrias estâ sob a compe
tente direçl!.o de Eduarcre Raymundo Martins, que 

atende dlàrlamente com aulas a qualquer hora. 

AD VOLANTE DUAS PÁTRIAS 
Rua Mio. Mendonça Lima, 46-NOVA IOUASSÚ-E. do li.lo 

NOVA GAROTINHA 
Comer bem todo, 

~.~ e Ar E' gostam, mas para t·~·) E 
comer bem só no ··j 

BAR 
Restaurante Nova 'q 

Garotinha -~ 
-:-ti ?' Restaurante de Bebidas de 

) primeira ordem. r todas 
Vetisquelrns 6 as 

. 

portuguesa qualidades 

1\lm~ida & Cio. ~tda. 

Rua Marechal Floriano, 1988= Tel. 129 
NOVA IGUASSÚ E. DO fllO 

..... -.~~ .... ·-·-·-·-·-·-·-·' 
=oi:::ao 011:110 os::. 

1\gencia InternationaJ 

~ 
~ 

'2aminhões, Tratores e Máquinas 1\gricolas . 
Peças legítimas e uessórios-Vendas e consertos só a dinheiro 

Oficinas • serviço mecanito em geral : 

Trav. Moura Sá, 85-Tel. H J ZO-Nova lguassú-E. do Rio 

~o 011:110 011:10 011:lOs=' 

L Contabilidade, Assis!. Fiscal, 

Contratos, Transf. e Legafi. 
zaçiles de Firmas, Segoros, 

Dccl. Imposto de Renda, etc. 

Manoel Pedro de A. Couto 
CONTADOR 

Escritório : Residência : 
Av. Nilo Peçaoha, 23 -J• · S. 6 Av. N,lo Peçonha, 630 

TEL. 309 J11 - NOVA IGUASSO - E. DO RIO 

~-~-:-~~~ ~~ ,"3R. .;,1/;. 'li... ... ~ J...,~..;.....:e ...... 
,! PICK-U~S. MOTORES, ,IIICROFONES, CRISTAIS e CAP• ; 

o'll SULAS para todos os tipos. Grande rend imento e dura• ! 
1 bilidado, por serem feitos para o no,so clima. 

RADIO-TECNICA MOREIRA ' 
1~:.°.: ~-~O:~;~t~ ~~N~Y~~U~; 
---- ---

Domingo, 29-X-t9Ci() -COMARCA DE NOVA IGUASSú 

E o 1 TAL 
Registro de lmóv1,is da segunda Circuo~crição 

Hermc1 üomes da Cunha, Oficial do Registro de lmó 
da 2•. Circunacrição deeta Comarca. faz publico de conf ••la 
dado com o di•posto no art. 2° do Decreto Lei n. 58, de ora,1,. 
dczembro de 1937, que Antonio Vona e sua mulher de IO dt 
ram em cartorio, á rua Getulio Vargaa n . 126 neata ctr'lq,, 
memorial, pl;1nta e títulos de domínio referente's a uma ,:de, O 
t,rreso designada por lote numero 122. da 2a gl•ba situa:ª de 
Nucleo Colooial São Bento. no 4° distrito desle l(u~icir,ío •Btao 
lcrd Ro7o, fora do perimetro urbano, conlrontando p,la j ~ 
cnm a Estrada Automovel Club, pelo lado direito com 0r~nte 
"· l'D_ pertencenk a Ivo ,\lencar, pelo esquerdo com I ote 
Ar_c, zelo e nos fundos com Teotonio Felix da Silva e Joú p~ 
reira Calda!, dividida em 51 lotes com diversas dimtnlll • 
.:vm frente para diversas ruas, de acordo com a planta de" 1 

loteamento aprovada pela Prefeitura Municipal deste Mun·c,.!~ 
-" islinando-se os l~tes para venda em prestações por ofer:a.,.,' 
biisa. As impugnações dos que se julgarem prejudicados deP• 
rão ser apre~enladas em cartorio dentro do prau> de trinta d~ 
contados da 3•. e ultima publicação deate. Nova lguaui 10 d 
outubro de 1950, O Oficial: (a) Hermes Gomes da c..,,na'. • 
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G rande depósito de queijos: Min••. Prato, Estepe 
Lunch, Catupiry, Parmezão, Cavalo, Reino Cobocó 

1 

Esférico, Fundido, etc. ' ' 

CONSERVAS - DOCES - FRUTAS - M"NTEIGA 

VENDE-SE POR ATACADO E A VAREJO 

1lv, Nilo P'eç.tnba, 85 - Telefone 28€1 
Caixa Postal, ?6-fnd. Tefeg.: IV ATOS-NOVA IOUASS0 

eomarca de Nova lguasslí 

E o 1 T A L 
Registro de !móveis da segunda Cirounscrlçlo 

H•rmes Gomes da Cunha, Ofici<JI do Rtgistro iü ,__ 
veis da 2• Circunscriçilo desta CoHtarca, faz P,,blico, d, CM 
formidade com o disposto no art. Z' do D<creto Ln 58, • 18 
de dezembro dt 19:J'l, qU11 Dt.r>id Ramos dt ÀztfJtdo 1/llia • 
sua mulher depositaram em "''" cartorio, 4 tua G,t.li, 
Vargas n. 126, nesta cidad,, o memorial, planta , tito/os• 
do,,unio re/1,rentts a u,no a,ea de f,rrtno sob a d,nOMÍIIIJflll 
dr Vila Maia, situada na zona rural, no Jogar dmo"""""
Nova Àurora-Belford Roxo, ato.ai 'º distrato d,st, M,...;a,o, 
mnlindo 465.J!JO melros q1<adrados, confrorrlando f>01' ""'., 
versos lados, com o Cuna/ das Bolas, com Jnaqui,n NNNJ' 
Cflm a Sr ciedad~ A"º"'"'ª Mt ,cantil /mobiliaria e CaMàlllt 
do Mac,icú, dividida em 687 lotes com diversas diMtn~IU' 
e i"1 frente para divtrsas ruas, d, aco-rdo 'º'" Q pia"'ª ar .. 
i·ailtl pela í'rtftilura r!,ste Muuicipin, deslinando-s, paro WII· 
do "" pr,slaçiJ,s por oferta publica. As imp11gnaç0ts dtJs f"' 
s, julgurrm pr,judicudfJS deve,ão str apresentadas~ tilrlfl> 
ri~ dentro do prazo de 30 dia~. contados da 3ª e wlt1ll&fl_,..._ 
blrcaçfJo deste. Nova /guassú, 10 de rutMbro dt 1960. O Ofiól

3 
1 

(a) Hermes Ge mes da Cunha. 3-

Padaria 
'"' """' 

e Confeitaria São Ln~ 
Pão quente a tõda hora. Manip .. 
lação esmerada. E1pecialidade •• 
ro1quinhas amantelgadll e biSColl' 

tos de araruta e outro,. 

Luiz 11ues & 6om11 L~I· 

Oiicinc1 ~\ecânica 
SOLDA ELETRICA E OXl<;tN!O 

O Ginasio Af ranio 
Peixoto 

/~ ~urso Musical Peregrino dB C; 
Comerr1al Aaexo ao GINRSlf> IIFRIINlf> PEIXeffl 

Av. Nilo Peçlaba, IOZ. Foae 413.J ZI 

NOVA IGUASSÚ -Jil. DO RIO 

Serviço de toroo m,·c:::.nieo ~ plaina, eobsertos de mtquinu 
em gt!tul. rt:fonnil en.1 mot'lr<'S de eombostllo interna, mon

tagem e a~s~ot&mtnto de w6.qnieu de qualquer tipo. 

Bittencourt & !larcão Ltda. 
Trav 13 de \\arço, U-Tel. 136-NOVA IOUASSU'-B, do 11.io 

está Clll~f i!i<'BdO <>ÍI · 

eia! n c a \e 
melbc1r,·~ 

c imenlus 

~ulrll os 
e~l~ bl•lti, 
tio B ra , j) 

. AijiiiirnõEPENDiiêu
1
1 

Seco11 e Molhados. - Bebidas nacionais e eatrongelnu. - : 
Rrtlgoa de 1•, qualidade. - Entrega• rApldaa a domldllo. • 

PALI~ADINO & CIA. J 
X 

da Liberdade, 84 · Tel. 424 !ova lguas~ó 1 
:,.--.,.,.~~ ~~~-=-~->-' 

Praça 

'-- (Eq1ip1rado ao Coa,ervat6rlo Brullelro de M61lca) 

Fu nerarla 

Cata Santo Ar1to11lo - S~r 
vlço Funi:rarlo - üullhe rmlna 
Fern.~lra da Silva. Rua Mare 
chal Floriano, 2018. Tel. 86 -
Nova Jguasaú . 

Diversos 
Oelfl• Pe,elra Montenegro -

Construtor. Av. Santos Dumont 
626 - Teldone, 69 - Nova 
tiuaseu 

S. M. Torraco - Copias t pa 
pt:11 heHogrâficoa. N. UruguJ1-1 
n3, 112 l• and. Font'a: 2J •. U)t,Jl 
23-:lóôJ • 43 881ti, 

Mandioca • olplm - Co111 
pra ,e qualqua qu~ntJd;,d<. á 
rua S. Sebutt.1o, 1tlJ.J (fundo~) 
• Ot'llord (?(Jxo-Ft tadn du "h• 

AulH de TEORIA MUSICAL, VIOLJNO, 
PIANO e seua similares, 

Sociedade fua"i:Ícin;i 

Osln~~j!~po~!~ed~elte l 
Laboratório• completo• para antlle•• d• lell• \ 

Matrh: 1 AV~N IOA FRANCISCA oe ALMEIU 4, 
111

' l 
(Edlficle prop,ío) - NILOPOLIS fotodo do Rto \ 

pi l la f I USI\A. RUA ,iu JO\U H•fi•I 
1 

;ui 1 
(Ed1flclo prop,lo) - VILA MERHI - E lado> do K•• 

Jt'.>Sé M1\Ml/i l'ElXElll' 
SOCIO GERENTE 

-----,._,..,.,...,..,...,.,-..,..,.,,..,., ....... ~.,.,..,_.,.,..,.,. ... ~ .. ...,...~.,, 

O~cina 
e-no, 
aolt.ic,-5 

lrnoe Lidr. 

oucr. 
l ... lFh 



Prato l! 
DO e' lltp, 

' Ob~' 

Ml\lnbg4 

'llllo , .. , .. 
A IGIJAll6 

po•IDj!'fl, 2!1-X-11150 ,.--
' D I T A __ L 

,..ai-fl• fie cfou111•nfo1 , e,11 procuao de lotaamanto d• 
P, ,.. o preso de (d•a) 10 d loa., 0 requui1t1ento de ~li, 
.,,..,,,..,• • no aulhar f•ll1beHa GoriçaJv-e, A ano 

•• Jormo obolxo 1 •gano, 

fltorlqu• Ouqae Eurada Mey,r, Ollcraf da I• C1rcuns
~..,, do R•1ld11roJ dei Imóvel,• da Comarca de Nova lgua11ú. 
~ do Rio r 1nt ro. na orma da lcl: 
r··,..10 prrttnle edital, com o prezo de 10 c111 faço f btr 

r• 111rrt1t1r poua que por Albano Reg s.s t' • ,lJ..3 mu~h , , J:.,,11, Oonç1tvu Bt~u,o. brasl1e1ro1, ,,, C()merc1ante ,ta 
f r1tdll domhtlcH, rcsldfntrs e dCJmlclllarlc-t cm Nc 
~- 1:,11do do Rio de J•nelro, • rca Murchai Floria:~ 
~Õ 11, 2.240 foram depo1t1ados nute carfr.:lo. para lns. 
f't o 1101 term<'I do Decreto-Lei n 68. de 10 de dt:temtiro de :.t ,.,0 1,mtnlado pelo Dccrelo-Lel n ~9. de 15 de selem-

dr 1938. o mtmorial , a piar.la, o1 lllulos dt' domlnlo e 
lf'<'11 docut11en101 ,1l'JSl\lcu1 à Ir<."& de 1crra1 at,111,0 de,crlla a 
., , foi dada a f,,ztr o mt morlal : Turrn~ situado à Eatr'ada 
fl'Ambilly, r.o , ., dletrllc do Munlclpto dt" Nova J~ua~~ú. lora 
ff ptrlmerro urbano, r.o lugar denc mtaado F1121.:nlla da Pcssr, 
IO lado 1!17,00m1. de lutada aobre a e,1rada de Ambah 
::idOI detdt a esquina formada pda E11rada da Guar111, Pt'rO 
talO esquerdo, robre o 1Jtnhamen10 da Estrada da ou~rlla 
._IX)I>,. ptlo lado dlrello, acompanhando a linha llmltrofe com 

i,rrtoo dt Strah Ftldman, 171 30ms. na linha dos fundo& ,tt 
:..,i,ar I E1trad1 da Guarita, l66.80ms. com a irea total d< 
JI.Jthnt2- Aos rnlcrenados porventura exfslentes l1 ca marcado 

prllO de 30 (trinta) dras, contados da ultima publicação do 
;,...olt par• dtlln de •prcsenuçlo de lmpugnaçl~ P au cons-
111 ,1,1dendo 10 que me foi requerido hoje, foi ldlo e pre
"'" • oulrot de Igual teor, para aflxaçln • publicação. Dado 
,p11todD nttll cldad• de Nova lguassú, aos 19 doas do mês 
,e oa1ubro de mil _novectntos e clnqutnla, Eu, Henrique Duque 
fltrld• ltyer, Oficial. o subscrevo e assino. Henrique Duque 
.,._ .,._,.,_ E1traldo por copia togo em se~uld1, t!tando 0 
e,trtnal, qut fo i aflxadn, devidamente selado. Henrique Duque 
........ ,.,. 2-3 

Oficina Mecânica lguassú 
Con•crto r rr-f,,rm.1 ~c:-nl de .iutl m6,·c1"' e ca· 
mmhü-r,. - Sol 1, •t" J: (' J" ~ênin. - J\JJrt-ç2o de 

frrio, biJraulico, • qu.lqucr tipo de carro. 

OUCCIIII ti FRAIICO 
1. llmd1I floriHo, ZJ7' - NOVA IGUASSÚ-1!. ~o IUo 

······-·-·-·-· tCASA KALIL 
CALÇADOS Elll GERAL 

1'111 lllaea, 1nboru e criuçu, pclOI meaoret preços. 

li 

conREIO DA LAVOURA 

Compressores "FRIGID AIRE" 
A cua •ala bem lflltalada detla cidade 

Kalil •• Parjall• 
, GELADEIRAS COMERCIAIS- BALCÕES

GELADEIRAS DOMESTICAS, ETC. 

1u Mareebal Plorlaae Peixoto, 2211 

•eva 16DJISS0 - B. De Rle 11 

······-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
A VISTJI E 1\ PRAZe 

Oficina de consertos e montagens 
eoasaltem•nos sem compromisso 

i·D~i Nr 1A996

L João R. Cardoso & Cia. Ltda. 
leriilru de Imóveis da 6f'guoda CircuoFcriçAo 

•:a,~'"'" Gomes da Cunha, Oficial do Registro de Imóveis 
ti ....:::111triçio da Comarca de Nova lguas,ú. faz publico 
111, de 

10 
'11de com o di1pn110 no arl. 2, do O«rdo-Lei n. 

Fiírina de dezembrn de 11137, que a Sociedade Anonlma 
t, ftllOlj com lede oo Olstrilo Federal, á ru• Buenos Ayres n. 
\llide loa em carlorio, , rua Oelulio Var~as n 126, nesta 
~ d 0 llemoual, planta e titules de do mini o de diversas 
- t • lerrrn~ s~b • d,nominação de Vila Hcliopolh, rm Bel-
11, ,,::o, ~ d111r1to deote Município, lora do per imelrn urba• 
~o ~o desmembrada des!•s árl..'a!' uma plquena gleba • 
.. liilo 090 00 metros quadrados, cujo desmembramtnlr, 
llfai I da"!ª p:rlencenle à fazenda denominada ".\1arllisa'', 
~· 1'C•1ntc-1 confronlações: ptla frenle, com a :svenida 
Ida ~ 11 ~el~a fundo•, com a Estrada de f<rro Rio D'Ouro, 
lt-. 1 dut1lo, corn a Fa1tnda Aurora e ptlo tfqucrdo, p:u. 
~ tt:f.'11 ~o Major Claraz ~ pute com a mt!1:-1onada Fa
... 1 " IQp~IJs; a area IOl t-ada é corrada por u:na vala Que 
~ ro~no'!11naçlo de Ma:umbomba e bi divlf1i,1d crn 516 
lt 1e:o,d diversaa dimtnsões e com frente para diversas ruas. 
~ Maºi com a planta aprovada P"'ª Preleitura Municipal 
!Iria ~D ~lplo, d•1lin1ndo-,e para venda tm prtSla\ôts por 
.. ..:, b~ca. Aa lmpugnaçõea dos que se julgarem prejudica
••~ ltr apreaen1ad11 ,m meu carlorio denuo do pra-
111, No,

1 1 
diH, contados da 3• e ultima publicação ct, te rdr 

llllil r~ l•u16, 12 de outubro de 1950 O Oficial • (a) Htr-
....,,, da f MNho 3-3 
~ 

Trav. 13 de Março, 48 Tel. 272 
NOVA IGUASSU' E. DO RIO 

Contratos d~ GOCdÇdu 
O novo proprietário de p rédio ou apnr tameoto só fica 
obrigado a respeitar a locaçlio existente em vlrturte 
de contraio por iostrumeoto psrllculnr, umu vez r,·i::i-1. 
Irado oo REGISTRO DE TITt..:LOs E DOCU\tE\TOS . 
E11a providência to rna o cootrut,, um documento púh1i
co-com validade contra terceiros - futuros intcn•••a
doa no objeto do contrato (Cod. Clv. -arta. 135 e ti!S). 

Cartório do 3°, Ofíoio 
_Raa dr. Gettíllo Varga11, 112 -NOVA IOUASSÔ , 

5 

=E=----=C=) 1 T A L-' 
Oe pabllcaclG de doco111enlo11 •• p,ocHIO d• l~t•om•nfo d• 

terra,, CO!'n o p-ozo de dez (10) dias, o Hq"•' m•nlo de 
Abelardo Ptnto • sua mvfller Stellai Muru.1 

fre1,e Pinto, n:s fort'IIO aboi•o 1 

Hcnr ~u,. Du~u Estr,da ~eyer, Oficial da I• C,rcunscrl ... 
.,lo do R e suo de h1ove11 da Comarca de Nova l&unsú. e'.!• 
lado do Rto de Jane:1 ro, na forma da le\ : 

Pelo pruenle e:d tal com o prazo de: dez (10) di,._, faço 
uber a quem tnleruur p Ha que per Abelardo P 1nlo e 1u, 
mulher Srella Munlz freue Pinto, bra1t1e1ro1, proprle1arlo1. "· 
1ldtnle1 e d 1mtcU1ados ('ffl Nova lauasaü. E,tad, do Rio de 
Janeiro, A Travos• 13 de Março, 15, aparto 2, foram deposl• 
udos ne:1tr carlorlo para Inscrição no1 termo, do C,~creto-Ltl 
n. 58

1 
de 10 d~ dcz.t mbro de 1937, ugulamenlldo pc1o Decreto 

Lei n. 3079, de 15 de "lembro de 1938, o memorial, a planla, 
~s lllul,, de liomlnlo e mais documento, 11u,1vos à ariea de 
terras abaixo de,cri11,. a qu;,1 foi dada a fner o mtmorlAI : 
Terreno slluado no 1c. d11lr1to do Mumciplo d~ Nova lguau6, 
f!1tado do ruo dt Jinclro, fora do pe:rtmctro urbano. locat·udo 
à Estra~a Vdha de San11 Rita, por onde mede ~71.80ms., nrs 
fundts medindo 416.77ntt,. controntando com terras do requc· 
r ente-, à direita medindo 95.20ml. confrontanao co,n 11 tur11 
de Pere1ll1no Barbosa de !:;ampalo e à uquerda mtdlndo ••• 
291,00ms. confrontando com Luiz Jarr.uzzl Si,1brlnho, em parte, 
e outra parte com uma rua existente. perfazendo a árta aclm:1 
07.542 mttroa quadradas. Aos 1ntere:ssado1 porvi:nlun exltkn• 
1u, fica marc:u1o o pr . .zo de tr:nta (30) dias, contados da ult·. 
ma publlcaçao do pru,nle, para el<IIO de apresenllçlo de im
pugnação. Para conctar, ah:rtdendo ao qut: me foi requerido 
hoje foi feito o presonl< e c utrns de leual teor para •lluçil•• 
~ p~bltoção. Dado e pau~do netla ctdade: de r-:ova lguJ,sU, 
aos 19 dias do m~1 d.e outuhr, do ano de: mtl n•.,veccn101 e 
clnquent• (1950) Eu, Htnrlque Duque Estrada M,yer, Oficial 
fl sub,crevo e assino. He1'rique Ouq\.le E.trada Meyer. Extraido 
por e, pia, logo em seeu•di, "aundu e or1c1nal. que foi af,x•dr. 
dcvl~ame:nle selado. Hen•lque Ovq11e Estrado Meyer. 2-3 

Dr. Miguel 
Ll 

N. D o n n i 
CIRURGIÃO-DENHTA - RAIOS X 

Cirurgia tlu Bocu e Poote Movei 

AV. NILO PEÇANHA, ZJ - J• ANDAR - EDlFICIO NICE 
TELEFONE 309 - NOVA IGUASS0 

OI à r la m eo te - Atende hora marcada 

eRS1\ V1\Zl1\ 
V ~nde-se nesta e I d a d e 

confortavel casa, tnda pin
tada de novo, com 5 quar
los Internos e 2 e1lernos, 2 
sa las, 2 varandas, toda lns
lalaçlo, em centro de jar
dim, sita à rua Mendonça 
Lima, 70. próxima à Eslação 
da Ccnlral do Brasil. Preço: 
c,s 300 000,00. 

TERRENe 
Vende.se ótimo lerreno, 

no fundo dJ reftrlda cau, 
próp.·lo para oflcrna, g•lpão, 
gange ou mt:smo casa re
s tdenclal com dimensão de 
10 por 37,60. Proço: C,$ 
60 000,00 Trai ar no lguaçú
Hokl. à rua P aulo de Fron
tln, 60 (l) 

TOSSES! IRONQUITU 1 

mau cmsmoo 
( lllVIIIAJ 

GRANDE TÔNICO 

-==soao ·-· 

.. ,,. ,.,, ...• 
Vimdo dut1s gronths lejos • 

dois dli111os opo,tommto~ d 
ruo Oldfli'I Tarqurno, 181. p,,. 
ço Cri 550.()()(),00. R,ndo olMOl 
Cri 4.000,00. .Aluirados com 
co11tratos ,Wd,cir,ws a ttrm1Nar. 
fllCllilo Cri !J;j().OIXJ,00, f)tla 
loblla P,,c,. V,r • trator 'º"' 
,1/a,ood (Juar,smo, a ov Nilo 
P,çonhc1, 23, 1• o,rd, f,m, 87. 

(3) 

Ginasio Af ranio 
Peixoto 

ai tu a d o no mais 
aprazlvel local de 

Nova Iguaasú 

•a ... 
Oficina Mecanica Agostinho 

Coa,erto,, Relormaa em ieral 

e Aceutrlts • Solda Ell!lrica 

e a Olirleio • Piataru •• 

ceral - Serviço de Torao. 

Agostinho Martins Duarte 
RUll DR. TIBRU, 60 

NOVA IGUASSO - E. ·-· w 

Telefone 1211 
D O R f O 

DDO 

VI L A HELIOPOL IS 
LOTES DESIDIE 

CIA, PROPRIETARIA BRASILEIRA, 

114 MDIL C1RUJ:ZE l!llO§ 
VENDAS A PRAZO E Á 

s. A. 

Ed Nl·ce 3º. andar, sala . , 
VISTA 

5, Nova lguassú. - Escr.: Vila Heliopolis. 

AGUA E LUZ 

97 Almiraute Barroso, no Rio 



6 COI.REIO DA LAVOURA Domingo, 29-X-101141 

ENYENE~AMENTO fBÃNêõõõ-RíÃSITil ~OR 
me d I e ame n tos l O _M••:·' BSTRBEL~e~'1ENõ~ DE e,,!lOIT<) DO •• ,.1 ~ 
. 1 F1Iial du Nova Iguassu=n. do Rio: Praca da Liberdade 981 • tj d,•º 

de m~~~.!~:n~; ; ' ª~.:~:r;~'. :~~:i~ ~\:;;;:ª :o1a~u~: Tel~tt 4((nnta~mia)e lHüerêntia)~f~d f PI • "iaip1·1tn" -[aixa ~o [or1'e·10 3 ...,~~i!oed~~ .~:~~ftt 5;;~ .. -
doei,çu pomvrn e 1mpomvcis. P alulas contra à fadiga, • ~ '• t~ lí U ,J Consultas dl~rlas das sº~ -
contu nrrvos rxciudo,, putilh1s d , vi tamina•, p61 so- (j d, Õ - - - -------- - -- hs. - R. Anton,o Carlos, 51. ~ 
p;;riforo,, etc. ~ ,pccialmcnte n~ Dinamarc:a cm :a buso Ola !Q es para, 2,S CO?l;tas de depósitos Tel. 284 - Nova lguassú. 
em-se _dr~rnvolv1do ~normeme~te. Em 194;,: vcnderam·H ~ Depósito:; sem limite , , 

por 

61,s mrlho:s de P•!trlhas sopo~,f<~:as na D10:amar~a, qu, j: Dep6sit11 inicial ,n!Gimo Cri 1 000 , . •. • • . 2 % ª: a . A d " O g • d O O 
em uma populaçao de 3,S m,lhocs de almas. E vidente ~ riore, áqu•'~ q·•anti• ~em · .OO. t·llfada, hvres. Nlo rendta 1uro• os ,:Idos 1nl•· 

mente, as conscqu!ncias de ui u,o de medicamentos f. :s ~:!s · ,~ -~~.!,~. ' ª' coQlas ·~adedo~ aat~• de dec>rriJos 60 diu a coatar da 
r.em-se stntir, .:le modo que M inúmeros casos de enve f _ 

Ruy Alraoio Peixoto e fer. 
nsado Pinto - Dlàrlameote 411 
8 às 11 horas. - Rua 7 de Se
tembro, 84-30 andar-Sala 3!5. 
Telelone 32-0786 - Rio. 

nen_•!f!ento por medicamentos. No mesmo ano de 1947 } Oe~~sltc_s_ rsropular~:, - L imilo r.e Cr$ 10.000.00 • li 1/2% a, a. 
YCr1f1caram se 100_0 casos. .f De~_~;,t~s m:n,mos. Cr; 50,00. Reti radas micimas. Crt Z0,00. Não rendem juros o• ••Ido•: 

Outro algarismo cloqurntc i o da causa de morte. :~ a) 1•11•.riores. a _Cr$ 50.00; b) excedentes ao limile ; e) das contas encerradas ante• de 
Consta que, nos 1noJ de 1947 e :948, contra dois dioa· t decom4os 60 dias da ~&to da aborturo. 
marque,es que mcrreram de tuberculose, um morrera Í O.:p6sUos limitados _ Limite de C r$ fiO.OOO 00 

A d•ogade 
rm consequ!ocia de envenenamento por medicamento, '.l: _ Limite d e Cr$ lOO.ooo;oo : :9. :: :: 
e que, contra um óbito por cau1a de paralisia infantil, f D 6 -1 , · e $ zoo 0 

Dr. Poelo Mocudo-Advolld9 
- R. Oetul lo Vargas, 87. Fóae: 
282. - Nova lguassú. houve d,z pelo abuso dr medicamentes. :, · ep ~· os mmui:os. r o_. Retir~das ~inima•, Cr$ 50,00. Não rendem jaros os saldos 

Se houvesse bas:ante lugar disponivel oos hospitais, :i inlenores " Cr~ zoo.ou. Demais coodt~Aes •d•nticas h de Depósitos Poputareo. 

grande número de penoas dada, a tais pastilhu, pode :~ Depós itos a f'razo Fixo I Depósitos de Aviso f'révlo 1 
riam ser curada,, admistrando-se-lhcs, durante um longo i Por 6 meses 4 % a. a. Para retiradas 

Denll•I•• 
periodo, gradualmente, uma menos. Mas os hospitais dr- ;,; Por 12 meeea . . 5 % a. a. mediante prhic, avi•o ; 

, b Com retirada meneai da renda, De 30 dias 3 " % a. a. 
L•i~ Gon,olve1 - ClrurldJo 

Dentista • Diariamente das i n 
18 horas. Rua Bernardino Mela 
o. 2139. Telefone, 314. Non 
lguasa6. 

namnquescs estio a cun a. por meio de cheques: 
Mas niio se deve depreender disto que o uso de Por 6 meses . 3 11, '6 a . a . De 60 dlaa 4 % a. a. 

medicamentos seja sempre ruim. Ante• ao cootrfrio. Por 12 meaee 4 ½ % a. a. De 90 dia, 4 \'I % a. a. 
Nos últimos anos a Ci!ncia consegu:u prec:isa:ncntc Depóaito mlolmo - Cre 1.000,00 Depó1llo Inicial mlolmo - c r, 1.000,00. 

muiu coisa no d"minio de medicamentos, de modo que LETRAS A PREMIO: Solo proporcional. Coadiçlles idênticas As de Depósito a Pruo Fixo 
01 resultados siio r:a:celcotcs. Mas é preciso conformar-se 

RUBEM SILVA - c...,.._ 
dentlalo. - Ed. Cariou, t- -
dor, •. no, Telefan•, ...... 
Rio de Janeiro. com preceitos. 

Assim há grandes regiões oa terra, cm palse1 tro· 
picai, e subtropicais, oodr reina a maioria, uma doença 
cujas febres fazem sofrer rr.ilbõcs e milhões de pessoas. 
}li, porém, um bom medicamento contra ela, a saber : 
1 quinina. Antes da segunda guerra mundial, cm 1938, 
1 Comissão de malária, um grupo de peritos, seçiio da 
antiga Sociedade das Nações, publicou um relat6rio cm 
que prescreve uma dose d iária de 400 mg. de quioioa 
1 titulo de profilaxia, durante toda a estação. Como rc· 
:nédio cootra um :taque de febre recomendou uma do
e de I a 1,3 gramas de quinioa durante um pcriodo de 

• 7 diu. • • ~ 

--------------·-------. 
Leitaria Santo Antônio 

Grande variedade de artigos pertencentes ao ramo. 
Serviços de minuta, em reservados especiais. 

Máximo conlorto e higiene. 

PR EÇ OS M Ó DI COS 
Rua Marechal Floriano, ZOZ3- NOVA IOUASSÚ- ll. do Rio 

--------------- -..: 

TELHAS FRANCESAS 
Procedência S. Fidelis - E. do Rio 

INFORMAÇÕES, 

R ua Marechal Floriano Peixoto, 2399 
Teletoae1 32$ 

w -- ,.,,., ...,.., 

Oficina Mecân ica 
llPORMAS DE AUTOS EM GERAL 

Phlt11rae, capotas e e1<tufameutoe 
Conaerlo1 de batel'lae dlveraa1 

Vm.bertq Ambrosi 
ll. MAJOl ANICl!TO DO VALE. 72-NOV A IOUASSÚ-E. d• r,:;. . ' '• 

Dr. Eduardo Silva Junior 
C1RUkGIÃO DENTISTA 

COt,,ISULTOl!IO 

· RUA MARlO MONTEIRO, 221 
NILÔPOLIS ESTADO DO AIO 

Faz, nas melhores condições, tôdaa aa operáções bancárias 
COBRANÇAS - TRANSFERENCIAS DE FUNDOS. 1 
DESCONfOS de letras. saques e cbequea sôbre eeta ou quaisquer outras praças. 
EMPRES flMOS em contas correotee com caução de duplicatas. 
CREDITO AGRICOLA a longo prazo, eob a garantia excluelva da frula. 
CREDITO PECUÁRIO a longo prazo para cuetelo de criação, aqulafçlo de gado 

para engorda, recrlllçAo, etc. X 
CREDITO INDUSTRIAL para a compra de matérlaa primas e re!ormae. apertei- i 

çoameoto e aquisição de maqulnàrio. 1· 
São atendidos, com a maior preateza, todos os pedidos de informações e 

esclarecimentos eôbre quaisq uer operações da Carteira de Crédito 

Agências em tõdas as capitais e principais cidades do Brasil 
Correspondentes nas de mais e em todos os palses do mundo 

Agrlcola e Industrial, que se acha em pleno funcionamento. 

1
., 

~..,"'M-,:-x--:~ .. : .. :-: .. •:··=-x .. >0<..:+:•>:, .. :+·:+o-o-o,o.o,o.o,o.o,o.>O('-o,,> ................ -161 - ----------- ---- -------- - -------- SE DESEJAS UMR eRSR OB 
G1UfRNT111, VRf)eUR1\ 

-
O Ginasio A&anio 

Peixoto 
reullP o mnis s ele. 

Dr. Poclro Sa•tl ... C.... -
Cirurgião Dentista. Ralo X-(l!dl. 
llclo Ouvidor). Rua Outldar, 
169, 8o andar, sala 811. Tele, 
fone, 43-6503 • Rio. 

Deepaehanle 
ücrlto<lo Hcnlco C....._ 

Santo, NoHo a Ir.ao (Contado
res e Despac!tantea). Ser,~ 
comerciais em geral. Rui dr. 
Oetullo Vargae, 22. Tel. D -
Nova lguassú. 

ef) NS TRDTeRBS 
Joio St11onato - CoutraW 

licenciado. - eacarreg- dl 
construções e recon1truç0el ell 
geral e , ob a~mlnlstraçlo. -
Res. : Rua Marechal florlUO, 
2036- Casa XI - Nou lplllL F ARACO Loterias 

cionado corpo de Roberto Baro•I 5o.,.,-Co11-

I 
trutor llcenrlado ao Munldplo 

R ua Marec ha l Floriano f.l'eixoto, 2128 

Nf)Vl\ IGUIISSÚ - E. Df> Rlf) 

E C) 1 T A L 
D• publicaç.lo de documenlo1, em p rocesso d e loteamento d • 

terras com o prazo de d•z (10) dias, o r•q '-'•rimento de 
Mono•I E1t•••• Gil • sua mulher Manoela P1190 

Gomez, nd formo abaixo 1 

Henrique Duque Eslrada Meyer, Oficial da 1• Clrc~nscri• 
çlo do Registro de lmoveh da Comarca de Nova lguassu, Es-
tado do Bio de Janeiro, na forma da Lei : . 

Pelo presenle edital, com o prazo de 10 (dez) d1~s, laço 

professores do Mu - de Duque de Cuias. Resldellt 
uiclpio e do Rio em Nova lguauú á rua !!d•• 

,_ __________ do Soarts, 304. 

Cl\.S1\ PEJ:lNl\NDES· 
Ferragens, tintas, louças, c rlstale, material 
elétrico, b ijuterias, papelar ia, artigos e1co· 

lares e p ara presentes, etc. 

Gabriel Fernandes 
RUII MIIL, PLf)RJANe vs,xeTe, 202" 

Nova Jgu•sa6 - Bstado do Rio 

:...---------------------
...... .,..~ - _.....,I 

. NOVA AURORA 
TERR ENO• Á PRESTAÇAO 

SEM EIITRADA E SEM JURO• 

1 saber a quem íntere119ar possa ~ue por Manoel Est~ves 01~ e sua 
inulher Manoela Pujla Onr.ez1 espanhois, proprlt~~6.r1os, residentes 
e domiciliados no Dbtrlto federal .t rua Emtl10 de Menezes, 
HH, foram depositado:, ner.te cartório, para inscrlçlo nos ter 
mo> do Oecrero Lei 58, d• 10 do dezembro de 1937 e regula
mentado pelo D<t1<lo o• 3 079, de 15 de selembro de 1938, o 
me 11ori:al. a pbnta, os Utulos de dominio e mais documentos 
alu,tvos à arca do terras abaixo descrita, a qual lol dada ª· la 
zer o memorial: Terreno com trenle para a rua D. C1:c11i,. 
mfdindo nt'ata frente 110 OOms., pelo lado esquerdo mede , . , 
150,00ms. e confronla co~ a Sociedade Territorlal Construtora 
Sult:c Ltda. pdo lado direito em linha com u_ma delle~ão me
dindo l~.OOm! , confrontando com l:la~oel_ Paiva Ferreira. com 
o Hequerente, com a Sociedade Terratonal Con1tru1ora Sotec 
Lida. e com Oscar Ribe(ro Barros, nos fundos medi~do I02.00 
mts. con!rontando com Oscar Jtibeiroa de Barros, a1t1!a_d~s no 
lugar denoniit1ado MIRuel Couto, 10 distril? do Mun1_c1p10 de 
Nvva Iguaasú 148111 distrito do estado do Rio de Janeiro, fora I e~ 
dn pt:',im:tro 'urbano. terreno e~le designado por lotes _n°• 79 a BAIRRO SÃO JORGE - Bimal de Xerfm, .... 
99 (impart'S) Aoa internsadc•:J porvenlura e~isttntes _hca mar- çlo bnrattt, eamlobonoto do Beltord Roso e Nova 16G _. 
i: ... do o prazo de trinta dia,, c<.ntadoa da ulhrna publacaçao :lu até Nova Aurora. Clima Jroal • P"tr6polit. A,go•Pt..-
proente para efdto dt i:,proentaçlo de impugn,çã?· ~ara cons abood:u.wi11 e lua e fOr(I p11:11ndo deotro das ttyu:Hd ... 
11,. atc:nctndo ao que Rlt' 1 ... i n:querido hoje. ro~ ft'JIO o pre- 1 11 oprc.iv,d& p~Ja Pre:ft•ttora de Nou Igoaud.: IOJ at•~ 
sente e outros <1-.:- igual tcôr p ,ra alixa,ao e puhltc..ição. Dado t.!o l'<1D'i1Ju~1\o,:. •~oda ew 7'.!. pr~nac.õc1 mea~••j I e; r oi 
e passado nesta cidade d~ 'Nuv;1 Jguastú, aoa 19 d_taa llo me., f,, t'rS 22!>,liu. Tntn.r 'n. Rio Braaco, ~I, Jº •:,:àd• 
de vulubro de mil novaentnt e <"inqutnla Eu, Htnrtqu~ Ouqu,· t·, 1u .. !if ll, ll I cul local oo 6 rua D. Lucll. • -~ 
Ettrada Meyer. Olidal, o aubsc,evo e anino. J/,.r,,qu~ íhu1m r.,, 1 l{uu. ou coto o sr. Jud1D Ramo,, 'rua d 1,11, 
f:.'st,,adu Altytr EstraJ::1o por copia Jogo cm 1ee1.:.ld.t. nlandu t..' l-l1,·IMt1u, 2l3!'>, hltfoot 285, e111 Nofl Ja'auill- i-

0 

original. que foi afixado, devtd.rn1tnre aelado.11 ""'"."~ /JmJtu -=-""'""-""'""'""'""'"""""'""'"""'""'""'-""-.... ----,-
l:.'st,,ada '-' .,,, 'J ~ v.r,.....,. .. ._ 



CORREIO DA LAVOURA 7 r,o•lol(O, 2i-X-tll60 
~ 

comissão Municipal de !.A.Filhosdelguassú 
Ab t • t ESU~IO DA,:; 1.!~SOI LÇÜES 

Alterosa Seleções do Tiro- ao Alvo 
P,e{OS e as ec1men O •> º~ :::. z4,;n:,:c

1
.,~·n~: do 

R E s o L u ç Ã o ,.. . 12 ~l~ir~:/r ~~m~~:~o :. 1;;.~l 

Por ge t1 eza e! seu d· 
~or, ~c1b1mos de rccc-bC'r o 
n • u6 dt Al"erosa. rd,rcolc 
a este mês de outu :,, Reader' s Digest 

o,,,,udo /tl"nic,p:1/ d, Prcç s 
~ro J, ,\·ov.:i /pau,i 

, Abast,c,,,,_,.,,, d clado matrlcul.a 216 ar Wan. 
zeller K1 b ·r \Vanzc,11cr, e) -
C.Jnslgnar cm ,.t,- um ~oto de 
pesar pelo faleclme1110 do sr . 
Joio Alves d• Co•U Marques, 
pro,:enll ... r do 111 clado Ary 
Trigueiro Marque,, d) - te, 
mar c1entl1 e responder nega 
llvamente o ollclo n. 61150. do 
E C Trlangulo; e) - lomar 
conheclmfnto do Roletlm 011 
clal do e R. v~•co da Gama, 
relallvo ao mês de 11,'.et~mbro e 
arquivá-lo 

A aprecia i:a rcv,,u, fdu 
cuinhoumtn•c çara a h 1 

lia do Bus I, ,prc,enu, n• 
cap•, 1 grac,..is• G11I Ruuel, 
d• P,ramouot, e, como de 
costumc, tnz. v1r,adas 1c

çõ,, de conto,, reporugcos, 
artigos aninado,, humorn· 
mo, mod1, cinema, radio, 
arte culin.lri,, pagina dos 

Tcmc.1 s6~rt a me•:a dr 
trabalh<> ma I urr> rúmrrr 
dessa rtvi,u, cu, a oícr u de 
vemo, ao sr. Fernando Chi· 
naglu, v1cc:-prr:,idcntc' e d1_, 
tribuiJor g,nl para o Brrnl. 

~ RESOLVE 
.1,rl. 1• _ Fica estabelecido o prtço ú?tU de Cr., 7,5(, 

,eiras e ranquenta cenlavo1) por quilo de carne ,.,,_ 
.-., "",ro Frlgorilic~ de. Nova l~ua,sú 
j,dd1 Írt ;io _ O Prigor,1,co de Nova lguassú dever4 ler sem 

t1foque I quantidade de s:ado nrcerú,11 parM o abaa
~ ' 11

10 de todos 01 açou,tucs do M1J n1clpio1 conlorme deter .. i,d•t: c1,usul1 nó.mero 18 do contraio em vigor. 
..., Arl- 3" - Os marchantes fh:am Lbrigadoa a m~nter n 

1taiCO de Cr.f 7.50 5se1~ cruzeiros t' Cinquenla cenravo1) 
~,ilo de c,rne lornecoda aos açougu~• do Município, dan
pllf q 110 1 rt5pectiva nota em qu~ constem o nome do açou-
11 '° quanlld1de, preço e qua1i :11de da carne. 
,-1r\,r- 40 - A partir do dia 30 (tri,111) do corrente, passa

• ,.10,u I seguinte tabe!a d_e preços para a carne forneci• 
: pelos 1çougue1 do Muntclp10 : 

Resultado da 7• apu• 
raç ão para Rainha da 

l,"rimavera 
Votos 

mie,. uc. 
Alt<ro•• conqui,u 

vez mais u ,impuiac 
srut iou:nuo, lc:itorts. 

Trata se d, eJiçio de ou 
tubro e irrente qu,., comr 
toJu 21 antcriorc•, aprcscn 

cada u 1< de mcido • de1peru r 
de o rr.csmr, in:~rcs,c qur, h S 

Jez. ano•, vem a rcv i,tt e n 
11tguindo m•ntcr c~n tod, o 
Bra,íl. 

r-,uva gen Zenob10 da Cos
ta. Revolve cc1ilibre 3! 011 38. 
1 1 t1ros Concorrentes civis e 
m1 tare Alvo mtemac1onal 

Colocaç.to por pontos. 

Evnndro G Ferr.-iro 
Silvino Ferreira 
Reinaldo Machado V1etra 
Juho Bemd 
Osvaldo lml)ellizlert 
Hudson de Sousa 
Amauri da Costa e Rocha 
R bel'to Cabral 
Alvaro dos Santos 

257 
25l 
247 
24:J 
2-l:'í 
2-H 
241 
2 4 > 
2:?fi 

carne de t•. - Alcetre, cbã de dentro, 
lagarto e patinho, sem osso . . . 
FM sem abt1 

e $ 2 00 Anotr a Silvo . 
r 1 • Joana Laneoni Coelho 
» 12,00 Zoraide F. Silva . 

8400 
3600 

Durvalino do1 ian101 
De,pachanle Estadual 

1600 Ruo d,. Getiillo Va,gos, 111 
1• andor - Solo 103 

NOVA IGUASSO - E. DO RIO 

Estão de pu, bens o, edi I C~~~a p'fs%~~ b;:.t3:,~r~5 ~~a; 
tor~s pdo l2 nç .1 m cnt o d, 30 tiros. Concorrentes m1líta
m.1i, um nú mero, todo de res e cívis. Alvo reg. 
con!ccciooado entre n6, ' Colocação Por ponto~ carne de 2•. - Peito, a@sém e pé, sem 

ouo . CrS 10,00 
Costela . » 8,00 
fica upre111menle proibida a venda de carne com osso. 

oicto O filt e I costela. 
fie• tambim expressamente prcibldo o desvio de carne 

,..;aad• •~ consumo nesle àlun,clpio, pua a Capital Federal 
• para oolro Municlpio, tendo apr,endido imedialamenle o 
ptd•to e cancelado o alV3rá de funcionamento do açougue 
;i,iencenle ao lnlralor. 

A preaenle tabela entrará em vigor a partir de 30 do 
• correale. 

Nova 1taanú, 26 de outubro de 1950. 

SEBASTl~O OE ARRUDA NEGREIROS - Preaidenle 

PRIIEIROCine Verde 
HOJE - A contlouaçjo do 

d d a filme em 1frie "Oick Tracy graq e ro elo contra o crime"; e o lllme na, 
ctonal "Nlo t nada disso", 
com Calalano, Marion e Modu
lo de Souu. 

nesta cidade 
Hojt, no campo do E- C. 

lpu,6, bnerá às IS h,. sen-
1100D1I cmfü dos melho 
m peões bruilciro,, qu,n 
eo serio realizadas quatro 
in•as com rr<mio, nlao 
IOI 101 vcncc<!ore•. 

AMANHÃ E TERÇA Fl!IRA
A contlnuaçlo do filme em se
rie ••Agula brinca"; e o drama 
.. O bandido'', e o m Amedeo 
Nanar! e Ana Magnanl. 

QUARTA I! QUINTA-FEIRA 
- O drama "Querldinha do 
•ovõ", com Shirley Temple e 
Ccaar Romero; e o filme "Le
gião sinistra", com D1ck Powell, 
Maria Tortn e Vlncenl Prl<<. 

Ua.a •uttntica pro•• Je 
arrojo, coroc,m e :uJacia SEXTA, SABADO I! DOMIN
dos camprõe1 de rodeios 00 - O llnal do filme em 1c
.. bposi~õu de Animai,. rie "Olck Tracy conlra o cri 
1W O interesse qu: vem me"; e o filme ••frente a fren 

te com crlmlrio101". com Bud 
... alâoJo rne FÍm,iro Abboll e Lou Coslelio 
,aad, rodeio nesu cidadr. 1,.-----------: ---
Yeade•se um terreno 

Yeade-,e um lote de terra 
11111 «18ml2, no local denoml, 
lldo K li, l rua lfanoel Coelho, 
~,, .. ,luz e telefone. Con
~· l porta. Procurar o sr. 
i::!:'_. • rua Marechal floriano • ....,o•• 2071. tel . ~I Dlà 
"'-te du 9 ls li hs. e das g ~ 17 bor11, tendo das 8 às 

Pira úbado e domlaeo. 

0ft. f66ftlft00 OOUKIDO 
06 6USMftO 
ADVOGADO 

Tubalbi,ta-Civel - Comercial 

Horário : 12,00 à& 16,00 hs. 
Terças e qulotaa-lelras 

llu, Mal. Floriano, 1962 • Sob. 
cm frente- i ponte de Nova Jcuan ú 

fuauguração da sede própria 
do Vasquinho de Morro Agudo 
V Ao completar o s anivernr.o de sua h,nd2çio, r 

llquinho de M .. rro Agudo ,n,ugur ará n'> du •S dr 
IIOTtmbro pr6xim" • 1u, Jede própria, que o to r nul 
- dos m1iore, clubes dc , t e Muoicipto. 

Para comemonr tân 21u~pic1oso aconttci~t"nto cnio 
lleldo trg1ni11do1 gnndu festejos soem•, mclu,ndo se 
:-~ trfs grandes Í"Rº' am1 t 'º' cont • o Ar h•ng5 
e Cinelaodia e o Vao•'Ervrn, • ,ca. urrm e cm .1, 19 

16 da rdrrido mé,. 

413 Nowo I; 0110 

AV)i]LINO PINTO BENTO 
Dirot. da Secr• taria 

JUIZO DE Dl~EITO DA COMARCA OE NOVA 

<!artórlo do 3 ° E>ficio 

que, certament e, obt, u um Evandro e . F erreira 25'i 
•ucc<so digno de nota. Reinaldo Machado Vieira ~~~ 

IOUASSlJ' E ntre o s mu to > cr-b,lhn • t i~~~!/~a~~:" e Roe ha 241 
1ntcr c ~Hntc1, dcsticamc s o~ H udson de Sousa 23 i 
~guintc ,: ' 'Qu , i~ .,,2_n o Si.lvino Fernandes Ferreira Z.;J 

E o 1 T A L dc1<os d o c,fé ?" , - N •r Gullherme Cavõlc'anti 2~7 
1 Amaurl da Cosh • Rocha 224 -=---=----'=--'=----'~ R ogc~ Wd jim Rii; _11[! '.i,, Valdemar Wiering 21k 

De ea:tinçio dai obrigaç:õe1 fallmentore1, de Antonio do, Santo, 
qu• taab,11 •• a11ina Antonio Froncltco dos Sonto1, 

co• o pro10 de lO dia,. 

O doutor Jalmlr Oonçalves da Fonte, Juiz de Dlrello da 
Comarca de Nova lguassú, Estado do Rio de Janeiro, em exer
clclo, na forma da lei, ele. 

Foz saber o qu,,,, inter,ssa,. possa º" conhtcimmto 
<kst• tivor qu,, t,ndo sido r,qu,rida f>or Rodriguu Pir•s & 
Cio. Lida, a faltncia dt Antonio dos Santos q~ lambb" se 
assina Antonio FranclSco dos Santos, t,,. stltmbro d, 1939, t 
at,ndtndo a qu• mt foi r,querido pelo falido, ,m Julos ap,n. 
sados aos d, sua faltncia .JEcr,tada ,,,. 91 dt maro rü 19'0, 
CITO "us credor,s du falido para s, pronunciartm sobr, o 
p,dido de extinçilo das obrigaç(J,s do mesmo, com o prazo dt 
trinta (30) dias, d• ac6rdo com o qut pr,u,tua o Art. 137 du 
Decr,to-úi n. 7.661, d1 19'5 (ú1 de Fal,ncias). E para qw 
clugu• ao conhecim,nto de lodos, mandou o MM. /u11< ,xp1dir 
o pr,s,nt, Edilul, com o prazo d• t,i,.la f/JO) dias, qu, strd 
"fixado no lugar <k costume , outros rü igual IM>r que urllo 
publrcados "º Didrio Of1cral desl• Estado • 110 ,mpr,nsa local 
Dadu e passado ""'ª Crdade d, Nnva I11uas,ú, Estado do Rio 
àt Ja,.,iro, uos flml• • trls (23) dias do ""• rü s,/1,nbro de 
ano dt ,,ui nov,cmtos • ci,rqwnta. Eu, Laurü/ino Firmino 
Carn,iro Barros, Escrevsnte d8 Justiça, o datilograf•i. E ,u, 
(a) 01cor Pereira Go•e1, Escrivllo, o subs,;rtvi. - O Juiz (a) 
Jol•lr Gonçol•H do Fonte. 

PRH 8 
BÁDIO DIAUÁ 

eeNVITE 

A CASA LAURA convida aos seus 
amigos e fregueses a ouvirem diària
mente pela onda da Mauá o progra
ma ''Atendendo aos ouvintes" irradia
do sob seu patrocínio das 16 às 17 hs. 

CASA LAURA 
18 ANOS DE BONS SERVIÇOS 

DEV1\RT1\MENT6 OE M6VEIS 
D;i rmitórlos e Sales de todos oe estilos, 

l\fela11, Tepetee, Colchões, Estore~, Peeeedei
rt1f, Congóleune, Peças evuleee, etc. 

OEVARTilMENT6 OE RR016S 
Ré dios Eletrol11s. Gdadeiree, Eoce redel· 

r11e, A• vi rndort'~, Peçhe cl ll Ráll ill, M11terl11I 
elétrico, Bnleri a~. PilbnP, btC, 

SE~Ãe OE msecs 
A mnlor e mais variada cLl0çlio du D,scos 

dos eub(ubi>.1E àl(;sic•UJ n6clonnls e eslran 
gelras em SU'-B m lhorea loterpreteções. AI 
bunP, agulhes, eecovee, etc 

RAD IC-t!>Fl '21NR 
A ma111 bem nparclhe-1a pera consertos 

n aper, lhos elétrl1:011. RA1ice de todns as 
o:.,irc11 . Peça11 l 61tlm 11. 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2328 
Nova l guCl!JsÚ E. do Rio 

homem• e uma ·Ó m,., a • , Carlos Veloso do:io Santos 200 
André Vmon; "Atu,I poli 
t,ca m1ltur d o , E•udos Um 
J o,", Gal. On:.ar N. Brad 
l, y; ''Conheça o mundo a 
pf', Domld Culross Peatti, 
e o condemado do livro : 
"D<ix,i de ser freira'', Mõ 
n,ca B,lawin. 

E. O. lgua.ssú 
RESUMO DOS ATOS DO SR. 

PRESIDENTE: 

a) Tomar clencla do bolellm 
aliciai n. 33/50, da LID, e ar
quld-lo; b) oficiar à J. O. C .. 
ao E. C. Shell, E. C. Mackenzle 
e Gremto Eurico Rabeio, con
vidando-os a disputarem parll
das am1s101as de ,õlel lemtnlno 
e basquete masculino, contra 
os nc1101 quadros de teu1l 
calegorla, nos dia• 4, li, 18 e 
25 de novembrn, respectlvar,en
te; e) conceder licença, por 180 
dias, ao associado Francl1co 
Gentil Baronl :r.; d) conceder 
demissão do quadro 1oclal 10 
a.,oclado Wanz Iler K I e b e r 
Wanzelkr; e) lnclulr no q•adro 
social, como aaptranle, o 1r . 
Pernando de Macedo Barrado 
e, no Deparlameato feminino. 
a ala. l!dy Moura de Vascon
celos; t) deslenar a sr,. Ron:a
na Laura Torres para exercer 
a1 lnnçi!e1 de cobradora do 
Clube, tornando clenle 101 11'1 
Assoc&ados que a meam& se eo
conlrar;I, tod11 as s•eundu e 
quarlu lelras, d .. 20 h 22 h1, 
~m nossa sede soc·al, par a 
.tender às cobranças. 

Nova Iguassú, 25-10-1950 . 

Fe,aoado Celso Gei••iea 
Diretor da Sectelaria 

··~··~·---
luuanú Ba1qoete Unbe 
RESOLUÇÕES DE 25-18-1950 

a) Arquivar o B,leliin Olicial 
n. 33, d• LID; b) - agradecer 
aos sr,, R.aul Antonio 1Ji1a SilYa 
Jr . < Humberto Baroni o mate, 
rial otcrcclJ'o pira a conal,u
çlo da no111 quadra de baaque
tr; e) - nomear um1 comisslo 
C'(J mpoata doa aaaociados Ary 
Pertlra, l!nl• Ouimarlu, Fnn
CISCO Oentll Baroni Jr. e Ma 
noel Pedro do Couto, para vl-
1ilar o 111oclado sr. Lula So. 
ma, que acaba de 1ofrer uma 
lnlervençlo cirurgica; d) - cun
gratular-1c com 01 componenlu 
do IBC pela lel iz ucolba da 
"Madrin'11 do Ciub:", ara. Zt-
1,a Cunha Baroni, peu oa que 
mullo tem 1c <lenelado para 
levaçlo de11a 11 reml1çlo. 

11\JOO SQ".\A - 20 Secrelirlo 

Prova Prefeito Arrud a Ne
greiros. Ca rabina ca libre "e.' 
:iO tiros d eitado. Atiradores 
fluminense. Alvo internacional. 

Colocação por pontos· 
Roberto H. Cabral 
Rosimond Teles 
Carlos R. Cabral 
Re>berto Cabral 
Max Georges Cle ff 
Sebastião Ouccmi 
Matias Knobel 
Antonio Quintela 
Frederico Sickel 

267 
28~ 
284 
281 
262 
2!U 
251 
245 
240 

Prova mmistro Afranio Cos
ta. Carabina calibre 22. 30 ti· 
ros, sendo 1 O em cada posi
ção. Atiradores confederados. 
Alvo internacional. 

Colocação poc pontos 
Adauri da Costa e Rocha 
Hudson de Sousa 
Cesar Torraca 
Herman Krause 
Valdemar de Oliveira 
João Soares 

259 
2211 
213 
206 
206 
,n 

Fundada a F.F.T.A. 
Domingo vertficou-se tam

bém a fundação da Federação 
Fluminense de Tiro ao Alvo, 
constituída pelas entidades 
Iguassú, Aero Clube, Clube de 
Tiro de Friburgo e Caça e 
Pesca de Petropolis. Uma co
missão, composta dos atirado
r e s cesar Torraca, Roberto 
Cabral e Salvador Trindade, 
elaboracá os estatutos. 

t lntJ• Ahea 

do• Santo• 
(6•. A N 0) 

Filhos, noras, 1enro1, ir111l1 
e demais partnln convidam li 
pt11ou am'cas par• 11111Urtas 
à missa que mandam celebrar 
em sulrá&lo de 1u• alma, no 
próximo dia 31, •• 6 hs., na 
Matriz de Nou lguasstl, ptlo 
transcurso do 6° anlversirlo dO 
seu laledmenlo. 

Antecipam 01 1grade:lmenlo1 
• 1odoa oa que compartcer, m 
a hse ai~ de pledàde crista. 

Nou lguanú, outubro de IIIIIO. 

Sortroto Killo• 
Precl11,1r de wrndedortl , .. 

bulante•, para 01 p,odulo1 Kt
bom, Tratar à av. Nilo PtCl
aha, 296, nula cidade. 

Y&nde-se 
óU111a tb1trete 
rquipada c o • 
ucelenle cna

ln. Pr,ço de nc11llo. Cbacare 
Bela Vi111_ Ru11 _Maria Latara, 
117, Bt!tro Jll'ljllffl. 



A
_A_L_f _A,_f _ A viti~ultura 

nes e Estado e 
==~,no Esp. Santo 

CIBJH ~ Dl\ IAVOOU 
~ ... !ª ... ,M:j"ª"~'u~·::~;:,~ttrnz,.:r:r~ro~ ,-e-e---,•*!*,, 

l!ed. • Olicinas : Rua Bernardiao Melo, Z07S Teleloae, Ili 
A cultura c!a alf.fo, entre n6•, 16 ,e comprund, 

cm caráter ioten1i '°· Scnd:; planta dos clim as frio•, pou 
co produz nu •·,,ecu"; e como o nosso inverno é ca 
rrnte de chuva•, a alf,fa nio c,,.cc b, m aqui nessa lpo 
r,. D,I ser de todo r<comendávcl • irrog,çfo por in61 
traçãc,, para o que devemos _atentar na . • •~o lh a do local 
ele •u• culturo. E,u forrag<1ra, • m•rs interes<>ntc d, 
,a.1 .. como 1limcnto do, anirr.ai, de alt, rrodução, 
cor,qu,nto não tr,lcre o t<rreno enchucado, não mcdr 
,b,c,lutamcnte sem uma bu irrig,ção natural ou arttfi 
ci,1 por aspersão ou por in61tração, que é m•is cconô 
mie,. 

O Estado do R,o tem uma 
:lrea relativamente grande que 
ac presta bastante • vlllcultu
ra. 

ANO XXXIV NOVA IOUASSÚ (Estado do Rio). Z9 OE OUTUBRO OE 1950 l'i.1~ 

Oespragaefameato do solo 
Nio é pr6prio o termr., mu é como se .:liz de, 

nab:lho cm que se eliminam do solo as plantas invaso 
u, e d,ninbas. Isto é um• ncccuidadc importante n• 
cultura da alfafa, que não tolera compctiçÕ!s. Daí, alérr 
de recomendar as capina•, tantas quantas ~•i•m nrcessa 
riu, lembramos providenciar, desde os primeiro• cuida 
dn• o enttrrio, pelo arado, de todas as germinações r 
bro;amentos das sementes caldas e tl)quinbos das plan 
tu que viviam antcrior:nentc no terreno; isto antes d, 
elas darem 1cmcnte1, para depois scmcar•se a alf•fa. 

lalelo da ealtara 
Uma vez previstas as principai, exig~ocias da alfafa, 

vamos falar da formação do alfafal. 
Antes du primeiras chuvas do verão ou logo qu, 

comece a chover, ara-se o terreno escolhido ap6s ter si 
do roçado, queimado e dcstocado convenientemente. Com 
1 grad,gcm que ,e ngue a CS<a aradura, enterram-se 1000 
qu,lo, de cal virgem por hrcurc. 

Um rne, depoi,, ou pouco mais tarde, o terreno 
estar! se cobrindo de vegeuçãu espontinea. Nova ara
dura enterrará essa vegetação ainda bem nova. Co.n ess• 
operação devem ser enterrados, por hectare, 600 quilo• 
Je farinha de o,sos e também 4c. a 45 ms. c6bico! de 
curume bem curtido, ou melhor, de "composto orgini
co" livre de sementes e bulbos de tiririca que invadiriam 
o ttrrcno. Com a gradagem imprescindivtl, logo ap6 
esta última aradura, podemos enterrar ainda 200 quilo, 
de cloreto- ou me,mo sulfato de potássio. 

Novo repouso de um m!,; nova aradura e grada· 
gcm ou apcnu uma grad,gcm pesada e, a seguir, a se· 
mcação da alfafa, cm linhas espaçadas de 35 crntimetros, 
a uma r,rofuodidade nunc• moior de 1 ccntimetro,. D,l 
por diante ~ po,.i•cl que não h,ja mais que fazer atf 
•• colheitu em cortes, toda vez que e.rqa bem descn 
volvida, com mais ou menos 4o centimctro, · de altur>. 
Ch<gado o inverno, esca<1eadu u chuva,, fazer a irri 
g,ção por meio de ••leras ruu umificadas por entre o 
alf.f.l, de sorte que a ~gua vá se cnfiltrando no terrenc.. 
1cm, contudo, o al2gar. 

Depois do 2.0 ano de colheitas, ccrtamtntc sed 
recomendável uor.a adubação com estrume entre u 1: 
nh••, enterrando-se ligeiramente, para não serem muito 
feridas as raízes superficiais du plantas cultivada,. 

Atualmente,j.l exlatcTI aqui 40 
hectares plant•dos com vld.-t
ras •. produz ndJ mais de 400 
mll quilos de uva por •~o. 

En Nlva Fr,burgt> se en
contran1 os ma ore, vinhedos 
- 22 hcctart s produz ndo 190 
mil qu1ioJ de u.a. Pdrópohs 
vern em segundo lugar , com 
10 hectares e 175 mil quilos 
de uvas. Seguem-se, como mais 
lmp,rtantes, Trajano de Mor.Is, 
T1h Rios, Vassouras, Teresó
polls, Maria Madalena, Bem 
jardim e Mlracema. 

No Esplrlto Santo, os vlnhe. 
dos ocupam 59 hectares e pro
duzem um pouco r1al1 de 289 
mil quilos de uvas, anualmen
te. 

Caslelo possue os maiores 
vinhedos : 24 hectares produ 
zlndo uns 160 m,I quilos de uva. 
Sanla Leopoldina, o segundo 
Munlcip10 colocado, tem 14 hec
tares de vinhedo e uma pro
dução de 15 mil quilos de uvas. 
Seguem-se : Santa Teiesa, Al
fredo Chaves, Domingos Mar• 
Uns, Cachoeiro de ltapemerlm, 
Munlz Freire e outros. 

ID!tiloto rnoirn Dr. 

Ginasio Afranio 
Peixoto 

um esla b e lecimeu to 
de ensino que h 1n. 
ra o lllualclpio de 

Nova lguae~ú 

P• vende .. sc em oli:no es-1800 lado, m,rca ,l'leyel, 
moderno, curdas cru. 

zadas, 68 notas e crpo de m~. 
tal, por motivo de mudança Ba
se de Cr$ 15 000. Tnta-se à rua 
Aragu;:'11::'I, 200, anl 1ga Rala, c:om 
o sr. Wllll. 4 - 4 

IMPUREZAS DO S~NGUE ? 

um11 Dt 106llflRA 
AUX. TRAT. SIFILtS 

frantim !ant'Aooa 
MtDICOS ESPECIALISTAS - APARELHAGEM MODERNA 
Dotnças Jnl•rnas - Úlcaas Gástricas e Duodenais -

Fígado - Vislcula. 
Doenças do Comçao - Hipertensão arlerlal e suas con

sequenciao. 
Úluras Varicosas - Anligas e recentes, sem operação 

e sem repouso - Varises - Ftebiles - E1isipela. 
Do.,,ças de Senhoras - lnlla:nação dos ovários - Irre

gularidade nas regras - Gravidez e sua condução. 
Po•nças Altrgicas - Asma - Bronquiles asmáfüa e 

c, Onlca - Sinusite - UrticUia. 
Stfilis e &umati.;mos - Tratamen1os modernos e eficazes. 
Laboral6rio - Radioscopias - Radiografias - Testes 

Ali!rgicos - Tubagens. 

R. da Assembléia, 32• 3ºPav.•8 ás 18 hs. 
TELEFONE 22-4969 RIO DE JANEIRO 

~?1 o a~ et ,oo,, ,:J. .. ~~ o e~ ~~:w>,, 

• 

O~a. dos Teci dos I DE 
S A O .J O IR G IE , 11 dC' 

' (EM FRENTE Á. FOTO IGUASS0) COELHO BARBOS.fj ,A 
Cam isaria, Chapelaria, Per• Laborafór íos: 

rumaria e Armarinho . R.Jooquim Polhar~ 64J,Río 
IWA /ll,\L FLOIUANO, 2132- NOVA IOUASSÚ-E. do Rio I Gratls _ Peçam O Indicador Homeopático " '1! oe• 

•v'.-<_._...,.._:--:-:-:.-x-:-:.-:__,,..,..,_.__,,_,. t l h o Barbo1a". escrevendo para o endereço :,cima 

·.~l@)JFei]Ji~f~lJ@lJ~/@l.í@ll@1li~Hiª1@!f®i@lJi~!fi~l~]~ 

C AVA 
~ 

1 LO .JAS LA 
J. LA O A V A 

CAMARAS FRIGORIFlCAS. SORVETEIRAS E BALCÕES FRIGORIFICOS 

Oeladetraa Co1Qerclal1 • 
Dome1tlc11 

Ace116rlo1 para retrlgeraçlo 
em geral 

R•Uot - ••11 ••••• 
Rna Marechal Floriano, 2399 

Oficina Modelo para monta
g e ra e consertos 

S er viço de conservação a 
domlolllo 

~ <l!banu1do!I noturnos t 
1 R. Mal. Florisoo P,:ixot", t397 

• Telefona 32~úva lguassá · E. tlo Ri 1 1 
~ ~~í~@J ~ 

Use mais a sua 
cooperativa 

Rômalo <!avlaa - Eng. Agronomo 

Eis um trecho multo t ignllicativo de uma carta que rece, 
bemos neates dias: ... "eubscrcvi e inlt fiiralizei rinco mU era, 
teiros na cooperativa e. aHim , sou o maior subtcritor, Nlo • 
conformo em ler recebido apenas pequenos furoe de um ,..., 
Ire &Obre o capital qae empreguei e uns pouco• cruuu111 de 
retõrno ... /lo volar. •i que eslava nas mesmas coadiç6tt de 
outro cooperado, rujos posses e intenções só lhe pcrmllllla 
subscrever e inlegrallzar cem mil cruzel1os. E um deles rece, 
beu de relõrno quase o que 1ubscrevcu. Na hora de fOllr 
só me permitiram um voto .•. " ' · 

Só há verdades nealas palavras e, para esclarecer ao -
so corru pondcnte, vamoa analisar o assunto. 

Em primeiro lufiiar, noa•os cumprimentos por aer o malar 
aubacritor de capital da cooperativa. E' proY1 de conr11nça 1 
de eapirilo de colaboraçlo. Assim dneriam proceder mail oa, 
tros cooperados e a cooperativa leria, antão, os rerurtot IDlil 
que suficientes para atender aos seus objelivos sem dilicaJ• 
1es linanceiras. , 

Eall certo ter recebido pequeno fu10 aõbre o upilll. !' 
principio fundamental cooperativista dar :nodeslo juro ao Clpi, 
tal e a legislaçlo brasileira confirmou esae ponto uni,er11l
te aceito. 

Uns cruzeiros de retorno ... aqui a culpa t 1u1, illteln
mente sua I O retorno indica o interesse do cooperado peloa 
acrviços preslados pela 1u1 cooperatl,a. Quer dizer qae 1 
cooperado que obleve maior retorno lu muitas ,hei mall 
compras do que voce, meu caro amigo. Use m1is a 1u1 roopt. 
ral!Ya e o retorno, que é proporcional a eue uso, eert aempn 
maior. E' também um Importante principio eooper1tltitll. 

Seu espanto parece maior a respeito da volaçlo. Parecc
nos que essa foi a primeira a1sr1r,bléia de cooptr1lin I qae 
assittiu. Deveria ter lido alguma coisa a respeito. Ptça lolHIOI 
ao Serviço de lnlormação Agricola, ltia-01, medlle um poact 
e laça coneultas. 

Realmente, em toda assembltla de coopentiu se a.
a uma espltndida manileslaçlo de democracia. MH democndl 
de verdade, const,utiv., diaamica. 

A cada cooperado um voto. sl,•ilica qce 1od1s lfm di
reitos e deverts i,uai1. Vtja bem : cdirr itcs e d .. m1•. AI 
decisões das auembléias elo tomadn por •otaçlo secull • 
individual. 

Haver, tantos votos quaotos cooperados prurate1. A ... 
nhum deles se conterem direi!~• capeclats. Um voto apeoH 1 
cada um que tenha subHrllo e Integralizado até ao 1111191 
permitido. Tenha e1e também usado ou não a sua coopcntlll 
ao extrtmo. 

Por outro lado, o voto único é a lorma de controlo tlt
mocratlco da cooperativa, e só deve ser ,,,.reido pelos COOIII" 
rados. Se houver votos em !unção do czpltal ,ubscrlto, par 
exemplo, o contrõlo da cooperativa sairá das mãos dos coope
rados e da sua diretoria, para ficar à dl•po•lção do cooperadt 
que tiver subscrito maior número de quotas-partes. 

A uma organlzaçlo nestas condlçõt1, é proibido o • 
do nome cooperativa. Deverá chamar.se sociedade anOat• • 
reger-se pela legislação eapeclallzada. 

TERRENOS A LONGO PRAZO 
OUER EMPREGAR CAPITAL, 
GARANTINDO O SEU FUTURO E SEU DINHEIRO ? 

VÁ AO ESC~ITÓRtO IDEAL O,\ 

IMOBIUARIA MONTEIRO LTDA. 
Pr.>ça da Llb :!rdade+ 110 - Salas 3 e li 
T e lefo ne 305 - Nova Jguassú - E. do Rio 

WWW~***********----~ 

! TR.I.NSFORMADORES, BOBINAS PAI,\ RÁDIOS dt pil••• 
e eh!tricos. ••• TRANSMISSÃO e RECEPÇÃO, ··• 14 " 

, RA0/0-TÉCIIICA MOREIRA 
~ PRAÇA DA LIBERDADE, Jt-TEL. !t7-NOVA IGUASS0 
~ Que mantém completa ollcfoa r,•rs. mootagene, coa• · 
~ eertos e reformas com gtlrant a e mcuoree preço•- : 
~1, ~ ~ ~ 11" ~~ ~ -~~~~:)' 1f. ':'!' ·lfi"" 

......-.,oaot110111x1 ••••••• .,••o••••, 1, is,.,,•~ 

Ir ndóstria Concreto 
, ~~ 1 ndependência 

41 
e.,"' '-• Rua Dr. Ola•lo Tu.ofao, Zff - Hnl• 1 

C .. ix , -.: tltJ;.;1111, Furos, Tanqu,~. f',,sf,'5, fOrrtJ p,,.fllllti· 
,udu, Prus. P,,10,is, Soleiras, /)"graus , Mat11fl,QI. 

ESCRITÓRIO : RU.I. M,\NOEL ~ ITOR1~·0, 4 - Iº ,,4ar 
FONE 49-5178 - O1::uirv fEOERAL 

+c,->-:~._r:""'r:-;-;-:·-~: .. :--: ... :•:··: .. >--:··:·-;~:-·r;-;,..;--:"' .... ,.·."'• ~ a a,,.., 

UAPIS -
MAJ 
INI 
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