
O Governador fluminense vetou a lei que institue o impôsto de exportação, 1 
,nas a Assembléia regeitou o veto, agravando a situação da nossa citricultura 

Ensi no e cultura pular1
ALAPls ••• 

ronl• a ú/ti.,,a guerra ,~d,?,oi muito ~- OP,Of.,til~d" Ã R T I S T A S D E (Ctlabortçlo ,spccial para o COBBEJO DA LAVOUBA) 

Dr. Pires R ebolo 
U"' dos prob/r,nas mais graves , qu~ muito têm cha-
0 o/enrlJo dos gnf.JEf'IIOS de todos Of /)olst.r. I o que s, 

""'1_ 00 ,nsmo das popu/oçiJts , urais. Sf)brtf"do nn noçDts 
-,,,,,,,a,,dts ,xttnsôn it'rr~toriois e com ,nt"1os de dij{cil , 0 ... 
:=,;.ç(lo, lss• assunto ainda se torn~ mois comp/rcudo. 

9a ,,,,.pos qu• vem srndo P_r,con,zarta em t,dri.,s patse., 
,./JlfllD dtsSI problema por m,io d• co/lgios am bulanl• ,, 

' posStJllf /1V11r aos habitantes dos campos os meios neces
fl",. 

5 
d1 ,o,,,bal• ao analfobttismo. 

í#tD ,,,stolodos tm aulomóv,,s ou mes,no en, caminluJts de 
t,,Çlo 1111;,nal, e~sos, ,~colas possuem professor,s es,Pecializu-

' ,,.alttial d;ddlrco abundant• para o dtstmpsnho de /(lo 
~o I pairr/Jfica ,nrssao. Rtgra gtral, os livros silo dados, 
_,,,stlldos l'I' ,ntsmo ,·endrdos por um preço irristJrio. Du ... 

pila França a fim d1 Jwar -101 .!-tus soldo~()t . d,-raNt• os 
lftom1nlos d• fol(!a, maltrial d• lerlura, prr71cllo d, filmu , 
0

"
1
"
05 r":r'::i~%;0 dts':o~fft1,0 • ,,,t~SJ;~'í":l::~ bibliot,cas ambrt-

lant,s, como uom rni4n chamadas, nao dtsoportura'!'. . 
Hoj, em dia con.tinua,n a f,flstar rtl,vunttt O!~utlttao 

cultural aos habita11ln das pequenas c,dodt!i franU!QS "ªº 
s6 com uma pnftita biblioteca circulant, par~ troca m,'!ial 
de livros, mas oi"da projtçllo d• filmes , ducalrcos para cnan
ças • d, longa n,etrogtm para adultos • um s,,.v,ço t~a!r~l. 

E m fu turo próximo cada agrupamento rural dirtgsra 
os pr/Jf>ríos s,rviços das bibliotecas ambulantes, c_ab,,.do_ t(lo 
siJmente a um a dí,eçao geral a parte d, ossrsllncaa Ucmca. 

Eis um alio ,x, mplo ,m mattria de ,ducaçllo r,opular, 
cujos resultados praticos ntl.o I ntcusdrio ptJr ,m rt Ivo, SO• 
brefudo '/)arlindo de .,,,. pais como a França ond1 a taxa dt 
analfabetismo d prdlicam.,,I• nula. 

&11101 DA UVIIIA 
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O PLEITO DE 3 DE OUTUBRO 
Oancluídos os trabalhos de apurãçéio referentes a êste Município e ao de Nil6polia. 

Eleitores inscritos e os que votaram. - Porcentagem de abstenção. - Os 
eleitos e os mais votados. - Aviso aos Cabos Eleitorais ... 

Reportagem de NISle> 011 SILV11 VINTe 

Para milhões de brasileiros que votaram no dia 3 de I sabilidade que o mesmo implicava. Para que o leitor tire suas 
IIIUbro, tõdas as preocupações decorrentes desse compromis- próprias conclusões, diremos apenas que foram confeccionados 
• f1Ue só assumimos em face de regimes democráticos, 5.700 mapas, os quais, antes de chegarem ãs mãos das dati
lllminaram no exato momento em que, abandonando a cabi- lografas, passavam por duri11imo1 conferências. Sómente nesses 
• illdevassável, foram depositar nas urnas as cédulas dos mapas, e xcluindo atas diárias e outros documentos, os mem
mndidatos de sua preferência. Depois de cumprido esse de- bros da Junta, e também os escrutinadores, tiveram que apor 
wr cívico, puderam voltar para suas residências, levando na suas assinaturas nada menos que 11.500 vêzes ! 
CIIDlciência a certeza de que haviam tomado parte na deci
tlo dos mai,; altos destinos da Pãtria. 

Depois, veio sõmente a expectativa pelos primeiros re
llllados. 

Decorreram os dias, a posição dos candidatos foi-se 
de!nindo, e tanto o entusiasmo dos vencedores como a de
cepção dos que foram derrotados se misturaram com as gran
da e pequenas coisas da vida quotidiana. E assim, logo tu
llo voltou ao normal 

Mas se para a grande maioria foi assim, o mesmo não 
leODteceu, porém, com um regular número de brasileiros, 
CUja participação no pleito de 3 de outubro se prolongou por 
IIWf:ls semanas após. Esses abnegados servidores da Demo
Ulcia foram, sem exclusão daqueles que integram os órgãos 
detivos da Justiça Eleitoral, os membros das Juntas de Apu
llÇão, os quais se submeteram a um regime exaustivo de 
llabalho, a fim de que, o mais cedo possível, fossem conhe
<ldos os nomes su!ragrados pelas umas. 

Vale notar, ainda, que em muitos casos, nos quais la
lbtotàvelm.ente se incluiu a nossa cidade, as Juntas de Apu
raçã~ trabalharam em locais impróprios, sem o minimo de 
COllforto que compensasse o grande esfõrço que despenderam. 

C..Ci1ld11 os ,erviços de apuração. - A Junta que pre,idiu aos 
trabalhos. 

A apuração propriamente dita, isto é , a. abertura das :a5 t contagem dos votos nelas contidos, ~ermmou nos d:as 
e 26.10, respectivamente, tornando conhec1d.os, desde !!nta_o, 

11 resultados locais e os do vizinho Municip10 d e N1lopohs, 
Ili. como se sabe ainda não dispõe de Fórum. Não obstante, 
~te . a 27 do mês findo ficaram concluídos os _se rviços 
T. a~~liz.ação e confecção dos mapas a serem enviados ao 

lldo Essa parte dos serviços, a mais obscura, porqu e protes 
lO strn a assistência do público - o m esmo que pressuro
llltn lllUiu ao velho casarão da Praça João Pessoa e lá per-
111. t<eu desde a abertura da pnme1ra ate c;1 ultima urna, -

. no entanto. a mais penosa, a que maior esfôrço mental 
ttlciu, tanto pela complexidade do st::".'V'iço, coI"o pela respon-

(Continuo na 3•. página) 

CRIADO NA CENTRAL O 
SERVIÇO DO FOMENTO 

DA PRODUÇÃO 
O Prefeito Municipal de Nova Jguassú acaba de rece

ber o seguinte ofício : 
"Senhor Prefeito : 

1 - Cumpre-me comunicar a V. S. que o sr. diretor, 
eng. Jurandyr Pires Ferreira, criou o Serviço do Fomento da 
Produção, no Departamento Comercial da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, sendo sua sede na sala 642 do editicio da 
;;.~~~ç~~d~~aP.· Pedro II, em a praça Cristiano Otoni, no Ois~ 

2 - Este Serviço, em colaboração com outras autori
dades federais, es taduais, municipais e o Comércio, incremen
tar á ,_ confo~me. a ~t..a denominação, a produção agricola, a pe
cuân~ e a mdus tr1a nas localidades servidas por esta Estra
da, a3udando aos srs. fazendeiros, sitiantes, pequenos criado
res, etc., a té o limite de 6 quilôme tros de raio de suas linhas 

3 - Os interessados que desejarem a aradura e grn~ 
deament~ de ~uas terras, mediante o pa gamento somente do 
combustivel gasto nos t ratores, encaminharão pe tição ao chefe 
do m encionado s.e rviço solicitando inscrição e in formando 
qual a ajuda deseJada e a superf1c1e a ser arada. 

ll!.Le, He>RIZCNTE• SA'<ATÕRIO STA . TEIHSINl1A 

!:2' 4oeares do aparelh , "'P rat6rio. - Dirot<>r • Dr. Lolz 
Aatre.lo Cootiaho. - Aliw•otaçlo boa e cuidada. - Pnea-

1D.otora1 - Raios ultra·V-itlteta - RA1'19 X.. 
Avenida Canada! o• 938. - Fone. 1b' · 

4 - O auxílio da Central compreender6, também , o 
fornec1mento de sementes. mL,d1:t.s, oi 1 .1N>s, insetiddas, etc., o 
preço do custo no ata~ado ou grat1s cor~, ._)rme os obtiver, e 

cn dores. asricultores e 1ndustr1a1s 

~a certeza de que os intcressade>a serão clenti!ícados e 
eprove1tando o ensejo, apresenL a V s. cs me1.1s protestos 
d.e estima e consideraçto 

RFNATO DINIZ HANRIOT 1 

darã, !uturam~nte, ass1stêncta técnica aos srs. tazendetros, 

_ _________ Cbete do Serviço do Fomento da Produção". 
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O prazer do 

palhaço é ver 
o circo pegar 
fogo - diz a 
ironia popular. 

E o pavilhão 
que funcionava 
na Praça 11, na 
Cidade Maravl-

lhoea, lol pelos ares em den
sa nuvem de lumo, ante a 
imprudeocla de uma ponta 
de cigarro l og~da sobre o 
seu toldo. Rugiam as leras, 
deeeeperadoramente ... 

Em poucos minutos só res
tavam cinzas e escombros. 

Uma jovem, de rara beleza, 
acompanhada de outras cole 
gulnbae, lõra visitar o local do 
sinistro, veodo-ee-lbe o sem 
biante marejado de lâgrlmae. 

Aqueles escombros, ainda 
lumegaotes, pareciam ser o 
tumulo de todas as suas ee 
perançae, de todas as suas 
uueõee ! 

Mostrava-se alucinada. Ti
nha nas mlloe uma mlHlva, 
remetida de encantadora e 
progressista localidade do No
roeste de Silo Paulo. 

Penetremos no ee&redo da 
misteriosa carta: 

"Yvone, querida. Minha sem
pre recordada Iliba. Acabo de 
receber a tua atenciosa mis
siva. Leio-a e releio-a, com a 
mala proluoda emoção. 

O aseuoto, embora Inespe
rado, de verdadeir11 surpresa, 
põe mais uma ve?. em evi
dencia os teus excelentes do
tes de boa Iliba. Sempre al
mejei pua teu noivo um ra 
paz inteligente, trabalhador, 
de largos horizontes, q u e, 
cooperasse para a tua felici
dade. Bem 81lboe que estou 
velho. ldlo de dizerem qu& "a 
vida começa aos quarenta", 
não passa de pilheria de mau 
goelo! 

A felicidade. Yvone, não 
paeea de um fantasma que 
todos procuram e ninguém 
encontra. Mesmo assim, sem
pre concentrei todos os meu1 
eslorços, todos os meus pen
samentos, em lazer-te lellz. 

Ainda és multo criança. 
Vinte e dois anos, Incomple
tos. Estâe na primavera da 
vida, oa Idade dos devaneios! 

Nilo posso consentir neaee 
sacrltlclo. Devo opor-me a tal 
casamento. 

Nilo quero rldlcularlzar a 
pro!lsello de domador de le
ras ... E' um "&anba-pllo" como 
outro qualquer. Se não hou
vessem "palhaços" não exls· 
tlrlam circos, ee não houves 
sem "bobos do rei" oão teria 
alegria oa cõrle ... 

Falemos a linguagem da 
razão. Rellltamos n11 tua lo-

quietude, no leu nervosismo, 
ero cada movimento da lera, 
no eeu lo•líoto deleoelvo. 
quando o hberói'' ee encon• 
Irar no Interior da jaula 1 

Será uma lula intima a Ira, 
var se em tuu alma 1 

O teu entusiasmo, a tua 
paixão provêm doa aplausos. 
do alvorôço das arqulbunca
dasl 

E' preciso não contundir o 
dellrlo de um instante com o 
racloclnlo de tôda a vida ! 

Não, não, Yvone. Tua mãe, 
que se encontra na CeleatEI 
Morada, ba-de concordar com 
a negativa de teu venerando 
pai. 

Conquanto nlio tenha saldo 
o suspirado reajustamento e 
ainda ollo a vançaete m a I s 
uma letra no allabeto buro
crâtlco, sollcltas uma licença 
da l!uolclpalidade para pas
sar no doce convívio do lar 
paterno, longe da moda das 
saias curtas, procurando ee
quecer o domador de leras. 

Escreve-me, sim ? 
Será lmeoea eatlslaçllo para 

teu velho pai e !ndescrltivel 
jubilo para tuas primas e vi
zloboe, que todos os dias 
perguntam por ti. 

O Jonjoca, Ilibo do botic4• 
~lo da esquina, !oi eleito ve
reador e breve aerâ deputa• 
do ... 

Aguardando a breve chega
da, abençoa-te .. .'' 

E as cinzas do circo se es
palhavam na atmosfera, dizi
mando tôdas as esperanças 
de um coração juvenil ! 

Seria o prazer do palhaço? 

A luta que o 
Bisturi perdeu ! 
Tamoru e io!lamaç6es, 
Faruacaloses ealim, 
llesolvem sem Bisturi 

Usaado-se ffi~HOUln. 
Pedidos a C. BRITTO 

LA V RADIO, 178-A 

SEM liberdade individual nlo 
pode haver civiliuçlo aem 

oólida riqueza; ni\o pode haver 
moralidade e justiço; e ,em es
tas filhas do ciu aão há a,m 
pode haver brio, fôrça e poder 
entre as nnç6es. 

J0SÍ BONIFÁCIO 

Acham-se abertas 
as insCl'iç.ões no Ginásio Afranio Peixoto 
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Fatos Policiais 
Morreu no elétrit'O Sábado passado, cerca das 18 hs., 

faleceu sUbi tamente num elétrico 
procedente de D. Pedro o sr. Ernesto P ereira Rabelo, portu
guês, residente na Estrada da Boa Esperança. 

11g re !!<ó õe0; O sr. Huber Evers queixou-se à Policia que 
em sua propriedade, situada em Queimados, 

êl,.. fõra a gredido a pau e socos pelo agrime nsor A . Ribeiro. 3 
fiP10s. genro e empregados. 

O sr. Aristides José de Morais, residente e m Austin, 
também se queixou à Policia, dizendo que fôra agredido a 
socos pelo individuo chamado José Pernambuco, recebendo 
fJr imentos num olho. 

t!rime de morte Segunda-feira foi apresentado à De_ie
------ gacia de Policia Faustino Saturnmo 
dos Santos, preto, de 33 anos, morador no quilometro 64, on
do dera uma facada mortal no trabalhador Julio de Tal, ten
d..> sido preso em flagrante pelo sr. Jaime Dias Guimarães. 

Roub~ram as galinhas O sr. Hamilton Uchôa Caval-
canti, residente na Estrada de 

Ambaí, apresentou queixa à Policia dizendo que os ladrões 
levaram de seu quintal 40 g,linhas de raça, no valor de Cr$ 
1.600,00. 

Jlme11~a de morte O sr. Heraldo Gomes da Cruz, re-
sidente em Queimados, avisou à 

Polícia que está ameaçado de morte pelo individuo Juvenal 
Capitulino. 
Morreu sem assl!õtêncla médica 

Qu.idrinha 
Coni fé t amor no caraçlo 
Peço de Joelhos. afin:11, 
Que a Imaculada Conceição 
Vele por todofl no Natal. 

1\cr6stico 

Scntadinl1a cm meu jardim 
lmcn,;;1mcntc feliz, 
Leio estrofc1 de um poema; 
E o horizonte de cacmim 
Neste pôr de 101 me diz 
Estar filmando meu tema. 

Cada beija-flor que passa 
A caricia com graça 

LIMA 

Meus pensamentos sutis : 
Penso que os anjos celes tes 
Outros não são que não estes 
Sussurrantes colibris. 

A. LINS 

Melo Jia interior 
Melodia interior 
que eu ouço e,mpre em surdina ... 
Tens um tom consolador 1 
E's urna graça divina 1 

LUIZ OTÁVIO 

DATAS INTIMAS 

Domingo, 10-Xll-1060 

'" /1' .,r 

Não adian. 
tou o veto 
Consoante já notic1âmos, 1 Assembléia Legisla tiva deste 

!.Estado, por certo sem coo,. 
preender a situação dilicil que 
a travessa a citricultura iguq., 
s~ana. apr~;>Vou un:ia lei. que 
pos em vigor o imposto de 
exportação. i.sto é, sujeitando 
cada caixa de laranja ao pa,. 
gamento de um . cruzeiro. o 
Governa dor fiummense, Iev~ 
do em conta a injustiça e a in-
oportunldade do referido im
posto , vetou ~ le i em causa. 
Mas nada a diantou o veto g~ 
vernamental : A Assembléia 
Legislativa, i.ITedut.ivel no seu 
propôsito de agravar a situa
ção dos pomos de oiro, rejei
tou o veto - incrível como 
pareça - no mesmo dia ena 
q ue o recebeu. 

Nesse sentido o deputado 
Mario Guimarães enviou o se
guinte telegrama ao Governa
dor Macedo Soares : 

º Lamento que politicagem 
dominante Assemblêia Legis
lativa haja obumbrado inteli
gência espírito público depu. 
tados maioria, levando-os ~ 
geitar no mesmo dia em que 
foi recebida comunicação o 
veto oposto Poder Executivo 
restabelecimento irnpôsto ex-

Quinta-feira, cer
ca das 12 horas, 

e.m sua residência, à rua Baía, s/n., sentiu-se mal e veio a fa
lecer logo depois a sra. Etelvina Batista Rosa. mineira, viuva, 
com 56 anos. Chamado o médico, quando este chegou jâ era 
cadáver a sra. Etelvina Batista Rosa, cujo corpo foi removi
do para o necrotério, chamando-se depois o médico legista. 

Marido lncorrlalvel o sr. Antonio Padua de Albu
;.;.;;...;.;._____ querque Maranhão, de 51 anos, 
morador no Ponto Chique, apresentou queixa à Policia con
tra o seu filho Geraldo de Albuquerque Maranhão que, des
ocupado e dado ao vicio da embriaguês, vem maltratando a 
esposa, de nome Celeste Pinto Maranhão, de 23 anos, e seus 
3 filhos menores. Geraldo não se corrige, nem diante da re
preensão do pai, em cuja companhia êle fôra morar com a 
mulher e filhos. 

Fizeram anoP neet~ mês : 

- 4, dr. João de Almeida 
Barbosa Ribeiro; 

- 4, menino Sllvio. filho do 
sr. Silvioo Soares Plmeota e 
do d. Celeste Camilo Pimenta; 

A graciosa sla. Àno/ga Silva, eleita f>or ex(>r,ssiva maioria 
de votos Rainha da Primavera da ÀJSociaçào AtUtica Filhos 
de lguassú. O simpatico a/vi-rubro realizou no dia 2 do cor
rente, no amplo sal/lo do Gindsio Afranio l:'eixoto, o seu tra-

dicional b~ile da Primavera, quando se verificou a solnt• 
coroaçllo de sua Rafnha, a distinta sta. Anolga Silva. 

portaçao laranja pt Vossência 
entretanto t e r á consciência 
tranquila dever cumprido cer
teza gratidão sacrificados citri
cultores iguassuanos pt Aten
ciosas saudações". 

- 5, ata. Tildu Ambrosi, li 
lha do sr. Umberto Ambrosi 
e de d. Bastiohas Dantas Am
brosi; 

Campeonato Brasi- ASSOCIAÇÃO ESPI-
1\lfalatarla Brasileira 

Acaba ,ü ser i,iallglll'odo, 
d rua MartcJial Flo,ia1to, 2.1!15, 
um novo ,slabeltci,,..,.to: a AI• 
faialaria Brasil,ira, de p,orw
dade dos /r,,.aos Reu,,dl. 

Roa bo O sr. Silvestre Catarina de Sousa, residente em 
- Vila de Cava, queixoü-se à Policia que fôra rou
bado em sua casa, quando se achava no trabalho, pelo indi
viduo Orlando de Sousa, que levou dinheiro e varios objetos 
de valor. 

Oesaparecea a menor Otacllio Acioli Amorim avi-
- sou á Policia que a menor 

Maria de Tal, que há tempos vivia em sua casa, sob sua res
ponsabi!idade, fôra internada na Casa de Saude Dr. Manhães, 
para tratar-se. Acontece que, tendo sido avisado que Maria 
receberia alta ante.:..ontem, compareceu o sr. Otacilio àquela 
Casa de Saude e soube ali, com surpresa, que a menor já 
tinha ido embora ... 
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CASA DE MODAS IRIS 
Rua Bernardino Melo, IU9 (Edilicio Co.:ona), sala 21. 

Orande ~ortimento de vestidos, ótimos modelos, blusas, 

~aias, etc., a todo preç~ e para todo go• to. 
•• Fsçam suas compras ant.s do Natal a preços redutidos. 

Audição de piano 

- 5, Jovem Eliezer Santana 
Pereira; 

- ó, sr. Antão de Ateio Ber· 
n~rdes FIiho, residepte em 
Putf do Alleres; 

- 5, menina Eliane, !Ilha do 
sr. Clal Brito e de d. Antolita 
D. Brito; 

-- 6, sr. Nicolau Rodrigues 
da Silva; 

- 6, sta. Nubia Ribeiro Mas 
careohas: 

- 6, ata. Jolanda Gl!!ool, re
sidente no Rio; 

- 6, jovem esludaoto Luiz 
Fernando Cabral; 

- 6, sra. Isaura Amun No 
bre. esposa do sr. Aotoolo 
Nobre: 

- 7, jovem Maria da Penha 
Junqueira Garcez; 

- 7, sr. Aroardo Gracla 
Leoo; 

- 7, jovem Cornello Ferrei 
ra de Aguiar; 

- 7, menina Relia, Iliba do 
er. José Rodriguez Hermida 
e de d. Benvloda M. Hermlda; 

- 8, d. Aracl Azeredo Ne
v es, eaposa do sr. Carlos Fer
reira Neves: 

- 8, d. Francisca n aronl, 
esposa do Comend,.dor I' rao
cisco Bar ool; 

- 8, meoloo J uracl Carlos, 

leiro de Tiro 
Amaobã, terão inicio as pro

vas do Campeonato Brasileiro 
de Tiro no Alvo, oo qual to· 
maré parte a Federação FJu. 
mioeose de Tiro, recentemen
te luodada, com representan
tes de Nova Jguassú, N ova 
Friburgo e Pelrópolis 

O calendário estã a s e i m 
orgaoi?.ado : Dia 11, pistola: 
dia 12. carabina "deitado": 
dia 13, revólver; dia 14, cara• 
bina 3 posições: dias 15 e 16. 
silhuetas, e dia 17, luzil. 

Conceição Reimão Leon. !Ilha 
da viuva Julla Reimão Leon. 

Foram padrioh~s dos ooi 
vos, oo ato civil, o sr. Godo
fredo Gulmarlles e Senhora 
por parte da noiva, e o sr. 
Hello Melo e Senhora por 
parte do noivo 

Na cerimonia religiosa, que 
se verilicou oa Igreja Santo 
Afonso, oa Tljuca, !oram pa, 
driobos do noivo Arnaldo 
Leoo e frene Matos e da noi· 
va o sr. Aristeu Augusto Ma
tos e M lracl Leoa. 

ANIVERSÁRIOS DE 
CASAMENTO 

Hoj,, as 18 horas, ,.o Grt1-
;o Escolar Ran&el Pestana, 
a,ai reulizar.s,, como nos anos 
onterions, uma audiç4o d• pia .. 
•o dos alunos da •• limada , 
llistinla prof•ssora Brisabola 
Barros Paladino. O programa 
ut4 dividido ,m duas pariu, 
com 2$ numeros cada uma. 

!1ibo do ar José de Aasts Fizeram anos oest<" mês os 
Ferreira e de d. Diva de As seguinte , e estimados ca
sls Ferrolra: 

_ 8, ata. Adelaide Cballoo: sa~:6, Renato de Sousa - Ho 
_ 8, d. Isabel Costa, espo. norlon T. de Sousa; 

Trabalhista-Cível• Comercial sa do sr. João José Gosto. _ 7, Nicolau Rodrigues da 
Horério: 12.00 a.a 16,00 hs. 

1 

- Faz aooa hoje o meoloo silva - FloriaoR Vilela da S ilva; 

DR. fHRnnnoo DOURADO 
06 6USMAO 
ADV OGADO 

Terças e quintas-feiras lgor, filho do poeta Jol!o Gul- -- 7, Joaquim Quaresma de 
marl!ee. Oliveira Juolor -Zllda Morais 

1 
. . ~ t Rui Mal. Floriano, B6Z • Sob. 1 CASAMENTO Quaresma; 

Omlnguella ªDt
~n ft em frente A ponte de Non 1,u,..o - 8, Manoel da SIiva Rala 
U l:í Ante-ontem roallzou-ee o -Gullbermloa ,1.raujo Rala. 

Hoje, na sede do lguassú, ca•ameoto do jovem J a Ir - Faz anos hoje O casal 
vai realizar-se grande domin- 21 horas, em homenagem s )!atoa. !IJI,., d~ •r. Arlsteu Joel !Jode•to d• Sll ve-Urlel 
11ueira dançante, com inicio ás campeãs de võlei. 1 Augusto l!atoa, com a eta. Brlgagl!o d• Silva . 

...AA...lli:.,,._ .... ~.,.... ........ ~, .... x .. · .. -:~-~ 
• ~.,J,-!_,,,_.,..-'>-Y.-0: .. : .. :.,.;-vy..,.,-,._:,,.x..,.-: .. :-:....,__..)o"~.,..o,,o;.:-t~-.~-<--:~..-:..,.,...:-<-.,.-,_. ~~--"' • • . . " • • • • 1 
Mário Ci uimarães l Fernando Nunes Brigagão : 

ADVOGADOS 
BSeRt T6Rt t, , JlV. NILe PB~RNHII, 8 - Sobrado - NeV11 IGU!ISSO f 

DH t àa 10 boru H O R A R I O (D 1 à r I a m e n t e) Das ll às 12 horas f 
w• •• •• • N.o_c:.e .ooo o 10_0 ~,,o,~ ooo o ~o o o o a o~ocr•!lo :,...:J.-o:,..-~..+'...XOG:001' :i.»o0-• 0 0 G oc ~OC!H~•-Y-•o• ., 

RITA PIONEIROS 

DA VERDADE 

A Associação Espirita Pio
neiros da Verdade, com sede 
propria à rua prof. Augusto 
Rodrigues, 112, nesta cidade, 
festejou no dia 2 do corrente 
o seu 15º aniversário de fun
dação, com relevantes serviços 
jâ prestados principalmente 
aos numerosos espíritas deste 
Município. 

E s s a instituição esplrita
cristã, dirigida dedicadamente 
pelo sr. Eugenio Beauvallet, 
teve uma semana inteira de 
festas comemorando a s u a 
grande data. 

Afranio Ginasio 
Peixoto 

s l t u a d o oo mais 
aprazlvel local de 

Nova lguaseú 

Cine Verde 
HOJE - A conilooaçio do 

filme em série "0 seeredo dot 
tumulos"; e o drama nadoaal 
.. Katucha", com llka Soares, 
Milton Carneiro e José LewgoJ, 

AMANHÃ E TERÇA-FEIRA
O Inicio do filme em serie "0 
homem fogueie"; o drama •'Ca· 
mlnbo da tentaçlo", com Dlct 
Powell e Llubelb Scoll; e o 
filme •1.Mundo de sombru",coa 
Pbyllls Taxter, HearJ H. D1o 
nlels e Edmundo Owcan. 

QUARTA E QUINTA-FEIRA 
_ o drama "Atavismoº, co• 
Erlc Porlman e Pbyllls Calt•!!i 
e O filme "Sete homens maua ' 
com Randolph Scott e Elia Jlll• 
nes. 

SEXTA SABADO E DOMIN• 
00 _ A ~ontlnuação do Hlllt 
em serie "Segredo dos 11111~· 
los" e o drama "Bufallo BIii • 
com' Joel McCrea, )laureei 
O'Hara e Linda Darncll, 

DR.A\lFRIE!DO SOARES 
CRIANÇAS CLINICA OE 

CONSULTÓRIO: Rua Bernardino Melo, 18'7 • I• ªnd·• S•I• ti 
Te!. 101, dia.riamente das 15 às 17 he., exoeto às 5"· telrll 

RESIO!NCIA : Roa Antonio Carlos, 145 - TtlefJat Zd ·-
Dr Helio Cianni Marins 

• CIRURGIA - CLINICA OERAL - PARTOS 

Médico A.,i,t. Clinica Cirúrrk• do Ho1pit1I I.A,P.e. r.c. 
Consultó r io: 

"EJificio Cocoua" • sala 17 

N, v I Igu11ss ú 

Resldencla: 
R. Berasrdiao ,llelo, 24z9.f,t. ,.st 

EstadL d o Rio 

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

\ e 1, • L ld I Científico Jardim de ínfancía e primário, no mais 

O eglo eopo O I Clássic~ antigo educandárí~ de Nova lguassú, á 

Comercial I rua Marechal F.onano, 1074 e 1094 
_ ,.... ____________ ,_ ............. --................. 

Admi,.ão l 
8 partir dtt 
15 d~ dezem· 
bro 8 01 cur· 
808 onct•~ 



l)omlDlfO, 10-XU-lOM 
::;;.---- - -
O PLEI TO DE 
3 DE OU1'UBRO 

(Contlnva,ao do t • páciino) 
Acham<>a, de no~sa par te, que para termos eleições ho

SIJ nlo é necessâria uma documentação tüo complexa co
:: 8 que desfilou d1~nte de ~oss~s olhos. Faz-se mister, por

to, medidas. que visem a sunplifkar o atual processo, d(' :de I reduz.ir o pessoal empregado e também o tempo real 
,li 1puração. 

os trabalhos ~a Junta !oram presldidos pelo dr. Acãcio 
Afllgão de Sousa Pmto, Juiz de Direito d_esta Comarca, 

0 
cujO bom-senso, firmeza de caráter e capac,dade profissional 

qualidades por todos notadas e louvadas - se deve 0 ;nsrurso normal da fase ma1s in teí!st~a da apuração. Foi, 
-1mente. um fato merecedor de encomios a não exi~tencia * uregularidades tão comuns em tais circunstancias. 

os demais membros da Junta Ioratn os drs. JalmirGon-
1\'tS da Fonte. Juiz Substituto. e Antonio Carlos de Paiva 

:uni,%. que se mostraram incansáveis na execução das tare
tas que lhes estiveram afetas. 

como escrutinadores, funcionaram o dr. Olegário Pa~ 
ct,ecO da Rocha e mais o~ srs. ~fenevaJ S chenkel de Melo e 
$ilV8, José ~ax ~enha Vilela, Ca~los Francisco Acioly, Paulo 
Goncal\·es Filgueir~~ e a sra. Ehsabeth Teixeira Cruz, que 
uveram. como auxiliares, os srs. Zenon da Silva Bica , Sebas
lilo Rabelo Guimarães, Jair Pereira Neves e o autor destes 

o,rnen~:i::~raram, ainda. nos trabalhos de Secretaria : Ruth 
Belém José, Ilka Rodrigues da Silva, Wilsonina Pereira de 
59 e Zenaide Guimarães de Oliveira. 

Eº de justiça mencionarmos o sr Eugenio Beauvallet 
que espontaneamente contribuiu, através do Serviço de Alto~ 
,-tantes de sua propriedade, para que os rasultados da apu
nção fossem tornados públicos 1mediatamente à abertura de 
cada uma. 

lllitore• i11critos e os que votaram - Voto, em branco e 
nulos - Porcentagem de ab.•tenção. 

O número de eleitores inscritos elevou-se, no Município, a 
111-49' e. em Nílópolis, a 16.232. Dêsses, porém, votaram ape-
11115 20.636 e 11.272, respectivamente. Com esses dados, veri
lCIHe que a porcentagem de abstenção foi de 32,30,-

0 
para 

llova lguassú, e de 30,4°;0 para Nílópolis. Sendo o número de 
tlfiktres inscritos computado a partir de 1945, pode-se, pois, 
considerar como razoáveis tais porcentagens, que indicam 
"°grusivo interêsse do povo pela prática do exercic,o do voto. 

E' de lamentar-se, sim, a grande quantidade de votos 
que foram anulados, por motivos - quase sempre - que re
nllvam total ignorancia do eleitor pelos preceitos contidos 
1111 Código Eleitoral. 

CORREIO DA LAVOURA 

G,-f M., - 1 4 
Anotamos vários casos e entre eles podemos citar: en

tolvimento das cédulas por elásticos e elipses; colocação, nos 
mvelopes, de retratos dos candidatos, bem como de prospec
ta de propaganda; cédulas para o mesmo cargo, com nomes * diferentes candidatos e de partidos opostos; cédulas de 
lllldidatos que não concorriam pelo Município ou pelo Esta
do; e até bilhetes pedindo antecipadamente audiencias com 
aqueles cuja vitória não estava sequer assegurada ... 

Em face desses senões, que mostram a necessidade de 
1IDI difusão mais intensa das prescrições legais, foram sacri
llcados, aqui e em Nilópolis, 13.123 e 7.322 votos, distribuídos 
e1re os varios cargos. Sômente na chapa para Vereadores 
.i. Murucipio, o total de votos nulos elevou-se a 1.444 ! E 
- sabe se a sorte de muitos candidatos não foi alterada 
polo amargo destino de tantas céduJas inutilizadas? 

Compressores "FRIGIDAIRE" 
GELADEIRA S COMERCIAIS- BALCÕES

GEL ADEIRAS DOMESTICAS, ETC. 

Resta-nos apenas fazer um apêlo a esses eleitores me
lDI avisados : nas próximas eleições, a serem realizadas em 
1155 (com a graça de Deus ... ), não usem mais desses proces
lGI. O voto é a arma mais eficiente com que os homens li
ftes defendem os seus direitos. 

Mas, além dos votos nulos, há ainda os chamados bran 
"! - casos em que o eleitor deíxa de votar para o preen
mimenlo de detenn.inados cargos. Julgamos mais grave esse 
~ento, porque significa displicencia ou um ponto de 
lllta que pode favorecer maus candidatos em detrimento de 
llelbores ou ••no, a au, candidatos. 

11 V IST 1\ B 11 PRAZe 

Oficina de consertos e montagens 
eonsaltem• nos sem compromiu o 

João R. Cardoso & Cia. Ltda. 
Trav. 13 dt: Março, 48 Tel. 272 

NOVA IGUASSU' E. DO RIO 
.. O total de votos brancos, considerando-se as parcelas 

vtrificadas em todos os cargos (10), atingiu, neste Município. ~'IÍll, ""2,é\l.1 •• ~~ ~ ~ .<Je..lli.t\~ ~.si&. ~íl 
:_:r_:4)6

3
, e no de Nilópolis, 8 13 83

1. Os maiores coeficientes ~ PICK-UPS, MOTORES, .\IICROFONES, CRISTAIS e CAP-un os regi.stados nas chapas para Senador e respectivo ! 
~te. Vice-Presidente e Vice-Governador, sendo também SULAS pau todos os lipos. Grande rrodimeoto e dura• º 
lido. te elevado o referente ao cargo de Governador do Es- bi tidade, por serem feitos para o oo,so clima. 

Depreende-se, pois, que para os e!eltores que assim . RADJQ .JECNJCA MOREIRA votaram essas funções não fazem nenhuma falta à engrena- ~ 
111D. Que fat. funcionar a mãquina governamental num regi- ~ PRAÇA O\ LIBtRDALE 32 TEL 1'7 NOVA IOUA'SÚ , 
.. democrático. lnfelizmente, muita gente pensa assim... -1!1 ' ' - ' • - ~,u ~ 

(Conclue na 5• página) ~~~~ '?c",~<;/f-~~"/Jl""?/'."af~~'l1!',~~, 

3 

Comarca de Nova Is;,;uassú 

E C) 1 T A L 
Registro de Imóveis da segunda Clrcuoecriç!lo 

H,rmu GQnus ila Cunha, o/ícial do rtgi, tro d~ imr;vtit 
duta c;,cunscriçdo, torna publiço, d, acnr :Ju com o qut dt
ttrtni,ra o artigo 20 do dtcrtlo-ld n. 51:J, dP 19 dt <1tztm bro 
(U 1937 qu, foram d,p,outadQS rm seu cor tnr,o, d: ruo Gttw• 
li~ Vo.,'g.:1~, 126, n~.5ta c,dadt, pur jotlo. ~l~ry,ostomn ftixnlo, 
'"Rtnh~i,o civil, 111ut•n, rtsid,nt• , dom1c~l1ado d av, nida Ruy 
Barbos,,, 664, afuirtameutn (i,()J, no mst,ito Ftdt rol, memorial, 
pfa,,ttl I dnru11,tnlo!J r~ftr1nte1 ao lottam t nlf! d~ uma arta 
d, 1ura ci/uadi.1 na zo1ta rural, ~o stgund?i dis trito du te !f-u• 
nici/)ln QuámaÚO!i, 50b a dtNtJnuna,ao de Ra,rclio ;'t_l1gr, , d 
Estrada R,o-San Paulo, a 1tlil(fJ frecho , ntr-e o:s qu1J(Jmt tros '""'ª 1 t,inla , oiln, :;ubg.tituldo -por uma var1antt, à t squt r_• 
da d, quem vaz do Distrito F,d, ral p ara , Sao Paulo, 1>''""· 
piando o mtdiçlln a tJ14zent_,,j 1, oit,nta , oito m etros , sdtn• 
t,, ctntim•tros anlts da fmxO ccupada fHlo antiga . ramal d• 
Santa Crt.1z, da Estrad1' de Furo Central do J;3rasrl, medindo 
duztnlns t otitnta , nitn t111-tros e selsnl!l anhm,tros dt fren• 
t,, duzentos , dois mtlros e u t,nt_a untim,tr?s dt fundos, no
vtuntrJs , tJinte e oito m, t,os e oalen_lrJ unt1metros ~o lado 
di re1.to e pelo lodo esquerdo, em dois . s,g,,11ntos, oilocento, 
, oitenta e clncn m elros , quur,nta e cmc~ metros e noventa 
c,ntimet,,os com a ntn e oitenta e nove mil lrt zentos e tranta 
t cinco m eÍros quadrad(IS, tJiravt ssada pela faixa ocuf>ada 
f;t lo nludi to roma/ dt S anto e,~, confrontando a direita 
com " Cvmf>.J1illiu Fc. zn1d,,s Reu~rdas Normand_ia, d tsqutr• 
da com n pnrlt rcupoda pef. , citado ,:amai, ainda c:om a 
Compunhia Fazendas Reunidas Normandia t Walter _Soktl~ntl, 
ou suu s snrt~, t pt los furados com ter,~s. d_e Val,ntu,a Salva 
d, Oliveira F,gutiretlo ou suussores, dm,dida e~ 84fJ lotu d• 
diversas dimensões, {)grupados em quadros, varias r11as, ttr
reno d oudo a Prefeitura com 9.108,00 ms2, lotes esses P~ra 
a venda pnr nferla publica a prazo e em f>restaçOu. A! 1m• 
purr11oç1J~s doqut les que se julgarem prt;ud1cados deverao ~er 
ap:estnladas em car/()rio., dentro do prazo de tr,nta (30) ~'ª'· 
após o 5• e 111/imo pub/zcoç/Ju do presente. Nova _ lguassu, 11 
de novembro de 1950. Hormu Gomu da Cunha, of,c,al. 3- 3 

T IE R IR IENOS 
Vendem·•• magn-'cos lote s d e terre no 

cidade, com ógua, luz, • •aoto • a,e io1 ~fio,, 
dois minuto s do e atação da E. F. C. 8. 

nuta 

• a 

Tratar à ruo A nto11,i2 Carlos n. 1-45, com 
Nol, on SoarH. - T olefune 288. 

o dr. 

Seu Bá.dio 
parou? 

Leva•o para a 
oficina da '!asa 

Ticiano 

AV. NILO PEÇANHA, 89 
Nova lgaas,ú- 1!, do Rio 

.=.011:110 011:110 

(6) 

D Ginasio Afranio 
Peixoto 

reune o mais sele
clonado c orpo de 
professores do Mu-

niclplo e do Rio 

-· 01:1,. 

Oficina Meca nica Agostinho 
_ _ .,..,,.. Coasertos, Reformas em geral 

~ e Acessorlos • Solda Elétrica 

~ e a Oxigealo • Pintaras em 
geral - Serviço de Torao. 

.&gostinho Martins Duarte 
RUI\ OR. TIBllU. 60 Telefone 1211 

N O VA IGUASI0 - E. DO RIO .... oao a.ao 

BAIRRO JOANA D'ARC 
Vendem-se magní8.cos lotes de terreno, loca,liza.doa no prolongamento da ra.a 

P aulo de Frontin, a 3 minutos a. pé d.a. esta9i.o, em rua calçada, com 
o ma.is belo pa.noram.a. e melhor clima. da cidade, providos de 

lus elétrica, á.gna , eegôto e rua.a calça.das a pa.ralelepipedoa. 

VENDAS Á VIS TA E A LONGO PB.&ZO 

Tratar com o sr. Jorge, na Praca da Liberdade, 84 E. do Rio Nova Iguassú 
" ..... 11 1ed eO111 D D D D I to O O OI C 1 , n :1 1 M I l ~ ~ ,-:--.-<-:--:-:..;..-,..;.; .. ;-~~··:-: ' :-r.<-:---...;.--,-:-:..;~..,..-::-;-:..;-:-:-:-:-:-:-:.-,-:-:-.-...-..;-:, -;-:-;-:-,;-:-·:--:-:.-.-:-:-;--;-:-:-:-:-;,,;-:-·:-;-:-:•·:-:-;-; .. :-·:--:-:••;-:-·:-: •:· :-: .,., 
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COMARCA DE NOVA IGUASSU 

E C> 1 T A L 
De pubflcação de documento,, em processo de loteamento de 
ten-01, com o prozo de 10 dia•, o requ•rimenfo de Arnoldo 

Fernandes de Olfvelro • 1uo mulher, no formo ob.2hro 1 

Henrique Duque Eslrada Meyer, Oficial da Primeira Cir
cunscrição do Registro d• Imóveis da Comarca de Nova lguassú, 
Esudo do Rio de Janeiro, por nomeação aa forma da fel, etc. 

• •• .,.,,.___w.,._,._,,,,.__...,.,.,,..,._ eomarca de Nova lguass6 

OtH op ontl"'Srr I E C) I T , .- ,. ~ - t)-8St>n61 'DAON =--=- A ._ 
6 B I? q U D~~ ,1 O { 1 N '" \f J O. publicação d• docum•nlo1, e• proc•110 de loteo•- ole O , \! terta1, com o p,ozo de 10 dlot, o requerimento da Soei...._ 
o Terriloriol Con1trutora SOTEC ltda., na foraa abaiao 
N ~a iu,1~;ud e.1ed !io6!U\! > ' .., • He nr qu Daque Estrada !leycr, Oficial da I• Clrcuns 1 
"' a s,1260:1 <-: ~ão d.J B• glstro de !moveis da Cc marca de Ncu lguas,a °&: 
e. S l?liilt.>t_;> tn e,, lado do B•o de J•nelro. por nom,ação na f,,rma ~• L•t' 1 

o. ~ Ptto presente edital, com o préizo d~ 10 ôtas. f 'e e. 
> ber a que m interessar pcssa que pela S1..ciedadl! T, ;: ~ < 

> 
·< 

SOOSIO 
"' Construtora Sotec Lida, c:,m sede à Avenida )ô1lo Peçanhi°'45 

.,, 
,e 

SOIGV"H ~ 

ON \'v'll:lllJL \'v'§\V:) 

Pdo rresonle edilal, com o :,razo de 10 dias, faço saber a quem 
Interessar possa que por Arnaldo Pernandes de Oliveira e sua 
mulher Laura Varanda de Oliveira foram deposilados neste car
lorlo, para lnscrtçlo nos termos do Decre to- lei n. 58, de 10 de 
dezembro de 1937. regulamentado pelo Decreto 11 3 079, de 15 
do selembro do 1938, o memorial, a planta, os litulos de dom1. 
nlo o demais documentos recomendados pela lei, referenles à 
1egu1nte ~rea de terreno agora dividida e m lotes: Area de ter
ras denlro do ptrlmetro urbano desta cidade, com 17.035 me
tros quadrados, medindo 108ms95 de frente para a rua Parti
cular, 127ms. do lado opostc,, limitando com Maria da Luz Varan 
da, 144ms,80 limitando com parte pertencente a Joaquim Mon
teiro Varanda e 63ms,80 do lado oposlo, limitando com suces-
1orea de Antonio Boaventura, do lado lmpar da rua projetada, 
dtatante 54ms. da esquina da rua Vlrgtnla da Silva. Aos Inte
ressados porvenlura exlslenles na apresentação de Impugnação, 
fica marcado o prazo de 30 dias. contado da última publicaçã~ 
do presente. Para constar lol feito este e outros de Igual teõr , 
para afixação e publfcação, Dado e passado aos vlnle e cinco 
dias dn mês de julho de mil novecentos e cinquenta. Eu, llen
rtque Duque E1trada Meyer, Ottclal, o subscrevi e assino. As-
11nado : Henriqua Dugu• Estrada Meytr. Extraido por cópl• 
logo em seguida, estando o original que foi afixado, selado na 
forma da lei. Eu, Henrt9ue Duque Estrada Meyer, Ollclal, a 

nesta Cld .1 de. foram dep1s1tados nestt: canór10, para insc;aÇlo 
nJ f.rma da Lei. o memorial, a plantJ, os tiiuio, di= domlnl 
rnals documentos rd t rt:nlcs a 'Vila liorg~l\h" trig n.1.rios 

0
~ 

st iulnte área de lerras: Area de terras com aelenla e ti 
(75) metros de frente pua a E.Irada Nova lguanú até O ,allCO 
de Evaristo Maliquls Franç:!i e Souza, com a mcÍma lar •o 
nc,s fundos. por seiscentos (60)) metros de exlen,l rt. mais p:: 
meno?, crnfrontilndo com Ernesto dos Santos e Ptdto Rib 1 
Bas1os_ e seus filhos , s1tu1do em Retiro. terctlro disl~ito d~: 
\\unlctp:o, fora do pertmetro urbano . .Ao, interess1d'Js por,, 
lura existentes fica marcãdo o prazo de 30 dias. pua tlello;; 
lmpug1açõ,s, cujo processo se acb1 à dlepos,ção de tal, tnte

..,.,,..,.,.,...,_..., • ..,..,.,....,.,,..,...,..,..,..,..,..,...,.,,..,...,.. ...... _,.._,..,...,..,.,v,.,..,..,..,...,..,.,....,.' ressalJS Pari con,tar foi feito o prtsente e cutrc, de lpa& 
•••• t~o,, para aflxaçã'> e publicação pelA imprensa. Oa1,1 e oatsa

do aos v,nte e sete (27) dias do mês :!e novembro óe 1950 l!a 
HenrlQue Duque Estrada Meyer, Oficial, o •ubscre•I e ,n,no' 
Ass. H, ~riqut Duque Estrada Meytr. Extraido por cópóa lo · 
em seguida, estando .º original, que foi a lixado, ,elado na,:_ 
.n,l da.Lei. Eu. H.-nr1que Duque Estr.ad1 Meyer, Olic•al . 3 H• 
bscrev1 e oss1no. Htnrtque Duque l:.slr'1rfo Mt)''r. 2-3 

1ubscrevf e assino. H1nnqU8 Duque Estrada Mtyer. 3-3 ~:~i~;~:~~/~= 1 .. W!le• 111 

SE DESEJAS UMA eASA DE 
GAHANTIA, PRf>eURA 

F ARACO Loterias 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 2128 

Nf>VA IGUASSO E, Df> Rlf> 

Manoel 

Contabilidade, Assist. Fiscal, 
Contratos, Transf. e Legali
tações de Firmas, Segtiros, 
Decf. Imposto de Renda, etc. 

Pedro de A. Couto 
CONTADOR 

Escritório : Residência : 
Av. Nilo Peçanba, 23 -3° • S. 6 Av. Nilo Peçanba, 630 

TEL. 309-Jn - NOVA IGUASSÚ - E. DO RIO 

Ginasio Afranio 

t Prestaçõei a partir de 100,00 .. Veadas diàriamente com 1 
,., o Ten. ARNALDO nos loca,s e em sua residência, 
1,j junto à e , toçãn de CARAMUJOS. 

•..:..,ex lclt'=-=l~0E=:==J 1'·1 ~") 

&•o•~ó.:a•o•o•o•<e'*•·•·•·•·•·~'~ 

NOVA GAROTINHA 
C >mcr bem todos 
go~tam, mas pars 
e, rner bem só no 
Rt'staurante Nova 

Garotinha 

Restauronte de 
primeira ordem. 

Vet'squelrns 6 
portuguesa 

,,,.-,, 

f ,?'' 
nf~~ 

?;\~ 
~' 

e A F E' E 

BAR 

-:-

Bebidas de 

todas as 

qualidades 

i\lm~ida & Ciae ht~a. 

Confeitaria São Luiz 
Pio quenle a tõda hora. Manipao 
lação esmerada. E1pecialidade ea 
rosquinhas amanteigadas e biscoa, 

tos de araruta e outro1. 

LUIZ IIVBI 1 6omes ~, ... 
A'f. Nilo Peç1aba, 112, Foae 478-J zt 

NOVA IGUASSÚ - &. DO RIO 

TRANSFORMADORES, BOBINAS PAIA RÁDIOS de ,ilbl 
e elttricos .... TRANSMISSÃO e RECEPÇÃO, ... N u 

,. 

RAOIO• TÉCIIIOA •DREIRA 

i PRAÇA DA LIBERDADE, lt-TEL. tt7-NOVA IGUASSO 
Que mantém completa oficina para montageae,~D• 
sertos e reformas com g~rantia e menores preço,. 

dSi ~gç. ifi .. ~ ~ ~ 25¾ iu'S~~ ~~~'?f.i~"~ 

Contratos d~ hocc1ção 
O DOTO proprlet6rlo de prédio ou apartamento só fica 
obrigado a respeitar a locação existeole em vlrlu1e 
de contrato por instrumento particular, uma vez rri:f•· 
Irado no REGISTRO DE TlTULOS E DOCUMESTUS. 
Eaaa providência torna o contrato um doeu me ato públi· 
co-com validade contra terceiros - luturos iaterea88· 
doa DO objeto do contrato (Cod. Clv.-arts. 135 e ta8). Curso noturno 

gratuito 
A todos os trabalhado- Peixoto NOVA IGUASSÚ E. DO RIO Oartório do 3º. Ofíoio 

res que desejarem 101-1 1 _Raa dr, Get6llo Vargaa, 112 - NOVA IOUASSÓ, 

Rua Marechal Floriano, 1988= Tel. 129 

truçh, o Glnã1lo Afrãnlo um bom colégio --·-·--.. ••••' ••••••••••••· 
Peixoto mantém um eurso 

"°'"'°'"'"""""•"· pa•:,:.,H= /~ -~-,-,-~--
,....luito_. ~-,_-------_ Comercial l ri7 ~erraria N. S~ ~-ª 
l n d ú s t ri a e o n e r e to easa Funeraríci l ; - O B = 

vlç~0i::n:~::1~ A_n'ºô~~l~r!t:ª t Nogueira Netto e Filho, Ltda. 
l ndependênoia 
Ru1 Dr. 0tavlo Tarqulno, Z09-Nes!a 

Cu"'"J ªpª!fuo, Foços, Tanques, Pusl.s, Forro f>r•-fobri-1 
ca o, ,as, Pntor,s, Soleiras, Dtg,.aus • Manilhas. 

ESCRITÓRIO : RUA MANOEL VITORINO. 4 - t• andar 
FONE 0 -5178 DISTRiTO FEDERAL 

"",w:;o 01) ,:,++< ~o' o:..,..,..,,.,,~-:,..:.,.: .. ;..: .. :-< .. :-!.._.....,,oc,,c o e G a ><a, 

Oficina ~ecânica 
SOLDA tLtTRICA ! OXtGtNtO 

Stt'fiço de t:oro.o meca.nieo e plaio1, con.sert-01 de miqulnu 
em geral , reforma em wotores de combo1tlo iottt111, moa• 

uaem • t.a:,entawenio de miqoioa.1 de qo,tqaer tipo. 

Bittencour\ & Alarcão Ltda. 
Trn. U de Março, U-Tel. 136-NO't'A I0UASSU'-e. do Rio 

Matuial p.1ra construção em geral Ferreira da Silva. Rua Mare ~
chal Floriano, 2018. Tel. 86 - ,-, :· ~g:·: r ª 

0 
ª f. Hua Marechal floriano, 2453 -Tel. 261 -noua Jguassú -fi. do Rio 

o .. !!I• Pereira Mont•n.tl"O -
Conatrutor. Av. Santos Dumont, 
626 . Telefone, 69 - Nova 
lguaesú, 

$, M, Torraca - Copias e pa
peis hcllogra1Jco1. R. Uruguaia
n1, 112-1• and. Fones: 23-4968 
23-2663 e 43-882l!. 

Maawllo•• • alplm - Com 
,ra.ie qualquer quantidade, á 
oa S. Sebastião, t695 (fundos) 
Rt-Uord Roxo-Fstado do Rio. 

IMPUREZAS 00 5/.NGUE? 

~+. .. ..: : .. :- : ... :••:-: .. :-: ::,.;....:; ; .. ; .. :-:-:-:-:-:-:-: .. · :-: ... : .. :..., ..... ...:;-x"'-..'""""":.+"..._,x~-.~~-=~ -~, º''º' ••• ••••c-•o •••t•tooo a 1101 o e 1 • •••-•••e•,, e, 11 • ,, ,,,......: 

A~MAZEM INDEPENDENCif 
Secos e Molhados. - Bebidas nacionais e estrangelr••• -

Artigos de t•. q ualidade, - Entregas rApldas • domlclllo. 

P A L L,ADINO & CIA. 

t~llffl Bt ft~DtlRA 1 

• 
lli.:.,.o<...;o.,!,,,,~-~-··-".'-·-·-~·-·-····-:-~·-· .. ·--·-:-'.-·· ·7 .. ··-·-· ........ _._ •. · . . ·-· . ···-·······-•.y.;.~, ·=··: .. :--:---:---:--:•·><'"""-.'":-~ 

Prc ça da L1b nGade, 84 · Tnl. 424 · lova lgnas~ó 
AUX. TRAT. SIFILIS 
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~ TODE 
g DE OU1'lJBRO 

(Conclu1ao da 3• põglne1) 

por conterem irregularidades, foran também anuladas 
5 n<"' 57 e 78, correspondentes às seções que funcio

'IJlll'n• Escola Estadual de Retiro, em Miguel Couto, e na 
~ Estadual de Japeri, respectivamente. Idêntico destino 
~ um• da 102• seçOo, de Nilópolis, que funcionou no 
,.. 1 Escolar Aidano Almeida. 
ãrifO A e-stas horas. ~uitos ca'!dJdatos devem estar "choran

com motivo. a tmpugnacao dessas três umas, pots as 
fl', 'pnrneJras continham o total de 437 votos, e a terceira r I)tf.lS podia, muito bem, ter saído mais um vereador ... 

01 elejto.5 e 09 msi1 ,otadoa 
l)lrnOS a seguir. a relação dos eleitos. por ordem de 
0 pa~ a Prefeitura e Câmara de Vereadores. Esclare
~ ~te•: que o quociente partidário foi de l.127 para 
,... •. jguossu, e 698, para Nilópolis. 

Jlfl'I NOVA IGUASSU' - Para Prefeito: Luiz Guimarães 
Ili, com 5.175 votos. 

lf/Jl vereodores : UDN - Cledon Cavalcante de Holanda 
com 476 votos: Antônio Cunha, 449; Jesus de Castro =. 4311; Carlos Pereira Neto, 383, Salustlano de Brito 
355, e Manoel Quaresma de Oliveira, 346.PSD - An

o,nl>'Santos Neto, 585; Ary Schiavo, 493; Eurico Côrtes, 337; :;.1 Julio dos Santos. 265; e Marinho Hemetério de Olivei-
Jl3. pTB - José Montes Paixão, 721; Byron Doré de Almei

: !39: Gerson Chernicharo, 336, e João Henrique da Silva, 329. 
SP _:_ Adernar Costa, 391, e Joaquim Alves de Freitas, 313 

!'o.,.. (Os demais partidos não atingiram o quociente eleitoral). 

Nll,ôPOLIS - Para Prefeito : Egídio de Mendonça 
n,irler (PTB). com 2.973 votos. 

Vereadores: UDN - Joaquim de Almeida Flores com 
Ili• Jerónimo Moreira da Rocha, com 176 votos. PSD -
Gffl)do Fonseca, com 199, e Jarbas Lopes, 163 votos. PTB -
,.,; Ah-es de Oliveira, 422 votos; José Magalhães da Silva, 
111; Euclides Pereira da Silva, 275; Silvio Soares, 255; José 
ft'IDC'ÍSCO Fortes; 238, e Luiz Nascimento Junior, 191 votos. 
,a - Wenceslau dos Santos, 306; e Nelson de Alvarenga 
an,euo. 122 votos. PRT - Henrique Cubelro dos Santos, 
111votos PSP-Clovis de Macedo Costa, 127, e Joaquim dos 
IIDIOS, 110 votos. (Os demais partidos não atingiram o quo
dlllle eleitoral). 

Entre os vários candidatos apresentados pelos dois Mu
lidpiOS à deputação federal e estadua~ receberam maior vo
llçio os seguintes : 

Deputados Federais - Mário Guimarães (UDN), com 
UI! votos: Getúlio Barbosa de Moura (PSD), 6.616; Daruiz 
11J1é5 Paranhos (PTB), 3.423; Paulo Fróes Machado (PSP), 
LO; e Antônio Gotelip (PTN), 1.116 votos. 

Deputados Estaduais - UDN - João de Morais Car<loso 
Zmlior, 2.044; Carmelita Brasil Monteiro, 883; Getúlio Macedo 
de Azeredo, 1.400. PSD - Murilo Costa, 1.344; Sebastião Her
adlno de Matos Filho, 1.445; Dirceu Pilar Gonçalves, 993. 
Pl'B - Lucas Figueira, 5,188; Armando Melcher, 744. PSP -
lllé Manbães, 1.514; Fausto Cardoso Chagas, 618. PR - Ma
dlio Pires Domingues, 539. PRT-Stela de Queiroz, 600 votos. 

Dos candidatos acima, conseguiram eleger-se os srs. 
Getúlio Barbosa de Moura, José Manhães, Getúlio Macedo 
de Azeredo e Lucas Figueira, sendo que· os dois primeiros 
IA exercem os cargos para os quais foram reconduzidos. 

Aviso aos eleitores e Cabo~ Eleitorais 
Para concluir esta pequena reportagem, um pouco des

eolorida pela omissão de certos aspectos, que embora impor
tlintes já são do conhecimento público, desejamos enviar aos 
lllitom em geral, e aos cabos eleitorais, em particular, o 
l!CUinte aviso : como todos, votantes e votados, têm interês
le em que a apuração seja feita no mais breve espaço de 
llmpo, coloquem nas próximas eleições (que elas virão, com a 
1111a de Deus ... ), as cédulas dentro do envelope obedecendo 
~ decrescente dos cargos e sem serem dobradas ao 

Pode parecer de pouca importância, mas não imaginaf:1 
como esta precaução virã favorecer o trabalho dos escrut1-
llldore.s._ 

Cl\51\' PE~Nl\NDES 
Ferngena, tlnlH, louças, cristais, material 
•16trico, bijuterias, papelaria, artigos esco

lares e para presentes, etc. 

Gabriel Fernandes 
IUI\ MIIL, flLt')RIIINt') VEfXt')TC!>, 202') 

Nova lguaH6 Estado do Rio 

--------·-------------' 

s6ciedade "b;;cin~~ 
Unido ~tda. i 

Dslna e Entreposto de Leite ~ 
C.boratórlo1 comrl~tos para noé.llaee de lello 

lllatrl:11 AVENIDA FRANCISCA OI! Al'11El~\ 1419 
<EdlAcio proprlo) _ t-llLOPOLIS E,todo do R o 

li i 11 a 1 1 USINA: RUA SÃO JC\0 ll\ TI T • I 
(Etlllc;o proprlo) _ VILA MERITI - E odo do R a 

.1 ti S É .~ 7\ 1~ 1 ,\ T E I X E I H 
SOCIO GERE~TE 1 --............ ,...,..,..,,. __ _,_ .............. ,.,,..,..,..,.,, . .., ................. ,,.,,,.,..,.,,,..,...,,..,, ..,., 

CORREIO DA LAVOURA 

MÉTODOS ~PROVADOS PELA FÁBRICA 

... planejados pelos mesmos 4 
engenheiros que c0nstruiram seu 

0 
Ford. Mais um fator de econo- ~ 

mia ~rapidez de serviço. , e',. _ ~- \~ 

~- MECÂNICOS ESPECIALIZADOS 

... que conhecem com perfeição 
o seu Ford e, por isso mesmo, 

podem oferecer um serviço 
melhor e mais econômico. 

EQUIPAMENTO ESPECIAL FORD 

... fabricado de acôrdo com especifi
cações dos técnicos Ford, especial
mente para dar maior precisão 

5 

COMA~CA DE NOVA !Oli~SSÚ 

ED ITAL 
31, CIRCUNSCRIÇÃO 

Pelo preaenle, pastado a re.
querimento de Luciano Rod_tt• 
guee Saraiva e •ua mulher, in
timo, por se encontrar em lu_-

~: ::;:r~~r~ó~i!~ àª~~:ºci/ Õ~~ 
tulio Varaaa n. 62, nesta cida ... 
de, pagar at prestações vend
daa e fH que 1e vencerem até 
1 data do pagamento, ao prc• 
mUenle comprador, sr. Oallo 
Alves de Souza, bra,i1eiro, aol• 
teiro, funcionário público, com~ 
prador do lol< n. 10 (dez) da 
rua Parla Machado, por se achar 
em débito com a importância 
de Cr$ 3.600,00 relerenlea h 
preslaçõe, dos meses de oulu~ 
bro de !949 a junho do concn• 
te ano. O devedor terá o prazo 
de 30 dias para pagamento oe 
seu débito, inclusive custas de
vidas, sob pena de, decorrido o 
mesmo, considerar-se rescindi· 
do o contrato, procedendo !e ao 
cancelamento da r e s p e e tiva 
averbação, :1e acordo Cl1m o 
arligo 14, do decrelo n. 3 079, 
de 15 de setembro de 1938 No. 
va lguassú, 18 de julho de 1950. 
(a) Rodolpho Quaresma de 0/i
v•ira, Ollcial do Registro. 

Seguro le v2 ·. a 
Acl1entes Pessoais t o 

Trabalho. fogo, i\uton:6,01s , 
Fldelldade. 

Roberto Cabral 
Corretor Ohclal 

R. Gw•rnado, Portela, 31' 
Telefone, -118 

e eficiência ao Serviço Ford 
O Revendedor Ford lmiltar da !ilva Barboia 

Despachante Municipal ,_ ____ __. conhece melhor o seu Ford 
A•. Pruldnto Vargas, 149 

to andar, 1ala 5, T oi, O 7S35 
Rio de Janeiro 

Revendedor nesta cidade: 

G. Argenta ourvalioo ~oi ~anto! 
Despachante Estadual 

-----------------:::-:::-:::-::-::-::--:-:T=-r-a-;b-a ... l;";h;-:
O

-:
9

--:gr=ci;fi;.:=c::o::s:-? Rua dr. Gotiilio Vargos, 111 
1• andor - Saio 103 

DE 
COELHO BARBOSA dC1.A 

Laboratórios: 
R,Jooquím Polhoru,64J,Río 

Dr. Miguel 
7 

N. Don n i 
·--~· Pi 

CIRURGIÃO-DEHTIST A - RAlOS X 

Ciru ·gia 1la Bocu 1· Ponte Movo! 

AV. NILO PEÇANHA, 23 - J•• ANDAR - EDIFICIO NICE 
TELEFONE 309 - NOVA IGUASS0 

D I à ri ame o te - Ateod~ hora marcada 

-------·-·---·-·--·-·--
Academia Profissional Santo Antônio 

(Cont11ua à Eeccla Normal Santo Antônio) 

Matt,ias: Por1u1uh, Pran,e., Inglês, Matemát.."a, Hislóril 
da Civilização, Ueograli~. Clêr.claa, Contab!iidade (Ban
cária e Mercan,il), Oalilogratb, Taqulgral!a, O:senho, 

l 
lllldca, Corte, Costura, Bordado::1. flores e 

outroa lrabalhoa o cua10. 
Maquinas da -sc,61/er: Remlnglon, !lol-al, Underwood, 
Mercedes, ele, - Mdqulnas d, e stura: ólnr.•r, Pl,11, ele. 
Corpo doecnlc eelcciont,Jo. - Esllo ahc ln •• rr.atrí:ulas . 

Monsal!dado, !5 cruolroo 
Qaelfqucr informeçnca : Ac2dcmla Prollsslooal Sauto Antônio 

Na redação deste jorn11) NOVA IGUASSO - e. DO RIO 

PRH8 
B.ÁDIO DIAUÁ 

eeNVITB 
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 DI BONS SERVIÇOS 

OE~llRTl\MENTe DB MéVBIS 
Dormitórios e Salas de todos os estilo~, 

Mala~. Tapetes, Colchões, Estores, Psssade1-
raf, Coogóleuns, Peças avulsas, etc. 

DEP11RTAMENT6 DB RÁDlt')S 
Rádios Eletrolae, Geladeiras, Enceradel

rns, A$pl;udore~, Peças de Rádio, M11terial 
elétrico, Buterias, Plll!as, 1>tc_ 

sB~iie OE 01sees 
A maior e mais variada coleção de Discos 

dos subõrblos. Múalcas nacionais e estran
geiras em suas melhores Interpretações. Al
bua~, ogu\hu8, escovas, etc. 

R1iDlt,-t,FU21NII 
A mal11 bem aparelhada para consertos 

em aparelhos elétricos. Rédios de todas as 
marcas. Peças legitimas. 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2328 
Nove Iguassú E. do Rio 
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Enigmas em ~a Guiné ~ ~~----llUIOUOIH<~r:-~ INDICAD()R 
dr,eo~d~~d~;bf;11 p~:~!º;t::d!º'j1

1
,e r~e:iõ~~ q::P,: de~ 1 BAF co DO BRASIL S. A. p~· 

•iam representar, os Jugares_dcstu 6cuam si~plc,mente 0 M1:U.:;,: ESTABBLBeJMENTe DB er,l!OIT"" o- "''S 
rm branco. Atual:?lente tau casas broncas nao se v~m ~ r·1· l . v v Pnl 

~~, e~t~~ ~~r.i:·.!1.~:: e~;i~~.:.~~cas r,giões que ai
nd

ª t 1 rn de Uava lguassú=E. da Rio : Praça da Liberdade 98 
A ilha de Nova Guiné é um dcs últimos dorr.l } Tntufe ( ([ f J. ' ) lt (ú • • \ J f • I 

r,ios onde º' focobridom rodem ainda mbaihar e p~,- t ~1.u.: 4 ~n.~uona e J efoutia1-[íl1 PI . "htélitf-[aixa do [orre·1· 1 
qui<>r ~ vontadr, mas •fÓ• a SI gunda gurrra m11nd1a) .t • ' J ' ' • a U,J 

Mildloo 
O,. Pedro RoglH Sobrtr.lo 

llédlco oprrador. p.,101 -
Consultas d,arias das 8 •• ii 
hs. - R. Anlon o Carie, ~I 

C.!onciliQêes para as eoatas ,te depósitos 
D~pós~,~~ s~~ Umlte • • • • • . 2 % a. a. 
Ocpó~Ho mic,al m,u_,mo, Crt 1.000.00. R•tirado, livres. l'ilo rende• Juros os •aldos inle, 
riores 6qucla quanha, oem a; conl4S liqcidadu ante, de dtccrriJos 61 dias ~ contar da 
de!a da abcrlura. 

uma grande parte d, ilha ji foi traçada cm rr.•p•s geo ~ 
gró6cc.• com o auxilio de f,,1, grafias ol:rtas. Foram os i 
portugueses (,o lado dos vdhos holande1r,, os navrga- -, 
,lorr, ruropeu•) que descobriram • ilha no principio do ~ 
,lculo xvr. Foi o portugue, D. Jorge de MeD(ZtS que ' 
d,u aos indígenas o nome de "Papuas", nome que tem 
ainda hojr. E,tes Paruu vi,em, de prefcrenci,, em casas 
con,truidas sobre estacas. Tam~ém a vida de famlli, I: 
1nuito c1>riou. Nr, interior do p,í, vivrm tribus dr 
1nões qur, como u da Afric,, ,ão um povo pacifico. 

i ~ Depósitos Populares - Limite d -) C rS 10.000.00 , 4 1/2% a. a. 
~ Dep_6tilo_s micimo•, Crt 50,00. Retirada. míuimo,, Cr• Z0,Q0. N3o rendem juros 01 uldo• : 
:~ a) 1nfc_r,ores. a. Cr$ 50,00; b) excedente. ao limile; e) das coa las encerradas antes de 

A caça de c,beças humanas e a antropofagia, excrcid .. 
rnr v~riu tribus de Papuas, são ,gora proibidas pelo, 
1ovcrnos, aos quais a Nvva Guiné está subjug,da. 1 

decomdos 60 dias da dala da aberlu:a. 

1 Tel. 234.-Nova lguassu.' -~ 

Ad.,ogadoe 
Ray ~fraaio Peixoto e Fer. 

aaaOo P,oto - D à1lam1n1e Ili 
8 às li horas. - Rua 7 de S:. 
len bro, 84-3• aMar-Sala 35 
T<letone 32 0786 - R:o. · 

A maior parte das iribus tatuam-se e o estado dos 
1eus corpos é muito sujo, o que h.: um grande contras
te com o dos malaios. Não é de admirar que a popu· 
lação sofra de varias enfermidades de pele, mas reinam 
rambém outras doenças, como o béri-béri e a maUria. 

Emangeiros que se esta belccem na ilha, podem 
proteger-se contra tais doenças. Contra a malári,, por 
n:emplo, há um excelente remédio : a quinina, como 
consta do rel1t6rio, publicado em 1938 pela muito com
petente Comissão da malária, 1eção da antiga Sociedade 
das Nações. Neste livro rccomrndou a titulo de profi
laxia uma dose di6ria de 4oo mg. de quinina e, como 
remi!dio contra um ataque de maliria, uma dose de I a 
:,3 gr~mu de quinina durante um período de s a 7 dias. 
E•te remédio também faz muito bem à população indl-
geoa da ilha. ..., 

-=::10=0 oao~==:::1,011:101:===,o~ 

1\gencia lnternationaJ 

~ 
<!aminhões, Tratores e Máquinas Rgricolas 
Peç.s legítimas e acessórios-Vendas o consertos só a diohoiro 

Oficinas e serviço ,..,cani,o ,m geral : 
Trav. Moura Si, 85-Tel. H J 20-Nova lguass6 - E. do Rio 

:1oc:==~o=o·i::::=;:::::::z.,,;,..::ao 

FOTO ELITE A!endc-se a dom'cílio para casameoto. 
Il1.·tnto~ pau 1:oc'lDlt>CiMS cm· 30 mi

nutos. Especialista 4'.!m reproµuçill) do retratos a cray,>o, sé~ia e 
óleo. Vond.is d> mãquioas, hhots, quadros, sant(.IS e albnns. 

Ruo Marechal Fla,iano, 2243-lojo-Tol. 413- Nava l9uo11ú .__ __________________ ..: 
------.., . .., . ..,..,..,.., ........ ..,., ..... .,,,. ........................ -------
O Volante Duas Pátrias 
Le\'a ao conhecimento do povo desta cidade, que se 

acha instalado é rua Jdlolslro Meodonça Lima, 46. 

Oep6sltos limitados - Limite de Cr$ 110.000,00 • 4¼ a. a. 
- Limile de Cr$ 100.000,00 • 3¼ a. a. 

~ ~ep6~itos mínimos. Cr$ 200 00, Retiradas mínima., Crt 50,00. Nlo reade• juros o, ,aldo1 'i. IDfer:orcs a Cr$ 200,00. Demais coodiç~es idêalicu h de Depósito• Popula,eo. 

1 Depósitos a 11'razo Fixo I Depósitos de Aviso Pr6vlo 1 
.i. Po1· 6 meses 4% a. a. p . 
• ~ Po~ 12 meses . . 5 % a. a. ara rclrrados medlaale prhio aviso : 

1
-'I Com retirad11 mensal da renda, De 30 dlaa . • • 3 1' ¾ a. a. 

por melo de cbeq uee : De 60 dlaa • o, 
Por 6 meae0 . . 3 "' 'Mo a. a. , 10 a. a. 
Por 12 meses . . 4 "' 'Mo a. a. De 90 dia, • . . 4 i. % a. a. 
Dopó;ilo mlolmo - Cri 1.000,00 Dep61ilo Inicial mlolmo - CrS t .000,00. 

~ LETRAS A PREMIO: Sêlo proporcional. Coadiçlles idfDtlcu As da Dcp6ailo a Puro fi19 

~ Faz, nas melhores condições, tôdaa o.a oper11ções bancárias 
/i COBRANÇAS - TRANSfERt ... CIAS DE FUNDOS. 1 
"' DESCONTOS de letras, saques e cbequea sõbre esla ou quaisquer outras praças. 

EMPRtSTIMOS em contas correntes com caução de duplicatas. 
CRtOITO AGRICOlA a longo prazo, sob a garanUa exclusiva da truta. 
CRtOITO PECUÁRIO a !ougo prazo para custeio de criação, aquisição de gado l 

para engorda, recrieçAo, etc. , 
CRtOITO INDUSTRIAL para a compra de matérlaa primas e reformas, apertei• • 

çoamento e aquisição de maquloArio. 

Silo atendidos, com a maior presteza, todo, os pedidos de Informações e 
esclarecimeatos eõbre quaisquer operações da Carteira de Crédito 

Agrlcolo. e Industrial, que se acha em pleno lonclooamento. 
Agências em tôdas as capitais e prioclpais cidades do Brasil 
Correspondentes nas demais e em todos os palses do muodo 

Casa Laudan 
(Errt FRENTE DO POSTO ESSO) 

Grande v1riedade de alumínio Couraça Extra Forte e 
último lipo de Fogão a querozene ou • óleo ctú, 

Artigos d, PaptlariJ 

Só na CASA LAUDAII 

Ginasio Afranio 
Peixoto 

um estabelecimento 
de ensino que hoo
ra o Muoicfplo de 

Nova IguasFú 

A d "ºB•d• 
Or. Poolo Moc~•do-Advo11C11 

- R. Oelullo Vargu, 87. F-. 
282. - Nova lguauú. · 

Denfl•I•• 
L•I• Gonçal .. , - Clrur1llo 

Dentista - Diariamente das 8 li 
18 horas. Rua Bernardino Mele 
n. 2139. Telefone, 314. Nota 
lguasaú, 

RUBEM SILVA - e..,..._ 
dentista. - Ed. Corioca, t .., 
dor, •. no. Telelou, 4t-"'1. 
Rio de Janeiro, 

o,. Pedro Soatlogo e ... -
Cirurgião Dentista. Ralo X-(EdJ. 
llclo Ouvidor). Rua Ouvidor, 
169, 8• andar, sala 811. Tele, 
lone, 43-6503 - Rio. 

De•p•ohanto 
úcrllorlo Ticalco Co....W

S-,toa Netto I tr.a. (Contado
res e Despac~antes). Serviçal 
comerciais e10 geral. Rua dr, 
Oetullo Vargac, 22. Tel. 20I -
Nova lguassü. 

eeNSTRUTeRSS 

Joio Simooolo - Constntot 
l,cenclado. - Enc111ega ... de 
construções e r,,con1truç0toe• 
geral e sob a~mlnlstraçto. -
Res : Rua Marechal floriPf, 
2036- Casa XI - No•• leu_., 

Roberto Boroel Soare,-Coll' 
lrutor licenciado ao Muoldpll 
dr Duque de Caslu. Resldellll 

Rua Marechal Floriano, 2405 - Nova lgaass~ - E. do Rio 1 
em Nova lgua,sú 4 rua Edm•"' 

~----------· do Soa«s, 304. 

IM r;-==w-- --·-

Dr. Eduardo Silva Junior 
E) Volante Oua9 Vátrias eeté sob a compe- CillURGJÃO DENTISTA 

teote direção de Eduarcre Raymundo Martins, que 1 
NOVA AURORA 

ateode dlàrlameote c~JD nulas a qualquer bora. e o N s u L T ô R t o : 
AO VOLANTE DUAS PÁTRIAS RUA MARlO MONTEIRO, 221 1 

TERREIIOS Á PRESTAÇAD 
•EM EIITRADA E SEM JUR06 ~-~;·~··::·~"=~~~~i- IAIRIO SÃO JORGE - Ramal do J:er6m. C•:: 
9lo barata, camlobooete do Belford Roso •. N••: ~ -
at6 No.a Aorora. CUma igual a Petrópoho. gu pi, .. 
aboodancia, e 101 e fbrç• passando dentro da• ''t'":tidd• 
ta aprondo pela Prefeitura de Nol'I lgaHsd._ ac~meçtl' 
de construc:ão ,anda ew 72 pre,taçõo mensais I cd oi 
do C,S 225,oà. Tratar 6 a,. Rio Bràoco, 91, :.,0 ID'lti''àeJ• 
com o sr. M.ello no loeal oa 6 roa D. Lucia, ~ JÍ1reeJtal 
ford Roxo, oa com o 1r. Jactan BamOI, ' ro E do B,iO, 

J. LA O A V A 
WJ 

,J Flo1iano 2035 telefone 285, em Non r,,,aud- • 

~ .... ~-----.... ---------~ CAMARAS FRIGORlFICAS. SORVETEIRAS E BALCÕES FRIGORJFlCOS ~il 

OeladelrH Comerclalll • 
Domestlcae 

Ace116rlo1 para retrl11:era9lo 
em geral 

R6dlo1 - Miquln•• 

Rua Marechal Floriano, 2399 
~ 

Oficina Modelo para monta• 
gero e consertos 

Serviço de conservação a 
<1omlclllo 

.o•a.•ca••·•·- ·••••••.,.•·•·_.•• 
: CASA KALIL 

O ERAL J CALÇADOS EM 

O
• Pi ra homens, aenhor11 e cri1nç11, pelo• meeortl prCÇOII-
• A casa m1l1 bem 1n11atad1 dul• cidade 

C!hama los noturno!!, e 11 a 
R. 1\-1.11. Fli,riano Pt ixot• • ~:J07 ~ 1 • K a, 1 i 1 •• F a r j .. 

m11 i O 2211 

T 1 f 325 lT J · E ,1 R' ~l • Rua Marechal Plorlaoo l'eb:0&11, • e E ma . uúVa guassn . . uO l l [J ! NõVA JGOASSO - e. oe Rlft 
~~00;~..R tE.'i~I@: 2W' i \ ............ __ • ____ .,,__ .... 

! eaau ........ 
AIL 10. 

-t,,. 
,_ de Ili 
--*-i ·-·· Art.,,. 
.. .... de!II 

l'ldlita 

IIBA8f. 

Be 



I0-Xll-191\0 
CORREIO DA LAVOURA 'l 

lgnassú 1 __ , .. , .. , .. :,-x-,..,..c-:-:--:-:-x-,.:•..x-«-< ... _ 

.,:.:-e-&_O_l_D':-.-º!-~-.. -:-, •. -::-: ª-. ~--~~s 4~d.-=JI~ D E Z E M B O!~•• 
Milionários E. e. iou•••ú x Mas• 
Auelu,IH do Diretoria •m reu• 

11lao reofl1•d11 •m 29/11/1950 • 

H1,je, às 7 horas, ;1 rmhabada 
da LID 1egue cm o , tbu5 c!pt· 
c:tal com dc,t•no a clda:1e de 
Magé, onde enlrentar6 v se-le
cionado local, pelo Campeonato 
Fluminense de futebol. tltuoda 11•1fo cidade. " 0~ 

o) - Jijp,or,.Jr a at~ d,. rtU• 
niao aNl~11or.- h_1 - conh,cer , 
arqadv r o , /lcro do G,lmi,> 
Rrcuat, • E />()rt,vo d• EíUn, A Clmari Maai, ipt l de Non 18aa~1\l per ,.01 repr .. ,atu,. 

...... ••""'ª e tD 11nclono e promo,go , ll!gulatt Resolaçlo: 
1 e) - t m ., CtJnhrc1n11nto do 

oficio do E. C. lg,,assuan,. sn .. 
licttmrdo a 1td1 SfltliJ/ para 
r1alriaç/J,o das ,e-i,rrH,,. ú6 114" 
D1r,t rta; d) - adm1l,r como 
r.1tmbrn, d,, Dtp I-1nuni,io u 
va. JV..1lt,,,a Ptr11ra d, .Arou• 
jo , os 1to,. lValtdina d, Fa 
ria P11ftra, JYulqui,m de Fu· 
r,a Per,iro , Elza COrltJ, , 
como sócia tnntr,buinlt m,n 
ttJl o sr. /l,r1btrlo C.h1Jmba
,t1/I. 

A embaixada es1' anlm cana• 
lllulda: 

Arl, 10 - P1111 a dt"nomlnar .. se ru Sebulllo Hncutano 
- 0 ,tual to1r1douro publico donomlnado ru, 5 de Ju, _.io dl1trlfo dflto Mun•clplo. ~''° 2r) - A pre1enle Resolução cnlrar4 cm ylgor na d, .. 

111 publlcaç~~' rcvogdd.11 as dls;,os lçõea cm contr,rlo. 

M~S DAS FESTAS E 
DOS PRESENTES 

•,_.i,,n Mao,e1pal de Nou Ji;ua .. ú, 29de no•,mbro de 1950. 

IPASTI.10 DE ABRUDA Z-EGREIROS - Prc!clt<> 

D, 145 
Oi novo denoNiftcr~ao à T,a .. euo Marechal 
Floriano Pei•oto, situado nesta cidade. 

, cu,ora .llonielpal de Nova lgousú, por •••• rtpreseotao· 
I' _..., d1<nta e ta uociooo e promalgo a segoiote RuoloçAo : 

Art Jo - Passa a ~ cnom!n:ar-se Travessa Elól Munlz 
- o logradouro publico denominado T ravessa Marechal 
c.;;;õ-P,11010, no 1° Distrito dhle llunlclplo . 
~ri. li" - A presente Resoluç3o entrará em vigor na da· 

•* 111 p1blltaçlo. revogadas as d isposições ern contrario. 
,_.;nn l(llllidpal de Non Jcausú, 29 de no .. mbro de l9ó0. 

SEBASTIÃO OE ARRUDA NEGREIROS - Preleilo 

&esolução D. 147 
C,Jo o Sonlço do .,11i1toncla Píibllca Mvolclpol 

, Caman llaaielpal de No .. Iguauú, por seu1 represeoll•· 
• l,pil, ... ,.ta e ta suciooo e promulgo • 1tcai.ate Resoluçio ; 

Arl. I• - Fica criado o Serwiço d• Assislencia Publica 

-Ct 2o - O Poder Execulivo deverá elaborar. denlro do 
,-. dt 180 dias, o Regulamento com as especificações de 
__,. i«aico-admiaislraU .. , que vlo reger o S. A. P. M., 
• -• oo meios para a sua manutençlo. 

Art. 3o - A presente Resolução entrará em vigor dentro 
• ,ruo de 90 dias, revo1adu as dispoaições em contrario, 

PNllilln N.uidp&I de No .. }«u1116, 6 de deHmbro de l9lí0. 

IIBABTilO DE AB.BUIJ& NEGREIROS - Prefeito 

Be1oluçã,o D, 148 
A-ia• o P.elolto o doar ... ireo de torro 10 
1 de Sot1mbro Futebol Clvl10, deito cldodo. 

A C.an lluieip&I de No,& Ig,iuri, por seu represeal&a• 
• lipia, ...,.I& e ea aucioao e promalgo a 1egai.a14 Rosolaçlo : 

Art. I• - Fica autorizado o Preftilo Municipal a doar 
• Ira de terra, perlencenle à Municipalidade, ao 7 de Se
lálo faltbol Clube, iastituiçlo esportiva com sede nesta ri· 
- u projetada Praça Tuiutl, no bairro da Poue. 

An. 2" - A referida área de terra desliaar-ae-á exclu· 
.... ,e à conatraçlo de praça de esporlea ou sede social da -..e aludida no artigo I•. 

Art. ~ - Para o eleito do disposto no, arligos precedea
• • eatidade bcacliciada uawrá termo de compromiao em 
.. • obripe a cumprir as dispo1içõe1 con1tante1 do art. 2". 

Art. 40 - No cuo de di11oluçto da entidade benelicla
.. lfferterá o imó,el à Municipalidade, que ficará desobri-• * q11lq1er illdeaizaçlo por bonfeitorin feitas no lerreno. 

Art. 5o - A presente Reaoluçlo enlrará em visor aa dala 
li• pablicaçto, rero1adas II disposiçõe1 em contrario. 

Pllllltan lluieipal de Non lg,iusú, 6 4e desembru de 1950. 

IIBA8Tllo DE illUJD& NEGREIJlOS - Prefeito 

ae1olução D. 
e ....... • ...,. .. 1c1oc1 • ., ,....,,.,. o..ie i• .. • ., 
•••toa aort1ls do clda~ J•II• K• .. ••· 

'11 .._±,. C111an lluicipal de No .. Iguu,ú, por •••• repreaeot••· 
- •- e •• aaa<ioao e promaJco a segui.te B.esoluçlo : 

~ - lo - E' concedida, no cemitfrio de Queimado, . 
~ade à 1epullura onde ae encontram inumado1 01 rcs-

aor1,11 do cidadlo Jutio Ken1cm. 
-. Art. 3t - A coace11lo, a que 1e refe re o arligo lo, f 
-. de pacamealo de quaiqder emolumen101 municipai1, fi-
--~radaa à lamilia do u udoso u tinlo • • d i1posiçõ:s 
~o arti10 349 da Resolução no :19, de 31 de dezcm-

• Art. 3" - A preaenle Resolução tnfrará em vigor na data 
.,. P•bli ::açJo. revoe.adas as di!p ,siçõn em cont rario. 
l'ltl.1tar1 Xaaieipal de No .. lgv.ull\, 6 de denmbro de l950 

81BASTIÃO DE ARRUDA NEGREIROS - Prtleito 

de Nova lguassú 
RTes oe VRBSIOBNTB J 

~ ,.,,,..,.i, da ca ... a,a 1/unicipol dl ND"OO lgucml, 
.. ,._ do Rio a, /ontíro, 111ando das alr,buiçDo ltgau qu, 

- r.o,,fni.Jas, 
!'ltl, lleaol,e nonerar. a pedido, a cldadl Ct!lla Pcraande1 Pe· 
~-CICrllurário da1il~11.ra lo, pa~rh "!", que wln!a uercendo --... .. , .. 

Sala dai Seuões, Nova lguusd, 17 de ei;oalo de 19,0 
JOI~ HADDAD - Presidente. 

~ Pr,lid,,.11 da Camora 1/ur.u:lpal d6 N lgu u, 
&:: ... __ da Rio d, ]""'"º u sanda dcs ol,1/n,1flhS ltg IS qu• • - _,trida,, ' 

........ n ....... ~ A ................ . .. -- .···· .... 

Casa SANTO 
(EX• l\ LFiUA T1lt(II\ Sl\:\Tô5) 

tem grande variedade de artigos de 
presentes para Natal e Ano Novo 
PARA HOMENS, SENHORAS E CRIANÇAS. PERFUMES. 

CHAPéus, CAMISAS. ROUPAS FEITAS E 
UNIFORMES COLEOIAIS. 

QUB VENOE 11 VRE~t!>S OB FESTAS 

Cl\Sl\ S1\NTOS 

Roa Marechal Floriano Peixoto, 1968 
TELEFOIIE1 

NOVA IGUASSU' 

2B0 

E. DO RIO 

91111 ... -........ -... ,.-a Olf"llOO ª'ºº G OI D OI G , -, r 

A. A. Filhos de Ignaasú Registm de Imó,eis 
RESUMO DAS RESOLUÇÕES 

DO DIA 5- IZ-1951 

a) To,..a, conluci,..,nlo , a,. 
quir,o, o oficio n. 64/50 do 
Lguassú B. C.; b) - apror,or 
o balonc,/e apr,salado ,,.,o 
sr. Ttsuurtiro, relativo ao ""s 
CU novtmbro ui limo; e) - con. 
sig"º' u111 voto d, louvor d 
Com,ssao da Festa da P,i,..o
wra, P,lo ,xi/o alcançado; • 
d) - oficia, agrudec,11do ao 
prof. Ruy A/ro,.io Ptixolo a 
sua cooP,r0<4u para o ~rilhan
t,s'"o da Festa aa Pri•av,,a. 
udendo os sa/Oes tú seu G,na. 
:sio. 

Toraeio l•lcrao de Fatebol 
Resoluções dos srs. Repie

sentantes dos clubes: 
a) - 0/iciur ao .e .trs. Jnn4os 

Co11/1,rh1, dondo-1/us c11ncia 
q1&e o torne,o ac,mu serd sob o 
patroc1nlo dos mesmos; , b) -
"'ª'""' o dia 24 do corr,nlt 
paro o torneio inicio , o dia 
7 de jo,.,i,o d• 1951, para o 
co,,,.ço do co,,,p,onato. 

Arreadamcolo do Bar 
Fica abtrlo concorr, ,,cla pa. 

ra o atr,ndam,nto do B ar da 
Sede, d,vtndo os intertuados 
rtmelt rt rn suai propostas d,. 
r,idam,nt, l acrados at, d J 21 
horas do proximo dia 2 d• JO• 
ndro. 

AVELINO PINTO BENTO 
Diret. da Secrtu.ria 

TOSSES! IRONQUITU 1 

mao cmmm 
t11LYll8A) 

GR4NDE TÔNICO 

COMARCA DE NOVA IOUASSÚ 

21• CIRCUNSCRIÇÃO 

Roseo Deocleclo Ponlu, oll
clal 1ubslltuto, em e:rerclclo, do 
registro de lmovel1 desta clr
cunacrlção, !orna p6bllco, de 
acõrdo com o que determina o 
art110 2o do decrelo-lel n. 58, 
de 10 de dezembro de tm, que 
foram dopoalladoa em 1eu car
torlo, à rua Oelullo Varcaa n. 
126, nesta cidade, por Noemia 
Souto da SIiva, casada, de pren 
das don:esllcaa, residente e do. 
mlclllada à rua Sá ferreira n 
234, apto. 28, no Dlslrllo federal, 
memorial, planta e documentos 
referentes ao loteamenlo de uma 
arca de ttrra com 23 000ms2, 
situada na zona rural, 'º dlatri. 
to I deste llunlclplo, Belford 
Roxo, no Caminho do Encontro, 
à esquerda de quem vai pek, 
r11csmo da Estação d< Ml111e1 
Coute, a ce.:to e noventa me 
1ros da divisa da Fuenda R<· 
tiro. med indo 93.~ma. de fren 
te, 91,00ms. na llnba dos fun 
dos , 250.90ms. do lado dlrell< 
e 261,00ms. do lado esquerdo, 
confrontando à esquerda com 
Roborlo Marlln1 Pinheiro e no• 
demal1 ladoa com a Sociedade 
Anonlma Mercantil e lmob-l la
rla, dividida em 48 lotu de di
vertas dlmen1õea, e v•rlaa rua1, 
para a venda por ofuta públi
ca a prazo e om prt1taçOt1. A, 
lmpugnaçõe1 daquele• que •• 
julgarem prejudicados de verão 
ser apreaentad11 em c.rtorio, 
denlro do pr,zo de trlnla (30) 
dlu, após a 3• e lilllrna pub11. 
c•çlo do preaonte. Nova lguaa 
1ú, 7 de deumbro de 1960. O 
ollclal aubstllulo em ererclclo : 
Rouo Drccltcto Pontu. 

1-3 

Oficina Mecânica 
REFO MAS 

Pi.nlarae, 
Coo111r101 

JT( . C.fRAL 

Chefe: Nicolau ílodr1Rue1 d1 
S11va (Nice.la). Secrdário : He 0 

llo Gomes Lavu11,a Médico • 
dr . Jalr Noiuetu. T~cnlco: JO•· 
qulm do, Sal'\tos O1,velra (81,m
bah) Mu,ag1ata: francisco de 
Sousa. Houp1:iro: jullo Barata • 

Re1olu,Qe1 da Diretoria em ,eu
olao realizodo •• 6/12, 19SO , 

o) - A.Prova, a ata úo ,.,,,. 
,tiOn anterior; b) - cm1h e,, 
o, Bole/i,., "'· 15 , 16 d,, Jiu 
quita T. C.; e) - fl/tci :1r n1 

Pr,sidente do J::. C'. Jgu ~!>SllU• 
no, cmwidondu.o paru compa 
''"" d p,6xitnfl. r~muan mdl· 
ndria du Du,torru, puro t r ufo , 
d, a~suntn do i,,t,rêss, da ogrt
miuç'lo qur 'f)residr,· fl) - cun 
ctlur p or fultu de p riga nrt nlo 
p,,, t , is m tstiS COIIS~Cu lUJO.S " 
,r.ah t,uJu dos s6c,n~ c 1mlr1-
bumt, s 11s. 139 • 223; e) -

Jogadoru: H,mUt.-,n. Vlelra, 
Orlando. Najj. 81Ludo, Jofrr, 
.\tlca. B tú, Hcllo. Mario de 
Sousa, Genlnho, ~,pulto Santo, 
Dandiio e Amaury. 

O Ginasio Afranio 
Peixoto 

eeté class ilicado oti-
cialmentl! 

melho res 
cimentos 

catre oe 

eRtabele
d o Brasil 

Serzi d eira. 
admitir 'º"'·" sócio co11 t,1bu 111• 
t, m, n s al o sr. S ulomüo 
d' Avila Torr1f; f) - tumur 
conlr,cimenlu do oficio da LID. Ra~gou seu terno? 
cnnv,dondo nossa J• tqtt.pe d• • 
/14/ebol puro disputa, pur .ila À av. NIio Peçanha, 512, casa 8, 
na próximo dia 17, com tqut· serze-se com pufelção 
P• do E. C. Belfo,d Roxf>, ' '" qualquer tecido. 
Beljo,d Rox o; g ) - autl'1r n 
com,ile ª""'ª •tinido; hJ -
toma, co,,hecimento do balun- Olinda- Boa loJ• 
ui, do mls d• nov , mbro qut 
I o s,guilll,: D,sp,sa do mi, 
d• noo,mbro, Cri 4 ~67,5(); Sal 
do anterior, 7.752,30; .tf.rreca 
~4o do mi.,, 1.420.(JO; Saldo 
aluo/, 4.9()4,80. 

Ji101 Bae110-Dir. d1S#crrlaria 

V d um lote de tura 
• a 15 minulos a BD 8 se pé da ••t•ç•o 10-

ca1. à rua Antonio Wlllmam, 
lote 167. Ver e tralar no local. 

Com 90m2 (6 x 15) iluea-ae 
para depósito ou comércio ala• 
cadlsta. A loja ainda está ocupa
da. Tratar à av. Francisca de 
Almeida, 872. 

11 ama casa no•• 
Oga·S8 com 2 quarto,, 

aala, cozinha e 
chuveiro, à rua Alfredo Ludoll 
n. 60. Tratar à rua 5 de J•lllo 
n. 184. - Nesla. 1-4 

Oficina Mecânica lguassú 
CooJCrto e rrf,lrm.l ~~r: ! de 2u tom6vcis e ca· 
mi11hões. - Sold,-sc • , --.,génio. - Adapuçfo de 

freios bidraulicos a qualquer tipo dt carro. 

DUCCIIII a FRAIICO 
R. Marecllal fleriaao, U76-NOVA IOUASS0-1!. •• Rio 

Filmes sonoros de 16 mm. 
Marinho m:agalhã.es 

Atende a pedidos para l xiblr filmes em 
lestaa eoclttls, bem aaslm para filmá las. 

Roa Bernardino Melo, 2075 - Tel. 316 

lllAROEL QUABESm.& 
DE OLIVEIB.& 

,_eao, • leeeo p,110 - Co•p,. - Voado 
..... 1.1,tro~lo ... 1 •••• 1, 

Noo• /pau~ : A,. NIio Peçanha, 23-1• andar. Tel. 87 
Rio d, Ja,,,í, o: Rua Buenos Alre1, 1g - 20 andar. ula 3 

Tel, 63-9088 b q ulnlH·f<lras d11 16 ~s 17,JO boru. 

..,. 

TELHAS FRANCESAS 
Procedéncia S. Fidelis - E. do Rio 

INFO RMAÇÕES, 
-- lleao1,e eo meu o cidadl Jor1e de L • i; a 
- 0 cario de eacriturário-daUfógra rio J", Q P 

Sala du Seuõea, Nova leaassl'I, 1 de dezembro li< 1"~ 

JOll! lt4DDAO - P residente. 

R 

~-i ____ j ~-~::~::~:.:::_~º :;~º'º· --~:-
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1 Natal da Casa Tt~tANo 1 
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Colonial 

Rudico 

Chipandele 

Rádio• 
Ondas curtas e lon

g ·1P de todos os 
t ipi>s e marcas. 

Portatil : 135,00 por mês 
M e • a : 100.00 por mês 

Rádio-
Vitrola• 

M e s a : 250,00 por mês 
Tipo apartamento (fo. 
lbeado) 350,00 por mês 

) 

CARACTERISTICAS : 
Caixa artlslicamente trabalhada. -
Toca discos automé.tlco para 10 e 
12 discos. - 10 e 11 vé.lvulas pos-

) 

saotes. - 2 aulo,falaotes: um de 12'' 
e outro de 5''. - Regulador visual 
de sintonia. - Trêe faixas de ondas. 

550,00 POR ME$ 

Dieco• - Ultimas novidades em grava

ções nacionais e estrangeiras a par tir de 20,00. 

l&lbun• a partir de 28,00. 

Agulha• a partir de 11,00 . 

Toca-Oleoo • 
Manua l-Holandês: 50,00 por mês. 
Automcítico-lnglês e americano: 

195,00 oor mês. 

CASA 

Biolcletaa 
l"blllips, Royal, Hercaleis 
e outras marcas a partir 

de 118,00 por mês. 

Máquina• 
Fotográllc•• 

de diversas mar
cas a partir 

de 88,00. 

Fogõe• 
Faet, Rei, Elco e outras marcas. 

1\ partir de 180,00 

Lanterna• - Everedy 
a oartir de 29,00. 

Ferros de Engom•r 
a partir de 76,00. 

Abajour• - Com tomada e fio. 

Diversos t i pos a partir de 83,00. 

O ficin a de Rádio• 
A maior e melhor oficina de 

consertos de Rá dios de 
Nova lgu.issfí e 

a rredores. 

TI CIANO 

Av. Nilo Peçanha, 89 -m Nova lguassú 
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