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Em vista dos esforços empregados pela Comissão de Festas, 
a Semana da Pátria vai revestir-se de todo o brilhantismo 
......... ====,...~ 
A sorte dos refugiados fisicamente deficientes A\ V ONT A\ \D IE 

Fator essencial na vida da Humanidade 

Eatre a:1 pes~ab 
de• quais !-e ocupa 
• orgeniuçllo ln
un,1cion1l de_ Re
llt i•do• (OIR), ••· 
,,.traat·~e eprr.xi
•ad•meate ZS.000 
pttiou idous e 
eaftrmas, para 3S 

qa•i• é diflcil en · 
,t1trar novo~ la· 
,e1. E•I• situeçlo 
•elboroa, entrrtao. 
lt, duraate os _úl, 
timo~ mese~ devido 
l col1bor1çlo es
,.,iel de certos 
,alses e iutitoi, 
ç1e,. Nu flagrante, 
l Hqatrda, um re• 
fl(Í1do idoso, um 
4•• 980 10s quais 
foi oferecido ª"'º 
,.r ,ma ordem ca
t61ica francesa, c<,nvertia com um padre; à direita, um refugiado cego discute 
ode ,erio recolhidos 100 cegos e suas famílias, com um funcion6rio de um 
nraegah. (foto ONU). 

a• perspectivas de seu futuro na Noruega, 
dos acampamentos da OI~ e um representante 
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Queremos, 
prellmloarmeo
te, registar a 
expressiva car
ta 8 DÓS dirigi
da pela loslgoe 
coreógral" Ka
tberloe D u u
b a m, doutora 

1111 Aotropologla, pela Uul
•enldad_e de Cblgago, em 
lgr&dec1meoto à crõolca, sob 
1 epigrafe "O Precooceito Ra, 
elaf' publicada em edição de 
li ~e Julho p. !iodo do COR
REIO DA LA V OURA. 

Tl•emoa o prazer de apre
elar Katberloe com aeue bal
llrtooa, eeua caotores e seue 
auaico,, em graode eepetá-
11110 de bailado, pela primel
n •~z no Brasll, oo Teatro 
Republlca da "Cidade M,ua
•Uhoea''. Um exilo locompa
n vel, extraordlo&rlo! Um eo
anto para a vista e para os 
IIIYldo11 

A PIAtéla empolgada, emo
elooada, era c<.'oetltulda de 
elementos mais repreeeot .. u 
!°'Jda alta aocledade do Rio 
•I aoelro. 

Ce11irlo1 deelumbraotea em 
pre.1avam aubllmo r e a I e e 
::uefe templo de Terpsico
Diioi:~~lzado por Katberioe 

A LAPIS ... 

KATHERINE DUNHAM 
SILVINO SILVEIRA 

Doa oumeros do programa, biea e assiste a um de seus 
todos coroados de calorosos rituais, no qual os mortos 
aplausos, podemos salieotar: Bilo devolvidos à ,·Ida. 
"Variações de Rumba''. "La Medroso, mas firme em 
Comparsa'', "Nostalgia", "Ju, sous propósitos. Julot peree 
ventude Apaixonada", "Bar. gue o rei dos Zombles e con
relbouee'', "Ritos de Transl- segue dêle o "Cambois". o 
ção". poderoso talleman de amor. 

O espetáculo termloa com Na ooite seguiote, reioa a 
"L'Ag'ya'' de Robert Sanderij alegria. com a mazurka ele
e argumento orlgioal de Ka gaote crioula ~u "llozoi.k''. 
tberioe Duobam, com a par- cedo se traosformando numn 
llclpação de seu bomogeoeo alegrin sem Inibição, criada 
e disciplinado conjuoto de I pela ··Beguioe". 
artistas Julot. cbegaodo à cena fes-

··A ação tem lugar em Vau - tive, submete a todos, quando 
cllo, povoado de pescadores expõe o "Cnmhols". rle llio 
de Marlloica, oo século XVIII. graode poder O prnprio AI
Loulouae ama e é amada por c1de cede ao seu leiliço. Eo 
Alcide. Julot, o vilão, se mos-

tão, começa a "Majumba", o 
bailado de amor da Alrlca 
autlga. Loulouse contloua 
cada vez mais poesulda pela 
lnlluêoela do talleman, porém 
Alcide ee livra subltameote 
de seu feitiço e se separa 
doa que o provocam, Julot n 
"L' Ag'y"'', a dança guerreiro 
da Martinica. 

Em "L"Ag'ya", e seu termi 
oo eocontram-ee a consuma 
ção daa fôrças produzidas 
pelfl superstição e a violêo
cfR". 

K~therlne Duobam. coofe
rencleta ilustre, om artigo re 
cente, publicado no "Correio 
da Manhã", aoallaa "0 estado 
doe cultos eotre os povos 
dcsbcrdados'', mostrando oa 
atualidade a sorte de nume 
ro,os grupo• humanos 

"0 homem é essench,lmen
te um ser social. e para isto 
foi preciso que êle participas 
se do vhla do grupo. Sem 
csll\ particlpaçllo, êle apre
eeota numerosos slntomna d,· 

prezado por Loulouse, e cheio BSLE> He>RfZôNTJ,,SA.~ATÓRIO STA. TERESINHA 
de odlo e de desejos de vlo-

tra furioso porque foi des- , 

gança, decide pedir ajuda do P•r& dototos do apsrelbo re•pintório. - Diretor: Dr. Luiz 
rei doa Zo!:lbles. de Azeredo Coutinho. - Alim•ntaçllo boa e cuidada. - Poeu-

Peoetraodo na selva, Julot. l motoru - R•ios ultra-violct, -- RAIOS X. 
cheio de terror, procura e Avenida Carandaí o• 9:lS. - ~·ooe: 2· lô rn. 
encoolra a região dos Zom- ------------------------

Por Jo!>é S i bbcrman 

A vontade é uma afirmação consciente do indivíduo. e 
dentro do espirita uma real concepção do pensamento. 

Pensar e logo fazer ê o que impele a volição 
E' preciso persuadir-se de que a vontade é a verdadei

ra ordenação da vida. O livre arbltrio é a propria encarna
ção da volição. 

Alguns contundem vontade com caráter, então supõem 
o sentido que na realidade tem, daí que envolvem uma afir~ 
mação negativa. 

Isso sim, que a vontade aliada com o caráter formam 
a essência vital do que intenta o raciocínio para perceber o 
objeto. Resolução e determinação con gregam a vontade do 
indivíduo. 

II 
Os espiritos indecisos de monstra m s ua mediocridade, 
Os vacilantes ficam sempre na metade do caminho. 
Sem esfôrço, decisão e firmeza , não se realizam as 

obras propostas, em consequência , torna-se Lmprescindivel 
possuir vontade, fator es sencial e p re ponderante. 

Os entes sem vontade s ão espíritos apâticos, almas 
doentes, desfa lecid os. 

m 
O q ue começa com chamas termina por extinguir-se' 

logo. 
Deve existir a responsabilidade de todo ato. Ainda 

mesmo que os fatos se realizem devagar, terão o verda
deiro merecimento do trabalho sempre que realize a missão 
empreendida. 

Hoje um pouco, amanhã outro tanto e, assim, escalan
do até chegar à meta desejada. 

IV 
Sem receio deve-se ir à luta. 
A luta fortifica a tempera dos indivíduos, faz elemen

tos sadios de espírito e conscientes do seu rol na carreira 
da vida. 

Um homem de grande vontade demonstra a eloquência 
da sua idiosincrasia. Sabe apresentar-se à luta e sua ação 
não será em desmerecimento de sua personalidade. 

Em tudo e para tudo é necessário constancia, paciên
cía, valor. O circunspecto ajusta o trabalho. 

Os grandes homens - grandes pelas suas proezas -
atingiram a glória pela sua vontade ferrea a tôda prova. 

Vivamos com o sentido da vida e não no limbo da 
imaginação. 

Buenos Aires, julho de 1950. 

Mais fábricas de chocolate 
Verilicou-se durante o cor- de chocolate. No Brasil, du• 

renle ano um apretiável aumen- rante os ires anos de 1009 41. 
to no consumo de cacau na ama média de 50.000 sacas (60 
América Latina e em alguns quilos cada) de semenle de ca
pafses do Oriente Médio e da cau foram tratadas na Bala, ao 
Alrica - anuncia o úllimo re- passo que, segundo calcul:is, o 
tatório periódico sôbre cacau, consumo interno durante o pre0 

publicado pela FAO (Organiza- sente ano utilizará, no minimr, 
ção das Nações Unidas de Ali- umas 250 000 sacas. O cor.sumo 
nenlação e Agricultura) Houve de cacau no México aumentcu 
paralelamente uma marcada ex 
?ansão de lábricaa produtor as (Conclue na 6ltima pagina) 

neurasteola. quer Isto eejll 
lodividualmen1e ou em gru
pos. Falemos boje sôbre um 
dêstes sintomas 11 s•ber, a 
aparição doe cultos Para este 
!lm oos servimos das obras 
de Cayton e Drake, Lloyd 
Wa.rner, Herskovit•. Ooldt·n
welser, E. Franklin Frazier, 
Mallnowskl, para oão citar 
senão e lguns. ~!lobas lovoe
tlgações !eltaa em Ch•cago 
em 1939, me loroeceram da 
doa de primeira mão". 

O trab .. lho da dra. Katheri
oe Dunbam, oo terreno da 
Soclologlo, mer~cc rstudos 
especiais dos nossos pNqui
sodorea 

A luta qile o 1 
Bisturi perJ.u! 1 

Tumare, e infl•maçõ,s, 

Furuacutoses en!im, 
llesolvem sem Bi,turi 

Usaada,se fEbHOUln. 
Pedidos a C. BRIT I O 
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A Câmara dos Deputados e 
, • ..,,. O dtf!utado A~tonio _Maria Cf'lrt l a ap rcse,,tou a Cama. 
•to , s/,'?í'° rk _lt, auforzzando o Got·lrnu a ab, ;, um , ,., . 
.a,,ud . 'a dtst,~ado d etm slruc4Q da Casa do Est':'danle • • ,,::fa '"' Par,s, o qual :,n vir'd nau .só paro a 1ts1tílncia 
llfMtla ~tu PnlricioJ qut tslivtrt"f t ni viog,m de ts ti.dos 
9_,!foçlJC:l>,J'ª'• '"ªS lambtm sua um c,,itro de estudos , dr-

a constru~ão da Casa do Estudante em Paris 
E! ju:; lo, p,,;,, qw1 o G vlnrn bn1Sil1iro, Jomm,do co,.ll.~· 

cimtt,to ctus m t1tiv,,s <l(ui.os ,,,, p,nJ ... ltJ Ju tltptdu,I,, A1i(u111,1 

.llariu Corria, t orne 1tma r1nl1dad1 a co11sfruçtJJ du C~sa do 
Estuduut, Br,Htlt fro fm P'"*ris, qu, vird ainda mais au,n111• 
t Jr as rtJuçlJts t nir, a Frm,çu , o Brasil, pais cujos c1nlros 
d6 4J/wJt;s e. tra m u~ / CJVv3 dtJ lôlu~ as 11<J(Dts, purs ni11g11I"' 
ignoru a inj lu,,,c,a qu, a cultu,a, a cil11ciu, as arlts , as /,. 
Iras /tanc,sus ,xercun no mundo int,iro. 

N, ' ass_untos bra)ileiros. 
ICG114c, ':/!ª mau iw~to • ,,p_,,rtunfJ. µa m tstJ at,as trv,mos 
""""• dt salunt_ar un urlrgo publicado ntsft J1.1rnal a nec,s .. 
• Pa,,, ssa M~d1da. 01 t studuntes b,asilnros qi,e st d,,,,,,,,, 
"'ilacioi ª ,,,,. dt 11al1~ar cursos, lutum cc,m os nuturaisº sa, ..,_so qu,_ toda grand, crdad~ puuút, e se tlt/rcntum com 
eiao, l, d•facu/da~s f1110>1úirus, u ,om,çar p,lu fui/a d, di
f'ítG~s un ~as,o;sdu com u so, tiarios palies t urop,i,s • ame• 
..,_0 .. •/'" 1,s1~, a Argt,strna, j a possuem pí.1v1/hôn qu, r,um-

A ONJ~u,r para ,,s,dtnciuJ d1 srus "/)ul,,dos estudanl,s 
..,. , 

0
v.r O dn/1,iado <1 ,m, truçao do "º"º pau/h{Jo , mi: 

...,. 
0 

s tn•(rc,os str4o 1mt n sos. Causa t_,isltz, "" 0 /,cal 
Mt,,, d, 0 ras,1 ainda flu z:io na btla uc,u Umu1rSJla1rt'' "º' 1,r prts,nttodo ,om ltrrmo p.Jra ntlt .,, cons-

(Colabon çlo n pecial para o COBREI O DA LA VOUB! ) 

Dr. Pires R e belo 
lruida a Casa do EslmJ,ml• brasi{2iro, a Fra11ça muito t,m 
/,ilo p,io inlucambiu c11llural com nosso Pais , fr,q11e111,. 
mtnl~ rtubtmos a vissta d, tl1mtnlo3 rtpres,nlalit•os du ci/11-
~,a , du cultu~a da grands_ reptiblica irmtJ, • seu I!"Vltno, par 
mltrm~d/o do 1/usl11 embarxodar sr. Gi/bert A,vmgas, ltr11 
c11'!ced1du condtco,arDt, o mu:t, s brurlleiroJ, tudo iJ!oO contrr 
but11t/(.I /Ja,a qu o i:rlerc,u;-.t,a franc-7 b,asilttro cada tJtZ 
mau s, ln tensijiqut 

Consta'!tnno, '11 tomblm, vurfos profistionais , ,stu. 
da,;lts 'J)atria 2 s4 e nt'w !las a t' :u!at Pari:; por int,,m, 
dt!> dt bo~,as d, 1dudo1 ~raças s f JT 'f'JJ' .!a refJr•untar!!o 
d1J>lo'!'al1ca trance.a <1qul ª" ,: t•da br, ,'<W d" ru. d . 
Gabn1/11 A/m#ur, adi.io cultur.3! , wrand1 ,, te:a du ,.o.uo 
P•h • 'f"" ha pouco, quandu d: ttgru o ao Bru,i/, rtc,b11< 
'"/"essrva m1nso1;em ce con1:,~tu10t,Ots da Auociarao B,asi
ltrra d1 lmfre,rsa. 
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A Semana da Pátria
1~!~~:::~~~;~;~~= /k~J·ti>~ 

em Nova Iguassur ~~;;c,~1J;~~a~;!°Ór:ontgo ~:,~~ -

AMANHÃ E TERÇA FEIRA- ,\ :·2!1uJ 
O Inicio do fllme em ae rte "A 
, arn de aço"; o drama 1tVoce 
me per 1ence1

' , com Henry Fon, 
1a e Bubara Slanw,,k; e o 1,1. 
me '·o R::tncho de aÇo" Cflm 

Nova Jguitssú comemorará brilbqotemeote, este 
ano a Semana da Pátria com um bt1m culda•to 
pro~r11ma de sc.leoid11des e ftlstejus que se esteo 
(lerão de 1 11 7 de Serem bro, 

A comissão nome Ad11, composta dos prof.,.sso 
res Leopoldo Machado Barbosa, Leoottrdo Carielo 
de Almeida, Fr11ocisco .ltfonnPI Brtrndão, Dora Eu 
IAlla de Sousa p,.pttléo e Aix, Fnria So11res, s,,b 
11 presidência do sr. Pr,,f.,ilo Municlp11I, Vt'm Ira 
balbaodo iocansavelmeote no sentido de ulthm,r 
as providênci11s par11 que todas as soli,oidades St 
revistam do maior brilho po~slvel. 

Alé ,n d11 parada escol11r oo domingo, dl11 3, 
e da parte esportiva, que sempro constitu .. m mo 
tiv<l dt1 muito Interesse e atração, haverá diarl11 
mente uma solPnidade clvic11, às 20 h(1ra11, oo Gi 
ná~io Municipal Mnntelro Lobato, constante de um11 
cooferenci11 patriótica e uma parte litero-artl1>tic11, 
com a col><borisçao da Juventude escolar de No 
va Iguas~ú. 

..... _.,. ---- .. ,.. .. ,.. ...... 
DR. AILFRIEIDO §OAH.IE§ 

CLINICA DE CRIANÇAS 

CONSULTÓRIO: Rua Bernardino Melo, 18H • I• anJ .• S,la í1 
Tel. 101, diàrlamente das 15 às 17 he., exceto às 5u. !eiras 

RESIDÊNCIA : Rua Antonio Carlos, 14S - Telefun~ 258 

. " .. --
o Preconceito Racial Circulo de Pais de 

Alunos e Professores 
A 9 deste, foi eleita • e,n

possada a nova Diretoria do 
Circulo d• Pais de Alunos e 
P,ofessorts, do /ardi,n de 111-
fancia no Grupo Escolar Ran
gtl Pestana, a qual esta assim 
constituida. 

Charles Starrelt ' 

QUARTA E QUINTA-FEIRA 
- O '1rama "Ilha do T esouro'', 
com Wallace Berry e Jackle 
Cooper; e o filme 41Cam•nhus 
tortunsos". com D " nald Barry 
Ann Savage e A.dele Mara. 

SEXTA, SABADO E DOMIN
GO - .\ contlnu•ção do filme 
em série • Esotrlto escarlate"; 
~ o drama ' Quando os deuses 
,mam''. com RHa f-iayworlh, 
Larry Park, e ldarc Platt 

Serzideira. 
Ra~gou seu terno? 

A av. NIio Peçanha, 512, casa 8, 
serze-se com perfeição 

qualquer tecido. 

Oia de :sol! 
Ai, tanto luz se derrama, 
i/u,ninando a cidade! 
Tudo canti,, vib,a • ama/ 
- .Sei eu sofrmdo soudade ... 

LUIZ OTÁVIO 

O jovem L C. M., que ae garotas con
sidera m o loirloho endiabrado, conseguiu 
penetrar um pouco no coraçlln do brotioho 
tt;. S. Dizem as màe llogua~, oo eotnolo, que 
ainda não é bem isso que êle quer ... . . 

A garota C. A. tem-se mostrado do 
barulho. "asaallaodo'' corações e mais co
rações. A's vezes ~la llca coofuaa, sem ea. 
ber qual o objetivo que lhe convém mais 
oo momento, e ... lldeue ! Perde uma grande 
aventura ... 

• • 
Bem disse o Imortal Byron que o amor 

é um .ªP!Sódio oa vida doe homens, mas a 
hlstóru, inteira na vida das mulheres ... 

• • 
O jovem M. C. está "voando" constan

temente de urn lado para outro, em quatro 
rodas.. Asseguram até que está fazendo 
escola, E a ata. A D., que mudou de !lslo 
oomia para variar, auxilia no momento o 
peq ueotno a lidar oom outro peq ueolno do 
barulho: o nosso amiguinho Cupido ... 

A carola doa olboe apalxonado1, in,i. 
conhecida por garota da lraojloha, cueiou 
a dar o ar de sua graça, mas jt agora po
demos dizer : aalvê ela! embora tPoha det. ~~:a:~ ror::i:ir:.~ casa. EetA de DIIDOro 

A mulher se persuade de que é ama. 
da multo mais pelo que adivinha do que 
pelo que lhe é dito. - Ninon de LHclo,. 

• 
. A ata. J. L. C. que faz a gente ae 10• 

qmetar com seu roetloho bonito, desprezou 
pelo visto, o Jeitinho todo especial de falai 
em surdina e conquistar muitos laoe. Mu
dou mui brusc~meote de tom, e dlzein que 
assim oilo fará progreuo algum ... 

• 
Que que há com a simpática A. C.? 

Veja bem que. na oplolllo de Lawrence, o 
amor é uma coisa que não engana a Dfo. 
guém ... 

DR. COISINHA 

Bainha. da Prima.vera 

Trova 
Os telos são, muilas vez,s, 
Como os vidros de aumentar: 
Duma imagem pequenina 
Fazem monst,os de assusta,. 

FERNANDES COSTA 

Re,ultado da I• aparafio do " Coocurso para eleição da Raiau 
da Primavera do E. C. lguassú - 1950", realizada em 15/1/5': 

lo lugar - Nice Cruz de Sousa . 
2o - Elf Ive!e Barbosa . . . 
3o - Mana Aparecida Barbosa de ArauJo 
4o • - Irene Rodrigues Pereira de Sá • 

100 YOIOtl 
90 
80 
70 

Farmacias de plantão 
Farmacia N. S. Apareci· 

da - Rua de Marech,I Flo
riano, 1652. 

Curso noturno 
gratuito 

Form,ci• S. Ger,ldo-Rua 
de Marechal Florimo, 2218. 

Telefone, IJr. 

Mis, Katbcrine Dunbam, 
a in,igne interprete da arte 
de Terpsicorr, que tem •i 
do aplaudida cm todo, os 
Continentes, cnm o seu dis
ciplinado grupo de b,ilm
Dos, ac,b, de enviar expres
ein carta ao nosso compa 
nbeiro d,. Silvino S,lvcira, 
de agr,dccimento aos con-

Presidtnte, f a , ma e eu ti
co Ovldio dos Santos; vict
p,.s,dimte, A11gelita Peres; t,. 
5,,u,ei,a, A.ltamira Coutinho 
de Mnura; 1• srcreta,ia, DQra 
Eu/alia de Snusa Papa/lo, e 2• 
S"Cretaria, Natividade Pat,ttfo 
A11tunes. 

- - ---~··~ -- ---

A lodos os trabalhado
res que desejuem Ins
trução, o G!o61fo Alra,10 
Peixoto mantém um curso 

noturno inteiramente gra
lullo. 

• ccitos emitidos n• cr6nic• 
"O Preconceito Racial", da 
1cçã ... "A L1pis ... ", publica 
da na edição de 30 de julho 
p. findo do CORREIO DA 
LAVOURA. 

/ 
/ 

Dirige O /ardim da lnfancia, 
com d,dicoç(Jn, a prof• Alcida 
Nora Rocha de Oliveira. 

Contabilidade, Assis!. Fiscal, 
Contratos, Traosf. e Legali
taçõts de Pirmas, Seguro~, 
Decl. Imposto de Renda, ele. 

Manoel Pedro de A. Couto 
CONTADOR 

Escritório : Residência : 
Av. Nilo Peçanba, Z3 -3°. S. 6 Av. N,lo Peçanba. 630 

TEL. 309 J11 - NOVA IGUASSO - E. DO RIO 

Caixa Beneficente dos 
da Preleilura Municipal 

servidores Públicos 
de noua lguassú 

Cont,ooaç •o 
!)e otdt ~ do S :-. Pr,sid1nte do Consdho Df/ib,rativr 

lla Ca,_xa B 111ef1u.,,.te dus StrtJJdoro Públicos dt. Prrf1iluf'o 
Jlu,ucit,al d, N,,va lguaSJú, cn.,,.vtJCO f>S mtmb,01 d1J aludid, 
CoNselho pa,a a ,.,uniao ~xt ,-uor d indria o r1aliear-u no d•" 
U do cor,~nt,, ds 17 hor1:1s, no t dific,o ond, funciona a Div,. 
Jdo d1 Foz,nda da P,ef•rtura Muhicipal d1 Nova Jguauú 

Nova Jguasssll, 17 d, agosto d• 1950. · 

fJA URA CA ULINO ANDRADE - J• Stcrtldria 

Dr. Helio Cianni Marins 
CIRURGIA - CLINICA OP.RAL - PARTOS 

'-ltdi,o ,uht, Cl!nka Clrlrcka do 110,pllal LA .P. e r.c. 

Con1 u l lórlo : Realdencla: 
" lidilido Cocozu" • tala 17 11. lltroardloo Melo,HZY-Tel. 150 

Nova JguaHú EetadG do Rio 

DATAS INTIMAS 

Fizeram ano~ ncst" mês: 

- 8, d. Elza Silvestre Bar
bosa; 

- 14, sr. Guy Matos; 
- 14, eta. .Rosall1L Maria 

Ramos; 
- 14, menino Alberto, !ilho 

do er. Alberto Botelho e de 
d. AD& Sill'B Botelho; 

- 14, d . ltlsoleta de Carva. 
lho Soares, esposa do sr. Ga 
brlel Soares; 

- 15, jovem MILrlo Giraldo; 
- 15, d . Anlonla Flores Tei-

xeira; 
- 16. jovem Armando fü. 

bnlro M11rlins; 
- 16, sr. Manoel da Silva 

Raia; 
- !6, sr. J oaquim Marl1100 

de Oliveira, a lto luoolooár)o 
municipal; 

- 17, sr. Luiz de Carvalho: 
- 17, menina Lalo, fllba do 

sr. Nestor de Paula Simões e 
de d. H•ydée de F11ria Simões; 

- 18, or. Arl C11rdoeo, fun
cionário da Central; 

- 18. d. OJete Martins Je 
!'reltaa, resldeuto no Rio; 

- 19, ar. Arn•ldo Fernao
J,•e de OIIV<•ira· 

~- 19, meoloo Ciro, Ilibo do 
..-. Jos(, Murques e de d Ma
,1~ Melo M11rques; 

- 1&, ai,. Nlta Cossenza, 
r s•ldente em Nllópolis; 

- 19. menina Marllene. 11-
l!J 1 do sr. lblcul T. de Maga
U1nee e de d l!:ster A de ~a
gHltllles. 

Fazem aooe bo!e: 

- er. Alolslo do Na•clmen 
to; . 

- ala Hllda de Oliveira, 
proleeaort1 no OJo_ Sttoto An .. 

to~ºmeolao Newloo Leopol 
do, !Ilho do prof. Newton 
Oooçalvae de Harroa e do ct. 
L~opoldloa Barbos& de B•r· 
rott~ 

- ar Heoíclo GonçuJYe& <ltt. 
StlvH. antigo e pnzttido cow
paobtlro da trabalho nas ofl ..., _____________________ ,,, çlna1 desta lulb,., 

ALUNOS DO GINASIO 
AFRANIO PEIXOTO 

Fizeram aoos neste mês : 

- 15, menino Antonio Gon· 
zaga Neto, cto 4• aoo prlm: 

- 15, jovem !,.oi Borges Le 
mos, da 3• serie gln.; 

- 18. menino Celio de Aze
vedo Ramos, do 3' ano prim.; 

- 18, menino suad Milton, 
do 2• ano i:r!m ; 

- · 19, menino O t o M a x 
Klein, do 3, aoo prim. 

NOIVADO 

A 29 de julho úllico, coo 
tratou caetuneoto com 8 geo
lil ala. Diva Coutmho da Ga
mo, lilb& da viuva Alcino No
guelr& da Gama, o sr. Carlos 
Kodriguea da SIiva, !Ilho do 
ar. Car los Sllv" e de d. M&da
lena Rodrigues da SIiva. 

Ora tos pela parlic l poç!lo. 

VIAJANTE 

Encontra ee neslo cidade, 
em visita a unUgoe clientes 
e &mlgos, o dr. Sidney do 
Amaral, modico e loduatrlol 
aa c!tfade mfoeira de Passos. 
O diallo to cliuicv, que Já re
dldlu oeeta cidade, eetá hos
pedado nu. res1dêociu do ct 
rurgl!io-dcnllsta Geraldo de 
Ollvelra. 

V d 
próximo à esla-

en e•Se ção de. Andrade 
f A r a u J o, ucr.a 

area de 12 ggom2 Terr. nJscen
tt.· árvores frut lferu e condu
çáo perto. Serve para lotea ~ 
mento ou granja. Tratai com 
J,.,sé Auiusto. rua Jo~l do Pa. 
uoctnlo, 58 - Vila liabd - D 
F,deral 1-4 

V d 
trh rote~, tm 

ell Bill-se C""Í""'º· "ª V IJ S. J11r1,e 

(E~ l. de ,\iaJ·Jl'l'1t.1), s,·1H'u tu 
dos de 1;:•Qt1 1nA, r,c1ÍJZt"lllhJ a 
.1rca de l7YJ,i,:! Preço d~ oca 
slão Tr 11ra 4 s~ à lrav . IJ J_ 
Marçok 106, cvrn o sr. G·,a,!du . 

OH. ffiHffAffDO DOURADO 
Dfi 6U8MAO 
ADVOGADO 

Trabalbista-Civel • Comercial 

Horário : 12,00 às 16,00 he. 
Terças e qulolas-letraa 

Torneio de 
Caça de 1960 

Ru 1 Mal. Floriano, 196Z • Sob. 
ern frente á ponte de Nova Jguauú 

Coloca,ão dos concone•t• 
... 13-8-50 , .. ,.. 

AI 
um apartamento 

llga•se na Praça da Li
berdade. Tratar 

na av. l\ilo Peçanha, 23--to and, 
com o sr. Isaac. 

lo - Caetano Bucci . . 299 
20 - Muiaoo J. Adriano 2811 

- Gaaríoo P. Simooaco 2:MJ 3o 
40 
50 

- Manoel J. Biberro F' 238 
- Arnaldo Palmeiru 211 

60 

V
ENDE-SE uma boa reslden- 70 

era, vazia, com terreno ao So 
lado, à rua cel. Allredo 

- Celso F. Pereira . 188 
- Hely Loorosa . . 177 
- Ramiro Woblen 160 

Scues, 144. Traia se à Trav. l 9o - César P•lmeiras 
do Cabeço, 35, 11<s!a. 1-3 IOo - José Mauodol• 

t 10 - Paolo Baía 
A I 

VlEM Ali 
Milagres de Setembro 

120 - Otacilio Anojo • 
tso -Norinl B. Vieira 
140 - Adalborto S. 011,eira 
150 - Sebastião Lima . • 
t 60 - Carmi.Do de Nigro . 

128 
100 
g1 
311 
26 
23 
12 

• 
CLINICA DO 1 

2•~~~~'!~ dt~~?u :-:!~NA 
R. M\RSCH\L FLORIANO, ZZ48 - 1° ANDAR - SALA 5 

DR. 

lf1ERllA\S IE §COI.ARES 

IE™I ™IENDJES 
Em l oc1il 11prezlvel, na pltore1011 Vila de 

Men des, em c as11 ampla 6 coofortavel, DO 
meio do a rvoredo; frondosos, oforece-se hOl· 
fll'dagPm par11 coleglA!A em férias . lolorma
çô<'o a o f<lo p~ lo telefone 27 3520 ou em 
,\leudc~, n as t~ Eslad ,, pelo telefoot! 24. -
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PROP AGANDA 
ILU SÓRIA 

T,,,,.s, frito, a prop6sito da campanha tltitoraJ, 
,,.,lito 1Jtarda/haço tt,sta cidod,. 

Os olto-fa/antu jd nao s, pr,nd,m mais ao 
"'''" dos 1diflcios, 1'HSmo os mais altos. Com o apa,. 
f,içl}º"''"'º dos ci,-cuitos , das vdlvulas, qu, s, rtdu
u,,, agora a proporçDes mininas, andam pelos auto. 
,,.6oris sob o CQntrôlt do motorista," dnta, a fata,ao 
, a prof>cgand!J. 

E cada urn diz coisa dij1re11te, consoont, o por
tido a q"• ptrlen« o locutor volante, semf>.1 e fiel ao 
f"' //u forntu o chefe de partido, para /111 .. ,a. 

D, out,o lado, numa camp1Jnha um por c,nto 
5;1111troso, as faixas anunciam os futuros deputados, 
pr1fei/os , r,,reador,s. Acham-s, espa/h idas ,,., d,r
r,dor da ponte e pelas principais ruas da cidadt, a 
fi"' tu q,., o povo tom, conh,ci,nm/o dns qu, devem 
u, s,,fragudos no pJ,ilo de 3 d• outubro pr6xi,no. 

B 1,nflora Nova lguassú est11a longe d1 ser uma 
pdod, co,no o Rio da Janeiro, pro/uso tem sido o ma
t,riol d6 r-tela,n, aqui usado. Poucos, talvtt, ujom os 
1/urddpios fluminerrsts onda a propaganda t,nha al,,.,,sado /oi p,opo,,ao. 

N,,,, o p1xe ou o alvoiad, t,,,. fal/gdo aos 
,.,usos muros e calçadas. 

}las . .. sera qu, o povo votara ,,,. fulano s6 
porqiu fJiu o seu nume numa faixa colorida ? Porque 
to111Mw, o sr. beltra,ro mandou votar em sicrano? 
o,, porqu1 os allo-/alanl,s apregoaram /gis qug/ida
tlls tu tal candidu lo ? 

Tolvtz, 1mbora 01,n lrist, suia /ai v,rdade; • 
losti111osa a tsculhu ds um lt11islador por luJ proc,sso. 

Pareu • .,_os, entrllanto, qu1 o mais certo , ac,e. 
dilar•os q,;e n4o. {}u, o eleitor jamais ss orUntard 
f>ll"s panos qw, a nouo ver, sd indicarao o dono do .,,,,,.,1,.1,0 •. 

Essa deve Slr a vir .. iade, razlJo por que aprovei. ,_os o oportunidade para um apUo : 
NIJv gostem tanto ! 
A i.,,p,,sslJr, que temos, ao vermos os ratdbulos, 

, ,ü g111 t,1/Jo mais "ª dep,ndlncia da vaidad, do gue 

1 
p,dpriu,,.,,nl, nu vonlad• de vence, d, cada um. 

E isso porque o voto, hoje ,,,. dia, ihv• s•r ca. 
oodo. O trobollto /em de ser feito pessoa/,n1nte, nu,n 
C011laclo dir,lo co"' o eleitor. 

Sd,,.,,111• assi"' pod,r/Jo conseguir a/gu,no coisa, 
pois o Maioria da populQflJo, a parle ,sclurecida, ja 
11&11/lw11 os ca11didatos. Melhor sera diur que ja jo,i-

'°"· E 11/Jo Jta.de ser u,n painel qu, vai Modificar a 
~illi/Jo de olgué,n. 

<!olocldêoclas 
Abro o CORREIO DA LAVOURA do dia 25 

ti, j11nho de 1931, a fi"' de v,r cumo foi recebido Gt• 
ttílto Vargas ,,,. Nova Jg11as,ú. E leio que, ntsu dia, 
MJCtu unu, rubusta •enina cha,nada G1slain,. 

Abro o CORREJO DA LAVOURA d9 Jio 13 
ti, og,sto de 1950 e /no que no di" 10 du fl"enle o dr. 
F,rnundo Ctlso e a slo. Gisluine fica,.,,., noivos. 

Abro • A Noite" do dia 14 de ag6sto d, 1950 , 
ui1J, logcJ d, infeto, que o no,r;utt.u d uma quadru Jel,z, 
eh.na dt encanludor-es sonhos. 

E' o berço de duets 1/uslJts e o alicerc, de mo
rm/lwsos castelos. 

Na alma d, cada noivo o júbilo t morada urlt. 
• lt rxpl,nde COMO um raio de sul o inundar a alma 
ti, /14 • d8 tsp,ranças. Ha mais coisas. f'.,,,,,., fica
""'º' por aqui, cum o pa,ubem. Afi11al, o Celso foi 
c.,,,,po11/wiro varras vius. E a s la. Gisluint vimo-la 
cruc,,, tornar-se moça. U,n bilo par ! 

Mac 

Terrenos a, longo prazo 
OUH EMPREGAR CAPtT AL, 
GARANTINDO O SEU FUTURO E SEU DINHEIRO ? 

VÁ AO ESCIUTÓRI0 IDEAL DA 

IMOBILIARIA MONTEIRO LTDA. 
Pra~a da Liberdade, 110 - Salas 3 e li 
1'eiefone 505 - Nova lguassú - E. do Rio 

Dr. Pedro da Silva Duarte 
(MÉDICO ESPÍRITA) 

CLINICA 0Ell.AL - SENHORAS E CRIANÇAS 

Dilrla11e1te d11 U às 17 born - Exceto àa S••. ltlua 

Rua DR. TIBRU, 139 - NeVA IGURSSO 
Telefones 1 198 e 29•8112 

CORREJO DA LAVOURA 3 

..... ... .. ., .. ..... 
Ar parado e sande 

Noa locais cuJ!ls por
las e janelas permane
cem fechadas o ar não 
se renova, é parado, 
quente e 6mldo. O org!l
alsmo dos que vivem 
nesses ambientes ofere· 
ce pouc11 rê~istôncl11 às 
lof-,cçõe, . 

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E 
PENSOES DOS INDUSTRIÁRIOS 
AVISO .AOS EDIPBEGADOBES 

Aumeote ll reslslêncii1 
do organisrn11, ;>~rm,rne
ceado em loc~is be:n 
arrejados. - SNES. 

l - A fim de fazer face à recente majoreçllc dos benefl
cios da Previdência Social (Lei o• 1.136, de 19-6-ro), o Decreto 
11º 28.412, de 24-7-50, elevou para 6%. a partir d" Agôsto de !!150, 
a 1ex11 r1-, c •,ntribulç!io doe associados dêete Instituto e, consequen
temente, a cios empregadore1. 

Ginasio Afranio 
Peixoto 

II -- Isto põsto, as "Contribuições para o l. A. P. !", a psr
lir da competência de Agôsto de 1950, deverão ser calculadas e 
lncluidas na Gula de Recolhimento, na base de 12¼ e nllo de 101/., 
como vinha sendo feito anteriormente. 

Wilmar de Abreu L••••noe - Agente 

A I 

VIEM AI EDITl\G OE CITI\Çf\O, um bom colégio 
para os seus 

filhos Milagres de Setembro com o prazo de 30 dica, a Nair Braga 
da Rocha, na forma abaixo : 

TERRENOS-
• PfffiSTAÇOfiS, 86M BNTHADA fi SfiM JUHOS 
01 mais próximos da ~stação de CAIUMUJ0S (E.F.C.8.) 
a 5, 10, IS e 20 minutos. Preços a partir de 6.000,00. 
Prestações a p, rtir de 100,00. Venda, diàriameate com 

8 o Ten. ARNALDO nos locais e em sua residência, 

lm junt·• à E,t,çã" ~e C~~~-

:.::::J--=---1mr=== ,c:à'é:iit ,e:,mr -==;a+ @ 

........... ,.. ... .... 

NOVA AURORA 
TERRENO. JÍ PREaTAÇAO 

•EIIII ENTRADA E aE• JURO• 

O doutor Jalmtr Oonçalvta da Fonte, Juiz Substituto da 
Comarca de Nova l~uassú, Estado do Rio de Janeiro, em exer
cício, na forma da Lei, etc. 

Faz saber aos que o presente edital virem, com o prazo 
de 30 dias ou dele conhecimento tiverem, e especialmente Nair 
Braga da Rocha, que por parle de aeu marido José Cordeiro 
da Rocha, foi dirigida a este Julzo a petição do teor seguinte : 
Exmo. Sr. Dr. Juiz ~e Direito da Comarca de Nova lguas!ú . 
José Cordeiro da Rocha, br~sllelro. casado, funclonarlo muni
cipal, residente na rua Mercúrio n. 401, em Mesquita, neste 
Hunlclplo, por lntermedlo de aeu advogado, lnacrlto na Ordem 
doa Adwogados aoh o n. 315, na Seçlo deste Estado, e com 
escritório na rua Marechal l'lorlano n. l .!">42, nesta cidade, vem 
propor, com fundamento no n• 1 do art. 317, do Código Clvll, 
uma açlo ordln!rla de desquite contra sua mulher Nau Braga 

, da Rocha, hrasllelra, de prollsaão domestica, resldeste em lu
gar Ignorado e não ubldo, em que pronri: 1) - Que, no 
dia 24 de abril de 1943, co,tratu malrtmonlo, aob o regi rne da 
comunhlo de bena, com N~lr Bra1a da Rocha, tendo fixado re
sldencla no endereço acima citado; 2) - que o casal do po1-
1ue bens e nem filhos; 3) - que, no dia U/611948. a suplica
da, sem motivo jusllllrado, ab!ndonou o lar ccnjugat, passan
do, dessa data em dlanle, • viver em publico e notório Adut
terlo com José Cruz, com quem fugira; 4) - que, nesta confor
midade, a suplicada é o conjuge culpado, ,, pois, decretada es
ta clrcunallncla, den Igualmente resolwldo que a surllcada per
deu o direito de u .. r o nome do supllcanle. lato posto requer 
a Suplicante a V Ex• 1e digne lazer citar aua relertda mulher, 

BAIRRO SÃO JORGE - Ramal de Xerc!m. Coada- : 
çlO barata, camlDllonete de Bellord Roxo e Nova Igou.- : 
atei Nova Aurora. Clima ignal a Petrópolis. Agua eom 1 
abundaneia, e las • fOrça pusando dentro das terras. Plan• 

Nair Braga da Rocha, por edital, para cont,atar esta ação, 11. 
cando l11ualmenle citada para todos os demais termos da mt!
"'ª até final, tudo sob pena de revelia. Outrossim, roquer a V. 
Ex•. se digne dispensar a medida preventiva da separação de 
corpos, tendo em vista que...o caaat eati Jepa1ado d• lato. Dá• 
,e o valor de CrS 20 000 00 para os efeitos legais. Nestes ter
mos. P. delerlmento. Meloa d• prova : Depnlmrnto p,s,oal da 
Suplicada, pena de conle110. Tealemunhas. Nova l~uas~ú,. 3 d• 
julho de 1950. (as.) Atayde P imenta de lloraes. Dislt1burçdo : 
')lstrlbulda ao iº Ollc10, Nova Jguassú, 1017150. Dlstribulrlor 
Substituto: Wilson Mello. D,spacho : D. A. à conclusão. Em 
61VJl150. (as.) Pelllnl. D,spachu : Cite-se por edital para a au• 
dlencla de conclllaçlo, dest11qando-se dia e hora, previamente, 

ta aprovade pela Prdeltara de N on ftaassli. Facilidade 1 

de construção1 nnda em 72 prestaçõea mensais a eomeçu : 
de CrS 225,0u. Tratar , "'· Rio Bràaeo, 91, 6• andar, ou : 
com o sr. :Mello no local ou á rua D. Lacia, 60, em Bel• 1 
ford Roxo, ou com o ar. Jaclan Ramo,, á rua Jllareehal 
Floriano, 203ó, telefone 285, em Non qa111l1-Jil. do Rio, 1 

ri.:=• nrw .-.w" .. v..-..a•• 

~--------------------.. 
1'1Al!IOEL QU .&BESDI.& 

DE OLIVEIRA 
Terreno, • lonao preao - Compra - Vendo 

Adalnl11ra,ao de laovela 
NOfJa lguaml: Av. Nilo Peçanha, 23-1• andar. Tel, 87 
Rio d, Janeiro: Rua Buenoa Alrea, 19 - 2• andar, ula 3 

Tel, '3-9088 às qulntu-lelras das 16 ta 17,30 horas. 

TIEIRIRIENOS 
V•ndam·••, ó visto ou o proz-o, magnillco1 lotei 

da terreno neslo cidade, com água, luz, eagoto • 
Melo1•flo1, e a dola minuto, da ••tcrçáo do E. F. e. e. 

Trota, ô ruo Antonio Carlos n. 145, co,n o dr. 
N1l1on Soo,01. - Tolofono 288. 

(29) 

com o prazo de 30 dias. Em 25, Vfil50 (as.) Pelllnl, Calfl : 
l)esigno o dia 12 de seteR1bro de 1950 às 14 horas. Nova 
lauassú, I• de agosto de 1950. O Escrlvlo: Abelardo Pinto. 
E:n virtude do que expedi o presente edital, cem o tror d• 
qual llcam autor e ré Intimados a comparecerem neste Julzo, 
no dia 12 de setembro do ccrrente ano la 14 horas, para au
dlencta de conclllaçlo e manllestatem 1obre a pJsslbilldade de 
transação conforme dispõe a lel novecentos e ausenta e oito, 
de dez de dezembro de mil novecentoa e quarenta e nove. 
Casl'l não compareçam no 41a designado, llca a 1é Nair B1 aia 
da Rocha, citada para llndl) o pnzo do presule edital. vir • 
este Julzo contestar a ação ordldrla de desquite, no prazo 
legal de dn dias, contados d• juntada deste 101 autos, sob 
pena de revelia, e tudo de conlormldade com I pet ção e des• 
pacbos acima transcritos. Do que para constar, passaram-se 
este e outros de Igual teor, que aerão alixadoa e publlcadGs 
na lorma da lei ciente de que este Julzo funciona à Praça 
Joio Pessoa s/n'. D•do e patudo nP1ta cidade de Nova l~uu
sú, Estado do Rio de Janeiro, ao 1° dia do mes de a~osto do 
ano de mil novecentos e cinquenta. Eu, Jo,11• Joti Barquot, 
Escrevente de Jus tiça o datllogralel. E eu, (as) Abolo,do Pinto, 
Escrivão o aubacrcvo. - (,s,) Jo,i Pellint, Juiz de Dueln de-
signado, 1-2 

ASSINAR o jornal do terr 1 

em que ,e vive f lrabo

lbar pel6 procres,o dessa me,. 

ma terra. 

TOSUI f UONQUIRS 1 

11111 mmuoo 
(IUVltlAl 

OIIANDE TÔNICO 

,....-....... x., .... .-( ... x-. ... ~~~~N:-<>-X-<--~;..x.«w:..,;"°'*"-·º~ºº ,.~-·------...x--xw:--:-:-<;-, 

Mário Guimarães I Fernando Nunes Brlgagão f 
ADVOGADOS -==-==-~ I 

BSeRITt,,u I RV NIL~ ~E~RNHR, 8 - Sobrado - Nel\'1' IGUASSO t 
H O R A R I O (D i it r I a m e n t e) ~: 

Das 9 às 10 horu Das 11 às 12 horas :f 
• ~ o o ,o e o OM< = e ~~~~~«+>-;•->.-:":··:-;-;:,,.;v:-vv,~ ~··;-,;-;-;-~..-;-;--:-:-c-4"~;-;-;-vy, 



4 CORREIO D~ LAVOURA Domlngo, 20 YUI lllt 

Prr.feitura Municipal de Nova Iguassú 
PORTAR IAS 

O Prefeito Municipal de Nova fgaassú, a sando das atribui
ções qao lhe são conferidas pola legislaçilo em vigor, 

Café Mensageiro ~~!,~~.~~e ... ~~m~~~~g~~~ 
c11ção do Estado de MI roe e preconceito• ••• 
nae determinou que, às razão vigoram ainda DOt 
provas de seleção para meios educ11ctooat1 bra 
11s candidatos 110 magie allPiros. A eeleção pai 
1ério primário, até ago cológlca doe prore11or81 
ra limitadas à verifica impõe 11e, portanto. Quao 
çtlo do seu 1>reparo lole- toe estudantes a d q a 1 
l~ctu11l, se juntem pro- rem ojeriza para ao1 e1-
vas de naturez'l pslco tudos, por torça da .,._ 
lógicas que possttm re sim a didática de 1eae 
velar dotts voc11,ciooais proleeeoree! E, não raro, 
para a carrt1lra. E a prl isso pode caos1u traoa
meira vez que isso se tornos oa escolha de car. 
!, z oo Brasil, e admira re ira. 

Concede, nos te rmos do art. 28, § !<, do decreto-lei n. 
887 de I de l<vereiro de 19{.l, e do acordo com o laudo me, 
d icÕ, 10 extranu-nerari-> diar ista, Vicente Dionizi~ Fi~ho, 6 diat 
de licença, para tratamento de saut.1e, com salõuo 1ntc:gral1 a 
pulir do d ia 10 do corrente. . _ 

Prefeitura Municipal de Non Iguassú, 28 de Julho de 1900. 

Concede, nos termos do a rl . 28, § 2°, do d ecreto-lei n 
687, d e I de le vcrei ro de 19~3, e de acvrdo con! o _la u do me. 
dlc, ao txlra numerario men"1a 1ist 1 1 Diva dos Rr:i! Soar e 3, 45 
di1s

1

d e lict!'nça. pua tratamt nto d~ saúJe, com salá rio integra l, 
a parlir do dia 10 do correnle. 

Pr<fei tura Maaicip&I do Nova Jgaassó, 28 de julho de 1950. 

Conce.ie, nos termos do arl. 120, Item IV, d a Co nstltul
çlo Esta !uai, ao P,ofessor, do Quad ro Su~Ie_m, ntar, Lourdes 
Belém Benalll, a parti r do dia 2 d< Junho ulhmo, 19 dias de 
licença eso::"cial. com vencímt nlo. . 

P teHtura Municipal do . Nova Jguassú, 28 de JUiho de 1950, 

Concede, nos lermos dos artigos 161, § 4°, e 163 do de
crelo-lei n. 62t, de 28 de o utub:o de 1942, e _de acord_o co m o 
laudo medico, a o Arlílico , d o Quadro Especial, Reg,no Bar
bosa, 20 dias de licença, com Y<ncimenlo, para tratamento de 
11úde, a parlir de 18 de julho último. 

Pre!oitora Municipal de Nova Jguassó, 1 de agosto de 1950. 

Concede, nos termos do art. 28, § 2°, do decreto-lei n . 
187, de 1 de fevereiro de 1943, e de acordo com o laudo me
dico ao exlranumerario diari~la, Ormindo de Araujo Lima, 20 
dias' de licença, para tratamento de saude, com salario integral, 
a partir de 7 de julho ult m~, 

Prefeitura lllonicipal do Nova Jgoassú, 1 de agosto de 1950. 

Concede, nos termos do artigo 28, § 2°, do decreto-lei 
n, 687, de I de levereJro de 1943, e de acordo com o laudo 
medico ao extranumerarfo diarisla, José Flauzino da Silva, tO 
dias d; licença, para tratamento de saude, com satario integral, 
a parlir de 18 de julho último 

Prefeitora Municipal de Nova Iguassú, 2 de agoato de 1950. 

Concede, nos termos do artigo 2t'I, § 2<>, do decreto-lei 
a. 687, d e t de fevere iro de 1943, e de acordo com o laudo 
médico. ao exhanumera, io mensalista . Maria Morais de Araujo, 
90 dias de licença, para tratamento de saúde, com dois terço, 
do respectivo s alá ri'>, em prnrroe:ação. 

Prefeitora lllanieipal de Nova Igaasstl, 2 de agosto de 1950. 

Concede, nos termos do artigo 120, item IV, ~a Cons: 
lituição Estadual, ao Escriturario, do Quadr~ Especial, An 
Soares de Sousa e Melo, a partir de 28 de JUiho deste ano. 
1ei1 meses de licença especial, com vencimento. 

Prefeitura Municipal de Nova Igoassú, 2 de agosto de 1950. 

Concede , nos termos do arl. 120, item IV, da Conslllui
çlo Estadual ao Professor , do Quadro Suplementar, Genl de 
Barros, a p a~tir d e 11 de julho desle ano, seis meses de licen
ça especial, com vencimento. 

Prefeitura 'Municipal de Nova Igaassó, 9 de agosto de 1950 

SEBASTIÃO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 

COPIA 

o mais fino e o mais barato 

1 Qualidade , Pureza e Sabor \ 

T orrefa ç ã o e Moagem: 

Rua Mârnthal floriano Peixoto. 1MB - T!l.116 
Nova lguassú - Estado do Rio 

LATICIN!OS IV AM MATTOS 
Grande depósilo de queijo~: Minas. Prato, Eslepe, 

Lunch, Catupiry, Parmezão, Cavalo, Reino, Cobocó, 
Esférico, Fundido, ele, 

CONSERVAS - DOCES - FRUTAS - MANTEIGA 

VENDE-SE POR ATACADO E A VAREJO 

1lv. Nilo P'eçanha, SS - Telefone 286 

Oficina Mecânica 
UJIOllMAS DE AUTOS EM GERAL 

Pbltaru, capotaa e eaturamento1 
Coaeertea de baterlu diversaa 

Vmberto .Ambrosi 
lt. MAJOI ANICETO DO VALE, 7Z-NOVA IOUASSÚ-E. do R~ 

l-------------~--·-------
,,, .• ._ ....................... . 

NOVA GAROTINHÂ 
Comer bem todoa E 

Termo de contrato de locaçao de serviços q~ fa- go,;tam, mas para 
ztm . como outo,gante, a Prefeitura Munic.ipol t O A F E' 

de Nova /gua ssú, neste alo ret,resentada pel o seu c omer bem só DO 
Prefeito dr. S t bas ti4o de A rruda N,grtiros, • co
mo éJ14'orgada, a sra. V!asto L enort, iugoslava, 
casada, professora, residente d Travessa Elvira, 
n. 90, c-1, nesta cidadt, os quais tlm justo t con :~ BAR 

t·,ncionado o stguinte : 
P, im•iro - A outorgada obriga-se o '/)rtstar a outor-

6ª"'' os seus strvicos com o Pro fesstJra do Gindsio Mt4nicipal 
Monteiro L obato, nesta cidade, l tClonando ao curso ginasial 
como ngt nle da cadeira de francls, em ltordrio pri -estabtlt• 
cido ptlo diretor do referido gíndsio, e c•,jo horarto cbriga-sr a 
outo,-gada a obtdtc,r fielm ente. 

Segundo - Ob11ga-se tam blm a au lúrgada a obtdtce,
• s ordens tmanaJus da diretoria do g;nasio, e cujas ordens 
deve, c2 , str rrgo, osamente ob)ervadas. 

T• rç elro - Durante o p razo de duraçau do f,resent, 
C-Onlra tu que v igo,-ard a pa,t,,, de 10 {dtz) d, maio do ano 
•m curso, e a tennino, ,m 28 (vinl, , oito) d• froereiro 
do f>roximo ann, a outorgada vencera 1tmu,11raçt20 de (. r l 
:l0,00 {vinte c, ,,z,iros), ptJr aula e/etivamu,te dada, co,rendo a 
,upectiva desptsa p,ta verba p,6ptiu do orçam,ntQ vigentz. 

Restaurante Nova 
Garotinha 

Ilestaursote de 
primeira ordem. 

P etisquelrns lí 
portugue sa 

- :-

~? 
Bebidas de 

t odas as •' 
q ualidades 

1\lm~ida & Cio. &tda. 

Rua Marechal Floriano, 1988=Tel. 129 
IIOVA IGUASSÚ E. DO RIO Quarta - Nos f>triodos de t':camu e d, f'riaJ tscolar~s. 

em que a rtmu11:truçc2o da outo,gada n_ao t,od, s,r caln,lad:i 
4 bau estabtltcida nú clausu/cJ onttrwr, obriga-s, a vJ.1to,-. • • .,, 

~! ~cr!~i;:~a 
8
1~~

0 
m:~~daa H~ um sem o6mero de 

d d 1 . . 1• qualidades - oão ape-
a o que, nd1scuuve as iotti lectuals - mu 

mente, oão é r, o m um, n . 
aem vulgar concorrerem petqu1cas, moral1, eapl
em uma só pessoa aR rltu .. 1~, que devem lote
qualidades de cultura e grar a pereooaUdade do 
os privilégios do tPmpe pro!eeeor. 
rameoto de proleseor. É de se eeperar qu1 

Embora eetejamos já outroe Estados Imitem o 
um tanto adiantados em de Minas - para el1t1-
ped11gogla, a verdade é ção do uivei de apronl
que há entre nós empl - tameoto escolar. 
..o<~: .. :~~~ 0 00 00 00 OOIDIIIIIN 

Franzino mas 
e a paz 

A criança fraozloa, por 
êste simples 11110, jé Bt 
tem em conta de mais 
fraca do que as demais. 
Se os pais a cercam de 
cuidados exagerados, ela 
passa a julgar se iocap11z 
de qualquer atividade e 
interior às outras. Cum
pre aos pais evitar que 
adquira t 11 I coovlção, 
oão lhe dando ate r.ções 
excessivas. 

Se seu !ilho é fr&ozl
no ou tem sa6de pr1,cé
ria, procure permitir-lhe 
atividades compatlvels 
com suas lôrç.~e, para 
que êle oão venha a la· 
zer uma Idéia errada de 
sua capacidade. 

SNES 

Ginasio l&anio 
Peixoto 

s I t u a d o oo mais 
aprezlvel local de 

Nova lguassú 

A ,1 

VE™I Ali 

Milagres de Setembro 

INOCADOR 
~ 
Dr.P••••••IH...,.._ 

Médico operador. Partoa. 
Con1ultaa dl,rlu du I ú li 
hs. - R, Anlonro CUIOI, 51. 
Te!. 284.-Nova lpuri. 

Ad"•••II•• 
Ray AfrHi0 Peisete a ,.. 

aaado Pinto - o,trlamcalt du 
8 às li hor11. - Baa 7 dt S. 
lembro, 84-Jo andar-Sala & 
Telefone 32-0786 - Rio, 

A d tr•••d• 
Dr, , .. 1.M .. Nlle-Ad•OPN 

- R. Oe tullo Varpt, rr. l'ó111 
282. - Nova lcuaud. 

D••tl•t•• 
Leia Goatal•H - Clnllllt 

Dentista - Dlarlamea .. cru J ú 
18 boraa, Rua Ber•rdlno .,.,11 
n. 2139. Teleloae, 314, Nofl 
lguasaú. -IUIEM SILVA - Clnflllt" 
dentl1to. - Ed. C•leca,.!.:r_ 
dar, •. no. r ... ,. •• , -· 
Ria de Janolro. 

D,. Peclro S-1I ... Cetole 
Clrurgllo Oenll1l1. Ralo x-rsl
llclo Ouvidor). Rua 0••./:.'' 
169, 8• andar, aala 811, e, 
fone, 43-6õ03 - Rio, 

D••11••"••'• 
6ª"'' a pag~r-/11,. o titulo de fJencime,ilo. a r1,,mneraçtJ1 •••••·--·••••••••• ••••••• • 
,..,nsal de <.,ri 1.060.00 (mil • úit~nt1J c,uzriru5). ~~~)-\.""" ~ .. -~....,.._, 

Quinto - O pugumento a que U nf1t1 ú clausula t,r. ~~~~-><~~= .. ~ ~'CMX... • ..... ..,.._.._ 1 , .. ,11er10 , , ..... e~ 
S.•••• Natto a Irai• (Coa •lftt 
rei e Deapac~antu). 5:.:- .,, 
comcrclala em ierat. -
Oelullo Vart111, 22. Tcl, -
Nova Jgu111ú, ~ti~~r!~!~~!~~il f ~-~~!.~!~a,!!~~!.~~~~-~~!~' 

co111 tar fui lavrado o t,ru,nt, contrato no livro f,rdprlo d1> d t• aalldade _ Botregas r6pl das a domicilio. i ta Prtftstura, oos tuz• dias do mls d, abril do ano d, ,,.,., 11 i q 
nowuntOJ e cinquenta, (J qual d1poàs de lido • achado C(Jlf• rt gos e • • & e I A 
ft,r,n, ao qu, •stipularam, vui tlw1dam1nte assinado pelas PA L J A D I N O 
'f>orte, , p,la.1 t11t1munhas Ma~ed, Na~condu Rod,iguu t -' • 
Lo,,.a,tint Plrts d~ Melo, braJ1lt1ros. ,nawru, capa~,s , do- l 
"'iciliadus nu.ta cidud,. J::u, G•orgmtA B,Ui.:-::1 lhambafllli. 424 N I , 
E teritu,ario R,te,,m;iu lÃ. ·º ,scr,ui. E t'U, Ntlson S•Jar,s, p d L'b d d 84 Tol ova guassn 
CIHf• da Divísllo d, Ad,,,inrslraçilo, o mb,cr,vo. fuo) Sebaa ra11a a } er a 8, . O , • ., 
Ulo de Arruda N!!grelro11. Vluta Len~rt. Mamede Marco_nde11 V 
Rodrl&Ut>S Lamartine P•res de Melo. Esta co,.ftJrm., o _tJr,,r,,.ul X '!.• • :-.'-

Salomé Torrei Enu. Ufi,ial Adm. ,. L'', dat,lugra-fe1. V,stu : ~~,..__-+:-:-:-:.._..:.-~:-:--:~..._ ·=··~·-=·-:~-7,.;-..:-)--,Y,+ • ...-.-. >i>'" 
N"aon Soaru, ,,.,.,,, dr1 n A. 

-. 
et>NSTBOTeRB9 

Joaa SlaoHt• - Coa•t-:! 
licenciado, - l!ncarr•I-•• 
construções e recon1tru~ 
geral e sob admlal1tra.-,
Re1. : Rua Marechal PI~~ 
203ô- Cau XI - Nova 11:::· 

Robe,10 Ba,aal S.-~ 
trutor licenciado ao ;:.,,,_ 

~~ i~t~e 1:~.<;::•:•; •• ed..,. 
do Soui:a, 304. 
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Sua tristeza passará 

Por demais conhecido ~ h oje o assunto, o remino 

111
,i, 0 c1ocio,nciro d_? folclore. ~ uit_o tem feito o 

!,dio ociic sentido. N ao ser~,. tndav,a, 1nop.;r tuno que 
,. d'g• ,er1,mente cm repet1çao, o que ~em a ser esta 
,e . 

1
0,çio inglesa - Foik lore. Passando-se pua a lin· 

dtt•Sportuguesa; aquela em que 06,, 01 bruilciros, prn 
fd' , (.limo• e escrevemo, , folclor e quer dizer prcci 
11111~0'1e Sabedoria Popuhr. Posto o problema nest e pla
lf:Dde compreeo,ão, u mb~m pop ular, compreend,mos 
~ ediaumeotc que o folclore tem maior olcance do 
•01 ,e nos 16gura inicia1mcn tc, qui ndo ouvimo11; atenta· 
!':.te um• toada, um poema ou mesmo uma frase des· 
IC gcofro. 

A cultura do povo, em su a maneira a roais sim· 

1, projeta ·se cm síntese ou cm resumo ,ôbre umu 
P e ~11 palavras armadas cm frur, ou então ,õbre um 
po:cos acordes de musica ou passos de dança. Ora, ve
!'°1110, um exemplo dentro do conceito apresentado. A 
;,ligiío de Cristo teve e ainda tem importância funda 

cotai na formação de nona gente, orienuado-lh e usa, 
: cosiumci, cooperando ainda ho je na harmo nia desses 
IIJtlmo• u,o, e costume,. 

Um conceito popularesco de nossa gente iertane
ja cm que o Senhor Deus esteja present<, sob qualquer 

11111 de ,ua_s _designações, não ~ uma rxreroação de des
,r1pciro rehg1oso. 

Observando sua pr6pria situação de analfabeto, e 
CODfroouodo-• com u facilidades daqueles que sabem 
l,r, aio se embaraçando par~ ubcr o que contém um r~ 
cibo de impolto de terru, e1. Io a e xcbmar melaocoh 
Clllleatr: O bomem que sabe ler, parece-se com 
l)eo1, visto pelaa costas ! 

AI e&rá a frase popularesca. Examinemo· lhe a tris-
1111 de par com a reverencia religiosa. Deus, de frente, 
eara ã cara, não pode ser comparado a ninguém. De 
longt, de costas, apeou a sombra ou a silhueta, pode 
lff dmbolo de felicidade 1empre buscada por 061. 

CORREIO DA LAVOURA 

Poi1 bem, o nosso Matuto JUiga felicidade tama
aha, 1 de 1aber ler, que a compara a uma miniatura da 
lrlicidade maior que !Omeote Deu, pode conferir aos 
mortaii. E o Maturo, geralmente al,gre, fica triste e D urRIGIOAIRr" 
1111i1e o seu parecer 001rálgico. ompr•••ore• r, ~ 

Mas esm l1meoto1 não se perderam aos ventos. O GELADEIRAS COMERCIAIS- BALCÔES-
Buto1, Supletivo nio 10 eQcontro do M<r~10,. ho- GELADEIRAS DOMESTICAS, ETC. 
mem ou mulher, 16rm1ndo-lhe paternalmente • Amda 
I tempo I Aprenda I ler e a sua tristeza passará ! 

J. "· •• 

FOTO ELITE A~nde•se a domicílio para easament~. 
B<ltntos para ,jocument<>I em 30 m1-

- Especialista em nproduçlo de re~to• a orayon, sépia e a.o. Veadas d. miquiaas, filmes, qupdros, santos e albuDJ, 

1N Mlrochol Florlano, lt43-Lojo-Tel. 413-No,a lg-10 

COMARCA DE NOVA 

E C> 1 T 
Registro de Imóveis da 2•. Ctrcunscrlçll.o 
Herme, Oo111e1 da Cunha, Oficial do Registro de Imóveis 

tata Ctrcunscriçlo, torna público, de acõrdo com o que deter, 
atna o artigo 2" do Decreto Lei n. 58, de 10 de dezembro de 

Y
19J7, que foram depositados cm 1eu cartório, à rua Oetullo 
lrpa n. 1216, ncata cidade, por Carmo Campaoella, comer

llaailllcl e, e 1u1 mulher Ema Jlanclnl Campanella, realdentes e do-
llados 01 avenida Oswaldo Cruz n. 'lo, apartamento 1001, 

~ Dtatrtto federal, o mePlorlal, planta e documentos, referen
- ao loteamento de uma Uea de terra com 2. 150 885,00m2, sl
laadd I na zona rural, oo distrito de Queimados, 2• dhte Jlur.1-

plo, sob a denomlnaçlo de "Vila Central", á Estrada Quel
llldos-Caramujos, , direita de quem vai de Queimados para 
~ 111•1os, entre cala Estrada e a Unha tronco da Estrada de 
erro Central do Brull, atrave111da pelo rio dos P o ç os, a 

1113 11etros ante1 da wala retlllcada do mesmo rio, medir.do 
1113 metros de frente do ponto de partida até a dita vala e 
• 1:i metro, dtpota da travessia da alu~lda vala; de fundos 
;- ontando com a mencionada Estrada de f erro Central do 

run. duas utensões de 1355 metros e 438 metros, a t• ant<S 
:_~ 21 depola do referido rio. de quem vai do Distrito federal 
..,. 0 Interior; pelo lado direito, 776 melrcs , confrontando 
:- lllee11oru de Carlos Domln10, Orlvlcleh e pelo esquerdo, 

eatenaoea de 594 metros, 564, metros, 152 metros e 290 me
• .. • confrontando com a Companhia fazendas Reunidas Nor-

11 VISTH. E li. J>RAZe> 

Oficina de consertos e montagens 
<!onsultem•nos sem compromisso 

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

NOVA IGUASSU' E. DO RIO 

Sociedade fuaticinios 1 
Unido &tda. ~ 

Usina e Entreposto de Leite ~ 
.Laboratórloa completo, para aoãllses de leite ~ 

Matriz: AVENIDA FRANCISCA DE AUIEIDA, 1419 ~ 
(EdiHclo proprio) - NILOPOLIS - Estado da Rio ~ 

F i 11 a 1 1 USINA : RUA SÃO JOÃO BATISTA, 50Z ~ 
(Edtlclo proprlo) - VILA MERITI - Estado do Rio ! 
.Je>SB M1\Rl1\ TEIXBIH n 

SOCIO GERENTE 

~ ua"'W'I wwwww-..w 

l'llil u 

A ,I 

VIE™I A\11 

s 

Com,,rca de Nova lguasbú l ' Clrc unscr,ção 

Ptfo ,Prt!i1nt, tdilal, cotn o proio de 10 <ht1fl., fac.o !nb, r 
o qut m i,at1r.•!l~ar pnsf;,a que P,la Empr_tZ'I /m6b1lid.ria r;,o
,nardts Umitudo, na p,ssna de uu D1rtttJr 4 Presiden lt jodu 
p ,,., n ,a Guimar4es , na de s1w Tesf>urtirn· ja,r Rocha, fô t'am 
depnsilado!t ntsle ccJrlôrin, porn fo~cric~n nos lt,.mns dn V,u,. 
to-L,i "· 58, d• 10 <k d,e,m bro de 1937, r,gulam m lado fit lo 
V.cr,:o " · l079,d• 15 d• ,.t,mbro dt 19:NJ, a planta, os lllulos 
d , d rnnltuo , mais docu,nentns rtfer,n tts d s,guin t, d ren Ttt• 
rtno ,n1dindo unto tt s,ss,nla , quatro (16,#) ,nd,ns de 1,, n-
t e partJ a Estrada f'ltnio C:a1aáo, CtHto • cirtco (105) m t lrrs 
de /a,-gura na Jmha dos fu,,dos, Qnd• crmfrou fa CfJn, a anh• 
g a Trav,ssa Isaura, tendo d,_ 1xt1nsao do lado u querdo, do 
fr111te aos fundos po, um.a linha Qt4'brada de d11ztn tos e dt% 
(210) mtlros, setido o prmttfro lance de cen t_o e qw,rt nla e 
cinco (145) m,tros • o ugundo de usunta e cmco (65) mtlros, 
mtd• c;onfron ta cnm ttrrus d? prtJprudade do L l'lr Flumin•n, • 
UrbanizaçlJo Lim~tada, lendo d~ t x ltnsan da / rt nlt. . a()S fur.. 
dos, do lado dirtiln., por uma lanJt:a qu, brada d ~ dois ( 2) Jan. 
CtS, n primeiro medindo c,ntn t vinte (120) mt t,o, • o s,gun
l'Jo, unto , vinte e cinc" ( 125) metros, pufaz t:!ndo uma lmliu 
de d,n enfos e q uartnta , canco (2-15) metrns, con fronlando pur• 
t, com /oao Daniel e f>orte e 1m dr. A. Pinto Pfliva, frumd() 
o mesmo distante a 36ms. da u quina dn rua N. Senh Jr a ,lt 
Fdtima, d ,sq:,erda, com vinte ,. "º'!' mil lrt zento_s e st:ssenttJ 
dnis metros quadrados (29 362m2), situ ado nest ,i cidade, nu p, • 
rlm, tro urbflnO. Fica marcadn o praz:, de '10 dias. contado du 
última fnibllcaç4o do prese~t , para tfeiln de apresenla(â·>. ti• 
im pugna,ao porventura ex,stent ,. Dado ~ pussado ,usta c1do. 
d• dt Nova Jguassú, Estado do R ,o d• faneirn, nns d,: (10) 
dias do mês de agos to do ano de m il novecnito, e cinquen ta 
(1950). Eu, H,,irique D uque Estndo M,yer, o si.bscrevi , nss,. 
no. - Henrique Duque E,trada Meycr. 2-3 

•OC OOOIC I .Ot.C l.!l~H l'M 1·01·"8H Mff'J,.sl l•L'MO .. 

Indústria Cone.reto 

µ3,a,,,,...,1'"c-~..LE,-,"--..-:-.u:-,Jê:..(l 

Independência 
Rua Dr. Otavio Tarqaino, 209-Neata 

Cu;x;, ddguo~ l'o;as, Tanques, Post,s, Fo"o pr,.fab,i-1 
cado, Pias, P,itoris, Solei,as, Dtgraus • •Manilhas. 

ESCRITÓRIO : RUA MANOEL VITORINO, ,4 - 1° andar 

FONE 49,5178 DISTRITO FEDERAL 

~-:--,:..:-x->: .. : .. :..;..: .. x.,.-: .. :-: .. :-:..:-: .. : .. :..,~~ o o o D ~ e,. 

e Confeitaria São{ Luiz] 
Pão quente a tüda hora. Manipu• 
lação esmerada. Especialidade em 
rosquinhas amanteigadas e biscou, 

tos de araruta e outros. 

Luís Alves & 6omes Ltda-
Av. Nilo Pe~lnba, IO? • Fone 4i8-J ZO 

NOVA IGUASSÚ- E . DO RIO 

---------~1----------. 
Seguro de vida 
Acidentes Pessoais e d o 

Trabalho, Fogo, A utomóvels, 
Ftdelldade. 

Roberto Cabral 
Corretor Oficial 

R. Governado, Por/ela, 914 
Tdt font, 418 

.=::1011:10 omo 

O Ginasio Afranio 
Peixoto 

esté classificado ofi
cialmeote entre os 
melhores estabele
cimentos do Brn.il 

omo 011:11,, 

Oficina Mecanica Agostinho 
,.. ..... PI\ Coa,erlo•, Reformas em reral 

..-. e Aceuorlos • Solda Elétrica 
5 S e a Oxighio • Pinturas cm 

geral - Serviço de Torno. 

nd1a. S A., ou 1uee11orea e 1138,50 metros, confrontando 
:: ,!,!!mpreza Exportadora lhe Ore1or Halos Lida, dividida 
~, lotes para venda por olerta publlca a prazo e em prea
• i As lmpucnaçõe1 daqueles que se Julgarem pre)udleados, 
.;:r o ler apresentadu em cartório, dentro do prazo de 30 

4 d ap61 • 31 e dlllma publlcaçao do presente. Nova leuaasú, 
e 110110 de 11150 (a) HeraH Gomas da C•aha. 3- 3 MILAGRES DE SETEMBRO 

AgoatinhoMa.rtinsDuarte 
R OII DR; TIBAU, 60 - Telefone 124 

N OVA IGUASSO - E. DO RIO 

"l:le Ol:III .. 011:10.::=:,o 

FUBÁ GR ANFINO 
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6. ,C,RREIO D"- LAVOURA 

A superstiçao foi ex- "fl.,." 0 .. ,1,,,.,.0 • 
e ,.u10 . L 

~~~~:~~~~t~~~~~~:~!~!:~,: ;1a;11t~!-~~ 
doenças ainda dc•conhccidas à mi influ!nci• dr espírito• 1:~--fíidÍ;,ji2::;; Jl: 
m,lig,,o, ou d: br11x1<. Accituam se epidemia, de do,,. 
ças perjgou• e impl,chd, como ,endo inevichcis. N 
,u, inc•pac,d,dc a gente inventou vários meios presrr 
't'.1tivoc, de naturt:Z! primitivi e b1,r-2idos cm ~upct\tiç:i<,. 
Empreg,ram ,e e•prci,lmente mato!ria, de cheiro fort, 
e quanto mais car2111 e r.uac, unto maior a protrçil 
que se esperiva d.J.,, Por ex•mplo: a gente trazia um, 
c1ponj,, imprcgnad, num cxtr2to de vinagre e de erva• 
aromáticas e quando ,e aproxirr.au de um doente, co 
loc..,a·se Cita ,sponj • diante do nariz: e d, bllca. Quan 
do rcin,v,m epidrmias de peste ou de f,bre, o rr.idico 
qu, naturalmente estava mais rxposto à infccç:io, leva 
•• 11\bre a c,beça e n ro•to uma má,cara, munida dr 
um grande nariz, enchido de materia, aromaticas, com 
o firr. de f,lcrar o ar infectado. Graças aos c,tudos d, 
muitos ,ábios, trmos agora remlJios que protegem o ho 
mem, send., um• das invençõ:s mais importantes nest, 
domínio o produto natural quinina, que se usa em to 
d<> o mu,du e tm várias mrneiru. Em paists qu•ntes <tt 

Te de meio pre•ervativo cootra a malária e rm paísr• 
frios e Úmidos cosera • con,tip,ç:in, uma doença ordiná 
ri•, m1s m•çadora. Q 1e • ci!ncia prossegue sempre , 
c,da vez: nos traz: novas inv,nçõe,, con•ta p. e. do f,tn. 
r,ccntrmcnte descoberto, que a combinaçiio de quinin 
com a vitamina de fruta C no• protrge CJntra a con, 
rip,çiin e evita m,is complicações. 

Que a ,uper,tiçfo ainda rrina entre n6,, provam 
,., frtiche< cm autom6v,i! e av,õe< que devem proteger 
os pung,iros cnntra acidcncc,. Niio obstante, o hom,m 
~ tiio sensato que !le, apesar Ja superstiçiio que dat, 
de ~empos primitivos, niio negligencia os remo!Jios qu, 
a co!ncta lhe fornece, de modo que cm caso de consti
pzçiio prefere tomar quinin~ e Vitamina C à aspiraçiio 
de vin,gre. 

Oficina Mecânica lguassú 

M,C 

O oval Esso am nosso Posto 6 
uma garantia de que o seu corro 
será obostecido com produtos 
do mois oito quolidoda e de 
que o sr. será atendido com 
o máxima atenção. Estamos 
sempre às suas ordens para 
um serviço executado com 
perfeição e poro lhe fornecer 
os famosos produtos Esso. 

Enolubc Motor Oil 
• Seguro e eficiente, 
resiste bs altos tem
peraturas e ao atrito. 

G,solin• Esso .. 
Grande potencio, su
perior quolidade.Ar
ronqJe instontoneo. 

Graxes Esso .. Ofer• 
cem prot ç6o móxima 
õs "ºrios peços do 
chassis. 

POSTO ESSO UNIÃO 
José Moreira Neto 

Rua Dr. Tibau, 80 
NOVA IGUAÇÚ • ESTADO DO RIO 

Conserto e reforma geral de autom6veis e ca· 
minhões. - Solda-se a oxig!nio. - Ad2ptaçiio de 

freios bidraulicos a qualquer tipo de carro. 

AUTO SOCORRO a qualquer hora 

DUCCIIII • FRAIICO 
~- Marecbl Plori110, 2316-NOVA IOUASSÕ-E. do 1/io 

A I 

VIE™I Ali 

MILAGRES DE SETEMBRO 
.,.,, ·- ,.. ,. ~ 

TELHAS FRANCESAS 

Cl\S1\ FERNANDES-
Ferragens, tintas, louças, cristais, materi1>I 
elétrico, bijuterias, papdaria, artigos esco

lares e para presentes, etc. 

Gabriel Fernandes 
RUII M!\L. PLt'.>RIANt) VEIXeTV, 202'l 

Nova lgu111ssfi Estado do Rio 

1 .=101:10 01:10 ono 

Procedência S. Fidelis - E. do Rio 

INFORMAÇÕES , 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2399 
Telefone, 3:.t~ 

lmiltar da ~ilva Ra1bo1a \Vende-se :n;,~ª~ª::mg;:~.~· 
De&pachanle Municipal m2, com ent ra~~ ;:,d~nuda~ ~~-

A.•. P;e,ld•nte Vorgo, 149 com todas.ª~ dtptndencias. L\J.z 
.. 

' e agua , uhc1entes. Trata•ae n, 
aftdar, sala 5, t.l. 0-7535 rua Araguaia. 200 (anllga 1'11>1 

Rio de Jon•lro com o ar. WlllL 4-6 

Contratos d~ ~ocaçã:o 
O oovo proprlelârlo de prédio ou apartamento e6 fica 
obrigado a respeitar a locação existente em virtude 
de cootrato por Instrumento particular, uma vez regis
trado no REGISTRO DE TITULO$ E DOCUMENTOS. 
E11a providência torna o contrato um documento p~bll· 
co- com validade contra terceiro• - luturoe lntereou
do. DO objeto do cootreto {Cod. Ch. - arta. 185 e 188). 

Oa.rtório do 3º. Ofíoio 

Agencia International 

~ ~----
eamlnhões, Tratores e Máquinas !lgrtc_ol~s 
Peçn legítimas e 1ccssórios-Vendas o coosortos 16 • dulhelfo 

Oficinas , suviço ,ntca11ico em ger°;.l : 
Trav. Moura Sá, 85-Tel. H J 20-Non 1,uassú-E, do Rio 

-:aoi::::==:::1oi::1oi::::==· ::i,rooc:1oi::::===-•oi::1oa::::= 

fCASA .• KALlL.f 
'J C A L Ç A D O S E M G E R A L 

A casa mais bem instalada desta c,d1.de ; 

Kalil R. Fa.rj a.lia. t 
Raa Marechal Florlaac> Velxoto, 2211 t 

.N~VA IGUASSCl - B . oe RI~ ~ 

Domingo, 20-VIU-HlliQ 

Punerarla to de terras, com o prazo de e ••• 
10 dias, o reque,imento de Ma- Caoo Saata A•lfflo _ Ser 

vlço Punerarlo - Gullbermtq 
ferreira da Silva. Rua Mare 
chal floriano, 2018, Tel. 811 _ 
Nova lguuaú. 

noel Gonçal••• • sua mulher, 
na forma obahco 1 

Henrique D u q u e Estrada 
'-leyer, Ot,clal da Primeira Clr
cunscrlçã , dn Registro de !mo
veis da Comarca de N o v a 
l~uas,ó, Estado do Rio de Ja 
nelro, :,or nomeação na forma 
da lei, etc, 

Pelo presente edital, com o 
prazo de 10 dias. laço saber a 
quem Interessa, possa que por 
'-lanoel Gonçalves e sua mulhtr 
Maria Amparo Gonçalves toram 
depositados neste cartório_ para 
tnscrlção nns termos do Decre
lo-1•1 n 58, de 10 de dezembro 
~e 1937. re~utamentado pelo 
Decreto n 3 '119, de 15 de se. 
l•mbro de 1938. o memorial. a 
pl•nta, os lltulos de domlnlo 
e mais docume-ntos referente, 
á área abaixo dlvld!da em lo 
les e à qual foi dada a deno
min•ção de VIia Bela : Terreno 
situado à rua Minas Gerais 
dentro do perimetro urba.no dts· 
t• cidade. no lugar denominado 
Fa1end.:t da Posse. que comtç::t 
:t 80ms da r!;qulna formad;t 
com a rua Paralba. medindo 
t20ms. de frente sõbre n an 
nhamento dessa rua 203m• 70 
oelo lado dlrello, 80m• pelo 
i,dn e<qutrdoe 165m,95 na 
1111ha dos fundos. desl5?nado 
por I oles ns 3, 4, 5 6, 7 e 8 
da zcna de chácaras- f, e e!U 
slluado do lado dlrello de quem 
partindo da rua Paralb• segue 
pela ru::a Minas Oer:i's cm di
re('ão à Primeira esl•aíla de 
Santa Rlla, limita pelo dlrella 
com o lote n 9, vendido a Fran
cisco O:ntll Cosia. pela e,quer, 
do com o lote n. 2, ,•rndido a 
José Bernardo Alve~ e r.os lun, 
dos com os lotes 14. •endldo 
a Jos~ Joaquim de Carvalho. 
15 e sitio 22 da rua Parafba 
vendidos a Corlna de Campos 
Telheiro. Aos lntere!'s?dos na 
apresentação de lmpu,s,ções 
rca marcado o prazo de 30 dias, 
conlado da úorma publ:cação 
do presente. Para consl;; r foi 
fello ê5.te e outros de lg:i,: 1 tf'ôr, 
para afixarão e publicação. Da
do e passado nesla cidade de 
Nova lguassú, Estado do Rio 
de Janeiro, aos vinte e o1to de 
julho de mil novecenlos e c:ln. 
Quenta. Eu, Henrique DuQue 
Estrada. Meyer, Oficial, o subs· 
crevi e assino. As,:inado: Htn• 
riqu• Duqu• Estrada Mty,r, 
Extraído por cópia logn em se, 
~uida. estando o oril!inal que 
foi afixado, selado na forma da 
lei Eu. Henrique Duque Eslra
da Meyer, oficial, a subscrevi e 
assino. Hmrique Duqn• Esf,.,. 
da Mey,r. 3-3 

Oiveraoa 
Delfta Pe,elra Moate .... _ 

Construtor. Av. Santo, Dumoat, 
626 - • Telelone, 69 - No,. 
lguassu. 

S. M. T o,raco - Copias e pa. 
pels hellogrMlcos. R. Uruc-ai. 
na, 112-1• and. Fone,:~ 
23-2663 e 43-8826. 

MallClloca • •lithl - Coa 
pra-se qualquer quantidade, • 
rua S, Sebastião, 1695 (1111~ 
-Bellord Roxo-Estado do Rio: 

IMPUREZAS DO SMIGI.U 

tLIIII Dt IIHflll 
AUX. TRAT. SIPIUS 

Oorvalino ~OI !HIii 
Despachante Esladaal 

Ruo dr. Ge!Olio Vorgo1, 111 
1• Oftdao- - Solo 103 

NOVA IGUASSO - E, DO IIO 

O Ginasio Afranio 
Peixoto 

reune o mais sele

cionado corpo de 
profeeeores do Mu-

niclplo e do Rio 

M ADAME BOVARY, 
um dos UvroR da 

trilogia máxima de FlaU· 
bert, foi traduzido por 
Genésio Pereir~ Filho, 
pera as Edições M~lbO· 
rameotos. A mesma edl· 
tora já lançou "A ~u 
c a ç ll o SentimeLtal' • 
"Salambô". 

"~ * ,re w w w w w ,u w~ 
T~ANSFOI/MADOl(ES, BOBINAS PAU kÁDIOS de pilbl 1 
e elétricos, ••• TRANSMISSÃO e RECEPÇÃO, ... 16 .. 

j RADIO•TÉC#ICA •OREIRA 
;s; PRAÇA DA LIBERDADE, 3t-TEL. 127-NOVA IGUAss0j 
•À .Que mantém completa ollclna para montagens, coo• -'i eertos e reformas com guraotla e menores preços . 
.-!':-Jtt~~-..~~~ -~~~~··~-~-~ 

Curso Musical Peregrino de Caa"8 
Heexo ao GINáSJe AFRI\Nle 1,>SIXfJff) 

(Equiparado ao Conservatório Brasileiro de M6sica) 

Aulas de TEORIA MUSICAL, VIOLINO, 
PIANO e seus sirnilares, 

Dr. Eduardo Silva Junior 
C,HURG,ÃO DENTISTA 

CONSULTÔRfO• 

RUA MARIO MOi:-lTEIRO, 221 
N lOP-.)LIS ESI "-00 JO RIO Rua dr, Get611o Vargaa, 112 -NOVA IOUASSO 1 

Para homens, senhoras e crianças, pelo• me~ores preços, 

..... .......................... l -
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l)olDllllfP, llll-.Vlll-H150 COR,REIO DA µvoyRA 1 

~ SA s Q u E TE ~---.-M+c2x-1'-M·HOeDcc,,c~-;,-x _.. • ._.,...-..> 

Reolizou-,e ,ib,~o, dia u dw, o Torneio Inicio BANCO DO BRASIL s. A. 
E. O. Iga.a.ssú 

KESll!IO DOS .nos ºº ~K. 
PRESIDENTE: 

i,uqucte, rromov,do pela L,g, lgu,.,urn, de Dcs 
dt 

0
~ compnecen_do • c51a festa pr,parat6ria para o 

P";;.lllP'ontlO 06cul de Ba<qurte da entidade mbim• 
li I 011,ú B. C, _ o Mesqu,u T. C., o Milion,roo, E. C., 
o J«mio Afranoo PeurNo e o E. C. Iguas.ú. 
0 

Di•rut,r,m se os seguiotes Jogo, sor:cados : 

1· - E. e. Jguu•Ú X Nazué, venceu O lguu,ú 

r VI i: O. 
pO 1• - M,l,o nários X G. /\. Peixoto, saindo vence 

0 
Afranio por 16 x rs, 

Olll 3, - Mc•quiu T. C. x lguas,Ú B. C., venceu o 
i,. e. por 19 x 6. . , 

J. p,ra as hn•II clu,,6caram se o lguas,u B. C., Gr< 
·
0 

Afranio Peixoto e E. C. Iguas-ú. 
,,,, 1o jogo - E. C. lguasiú x Afranio Peixoto : De 

ir de movimenud, ptlcja o G. A. Peixoto levou a 
:lbor, venc<nd_o de II x 9 e cl•;•i6c,odo se para dis 
uur o ultimo Jogo com o lgu,s,u B. C. 

p o,poi, de u:n intervalo de 10 minuto•, sob a di 
efÍO do juiz V,ltcr Meocze•, tendo como auxiliar Amil 

~,r d• Silva, iniciou se a peleja 6nal. Logo de inicio o 
!. B. C., demonstrando mais tlcnic, sobre o Grcmio, 
"'ºrajou-se no marcador. Embora re1gi11,m os rapaze, 
do Gremio1 rncesundo varias vc:.c.s, não coosc-gu1ram 
,oper1r o, igu~•·u•no, que 6zcram espet,culares jogadas, 
ietlllioondo o Jogo com o placor de 30 x 16, favoravd 
,o I. B. C. o, ,tl,us do il(uas,Ú B. C. •ssim se constituiam : 
Cbico (.f); Choca e Lão (2); Ari (2); H~lio (8); Fernan
do (101 Ermiro (i); Hugo e Mano. l Pedro (2). 

Jogaram pelo Gremio Afrrnio Peixoto: Jorge, 
Leaioe, Eni1, Wilson, Pedrinho, Cri,iiano, Mendonça, 
Peridt1 e Gome,. 
,o Foi entregue ao centro do campo, no 6nal dz pe
ki•, 1 Copa Sebastião Herculano de Matos, falando o 
rrfrrido senhor pelo conrentamento da vi16ri2. 

Ao pmidente da LID foi c,fcrecida pelo presideo
lC do IBC, sr. Nicanor Gonçalves Pereira, um• tlamuh 
do Clube num gesto de cordialidade esportiva para com 
1 eoiidade mbim:, agradcc,ndo em seu nome o dr. 
Laiz Guimarães, 

Instituto de Aposentadoria 
e Pensões dos Comerciários 

l!l!mia no Eltado do Rio de Janeiro 
EDITAL 

A fim de atender àa despe, .. com a lei n. l.lJ6, 
•e 19 de junho de 19S0, que majorou os valores das 
apo,entadorias e pen,ões, foi elevada pelo decreto n. 
28.412, de Zf de julho de 1950, para 6 % (•eis por cen, 
to) a taxa de contribuição dos empregados e emprega, 
•ores para o IAPC. 

Esta nova taxa de contribuição virara a partir 
de Jo de aiosto corrente e sert cobrada sem prejuízo 
da coatribaoção suplementar de O,S (meio por cento), 
•eotiaada ao custeio dos •erviço• de assist!acia médica. 

A partir do m~• de agosto, devem portanto os 
Hlpregadores descontar a contribuição de todos o• seus 
tmprecado, ou de seu, dirigentes, que sejam ,e,urados 
• 0 lut,tuto, na base de 6,S % («i• e meio por cenlo) 
· ~· rupec tivos sallrio, de cluse, ou seja, b % de con
tr,baoçlo bisica e O,S% de contribuição suplementar 
,~ra as,i,thcia médica, e recolher ao ln,tituto acres
cida de igual contribuição p,r parte da emprêsa. 

Niterói, 10 de agosto de 19S0. 

JOS~ MARIA PEREIRA DA S ILVA - Delerado 

~om vistas ao exmo. Juiz Eleitoral 
~<,cebemos a a•gulnte car ia : 

S
Nova lguas,ú, 17 de agoslo de 1950. 

.'· B.eda1or. 
Sbv~-me da pre1enle a llm de merecer um lavor de V. S 

1 111 1
:

1
eae1ava que V. S. hzess,. por 1n1ermedlo desse jornal, 

tido d O ao elÍn!o " dr Ju<z da 17• Zona Eleitoral, no ten 
IIO de~ e~clarecer aos cleilores que mudaram de dJmlcllto, co
Soti d cr O proceder nas elelçõ,a de 3 de outubro proxlmo 
locai, \ig:nlao que se deverlan, colocar avlaos nos principais 
feio 

111 
,coa deite llunlclplo, porém com antccedencla de 

enoa, 30 dias mtea do pleito. ' 
Pira ,l~•tlllca,se eala minha 1uges1ão o lato de terem mudado ,1e re:l~I Munlclp•o. nestes ultomos anos, mais de mil pessoas, 
ram Ira am na Capital Federal e que mullas delas nlo loze, 
Ce11tta nslerencla de seu1 titulos elellorala. Essaa pessoas n,. 
'ºlar ~ •3ber, antecipadamente, como deverao proceder pira 

Nm de oulubro proxlmo. 
.. 1011 ª certeza de que V. S. dar, a devida atenção ao que acl

;tltel, permlla-me anl•clpar-lhe os meus agradeci nentos. 
" enclonmente me eubecrevo 

0

JOÃO DE SOUZA", 

() MlUOR BSTABBLBelMBNTõ DB C!RÚOITÕ oe Pais 
a) - Tomar dtncia e arqt.:i

var; Olítloa no. 22 e 51 do co1-
rente ano. recebidos. rupecti
vamenle. da Leg::io Espidta 
francl!co de Anis e E. C Tri
~nfeulo, e Bcletim Ofici•l n 
24/50, da LID, b) - alendu à 
solicilação Cl.M11?n1e do c.H1:iu 

Filial de Nova Ignassú ... E. do Rio : Praça da Liberdade, 98 
n:e:t: 1 {[ot!aumia)e zs (üerêotia)-Eü~. fel.: ··iatélne" -[aíxa do{oneieJ n. t4/50-B, da LID, e) - con

ceder, a partir do n ê.J tm cu,, 
101 1els mesee de licença ao 
a11oci1do matricula n. 283, d) 
- incluir no quaóo 1oc.ial 
como conltibuinles: Orlando 
do Amaral Braga, o,waldo Ber
toline, Oivaldo fériél, Agtnor 
Ba1i1ta dcs Santos e Ruben La
valoti; como atletas: Anlo11io 
la Costa Faria, Juan Canie 
Lapido, Arino <1e Oliveira e J u
,t Davi<! Filho; e) <lesignar •• 
assoc:iad;.s Julia Vaz M~•lin! e 
Tere2inha de Jesus Martins 
Amaral, para supe1intendcrem 
a pratica de T tnh .'.ic Mes °', 
para as socias do Departamen
to Femintno. todas as quintas• 
lciras, <las 20 ~. 22 hora,; 1) -
<J ficiar ao Fluminense F C. da 
cidade de Va,souras, ratilic•n
do a aceitação dcs jogos <le lu, 
tcbol para o proximo doming "' , 
naquela cidade; g) - oliciar à 
UO, s1Jlicítaodo a nectsdria 
autorização para a realizaçao, 

Oc~ ::-;;õos para as conta.a de depósitos 
Dcpósllcs sem Umlte . , . , , 2 % •• •· 
lhrô~ito inicit:t mioirno. Crt 1.000.00. R•tirada, 1Í\'ret. Nlo rendem luros 01 uldot h>fe, 
riorc, i!1uel1 quant•,, nem a, contas liquidadu aatea de dccorriJos •o dlu a coatar da 
data da abtrlura. 

. Oep6sl~os Populares - Llrnile de Cr$ 10.000.00 • li 1/2% •· 11. 

! Oepó,itos ml.uimo•, Cr$ 50,00. Retirada, mlnímos, Cr• Z0,00. Nlo rendem juros •• saldos: 1 
1
,,, •l inferiores a Cr$ S0,00; b) excedentes ao limite; c) du contu encerradas &Diu de 

decorridos 60 dias da data da abertura. 

Gcp6!11tos llmltodos - Limite de CrS 60.00D,OO • li¼ •· a. 
- Limite de Cr$ 100.000,00 • 3¼ a. a. 

., O,p6sit~• mioi31ns, r.,$ 200 00, Retirada, mínima,, Cr$ 50,00. Nlo readem juros 01 •aldos 
X ln:eriores a Cr$ 200,00, Demais condiçGu idêatiças is de Depósitos Popularu. t Oep63itos a Vrazo Fixo I Oep6sltoa de Rvlao Prévio, Í 
"' Por 12 meses . . 6 % a. a. prcvoo av110 : ,• Por 6 mceeo 4 % 1 · a. Para ret'1rada1 mediante ' · · 1 
j Co!D rctít:ida meoa&I da renda, De 30 dia& • . 3 \\ % a. a. 

por melo de cheques: De 60 dlaa 4 •1 a a 

i Por 6 meuee , 3 14o 11> a a · ' 1
• • • 

Por 12 meses 4 ½ % a: a: De 90 dia, 4 14o % ;i. a. Z 
~ Depósito mloimo - Cri 1.000,00. Depóalto Inicial mlolmo - Cri 1.000,00. 1 
~ LETRAS A P!?E/1110: Sêlo proporcional. Condiçlles idhtiçu Ao de Dcp6,ito a Pruo Fixo 

~ Faz, nas melhores condições, t&daa as operáções bancárias 
~ COBRANÇAS - TRANSFERtNCIAS DE FUNDOS. i 

DESCONTOS de letras, ~aquss e cheques sõbre esta ou quaisquer outras praças. 
EMPAtSTIMOS em contas correntes com caução de duplicatas. 
CRtOITO AGRICOLA a loogo prazo, sob a garaotla exclusiva da fruta. 
CRtOITO ~ECUÁ~IO a longo p:azo para custeio de crloçllo, aq'lio!ç!~ de gado ;. 

para cog".>rda, rec~!açil.o, etc. ,. 
Gt::mo ,~!::.;!lH!AL para a compra de matérias p. !mas e rdo~::.3e, aperte!. :, 

no proximo dominço, de uma 
f"J:turs.ão com os nossos 1 ° e 
2• quadros de futebol, à cld>d• 
de Vassouras, quando serão di•
puladas partidas amistosas con .. 
tra o Fluminense f. C; h) -
designar o associado Vicente 
Verniére para o ca:go de mem• 
bro da Comissão de Sindicãn
cia; l) - oficiar ao Ri ver F. C., 
informando da impossibilidade 
em se aceitar ~ convite formu
lado através do olicio n . 111 /50, 
de conformidade com o parecer 
do Sub-Diretor de Baequele. 

çoame;;: :t::~::~s~

0

c:: :

11

=::::r~:~steza, todos os pedidos de Informações e f 
• csc!urccir;iento9 Gób,e <JUl!squer oparações da Carteira de Crédito , 

Nova Iguusú, ló-8-1950. 

JIVISf> 
A Diretoria do E, C. lgua•sú 

solicita a atenção dos sra. AS• 
sociados que se encontrarem 
em debito, para a ani,lia con• 
cedida aos que se quitarem até 
o dia 31 do correnle. a saber : 
ai~ dezembro de 1949, inclusi
we- inleRral; de janeiro a mar
ço de 1950 : 5f/J/0• 

.' :;zi!co!a e ln"!ust;!tl, ~ue 1::0 acha em pleno funcionamento. ;! 
Ai;u.ic:cs o,:i tôJc, e; capitais e pr;;;.cipals cidades do Brasil , 
Corrc:p~nu ~n,es oas Llema:s e em toú>s o:; palses do mundo j._ 

~~~<..!~-... •,.,._~···~..,e,.~~ ... .. ·~-.... '-~~,..-:-,e~,Y-· )-'\-!"...&'" ,.~~-~.-,i001•••·ti: 

Trabalhos gráficos? ,,. RCDAÇAO D~STC JORIIAL 

Bairro doa Eucaliptos 
em Belfo~d Rozo 

Reserve, desde jâ, um lote r.o Bairro dos 
Eucaliptos. O melhor loteamento de Nova 
Jguas1,ú, a cinco minutos a pé da estação de 
Betrord Roxo. Situação lncomp&r11vel. Faci
lidade dágua enc11n11d11 e luz elélricd. Ruas 

arborizadae. Eucaliptos em cada lott>. 

---OIL 
Operações Imobiliárias Limitada 

EM BELFORD ROXO, 
Praça Expedicionário lliaqui Rali.ta, 29 - Sobrado 

NO RIO DE JANEIRO, 
Av. Erasmo Braga, 217 - IZ• andar - &alas IZOZ/5 -
Edil. 83rbacena - (l!splan•da do Castelo) - Tel. 3?-8816 

A ~ 

VIE™I Ali 

MILAGRES DE SETEMBRO 

lgoauú Baiqo!te Dnbe 
RESOLUÇÕES DE 16-8- 1958 

a) - Oficiar ao Mesquita T. 

Esclarece, outrose;ím, que fin. 
do o prazo acima referido, se• 
rão canceladas as malri:u1i\S 
do~ que não se quitarem com 
o Clube. _ 
ZORL Y MARTINS - 2' Secrl•. 

1.1. Filhos de lgnassú 
RESUMO DAS RESOLUÇÕES 

DO DIA IS- 8 - 19S0 

~) - Tomar conheclm;,nlo do 
oficio n. 54/50 do E . C. Trlan
gulo e do Boletim Ollctal n. 
24 da LID, e arqutvá-loo; b) -
incluir no quadro saciai como 
contribuinte o "· H.rcllio Soa· 
res da Silva e no Deparlamen• 
to Feminino as slas. Diva e Di
nor~ de Faria, M classe /4; e) 
- oficiar ao sr. Ddeg,do de 
p~licla, sohcitando o flc:cc-sdrlo 
pqllclamenlo para o jogo de hc 
je, em nossa praça de c.-fpOrhs. 

C., solicitando a ce11lo de sua 
qu1dra. ~e basquete para o IBC 
Jisputar o Il Campeonato Oli• 
dai da LIO; b) - comunicar à 
LID que o 11 u a II t1 8 . C. 
realizai á suaa partidas no C~m
peonato de Buquete na quadra 
do Jlesquita T . C., a qual foi 
gentilm<nte cedida por aquela 
agremiação; c) - aceitar o 
convite do River F. C,, para 
realização de partidaa a misto
sas de basquete no. próximo 
dia 19, sabido; d) - oliciH à 
LID, solicitando licença para rea
lização de parlidaa am\slosas 
de basquete no próximo dia 19, 
com o River P. C., da Capital 
Federal; e) - designar uma fO
missão composta dos sr,. Hélio 
Soma, Ermlro Estevam de Li 
ma Sobrinho, Manuel Pedro 
de Almeida Couto e Francisco 
Genlil Baroni Junior para to
mar parte na aolenidade em <!onvoeação de foga• 
que o M'e~quit• T. C. h~me~a-
2eará, hoje, o Legislalivo e o dores 
Executivo municipais; 1) - to· Eslãn c<>nvld,dos a co:npar•-
mar conhecimento e arquivar o 
relatório a presentado pelo sr cer hoje em nn~sa J'r:1ta rle es• 
Hugo Sorna, delegado junlo :, po•t,s tod,s os an11do_«s ln•· 
Liga· g) _ agradocer ao õov•m crltos r,a LID, para o Jtgo oll, 
E':11ifârd Coutinho I su3 c:i labo· i cla l d"I camiJ~,rnato com o nos• 
raçlo t0d1 espontane:1 p:fflCOT 90 co 1rml) V\ lh>n:hlo E. e. 
v IBC AVELISO Pl~TO Br.STO 
UéLIO S0\1.\ - lo S~cretirl, Cbolo da Sccr,taria 

~ 8~,a,.a1:_;;:,:::;"':llllilii1ill:ffll$illllBt;;; ~llãl==E:=iaSilliii¼iEl-¼±E==ll'l-ilãl===IB:==EllaE:=31!11iE!•o 

SOLDA El(TP. r:A E C:<1Gtwo 

~,1, ::, de to IM m ca ... o p; •, r ! rto!J de mêqniau 
tlD ~· r6J, r• fonn:i e 'r:!e"' u e b stla 1ate:roa, m-:ia• 

t ·me s r- "!, d~ mn 11 ~, q~al')oer tipo. 

B ,tltillCOil. t & .t la. 
1 Trav ,J de 1'1•ço, , r.1. • 6, VA .a 1 r ,J',E,doRlo 

- -=,i;c::~-~ .~e~ ~ 

Dr. Migu el N. D o n n i 

AV . 

CIRURGIÃO-DENTISTA - RAIOS X 

Cirurgia da Boca o p ,,ote Mnvl'I 

NILO PEÇANHA, 23 - J • ANOIR - eo1FIC10 NICE 

TELEFONE 309 - NOVA IGUASSÚ 
Dlàrlamente -Atende hora murcaJ~ 

.,::m:zrv 



R ·i q u e z a P o r Mais fábricas 
muito tempo de chocolate 

R~MUL!> eRVIN1\ - Eng. Agrônomo 

A terra, 1 mauria e u aguadas formam a partt 
mai, i:nporunte do patrimônio do f:zcndriro . E.tu t r~· 
coi•os formam ao todo, um conjunto muito ligado. A 
qu,lid,cleo d, terra muJarão muito se • mataria for 
derrubada e queimada e 11 1guadas poderão m! desapa
recer ,e a terra f c•r descob:ru. Por outro lado, • ter· 
u de•coberu é mai1 uraiuda pelas enxurradas e guarda 
111cno, •s chuvas. 

(Conclu,ao do 1• póglno) 

,a~a 5 000 loneladae, n qu, 
toxará um txcu~o de ap:nn 

·•mas 1 000 tonoladas para a 
•xportação. O m,smo deverá 
tcon_tecer em Cuba, onde o 
0Jx1mo e>porlável é calculado 
' m 700 a 900 toneh das. O con, 
.umo interno aumentou 1am
bém, na Colõmbi•; na ' v ene
zuela deverá a tingir 15 % da 
orodução; no Equodor de 800 a 
1.000 toneladas; em Costa Rica 
1e 400 a 500; na Guatemala 
umas WO tonelad,s e na Nica
,a~ua 250 toneladas. 

ANO XXXIV NOV4 IOUASSÚ (E, tado do Rio), 20 OE AGOSTO OE 19S0 N. 1.70 

Q!i:ndo o f,zendtiro chega e com o sru trabalho 
,.,j abrindo uma nova f.z,nda, ele vai quebrar o con
j 1,110 equil·brado d, terr,, da mataria e das aguadas pa
r• e1p1lhu a, suH pl1ntu e usar os putos. 

Por algum tempo • terra assim tratada renderá e 
o pnrimôoio do fazendeiro, crescendo, lhe dad satisfa 
çio e riqueza. Ma~, em pouco êle verá que as colhriu, di-
1ninuem, verá que as chuvas abrem sulcos na terra e 
lhe levam a n,u que alimenta as plantas. Em breve a 
uti,fação é substituida pelo desgôsto de ver a rique.:a 
ter durado tão pouco tempo. 

N., f,zendas onde o desiquilibrio natural pertur 
bado pelo trabalho do homem seJa ainda pequeno ou 
onde I terra tenha re~istido mais, seri possinl - usan
do processos modernos de agricultura - conscrnr por 
mais tempo a riqueza do fazendeiro. 

Nu fazendas onde es•e conjunto tenha sido mais 
profundamente perturbado, 'b problema ser, mais dificil 
r • recuperação da terra dependerá de muito capital e 
de bastante tempo. 

Qumdo se planta cm curvu de nfvel; quando se 
defende a terra contra as enxurrada•; quando se tratom 
bem os pasta•; quando se deixa a m1tari1 no alto dos 
morros e em volta du nucentes, êsse equilibrio natural 
defenderá a terra e, a11im, o patrimonio do fazendeiro 
será riqueza por muito mais tempo. 

DEPOSITO SANTA HELENA 
LRTl<!INJeS 

Spiro Emmen11el Fr••B•kl• 

evos, Quelfos, Maatelga e Doces 
A PREÇOS BARATISSlllOS 

VEHDE•Sl POR ATACADO E A VAREJO 

Rua Mal. Floriano P'elxoto, 231'4 (lundoe) 
depois da Igreja • ao lado do Armaztm S4o Jorge 

NOVA IGUASS(I ESTADO 00 RIO 

--·-·-·-·-·-·-·---~ 
Srs. PAIS! 

Hão comprem caro ... 
-A= 

CAS A 
SANTOS 

Segundo o mesmo relalórlo, 
o acontecimento mais Impor
tante, com relação à produção 
~ o grande aumento na produ
ção brasileira em 1949/60, em 
con1paração com a de antes da 
~uerra, Acredita-se que êsle au, 
menlo não s~ deve tntelramen
te a tempo f•vorãvel e que a 
produção permanecerá em n vel 
elevad~. Arvores velhas que 
produziam mtlo a 1 kg de ca
cau foram substlluldas em gtan, 

Ginasio Afranio 
Peixoto 

um eslJbc lecimeuto 
de ensino que b~n 
ra o Municfpio de 

!'lo v~ Tguas~ú 

de número por a vares de maior 
rendlmenlo. das quais se espe 
ram alé 3 kg. A conllnu~ão de 
preços r11tos para o cacau será 
ceraamente um estímulo para a 
lnlensillcação da produção bra
sileira. 

Seja um rapaz elegante ;..,. ______ ;;..,. ____ ,;;... __ 
P:izendo suas roupas s6 com 

DARCY, ALFAIATE 
Roa Marechal Floriano, 2363 

Nova lguassú Estado do Rio 

DE 
COELHO BARBOSA «tC~A 

La b o r af óríos: 
R,Joaquím Palharu,64J·Río 

Gratls - Peçam o Iod1cndor Homeopático " eoe• 
lho Barbosa", escrevendo paro o eodereço ~cimo-

CUIDADOS NA APLICAÇÃO 
DE INSETICIDAS 

Jorge Valtsman - Médlco-Vet11rln6rto 

. O uso de Inseticidas em Veterinária viSJ princlpalm le 
ellm1nu 01 c~rrap1to!, a sarna o berne e as bicb,trat ea • 
aflig.-m O! an· mais do 11és_llcos. Ex1_,te uma série enorme de' q• 
1Ju1os corr. a mesma l·nahdad(, 1sto é, que t@m açlo iõb pro. 
o_aras tos, embora stjim apresentados, comercialmente aob' • 
riados aspectos. Uns são llquldcs, outros são em puta' e ai::; 
outros são vendidos em forma de pó A's vfzts, com o • 
nom,,., u111 produto km várias apre,ceotações (liquldo pó e tlllO 
ta) ? criador preci'3, par1an10. ular alenlo a .s1a grande~ 
vers,dad• de drogis. Ante, de aplicar q u a I quer delu 
deve ler com cu1dodo as bulas que exp11cam a dosacem ' 
modo de apllca-;ão. Um ~"º na doaag<m pode ter duas co:.C~ 
quenclas .. n:, mlnlmo: t • - intoxicar ou mesmo matar O Ili• 
mal medicado, por excesso da substãncta venenosa ,ara O 111• 
ras,1~; 2• - não produzir o efeito esperado, embora o prad .. 
to sc1a de bva qualidade e eficiente. 

O modo de aplicação do produto, se em b""hot e • 
pulvertzações, também po•sue lmportãncla. J.1 temos vl~lo par 
,xemp'o criador aplicar sõbr~ o berne produtos purot ,e,;, dl
lulçã ,, quando a bula manda primeiro juntar .lgua Í P'll
quanlldade da droga Em alguns caaos, pode nlo haver neôaa 
nconvenlenle para o animal, o que é sempre du•ldooo .., 

pelo menos, o criador desperdiça dinheiro, pois os mumó, 11• 
sultados podem ser obl' dos com menor quantidade de prodlla. 

O mercado de drogas anda cheio de produtos aallpa11-
sillcldas. O primeiro cuidado do criador ao adquirir qaalq• 
deles é verl llcar se o mesmo csl.l regtslado no Mlnlstfrlo ~ 
Agrlcullura. Este ,eg:s10 não é gracioso. Só é feito drpola .
os lécnicos da D1vlalo de Delesa Sanll.lrla Animal verlllcam -
qualidades e se as rec ' mendaçõu da bula e rótulo llo b
las. Assim, o criador n~, deve adquirir nenhum prodato .. 
a prova do registo e q,llndo mesmo nlo estiver 1comp11hdil 
da bula de,crlllva sõbre as doSlgena e modo de apllcaçlo. 

O combale aos Insetos pornlcloaos para o 1ado nllt 
multo cuidado, e não deve o criador lazer esperltndH p11 
conta própria ou a pedido de lntereaaadoa. l'ara ,._, • 
carrapatos, as sarnas, as moscas. ele,, o criador deve ler -
regra só comprar drogas lá aprovadas pelo lllnlatérlo da A,i. 
cultura, e fuer a apllc,ção das mesmas com o rlcor dei.,._ 
nado pelos labrlcanles e aprovado pelos lécalco1. 

lnllituto Dinirn Dr. f ranlino !Ht'bll 
M!DICOS ESPECIALISTAS - APARELHAGEM MODERNA 
Do•,iças Jnternas - Ú!ccras Oislrlcas e Duodeaail -

Fígado - Vialcula, 
Do111ças do Co,açao - Hiperlendo arterial e 1u11 coa

aequenelas. 
Ü/u,as Varicosas - Antigu e receo1e1, sem operaçlO 

e sem repouso - Varises - Flebiles - Erisipela. 
Domçus de Sen/io,as ~ lnlla:naçlo dos odrio• - !,re

gularidade nas regras - Gravidez e sua conduçlo. 
Doenças AUrgicas - Asma - Bronquites a1miUc1 e 

c,õnlca - Sinusite - Urliclria, 
Slfili! • R,w,,.ali,,,.os - Ttalamentos modernos e elicaltl. 
Labo,aldrio - Radioscopias - Radiografia• - Tntu 

AU,gicos - Tubog111s. 

R. da Assembléia, 32• 3° Pav.•8 áa 18 hl-
TELEFONE H-~969 RIO DE JANEIRO 

A ~ 

VIEM AI 

MILAGRES DE SETEMBRO 

CA VA 
OFERECE Uniformes 
Colegiais, C a m is a s 
Olímpicas, Meias Sou-

quetes, Emblemas, 
ArtiAos Escolares e 

Objetos de Escri
tório. 

J . 
CAMARAS FRIGORIFICAS. SORV:f;TEIRAS E BALCÕES FRIGORIFICOS 

LA 

CASA SANTOS 
A CAIA FORNECEDORA DOS COLEGIOS DE N, IGUASS0 

RuCl MClrechCll Floriono, 1968 - Tel. 280 
(EM FRENTE Ã PONTE DA ESlAÇÃO) 

Jllo'I'• lgnasa6 Bstado do Rio 

····-·-·······-·-........... .--.. 

Oeladelrat Comercial, e 
Domestica• 

AceHórloa para refrigeração 
em geral 

RédlOII - lrléqulD118 

Oficina Modelo p11ra mo11II• 
gero e oonurto1 

Serviço do conservação • 
domicilio 

'2hnn111dos no1arao1 • 
tl:d , Floriano Pcixol••, -JS87 
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