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O impôsto territorial pode ser pago, sem multa, até o fim do ano 
Conseguida a água da Reprêsa Rio Douro para a população de São João de Merití ( Nut~ na ) 

segun:ia 
pãgioa 

Eletrificação na Linha Auxiliar e Rio Douro Gi;;~i-inmo »o BRASIL 
Segundo acabamos de ler em conceituado órgão da Capi. 

tal desle Estado, • Central do Brasil vem desenvolvendo esfor
ç-os no sentido de realizar • transfnrmnçll, de seu sistema de 
transporte suburbano em tração elétric.:1 e bitola larga, resol
veado estender ê:Sse melhoramento até São Mateus, na Linha 
Aaxiliar e Belford Roxo, na antiga E. F. Rio Douro. 

sendo uma no Oi!\tcito Federal e ou1n1 neste 8-i,fado. Além dis, 
so, 3er3o construidos muro!II de fech<1m1:nto com ~rndil .u-tí,t:co, 
tanto de um lado com.l d,) outr,> d:1-1 linhi, e std talvez, pdo 
movimen to de trens de p3s~::tgeiro~. mai~ import:mti.: qu · , ~ 
atoai::1 e"'taçõ~" de Engenho de Dentro e de Madurcir..1. 

Quando, em meiado de ltS0, ~e inau~urar o tráfego de 
trens elétricos até São Mateu3 e Belford f{oxo. P.ivuna dcixarfa 
de ser estação de baldelção de trens elétricos par1 tr.eo. a VJpcr. 
Os passageiros embarcnrão em S.Mateu,, Belf,orl, S. João de Meriti, 
Vila Rosali, Ago,linbo Porto. Coelho da Rocha e Belford l'oxo, 
em trens elétricos de bitola l:lrga e s:llbrão na l!t'!JnLc l.::-tação 
central de D. Pedro ti , sem os inconveniente~ da bl:tlelção. 

O empreendimento teria ex igido grande trabalho técnico. 
,om o alargamento de bitoles, etc., e em virtude de ser exe, 
catado sem a interrupção do tráfego. 

A estação de Pavuna, a ser iosngurada em joneir., pró• 
dmo, contará com duas plataformu de 120 metros de compri
mento cada uma, duas passagens superiores para pedestres, 

COIJDO M IAVIDII 
'5•J;0·i•Mí:l•J:i;i#i~l•J4:il#lii11:l•J·i•l•M=IZWFW•JW~t·i;I-C•M•i=líP5f4" 

fundcidor: SILVINO de AZEREDO · - -- , , 
Dirdor,Oereate: AVELINO DE AZEREDO Diretor-Secretário : LUIZ DI: AZEREOO 

,No XXXIII NOVA IOUASSÚ (Estado do Rio), DOMINGO, 18 DE DEZEMBRO DE 19~9 N. 1,709 

Ser e I e i t O rllBIIIBILIOTIECA\S<n~ 
E. C., autor da seção "E a vida continua ... ", 

Joaquim Pinto Nazário publlc_ada diàriame~te por um . dos órgãos mais 
conceituados da Cidade Maravilhosa, cúmeotou 
muito b e m uma lei votada pela Câmara e sancio
nada pelo Prefeito do Distrito Federal, determi
nando a instalação de bibliotecas públicas no 
bairro da Tijuca e nos subúrbios do Meier, Pe
nha e Campo Grande. O elegante comentarista, 
achando que uma lei assim vale por um coosôlo, 
e "coostitue uma bela iniciativa no sentido d e 
impedir que a incultura vá engrossando cada vez 
mal& entre nós", ponderou : 

Tu/vez o rnuis urgtnle prublema d..J democracia brasi
lt1ta uja o da /01macd•J tle wnu consc1lncia do votu, como 
poderos9 inslTument,, de p ,rticip:iç4n na v ida poltlica. Ntstes 
t,mpos posteriores d Ditudura, , ,,p,Pse,rtu o titulo de eleitor 
o documenl<i civ,l pur txcellnciu. Com ile pode o cidudílo es• 
colhtr o destfoo que deseja puro n seu prl/t. Livre t stcreto, 
tJa -""ª udequiJda e mt~/igente u t1J1tução ,e!)ultara a co11ti• 
1tuuç4o dJs costumes p oltlicu.'i infelizmente aimiu vigentes no 
Bms,l, f!U o Íldcro de wnu n(Jva era para a admimstracão e 
'ª'ª o h1sf6rit1 do pn·cesso dem1crdlic11. 

. Quem vota deue a tender principalmente a duas exigln. 
c,as · lÀJnlicctr o significado do voto e u sd-lu i11telif,t11itmente. 
Umu rtsult" da 014/ru. Qu,m S:.Jbc a singni/icaçân de um ins• 
lrumenlu, muiuja-o cm s,u /avur e no inlerlssf! de suas idlif1s 
• dt suas simputi,Js. t:::ssu urmu nirtgubn pode , oubar-llu; 
'"'P"ssml'l u manrp"Joç(iü por ,ndos i1usuup11lusus. quam:, 
'l'""' o delem avalia a sua tm/)ort(J,.,Giu e tem consc,tnciu d~ 
uu ale.me,. Ou ,xuclcin do voto. fu,idmne,,tül d exisll11Giu e 
,1 ren1~vo,io d,1 dtn11Jcr11c1u, uenhum cidadão '/)odt ú,clinar. 

A onda de ceticismu que invudi,, (lmplas canmt/11s tia 
f,?~u/.Jçâ >, lev.,,,Jo. cJs 12() d1;sprez9 p!ln r,nto, corres/)tmdP, i,,. 
fliu.mente, . ri uma decep~âr> real. M"s i"iSI' p2ssim,smo n(fo 
' "Út at111g1r a es/r14furu do rf'gime dtmr.crdlico nem a sua 
ormu f>rinc,p:tl. Tudo /uzem vs reacfondrfos para dtsf,gurur 
" 'f!rtstlgio do voto. E' de s,m ttJlicu, suhl e ma,iJtosa, sugerir 
• 1rujicdcia d() s11frdgio universal. Entrelaulo, í,uxisttmle. 
•ste, que resta ao cid,1d4q puro foztr valer os seus dirritos 
lolttiws ? Resta a s.•b•níssOo " dngmus tot.;Jilados. o entre· 
Iª út sua conscilnc,u d dtr eçdo t1e um difodnr e de stus se· 
9wazes. 

O titulo de tltilor nâu , um papel dos muitos que ;,,. 
f1/icilom os brt.1s1/ttros. E' ,, dr,cwnenlo ,nats vulioso de sua 
lib,rdrJ:ie e da .sua ;,uJ.epe,,denc,u. Os lwmens q11e sao dtposi
ldrios du _corifirJnça públitel podem nao corre,puuder aos !ilit:, 

umpr_onussos, e a lste espetaculo meluntóltc,,. e degrud,mt, 
• uistun o~ tod,,s os dins Atmgido em sua cvnfia,iça, u eldfor 
flatu,~lmente stute umu frusiruçân, imt. rnubr,. U,ge* porlm, 
llissoc,ar 1J uw indevido de r,m manda ln ltgttm,u dn pr, ass11 
h?ntslo d.1 e~calh, dos mamlüldrius. Os pod,res lrg1slu1,v, s 
I IXtc1tl1vos rtCtb~m do p ,;vu uma dt-ifgu(ti.Q e !<ÕmtnlL' nn P, 
cm Jnem p,,,sta, cuu/a!;. i~ie o lmflbrium com mnn,,brus , 
clunlogtru, f1 justo quP s•1/rum ti!; com,tqut,icws. () volt> po 
t4m Permanece mcólum,. O seu vulur n4u '!>t confunde com o 
do CJdad/Jo que 1, n ab,, e gut pode usd lu btm ou mal. Cum• 
'/>rt a fod,, p. lriulu prestigiar o tJOfo. A ma11t1rr, uw11., ,/icaz 
,h fuzl./11 umsi":>le juslümttrte em rtd,rur " 51'11 ,,pbio dos 
que u ,,4, mer,ctm, -pur tn::;,.mpeJA, ci, "" p1rr fuJla 1111 sn/f.'J· 
d,, cumpromi sv, cvm a cnmunh, ,. A lutei p,-J., formuç(iu 1

1e 
Mlfft1 C•ouc1l1ici,1 ,1,, v111rJ t ,, i,npt r.,tw,, ri, ,n,.n,t'nl" A f}lft 
"tnhurn braqlt,iro p:1,J, f<1/lt1r 

8ELE) He'.>R lZEl:\lTE, SANATÓRIO STA TERESINHA 

Pua dotn~s do avarC'lbo re::.piratório. - Diretor · Dr. Loic 
de Az-eredo Coatinbo. - Alimentação boa e toidada. - Pneu

mot-0ra1 - Raios oltn•violeta. - RAIOS X. 
Avenida C'ara.n1haí oº UHS. - Foo~: 2·lb13. 

" Intelectualmente falando, o problema que 
há no Brasil já não é o de fazer a cultura con
quistar mais terreno: é o de impedir que ela coo
t!nue a perder o que já ocupava. Porque, infe
lizmente, o que se nota é que a boçalidade au
me:ita de dia para dia no nosso pais. E o pior é 
que se trata dessa boçalidade de forma alvar 
que deixa os que dela sofrem inteiramente des'. 
interessados d" tudo o que n!lú representa um 
flagrante desprimor para a inteligência humana 
o_u choc~ pelo m a u gosto. A este rt!~peito pode
rismos Citar qua:itos exemplos quiséssemos e ca
da qual mt1is alarmante. Mas não vale a pena ... O 
que é interessante salientar é que o Rio vai ter 
mais quatro bibliotecas e que estas serão instala
das em um bairro e e m três subúrbios que atual
mente não possuem nenhuma. Não há dúvida de 
que esses estabelecimentos prestarão um grande 
serviço à cultura da metrópole. Pelo menos, os 
que passarem a frequentá-los assiduamente dei
xarão de gostar d.., certos programas d e radio e 
também de conversar em voz alta nos transpor
tes colet ivos, sobre sandices capazes de e nvereo
nhar os m a is primitivos habitantes da Africa ... " 

A propóEito Ileste cementário, convém lem
brarmos_ que em Nova Iguassú a sua biblioteca 
arnda nao passou do ato que a criou. Os estu
d9:a!es_ iguass uauoij estão até boje à espera da 
rn1c1ahva dos nossos homens públicos. 

Pagamento sem multa do imp6sto territorial 
O governador Edmuo- 31 de dezembro de 1949, 

do de Macedo Sonres e Fica tHmbél!! mantido 
Silvli sancionou lei, per- para o exerclcio de 1960 
mitlndo o pagamento do o valor constante do rol 
l~posto Territo1'i!il, rela- do lançamento do lm
ltvo 80 corrente exerci- posto Territorial do pre
clo, sem multa, até o dia sente 800. 

~~~~; 
O faleclmen 

to do dr. Eml-
11 o Corbiérc. 
ocorrido a 16 
de novembro, 
em Buenos Ai
rea, velo enlu, 
lar a medicina 
de toda a Ame

rica, prl vando-a de um dos 
eeu• mais ilustre• e operoeos 
expoeotea. 

Torna-se mlater destacar a 

~
0
:::z~n~i:e~e::u~fn";~m"ent~s~ 

•b•oluta lealdade, a eua pro
bidade Ilibada, que se harmo. 
nlzavam a dotes de grande 
simpatia pessoal, de cavalhei
rismo o de bondade, que o 
raziam querido do quantos 
tinham a ventura de conhe
cê-lo. 

Era na bela metrópole por 
tenha um dos noeeoe melho
res amlgoe. 

Ainda não nos coneegulmos 
refazer da Imensa e doloroso 
surpresa do lolausto e pre
maturo passamento, atravée 
do laconiemo da impren~a. 

Espoeo dedicado e exem
plar, pai carlnhoeo, a a u a 
exlstencia era coneagrada à 
ciência o eeue prolundoe ee, 
tudos, à cabeceira dos enler
mos nos h ospitais, buscando 
• felicidude dos que o rodea
vam e semeando o bem, &eru 
descanso, sem deslaleclmen 
los, sem mbições. 

E nessa trajetória vencia, 
triuntava. 

"EI êxito no acompaí!a ni 
acompaílnrá nunca a loe in
d~cisos, a los déblles de es
plrltu, oi a los comodores. 

Progreean los que no se 
amllanan, los que no retro
cedeu, los que se oponen coo 
serealdad y firmeza ante el 
obstáculo que Intenta obetrulr 
su camioo''. 

Corblére não conhecia oba, 
táculos quando se tratava da 
medicina, ora ee encontrava 
no Chile, na gloriosa Região 
dos Andes, ao lado dos mate 
de~tacados colegas, ora no 
Brasil, ora no Uruguai, ex
plicando e discutindo as teo
rias do momento. notadameo
te no domlnlo da psiquiatria, 
d~ que !Ora acatada autori
dade. 

Ardoroso na peleja d os 
eeue Ideais e das euaa con
vicções, Corblére era Incapaz 
de coneervar no Intimo do 
coração o recalque de mini
mo raacor. Se teve advereá
rlos, gerado• na voragem dae 
competições, sempre eoube 
perdoá-los. 

Sincero amigo da claBSe 
odontol6glca, em nosana ter, 
túllae em Buenos Aires, ou 
ocn nossos po.sseiot1, ao con. 
eegulr um lupeo de tempo 
noo oeue múlllploo afazeres, 
argum~11t1vn. eonoeco a lm-

portàacia do tratamento e 
conservação dos dentes em 
beneliclo do estado normal 
do Individuo, com o conheci
do exioma de que : usem 
bons denteo cão há saúde 
perfeita''. 

Longe de atingir a idade 
de dez lustros, sucumbiu, vi
tima de excesso de trabalhos. 

Com o estimulo e apôio 
doe profeeeores, com a vene
ração de eeua inúmeros ciise 
clpulos. sabia analisar e de
finir o• e,tudoe de Freud, 
Morei, Kreschmann, Heekel, 
Solller, Uupré, Ougai, Stew•rt, 
Bani, Hebart, James, Luoge, 
Vulplao, Bardonnier, Moretlli, 
Devaux, Logre, Rôxo, Austre
géello, Margorol e lanloa ou
tros mestres da neurologia, 
destacando-se oa originalida
de de ouas pesquiaae. 

O dr. Eruilio Corblére era 
um grande amigo do Brasil. 
Possuis numerosos titulo• doe 
quais poderemos citar: mem
bro honorário da Academia 
Braollelra de Medicina Mili
tar. hav~nd<.> iostituido um 
prémio constante de medalha 
de ouro; membro titular da 
Academia Latino-Americana 
de Paiquiatrio, Neurologia e 
Medicina Legal: membro es
trangeiro da Sociedade !oler
oaclooal de Hidrologia e Cli
matologia Medica; médico le
glata e médico psiquiatra 
graduado na Faculdade de 
Ciências Médicas de Buenre 
Aires; perito médico nos Tri 
bunais da Capital Federal e 
da cidade de La Pista. Uma 
de suao grandes obras foi a 
versão para o castelhnno do 
livro "Osvaldo Cruz", traba
lho do prol. Sales Guerra. 

Publicou várias obrao e 
realizou Importante• conle
renciao, tanto em agremiaçõeo 
como em congressos. Quando 
declarámos guerra às hordao 
de Hitler, mandou de sua Pá
tria um telegrama expressivo 
ao ar. Presidente da Repúbli
ca. olereceodo os seue servi 
ços de médico e cidadão em 
defesa do Braell. 

Sua memória vtvertl eter
namente em noseos corações 

1 

A luta que o 
Bisturi perdeu! 
Tumores e inflamações, 
Furuaculoses enfim, 
llesolvem sem Bisluri 

Usando-se f fi~HOUlft. 
Pedidos a e. BRITTO 

LAVRADIO, 178-A 

DDENCAS DO ESTOMAG01 FIGADD E IHTESTIND~ 

"1*'W.l1m 
FRANCISCO CilFFONI &Cl~.-RUA 1~ DE HAAÇ0,17-ll l';: 

-------·------- ------------------
CURSO INTENSIVO DE ADMISSÃO - Jà e~ no ruocionando as aulas do <!urso 1 

Ginásio Leopoldo de 1\dmlssão gratuito para iogresRo à t•. séritl giu%lal ou comercial. • Matricula, aberta,. 
ESCOLA NORMAL - Estilo abertas ,1 • in~C'r1çõ1•a 11ar11 exames de admls&!io ao <!ar• 
so de Vrofessoras. Condições ; ter o cuuo glua,lal e idade mln,ma ~• IS anos e mhlma de 2S anos. 

CURSO DE FERIAS para alunos do primár.o : início 2 de janeiro de 1950. 
Mais in!ormaç6ea na Secretaria do OINÁSIO LEOPOLDO. - Ro il Mal, Pioria no Peixoto, 107 li 

----------.... --...----.... - ~------- .. ,___.. ... .......a ....... , _____ • ..,. ______________ ..._.. ......... ~, ............ ------------



2 Cbtumo DA LAVOURA Domlogo, l8-Xll-Hl49 

Abastecimento dágua para fa!~ 
São João de Meritt ªºªºdr I n h ª 

Aaainado um contrato aom a Pre

feitura do Diatrlto Federal 
Quinta-feira ú ltima, coocluindo um, slrie de de

mirches, foi assinado um contrato entre as Prefeituras 
de São J oão de Merid e Dimito Federal, o qu,l asse· 
gura à popubção daquele vizinho Município um abas
tcómrnto dágua de ocôrdo com as ,u,s necessidades. O 
precioso lfquido para o rescrvot6rio de São João sairá 
dos cnc,a,mcntos da Rio D ouro que atravess•m aquele 
Município cm direção ao D istrito Federal. 

O ato d, assinatura do referido contrato veri6cou
,c no Departamento de Agua, e Esgotos, da Secretaria 
Geral de Viação e Obras da Prefeitura do D. Federal, 
à rua do Riachuelo, 287, entre as partes representantes 
d,s duu Municipalidades, dr. José dos Cam;,os Manhães, 
prd,ito de São João de Merid e dr. Jo,é Franco Ti
burcio Henriques, diretor de, D. A. E. Ao ato compare· 
ceram, além Je vereadores à Câmara de São João e 
funcionários muoicipai•, os deputados Getúlio Moura r 
Eroaoi do Amaral Peixoto, que ,e congratularam com 
o prefeito José dos Campos Manhães pelo serviço pres· 
tado á população de São João de Mcrit(. 

Tiro ao Alvo Exposição de Tra
balhos Manuais 

Eu nao sabia, q11~rida, 
qut. ao t, dur aqutle adeus, 
levarias minha vida 
no fim do dos olhos ltus .•. 

LUIZ OTÁVIO 

Trova 

A's vlzes, tens, resuluto, 
d t escollur, justo. a mcedida: 
- a viria por um mimllo, 
or, um 11u11uto na viJa ! 

PETRARCA MARANHÃO 

DATAS INTIMAS 

Fizeram anos neste mês : 
- 12, sla. Nllcéa Marques 

Pereira; 
- 12, jovem Rosal vo Go

mes L!\ vi nas; 
- 12, me n I na Terezloba 

laacla, !ilha. do sr. PIioto da 
SIiva Freire e de d. Sebaslla
na Lopes Freire· 

- 12, jovl!m rLizc Cruz de 
.Sou~is; 

- 12, sla. Vaoda Cardoso; 
- 13. sr. Lala!ele Geria, re-

sidente em Nllópol!s; 
- 13, sr. C1prit100 Bastos 

Pinto, resiúeuto em Osvu(do 

Cr_11_z;l3, sr. Eúmunolo Fraocls
co Bt!rourJct1, rd:,hlcatc em 

PROVA DISTILARIA l8ERIA 

Domingo 61timo, no estaade 
do Ciinãsio Afrãnio Peixoto, rea. 
liiou-se a anunciada Prova Disª 
tilaria lberia, ao campeonato 
iaterao que vem orientando a 
seção de tiro do lgoaS<6, pro
va de carabina cal. ZZ, em ZS 
ms., 30 tiro, e 3 posições. 0• 
atiradores e.!treantes, que nela 
tomaram parte, assim se cl&!E• 
sif1caram do 1° ao J4° lurar: 

Acha-se aberta a 1· Ex- Pa~ ts. ~~~~~~ Luzia Cella, 
posição de Trabalhos Ma li!ba do sr. Osvaldo dos Sau
ouais e Desenho do Iostitu· tos e de d. Julieta P. doe San-

to Sil vcira Leite, de Mcsqui· to~ 13, menioo Antonio Pdu
ta, a qual se encerrará a lo, Ilibo do teo. Roberto Ca-
24 do corrente. bral e de d. C11rmea de Re-

Cel•o F<ruode, Pereira (2~3 
pontos), ermiro Lima (2S9), 
Manoel J. Ribeiro Filho (ZS7J, 
J osé Farias, Carlos P. Vilela, 
Atre; Rozo, Milton Rabelo Oui
marães. Domingos Licarci, Ue. 
ho Soma, J os~ Moreira Nrto, 
Valter Borgbi. Marinho ,\laga. 
lhães, Artur Adriano .llaurlcio 
e Darci Ci. Chuff. 

PROVA IRMÃOS COUTINHO 

Audição de piano 
Como f,z •nualmcotc, a 

conhecida prof• Brisabela de 
Barros Paladino •presentar~ 
hoje cm publico, à, 18 ho· 
ris, no Grupo Escolar, os 
seus •lunos cm interessante 
audição de piano. 

Botequim 
Vende-se um neata cidade, 

Negócio de ocasião. Tratar com 
o sr. Armando. Dlàrlamente à 
rua Marechal floriano Peixoto, 
2039. 

zende Cabral; 
- 14. sla. Maria N oemia 

Leal; 
-· 14. menina Marleno. lilba 

da era. Gloria A Mendes; 
- 14, menina Elaioe, Iliba 

do sr. Armando Sales Tetxel 
ra e de d Adi dos Santos 
Sales Teixeir"; 

- 14, mealoo NIio Sergio, 
!ilho do sr. Cesar Palmeira e 
de ú Sildorema S. Palmeiro; 

- 16, sta. Uirce Mnt•: 
- 16. sr. Ar! Barbosa du 

Silva, !uoclooário úu 1_;.,nlrt1I; 
- 16, meoloit 1'cn·2:,1lul :li;! 

Jesús, l1lbo do sr A11tuoio I' 
do Araujo o tle d. J,1sc"1 tle 
Araujo; 

- 16, menina Lucia ltaria, 
l1lb& do sr. Juveutluo Borges 
e de d. Alaldo A. Borges; 

Em pros~egaimeato ao cam, 
peoa~to interno, aeri realizada 
boje a Prova Irmão• Coutinho. 
Carabina cal. 22, em SO ms., 
40 tiros, posição deitado. Logo e)• n e 
a seguir, verificar.se,, uma 

- 17, prol•. Veoioa Corrêa 
Torres. esposa do sr. Fran
cisco Torres: Verde - 17, eng. w. \V. W11tklos. 

prova txtra de revolver, em 2S 
m~.. 10 tiros, posiçã11 de pê, 
braços livres. ~eado o alvo io, 
t ernacional. 

Dada a lmportancia da Prova 
Irmão, Coutiobo1 com medalhas 
de ouro, prata e bronze aos 
v.:ncedoru. o eil-tande escolhido 
fJi o da Vila Militar. devendo 

air condução daqui b 7,30 bs, 
(defronte deste jornal). 

HOJI! - A conllnuação do 
filme em serie "Vingadores do 
crime"; e o drama "Veneno 
dos Borglaa", com John Luod, 
Pauletle Goddard e MacDonald 
Carey. 

AMANHÃ, Tl!RÇA 1! QUA.R
TA-fl!IRA - PestlYal dos l!m
pregadoa do Clne Verde, quar.
do será apresentada a c:ap•r. 
produçlo "Domlr.lo doo barbt· 
roa". com Henry Pocda, Dolc. 
rea dei Rio • hdro Arm,n~a. 
rlz; e o lnlc:lo do ttlmi: em st
rle "Clda!1e PerdU1.11• 

QUl~TA I! Sl!XfA-P•i!RA-
0 drama ·A gra:1.je conqu1a• 
ta'', com Rlcliar~ o,x; e o fil
me "Vaquelrc,s d~ 1 npr nisoº, 
com Preddle Stew,rt e jone 
Prelaatr. 

O diretor de Tiro do lguu. 
s6 convoca os seguintes atira .. 
doru onos que deverão tom1r 
pute ne:otsa. importante Prova 
p:-itro.:inada cotuiia,ticamente 
p~lu Irmãos Coutinho: Aat~nio 
Quintei.a, Roberto t1 . Cabfal, 
CarlO! R. Cabral, Jor1e Martin!, 
Seb1dilo l)uccini, Ru1imond 
T de,, Roberto Cabral, Rui 
Afranio Pei1oto1 Eugeaio Per, 
r .. ta, Drot6vio Lima Filho, Cel-
1u Ftroande1 Pereira, ermiro SABADO I! DOMINGO -
Litna e Manc,el J. _Ribeiro Pi· ~/?.~::;:~~~e:º d~l~r~;;1,;ªe; 

Fazem anos boje : 
- sr. Joaquim Curdoso de 

Matos; 
- sr. WIiiiam Mitre; 
- d. Elza Soares L~ro. es-

poso do •r. Jo&é Juzão Lora; 
- meniao Fer1.1ondo Pauto, 

Ilibo uu Olicl~I do Ju.liçu sr 
lduacir Gonçalves o de d. 
isnura Gouçalvca 

NASCIMENTO 
De. 1,- o dia 11 do corrente 

" lur lo ca@al Luiz Rodrigues 
tia Silva e Rosa Cblcbler
chl,.., d!i Silva. rcsldeot" em 
Ctia1t::uJa1Jor ~oareliil, acha-te 
t-D.r!quecldiJo c-lm o utuclmeo. 
to de eeu !ilbtnbo Luiz. 

CASA\lE:'IT0 

.,.bano, d ,u 10 deote mês, 
re,.1lizou·ee nesta cld-·1.de o 
eoluce matr imoolcll du ata 
Urlel Nuneo Brlgogdo. lllbu 
11lct~ ~. ora Nln!a Martin• 
Rrlgagao, com o sr. Jacl Mo
de.to da SIiva, folho da viuva 

Joaquim Laranjeira Ginasianas de 1949 do 
Antônio 

Repercute ainda dolorosa 
mente, oeste Estado e além 
de suas fronteiras, a aotfcln 
do laleclmeulo do sr. Joa
quim Loraojelrn, diretor do 
Jornal "A Semana" e escrivão 
da Coletoria E,tadual oa ci
dade llumlncose de Madalena. 

Escritor apreciado e joraa
list11 dos male valorosos, sem~ 
pre na vaogu•rda em delesa 
dos interesses mole altos dt· 
eua terr11 e de sua gente, a 
morte do Jooqalm Lar .. ojei 
ra velo abrir um v&.cuo uv 
seio da im [)rcnsu rtumioeosc 
e oolristcccr todos os qut· 
o cooheccr.J.'D, admiraram e· 
amaram. 

Obra do Berço N. 
S. do Carmo 

Ginásio Santo 
No dia 14 do fluente, foram realizadas as soleni

dades d• Misia e entrega de certi6cados às gioasiaoas de 
1949 do Ginasio S.1nto Antonio, as q uais se vcrificaurn 
rc~p:ctivamcntc à1 8 e 19 h'Jra,, n:a igreja Matriz desta ci .. 
dade e no ,alfo paroauial. 

Ao ato de ,ntr<ga de c:rti6cados, presidido pelo 
dr. Hddcbr.rndo M.irin'", cornp,rcccram numuO!IOS con· 
vidado, e f,m(lias <l a, ,lun" daquele cducandirio, oo
t:ando se entre os presentes o dcput:.do Gctulio Moura, 
o vereador Luiz Guimuãce, ccl. Sc.ba~tiio HC'rcubno de 
Mato•. j r_ Actonio Ciani e dr. Antonio de Luca. 

Foram as seguintes a 1 gin2\ianas que- rcccbcnm cer .. 
tific,do,: Ada An<l reooi, A lci"~' G. Morelli, Ana Mari• 
Ram1lh ,.., Antoni.1 Mutin1 de Sous.a, C1rm<"lu C h2mb2· 
relli, C,i,uli, Vocir,, D:olinda L. Araujo, Dila P. Jun· 
que ira, Dj,nira Pcrrou , H.>noriaa Ch:avcs Meireles, Irao( 
C. Barbosa, Ivone R iu da Solva, Laudimia de Cassia P. 

A Pia Uoll!o das Filhas de Sobral, Ma~ia d, Conceiçi.h C. d a Silva, M~ria da Pe· 
.\lnrin, agrn<leccndo a colabo- oba Junqueor, G orc,z, Mm, jo,é Solva, Mana Nnalma 
ração cio todos os soclos I C. A,.unção, Muia P«cira do Vale, MirH Tupassinung, 
à Obra do Berço, convida O de Matos (or,dora d , turm,) Tcrrzinh, Martins Am•
povo ~m geral p11ra nsslstl r à ral e Ziira Roqu~ <los Rei'>. ' 
exposição <los eoxovsls, a . 
realiz ir- se hoje, elas 9 à, l:! Foi paramnfo d• turm I o dr. burc Benedito de 
o das 14 à< 1~ h•, no salão Araujo. 
p~roquitd dd. Ma.triz ,fostu As ginuianas prestaram homcnagtm especial ao 
coúaúo. Bis po D. J osé André C oimbra e renderam seu preito 

de gratidão aos prof,. Paulo Emílio do, Santos Pcrcir,, 

Jose' Paulo Mart1·ns Dora Eulalia s. Papaléo, H ilda de Oliveira, Catarina 
Bruno e sobretudo às Rcvd. Irmãs. 

Terça.feira ultima, deu-no~ o 
prazer de sua vbita o tutu roso 
jornafü,ta Jo~é Paulo Martins, 
que exerce atualmente as fun· 
ções de assistente do Departa
mento Nacional do SENAC. 

Esse distinto moço veio es• 
pecialmenle à nossa redação, 
por determinação do diretor do 
SENAC, agradecer a valiosa CD• 

laboração do CORREIO DA LA• 
VOURA àquele Serviço de Apren• 
dizagem Comercial. 

nurvalino ~01 ~auto! 
Des pachante Estadual 

ABONO DE NATAL 
Pedem-nos a publicação do seguinte telegrama que 

o Vereador Dioní,io Bassi acaba de enviar ac Prefeito 
Municipal : 

" Prefeito Arruda Negreiros. Prefeitura Munici;:al 
de Nova lgumú. 

A exemplo dos Legislativos Federal e Estadual e, 
atendendo aos apelos fom.ulados pel1 laboriosa classe 
dos servidores da Prefeitura, tenho a honra de sugerir a 
Voss!ocia a convocação extraordinária da Cim•!a Muni· 
cipal para o dia 21 do corrente, com o 6m de votar a 
concessão de um abono de Natal, correspoodeotc a um 
mês .~e vencimentos. Atenciosas Saudações. (as.) Dionlsio 
Sam. 

RYa dr. Get6lio Varga1,, 111 ~·-~•••••••••••••••••••••• 
1 • andar - Sala 103 

NOVA IGUASS0 - E. DO RIO 

Agradecimento 
Joaquim José de .'\\orais, sen

sibilizado pelas demonslrações 
de simpatia e amizade que lem 
recebido, agrzdece de publlc(i, 
a todos os seus distintos aml· 
gos1 a visita que lhes fizeram 

~~:r,~ie ~~~~~=deo :~ti :aº~~~:~ 
em sua resldencla . o~ coração 
~ que agradece a atenção dos 
seus amigos, 1ntereHado11 no 
seu pron10 restabelecimento. 

Nova lguas,ú, d{'tembro de 
1949. 

Modesto da Silvo. O novo e 
,Uslinlo casal r ecebeu nume
rosos cumprimentos dtts pes
eoa.s de seu circulo de rela· 
ções 

ANIVERSÁRIOS DI-
0ASA:.tENTO 

A 16 do lluent•. lez anos o 
eotlmado casal Henrique Ou- ' 
que Estrada Meier-Eulrosloa 
Heis Meter. 

- O casai Joaé Costa

Casa Arthur 
Louças, Ferragens, Tíntas, Oleos, Pincéis, 
Broch11s, Lixas, Maoilbas e Arame Farpt1do. 

Artigo, para Pr•Hnt•• - Artl901 dt El•trfcldad• 

L11mpada8, Fogões, Vasos Sanitários, etc. 

Arthur Silva 
Deseja Boas Festas e feliz Ano Novo 
a todos os seus amigos e fregueses. 

Rua Cachoeira, 17 Tel. P. S. 3 
MESQUITA - Estado do Rio 

•• ai .... ~ . ......... ... ... ... ... 4B•c:>•• 

Aero Clube de Nova lguassú 
Convocação da Assembléia Oeral 

Conceição OI Oregorlo Costa Sao convidados lados os socios quit,.-.; dtss, Ciub,, paru 
festejou seu primeiro aoiver. s~ raumrtm tm ÀHambUia Otra/ ,xlraordindr,u, no prtJx,1110 
eârlo a 18 do corrente. dia 19, a rua /llartehrJ/ Floriano P11xolo, 243-1, ,m J• , uJI,. 

- Também a 18 do atual ma convocarao ds 19 /toras, para ra/ornrn du, l:;':ltututus, 
completou seu primeiro anl• lll1tçll.o tio Consllho iJ~l,btral,vo. 

:Í•;:á:'ºs~v~~::1 f~·11:~º{it'J~ 1 .Vova /gi,assú, 16 d• d,z,mbro d, 19;9_ 
lll•cbado ~li velra Leite E,11.VANUEL MONTEIRO DOS SANTOS, J• S,cr.ta,10 lho. e!tes trh 61t1mO$ foraa o drama "A vo1ta dos hcmen, 

promondo1 de e1treaato a I maua" com Randolph Scott 
11tiradore11 anos. Robert' Ryan e Anne Jeffreya. ' 

Dr. ~uiz Guimarã~s Dr. '"· e. Plor~nc~ 
DR.ALFREDO SOARES 

CLINICA D E CRIANÇAS 

CONSUL TORIO : Roa Bernardino Mtlo, 1847. 1° aod .• Sala ll 

2u., 3 .. ,, .... t 6'•, - s,badu das 15 'ª 17 horaa 

HSIOENCIA : RH Antonio Cario,, 145 ·• Teltloae 288 

CÚMCA MWICA - CRIANÇAS Doeft~a, dai l eRll.,01 - Pre-11atal - P•t•• 
Con~tJlt1,ri,1 • Ed. Unte. Ru6 13 de maio 2:J rn• andar salas 

u;:n1:u. 2-., ..... 6 ... du 9 ás ti bo
1

m!t - aro' 
Realdeacla 1 1\v. Santos Oamont, .110 

Telefone, 15 Jtesld•ncio, Ruo lera0r1Uae Melo, !OIS - T.,efoee, 19 
C0NSULT0RIO: 
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FIM DE SEMANA 
f'ol,slrava ont,m com dois amigos quarzdo, su,. 

pr,10, avutn o Progrtsslnio - lss, g,-ands om;go , 
,t,rno inimigo das coisos errados em todos os s,us 
aspectos. 

N4o Jusitti tm ptdir liunça aos colegas para ;,. 
ao encontro do nosso lur6i , abraça-lo dtmoradamen
t, pois Jta muito na.o nos vlamos. 

1 
.Assim Joundo /wti-o para junto do.'ii amigos, , 

ali s1 estabeleceu uma tSpcci1 d, mesa redonda. Como 
1slivess,,,.os na Praça da L,bsrdad,, oo lodo da banca 
da Allomiro, o Progr,sstnio, para uao perder a opor
t,midad,, foi logo d,unr/Q : 

- Foi bom lermos lss. agradavtl ,ncontro. Jma
gà111m voeis 9u1, hd dias, quando passava por ªIJ"Í, 
figwi boquiaberto com o 9t1e vi. 

Um ciàad4o derrubou u"' pobr, coitado o potür 
tü 1,,1io/entos socos , - tivtJ o cuidado tú observar -
o sol estava 1nm quent, e nadu aconteceu ... 

- Isso n4o I nada - atalhou um da roda. -
Yocls ainda nllo observaram a CJnda d, desocupados 
q,u lotam didriam,nt, os bo11cos (pobr,s bancos) tússo 
Praça? 

- Qu,,., qu, nao vi issu ? ! Sd q1U1m nao q1U1r 
olr - afirmou um outro. 

- A/as, meus caros amigos, - diss, o Progr1J
,l,tio - tenho um /uto mais grave para relatar. Tra. 
ta-s, d• um maltrapilho, um inftlit jd idoso qu, ftz 
de1ta Praça seu lar e, quase semi-nú, passa aqui todo 
o dic1 a dieer em altas vous n.:,mes cabdudos, princi
f>al1'1ent, quando os garotos ou os marmanjos sem 
juiao o provoca,n, A" as moças e senhoras coram d, 
o,rgonha com o que ouvem , vlem contra a vontade. 

- ]d tivt ocasião ds co,.,e,,tar isso - falou um 
dos amigos - , -precisamos tomar providlncias en,, ... 
pas no sentido d, coibir lss• otentodo a "'oro/ e oo 
p,,dor da famtlia iguassuana. 

- Pauu incrível - continuou o Progrustnio -
p, ujamos obrigados a passar por outro local, quc:,n .. 
do ,,,, companhia de nossas familias, uma vez que 
oqlli para isso u tornou improprio. A" quando va .. 
1110s ficar assistindo a unas dessa natu,ez;a ,,,. pleno 
coraç4o da cidade ? 

BARBOSA MARTINS 

.. .---~--· ..... ---..,..,.,,.,,.,.,,,,.,..,,,, .......................... , ... -. • ...,... ..... ,... ,..,..,.,..,.,,..,..,.,,., ............. .:r-.. .. 

Dr. Eduardo Silva Junior l CIRURGIÃO-DENTISTA 

CONSULTOR 10: 
RUA RODRIGUES ALVES, 1307 

!!ILOPOL!íl ESTADO DO RIO 

- 4LL. --~ 

João R. Cardoso 
Felicita seus amigos e fregueses, o 

dignissimo Prefeito Municipal, exmo. 

ar. Delegado de Policia e demais au

toridades, desejando-lhes Boas Festas 

e um ano de 1950 cheio de 

prosperidade. 

Curso 
llaexo 

Musical Peregrino de Castro 
ao GINÁSlõ .l\FRI\NIO J>EIXõTõ 

(Equiparado ao Conservatório Brasileiro de M6sica) 

Aulas de TEORIA MUSICAL, VIOLINO, 
PIANO e seus similares . 

Dr. Francisco Sanf Anna 
ESTOMAGO, DUODENO. FfliADO E VES(CULA 

Sob control.: do Raio X 
Dlêuloment• das 8 ás 18 horo• 

Rua da Assembléa, 3Z- 3º Pavimento 
TELEFONE 22-4969 - RIO OE JANEIRO 

1 

CORREIO DA LAVOURA 

E, ot,11'!-0 MO poWI• 0.1..,,, d• ••r, a,-o • .... O.. 
p•N-.ntD, o,i>anluma• • nou,a Of4cine n-ooelo, ço,n •oe
r•th1g•m m1X1••n1, of•••c:anoo 1ulm •o• lijul,;ulnot. ..,,_ 
CQmpi.11 

I!, a gora, por Yl1lmo. atenden
do e. Inúmero• peClk!o• dô f"IOa•o• 
lreQueaea. orgaf"lll!amoli "' noe•• 
gronda 

SECl;AD .·.-=-E .·:. D½ISCDS 
e, esperando, cada vez mais, serYir a todos os nossos fregueses, con

eratulamo-nos com êles neste despon1ar de um novo ano. 

! .. 

x-:M:o«M:--xM:--:--Y...;..;~-----:-.o.. 

1 A~MAZEM INDEPEND!NCil 
Secos e Molhados. - Bebidas nacionais e estrangeiras. -

Rrtigos de t•. qualidade. - Entregas rlípldas a domlcUlo. 

P ALJ~ADINO & CIA. 
f P d L b i raça a i erdade, 84 · Tel. 4Z4 · Nova Iguassn 
{:-:-·....-,.:-'.-:-.:-:r:-: ... :-: ... :-,.:-:-:-: ... :.-:-:-r:..,..,..:,..: .. :-:--: .. :-: ... :-:-:-:-: .. :-: ... »>>x~ .... ,.. ~x .. :-:":-: .... >: ..... .,.: .... :-:: ... >o<_,. 
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O Tesouro 
da Ilha 
De NINA SALVI 

Nina Salvi, fc,tej ada au-
1ora de "O Milho de Ouro" 
e outras encantadoras hist6· 
rias infantis, vem atrné, das 
Edições Melhoramentos prc· 
•entear a p:üzada de- toJo 
o Bruil com a 4ª edição de 
s,u livro "O Tesouro d, 
Ilha". 

Com grande simplicidade 
e de forma pitorcsc.1, narra 
aos lcitorezinhos cinco bo· 
nit,u hi~t6ria• como " O Te
souro da Ilha", que dá d
tulo ao volume e se dcscn· 
rola na 1untuoa B,gdt "A 
Gatinha Mimosa" l a J arr.1-
tiva de uma princesa trans· 
formada em linda gatinha 
branca por uma brux•. fu 
demais hist6rias se intitu
lam: "A Fonte da Beleza", 
'' A Ilha Encantada" e "A 
Princesa dos Cabelo! Dou· 
rados". 

A, hi,t6rias ganham mui
to de incerêsse e agrado, 
graços às feli2.:s ilustraçõ:s 
de Acquaroor, que muito 
sugestivamente reproduzem 
as passagens mais movimen
tadas, tornando-as intuitivas 
e vivas. 

Em tõdas as boas 1ivra1iaa 
ou pelo Serviço de Reembõlso 
Postal, nas Edições Helhora
menlos. Caixa Poslal, 120-B
São Paulo. 

EDITA\l 
COMARCA DE NOVA ICiUASSÚ 

I•. Circunscrição 
, 

Pelo p,esente edito/ com o 
prato de trinta dios • publi• 
caçlJo por trls vez,s, atenden• 
do o que foi r,querido por Jso 
J.,,oveis S/ A, na pessoa de seus 
dir.tares Raul dos Santas ]t:• 
cinto e Caetano Falciono, faz 
saber aos promitentes compra• 
dores Ju/io Anthtru da Graço, 
Paulo Torres • Antonio Nas
cimento, residmtes em lugares 
ignorados, que 'ficam intima
dos pura efetuarem neste car
tdrio os paga.,,entos das p,es
taçD,s atrasadas dtcorrent,s 
aos lotes d, terreno constan· 
tu dos contratos averbados 
sob os números 315, 107 , 93, 
as fls. 1970., 77 • 7f>, do livro 
8tlJ, sob pena de o "ªº faz,n. 
do sarem canuladas as aludi
das ov,rbaç,J.s. A.os seis (6) 
dias do mls d• dezembro du 
ano d, mil novtc,ntos e qua• 
ronta , nov• (1949). Eu, Nica
nor Oonçalues Pereira, sMb• 
oficial do Registro o datilogro
fei. Eu, Henrique Duque Es
trada ,Ve:y,r, oficial do Rtgis
tro, o subscrlfJo , assino. 
Henrique Duque Estrada Meyer. 

1-3 

DENTRO DE SESSENTA DIAS 
da data da ~ssioatura, são obrigado, pelo Decreto n• 4.8S7 
de 9 de novembro de 1939, .io REGISTRO no cartório do 
regidro de Titulos e Oocumenloj, para qu e 1lroduum seus 
eleitos }egai1, as CARTAS DE FIANÇA; o, CONTRATOS ilE 
LOCAÇAO; ns CO~TRATOS ou RECIBOS de compra ou pro. 
messa de venda em prestaçõ:s, a prazo, com reserva dt 
domínio ou não; os documento" Lle procedcncia estrangeira 

C 1\S1\ PEl{Nl\NDES· 
Ferragens, tlotas, loucas, cristais, materilil 
<'létrico, bijuterias, papelaria, artigos esco

lares e para presentes, etc. 

Gabriel Fernandes 

RECIBOS de compro e vendo de AUTOhlOVEIS ou peobor U 1\ ' ' 
quando têm de produzir tfdto cm repartiçõe!oi ou Juiio; os I R MRL FLf>RIANf' PBIXf)Ttl 202C) 

dos mesmos (artigos 134 a 139). ·--------- _ Nova lgooss~ Bstado do Rio 

1 

G ui mar ã e s Ferna~d~unes Brigagão· 1 

ADVOGADOS 
ESCRITÓRIO: AV. NILO PEÇANHA, 23 iEOIFICIO NICE), 2°. ANDAR;· SALA 6 

Das 9 ás 10 horas II O R A R I O (D I à r I a me n 1 •) Das li b 12 horas 

Márí o 

________ ..., ___ .... _____ ·----..... -------·---.... -----------
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eomarca de 

E D 1 
Cartório do S•. Oficio 

Regl11to de lmoHII da t•. 
Clrcun1<rlçcto 

De acõrdo com o etlaluldo 
nos erligo• 2o do Decr<lo· lel 
n. 58, de 10 de dezembro de 
1937 e 2" do Docrelo n. 3.079, 
de 1:i de selembro de 1938, la
ço p~bllco, que foram depoti· 
lados em meu cartório. à rua 
Getúlio Vargas n. 126, nesta 
cidade, por Adolfo Palatoik, 
brasildro naturalizado, ca~ado, 
proprieljrio, residente , rua 
:lenador Euzébio, n. 14, aparl•• 
menlo 19, no Oislrllo Federal, 
o memorial, planta e demais 
documentos :,elos referidos de. 
ereto, exigidos, relativo ao ter• 
reno situado no 2° distrito de&· 
te Município, Queimados na 
localidade denominada Cara
m uJos, fera do perimelro urba
no. s o b a denominação de 
"Bairro Alecrim", fazendo fren .. 
le parte para a rua projetada 
n° Um, do loreamento de Cara
mujos e parle prla Estrada de 
S ,n10 Anlonio, prolongamento 
daquela rua, medindo cem me~ 
tros pela face da dita rua Um 
e cento e sessenta e um metros 
p ,la aludida Eslrada de Santo 
Antonio, até alcançar uma faixa 
de vinte metros contendo um 
val~o retificado pelo serviço 
de saneamento, quatrocentos e 
quarenta e 1rês melros e quin
ze centimetros por linha de ru• 
mo qu~ define uma faixa de 
largura uniforme de cinco me
tros Junto à margem direita do 
Yalão retificado, sendo quarenta 
e oilo melros da cerca da Bs· 
Irada de ferro Central do Bra-
1il até a faixa de vinte melro1 
da vala relillcada, vinte melros 
e quinze cenlfmelros pela Ira-

CbltlllHO DA LAVOUU Domingo, l8-Xll-l~49 

Nova lgaaçtí .--.,-:..: .... ".«~OCOOOOOOOO}COOOOO~ODIOOOlll.01.0CIO•. eomarca de Nova lgaassti 

:;:·.:~:.~~. i NOVA AURORA!~:.~~~~-~-~~'~;:;~~~ 
ai~ alcançar a linha de rumo )' • • ferrai , com o pra.io de 10 dlo,, lay.:le Pimenta, t78ma. de ex-
que deline o l•do direito do ·f TERRE#OS A PRESTAÇ,eO a requerlmonlo de " SIAL" So• len,to por um lado, coolron. 
terreno pela maraem do citadc 'ç c1edode lmobUlorla e Adi,1lni1- lando com terreno acima dea-
rlo SanÍo Antonio; olt~cenloa , i· SEM E#TRAOA E SE• JUROS trodoro Lida., no forma abal.o , crlto e 208m1. do outro lado, 

~i~!it/ ~l.:,O 1~::;~·refo~~ 
1
r~~o :f, BAIRRO SÃO JORGE - &mal de Xor6a. Conda- Henrl3ue o u q u e Baleada ~~l~~.°~:~:e~ro

0
T~r~:::_ dié!~. 

pectivamentc, de duzento1 e ••• çlo barnta, eamiohonet.e de Belford Bos.o o NoTa Icausd lleyer, rtclal dRa pi rlmedlra IClr- de frente, Igual lariura aa h-
trlota metros, por uma lloht • c · 1 A cunscrlção do ee atro e mo· nba doa lund01, por IOOm,. de 

:_•:,·· at~ NoTa Aororo. hma igal • Petrópol s. «•• com vela da Comarca de Nova lguas t a d r f 
que dellne uma faixa de largu- abaadaaeia, 0 lo• 0 lõrça pa»ando dentro das terru. Pian- . E R d J 1 • ex en, o a rente ao1 undo1, 
ra uniforme de cinco melros n 11 ·a· ta aprovada pela Prefeitura de No•• Jgoa.uú. Facilidade su, s lado do lo e ane ro, !Imitando a lrente com OI lun-
margem de uma vala retificada :i,: do <oomaçlo, voada em 72 prestações mensais a .omtçar por nom,ação na forma da lei, doa do terreno de Joio BaUlla 
que atravessa a Estrada Santo .,. d'l CrS 225,00. Tratar , &T. Rio Bn.oeo, 91, &-, ud.ar, ou etc. de Vaaconcdlos, de um l•do 
Antonio, a contar da meama ·t com o u. llello no local ou ' na D. Lucia, 60, em Bel- Pelo presente edital, com o com Antonio N'unea l!l•u, do 
Estrada, vinle e um motro1 por X !ord Roxo, Estodo do Rio. prazo de 10 dias, laço aaber a outro lado com Lalayele e do 
Um lance alravessando a rele • quem lnleressar pona, qu• por outro lado com quem Ge dlrello. 
rida faixa que cont~m I vab -~"°' .. " o 1:1_, .1_1_1 • •-•-• •-~-•~;O O.e O 11.1O111111111111 "SIAL" So~tedade lmoblllarla Aos lntereuado11

1 
porventura 

retilicada e quinhento1 e te• ..._ rvv. ·ivr ....-i ,.. e d,,dmlnlstradora àLtda .• 
O

com existentes na apresentaçlo d, 
tenta e sete melrc-1 ati atcan• se e nesta cidade, rua etu• tmpugnaçõta, llu marcado o 
çar a margem do dilo rio Santc 110 Varga• n. 22, foram depoSI · prozo legal de 30 dias, contado 
Antonio, confrontando n e• 1 t TELHAS FRANCESAS lados neste cartório, para lna• da última pub1icaçlo do presen. 
lance con: a Ccmpanhia Pazen crlção nos lêrmos do Decreto- te. Para con,lar foi l<lto o pre. 
das Reunidas Normandia; e pelo Lei n. 58, de 10 de dezembro oenle e outros de igual teor, 
esGuerdo, mil e noventa e lrê, de 1937, reRulamentado pelo para afixação e publlcaçto. Da· 
metros, em lancea suceHivos Dtcreto n. 3079, de 15 de •e· do e passado nesta cidade de 
de qualrocenlos e cinquenta r Proced8ncia S. Fidelis - E. do Rio lembro de 1938, o memorial, a Nova lgua>Sd, E,lado do Rio 
oito metros, oitenla e aete me- planta, os lllulos de domlnlo e de Janeiro, aos trinta dias do 
lros a partir d3 rua número Um, 1 N F OI M A Ç O E S, ~:!!i~~::,m~:'ºá rr!l~Uv

0
o;al:o~ mê• de novembro de mil no-

confrontando com a Companhia R w, h I F'J . p . t 2399 vecentoa e quarenta e nowe. 
Fazendas Reunidas Normandia ua ,r .. arec a orzano ezxo 0 , P~~~~~~~da Tfr~~n~r~ 

5
~;:!!~sd; eu, flenrlquc Duque Estrada 

e quinhentos e quarenla e oito T e I e f o O e 1 3 2 ~ frente para a rua Dona Clara, Meyer, Oficial, o subscrevi e as• 
metros. fazendo lace com a !ai- sino. Assinado : Henriq"' Du· 
xa da Eslnda de Ferro Cenlrai ., w \~s~s~·~~ur:x,~~!a~un:aos.lre~~! que E,t,ada Mey,r. l!straldo 
do Bra.sil, linha tronco~ com a aos fundos, !Imitando de um por cópia logo em tegul:Sa, es· 
érea de 242.500m2, sendo , , . 1,----------------------- lado com Joaquina Armada, do tando o original, que foi allu-
15.!!90m2 doados à Prefellura ! ; outro lado, com os herdeiros do, selado na lorma da lei. Eu, 
• o re

st
aole em avenida, ruas I Fund"1ça-o Esperança I de Anlonlo Pinto de ArauJo e HenrlqueOuqueEstrada Meyer, 

e 428 lote,, compondo 12 qua- 1 d L 1 1 PI Oficial, a subscrevi e assino. dras. As impugnações dos que i noa un os, com a aye e • 
porventura se julgarem preju-' l Fundição de M•lai•, Bronus Fosfo,010, pare, lodo, 01 roonta; ~eg~ndºt !:~~e~o r;;;; l'r/. Hmrique D u q u • E,t~; 
dicadcs deverão ser apresenla fin,, Molde, para Fundição, Mecanlca, Con1lruçõa, Re- ms. e ren e eyer. 
das em cartório, dentro de 30 con1tru~ão de Máquinas. Torneamento de Pe$OI. 
diaa, contados da terceira e úl. Võlwulas • Torneira,. 
Uma publicação deste. Nova 
lguassú, 30 de novembro dr 
1949. O ollcial : HermH Gomo Alva.ro Esteves Costa. 
da Cooha. 

3-3 FUNDIÇÃO E FÁBRICA, 

Oficina t\\ecânicc1 
SOLDA ELtTRICA I OXIGtNIO 

Restaurant Emilio 
Rua Arlpuá, 426 - Est. de Ricardo de 
Albuquerque - E.F.C.B. - Distrito Federal 

ESCRITÕRIO, 

Seniço do tomo me•anico • plaina, couertol ,e ma.ata. 
1m gtraJ. reforma em motores de eombastlo i.Dtema. aoa

lagem e 199-0ntamenlo de mtlquiau de qallqaer tipe. 

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1401 
Cozinha brasileira e estrangeira. Ambiente agradavel 

e fa:nlllar. Faça suas relelrões no 
RESTAURANT BMILIO. ---------------------

Rua dos Invalidos, 86 - Sob•. - Sala l 
Telefone: 22-7474 - Rio de Janeiro 

ALBERTO COCOZZA, 
., 

Bittenconrt & Alarcão Ltda. 
Trn. !3de Março,Z4-Tef.f36,NOVA IOUASSIJ'.f.,Oltlt 

., 

INDUSTRIA, 
LAVOURA E COMERCIO S. A. 

Serraria Nova Iguassn ~ Fazenda Guandú 
Dislribaldore1 do Cimenta MAUÁ e de ferro em Ocral. - Tiatas 

Ypiranga 

Madeira, e Material, par• coa•lroçGu - Louç11 Sanitát 111, Mao 1. 
lhas, Perncen1 e Tiatas. - Pat,ricantes de caixai e carrocerie, 
para CAMINHÕES. M6veis e armaçne, - E,quadriu e Carpiatarla. 

Estrada dos Jllbos - earamulos - B. F. e. 8. 

Lenha -· Molrões em ,.,.,, esc11la. Tores Jenlp11po 
e J11quitibá. Beoeous pera exportação. 

Lavoura em geral. 

INTE~Nl\TIONl\6 Hl\f{VESTEf{ i\\A~UIN!\S s. 1\. 
eoNeBSSleNÃRIC> S 

Auto Caminhões - Auto Onibus - Máquinas Agrlcolas - Tratores de rodas. Tratores de Esteiras 
- Motores a Oleo Diesel - Máquinas para Rodovias - Peças - Acess6rios - Oficina Mecanica. 

Jlgeotes 'fex .. co - éteo <!omb :stlvel, lubrificante e ga,ioJina. 

Rua Bernardino Melo, 1835 a 1849 --Tels. 44 e 196 
(EDIFto i:o PRÓPRIO) 

Nova lguassú -- Estado do Rio 

1 e...,.»~ 
•ilPlo,ledtllt 

Arll' - Fie 
(5211Ç0P.S - dl li 
..,,.,p11e r<da, 
• iemdJo. com 1~ 
tllftlOde•ll(l.00 

Art, 2'-AI 
,. .. pabllcaçio,_, 

Prsftilllallllllt 
QülTJlO 1 

Be 1< 

1 Cuwa 1111 
•kpi,,i.u.ta., 

Atl I• - Fie; 
YI - DAS ISENí 
.. PIMlrt, ler 1 
lnpamúfmaded 
•tllabelectmenlol 
.. •ICellúlo, à li 
antodlnatdo,o p 

Art. 2' - A p 11 d~ 111 Plbllcaç10 
&,tu, •••ieii 

8imTUon 

( 



1i..e 

' li -

~ 
linha 

"t.. 
de ,1• 
•01ron: d,, ,.d .. 
de. ' ~'· 
na 1f: 
º'· de 1ndo1 
1 lun; 
~""• ltdo 
1, cto 
• do 

''"º 
"'··· lo de 
lo 0 
lltdo 
tltn. 
pr,. 
ltor . o.~ 

de 
Rio 

1 do 
no. 

10ft'. 
Irada 
e••· 
Du. 

'lido 
' , .. 
l;.u. 
.Eu, 
rytr, 
lino. 

'""º 3-3 -

.. 

1 

ct 

~ml,Dgo, 18-X.11-1949 

Prefeitura Municipal de lava Ignassó 
Besolu9ã.o u. 93 

Autorl.1• o ar. Pr•f•lto Munl•lpol • door 6reo 
de ferro, pertencente ao Potfl1116nlo Mvnlcl .. 
pai, ao Muqulla Toftlt Clube· 

A Clmart Muicip,1 de Nou lguauó., por 1101 repreaea.tan· 
• JtpÍI, decreta e ea 11.ncioao e promalgo I u,ruiDte Resoluçlo 

Arl. 1• - PJca o Prefeito Munlclp1I autorizado a doar at. 
Mr1qalt1 Tenl, Clube uma Area de terra Incorporada ao pa
trlmõnlo do llunlclplo, localizada na praça de Mcaqulla, neas: 
localldade, 11tu1d1 10 lado do açude, bem cc,mo 11 ln1t1l1çõe: 

do m•1~r 20 - Para a elcllvaçlo da preaente ~oaçlo podm 
0 11, Prefeito asalnar qu111quer tnslrumcntoa publlcoa que •· 
1orntm neces11rlo1. 

Arl. Jo - O l[esqulla Tenta Clube nlo poder, dar ac 
lmôrel deacrlto outra uttllzação que não se relacione com , 
latlalação do mesmo, de dependencln dealinadas à pratica d, 
"porles ou ln1lal1çlo de sua oede aoclal. 

Arl, 4• - No ca•o de dlssoluçlo do Mesquita 1' e n 1 • 
c•ube voltar, o Imóvel a pertencer ao Patrlmonlo Munlclpal. 

'Parágralo unlco - No caso prevl•lo no arllao 4• a Pre
loltura Manlclpal eslará desobrigada de qualquer lndenlzaçlo 

por be;:~.
11g!1~ ~

11
;:.:eºn1~'i::iiução entrar, e m vigor na dali 

da 1ua publicação, revogadas as disposições em contrario. 
Preleilon llonicipal de Nou lgna11ú, 5 de d .. embro de •9'9. 

IEBASTilO DE ARRUDA NEGREIBOS - Prefeito 

B, e 8 O l U Ç ã, O D. 9 4 
Altera dl1poelfio da Re1olu~ao n. 59, 
do 31/11/-48 (Código Tributário), 

j, Camua Municipal de Nova Igaassú, por seus rcpresentan
... ltpis, decreta e eo saneio.ao o proipulgo a seguinte Beaoluçlo: 

Art. 1• - fica alterado o a, 1. 33 do Capflulo VI - DAS 
fSl!NÇÕP.S - da Resolução n• 59, de 31112148, que pasoa,, a 
ter I segulnle redação : - Toda edificação lem dlrello, a lllulo 
de ,enldlo, com lsençlo do Imposto territorial, a uma área de 
ierreno de mll (1.000) melrn• qusdrado1. 

Arl. 20 ·- A presenle Resolução entrará em vigor na dala 
dl 1ua publkaçlo, revogadas as disposições em contrário. 

Prt!eltun lluaicipll de No•• lgu&ssd, 5 de de•embro do 19'9. 
IEBAITilO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 

Besolu9ão D. 96 
Altera dl1pa1lf6• do •••••••ª• n. 5', 
do 31/12/48 (Cádlt• Trlb..t6rlo). 

A Camua llunicipal de Nova Igu1s1ú. por seas repreaentlll· 
• ltpia, deerela e eu aancioao e promui,o a aecuiate Reaoluçlo: 

Art. 1• - Pica allerada a allnea "e" do art. 34, Capitulo 
VI - DAS ISl!NÇÔES - da Resolução n, 59, de 31/12/48, 
que panar, • ter a segulnle redação : - Os terrenos. att a me
traaem mblma de dola mlt (2.000) melros quadrados, anexos 
aoa eelllbeleclmentos Industriais do mesmo proprietário, desde 
que neceu,rlos l exploraçlo da lndlialrla e medlanle requer1. 
•1nto dlrlaldo ao Prelello. 

Art. 2" - A presente Resolução enlra,, em vigor na da0 

li da aua publlcação, revoaadas as disposições em conlrárlo. 
Prefeitura lluoicipal de Non lguuad, 5 de d .. embro de 1949. 

SEBASTIÃO DE ARRUDA NEGBEmos - Prefeito 

COPIA 
T""'º d• contraio d, locoç,t,, ,ü s,nnços que fa· 
um, como outorgante, a Prtjeituro Municipal dt 
Nooa /guossú, n,st, ato rtt,resn,tada p,lo seu Pre
fltto, dr. Stbosti4o de Ârruda Negreiros, e como 
outorgado, o senhor Joao de Deus F.,reira Batis
ta, brasiltiro, solteiro, professor, residente d ""' 
Bar/Jo tk Tingud, 406, nesta cidadl, os quais tlm 
ju•to • conr,•ncionado o uguinte: 

Primeira - O outorgado obriga-so a prestar d outor'°"'' _os seus urviços wmo professor do Gindsio Mu,sicipol 
ltont.iro Lobato, ,usta cidade, ltcionando ao curso ginasiol 
'°"'º rtgent, da cadeira de inglls, em hordrio prt.estabeltcido "''° diretor do r,fnido gindsio, , cujo hordrio obriga~se o ou. 
lorgadQ a olHikur ji,lment,. 

Seiunda - Obriga.u tambhn o outorgado a ob•deur as 
.,,,,,., ,ma,sadas da dirdoria do gi,idsio, , cu1as ordens dr• .,,,o u, rigorosa"""'' oburvadas. 

Terceira - Durante o prat.o de duraçllo do presente 
13,.t,ato, que vigorartJ a partir de Jo (primeiro) de março do :o tM curso e a t,rmina, em 28 fvint, , oilo) dt feverl:ir" 

tir6~uflo cmo, o outorgado venu,d r,mu,,traç4o de C, I 
IIJJ}() (vorte c,u~ti,os), po, aula 1fetivam,nte dada, cn,,-,nau 
• "•Pctiva dnp,sa pela fJtr'ba p,-6p1ia do orçamento vigentt. 

Quarta - Nos pertodos de examts e de flrias escolar.s, 
,.. q.., a rtlfluneraç4o do outorgado nao pode ser caJculadu 
' 6au 11tabtltcida na clau,ula anlerio,, obriga.se a outo,-
1ª"'' a t>agar./h,, a titulo de vencimento, a remuneraçdu 
""""'l de Cri 270/J{) (duuntos • s,t ... 10 cruzeiros). 

. Quinta - O pagam,nto a que Sei refere a c/t,usula t,, .. 
lfiro 1.ua efetuado pela outorgante cont,-u remessa mensal 
:Oi{nf>tctivos mapas de f,-,qulnc,_a, que s,r(Jo encamitlhados 

ri/11tura ,Pelo dir,tor do gina~w municipal t't{eridu. 
Sexta - O inadimplemento de qualquer das clausulus 

~, CO,strato irnpo,.-tard na sua rtsc,s(Jo de plt110 d1r11to, in
~UJ"fnter,tent, de qualquer not,fica,ao jud1ciul ou txtr,, ju 

"> E, Por assim havtrtm ojustadu e co11vtncio,wdo .• partJ 
,,'"1~r to, lavrado o present1, conlrulu "º /wr,1 fnó/nm dtst.. 

l/,ituro, ao$ dtz dias do mls dt setrmb,11 úo uno dt mil 
llííwu,rtos , quarenta • nuve o quoJ depois de lido I achudo 
;:'::"'' ao que estipularam' vm devido,11enl1 ª. ssinudo pelas i..:: • t>tlas tutemunhas ÁtarntfU Mar<ondes Rodrigues • 
llatl, rti,ae Pire, tU Mdo, brasileiros e domici/11.Jdos n~sta ,,. 
-.,.;; ª tudo r,•stntts. Eu, Salorn, Torres t::nno•,~ Ofic,~/ Ad
~ trat,oo L", o escrtvi. E eu, Ndson Soorts, .._Juf, da Di
H ih Ãd#tinillraç,2o, 0 subscrtvn. (ua) Sebaatiio de Arruda 
ao1:•lroi, Joio de Deus l'errelra Batlsla. Mamede Marcondes 

rlauea, Lamutlne Pires de Melo. 
~•td ~n/orme O original: Salomé Torres Ennes, Oficial 
1, ,._ o'''"two ·L''. o datiloK,afei. Y,sto: Nelson Soares, lhe

- , A . 

CORREIO DA LAVOURA 

e rápido SERVIÇO FORD! 

O Po~as Ford legitimas 
... irmãs gêmeas das peças 

originais do seu Ford. Ajustam
se como uma luva, rendem 

mais e duram mais. 

C) Mecanlcos Ford 
Espedallzodos ... que 

conhecem com perfeição 

mais econômico. 

8 Métodos aprovados -
pela fábrica ... planejados pelos 
mesmos engenheiros que construiram 
seu Ford Mais um fator de 
economia e rapidez do serviço. 

O f•rramentaa ••pedais 
ford ... fabricadas de acõrdo 
com especificações dos 
técnicos Ford, especialmente 
para dar maior precisão 
e eficiência ao 
Serviço Ford. 

conhecemos melhor 

Revendedor nesta cidade: 

G. Argenta 

J. VIEIRA & Cia. 

ApC11'elhos aanitarios - Azulejos - Mosaicos 
lhos hidraulicos B R C. 

--.··--
Laclri-

Revendedores autorludos das Indústria~, Klabln Irmãos & Chi. 
Cla. Cerâmico Bre.sll.ilr11. - C11rtl.m1c" S ,come.o S. A. -

Fundiçllo :1 asil S. ,, . - lndJ•tr us Rei. 

Vt>nlilodores -- Lnmpadas - Matori,.ia para Instalações 
eletrlcas e hldr:iuilc••. 

LOJA E ESCRIT• RIO: 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2191 • Tel. 263 
Nova. Igua.sriú E. do Bio 
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INDICADOR 
~ 

Modloo 
Dr. Pedro Reg1na Sobrinho -

-'"\é.dlco operaoor. Partos. -
Consultas diárias das 8 ~. li 
n,. - R. Anlon,o Carlos, ~t -
Tel. 284.-Nova lguassú. 

Ad1rogado 
Dr. Paol• Machado-Advogado 

- R. Oetullo Vaigas, lr7. Fone: 
282. - Nova lguassú, 

BSeRITêlW!> OB 
ROVE>GROf> 

Dr. Fernando Dourado de Ou,mle 
(lnsc. na O. A. 8, D. f. 7.182 e 
Eslado do Rio 1.033). Terças o 
qulnlas-lelras, das 12,30 às l~,I» 
hora1. Av. :Marechal Floriaoo, 
1962, aobrado - Nova lguaHd. 
E segundas, quartas e sexlasª 
feiras 6 Av. Graça Aranha, m. 
sala 411, lel. 22-8909. - D. I'. 

Cart•rlo d• 2° Oficio do N•tea 
- lol• Blttene•urt Filh•-Oliclal 
do Reglslro de Tltulos e Dtt
qumentos. Comarca de Duque 
de Caxias - E, do Rio. 

Denli•I•• 

De\~
1
1!1a ~•ora~l~0

~e;;je CJ~~'l1~: 
18 horas, Rua Bernardino Mele 
n. 2139. Telelone, 314. Nova 
lcuassli. 

•UBEM SILVA - Ciru,giio• 
clenfl1ta. - Ed. Carioca, ! · Oft• 

~-. •• IIQ. Telefono, 42-5951. *'• do loneir•. 
' 

Dr. Pedra Santiago C•Hlo -
Clrurgllo Dentista. Ralo X-(Edl
liclo Ouvidor). Rua Ouvidor, 
Ui9, So andar, sala 811. Tele• 
fone, 43-6!!03 - Rio. 

De•11•chante 
ib•lta,lo Técnlc• C•aerclalloat•• Netta a lr•ia (Contado

res e Oespac~antea). Senlço1 
comerclala em geral. Rua dr. 
Oetullo Vara;ao, 22. Tel. 208 -
l"ova fguaasli. 

eeNSTRUTf>RES 
leio Sl•on••• - Construlor 

licenciado. - l!ncarrega-se de 
construções e rc~conslruções em 
aeral e sob administração. -
Res.: Rua Marechal floriano. 
2036- Casa XI - Nova lgu,ssd. 

lobert• Beroal Sooro1-Con1• 
trutor licenciado no Munlclplo 
de Duque de Caxias. Residente 
em Nova l&uasoú á rua Edmur.• 
do Soares, 304. 

Bolos Artísticos 
PARA ANIVERSÁRIOS, CASA• 

MENTOS, BA TISADOS, ETC. 

Mme. TERRY 
Telefon• 50 - No•ca lguauA 

fl4COS • 
AMIMICOS 

TOMEM 

IJh ~ISO!a~I 
''8l~RA" 

Grande T6nlco 

lmiltar da ~ilva Bar~ma 
Dfapachante Munlclpsl 

A,. Pre1ld•nt• Vo,gas, 1-49 
,. andor., ,alo S, Tel. -43 7535 

Rio d• Jonelrct 
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JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE NOVA IOUASSÓ 

eartórlo do $o ~flclo 

Edital de Citação 
de Interessados Incertos e 21usentes, com o 

pr21zo de 30 (trlnt21) dias. 
O Doutor Jalmir Gonçalves da fonte, Jui• de Direito 

SubstitutCl, em exercício, da Coma~ca de Nova lgua!lsd, Estado 
do Rio de Janeiro, na lorma da lei, ele. 

Faz saber, a quem interessar possa que. lendo Braulino 
Damasceno da Silva e sua mulher Antéria Damasceno justifica
do a posse mann e p;ciflca do terreno m.:dinJo vinte metros 
de: frente para a rua Felismina Samplio. igual largura na linha 
dos fundos, confinando com a rua Santa ':,1ara, por quarenta e 
um mi;?tros de extensão, da frente aos fundos, dt: ambos os la
dos coafrontando pelo lado esquerdo com Alvaro de Castro 
Rccha filho e pelo lado direito com a Travessa Ferrdra Viana, 
com a qual faz esquina, corn a área de setecentos e oitenta e 
nove metros e sessenta e oilo dectmetros quadrados. onde se 
acha edificada uma casa de moradia lançada sob o número 75 
da rua Felismina Sampaio, situado no perimelro urbano, em 
Andrade de Arauj:>, no 1° distrito deste Município, cita por 
ê;te edital com o prazo de trinta (30) di:is, aos interessados 
incertos e 'ausentes, para contestarem o pedido d: usucapião 
dos justificantes, sob pena de revelia. E pua GU.! chi.:gue ao 
conhecimento de todos a quem interessar possa. foi expedido 
e presente, que será afixado e publicado de acôrdu com a lei. 
Dado e passado nesta cidade d~ Nova lguas~ú. Estido do Rio 
de Janeiro, aos seis dias do mh de deumbr~ do ""'º de mil 
novecentos e quarenta e nove. Eu, Ha,me::; Gomes du Cunha, 

tOilREIO DA LAVOURA Domingo, t8-Xll-1~48 =~~~~~::::::::::::========== 
Á PRAÇA 
José Nunes de Carvalho e 

Antonio Luiz de Sanl' Ana. Uni• 
cos s6:1os componente:, da firma 
"Fábrica de Bebidas e Vinagre: 
Jlaipú Ltda.''. com sede á rua 
Potiguara, 49, em ltaipú, 1°. 
distrito do Municlpio de Nova 
lguaasú, Estado do Rio de Ja
neiro, comunicam à Praça em 
geral, e a qu:m mais intere88ar 
possa, que cederam e transferi· 
ram todas as quotas subscritas 
~ realizadas, na !irmê\ supra, 
10s senhores José Gomes do 
\maral, Antonio Rodrigues :=i
vêda, Jorge Oomes da Silva e 
José Ribeiro Dias, os quais 
continuarão com a mesma fir
ma, no mesmo local e com a 
mesma industria e comércio de 
bebidas e artigos correlalos, 
assumindo todo o ativo e pas
sivo dos cedentes. Aos que se 
julgarem prejudicados ou pre
tenderem maiores esclarecimen
tos, queiram apresentar-se den
lro do prazo de {30) lrinta dias, 
contados da data da ullima pu
blicação deste. 

llaipú, 5 de dezembro de 1949 
josé Nunes de Carvalho e 

Antonio Lufa de Sant' Anna. 

POSTO E OFICINA UNlÃO 
---------·--------~ ----

AUTO SOCORRO A QUALQUER HORA 

JOSÉ M:OREIB.A NETO 
Agente da Tbe Caloric Compaoy Produtos PAN-AM 

Representante autorizado STUDEBAKER 

Participa nos Reus arnigns e fregueses que 
já reiniciou os seus ~, rviç ,s d, lavogem e 
Jubrificltçúo de automóvl'is e cnmiohõ6~, 
sgura c.,m mo<lernlssi n11s instaluções e ele
vador de pistão duplo p 0 ra carro~ de gran-

de tonelagem t' ônibus. 

Rua dr. Tibau, 80 - Telefone 160 
Nov21 lgu21ss6 E~tado do Rio 

/ndJeoíÍdl 
Comercial 
Farmaoia 

fe1rae1cia • Dro9arla Central
Rua Marechal floriano, 2194. 
Tel. 16 - Nova lguassú. De
positaria dos Produtos Sealnlna 
e Vlctory. Parm,ceutlco A. P. 
Guimarães Vlclory. 

'221sas Fonerarlas 
Caia Santo Antonio - Ser. 

vlço funerarlo · Guilhermina 
ferreira da SIiva. Rua Mare 
chal floriano, 2018. Tel. 86 -
Nova lguanll. 

Diversos 

Escrlvào do 5° oficio, o subscrevi. 
Jalmir Gonçalves da Fonte, Juiz de Dir<ilo. 

Concordamos : José Gomes 
1-3 do Amaro/, Antonio Rodrigues 

Fivtda, Jo,ge Gomo da S1ltJa 

f êASA .• KALíL~1 :~::~:·:: ::: ... ::w 
Oficina Mecânica 
&E.FORMAS DE AUTOS EM GERAL 

Pintaras, capotaR e e~tu!amentos 
Cooeertes de baterias diversas 

Oelfi• Pereira Montene,o -
ConsttUlOr. Av. Santos Dumont, 
626 - Telefone, 69 - Nova 
Jguassú. 

S. M. T orraca - Copias e pa. 
pels heliográficos. !l. Uruguala
oa, 112-1° and. Fones: 23-4968 
23-2663 e 43 8826. 

C A L Ç A D O S E M G E R A L O vende·•• ou troca-se por um cami-

t Para homens, senhoras e crianças, pelos menores preços. 1 ~:~~d:~ :1~~~;d
6
av~on!>JtDm~~a v!~e: 

Umberto Ambrosi Mandioca o olpla - Com 
pra-se qualquer quantidade, á 
rua S. Sebastião, 1695 {luodos 
-Belford Roxo-Estado do Rio, A casa mais bem instalada desta cidade ~Íd~1:{e.á rua Mendºªça Lima, 70{2~j)1ª 

R. !.UOlt ANICETO De VALE,
0 

72-NOVA IOUASSÚ-E. do R~ 

\ Ea.lil x. Fa.rja.lla 
II Raa Marechal Floriano Jl'elxoto, 2211 1 

1 
N4'VR IGURSSO - E. 04' Rlt, I 

···························-

: 

t 

-

Sociedade Baticinios 
União ~tda. 

Usina e Entreposto de Leite 
Laboratórloa completoa para ao6lleee de leite 

Matriz I AVENIDA FRANCISCA DE ALMEIDA, 1419 
{Edificlo proprlo) - NILOPOUS - E1todo do Rio 

F 111 a Is USINA : RUA SÃO JOÃO BATISTA, SOZ 
(Edilcio proprio) - VILA MERIT( - E,todo do Rio 

J 4' SÉ MRHIR TBIXBIRR 
SOCIO GERENTE 

FOTO ELITE Ateode-10 a domicilio para eu1meoto. 
Retratos pua doeumentot em 80 mi

nutos. Espeei1li.sta em reprodaçlo ele retrato• a erayon, ,~pia e 
õleo. Veod11 do mf.qain11, filmei, quadros, santos e altron&. 

Ruo Ma,echal Floriano, tt43-lofa-TeL 413-Nowa lgoanO 

.!1•4a•O•C:•0•8•aD•e•-.0+••0 ...... t a.. 

NOVA GARO TINHA 
Comer bem todo1 

"íi> C lil F' E" E 
gostam, mas partt 

h:J comer bem só no BAR 
Restaurante Nova tl Garotinha -:-

\", 

Restaurante de f Bebidas de 
primeira ordem. 

ll'etlsquet,111 6 
tedaa a11 

portagaeaa ~•alldades 

1\lm~id4 & Cia. ~tda. 

Rua Marechal Floriano. 1988-Tel. 129 
•ovA IGUASBÚ - E. DO RIO ............................. , 

@lr.5\rr.:illr.nl!alr.ilf~==· Ih sssss~ - ~ 

1 
i 

Telefs.: 4 (Contadoria) 9 25 (Gerência)-End. Te!.: ''SRtélite"-Caixa do Correio. 3 
Condições :e;,a.ra, as contas de depósitos 

Depósitos stm limite . 

Depósito inicial minlmo, CrS 1 'Jí..),( ·1. 
saldos ioferiores áquela quenfü1, neN 
60 dias a conter da data :..•, abertura. 

. 2% a. a. 

Rctlrad~s livres. Nilo reudem juros os 
as contas liquidadas antes de decorridos 

Depósitos Vopulares - Limite do Cr$ 10.S'.:~!.OO . lJ !/2 ¼ a. a. 

Depósitos mioimos, Cr$ 50,00. Retiradas ·nf::limas, Cr$ 2o,co. Nilo rendem juros os 
saldos: a) inferiores a CrS 50,00; b) exceL::iotes ao limite; c) das coo1as encer-· 
radas antes de decorridos 60 dias da dnta da abertur ;. 

Depósitos limitados - I imite d,J Cr$ 50.01.J{\00 • 
- Limite uo Cr$ 100.000,00 • 

q ¼ a, a. 
3 ¼ a.a. 

Depósitos mínimos, Cr$ 100,00. Retiradas mi,1imas, Cr$ 50,00. Não rendem Juros 
os saldos inferiores a CrS 100,00. llemals condições idenllcas ás de Depósitos , 
Populares. " 

t>epóisltos a Vrazo Fixo 1 

Por 6 meses 
Por 12 meses . . 

4"'/0 1. a. 
5 % a. a, 

Com retirada mensal da renda, 
' por meio de cbeques: 
Por 6 meses 3 1/2 ¾ e. a. 
Por 12 meses . • 4 1/2 % a. 11. 
Depósito mlnimo-Cr. 1.000,00. 

l 

Oep6sltos de 11 viso ll'rfvlo, \ 

Para retiradas mediante prévio aviso·~ 
De 30 dias • • 3 1/2 ¼ i.. a. ' 
De 60 dias 
De 90 dias ., 

, Depósito Inicial mlnlmo 

• '¼ •.•• ,; 
4 1/2 ¼a.·~ 

. •' 1.000,00. ' . . 1, 1 
@i] Letras a prêmio: Sêlo proporcional. Cond:ções idênticas ás da Depósito a Prazo Fixo •. 
~ ~ 
~ Faz, nas melhores condições, tôdas as oporoções bancários ) i 
..eJ COBRANÇAS - TRANSFERENC!AS D~ FUNDOS. 

1 
DESCONTOS de letra•, ~oque• e •t ,;uP.• sõ~re ~sts ou quaisquer oulraa praçae. 
EMPRESTIMOS em contua correntes com caução de duplicatas. 

"'l CREDITO AGRÍCOLA 11 longo ; •.• zo, eob a guraotia exc!uolva da l'ruta. , : • 
@! CREDITO PECUÁRIO 11 íougo prazo para cu,t,·lo de cri,içi\o. aqul51ção de gado para eogorda, recrlaçlo, e1CI., ffl 

i
l CREDITO INDUSTRIAL pora n compra de mattrlus primas e relormas, aperfeiçoamento e aquisição de maqulll4rlo. , 

"" Silo atendidos, com n maior presteza, todo• os pedidos de lof~~mações e eeolareclmentos oóbre qualequtr ope-
rações da Cnrtclrn do CrMllo A~rlcola e lnduetrlul, que eo acha em pleno funcionamento. 

lj Agências em todas as capitais e prioclpaia cidades do Brasil 1 '. Correspondentes nas demais e em todos os poises do mundo 

~~'®@11@!,l@JJ@/@J@f@.@l/@].~ 

Art. :lo - O 
1, 17, flca la<0rpor; 
,.,atraaamerirlo, 

AII.Jo - AI 
sah!io1<rloempt 
•1t1orçamea11r11 

Art 4' - A 
de iuelro de llilll 
lnrlo, ' 

Pnleil111 lui, 

IIBA!TilO 1 
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l>omlogo, ltl-Xll-1949 CORREIO PA LAVOURA ~ =====-==--===-~-=-=-=-=--=-__; 
Prefeitura Municipal de Nova _ _Iguassú 1 

R e s o 1 u 9 ã. o n. 96 
Ma11da Jnco,poror o " abono pro•l16rlo" 
ao1 ••nclraento1 do1 Hnlcfore1 mwnlclpal1. 

A CAmlH lluoioip~I de Nova Igoassll, por HUI repreHntan• 
ttt 1,1"'-it, d,t"rcta e eo sanciono e promoJgo • segaiDte Resoluçlo 

,\ri. 1° - O abono provisório a que se refere a Resoh.:• 
çao n 81, l!c1 inco1porado deflnlllvamente aos venclmenlos dos 
,erw1dore1 elellvus, dos Integrantes do quadro upeclal e 3!>t 
provenlo~ dd lnat1vldade permanente.-. 

§ U 11co - Us padrões atfabellcos de vencimentos dos 
1:.:1 vJdores mu.:tc•pals efetivos passam a vigorar com 09 nlo
rr-1 da srgu111t< te1b:la : 

cusi;~OU I 
PADRAO 

A 
B 
e 
D 
E 
f 
o 
H 
1 
J 
K 
L 
)( 
N 
o 
p 
Q 
R 
s 
T 
u 
V 
X 
z 

VENCIMENTO 

MENSAL ANUAL 

----------·-------
900,00 
950,00 

1.000,00 
1.050,00 
1.150,00 
1.200.00 
1.250,00 
1.300.00 
1.400,00 
1 600,00 
1600,00 
1.700,00 
1800,00 
1.900,00 
2.000,00 
2 100.00 
2.200,00 
2 .300,00 
2.400,00 
2.500,00 
2.600,00 
2.700,00 
2.800.00 
2.900,00 

10.800,00 
11.4.oo,oo 
12.ooo,oo 
12 600,00 
13 800,00 
14.400.00 
15.ooo,oo 
15 600,00 
16.800,00 

18 ººº·ºº 19.200,00 
20.400,00 
21.600,00 
22.800,00 
24.ooo,oo 
25.200,00 
26.400,00 
XI 600,00 
28.800,00 
30.ooo,oo 
31.200,00 
32.400,00 
33 600,00 
34 Boo,oo 

Arl. 2• - O abono provisório • que se relere o Oecrelo 
,. 17, llca Incorporado dellnltlvamente às referencias de saljrlo 
doa utranumer,rlos mensalistas. 

Art. 30 - As despesas decorrenles da execução desla Re-
10luçlo 1erlo empenhadas na dotação especifica, que conatari 
da tel orçamentaria, para o exerclclo llnancelro de l!l50. 

Arl 40 - A presenle Resolução entrará em vigor em I• 
de janeiro de 1950, ltcando revogadas as disposições em con- Concessionário 
tririo. João R. Cardoso 

Prtleitura Jluoieipl! de Nou Igua11ll, 5 de dezembro de 19!9. 

BEBASTUO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 

B ,asoluçã.o D. 97 
Co,.cede um auxilio na l111po,tãncia de Cr S 
5.000,00 ao Coli9io • Orlanafa Santo Anto
nio, de Ar.11tln. 

4 Camara Municipal de Nova Igoassd, por seus reprosentan· 'º lqais, decreta e eu nneio::io o promulgo a segoiote Resoluçlo: 

Arl. 1° ·- fica aberto o crédito especial de CrS 5.000,00. 
Arl. 20 - O credito a que se r efere o artigo 1°, fica 

~;~\~~ado ao Colfglo e Orlanato Santo Antonio, sediado em 

Art. 3" - A presente Resolução entrará em vigor na da
ta da sua publicação. 

Pre!elturi lluoicipal de Non Igut.ss6, 5 de dezembro de 19!9. 

SEBASTUO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 

Besoluçã.o D. 98 
Altero dl1po1içio d• Resolução anterior. 

A_ Camua llonieipal de. Nova Jguas~ú, por seus r"prueotan· 
"' ltgau, decreta e eu sanciono o promoJgo 11, seguiote Ruoloçlo: 

llM7, ii'-1a1:o;-d: I.eL~~~ainJ!'l~:t~ 'N~~e~.e~~!~~·1:~ 
0iu~Íon~~ 

31~,!'uniclpal Geraldlno Machado Nun~•. fica allcrada para C,S 
'IAN,00 anuais, pagos pdo rfglme de duodécimo. 

Arl. 2~ - Pica ab.:r10 o cré~tto tspec1at dt C1$. 1.200,00 
Pira atender ao pagamento da despha prevista no a,1,go 1°. 

Art. J- - A prt'S nh:: RtsJluçao .:n1rarã em v,gor 01 da· 
11 da sua publ1caç10, rcvog .. cJas a:1 d11po,1;õ!S cm couulirlo. 

Prt1e1to.ra M'ooicipal do Nova lgo.ssl\,, 5 de duembro do i9-19. 

SEBASTIÃO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 

Resolução D , 99 
Autoria-a o s,, Pref•Uo a foi'., obro1 no 
Centro d• SaGde de Nova lguauú. 

111 
A_ Câmara M:onicipal de ~ova Igo1uú1 por so~s ruproseota.n· 

lic11s, detr&ta e eu uociooo e promulgo • 11tgu.rntc Rcsoloçlo : 

1 Ar1 l • - fica o Sr. Prefeito autorizado a con:stru1r, s".'º ao próprio estadual e'll que i:stá lnstalad:, o Centro d.: 
41 ~e de Nov• l~uass6 um ambulatório destln.t'1o ao Serviço .! rolilula e Tratam~nto de Lepra, bem como as ohras q_ue 
ttl,lornem necessárias à ampliação do Serviço de Higiene lnfan-

11 Arl. 2o - Para ocorrer ás de,phu da pr<,cnle Resolução, J:1 ° Sr. Prefeito autorizado a abrir, oportunament~. o n\'ces .. 
o Cridlto l!epeclal. 

ta d ,.,t. 3• - ,. presente Re,oluçilo entrará em vigor na da• 
1 1111 publlcação. revogada! as dlsposjções em contrário. 
Prefoltoro lloaicipal de Nova Igoaml, r, de dezembro d• 1919. 

ISB.ll!TllO DE ARR1JDA NEGREtROS - Prefeito 

VBNOAS 1\ l-"R1\Z0 

Rua 13 de Março, 48 -- Te). 272 
NOVA IGUASSU' E . DO RIO 

Bom emprego de capital 
Vende,se em Mesquita, rua dr. Feliciano 
Sodré nº 1025, luxuosa casa em centro 
de jardim e quintal, espaçosos cômodos, 
mais uma vila nos fundos e um bom 
terreno de esquina para construir. Tra• 
tar no Edificio A Noite, sala bl3. 

Botequim 
Vende .. se um nesta cidade. 

Negócio de ocasião. Tratar com 
o lt. Armando. Dlàr1amente à 
rua Marechal f'lor lano, 2039. 

Vendem-se, novos e com
pletos, os mó
veis de sala 

por C, $ 4 800,00. Tratar á rua 
Pllnio Casado, 432, 

Oficina Mecânica lguassú 
Conserto e reforma gcn.l de 2utom6veis e ca~ 
mi11hõcs. - Solda-se a ,,x,gênio. - ,\d,ruçio de 

I freios hidraulico, a qu,lquer tipo de carro . 

l R. -~r~:; F~r~a~ !m~~o~ ::s!-~.?. Rio 

CORRIGEND A: 
O arll~o I• da kesoluçfo a. 91, de 3 d<Sle mh, e publl• 

cada no COR~EIO DA L1WOURA do dia li , tem a sogulnle 
redação : 

"fica autorizado o Prefeito Munlclpal a doar à9 entld!• 
des desportivas deste Munldplo, denomtn:.das A. C. Alladcs, 
Portela f C, E. C. lguaBBú, FIiho, de lguasaú f. ('., Prima
vera P. C, Milionários P. C., E, C. Universal, Maniuelra f. C~ 
União P. C, Mesquita P. C., 7 de Setembro F. C., llra,terro P, 
C, Morro Agudo P. C., !ualln f. C., Queimado, f. C., ]apul 
F. C. e E. C. Trlanguto, área, de terra pertencentes à Mun1cl
palldadl!. (Parte llnal vet3da)". 

Nova lguassú, 16 de dezembro de 1949. 

SEBASTIÃO DE ARRUDA NEOIIEIROS - t'rclelto 

7 

E. O. Igua.ssú coM"ª'" oe NovA 1auAsso 

RESUMO DOS ATOS DO SR, 
PRESIDENTE: 

o) - Tomar u,nNcim1nto • 
arquivar os oficio; do Ch,.bl 
R,cr,atiuo Caxi111.M, da nouo 
associado ,,.. Joaquim jtJs, d, 
llúran • o Hol•:im d, lnf,.,. 
maiD,s d., /J,sqMJ/a T,oi• Clu
ht!: b) - convidar o Al"ria da 
Grrzça F. C. p a , u dup,.tar 
(,Qr/ida• de fut,bol (iNf•.,II•), 
110 pr6xim., do,.,,inl{o (Ji~jt); 
c) - f,Jur r1r1lizar no p,dxi 
mo d,~ ungn (/11j1), ""'" Do· 
mingutir11 da..,:anrt, com ;,,;. 
cu, U! 20.JO l1Jra1; d) - ftli· 
cilar o C. R. Vasco da Gu,na 
Ptla brUha11t1 conquista do 
Cawp,orrato Caritca d, Fut,
bol, n? corrtnt, ª""· 

Nova Jgaassú, 13 do dazembro 
de 19!9. 

HELIO GOMES L!VINAS 
1 ° Secretario 

eonvoc açiio 
Convoco us srs. Auqciados 

para uma teur1iao ( A sslmbltia 
G,ral Extraordin4riu em S.s
sdo P,rman,nt,), a r,"l,zar-u 
na setú social, as 21 horas do 
f>_r6xi,no dia 20 ~o corrente, a 
fim de prosstgu1, a d1scussao 
dos s,gu,n tts assuntos : 

a) - reforma dos /:,'$/alutos 
do clubt; 

b) - ,,, teres.$$~ g,rais. 
Nova lguassú, 15 de dezem .. 

bro de 1949. 

DB. LUIZ GUll4ARÃES 
Pres!dente 

eonvocaçiio 
O Prtsid1,stt do Cons,lho 

Delib,rativo do E. C. lguassú, 
usando das a tribuiçDu gu, 1/11 
sao conferidas fulos EttalNtos 
tm vigor, r,solv, convocar, 
ordina,iament,, o Con.ulho 
para o dia vint, , sei, í:t1) do 
corr1,sle, a, vi,s/1 , uma (21) 
horas, a fim tu el1g,r o Pr,
sid1,st1 • Vico-Prosidl,st, do 
Co,su/ho .Administrativo • o 
Conullw Fiscal para o 6i111io 
de 1950-1951. 
• Nova lguassú, 15 de dezem. 
bro de 1949. 

ABELARDO PINTO-Presidente 

E.DITAIL 
De publlca,ao de docvm•nto1, 
•111 proceuo de loteamento de 
terras, com o pre110 de 10 dios, 

a r•C111•ri••nto d• Jo1i Madel• 
ra, "º formo abaixo : 

Heoriqo.o Daqoo Estrada Uoyer, 
Oficial da t• Circaa.sc?i_ção do 
&rgistro de lmon • da Comarca 
de Nova lgous\\, Estado do Bio 
de J aneiro1 por aomuçllo na for .. 
ma da lei, ett-. 

Pelo presente edital, com o 
1 r110 de 1 O dias, f.u;o Hber 1 
quem io~reuar pon11. ctae por 
Josê Uadelra foram depositado! 
Deste cartório, para ioscriçlo oot 
~rmo!I d.,; Decreto \,.l n. 681 de 
10 de do,cmbro de 1937 • ,eo 
regolao,eoto, Decreto D , 3.079, de 
16 de setembro do 1938, o me• 
mori•l. a planta, os titulo! de 
domioio o m1i1 documentos alo• 
sivo!I ao loteamento das segnin• 
tu propriedades imobiliirias : -
lotes númcrot 38G, 888,390, 392, 
391., 396 e 398 da roa Otávio 
Bra,:ai lotes Dúmeros 1, 3, ó, 7, 9 
e l I da roa Magoo de Canalho; 
lot~s número, 2, 4, fi e 8 da rua 
H.111goo de Carvalho; lotes núme• 
ro• 400, !04, 406, 408, 410, 412 
e 414 d• roo Otá,io Bug•; o o• 
lotes números 47, 4.9, 511 53, 551 

57, 59 e 61 da roo !,lagoa de 
Can4'1lbo, todos em llesquita, pri
a.eiro distrito deste Mooicípi<>. 
Aos interessados poneotora e.xis· 
tentes fica mareado o pra.zo le· 
gal do 30 dias, eootado da últi • 
ma publieaçlo, :,ara apresentação 
de impugnaçõ~s. Para con!ltar foi 
feito o presente e oatro, de igual 
teõr, pua 1fi11~10 e pab1icaçilo1 

nos têrn101 da lei. D•do e p&Sndo 
oest• cidade de Nou Igaassd, 
Estt.do do Rio de Janeiro, 101 ea
tor&e /14) dl11 do mG, ~e dezem• 
bro de mil noveteot.01 e qD1ren -

ta e •••• (1949). Eu, Heuriqae 
Doqoe Estrada lleyer, Oticia~ o 
1ubscreTi e usino . .AIS. Henrique 
DoqoeEstrada:lleyor Extraido por 
cópia .na mesma oeasiilo, estando 
o original, qae foi afixado, sei•· 
do na forma d& lei. Eu, Henri• 
CI .. Duq .. Ettrodo Meyor, Oli• 
cial, a sobscre-ri e assino. H1n• 
rlqu• Duqve Estrada Meyer. 
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MANOEL QUABESDIA 

DE O~IVEIBA 
T 1rreno1 a longo praro - Compro - Vend• 

Admini1tro~ào de lao••I• 
Nuva lguassú : Av, NIio Peçanha, 23-1• andar. Tel. 87 
Rio de Janeiro: Rua Buenos Aires, 19 - 20 andar, sala 3 

às quintas-feira• das 16 ás 17,30 horas, 

~-----------------· 

Empreza de Onibus 

Viação São José 
NOVO 

IIOVA 
HORÁRIO DA LfNHA 

IGUASSÚ - CAXIAS 

Pari. d8 nova 1uuassú Partida d8 e a x i a s 
5,00 - 6,0.5 
7,10 - 8,i5 
'),20 - J0,2.5 
12,00 - I3,0S 
14,10 - IS,1.5 
H,.20 - 17,2S 
1§,30 - 1'),30 

(),0.5 - 7,10 
8,15 - 9,:lO 

10,2.5 - 11,3.5 
13,05 - 111,10 
15,1.5 - 1(),20 
17,',1.5 - 18,30 
11),3.5 - 20,30 

A Varanda de Nova lguassú 
rlo MJnJel Pereira Bernardes Jr. 

Moveh~ d.e vlrne em g.!ral, vasSouru, espan:Jdores, etc. 

R•• Morecb. l Florlaoo, 2351-Td, 67,Nova lcu,,sú E. do Rio 

.... • ,! •.• . ..... .. ......... ... ............. ., 
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Papel dos Postos P\gropecuários na renova-
Kur, Rep•old _ Eng. Agronomo ·ç - d g · •t ra b ª I · 

Na f.,e atual de atividades do Mioistirio da Agri a O a a r I CU A U r as I e I r a 
cultun, papel preponder.ante. v_Sm de,cmpenhand? o• 
Postos Agropecuário,, c~J:t :naçao deu maior cons1~t~~· 
eia aos crab,lhos cducac,onats e de fomento, pomb,I, 

DE 

undo uma atuação direta e 3cm interrupções dos serva 
ços junto aos lavr,dorc,. P,lo cn,ioo, p:lo auxilio e pc· 
lo ,xcmplo, é<Scs Postos c.tão levando os agricultores , 
abandonar os obsoletos sistemu aind• em u,o, D•I re
~ulurão, por certo, modificações básicas tm noss2s ex 
ploraçõcs ~gropecuaraac-, cnStj1ndo se verifique, gr:adati
v~mcntc, a orgaoiz.ação, cm bases cconomic:lS cquilibra
d", da unidade produtora, isto é, da propriedade rural. 

E' prtciso não perder <lc vüu, também, que esses 
mesmos Postos Agropecuarios têm servido de centros de 
atuação para 01 cmprccodirn:ntos de: efeito imediato que 
o Mini,tério da Agricultura realizou ou vem rc,lizando, 
como a campanh 1 de fomento do trigo; o combate ~ 
peste su:na; mccaniz3ção d~ la?ouo; combate :\ prag2 
de gafanhoto~, e outras qut , sem essrs ;::outos de apôio, 
não poderiam t<r •lcançado o dcsenvolvir.icnto que ti 
vcurr.. 

Até •gora já foram instal•dos ou se encontram cm 

R10 Grande d" Sul e, face oo int<re5'e que vêm d,s. 
pcrundo, é de crer que dentro de alguns anos pouco, 
serão os Muoiclpios que não os pos,uirão. Um• 1imp]c, 
enumeração de sua, 5:rincipais atribuiçóe~, dent re as 
quai\ se destacam: serviços de mtcanização da l.voura 
e conscrv~ção de sol,:,; de monta e inscminaçio :il t ificial; 
de comb.1tc a pr:ag-as e doenç.as da lavour;; de v2ci 
nação e comb,tc a docoça, do gado; de produção, ex , 
purgo, bencfici,mcnto e: armJZen:arneoto de scmcntc.s· de 
revenda. de rnittrial :agricob; de bencf1ciamento da ~ro~ 
dução de pequeno, l,vradorc,; de treinamento de tra 
balh1dorcs rurais e de untos: outroi;, deixa ver, desde 
logo. o relcv,nte p,pd que ê, ces Postos de,cmpcnha,ã? 
na rcnov,ção do 00S(O meio rural. Eles marcarão, indu
biuvelmcntr, o inicio de uma oova cr21 de 
,gricola, que se caraccerizad pelo definitivo 
das ,venturas econ8mic,s que tão maléficos 
têm trazido ao país. 

progresso 
,b,ndono 
rc,ultados COELHO BARBOSA itC~A 

laborafóríos: 
R,J~aquím Palhoru,64311Río 

fase de insul,ção, por íotcrmcdio da D ivi1ão de Fomcn· E' indispcnsavcl, pois, que iniciativa de cam,oho 
to da Produção Vegetal, 115 desses Postos Agropecuários vulto e valo r continue • mer,cer o amparo de todo,, 
disseminado, por t odo o territ6rio pátrio, do Acre ao ué que se transforme numa pujante realidade. 

ttBIEO Bl IJVOIIA 
~·l;iêf,i•Mld•J:1!14~J,J=i:iiM411ü•1'i•l•M=i:w+W•J;;Wt,t·!;I-C•M•JWP 
--~ ___ .. fundador; SILVINO. de AZfREDO . _ ~ 

A batata doce Mais eleitores neste Estado 
A b,tata doce é um ]e. 

O TribuoJI Rcgiooal l inseri!·~ mais 1.6Sfl eh+ 
deste Est;1do cowunicvu tores, tentl ,, se veriCi c::· 
ao T. S. E. que, no mê~ do 496 cancelaruentos ,:., 
de ou1ubro, foram a li. titulo~. 

Red. e Oficinas : Rua Bernardino Melo, 2075 Telefone, .180 

gume muito nutri tivo e rico 
cm materias açucaradas. E' 
um alimento ~ão, m u i t o 
agrad,vel. A fecula contida 
nos tuberculos é comidcra
da uma d;is melhores e o 
açucar é Unto mais abun· 
d•ntc qu•ndo cultivados em 
solo nem muito nem pou 
co umiJo. 

Lojas L:a Cava ANO XXXIII NOVA IOUASSÚ (Estado do Rio), 18 DE DEZEMBRO DE 1949 N. 1.709 

OFERTA DA 

Alfaiataria Santos 
DE 

ANTONIO DOS SANTOS BEATO 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1968= Te!. 280=Nova Igu1ssú 
Seções Completas de • 
Alfaiataria, Chapela- .• -
· e · · ... tf\l\t\'. na, amzsarza, Per- ·""" 
fumaria e Linhas · 

em Geral 

A maior • melhor ca•11 

Unica Depositária dos 
Afamados Chapéus 

RAMENZONI 

Especialidade em 
Uniformes Colegiais 

deeta cidade 
Em todas aa compras que V. S. fizer no valor de Cr$ 
50,00 receberá um Boletim Século XXI, numerado, que 
concorrerá pela Loteria Federal na data marcada no 
mesmo, ou seja no dia 21-12-49 aos premies acima re~, ,·1<los. 

Peça Informação aem compromisso e verifique 
também os nossos preço". 

A importancia 
da poda 

/\ poda é urc do, cuiJ,dos 
:: culturai5 que exigem n1ais 
:: conh,cimentot técnicos, uma 
:: vez. que se relaciona com a 
,: fi,iologta vegetal. Paro ava
:: li,r a importancia da poda, 

bi,ta lembrar o que disse 
·i Columda : Quem lavra a 
: terra ao pé da :lrvor<, rog• 
,! quem aduba, implora quem 
:i , pod,, obrig,- a a dar frutcs. 
·} 

l :, 

i 
:! 
:} 

I 
f ,· 
:: 

Seguro de vida 
Acl:Jentes Pessoais e do 

Trabalho. Fogo. Auton1óveis
1 

F1dd1d.ade. 

Roberto Cabral 
Corretor Oficial 

R. Gov,,nador Port,la, JU 
Tl/1fon1, 418 

' 
r Sôbre a laranja 

! 
;: 
' ' 

A ]ar,nja colhida verde 
não ama<lurcce; ela toma 
apen•s uma coloração ama 
rela pálida, mas o sabor es
pecial que a lar,nja tem, 
quando madur:a, nunca s~ 
~c~covoJve fora da planu. 

filXIRoEN06UEIRA 

Camaras, Son·eteiras, Balcõo:s, Geladeiras 
comerciais e domésticas (marc:? ALASKA) 

C!)ffelnas de montagem e con:-c·rto·, 
Serviços de conservnç!lo a d n,icflio 

Chamados noturnos: Mal. Flc.ri""º· 2397 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 2399- Tel. 3'.i5 

Nova l~uassú Estado do Rio 

DEPOSITO SANTA HELENA 
:;pi1·0 

L11Tl<.'!INIOS 

Emman11.·el Frangaki• 

ê!\i&~-- 1' 

/\ v,,._, OvN;a, Queijnf.l, Muntt .. il[-'l «-- D,H~t'N 

T ,·11,0::. ;1 lunr.1 dl! comu1lcar à 01,.ss I d1q,ut.1 Jrq?Hr!->1;1 
qu,• p ·r~ ,, Fl.'sl:l de Natal ~ Ano N,,\' o DEPOSITO 
SA'fTA HELENA ri:ct"ber.l d àíldlllt!nk ~r;tnal· qu ur,-

f 
~ ME~;;:;, ~,!~~~=~ uc~~1~º~~: 

d.dJ,: Oi.: me·cadorla por prrço r,,:r!uz;~f1ss1,1 11 

:: E ao mesm~ tempo o DEPOSllJ SANT,\ lllLE,';o\ 

~ s.nfdJOk 1nt,.stln li, E .n mull<<J 

........,.,,. o, ,·a G O D I O O O o·, G G e o o D ~u:..:,.,;-:..:,..: ... .,.....,..-,-c,,~:.-,-~ .. :-: ... :-,.j-.:-~ .. :-v•: ~ ....... ·=-·=··: ... :} ~:~~! ~~"'~L'~~.1osrn1~1
111171~-~srt".'.l!i~tr!~ 

séllcc·s qulm"l.:'OS, 
f
' desq3. Boas ft"stas e Feliz Aw• Nova. 

, 

Vtmd,1- se por ,,Jacado1 n tJartjJ-(}tu1J" m,,,,,.11 ,, A' JJ/Jt.J 

R. ,"l'hrecht1I Floriano P~hoto, 2J74, ío11Jo:1 u No,:, tgu·t:-.!! Ú 
,) 'ln frni/1 à /1 j.J :,,;,,,,;.:. r 
~-.. ..... ,. .......... - .. , ......... ~ .. " ........ -.. -... ... ... ~ .... - .-........ -· 

.. , 

Um poi 
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