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E' para lamentar 

laranjas, fique a margem 
Brasil, depois de ser grande produtor e 
de qualquer esfôrço para recuperar sua 

exportador de 
antiga posição 
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CONGRESSOS DE A LAPIS ••• 

M u N I e í p I os o Probl~~:OT!!:~!~ºº 
Realizou-se bá pouco o Coogresso Regional 

de Muoiclplos Sergipano~. Encerrados os si,us 
trabalhos, tem-se agora a divulgaçílo pela impren-
11 dos seus resultados. Vale a pena cooht•cê los, 
porque ao certame esludara!ll t1e e sugerirllm se 
1oluções que, sem dúvidtt, dizem resptiito u não 
poucos problemH quti, !le um modo geral, tem
bém são ca de outras unidades tederativas. 

O Congresso rbcomendou : consórcios das 
comunas para a criação de serviços locais de 
a,rlcultura mec.1nizadll e para o incremento doe 
de assistência social; criação de um banco de 
crédito; uniformização dos Códigos Tributários e 
do~ de Posturas; aferição de capacidade dos do
centes de emergência; in11tltuição de cursos de 
!6rlas para os proressore~ municipais; estreita 
cooperação entre o fisco estadual e o municipal; 
posto de avicultura em Itabaiana; conservação 
d11 estradas vlcioaie a cargo dos Munlclplos que 
aplicarão nisso a arrecadação proveniente das 
feiras livres; entendimentos com o Departamento 
Naclooal da Crhmça e a I.iegião Braellelra de As
llttêocia, fazendo-lhes s11ntlr que os Munlclpios 
criarão, lncentlvarQo e auxiliarão postos de pue
ricultura, scllcltando lhes li orientllção o a 11jud11; 
1provelt11meoto, por tim, das foot1Js termai~ de 
Salgado. 

O Coogresso lembrou ainda a colaboração 
com o Dep ... rtamento Estadual das fütradus de 
Rodagem na ligação dos povoados às vias troncos 
e a regulamentação, quanto 11otes, da aplicação 
do auxilio que a Constltulçllo decretou. Por fim, 
propôs a realizsçlio de Congressos anuais com u 
mesma lioalidade objetiva. 

Os serviços locais de agricultura mecaniza 
da maoterão um equipamento completo de má
quloas agrlcolas, que serão cedidas aos lavrado
'" medl~nte alugut.>l reduzido, quanto baste para 
cobrir as despesas de pessoal, combustlvtiis e 
de1gaste do materl11l. Adquirirão sementes, adu 
bos, lnRetlcidaR e utensllios agricolas, a serem 
oedidos pelo custo. Pagamento depois das co
lheitas. 

Em toroo desse assunto, tradicional _órgíl_o 
da Imprensa carioca concluiu seu comentár10, di
zendo que "tanto qu&nto os reslduo11 de uma PO· 
lltica partidária enfezada possa~ ptirmitlr, C?D· 
1re1s,,s de, gênero ngorn realizado em Sergip~ 
deverltuo verificar-se em todo o Bras!I" 

Voltamos a 
tratar de um 
assu ::ito mo 
mentoso, de ex 
traordtnárla lm
p o r tAn c la. e 
que apresenta 
1 n q uietaç o e s 
periódicas - tu
rlemo. 

Aproxlmam-ee dias de ver
dadeira loucura, o Reinado 
de Momo. seguindo se a tra
dicional Copa do Mundo, com 
a Inauguração do grande es
tadlo, uma das maravilhas do 
Continente. 

ºOe projetoe. deslinados a 
e1tlmular a Indústria de tu
rismo, têm eido constantes. -
escreYe um vespertino cario
ca. Nem por Isso lolluiram 
na solução do problema. NIio 
ln!luiram porque nunca hou
ve nenhum plano a respeito. 
nem se organizaram elemen
tos iodispeosavels à sedução 
de turistas. Nem mesmo ele
mentos rudimentares. Alodu 
agora noticia-se que 08 potle· 
res públlcos se eocootru.n 
em sérios embaraços para 
alojar 08 turist&e que as les
tas caroavalescao, primeiro. e 
" campeonato mundlnl. logo 
depois. atrairão. A cidade não 
dispõe d e hotéis ldooeos, 
em quantidade lodlspeosável. 
Como se verifica. !aliam o• 
elementos rudimentares à 
exploração jo turismo. lodú8 
trla que tanto robustece u 
economia da França. da Sui
ça, dn llalla". 

Paseemo8 a algune países 
da Amerlca Meridional, por 
nós visitados. 

Na Argentina. Buenos Ai
res. que compreende a Capi
tal Federal e seus arretlorc• : 
A vellancda, Lomfla de Zamo
ra. Vicente López, San Isidro. 
San Fernando. Soo Maruo. ü 
de Septtembre. Las Concha• 
Almirante Brown. Qullrues e 
Mataoza8. com uma super!l
cle de 009 km. quadrado• e 
uma populaçl!o superior a .. 
3.700.000 babllaotes. apresenta 
exceleotee atrativos. 

Em amboe oa latloe da rua 
Rivadavla, a artéria mais ex
tensa do mundo. com longi
tude aproximada de 2o kw 
se tocootram os b&lrrott pro 

~~·i:/ül~~ i1~r~:_cÍ:1ufJ~~gJi 
coleta. Palermo. Belgrano 
p,.,quo Potrlclo•. Nuova Pom 
pe1 n Chaearlta. VIII• dei Par <i""· · Vllla Devoto. VIII• l'r 
qulza. Vllla Reõl, olc. 

conta com todos oe serviço, 
proprios de umll grande ci
dade. 

As suas mngnilicns praln~ : 
Malvln, Carrasco, Buceo. Po
cllos, Ramirez, etc. conoll
tuem encantos para o turista. 

Panemgs ao Chile. ess11 fai
xa de terra de 4.225 km. de 
longilude, descoberta por Die
go de Almagro em 1536. com 
e sua lemosa Cordllhelr11 tle 
Los Andes 

Em Sautlego, a capltsl •l· 
tuada eobre o rio ltepocbo. 
ceotro cultural e orlfstlco. 
com os seus encantos natu
rais. serà Iniciada dentro em 
breve a construçllo do ferro
carril sublerraoeo. Os morro• 
de San Crl,tóbal e Santa Lu
cís, os bairros Provlclencla. 
Bllbáo, Los Guindos. Tobalu
ba. Nuõoa. etc. têm extraor 
dioária Importância turlstico. 

La Paz. u linda capital da 
Bollvla, fundada pelo capitão 
Alouso de Mendoza em 1545. 
"dllicada em uma altlplanicle, 
tem atraentes aspectos. 

Lima. u capltol do Perú. a 
"Cludad de Lo• Reyes", lcn
dado por Fraoclsco Plzarro 
cru 18 de j•oelro de 1585, 
~om as preciosas rellqulas 
dos templos; a Blblloteca Na
clooul. o Pulacio Torre Tagle, 
o lo•tltuto Histórico; s e u s 
apreciaclfsshno• passeiog e 
balnearios. 

Todos ~sse• centros dis
põem de bons alojamentos 
para quantos os vleltam. ri
gorosamente l!scallzados pe
los potleres públicos. 

O turismo cootribue pode 
roeamento para o deeenvol
vimcoto econômico, soclel, 
culturnl e cicutlllco. entre os 
povoe do Contineoto, 

••o Brasil dispõe tle !atores 
cxceleules de aeduçlio. Mas. 
falta-lhe o osplrlto de Inicia
tiva''. 

E' um problema de urgente · 
eoluçno' 

1 Felbovin 
POM.\l>A 

Subitilut' v l:\1sluri no; tumore~ 
C" 1nll.u 11~,., "'• J•-•m: 

1 "Jlll ~111 .atire, Jrt'na 
t'CIC.ilíliJ 

2 - em p1i 
flilffl3\Jú 

Pedido, 1 C. 8Rt rro 
L A V lt A D I O. 178-A 

A luta contra 
os micróbios 

('2apitulo sôbre oa antibióticos) 
Nem lodos os l1ilores .,tão a pa,- CUI luta que .se "'"' 

travundo no int,rior doJ lobCJrot6rios, no sentido d, SI p,od., .. 
zirem o.s antibióticos, substancias ,apous d, dutruir a vida 
microbiana, dus quais, no, ttm'f!<J_s ,nnd,rn_os,_ a p,n,cilino , o 
f,rim.,,o ex,mf,lo. Eua luta o,og,na-u f,r1n<1t,olment• do fo_to 
de a penicilina nlJ.o possuir Dfilo ~br, todos 'JS g1tmes ,xr.s• 
t,nt,s. Hd alguns sObre os quaiJ º'"ª b,,,.. SOM, outr'?s: ,.,._ 
trttanto, na.o tx.tru o mlnimo e/tito, -/)do que a suo ottt11dad1 
fo; considerada limitada. 

Dai tOdi. ,ssa dil,glntia • a conuq111nt1 divisllo d, g,r. 
m1s em qut tia infiu, ou <ki~a dt influir. . . . 

Htrt ti isludioso a, ta,s assunlos, Jo, um dos pr,,n,.,o,, 
depois de FÚming, a cuidar da ativ_idadt da. ,Penicilina_ sO~, 
dttermi,,ado gtupu dt g,rmes. Depo,s d, rtal,z.a_, _,xper1lnc,a1 
e,n animal vivo , no vidro, e,tabd,ceu duas dro1s&s : .º dos 
germu su,cef,tlvtis d s11a açdo • a dos nllo susut,ttvm. O 
grupo sôbrt qut tia tem oç4o, e constitue a moiotio, , a dos 
coccus, micróbios d, forma redo~da, como o f)nt~m~CQCO (o 
causador da pneumonia), o menrngouco (da mtmngitt), os 
estofiloc,,cos • ,str,ptococos (das infccç4es comunsl, a!t"' tu 
º"''º'• • tomblm sObtt alguns bacilos como o d1/ttrico_(da 
difteria), let/lnico, bolullnico, raros tr,ponemas • l,ptost,iras, 
segundo IJse mesmo Herr,I. . . . . 

No gruf,o dos não susc,ptlv'1s, 1nclu1u o Bactlo ll{ico, 
t,a,atlfico, dis,ntt,ico, o colibacilo, o vibrillo coll11co, o B•· 
Mophillus influenza• • perlussis (lste, da coque/uclu), a/1,n d, 
plasmodiNns, blostomius, ,tç. . . . . 

SDbr• os do t,rimnro gri,t,o a aç4o da f>•nwl,'!a f'!' 
comf,rovadammte ,fica•, salvo os casos tm 'l"" o micr6b10 
adquire a chamada t,m~lino-resisllncia, de tantos insuussos 
profissionais. 

SDbrt o• do segundo grupo, a sua aç4o I qua_s, nula, 
rouJo t,or qu• grande número de , xt,eriln<1as •. tmtall~~s !'"" 
sendo feitas, tDdos n~ sentido tu obter subst/Jncias ont1b16licos 
de aç4o ,st,eclfica. . 

Segundo E. Chain, os antibi6licos '!'º'~ tsludados silo : 
Os t,rodutidos f,or cogumelos : Pen,aU.um '!otatum . dd 

a p,nicilina; Penicill1um cla~if~rm,, a .,~at11form1na; _ f'tnic,I. 
/ium ,yclopium, o dcido t,,n,c/1,co; Ptn1all,u"' fi"!b"atu,n, " 
glioloxina; Penicillium cit,in~o~, a atrrna; ~sptrgrllu~ fl.uvu1, 
o dcidu ost,ergl/ico e a j/ovicina; A_sf,,rg,/lus /um,gutNs, a 
fumigacina e a fumigatino; Ast,1rg1/lus g,gont,us, a dado 

gig/Jnti~;.t'/;· os antibi6/icos t,roduzidos f>•• bactlrias, cor l11• 
ctm-st: a pio domina, a ulfa-o~i- /enacina .•. o_ ogtnt, lll•co_. 
produzidos pelo up, s. t,yo,yantú"; o gr<Jmrctdtna ta t,,ocs-
dina f,tlo Bocillus breois, aUm d, outros. . . 

' Altm dos antibi6ticos citados, aittd~ _,xis/1,n ª · ac/1110: 
,nitina .A, a octintmicíno B, e; t!trtptotnctna, t,roatl1no11ucc• 

na, etcÀ tirotricina , dt tmf,rlgo rte1nt,, stttdo hojt '"' dia 
encontrada ,,,. quast lodos us esta/Jlltcim,ntos do gln1to. R•· 
conhtctrom-na Hotchk;ss • D11bos como ""'ª comblnaçllo d11 

(Coaclue ae 7• pA1ia1) 

PERFIL 

ALCINDO GUANABARA 
Atcindo Guanabara na,ceu a 19 de julho de 1865 

na cidade de Magé, note Estado. Pertence ª? número 
de nossos ,r.aiorcs jorqali!ltas. figurou na polU1ca como 
deputado e como senador pelo Di,trito Federal, mostraa
do,se familiarizado com virias das (ómple~as questles 
politica,. al1umas das quais teve oca,ião de magistral• 
mente di,cutlr. 

Contudo. loi na• irande, lide• da lmprtnH que 
adquiriu a ,61ida reputação de in,iroe escritor, oo_th~I 
pelo brilhonti,mo do forma, pela segorança do critét10 
e pela vastidão da cultura. 

Poucos livros deixou. DêstH citam.ilóe: ºA Presi. 
dencia Campos Sale!\" ~ a coleção "Discursos fora da 
Câmaraº. em que vem , fttmosa conferencia sbbre a dor. 

Dirigiu • fulha ••Novidade,". órrdo da facção U• 
c.:ra\'tU.:rata do partido conservador, em que estreou no 
aoo d• 1887. foi depoi• o principal redator da "R'P"· 
blit:n", Ju •1 Ttmpo", jJa "Nação'', da o1Tribon ra",. ~o 
•·Pah" e Ja "lmpren:ia'', teodo coJaborado oo ··Otário 
Ju Comérdv·', 1111 •·Curreiu Ju P,no" e nu •·Joru.J do 
t:umérdo". . 

f"oi um J,,~ fuuJ.a~urh da A(.lidtmu Bra!lileira de 
l.ttra~ e murn:u no R:to d~ Jantiro a 20 Jt agO~to de 
1~1g_ Mootevtdéu, tt. lormo~s ca

pltol do llruguul, co111 core• 
du um milhão de lrnl>itoule• ,_ _______ _, ,~----------------

\ ~~~w~wsio .. L~opoldo 
CURSO INTENSIVO DE ADMISSAO - Jâ .. stllo ruo<'looaodn as aulas 

de !ldmlsaAo gratoilo pttra ingr~sso à 1• sérlt1 glottsl~I uu c,,m,nrlKI. · hhtrk•1•• obt1to,. 
do earso 1 

CURSO DE FERIAS para alunos do primário : iniciado a 2 de janeiro de 1950. 

Mais inlormaçfft< na ~tcretaria do GINÁSIO LEOPOLDO. - Rua Mal, Floriano Peixoto, 10111 
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z COR.REIO DA LAVOUll Domingo, 29- l l ~60 

~~~~~~~ .. ~~:;~~~ i1]:lt11 
verã • u,b,tUuto legal do Juiz 
desto Comarca, irutolou·H o 1• 
.. não ordinoria do Tribunal do 
J11r•, ocupando o promotoria d• 
Justiço o ilu,tr• dr. Raul d• 

Cine Verde 
AMANHÃ E TERÇA PEIRA-

0 final do filme em série "Ci
dade Perdida", o drama ")leu 
verdadeiro amor", cem Helvin 
Douglas e Vanda Hendrix; e o 
til me • Valente do Ariz.ona", 
com Tim e Jack Holl. 

Carnaval do Comarca de #otr• lgu•••ú 

G I u b e E Pelº p':?, ,d,la~. '°'"~ 'ºd• ~ • pu~ Aero 
çao por trlJ (3) v1u1, Joço sabtr a quem ,,.t,r,uar possa que, 
por /os, .Antonio Fernandes, por s1 ., como p,ocuradnr bus. 
lante d, sua mulher, Maria L•11J>old1na d, Carvalho Fernu,._ 
des, assim como de Antonio J ,aquim Fernandes e .sua ,r1ulher 
Ma,iu Vasques F,,na,ttlts, fv rum dtpt1ssla_:Jos nest, curlórfo 
para mscriçao nos /Irmos d,, Dtcreto-le, "· 58 dtJ 10 dt úe• 
vmbro ,ü 1937. r1g,dumanlad, /)do Decreto n. 3.o79 de IS ,1, 
setembro d· 1918, o m1 nwriul, planlu com u ar1a de l:J9.61,5 
m2. 11/11/us tlt! dummfo s muh tlocumenlos alusivos d dn,;1 .,üu 
e,11 / ,fr, tli,:; stgu,,,lts drru.. t,a,,s/ormodas tm "m(J ú.,,,.,. 
q1,e ,,'),, us sPgl-ftrt les Prrmtu ,, Arta, um larrtnn mtdmdu 92 
mt.lrns tle Jrt-1ile /)J1t1 i.. ruu /(.,,btrlu do :]1/vo. 89 m ,1,os m, 
lmh I d-is /und,,s p,.J., ,uc1 U. (.:urtn tm ArmutJu, 86 11ulr•1 i 

de um /mi••, 111111/anúu com Rodc,lphu JJ14gumin Sut1/tJ:J e J[.6 
metros ,lo ,,ulro luú11, limt/flwlo cum terras do Ra,nul/111. c .. u, 
10.890m2. !::,rguntlu Arl'u: um,, quurtu parte do te,r,-,,u n J 
tnru:; c,mlttctdu:s por RumalJ,,,. uitdind,, 15,70 d, frentt pu,J 
a t:."slrm.fa Maxambumbc.1 h,,jtt Plmto (.;usudo e 15,70 de ,.,c.rt,,
sllo d!I frettte oos fun.Ju~, termi11a,,do com 15,92 pu,a u Est,u-
da Andrude Araujo, furmando uma ur~u cú 8.750,n2. tnt.U 

umu pu,le 1'uS turus conhu,dus pt1r Ramalho, a ª"''""' /! :!>• 
lrud. úe Max 1rnbombo, h,•je I'ltmo Cusado, m edmdo 15,90 J~ 
frente pu,u " &Irada Àndrmle .Aruujo , 75 H1dros de ,-x. 
tenslJú da /renle uns fundos, lermincmdo no referida Lst,uú" 
ds M11xrJmbnmbu, ou seju nu quarlü f)"rle do lerrtno aci,n", 
com umu ut eu de 2.187m2. mtm. 1',rcttra Arta, duas f(,rx .. ~ 
de itrlt!m•, m edindu a primt1rll 15,9tJ de fre,Jle, 17"!}2 tJt! Jur
gura nu llnhu dus fu ,idus, por !U melros de txlenstw da frtt,· 
te aos fimdos, por 540 met,u.ç de exl111s/Jo da frtnle aos fuu
do:; de um lado e 546 m,t,os ele 1xtens4o do outro lado e " 
segundu, 15,70 d, frente, 17,42 de largura nus fundos, f}flr 
5'6ms. d• u n l<ldo e 500ms. do outru lado, ambas fuundo 

figueiredo Meireles. 

Segrêdo 
Si tu /e disstssi, ri~ P,rlo, 
quem lt qutr um grand, bem 
tu co,a,ialii, por certo ..• 

E ' " CQraria tamb,m ... 

LUIZ OTÁVIO 
Ne,se dia foi julg.:1do p• lo 2• 

vu José hnuorlo do S,lvo, 
o:;usodo do ter auouinodo •m 
noYembro do 1948, em (obuçll, 
Joóo Pinto Campos. Oohndido T r O V a 
f

0
~
1:1:d;::;:nºod:n~n;o 0 ~;ºd~ Na túclu oprtmli q14t a vid" 

detonç:no. Nenl,,m,a btltz., ltm, 
No dia 25, houve o julgomen• ~ na, é vidu vivida 

to do Motcelino Bernardo, q"• Em p,ol da tJida eh algutm. 
no Carnaval do ano passado, 
em B•ffo,d Roxo, havia enterro~ MANOEL SOBRINHO 
do uma faca ncn co1to1 do 11.1b· 
delegado Oscor Carda10 Gor 
cu. Onporam o tribuna do 
defuo os ad.-ogodos Miltom 
SolH, José Voladão e lago de 
Auis • S•na, e o da acu1ação 
o, advogados Stelio Galvao 
Bueno, Morio Guimarães e J • 
norio Cavoleanti. Eu• j.ilgamen· 
to d,upertou grande 1ntoresse, 
prolong3ndo-se até altas horas 
tio noite. O réu foi condenado 
a 11 on-0$ de r•clusãa, consi• 
derondo·s• •sso pena uma vi• 
toria da defHa, em face da na 
turei:a • xfroordinorio do crime. 

UATAS INTIMAS 

Fizeram anos neste mês : 
- 18. d Ruth Dilteocourl 

da Luz. espos~ do sr. Rai 
muodo Leol.>100 Jt1. Luz; 

- 2.t. 111 u u l no Francieco 
Monteiro; 

- 2.1, sr. Luiz Solomon. 
propridárlo da Foto Elite; 

- 25. •r. Maooel do Jesús 
Gomes: 

- 25 meoina Edite Tavares; 
- 2s: sr. Joaquim da Silva 

QUAR fA E QUINTA-FEIRA 
- O drama • Corda& magicas'\ 
.::om Yd1udi \\enuhin, Stewart 
01angtr e Phyllh Ca.l'lert; e o 
lilme ''A' procura do assass-l
.10", com J\11:rn Lane 

SEXTA, SIIBADO E D3MIN-
30 - A co:-. llnuação do filme 

l!m s.:rle "A lllha das selvas"j 
e o filme ··A princtS.l das sd
\fa~", com Dorolhy Lamour . 

Filhos de lguassú r. e. 
RESUMO DAS RESOLUÇÕES 

DO DIA H - 1 - 1950 

1\conteclmentos lnédl• 
tos para o earnaval 
dêste ano em oossa 

cidade 

Ê•te Clube da elite de Nov• 
lguass ú está or ganizando mag. 
nffico programa para os feste• 
jo.:i carnavale~cos de 19S0, e, 
por certo, vão ter o, icua.isua• 
nus uma !!turpresa verdadeira. 
mente sgra Javel. Podcmoq adian
tar que dhs~ proa:rama consta 
um grande º Baile de Máscaras", 
a !'er realizado no dia li de 
fevereiro próximo, como grito 
de Carnaval. 

Tudo autorlza acreditar que 
a expectativa da ,ociedade local 
será bem correspondida, pois 
estão à frente da Comis?1ão or
gani1 adora de~s as festas conhe
cidos e conceituados elementos 
do notaso meio 3ocial. 

Na próxima edição. daremos 
notfcjas mais detalhadas a res• 
peito. 

E a 26, quando H encerrou 
a Huão do J11r•, houve dois 
julgamentos. O 10 foi de Cazito 
Rodogut.s da SilYa, que matara 
•m setembro do ano panado, 
em Nilopolis, a tircn, o jogador 
de fotebol Mauricio da Silvo. 
D•fendido p•lo odwogodo Ab•I 
Borges Leal, foi ele absolvido 
pelo otegoç:ão da legitimo de 
fasa. E o 20 foi de AlcidH l•· 
mos da Silva, q1.1e a canivete 
ferira de mort•, •m seteiabro 
do ano 1._ouado, em B•lfo-,d 
Roxo, Jo-.,· Moura de Olivelra 
(wulgo Jo- P,e90). D•l•ndido 
a,elo advogado Antonio Clani, 
foi ele ab1ovido tatnbim pela 
alegação do legitima defHa. 

Magalhães, residente em Ta 
tuapé; 

- 26, sta. Elzl de Vaecon
celoe Pimenta; 

- 26, sr. Felipe Mitre; 

a) - Aprovar a ata da reu
n âo anh'rlor; b) - agradecer 
H> Ciclo Suburbano Clube a CO· 
munlcação da conslllutçãe, oa 
sua nova diretoria; c) - con• 
ci=:der demtssao, a pedido, do 
quadro sodal, ao associado ma· 
trlcula n. 730; d)- empossar no 
cargo de 1° s~cret:irlo o sr. Lé· 
110 Fernandes, em virtude da 
demissão, a pedido, do sr. 
Aureo Luiz Chagas; •) - pro 
mover uma domingueira dan
ç ante no próximo domingo 
(hojr); f)-aprovar a proposta e 
1nclulr no Departamento Feml .. 
ntno, classe 108", a sta. Oeor. 
glna André; g) - aprovar a pro
posta e Incluir no Quadro So
ctal, como contribuinte. o sr. 
Sebastião Moreira Oaudenclo. 

frente para e; Estrada que vai para Nova lguassú, denlmrna• 
da hoje Pünio Casado, limitando nos fundos com u Est,ud<J 
para Andrade dt ,Araujo, limitando a p,imtira drea de mn E. e. lgua.asú lado, com /erras l1oj, p,rtencent,s a Cu31~dio Soar,s do Cuulu, 
de outro lado com a faixa d, propriedad• de Maria Mauau 
de O/ivei,a, outro lerr,no meaindo 15,10 dt frtnt•, 15,92 a, 

RESUMO DOS ATOS 00 SR. largura na linho dos fundos, por 580,ns. de ,xtmsilo rJe um - 27, sr. Jesúe :le Castro 
Vieira, vereador à Câmara 
Municipal de Nova lguaesú; 

- 21, sta. Odulla Giraldo; 
- 27, d. lolanda Porto Dias, 

esposa do sr. Carlos Porto 
Dias; 

- 27, ela. Ivone Gltlooi, re 
sldeote oo Rio; 

- 27, jovem Valter de Fa
ria Pacheco; 

- 27, d. Madalena Chamba
relli; 

COMICIO 
Sera realizado hoje à ool

te, floalmeote, o aouoclado 
Comlcio pró- Eduardo Gomes, 
orgaoizado pelo comitê local 
com a colaboração dos estu. 
dantes que aotmam o Movl
mcoto Naciooal Popular a fa
vor da candidatura do Briga
deiro. 

No Comfclo, que vai reali
zar-se na Praça da Liberda
de, falarão numerosos orado
res, ioclueive o senador 1-, 
mllton Nogueira. dlveraoe de
putados federais e estsduais. 

Dr. f ranriuo M. Brandão 
Viaja com destino a.o Norte 

o dr. Francisco Manoel Brao
<lão. diretor executivo do 
:SAPS. S. excla. ,·at ioaugura.r, 
om Recife, um grande re•tau
rbDlo do S ~PS para atender 
uos trabalhadores da Fabrica 
Peixe. E em Aracajú vai se 
eotender com o Governador 
do Estado, a fim de o SAPS 
construir um reetauraote em 
terreno que lhe foi doado ali 
pelo G overoa. 

- 28, sta. Lacl Cardoso; 
- 28, d. Haydée Monteiro 

Borges, eopoea do sr. Wileoo 
Borges; 

- 28, menina Nubla, filha 
do sr. Antonio Moisés Saad e 
de d. Marta Barool Saad; 

- 28, dr. J. L. dos Santos 
Filho, diretor do Gioé.sto To· 
doe os Saotoe; 

- 28, meotoo Humberto Jr., 
filho do dr. Humberto Gentll 
Baronl e de d . Laurioda Car
valho Barooi. 

- Faz anos hoje o s r . Gu· 
merclodo Corrêa da Silva, 
tuncloné.rlo municipal. 

CASAMENTOS 

Â 21 do corrente, realizou
se nesta cidade o enlace ma
trimonial do sr. Caodido Vi
torio com a genlil ata. Léa 
Abati. Após " cerimonia reli
gloea, que •e verificou na 
igreja de Santo Aotonlo, foi o 
oovo caolll cumprimentado 
por crescido número de pes
soas de suas relaçile• 

Quinta.feira, dla 26, casou. 
se nesta cidade com a eta. Ci
déa de Melo, fllba do ar. Her
miolo Dias de ltelo e Je d. 
Carmen Berçot ele !!elo, o jo
vem Antonio Ribeiro, fllbo do 
sr. Ablllo Ribeiro e de d. Ro
sa Ribeiro. 

nmiltar da ~ilva BarMia Teotemunharam o ato clvll, 
por parte do onlvo. o or. Ma
noel Domlcla oo ~·. da Encarna. 
ção e Senhora. e por parte 
da noiva, o •r. Maooel lt"be
lo Gulmarãeo e senhora. 

o~sp,chanle Munlclpal 

Av. Pre1iclente Vatga,, 149 
9° andor, sola S, lei. 431515 

Rio de Ja11eiro 
Na certmooia relig iosa. que 

•e verlllcou oa Igreja Matriz 

1flERRlENOS 
V•nde•·••, 6 visto 0111 o ,i,01.0, 111109n\Aco, lo••• 

da letteno ne,to cidade, coa 69wa, t111a, ••eoto • 
••io1·8ot, • • doia rnln•to, do estoc-4o do t F. C. 8 

Trato, lt r1110 Antonio Cario. " 145 com o dr 

Hehon Soar••· - T •l•lon• th. 
1 

PRESIDENTE: 

a) - Aceitar o pedido de de. 
missão apresentado pelo asso• 
ciado cel. Nicolau Rodrigues da 
Silva. membro da Comissão dos 
ftstejos Carnavalescos do cor
rente ano; b) - aprovar a! IU· 
gestões apreseotadas pela Co
missão dos Festejos Carn•va-

LÉLlO FERNANDES lescos; c) - designar, por in· 
Jo Secretário dlcação do Diretor Social, o 

associado Lamarline Pires de 
Melo para aub-diretor desse 

local, serviram de padrinhos 
do noivo os seus prol(eolto 
res. e da noiva o sr. tterml· 
nla Dias de Melo e •ta. Ao 
gusta Berçot. 

Os noivos receberam 
tos c um primentos das 
soas do seu circulo de 
zudeti. 

mui 
pee
umi-

Ootem, dia 28, realizou-se 
nesta cidade o eolace malrl· 
mootal do sr. Azl Garrido, 
filho do sr. Albertino Augus
to Garrido e de d. Maria sa. 
lud Garrido, com a sta. Gilda 
Morais Quaresma de Olivei
ra. !Ilha do sr. Joaquim Qua
resma de Olivetra Jr. e de d. 
Zllda Morais Quaresma. 

Após a cerimoola rellgioea. 
vertllcada na Igreja .Matriz 
local, oa oolvoe receberam 
cumprlmeotos de numero•o• 
amigos das familias Garrido 
e Quaresma. 

ANIVERSARlOS OE 
CASAMENTO 

Departamento; d) - transferir, 
atendendo aos Interesses do 
Clube, o ~ssociado Oilson Ra
chid Dau do cargo de 1° Secre
tário para o de 1° Tesoureiro 
e o associado Sebaslião Rabelo 
Guimarães do cargo de 2° Se
cretário para o de 1• Secretário, 
e) - designar o associado Zor-
11 Martins para exercer o car
go de ?.o Secretário do Clube; 
f) - Incluir no quadro social, 
como contribuintes, os srs. Ole· 
lo Chlapetta, Rogerlo Moulen, 
Jalr Alves Oayo, Valdtr Pernan• 
des Ferreira; como aspirantes. 
lvano de Si Pinto, Myé Rebe· 
lo Torres e Arlel dos Santos; 
e c~mo associadas do Depar
tamento Feminino, Neuza e lta 
Santiago; g) - não permitir o 
lngreHO de menore9 de 14 anos 
nas domingueiras carnavalescas; 
h) - acellar a proposta do D1-
rdor de futebol, no aentido 
de cancelar o reslante da! pe· 
nalidades impostas aos associa• 
dos matriculas 288 e e~7; i) -
atender ao requerimento do 
sócio Saturnino José de Sousa 
Pilhe; 1) - conce~er demissão 

Fizeram aoos os seguintes ~o quadro social aos srs. Eles, 
casais: bão BouçH Kilfer e Valter Ro 

Oi, ,o _ Ralmuodo Leobl· blea Quinta na; 1) - atender ao 
00 da Luz-Ruth BJttencourt pedido do a11oci•do Belarmi · 
da Luz. no da Costa Araujo, depois de 

Dia i5 _ Eoeeclar Tlnoco cumpridas as lormalldadca es
de Carvalho-Irene de Car- tatulariaa. 

vaÓ~~- 26 - Frutuoso Rodrl-
1 C o m U ni C Cl Ç é O 

guee Flores- Palmira Braga 
Flores, e J oeé Pereira de Sou- De ordem do ar. Presldenle, 
sa-1,ulza Lopes de sousa o prazo para recebimento de 

propostas de arrer1d1menlo do9 
~·AJ.ECIME;~TO bares do Clube foi prorroeado 

~:w Miguel l'erelra. onde 
re•idla bll muitos ªºº"· veln 
a talecer oo dl" JK <le•te, com 
a Idade de U2 aoos, o laro,11. 
oeutlco tloollaclo Macedo Por
tela. ..x-prelelto de Vllssou
raa e, 1,1eseos multo r~laclo
oadli e querida ObQllele Mu. 
nlclplo. ~eu enterro v~rlUcou 
ae no dia Imediato uo ct.'rul 
terlo de Oovernador p.,,t.,1~. 
coaa e,xtraordloAr!o t1.comvu~ 
nhamento 

alt! 31 do corr•nte, áa 21 horaa 
Nou Iru1.n1l1 24 Je j1.neiro d• 

1%0. 

SEBASTIÃO RABELO 
t• Sc:creUrlo 

V d um3 cau e um en em•se krr<nO &O lo• 
dr., l rua ccl 

Altrcdo Soues. 1 ratar à lrn. 
\·e&t3 do Cab.:ço, J~. Nota 

1 3 

lado • 572ms. d, •xtensfJo do oulro lado, limitando de k"' 
lado com Vultrio de Castro Rocha e d• outro lurJu c,,,,, Zul-
mira de Castro Rocha. Uma faixa de terreno mtdmrJo 15,51) 
de frente, 16,92 nos fundos, 561 melros d, ext,n;ilo de ,.,,. 
lado e 55, metros de out,o lado, limitando de um lado 'º"' 
Àna d• Castro Rocha • do outro lado com Zulmira de Castro 
Rocha. Uma faixa d• ltrr,no com 15,?;0 de fr•nt•, 16,42 d, 
largu,a nos fundos, por 560 m•lros de ,xltnsão d• um lat/lJ 1 
561 melros do outro lodo, limitando d, um lado com Nair 
Mactdó da Silva t do outro lado com ~lvaro de Castro R(J· 
cha. Uma faixa d• terren, ,.,,<imdo 1',90 d• jr,,.le, 15,42 ""' 
fundos; 593 metros de txltnsão de um lado e 580 melros úu 
outro ladn, limitando d• um ludo CO#I .A/varo d• Castro Ro
cha , do oul,o com .Adolpho d• Castro Rocha, todas .,..,. 
faixas de ''"'"º faum frtnl• para a EstraJa Nova Jguas~, 
hoje Plínio Casado, e limitam nos fundos com a Estrada qw 
vai para .And,ade .Araujo, com a dr• a de 52}J(l()m2. í)UQrta 
Areu : um lerrtno medindo 80 m,t,os d, frent,, ;,uai larguro 
na linha dos fundos, por J/JO m,tros dt ,xt,,u4o da frmll 
aos fundos~ faietido Jr,nte pwra a rua Clara Arawjo, li#U· 
tando de ttm lado com a rua D. Maria de .Arawjo, do o,drf> 
lado com quem dt dir11to e nos fundos com Antonio Ft""~"· 
de!, com 14 400. Quinta .A.rea : um terr,no que m,d, «hlts, da 
f,mlt pura a rua .Augusto de .Araujo, igual largura "ª /11tlta 
dos fundos, confrontando 'º'" qutm de direito, por 40 Mltro.t 
de ext,nsau da /rente aos fundos, confronlando de u• lodo 
com j,ronymo Baptista t do outro com Alaria Minttui,.a t:os. 
ta, com u drea de J.600m2. Stxla ,A,ea : um terreno 'º"' 61} 
metros na frent, e n os fundos e 40 ,,.,tros de eXUnsao d, codll 
ludo, da /rml, aos fu'1dos, fa~endo frmt• para a rua .Aupsto 
,A.raujo, limitando nus lados com os loteant,s e nos /tdtdos 
com Josl VaUrio, com 2.400m2. S,tima .Arta : ""'ª ana d1 
ttrru dtsmembradu da propritdade que faz frtnle para a ruu 
Cla ra d• Araujo, m1d1ndo 86 m,tros d• trtnlt ondt coNfronto 
'º"' Jr,/ia da Rocha Silva, igual largura na linha dos fu1tdo•, 
ond6 confr<.,n ta com os Jc,teantes, por 94- metros de ,xt1ns4u 
dtJ f.re11lt aos fundos de ambos os lados, ,o,ifrontando do /ado 
d1rt 110 com os Joteantts e pelo lr.Jtfo esqwrdo com a ,ua Ro• 
berto <la Si/eJu, o lttreno começa a 74 m,t,os da ,sqalina d" 
rua Claru de .Araujo, com a drta total d• 8.084 m etros qwa
drados, pari, foru do p,,tmetro , pari• dmtro do p,,,,,.ttro 
u,bano, tto lugar dt1t~minado And,od~ Àraujo, 10 d1st1110 a, 
Nova lguassu Aos interassados porventura exist1ntts, fi&a 
marcado o prü~o de 30 d111s, contado da última ,publicoç4o do 
pr,$$nl1 pura ,f,il<l d1 ap11sentac4o de ;,,.pugnaç(Jo. Dado • 
passado ntsla cidad, d• Nova /g11assú, Estaao do Rio d• ]e• 
nt!ro, ,ws vmle e ~,t, (27) dir.J.J do mls da jon,fro do ano til 
mil PIOVtc,,i~os , emquent.:1 (1950) • .l::u, H•nrique Dvqv• E1trOIIII• 
Meyer, OfiaaJ n ~ubscrn,i , a5s,no, 

Henrique D114111•. Estrada M•yer. 1-J 

BELt) Ht)RIZt)NTE• SANATÓRIO STA. TERESINHA 

P•ra doentes do aparelho respiratório. - Diretor : Dr. Laia 
de A.uredo Coutinho. - Alimentaçlo boa e t'uiJada. - P•••· 

motora:i - Raio! ultu•,,-ioleta ·- RAIOS :X.. 
1. .. oida Car&Ddaí o• 938. - Fooo, 2-lb13. 

DR. ALFREDO SOABES 
CLINICA DE CR IA NÇ AS 

CONSLIL TOl!IO : Rua BeroarJiuo Melo, 18<7. Iº aod , Sala li 

2n, Ju ....... e 6••. - Sábado das 15 As 17 borH 

RESIOENCIA : Rua Aotoolo Cario,, IJS . Td<l•nt Ili 

Curso de Admissão gratuito H~a-~e em funtiooameoto o [1mo de ldminão ~raluifÍI 
GINA§ilO A\lfRANIO IPIEIXOTO 
!(1,1,> 1\fr,rnio Peixoto, 119 _ Tel. $O _ Nova 148 .... 



pornlogo, 29-1-1950 

A\RTES JPJLÁSTIICAS 
Enccrnnllo Um• ~éric dl entrevi.UH com 

pinror,~. cm São P~ulo! ~ôbrc o 11b-trac1onismo, 

0 jornal cF01h~ da Noite• ouvau Pvrtinari, que 
reipooJcu adrr.1ravdmcnte conforme se vcd. 

_ ''Abstracioni\mO l uma coi\a jj vdh,, 
d,ta de 1909. Aliác:, todos os muvimc11t:01, que rc• 
voluciooaram a pintun nestas últamH dccad.ic:, 
UÍ! como o cuba.smo, o f,uvismo, o •urrc,h~mo, 
0 c:1:pres~ionismo e o proprio ab,tr3Cmni\rnO, ji 
foram superado,, e ? que de Útil ~les tinham jí 
foi incorporado ~ pinruu dos grandes ani:.t~s de 
hoje. Qyanto ao ab traciooismo, pode·sc mesmo 
dizer que tem alguma import ância, ror terem 
pas,ado por êlc artistas como Picasso, Braquc e 
Lhocr, que hl muito o ,upcraram. Ali.\,, trat, ,. 
de umi discu)são que não 1ntcrcs,:a, poi.. num1 
époc:a cm que cxincm t.ant,,s e tão ~randcs pro
bltm:ac, recuso ~e a hl•r de um movimento que 
;~ não tem .scnudo. 

- E quai1 <~0 ê\scs outro( problemn? 
- O m:is irnportolntc de todoi êlc~ é, srrn 

dúvid,, o das condiçõ« de vida Jo, artistas. No 
Brasil, ~ão rarhsimo~ o, pintores e c•culcorcs que 
vivem c.zdusiv2imcnre <lc .su1 :arte. Todos lutam 
com grandes ch6cu1Jad« < muito p~uco, ,ão 
aqueles que não .sio obriG:2<lo, a viver de tuba· 
lhos intcinmcntc cttr,mhos á sua <trtc. Como 
quer você que um arti, ca produza obras à altura 
de ,ua, po,sibilidadcs e de seu talento, se perde 
a maior pat< de seu t<mpo na luu pelo pão e 
pela c2u. Duvido que cx1~t1 um único •rtista de 
'ferdadc, no mundo i:iuir<', que não pense como 
eu. Estamo, f.rto• de ouvir balelas ,llbrc libad•· 
de de criação, alheias ao mundo e aos hvm<n> 
que, cm linguagem clara, se reduz apenas à ridl· 
cuia liberdade de morrer de fome". 

Charl,s Lebrum, em 1679, a6rmava: O objc· 
tivo da cllr é de satisfazer os olhos, enquanto 
que o cdescoho• satisfaz o <splrito. A cllr é um 
acidcote produzido pela luz; o d,scnho, elemento 
abstrato, imita as coisas reais. A cílr não rcpre-
1eou mais do que é acidental no modelo. 

"As 6andciras", quadro de Vclasqucz, a;:rc· 
senta no fundo b,m iluminado três damas da 
carte, que admium 11: tapeç:ariai, executadas; CO• 

quanto que no pri::::ciro plano as opcráriu traba
lham cm semi·cscuridão, procurando e ord~nando 
os vários matizes da lã das artl<ticas tapeçarias 
que produzem. Foi a primeira representação numa 
trla de pessoas cm trabalho, na arte romanica 
(1617). 

CORREIO DA LAVOUU 

!:. Cõf'l'O n•o pod•rl• d•IIU d• &U, .,. ... º • ,.,. o.. 
pa'11.,,ento, 0•9•ntUITIOt • non.• 0111;1n• l"'-Od•lo, çom •P•· 
••lh•Q•m mooc,n•. ol•••c.•ndO a,11m •o• l9u1çu1no, uma 
c.o"'plell 

RÁDICJ • CJFICINA 

E, agor-a, por- YIUITlO. atenden. 
do a 1nVmor-o• pedidos d .. nossos 
1r-•Ç1v<eses. org.a.nlzemos a r,oaao 
grand• 

SECtÃD DE DISCOS 
E, esperando, cada vez mais. servir a todos os nossos fregueses, con

grittulamo-nos com êles neste despontar de um novo ano. 

I .• 

.o: 
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COMARCA DE NOVA IOUASSÚ 

E D I T A L 
De publlcatlo de docuae,.to1, 
•111 precetto de loteomento de 
terfat, COM o p,010 de 10 dio1, 
a reqvor,tn•nto doa lrmioa Mo• 

chodo, na formo aboixo 1 

Henrique D u q u e E1trad1 
Meyer, Oficial da t• Circuoa• 
criçlo do Re&iatro de lmovela 
da Comarca de Nova leuasaó, 
!!atado do Rio de Jaoeiro, por 
nomeaçlo na forma da lei, de. 

Pelo pruente edital, com o 
prazo de 10 dlaa, faço saber a 
quem interusar poua, que pe· 
la firma Irmãos Machado, re• 
preaenl1d1 pelo Dr. Newton 
Machado, re1ldenle à rua Cot• 
rh Outra, 162, Catete, na Ca· 
pilal Federal, foram depoail•· 
doa neste cartório, para fina 
de loteamento de terras, o me· 
morial, a pl1ota, o, titulo, de 
domínio e todo1 01 demaia dO• 
cumentos e1igido1 pela lei te• 
guiadora da eapecie, cuja irea 
ae terras é a seguinte, agora 
10b a denominaçlo de ••Bairro 
Santa Catbarina" : Terreno à 
uma rua particular, lado irr.c,ar, 
a 220ms. da esquina da rua Vir
gínia da Silva, à direita, me• 
diodo 96m1,40 de frente, em 
duas linhae, uma de 36ms.40 e 
outra de rom,. e 149ms,50 de 
lareura na llnba dos lundos, em 
dun linbu, uma de 65m1,50 e 
84ml. de eztenlão da !rente 
aos fundos, pela direila, •••• 
J«m,,80 e do lado esquerdo 
136ms., limllando do lado di
reito com Laura Varanda Jlon• 
teir(l, do esquerdo com Amali1 
Jlontelro Varaoda e no, lundot, 
01 ptimeira linha, com LuiZ AI• 
ve1 de Oliveira e na seguoda 
com Alfredo Moreira Carmo X•• 
cbado. Aoa intereaaado!li, por. 
ventura e1i1tenttt na apresen• 
taçlo de impugnações, fica mar
cadc o prazo de 30 din, con• 
tado da última publicação do 
presente. Dado e pa•sado, ne•• 
ta cidade de Nova li;i:ua~su, aoa 
dezessete diu do mês de I•· 
neiro do ano de mil novecentos 
e cinqueot,. Eu, Henrique Ou• 
que Estrada l!eyer, Oficial, o 
subscrevi e assino. A!lsinado: 
Henrique Duque Estrado Meyer. 
l!xtraldo por copia logo a se• 
guir, estando o original, que 
foi alisado, selado na forma da 
lei. l!u, Henrique Duque l!stra~ 
da Jleyer, Oficial, a subs«ev1 
e assino. - Henr1q11• D v q u e 
Estrada Meyer. 2-3 

FIM OE SEMANA O pintor Gu,tavc Courbct, chefe da escola 
realista, foi exilado da França cm 1871 drvido à 
,u, participação n, Comuna. Morrru na Suíça 
em 1877. 

Progt'esstnio, embora nascido nesta terra de calo,- su/o. 

t cante, ainda n4o se aclimatou a q u i conrJenienlem,nte. 
N,sses dias em que a canlcula mais se Jaz sentir, à noi/6 

----------------------- mesmo cansado, sai à procura de ª" mais Jresco , dlst, o,; 

ciado possa lar ali jogos d• sal4o, rddio, radiola, jor"ais did· 
rios, revistas e livros tducotivos , -p1q111.no snc,,ço de b(!'· 

A sede possue amf>lo sol4o, ,ste,uo varanda , . '"""''· 
ras janelos e portas. Tmtos ai, t,orlanto, o ponto tdtol d1 
rlunia.o. 

Mande pintar o seu retrato 
l!nvle a sua fotogralla para CALVINO FILHO, 

ru, de Santa Luzia, 799, 2º andar. C. P. 2477, Rio de Ja
neiro. Uma semana depois. pc?lo Correio, receberá o aeu 
retr .. to pintado a crayon por um artista laureado e de 
gun~e renome. Se ficar inteiramente de seu agrado, 
como temos certeza, pagHá Cr $ 600,00. Caso contrario, 
nada pagar6. Pacllllamos o pagamenlo. Aceitamos repre .. 
•entant.-s nas cidades do !nterlor. Cnvlamos catalogo& 
de plntura em geral a quem nos ~iwllcuar. 

Frar.cda e lngl6• 

11 Mrne. dra. Vlasta Lena ri en-
1 !J francê.a e 1nglh a dc.,mlcJ-

• Cufso g1n~s1;11 e conversa· 
llo. Austln-·llua Cabuçú (Agên-
lia Pu11al) l-2 

IMPUREZAS 00 S~NGUE? 

UIXIR Dt H06UtlRA 
AUX. TRA1 Si~ILIS 

DENTRO DE SESSENTA DIAS 
41 data 41 Ullin1h1:ra ilo obrlgadh pel'-' Oe,reto D" 4.a.:i7 

4t t de 1ovembro d; 1939 ao REGISTRO ao cartório do 
rtriitro dt Tit1lo1 e Oocu~entos para que produz.am seu» 
•leito, letaia, 11 CARTAS DE FIANÇA: 0 , CONTRATOS OE 
LOCAÇÃO: 01 CONTRATOS ou RECIBOS de compra ou pr:· 
lltlta lle veada em prestaçõei, a prno. com reserva e 
•o•l1io oa alo• o1 documento, de procedencl11 eatraas:elra 
._,do tf:a de 'produz.ir efeito em repartiç4e• ou Juizo; os 
RECIBOS de compra e venda de AUTOMOVEIS ou penhor 
....... o, (1rti101 134 • 139). 

daqulle amigo para um bate papo, esporlt de qu, i •ta"» ar
doroso. 

Foi nestas circunstancias que o encontrei 1,a dia! ,,,. 
frente d sede do u/v{.n,gro. 

Com a minha chegada êle suspirou e disse-me baixinho: 
- Escute, amigo velho, sera 'f,osslvtl que isso nao lome 

jeito? 
Se'!' entender as primei,as palavras do nosso lur61, 

pergunt81 : 
- Mas .. que , que voei quer dizu com isso ? 
- Nada de novo - respond,u o Progres'itnio. Todos 

sainm e muitos senttm o qut vou lht dizer, mas,... voei , sdcio 
ai da E. C. lguassú ? 

- Claro, Progress"1io / Como fruto da ter,a, tinha que 
se, e, se nao fosse daqui seria, do E-ilhas d• Jguassú. 

- Muílo bem I - atalhou o P,ogr,sst,,io. Eu tamb,m 
tenll? o prozt·r dt pertencer ao seu quadro social hd quase de
zoilu anos, Justamente /)íJr isso quero fau, ch•gar ao cor,Ju. 
cimento de sua atual diretoria uma sugestao pa,a a qual 
p,,ciso de sua uprovt.ç/Jo. 

- Agrad,(t> a con.~ideraçao , agora so11 todo oi,vldos -
rupondt fnonl, .. munt11. 

- Ofimo I Vuu /.dar t _fdmenle quando ftrmi,,ar da,a 
o ~t,, par,cu 

,.,,. ,,, "''""" ''. ""''!::'' , 
, - . VUJlfi hem! ,,,icuw o P,vJt,~n/,,,,,. O f- l' /guaJ. 

u,, d~v,tio d .suu 1,w1,,t10 t 'lllU pos,cao nn nossa \OCí1dad1 
p,,usa tnmur mttit,tll' ,,,u {l,,ssum t.llrr,'lpondir """sa situa' 
çd,, de tthf'f.J, 

.A1tson, ,,,,, q"nt:r .,,, rntrm,u/id,,, ~ug,ro II s,guir1t1 
qu, u club1 /Jy,,~. ulu-rtu drat,Omtnle Ua pari~ da lartú atl 

a 11u11,. d '"''" h 1h,tw1/, I! qu, úr,,anlt t.•isa~ hotas o QSSO• 

Má t· i o Guimarães 

Se muitos ntJo quer,,n procurar o mtio cmbitnte 1>,ara 
s, fazer social. nlJo importa. NdJ apar,umtJs , outros v1t80 
conosco. De qualquer forma o c1.,i,. nilo pod,rd ~r taxado 
de sem vida e de nada fou, no #Htido da congr,eor mau 
associados e se criar um ambient, sadio ,,,. todus us seus os. 
fuctos, naturalmtnle so• o dirtçilo social do c/.,b,. 

Assim ,u enltndo gw deva s,r a rnda , a jinalidad, d, 
um clube Jwj, em dia. . . 

Pttcisamos tudo fo••r pura liquidarmos o 1d /ilo a,r,u. 
gado, inftlizment,, ,,.t,., ntb: •nao adianto". 

Um club, btm orientado tem maior a'flu,nc;ia, evitando 
destarte a /requencía d, seus sdcios ,,,. lugares manos p,6 · 
p11Os para o seu ,.,,,io. 

S, o club, , e, ponto de r,u,ti4o da soci,dade que, sim 
lle, ndn tuia vida, ,std no d,v,r ,,.o,al , social de zllar , 
lutar poro fortul,cl-la. 

- Estupendo, amiga Prog,esslnio ! Hjd tii /1:do" uos 
suas paluvras. Estvu J()()'JA, con~rgo I 

Progttsslnro, dtpo,s da ograd,cer-,ne a solidatitdadt. 
conclu,u: 

- t:s1>, ro qu1 a atual dfretoria do club, comprt~nda !' 
fino/idud, d, mh!Jw sug1st60. Isto ocorr1u-,n1 porqu, 1oma1t 
curtetmot. funtu dtl m,ú1./us suluta,,s como na ,p,,ca utuol, 
tJUanúo ~t r·I u furmaçiJo d1/t1/uosa dos nossos moços pur 
fd/lu d~ '"''" wltqut11lo, ond, pud,u11Hos oftnt,,./hes m>1rlu 
c.m~ 4 bo" 1 'I"' m .. t11rolm1nl1 /oss, btm diflrtn(# tios. 1,a1• 

ninnrnln1 lrans~lilldoi pila p1tss1ma /Jllfotura Juveml qu11 
suprtlulu, 1nfthzm1nt1, ,u nossas bancos d1 Jvrnuu, pat'O ,,.,. 
t'tnn,"r " g,roçlJu fut.1,-a, o nosso Brasil d, amanha 

BARBOSA ~ARTJNS 

Fernando Nunas Brigagão· 
ADVOGADOS 

ESCRITÓRIO· AV. NILO PEÇAMU, 23 <EDIFICIO NICE). ?•. ANDAR •. SALA 6 

D11 9 ás 10 ~ora, 11 O R A R I O (O I à r I a m e n t •) 
Ou li ,, l 2 horu , __ .,, _____ ..,,_,....,..,,,.,_, ................................. .....,.. ............ ~ ........................... _________ ....,_, ________ . 
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Prefeitura Municipal de Nova lgnassú 
P OR T ARIAS 

o Prefeito M"uoicipal de N6v& Jgaass\1, usando das atriboi• 
ões que Jbe confere I legislação em vigor. 

Concede nos turnos do art. 120, Item IV. da Constltul
çl'> Estadual, 'ao Carroceiro, do Qu,dro Especlal, Norbert (, 
Crisplm. a plrUr de Jo do corrente, sei~ meses de licença es 
peclal, com vencimento. 

Pro{(!itura Mooicipa.l de Nova Iga.ass\l, 6 do jtoeiro de 1950. 

Concede nos te rmos do art. 120 fiem IV da Conslltulção 
E'lladual ao 'Oficial Ad'tllnls1ratlvo, Classe ·'N", d'l Quadr<. 
11 M en ,l1 Ptrel r:1 dt Svus:1, a putlr d.:sla data. s~1s meses de 
11~ença especial, com vencimento. 

Prcfeitan Municipal do Nova lg11as~tí., 9 de janeiro de 1960, 

Conced ~:-, nos ter mos do art. 28, § 1°, do decreto• lel n 
687 de 1 de l<vere lro de 1943. e de acõrdo com o aleslado 
mé.Jico 10 extran!Jmer.irio d,ar\s ta. Arivaldo Perei ra Dias, 8 
dlu d; licença, com s1h\rlo lnh-grJI, parJ tratamento de saúd e,, 
a partir de 3 do corrente.-. 

Prdeitara Municipal do Nou Igoassú, 10 do i•ooiro do 1950. 

Concede. nos termo_. do art. 28 § 2°, tio d ecreto-lei n 
687 de 1 de ft:verdto de 1943, e d t: acô rdo com o laudo mé· 
d1c~ ao extraoum~rárlo m~nsal1sh1 Diva dos Reis Soares, 30 
dias' de Hcença, p ara tratamento de saúdi:, a partir de 2 do 
corrt nte, s i:ndo S dias com salário ln1~gra l e o restante com 
dois terços do respectivo salário. 

Prefoitura Mooicipal do Nova lguassú, 17 de janeiro de 1950. 

Concede, nos lermos do art. 28, § 2° do derreio-lei n. 
687,de 1 de fevereiro de 19'3, e de acõrdo com o laudo médico, 
ao extranumerárlo diarista, Luclo Emygdlo de Almeida, 15 dias 
de licença , para tratamento de saúde, com salário Integral, a 
partir de 9 do corrente. 

Prefeltaró llooicipal de Non lgolssú, 17 de janeiro de 1950. 

CORREIO DA LAVOURA 

JJ•O•C•~•O•C•••0•• •••._..._ •_ , _ _. . 

NOV A G AROT INHA 
Comer be m todoa i·} C A F E' E gostam, mas parit t\ 
come r bem só oo BAR ~, Restaurante Nova l_y 

GaroUoba ~,' _.,;. .. - :-

Restauraote de ( '. :'·/\ 
Beblda1 de 

primeira ordem. ~? l?etísquelrns 6 
todaa as 

portuguesa ~ qaalldadea 

1\lm~ida & Cia. htda. 

Rua Marechal Floriano, 1988=Tel. 129 
tiOV A IGUASSÚ E. ao RIO 

G'/.)• IQ:>•0 •.-0•49••···-· ... ·······•·' 

;-·F-~~di~ão Es-~~;;nç;· 1 
Fundição do M•tai1, Broni:ãs Fotfo, osos pero todot os 

Z fin s, M oldes pora Fundi~õo, Me conko, Consl .. ução, Re- l 

i Válv~los o Torneiros , 

Domingo, ~-l - 1950 

e o ma r ca de Nov a l g uassú 

E o 1 T A L 
De publicoç:âo de documento, , em proceno de lotea .. ento cl• 
ferros, com O proio de 10 d ia,, a req11erimento do dr. 01wolcle 

Rocha Miranda, co ma aba1ao •• declaro : 

Henrique Duque E,lrada Meyer, Oficial d1 1• C,rc,un•crl. 
çao do llegtslro de lmovets da Comarca de Nova l"uassu, Es. 
1ado do mo de Janeiro, por nomeação na f0tma da lct, etc. 

Pelo presente edital , com o prazo de 10 dias, laço saber 
..i quem tnteresur poHa, que pelo dr. o~watdo Rocha Miranda 
foram depo111ados neste cartór,o, para fins de lolt:amento de 
terras. em conformidade com o Decreto-lei n. 58_ de 10 de de. 
u mb.o de 1937. regulamentado pelo Gecreto n. 3 079, de 15 de 
se tembro de 1938, o memorlal ji:scrltlvo, a planta do loleamen
to, os tltu!OJ dt: domlnw e todos os demais docurntntos u :lg1-
dos , re lattvot à 6.rt:a de terras a~alxo desco la, a ~~jo lo tc:a. 
mento ro, aada a d ·nominação de • Fazt-nd ,, da Posse : - Ter. 
rcno shuado à estrada da PO$Se, di go à eslrada d e A mb ai, na 
Fa z.e n:ta da Poss e, que começa na esquina for mada com a es
trada Lulz Le,nos medindo 4I 6ms. de frenti:. sõbre o : llnba
ment'l da estrada' de Ami>al; 34ms ; dai com 96o à t!lquerda e 
186ms.; daí com 12:> e 12 à d1retta, t74ms .; dai com 12" t: 20' â 
d1re1la, t 30ms. até encontrar ô estrada Lu-z Lemoa, d d{ com 158o 

Concede, nos lermos do arl. 166 do decrelo- lel n, 624, 
de 28 de outubro de 1942, e de acõrdo com o laudo médico, +,· 

ao Trabalhador, do Quadro Especial, Anlõnlo Torlblo da SIiva, 
6 meses de licença, com vtnclmento, em prorrogação. f 

ç~nstruçêio de Máquino s . Torn•omonto de Pe ças. 1 
,.'\.lva.ro Esteves Costa. 

à esquerda sõbre o alinhame nto da Estrada Luiz Lemos, at! 
encont rar o ponto de par Uda d~ Estrada Ambat , _77ms , com a 
area quadraoa de 5 965ms; llm1ta pelo lado dui:1to, de quem 
da estrada olhct parz. o t erreno com Oulnle Irmãos ou suceHO• 
res, em tôda a extensão da linha dos fun:ios com o loteante e 
pelo lado esque rdo. de quem da dita estrada olha para o terre. 
no, com a estrada Luiz Lemos. Area de tcu eno no mesmo lo
cal com 401 723ms2, que começa a 77m~. de distância do cru. 
z.amento da estrada Ambal com a estrada Luiz Le mos, medindo 
153ms.80 com a direção de 24• e 30' l!I.E. malS 88ms.80 com 
direção de 35< N.E . maia 566ms. com a direção de 700 N.E . com 
frente para a Estrada Luiz Lemos, 178ms.80 com doreção de 350 
N.O. mais 62ms. com a direção de 100 e 45' N O. com terreno, 
de Gulnle Irmãos; 400ms, com a direção de 55° N.E. mala 330 
ms. com a direção de 38• N.E. com lrenle para a eslrada de 
Catoaba, 187ms r om dlrezão de 66º N.E. ma!s 186ms. com a di
reção de 28• N.O. mais 174ms. com a direção de 16" N.O. 
mais 130ms. com a direção 2• e 15' N.E. com terrenos perten• 
cenles ao loteante, contendo benlellorlas, especialmente uma 
casa de grandes proporções na qual foi localizada a l'azenda 
da Posse. Terreno slluado no enlroncamenlo das estradas da 
Posse , /\mbal e Caloaba, medindo b)ms.60 de lrenle pua a 
estrada de Ambal, 232ms, para a eslrada de Caloaba e 222111HO. 
na linha dos fundos que faz llmlle com terrenos de proprieda
de do loteante, com a área de 5.916ms 2. fe rreno à estrada da 
Guarita que começa a J.330ms.õ0 da esquina formada co111 a 
estrada no Ambal. medindo 50ms. de frente sobre o allnbamen
to da ealrada da Guarlla, 288ms.60 da lrenle aos fundos, pelo la
do esquerdo de que m da dita e strada olha para o terreno, 304ma. 
pi::ln l;ii<1o dlre •to !!; 49ms 50 pi:la linha do! fundos, com a lrea 
d t! 13 080ms2. A CJUt! m Interessar possa, para efeHo de apre
sentação de Impugnação. fica ma rcado o :,razo de 30 dias, con
tado da última pubhcação do presente. D,do e passado nesta 
cidade de Nova lgua,sd, Estado do Rio de Janeiro, ao, deze1-
sele dias do mês de janeiro do ano de mll novecentos e cin
quenta. Eu, Heorlque Duque Eslrada Meyer, Oficial, o subscre
vi e .tSSino. Assln i.idO : Hettriqu• Duque Estrado Meyer. Eztr1f-

Prefeitura llunicipal de Nova lguassú, 17 de janeiro de 1950. j 
SEBASTIÃO DE ABBUDA NEGREIROS - Prefeito i FUNDIÇÃO E FÁBRICA, 

Rua Aripuá, li'2El - E,t. do Ricardo de 
Albuque rque - E.F.C B. - Distrito Federal 

_REQUERIMENTOS DESPACHADOS l 

1 

ESCRITÔRIO, 
Ru11 dos lnv11tido • , SE! - Sab0 • - Sa1~ 1 

OBS"AeRes oe eHBFB 01\ OIVIS.Re 

OE AOMINISTRA~Í\f> 
316, Gumercindo Corrêa da SIiva; 35e, Eduardo Elias 

Jnsé; 415. Gltson f{achtd Dau : Corlifique-so o quo con,tar. 
b576149, franc isco Dinlz Lopes : Cartifique•n de acôrdo com o 
despacho da Oivisôo de Eng,nhorio. 87831491 Augusto Ferr eira; 
338, O~car Pe re ira Gomes : Compar•çom para pre,tar e1clar•· 
cimentos. 326, Antc nto Garcia Serrano; 36), Oscar Soares; 376. 
l'•dro Gomes de Oliveira; 329, Joã, Antonio da S,tva; 409, 
Luiz Ri beiro; 8931149, José Plnlo; 398, Enéas Pereira Belém: 
Ouittlll•H, preliminarmente. 

OESP'l\<2Hes oe <:!HBPB 01\ OIVIS.Re 
OE FAZENDA 

8622, Marlo l'ra nclsco Pena; 8297, Sebasllão José Soares 
e Irmãos : Co1110 requore01. 8115, Pedro Santl; 8809, Joaquim 
Seppa; 8370, Juvenal da Cruz Rolão; 7921, Gaelano de Luca 
l'oca; 8577, Pereira, Henriques & Pereira L.da.; 8567. Joaquim 

obo; 8615. Artur Pereira Machado; 8570. Sociedade lmobllla· 
•a Brasil Lida; 8602, AureHo Gomes de Ollvelra: Transfiram• 
• · 8436, Adello ~o Carmo : Reconheça 01 Firma s do documento 

anexo. 8626, Antonio dos Santos : Qyife •• preliminarmente. 

OES"AeHeS 00 eHEFE Ol\ 01v1sne 
OE ENGENHARIA 

8539. Joaquim ll!onlelro Varanda; 7485, Anlonlo Caetano 
Alves; 8387, As<lrubal de Cerqueira Lima l'llhn; 8234. Manoel 
da S11va Rala; 8-431, Marto Jutla de Lima; 7782. Alberto No. 
R~elra Neto; 8463. lzabel V1c,nte Gomes; 8 193, Artur Jc,é T ei
x. ira; 8036. JQté de Moura, 8537, Olo de Almeida M,t ,· 7500 
Auguslo Ivo Corrh; 7551, llul e Cello B•llencourt; 7843.· Pedro 
Franchco da Cosu; 7969. Eulaha Martins da Stlv;.; 8373. C ria
i wão M.o ·eha de Melo; 85~9. P-.!dro Lu•z Pt"rnln k.c; 8108, José 
Mi qu·~ Fl1ho, 87!7, Ara1u1co a ht!lru MHlmb:1; 874t149, Fran~ 
c,1c I P r elr • d, Jf.lÇt t: o:.atro; 43)3,49. l) 1rt•t:I f-t:rrt'll,1 : DeR· 
ro 788), \o\ an el d · 1 ~,.u, Auguil,,; 7813. Al111 r ,,J, ·e Ji:sús 
F_e n11d. s 81 11t,; 7893. t'od rio Aug .. s10 Vl•;1. 8 62 l)j.-zlr 
C_ai y Ma cl 1; 8816, J vl rn Fr:11c1tco .,e,~ ra,· 7006, Our .... d (j,m. 
ç,lves de OI ve ,a; 7830149. anexo 8732149. Manod de Jesus Au· 
guslo : Em ••lai ncla , 

TERREIIOB Á PRE$TAÇAO 
{ BEM ENTRADA E .E/Ili JUROS 
,· •.· BAIRRO SÃO JORGE - Bimal de Xerêm. Condu
:.·,· .. :. ~a~ bNnatt., u mioboCoete de B"lford Roxo e Nota lguas~ú 

Uc ova Aurora. lima igob.l a Pt:uópolls. A1ta.1t. colll 
•·· aboodaotia, o 1oz. o fôrça va.ssando dentro das terr11. PlH• 
:.~,: ta apronda J,tla P retc1tara d~ Nova Jgu1,1ú. Facilidadn 

de cc>nttroçãv, ,,,oda em 72 pn itac,;õe-:t wen11i1 a. eob.lt~iu 
:;: d11 CrS 2i5,00. Tu.t1.r 4 a_,. Rio Braueo, 911 6o aoJ.ar, ou 

• «"tilD o ~r Mello no local ou 4 til• D. Lut ia. 60, em 13d t fvrJ. BJJ1.o, Et:tldó do Blo. 

1 1 1 12 7 9991 

Telefone : :J2 ~ 7·174 - Rio de J ·rn t iro 

'----------------------
Três Jetr,ts salva.dora s 

Nn primeira se mna" de viria, é conv eniente 
vaci an r as criança-; c11n1r,1 ,1 tuberculose. A v?. 
ciaa B. C. G. não apreseatfl inconve niente e pro 
tege us crianças contru !l tuberoulc;&e e outras 
doenças. 

Aumente a resisteocia de Reu filho contra a 
tuberculose, aplicando lhe o B. C. G. nos primei
ros dias de v ida. - SNES. 

Dr. Francisco Sanr Anna 
ESTOMAOO , DUODENO. FfClADO E VES!CULA 

Sob control · do Kaio X 

Diàri am e nt e d o s8á s 18 horas 

Rua d a Assembléo, 32- 3° Pavimento 
TELEFONE 22 4969 - RIO DE JANEIRO 

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

Curso Musical Peregrino de Castro 
Rnex o ao G IN1Í.SIE) l\FR 11Nle l?EtXeTe 

(Equiparado no Conservatório Br3sileiro de M6,ie&) 

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

do por cópia 1 , go em seguida, eslanao o o riginal que tol all
xado. selado na IN ma da lei. Eu, Henrique Duque úlrON 
Meyor, Oficial, a subscrevi e asstn~. Henrique Doqoe EsltON 
Moyer. 1-J 

Sociedade 
Onic.10 

~aticinios 
futda. 

~ U s ina e Entrepo sto de Leite 
~ La boratórios c omple tos para análises de leite 

~ M 11triz: AVEN IDA FRANCISCA DE ALMEIDA, 1419 

~~ F<~!~!:;~; :~~~~i.:: ~-~~t;;~:T1~~::~~~:;~:::~!º2 
~ JOSÉ .'\\ fi Rll\ TEIXE I I-Ul 

SOCIO GERENTE 

:--------------------
POSTO E OFICINA UNIÃO 

,_ _______________ , _ _______ li ·---- -·-----·- - -------
AUTO SOCORRO A QUALQUER HORA 

JOSÉ MOR.EIRA NETO 
FOTO ELITE BAteodo- se a domicílio por• casameoto. 

etro.t os para documentos om 80 mi· 
noto,. Especialista f'm rcprodoçft9 de retratos a onyoo, sépia e 
óleo Venda, d•J 01áquioas, f 11m~s, qu1dros1 snotos e alboos . 

Rua Mare chal Floriano, 2243 - Loja-Te l. .f13 - Novo l9 1o1ossú -------·------------- ---- - -· 
Agente da Tbe Caloric Company Produto, PAN-AM 

Representsote autorizodo STUDEBAKER 

Participa a os 8eus amigos e fregueses que 

li Ofi M I 
, jâ reiniciou os seus ser viços de lavagem e 1cina ecânica guassu lubrHicação de a utomóveis " camlnhõee, 

ngora com moderolssim11s lnst»lações e ele
li Con irrto < rrfornlJ r.• " 1 ti, ,ur, ncÓ vc ,< < e•· V111lnr de piijtflo duplo [l!lr n cnrro~ de graP-
(( n11nhõc,. - Sold :1 " C 2 1·1 !,:.( Ull"l, - /\ ·b r , i \~O dt ~ 
:~ freio, h idr.iu!iu,•, • q•1 .. !,1un tipo dr l.:rro . ~ de tonelagem o On ibuR. 

ll D u e e 11; t & F n ,.1 n e o I Rua dr. Tibau, 80 . Telefone 160 
fi ~ •hr«bal 1-luri,ao, !);o ~O\A l()lA~SÚ- E. do R .. , Nova J9011ssCí - E !'> tado do Rio e-"""'-----.-~ .... ""'~·""·""·"""'""""''""·"""='=~ 1 ~-~========----~====-' - -- ..4 ~ 
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A LAR ANJA 
Notici" u H' que a ln 

g(sterr11 id l1ber ,11· 11 im
pcrtBçlio de luruoj1.1s. E 
a re.;poilo dess~ notlciR 
qu• chega pr~c1R11m+'0lt> 
qusodo " uosso l!'!ercudo 
loteroo, quanto A que l 1t 
frUl6, Olh1 se tem d\lSP0 
voldido comp~osa<lora 
mente, o "C,,rreio d11 Mn
obli" comentou há pouco 
que ll caµacidRdc 11qul 
sitiv:i do coosuroidor io 
teroo não tem sido con 
venieoteroeote aprovei 
,~da. Atribu"m diver~ns 
C8US88 li 6SS6 fato, I.OR s 
olio nos lembramos de 
ter vlslo citndo o prin 
cipal: os preços altos dtt 
frita. E as~im acontece 
q u e o d,, a export11ção 
6tlogiu um dos ~cus ni 
vei~ mais buix,,s. Agora. 
porém, o/lo é propria 
mente do mercado inter 
oo que se trate, mas do 

~xterao. A Ioglaterr11 j á 
101 um grllnde pois lm 
portador de nos@os fru
tos cltricos, sendo por 
tunto um mercado que 
devemos recuperar. E• 
t11.mo~ em condições d~ 
fazê lo? Divulgou se re 
ceutembnte um11 estai(. 
lica não muito satlsta 
tória a êsse r e, s p e i 
to, pelo menos coneide 
rttdos alguns centros dt· 
produção. O que se diz 
é que os produtores oa
cionnis são pessimistas, 
por não terem encontra
do quem os amparasse 
na ocasião oportuua. Fal
ta de recurso~. !alta de 
estimulo. E' para lamen 
tar que o Br11sil, depois 
de ser grande produtor 
e export1tdor de lars:ijas 
fique à margem de qual'. 
quer eBfôrço para recu
perar sua antiga posição 

O Serviço de Alto Falante• 
de Notra lgua,u,ú e Sucu,-g;aia 

E1t6 orgaainado o indicador informativo dos .Mnoicípios de 
NoYo l911a11ú, Nilõpolfs, São João de Meriti e Duque d• 

Cula,, u quais foram as antigas terras do "Jgoassó. Velho". 
Esta indicador bre-çe ostaré. á venda. QtulquC'r pedido de in
formações, anuncios, coope!'ação ou encomeod:i poderã ser en
caminhado li PRAÇA DA LIBERD/\DE, õ8 - Tolelone 204. 
A111rdem .. lgu&s~ú Velho", o indicador dos quatro Monioípios 

Comarca de Nova Jguassú 

CORREIO DA LAVOURA 

J. VIEIRA & Cia. 

1 } " 
1: - - -

-
__ J__ ---·---- ,·- c:· ----

Aparalhos sanitarios - Azulejos - Mosaicos - Ladri
lhos hidraulicos B R C. 

Revendedores autorizados das Indústrias: Ktabia Irmãos & Cia. 
- Cin c .. râmica BrasileirJ. - Cl!râ-nica S1comaa S. /\. -

Fundição lJrasit S. A. - ! 1 lú tr:;.1s Rei. 

Vf'ntiladores - Lampadas - Materiais para instalações 
eletrlcas e bldraulicas. 

LOJA E ESCRITORIO: 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2191 = Tel. 263 
Nova. lgua.s!Jú E. do Rio 

5 

\ 
INDICADOR 
f~ 
llledloo 

D,. Pod,o Real•• Sobttnho -
Médico opeuoor. Parto,. -
Consultas dlirlas daa 8 •• 111 
hs. - R. Aoton,o Carlos 51 -
Tel. 284.-Nova lguasaú: 

Adtrogado 
Dr. Pa.to M<acltado-Advogado 

- R. Oetullo Vargu, 87. Fone: 
282. - Nova lguaasú. 

BSeRITéRlt> DB 
11DV~GA0t> 

Dr. Fernando Dourado de 0usml• 
(lnac. na O. A. 6., D. P. 7.182 o 
Estado do Rio 1.033). Terçai o 
quintas-feiras, das 12,30 às 15,00 
horas. A v. l!arechal florlaoo 
1962, sobrado - Nova lguasat1: 
E segundas, quartas e aexta, .. 
lelra1 i Av. Oraça Aranha, 226, 
sala 411, tel, 22-11909. - D. P. 

Carto,lo do 2• Oficio de Noto 
• João Bittencoorl Filho-Oficia 
do Registro de Tltulos e Do-

~!mJ!!f:, :_"~~r~~ ,g~_ Duque 

Denllel•• 
Lol1 Gonçal, .. - Cirurgião 

Dentista - Diariamente das 8 A1 
18 horas, Rua Bernardino Melo 
n. 2139. Telefone , 314. Nova 
.(guas,ú, 

1 JUIZO DE DIREITO DA 4' VARA CIVEL DO DISTRITO FEDERAL 

E T --------------·---
o 1 A 

O "caçula" 
L O" I"' 'h'l c.içu i e o c,col ll o 

E o 1 T A.~ 
RUBEM SILVA - Ci,,rgl6o 

d1ntl1ta. - Ed. Corioco, i · on• 
dor, ,. HO. T.lefono, 42,5951 
Rio de Jon1ito. 

Pelo presente edital com o 
prazo de dez (10) dias e publl
caçto por três (3) vezes, faço 
ubu que pela Empreza Terrl• 
torlal lguassú Lida., (E.T.I.L.), 
r<preseotada pelo sócio CustÓ• 
dia Soares Couto, foram depo
lllados neste cartório do 2• 
Ottclo, para Inscrição nos termos 
da Let reguladora do loteamen
to de terras, a planta, os títu
los de domlnlo e mais do
cameotos referentes à area de 
terreno com cento e catorze: 
mil novecentos e oitenta e sete 
metros quadrados (1 14 987m2) 
desmembrada da Fazenda da 
Cachoeira, em lfesquila den
tro do perlmetro urbano.' a qual 
confronta pela frente com a 
Estrada que segue de Mesqul ... 
ta para Bangü, ora denomina
da Avenida Un1io, pdo 1ado 
eiquerdo com a largueza nume• 
~o t quatro (4), ocupada por her
u' ros de Manoel Gordo Mar-

ns. com a Es1rada que vai 
pua " Serra da Pédra da Con
teadª• com a largueza númern rt· (6), ocuraaa por .Maria 

arbosa e, f1nalmenle com ter .. 

renos d~ Ho1 aclo José Lerr.os 
e Edgard de Azevedo, na su
bida do morro, pelo lado di
reito, com a largueza número 
sete (7) ocupada pc r Luiz felix 
e pela largueza número oito (8) 
ocupada por Tur(blo Antunes < 
Manoel ferro, e, pelos fundos, 
com terreno tambtm de Hora 
cio José de Lemos e Edgard ae 
Aztvedo, aos qu;ols pertencem 
os lerrenos conhnanlc~ sob a 
designação lje "largueza" aci
ma (numeradas, s•luados em 
Mesqulla. Fica pelo presenl• 
marcado o pr.-zo de 1r1nta (~O) 
dias contado da ülllma publi
cação para efeito de apn:sen
tação de Impugnação porven
tura existente e de lnteresae de 
terceiros. Dado e passado nes
ta cidade de Nova lguassú, fa. 
tado do Rio de Janeiro, ao, 
vinte (20) dias do mês de ja
neiro do ano de mll novecen
tos e cinquenta (1950). Eu, Hen 
rique Duque Estrada .Meytr, 
Q11clal o subscrevi e assrno 
Henrique D u q u, Eslradu 
Meyer. 2-3 

Oficina Mecânica 
IDORMAS DE AUTOS EM GERAL 

Pbthlru, capot11s e e~tu!Rml'ntoe 
Conaertea de baterias diversas 

Vm.berto Am brosi 
l . M.UOt ANICl!TO DO VALE, 72-NOVA IOUASSÚ-E do li• 

• • • -
A Varanda de Nova lguassú 

de Manoel Pereira Bernardes J r. 
MO\lel:s de vime em g!ral, vassouras, upanadoru, de. 

~ Mortebal Floriano, 2351-Td. 67-Nova lgu1S1ú·E, do Rio ----·~~ . . . 

dos mimos da famlli,. Em 
prefertncia d,rcrmina a for
mação de uma personalida
de <ldtituosa, poi~ incut~, 
na criança, a convicção de 
superioridade em r e 1 a ç i o 
20s irmão,. E isso !itr6, para 
da, ~,u,. de aborrccimcntcs 
e contrniedades que pode· 
rãa cstcnd:r- se pda viJa 
tôJ,. 

ContribuJ p,u o (xito e 
, felicidade do s, u "c,çul.", 
,b, tendo-,c de cumulá-lo de 
mimos rxag~raJos. 

S. N. E. S. 

Seguro de vida 
Acl1tnles Pessoais e do 

Trabalho. Pogo, Aulomóvels, 
Pldtlldade. 

Roberto Cabral 
Corretor Oficial 

R. Gowrnador Porttla, S/4 
Ttl,font, 418 

De cltaçao com o prazo d• 30 
dla1 a Catulino da Silva M•s

quita, na forma abaixo : 

O Doutor Sebastitlo Perez 
de Li•na, Juiz Foubstituto ,m 
exerctcio, nn Juizo de Dir,ilo 
da Quarta Vara Cível do Dis
trito Federal, etc. 

des l,gais e para garantia do 
principal pedido e custas acres-

C,:%:/a'/:oiu~o ª;;;:iti':·a.,f,~; 
Dr. Pedro Sontiogo Coscio -

Cirurgião Dentista. Ralo X-(Edl
flclo Ouvidor). Rua Ouvidor, 
169, 8<> andar, sala 811. T e(e• 
fone, 43-ô003 - Rio. 

De•p•ohanle 
E,c,lto,lo Ticolco Coaeulol

S-lot Hetto a lrmilo (Contado
res e Despac~antes), Serviço, 
comerciais e1n geral. Rua dr. 
Oelullo Vargan, 22. Tel. 208 -
Nova lguasstí. 

et>NSTRUTt>RBS 
Joio Simonoto - Construtor 

licenciado. - Encarrega-se do 
construções e , ~construções em 
geral e sob a~mtnlstração. -
Res. : Rua Marechal floriano, 
2036- Casa XI - Nova lguassú. 

Faz saber aos que o presen• 
te edital de citoçao, com o 
prazo de trinta dras, virem ou 
dei• conhecimento tiwr passado 
a requerimento de Jacomo Ga. 
vozzi, gu8 pelo mesmo se cita 
a Catulino da Silva Mesquita, 
nlJo s6 para cil,,cia da penho. 
ra feita rios tlrmos do auto 
adiante t,a,,scrito, como tam
bim para no prazo de dtz dias, 
que sera contado a partir da 
te,minocllo desft, oferecer a 
defesa que porventura tiver: 
- Auto de penhora e deposilfl 
de f/. 26 v: - .Aos dois dias 
dn mês de dtztmbro do ano de 
mil novtcenlos e quarenta ,. 
nDVP, ,,,_,./11 Copilnl Ftdtral 
nds t1ficiais ,lo juiz, abaix~ 
assiuudo!-, dand,, cmnprimento 
ao ,t,andado ,te penhnra pas• 
sado a rtquerimf11tn d1 foco
mo Gavazzi, crmtru n E,pdlfo 
de Htn,iq, e Afrts Ctielho dt 
.1/tf!.Quil,,, f>Plrl imfmr/lJ,,cia dt 
C, $ 70.000,()() (~et,11tu mil Crll• 
ztiru:i.), depois d,,s turma/ida-

de invtnidrio d, IJm,igu, .f/. 
ves Coelho d, Mtsquita, gu, s, 
procsssa no Juito dt Dir1ito 
da P,im,ira Vara d• Orfaos 
t sucessDes, Cartdrio do 1• Ofi
cio, o quinhao do h1r(k;ro Ca
tulino da Silva Mtsquita, CO• 
mo prova da averbaçtlo ftifa 
pelo sr. Et.crivllo no v,rso do 
mandado de penhora. - Ftita 
a penhora acima, dd acOrdo 
com a lei. fazemos o COlf'Pt
tente dtp6sito j udicial,,,,, ,,.aos 
do dr. Civil Fereira, 4• D,po. 
sildrio Judicial que, para os 
fins de dirtilo assina o ,pre
sente outu que o datilogrof~i 
e damns f'- -(ao) Thom, Mar
tins C. Pueira - .Adlumar 
Paulista dos San tos. Dada e 
passado ,resta cidade do Rio 
de Jontiru, aos doz, dias do 
mls de janeiro Jo ano d, mil 
noveuntos e cinqu,nla. Eu, ----------
]saias Martins Goncalv,s, Es
crev,,,le auxiliar, datilogroj8i. 
E eu. Atc1nod Antonio Gunço/. 
ves, liscrivlln, subscr,vo, - (o.) 
Sebastiao Pertz de Ltma. Tras
lndodn em s,g"ida-Estd con• 
formt , - O EscrivOo: Manoel 
J\ntonto Oo,1çalves. 
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Restaurant Emilio 
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, t401 

Coztnha brasileira e estrangdra. Ambiente agradavel 
e fa:nlllar. Faça suas refeições no 

RESTAURANT EMILIO. --------· 

Robe,to Boronl Soo,e1-Cons
trutor licenciado no Munlcl p10 
de Duque de Cuias. Residente 
em Nova lguassú j rua Edmur.. 
do Soarc:s, 304. 

nurvalioo ~01 ~ao101 
Despachanle Estadual 

RYo dr. G •tCillo Vorgo1, 111 

1° andar - Sala 103 

HOV A IGUASSO - E. DO RIO 

Dr. fuuiz Guimarã~s Dr. {". C. Flor~nc~ 
Clf:-SlCA MIDICA - CRIANÇAS 

Realdeaela1 Rv. Santos Dumont, 110 
Telefoae, 8 

Ooen,o, cfa1 •••~• .. - P,e .... notol - Porto, 
Couultorio: Ed. lhrke. Bua 1:i de maio, 29, rn•. aodar, salas 

uu::i,:u. 2"", 4u e 6••. J49 9 .u 11 horas - 810 
] RHld•ncia1 A:1ta lera•4Lle Mel.o, to8S - l•J•fon•, 19 

UJ .. 11 .\ s 1ú horas 

CONSUL rORIO: 
Rua~ de Julho. 41-Tel. ZOI 

HOIIAIIIO: 
t' J ·111ain~nlé) Das U5 js 18 horas 

:;;;=========:---=====-=--:::::~;::::;;-;;:::::;:;;-~-~:;;::;::;:::;:::;:=:::====================:;;.::=====-= 
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6 COR.REIO DA LAVOURA. Domingo, 2~-1- 1~50 

=~~~~ ,--~~~==~~~~==-~===~~~ 
PELA INTENSIFIC AÇÃO ~ A T--;m. ç A~~ s~c~acrosi~}tl~O! O~S~l~e~ 

do escotismo neste Estado Comercial Fuzarca de Nova lguassú E~::~:i'~:~:~~:·::,1:}::!: 
A F. E. F. inelltue um Cur•o lnl•n· 
•Ivo para chefe•. Abertas as matrículas 

A Federação dos Escoteiros Fluminense~ 
está providenciando a reallzaçllo de um C~rso 
Intensivo, para a lormaçllo de Chefes fücote1ros, 
a Iniciar-se nos últimos dias do corrente mês. A 
fim de facilitar a matricula de jovens ~e todo o 
Estado, o Presidente da FEF, dr. Moactr Gomes 
de Azovedo, dirigiu uma circular aos prefeitos 
municipais, pedindo a indicação de candidatos. 
Os 11iuDcs ter/lo pagas, pela Ftideração, as des 
pi,sas de passagem, alimentação e hospedagem 
na Capital, durante o curso. . 

As coDdições para mBtrlcula slío as segurn 
tes: a) idade mloima de 18 nu,i.; h) boD saúde, 
que deverá ser atestada por médico da Saúde 
Pública· c) boa formaçllo morul e boas costumes, 
:itestad~s por duas µessoas de reRpeito, no local, 
tais como o Pároco, o Prefeito, o Juiz de Direito. 
etc.; d) crença religiosa derlnide, comprovada em 
atestado do Pároco, do PHtor protestante ou do 
chefe da igreja a que pertença. 

As matriculas 11cham-Pe abertas D!l sede db 
Federação, á rua dr. lJelestiDo, 136, em Niterói, 
oDde os caDdidatos, tanto da Capit11l como do ia 
terior, poderão obter tôdas as informações sôbre 
o Curso. 

MANOEL QUAB.ESM:A 
DE OLIVEIRA 

Terrenos a longo prazo - Co•pra - Vend• 
Admlniatraç6a de lmovela 

Nova lguassú : Av. NIio Peçanha. 23-l• andar. Tel, 117 
Rio d, ]an,iro : Rua Buenos Aires, 19 - 2<> andar, aala 3 

Tel. 43-9088 às quintas-feiras das 16 ás 17,30 horas, 

Seja um rapaz elegante 
Fazendo suas roupas só com 

ALIFAIATIE 
Rua Marechal Floriano, 2363 

Nova. lguossú Estado do Rio 

Dr. Eduardo Silva Junior 
C1RUl'<GIÃO DENTIST.\ 

CONSULTÓRIO: 

RUA MARIO MONTEIRO, 221 
NILÕPOLIS - ESTADO DO RIO 

Oficina 

Farmaoia ( P R O X I M O À I G R E J A ) rece com o aspecto caracter(!. 

Grande venda - Preços de Pãbrlca llco. A'• vezes é tão pequeno 
que passa desperceb1do, ou ae fa,aoelo • D,090,la Ceftffol

Rua Marechal Plorlano, 2194 
Tel. 16 - Nova lguassú. De
posltarlo dos Produtos Seabrlna 
e Vlctory. Farmsceutlco A. P. 
Oulmarãe• Vlctory. 

Louçm•, atum 'nio, materiais apresenta como uma terldlnha 
que não chama a atençlo. 

e/6tricoe e artigos domé•ticoe No.ando qualquer ferida noa 
órgãos genitais, procure lme. 

Façam uma visita e verifiquem que dlatamente o médico para de-
easas Punerarlas não há lucros exagerados, terminar-lhe a causa . 

Caio Sonto Antonio - Ser 
vlço Funerarlo - Gullhermln 
Ferre ira da SIiva. Rua Mare 
chal Floriano, 2018. Tel. 86 -
Nova lguassú. 

Da FUZARCA DC #OVA IGUAS
SÚ o freguez não sai sem comorar. 

SNl!S 

A ESGOLl DE CORTE 
Diversos Hun Marechal floriano, Z313- nova lguassú 

E AL T l COSTilRl -Delll• Perel,a Montenegro 
Construtor. Av. Santos Dumont 
626 - Telefone, 69 - Nov 
lguassú. 

e 1~111 
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TELHAS FRANCESAS 
_..,.. 

de Mme. Azeredo 
S. M. Tonaca - Copias e pa 

pels heliográficos. R. Uruguaia 
na, 112-1• and. l'ones: 23-4968 
23-2663 e 43 8826. 

Procedência S. Fidelis - E. do Rio 

CoDfere diploma!! pela 
Academia de Corte e 

Alta Costura do Rio 
de Janeiro INFORMAÇÕES , 

Mandioca • alplm - Com 
pra-se qualquer quantidade, à 
rua S. Sebastião, 1695 (fundos) 
-Beltord Roxo-Eslado do Rio 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2399 
Telefone, 32~ 

-
R. Mal. Floriano, 1139 
NOVA I0UASSU' - E. DO RIO 

-~~I 
i@J • 
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BANCO DO BRASIL S. A. 
D MAIOR ESTABELECIMEIITO DE CR~OITO ao PAÍS 

Filial de Nova Jguassú - Estado do Rio: Praça 14 de Dezembro, 98 

Telefs.: 4 (Contadoria) 9 25 (Gerência)-End. Tel.: "Satélite"-Caixa do Correio, 3 
Coud.ições ~ara, as conta.s de depósitos 

Depósitos sem limite . • 2 % a. a. 
Depósito ioicinl minimo, Cr$ l 'Jí J,C ·, ll •tlra\lgs livres. Nilo rendem Juros oa 
saldos iofcriorus áq11ela qunollJ, ncr: u contas liquidadas antes de decorrldoa 
60 dias a conter da data _,, abcrtur,1. 

DcpósJ;os Vopular.:!s - Limite de CrS 10.'JC'J,OO . li 1/2 ¼ a, a. 

Depósitos roiniruos. Cr$ 50,00. Rotiradao ·1:•:, imas, Cr$ 20,00. Nilo rendem Juros 01 
saldos: a) iofodores a CrS 5o,oú; b) ex0ec.:•ntes ao limite; e) das contas encer-· 
radas antes de decorridos 60 dias da dita da 11bertur;:. 

Depósitos limitados - i im!te <lu CrS 50.000,00 •. 
- •,imite ua CrS 100.000,00 ., 

fl ¼ 11, a •. 
3 ¼ a. a. ' 

Depósitos miai nos, CrS 1,,0,00. Relirac!as mi;•imae, Cr$ 60,00. Nilo rendem Juros 
os saldos ioier:ores a Cr$ 100,00. DemD's condições idenlicas ás de Depósitos} 
Populares. 4) 

Depósitos a Prazo i~lxo: Depósitos de R viso l'rfvlo e ;. \ 1 

Por 6 meses 4'% ·1. 8 • Para retiradas mediante prévio avlso-l 
Por 12 meses 5 % e. a . 
Com retirada mtlnsal da rende, De 30 dias p / r ~ 8 1/2 ¼ 1>. &. ·. 

" por melo de e beques: De 60 dias ,, . ,, .. , ,& ¼ a. •• ._ 
Por 6 meses 8 l /2 ¼ 8

· 
8

• De 90 dias ., f ,& 1/2 ¼ L a. • 
Por 12 meses . . 4 l /2 % a. a. J 
o~pósito mínimo-Cr. 1.000,00. Depósito Inicial mlnlmo - 1.000,00. .,1 -, 

L.-ir.is n pn·mio: Si'lo proporcioDsl. Condições idênticos ás de Depósito a Prezo Fixo · 

Fo:.::, nos melhoréS condiçõ.ts, tôdas as operações bancdriaa ' 
COBRANÇAS - rRANSHRírWAS r>t FUNDOS. - - ' \ 
OE.SCONTOS dt' ldrti~, ru1.qt1e~ e rt-:-.p1+-8 súl.Jre ests ou quaisquer ou1rae praça•. , 
lMPkfSTIMOS t:lll contt1d t·urrented t.·um C'!lU\·tl.o Je JufJlicAltu1. 1 j 
(kí0IJO AGA:ICOLA l\ li1Dt,.!O .~.~1.(1, dolJ U l'.llf"t.Ohtl f'\clurt(Ylt. dtl frula.. - '\ i 
ChfOIIO n<UAf.110 u. 11111.!d J1i-,Pu pura t·117tt o Jt'I c,u,1/io. thtUlt11,·ll.o tte gado para 41 ogorda, recrtaçlo, eto.. 
CMÍOIIO INOU) IRIAl IHHa ll {'llt.Llltiú. dr UJt1,(• J"ltld JJtllllhtj ~ rd11f1!ltld, a.perrl'.'lt;OtUu~n,o ~ bquh.tç!lo ae m114uJ0Arlo. 

São utcw.llJo:-1, com u urnio,· pr<·:itc1u_. to<lv~ oe pctlh1oH úc lufo.-maeuee e eeotarecJmentoa eUbre uat1 uer ope-
raçõc• du Lurtciru <lc Lr~<lllo t ~rtcoh1 e loJu•t,1~1 que e11 11cba 8 - plello 1 1 

q 
I 

q · ~ une oname11 o. 

Agências cm tôdas as capitais o principais cidades do Brasil 
Correspondentes nas demais , e em totlos os paises do mundo 

--
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ro DO l'AÍI 

de Dezemhro, 91 

·-~aixa ~~ ~~mfo. ~ -pósitos 
2% •.•. 

juros o1 
·eoddelll decorrido• 
' e 

2 '/4 , ••. 
juro• 01 

,eodelll 0cer· l; cooias e 

J)n:nlni;?O, 29 1- 1950 

--=-=---
O "BATON", O BEIJO E 

O DR. COISINHA 
Aquele , mor p.1.•nreiro, Ao teu beijo, meu amor, 
.:i.qurl~ .1.felçllo tio pur.i, Naquela tarde ~ombria, 
, rit• a.1udade tamanha Me 1c-nti con,o um,1 nor 
de 110 ptquen3 Ventura ~ob o sol do meio di.a 1 .• , 

Asstg:,, ou etrla v t:; J. }Ji , lul,I qu• o amor 4 u s,nh(J,-
, podtroso, o / fcMndo. Ficando conosco sutm()s /ort,s. s, fa1: 
,,sst O º"'"J,- nu !trru, nada d~ grand, teriamas /1ilo. (Dt. 
11(111 ,.l 'ois1r1l,tH") 

(Tran,.rnto do CORREJO DA LAVOURA dt domlneo paaudo) 

f.,« comentirio de hoje I: dedicado menos ao, 
con,pkuo• kitore, deste jornal do que mesmo ao tra
quinas colJborador dr. Coisinha, qur •ive a mtxcr com 
,. garota• d<1u cidade, e inquietando-as dene modo 

Aos domiogns, sempre que pod e, t ira-lhes O , 0 ;,e. 

10, Publica várias colunas r i_7as de rcflr><õcs ,ôbrc 0 
Amor, o Arrebatamento, o B<110, a Saudade e quejandos 
u~uotos. 

Oi cernas variam natura)meote com as im pressões 
d, T~•pcu, aslim como o, nomes Jo, escritores que 
,tmprc arrol• oara fundamento, dent re os quai, 6guram 
s,int Bcuve (A amizade é a palana especial d as mulhc
"' para o comêço e o 6m do amor), Mme. de Su ei, 
B,luc, George Sand e outros amorosos d e terra ostra· 
nh1. E as garou•, coitadas, depois de o lerem, como nos 
ttmpos medievais,. ficam encaf~Hdas nos seus aposentos, a 
peom nos marzvtlbosos prloc1pcs que o dr. Coisinha 
Jhc, arranja, apresentando-lhes as iniciai,, como se o 
,mar fême a obrigação de tôda, e o principal motivo 
de nos,a pamgem por este planeta. Em resumo, é um 
tr,.t110 como o próprio Cupido. 

Nãv o conhecesse tão bem e diria que I: originirio 
d,qudas paragens gregas onde havia o Olim;:,o e outras 
prrsooi6caçõcs do amor. 

Mas é a ê,se incrível dr, Coisinha, sempre a em· 
punhar a lanterna diogcneana, como que à procura de 
1l&ulm, que teço as presentes considerações, originadas, 
11Hs, de um telegrama proveniente dos Estado, Unidos 
da Aml:rica do Norte, a prop6siro da IÍltima novidade: 
• utilização da penicilina nos e bato no. femininos. 

Consoante o mesmo, o beijo ~ objeto de tanto, 
rstudos - ui perder a de6nição que o dr. Coisinha 
lhe deu certa feita : "O traço de união entre duas al
mas", pau tornar-se o transmissor de incrlvcis moléstias 
•ar os cientistas por6am cm anular, fazendo da penici
lina o ~orretivo oportuno e, sobretudo, local. 

Co~ a noticia rcci!m-chegada, rodos os seus pon· 
101 de v11u terão de modificar·sc, pois sem o referido 
•baion" penicilado, a, bocas terão de ser lavada,, me,· 
mo depois de um ósculo sentiment,1, dado com rôdos 
li ~eras dalma. A não ser que ela traga consigo o cor
rttlfo ?º mal, o ''baton" adequado e eficaz, .. 

~omeare assim se livrari de suas perigo.as coase· 
qu!ncm ... 

. S,: ontem foi o beijo o motivo de unto, verso, 
t p111ocs arrebaudu, hoje outra coiu não é senão um 
foco de pcsquim bacteriológicas, 

. E' bem verdade que se julgava trinsmiriise a Vida, 
'Cic,ulando o A:,ior. Porém, agora, esri provado o coo 
ufoo: que propaga a Mono, diueminando o• micr6bios. 
Que merece abandonado do, salões e jardins perfumados, 
par, ser objet.o dos laboratório, e lugarc, afins. 

As moça,, para maior longevidade e s,úde, devem 
~t • mesma aJvertencia do, babadore, inf,nd,, "d'ont 

11 me", dada a noticia que admoesta e previne sàbia· 
lllente, E' o que proclamam. 

Nada de beijos ! 

1 
• Está condeoada a apro><im•çio lenta dos líbios n • 

jlao . n:ora, dos destinos. O beijo é I de,graç, , no du 
P O dizer dos higieni,us e psofc,sore, americano,. 

. E an im, a flor viva do, líbios despede-se das con 
ctituações pol:ticas do dr. Coisinh,, de qu,m sou leitor 
j"l~uo. Passará ao domínio das coisa, patogênica•, dr 
etaH c::feitos :sôbre o corpo e a alm1 das cr,acuras ... 

o. 

co11~RcA oF. NovA ,ouAsso T . de Caça 
( D I T A li.. R~ ~'~'~,

1
~. d•• 26 do 'º""'" , 

z- Al!'iC'mbll:'i• do• Caç.111t,ro Lscote-ifú 
de Nuva IKuaa11ú p.1ri11 a elelçlo d.i D1 
rciorid du 1urndo Jc C•.;a 1.k 1950, • 
qu111 hcuu aHl111 cunatihoda • 

f'rc1ldcnrit, .\1.lnvd J. f(1l.lC'lfU filho 
~crC'lJno Gt"r-11, Non,ttl H. \'k1rn; 1 
Secretario, AmJIJu f";1lmdró6, '!.' SC'cr.
U.riu, 011.arino P Slmun•1o, C' T du11 

reiro, Jr.11é .M~r•ndolJ 

CORREIO DA LAVOURÀ 

Gr ' M., - 14 

7 

eomarca de Nuva lgaaaaCí 

E C) 1 T A __ L-
Registro de Imóveis da 2ª. Clrcu11&<lriçllo 

Pelo pruenle, pa11ado I requerimento do Banco Hlpo
tecjrlo Oramacho S. A.., lnllmo, por ae encontrarem em 1ugar 
Incerto e não 11bldo, a virem em naeu cartório, , rua dr. Gctú• 
lto Varg11 n. 126, nuta cidade, p11ar 11 prutaçõu venctdu e 
~: ~::ul~~e!':ncerem, lnclu1lve juro,, ali a data do pacamenlo, 

PROMITENTES COMPRADORES Lote 
Erlk• Elsa Yulta Tronlcke 35 e 36 
Ru1h .llarllns da SIiva 40 
Kunlz Nargele ~ 
Muclo Scevola Cordeiro dr. 8 
Eugenlo Jo1t da Molla 24 
Jullo G. Atlas 9 
Luiz Vassalo 5, 6 e 7 
Luiz Vaasalo ~ 
Carmellno Verlulmo D'Ollvelra 41 
Vera Moreira Ertcron 10 e 39 
Vera Moreira Ertcson 8 e 9 
Walther Pinheiro 33 e 34 
Eoedlna Conceição Sanlo1 M 
Joseph Jollre i..e11e de lledelros 6 
Olga Rebecchl 15 
Jan Hendr,kus Van Oen Brlnk 16 
Geraldo Moreira de Souza 10 
Dornellna Dornelle& Torres 7 
Luiz Nnlozen~ de Ollvetra 4 
o\rtoloteles da Coota Fernandes 5 

Ouodre 
82 
28 

107 
61 

176 
190 
104 
186 
19! 

108 e 126 
10 

104 
~7 

196 
99 
63 
9~ 
28 
62 

Waldemar Pinho ,U e 45 
190 
108 

Maria Antonieta Oliveira Bermudea 38 e 39 M 
71 

C,S Dóbito 
4.878,6J 
5 506,10 
4 ,790 70 

662,70 
5271,40 
4 961,70 

Zl 983.20 
33 357, 10 
8 006,10 

Evandro Marça l 22 e 23 
Ermelinda .lledelroa Gonçalves 77 e 13 
&odolpho da Cosia Machado 3' 
Antonio Q1.11 rlno Bartolo01eu Nunes 22 
Nilo l[ar11ns Rodrig'-les 4!S 
Da, ulz Rose• Paranhos de Ollvelra 17 e 18 

76 e 160 
59 

1 720,00 
4 071,20 
6 128,20 
2 408,00 
7.705,30 
5308,80 
4.474,50 
5 '49 00 
4 180.90 
5.122,90 
l 72l ,6J 
4 294 60 
4.577,20 
7.BéSJO 
7.756,50 
2,440 80 

190 
3 

110 

48330 
837 60 

11, 174,80 

Os devedores terão o prazo de 30 dla1 par, pagamenlo 
de seus d(bltos, Inclusive c ustas deYldu, 10b pena de, decorr i. 
do aquele, conslderar•ae rt1clndldo o contrato, procedendo,te 
ao cancelamento da re1pectiva avcrbaç.lo, de acõrdo rom o ar
tigo 14, do decrelo n. 3 07Q, de 15 de 1e1embro de 11138. Non 
lguas,ú, 26 de janeiro de 1950. O ollclal do reelalro : HerinH 
GoBIH da c.nha. 1- 2 

~Il!RTO = 
Casal com 61ho menor procura um 
quarto com peosão em casa de fm:íl ia 
a partir de fevereiro. Trocam-se refe

rencias. Resposta para o telefone 27.1638, no Rio. 

Concessionário : João R. Cardoso p i . M .. al de I I , 
v s N o 11 s 11 P R 11 z e r0Je1tnra UillCIP º'ª gnassu 

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

A luta contra os micróbios 
(Conclusão do 1• pêigina) 

tirocidina , gramicidina. Mode,.n.amente, procuram associa,-' 
para que aunte,,te a capacida.!e bacteriana, Dai a grande açlJo 
da tirotricina sDbre os germes g ram·P rJsilivos e negativos. 
atuando de m odli eficaz: e Ofisinr1lado no tratamento das feri
das, ulceraçlJes, I! aU uas in fecçlJes 'f}l'lo eslrtp lococo pioglnico. 

.A estreptotricina, stgundo Waksman, alua tanto sD'ir, 
as boctüias gram-p6silw us cqm o gram-1,egativas, incluin .. 
do-~ o Bacterlum shfgae e a Brucella aborlu:t. o que lhe diJ 
possibilidadu no tra tam ento da bructlost, 

A respeito da estreptomici,ia todr,s vem os a p,-ocura 
que tem tido pelos tube,-cu/osoy, em bo,a Herrel tivt sse cu,-ado. 
lamb,m , doentes com feb,e tr/oid,, bructlose e septicemias por 
Scher lchla coll. 

Esta l a v is/lo superficial da g rande luta que se vtm 
travando contra os m icróbios. da qu al oindu su, g;,ao outros 
antibi<Jticos, de que o primeiro exemplo foi c1 pe,licilina d,s. 
coberta po,- Flem ing, quando acidtnlalmtnle, muna da

1

s pia. 
cas com cu/lura de tda{i/ocncfls, se deu o desenvol uim, nto d1 
um cogumelo que destruiu f(JtJ J a co!Dttia .. 

Instituto lguassuano de Ensino 
Antigo CU R S O I G U AS S U' 

(Oí l CIALIZADO) 

Funcionará em 1950, em sua sede 
orópria, t, rua Bernardino Melo, nº•. 
1757 a 1771, em frt,nfe l, estação de 
Nova lguassú. 

eURSOS: 
.Jardim rle loluocln AtlmisRno 
lofanlll Cumerciol Prático 
Primário Com1llclu l'rondus lcminlr11.1s 

DATILOGltAFIA sub , '"'º""~jo de comp, 

Dlvlsio de Pazenda - eontadorla 
Balancete da Receitei e DHJ)NG relativo 

ao m&a da deMmbro àe 1949 
RBeBJTJI 

Rtceita ordindria 
Ttit ataria : 
[mpost-0s 
T1:1as 
Patrimonial 
Industrial 
Di,,ersat • • 

Rtceila txlraorJi ,.a,ia 

Total da Receite Orçamencari, 
Rtctila txlruorçamtnlaria 

Total da Receita geral do 11"5 
Saldo do es:ereif· io ant~rior 
Receita dos metes aoterior•• 

Tottl 
DBSPBSll 

Camara Municipal 
Gon rno do lluDicipio 
DiTialo de Adwioistraçlo 
DlTi1lo de Fu:cnd1. 
Edacaçlo Pablica . 
Saode Pobllca . 
Di, islo de Eogenharia 
Fomooto . 
Procuradoria e Coo tcoilo9o 

·rutt.l Ja Dopeãl. Ot~aul• DL.rl1 
Vi'!J/Jt•u, f'_'\fTllfllfUIIJfl"(UfW 

·roul d1 Ué!IIJ;~~- g .. , •• J.o wJ• , 
l.Ji;:iptsa J,u, 111tl:ic:t aou:riuri'i . 

::l•ltlu ltUtl 1•o•il 5uu1. O u1ê, Jw jaaeirü • 
Ew l'aiu . 

Ew B,11cu!9' t1 l'urrupoodc11U11 '. 
- Nu M1ucu Ju Un&Sll !:'!, A 
- 1\,, UIOl"O Cow e loJ de 111011 lt.ru• ~ .1 
- !\ a Caixa Ecooôwica 1 

Ew Pod"r do Ei.L do Rio Je Janeiro 
Kw poJtir J.e Dlver111os ttes~o,sani• 

Total 

Cl11nifinçto do uldo: 
Nao dijvonivel . .. 
:3aldo quei possa ,,ara jtuelro • 

178.957,20 
137.618,30 
25.°'5,SU 
15.089,20 
27.r.39,00 
62.H S,10 

«6.697, IU 
46.462,70 

,93159,óO 
707.950,\J(J 

9.174.713,00 

10.376 823,70 

51.869,60 
39 44~,50 
68.994,50 

2jS.ll61 ,ti0 
112.oo;;,w 
17 6W,00 

676.607,20 
1.170,0) 
7 800,0CI 

1 219 873,tiO 
16!1209,20 

1.J84 5811bU 
8 267 0 1-1,hl 

5Y 5~-l,tiJ 

27.U5ô,·fü 
H U78•,~ 1 

4 tiJ~,)U 
7ti. 186.~J 

116031,W 

10.37, 823.7U 

1.086.329.JU 
724.22ü.~O 

teute professou J.i1 f-',t:0L1 Rt"min~rnn, com mais 
Jc 10 2no, de condou., e dic1e11tc m>giHerio. Defielt verificado • 

O CURSO OE FERIAS hocionorli • porlir de 10 de Janeiro Coot1dori1, em 20 do juejro de 1960. 

812.102,~'J 

Visto : S•bo1t1ao cfe Arr~d• N•~•lr••, Pt•f• ito - An ;, 
AULAS DIURNAS E NOTURNAS l Rachld, Cbef< da D. de Fuuda. - 1,., Gerei• ltreot, Tosou• 

..,.. _ _._.._ __ ..,: ,oiro - Aul, Rochld, R••? p/E~ptdltott d& Coqtadori, . 
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NOVAS VARIEDADES 
DE COUVE-FLO~ 

Shlsuto José Muralama - Eng. Agrônomo 

Não é nenhuma no•id•de dizer·•• que um artigo 
inédito, uma mcrcadvria fora d? t_empo, alcança_ sempre 
maior in«rêssc por parte do publico ,, na agr1cu.ltura, 
mais que cm quJlquer outro ramo. Uma mclaocu cm 
julho, j,bouc, b, em o~tubro, uvas cm novembro, aba· 
c,xis cm ai;6~co são couu_ rar:s e qur, acontrcrndo, :nt--
rrce Jo povo pronta acrauçao. . 

füu, coosid,raçõe, v!m a prop6,1to da, duas novas 
varied,de0 de couve-flor, a P,tna e a Early B:nares, de 
origem hindú, que ap.arcccram ou estão para aparecer 
nos mercados brasileiros. Sua aclimatação e seleção 
produto dos tra~alhos dos téc~ico, do Instituto Agro
nômico de Cam;:ma,. Essu variedades produzem bem 
exclusivamente fora das .!pocas habituais das demais, isto 
é, cm dez,mbro, jrneiro e fe•ereio, qurndo dificilmente 
encontrimos verduras de folh., ou de flore,, por causa 
do c,lor e da chuv,. Em crê, meses e,sas couves dão 
belas flore•, tornando-se precoces, portanto. As cabeç~s 
são pequena,, na verdade. Entrcunto, quem conseguir 
produzi-las, embora pequena<, c,d •pto a obter lucros 
fabuloso,, pois encontram mercado certo. 

Dwtrc as duu variedades que estamos descrevendo, 
preferimos a Benares. Sua cabeça é maior, mais firme e 
1ua produção é mais uniforme. 

Um cuidado tem que ser tomado: é preciso plan· 
rar cm .!pecas cerus, outubro, nonmbro e dezembro; 
é preciso tambem transplantar u modinhas cm tamanhos 
certos (mudas com 3 a _. folhas). Hncodo neglig~ocias 
ouses pontos, a pla:ita se espiiia e logo produz sementes. 
As sementes das couves em questão ainda não estão no 
mercado. Os interessados em suas culturas experimentais 
devem pedHas àquele Instituto, que, em pequenas quan· 
tidades, as disrribue gratuitamente. J\s pessoas que obti· 
verem uis sementes, por se tratar de uma preciosa ra· 
rid,d,, devem produzir boas culturas e tentar aumentar 
as sementes. 

Os canteiros de seménteiras devem levar de 8 a 
10 k,. de esr!rco de curral, 100 grs. de ,uperfoshto por 
metro quadrado. As co•as, que devem ser a berras de 
8o x so cm•. de distância, devem ser adubadas com 2 a 
3 k,. de estêrco, so grs. de superfo,fato e 30 gn. de sa
litre do Chile. 

Quanto à irrigação, as chuvas abundantes de verão 
,ão bastanttt. •-CQ, ~turalmeote, pua mudinhu re
cem-planudas, que devem ser, inicialmente, molhadas a 
r,gador. As pragas, tais como os pulgões e •s vaqui
nha,, ,io eficazmente combatidas com o Rhodiatox, em 
pó ou líquido. 

1858 (r"º 4la · 1949 
. . COE:U-10 BAl''<BOSA-

• 
eeELHt, BRRBt,S!I & e1a .• com as 
novas in, ulações dos seus laborat6ric1 à Rua Joa· 

quim P,lh>r«, 643, estão aparc:haJo, para a dis• 

rribuição de sru, p rodutos e à, ordens dos , rns 

con, umidor, s. - Te!. 28•1218. 

Efeitos das enxurradas 

A GR A D E 
A grade é um aparelho que 

compleia o trabalho do arado, 
desmanch ilndo o terr ~no e pon
do-o em condlçõet próprlu pa, 
ra receber H sementes. Além 
deites serviços, as gradei , às 
vezea, alo empregadas para co
br ir adubos, sementea e para 
capinar certas plantas quando 
ainda novas. 

CIIJllO ll L\VIIIA 
'5•l·lêf·i•Mld•J:blãkitJ?i:iiMi'Hl•fi•i•N=luWkM•J'4fif·i ·l!•i•IW€íi-,, 
- " -· - fundcidor ; SILVINO de AZfRtDO ---- ' 

Red. e Oficimi-.i : Rua 8ern:irdi110 Melo, 2073 Telefone, Ili 

ANO XXXIII NOVA IOUASSÚ (Es tado do Rio), 29 OI! JANEIRO DE 1950 N. 1.71$ 

Lojas La Cava Ginás io ~unilcipal 
"~ on t~i ro ~ oba to" 

EDITAL 

Camaras, Sorveteiras, Balcões, Geladeiras 
comerciais e domésticas (marca ALASKA) 

~flclnas de montagem e consertos 
Serviços de cooservnção a domicllio 

Chamados noturnos : Mal. Floriano, 23'}7 

Admí•••o ao Ginlbio (2". época) 
1 - Oo ordem do sr. prol Diretor, laço saber 101 lnl•· 

ressados que a~ Inscrições pau o exame de admlnlo ao cun~ 
glnaalal, e,tarão abertas de I a 13 de teverelro. 

2 - Será exigido para a Inscrição o aegulnte : 
a) Requerimento llrmado pelo candidato, por seu pai ou 

reprea~~·~~!:,d:!ª~~ Idade que comprove. ter o candidato 11 
anos completos ou por complet.ir a 30 de Junho, pr61lmo; 

e) prova d!! ::santdadi:, con,tltulda de atestado médico, dt• 
clarando não salr<r o candidato de doença con1a11loaa ou lnlot• 
to-contagiosa; 

d) certlllcado d< vacinação antl,varlóllca, pasaado pelo 
Centro de S"údi:. 

3 - Os documenlo!I reltrldos oa.s allntas "bº, hc" e " d'' 
deverão ter as f irmas reconheclda1. 

4 - Poderão Inscrever-se o, candidatos que alo tenham 
sido aprovados em 1•. época o os eslranhos portadores do cer
tificado de conclus1o da 511 série primária, ou que nlo o lendo, 
submetam-se a um prévio exame de sullctencla no Olnblo. 

5 - "0 nlo comparecimento do candldalo I qualquer 
das provas será considerado como deslslêncla, nlo sendo per. 
mlllda segunda chamada pe lo eslabeleclmeoto" (Circular do D. 

E. Se~ _ Nenhum requerlmenlo de lnscrlçlo será ac•lto, aem 
que esteja completa a respectiva documenlaçlo. 

7 - A prova escrita de Poriuguh constará de um dita• 
do, uma redaçto e anilllse de um trecho de autor contempo. 
rãneo, e será reallzada no dia 15 de fevereiro à1 19 boru; a 
de Matem:lllca, à3 mesma bons do dia 16 . .lmbu eliminatórias. 
O candidato que não alcançar nola Igual ou superior a 5, em 
qualquer das provas escrita~. não poder, prosae&ulr nos eumeL 

8 - As provas orais de Portuguh, K11cmállca, Oeo1nll1 
e História do Brasil serão realizadas noa dias 17 e 18, d11 li 
1s 21 horas. 

g - Os candidatos deverão apresentar -se b provas ea
crltas providos de caneta-tinteiro, nlo se lhes permlllndo lrue
rem cadernos ou livros. 

10 - Os lntereasados encontrarlo na Secrelarla do Olú· 
slo (edlllclo do Orupo Escolar) a fórmula lmpreua para o rt• 
querlmento. 

Secrelarl1 do Ginásio Municipal "Monteiro Lobato", em 
Nova l111aaali, 24 de lanelro d1 1950. 

So,riltnn F,rrrand,s Campos, Secretário. - Vlalo : Âlll4• 

Rua Mal. Floriano 
Nova [guassú v,; ••••• ~:::º~ ;: ';,:025 ;:.:':.:.:-· ..... · E_'..,.~:.B_o_º-' ... ::.·;-T-· -º ... ~:.re:.tº-' ... ·:. S:.A:.N:.T-.... A:.:.~:;H:.-E ..... -L~ __ E;.N;.A;.;._ 

i t.RTleJNieS 

(.1\51\ fEI{NJ\NOES~ Spir4 Emmenuel Fr•nBakl• 

Ferragens, tintas, louçH, crlstal1, material 
elétrico, bijuterias, p11 pelaria, artigos eaoo

lares e para presentes, etc . 

Gabriel Ferna.n4e• 
RU!l MRL, PLt,RJRNel PBJ.Xt,Te. 202'3 

Nova Jguasafi B1tado do Rio 

A CARNE de Aota é uma ár· 
vore que chega a atinrir 32 

, metro, de a ltura e cuja, !Olha, 

Aves, Ovos, Queijos, Manteiga e Doces 
Temos a honra de comunicar à nossa dlsllnla lreiueala 
que para a Festa de Natal e Ano Novo o DEPOSITO 
SANTA HELENA «ceberá dlàrlamenle grande quantl• 

dade de me•cadorla por preço reduzldlsslmo. 
E ao mesmo tempo o DEPOSITO SANTA HELl!NA 

deseja Boas Festas e Fellz Ano Novo. 
V6mJ,-se por atacado, <J varej:1-Queijo mineiro K. 15/X) 
R. Marechal Flori••• Peixoto, ZJH, fundos •• Nova lg1111i 

tm frtnlt li /.,ja Sing,r 

São inú m,ros os recursos de que pode lançar mão em iala•lo oubstiluem o chá da 
o lavrador para comb~t cr os terrivci, efeitos das enxur• lodia e o cot imea to das mesma, 
u das. O ,istem• ideal, por ser mais duradouro e ,6cieo- pu,a por ser útil nas úlcera, 
te, é o tcrnceamento. A• curvas de nívrl, u culturas de mau n rAler. Na Bolo é co. 
~m fuxu, os cordõ:s de cootarno e outro, proccuo, a hedda peh, nomt de Congo
podem ,cr txecutados facilmente pelo hYr.ador com aba br&\' I Je folt.a miúJu i. 

a-1\Ílt!nci ;a d ai Sccrcurâa de Agricultura, lent,a bran\;tt . 

Vista uma camisa da 

·AJf aiataria Santos 
...:..-~~• 00111111ao111111u,-u.-. ...... ._., 111ou11100 1uu..- I 

!!~!!~.~ ~!!.~~!~~~.~!~!.~· 11 
Artlgj)s de t•. qaalldade. - Batr•e•• rtplda• a domicilio. J 
P ALJ.4ADINO & CIA. f 

l 

l Praça da 1i~ertlade, 84 · Tal 424 · Hova lgnas~ú l 
to G O ,:e e e e 11 e I e e 111 e li e I e I 11111111111 O O O O O fil .... ..,~.,:.,o.,o..y,..-~:..-: ... :,..:-J 

E 011.GULHE-SE DO 
SEU BOM GOSTO 
F°Aça hoi t' rnesmo uma visita à 

Alfaia ta ria Santos 
11 maior t' m e lhor ca~ .. de Nova lguasao 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1968 
TELEFONE, 280 - Nesta cidade ------: 

-
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