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A LAPls... Como será o 
Merecida Homenagem HOSPITAL DO FUTURO ? 

tive doe dllereotes palsee '> Sabia que, dcpol, doa 
Estados Unidos, a Iodla é o maior produtor mun
dial de lllmes de looga metragem, com mais de 
250 pellculas anuais? Que o pais que lê o msior 
número de perlf>dlcos - em proporção dcmogrâ 
lica - é a Grã-Bu,tanha com um dlârlo para ca. 
da duae pessosa? Que na Arábia S11udlla não hA 
cinema por &t'r coe.siderado contrá rio no dogwa 
religioso? Que noa Estados Uoldod ~xlete u m a pa. 
relho de rádio para cada duas peRS081!, ao pan o 
que na Etlopla há 6Õmtoot l) uw pa ra caca 2.000 
habltautes? 

SILVINO SILVEIRA 

Estes e muitos outr os !a tos s urp rceodc otea 
eão divulgados num livro publicacto r e cen temen
te pela UNl:!:SCO · "A Difu são l\IuniJlul - l rn prco -

(Colaboraç&o e1pecial pau o CORREIO DA LAVOURA) s e , Rád io, Cine m a", que r eune p e lu primei ra nz 
Dr. Pire a Rebelo num só volume lnlormaçõ as c c, rnple tt,s eõbre 0 11 

Fol-noa dada ao es tudo. Autor de um "Ma- meios d e dllusllo com que c o o t11 b Imprensa, o 
a h o n r • de oual Odootológlco", composto A s construçlJts hospitalares sofruam nt55•s li/limo! rádio, o c inema e e teh, vlslio em todo o mundo. 
compartilhar de quatro volumes, constituiu cinco lustros transformaçlJts radicais. l::mbora º "'du u arqu,- E t t b Ih 1 1 did I U NESCO 
uma coocorrl- o "Vadrmécum" de toda uma t•tura dos hospitais e casas de saúd• "ªº est,ja defmitioa- 8 8 ra a O O empreeo O pe a 
dlulma aeA,ão geração odontológica. F o I ment• fixada, po:s as diferentes escolas d• medici11a, e cirur- a pedido da Co missão dtt ONU sõ bre Libe rdadtt 
da novel e vi- luodador e um dos primeiros gia ainda se debat,,,, s6bro muitos dos s,us ponto,, o tato ' de lnlormação e Imprense. Como expõe e m sua 
torloea Acade- pro!euores da Escola de que, mu mo assim, verdadeiros pr~gressos /oram tratados O Introdução - " AI vaotagens derivadas do direito 
mia Braellelra Graobery, soclo hooorArlo de esses cent.os de cura. à informação requerem, comú medida prévia, 
de Odoolologla, quaee todas as Instituições s, passarmo, revista ao assunto 11erif1caremos qut an- que existam lacllldadea técnicas p iua recebê-la". 

IDb I presideoola do lluetre braellelrs,. prealdeote hooo- ti'gome,tte os hospitais ,rom construido~ em pa11ilhO.s sepa- E acrescenta .. "êate estudo contém todos 08 ele
d Frederico Eyer, na aede rArlo da Associação Paullsta rodos r,erdode1ros cosas de um "" t,ls andares • ap,nas li-
ia ANoclação Brasileira de de Clrurglões-Deotlstaa. Em gados' entro si por corrtdorts ou goltrios. mentos Informativos bAalcos de que nece88itamo1 
i.pnDA- ooaao melo, atuou em forma o Brasil ainda possu• inumeros hospitais d•ss• tipo • para agir. Milhões de peSBoas, dispersas por VH-

Tl'ltava-ae de preatar uma destacada 00 Segundo Coo- a Santa Casa, do Rio d• Janeiro, ; o ,xemplo ma,cant•. Na tos territórios, carecem de meios modernos de 
=gi~r::t~ms:u~fº~ f:::rca~:~::~:~:~c: e::i~~: Europa, tambtm_ o . maior parte t ai,,da d•~se estilo arquil•-. difusão. Oovemoa aJudá-1!>1 a obtê-109. E, ao mes
aalor p&Jadloo da cultura ooa Aires. tbni~ • os lwspita,s Salpet,ie~, ! sao L11_re, 10f alizados ,m mo tempo aqueles que trabalhem oa impren111 

Pa,is, :/&, nos, tamblm, uma 1d, 1a bem definido. • . • 
1H11tol6glca do CooUoeote, Ao conhecer 8 noticia por Dtpois .,.,0 a ;poca do arranha-ctu ou construçilo "" no rádio e DO cinema devem gozar de rodepen= puaameoto 88 deu em lotermedlo da p u b 1' 1 c a - bloco , que se o~se,r,a atualm,nte tm quas, todas as grand,.~ dêncla e 11aber dar prova de sua noção de rei· 

de Fora, 8 17 de leve- çllo mensal "Juiz de Fora cidades norte.americanas, ltndlncia tambtm essa qu, •• v_a1 ponsabllldade. A881m 888811 vlnculos pod6roso1 
~emde ~9!~ Coelho e Souea Odontológico", dirigida pelo observando ,m nossi; Pais, sobretudo em 5. Paulo • no D1s- t dl 808 pov'oa do mundo lrllo 8 alas 

•• d R b o t d Jlb trito Ftd,ral, ond• j d temos o Ho,pitol dos ,S.,vidor,s do Es- en re 08 ver e • 
• doa aoeeo1 malorea aml r u eos u ra. e erou- lado que, diua-s, tk "assa"""• nada fica a dev,r aos mtlhuru Irando e fortalec6odo _em benellclo da p e z e da Ili u vida IHoclaUva e ae nomear uma comlHão, eo- ,. r " 
• doa 008108 beofeltoree carregada de solicitar a coo- do estrang11ro, em quaisquer dos asp,ctos que u o txomine. compreensão lntern11c1onal". 
11 bileio do cufao odootoló- peraçllo dos odontólogos, com Jfrnda co,no. eumplo d• cor.stri,çao •m bloco, mas ;d 
p,o, com • oferta de aeua o objetivo de fazer chegar co#I um passo d fr•nte ,m mat•ria d• pro'gresso ttcnico hos, 
,rllclpaie llnoa, todoa com ao colega amigo a d~cldlda pitalar, er11euu-u na capital francesa o hospital Beaujon, cujo 
GpnNlvas dedlcatórtae. adesão doe argentinos ... concePÇIJo orÍ'!final wio marcar, .,.,, dú111da, uma no11a Ira 

111a O li •- em arquitetura dtsse 'gtnero. 
ea..-e doe Meetres, A vida agitada, a obra ln- Modernamente jd estamos, port#I, ""' outra /as, d, edi, 

- DI exprenão de Alolalo tensa e multiforme de Coelho ficaçl2o ho,pitolar • 0 que se co,rstró• atualm,nt, na cidad, 
• Culto. e Sousa, o aeu locomparavel L 

Ili doli ano, . precisamente, Idealismo, foram aoalleadoe dt il• dd nos uma idtia do que serd n hospital do futuro. 
IÚIOI I Trata-se de uma r,,rdadeira cidad, Jwst,italar e qMt 

eo egaa de Bueooa AI- na eloqueocla doe oradores. conlard. ta,nbhn, com uma faculdatk de m,d,cina. Ficard * membro• da "ASBoclação fl d Odoatologlca Argentina", en- A veneranda gura o lo- pronto ª" o fim do cor,ent, ano, smdo que a/gu,u pavilhbts 
tio prealdlda pelo noHo eml- slgoe Keetre é digna de um j/J s• acham em Pleno /unciona,nento. 
.... 1 dr J acurado eatudo, cujas pégl- Uma populoç12o prevista ,.,, thz mil pessoas dara 11ida 

•m go · orge Freocb, ou muito hão-de contribuir í,rtensa a essa cidad, 'tito unica , txcl1ui11ament1 " nra cui 
Ili llzeram portadorea de '' " fllillcaUva lmportaocia, em para a formação moral e lo dar dos doe11tes • tnsinar a ,,.,dicina. 
,... arge0Uoo1, destinada A teleclual da ooasa Juventude. E' uma i11iciatioa qu•, mesmo 11ista sob u#I prisma 
"Caixa Coelho e Sousa'', de Foi bem merecida a home- pouco animador, r,f/etird, s,m dúvida, um a11anço de ol'guns 
~-~• Fora, l01tltulç60 par- nagem da Academia Braellel- stculos em tudo o qu, se pussa i111agi11a, tm mate,ia husp/. 
-. com o obJeUvo de am- ra de Odontologia. talar. 
111V • velblce do fe9teJado 
_, do "Manual Odootoló-

't".n pa1avraa de carinho e Representantes de trê'blllh11~ores reunem-se em Gen .. br'.\ 
~ . cooalgnAmoe o fra
~ geato de aolidarledade 
- DOIIOa amlgoa do Plata. 
... ~tavam da !lata de coo
~lllel 01 oomea doa dra. 
-uberto Blaoco, J o r g e 
~ Nlcolàs Parula, Juan 
~C..tro, Humberto Aprlle, 

J. Cb!g~
1
~t~~!:cf~·B~~i ~~~ 

a, Atlllo F oladorl, Emlllo Fer 
~ .. ~. o • é Maria Costovae 
~r L. Camplof, P e ci r Ó 
- . Carlo1 Walaabelo o,. :' l · Lambruscblol, càrlos 
111b acarer.z,, Lulaa Levlo 
lle I rvlo, llarla loés Egoz'. 
llaÍo edro L. GoozAlez, AI· 
UI Caatro. Ricardo N. Ooo..:z. Abraham Schmuo,s, 
llaiii Bronateto, Héctor A. 
~te, Juan J osé BIibao. 
hnàij H. Tagllaboe. Eroeoto 

Publl o e Jacobo Tcllenberg. o cava o Boletim da A. 
..;.~ de ~alo de 19~8. 10b a 
~ 8 ·Um chamado ao, 
_ •tJ'ãü;°'·uº 1egulote edltorlal 

~

Ili gura cume da odoo
brullelra oeceealta de 

!Olella moral e material doa 
llllo ~ argentlooe: o dr. Au
llef oelho e Sousa que 
• ~UDll&DCIII fortufta1 
l!llea em 1ltuação ecooõ· 
fa. 111 cote

1
111traogedora. Sua vl

lhflidº~eote dedicada à 
.. ,..._--;::• 6 um exemplo de 

·-•to ao trabalho e 

Na coulereacia aa1d 
da Orcaaiução l11ter• 
nacional do Trabalho 
(OIT) participam alo 
Eomeate reprenataa• 
te. de coveraos, m .. 
também represeah ates 
de trabalhadores e de 
emprecodoru. A OI T 
E uma Entidade E,pe• 
cialiuda da ONU que 
,e ocupa de !Oda• as 
questões relativas ao 
emprlco e ao bom ••· 
tar do trobalbado1. No 
fl•craate, ,emos: t. dos 
detetados qae rcpre• 
sentaram o, trabalha, 
dore, de ••u• respoc• 
tivoa pahes duraate 11 
Cunlerhci1 da OlT 
real,uda em Oeatbra, 
Suíça, em joaho, orn• 
do tlea (da esquerda 
para a direita) au. 
Azevedo Pequeno, do 
Brasil, John J . Mores• 
chi, dos Estadoo Une, 
doa; J. W. O!dcnbroek 
da Holaada; Fernando 
lbaatz Ara1la , do Cbllt; 
Oeor1c I'. Driaaey, dos 
E. Unidos e Paul Hntt, 
d1 Betclca. (F0to ONU), 

-
Rela~ões Interculturais 

Entre as atividades da 
UNESCO, merece desta
que seu empenho em 
estimular ll desenvolvi
mt>nto do relações enlre 
culturas mais desenvol 
vidas e as que sc en 
contram nlodu em esta
do embrionário. Um dos 
meios pue tem utilizado 
para esse rim é o lo
mento de estudos l olcló 
ricos e culturais. traba
lhando em colaboração 
Intima com organismos 
nacionais e lnternacio· 
nala que se dedlca:n a 
eaaes eetudos. Contratou, 
recentemente, c o m a 
Uoiilo Internacional de 
Ciêoclas Antropológicas 
e Etnológicas - organis
mo que lnclue varlos 
grupos dedicados ao es
tudo dos povc,s aborlge
o es eme r lcRno~, p oliné 
a ios e alricenos negro~. 

Um d os gru po~ dt•ssa 
UolAo - o , n~titutu lo 
ter oacioo11I Alric1rnu · -

e a t 11 preparando uma 
1orle de investlgaçõet 
que contribuirlio muito 
para o t r & b a I h o d1 
UNESCO rõbre releçõe1 
lnterculturai~. Trata-ae 
de um estudo lÕhro 01 
VJlores da cultura e 10-
cledade t.lricanas e ª" 
diferentes reações pro
vocadas em povoaçõea 
lndlgenas pela técnica 
e o e11plrito do Ociden
te. Sob contrato com a 

(CHclue na 11 pi9IH) 

A luta que o 
Bisturi perdl u ! 
T•maru e iatlamaçOto, 
Furaaculoses enfim, 
tteaolnm sem Bi>luri 

Uuado-se fCLBBUln. 
Pedidos a C. BRITI O 

LAVRADIO, 178- A 

86Le> Ht>RIZt>NTB• SANATÓRIO STA. TERESINHA 

Para doeaws do apu elllo re1plratório. - Oirolor : Dr. Laia 
dt Aurtdo Coadallo. - Alim101&çlo boa e caldada. - Pai&· 

IDOIGru - Ralos ulua-•loleta - RAIOS X. 
Au11ida C1raa4a! 11• 988. - Foae: 2-lMS. 
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Segunda-leira última o CAmara Muoicipal, que du,o, 1 
nra pJUCJ atividade ao decorrer de todo o mh de j lho, eo• 
cerrou os 5tu-. trabalhos ltCi61atito, na !'ic,1undn ~essão ordinã

la dtste ano. 
Foram aprovado, dois requerimentos, um de Otávio e ou

ro de Quimorãe•, p:diajo am voto de prufundo puar, r.,p,c, 
tivamtole, p,lo trjgico dt,apartcom,oto do Stoodor Sal~ado 
F,lho • peta morte do prtleilo d• Bura do !'irai, dr. Ouatdo 
Mih,ard. 

Em rrgime de urchcia, mereceram a aprovação do pie. 
drio a. Mea.ac•as n,. 1 e S do Prefeito, aquela criando o 
circo de 1rqaivh,ta e e~I• equiparando tJ~ veocimentoi. do cargo 
•• admioi,tradur do Serviço de Agua• e E-goto,. 

Foram considerados objetos de del1beraçllo o• ••guintes 
projeto,, apruentado• por : 

Javtaal - Outorgaado o titulo hooorilico de cidadão 
·1a11;suano ao comendador Francisco Baroni. 

Quimarlos - Aatoriundo o Prtleito a doar :ire .. de ter
ras pertencentes à Muaicipalidudc 10 Quauol e, C. e Helio
polis F. C. 

81s,I - Determioaado que viRorarlo permaa,ntemente as 
1abveoçil:• cooctdidas pela Ruotuçio o. IJS (•abvnçiles a 
•1verso, cstabelocimealo• de ••sino). 

8JS•i - Dando a deaomio,ç~o de Joaquim Ferreira do• 
Sintos e Vereador Ant iaiu Ferreira dos Santos a duis tocra
doiros p6blicos, em Q1eim,dos. 

8Hsi - Cooced,ado, a partir de 1950, sabvençilu a di· 
veru• in,titaiçiles. 

Baui - Aaloriuado o Poder Executivo a adquirir eqai, 
p1meato para tratar, por cloraçlo, a '&•• da Represa Epami, 
aoadu Ramos, destiHdl ao 1b11tecimeato de,ta cidade. 

81ui 1iada aprueatoa 1m1 11dicaçlo, saceriado ao Pre
feito I coastraçlo, H Praça da liberdade, de ia.talaçiles .. ai• 
Uri1• compld11 para ambos os eexos. 

No u-em 

() mr11 amor, que ama,.gu a/ 
( nm q11~ soududt ,u ,stnu I 
e nlJ, lia quu,t, minutes 
qu, o Ttmp > nos separou , 

LUIZ OTÁVIO 

Trova 
,llnJr -u,n ~rnth> qu,-, mate,? 
.IJ,11/fra l ndo pode ur ! 
D,ix,m falar o ditado. 
Amar ... Amar I v,v,r 

1/AIUA CAROLINA RAMO.'> 

DATAS INTIMAS 

Fizeram aoos a 31 de julho 
último: 

- ata. Maria de Oliveira; 
- sr. José Carlelo de AI· 

melda; 
- sla. Zella Saragô; 
- ela Esmeralda das Ne-

ves Teixeira; 
- meoloo Reoé, filho do 

sr. Reoé Granado e de d. Ana 
Granado. 

Fizeram aooP oest" mêa : 

- ~. ata. Lia de Sousa Fl-

1 

e L I N I e A D o I guelredo; 

R NELSON LOBO VIANNA - 1, er. Orlando Paulo dos 
D , Saotoe, fuoclooarlo da Ceo 

2u., 4". e 6°. das 8 às U horas trai' 

R MARECH4L FLORIANO, Z248 - t• ANDAR - SALA 5 ...:_ 1, ela. Jilaria Teresa Ba, 
· roo!; 

-------------------------- - 1, meoioo Kleber Perel-

B a S q n e t e Reinstalado o Coo- ~~j~ Coela, residente em Ja 
- 1, meoloa Selma Cardo 

ao de Matos, aluoa do s• aoo selho Florestal ~~'~: do Gioaaio A!raolo Pei-Reallzou-ae no dia 'Z7 de ju
lho ultlmo um 1m11to10 d• baa· 
quete, OrRanlzado ptlO Orem10 
Alran10 Peixoto, para loaui:u
raçlo doa .. u, rdleclorn O 
clube convidado para ,ua : ... 
ta foi o Oremlo Eaporllvo li•· 
cabl, do vlztnho Mun1clplo d• 
Nllópoll~. 

A vitoria do prollo coube ao 
Oremlo Alranlo Ptlxoto ptla 
alia contagtm de 44 x 10 

Jocaram • marcaram pontos 
para o Oremlo : Jo•R•, 14; Qo. 
mea, 15, En11, 7; Lenine, 6; 
Cristiano, 3, Ploto e Geraldo. 

Em prouegulmenlo 101 jogos 
aml1to1os que vem disputando, 
01 quadro, de buqutte do 
Uremlo Alranto Pei,oto prella 
nm no dia 29 com o Eaporle 
Clube lguu1ú. 

No 20 quadro o 01emlo Alra
olo Pel,oto, após vigorou •••· 
çlo, conseguiu Vtnccr o Espor. 
le Clube lguauú pela contagem 
de 20 X Ili. 

No lo quadro o e1porl• Clu
be l1ua11ú venceu o Orem,o Pt>· 
lo aperlado e•co" de 22 x 21 

---~··~---
C•lhido 

paio 
o jaep 

elelrloo 
Oom.ngo ultimo pela ma 

obi, o• pu<agem de nível 
proximo à Gu,jc São J or 
gc, fo, coibido pelo detri· 
co um í·ep em que ,e tn 
contra•2i a sra. Eucla Pri,co 
de Cutro, funcionaria da 
Legião Brasi:cin de Auit• 
tcacia, ne1u cidade. 

A 3: de julho ultimo, foi 
re1oualado o Conselho Fio 
re,ul destt Mumclpio, o 
qual ficou assim constitui· 
do: 

Presidente, Manoel Q!!• 
resma de Ol1ve1r2; Vice· 
presidtnte, Cario, P .., r t o 
Diu. Demais membros: dr. 
Nd,on Soares, Consultor 
Jurldicc:>; Puronilho Rodri 
gue• da Silva, Darc1lio Ai• 
res Raunheittc, Roberto Ba
rooi Soares e Joubert Mo· 
rlcno da s,1 ... 

Alfaiataria S.Jorge 
Eata allatatarla, de proprte

dl\de do ar. Eduarcre Rai
mundo Martins. acàbll de mu
dar-se da rua Marechal Flo
riano para a ru.. Mloi1tro 
Meodooça Lima, 46, oode es
pera continuar a merecer a 
pretereocla de aeue amigos e 
treguosea. 

Ao Volante Duas 
Pátrias 

Também o Votante Ousa 
Palrlao, eob a dlroçllo do &t. 
Eduarcre Halmuodo Jilart!ne, 
acaba de mudar-ao d,. rua 
Marechal Floriano para a rua 
Mtotetro Meodooça Lima, 40, 
cooUouaodo com auaa a~lae 
dlacfas e a quatqu~r hora. 

- 2, ar. 1'1to Ferreira; 
- 2, dr. Cell Cuoba Tlooco; 
- 2, cap. Mario .Li'eroaodes 

Freire; 
- 3, d. Carmen Bernardes 

Werneck, eeposa do sr. Reo11-
to Weroeck; 

- s. d. Lidia de Sousa Fi
gueiredo: 

- 3, sr. Alcebiades Soares 
de Melo, verea~or à Camera 
Municipal de Nova Iguaasú· 

- 3, d. Celia Cardoso Silva, 
eapoH do sr. Pedro Lacaille 
da Silva; 

- 4, d. Sllvla M. Sampaio; 
- 4. jovem Jaodir dos Reis 

Vieira; 
- 4, prol•. Evaogelloa Sli 

va_:_ 4, meoioa Aoa Carolloa, 
Iliba do sr. Eroaoi Eameraldo 
de Figueiredo Jr e de d. Ka 
ria Andrade de Figueiredo; 

- 4, dr. Renato Pacheco 
Marques, Deteiiado de Polfcla 
oeste Muolcfp10; 

5. meoloo Dliaoo, lltbo 
do sr. Diogeoes Palmeira e 
de d . tracem,. Palmeira; 

- 5, d. Zeoflb Duarte Leal; 
- 5, meoioo Aorlmar (1• 

6Dlveraárlo), Ilibo doer Auro 
liugo Cardoeo e de d, Ceol 
l'erooodee Cardoeo. 

Fazem aoos hoje: 

- Jovem Duello Nicolau, 
aluoo do Colégio Mllll11r; 

- Javem Uello Cabral Mar
que!. 

NA:SCl!IENTO 

A 26 de l ult -! .imo, o••· 
e,:, o m.ulo Mareio, !Ilho 
d • Clal l:lrlto o de <l Ane· 
i la Ducciol Brllo. 

Gratoe pela i;arttclpaçao 

Cine 
HOJE - O Inicio do filme 

em Serie ••Esplr110 escarlatt'\ 
,om Charles Qu•gley e L111d• 
S11r11ng; e o dr.ilma "Piralas de 
Montcrey", com Rod Cameron 
e Maria .!lonkz. 

AMANHÃ E TERÇA FEIRA
A conlinuaçlo do t,lme em ae 
rie "Tcx Granger"'; e o drama 
'EKlase d~ .. mor", com Joan 

Cr•wlord, Dana Ao:lrcws e 
Henri Ponda; e o filme "Nas 
h:rr2s de Oklahoma", com Rc.y 
Roittrs, Geo,ge "Oabby" Hayo 
• Dale Evans. 

QUARTA e QUINTA-FEIRA 
- O drama uMacbt!lh", com 
Orson Wclls e Joanelle Nol•n; 
o o lilmo natural "Esplendor 
selvagem". 

SEXTA, SABAOO E OOMIN-
00 - .\ cont,nuaçlo do hlm, 
em a!rie · Esplrito escarlate"; 
e o drama ' 1 V1nga.dor 1mplaca· 
vel", com Rc1mon Dei Gado, 
Stgrld Curie. Jhlph Morgan e 
Duncan Renaldo. 

OH. ffiHnAnno DOURADO 
Dfi 6USMIO 
ADVOGADO 

Trabalbista,Civet • Comercial 

Horário: 12,00 às 16,00 ba. 
Terças e qulotaa-fefrae 

Ru1 Mal, Floriano, 196Z. Sob. 
em frente á ponte de Nova l~uassú 

Relações ... 
(Conolusão da 1• pãglno) 

UNESCO, o Instituto 
Alrlcaoo eetá trabalbao 
d<> há um aoo 6Õbre a 
imporlâocla do pareo 
tesco da lamllia e do 
m"trimôolo os Alrica. 

Prucura 60 assim pro 
<luzir o eolendimeuto lu 
luro de tudos 06 povo~, 
pt'lo estimulo à compre
;sosllo dos meios cullu 
r11le diferentes. 

CASAMENTO 

Realizou-se neota cidade o 
enl•ce matrimonial da ata. 
Maria Teixeira dos Saotoa, 
Ulbll do s r. Cartoa Teixeira 
do• Saotoe, com o sr. Rubeo1 
Dtaa Pereira, !Ilho do ar Ar· 
nalJo Dias Pereira e de d 
Nadlr de Ollvelrll Pereira, 

forbm padrinho• do noivo. 
no •to clvll, o ar, Alceu ara. 
gil Jr, e Senhora e da noiva 
o ar )loooel Pereira do• San
tos e Senhor ... 

A referida 1tnhon, qur 
se a c h • • a i 1<rviço da 
LBA, 11lvou•1e por milagre, 
recebendo oo entanto coo
tu16e1 pelo corpo. Foi io
teroada oo H?spiul de 
Jgum6. 

lJE!>IDE-SE uma boa realdtn-1 ela, vazia, com terreno ao 
lado, à rua cel, Alfredo 

Soarea, 144. Trai•·•• à Trav 
do Cabeço, 3~, nesta. 2-3 

2 00 O IU O 0(1 O Ote O ~tM,O,OOQ O O O C'O O 0000 00000 DOOO.., 

Dr. Helio Cianni Marins 
CtlURGtA - CLINICA OEl<AL - PARTOS 

'l\tdkt ,\nbt, ,1111i" c1r,r1lca do l1u1pltal t.A.P,1!.T.C. 

Con1allC,rlo: 
uioltlclo Cocou a"• dia t7 

N VII ll!'UliH!l 

Ro1ldenel1 
,_ llnoard DO Jlldo,ZUt,Td. 450 

- Eijtado do Rio 

1:ranAs IEscoLARES 
IE1't-11 MI IEN J(J) lE§ 

Em loc11l aprazl,el, no pitor.,6c11 Vil& doi 
Meodee, em CH8a ftmpia G coof<lrt11,·cl, no 
melo de 11rvoredo8 frondoso•,, f rcc,• eu liofi 
ped1tfem pua colt,gl"!" em lérl1t•. lnlormfl 
ções no Rio pd"l teh•fonl' !!7 35_0 ou l'ffi 
\1t,odo,s, oe.te Rs1ado, pelu teielua,• !!4. 

Desenvolve-se com ccl<ridade crercente, eQl , 

le d• prática adquiríd• pelos Rccen,eadoru, a CO~ 
ccnudru neice E, udo. 

Pouco m1i1 de um mê, tranicorrido, ji coo:e 
1 se ,ncerrar os tobalho, cm •lguos Municlpio,. çill 

Ni16polis - A primeira comuna ftu111ioen1t 
ulci1T,CU o Crnso D,!"oi;dfico foi Ni16pnlí,, onde fo: 
,,ccnicada,, ,rr. 20 du,, cerca de 4s soo habitao1e1 
"j1 mai, do dobro da população contada pelo ~ 
,cameMc de _1940, que cncontr<?u ~li, então, U.)'tt Ptl
'º"· N1l6pol11 é o menor Mumclp,o do Br11il, llltdilldo 
<ua Írea apena< 9 qu1lamctrO< quadradr,o, n qut cli IIII 
fen<id,de atu•I d, 5 011 h,bitante, por kmi, ctrtl1Dftllr 
a m,i, clevaJa dn Bruil. 

e re~orde de eordelr!' -:- O Municlpio de 
Cordeiro fn1, n«tc E,cado, o pnmttro a ultimar toda. 
"' Cen•o•: O Demogdfico, o Agrlcula, o lnd111trial, 

1 
Comercial e o do, S,rv,ço,. 

(!abo Frio em terceiro lagar - TainW. 
ji •e ult ,mou o Censo Demc,gd6co no Maaiclpio de 
C,bo Frio, o qu1l 6cou, u,im, cm terccfro lagar ._ 
E•tado. 

Dr. Pedro da Silva Duarte 
(MtDll!O ESPÍRITA) 

CLINICA OERAL - SENHORAS E CRIANÇAS 

Diàrlameate dar 14 às 17 boras - Eueto à• S-0, fllra 

HUR DR. TIBI\U, 139 - Nev11 IGUAS!SD 
Telefoaes 1 198 e 29•8112 

Conselho f loresfnl do Municlplo de 1ov1 lllli 
A V IS O 

De or~em do sr. Manotl Quaresma de Oliveira, p,....., 
te do Conselho Floreslal dt1I• Munlciplo, cleallllco IOI.,... 
dores d• carlelra de guarda florostal que denm aprcatllll' • 
mesmas, dentro de 10 dlu, a uta S•crdarla (Praça da~ 
dade n. 110-Sob.), a t,m de serem 1ub1tltuld11 ptlu de lllll ~ 
modelo. 

Plndo aquele prazo, llcarao as aluais carteiro ae•..., 
e serio apreendidas em poder dos 1eu1 portadorea. 

Nova l11uauú, 2 de agollo de 1950. 

JOÃO BAPTIST 4 CHAOAS - Secretario. 

seruicos auxiliares de Educacao PdMlri 
BD I T R L N•. 2 

Sras. Regentes de escolas manl~lpal1 
Para a consideraçao de assunto, do latereue do.-, 

rogo o vosso cnmpueclmento à aedt da tn1pe1or1a da 2" lleflt 
Escolar, na próxima segunda-feira, dia 7. às 13 bom. 

Nova lguassú, t• de a11õsto de 1950. 
AYXA PARIA SOARES - lo1pe1or de l!n1l00. 

t Mary Al,,•r•z Tiro ao .Alto 
Paquelel A seção de Tiro •0 N.' 

(Missa de 3° ano) vo do al•i-oegro, ao ,...a 
tilpóllto Paquelet, filho, e ciar-se 1uas ativid1dtt. ~ 

demais parenles convidam to, vida todo, os atiradores P" 
d11 u pessoas de 1uas relaçõea ra O exercício, que_•tÚ~ 
para assistirem à ml111 quo, por cado para O prollllllO .., 
alma de sua lnolvldavel e1po11 do /,Jff 
• ma,. MABY ALVAREZ PA- miogo, DO c1tandc 
QUELET, será cel<brada no Club~. 
próximo dia 10 (quinta-feira), 
às 8 horas, na lgre)a Matriz 
local, e antecipam aqui os seus 
agradecimento, a quantos com• 
parecerem a eue ato de fl 
trlab 
Nova lguusú, 1go1lo de 1950. 

Serzi d eira, 
Rasgou seu terno? 

Cuno notafll 
gratuito 

A lodos os lrabal~•'°' 
re1 que deaeJare• ,., 
truçlo. o Gla .. le,.,,,,,. 
Polooto m1n1lm •• (11111 
nolurno loteif1D1c•11 ,~ 

tuilo. 

" av, NIio Ptçanha, 512, CIII 8, 1 
icrz~-•~ com peiftfç.1o 

qualquer tecido, !--------:. 
DR. A\llFRlElDO SOARif 

CLINll,A DE CRIANÇAS 
soJ• 11 

CoS•L L TÓRIO. Rua BeroarJlao \leio, 1517 • I' 1aJ. • ,.,.. 
Tet 101, dl~rla:uente d .. 154117 b1, exceto h6" 1 

RESID~~CIA. Ruo \otuofo Carlos, 145 - r.i,f••• li' 

e 

aieatar I e 
... fia ..... 
4'7mil ro 

o Ir. 
Diretore1 
~Un 
JOrllllilraa, 
IO IODnciar 
fCoaoBr 
1 1c..ao111i1 

"O 
~ ... ,.i 
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Política Econômica 
e Siderurgia 

Malcolm MacKenr;le 

W«hington, julho de 19so - O Eximb,nk ac,b, 
de anunciar • conc«são de um impor tante crédito para 
1 Comp•nhi, Siderúrgica Nacional do Brasil, com o 
objetivo de desenvolver a prcdução de aço e derivado,. 
Esta cxpm,ão, financiada pela inst ituiçio b•ncaria dos 
E,tados Unidos, ir:i contribuir grandemente p>ra I eco, 
oomia brasileira e, em parte, para a solução do proble
ma da e,cusez: de d61ares que ,flige as o , çõ:s do muo· 
do, pdocipalmcote u repúblicis litioo- amcricanas. 

A Companhia Siderúrgica Nacional e,d localizada 
cm Volta Redonda, no Esudo do Rio de Janeiro, a um, 
di1uocia de cerca de 160 quilómet ros oa capital do 
Brasil - Rio de J,neiro. 

O crédito, agora concrdido, a juros de qu>tro por 
cento ao anc, e que deved ser r esgatado dentro do pra· 
10 de 20 ano,, com a garantia do Banco do Brasil e do 
Governo Brasileiro, ser:i empregado oa compra e 00 
traospor te de m ,teri>i,, m oq uin:irias, su pr imentos diver
aos e assistcncia téc nica oecess!ria. 

Para que a companhia br,si k ira p udesse comprar 
.o materi,I nrces,:irio à sua instal,ç :i ,, um cr.!dito de 4S 
milhões de d6lares foi entabo hdo e ,m o Banco de Ex 
port,ção e Importação, em acor J.-,s oegoci,dos cm 22 

de m, io d e 1941, 12 de dtzemb ro ~" mesmo ano, e cm 
4 d, junho de :943. A u ,ina, q,., n u ,lmcntc produz: 
J4J,OOO toneladas de lingotes de aço r"' aoo, foi com 
plct•d• cm 1946. Em 1949, • com panhia teve um total 
de veadas avaliado em 49 milhõ :1 e 900 mil d61are,; 
distribuiu 4 milhõ« e 4oo mil d61 rc, em dividendos, 
e acrcsccotuu J milhões e 600 m il ,'61arcs à, suas rcser
'fU. 

O projeto de expansão inclue a m ontagem de tao 
q11cs clectroliticos de estanho, a coo,t rução de mais um 
alto forno e dois outros fornos de 180 toneladas cada 
um. O programa que scr:i desenvolvido se dest ina a au· 
mcou r a capacidade de produção de lingotes de aço 
para 662 a.il tooclad11 por aoo e : u mcntar, umbém, a 
produfão de aço laminado, de 301 m il toneladas para 
"67 mil toodadu. 

. O sr. H erbert E. Gaston, presidente da Junta de 
Diretores do Banco de Exporufão e Importação, do, 
E111dos U oidos, durante uma cotr<vista coocedida aos 
joroali11as, i qual comparccw o gcn. Raulioo Olivcir>, 
ao anunciar o cmprcstimo declarou que a fabricação dr 
ª'º 00 Bra11l constituia " um importante elemento para 
a ccvoomia de d6 !ares". 

"O cstabcle~imcoto deste cr~dito é um marco 00 
dcacovolvimrnto ccon6mico do Brasil" - declarou o sr. 
Gastoo, referindo-se à significação d o rmprestimo, acres-

(Conclue ao 8• p6aino) 

TERRENOS 
v •• c1 ..... # á •llfo ou D prazo, mag11ilco1 lote, 

ela terr•no a11ta cidade, com 691.10, luz, esgoto o 
••los-lu , • a dois a lnuloa do eata,ão do E. F. C. B. 

Trotar i rua Antonio Carlos n. 1451 com o dr. 
Nelson SoarH, - Telefone 288. 

Seguro de vida 
Acl'.1entcs Pessoais e do 

Trabalho, Fogo, Aulomóvcls 
Fidelidade. ' 

Roberto Cabral 
Corretor Oficial 

R. G=rt1ador Por/da, 914 
Teltfot1t, 418 

(27) 

Ginasio Afranio 
Peixoto 

um bom colégio 
para. os seus 

filhos 

Contratos d~ bocélç<.10 

CORREJO DA LAVOURA 

Compr•••or•• • 1 FRIGIDAIRE" 

• 

3 

MOZ ART, 
O MENINO PRODlGIO 

De C!>pal Wheele r e Sybll Oeucber 

Muito oportunamente e com rara fd·c,Jade edi to• 
rial estão II Ediçõ:a Melhoramento, pubhcrnJo um, ,i 
rir de bicgraf;a, de grandes mú ico•. Ji forrn1 bnç,du, 
"Franz Schubert e sru• Alegre, Amign,", Lu, wig •rn 
Beethoven e os Síoo, do C•mpanário''. Apucce •i:ou , 
"Mozart, o menino prodígio'". Sio :r.utorc1 di: ui, obra, 
dois renomado, bi6,;rofos: Op, l Wh«l<r e <yb,l Deu· 
cher. 

Embora ê,scs livro• tcnh>m ,ido çrigioàri,mcote 
escritos par2 tornariem conhtcido, e :in,1do1 d~s c r i210· 
ç.u os grandes gênios musicai,, dada .,uas ca.racHd, tica 
de composição, ,presentação e ilu ,trução pu• os , dul
tos, t que éles se constituem cm mat<rial do m,is alto 
iotcrêuc. Nesta circunscâacia rttid<' , indi·cut i7tlm: ntr , 
o rapido e cxt r• ordinario h'.to ob tido rela ,érir. 

P,z:endo • opr«enução dê>te livre- , disse o céltbre 
critico de arte W. Dykcma: " Aqui c•d u m livr o ,(;be o 
meo ioo que mais talrnto m m icil ,prrsrr,tLU 0<11e muo· 
do. Pelizmcn tc, para 06,, êlc dcix u uma grande quan
tidade de mú,ic••, que ainda podemo, cuvic, n:i. íto crr
bora não sc j. m mah tocada, por ~\e". 

Como que pua coofirmar essa as<utiv,, c..s auto· 
rcs reuoir,m oo volume o que s, rode brm charrar 
um verd•deiro ' ', uplccnento mu•ical". E sa parte musi
cal foi conservada pela editora que nos d! o volume 
cm portugu@s e se co mpô·, entre outro,, dos tr<chos 
,cguintu : "Canção d a Flaut• Mi gica", "Sooatin,". "Cm · 
ção Francesa com variação", uAodantc'\ ,cRonC6", ' 1 B•· 
gate!a ., . 

As ilustr,ções, q ue mantêm ioteiramentt , !to o 
valor artlstico d a obra, são de Mar y G rccow,lt e a tra
dução l d e Luls Galaotle. 0 1 c;apltulo1 cm que • <,bra 
se divide são intitulados: lofaocia cm Salzburgo, Viagem 
a Muoich , O recital para a hnperatriz:, Visita , o, paUcios 
reais, O :ncoino prodígio faz.se adulto, e Algumas pe· 
ças musicais. 

Em t6cla1 01 booa li•rarias ou pelo Seniço de R•••l>ol,e 
Postal 001 Ediçõu Melhoramentos. Cal•o Po,tol, 120-B, S. Paul•. 

Terrenos a. longo prazo 
QUER EMPREGAR CAPlT Al, 
GARANTINDO O SEU FUTURO E SEU DINHEIRO ? 

GELADEIRAS COMERCIAIS- BALCÕES
GELADEIRAS DOMESTICAS, ETC. 

VÁ AO ESCRITÓRIO IDEAL DA 

IMOBILIARIA MONTEIRO LTDA. 
A VISTA E A l'RAZe 

Oficina. de consertos , e monta.gens 

eonsultem•nos sem compromiss o 

João R. Cardoso & Ciaª Ltda. 
Trav. 13 de Março, 48 -- Tel. 272 

NOVA IGUASSU' E. DO RIO 

TERRENOS 
1 PRfiSTAÇOfiS, SfiM ENTRADA 6 SfiM JUROS 
01 mais próximos da Estação de CARAMUJOS (E.P.C.B.) 
a 5, 10, IS e 20 minutos. Preços a partir de 6.000,00. 
Prestaçé!e, a partir de 100,00. Vendas diàriameote com 

o len. ARNALOO nos lucai, e em ,ua residencia 
ju"t? à Estação de C.\IUMUJOS. ' 

•;a[E=:::lllãl.E=:=lll!ll!liilci31~1- I· nl i,,,e;se;: 

I 

'VlE™I Ali 

Milagres de Setembro 

l'raça da Liberdade, --110 - Salas 3 e ZI 
Telefone 805 - Nova lguas~ú - E. do Rio 

--------------·-------
DIAKOEL QVABES1'1.& 

DE OLIVEIRA 
Tarteao1 o lon10 proso - Compro - Vende 

Adrnlnlalroçio de lrnovels 
NOtJa Jguass,I: Av. NIio Peçanha, 23-1• andar. Tel. 87 
Rio d, J at1eiro: Rua Buenos Aires, 19 - 20 andar, sala 3 

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

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

NOVA AURORA 
TERRENO$ Á PRESTAÇAO 

BEIIII E#TRADA E $EM JUROS 
BAIRRO SÃO JORGE - Ramal de Xcrém. Coada• 

çlo barat•, earniahoneto do Belford Roxo e Nova Ignass11 
até Nova Aurora. Clima igual a Petrópolis. ~ gu• com 
abundoncia, e 101 e fõrça passando dcntto du terras. Plan• 
ta aprovadt pela Prefeitura da Nova Jguassí, F1cilidado 
de construção, venda em 72 J)testações mc11.<l'.\ÍS a começar 
do C,S 225,00. Tratar , u. Rio B, onco, 91, 6° andar, oa 
com o sr. l!ello ao local oo 6 rua D. Luci1, 60, tm Bel• 
ford Boio, ou com o sr. J uelan R•moa, à rua llarcehal 
Floriono, 2085, telefone 285, em Non 1'4lu11st1-E. do Rao. 

...,.. .............. ~ •• - ____ .,.Jt" ....... - •i-r-
Ob n

1
ov~ proprietário de prédio ou apartameoto só llca 

0 r ga o a respeitar a locação exl•tenle em vi rtude 
de coolrllto por loatrumeoto particular, uma vez rrgl;. 
Indo Do REGISTRO DE TITULOS E DOCmlE!I.TOS 
En a providência torna o coolrato um documcoto · púull: :e-com validade contra terceiro• - futuros lnt<-rca•a-

oa ao ob)elo do contrato (Cod. Clv. - arts. 135 e 138/. 

Oa.rtório 4o 3 °. Ofício 
Raa dr. Getlillo Vargaa, 112 - NOVA IGUASSÚ 1

11-· Má r ~ .. Ü·~ i m ar ã e s I Fern~d~;nes Brigagão 11 
ADVOGAD O S 

ESCP..1TÓRIO: AV. r-i,LO PEÇANHA, 23 (E0IFICIO NICE), 2•. ANDAR .. SAL~ 6 

Ou 9 4s 10 horas H O R A R l O (D 1 à r Iam e n te) Das li ; , 12 hor11 _______________ ,.,_ .... , ................ ,.. ... , ..... , ... _____ , .. , •.... , .... _____________ _ 
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JUIZO DE DIREI ro o\ COMAIIC,\ DE NO\".\ UilASSL ,

1 
eart6rlo do I• er,cio 

E C>_I T A L 
U doJlor J,lmlr O,nçalvea da Fonte, Juiz de Direito da 

Comarca de !'-ova lguasn\, Estado do f\lo de Janelrn, p;;r no 
m~ação e em rx,rciclo na forma da lei, etc, 

Fn saher a todos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento llverem q\le, perante este Juizo e Cartório do 
prlme,ro Oficio 1e proccuam 01 autos de ação ord1narla de 
rescisão d~ cc,ntrato, cumulaja com a de reintegração de posse, 
requerld> pel• Cla. Fnendas Reunidas Normanala S. A.-contr. 
Allredo Auguslo Pires - que, atendendo ao que lhe foi reque
rido p,la autora, tendo em vista u11r o citando cn, lugar ln
certo e rio 1ab1do, pelo pruente edital, que será ai xado na 
1ede deste Ju zo no lug,r de costume e, por co~la, publicado 
uma vez no ór(lto Oficial do Estado e no jornal local, CITA o 
ar. Alfr<do Augusto Plrea. porlugui!s, soltelro, comerciante, 
para no pr.,, <1• lrlnla (10) doas, que correrá da data da prl
ri,lra publicação do prt1entr, laaer-ae repre5entar na cau,a t 
contesur, nos dez (IOJ <11n s•bsrquenl<a, a pellção Inicial 
abaixo resum da, alegando o que s, lhe oferecer, em defesa de 
aeus d rcotos, •ob pona de decorrido o prazo marcado, se con-
1 dcrar p,ifett> a citação e ter Inicio o prazo marcado, se con 
a derar rerlelta • cita digo seus dtrellM, srb pena de decorrt 
do o prazo marcado, 1e con1lderar perfeita a citação e ler lnl 
cio o prazo para I contestaçlo, na forma da lei : a •upllcant• 
prorr.eteu ven1er 10 1upl1c1do, pelo preço de c,s 6 500 00 (stts 
mll e quinhentos cruzeiros), um terreno de aui proprt,dad•, 
com a ~rea de 50 000 n2, 1ttuado nute Munlclplo, na Estl3da 
dos Alh>s, lado esquerdo de quem vai de Caramujns em dlre
çlo ao Rio dos Alhos, começando a med•çlo a 2 035 melro. 
,nals ou menos, depol1 da Ponte ll[or, e mede o mesmo terreno 
clnqJen1a melros de frente pira a referida Estrada dos Alhns, 
l11uat largura na linha do1 fundos, onde confronta com o RI~ 
dos Alhos e mll metro, de ulenslo da frente 101 fundos, dt 
ambos os lados, sendo ainda o mencionado terreno reprnenta
do por partP. do lote nllmero 2126. Como alnal, o sup11udr 
pagou , aupllrante, no alo da aludtda ucrltura Crf 1 300.00 
ficando convencionado, na cltusula terceira, que o restante. 
acrescido dos i•ros de 12'1, ao ano, aerla pago , mesma, o•t• 
ccmpromlssarlo, em prell•çõu m1nlmas e mensais de C•S 85.00 
Sucede que o suplicado alo paga II prestações desde 30 de 
aelembro de 1938, lnfrln1lndo aHlm, uma clausula contraiu•!, 
sendo o seu débito atual de C1S 11 G72 20, c,nlorme se acha 
demonstrado na conta C'>rrente em anuo, o que, por força do 
referido contraio, acarrela a sua reacido de pleno direito, arm 
necessidade de qualquer lnterpelaçlo judicial, aujellando se à 
Imediata enlrega do Imóvel prometido vender. Operada a reao
luçlo do contrato, por culpa da 1upllc1da, quer a supllcanle 
propor contra ela a preaente açlo ordtnarla, para o ftm de, 
declarada, por sentença a reaclslo, etc. E, para que chegue ao 
conhecimento dos lntereuadoa e nlnguim possa alegar linoran
cta mandou expedir o presente edital, na forma da let. Dado e 
possado neata cidade de Nova lguaasú, Estado do Rto de Ja
neiro, aos ollo dias do mb de julho do ano de mil novecentos 
e cinquenta. l!u, (a.) r.gas Carlns MoNi:e Sod,, d, Arag_ilo, 
E1crlvão, subscrevi. - O Juiz de Direito Substituto : (a.) Jal-
mir GoNçol~ts da Fonlt, 3-3 

Rua Dr. Ota•io íarquino, 209-Nuta 

( .,1x11 rtll~ur., Í'()(OS, ]a,-qu1s, /Jnjf{I, Fo,ro f,tt .. (abri-1 
cuúo, l'tus, I't1tot1s. Solttras, IJ1g,a"s e Munrlhas. 

ESCRITÓRIO: RLA \14"-0EL \ tT0IHI\O, 4 - I• andar 
f'O\E 4q 517~ 0ISTR,Tlt FEDERAL 

<,,.:->:-:.-:-x-:-: ... :...: ... ~""-·-·-·-·...Y-·-· .... -·-·J_.,.. .. . -· ... · ........... _ .... _._ .. 

O . 0stªdo de ~spi·I O Ginasio lfranio 
rito e o apetite Peixoto 
O t,,;tado de oeplrlto 

tem greode loflut-ocla 
1õbre e diepoaiçllo para 
comer. Quem està aatls 
leito tl despreocupado 
aempre tem bom apetite. 
•·uma boa risada desopl 
la o ligado". Contràrla 

reune o mais sele
clon11do corpo de 
proteeeoree do Mu. 

niclplo e do Rio 

COt:.F.EIO DA U.VOUllA 

Café M • sage1ro 
o mais fino e o mais barato 

Qa11id1de, Pureza e Sabnr 

Torrefação e Moagem1 

Roa Marer~al floriano Peinta. 1MB -Tel.11i 
Nova lguassú - Estado do Rio 

Domloiro, 6-Vlll-1115Q 

JUtZO DE DIREITO DA CO
, M~RC \ DE NOVA l<iUASSC 

Cart6r,o do •• Olfcio 

Edital de Citação 
d• inte,e11odo1 incertos no oç-ão 
de u1Uc.opião do hn6•el 1ituodo 
ó ruo E,todo do R,o, t/n., nette 

Município, com o p,010 de 
h1nto dlo1, na formo abaixo 1 

O doulor Jalm•r Gonçalv,1 
da Fonl•, Juiz 1ub,IIIUIO da c~
marca d~ Nova 11:,uusú, Esta 
do do Hlo d, J•nélro, em .. .,. 

leio, na forma da fel, ele. 
P,z ,aber, aos que o pruen 

1e edital virem ou dele conh·· 
dmento ltverrm. ,xpedtdo flíll 

uios de Aça~ de U•ucoplio re
querida p, r Aqu na Galvão Soa, 
ru e Marl;, G-tlvão da Rocha 
que se processa pennle ê11, 
Julzo e carlór·o do 4° Oficio, 
que alendendo ao que lhe foi 
requertdo pel!l!I autores qut 
iusllfl:;c u dtvldamente a pone 

-INUCADOR 
~ 

llltldloe 
p,,,. ....... ~ 

',ltdlco optr,nor, Pa"°' -
Consultas dtjrlu d11 8 â, ii 
h1. - R, A nlon,o Cut01 ~I 
Tel. 284.-Nova lguaaaü.' · -

Ad"ogadee 
Ray Alraaio Pehoto e Fcr, 

naado P,oto - Dtà,tameote dia 
8 às 11 hnras. - Bua 7 1ft 5e-
1,n,b10, 84 30 andar-Sala ll 
Tclelone 32 0786 - Rio. 

:::IOCIO ºªº ºªº OQ mansa e pac1f1ca, Pª'ª usue1-

A d "•••li• 
o,. PooloM ...... e-Adtoa61 

- R. Oetuho Varg11, r,, p-OII: 
282. - Nova l1uau6. 

1\gencia Internationa1 

<@s> 
<!amlnhões, Tratores e Máquinas Agrleolas 
P•t•• legítimu e aeos16rios-Veadu e eoatertoa 16 a dinheiro 

Ofici,,os • suviço mtconi,o tm geral · 
Trn. Moura Si, 85-Tel. H J 20-Nova 1,aus6-E. do Rio 

p1ã, do lmovet constante de um 
terreno medindo 90 metros !lr 
lr<nte para a rua l!•tado do Rio 
Oe Janeiro, em Areia Branca, 
neste Munldplc,, Igual largun 
na llnha do• fund~,. por 50 
metros de extenaão da frente 
aos lundc,s, de ambos os lado1. 
confronlando pelo lado dlrello 
com Caetana Cunha ou seus 
succ11ores. p e I o esqu rdo 
com ,\ngtlo Be s ou seus surts. 
sores e pelos fundos com D10. 
n1s,o de Andrade ou seus su 
cessores, Benl~no Armada ou 
seus sucessorea e Antonio Onn
çatvea ou setas suct-Atnres* com 
a area lotai de 4 500 melros 

Danli•I•• 
Leis Goacal••• - Clrnllla 

Dent11ta - Diariamente da Ili 
18 horas. Rua Bernardtao ... 
n. 2139. Telefone, 314. Noq 
lgua11ú. 

RUIEM SILVA - C ....... 
cloatl1ta. - Ecl. C•IDce, t ., 
..... •. !IO. 1., ......... 
Rio cio JoHlro. 

-:ao ºªº ao oaoa==- quadrados, pelo presente cita 
Dr., ••• s-t .... C....

Clrurgllo Dentt111. Ralol-(U. 
llclo Ouvidor). Rua Oatldlr, 
169, So andar, ula 811. r• 
lone, ~ - Rio. 

Dr. Eduardo Sil\'J JJJ1or 
C,HG~G .\'.) DE:-. Tl-,T . .\ 

CONSULTÔRIO · 

RUA MARIO M:J~TEIRO, 221 
NLÔPOLIS EST .\JO JO 110 

a todos i.queles que. porventu
ra, tenham qualquer 1ntrressr 
ou poasam aleg•r qualquer dt 

' relto sobre o !movei acima des-
1 crtto, par a no prazo de 30 dias, 

que correrá da dala da rrlmel
ra publlcação do presente, se 
fazerem repre5en1ar oa causa e 
conleatarem a petição Inicial 
dt u,ucaplão do requerente, 
alegando o que se lhe oferecer 
cm delesa de seus dtrellos, sob 
pena de, decorrido o prazo le
gal, ae considerar perfeita a cl-

D••11•••••le 
EHfitorlo T6nlco C~ 

S...to1 Notto I nio (C~ 
res e Deapac~antea), Sml\11 
comerciais em ceral. 11111 *· 
Oetullo Vargaa, 22. Tel. D
Nova lguusll. 

~•E===ál--!l!!!!P.T!l!IIIIIIIFll&..il:2=1:=:ll!P5"3e<'!ll!!õ3!!!1>!1-rn==:=ll!IE==E=:lllrr=m!!'-"'!:!II-E':..>.JO tação dos Interessados Incertos 
t ter Inicio o prazo para a con-

.o• • ••••••• •••• c• • • C• C,•CD•C• C • ~ !estação, na forma da lei, I! 
eeNSTRUTeRB!I 
Joio SI••••• - Colllll* 

licenciado. - Eacarrq- • 
coaalruçõea e r,cau1~• 
geral e 10b a~mlnlstr~ -
Res. : Rua Marecbal f~~ 
2036- Cua XI - Nova 11-NOVA GAUOTINHÀ 

Coaicr bem todos 

f& C A F E' E 
gostam, mas pam J, comer bem eó no BAR 
R~stauraote Nova -''~~ 

Garotinha l:- -:-

Restaurante de . ' Bebidas de r · ---primeira ordem. tf r todas as 
J'etisquelrns 6 

qualidades portuguesa 

1\lm~ida & Cia. &tda. 

Rua Marechal Floriano, 1988=Tel. 189 
IIOVA IGUABBÚ - E. DO RIO 

41169•0•••8-··---·-·····-·-·· 

para que chegue ao conhecimen-
10 doa lnleressados e nlnguem 
possa alrgar lgnonncla. man
dou upedlr o presente edital, 
que suá all .. do na sede dhte 
Juízo, no lugar do coslume, e, 
por cópia, publicado no órglo 
oficial do Estado e por trh 
vezes na Imprensa local, ou à 
falta da comarca rr.ais proxlma. 
Dado e passado nesta cidade 
de Nova lguasaú, E,tado do 
Rio ~e Janeiro, aoa lreze dias 
do mes de julho do ano de mil 
novecentos e cinquenta. l!u. 
Abtla,do Pinto, E•crtvão o 
~ubsc:revo. - Ja/m,r Gonçalt·13 
da Fonlt, Juiz Subslllulo. 

• 3-3 

Robotto a.. .. , s.-..CO
lrulor llcenclado ao ~-::: 
de Duque de Cul11. Retl 
em Nova lgu111ú j na Ed•• 
do Soar,,, 304. 

VE• AÍ 

Milagres ~e Setemm 

Cl\S1\ FE~Nl\NDES 
Ferragens, tlntae, louc11s, crlstaiM, materiul 
t!létrico, bijuterias, papderia, ar1:go1 e1co· 

lares e para presentes, elo. 

Gabriel Fernandes 
RUR Ml\L, FLf>RIANf> J>EIXl!ITf), :,02

11 

mente, quando 1e eatà 
triate, apreen,tvo ou 
1borreoldo, nada apetece 
e, ee se conaegue comer 
1t1uma 00l1&, o alimento 
fica "p e e a o d o como 
ebumbo", no eatõm11go 

Na hora da refelçll.o, 
procure manter-se ale
are e bem dl11po1to, ata,. 
tando preooupa9õe, e 
aborrecimento,.- SNES. 

Nova lguass6 Estado do Rio 

···i~MiZEiü'''''iNDEPENDiiWlf11 r CAS'A'-i~ALI: 
Seco• e Molhados, - 8ebld111 1111clon11ls e estrAn!Jelr:,s. - U e A L ç A O O s EM o ERA L 

ArUaoa de 1°. qualidade. - Entregas r6pldas a domicílio, },': • ~ 

iMPUIIEZAS DO SANGUE 7 

t~ml Dt IU6UEIBA 
A\IX. TRA f siflLIS 

u r,ra h .. 'nens, atnhoraa e crianç11, pelos menore• P 

p ALI- A D I No & e IA• r i A cm m111 bem lnstal~da desta cidade 

~ 1 i K a 1 i 1 N. F ar j a li• 
fg li'lf SÚ ·' j e !lua Marechal Pioria no f'elaoto, llllll 
u t à Nl!IVA IGUASSO - E. 00 Rlf'_.I ---- _. _ _, ..................... +··-·· • 

Praça da Liberdada, 84 · Te!. 424 - Nova 



Domloeo, 6 VJU 1050 

Prefeitura Municipal 
de Nova lguassú 

CO P I A 
T,rmo dt contrato d, lncorao d• ,,,~iços quo fa
z, ,,,, como outo,gant,, a Prrftilura Muniiipal 
dt No_va Jgua~~,;, nute ato repres, ntoda pilo ssu 
Prt/11/0 dr, Sebasfl(lo de Àtt tttla Nrgr,iros, t co 
,no vu forgauo, o sr. dr. Antonio de Pádua Ros• 
klin Gnmu, õrasiltiro, solüiro, pro/1ssl,r, rtsidtn 
te d rua Ttn,n /6 Posso/o n . 10, oparfomtnto 101, 
no Distrito Federal, os quais tlm justo s convtn· 
cionado o srguinlt · 

Primeira - O oul,irgodo ob,;ga·SB a pr,star d ouf()r· 
,anti os s,us urv iços como Prc,(eH,tJr do Gl,,dsio !dttnicipal 
)lottftiro Lobato, nesta cidade, l,cwnando ao curso ginasioi "'"'º r,gente da codfira dt "!aftmot1co, t m l,nrdrio pri esta-
1>,ltcidr pelo diretor do refe,rdo gindsio, e ci,jo hora rio t bri
gtHf O outorgado a , b, d,ct r fitlmenle. 

Soguodo - Obriga-se lumbtm o oufo,gado a obtdecer 
11 o,d~ns tmanOc.las da dirt toria do g in dsio, e Cl#jos ordens 
uw,Do .,, rigo,osammle observadas. 

Terceiro - Durante o pro•o de du,arao do pr,sent, 
'°"''ª'º qut vigara,d a partir dt 1° (primtiro) d• março dn º"º ,,,, c .. ,so, , a lt1minor ,m 28 (vinte e oito) de fer;,reirn 
tio p,oxí,no ano, o vuto,gado vtnccrd "'"'"nt roçlJo d1 l r I 
ao tXJ {vinte cr11z,iros) , pvr ou/a t /Pl framtnfe dada, corrtndo a 
r,Ípttlwa desp,sa P•la rmba p1/Jp11a da orçammto vigent,. 

Qoorfo - Nos períodos d• ,,can., < e d, /Irias escoJar,s, 
,.. li"' a remun,raçaa do outorgada , ,io pod• s,r calculada 
~ bau estobt/u;ida na clausula ante, , r. obriga•se a outor, 
""''' a pogar./ht, a titulo de vencin:e,tfo, a ,emuneraç/Jo 
,,,.,uai d• Cri 1.080.00 (mil • oit,nta u u: iros). 

Oolnf• - O pagamento a que se r,f ne a clausula ler. 
,.;,o ura ef,tuodo pela outorgante c,11/ra r,m,ssa dos r,5. 
pctwos mapas de frequlncia que serão mcominhados a Pre• 
t,illl1'a pelo diretor :Jo gi,idsfo municipal referido. 

• 

CORREIO D.A LAVOURA 

NÓS tONHECEMO$ 

MELHOR 

O SEU FORO 

•-
Prevenir é melhor que remediar! Habi-
tue-se, de tempos em tempos, a subme
ter seu Ford a um exame do moto·, dos 
freios e de tôdas as partes vitais. t. o 
melhor meio de conservá· lo ~empre em 
forma. Para êsse fim, utilize o nosso 

IÇO FORD 

Serviço Ford. Como Revendedores Ford, 
sómente n6s temos mecãn;cos treinados 
pela Ford, usam~ ferramentas especiais 
para trabalhar com Ford, ado'amos: mé-
todos aprovados pela Ford e natura l .. 
mente, só utiUzemos p~ças Ford tegLtima.s. 

Revendedor nesta cidade: 

G. Argenta 

s 

Sexto - () i,iadi,nplementa d, qual quer das clausulas 
b,t, ~11trato, imp, rta,a na sua rescist1.u de pinto direito, 
-,.,uie,rt-,n/e d• qualquer not,fir .ç:Jo judicial ou txlru• 
jllliir:iol. 

E por assim haverem ajustado f convencio,,ado, paro 
CM$lor foi lafJrade o presenl• contraio no livro pr/Jprio des 
lo l't•ftilura, 110s /,-u dias do m,s de abril do ano de mil 
_,,,os e cinqu,nla, o qual depois de lido e achado con• 
,,,,_ ao qu• est,pulo,am, vai tl,vidomenlt assinado f,tlas 
~tu • P,los lesltmunhas Mo,,.,d, Marcondes Rodrigues e 
U,,,.a,tine Pírts de A/do, brasrleiros, maiores, copo~es e do• 
fllialiados nesta cidade. Eu, Georg11w Billard Chambarelli, 
EIO'iturario Rlferencio IX, o escr,v,. E ,u, Nelson Soarts, 
Cl,,fe do Divisão de Adminislraçao, o subscrevo. (aa) Sebaa
lllo de Arruda Negreiros. Anlonlo de Padua Ro,klln Gomes. Ma. 
11tde Marcondes Rodrigues. Lamartine Pires de .lllelo. Estd con• 
t-e o original : Salomé Torres Enes. Oficial Adm. "L", da
lllo,rafn. Visto : Nelson Soares. Chefe da D. A. 

°"w,.&*, IQ? s, W 11:.e, ~ &~*-3ie. w w ..., ~ '11.e- l COMARCA DE NOVA IGUASSú 

' TIUNSFORMAOORES, BOBINAS PAI,\ KÁOlOS de pilhas ! E C) 1 T A L 
• e elétricos •••• TRA!'jSMISSÀO e RECEPÇÃO, ••• s6 aa 

~ RAOIO•TÉCIIICA MOREIRA • De publicaçaa de doeumontos, em procouo de lotoamenfa de 
' PRAÇA DA LIBERDADE, 3!-TEL. 1l!7-NOVA IGUASSO ~ terra,, com o prazo de 10 dia,, a roq••rhHnlo do Angola 

- ---~··~----
RCOUER/.E#TOS DESPACHADOS 

DBSll'IU~R4!>S 04!> f!HEPB 01\ OIVISâe> 
OE 1\0MINISTRl\~Ãe> 

4082, Sllvlo Ferrari; 5149, lracema Valladão Palmeira; 
G6C, Joaé Antonio; 5101. Lamart1ne P ires de llelo; 5037, Rena
to Soa,es 11.ootei,o; 3591, ldallna de Andrade A1evedo; 8230. 
Clemenllno Paea de figueiredo; 2917, Telmo Fernandes: Cor
fllttH•·••· 5162, José Ventura; 5202, Edmundo Lopes de Sou. 
u; 4983, hene de Oltve1ra Fernandes; 5072, Maria Monteiro de 
Bflto; 5161 , Francisco Gentil Ba1onl; 5052, Otavlo Rita da Fra. 
1•; 5109, Edmundo de Morais; 5141, Inez Barbosa Pinto · 
5140, Bartok m,u Rodrigues dos Reis; 5104, Domingos Rabel~ 
Oo1ma1le1; 4828 e 4831 . Elvira Rita de Almeida Noguel:a; 5022. 
Joio An1on1 .. Sampaio Raunheltle; 5076, Jo~é lnaclo Gonçalves; 
~8, Valter Lemos Guimarães; 5083, Anlonlo Joaquim de Oll
te1r1; W86, Cailos da SIiva : Ovllom•H proliminormonto. 

DESll'M,H4!>S 04!> eHBPB 01\ OIVISH4!> 

0B BNGBNRI\RII\ 
l!a 4358, Celestlr.o Ferreira; 5178, Carlos Rodr igues; 4833, 
_cento Mulllnl; 4497, Agenor Carlos E!teves : Em ulgincla. 
... ,o, Eugenlo Beauvallet; 3106, Jorge .Mamarl, 2796, Alonso 
!!!~•nd:s; 4321, .lllaooel Domiciano Fe rreira da Encarnação· 
...... Joio e.rios de Sousa, 4660. Antonio de Fre itas· 4992' 
Renato Soares Monteiro; 2119, Antonio Emlllo Alves :' Defiro. 

DESll'AeHe>S 04!) '-'HBFB 01\ 01v1são 
DE PI\ZBNOI\ 

So 4776, Alnaldo Rosa ~a SIiva, 5055, Joaquim Mariano de 
, 1 llh; 5039, N•yde Ptguel10•, 4836, Mada lena Avlla; 5142, Er

ao 11.ullcr; 5171, J. Vieira & C1a. 5087, A1í SIivest re dos San
~ ~I. Ptrm,no Seabra; 3251, Jo,é Cele,illno da SIiva; 5186 
!1GJ6 e!nand_ea Lopea : E• e xigincfo. 4821, An!nnlo Perrcln; 

1
, D1alm1 Porhrlo de Sous•; 4921, francisco Xavier de fl. 

lU •edo; 5059. Manoel da SIiva Marq ues: Tran1Rra m•10. 

~ Que mantém completa ollclna para montagens, coo- ~ Nicolau Maria Crosato e ovlroa, na forma abolaa , {i/ aertoa e reformas com gurnnlia e menores preços. ~ 
~~~~~~-~~":~~ ~--::..·~+·~-~ 

......... 
Padaria e 

Curso Musical 

. .......... " 
Confeitaria São Luiz 

Pão quente a tôda hora. Manipu
lação esmerada. Especialidade em 
rosquinhas amanteigadas e biscou. 

tos de ararula e outros. 

~ois Alues & Domes bida. 
Av. Nilo Peçaoba, IOZ. Fone 478-J 20 

NOVA IGUASSÚ-E. DO RIO : 

Peregrino de Castro 
Heexo ao GINÁSl6 1\PRIINl6 ll'BIX6T6 

(Equiparado ao Cooserval6rio Brasileiro de Música) 

Aulas de TEORIA MUSICAL, VIOLINO 
I 

PIANO e seus similares. 

~01:10 01:10 011:10 OQ. 

Oficina Mecanica Agostinho 
C~a,erfos, Reformas em geral 

e Ace•sorios • Solda El~trica 

e a Oxigênio • Pinluru e m 
gorai - Serviço de Tor no. 

Agostinho Martins Duarte 
R UII D R. TIB11U, 60 Telefone 1211 

M O V A I G U A S S O - E. O O R I O 

•• >" c:iO 

Henrique Duque Estrada Meyer, Ollclal da I•. Circuns
crição do Reglsiro de lmovel3 da Comarca de Nova Iguassú, 
Estado do Rio de Janeiro, ele. 

Pelo presente edital, com o prazo de 10 dias, laço saber 
a quem lnteress>r possa que por Angelo Nlcolau Harla Crosato 
e sua mulher Nathalla de Almeida Crosa10, Achilles .\gullar 
.:ou!lnho e sua mulher Zalda Campos Cou1tnho, lrlneu Félix 
Pedroso, Ernesto Plccolo e sua mulher Rosalina Plccolo e Kyl. 
vlo Ferreira dcs Santos, foram deposllados neste cartório, p.ra 
Inscrição de loteamento de terras, o memorial, a plant,, oa 
lltulos de domlnlo e mais documentos alus ivos às segulnlea 
áreas de terreno : Area situada à dlre:ta da Rodovia Presidente 
Outra, de quem vai do R io de Janeiro para São Paul~. de fren..:: 
tt, 250ms. para a rua Flora e cm lin~a com a es•rada Prctl• 
dente Outra; nos fundos. 195ms para a rua lrineu P<droso; do. 
lado dlrello, 155ms para a estraaa de Madureira. antiga tra• 
vessa dos Teixeira e pelo lado esquerdo, 143ms.75. Area s -
tuada à esquerda tomou a forma trlangular com as s , gulnt, a 
conlrontações : de frente, 250111s. para a ,ua Nathalla e em 11 .. 
nha com a estrada Presidente Outra; nos fundos, 275ms. para 
• rua Kylvlo Santos e Estrada !iladurelra e pelo lado direito; 
205ms. com a Fezenda ~e Madureira . .\nte1lor,nenk à passagc m 
da Rodovia Prealdenle Outra as duas áreas supra lormavam 
uma só, então com os seguintes llmlt:s e conhontações : Tu• 
reno n• 134 da estrada de lladurelra, medindo de lrente 352n 1, 
de lundos 205ms.13, do lado dlrello t69ms 50 e do lado esqu.-r• 
do 41 lms.30, perlazendo uma área quadrada de 72 600 metro,. 
conlrontando pela frenle com a estrad• de Madureira, à dlrel"
com a travessa do Teixeira, por onde faz esquina, à t!qDerda 
com a divisa da Fazenda de Madureira e nos lundos com terras 
da Cla. Fazendas Reunidas Normandia. Com a passagem da 
Rodovia Presidente Outra, a árta, como acima esU mencionado, 
não só foi a 6rea dividida em dua, partes, como e em con••· 
quencla, teve sua área qu,draGa reduz'da para 54.844me2 Aos 
interessados , ponentura existentes, hca marca~o o pr>ZJ lea:11 
de 30 dias, contado da última p•bllcação do presente para 
eltito de lmpugnaçõ!s. Para conslar foi !tito ê,te e cutros de 
igual teor, para afixação e publlcação. Dado e passado nesta 
:idade de Nova lguas»I, fata(o do Rio de Janeiro, ao, treze 
d~ julho de 19:0 Eu, llenrlque Ouqu• Est••da Meyer, Oficial, 
o subscrevi e 3ss lno. Assinado : Henrique D1otqu• Estrada M•Y•"· 
Exlraldo por cop ia logo em se~u,da, <>lar.ao o orlg n•I. qw 
lol a l\x,do, selJdO na fo rma da lél. - H1nrlquo D•q•e E11ro,to 
Moyer. 3-3 

FOTO CLITC .H cn lr·•• • J o111"d \io ruro rasameoto. 
HC' I" ' -~ pt1 r ., ,:('l'Utnt'l.tv:1 em 3'J mi· 

our1,;s. F.-.p<'ci-.Ii .. tB ('UI rq1r0J u(•; ., diJ rdrl\to!I a cri-yJo, s.épia e 
l)lço YcoJ.ts tl, UJ,~'lUiJJ!ó=, t. Ull'', tp-'Jrc.i:, , u ntus o 1lbDU0 

R~o Moroch::i! Flo riano, ~241 Lc ja- T .1. 413 - Nowa lg••HI 
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FUBÁ EMPAC GR ANFINOf 
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A LUTA INTERNACIONAL fiii-........................... _,,. .... ,oo.... E D I T 11 
contra a constipaçdc 'B 1C BRASIL S. Ã. 

De p•blicofle i,. ~ 
... p, ...... ti• i...__ .. 
, • .,,a,, coa • i,,•1• de •• (11) 
dlot, a ••11••••• ... -A-.. 
• •• Piohlro G.1-1eo vi..,, 
•• ••lher [a., .. ._. ,...._ 
3vlacwle1, 111e ferae ...... , 

Segundo as eBlatlRIICaR, cêrca de UIDli terçi, 
rarte doa h11,bltaates d11s rel(iõ .. s htHeatri1,011is tlh 
Awérica a da Europa eofreri" u1.,u11lwente dur11a 
te o inverno das coutõeQUt'OCias de coost1p11ç il.,, 
lnúmerus peBROSI', 111010 ao hew,~Iério eeteotrivnh l 
corno no ronidiuoul, tor1111m se Ubbim ,,m cu~a v1 
tlwa9 de 11r~cções do up,ireibo rt'spir11t()rl, .. E' , 
coostip11ção que mina 8 coot;t1tulção cios humt'D 
a sãn 11Nrt1culurmeate a~ CnllHt'QUt'DCi8M d .. sth 
doeoç11 que se rec.ih10. Se .. m 18/19 " gripe e, 
paohvlu uos CHU&ou mêdo, 11gorli o INZ li grilll 
ltttliana. 

L':!mbra se d11 Polooia que em 1939 coot, u 
três e meio miibõeA de eogrip11'1oa. Em Clidli p, 1 
a perda de cttpllnl DKCit•Dtd é euotmt' e ollo "' 
pode 1•xprimir 1•m Klg11r1~m11s n qut- ti~t" c11m 
lolernacional d1:1 enformo cu~ta à 1Ju101toidud ... 

Por esta razão é tão importante qu.- a re~ik 
teocia dn c.,rpo se uumeoll' p11r11 qu~ ~" pos,.ao, 
evitar, em h•do o c11s11. us c,,ruplic11çõ,.,. perig•• · 
sas dti 11t•1QUt!~ de coastlpttçAo. A cumbinnçA,1 d(• 
produto outur11l quinioll e tl1t vitnmioa de frut11 , 
é o rl'médlo pnr exceh,ocil1, in, f - nslvn e St>(,!Uro 
co::itra a coostipaçlln e par11 evitar complic11çõ.-.. 
Exat&mentll n,is e~taçõ~s o.-rig.,~as o corpo pre 
cl11a do tonico qurnioa e da vit11min11 C que 110-

meota a resisteocla. ., ~ • 

Dr. Miguel N. D o n n i 
CIRURGIÃO-DENTISTA - RAIOS X 

Cirurgia d11 Boca e Poote Movei 

AV. NILO PEÇ.\NHA, Z3 - 3° ANDAR - EDIFICIO NICE 
TELEFONE 309 - NOVA IGUASSO 

D i à ri a mente - Atende hora marcada 

EDITAL 
De publicação de docuMe11fo1, •• p,oceno de loteomento de f 
terrc.1, coffl o pra.10 d• 10 dio1, o teque,ime11to de Conce1160 

Pinho Sobrenho • 1uo avlher Odete E1t•••• Pinho, coao 
•• ••a11•, na forn.a abaixo , 

Henrique Duque Es1rada 14,yer, Olicial da 1• Circunscri
ção do Rce1,trc de lmovda da Com•rca de Nova lgu.ssú, Es 
lado do Hi J de jandro, na forma da lei : 

Pelo presente edital, com o praio de 10 d111, laço sab<1 
a quem inleressar p,su que por Concciç.\o Pinho Sobrinho e 
aua mulher Od~te Esteves Pinllo, fon.n d<positados flt"Ste car· 
torio, pilra inscrição noa h:rmos do Decreto-Lei n ~. de 10 
de deiembro de 1937 regulamentado pclv Oecrelo n 3 079 de 
15 d< S<tembro de 1918. o memorial. a planta, os titulas d< 
dominio e mais documtntos alu,ivo1 à arca de terras absixo 
descrita , A qual l,i dada a designaçlo do •·Bairro São Ja•é" : 
Terrrno 1i1u•ao à Estrada Caioaba no Jo distr110 do .\\uniciplo 
de N"''ª lguassú, fora do perimt:tro urbano. no lugar denomi
nado Faienda da Poas, , medindo 252.50mts. de testada sobre 
a Eitraoa C• it1aba, medidos desde o encontro do prolo n&amen
to do aHnhamento da eatrada Cainaba. com o prolongamen
to do ;111t nhamcnto d111 E1tr1Cla ' 'C" . at~ o limile com o lote n 
22, 171 80m1S mais ~.80mts num total do 218 !IOmt1. de testa
da c1obre a Estrada · Cº, mediao1 desde o limite com o lote 28, 
até o encontro do prolungam,nto do allnl)ame nto da Estrada 

C''. com o prolongamem o do alinhamento da estrada Caioa
ba; 90,0Jmtt na linha perpendicular t l!ttrada •·C" , que divide 
o terreno com o lntc 28, pertencente a Antonio d' A1ccnção To
mé; 97.50mls. na linha perpondiculu à Estrada Cai:aba cm li• 
mite com o lote n° 22, p :rttnct:ntc a Aquilino Antonio Rodri • 
cues e 100,SOmta. aobrc: a linha que une os extremo• dessas pe,. 
pendiculart·• e em limite com 01 lundoa dos lotei na. 28 da 
Eslrad• "C". ptr toncenle a Ar lonio d' Asconçlo Tomé e lole 
29 tambim da 1!1tnd1 •·C" de Antonio Oonç11vc1 de Menezc1

1 

terreno ette designado por lot<s 23, 24, :?5, 26 e 27 da Zona 
de Chacaraa "'G11 Aos intereuadoa ponentura existentes Uca 
marca do o prazo de 30 diH. contados da últ im:a publicaçi o du 
presente para efello de apreae ntaçlo de 1mpugnaçlJ. Para coe.,. 
tar. atendendo ao que me foi requerido hoje-, tol IC" Uo o prcaen, 
le e oulrot de i_gu11 t<Or, pata 11ixaçlo e publicação. Dado e 
p1111do neata c1dade de Nova lgu111ü, aos viole e cinco di.11 
d o mh de julho do 100 de mil novecentct e cinc;u,nla. Eu 
Henr ique_ O~qut E11rad1 lleycr, Ollrial , o 1ub1crevo e aulno 
H i nriqw, DuqM, J;,t,oda Mry,r. E11raido por cópia loco • tr• 
1~ir, ratando o orlclnal. que lol eliudo. devidamente aelado, 
]{1,ir,q u, Duqu, Est ,ada Nl'ylt'. 2-9 

~001 11 1 a1 111 1 111111111•••••:1JF11111ow 1111.,..~ 

• 
LlTICINIOS IVAM MATTOS 
Oraade depõallo de que 110,: Min11R Prtt'l:: 1!1tepe, 

Luatb, Catuptrl~t~r~~:.'V':,;df:;:•:ic. tino, ob0<õ, 

CONSERVAS - DOCES - FRUTAS - MANTEIGA 

V:&NI>lil · b& POR ATACADO E A VAREJO 

:li.V, Nilo Peç.saba, 85 - Telefone 28b 
Caiu Po11tl, h-Ead. Ttler,: IV,\TOS-NOVA lllUASSÚ 

..... , 
' 

4!> MRlf)R ESTl\BBL BelMBNTf) OE e Re o1Tõ l)f) .-Jlls 

Filial de Nova lguassú=-E. do Rio : Praça da Liberdade, 98 
Teleil.: t ([onta~oria)e l~ (fierêuria);fot fel.: "latélltf .(aixa ~o (onei1J 

Í Condições para as 0011ta.1 de depósitos 

1 
Depósitos sem limite . . . , , . 2 % •• a, 
~epMilo inicial mioimo, Cri 1.000.00. Rttcradu liuu. Nlo rend•• 1uros os uldo, inf,. 
reores ~quda quantia, ae111 u conlas hqucdada, aatu de dccorriJ01 6' dias a coatar da 
data da abertura. 

Dep65ltos i'opalares - Limite de CrS 10.00000 li 1/2 % a. •· 
Dt~6til~s mlaimo,, Crt 50,00. Retiradas miaimu, Crt Zt,00. Polo readem jaros 01 saldos: 

1 
a) inlerooru, a Cr$ S0.00; b) excedentes ao timitt; e) das coatu cacerndaa aatu de 
decorridos 60 dias da data da abertura. 

Oep61l&oa llmltadoa - Limite de Cri &0.000,00 li¼ a. •· 
- Limite de CrS 100.000,00 3¼ a. a. 

Oepbitoa mlnimos, Cr$ 2to 00, Retiradn miai•••. Crt 50.to. Nlo rndea jaroa " 1aldo1 
inferiores • Cr$ 100,00. Otmais coodiçOes ideaticu is de Dep4tilot Populares. 

Oep6sltos a i'razo Plxo I Depósitos de llvlao i'rfvlo 1 
Por 6 meses 40/o a. a. p 
Por 12 meaea . . 5 d/1 a. a. ara relira4u aedlute prhlo aviso : 
Com retirada meneai da renda, De 30 dlu 3 111 •1c, a. a. 

por melo de cheque&: De 60 dlu • % a. a. 
Por 6 meaea . 3 l', '1ft a. a. 
Por12me1ea 4,.'lfta.a. De90t1Ja, 4111%a.a. 
Depóalto mlntmo - cre 1.000,00 Depóllto iok:lal mflllmo - Cre 1.000,00. 

LETRAS A PREMIO: Stlo proporcloaal. CoNlçlea Wfallcaa 61 41 Ocp611fo a Pr110 Fixe 

Fas, nas melhons condiçê5es, t&daa aa opel'áções bancdrias 
COBRANÇAS - TRANSflRtNOAS DE FUNDOS. 
DESCONfOS de letras. saques e cbequea sGbre eata ou qualaquer oulrcs praça. 
lMPfltSflMOS em contas correntes com cauçlo de duplicatas. 
CIIEDITO AGRICOLA a longo prazo, 10b a garantia excluelva da frui&. 
CRtDITO PECUÁRIO a longo prazo para cuelelo de crtaçlo, aqulalçlo de gado 

para engorda, recriação, etc. 
c11t01To INDUSTRIAL para a compra de m1t6rla1 prlmaa e reformas, aperfel

çoamenlo e aq ul1lçlo de maqulntrlo. 
Slo atendidos, oom a maior prHteza. lodo, os pedidos de lntormaç6ee e 

eeclareclmentoa eõbre qualaquer operaçOes da Carteira de Crédito 
Agrlcola e lnduelrial, que ee acha em pleno funcionamento. 

Agências em tõdas as capitais e prloclpals cidades do Brasil 
Correspondentes oos demais e em todos os palses do muodo 

Oficina tflecânica 
SOLDA ELtTRICA E OXIGENIO 

Serviço de torno mecanico o plaina, cooscrtos de md11.oinu 
em g_.nJ, reforma em motores de combostl~ iateroa, moA

tagem e usent&mcot1 do m:iqoiou do qoalqoer tipo. 

Bittencourt & Alarcão Ltda. 
Trav. 13 de Março, H,Tcl.136-NOVA IOUASSU',E. do Rio 

~ 
Comercial 

Fanerarla 

Ceio s-•• AatHlo - Ser 
vlço f'unerarlo - Qullhermlna 
Ferreira da SIiva. Rua Mare 
chal florlaoo, 2018. Tel. 86 -
'/ova lguaasú 

Diversos 
D•III• Per•l,a MonloHpo -

Conslrutor. Av. Santos Dumont, 
626 - Telefone, 69 - Nova 
lguusü. 

Hm,iqu, D,.q,., E,t, 
l/;y,r, Ofit111I d" I• C,,,._: 
do do R,1ulr11 d• , • ._ • 
""'ª"u d, N, vo 1,,....._ t. 

-:.:ºd!º 1!'; d, ]11-., •• tw, 

P,lo p,,..,.,.,dilol,c,,,,,o,-_ 
,t, J(I d,o,, '"'º Jabw • .,._ 
i,it,r,s,a, ~-,so qw ,,,,. A,,. 
.,,,, p,.h,,,11 G.,....,..., V'làt, 

•y • '"" "'""'" E ... -._ f'trri,a Gurm~,1,,. br•tU,.,.._ 
1/1 fo,,,.ucn,t,cn,,lo d,~ 
IO'lf!'ISIÍCOJ, f'IWdt•t11 1 doaá. 

c,l,udos ,.,. Nar,o /pas,li, e. 
1,,dn dn R1n d• ]-o. d ,_ 
Ma,,cJr,I Fl__,, ~ 
·UI, up,-. 101, fo,- .,._; 
tatkls n,st, ca,tonn, ,-W• i.. 
c,rç4o nns '"'""S tio D,p,,._ 
ui ,, ~-"' 'º"' ..... ./1 190, ,,p/o,..,..,.., ,_ 
o,crtlo-1..n "· !J.'7'J. • li. 
,.,, .. ,,.,. • ,~. o .__,, 
,, t,laJ1la, ,,. 1,, .. 1 •• ... .. ,o • ,,,,,;. d,,a,_,,,,, • .. ,-. 
uns d dr,a dt ,.,,~, 06-
t,sc,ito, a q•ul /r,i """" • ,. 
- " .,,..,,;.,, : r ... - 1a, 
/111) sit1<udn d ,l--,,, ft 
tCNaia, ""'''º dn ,.._,,,, • 
,,,.110, "º '''Aª" ........ 
Fmentda da P,,m, , "- 1 
'l8,!S011ots. d, distallda tt. • 
qu,,.a /on11ud11 Cl)9I • ,. 

A(>iffO{PS, ,,.,.,,. ,, ..... 
"' ,.,,.,, ,,,,,., o o1 .. ,,__ 
./a r,fnido -* .,,... 
338,YJMts. d,'""""°.,,. 
t, o f,.,idn1 p,lo lado .. 
d• ,_ d, """'º ...... tito pa,o o .,1.,.,.., .,., 
olm,,,.,,,.,,todo ""'~ 
, tü ,,.,.,.. IÚ ,.,..,. • ,. 

dos P,lo lodo ,~: • , .. 
20 ()OlfllS., lflOÍI 26,//IJIIIIJ. • 
u .. ha qoub,ada, "º l•i" -
o lot, ,i,1,r,no ,.,,. IM ~ 
dotü tkls rtq,,n,.tu, alll 
2ZI•ls. sobrt o ,,,.._.,.,, 
da r,/núlo ""' .A,...,. 1 

218,,.ts. "ª lido dor ~ 
ac,,mpa,,ltondo o_,. •llil 
N,qwtd. '"'""' 1111 ..,. 
do '6_• sitio 129, ,s,.,,. .
do do lado dluilo • ...,. 
t,o,tíJ1dO da ""' T~~ "lfll' t,4/a ,tw,,id,; A•-a-:-

',,, ";"'"'' " ,,.. c;,,..,,cL sllo no I• distrito tio ~ 
p,o d, NorHI /g,,oSSl4 ,,,.,_ 
do Rio d,, /•1111,0. :.::; 
,.,sados ,,._,,,_ ' • • 
fica .,o,codo o ,-- ., 
(t,infa) tlJos, '°""""" ~ 
lilflO p11b/1C11J;/Jo do ~ 

"ª'ª ''"'º (Ú ª"''""'t,;,,,,., ,,,.pNpaflJo. P• ,o f" ~ a/1,odmdn ao IJIU • ,,,. 
qwrido /t J•. /ot ,,,,. •;,,,. ,,,,,, -,,,,,,., .. ~~ 
pa,o ajixaf/Jo • ,....._ 
Dado , pauodo ••ti• J5 1/111 
dt N o11a /g,,usu~. 0

•• jJ -
do mls tújNlltu til • H_,. 
u"'º' • ""IJ-'"· EM, ~· qu, . n,. q.,, Eslr-"' ,_ 

Procedência S. Fidelis - E do R io 1 
INFORMAÇÔES, l 

Ojic,ol, ,, .,..IP"'° 1 W 
Henrique Duque Etuadl 

S. M. Torroca - Copias e pa. Ext,o;do por co,ill I•~ 
pels hellográ fl coa. R. Uruguaia- s,g,11da, uto,ulo ~ 
na, 112-1• and. Ponct: 23-41168 q,., foi ofix11do, ., • Rua M ar ech al Florian <> Pt ,'yrJfo. 2399 , 

T elcfonc1 J ·: , 

.,,_.,..,._, ..... -...,...,..,.~ _,-.,..-~_ .. --__ ,_,.._...,..,, -
lnrtiluto [linirn Dr. frmino ~aonona 

MEOICOS ESPECIALISTAS - APARELHAGEM MODERNA 
Do,nças Jn/,rnas - Úl«ru Ohlrlcu e Duoden1it -

Fígado - Vi,fcula. 
Dotnça, do Cora,ao - Hiperlcns1o arter/al e 1uu con· 

1equtocta1. 
(Juras VortCvJaS - Anllgas e r«ealtl, sem Optraçlo 

e 1em repouso - Var iaes - FIC"bitn - frhlptla 
Dotnças ú, Stnliorus - lnlla~açio dos ovári•J! - lrre· 

culuidade nas rrgras - G ·avtdn e sua condução. 
lJo,nra1 .Altrg,ca, - Asma - 8ron~ni_tcs . asm,01.a c:

c10nlc1 - Sinuslte - l ,hdrn. 
$tlilis, R,,,,n1ot1~mo - Tntamcnh , modern rs e t,~n s. 
Labor11ld110 - Radrouo/)ias - R11./r g,ati.J , 

Allrg,cos - J'14/,:1g,,. J, 

R, da Aseembléia, 32• 3º Pav.•8 ás 18 hs. 
TEL!FONE 2t-4969 - RIO Ot JAt<mO 

1 
23-2663 e 43 8826. 1 ulado. - Hearlqae M;;., 

Irada x,yer. 

Mandioca • elptra - Com 
pra se qualquer qua ntidade, li 
rua S. Sebattl lo, 1695 (fundos) 
Bellord R~xo-1!11ado do Rio. 

Durvalino do! iaoto! 
Ocspachanle E1t1dual 

R110 dr. G•tOUo V o, 901, 111 
1• andar - Sala 101 

NOVA IGUASSO - E. 00 RIO 

O Ginasio Alranil 
Peixoill 

está clu1ll101do oll· 
cialmeale eatrt OI 
melhorei e•ll:!õ 
cimeato1 do 8 

<-O,.C..C,.0,..; .. :-:-:,,:.->-.,-...>0,,,:-,.:+)..~'"',)(..:,+oo+., ....... ~ ,, 
VIEM AI 

Milagres de Setemb 

' 



l)OID!DllO, 6-VJU-1950 

~nra Municipal de Nova Ignassú 
=---
,, E C R. E T O N º. 4 0, 

OB 2 0B AGt>STC OB J9S0 
o pr,frito Municipal d, Nova /guussú, usa,rdo das atrl

Jl#ÇIIS q.u Jl,1 silo conf~ridas Pt lll J,g,:,/uç/JQ tm fJtgor, • fflDis, 
•ti,,Mndo ao disposto na R,soluçao n. 91, ds !J li• thumbro 

11/#9, DBCR l! TA : 
,\ri. I• - Pica o Prefeito Municipa l autorizado a doar 

,ttetlco Clube Aliados, enUdade eaportlva com sede neste 
•0 Jcl lo, um Imóvel, do patrimonio Mun1clpal, com 11 secutn
••ªcar!cterfstlcas e confronlações : Um terreno com I supe rlJ. 
ld de g s57m2, alluado no bairro Santa Eugenia, nesta cidade, f. dltlrilo deste Munlclplo, dentro do perlmetro urb&no, medin
do 123 metros de frente para a rua Blrfgui, 130 melros na li, 
b dos fundos, onde confronta com o leito do Rio Botas, 49 

1 ~ros pelo lado direito, confrontando parte com a rua Romeu 
•• arte com o lote n. 50 da rua Pareeis e 10) metros do fado 
!Juerdo, !Imitando com os lotes I da rua Blrlgut 3, 4, 5, 6, 
• 8, 9 10 e li da rua Oca!. 
'' Árl 2• - O l!rreno acima de1crlto destlaar-se.j exclusl
,amente à construção de praça de esportes ou sede social da 

,alld•i~t~~d~ Para o efeito do dl•posto no artigo preceden
le I entidade beneficiada assinará termo de doação, em que 
,e' obrtgue a cumprir as exlgencias constantes do mesmo artl-

fl· Parlgralo llnlco - O termo de doação será transcrito na 
rllura que for outorgada à enUdade benellcfada. 

elC Arl, 4• - No caso de dissolução da entidade benellclada, 
tollarl o Imóvel a pertencer à Munlclpalidade, que ficará de
llOl>rlcada de qualquer Indenização por benfeitorias feitas no 

1trren~rt. 5• - A doação de que traia o arligo 1•, efetivar-se
• mediante escritura pública. 

Art. 60 - O presente Decreto ent · ,rá em vigor na data 
dl na publicação, revogadas as dlspos ,ções em contrário. 

Prel•itora •uuieip.t de Nova lgoassú, 2 de agosto d• 1950. 
81i1BA8TlÃO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 

B e a o 1 u q ã, o n. 131 
Concede um auxilio de C,S 20.000,00 ao 
Ouei,aodo1 Fut•bol Ctobo. 

A Clmart. l!unicipal de Nova Ignassú, por seus representan• 
• ltpil, decreta e eo sanciono e promulgo • seguinte Resolução : 

Art. I• - Fita concedido ao Queimados futebol Clube 
o auxlllo de CrS 20 000,00. 

Paragrafo tl.nlco - O auxilio a que se refere esle arllgo 
led aplicação na construção do muro da praça de esportes da 
ea"dade referida. 

Art. 2<t - fica o Poder Bx,cutlvo auto,lzado a abrir o 
cr6dllo e1pecial de Cr• 20.000,00. 

Art. 3< - A presente Resolução enlrará em sfgor na data 
tlc 1ua public>ção, revogadas as disposições em contrario. 

Prefeitura l!onicipal de Non lgaassú, 1 de agosto de 1950, 

SEBASTIÃO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 

Besolução n.135 
Concede 1ubven,õe1 a diverso, e1tabelecimento1 
de •n1ino. 

A Cam&ra Municipal d• Nova Igaassll, por seus represontan* l111is, decreta e eu 11ncio110 e promulgo a seguinte Resoluçlo: 

Art. l• - Picam concedidas, no exerclcio correnle, sub
ftlÇ6es na lmporrancfa de sessenla e cinco mil cruzeiros ... 
(CrS 65.000.00) ao3 seguintes eatabeleclmenlos de ensino . 
Colt&lo Leopoldo . • CrS 30 000,00 
llllttuto lguassuano de Enalno . • 10 000,00 
Olaas,o Ah ãnlo Peixoto • 10 000 00 
lullluto S1lve11a Leite . • 10.000 00 
Curao S,nto Anlonlo 5.000,00 

Art. 2o - fie• o Prefeito Municipal autorizado a abrir 
o aec:adrlo crédllo especial, na época oportuna. 

Art. Jo - A presente Resolução entrar, em vigor na d,ta 
de ava publlcaç!o, revogadas as dllposlçõea em contrário. 

Preleitora llunicipal de Nova Jguassú, 2 de ago1to de 1950. 

SEBASTIÃO DE A.RRUDA NEGREIROS - Prefeito 

PORTARIAS 
O Prefeito l!uo.icipal de Non lgnas1tl., usando das atribui

tlts \De lhe slo conferidas pela legislação em vigor, 

Resolve cancelar a Portaria de 1• de agosto de 1949, pu
_.lcad1 em 21 do mes:no mês , que designou o ser.l:lor desl• 
Prelellura. Ernesto de Souza fontes, para proceder à vistoria dos 
ttlculos destinados à ln,talaçào de linhas de transportes cole 
11,01 aeate l!unlclpoo, de conlormldad, com o dlsrosto no an !!_ do Decreto n. 15, de 28 de junho de 1949, a partir delta da-

Preleit11ra lilno.icipal de Nova Jguassú, 19 de abril de 1950 

P 
Resolve designar o aervldor desta Preldtura, José Joaquim 

i:,drelra, para proceder à vlatorla dos vdculos dostlnado• à 
•- lllaçlo de linhas de lransportes colet1vo1 nelle l!unlciplo. 
~ ~nlormldade com o disposto no artigo 12 do decreto n. 15, 
- • de l•nho de 1949. 

Prefeitura Kuo.icipal de Nova Iguulll, 19 do aLrll da 1950. 

Resolve cancelar, em face do laudo médico, o restante 
da llcenca para tratamento de saude concedida ao extranume
~l4o measallsla, Jeronlmo Bnbosa de Araujo, por portaria de 

e março deate ano, a parUr desta data . 
Prolaitara M'.no.icipal de Nova Igoarni, 15 de Junho de 1950. 

Concede, nos le rmos do-;;rl. 120, item IV, da Conslitui:!: :'t•dual, ao Vieia, do Quadro Espeti>I, Sebastião d ,1 llo
- o N11cimento, a partir de 8 do corrente, 6 meses de li· 
-nça t1peci a1. com ventimenlo. 

Prefeitura l!ooicipal de No-.. lguustl., f> de julho de 19W. 

IEll"8TilO DE ARRUDA >lEGREIRO~ - Prefeito 

CORREJO DA LAVOURA 

A Sua Garantia 
de Bons Serviços 

Só cuidando bem do ~ e·J outom ·el, o 
sr. CO"l!&guirfi cons -rv6-lo em íunciono· 
mento p::.1Íaito po• muito h,mri-""- TEmos 
um pio no de serviço que prevê umo 
ot&nçóo p~riódico co BU cerro, o qual 
incluo t udo ql'cnb é o,,.e,"c.LI porg 
6Vitor o desgosta pre 11oturo e , a ront lr 
um bom randim6nt _. 
T rogo o se1.1 corro a o no sso Posto e o 
auxi l io remos e, mont6-lo sempre em formo. 

POSTO ESSO UNIÃO 
José Moreira Neto 

Rua Dr, Tlbau, 80 
NOVA IGUAÇÚ • ESTADO DO RIO 

AUTO SOCORRO a qualquer hora 

Oficina Mecânica lguassú 
Conserto e reforma geral de autom6veis e ca· 
minhõcs. - Solda-se a oiigênio. - Adaptação de 

freios hidraulicos a qualquer tipo dr carro, 

OUOCIIII A FRAIICO 
R, Muecllal Pleri11•, 2376-NOVA 16UASS0-E, de Rio 

A .1 
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COMARCA OE NOVA lGUASSU 

E D 1 T A L 
Registro de Imóveis da 2•. Circunscrição 
Hermet Oomea do Cunbl, Ollclal do Registro de Imóveis 

deala Clrcunscrlçlo, torna p6bllco, de acôrdo com o que deter
mina o arllR0 r do Decreto Lei n. 58, de 10 de de<embro de 
1937, que toram deposlhdoa em aeu cartório, à rua Oetullo 
Vara•• n. 126, ne1t1 cidade, p or C armo Ca mpanell~, comer
ciante, e sua mulher ema K.anclnl Campanella, res1dentcs e do
mlcllladoa na avenida Oawatdo Cruz n. 20, apartamento 1001, 
no OlstrUo Federal, o mert1orlat, planta e documentn•, refe ren
tes ao loteamento de uma Area de terra com 2. 150.885,00u,2, ti• 
tuac!a na zona rural , no dlalrlto de Queimados. 2• dhle )lur.1-
clplo, sob a denomlnaçlo de " Vila Central" , á E1lrada Quei
mados-Caramujos, , direita de quem vai de Queimados para 
Caramujos, entre esta Estrada e a linha tronco da Batrada de 
Ferro Central do Braall, alraveasada pelo rio doo Poços. a 
1113 melros anles da vala rellflcada do meamo rio, medir.do 
1113 metros de frente do ponto de partida até a dll• vala e 
46150 metros d•pols da traveaala da alullda vala; de fundos 
conlrontando com a mencionada Bslrada de Ferro Central do 
Brasil . d uas exlensões de 1355 metros e 438 metros, a I• ant<1 
e a 2& depola do relerldo rio, de quem vai do Olstrtto Federal 
para o Inte rior; pelo lado direito, 776 metrot, conlronlando 
com s ucessona de Carlos Domingos Ortv\clch e pelo e•Qutrdo, 
aa extensões de 594 metros, 56¼ metros, 152 melros e 290 m•• 
troa, confrontando com a Companhia Fazendas Reunidas Nor
m•ndla, S A., ou suceasore1 e 1138.50 metros, confrontando 
com a Bmpreza Exportadora lllac Gre11or Matos Lida, dividida 
em 2937 lotea para venda por oferta pública a prazo e em pre<• 
tações. As Impugnações daqueles qu• se Julj!arem prejudicados, 
deverão aer apresentadas em cartório, dentro do prazo de 30 
dias após a 3> e última publicação do p1eser.te. Nova lguassú. 
4 de agosto de 1950 (a) He,aH GomH do Cunho. 1-3 

E. o. J:gua.ssú Iguano Baiquete [lnb! 
RESUMO DOS ATOS DO SR. Rl!SOLUÇÕES DE 2-S-1958 

PRESIDl!NTE: 

a) - tomar cilncia do Bo• 
latim Oficial n. 22 /50, da LID, 
• arquivd-Jo; '>) - tomar CÍl'II• 
eia do Boletim 11. 12/50, tio 
M,squita T. e., e arquiva-lo; 
c) - oficiar ao E. C. Belford 
Raso, agrad~u,,.do o convii• 
f>ara o buile realizado no dia 
29 d, julho último, ,,,. come
moraç4o ao 26° aniv,nario 
d6 sua fundaçlio e transmiti,s. 
do-llu as nossas fllicitaçlJ1$ 
por tao auspiciosa data; d) -
co,ium demissao, do cargo d6 
sub-dir,tor d, futebol, ao as• 
sociado Auro Hugo Cardoso; 
1/ - incluir no quadro social, 
como colllribuinles, os srJ. 
Edmundo Baro,ii Soar,s, H,. 
lio Soar,s, J adi r Martins • 
Rom,u Mdnros C(Jrt,s; fJ -
r1aliz:ar no f>roximo domi,rgo, 
(hoj•J, das 20 as 23 horas, u,.a 
,,un1llo dançant• a el,trola; 
1(/ oficiar ao Pr,sident, da 
Lilfa D,spnrtiva d• BQrra do 
Pi,at, transmilindo-llu os nos
sos ai:radecim,ntos pela lws· 
pitalidad, pr<,f>orcinnada pelo 
sr. HoM~f'O Alarquts, diretor 
tkt1ico daqu,la ,ntidatú, ao 
Presidsnl1 dest, clulHI, quan,lo 
de sua ,ec,nl• visita 4quda 
cidade. 

Nova Igoa\sll, 1-8-1950. 
Fernando Celao G•l•oriH 

Diretor da Secretaria 

V d 
uma casa grande ªll e-se e boa, c_om terre• 

D no medindo 1.1100 

a) - Oficiar aos srs. Luiz de 
Azered?, direlor do CORREIO 
DA LA vOURA, Nicolau Rodrl• 
gues da Silva, Presidente da 
LID e Raymundo Nonato da 
Silva, rtpresentante do ºDiário 
Esportivo", nesta cidade, para 
assistirem à reunião esportiva 
de sabado, 5 do corrente; b) -
convidar uma equiqe do Milio
nários I!. Clube para realizasr a 
partida preliminar do jogo IBC 
x Mackenzie B. Clube; c) - to
mar conhecimento do ofltio o. 
126/50 do Mesquita T. Clube; 
d) - designar 01 ara Sebastilo 
Herculano de Matos Filho, Hil
ton Soma, Humberto Soma e 
Luciano R;malho para recep
clGnarem a embaixada do Mac• 
kenzie, na gare local; e) - de-
111nar os srs. Fernando Salea 
Teixeira, Cristiano Tinoco, Er
miro l!stevam de Lima e Ma
noel Pedro de Almoida Couto 
para recepci0narem a emb1i1:a
da do Milionarios na quadra 
dn O. A. Peixoto; 1) - oficiar 
à LID. solicitando licença para 
a realização do festival espor. 
tivo no dia 5 do corrente; Rl 
- oficiar à LID, aollcltando 
inscrição no li Campeonato 011· 
clal de Basquetebol, promo,1-
do por aquela Entidade; h) -
tomar conhecimeDIO e arquivar 
o Boletim n. 22 da LID; 1) -
aprovar o balancete apreaent•• 
do pelo ar. Tesoureiro, re leren° 
te ao mês de julho do corren• 
te ano. 

11él.10 SO~A - 10 Secrt1•r10 

MILAGRES DE SETEMBRO 
m2, com entrada por duas ruu, 
com todas aa dependendas. Luz 
e agua •ulicientet. Trata-se na 
rua Araguaia. 200 (anliea Raja) 
com o ar. Willi, 2-:6 

lmiltar da !ilva Barbo1a 
Despachante Municipal 

"""""_,.,_ .... 
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E 

PENSOES DOS INDUSTRIÁRIOS 
A. VISO A.OS EMPREGADORES 

Contribuição Adicional 

l - A fim de tezer foce à recente majoraçilo doe btineflcios 
da Previdência SJc1<1l (L0 I n• 1.1J6 de 19 -6-50}, toí io11titulda pelo 
Decreto o• 21i.4l2, de 24-7-50, uma taxa adicional de 1¼ (1¼ doe 
empregadores mais 1 ¼ doa empregados), que será cobrada a partir 
de Agõsto de 1950, englobadsmente com as a tuais contribuições de 
associados e do empregl\dor. 

li - !8!o pô•to, as "Contribuições parn o I. A. P. I.", a par
tir de Agõsto do 1950, deverll'> ser calculadne e lnclutdaa no Guia 
de Recolllimento oe base de 12°10 e nao de 10% como vinlla sendo 
leito nuterlorm ate. 

V/Hmnr de Rl:-reu LasH nce - Agente 

A,. P,e1idenle Vorgos, 149 

to ond01', 10l0 5, Tel, 43 7535 
Rio de Janeiro 

Torneio de 
Caça de 1950 
Colocaç:ao do1 cancor,ente1 

lffl 30-7 - 50 
Ponto, 

10 - Gu1u lco }). SimoAato 220 
2o - Cactaoo Bucci . . 21~ 
3o - Coiso F. Pereira . . 18' 
¼O - Manoel J. Ribeiro F" 181 
to - Moriaoo J. Adri•no 187_ 
5o - Arnaldo Palmeirat 1!6 
6e - Hely Lonrosa • • 15~ 
70 - Céur Palmeír11 128 
8o - Ramiro Wolalers 11!1 
ço - José Maraodl>la nlG 
100 - Paulo Baia 75 
ílº - Ot•cilio /\raujo . ~ 
120 - Norí,al n. Vieira .B 
ISO - Adalb,rto S. Olinin 23 "º - Stlrastilo Ltar• , • 1a 



AS BOAS E AS MÁS 
POEDEIRAS 

José Norberto Macedo - Veterinário S2nitarist> 

Estas consldrrações 110 dlrlgldu 101 criadores de R•li· •U•, 101 1vlcu1tort1. grandes e pt quenoa, dude oa que tenham 
aeta duz,1 de n•• no quintal, aos que ae dedicam à proJuça, 
ladustrlal de nea e o,os. 

SI, consolhos cuja observação e cumprimento trarlo re-
111llado1 utlalatórlos 101 criadores de aves. 

Em primeiro lugar, como fator de sucesso, deve-se con. 
liderar I raça da 1allnh1, pol•, a comum, sem raça, ah!m d, 
eer mi puedelra, come ou alimenta-se tanto ou mais que um• 
He oreclal~ada para produção de ci.rne ru de ovos. 

Por que, enllo, criar gallnhH comuna, se 01 ,esullado• 
com a crl1çlo d11 nu de raça alo 1uperlore5? 

A galinha caipira, ne comum fruto de cruzamentos ln 
411Crlmlnado1, nlo põe mais do qu, 80 a 100 0,01 por ano, ao 
puao que Legbornel, Rh)de1 e N, w Hanpshlre ullrap1111m a 
au doa trrzenlo1. 

Numa uploraçlo de 0•01, considera-se que a ne só d• 
lucro quandc, põe anualmente, no mínimo, de 1110 1 200 ovo, 

Nece11ll1 ela, para 1110, de boa e faria alimentaçlo, polo 
do 1eri ncanndo o 1010, comendo minhocas, Insetos ou um 
pouco de mllho qu~ tncontrart todoa elementos lndlspenshelc 
l pronta lormaçlo do o,o. Port1nto,par1 se colherem 0,01 dota 
111orca alo e11eacl1l1, 1eado o primeiro a Raça ou a qualida
de du gallnb11. 

Sem esta npectallzaçlo ou lendencla para postura nlo 
ll41aalarla aenl-111 doa melhorca 1llmeat01. 

O ae1undo e e11enctal lalor f o alimento. Alimentar ra 
cloaalmente, col'I conhecimento de cauaa, f, porfm, coi11 dl· 
ftreale de abarrotar II aves de milho e farelo. 

O &Ylcullor tem que começar pondo sempre I dlepoal
çlo dH avea lpa limpa e abundaa,e. 

A funçlo da acua na dl1e1110 doa 1llmenlo1 f baalca e 
1 11llnb1 f sempre uma 1r1~de bebedoura de acua, capeclal 
meale ae criada em clima quente. 

01 1llmenlo1 ou elementos de que ,e compõe uma raçlo 
alatura ou farelada, deYem enlrar em proporçõ<I que a11e1u
rem o equlllbrlo ou 1uprlmealo das nece11ld1d,1 or11nlc11. 

Eaaa1 aecenldadea nlo s1o pequen11, pelo contrirlo, 
ama ave em tranca postura ou na m•da, despende grande lrl· 
llllbo org&nlco para formaçlo do o,o ou de nona pen11. 

A quanlldade de protelna de que necesalta para lormar 
li pen11 ou de dlclo para formar e- c11c1 do ovo é enorme, • 
H alo encontrar cilclo e protelna l dlspoalçlo, 10b a forma 
1llmeato no cozo, 1ua produçlo de 0,01 dtmlnulri. 

Das farlnhH de carne e 01101, doa cereal,, crloa, le11u· 
aea ou .ve1e1a11, 11 aves retiram o tndlapens&vel em proteina, 
lllllrato de carbono. aal1 m1aenl1 e vll1mln11. 

Ateale-ae poli para a raça e allmenlo como latorea b.i, 
1lco1 do bito de c;uem prelcnder auferir lucro, em nlcultura. 

DE 
COELHO BARBOSA dC1eA 

Laboratórios: 
R.Jooquím Polharu,64J·Río 

CO}IARCA D~ l"OVA IOVASiV 

EDITAL 
De p,blica,&o de dac•mon

to, em proc1uo de loteoctotn· 
to de terr1111, cem o praEo de 
10 dlo•, a r1que,lcsento de Ma.
noel Gonçalve, fl! tua mulher 

no forma oboi•o 1 ' 

Henrique D u G u e 1!1trada 
\\<ycr, 01,clal da PrlmtlrJ Cir 
.unscrlç&, dn Reglslro de lmo 
veis da Comarca de N o v a 
1guau,í, Estado do Rio de Ja 
nelro, :,or nomeaç.lo na lorma 
da lei, e tc. 

P~lo presente edital, com o 
puzo de 10 dia,, laço aaber a ~·•m lnlere11a1 possa que por 
\\anoel Gonç•l•u e sua mulher 
Maria Amparo Gonçalvo foram 
Jepo11tado1 neste cartório, para 
nscr1ç&o nos termos do Decre-

to lel n. 58, de 10 de dezembro 
le 1937, reiulameotado pelo 
Decre10 n. S 079, de 16 li• ae. 
lembro do 1938, o memorial, a 
planta, 01 lltuloa de domlnlo 
e mala documentos relerentea 
~ .irea abaixo dividida em IO· 
l<S e à qual foi dada a dono• 
minaçao de VIia Bela: Terreno 
s,tuado à rua .'1-\lnas Qerals, 
dentro do perlmetro urbano des
ta cidade, no 11.,ar denotr1lnado 
fazenda da Posse, que começa 
a SOms. da •~qutna formada 
com a rua l'aralba, medindo 
120ms. de lrenle aõbre o all 
nhamento dtua rua, 203ms 70 
pelo lado direito, soma pelo 
lado e,querdo e 165ma95 na 
1,nha dos tundos, dtSIJ!nado 
par lotes na 3, 4. 5, 6, 7 e 8 
da zona de chácaras P, e esta 
situado do lado dlrello de quem 
partindo da rua Paralba segue 
pela rua Mlnaa Gerais em dl
reçlo à Primeira ettrada de 
S,nta Rita, limita pela direita 
com o lote n 9, vendido I Fran
claco O:ntll Costa. pela esquer 
do com o lote n. 2, vendido a 
José Bernardo Alves e nos lun
doa com 01 lolea 14, vendido 
• Josf Joaquim de Carvalho, 
15 e sitio 22 da rua Paraíba 
vendidos a Corlna de Campos 
Telheiro. Aos lntereaaados na 
apresentação de lmpuanações 
fica marcado o prazo de 30 dias, 
conlado da última publlcaçlo 

ANO XXXIV NOVA IOUAli$0 (Estado do Rio). 6 OE AGOSTO OE 1950 

Tetet.., Ili 

N. thi 

C o I o n j z a e ão 11.? o 1 í ti e a E e o n ô mi e 4 

d B
. d, e Siderurgia 

a a1xa a (CHcl ... a ola Ja .,..._, 
cenlando: •·Segundo o, termos aob 01 quais foi coacedldo 

1 empreallm?, o B• asll ter! a 11•ranl•1 de um llu10 coutaale de 

Fluminense 
Acaba de cb,gar a Nite

rói o segundo escalão d, 
colonos iuliaoos que se dcs 
tinam i Bux,da Fluminense. 
Vão ser eocaminh,dos para 
o Município de Araruam, 
em terr11 aH adquiridu p c 1 
Cooperatin dos Abruzzos, 
que foi a entidade encami 
nhadora dessa corrente im, 
grat6ri1. 

Atl o 6m do ano, novo, 
uúcleos de imigrantcs·agri 
cultore1 italianos deverão 
chegu • este Estado trazi· 
d.,, por essa Cooperativa , 
por outras cm numero de 4, 
que estão organiz,du n, 
lulia para tr•nsporurcm r 
implantarem cm nosso Pai• 
familias de colonos com lar
ga expcricncia 2gricoi2. 

O Governo dme Esud" 
v,m dando a essa iniciativ, 
todo o amparo e ar6io. 

Afranio 8inasio 
Peixoto 

s l t u a d o no mais 
apraz!vel local de 

Nova IgoaB&ú 

produtos slderúrglcot nacional, O projelo, uma YeZ COICllldo 
lornecer6 uma grande proporção de aço para H aeceaaldalleÍ 
•nternu; ••llmulará o desenvolvimento de nou, lad111tr1a1, 
!>Is como as que dependem do empreio de utrutaraa de 
e permitir! a econõm1a de dl•lsas." •·o, plano, Ce ezpa.;:, 
declarou ainda mais o sr. Oatton, ' 'te desen,ol•eram ea CO.: 
sequência do resultado de um cuidadoso uludo de eninbarta, 
e ••• realização deveria reduzir 01 cuatoa unltUl01 cm VMta 
Rednnda, por melo de Instalações equlllbradas e a lmPGfllala 
ampllaçlo de capitala e mio de obra". 

Falando sobre o procreaso dn atividades ladn1r1111 e 
sobre as conslruçõ•• no Bnsll, o 1r. Oaaton dine q1e O • 
do cimento armado criou uma tcndencla tal na arquttelara .._ 
,llelra, que será tanto mala notavel quanlo passem 01 dlaa. 

Referindo-se à Usina de Volta Bdonda, dlaae o ar. o. 
ton que, conquanto a usina 1ldenlr11c1 seja alada coabOlllo 
pelo Oovêrno, a lnYenão de capllal1 partlcularca utj lettdo a, 
tlmul•da por melo da venda dos t!loquca e1l1tentea. Coaci. 
do suu declaraçõea, dl11e êle que, por fim, ser& uu eapna 
dlrl&lda por particulares e de propriedade de parlli:alarea. 

falando ao, joraall1t11, o gen. Raullno de Ollwclra 11e, 
clarou que o Oo•frno Brullelro acrncentari, era moeda 111111, 
•eira, o , qulvalente 10 emprelllmo norte-americano, o q• _. 
ao plano de e1p1n1lo um total de :IO mllbõea de d61ara. 

Disse. ainda, o geo. Raullno de OIIYelra que n IHfflllll 
de e>pltal• n1 usina sldenlrglca montam, atf boje, a li M
lbO" de d61arca, o que tnclue o financiamento do Oottraa 
Brasileiro, 01 emprestlmoa do Banco de Eaportaçlo e ,.,... 
çlo, e o capital parllcular. Informou tle, 11nda, qae 11-
0 c,,nsumo de aço no Br11II, desde que a usina ,atroa 111 
funcionamento e haver& multo maior procura ao fllluo, coa o 
dcseuol,lmeoto da usina. 

O crtd,to concedido pelo E1lmb1nlt. Irisou a 1lt1 ,.... 
brasileira, aerwlr6, ainda mala, para m•lhorar II bo11 rtlll&f 
jA eslsler.tes enlre o Brasil e os E1tado1 Unidos. 

Oficina Mecânica 
&ll'OllMAS D! AUTOS EM GERAL 

Pllltal'M, capotas e eeturament01 
C.U1rtN •• bateriu dlnnu 

Umberto Ambroai 
l. MAJOI AIQCffe IO VALI!, 71-NOVA IOUASSC-1!. ff 1; 

• - ., •• 

do presente. Para constar foi 
feito hle e outros de Igual teõr. 
para afixarão e publicação. Da
do e passado nes1a cidade de 
Nova lguasaú, Est,do do Rto 
de Janouo, aos vinte e oito de 
julho de mll novecentos e cln 
quenta. Eu, Henrique Duque 
Eslrada Aleyer, Oficial, o subs
crevi e assino. As!tinado: Hen· 
rrqu• Duqu, Estrada M,ye,. 
Extraido por cópia logo en, ••· 
RUida. estando o original que 
foi alixado, selado na forma da O 
lei Eu, Hen1ique Duque Estra-
da Meyer, oficial, a aub~crevi e 
assino Henriqu, Duqn• Estr,1, 
da Jleyer. 1-3 

BABASSU' Sociedade haticinios 
União htdae 

TOSIU I llONQUITU 1 

11n1 mosomo 
(Ili. VIIIA) 

G RANDE TÔNICO 

Do babusú tudo se apro
veita. As folhas e os talo• 
das plantas, a fibra e o te· 
cido das espatulas, o palmi· 
10, o c6co, as amcndoa,, • 
,té o e,pigue das palmeiras 
E' como bem ,e diz : o boi 
da florem. 

(}sina e Entreposto de Lelle 
Laboratório• completo, para u&111• de lelll 

Matriz I AVENIDA FRANCISCA oe ALMEIDA, ,. .. 
(EdlAclo proprlo) - NILOPOUS - Es,_. '" Ili 

6ratls - Peçam o Indicador Homeopático "eoe• 
lho Barbosa", eecrevendo para o endereço acima. 

F i 1 1 a 1 1 USINA : RUA SÃO JOÃO BATISTA, SfJ 
(Edllclo prop, lo) - VILA MERITI - E,,_e '" Ili 

DEPOSITO SANTA HELENA 
L11T l(!INIOS 

•11iro Emm•n11el Fr•n•altl• 

e>voa, Qaello• , Manteiga e Doces 
A PRl!ÇOS aARATISSlllOS 

y.,..._. PO~ ATACADO I A VAIUQ 

h • Jlal, Plorlapo l'elxo&o, 2~14 (tuodo1) 
~· '• I,r,J• , •• lodo 4o A,,....,.., 5a<I l••1t• 

HOVA i<IUASSO lSTAOO 00 RIO ...,,,,,,.,.,,,. --. . . . ... -... ., ........ -.. -..... -. --~------J-

Jt>SB M11Rl11 TBllCB1811 
s o Ct o GERENTE 

·--
CAVA 

J. LA O A V A 
O.AMARAS FRIGORIFICAS. SORVETEIRAS E BALCÕES FRIGORIFIOOI 

Oeladelra1 Comercial• a 
Domeallcu 

Aceuõrlo• para relrlgeraçlo 
em geral 

Oficina Modelo para moDll
gem e conaertOI 

Serviço de -;;,enaQIO • 
domlolllo 

ehamados nocar••• 1 
R4d)OI - Méquln•• 2ill 

- ----- R. lllnl. Floriano Pelxolu, 

rr,~ Rna Marechal Floriano, 2399 • Telef ne 325 · NLva fguassú . E. do Bi1 
Ir& 
~~Wl.~'®~~~~ía:.!l."";.E-::;~'61a~~~~~~ill'I', 
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