
a consciência serena do prossegui-. 

mento da obra de Silvino de Azeredo, entoemos entusiástico hino à Liberdade, à Jus
Democracia nas Américas, de cuio porvir depende o bem da Humanidade". 

"Neste novo marco do CORREIO DA LAVOURA, com 

, 
tiça e a 
A LAPIS ... 

Energia para a lnt!_! 
---- ---· 

SILVINO SILVEIRA 
Comemora-se. 

com a presente 
edlçlio, o trans
curao de maio 
um aoivPrsé.rlo 
do CO ){ REIO 
DA LAVOURA. 

A detu é maio 
da populeçlio 

laboriosa e progreesista de 
Nova lguusú, do oujo• aplau
sos e iocenllvoe jemele pres
cindimos. Constituem o nosso 
coolorto nas asperezas da 
jornada, quer nos momento• 
agro•, quer nos momentos de 
euprema alegria. 

A estrada percorrida oeste• 
trinta e trêo aooo nem sem
pre est~ve •omeade ele flo
reo ... 

Delrootamos espinhos, re
ceosa• diliculdadee, barreira• 
quase iotreospooiveis, com 
pacleacfa e perseversnçu 

Seguimos •empre pars a 
frente. com o semblante •fe 
grte, na certeza do trluofo de 
nossos ideais. 

O ambiente é de deecoo
fianças; em lugar da obser 
vâocla da lel e da puru a 
doe coetumes, notam-se a cor
rupçã<>, a fraude, a veoallda
de. a •lolencla e o crime. 

Quanta dllleuldade na esco
lha de um nome para o poe
to supremo ! 

Os caodlddtos surgem com 
a duração das celebres roeae 
de llalherbe ! 

E' necessário. é Jmpre•clo 
dível que reinem dentro do 
Palo a união e o amor 

Neste novo msr~o do COR
REIO DA LA V OURA. com a 
coneciêoeia serena do pros
seguimento da obra de Sllvi
oo do Azeredo, entoemo• rn
tush\~tico bino â Liberdade. 
â Juetlça e â Democracia nas 
AmerJcae. de cujo porvir de
pende o bem da Huma nldade. 

A grandeza 1> prosperidade 
de um povo é unicamente 
leite pela cooperacllo doa ea 
!orço& indivlduala, do traba
lho de c!lda um nas diversas 
atividade•. 

Ambição e 
, . 

astucia _______ ..,,. ____ ,... ___ ...,...,~:!'..,. __ .,..,,,,,,.,..,.. 

J. ELYDIO DA S ILVEIRA 

e OMO w jd "ª.º boslau,m 1,1,monto• c .... 1, /ns""''"'' ,.,.,. 
os conslant,1 angústiQs n, j tJdos por JtJrç,u qw u p, .. 
qu, o mortificam , jd .suM,m IH,n , cultus , MOU..,_ .. 

nllo /nHttn aema11uúa, a.t 11,. ro~,u , . na,, , bslont,, u,np,. 
ficuldad,s que ,PtJsam sObu d~axum ,,un!+par,ur 1,tus u,. 
stus ombros, quundo ~nfren tu dls v,lud"'· Surgem, , ,,tifo,, 
, vthCt os duros r,vrus dl) nu<- p,," cipui" f ,mtts d, p ubt,. 
,xistincia tormtn lo~a , CQda v,z cidaú,, no rlldfo • "ª impunsu, 
mais umurgu • ()f/itiva, vive divu(gudus p o, cu11h.cuJuJ 
o p,,.,o d ,ne,cl d• /Drças ,s oglncius tel,grdfiCJJs, a, muis 
tr-anhus e assaz poderosas, mssu ste1.doru~ e cont,,"JiltJr14's 
que se ,ncarr,gam dt 1mqr~· m,lfcius, logo apds dts,n,,,tuJas 
nha lu 11n inquUlant, unf,.. , , tmtdi~lumr,dt, stJuid,u d, 
silo, in t,-ramtntt indifer,nt,s uwltus m ,, i i ulu,,nu,,1, s I 
ds pjl,((Us qu• IJr, , oubu,n :>tn~uou11u1~. 
horu1> t horus d, f,rfcfoso sur,o Bn" p,rua:Jo, J(Jdas as , ,,,.. 
• b,m m,r,cido su~sl~n. 1, ... ú,,iJ,.~ nóu puuu,,, a, pt,,. 

< htio 1/1 p,,oc .. pa(ÜIJ • ,.,. ,. ,, s cumlosam,nt, w11J1d<,s, 
c-rrt,zus, ""º sub, pr.,ra qu,m ubj divu,ulo prov11ca, choqu,e 
,,p, lur, poi t, dt .t.gruçudam,,,lt, p su;11Jógicus • ulub1J1c,r u IS• 
muitos daqueles qu, dtvtriam lado ti, J,i9/triu cr,/ditJa, ,1, 
dt.ft.ndl -Ju, z1Ja, ptln s,u btm que usuJl,m o s1nli,n1nlo tJ• 
estar , pugnar pfJ, suo tran.. ,wi#gurunç-,, ,, "'"'º 6•ral , a 
qu11idad1, ,,,. virtude dos cu,- incup.,ciJu,1, <11 ,, fl- xao , r,a
gos qu• d4sfruto,,., traNs/or- ça,, "" ••Poliutlo ,,. ""'P" -
mam,s1 ,,,, vdclllos dlsu d11- o pr,v ... 
tútismo erg aNizado, criond,,, Obsttv• ., ~,,,, q,u twdo rssa 
consci.tnt, ou inconsci,nt,111tn· oc"nt,,.,. numu ,p, e~ ,,,, 'l"• 
te, um clima propicio cl C0N· y -

securlJa de ind,fm~dVtis "b'J·•· s, ussegu,,. ., dirritu d, 11s pa• 
lJOS VÍV6rtffl liv,,s do ltMliF ,. 

tivns. cnnt,uriando tal c,sstv,,u, '-W. 

Não há frliquezas, trebslboe 
e perigos, quando ee trota de 
defender o petrimoofo moral 
e material de Silvloo de Aze
redo. 

Eoergla para a luta ! 
Nada de lodecl&Gee !... SILVINO DE AZEREDO 

Voltndo s, dtss<J ,ituaçao os jd citudu• fOrços pneu,,.,,. 
p,oposiladammle confusa, Uln• fol<lur II umbi,nt•, tu,,.undó-o 
Ç<Jm-st n,ssa tor,fa ,,.,,154 ª"""çudur 1 ,,.s,K"'" uu afi,. 

mar o,,..,;,., p1611imu //1un• 
cadta"''"'º d, harrl111is cal1h, 
trof1s. 

Todos oóe precieamoe ter 
um ideal que palre •~fma de• 
ooeeas preocupeçõee. 

A grande arte de vi ver -
consiste em eaber colocar 
eaae ideal Ião alto que a eua 

~·iil<1·i•Mi:t-H@Mld~iiMi1i:l•M•t•Mil:WIW•>MtiO;l-l•M•>W€1f ,J 
f undCldor: SILVINO de AZEREDO --

N""'ª otmosf,ra as,;.,. C0N• 
turbada, or.d, r1ina,n 11,nor,a, 
coN/usao , d1r,atismn, ottp 
importaNIIS qo,1sli/#s fico"' -
swsP,NSO , 11guarda#I dnNor11• 

realização completa o u o e a 
aeja poulvel. Quando, p o r 
aeaeo, pudermos reallzâ-lo uu 
parte, apressemo-nos em des
locâ-lo; poobamo lo em poo 
101 cada vez mais afastados 
e mflls elevados e, assim. te- Oiretor-Oerente: AVEI.INO DE AZEREDO Dlretor-SecretArlo: LUIZ DE AZEREDO 

dos e cuidaaosos ,stwlas, a ti,,, 
d• qu, u ,,,pard,,,, g,oticús 
;,.t,rlsus NUCÍON"is, i b, "' 
possiv1I qw · olgo,hn prtcur• 
resolrl-l11s d, u"'a hora ta•• 
outro, pr,cipil"do"'"'''· ao 
sabor d1 pr,Mlditodas planos 
elaborados 111pNdo as ~ 
NÍINCÍIIS IÚ 'CONIMIIIOUS ,ug,,• 
cistas, ,.,,.,,,. dllidos ,,,. bu•· 
ca de ""dosos co,.t,alos. ""' 
NIJO taSS-'ffl dl r,jiNflÓQS ""º 
taças. 

remos evitado eeea fonte de 
amarguras que é a contem- \NO XXXIV 
plação face a lace de um 

NOVA IOUASSÚ (Estado do Rio), DOMINGO, Zó DE MARÇO OE 1950 N. 1.723 

IJeal palpavel, seoslvel, e que l 
deixa aesim de ser Ideal 

Com coragem, estoicismo, 
1empre voltados para a llgu-

Congresso dos Muni=:1 f. }b . 
ra rediviva de Silvloo de Aze
redo, com ânimo e resigna 
ção, não temo, temido os em
bates que 11e nos antolbam. 
F.ncaramos a vida por um 
prisma pratico e poollivo. 

Deus não quer inertes, des
aleollldos, loutels e pusilâni
mes ' 

A boa impreoea, grande ou 
pequena, de eosloameotoe 
úteis e fecundos, tem a flnall
dadc preclpua de : reconfor
tar o espirito, elevar o cora
ção, ilumln!lr " lotellgêocla, 
eaclarecer a razão, robuste
cer o. vontade. i,olmar no so
frimento, afugentar o deses
pero, Incitar "º bem e pros
crev.ir o mal, estimular a vir
lude, em suma, pregar o bem, 
a verdade e a justiça, !alar 
ao eapír1to e an coração, 
roovencer e comover. 

Que vemos, na atualidade ? 
Por toda parte, lodlvlduos 

"iluminados" pelo desejo de 
1ervlrem â "Pâtrla". domlna-
1101 pela sêde de omblções 
peunals l 

Aa lôrçai pollllcas. &m eua 
a~oeralldade, se encontram 
deaordeoadas, desorleotadH, 
~'!':ando ,llreç~u aota11õol-

cípios Brasileiros : e OVID 
No Hotel Quitandinha vai rea• 

lizaMe, de I a 10 de abril pr6-
ximo, o I Congresso dos Muni
cipio!l Brasileiroi, com a valio· 
•• cooperação não ,6 do J. ll. 
G. E. , ma, ainda da Associa, 
çio Bruileira de M unitípios. 
No dia lo haverá uma ses,ãu 
prepautória do Congre,so, e a 
eleiçlo da Mesa diretora, se• 
guindo••e, no dia 2, a soleni
dade da ,ua instalação, com a 
presença de altas autoridades, 
inclusive o sr . Presidente da 
República, gea. Eurico Gaspar 
Outra. 

Nu 1ea,Ge& imediatu, que 
,e esttnderão atê o dia 10, o 
Con1reu o di.cutirá as tese, 

apresentadas de acGrdo com o 
•eguinte temário : 

1. Caracterização e definição 
de autonomia municipal e r<S· 
trições atentatórias à mesml. 
Con~eito político, social do hlu• 
nicípio. 

2. Serviços públicos de com
petência municipal: paralelis
mo funcional ou superposiçã.i 
hierArquica dos serviço• muni
cipais estaduais e lederais. 

J . Cooperação interadminis
trativa. Como realizl-13 e quais 
os problemas que a reclamam, 

4. Agrupamento de Municí• 
pios para solução dos proble, 
mu regionai•. Forma adtquada 
para realid -lo, 

BBJ.t) Ht)RIZt)NTE, SANHÓRlu STA TERESINHA 

Par• doentes do aparelho resp,ratório - !Jiretor : Dr Lu,, 
de Au redo Couh uho - Alimrntaçlo boa • ,·oidad• - Pneu

motoru - Raios ul,ra-violeto -- RAIOS X 
Aveoida (araod•I o0 ·•38. - Fooe 2-lóla. · 

5. Sistema tributário munici
pal. Estudo da discriminação de 
rendas e de seus reflexos na 
vida local. Vantarens da uni
ficação d~ aparelho arrecada- / 
d o r. Distribuição porceatual 
das renda,. 1 

6. Caracterização dos benefi
cias de ordem rural, a que se 
refere a Constituição Federal. 

POMADA 
Substi t11e o Bisturi nos tumores 

~ i nfü'llll~\Õts, assim : 
1 - rnm ptis - abre, drena 

e cicatriz.a, 
2 - sem púi - aborta a ln

fl3m3\ ;'lo. 

Pedidos a C, BRITTO 
L A V R A D 1 O, 178-A 

7. lnter-re:açllo dos poderes tarqulu e su3 aplicação ao 
munic ipai~. Município. 

8. Participação da adminis• . 
tração municipal nas atividades ~eg~ndo se anuncia, •• teso 
econômica.,, iociai• e cultural, ma .. importantes até agora re
da comunidade. Organização da cehidas pda Comiuló orianJ• 
vida social e econômica do Mu, 11 udora do Congresso, versa• 
nicípio. sobre autonomia do• MunicfpiQs 

9. Arrecadaçã" Jucal das au, e t, ibutaçiln. 

ODEN(AS DO ESTOMAGD. FIGADD E INTESTINOS 

~i~ •. E,:,g,g 
FRANCISCO GIFFONI &CIA.·RUA 1~ DEHAkÇ0,17-RIO 

Nao 111i po,q,.,, tais U>Njt, 
,,.,os ,,_ " 1-br""'ª " 
CONhtcida lristtwia do "'tJCMU 
, a onça, qw u r•-"'•• 11u U• 
piNI• : O "'acaco, d,s,jtJrtdo 
logro, a 0NÇQ, loNÇOII ,,,40 "' 
so,a provnbial astúcia. Pr•· 
talou o falsa Noticia du ;,,.;. 
NINI• oproxiMaf,2o d1 t,,,,,,,.. 
do t,mporal, qtu1 111,ia capa2 //1 
ca,r,gar todas os ,-,.imais "" 
r,doNdtaa • .A,.,..,do d1 gross,-s 
ci~6s , jiNgi,tdo-s1 r,c,oso, / z 
e,,, à or,çt1 q,u ;, i~ u "'""'' • 
,a, na ... ais fort, "''""' ª" 
fl(>rtsla. Esta, ac,1dilú11d" "" 
mtnlir"• ,nchtu·s. d, puvo, • 
rogo" oo macaen q-., u úlut-· 
s, p,;,,.,;,o. E- o i a bustu,, li ""'" ~· '"' li,,,.,,,,,,,.,. ,,.!<., 
" wm rijo ''""cu , lrun ... f,,,. 
,,,,,,J~ ,,,. dócil ,~c,11tJa "u MM· 
nhuso macuco. 

Moralitiad, : Os a1,x/lios "'"' 
s,mpr, s• /untJumtNIUIII ,,.. 
s;,,,.,os prol ósilos. 

E"' crmc/a,s4, · /o~-u .,.;stlr 
qu, o p,,vo u p,u;,av,, h • con• 
lru l>outos ,,,,,b,osus , "ªº -·• 
iludu cr.,n "diFC0I vnadotli

11 

• tant~s outros putranhus IJ"' 
,ó tlm ""'ª finalúJ<U/1 - e, • 
J11cd'lo "º sila,açau du º"'" 
do liisfdr1a. 

--·-· ................... --... ·•···----------------------------~ 
Colégio Leopoldo E Escola Técnica. de Coméroiã Leopoldo 

_ Eon pt,,11o luocioo11mento ,, Cur~n CIEN'JIFICO e CLÁSSICO 
Oltt'lallzados ruais todo o ensluo comercllll e o ensino ginasial. _ Matt foulaa tberta1, ainda, para 01 

cursos PRIMÁ~IO, ADMISSÃO "-O COMERCIAL E GINASIAL (dlwrno • nol•• o), JARDIM DA 
INFANCIA • MECANOGRAFIA. 1 Rua Mal. Floriano V..:ixolJ, 10 ~4 e 10'>4-Tel. 2') 

5 u ª f • g • n d a• ESSI:-.'AR E[)UCASDO E EL>UCAR Ji:NSJNANDO .......................... ___ ,... ___ ..,... ....... 
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I 

J>Nl'FISSleNI\L OB WILSeN enBRJIL 

sAo .JOSE 
Quadrlnha 
A.mnr com a,nnr -c, paga 
- R,zr1 o d;tcJ a '""' favo,. 
Ora, dú nao lttn ,,,,,. tJogu 
úmbrm,c" dt minha d()r ... 

DROGARIA, PUFUM-'RIA, PRODUTOS D-' FLOR-' E DA HOMEOPATI-' 

Do"'ingo último, dia 19, ftsltjou a Jgr,ja o •varllo jus
lo" coMfJ , eha•ado "ªs Sa,:radas Escr;1u,as o Esf>Dso da 
B,,;,,,.,,,.1uroda Virg,,,. Sa,t/lssi,,.a. 

/kse,,,d,,.t, d~ roça rtal tú Davi, -t,u,.o • ,nrukstn, nas
c,u ,,,. &lhlf, •spo3ando o SuNtlS$i,na Virgnn aos 5fJ anos. 

LIMA 

O nosso serviço de il~ceituári<, nbedúC\l II rig,,r.isa limpeza e má 
xim11 honestidade. Graças tt isso tt 110,~11 dislintli clientela se acha 
á vontadtJ para dispor d11 Farmácia São Daniel Ltda. - Serviço 
de t.!Dlregas rápida~. - Uma larmâciA a ,erviço da distinta famtlia lguu1u1aa. 

Si,nf)lts carpi,.ltfrn, hCJbi111ou.s., o ganhar ho,,rada,,,,n. 
U o s11a vida. ~"si,t.ando ,,u~is tord, ao Menínn ]tSÚ$ a sua 
,,.od,slri f>mfissllo • a graNd1 al,gria dn trabalho. 

:Só em sonho R. Bernardino l/llelo,l717•Tel.lB3•llo"• lgu•••II 
Olhti o Clu, 11/Jo te vi ., 

Tama,.lws t.ram os stus predicadas morai!Ç ou, mtrtuu 
• ,.,,,.,u ir.sie.,, CU s,r- tscolhido t,a,-a tsf>Dso da Yirgtm Ma
,;o , para - Pai nwtriâo d, j,~tí.s". 

A sua dúvida qua,.tn 4 fittlidr,it da ,sf>()~a foi c,r/a
a.111• '"" sofrimento crutl, wuu 1st11 ,,a a sua pari, Na ob,u 
d" Rld1nçao , S6o /u>J soub. to,,.ur-s, gra>1d1 "" compre,n
sllo dos uus àevtres ug'4ndo n ,m,. tad, dr., StHhor. 

A. t~rra ... o ,nur ... tudo enfim I 
- E .sd entlJo e ,,npru11di 
que estevas dentro di mim ... 

LUIZ OTÁVIO 
Cine Verd€ EMAÓA 

IIOJE - A continuação de 
f i I m t: em aerle "0 terror 
dos espiões"; e o drama: 'lAl
ma negr~", com Ray Mllland 
Ann Todd e Oeraldlne !'ltzge 

DE NOVA IGUASSU 

1 __ T_A_L 
A sua proteç/Jo ao Al•,ri,m J,su~ , d Sa,rtissiMa Yi,g,m 

foi fJtrdadeirum,nle ,.,ndtlar, pois SlJo ]"si nau s,_poupou o 
•s/orços • sa,,i/icius ·fmra n1itur.Jhes tqdos os p,r,gos , ,u,. 
u11uiç"6s. 

YivlN s1,npr, modestam,,.t, , assi• ,norr,u eNtre os 
bro1çns d, /15úS , Morio, confortado f,nr ª"'bos, • .,., • ., IJ"e ,.,,. 
t,s ú, co,,.,çor o vidu pública do Salvador. 

Durante s,culos s-.a m,mdrio P"""ª""'" obscura, "'ªs 
jd "° skulo XV gra>1d1s ltoNrtls litúrgicas lhe fora"' tribu
tados, defJid<J a f>i,dadt dt Sa11ta Brtgidu dtl Sulcio e a S. 
&Ntardino Ih SeM. 

Duas f,stas sa,, agora ul,brodas - suo ho..unoz- : 
a do dia 19 pila sua participoçllo "ª &dt~o. e "ª f,rutro 
porto-feira thpois do Pllscoa, COMO protetor da J&r,ja, pois 
Pio IX o proclamou padroriro do Jgr,ja ,.,.iv,rsal. 

S. JosJ I ta"'bnt "''"""º fO"'º o ""''º"º do boa "'°'''· 

laia uma 

"Na pe11oa de Je1ú1 Cristo, São 
Joaé é estabelecido depoalt~rlo do 
1e10lro comum de Deu, e doa bo
men1". - BOSSUET. 

Escola lnnicipal 
No pr6:a:imo dia 30, is 16 criada pdo E:a:ecu1ivo, a fim 

horas, vai ser inaugurada, de atender ao aumento do 
na loca!idade de Engenho 
Pequeno, mai, uma Escola numero de crianças em ida-
M uni e ipal, recenttmente ele escolar. 

ALIANÇA DO LAR LTDA. 
Sede: h. Rio Branco, 91 =5º andar 

Rlf> OB JRNBIRf> 
Carta Patente n. 113-'E:a:pedida pelo Tesouro Nacional 
Re1ullado do sorteio realizado no dia 23 de março, referente 
10 111b de fevereiro de 195CJ, pela Loteria ~o Estado do Rio de 
Janeiro, de conformidade com aa lnatruçõea do sr. Diretor daa 

Rendu lntern••. publicadas no Diario Olicial, de 17 deite. 
PLANO FEDERAL DO BRASIi: •X-Y-Z• E PUNO ALIANÇA 

BspHlal J>opular 

DAT.AS INTIMAS 

li'izcrsm aooe oeste mêt : 

- 20, sto. Neil Foroaqde• 
Peroire; 

- 20. Jovem Eol Graoaao; 
- 2J. •r. Joaquim Jo•• de 

\lor•I•. luocion&rlo eposente
Jo lltl t.,;!!ulrul; 

- 20, menino Oonaldson. 
!Ilho d" "'"· Morloa Nunes de 
Ollvelr•; 

- 20. menina Angela. Iliba 
do dr. Antonio Ulanl e de d. 
Concetçl!o N"ves Ch,nl; 

·- 21. sr. Sllvlno de Azerc
do Filho; 

- 2!. sltl Nadége Ferpa11 
des, residente oo Meier; 

- 21, sr. R u I Berçot de 
Matos; 

- 21. sr. Avelino Ferreira 
Duarte; 

- 21. sta. N ahcl Cabral 
Fonseca~ 

- 21, menino Francisco J r .• 
lllho do sr. Francisco Nµnes 
dos Passos e de d . Aug~~ioa 
Passos; 

- 21, menino Rogerlo, lilbo 
do Jr. M. C. Floreoce e ~e d. 
Rulh Matos Florooce; 

- 22. sr. Jorge Barroso, 
rrsldeote em Vus!iouras; 

- 22. sr José Teles ne '1 
meida; 

rald . 

AMANHÃ E TERÇA. fEIRA
A continuação do f1'm( em serie 
• Lula sem 11lg1.1:.": o drama 
•·O filho de Rusty", com Ted 
Donaldson e Slephen Dunne; e 
a comedia : •• A•s voltas com 
fantasmas", com Bud Abboll e 
Lou Costello. 

QUARTA E QUINTA-PEIRA 
- O drama '·Lulu Belle", com 
Dorothy Lamour e O e ~ r g e 
Monlgomery; e o !lime 000 
fim ou o pdnclplo11

• com Brlan 
Donlevy • Roberl W&lker. 

SEXTA, SABADO E DOMIN
GO - A continuação do !lime 
em serie uo terror dos es· 
piões", e o drama "Anus de 
ternura", com Charles Coburn. 
Tom Drake, Beverly Tyler e 
Hume Cronyn. 

Homenageado o sr. 
João Pontes 

- 22, sta. ua.rld aun~.itl SHU· 
ea Coelho: Comunlc.rn1.nos qut no d!a 

- 22. menin• 'r~reslnha de 19 d<•I<, em Mesqulla, lol oi<· 
,le•I°••. lilhli uo •r. ,José Ro- recldo um banquei, ao sr. loão 
berlo Frdr" ., <lc ,L Mlirll~e Pont<s, ex-Prestdent< da U D 
li~ Silv~ freirt:; N. tocai, por rr:.ouvo dt sua 

- 23. menina Helol•s. 111111 adesão ao P. S. D. O ágape 
do sr. Luiz Silva e tle ti . Ro,a polftlco foi presidido pelo de· 

Silva: ~~!~:~a c;,,:~:~f M~ur~~m~~~!~ 
- 2~. sr. Pllnlo dll SIiva Carmelita Brasll, que relalou a 

li'r~r~ . Slll. Maria Matlaleoa atividade que vem desenvolven• 
Cruz; do all em prol de seu Partido 

·- ,,3, menina lracl S/t. de Usaram ainda da palavra o V<· 
' reador Manoel .los~ dos Passos, 

~765 - Premio maior Cr$ 10.000,00 Cr$ 5.000,00 
765 - Centena crs 1.200,00 c,s 600,00 

MIihar Invertido cr, 300,00 Crf 200,00 

S0Ui1tl; e srs. Alfredo Demelrl, E,nes10 
- 23. fovem Lalolele do de Araujo Fr<lre, Franklin An 

Nascimento Jr; tenor Jos~ e dr. Abelardo Pln• 
- 2:1. menina Elza Ferreira to Magalhãe1. Depois hlou o 

De pubUcoção de documentos, em procHIO de loteo••nto de 
t•rro,, com o prazo do 10 dia,, a roqvorlaonto do Edau•cfo 

LopH do Son.o o sua mulher, no for•• obolxo : 

Henr ique Duque Estrada Meyer, Ofidal da 1• Circunsc1i• 
çâo tio Regislro d~ lmoveis da Comarca de Nova lguassú, Es· 
lado do Rio de JaneirQ. por no'Tleação na lorma da lei, etc. 

Pelo presente edital, cvm o prazo ae 10 dias. faço ubu 
a quem interessar possa qul! por Edmundo Lopes de Souz~ 
e sua mulher Etelvina de frdtas Lopea foi apresentado nelle 
cartó:io, onde se acha deposit3do, o memorial, a planta, 01 ti• 
tulos de domínio e mais documento!I alusivos aC'I loteamePto da 
seguinte área de lerras : -· 1,rreno medindo l8!1m1, de freole 
pela estrada de Andrade Araujo. cujos caracleristicoa gerait aio 
os seguintes : - 93ms. pela travessa Pedro Reia; 56ml. de fren
te para a praça Pedro Reis (pro)etada); de trente pela toirada 
Andrade Araujo, dois lances : um de 45ma. e outro d< lll!lma, 
ai do lado direilo divide, na exlenaão de 50ms., com Abllio Pin
to Vieira, d•I seiuindo 20ms. ai~ enconlrar a divisa com Benfa· 
mln Pereira de Sanl' Ana, divisando com Ablllo Pinto Vloira; 
dai segue dividindo com Benjamin Pereira de Sant' Aaa, n'uma 
~xtens~o de l87m•,50 em linha reta; pelo valão que dlwide com 
Joaquim Quaresma de Oliveira, quatro lances, a começar dt re• 
ferida trav~ssa Pedro Reis, medindo o 10 1em1., o aeeundo 143ms, 
o 3° 30ms. e o 4º IOOms , de onde seeue dividindo com Manoel 
Joaquim Corrêa, em lrês lances, o I• 80ms,50, o 20 34ml. e 
o 30 32ms.50 até encontrar a diviaa com o referido Benjamin 
Pereira de Sant' Ana. Aos inleressados porventura <Xialenlea li· 
ca marcado o prazo de 30 dias. contado do último dia da pu
blicação do presente. Pa,a conslar foi leilo o ,reseote e outro, 
de igual teôr, pars alixaçlo e publicação, na forma da lei. Da
do e passado nesla ci~aae de Nova lguassú, E1tado do Rio de 
Janeiro, aot vinte e u,n de março de mil novecentos e ciaquen• 
1a. Eu, Henrique Duque Eslrada Meyer, Oficial, o subscrevi e 
assino. Assinado : Henriq11• Duque E1troda Meye,. Extraido por 
côpia logo em !egu1da, estando o original, que foi afixado. St• 
laao na forma da lei. Nova lguassú, 21 de ma~ço dt 1~. O 
Ofiri•I: Heftriq•• Duque Eatrada Meyet. 1-3 

Dr. Helio Cianni Marins 
CIRURGIA - CLINICA GERAL - PARTOS 

MéJirn A,,i,I. Clinica Cir1írii,a do llo•pital I.A.P.E.T.C. 

Con sultório: 

"EJilicio Cocona00 
• ,ai• 17 

N11v11 lguss~ú 

Venina [onêa Jorre1 

Res ld enc la: 
K. Bernardino Melo. 2Ht-Tel. fôO 

Eslttd<, llu Rio 

"VL11Nf> 11LIJIN~11" 
Sirle 2, Numero 5765 CrS 50.000,00 CrS 25.000,00 
MIihar de qualquer série Cr$ 2.500,00 CrS 1.250,00 

\ ' •leot,;; depulado Oetullo Moura. con, 
- 28. prol • Aleun~rlna gratulando-ae com os vereado- O corpo docente do Grupo 

Borge• ds Sllvs 0 4 uura , 88• rea Manoel José dos Passos e Escolar Rangel Pestana coo
posa do sr. MilltAo ,h, Silva Carmellta Brasll e saudando o vida 08 parentes e amigo& da 

Assembléia Geral da 

Caixa Eacolar do Mu

nicípio de N. lguaaa6 Centena . . . . • Cr$ 600,00 Cr$ 300,00 
lnveralo do milhar . . Cr$ 200,00 CrS 100,00 
Inversão da centena • Cr$ 60,00 CrS 30,00 

O~d;:: sr. Narcloo do Almel- 1'· J~lo Ponl~s, que por fim querida e duc,.<lorn d. Veoloa C o ovo e o fio 

d,._n;r,•J~'t:~ora M•g•IMee, ~[;ª ~~:~1."va.:'m~na~f,~e qJo: Corrê& Torres para a ml88a Realiundo,se no próximo dia Obs,rvaç4o - O 1or1eto relativo ao mh de março ,er, 
realizado pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro a 30 deste, 
n1 forma du mumu intt:uçõea. Continuando aa 1ua1 reaJlz.a. 
ç6e1 pela relerlda Loteria, enquanto perdurar a !alia da Loteria 
federal do Brull. 

Rio de Janeiro, 23 de março de 1950. 
Eduardo F. Lobo - Diretor Tesoureiro. 
O. Peçonha - Dlrelor Gerente. 

V ISTO: Alu;o,.dr, da Pot: - Placal do Governo. 

Não brinque com a morte 
Nu• (ifUmo• ZI llltlf"II, c.,u" 011mm (dUDU Je um p6jtu 

til 111ull11.a pról..imo M ll•• çld1dt1lD'-a do interior amerl~ano), 
rd;o,ow. da utrada 011 dhtrOÇo~ de 1•2 addeatu. quaiJr iodo, 
1,,;orrido1 a menos de 11m q11il~metro do iifM pasto ••taquaato 
traLal~o t.Om o maç.arku e " pé,de•i,:ILra para dt•("areJar aço, 
rdc,rcldo1. remo\tr braçoa e perna, de,pedai,;adu~ uu HAniuJ& 
1,adldo• com o m1cllado1 per1aato,111e por que aqwêlu miolos 
e,p1rr1mado1 elu foram 111d'o1 para pruenir d,1111tre• tio ee• 
111pldo•u E depob de relatar uaa 10111• drie de -.:a,011 impres, 
tiua&alea prt•eac.iado1 por He. Curti• Oumm ,hera • 0111 ,oa, 
..:l1ulo : mwlto uramr:ate o, 1'1dt1tu »lu devido, a ddeitua 
de ordem ae,A11ica ; aov•ata por ~eato do• .. uu• l,lud~m 1tr 
•&rJbaldu• A "embrl111ttt". N'o 1pea11 a emtirlaruu a1 .. 0GU,1, 
.,., • em~rl1iador1 ,HUil~ de poderio e f6rça pela qual 
aath•• ae deham domlaar 1naaado tê• u ,olaate ••• mlu•, e-
1 ••• boolto flertar cu• • morte. Leio o 4ram6tk4 arlixo "" 
Q~ilOmatro da r.torle~•. apareddo nu a(imeru de "SeltÇõh" dt: 
.., 1 , s, "º" 4ulaer rlctMf. cu tia, wm ,.um piar d~. um do .. 
a,r6,,laoi 1,mero, de "SelrçGe-1, c•,le hte ••~•du a ft!nlad'.' 
n1urll• (llepul JZt•Al, Av Prc•ldnl• Varra•. SUi 1,, 
... ar • IPio lfr J 111elro, .. 0111 "ª aome , ••dtr2;o • " • 

esposa do er. Joaquhp da motivos por que deixara a U. que serâ realizada oo dia 29 tº de abril, às 15 horas, 01 ae• 
SIiva "'•galhãeo; D. N. para ingressar no P. S. D. uo corrente, âs 8,SO horas. oa de do grupc escolar " Rangel P<S· 

_ 25, meolon Regina Crella. l.l&lrlz local. tan•", a Assembliia Geral de•· 
lllba do prol. Caodldo F. da NASCIMENTO Nova Iguossú, 20-9-1950. sa lnstiluição, convido OI ara. 
Sllv• Ploto e de d. Flori•• Sócios. pai• ae alunos e 1oao 
Rol& S. Ploto; No dl• 24 do corrente. nas- o professorado estadual e mu· 

_ 25, d. Maria Aouoclata ceu o meoloo Jalr. prlmoge. R d.: rtpreuntaçao pro- nicipal a comparect:rem , rt-
Gerio. rOlldeote em Nllópol11. oito do er. Jalr Dias e de d apaz cura um quarto para ferida reunião. 

- Hoje faz aooe a ata. lt&· Veana Moraos Barroa Dlae. t.:lelonar p:~~g~:J.~1
1
~ à1

~Jar::: .Antonia d, Oliuft,a Llil• 

l·a""T"o"'rl~n~o., . .,..,,.,.........,....,..,.,...,..,..,..,..,...,.,...G.....,ra""t""o"'e,.,...p"e"la.,..,.p.,.a.,.rt.,.lo..,l~pa"ç""a""o"'.' ., .d,_l•_•_u_,_•_i•_·_N_•_•_•º_n_._______ Prealdenle 

OR.ALFREDOSOARIES T IE R RENO S 
(LINllA Ili (' H I A N ,.~ A S 

reJ. 101 dlàruuntnh.• •••~ 1r, ü.r. 1,· iu, 

H:fSIOl::NCIA • ku1 Aohrnlu .;1rln.,, 10 lrlid,,o· lM 

1 Má l'ÍO Guimt1r,ies 
A D V o 

ESCRHÓWIO • AI NILO l'fÇ l\N 1. IJ 

v.nd•m·••, -S -.Jtto o .. ti ,,010, mogni.C'8t la••• 
"· t•a•tlO •••la cidade, com i1uo, t.,,, ••eeto • 
meio, llot, • • dolt 1nf,.-,to, do Htafio do E. f. C. 11, 

írotot ti ,wo Antcn,to Ce,tot n. 145, com • ,, 
Neho111 Soar••· - Tolefon• 281. 

(IU) 

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

1 Fernando NunJs Brigagão 
n ,\ 1> u s 
Hll lUU Nl<E). 'z• ANIIAII .• S.\l \ • 

1 11 U 1( A H I U l J 1 .l r 1 :a m t' n l 1:, 
U.u IJ .!lB lU hof.ll1 Uat 11 :.h hor~• 

·----·--------· ................................ ..-........ _ .. _, ....... .,._.... .... t , ..... -~-----
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Ca mar a Municipal ! ... }., .. ,~., ... ! ,.,h~ .,.,~. !.~~~~?~e-~~.!?:~,.~,~~-~~-~s~~!'.~ 
Ct!'lofaoe, eito reJevo e celuloide • lut1l1çln du Coml,.Gt1 MHlclpab. 

Resumo de reuniões ordinárias 
R,u,,,IJ.n J,. <,1.:11,,dw t,irn, dia 20. -- NAo houve reunllo 

por 1.aUa d" quórumJ ltndo compartcldo 1prn11 011 vrrtadorra 
p,uln M1ch•do, Olnnl1lo Bu1i, Ohvln Jr•~ Soarrs, Alcthladrs 
Snorrs dt Mtln , Joaquim Quare•m• de Ollvtlra. 

R,.,,,,4,, d, tnro•/#lra. dia 21 - lnlcrn âs 20,25 ha .• 
1ot, a pre1idêncla de Oton1slo Bani. Ouuo, vtreadorr" ptc· 
11er1lu : 01Avlo Jo1I Soarei, Carmelita Brasil Monteiro, Paul,, 
»achado. Lu,z Oulm.rtu. Arl Schl1v~, Alctbladts Soares dt 
.lltln e S,h1111ao dos R•I•. Leitura da ai• • rttll1c1çto de Ou;. 
martes. Ltltura do txptdlentt. Net11 hora, B,111 1pr<aentou 
dois proj,tn,, um coa1lderando loeradolro, públlcts n trave,, 
,as Quaruma e Pana, r cutro a-nulando tff'ptnht.R de dtspen e 
abrindo cr~dlto rap,cl1l. Tambtm Oulmartes 1preuntou um 
projtlo •hrlndo um crédito e,peclal par• atender à ~.apeu 
com a Re•oluçiio 911 N1 Ord•m do Dia, dl,cutlnm longamente 
o projeto 15.~ M1ch1do e Guimarães. Adiada a dl!Cusdo ~eue 
projeto. Encerrada • I• dltcus1lo dos projetos IM/ll. Terminou 
a reunião às 21.35 h•. 

R,u,11/Jo d• quar/..,·ftiro, dio 22. - Nlo huuve reunllo 
p!>r falta de quórum, notando ... a presença apenu doa verti• 
dores Jo1é H1Jdad, Carmelfta Brufl Monteiro, Joaquim Qua
resma de n1,velra, Jeaú• de Castro Vieira e Dlonisfo Bassf. 

(Cooclue na li• pagina) 

~oaoc:::==:aoao oao-===:aoc:. 

Oficina Mecanica Agostinho 
-••~ Con•erto,, Reformas em geral 

~ e Ace•,orio• • Solda Elltrica 
1 • e a Oxigênio • Pintura• em 

eual - Seniço de To1110. 

.&roetialao Martins Duarte 
HUA OR. TIBAU, 60 - Telefone 1211 

MOVA IGUASIIJ - E. DO R IO 

~os:::==oao===•••o ºªº~ 
Café e Restaurante PRIMOR 

Comidu :i qualquer hora do dia. - Bebidas 
nacionais e es trange lrtts. 

Kioolau Bodripea da Silva 

OAPPUOOI.NI & CI.&. 
Rua de 1Ufendega, 172 - ealxa Postal, lElb2 
Tel. 43 3347 ~Tele!!, «Cappucclnl•-Rto rte Jenrlro 

DENTRO DE SESSENTA DIAS 
da data da u,inahra, •lo obriflados pelo De<relo a• 4.857 
de 9 de aovembro de 1939, ao IIEOISTRO ao cartório do 
reristro de Tltalo• • Documento•, para que produzam "ª' 
tftitoa lt&iia, a• CARTAS OE FIANÇA: o• CONTRATOS ilE 
LOCAÇÃO; n• CONTRATOS ou RFCIBOS de compra ou pro. 
musa dt venda em pre•t1çlle•, a prazo, com re,erv1 dt 
domiaio oa do: oa documento• de pro,edencia t!lltranreira 
q•aado tfm dt prodalir efeito em rtpartiçll•• 011 Juiro: •• 
RECIBOS de compra e vtnd1 de AUTOMOVEIS 111 penhor 

do• •••11•• (artlro• 1 l4 a U9). 

MATANÇA DE SUINOS Q 
nacionais e 

Eetl\ marcec1R para •lepnl• d" em1rnttQ, '11a l'1, 
e loateleç!lo, em Niterói, da Comt11ao Cen-ltir111 
Re.zional. A' eolenl'1ed,·, que t1everé r .. vutlr ee 
de greode brllhanll,mo, comparecei llo eltaa an. 
tnride'1E8 e elemenloa repreeentatlvoe de tr.t1es 
llR rlRij~eB 

F.m abril 11"' ln11 .. 1ariio tôdes 811 Cllml.11Ge1 
Cenel!Arlee Municipais 1i11mlnen11e~, rompletant1o
ee desse modo a rerfe de ór.zlo1 dei;llnadoa eo e&· 
clareclmento riR oplnlilo púhllca, e fim de •1ue 11 
Recenseamento o .. ral ,1., 1%0 alcance o maior 
êxito neste Etltallo. 

TELiiAS" F°RANéÊSAS -.1 
:::e:a::~-~~l: ::~~~:O ;e5,:~t:0 

2::: _1 
Tele f oae1 3 ~~ 

-- - .. ... -----.... Toucinho, lombo, bJnha, •&uardenle, vinhos 
- cereais em a lta escala -

Ct/\. fdrmácid Sto. Antônio 
A. FERNANDES A 

Neste b •m moncarl,, e3tabelecimento encontra se sem~re &rande 
- T el. 58 sortimento de drog,s, produtos quhui:01 e larmaceutlcoa, pre• 
E. do Rio paraçlles nacionais e estrangeira• . Avia-te qualquer rectlla cr.m 

prontid~o. asseio e "l,"diridade em prtços. 

Traveu a Prancl!!co S oares, 11.114 
NovR Igu:188'1 E. F. C B . 

Oficind tflecânica 
SOLDA lltTRICA E OXIGtNIO 

St"i('O de toroo ffl ('t"&Oil"O (1 plain•, C'ODliCrtO~ de mê'l,OÍDU 
em g~ral. reforma em motore~ dt\ romhD'.'iiitíh intrr.0.11 moa

À,l!em e iSse11tamentn de m:t.qniaas de qnalqoer tipo. 

Bittencoort & Alarcão Ltlla. 
Trav. u de Março, Zf, Tel.136-1\0VA IOUAssu·.e . do Rio 

J. CA.STBO '5 OBA.GA.8 
PRAÇA DA LIBERDADE, 52 -Tel. 12 -NOVA IOUASSÚ-1!. do Rio 

São Geraldo 
Especialidadta fa rmaceuticas nl cionala e eatraaaelru. - P:o• 

dutos da f lora, Perlumarlaa, etc. 
Manipulaçtln crit,rioso 

IRACINDO VAZ 
PRAÇA DA LIBERDADE, 42 - NOVA IOUASSU' - EST, DO ltiO '•••-••-------------lliil-_.. R. MAL. FLORIANO, 2228 -Tcl. Ili-NOVA lúliASSÚ-E, do lllo 

i 22-3-1917 ====== 22-38 1950 ~ 
i I i 1 FURA EMPACOTADO GRANFINO , 
1 i 
1 presta homenagem ao 33º. aniversário do jornal ; 
~ ~ 
@ ~ 

~ ~ . ---- 1 

1 1Ce~r~il)) «1ª1JLaJJftJJlta\ 1 
'1• u d - 1 m pro uto de IRMAOS COUTINHO 1 - J. @l@ffltm.r@.f@.f®Its~'ê~li~!l®!Wii~í®J@1'~~00J1&1Y~@.'®'@l! 

., 



4 CORREIO DA LAVOURA Domingo, 26-Ill-1~50 

CENSO E ESCOLAS .~s~~ i@Jn~J@i@irmc..,., 1 IND'CADOR 
~ ~ 1 
~ . 
li 1~ No Brasil - Já o disse, e com razllo, um gran 

d.e pensador - todos fl& problemas se reduzem e 
um único: educação. É de oscoh1s que precisamos. 
Muito mais do que aquelas que ai estilo. Muito 
melhores do que aquel11s que poesulmos. M11M o 
Brasil é Imenso. Dol11 mil Município~. quase. É de 
se perguntar eot§o : quais os Municlpio11 qutl oe
cesitam de escolas? Todos - porlerá elguém r .. s 
ponder. Nos Muoiclplos, eotrt1t11nto, ondtl localiza, 
a~ escolas ? Onde houver grupos de criança, 
analfabetas em Idade escolar. 

:I Indústria de Balas e 1 - é d, • º • ,. 1 
1 Bebidas Notável Ltda. Í 
1 i 

D,. Pod,o Ro9lna Solwlohe -
Médico operador. Partos. _ 
Consullas diárias das 8 a1 Ili 
hs. - R. Antonio Carlos, 51 _ 
Te! . 284.-Nova Jguaasu. 

D,. Aluond•e Soloaao Nado, 
Médico- Cllnic? eeral - Crlan'. 
ças. - Consultae: 2••, 4,1., e 6u 
das 16 As 19 hs. - Rua Berna,, 
d1no Melo, 1717, l'one 183 (ao 
lado da Farm~cla São Daniel). 

F. os pontos onde se encontram essas crlan 
ças é que o proxlmo Recenseamento irá mos
trar. Ficaremos sabendo oude se encontram pe 
queoos brasileiros cartJceotes de escola e, por 
tanto, os lugares onde devem &tlr Instaladas escu. 
las. 

Sem olhos postos no rP~ullado do@ Censos, 
nllo é possível a localizeçl\o justu di, uma escolR. 
Fazê lo sem aquêle culd11do é ulirur dinheiro pelb 
janela r.fora, po!s do mtismo pa~so em que H 
atendem, dando lhes professora, dez criunças aqui. 
deixam-se, ali, dezenas de outras à espera de ai 
guém que 85 Instrua e as eduque. Escolas loca 
llzad11s de acôrdo cnm os d11d•,s fornecidos pel,, 
Censo silo as únicas cuja ulaçllo ee compreende. 
Precleamoe de escolas. Mas, antes, promovamos o 
Recenseamento, para que possamos saber onde, 
verdadeiramente, precisamos de escolas. E é o 
que se vai fazer em Julho próximo: o VI Recen 
seamento Geral do Braeil. 

@il Comunica aos seus freguese5 e amigos, ~] 

1 que o sr. JOSE' ANTONIO MARQUES, 1 0o~ª~º::!:A~v=•do 
@] ~ - R. Oetullo Vargas, 87. Fone: 

@J ex-gerente da Cia. de Cigarros Souza Cruz, 282
' - Nova lguassú. 

@] 

INSTITUTO 
=-=FILIAL= 

OATIU)GRRFIR 
Curso ripldo e moderno em MAQUINAS NOVAS. 

Diplomas expedidos pela Matriz com sede no Distrito 
Federal. - Aulas dltriu das 8 ás 20 horas, 

Apre,cdi%ado co,,,pl,to e •ficienle. 

SEDE : Bdlfido eoeozza-2° and.-S. 25 
Nova lgaaHli Estado do Rio _J 

Sociedade ~~ticinio~ 
União htda. 

Usina e Entrepo!lto de Leite 
IAl>oratórlos completo• para análises de leite 

Matriz I AVENIDA FRANCISCA DE ALMEIDA. 1419 
(EdiRclo proprio) - NILOPOLIS - Estado do Rio 

Pi I ia l I USINA: RUA SÃO JOÃO BATISTA, 50l 
(EdiRclo IM'Oprio) - VILA MERITI - E,todo do Rio 

JC!>Sf? MJ\RII\ TEIXEIHi\ 
SOCIO GERENTE 

~ ... w 

Oficina Mecânica 
llllOllMAS DE AUTOS EM G~RAL 

l'llltwne, oapotae e eJtutameotoe 
Couenee •, baterias dlversaa 

Vm'berto Am'broai 
R. /IIAJOlt ANICeTO M Ult, 1l•NUVA IOUAS',Ú,t fo w .. , --~~--~------ -

1 
e o sr. JAIR CLEMENTE DE SA' en-

contram-se á frente dos seus oegécios e 

1 
permanecem inteirament~ ao dispor dos que 

1 
os honrarem com a sua visita. 

Provem QUALQUER COUIIA 

Brevemente será lançado no mercado a bomba 
atômica - tllllHO VOROffOFF. 

Seguro de vida 
Acidentes PeHoals < do 

Trabalho, Fogo, Automó•el1, 
Fidelidade. 

Roberto Cabral 
Correlor Oficial 

R. GO'OOr,.ador Port,la, !Jl4 
T1l1ftm1, 41a 

l)eapuhanle Muu•clpal 

Av. Pretldent• Vorgot, 1•9 

9-' andor, ,alo 5, r.t 43-7S35 

Rio de Jan•i,o 

TOSSES r IAONQUITU 1 

11m mmmo 
tlU YII.Ã) 

eNAHDE IÔNICO 

.-·-·-·-···-·49• .............. .. 
NOVA GAROTINHA 

Comer bem todoa 
gosh1m, ml!I par• 
comer bem só no 
Restaurante Nova 

Garolloba 

Restaurante de 
primeira ordem. 

Vetisqoelrns a 
portogueaa 

"'"' ('"> 
~·,~ ?y ' '·; l 

1 • , ... 

,--' 
1 ; ) 
\ 

'J 

O A F E' E 

•AR 

-:-
••• ,c1 .. de 

• •••• •• 

1\lm~ida & Cio. &tda. 

Rua Marechal Floriano, 1988-Tel. 129 
NOVA IGUASIIÚ - E. 00 '110 

............................ , ••• ,.i 

----:,,~v-e.••• 1 OI G O OI OI o OI O 111110 00 ~,... 

i NOVA AURORA; 
40

A»M'iZEM""INõiPENDÍNCJAl 
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ADVOGADO 
Dr. Fernando Dourado de Oumle 
- Av. Marechal Floriano, 1962 
sobrado - Nova leuassú. Ter 
ças e qulnlas-lelras, das 12,30 
às 15,45 hs. E segundas, guar 
las e sexlas-felru 6 Av. Uraça 
Aranha,226,sala 411, lel. 22.89ô9 

Ad•ogad•• 
Ruy Afranio Peixoto e Fer 

nando Pinto - Dlàrlamente daa 
8 às li horas. - Rua 7 de Se 
lembro, 84--3" andar-Sala 35. 
Telefone 92-0786 - Rio. 

Cartorio do to 011•1• de Netao 
- João Bltteocoort Fll•o-Ollclal 
do Registro de Tllulos e Do
cumentos. Comarca de Duque 
de Caxias - E. do Rio. 

Denti•t•• 

Deln"/;~1a ~ºôfat1~e;;je C~~~rll~~ 
18 horas. Rua Bernardino Melo 
n. 2139. Teielone, 314, NOH 
lguassú. 

RUBEM SILVA - Clrurelie• 
dentista. - Ed. C•loc-o, I· 011• 
do,, 1. HO. Telofue, 41•5951. 
Rio de Jan•iro. 

Dr. Pedro Sa11tiago CescMI -
Cirurgião Dentista. Ralo X-(fdl
flclo Ouvidor). Rua Ouvidor, 
169, 8° andar, sala 811. Tele, 
fone, 43-6503 - Rio. 

De•p•ohant• 
E1c,itorio Técnico CoaercJal

Sonto, Nollo a lrmio (Contado
,es e Despac~anlea). Serviço, 
comerciais em geral. Rua dr. 
Getullo Vargao, 22. Tel. 208 -
'lova Jguassú. 

eeNSTRUTC!>RBS 
Joao S!monato - Conolrulor 

' 4.:cnclado. - Enca,reaa-ae de 
construções e r, .. construfllt• em 
geral e sob a~mlnl1lr1çlo. -
lea. : Rua Marechal flodano. 

2036- Caoa XI - Nova lfll•""· 

Roberto Baroal SocrrH-Conl· 
lrutor Jtcenclado no Munlclplo 
d• Duque de Culu. Rtsldonle 
i:m Nova lgu111ú i rua Edmun• 
do Sou-=e, 304. 

O Ginasio !franio 
Peixoto 

rt•u 1w ,, mais eele
d,m,1110 t'0rpo Jt1 
prolt>esortlB do Mu 

olt•lplo e do Rio 
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Decadência da Língua 
- -

Literária 
se 

A prfc:elra causa assiot1lad11 pelo pn,f. Glnds 
tone Chaves de Melo como respoosávi,l pela ,de 
cadência da língua literari11 oo Brasil, é o "cl1mu 
espiritual da época". 

Qual é esse clima ? 
A mentalidade que boje raioa em todos os 

domloi•,s da atividade bumaoa é o do "exilo 11bso 
luto oo mloimo tt>mpo posslvtil". Aoligameote, ha
via um esplrito quti se ufdçoav11 110 trabalho lco-
10 011 espectaliva de rtl&ultados compeo~adores. 
Havia o senso de espera, o qual brotava da com
preensão de que oão bá obra perfeita sem "llmt1" 
., "demora" 1.oosoaote 110 poeta : climae h1bor et 
mora• (Horácio). O artista e o operário olhavam 
''-'º trabalho como pedaços de sua alma, e nele 
puobam a ioteligêocia e o afeto. O prof. Gladsto 
oe lembra o caso de haver conhecido velho mar
ceneiro oum lug11r do interior, o qual lavrava oa 
maddra com admirável perfeição; e que, perguu
tado como fazia móveis de t!lo bela urte para 
fregueses tão sem entendimento do qua fosse 
arte, respood6U ser o tr11balbo mais "seu" que do 
freguês. o que boje predomina é a pressa e o tll-
tado velho se cumpre à rlsc11 : a pressa é a iol
miiia da perfeição. Hoje, quer-se viver Intensa
mente. O signo vencedor é o da quantidade 811· 
eociada à velocidade. E' uma espécie do •ln 
brevi explevit tempora mulla•, em pouco tempo 
viver multo, oo sentido mais de aproveitar a vida 
em gozos do que em lbzer benetlcios ... 

As duas guerras deste século deram ao tem
po um Impulso violento, qua aoteclpou, de multo, 
para o homem, 11& idades do tutoro. O conflito 
das nações forjou o esplrlto, loeatisfeltõ, das ge
rações novas p11ra o qual li p11cieocia é uma pa 
lavra de sentido apenas histórico. Todos os valo
res clasaicos eotrarlim para o museu da m1,ral. O 
dever é um conceito de puro relativismo experi
mental, não pass11 de :nera praxe grosseiramente 
emplrlc11, condicionada pela previsão do exilo 
imediato. 

Que é a liogua literária? Um lavor, uma 
obrtt de aturadtt vacieocia. Não &il(oifica ttrtillclo, 
m1111 ert11. Não é verbullsmo, mas expressão ile 
llmpldoa conceitos ou ttlsslt11r11 idiomática. E' gr11-
vação das idél11s no bronze sonoro da Uogue. 

Mas o climu espiriLual cio nosso tempo oí\o 
favorece II lotvr11tur11 e~mer11de, ., trnb11lbu .. m 
porfia do objetivo 1irtl8tico. 

. Dai o <Jeclloiu dn e~plril,1 de perfeição e, 
po,~, a ilec11.de11c1u !111 llngu11 llterári:1. 

L. a. 

Vila São Luís 
Municlpio de Duque de GaKias 
TERRENOS A PRESTAÇÕES 

Lotu prt1nto11 pnra edlficaçio 
C'ls melhor.,• toce,. f,clos menores pre~os 

INFO~MAÇÕES: 

Rua Miguel Conto, 39 = 1º. and. • RIO 
Nio há juros Fone, 23-5629 

CORREIO DA LAVOURA 

para compreender porque 
1 

CHEVROLET 
est6 acima de todos em 

O que mais conta num caminhão é o 

que c:aU 90r baixo - e no novo • 
Chc:vtoltt V C'ncontrari amda ma11 

potlnàa, ricidh. durabilidade: - • 
pau lhe: dar mail qu1lõmc:trot de 

ope-rai;io «on6mica... mais anoa de 

Krviço lucrativo. Antes de decidir a • 
compra de um caminhão, veja o novo 

Chevrolet, que apresenta caracte- • 
riltlcas que reverterão em mais lucro 

para o seu negócio 1 • 

• 
MAIS UMPO NA ESTRADA -

MENOS TiM•O NA OIICINA 1 

rendimento 

economia 

lucro 

llator •• válvulas II tampe 

fmDru1111 •• 11111-•11 . 
Iriama 

fretes de dupla 1rt1cut1ci1 

RdlS O IIG 11111 

Direção cam 1111caolS1.11 •1 
esteras 

,o procut.t os conC<il'à· 
i1oniuíoi Ch~..,,ol• t 
•m ,ojo o p.1Íi, 

Ct:rHltlü MOHrn, DO BRASIL s. A. 

1\gente revendedor nesta eidade 1 
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EDITAL 
D• publicação d• doeu•• .. •••, 
•• proc•u• de loteomento d• 
terra,, co1a • prazo de 10 dle11, 
o reque,lMento do Lar Ftu•l• 
neftt• Urbofl.lsoç6e, ll•itod•, 
1u11 peuoo, de 1e111 16clo1 At1~ 
tonlo dos Santos Raro • Joo 
qul• AI••• Nufte1, "ª forma 

obol•• i 

Henrique Duque E11uda Jdfyer, 
Oficial da Primeira Cifcgo1triçio 
do &.giatro de lm6•ei, da Co• 
marca de No•• Jgnas1ú, Estado 
do Rio de Jan,iro, por aomea~IO 
na forma da lei, etc. 

I.Nl 

Pelo pr,u,.t, ,dit<Jl, cnm o 
pr"o d• 10 dias, faç,, sa!Hr a 
qu,.,,. int,,~s;;ar posJa q,4' .1'•· 
lo Lar flumintnse Urbantza-
,ots Lifflitada, nas pessoas d• 
.uus sdcioJ, An lonio dos S a,a. 
tos Ra, o • /oaqMi'" .A fou NN• 
ms, foram d,positadoJ r•:,1• 
ca,to,io, para in~c,içlJo ttol 
tirmos do Dtcr1to-ln n. M, 11, 
10 d, dtumb,o d, 1937, r,gM· 
lamentado p • I o Dtc,tto n . 
!J 079, d• 13 d, s,t.,nbro d• 
1938, a planta, os títulos a, 
dofflinio • mais docum,ntoJ 
~/.,sivos ao loteam1nto da SI• 

gmnte dr1a, d 9"ª' foi dada" 
dennmina,ao d, "Bairro Am• 
bal" : sitio situado d •struda 
d• Ambat, na Faztnda dtJ Pos• 
u, fnra do p~rimetro urbano, 
qr.u com,ça 1J 899ms.20 da o-
q •,ina da ttretiro ulrada d• 
Sar.la Rita, medindo 98ms. 
mai• 174,ns,40, em linh, 9"'º 
bradtJ, tk fr,nt, e/Jbr, o ali• 
nhamento da estrada de Am• 
bat, 6t8ms. tk ,,.,.,,.ao da fr,n. 
te aos fundos, pelo lado direi• 
lo, 586ms pelo lado es9lflr<to 

João R. Cardoso 
Trav. 13 

1 255ms,70 na linha dos fun
dos, p,r/az,ndo a dr,a qua
drada d, 1~.'JOO metros, s•ndo 
tk;iipado pelu n. 98 , ,std si• 
tuado do l a d o 1squ,rdo d, 
qu,m, partindo da /,ruira ,.. 
trada tk Santa Rita, s,gue P,· 
la estrada de .Ambof, .,,, dir1-
çilo a Caiaaba, liMita pdo la• 
do dirnlo co• o sitio n. 9'1, 
vendido a Shilick S. Nogunra, 
p,lo lado ,sqrurdo com o si
tio 99, vendido a .Antonio do 
Silva e nos fundos com ,,,,.. 
nos da Faz.,,da de Santa Ri
ta. Aos int,,tssados portlffl• 
lura existentts, na ap,,senta· 
çilo de i,npugnaçiln, fica mar, 
cado o P,a%o d1 30 dias, con• 
tado da ,lltima públic;açllo d" 
pr,s,nt,. Para constar foi fn· 
lo êst, , outros d, igual t,o,, 
para ,,.._blkaçilo , a/j"a,ao na 
forma da ln. Dado , passado 
aos dtz ditJs do ,,.,s d1 Março 
de ,,.;1 nowc,nlos , cin_grunlu. 
Eu, H111ri(lll6 i>NIJI" Estrada 
Mey,r, Oficio}, o sl<bscn~ • 
assino. ..4sss11odo : H111n(lll6 
I>N9,u Estrada M,y,r. E"lrai• 
do por c4Pia lo&o ,,,. ugui"'1. 
,stando o orlgi11al, q,u foi 

de Dla.rço, 48 - Telefone 272 afi"°"º· .,,a11o "° t0 r"'ª"" ui. Eu, Henriq,.. D.,q,.. 1:.·,. 
trada M,yer, Oficial, a ,,.bs
c,,oi • aumo. HeRtiqH º""" 

, •• o o • • 1 • o o G G o o o o ~ : e o :, ,:"x .. : .. :-;..:-:-: .. : .. :+r:-:-:·1 ~..(,(,,.:..:-:-: .. :-~ ~:..: .. :-:..c+x , o o , • 1 • , 

1 
Escritório Técnico Comercial e 

Imobiliário htda. 
Org•niza,;•o de SAIITOS IIETTO & IRMAO 

Correspondentes do Banco de Crédito e Comércio de MlnaR Gerais 3.A. 

C~NTADORES : Levantamento e organização de ncritaa - f!xame1 periciai, - lnven""º' - Ba1,nços - Revisõ!s - Dtpartamento especialludo em e1critat avulHI. 
DFESPA '.:HANTES : l'agim,1110, d• L,cenças e Impostos em geral - Translerênciaa de 

lrmaa • Local - lmpõ110 sõbre a R<n:la - Registro de Firmas - Recurso, e Defe-
sas de liuhas Pap,,1 plra canmenlo - l'ertldõ~s - Averbações, etc. 
CORRETORES: Compra , ••nJa d! lrnov,,s e c•sas comerciais - i\dmini,lração dt 
predios e b!n3 ,moveis - 1 01,amen10 - feuenos a prellaçõea, 

Perfellt1 11rg11nlzaç.l11 à dldposlção ilo público de Nova Iguaseó 
Rua Dr. Getúlio V•rg••• 22 Telefone 20B 

#OVA IGUAS8Ú -o- E. DO RIO 

út,aclo Meye,. 3-3 

o•,., •• •• .. , ...•. 
Só depois de ter-ae 

completado a dlgeet!lo no 
eetômago, oêroa de qua
tro hot'8s apóe a refeição 
(almôço ou Jantar), é que 
eetamoa em oondlçõea de 
ingerir nova porção de 
alimentos. Se o llzermoa 
aotee dti esgotado êHe 
tempo, perturbamos a di
gestão e cansamos o ór
gão. 

Evite aa perturbações 
d I g e ativas, procurando 
espaçar de quatro hora• 
euas refeições. - SNES. 

t-: .. :-;~..,r:-:-<..r..-"r~~ G t O 111 to O CIO O 11111 ; G-+O --~-;-•-.-;-;-.;..;-x ... ~-

F U B Á EMPACOTAD O GRANF INO 
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Mais 
que 

. , 

viuvas . , 
VIUVOS 

(Report11em de CIRO VIEIRA DA CUNHA) 

No Br11il é assim : hi muito mais viuvas do que 
'tiuvo,. Buu nr o que apurou o Recenseamento d, 
194o: havia no país, ao tempo, 1.722 019 viu vos, sendo 
'437.098 homens e 1.18'4.9u mulher<!. Tr!s vézcs maior, o 
número de 'tiuvas. No Distrito Ped,ral, ainda era mai• 
1cent11,J1 • .:leiproporção: 23.063 viuvo, para 93,109 viu 
,..,, Dissemos qut no Brasil é assim porque, nestes dez 
1001 decorridos s6bre o Censo, naturalmente não mu
dou a situação. E' posslvel que cm outros palses do mun
do as coisas se passem do mesmo jeito. Mas é de acre
ditar que as razões do feoe.meoo sejam difrreotes, pelo 
menos em parte. 

Mas por que é assim ? 

Por que haveri mais viuvas que viuvo,? Ou por
que as mulheres são mais resistentes que os homens ou 
então porque êstts são mai1 dados que aquelas a "re, 
prise," de casamento. Não hi como fugir dessas duas 
hipóteses. Fora delas não vemos outra que possa n:pli
car o fato. Muito se fala em sexo fraco. Entretanto, em 
19'40, havia no Brasil 10'4.021 mulheres de 80 aooa e mais, 
e homens com tal idade apeou 67.690, A rtsistencia da 
mulher é iodiscutinl, portanto. A tão decantada fra, 
q•eza deve ter outro aeotido... Impõe-se, anim, uma 
conclusão: 001 casai,, é o homem que entrega os pon
to,, dando com o rabo na c!rca, na exi>res,ão popular ... 
Dai mais viuvas que viuvo,. Isso, porém, constitue uma 
parcela. A outra é a representada pelos que vão a novo 
matrim6oio ... 

Razões biológicas 

Compreendem-se 01 motivos por que o homem, 
cn.-iuvado, pede bis ao casamento, enquanto que a mu
lbe! se deixa 6car como csd. Sendo o ciclo sexual da 
mulher muito mais curto que .., do homem, é natural 
que ene, perdida a companheiro, procure constituir novo 
lar, 10 pauo que aquela, sozinh,, ache melhor ficar den
tro de um mundo de saudade, cem o retrato do "faleci-

M,C 

COR.REIO OA LAVOURA 

O ovol Esso em nosso Posto i 
uma gorontio da que o seu corro 
serõ oboslecido com produtos 
do mais olio quolidode e de 
que o sr. seró atendido com 
o máxima a:ençõo. E~tamos 
sempre às suas ordens poro 
um ser~ i<, o executado com 
perfeição e poro lhe fornecer 
os fomoses produtos Esso. 

Enoíwbc Motor Oil 
• Seguro e Eficiente, 
resiste à; oltos t.;m
Pi'rotu1 os e ao otr 1to. 

Gasolin.i Esso -
Gror:do po e · cio, s .
perior que i~ad~.Ar
ronq ,e inslontoneo. 

Graxas Eno .. Ofere
cem prot çào máximo 
às >1orios piços do 
chossis. 

'I :-: 

1 
1 

i 

MONTEIRO DOS SANTOS & CIA. 
RUA MAR~CH.\L FLORIANO, 2422 

do" à mesa de cabeceira ... E' de ver, contudo, que nenf NOV"- l~IJAÇÚ • 101<,clo do i!io 
aempre I o pensamento OI) "multiplicai-vm" que leva o -----------·-----------
•iuvo a novo "conjugo vobis". Há outus razões. Não, : .•.: ~v ·: . :--:-: :· ... : : ·~: .· .. :,.;,..,<· ·-~-<->, «...,._: . -- · : : , 
nbtmos se m>is fortes, mos que não podem ser subesti 
mada•, de modo algum. 

A hora do ootão ... 
Haver:1, para um homem que vive ,6, mais sério 

problema que o de pregar um botão ? As lavadeiras não 
reoolvem o caso. E, quando o fazem, querem logo os 
olhos da cara, E o viuvo apanha a agulha. Com dificul 
dade consegue enfiu a linha, para principiar :a batalha 
do botão. E' o denjeiumente em cena E' • linh• que 
fn. nó. E' a linha que rebenu. E' o d,Jo que <• espeta 
O infeli2 apela para o dedal e é pior • zmrnd, que o 
,uneto ou, por outra, é pior o dedo v,1wlo que o dedo 
nú... Então, I qur vrm , ;dtia r ,r ru mt ca~aur 
uuna V't1.? 

(Coaclae na 8• pâ1ID1) 

- ---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-::::.:.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---_-_-_-_-_-_---
FOTO ELITE Ateod•-a• • dom.i<llio para casaD&•oto. 

&tr&Ul1i pua doeum~ntos em SO mi
uutoi 'Ei~eiafü1ta em reprodução tie retrato, a l"tayoo, sépia • 
úleo. Vendas de m'4uioH, filmes, q111dro1, saot.M e albun!I. 

••• Motechol Florlone, tt•S-Lolo-t.l. 413-Nowo 111•0110 

Insh.laçi'\o pau Bar, Sorv"td
ria. eamarss f!igo1íf1ns, áglla 
gelada - Enrolam-se motorf-;1 

dinaiuos ~ f('Otiladorel'I 

Geoi:ral Motors 
do Brasil S. A. 

Vendas de tlid10•, Gel•· 
Jeiras, BiC'ií'letas, Venri

ladores e material 
elélri"o 

1n .. 1alador .. J.- t>tlu SÀC!) e/U::TIINO 
ilelrlger&çilo em ,ersl dirlyio, por técnico e>perim•nlado 

Ricardo A. de Paula 
SUA-AGENTE 

L'ons{'Orra :,e 11uah1u~r 11111arc:llio li ip;orífit"O, rtot,aml'm·st1 ti pioum· 
... e ntrig-,rad,,res ,iom~stfrú.:; - Atrodtt rh1mados me.,.mo tor. 

,l,1 MnoiNplo. ORC AMt"\'fO SE~ t'OliPROMI~~ú 

<ONSfkvAÇÔfS "'tNSAIS t AMUA IS 

AV. NILO PEÇANH/:, iJtJ 
Nova l9nassú 13~tado do Nio 

Domingo, 26-fll-llll'I() 

LITERÁRIO 
Coocorr11 11 um pr~mlo, respondendo na ficha 

11balxn, duranle d• z domingob consecutivo,, a 
estas perguntas : 

l ~ re quem é este 'ferso? l 
"ERpregulç11m sorrlorll) as suas graça, finai" 

2') Go~tou da poe~ia de hoje? Por que? 

1 

Nomt> ____ c_1d_a_d_e_· ·_--_--_-_-·_·-~i 

Romance 
Chtgar<1 e,,fim o inslanl• da partida ... 
Um dia lindo, claro. sorridtnt, ... 
E tu senJia minha alma tnlristecida 
Por d•ixar-tt tristonho, descont~nle ... 

Foi bem amarga a n11,na tksf>ulida' 
úma lagrima tua muito arthnt• 
Rolou na fac, mligc, tlJo ut1tl"'1 
Qw m• fu;oi, "º f>,ilo tut1am1nt,1 

n,pois. .. o t,mpo ... t o ,... tsqoiuim•t1to 
Da lua prOp,ia jura th amizath ... 
Jura ,m que punhas todo o sanlim1nto ... 

Mas o destilU/ ... rtsioti,, quem ha-d, ? 

HoJ• vivo ncultando "'"' 'ª"'""º 
Na, a,ogústio< crt<e4nlts do '"""°"'-· 

CIR[NEU 

- -
Grande Liquidação r 1 

Os melhores m6veis de quarto, Sllla e es• 
cri tório, além de peças avulsas, estão sen
do torrados em Gra.nde Li(JUida.ção na 

Casa de Móveis Nova lguassú 
VEM PIIK1\ eRER 

R. IIIIARCCHlliL FLORIANO, 2338 
(ESQUINA COM A aUA 00 CEMITEIIO) 

Tel. 41S -· Nov .. lgun!ls6 E. do Riu 

Ahmentaçâo e saôde das Cfl8DÇ81 
V .. rr111r>tti, lt,gonu,., " froti,11 .:ior,lém substllo 

,•la .. qu" r11von!rem ,J o'l-,s,mvolvime1Jlo ,111 crlaü· 
çe, rtãc. lbi, .,@,1111 turies, :leol,-8 MRdios e boa mug. 

••ulnlur• A ,·rl11n<;>11 m11I allml'ntad11 11do.c•t1 fr., 

t1th:'Ulc-1Ut'Ulr t-- t' htU.tlpft- frttozioa l' rrttCü 

Ft1rn ,t~ si,u filho 11in11 nriança sartla, d1rndo 

lht> Rtropr" verduras, l~gume~ ,. !ruias As rer .. 1 
ções. - SNF.S. 
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ASSISTÊNCIA Â LAVOURA 
MECANIZADA 

V4rio~ rim sido, no Bra,il, o• -.urro, de mcca_niz:" 
ção da Jnoura. Com • drrrubada d_c •n!igo, ufrzal' ,m 
São Paulo, Mina< e Rio, e ,ua ,ubmtu,çao prl•• cultur;• 
dr algodão, mandioco, milho • c,na d, ·r~car, com < 
drobruamrnto dr no .. , , f,rtilfoi:na•. rrg,oe• no Norr, 
do Paun~ e rm Goi1z, com o ~prov("ttamtnto de nov.1· 
trrru no Nordrst<, b,nr6ciad.,_ prlas_ obra, contra •· 
,ecu, com ª' trnutin, de rcacl,mauç~o do trigo . e dv 
cultivo de arroz cm rrrns llcu. gndauvamtntt foi no 
do criada, no Bra,al, • mcnulidaJ, moderna da lavour, 
mecanizada sistema rndi•prn,hr! à policultura. 

O fiu~o d, 1raroru e implcmrnro• agrlcolu rm 
nouo pais não foi, contudo, con,unrr. Qgando nos r<· 
cardamos de qur, ;, cm 19n, h1•11 tral?r<• rm u<o no 
Bruil r comparamo, a quonridadr reduzida de r_rarore• 
que possuímos aruolmrnte aos 1.904.8S9 de pro;:rir1ade, 
agrlcola<, irgundo o úlrimo rccr~«amento do lnst11uto 
Bra,ilrirc de Geografi1 r E,udmca, compreendendo uma 
irea de 197.710.149 h,cur« .. 'º'':'º' lnados_ a ~rocurar 
as causas de ião grande de6c,encra de maqu,o,rio. 

A mais pronvd 1, «m dúvida, a di6culdade dr 
a<1inencia mrcâoica, tttrno rntrnt a tóda e qualquer 
mecanização num paí, dt grande, diunc1as como o 
nono. Na verdade, pouco, são os que se arn,cam a c:n 
patar pari< de seu capital em maquin:lrio agrlcola ,ujei-
10 1 tornar·•• ine6cirntr cm virrudc dr acidente mecâ
nico, falu de peças de subnituição, etc. 

A 

CORREIO DA LAVOURA 

m 
p 
u 
r 

MEDICAÇÃO 
AUXILIAR 

NO 
TRATAMENTO 

OA 
SI FIL 1:, 

* 1 F6r11111b <lo l•:irrn,iri'utirn - <l"lrniro .J não dn Sil\'a s,:,~: , 

SAÚDE DO p11,óx1mo 

'l 

SAIBA MAIS 
ESTA 

- D,,i& in1d~c1u .. i1 que 
mnrrer11m em vulcõn : 
EmpédncleF, no E1011: Sil
Vd J11rdim, oo Ve~(lvlo. 

- O cél.-brl! Bern.,r,I 
Sh11w e8té ~endn ràpt,1a. 
menlll dlvull{ndo no Br11-
11II, 11travé~ ,le cnnhecliu, 
edllMa p1tulitlot, que jé 
publicou "'L:eai.r ti t:leó 
palrtt". 

- 'Ert>c t>t Eoeldo:", 
!Hmosn romancti da Jd11dt1 
'1édi11, quem• difundir a 
prélicll encontrada i,or 
um c11v11leir11 l'rrante p11-
rtt prov11r o 11mor de 11u" 
t'Spô•tt : proibira que ela 
lht- !dl11~ae. 

- Ganha a cultura br11-
Rllt-i rn um ré~iu presenIe 
cnm II novtt ediçilo ~nm
uh,tl\ e revl~ta da l1tmo
Íl11 "Hi~tórlot Gerttl du Brll· 
.. 11··, de V11roh11gen, um 
llrnç11meol11 du11 Edlçõe11 
Melhoramento~. 

- Tôda a mntérla coo
t11lll em um t1isl'urso 1e 
divide, Iecnic,,m .. nIe, em 
Ar~ul!!e1110 .. P"lxõe,. 
''Argumt:uto" é o qu .. ft'I 

E' ena a explicação que nos ocorre, di•nte da po· 
pularidade qur esrão alcançando tntre n6s 01 tratores 
Ford rtceoremente introduzidos em nosso país. Allm do 
fato de serem de manejo simples e per!e1camente adequa
doi à, noms condições de trab•lho r de terreno, não sr 
levando ainda em conu seu preço acessível e baixo cUl· 
10 de m1no1enção, parece que o fato de a Companhia 
Pord j! ter colocado perro dr 1.000 tratores oo Brasil se 
deu à certeza dos compndorts de que contarão, nos mai~ 
longloquos rincões, com assi11encia dpida e e6ca:t. 

Muilaa vczee, mal ae julga curada da g1lpe, a peuoa volta à vida normal. ao cum
primento doa deverea soclala, lrabalh:>, ele Ora, a doença pode lransmllir-se alé duraale a 
connleacença, a qual quase aempre é bulante demorada. Compreende-se. assim, que loco de 

C
ropa1açlo con111tue o ln.Slvldu:> que acaba de ter gripe, principalmente quando não se perce
e, l ptlmelr2 vista, tratar-•• de um convalescente. 

VHI expor 11 "Paixões" 
si\o todos •11 1 ee11uo11 em
pregado~ p11r11 coovt>n
cer o HU<litórlo da exce
lência do nrguml!oto ex
posto. Porque 1 ~"' um fnor que não pode ser 1ubr1ti

mado, prcciumos dr miquina~ agrlcolu J verdadt; mu 
preci,amos acima de tudo que es•as miquinas reprnrn· 
tem um capiul rm connante ativididt t não um peso 
mono na rco:iomia nacion,I. (.,.) 

Companhia Materiai's 
de Construção 

FUNDADA EM l!l0b 

Fábrica em MESQUITA- E. F. C. B. 
funi, M.-, lllÍl8, l f,1n•1., ,1 , H1., ,1,: Jllílt',a., 

MARC..\ lítt;l -,1'flAliA · 

6uJolf 
fall11,'·1 Çao cl.- ldlt.,n µh11111•, ldhn~ ,Ir 

C.:Uffifé'lu,. Vrfi(ll .1,h,1 t~, lilgt",~t':i t· hµr'u(t1:iw 

f.acrilur11, 1 lhlénl,a,. Gró'i<> 1\r.soha 'S 7 
J" .s,,da, ,.,.1,.., 301•."103 - Fnn1,,, 'l:!•ll~.13 

írul 'T'rlt·I,! .• MA\IL.HA - Ui,, Cu,I l{1h,-i1,1 

RIO DE JANEIRO 

=====----"=-----~ 
:----------... ------

Tome tõdaa as precauções para não lransmllir aos oulros sua doença. - SNl!S. 

.::d-==================== =========::,=:-:·=====.,===== 
PLACAS PARA A U TO,,,ÓVCIS 

EXECUTAM-SE PLACAS PARA AIHOMÓVl'IS 
Sob pr~via i,utorizaçllo do snvlço ele 

emplacameqto OISTJ:;ITO FEDERAL 

Placa, para firmu comerciai,, mt!Jico~. 
advogado,, prédio•, aparlam.nlo•, etc. 

F.N'l'Rll<1A RÁPIDA 

71. .1 li L 1 6 1\ 1. V f. ~ 
Tele fone 43 6956 

5·'Z8·59 Avenida Tomé de Sousa, 185 
(,lunlo A Av )(arecbal f'lorlano) . . RIO OR ,JANEIRO 

------------- , , ........ ........ ~-.. -.. -.,-....... ..__.,,..,,,...,..,..,.....,..,,..,... .............. ,..........,,.,. ___ _ 
COFRES 

"FICHE T" 
Representantes e vendedores exclusivos. 

G. A. SANTOS ck OIA. 
Rua do Rosario, 146 Rio de Janeiro ----------~-----------
1?1\l?E~l\f{lf\ 

Papelaria America 
Ltda. 

TIPOGRAFIA 
EXECUÇÃO PERFEITA EM TIAIAUiOS GIÁFICOS. 
PAPttS OE TODAS A' QUALIDADES - OIJUOS 

OE ES,RITÔRIOS. - ARTIGOS COLEGIAIS. 

APerola da China I SANTA CECILIA 
f 1 11 \ 1·,1 \ 1 1 , :,, 1 h •.11 t 

Rua da Alfandega, 1 S8 e 160 
(ESOUIN" DA RUA 00S ANDIADAS) 

I ui 43-65911 - Rio de Jcmeiro 

Ur11ym11arn1. 130 
I ol•io11• ; 

Cc.n..rvaa, chá, ci.ra • m,.nury pa,.::. 
Pda.üroa. - t!.peo-,alidad., .m 

artigos do Nort•. 

DP.Pf>SITI.') ' .YI,,,., P.-r .. 1~ . 1 ap,r,C'~ 

1•erol11, \!reme Milho Pt rolt:, 

Peeala H ~tata li"erola 

1 
1 

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

pelo Te&mi, o i: Leia iio Trar;a1h ,, LI• 

Vi'Gii J,? iiêqi.,tru J.- ~ompa,r. ,i .. 

fii.íado do Rio, "'"· 

Rua da Conceição, 145 = Tel. 43-0515 
RIO DE JANEIRO 

............ ....... · .. ·,. -......... - . -- - - - -···-·- - - .· .... -·-

--- -- ------------
:-';t ,-~u. ~í)c( inlii,a,lb ~m 
_., .u,u," pn1" 1t1unttlíh•. 

i•Sra 11!Dhoa; "11 11exo1i 

r lolOIIR .. ~ Ida'1e~ 

UniformF.q t' t>n'fovais 
poro todoa oa 

coléAios 
A MAIOR CAS, EM VESrUÁRIOS PARA CRIANÇAS ! 

1.1' RG~ sii~ FRIINelS<!f', 38-110 
FILIAL l'iO '\\E~ER: Raa J.ael.Jlo Lego, 38 

FONES : ~3 6367 e 23 6300 

.. 
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"HISTÓRIAS ESCOLHIDAS" Escrituras e Procurações 

Cartório do 1 º. Oftcio do "Professor eamarada" 

Em sei;unda edição revis
ti com ilustrações de Orval, 
oc'aba de reaparecer nu li
vrarias o volume "Hist6rias 
E,colhida,". Seu autor, que 
,e assina "Professor Cama· 
rada", é o nono colega de 
imprenia João Guimarães, 
poeta, novelista e e-stud ioso 
de filologia, o qual vem úl
timamente se especíalizando 
cm livros para crianças. Tra 
u-se de uma coletânea de 
hist6riu curtas e singelas, 
não ruo sentenciou,, por~m 
despidas de pedantismo, nas 
quais o m.aravi!hoso se equi
libra com a realidade,ao gél; 
to dos pendores infantis. O 
autor acrescentou anotações 

• 

sintéticas, inclusive sélbre as 
vozes do, animais. Devem 
ser lidas com agrado pelo 
pessoalzinho miúdo historie· 
tu como "Casamento de ra
posa", "Onde esd o grilo?'º 
"O galo ajuizado", "A flaut, 
e o jabod", ''A cabeça do 
urubú", ''A lição ex:mplar" 
e outras d, similar cont<X 
tura. 

Apesar du dificuldades do 
geoero - pois o intelectual 
há-de se dcspermnalizar pa· 
ra descer ao nível da men· 
ulid,de infmtil - conse
guiu João Guimarães uma 
vit6ria literária, produto de 
e,félrço e aptidão coocomi
uotes. Livro Útil. - R. M 

TERRENOS 
Lotes a. vista. e a, longo 

pra.ao sem juros 

Valentin Fernandes Arêde 
PROPRIETÁRIO 

Escritório : EDIFICIO NICE 

1,. nilo Pmnba. ll-- ~º- ao~. -- laia u 
Nova lguassli E. do Rio 

OGG000IO••••••··············~············fil 

Tabelião : DR. EGAS MONIZ 
Edlficlo do Forum 

Nov.1 lguassú 
Telelouc, 26ti 

Bstlldo d , Rio 

C<1rtório do 2º. Ofício 
T .ibelião, B!lcrlvão do cível, do crime e 

do Jurt, C!>ficlal da t'. e1rcun5crlção 
do Registro de Imóveis 

Serventuário: HENRIQUE DUQUE 
ESTRADA MEYER 

Substituto : Asdrubal Braga 
Escrituras, Procurações, Inventário~. Ações, Registro de Imóveis 

CAltTÓRIO : !tua Oetulio Vargas, 78 - Telefone. 27 

Escrituras e Procurações 
Cartorio do 4°. Oficio 

Tabelião: ABEL.ROO Pl#TO 
Substituto : Aluizio Pinto de Barros 

Rua Getullo Vargas, t!7 - Tel. 130 
NOVA IGU\SSÜ -o- Eit. do Rio 

Iluminação uniforme IMPUREZAS 00 SANGUE ? 

nm11 1t 10&11t1RA 
AUX. TRAT. SlftLIS 

Trabalhos graficos? 
Na redRção deste jornlll 

Divisão d e Fazenda - <!ontadorla 

Bahmceta da Receita a DupNG relativo 
ao m3s da fevereiro da 1950 

RBeEITA 
Rf'Ct riu 1•rrlmd,i11 

Trilotaria : 
[mposto1 
Tuas 
Patrimonial 
Industrial 
Oi,ersa, . 

Rtc,ilu exlraorduwr,u 

Total da Beceit1 Orçamentaria 
Rectilu o:lranrçamenta,ia 

Tohl da Receito geral 4-- mi» 
Saldo do exercit·ío ac tuior . 
Receita do mh aoterior 

Total 
DESPESA 

Governo do Mooieipio 
Divisão d~ Administração 
Di,isl!o do Fuenda 
Educação Publica , 
Saode Publica . 
Di•illio de Engenharia 
Fomento . 
Procoradoria e Cooten.:1ioso 

Total da Despesa Orçamentaria 
Despesu extranrçamentar,a . 

Total da Despe,a ceral do mls 
Despesa do mh anterior . • 

Saldo qoo pana para o mi• de marljO: 

Em Caixa • . 
Em Bancos e Corr••Pondentes : 

- No Banco do Brasil 8. A. . 
- No Banco Com. • llld. de Klnu Gorais 
- Na Caiu Econômica . 
Em Poder do Est. do Rio de J anoiro 
Em poder de Dlnrsos Responsanis 
ilm poder de Agentes Pagadores 

Total 

Classificaçlo do saldo : 
Disponinl 
Não disponiHI 

Contadoria, em 6 do março do 1950. 

S. A. 

6'6.372,70 
184.288,io 

4.43>,00 
3.160,00 

19.302,50 
101.887,70 

~ 
33.161,W 

!19l.t03,00 
72-4.226,80 
651.768,00 

2367 097,80 

IU:lfJ,00 
41U90,00 

117.861,50 
72.i40,00 
14677,IIO 

436.787.00 
3.267,00 
4.700,00 

713.833,tO 
82390,20 

798.2'23,80 
41!!.m,50 

615,"*,40 

27.066,40 
230. 788.,80 

4.636,30 
78.186)0 

110.032,00 
85.520,40 

2.367 .097,80 

S.:UJf>,50 
83'-247,50 

I.IM.eeJ,00 

.Visto : Sebaattlo ele Arruda Nepelroa, PrefoilO. - Aula 
Rachid, Chefe da D. do fi'Henda. - 1 .. , Garcia lertol, TcSGO• 
reiro. 

M _ais viuvas que 
viuvas 

As grandes diferenças 
de iluminação, entre os 
vê.rios pontos de uma S!i
lu, onde se lê ou truba
lha, silo tão prejudlciaie 
à vlstll quanto a ilumlna
ç!lo deliciante ou exces 
siva. Ao desviar-se a vis
ta do livro e dirigi-lapa 
ra outro ponto menos ih: 
minado, os olhos silo obri
gados a um ré.pldo e vlo 
lento esfôrço de adapta
çllo. A repetiçll.o dêsse 
esfôrço levé.-los é. rápi
damente A fadiga. 

------------------------------
(Co•clu160 do 6• p6glno) 

FIM DE SEMANA 
O viuvo olha pra folhinha e 1.1 vê ,cxu-feiu. No 

sábado i que vem a lavadeira para apanhar a roupa. Não 

Poupe seus olhos, ilu
minando com unlformida 
de os vários pontos de 
sua sal!i de trabalho ou 
estudo. - SNES. 

CARTOIRUO DO OFICIO 
Registro de Imóveis de Nllópolls 

ESCRIJURAS, CONTRATOS E FIRMAS 

Tabelião e Oficial 

Substituto 

Rodolfo 

Darcilio 

Quaresma de Oliveira 

Aires Raunheitti 
Rua Botulio Varg••, 62 - #otra lg11•••tl 

há "4)elo. Tem mesmo de fazer o rol. Abre a cena e 
começa o trabalho de se;,aração das peças : tre, camisas ... 
quatro lenço, ... um pijama... Separou e contou. Vai ao .d 
bloco a f,m de fazer o r,gi,tro. E já vai aborrecido, ~ 
irritado, enervado. Pensa nos tempos ido,, quando não ~ 
era obrigado a tais trabalhos. Vem-lhe à memoria o 
per6l daquela que era a "dona dos seus cuidados". E 
parece ouvir um conselho que, partido não sabe de on-

e E V R o L E T 
de, lhe traz uma solução: - case outra v,z e tudo, de 
novo, e,tari para você ... 

. TRINTA E NOVE DE FEBRE ... 
Ah ! os botões na, camisas, o rol de t6das as ,e

manas ! Como t2m etc, contribuido para que viu-Yo> 
bu1qucm oovo casamento ! Sobretudo 001 da clu1e mé
Ju, que o, da •lta tudo resolvem a p2so de oiro. Mas, 
'iuiodo, um d ia , a doença bate 11 porta~ de um v1uvo, 
""' lhe pergunta pt la u tuaç,o aooal. E ••1• tle tran(• 
1,u m·tidt:fr.fo, fre:q u eotr caninos o u sr Hrish,·a rm llU9U 1 
novt-1~,, • dor i inapela ve:lmtnte a mesma. Nu ,:uu dt 
uúdt c-ru·<J-ntrad o cnf2:rmo rodos u:1 rtcuuo:1. Do ~ol
rh:io 'Jc mola au cirur~iiio habilimmo. Do rem~Jio à @I 
hora cena à enfermeira qut, pro601unalmcott, o -vé 
'"melhorando a olho, 9ittotº. Uma coiaa. r nuctantv, ele 
,1( não encontrará : o carinho afrouxcb nte do compaohei· 
n que Deu, levou. E o , iu,o, ~o entrar o• coovale~· 
ceoç, , sentindo q ue 1. doença nao dá uma vez 16, Já 
vai peo•aodo n, q.,.ta cnuuro q ue uma vez lhe apertou 
a mio à ulda do teatro ou naqutl1 que o achou tão 
t.rm coo~trvado ainda .. 

E' ASSIM NO BRASU, 
E , anim no !Bruit Por ~au,a J~ rc,iucucia <la 

mulher ou por f6rça de um botao na vida de um ho
mem, hi muito mais viuvas_ do q•e v,u,o, neste p,h de 
palmcirn onde çantl O 11\»L, 

CONCESSIONAR/ O : CA\JRIDOSO 
Pra.20 

Nava lgnassó Estado do Rio 
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Fluminense, 
VINDE A FRIBU~GOJ 

'f' · aJo ,onc,da Não constltue nenhum sac rJ u:JO, prtz N 
conhrccr o v • dão rmpr«ndrrdcs uma ,-,.~cm pau 1 'd 1 

Fribuq~o, cste c,nrinho <lc tcrnh adora,~r:, ce~~:ân~~ ªd,' 
maravilha, "p:arad11 de u-n cirnm o. .. a 1 de 84 
I " encravada entrr' monpnhai , obcrb.11:, .1crrc 17 

~n:rr~s dr aicitude na Cor,ldhc1,.1 do M.r, num amp , 
talr 1 margem do p:torr1c,1 r 10 Bcng•la~ e a 

Prc"!aram·H' os fr1bu,g uc-11H·~ e quanto, .11e!oU J 
cfivou rc-:;n )C encontram nJicado~. para , om_cmo rar 
mais uma drmfriJe. Srrá """ uni bloco Je gran110 que 
aurnum no gi~anteico cd1fí<..·10 quC" con)trÓC'm, c1míh: 
,ad~ com o cunento do amo r, na tcrr.a que o , aco .. 
r acaricia diariamente. . , . s· , 0 rrabalho ,qui é fcbroc,unt< Um• un,c• 
reocu;.'Çi" rom• o, -,nr,Jo, dos habitante< d, alcunh,

~a Rainh• da, Serra,. Todos almrjam e sc <>!" rç•m dan· 
do suu energias p:ar:i o pro&~c~&O chs rcrra~ d• antiga 
"Colônia do Morro Q!ieomado , seu prom,u~o n()mt, 
oriuodo da f.,z.,nda que tiohl c~u dcnomnuçao, e .-ra 
culr,vad, por colonc,, ,u,ço,, que por Dccrtto R,al dr 
D. João Vf aí se agrupar,m pa~a l,_vrar a ttrra. 

Non Friburgo rem sua ho.ióru ! . 
Hi,rória bda, evocativa e i;lorio,. ! Uma vttdadt1-

u epopéia, ptrfcira imitação Jaquclas Jos bandeirante, 
de Pirarining•, que rr,niform,r,m o solo de tcrri_ roxa 
n,:uu impressionantes c,JaJc• qur, cm s:u_ coo,unto, 
formam o mais imporunte _Estado da., Fedc~açao.. ,. 

Os suiços que proccd,am do Cantao Friburgo 
batisaram rntão, a, novas terras com o nome de Nova 
Friburgo,' ptrpctuanJo ª""" , denominação do lugar de 
onde provinham. 

Grande< fr,u, serão ro.lizadas para comemorar a 
data máxima da cidade que é 16 de maio. 

As Autoridades e o Povo cm geral, unidos, acolhe
rão todos os nosso, concidadãos, bem como os amigos 
esrrangeiros que procedam dos demai, rincões pánios, 
para mosrrar seu, empreendimentos progressitas, que dão 
a Nova Friburgo importância e realce, tornando-a uma 
cidade não aproas indu,trial, mas por rxccl!ncia educa· 
cional, uma vrz ser dotada dos mais modelares educan· 
dbios eni que ,e apruma num brilhante passado o tra· 
dicional Colégio Anchieta. Segue- o o das Irmãs Doro· 
réas entre muitos outros, avulundo-,e, agora, pch sua 
grandiosidade, .., Gioásio d• Fundação Getúlio Vargas, 
que sobrancriramrote se ergue numa colina, dominante, 
onde jovens estudantes aprimorarão oeus intelectos, para 
melhor podrrem servir ao Bra,il. 

Vmde rodos a Friburgo cm maio próximo l 
T,azei vonos amplrxos ! 
Vinde vibrar com os friburgqcnse; que cantarão, 

nestu dia,, hos.nas aos ><U< herói,, àquele, que cultin 
um • mais salubérrim, l«r>, o clima m>i< invrj,vel, 
rr-v1gor:dor <l~s cn~rgiu gHt~s nu rcgió:\ plu1iciárin ! 

Todo~ a poste" ! 
Maio s~ aproxima ! 
Vinde r o,,hecrr N .I\' ; Fr,burgo ! 
ALCINDO ALVES DOS REIS - tiecretário d• Com;ssao do• 

F,sttjos da Cidade. 

Banco Hipotecário e Agr1cola 
do Estado de Minas Gerais S. A. 
Sede : Belo Horizonte -- Praça Sete de Setembro 

Sucursal no Rio de Janeiro = Rua da ijuitanda, 105 I 109 
Sucursal em São Paulo = Rua da ijuitanda, 126 

CAPITAL E RESERVAS 
DEPOSJTOS . 
TITULOS EM COBRANÇA 

Cr$ 119.124.975,80 
Cr$ 1.263.937. 795, 70 
Cr$ 854.897. 753,40 

Agência. em Nova. Igua.ssú -· B.J,: 

A ijua Marechal Floriano Peixoto, 2317 
Agencias e escritórios nos Estados de Minas 

Gerais, Espírito Santo, Estado do Rio, Distrito 

Federal, São Paulo e Goiaz. 

Correspondentes em todo o País 

Descontos - Caução 

de Titulos e Valores 

Cobrança de Títulos - Guarda 

Transferências de fundos do inte-

ríor e vice-versa - Deoósitos às melhores taxas. 

Aguardente em grosso 

Ginasio lfranio 
Peixoto 

si: 11 a d o no mais 
aprazlvel local de 

Nova lguaeeú 

EDITAL 
De pt,blicoçio de cfocwm•ftto1 , 

cotn o prazo de 10 d ia,, •• 
proce110 de loteom•nto cl• te,
ro1, o r equeriaet1to da Soei•· 
dode lmoblllárlo lro1lleiro Ltdo . ., 
no pe1100 de teu 16clo Manoel 
Quore1111a de ou •• 1,0., ao ,.,. 

111a obelxo : 

H111rlq11• 0Mq11, E, frada 
M,. ser, ()Jicial do Prim1ira 
c;,.,.,,.criçl2o do R,gi,lrn d• 
/mnvtl• da Comarca d, Nor;a 
/guauú, E , tado do R,o d, Ja. 
n,i,o, por nomeaçOo "" forma 
da lti , , te 

Ptlo pr,$1nl• ,ditai, 'º"' o 
prazo d, 10 dia,, faço ,ab<r a 
quem inttr,sso,. possa, qu, p, .. 
la Soci1dad1 Imobilidria Bra• 
sileira Li,,titada, na ,P,ssoa a, 
$ if!U Jtkio Nano,l (Jua,,sma 
d, Oliveira, foram dtpos,/u
dns neste carttJrio, paro ;,ucri-
çao nos tlrmos do D,cr,to-lti 
n. 58, d• 10 d• dn,mb, o d• 
1937, rtgulamentado l'•/o D,,,.,o n. 3.079, d• 15 d, s, t,m• 
bro d• 1938, a pla11la, u m•· 
moriul, os litMlos de domin,o 
t mais docu11t1ntos DlusitJOS d 
Mg11i11le drta, hoJ• d1nomi11ada 
"Jardim Carioca" . - tlr,a co,n 
frtnt• para a ,slrada do Am• 
bal, por ond, m,d, 225ms., ,,,,. 
do a m1tma Ja,g11ra na linluJ 
dn'f fumlo'i, Mtdt c,mfru,ilrJ cn,n 
Guinl, /rmür,ç, A -itnnio As4 

c,nçtio , /osl Murqu,s dns Sa,.. 
to,, polo lado dir,ito m •d• 
4()()ms. confrontando com terras 
d1 Jtny Anàrad1 Gom,s da 5il• 
va, m•dindo tamb•m pelo ludo 
,sqiurdo (()()ms., p,lo ledo ,s
qutrdo, confrontando c o "' 
terras da Socitdad• Jmobilidria 
Limitada, p,rf,1z111do a drtu 
d• 90 ()(}()ms2. Aos i11ltrtssados 
porvtn tu,a exist,,.t,s na apn• 
sonlaçiJo tk imfJug11uçtio fica 
marcado n prazo d• 30 dias, 
co11tadn da última publicaçD" 
do presmlt. P~,a co11sta, foi 
feito lste e outros d• ig,,al 
ltfJr, t,aru publicaçDo • afuca
çDu. Dadq , passado 11,sta ei• 
dud• d, Nnva lgvassú, Estado 
do Rio de Jan1iro, aos c~lorz, 
iias do ,.,,s d1 ,nurço d• mil 
novtc1nlos • cinquenta. EM, 
Honriq,u Duque Estrada M1yer, 
Oficial, o subscr,vi • a s s i• 
no. Assinado: - H • n ri q,., 
Duqu• Estrada Mry,r, Extrai• 
do por c/Jpiu logo ,,., ~guidu, 
.stando o original stladu na 
forma da lri. o q1·nl fn; ofi,c,,. 
do. Eu, HenriqM• Duqut Estru: 
da M,y,r, oficial, a subsc,e, i 
• assino. Henrique Duque Es
trada 11.eytr, 

2- 3 

Escritório Técnico Comercial Grandes marcas de bebidas: 
!\guardente Um eruzelro, Dlam.1utlna, eraz• Curso Musical Peregrino de Castro 

DIOGENES DIRCEU PALMEIRA 
DESPACHANTE ESTA.DOAL 

IRACEMA VALLADÃO PALMEIRA 
DESPACHANTE ~UNICIPAL 

Eicritório : Rua dr . Getqlio Vargas, ')7 
TELEFONE, W - NOVA IOUASSÚ - E. DO RIO 

,:":·::::::::::::::::::::::::::""'---~-~ 
MANOEL 

DE 
QU.&RESMA 

OLIVVIRA 
T UTihOi Q longo prnz~ - Camp,u - V .nd, 

Adminhtroçc.o d• lft\O••h 

-.\oi·"' jgu,u~~ Av. Nilo Peçanha, 23-l'-' andar Tt:I. &7 
loo til Ja11eiro. Rua Buenos Aires, J9 - 20 andar, sala 3 

Tel, '3-9088 ás qulnlas-lelros das 1~ • .s 17,30 horas. 

maltina, (:!ognac de nlc,llrão, Xaropes em 
geral e outros produtos. Hnexo ao GIN1iSle 11FRI\Nle a.-BIXeTe 

D E -==== (l!quiparado ao Conservatório Brasileiro de Mú~ica) 

Custódio José da Silva Aulas de TEORIA MUSICAL, VIOLINO, 
PIANO e seus similares. 

Tomem só os produtos da 

DISTILAB.lA. IBÉRIA 
AV. NILO PEÇ\~ttA, ZIO - Trl.. 2QY - Eod. Telet, IBblA CASA 

Nova lguassú Estado do Rio 

SÃO GERALDO 
(i\RMARINHf>) 

Loteamento, Plantas, <!adastro lmobl, 
llárlo, Levantamentos e ·'"emorial 

Para veoda de terrenos • pre,taçoes 
De at6rdo com os Oecreto1,Lei Sa, de IU de Uezembro 

de 1937 e l,07~. de IS de !'.etembro de h JS 

lt· ~~-~~~~? .... ~~~-~~~~:.~ .1 
fint, Molde, paro Fundiçóo , Meconíca, Con1lrução, M•

conalr1,iiO cfe Máquinas I orneomento d. Peça, 

•

1 

t Alva.rovãi;~~:·;:; Costa 
fUHl>IÇÁ O t f Á ll íllCA , 

É t' será sempre a mais barateir11 em Fa
zend11e, Armarinho, Roupa11 Feitas, Per

fnmarlue , Chapéus, Papel::irle, etc. 

José Gomes da Silva 
Joaquim B. Linhares 

RUA MIOUl!L COUTO, 37 - 10 A~DAR - TEl. 23-3S82 
110 DE JANEIRO 

Roa Rrlpoã, 112t> - 1':st. de füc11r do di, 
Albuquoi-que - EJ•'.C.B. - Dlstr lto F"dera l 

tS <;R I IÓklO, 
Rua dos i nvalidos, ~b - Sc.b•, - Sala 

Telefone: l!2 7 !71 - Rio de J aneiro 

Rua Mal floriano Peixoto, ll84 · Tel. 4ll 
Nova lguassú - Estado do Rio 
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Prefeitura Municipal de Nova Ignassú 
PORTARIAS 

O P1ddto M11nicip1l de Nova J~ou11,, a ~ando du atrihui• 
c;õe~ que Jbc 4"0Dft'rn I ltg'i~lat;lo em vigni, 

Concede, nos trrmns doi- artigo~ 161 § 4-•, t> 163 do de 
uelo lei II ti)-1, de 28 d t nutuhro de 19:12. t' de acordo <'orn o 
1a11Jo 11H!t.1irr1, 30 Ofici.;I Admin ,1rativo, Cla~se: "l.-' 1 dn Quadro 
li, Alaydt> ti111encouu dos Reis, 20 0iat ~e 1icenç,1, com venci
mt!nto, rurd hiit::.menlo ..te saudt, a pHhr d~ 28 dt' fevereiro 
Ultimo 

Pr .. f~irara M.11oicipal de Nova lg,1ass1\, 15 dt1 março de 19W. 

Conc: ... de, noa termo1 c1o a,t 28. § 2°, dJ dt>crelo-lei n. 
ôli7, dt> 1 de tcvere1ro de 1943. r> de acu,dn ro,n o laudo mé• 
dico, a<• exlranumrrário diarista, Sidôni'> Ca~lilhr, 6 dias de li 
C:t>ncA: o.ua tralamenlo de saúd.:, com ulário intt-g,al, a partir 
dt' 8 do corrente. 

Prefoltura llooidpal de No.a Jgua,s,\, 15 de mar~o de 1960. 

Concede, nos termos do art. 28, § 2•, do decreto-lei n. 
687, d< 1 de loverelro de 1943, e de arôrdo com o laudo mé
dico. ao exlranumerério mensaliAla, J..-1 ôoimo Barhosa de Arau
jo, 18'.> di11 dt licrnç;1, pua traumento oe sJiUd..-, sendc 30 dia~ 
rom salâ.ri'.> inteRral, 90 com dois lt"rçoJ e o ,..-s1an1c com um 
terço do rei-p~clivo salário, em prorrogação. 

l.;n:t~irura Muni<'ipal de Nora Jguasst\1 15 de mat(,:O de 1950. 

Conct'de. nos termos do arl. 120, iltn, IV da Conslitultã<, 
f!!ltadu~I, ao Pedrt>iro. do Quadro Especial. Manoel Cele!ltino da 
SHva, a pulir de 1° de fevtreiro úllimo, s?js msees de liceuç:, 
rapeclal, com vencimento. 

Prdeitora Vaoicipal de Nova [gaassU, 17 de m•rço de !9li0. 

SEBA8TIÃO DE ABBUllA NEGREIROS - Prefeito 

Sapataria Santo Antônio 

1 .... ,; Calçad<>s, Ch,péua e Artigos de Es
portes. - PREÇOS MODICOS 

F. C. MENDES 
Rua Mal, Floriano J.'eixoto, 2032 
TEL. 12S - NOVA lOUASSÚ - EST. DO RIO 

A POPULAR 
LOUÇAS E FERRAGENS 

Casa especial em tintas, ferragens e t~uças. Trens de cozinha 
em fr rro esmaltado, agale e alumínio. Canos de ferro e chum· 
ho, telhJ~ de zinc"1, utensiiio! de folha, caninho de mãe,, t"tc. 

Vl'.NOAS A DINHEIRO. 

Bernardino Augusto Martins Junior 
Rua Marechal Floriano, 1836 - Telefone 311 

NOVA IGUASSu ESTADO 00 RIO 

Sapataria Guilherme 

• 
Calçados para homi,na, 

senllorae t> erlançaR 

6Ul~HBKMB LICUHCI 
llaa Mal. Floria no, 1828 
NOVA tGUASSU' E 00 RIO 

Oficina Mecânica lguassú 
Con,crto e reforma c•ral de autom6nis e ca· 
minhõcs. - Solda.,. a oxigênio. - Adaptaçio de 

he1u• h1dr.uli4-CU • qüilqurr "Pú Jc l ~Ih> 

T.IUGCIIII 

..................................................... 
C A 1, Ç A DOS 

KAI .... II .... 
F. M O E t< A L 

; cASA 
P:s, .:s humen•, lk'«horaa e crlauç11, pelo, llll'OOft"ll ptr,;011 

A rna m1,• Lem instalada dt8ti c:,,bdr 

K.a.lil li. Fa.rja.lla. 
Rua Marechal Floriano Velxoto, 2211 

Nf)VJI JGUJISSCJ - B, Of> RI(' 

· ·-·4'••·····-................ ., 

--+ - .~. t Fábrica de Bebidas Fluminense -
Vermute, Quinado Grão Pará, Licores e Vinagres. 

e II h • Marc11s Re-
ProprletãrloA da atam.ida erl!ltal Velha ane nMa • Preto• 

Caia Santo Áoloolo _ , 
vlço Funerarlo • Oullh,, -,. 
Ferreira da Silva. Ru, itot 
chal Flortano, 2018. Tel. ,i." 
Nova lgua11ú. • 

giFtr1ut,1~ l\nqrinha•, -~;1na Keeper • ~ • orrB , · R' 
Av. Ili/o P•çsnha, 176-Tel. 40-llova lgu•••U•'E:. do 10 Diverao 1 

Baza1· São José 
Ferragens, Tintas, Artigos Escolares, Louças, Cristais e 

Material elt'tdco em geral. 

Se:Pzideira. 
RaFgou ~eu teroo ? 

Delfl• Perei,a Mo1I••••• _ 
Construtor. Av. SantosOunrnoi 
626 · Telefone, 69 _ No,; 
lguassú. 

Eduardo Pires & Oia. Ltda. 
Rua Marechal Floriano, 20116 - Tel, 34 

À av. Ndo P,çanha, 512, casa 8, 
se,i:-se com pufetção 

q111lquer tecido. 
S. M. T orraea - Copia., e pa. 

pels hellogr~flcos. R. Urup,,a, 
na, 112-1° and. Fonet: ~ 
23-2663 e 43-8826. 

NOVA IGUASSÚ E. DO RIO 

Pa.uiflcaçã,o e Confeita.ria. Ginasio Afranio 
Peixoto 

MaRdloc• • ••• - Com 
pra-se qualquer quanlldadt, 1 
rua S. Sebastião, 1695 (l1nd,,iJ 
-Bellord Roxo-Estado dn RPn, 

CE#TRAL 
especiais •Pio lguassuano• e •Bolo 
Central>. - Pão, biscoitos de artiruta, 
rosquinhas amanteigadas e outras es
ptclaie. - Manipulaçüo esm,rada. 

um estabelecimeoto 
de ensino que boo
rn o l\luoi()(pio 1!1> 

ourvaliBB ~11 !1~11 
De•pachante Estadual 

LUIZ ALVBS & e111. 
RUA MARfCHAL FLORIANO, 178' Nov~ lguas~ú 
TEL. 82-NOV,\ IOUASSÚ-E, do Rio. _________ _ 

Ruo dr. GetGII• v., .. , 111 
1• anda, - Sala 103 

NOVA lGUASSO - E. DO 110 

BANCO DO BRASIL S. A. 
o MAIOR ESTABELECIII/IE.#TO DC t:RkDITO ao PAÍS 

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

Telefs.: 4 (Conta~or·ia) ~ 25 (GarêuciaJ-ên~. TeL: ··sntélite'1·Caixa do Correio, l 
Ooudições ,,ara as oonta.s de depósitos 

tlPpó~i tc tnil'ilil ,111nli:un. ('1·,i; l .1( .J' f: liruj:1;, livres Não rrodt>m Juros Oi 
,rnhJos infe 1 íu1·iid lt ,,.t·';:, q111:n1! 1, u,!f, "º ,·uOl!lB li1]11ictthl8íi a111ee de de rorrldoã 
60 ,1rnS n ,·1H!l .. d · drt tiniu - , Hlh.:i (llttt. 

01,'l>O~ltos VopUl4r..'!I - l.l111ilti ,10 e,~ llJ 'i:J,00 . li 1/2 ¼ a, a. 
Dt'pú~1t.rb 1111uiUJod. C,:ti :,,,,,.,, Ht·tir,uhrn , 1was, ('1$ 20,c,o Não readem Jurol Oi 
s11 1lJ1111 · 1>) 111l't'r1urnH 11 Cr~ fit,,1111; li) ..,x,·01,,,ule~ ª" limite; cJ <ltia contas e11cer~ 
1 n, lu.t1 u11\t.'ts dt" th·c•of·rulw; ti'J útuH tlu t.hdtt du nl>t:'rlur:L 

Ocp'!Sito• llmit.idos - iw1le o.lJ Cr$ 50.0üú.00 • 
- Limite ,. u Cr.$ 100.UOO,OO , "~ .. •~ 

3 ¾a.a. 
n .. 11{,b1i. .. , 11oiu:1,,ob 1·,t 1.'w_.,., Hdir1><!11J w1. hu1111, C1i 6u,ou Nilo readem Jutol 
11,S h.rldoti 1ult' IIOlt'b ., l • .) J,,v,11,1. l lclll'11~ .:uud,r, "" illt'lltil:1111 áíl Qt, DepOsilOI 
!'upul11rt:~. • J 

Oo:posilo,., ., J•,,uo Plx .. , Depósitos de 1'ivlso P'rfvlo • j\ 
t'ur r. m.-&.-R 4 ¾ 1 11• Pua retlr&d118 mcdl11111e préYIO ª""~~ , 
t'or J2 111,;1;1·8 . 5 °/u li. li. 
c0111 retir11,hi meos11l J11 r11udtt, De 30 dhta • ~ • a 112 ¼ a . .., '. 
' por weio dti che11ues: De 60, dias • / • ,t , ¾ a. ,. ... 
Por G mesee ! !'.,~ tu• 

11

8
• 

11

8
_· De 90 dias • · • , , 1/Z ~ a. 1. · 

Po1· 1:.! IUt'ht>H ~ 
tkpú, 11 .. "'""'"" ' r J ooP,110. 1 n~pógito lolctal 111lol11Ml - ,.D00.00 , , • . 

J .-,, .. ~., pr, íu1u ~.r1 .. p,..,,,., ... ..,i,rtl i\,nJ,./ifj lctêro,icaa ú de Depó1,co a Prazo i'1i.~ 

,_(.JÍINnl.(\A~ ttcnl~:.ttNÍIÜ, ._~ iii_ llhfü U5 ,. 

l>t~i.viuv. ,i.., 1, 11tu, Cl.\l.f'1ca e: 
1 

111.-.ci . .. 1.1~ f-.t~ uu ,Ju.-.1oc1ua1 ullll'l-8 Rtaça, 

b 
ili , 

1\,i., T,11~ ,,.clt,.,,.,., n,uJ,q..,.,a, i ... .1.1t> '111 t1peNlÇSQ _bcincdr.q., ., , -, 

lf,t .. Kf~llt(\V) ríú 1·uula n1fl.--1il..-a •••IU l''2tl\.i•1 11,• 1lrl1,ll, 11tàa \ J 
(.tc(\.IIIU Al.ikllul A. u l,,u••,1 .>,i, nul1'"' t•anutl1tt. .- .( !1irilV-tl d&l ltuta.. \. ·.f t 
OtEOIIO 1-'llUAt<IU li Ju1tg t1 1,nt7u IIIHtl ~ihl~·iu tJr tTi:ai: 1''• ~h)Ubit1;40 de gado para engorda, recrlaçlo, eto.. 
(HEOlfO INUUSI HIAL Ji:1ru 11 1·11111111 ti eh· mnt,·1"14.d Jn·Ju,d~ r• rdornultt, llperleJçoameoto t;, !i~Uhtlç4u <!e m&Qufdtla. 

f1&1, :-i.1,-u1tl,tu-1, 1·0111 " 111,dw pn-"-lnu. to,fo:, c,1.1 J-lt-illifon <lt: Jutu1·t11d.\·;;~• t1 eeotareclm.-utoa &úbte qu1(1t.1uer op..- 11 

Jta•:•,rí:à 1111. l UI l1·JI .1. ,!" t I nhlu A ·.1 w,,!~ t' Ju1l111,ttJu.l , llUc arl IICtJ& éD.1 pl60U flolll~luO&ilJf'Ofu 

A1!••u1·luH 1·111 tu.ltt. , 11 " <'lijlltarn " JJl'lu1·l1,ui11 C11lãál'8 Ju Bra11II 
Corl't"".bfJuudt·Hll""H uus th:mai~ t;: , Ili to1lo!'I o:-J püh!t'tJ du ,nunifu 
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2º~':.!m~l~n~11.20:., ~26~_!"!:' =._'.1!1150:=:,. __ -:::::------~-::---
- __________ , ______ ...., 
130&1\ l\O cesro J. VIEIRA & Cia. 

E. O. lga.aaaú 

.... ,,,,. Alr•nio hiJCOIO, ª' • 
M••q11ila T. a., 16 

d
, · · ar• o correntt 

Cumprindo o calcn ano c,poru ,o p 1· no di• . - é . d G A p fez re• i.ur 
IDO, • dareçao dt cndlCIE o "c1u· b; Iguu,ú, gentilmente 
8 na qua r• o ,porte -

1 p, p., L . G . - presidente do, campc oc 
cedida pdo dr. ~IZ 111.maraes, 0 Mesquita T. C. • 
de 19'49, uma paruda am••!º" c_om "brou entu,iuti 

Diante de grande a,mtcnc11 qbue v1 • do vencedo1 
d lou O em atr, sa1n 

came?tc, é que_ ,ed• eL,.;"g~o Jguauuaoa de D:,porto• pela 
0 v,cc-campeao 
coougem de 21 X 16. . • ·-

At tquipes tiveram a seguinte co_nsutu1:ao .= 
G A P. _ Jorge Martins (9), Em• (8), -•nine <2

), 

Mrndonç• (~}, Tiooco e Hdcio - Tocai: 21. 

M 'r. C. _ Edilio ( 4), Paquelet (10), Arthur (2), 
Clo~i•, Augu,10 e Cruz - Total : 16. 

Cartório do 3º. Ofício 

OSGAR PEREIRA GOMES 
TJ\BBLJÃt> 

Protestos de letras e Registro• de Título, e O~cumeato• 

R.Getalio Vargas, 42,Tel. l1l•Nova JgaauCí 

CAIARA MUNICIPAL 
(Concl•1io ela 3• 11i1lna) 

Ju14,nÕQ d• IJUinla- fti,a, dia 23. - Inicio à& 20,30 he .. 
aob I prealdfncla de José Haadad. Oulros vereadores presen
tei: Juús de Castro Vieira, 01ávlo José Soares, Joaquim Qua, 
reem. de Ollv•lra, Alcebfades Soares de Melo, Manoel Jo1é dos 
Pauo1 Sebaslllo dos Reis, Luiz Guimarães, Paulo Machado e 
OloafaÍo Baul. Leitura e aprovação das duaa ullhr.as atas. Lei
tura do upedlenle. Nessa hora, Machado falou sõbre o mau 
calado das tstradas vlclnals e Bassl sõbre um abaixo-assinado de 
ne1ocfante1 Instalados no Mercado llunlclpal e s6bre a falta de 
luz num trecho da rua Mendonça Lima Ili• Ordem do Dia, lo· 
ram aprovados em I• di•cuasão as projelos 165/6, e em 2"- os 
projetos 153, 160 e 163. Rejeitado o projeto 154. Aprovado um 
requerimento de Bassi e reje1t.do ouuo. Considerados objetos 
:!e deliberação os projetos 167, 168 e 169, Em expllcação pes• 
1011 abordaram aHunto admln11trattvo Jesú1 e Qulmarãe1. Ter• 
mlaou a reunião às 21,45 hs. 

Rnmi4o dt su:la· f1iro, dia 24. - Inicio àa 20 hs,. sob 
a prnldfncla de José Haddad. Ou1ro1 vereadores presentes: 
Olonlalo Bani, Carmel1la Brasil Monteiro, Luiz Guimarães, Olá· 
,10 Jo1é Soares, Manoel José dos Passo,, Alcebiades Soare& de 
Melo, Srbaslião dos P,is, Je1ú1 de C111ro Vieira, Paulo Ma
chado, Joaquim Qua1t,ma de Ollveha e Aif Schlavo. Leitura e 
1p1ov1çlo da última ~ta. Leitura do expediente. NeH• hora, 
Jttúa apruentcu um orcjeto criando o Eslande de Tiro llunlclpal 
e 81111 falou &6bre uma brochura reunindo as leis municipais 
de Slo Joio de lilerlli. Também Schlavo apre1entou um p1oje-
10 aõbre loleamenlo de terras. Na Ordem ~o Ola, foram ap10-
ndo1 requerimentos de OUvlo e Pauos. E, depois de concedi· 
da as urgencl•s, pasearam em 2• discussão os projetos 134, 139, 
144, 157 e 158, respecllvamenre, sõbre arborização das ruas, 
laençlo de pagamenlo de lmpo,ros às lnstllulçõee de ensino e 
relle<osu, Isenção de trnpo1tos às Instituições de assistência so• 
eia!, lnllllulçao de bolsas anuais de estudo e criação de eloa-
1101 municipais em _Mesquita e Bellord Roxo. Aprovados em 
1• dl1cusslo os pro1e1os 167 e 169. Conelderados objetes de 
deliberação os projelos apresentadcs por Jesús e Schlavo. Ter. 
minou a reunião às 22 h,., ficando marcada outra para amanhã 
••eunda-felra. • 

r····;; ~~~ -~-~ 
~ Para confecção de placas, oaineis, ta-

buletas, cartazes, etc., procure a Em-

1 
~:::.::·. preza do Propag•ntl• • Anun• 

cio• em Gora!, com escritório no 

Ed,f, Cocoz.;,-2" andar-S. 26-Nesta . 
.. -- -.-..... ~- _,. ..... -..,.,,.._..,.. w..,,... ,.. •• .,..,...._,' 

Cl\51\ PERNJ\NDES 
Ferrageo, llnttte, louç11s, cristais m11 tcr-inl 
el6trico, biju1eri1t~, p&.pi,larla, art,gos esco· 

l11re11 ., para pre11eotes, ele. 

&a.briel Fernandes 
RUR MRL. FLt!:>RUIN() "EIX~Tf), 202') 

Nova lguu~ti - Bstado do Rio 

· Aparelho• sanitorios - Azulejo• - Mosaicos - Lodri· 
lhos hidroulicos B R C. 

R d dores autoriudos das lndúHria11 Klabin Irmãos & Cia. 
even e 8 s. A. _ 

_ Cia. Cerâmica Bra,ilcir,1. - C-,râ nlc11 \Comao 
Fundição Draell S. A. - lndíutrias Rei. 

v Pntiladores - Lampadas - Materiais para in11talações 
eletricas e bidraullcae. 

LOJA E ESCRITORIO: 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2191 • Tel. 263 

PARA 
MAIOR 

E. do Bio 

RESIIMO DOS ATOS 00 SR , 

PRESIDENT f.: 

1) - Oealana, o u,oclado 
Jalr Viana para tepreaenllr o 
Clube, duranlC oo 10100 reall• 
zados no Estidlo Fnncl1co BI• 
ronl; b) - ollcl3r à L,I D., P•• 
dlndo autorização para reahza
çlo de pai lldH aml1loaa1 de lu• 
te boi contra o Bel mar E. C .; e) 
- oficiar ao ar. Oeleaarto de 
Pc.llcía dêllc )lunldplo, sollcl· 
tando o neceasárlo pollclamen
lo para os jogos con1tante~ ~o 
Item b; d) - ollclar ao e. -:-,._ ~ 
r,1an1ulo, concedendo nos lk· 
moa da lnlotmaçlo da Otrcçlo 
de E1porte1, o campo de lute• 
boi para o próximo dia 23 de 
al)rll do cou :nlc ano; e) - lo· 
mJr cltncl• e arquivar: o Bo· 
lellm lntotm•tl•o do Meaqulla 
T

I 
C ; o oltclo n. 91!!0, do Ctu. 

b~ de Tiro, Caça e Puca de -
P~tropolla, agradecendo ainda a 
remesaa de uma fotogralla; o 
Bolellm Ollclal da L.1.0. n, t1!!0, 

Nova lgou1ú, 21-3-lll!IO. 

AVISf> 
A Diruoría 4o E. C. Jpu,<t 

1 

eomonica &oi seu• usocia4o,, qo• 
a sede social ae eacoatia fecbacla 
por motivo d• pilltora • tt!orma 
g,ral, roabrilldo ao tlla B de abril 
eróilmo, qnudo Hr, r11ILr1do O 
tradlcioaal baile da ''Altl11ía". 

SEB.A.STIÃO RARELO 
I• Secretirie ________ ....,,,.._ 

O 8inaaio lhanio 
Peixoto 

eeté claaalficado oli · 
clalmeote entre 01 
melhores eAtabele
clmentos do Brun 

"'"' 
GELADEIRAS DOMESTICAS 

Otloln• d• ,:on•erto• • 
mont••••• - Te/. 272 

,AUlü 

Jgié Mo,.-eira Nt:1to 
íl.,;a Dr. Tlb .. u, 80 

NÕVA IGUAÇÚ • !STADO I.JO RIO 

~. >C. u1<1-:, > Q 

eonaulte•noa sem compromlaao 



o Mamoeiro o VALOR D01 
(Condus~o tio n11,,uro anfetior) 

TRATOS 
Simpl,s cn;,u de limr<z> . No primeiro ano d, 

::lantio, nio luvcnJo chuv" fr, q u<ntes, deve se rei;•• 
bem as phntu, qu: re,ponJcr:io a ê, te brneflcao quu, 
unto como ao da chuv,. 

PRODUÇÃO 
Por miis que se 1clrcionr111 os tipos ou varirdaJ!t, 

1 produçlo do M.moriro é umrrc v.ar ,~vcl Tod, vi:; 
pode ,, e,t,bcl,ccr a m,d,. de 25 a 45 qu•lo, de fcuu,. 
ror rf, anu,lmentr. A proJuçãc, pode ,a calculada .!, 
20 a 30 m,mõ:s para caJ, pé. rlmt.s m>1, desenvolvi 
,!;, pr,,duzem 4o, 50 ou m,is m•mÕ:<. A f puca de fru 
utic,çio umb~m vari, cJe umi z.on, rara outr,. 

COLHEITA 
Nio ~, deve r,prr~r pelos pa,sirolli, O M.amio co 

11,,.,c qu,nJo e,rá "Je vrz". São •prnh,do, com hcili· 
,l,Je ,l,ndo sr•lhe uma li1:•ira vulu com a má'>. Para e 
1<1<rc1J o a fruta d:vc srr colh.,1, qurndo principi, • 
am,durt'crr, o que S! rrconhrcr J'tl, f · rm,ção de uma, 
ntri.111 ,lc côr amarri,. 

COMPOSIÇÃO E VALOR NUTRITIVO 
DO MAMÃO 

Uma análise feita 110 J,bora16rio de Nutrição d, 
E,ução do Hawai. d,u , ,rgu,nte porcentagem : 

'Agu•. ss.6"/o; Prottina<, s¾; Ext. gorJuro,o de etcr, 
3%; F,bra cru•, 81/. ; Carbohidratos u.3%, Acido dtric~, 
13%. 

Nas suas qualidade, nutritivas o m,mão t uma 
f r u t a qu: apresenu normalmente um• boa qu•n 
tidade de dlcio e uma boa quantidade ,,guiar de f6.-

~ foro , ferro, porém como produto ,limenaício t a m•i· 
••liou pelas vitamina, que contém. É a unica fruta m 
,ua cl>~\C que pouui a viumiru1 A, Ja qu,I ro:ittm um, 
qumtid,de maior do que qualqutr cutra fn,u. Tambfrn 
é muito rica cm Vitamina C. contendo igualmrntt » 
vitamina, B e G em quantidadts mcnorts. 

(Colaboração de Dierberger Agrlrol•, Limitada, grandes 
frutlc::ultores e viveirist2a ern Limeira, no Eslado dt São Paulo 

~I 

A~MAZE~ FLO~ESTA 
Co mpleto sorllm1nto de secos e molhados 
Generos garantidos - Enlrega a domlclllo 

ESPECIALIDADE EM CONSERVAS 

José Amelino Belluoi 
Rua Floresta Miraada, 85- Tel. 273-Nova lguus6- E. do Rio 

.. __ .............. ._ .... ._ .• 

... 

Srs. PAIS! 
Não comprem caro 

l Alfaiataria 
,Santos 

~~FEO\E:E: • 

CQU GIAIS, . . . 
C/\ MISAS f\ _ 
O~IMPICAS, 
MflAS SOU· -~ 
OUETES,EM· 
1 ~EM AS, 
A•TIGOS ESCOLARES E OBJETOS 

OE ESCallORIO. 

Al faiataria 
SANTOS 

~ CASA fORNECEOOIA 00$ COLEGIOS OE N. IGUASSO 

Ru o Marechal Floriano, 1968 - Tel. 280 
(EM fUNJf Ã PONTE OA ESfA(ÃOJ 

Nova l!l••••li Batado do Rio 

flLMITO 
Alimento mu,to apreci, 

do por oacionai, e cstrao 
gciro,, de grande riqurz1 •I 
bu mino1:a, o palmito con\· 
ti t ue , xrloração do, qu, 
não gostam de trab,lhar :nu, 
to. Entrrunto, com o au -
mcnto d a procura e o cre, 
cimento da p o pula ç ão 
• c u I t u r • d a palmei
ra " Ju<Sara" há-de se tor 
nar io<lú~tria rcmuncradon 
Jrntro de p oucos ano,. O, 
terrenos frios du eoco,u ,, 
o, :lagadiços. os trrreno, de 
cabatinga e os silicosos sã,, 
o, rr.ai, opropriados à cul 
tura da º Jussan" , a lind, 
palmtira de no;sas motas que 
dá o palmito. Pode icr plan 
udo d.a sen,cntr-, rrn cov.1, 
di,tanci,das de d ... is mttrc, 
uma da~ outrac., rm lugur~ 
definitivos. Durant~ o, pri 

lled • úficia .. : Rua Bernardino Melo 20,; Te leloae, 18• 

ANO XXXIV NOVA IOUMSL (E,tado dn .!ioJ. 26 OE IHRÇO DE 1•so N. 1.723 

CASA STO. 

Gínasio Afranio 
Peixoto 

um bom colél,io 

oara os seus 
filhos 

meiro, doi, ano, rxigc um 
certo trato. A partir do q uar
to :1n", C"ntrrunto, a plan· 
ução dispensa ~ssc cuidaJ,, 
e a p:almcín pode ser cor 
t1d:a no dC"cimo :ano. 

ANTONIO 
Serviço Funerário - Caixões e corõu lunebres 

' 

a preços n:ódlcos - Atende-se a qualquer hora 
da nolle-Encarrega.ae de enterros de qualquer 
cluae, de 8•. á I•. classe especial. - Eças, etc. 

1: Manoel dos Santos Yillaça Ltda. 
JJ RUA MARECHAL FLORIANO, Z0I& - TEL. 8' 

Nova lguass6 E. do Rio 

F~brica de Cerveja Mundo Novo 

Lojas La Cava 

Cervejas - Refrigerantes - Bebidas finas. etc . 

Matos, Lima & Gia. Ltda. ;:;:;;:~s s;r~:t;:;;;;ca!ª1(!:s:cª ª;t:;z~> 
SUCESSORES 

MATRIZ: AV. FRANCISCA DE AL· 
~--..-1-·H--+--l-+--H MEIDA, 1328 - Td. 13 - NILÓPOLIS 

FILIAL : RUA BERNARDINO MELO, 
I08 I - TELEFON 1!. 79 

Nova Jguassú - E. do Rio 

Fábrio• de 
•rtelato• 

brinquedo• e 
de madeira 

TU P l' 
=DE= 

Frederico N eira. Biarques 
( INOOSTRIA BRASILEIRA) 

Rua Sebastião de l.acerdn, 176-Tel. ISI) 

E stado d , Rio 

DEPOSITO SANTA HELENA 
L1\TH21Nlt!>S 

Spiro Etflmanuel Fr•nBaki• 

AveF, Ovos. Queijos. Manleige e Doces 
Queijo Mineiro a forma. CrS 16,00 

VENOE•SE POR ATACADO E A VAREJO 
P,oç-01 botatl11imo1 

flficlnas de montagem e con!lertos 
Serviços de conse rvnçAo II durnicllio 

Chomodos noturnos: Mal. Flori~no, 2397 

Rua Mal. Floriano Velxoto, 2399-Tel. 32 5 

Nova [ guassú Estado do Rio 

Dr. Eduardo Silva Junior 
C,HUF<GIÃO DENTIST.\ 

C ON S ULTÓRIO : 

RUA MARIO MONTEIRO, 221 
N LÓPOLIS ESTADO 00 RIO 

1 f: 

1858 (t· 4A . . 1950 
COELHO BARBOSA-

ENCONTRAD"I 1NASJDROGARIAS E FARMÁCIAS 

SeuB laboratórios á rua Joaquim Pai bares. 648 
Telefone 28·1213 - Caixa Postal, 602 - RIO 

No limiar do Novo Ano COELHO BARBOSA a CIA. 
agradecem aos seus amigos e clientea a prererêncl a Qth.· 

lhes dispensaram durante o ano findo. de1efando a 
todos um próspero 1950. 

1 Rua Mal. Plorlano Vefxoto, 2374 (luodoe) , -----~------ --------~ 
I ,,,, ''""'" iJ , ·11\1, /:,;;.Jwrlr Hu"_/l'/a,;. 
~ NOVA IGUASSU fSIAL>O UO RIO 
$ ,..,._.,..,.~ . ..,..,~~--.r.r.r.-:::::.r-----...,...,..,.,,_.._ ... _ ........ 

A Varanda de Nova Jguassú 
de Man~el Pereira Bernardes Jr. 

Movehi de vime cm .:. ral, Vii:i!ISOurat, t:~pan:uiurt'.:t, t:lç 

w,.,a Mar~1o.b~I I h,riauu. ZJ.51 Td 01 Nutl lru:.1-:!~ú t- ilu ll•o Vu:1 .'\-t 

O ARAGE 
São Jo~,re 
1 0

" 111 i.lc" luhtili.,;~u • .to, u llclna 
W1,;, "1.i!1,;J •· r 11 11!!lcflt1~ dl· pnt ut. 

Joã o Ferreira 
\hnJun.;n I imu, .llf, l rl 5 fofUVA IOtlASSLl,t:. ~ 1.,1 Riu .......... .................. ~ ....-.,,,.v ....... ... ~-~....,._~.,....,. ,..,._,,,.,,_ .................................. -·---------..... 

AUPIS ... 


	CL_50_1.723_01
	CL_50_1.723_02
	CL_50_1.723_03
	CL_50_1.723_04
	CL_50_1.723_05
	CL_50_1.723_06
	CL_50_1.723_07
	CL_50_1.723_08
	CL_50_1.723_09
	CL_50_1.723_10
	CL_50_1.723_11
	CL_50_1.723_12

