
Já está organizado o programa de festas com que Nova Iguassil 
comemorará, com todo o entusiasmo cívicoj Semana da Pátria 
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_ d (Colobonçto upeci•I para o CORREIO DA LAVOUR.\) tü,..o,.straçlJ,s twaticas, co"'o uja,,., i,rluvtNç/Jes crrw,~icos, 

unc e PO e vibração patrlotlca. Fllra D p . R b l Ucnrca, a,r1st1sia, "',du:açllo "º oto np,rat.J,io ~:,cig,not .. af),o 
de realmente como alllvo grito de eocar r. l r e s e e O f)ost of),rato,io, int,rpr,taç(Jo de radiografias.' etc., '"""ª": 
aq u ldl a t a

1
r

1 
° nação democratlco, como a do-s, 'º"' w"'a "'ua redondo <IH,. os assr,,.tos 1,atodos du, 

gruu e P• r o paisagem de um pala cuja O B, .. ml acvm/>anho a marcha do progresso t,ru,rdial ,a,rt, 01 liçD,s. 
tlamo que reef, cooaclêo~ia aocl•I e poUtlca tm quoisqu,r d, s,us s,tnr,s. O d "' d ., . 
de cm cada um revela-se através de seus /d deixdmos /rd m111to t•mf)o de ser um pats que tinira ' · ,·trnan o _caw/1,ro ,. atua/m1,rt,, a maior rn;,la. 
de oóa quando leitoa heróicos 

8 
de eua AD· nec,ssrdodt d• monda, buscar tr.do nn •strangtr,o. Hn1• ,m çllo cirurglca do Brasr/ • swas. lnt,rv,nçDu d, alta _cirurg,a, 

estamos trao- ala de liberdade" dia ,roda f,camns a d,v,r as noçD,s mois crvilizodas, pois a qu,r "º u_olag'!, uln,..ago, v,srcu/a • pu/man, llm srdo Nota-
quilamente em · c11pac,dad, realizadora do no,so povo t a prova de guanto so- .,,,. ~ "ª"º• ""''l•fHs d, owtros potses co1uto,rl-ncl1 ,.,,,. 

1 1 1 
d Laua!mar Lsus, a seguir, mos cof)ous. ao R;o tü jo,...,o N-lo of),ra, "º u,viço gut ding• com 'ª"-'°"º pa 1• ru O O 88811 ma- conta nos a visita que llzera No medicina, po, ,xemplo, vemos fr,qu1n1,,,..,.1, suc,s- la habilidad•· 

afllbota llberdªde que ª a uma escola tendo a opor- sos brasr/aros citados ,m revistos citntr/rcas d, tudo o mundo. . As t/Jo di fie e I J • tülicadas ;.,1,,v,nçDu ci,,.,. 
,-ocracla 00• presenteia, !unidade de ver trabalho• de Jd temos uma verdadeira escola brasileira dt mtdii;i,ro K=• para o t,ata,mnto da hip,,t,ns4o ar/triai, ª" lld f)ON• 
~ado o DOBIO calé tão de1eobo: qu, cada vt% mars s• f,rma no conceito mundial, • os cursos cos ano• s6 /1itas nos Estados Unidos, s4o tü lld ,,.,.,to """ 
IIIPO como a pele doa 00•- " .. Là estavam bletórlaa em de txl,,rs/Jo unive1sito,ia c,iodos ,daliflom,nl• hd poucos ll#a~as co"' s..us~o por,.., ,rosso ci,11'lfil10 pat,ic,o, confo•· 
IN toaglaquo1 escrav~a que quadrinhos leltaa pelo• alu- anos, ,..u,to conlrrhutm poro rsso, congrtgando mtdicos d, /o. ,,., ,num,ros wud1cos brasiltiros, ut,ançei,os tiveram ocasilJ • 
aj14aram a ooau riqueza, ooa, ellbre tlldaa 88 maollee- dos os rrncDls do Brasil, em busca de nooos , aper/tiçoodos c/1 pr,snccio, NOJ c14rso1 tü ,xt,,rs/Jo ""'"''sita,ia dados !Oh 
llllaDdo mal ou beru do go- h . s'"' ,J;,e,AA. 
,trao, lazendo cooJPCturaa sll- taçlles de progreno do muo- con •cimentos llcnicos. ....., . . . 
1ft u próxlmae elelçllea dao- do, desde remota11 época, até Rect,r/em,nl• livtmos mais Mma prof/a do flalor d,ssa . A pro,eç/Jo 1,rt1NU1a0Nal do no,,., do dr. Fn,ra,rdo Par,-
.. flvu ao Crtatlaoo ~u ao 01 noseoa dias. IA estava rniciatrvo com o habitual curso de cirMrgia do dr. F1rnaNdo J,,.o , ""'ª gloria para a ...,dici11a brasiltiro, , ""'ª ;,,..,.,11 
llllpdalro andando solto co representado o 011acedouro Paulrnn, f)toftssado "ª Cosa th Saud, SIJo Migu,I. satlsfo#lo para .,,. i/,,s/r, pai , ,,.,.,,. d, todos r,6s, 0 prtJf. 
80 um pt' de vento em terra do correio através de suas Esse c11,so ministrou estudos p,1 • post oP.,ato,i,,s A~rslo Pa,,l!".º• c2tldral,co d, _crrwrgia_ da Fae,,/dath No• 
.- Deot abençoou. llaa dei- dll~reotea Idades, o automo- dtnt,o da técnica mais modtrna • ltv• a /requ,ntd-lo ciru,- cloNal th ll_ldrc1Na , qw, ,u, mo,s ,u t,i,r/a ª"º'• """ ,...,. 
11 

Nlllr qae quando apenas ve), o telelooe, etc., até que l(iDls d, todo o pots, do T,rrito,io do Acr, ao Rio G,and, do "~Mo a ,,.,lha,!• th alunos, agora ,spalltados po, todas as ,-oe a cabeça tora do nl- chegou a vez do a•llo, como Sul. no progra"'a das aulas co,rstou ""' grantü """'"º d1 cidodlJ do Bran/. 
uo acolbedor e manso é que prtnclpal melo de comuolca
•Umo1 ena !orça deaco- ção da idade moderna. Em 
áeclda, até eatlo, que sem- expressivas llgurH acompa
'" evocamoe somente pera obadaa de dletlcoa augeatlv1>a 
mturmo1 as crianças daa eeta va a hl•tórla dae aaae -e eecolae. da humanidade que ê a e e 

B' •erdade, pote eó 18 pode ooaeo patrlclo locomeoauri
•Ur eaea cooacleocla cl•lca vel, Santos Dumont. criou e 
• t6da a 1 0 a plenitude, elevou aos cêue, mas com 
.-ado eetemo8 afaetedoa de absoluta aueêocla de rele
lldu eeea1 coisas que lor rêncla ao eeu verdadeiro 
... o grande horizonte da criador. Todos oa o o m e a 
fttr11, - escreve Lauslmar lraoceaea, logle@ea, amerlca
l.aa1, 10b o titulo supra, na 001 e alo ael o que mala, 
NÇlo cComenttrio•, do "Jor- estavam dentro da btetorleta 
Ili do Braell". criada pelos alunos daquela 

Lauslmar Laua tem a sua escola eecuodArla sul amerl 
peu 1empre dedicada às 00• cana. Santos Dumont, porém, 
•re• caueu. llgora de locou- lôra terrivelmente afastado 
h1d1Yel relevo do 00880 ma da traJetórta aérea através 
lfalérlo, elemento de deita.· doa tempos. A êle olo deram 
que da intelectualidade le a menor ateoclo, como se 
lllalna, de quem li O O 8 de~coobeceaeem totalmente e 
oeapamo1 aeatee mesmas co ex,atêocla Imortal dêl8e eu 
111&1 premo homem". 
~-uproa~egue a brilhante Laualmar Laua, Impregnada 
"'!,.. •te. de civismo, estranhou e re 
Y Ili pouco pude eeotlr a clamou tal ab1traçlo. reall 
q ttacldade de11a allrmativa, zaodo loteresaaote palestra 
.:•~d~ em pala aul america. sobre os leitos do 00180 glo 
-1& u repreeeoteote du ee rioao palrlcto. 
- • br11Uelraa em u m a , lllee&o cultural VArlae ve- E lutlmavel, sob_ todos os 
•• 1ent1 a vibração majee- pootoa de viste. " 1odllereo 
lota do Hino Nacional cooo ça sul-americana! 
1laa bomeoagem ao Braeil 8 Se tivermos oportunidade. 
~O veze1 chorei ao ouvi- voltaremos &ôbre o a1Sunto. 
º· re num disco de vitrola, com a franqueza que no~ 

OIS ao plaao, mae »empre O caracteriza 
~mo, altivo. !orte e incoo
•udlYel ! 

Numa daa eacoloa pediram
.. que o cantasse porque 
~-~un&1 queriam ouvt-lo 
"""'e110 que alo vacilei. 
&peta, da abaoluta !alta de 
::"dadu rocAllcu para de
ao Datraçõea públlcu Foi co
•- ter oece11ario mostrar a 
•-.ara •ltiva do llraall, gritar 
~! q11a1rc, ventoa a lorma
_, 40 nouo povo e u 001, 
:C:plraç6e1 democrátlcao 
•lo tõJaa aa c•u•a• que 
... recoohccem a _ liberdade 

111 povoa. Meu Hino Naclo 
.. &alo como um deaabalo 

.. 0d•de, de eo1u1la1mo, 

1 Felbovin 1 
POMAflA 

Sut>tl tuc ) 8n1tur1 no, 1umoru 
• u:.11 1 1 cs. a n 

1 , m pua - abre drc-u. 
e catri.u 

2 - aco p 1 - ab rt.1 a lD-
11amaçlo. 

Pedidos a C, BRITTO 
LA V RADIO, 178-A 

BEL() H~RIZ()NTE,SANATÓRIO STA. TERESINHA 

Pua doeotes do aparelho respiratório. - Diretor : Dr. Luia 
do Aaerodo Cootiobo. - Alimeotaçlo boa • coid•da. - P11eu· 

moteru - Raios ultra-violeta - RAIOS :X:. 
Aveoida Caraoda( o• 938. - Foae: 2-lbla. 

Arma científica contra a gripe 

l m e,pecl1I •I• do Ccolro Mu dial Contra I Orlpe, uta, 
hclecldo cm lco1ru p<la Orrac .1,10 Mandltl do Saade (0.\1S• 
iaJtta num ovo o I irus da 1r1pe, no pr,mclrs c•1p1 dcs eip~: 
rl!nclu dt adllse, idtot .•çlc e d l e , e. [••e Ccn•ro 

, , 1 , , , 1 loi criado pela 01!S, Eatltade E pecla ·uda d1 O , e fie de 

•WN-.c.1.sc.o_G::,:l~í;FO~H:.:l~&:,.;;C:,:IA:;,;;,;-R~U:A~l~·~D::;E~H;:,:M~Ç:::0;:;.:;17~·:R!:'º:;: 1 'ººrd
'ntr e dlrirlr 

1
• peoqa,sas 1õbre • 1rfpe rcolrudaa ll<> 

• • IIIIUldO lateiro. (FOTO O~U) 

Vale a pena saberº" 
AS NAÇÕES UNIDAS RECEBERAM A OFERTA DE 

3.000 CEREJEIRAS JAPONESAS para os jardins da sede da 
organização, ora em construção em Nova York. 

RESPONDENDO AO APet.O DA UNESCO PARA 
VOLUNTÁRIOS, a Comissão de Estudantes Dinamarqueses 
organizou uma expedição de 35 estudantes e varios bibliote
cários e encademadore!t que estão atualmente ajudando a 
restaurar na Normandia, França, a biblioteca de Valognes, da
nificada por bombardeios na última guerra. Desde o fun do 
conflito, os 20.000 livros pertencentes à biblioteca, e entre os 
quais há exemplares muito valiosos, permaneceram empilha
dos no chão, expostos à poeira e vermes. Os estudantes con
certarão os livros e prepararão o fichário correspondente. 

1.400 MIL CONTOS l: A QUANTIA ANUAL NECES
SÁRIA para o inicio do desenvolvimento agricola das áreas 
atrasadas do mundo, segundo calculo de um técnico da Or· 
ganlzação de Alimentação e Agncultura. 

O PAPEL DAS BIBLIOTECAS NA EDUCAÇÃO DE 
ADULTOS é o objeto de estudo do Seminário organizado 
pela UNESCO e reunido em Malmo. na Suécia. desde 24 de 
julho. 

O BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUÇÃO 
E FOMENTO anunciou que, a pedido do Govémo de Cuba. 
está enviando àquele pais uma missão para fazer um estudo 
completo sõbre a sua economia, determinar suas possibilida
des e fazer propostas especificas para seu futuro desenvol
Vlmento. 

UMA DELEGAÇÃO DO MOVIMENTO DE ESPERAN
TO APRESENTOU A ONU UMA PETIÇÃO incitando a or• 
~anização internacional a "dar considerac;ão urgente e séria·· 
a questão de uma Ungua internacional e a auxlliar na divul
gação do uso do Esperanto de tõdas as maneiras posslve1a. 
A petição foi assinada por 895.432 pessoas e por organiza
ções que contam com um tolal de 15.000.000 de sócios 

A UNESCO INICIOU A PUBLICAÇÃO, A TITULO 
EXPERIMENTAL, DE UM BOLETIM DESTINADO A OR· 
GANIZAÇÔES JUVENIS e editores de Jornais e revistas da 
juventude1 intitulado "Noticias para n Juventude". O boletim 
destina-se a ser um suplemento das publicatões Juvenis exis
tentes. fome-cendo-lhes material de interêsse intemac-ional. 

A COMISSÃO DE POPULAÇÃO DA ONU ADVERTE 
que o desenvolvimento econômico da Asla poderá resultar 
num tal &umento da população que a região não o poder• 
conter. A Industrialização da Europa aumentou de seis veze. 
a população daquele continente desde 1800. Um aumento com
parâvel ne Asia produzirá um bilhão de pessoas. ou seja mall 
de três vezes a população atual do mundo 

SE BEM QUE OS ESTADOS UNIDOS CONTRIBUAM 
COM ~9.89 o O DO ORÇAMENTO DA ONU, conlllderadoa 
n=a base per capita, ocupam o quarto luaar entre ot p11lae11 
membros, contribuindo cada wn com uma quota e1111beleclda 
pnra cs gastos da organ!zaçio (ntemacional Cada norteame
r, ano de,pende 9.4 centavos anualmente. O primell'I) luaar 
cabe à Islllnndia cujos habitantes concorrem com 10.2 centa
voll a t!m de que o seu plls poua contribuir com 11111 quoa. 
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~ pagamento~~m multa,, ~~m~e lndúStrlas e Profissões termina a 31 dêste 

Semana da Pátria~: ~-!.rtll ~~:~;:~~:~~:~~~~~~ ~~~~:~.:~:~~~:~ 1::~~~ 
}P, R O G R A\ ™' A '2aminhos int•iro, ªvenda da todo o uu ma ''Taça da amargura". com 

DIA 1 às 20 horas - Abertura da Semana da Pátria 
pelo exmo.' sr. Prefeito Municipal. Hino à Independência. 
Conferencia pela profª. l\1aria Lídia Corrêa Braga. sôbrc o 
tema '·Antecedentes marcantes da independência". Leitura 
das peças premiadas e entrega dos premios. Hora de arte 
co.11 a participação de educandários do Município. Jornal fa
lado. Hino Nacional. 

estoque o preços e11tc•pcionai,, James Ma,on. Rosamund John 
< Pamella Kellino; e o lilm< 
' Corrida do diabo", com Oent" 
~ut,y. 

414 nas vidas f1/izts 
lid dolorosos caminhos ... 

Em todo jardim que p; ses 
;,n(re ros.ls lzd ,spinlins ... 

DIA. 2, às 20 horas - Abertura da sessão pelo exmo. 
sr. Prefeito Municipal. Hino Naciona} Conferencia pelo prof. 
. José Jorge, sôbre o tema "Lutas e reações da Independência". 
Leitcra das peças premiadas e entrega dos -premios. Hora de 
arte Jornal falado. Hino Nacional. 

LUIZ OTÁVIO 

DATAS INTIMAS 

Fizeram anoP oeat .. mês: 
- 21, menino Rlvail, !ilho 

do sr. Slloo Sbotaoa da Silva 
DIA. 3, às 8,30 horas - Concentração escolar. filmada • de d . Aoizla Pereira da Sll

pela Botelho Filmes; às 9 horas - Desfile escolar pelas ruas va; 
Bernardino Melo, Floresta de Miranda, Antonio Carlos, Praça - 22, d. Maria da Gloria 
João Pessoa e cel. Alfredo Soares, obedecendo à seguinte '1endee: 
ordem : Escolas Estaduais. Escolas Municipais, Cursos Suple- - 22, cap. Joaquim Qua
tivos, Escoteiros, Ginário Santo Antonio, Ginásio Afranio Pei- reama de Oliveira, vereador 
xoto, Inslltuto Iguassuano de Ensino, Instituto Fagundes Va- ll. Câmara local; 
rela Instituto Guanabara, Instituto Silveira Leite, Instituto - 22, ar. Aogeio di Grego-
Cavalcanti, Curso Santo Antonio, Colégio Primavera, Escola rio; 
Paulo de Tarso. Escola Humildade e Caridade, Escola João - 22. menino Luciano. !ilho 
Batista. Escola Itací, Escola Amir. Lar de Jesús, Colégio Leo- do ar. Valdemlro de Faria Pe
poldo e Esportes; às 10 horas - Distribuição de 'merendas reira e do d Maria de Lour
aos escolares; e às 20 horas - Abertura da sessão pelo exmo. dee A. Pereira; 
sr. Prefeito Municipal. Hino à Independencia. Conferencia - 22. menino Jacl. !ilho do 
pelo prof. Leonardo Carielo de Almeida, sôbre o tema "Con- •r. Joel Alvee doe S1tnloe e 
sequencias político-sociais e econo-morais da Independencia". de d E.oi Lobo do• Santos; 
Leitura das peças premiadas e distribuição de premios. Hora - 23, sr. José Llcloio So-
de arte. Jornal falado. Hino Nacional. brlobo; 

DIA 4, às 9 horas - Abertura da XI Olimpiada do Co- - 23. jovem EU <te Lemos; 
légio Leopoldo; às 14 horas - Partida de futebol entre as - 24, dr. Cledoo Cavaloaoti, 
equipes do Ginásio Municipal e Ginásio Afranio Peixoto; e candidato a vereador pela 
às 19 horas - Parte esportiva na quadra de basquete do E. U D N; 
C. Iguassú, com a realização de jogos, demonstração de edu- - 24, prol•. Eunice da Sil 
cação física, violeiros e exibição do filme "Terra Iguassuana". velra, residente no Rio; 

01, 5, às 20 horas - Abertura da sessão pelo exmo. la; 24• sr. Aureo José d'Avi
sr. Prefeito Municipal. Hino Nacional. Conferencia pelo prof. _ 24• d. Ester Antunes Ma 
Rui Afranio Peixoto, sôbre o tema "Razões geográficas da ,rnlblles, e•posa do sr !bicu! 
lndependencia". Leitura das peças premiadas e entrega dos T. rte Magolbiles; 
premios. Jornal falado. Hora de arte. Hino Nacional. _ 25, sta. Rosa Tavares 

DIA 6, às 20 horas - Abertura da sessão pelo exmo. Ferreira, aluna da Faculdade 
sr. Prefeito Municipal. Hino Nacional. Conferencia pelo prof. de Flloaolla: 
Newton Gonçalves de Barros, sôbre o tema ''Repercussão in- - 25, sr. José Maria Tei-
temacional da lndependencia". Leitura das peças premiadas xetra; 
e entrega dos premias. Jornal falado. Hora de arte. Hino Na- - 25, gentil ata. Sloioba 
cional. Cbambarelil; 

DI" 7, às 20 horas - Abertura da sessão pelo exmo. - 26, menino Adriano, filho 
sr. Prefeito Municipal. Hino à Independencia. Conferencia do er. Adriano B. Argeole e 
ilustrada pelo prof. Francisco Manoel Brandão, sõbre o tema de d. lolanda C. Argeote; 
"A situação jurídica do negro e do índio e o pensamento de - 26, sta Leila Torrentes 
José Bonifácio". Leitura das peças premiadas e entrega dos Peixoto, residente no Rio; 
premias. Jornal falado. Hora de arte. Encerramento da se- - 26, sr. Armando Filard. 
mana da Pâtria pelo exmo. sr. Prefeito Municipal. Hino Na Fazem anos boje : cional. 

NOTA - As sessões solenes serão realizadas no Grupo 
Escolar Rangel Pestana. 

- d Laura Reis Soares; 
- dr. Eurico Costa; 
- d. La u r a Sampaio de 

1 
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\zeredo, esposa do sr. João 
M. de Azeredo; 

DR. NELSON LOBO VJANNA - d. Tecla Wilson Coiro 
2u., 4u, e 6n. daa 8 às 11 horas bra, esposa do sr. Abdeoago 

Coimbra; 
R. MARECH~L PtORIANO, 2248 - 1• ANDAR - SALA S - menino Hu~o. Ilibo do 

-- ----------' sr. Luiz Soma e de d. Marta 

Agradecimento 
Carmen Berçol de Mtlo e 

filho, Antonio Ribeiro e smhn. 
ra, A11gusta Berço/ e filho, 
Ubaldo Dias de Mtlo, senh,)rn 
• filhos, Adolfo Dias de l,f,fo, 
s,nhora e.filhos, SebaditJo JJ,r. 
,ulano de Matos, senh. ira e fi
lh fJs, Mann,/ Encornaçllo, se
nhora t filhos, /dJo Ribeiro 
Dias, senhora e fillns Joaquim 
}os, de Mo,ais. senhora e '{i, 

-- lhas agradecem, penhorados, 
as demonstraçôes de carinho e 
amiz;ide rtcebidas de todas as 
f,tsso~s amii:as por ocasiau do 
fal~cimerito de seu inesquecível 
e extr,m_oso esposo, t>ur, sogro, 
Ktnro, 1rm4·,, cunli Jdo , lio, 

Á P R A Ç li. R. ~ºd".1i\adalena Barool Soa-
O Volante Duas Patrlas, des- res, esposa do sr. Eugeoio 

la cidade, comunica à Praça , Soares: 
aos Interessados em geral qu, o - d Maria José Castro de 
seu sub-Doretor, sr. Manoel S•n• C&rvRlbo. espoell do ar. Wllg 
tos F•lho. lol excluldo a bort berto Tlooco de Carvalho 
do progresso e honestidade d, Amaobã. dia 28, completa 
~;~e.~!; ti~Ja"J

0
~"~~;:.~'\se;aiaev/0-1 

s~u 1° anivereãrlo a menina 
diante exclusivamente com , Eliana. !Ilha do sr João Pio 

to d!l Fonseca e de d. Amella 
~;~,:;~~'.or responsavel abalx, ~ootos FonsecB. 

Nova lguaesú, 1018150. ALUNOS DO GINASIO 
Eduarcr, Raymundn Marli"s AFRA~IO PEIXOTO 

V d um automo-8Il e-se b 11 1935, 2 por 
tas. <Or preta, fe

chado, todo envldraç,do de no
vo e forrado; estado g~ral bom; 
preço de ocasião. Tratar à rua 
Octullo Vargaa, 111, aobº, com 
Santos. 

Fizeram anos oeete mGs . 

- 21, Jovem Jo•ó Cardoeo 
Tavoro, da 3• seria gln.; 

- 22, tovoro Sure• Youoee. 
dt1 4• serie gln: 

- 2Z. meoloo Ludowlg Am· 
uoo, da o.dmjesno~ 

RERMJNlO DIAS DE llllJLO, 
OKrad,cun,nto esta t,c.tensivu 
aos conce,tuad1Js clfnicos, d,s. 
Jlo,oo,/ de Carvalho Ftorenc., 

C
fosl Brigae;llo Ferreira Htlio 
ioni Muri,es , Pasco~l Mu,

tino, pelo d1svllo , carinh•J 
qu, disptnsoram uo enfumo. 
Af>ravt1la•do esta opo,tunida 
tü, convidam os seu.> parentes 
, amigos para assistirem d 
missa, qu, por sua almg man. 

dum ctltbrar domine;n prd
ximo, dia 9 dt set,mbro, d5 
9.15 horas, nw Mat,iz dUl<J 
cidad1, conftssando#H anltci 
padow,Hnte ugradtcidos aos que 
cmnpartc,r1m a ,s,, ato dfJ r, c,;,111. 

NOfJa lguassú, 2:it/J/ 19,o. 

- 23, Jovem Ell Borgee Le
,:iM, da 1• serie f;?lo: 

- 25, j>vem Elmlr Fróee, 
do 3° aoo prlro. 

Serzideira. 
Rasgou seu terno? 

jci conside rado) por todos Ot 
nus ~mlgos e clienfH como 
werdad•iros Milagres d• Setem 
bro. 

O seu id•oliiodor e infotigá 
vel incentivado, de sempre, o 
sr. Antonio dos Sanfot Beato, 
mostra se cada vez mais enh, 
1iost:s na suo miuão de se,vir 
bem todos aqueles que prefe 
rem justamente o Cota Sonfot, 
agora todo reformado, pronfQ 
para lhe, ofer•cer Milagres de 
Setembro. 

Rnridéa Morais Chagas 

QUARTA E QUINTA-FEIRA 
- O dram;1 ··Ardil de medi
co", com Warner Baxter e !1 • 
che1ine Cheirei; e o filme "El;,, 
a feiticeira", e o m Randolph 
Scott . 

SEXTA, SABAOO E DOMIN 
00 - A continuação do fllm 
em strie · Esplrlto escarla le"; 
t o drama ' Bandido apaixon~ .. 
do", com lvon~ dt" C.arlo, Dafl 
Du,y.a e Jellrey Lyno 

OH. ffiHftRftDD DDUHRDD 
Dfi 6USMftO 
ADVOGADO 

Trabalbisla. Civel • Comercial 

Horário : 12.00 às 16.00 bs. 
Terça e e q uiotas-!elras 

Ru1 Mal, Floriano, 1962 • Sob. 
em frente á ponte de Nova lguauú 

f araco Loterias 
Acaba de ser loaugurada á 

rua Marechal Floriano, 2128. 
mais uma casa de loterias, 
da firmll Faraco Loteriae. 

!. A. Filhos de lguassó 
RESUMO DAS RESOLUÇÕES 

00 DIA 22 - 8 - 1950 

a) - Tomar conhedmeoto 
dos Boletins mensais do Clube 
de Regatas Vasco da Gama, do 
Mesquita A. Clube e da LID 
(n 25) e arquivá los; b) - tele, 
gralar ao Ctube de Regata3 Vas
co da Gama, felicitando-o pelo 
transcurso do seu 52° aniversa
rio; e) - suspender por 30 diaa 
o atleta Rodolfo Barbosa Alon 

A graciosa jovem Aurldéa so por ter abandor.ado o cam 
Morais Chagas, cujo aoiver po antes do término da partida 
sario transcorre a SO do cor com o Milionarios; d) - tomar 
rente. Auridéa é lilba do ca conhecimento e providenciar 
sal J . B. Chagae-Aurea Mo ,obre o oli<io n. 58/50 dos 
raie Chagas e neta do sr Serviços Auxiliares de Educa
Joaquim Jo•é de Morais. ,ão Publica; e) - solicilar po 

VIAJANTES liciamento para o jogo de ho
je com o Queimados F. Clube; 

Quarta-leira ultima, dia 23 1) - incluir no quadro do D,
regressuram por via maritl• parlamento Feminino, clas'!e B, 
ma da lttt.Jío, aonde foram em ;1 sta. Arlete Alve~ Damasceno; 
viagem Ge recreio e visita a e) - realizar no proxtmo dia 
pessous de sulla familias. o ~ de s~tembro um baile em 
oosso prez1-1.do aseloante er homenagem ao dr . Ge1ulio Bar
Aogt!o de Luca e sua exma basa de Moura, Presidente do 
esp~eu, d. Mttrta José de Lu Conselho Deliberativ<', em regr• 
c•. sijo pela verba de C,$ 50 000,00 

FALECIMENTO qu• o mesmo conseguiu jun10 
,o Governo federal para me
horamentos nesta Associação. 

Para este baile não haverá con
•ites especiais aos associados, 
,endo e~lgido o traje de pas• 
1eio compldo; h) - realizar o 
concurso para a l(ainha da Pri .. 
mavera do correnle ano, com 
nicio em 23 de agosto e com 

,ieu término a ser previamente 
marcado. 

A'• primeiras boras de ter 
ça-lelr!l ultima, depois de cur 
to perlodo do eoterm ldade 
velo a làlecer em sua resi 
deocla o sr. Herrnloio Dias 
de Melo, lunclooario aposeo 
lado di> Central e membro 
de tractlcloonl fomllla de ooe 
ea sociedade. 11 ootfcla de 
sou ptl~eamento, como era 
uatunsl, cautiOU muito. cooeter 
uacB.o oei;ta cidade, onde o 
extinto goz,n·a. tto numeroeaE 
relações do nmiz:1de. 

F2tteceodo aos 59 uooe, dei 
xou êle viuva d. Carrneo Ber 
çot de Melo e dois !llhos, o 
(ovem Hermloio e d. Cidé• 
Melo tttbelro. 

Convocação .de jogadores 
E,lão convidados a compare

cc:r hoj~ em nossa sede lodos 
,s jogadores Inscritos na LIO 
para tomarem pJrte no Jogo 
om o (.Jueir1ados P. C. 

AVELISO PINTO BENTO 
Djret. da Secrttaria 

a) - Tomar <ienci• e ar Ili, 
var os boldins informati,otq 
C R. V asco da Gama e :: 
M squlta T. C, relerentes 
mh em cur,o, e o Boletim~ 
eia~ n 25150, da LIO; b) _ ia, 
dut_r no quadro sotial, co• 
~.spiranle, Antonio Carlos Mar 
tins Amaral; e) - oficiar 10 Fluminense F. C., de Vas10aru, 
açraJecendo a a~olhida cordia 
dt•pensada aos 1n1egran1e1 de 
nossa embaixada que, no dia 
20 do corrent", excursionaram 
àquela cidade, bem como apre, 
><ntando l<li<;1taçOes pela pas-
1;;1gem de mus 'Jm anlverUrjo 
1e sua fund•ç.lo; d) - inser;, 
tm at;1 um voto de louvor pe. 
ló m t1Jnilica atuação dos nfllal 
atlot•s de futebol, por ocuUo 
da rec~nte excursão à cidade 
te Vassouras; e) - oli<iar aos 
-usociadoa Emanuel Moateiro 
1os Santos e Herminio Dia. de 
Melo F•, ap,esentando aa a
condolências pelos faleci'"enlot 
de sua irmã e de seu prop 
ror. resp!'"clivamenle; f) - oft. 
ciar ao dr. Delrgado de Policil 
,olicllando o neceaúrio po~ 
mento para o jogo a trr reali
zado no proximo domingo (k, 
je). contra o I!. C. Bellord b 
,o; g) - rea•izar no proliao 
domingo, du 20 às 22 bor-. 
uma reunilo .dançante à eletto
la; h) -oliciar à LIO, tolidla
do a necessária inscrlçlo p111 
o Iº campeonato feminioo tlt 
volei. a ser promovido por ea 
entidade no corrente ano; i) -
nlida, ao dr llirio Sanl·ll, • 
licitando seja transmitido, à 11, 
milia Jlodesto Leal, o noao 
prolundo pesar pelo !aleci
to da associada d. Aurea llo
deslo Leal e, mais ainda, qae 
o diretor cel. Nicolao Rodd• 
gues da Silva foi de,ignado i-, 
,a representar o Clube tm to
dos os atos religioso que pelo 
descanso de sua alma ltmll 
celebrados. 

Non Jguutli, 29-8-19IIO. 

fe,naado Celso Gola_.. 
Diretor da Sec1etarla 

Curso noturno 
gratuito 

A todos os trabalbado
res que desejarem lnt
trução, o Glo61lo Alr..,. 
Peixoto manlém um urso 
noturno inteiramente ar•· 
luito. -

V d 
p16xlmo à etlJ" 

en e•se çlo de Andrade 
r A , a u J O, uSI 

área do 12 990m2 T<rn ••:::: 
te, árvores lruufern e cfolCI"" 
ção perto. Serve para eo9 
mento ou granja. Tralll PI* 
Joso! Auiuoto, rua Joso! t~ J). 
trOClnlo, 58 - VIII Jzab<2_, 
Federal. ---------tres 1oteo, e• 
Vendem-se ~~r1·~~'i·t 
(Est. de Madureira), r•::a 1 
dos de esquina, per ,se e acr 
llrea de t793m2. Preço d tJ ,tt 
silo. Trata-te à trlV01111,io, 
Março, 106, com o ar.___.. 

• no Is••'"~ :: 
Precisa-se ~~~/:."~~ 
zlnho honeslo. Orde••::, 
150,00 com comida • e • 

----_________________ ,.....:-;_ ______ . A av. Nilo Peçanha
1 

512, cau 81 

acuc ... ae com ptrfelção 
qualquer lecldo. Dr. Helio Cianni Marins 

Seu enterro, com acompa
nbameolo oumeroeo, verlfl
cou se !\ tarde do dta 22, bal 
x11odo o corpo ao cnrnelr< 
10557 do q usdro 7. lDiR. A\ILlf/RlEIDO SOARfS 

CIRURGIA - CLINICA OP.RIIL - PARTOS 

Mtdico Auilt. Clinica Cirúrrica do No,pital IA P.e.T C. 

Contultórto; Resldencla: 
•·l!dificlo Cocoua". sala 17 lt. lern>rdioo lhlo, Hl•-T,1. lóO 

Bainha. da. Prima.vera. 
RHuttado dl z• apurtçlo do ··Coacur!!o par3 ~leiçilo Ja Rainln 
da Primavera do f. C. le:uauú - 1950", realizada cm Zl,'8,·50: 

10 lugar - Nice c,uz de Sousa 
Nova lguaeeú - E81ad<, du Hio 120 . - e,, h<te Barbo•• . . 

~--------------...... ~~--...... ----• Jo - Ertene Rodriaue~ Pereira d~ S~ 

JtjQ vc l 'l!i 

IJJ 
l~O 

CLl:,/IOA DE CRIANÇAS 

Cll:'ô>~L TÓRIO: Ru• Bernardioo ,\leio, 1 ~H. 1• aaJ. • S •
1111 

Tt!I 101. <lhlrlumente das 15 àe 17 be., exceto à8 5••. 1~11·•• 

~~~:: ~:I: ~.:·~:: .. ~:ri•::.~-~ _r,1,1,::, ~ 
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pomlnllO, )!7-Vlll-11!50 

ÍRTES PLÁSTICAS 
Goethe !oi um grego de inspirac::ão e predileção. Mas 

grego filtrado _Pelo Rt:nascim~nto. Em sua vjag<.•m à Itàlia. 
~la de obser\'açoes cu~osas sobre a vida e a psicologia da 
eh niJlSula. apresen~-se Jmpenetravel a tudo o qu~ foge ao:; 
fe nes renascentistas. E estranho que um artista de sua 
c•~:rgadura não houvesse sequer percebido nem 0 fundo es
enüco pennanente das obr~s da Idade l\·Iédia, nem 8 expres
té 

O 
poetice. dolorosa .. ~ ~tlca ~u popular delas. Tmha horror 

sA gótico e até os pnm1tivos 1tahanos o irritaram. Não com
•~endeu Giotto e_ menos ainda C_irna_bue. SO~ente Rafael 0 
P du.J como o mais pu ~o e o mais fiel dos pmt01·es à teori::: .. 
~e arte que tem por :ltm representar a "aparcncia e,cterior 
a objeto natural". Eis uma afirmação desnorteante em um 

doeta- En1.retanto ela se tom~ me~os perturbadora quando 
po Jêm algumas de suas reflexoes sobre a arte. Vemos então 
5~e 3 sua preocupaç_ão principal é a forma, a habilidade téc
Q_ca sobretudo. Assim, mostra-se temer oso de que a inven
n~o do forno do cerami_sta _ P<:>Ssa Yir a ter uma influencia 
ç efasta sôbre a ar!e, pois tuar1a , a ~azão ~ de ser do artista, a 
n,pacidade de realizar com as propnas maos a perfeição. Não 
e 

8 
expressão comunicável que ê le considera , por tanto, como 

~alidade da ar~e: mas sim a execução . s_em falhas técnicas. 
A execução hab1hdosa. Essa parte do arhf1ce sempre interes
ou vivamente Goethe, pois nas suas m emórias vem o-lo com

;razer-se em proclall?-ar a facil~dade e a e !iciencia com que 
escrt\•ia versos de c1rcunstanc1as e desenv olvia temas sob 
encomenda. Por certo o faz!a g~malmente, mas sem duvidar 
wn só instante da converuenc1a em obedecer aos canones 
aceitos por todos. sem se rebelar jamais contra as normas 
,radicionais. Assim Goethe surge como um gênio de fixação, 
de codificação, refletindo o pensamento total de sua época. 
mais do que C?mo um gêI:io de_ revoluç ão. Não foi atôa que 
afilmOU prefenr a ordem a Justiça ... (S. M.) 

''Arte é um fenômeno social de mtuição criadora, que 
se concretiza na obra do artista, a fim de suscitar no ho
rnem e na sociedade emoções estéticas. sentimento de admi
ração e sublimações coletivas". 

Nos Estados Unidos inúmeros museus, outrora rotula
dos "de arte moderna", passaram a chamar-se de ••arte con
temporanea", a fim de obviar a falsa interpretação da exis
tencia de duas artes. Outros, prudentemente, filiam de modo 
didatico, mediante reproduções e explicações, a arte de nos
sos dias às produções dos artistas mais originais do passado, 
e Doumier, a Goya, a Breughel, a Mantegna, a Giotto. E na 
Europa críticos como André Lhote procuram definir as .. in
variantes" da arte, a fim de acabar com a discriminação 
enónea. 

Mande pintar o seu retrato 
l!o,le 3 sua fotogralla para a Galeria Calvino. Uma 

aemana depois, pe lo correio, recéberá o seu retrato pln· 
lado a crayon por um artista laureado e de grande renome. 
Se tk:ar Inteiramente de seu agrado, como temos certeza, 
pagará Cr$ 600,00. Caso contrario, nada pagará. Faclllta
mos o pagamento. Enviamos catalogas de pintura a quem 
aos solicitar. CALVINO FILHO, rua de Santa Luzia, 799, 
Caixa Poalal, 2477 - Rio de Janeiro. 

Dr. Pedro da Silva Duarte 
(MÉDICO ESPÍRITA) 

CLINICA GERAL - SENHORAS E CRIANÇAS 

Dilriemente dat 14 às f 7 horas - Exceto às 5.,, feiras 

RU!I OR, TIBAU, 139 - NeVl\ IGUASSO 
Telefones 1 198 e 29•8112 

... , 

Revista 11 Alterosa" 
la E,tt em circulação mais um magnifico número da revi,. 
la "Alterou", rel<reote a este mê,, o qual traz amplas repor• 
.:.ea,, con!os e artigos, além das suas s,çaes habituai• de 
, 1 a,, Plf1nas das mães, Arte Culinária, Cinema e R,ádio. 

1~ 0sa", uma revi,ta para a familia do Bras il , dirigida por 
lric 4~ e Ca,tro e Mario Matos, apre-euta na capa sugestiva 

rom,a de Paulelte Goddard, da Paramoot. 

--~----.,.,,,,.,.,. . .,..~------,.,..,.,. ................ ..,.. ... ____ ,...,...,., .... ,.,,. ................... .. 

NOVA AURORA 
TERRE#Oa Á PRESTAl)AO 

aEM E#TRADA E. SEM JUROa 
BAIRRO SÃO JORGE - Ramal de Xtrém. Coada, 

Cio banto, eamiohooete do Belford Roxo e Kon I,tuas,d 
•W Non Aurora. Clima igual a Petrópolis. Agua eom 
abundaDci1, e lu e fõrç.1 passando d,Dtro das terras. Pl1n• 
: •pro>ade pela Prefeitura de No<a Jgoauú. Facilidade 
d• cstniçlo, noda em 72 pre,tações meotai• a começu e! r 2~,00. Tratar , aT. Rio Bu nco, 91, 60 1ndtr1 ou 

1 tn o sr. Hello oo loetl oa , ro, D. Lucll, 00, tm Bel• 
F{d.Ro10, ou com o tr. Juclan Bimos, 6. rua !lu ech&l 

•u .. o, 2035, telefooe 285, em Non Jgaus~- E . do Rio, 

COftUJ() DA LA.VQ!JRA 

Toda a Frota Rende Mais 
ComEssolub 

Um caminhão parado, em conserto, 

repr2sc nta prejuízo. Aumente, pois, o 

rendimento do seu caminhão, aba stecendo-o 

na no sa Posto com Essolube Motor 

Oi!, que resiste melhor às altas 

temperaturas e ao atrito. 

Em nosso Pasto, o Sr. encontrará sempre 

serviço atencioso e bem executada. 

--------·-------------.:., ·.~\-------

POSTO ESSO UNIÃO 
José Moreira Neto 

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

AUTO SOCORRO a qualquer hora 

ITERÀE-NOs 
! A PRESTnÇÕflS, StiM fiHTfiAOA E SEM JUROS 

íl 
Os mais pr6xini,s da Estação de CARAMUJOS (E.F.C.8.) 

, a S, 10, 15 e 20 minutos. Prcç"s a partir de 6.000,00. 
· Prestaçõ, ; a parlir de I00.00. Venda, diàriameote com b o Tcn. ARNALOO no, J,,cai, e em sua residência, p ju,I, :\ C,t , çii" de C \RAMUJOS. 

-->ec;==s-1rnr=a=it'a&e:::-~o ~a 

3 

LIVROS E AUTORES 
Por Leonidaa Sastoa 

"ACONTECEU EM NOSSA TERRA" 
(Pequenos Msos de grandes bomeos} 

\lurilo Arnujo. i1u,traçG01 de hrael Cisneiros . Pongdti , 1950 

Um do, g!ner os mais pobr <t d• ooua litcratur• 
i, 1cm dúvid•, o de obra, dest inada, à adole,cência. Se 
excluirmo• meia Juzi• de livros célebres tr>d uzido,, da 
classe do "Robio,oo Crumé" e " Ilha do T esouro", na
da mai, no, re,ud, com usa finalidade, do que a co pio· 
,. e pouco rec.;,mcndhd sfri c de livros policiais. 

"Acontrccu cm Nona Terra'\ de Murilo Auuj-:,, 
,gora lançada cm magnifica aprcsent_açã~ grHica e ilu,
trado primoro·amcntc por Israel Cuoeiros, ao mesmo 
tempo que con,ti tue lei tura agradavcl e proveitosa par> 
qualqu,r adulto, prcsta·sc mar:vi lhosamcote para a\jutla 
categoria de leitor es. E' que literatura de •çfo e rr, ov1-
mcnto, cheia por isso mu mo de vi vacidadc e inttrtut, 
ve:n a ,er um podaoso imtrumento p,ra o •perfeiçoa
meoto m o ra l e a form,çãa dvic• d, nona juventu3e. 

As pequenas hi1t6ría, que c..,mpõem o volume, 
colhid•s 16 d1s na vida de grandes brasileiros e pouco 
co nhecidas do público cm geral, of,recern i;raodes , x,m~ 
pios do carater e das altzs virtudes dos homcn, nodvci, 
que lançaram os fundamentos da oacionalid,dc. Trigicos 
uns, jocosos outroc-, c.ão entretanto tratados com a mau .. 
tria de um escritor brilhante, embJra sing·la nas seu, 
meios de expressão. 

''Aconteceu cm Nossa Terra", de Murilo Ar.ujo, 
pod<ria servir at6 corno obra didática para leitura ou 
cl~cscs ou complemento das aulas de H1n6ria do Brosil. 
E, como presente ou premio escolar, merecia andar nas 
mãas de todos os nossos adolescentes. 

----------------------Dl.&NOEL QU ABESDI.& 
DE OLIVEIRA 

Terreno• a fongo prozo - Compra - Venci• 
Admini1tra,io de lmoveis 

NOfJa lguass,,: Av, Nilo Peçanha, 23-1° andar. Te!, 87 
Rio de Janeiro: Rua Buenos Aires, 19 - 20 andar, sala 3 

Tel. 43-9088 às qulnlas-telrn das 16 ás 17,30 boraa. ------------------------
A ~ 

VIEM AI 

MILAGRES DE SETEMBRO 
l Terrenos a longo prazo 

QUER EMPREGAR CAPITAL, 
GARANTINDO O SEU FUTURO E SEU DINHEl~O '? 

VÁ AO ESC~ITÓRIO IDEAL DA 

IMOBILlARIA MONTEIRO LTDA. 
ii>raça da Liberdade, 110 - Salas 3 e ll 
Telefone 305 - Nova Iguassú - E. do Rio 

Ginasio Afranio 
Peixoto 

l V d uma casa grande 

Bn B·SB e boa, c_om terre· 
n~ medindo 1.800 

m2. com enlrada por duas ruas, 
com todas as dependencias. Luz 
e agua suficientes. Trata-se na 
rua Araguaia. 200 (antiga Raia) 
com o sr. Willi. 5 - 6 

Revista 11 Metropole11 

um bem colégio 
para os seus 

filhos 

TOSSES f BRONQUITES 1 

v1ttHi cmmm 
(SU.V U•A> 

C3RANOE TÔNICO 

TIERIRIENO§ 
Vendem-se, á vista ou a proz:o, mognilicos lot•1 

de torreno nesta cidade, com água, luz, esgoto • 
meios fio,, e a d ois n,inulos do e1otaçõo da E. F. C. O. 

Trotar à ruo Antonio Cario, n 14S, com o dt. 
N•hon Soares. - T ol1fone 288. 

(30) 

Encontra-se em todas 
as bancas de jornais 
mais um interess11ote nu 
mero da revista ''Metro
pole", dirigida pelos nos
sos coolrndes LeonidnF 
Bastos e A\varus de Oli· 
veira. Alé!ll das suas se-
çõee bab1tua1s de Arte, 
Mod~, Livros e autores, 
Propaganda e N egLcio. 
Cinema, Teatrn, Radio e 
muitas outraf, "Melropo 
le" estampa r<>portngen~ 
sobre º" mais palp1tuo 
te& assunto~. cr,,n:ca~. 
artigo~. etc. Public:i :iin 
da curiosa e6tattstlc11 so 
bre os cinemas nn Dro 
~li, assim como subre os 

preços dos melhores bo 
téis no Rio e em SIio 
Paulo em 1935. 

A capa deste numero 
de "Metropole" é uma 
tricromia de Ava Gud· 
ner, da Metro. 

Seguro de vida 
Acl~enles Pessoais e do 

Trabalho, Fogo, Automóveis, 
F1dd1dade. 

Roberto Cabral 
Co,relo1 Oficial 

R. Gov,r 11ador Porf,la, ,11, 
Tdt/ont, 418 
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!:,:·· Má ri o G u i m ~r ~ ! ~ J 
0
F ;!~~ndo Nunes Brigagão 1 

y ESeHlTé 11.'l !\V NILE) "ª~l\NHJt, 8 - Sobrado NeVA IGUASSO , 
Y. u o R AR I o (O i à r ia rn e n te> ti 
): D~.; 9 .c.r 3 Das 11 às 12 horas 
r . 
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• -- . ~~u,r, DA UVOURA Domingo, 27 VIU LiG9 

O doutor Jalmlr Oonçal,u da Ponte. Juiz Subslitulo da 
Comarca de Nou 1,u11sú, Estado do Rio de Janeiro, em exer
clclo, na lorma da Lei, etc. 

Paz saber aos que o presente edital ,Irem, com o prno 
te 30 dlu ou dele conheclm<nlo 11,erem, e especialmente Nair 
Braga da Rocha, que por parle de seu marido Joaé Cordeiro 
da Rocha, lol dirigida a este Julzo • petlçlo do leor seguinte : 
Esmo. Sr. Dr. Juiz ~e Direito da Comarca de Nova lguusú 
Jod Cordeiro da Rocha, brasileiro. cuado, funclonarlo muni
cipal, residente na rua Mercúrio n. 401, em Mesquita, neate 
Kunldplo, por lnlermedlo de seu advogado, Inscrito na Ordem 
dos Ad•cgados aob o n. 315, na Seção deste Estado, e com 
ucrltórlo na rua Marechal Florlano n. 1 {142, neata cidade, vem 
prrpor, com fundamento no n• 1 do an. 317, do Cód•go Civil, 
uma açlo ordinária de desquite contra sua mulher Nair Braga 
da ·Mocha, brasileira, de profts,ão domestica, reslde1te em lu-
111 IRnorado e não sabido, em que provará : 1) - Que, no 
dia 24 de abril de 1943, contraiu matrimonio, sob o regime da 
comunhão de bens, com Nair Braga da Rocha, tendo fixado re
aldencla no endereço acima citado; 2) - que o catai não pos 
aue bens e nem filhos; 3) - que, no dia 14/6119i8, a suphca
da, eem motivo justlllrado, ab•ndonou o lar conjugal. pasaan
do, desn data em diante, a viver em publico e notório Adul 
terlo com José Cruz, com quem fugira; 4) - que, nesla conlor• 
midade, a suplicada é o conjuge culpado, e, pois, decretada CI· 
ta clrcunsl.lncla, deve Igualmente resolvido que a surllcada per 
deu o direito de uaor o nome do supllcante. lalo posto requer 
a Suplicante a V Ex• 1e digne fazer citar aua referida mulher, 
lfalr Braga da Rocha, por edital, para conlPBtar esla açlo, li• 
ctndo Igualmente citada para lodoa 01 demala termos da mes
ma até final, tudo sob pena de revelia. Oulro11lm, requer a V. 
Es•. ae digne dlapensar a medida prnentlva da aeparaçlo de 
corpos, lendo em •l1t1 que o casal eat& aeparado de fato. Dj. 
1c o Hlor de Cri 20 000,00 para os efeitos legais. Neatea ter• 
moa. P. deferimento. Meios de prova : Depoimento pessoal da 
Suplicada, pena de conle110, TeatemunhH, Nova l&u111ú, 3 de 

Comer bem lodo1 

~ 
C A F E' E go~lam, m11e para 

comer bem só no BAR 
Restaurante Nova ~:.ft Garotinha -:-

Res taurante de {, ' :·:'- Bebidas de 
primeira ordem. ~ · 
lletisquelrns 6 

todas Ili 

portuguesa qaalldadea 

l\lm~ida & Cia. ~tda. 

Rua Marechal Floriano, 1988-Tel. 129 
NOVA IGUASSÚ E. ao RIO ............................. ,. 

,. 
Oficina {\\ecânica 

SOLDA ELtTRICA E OXIGtNIO 

E D 1 T A 
Comarca de Nova lguaee<i - 1' Clrcunacrlçlo 

P,lo p,es,nt, edital, com o f>razo d• 10 dia• laç,, .,._ 
,, 9"" " j11/,rusar f>os,a que f>e/a Emprtsa J..,o,,;li4ria e;,._ 
..,a, a.t Liwutado, ,ia p,ssoa de uu Drr,tor,P,19i,únt. J.,. 
F," ,sra Guimariles • na d, stu TeJourerro-/mr Rodla /Of' 
t,pr,5ílado, ntslt ,ar-16río, para i11scriç4o nos t,,,,.01 do v.::" 
lo- L d n. 5á. tu 10 de túumbro d, 1937, r,go,lar,unto,Jo • º""'º n, !1079, d• 15 de utembro de 1938, a f>laNta ot 111':J
·I• dom t,uo e mais docum,nto• ref,rentes d s,guirtt, '.ir,a . r:: 
•erto ,,,,dindo cento • sessenta • quatro (164) ,,,,t,09 ,u · ,..,;. 
•e para a Estrada l'lí,rio Ca,ado, unto , cinco (10$) ,.,,,,. 
I• l11rgura na l"'ha do• fundo•, onde confronta COM a .,.,: 

ir<> Trav,ssa Isaura, tendo de txttns4o do lado uqwrdo da 
fr,nt, ans fu11dos por ""'·ª linha qwbrada t4 dUUJtto• 1' doa 
(210) ..,,tros, sendo o f>rim,iro lanc• de unto , IJ1'0r.,,t11 
cinco (145) melros • o s,gundo ,u se,senla • ciNCO (~ ...,,,. • 
'"d• confronta cnm t,rras de f>r~f>ritdad, do Lar Fio,,,...:; 
Urbani,:açlJIJ Lím1toda, tendo d• exlen•IJo da frent, ll<>S ,_ 
llfS, dn lado dir,rto, por uma linha 911,brada de doi• (2) ,_ 
c,s, o pr,m,iro medindo unto , vi11t, (120) mdros , o ...,.._ 
' "• cento • vinte • c,nc, (125) melros, p,rfa,:.,,do ""'ª (UfU 
/e duzenlns e quarmta • cinco (U5) m,tros, confronlallll,i po, 
'• e,,,.. /oüo Daniel e parti c ,m dr . .A. Pinto Paiva f~ 

"'""'º distante a 36ms. da esquina da rua N. &..hora • 
Fdli,,.a, à t sq,1trda, com vinlt e "°''' mil lrtuntos , SIUM,. 
,,.,, melros quadrados (29 362m21, situado ,usl<J cúJa,u, "°,. 
-flMlro urbano. Fica marcado o prazo ,u qo dias, co,ttado da 
4JU,,,a f>úblicaç/Jn do f>rtsent, f>ara efeito d• ap,e..,,taç,2,) • 
,mtn,gnaçilo f>nrventura exislentt. Dado • f>a,.ado ,ulfa ciM, 
,f~ tu Nova lguassú, Estado do Rio d• Janeiro, aos d11 UOJ 
riras do mh tu agosto do ª"º de m,I rtovtcenlo• , ~ 
f1'(S(}). Eu, H,nrique Duq,u Estuda Nry,r, o sNbscrm , .,. 
40, - Henrique Duque Etlrada Meyer. 3-3 .. .., 

e Confeitaria São Luiz 
Pio quenle a tõda hora. Mlllipao 
laçlo esmerada. E1pecialldade ea 
rosquinhaa amantelgadaa e bileoa, 

tos de araruta e outroa. 

LUil llves & 6om11 LNI, §
llo de 1950. (aa,) Alayde Pimenta de Jloraes. Distribuiç,Jo : 
1trlbuld1 ao 'º Ollclo, Nova lguusú, 1017150, Dlalrlbuldor 
bltltuto : Wllaon Mello. Desf>acho: D A. à conclusão. Em 

Vll150. (11,) Pelllnl. /)fsf>acl,o: Cite-se por edital para a au
ncla de conclllaclo, dnlinando-ae dia e hora, previamente, 

com o prazo de 30 dlaa. Em 2-5, VII,50 (as.) Pelllnl. Cota : 

Seniço de torno meeanico e plaina, eonsenos 4• mtqala11 

1 
cm gorai, reforma em motores do combostlo interna, ata• 

tagem e usontamento do mãquinas de qallqacr tlpt. 

Bittencourt & llarcão Ltda. 
Trav. 13 de Março, 2'-Tel. 136-NOVA IOUASSU'.I!. do Rlt 

r.eaigoo o dia 12 de setembro de 1950 às 14 horas. Nova 
1suaud, I• de agoalo de 1950. O Escrivão: Abelardo Pinto. 
llf:n virtude do que expedi o presente edital, com o teor da 
qul ficam autor e ré lntlmadoa a comparecerem nesle Julzo, j• 
ao dia 12 de aelembro do corrente ano li 14 horas. para au· 
dtencla de conclllaçlo e manlfeslarem sobre a p~salbllldade de 
tranuçlo conforme dlapõe a lei novecentos e ausenta e oito, 
de dez de dezembro do mil novecentos e quarenta e nove. 
Caao alo compareçam no dia designado, fica a ré Nair Braga ··--·-·-···-·..-~ - = = 

Av. Nilo Peçaaba, IOZ • Foae 471-J 2' 
NOVA IGUASSÚ - E. DO BIO 

O "ácido úrico" 

dos pés 

• 
Dorvali11 ~11 !utll 

Despachante l!atadul 

•• .Rocha, citada para findo o prazo do presente edital, vir a 
nte Julzo contestar a eção ordinária de desquite, no prazo 
legal de dez dias, conlallo• da juntada desle 101 autos, aob 
pena de revelia, e ludo ele conlormldade com a petição e des. 
pacho1 acima transcrito,. Do que para constar, pasaaram,ae 
•te e oulros de Igual teor, que aerão at,xadoa e publicados 
na forma da lei, ciente de que este Julzo funciona à Praça 
Joio Peasoa s/n Dado e passado neata cidade de Nova lguas 
at, Ealado do Rio de Janeiro, ao 1° dia do mts de a~osto do 
IDO de mil novecentos e cinquenta. Eu, Jorge Jo1i 8orqoel, 
l!acrevenle de Justiça o datllognlel. E eu, (as) Abolordo Pinto, 
Becrt•Ao o aubacrevo. - (11,) Joai Pelllnl, Juiz de Dlrelt3 de-
al101do. 2-2 

Café Mensageiro 
----------------- -

O mais fino a o ma1s barato 

\ Qualidade, Purua e Sabor \ 

Torrela~ão e Mo11gem 1 

toa Mamhal f lotiano Pei1oto. 1618 -Tel.116 
Nove lguaasú - Estado do Rio 

j CASA KALIL . 1 

• CALÇADOS EM GERAL 1 
li 

1 Para homens, senhoru e crlançaa, pelo, menorea preçoa. 1 

A caaa mal• bem inllalada deita cidade 1 

Kalil •• Farjalla 
1 

Raa Marechal Plorlaao J'elxoto, 2211 1 
li 

Nf>VJI IGOJISSO - B. oe Rle 1 

~--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· ... _.,. _ .... ~ . -.b _ ............. .... * w"' * ,., * ,., w * * ~ 
i TltANSFORMADORES, BOBINAS PAIA RÁDIOS de pilhas i· 
i e elltricos • ••• TRANSMISSÃO e RECEPÇÃO, ••• s6 aa -

; RAOIO• TÉC#ICA MOREIRA -
~ PRAÇA OA LIBERDADE, 3t-TEL. 1t7~NOVA IGUASS0 , 
~ Que man têm completa ollcina para montagens, coo- ~ 

aertoe e refor mas com g~ranUa e menores preços. f" 
"'..,. , .,. ~~~~1'f-á...,...~?o's' 

8inasio Af ranio 
Peixoto 

um eetabeleclmeoto 
de enoino que hon
ra o Muolclplo de 

Neva Iguns116 

~ 
Comercial 

e1111a F ooerarla 

Caia laato Antonio - Ser, 
ylço Punerarlo - Oullhermlna 
ferreira da Silva. Rua Mare 
cl!al floriano, 2018. Tel. 86 -
!'!ova la;uauú. 

A\MAZEM INDEPEND!NCIÃ7 
Divera o• 

Delfl• Pereira MonlH..,o -
Construtor. Av. S1nto1 Dumont, 
626 - Telefone, ti9 - Nov, 
la;uuaú. 

Seeoa e Molbadoa, - Bebida• uaeloaal11 e eatraogelnu. -
Aniso• de t•. qaalldade. - Batregaa r6pldaa • domtctllo. 

P ALl~ADINO & CIA. 

Praça d.a Liberdade, 84 · Tel. 424 · Hova lguas~tí 

$. M. T orraca - Coplu • pa 
pele hellogrllll<ol. R. U1ueuala· 
na 112-1• and. l'onu: 23-49ti8 
23:2663 e •3 8826, 

Mandloco • al,tl• - Com 
pra.se qualquer quantidade, , 
rua s. Sebasllão, 1695 (lundoa) 
-Bellord Ro•o-E•tado do Rio, 

ÜJ pé1 devem ser laados, 
todos os dia•, com Sgua e 
nbão e preferentemente an· 
te, de dei:ar. E' prcci,o en· 
xugá los bem, princip,lmen 
te entre 01 dedo,, porque 
a umidade f,vorece o des· 
envolvimento de "frieiras" 
e b6lhu, erradamente atri· 
buldu ao ácido úrico, ma,, 
oa verdade, devida• a um 
pnasiu. 

LHe os pés todos o, diu 
e procure eni:ug!-los conve 

IH dr. Gellllo V•f81, tt1 

t• aad• - S.. IOJ 

NOVA IGUASSO - L DO Ili 

"QS Governos do KDII· 
do" é o Ululo do 

oportuno enaalo de Clf· 
rie L. George, que • 
Edições Mêlhorsmeolol 
programaram para a 1111 
série de estudos 1tuall. 
intitulada ''O Homem • oientcmcnte. 

SNES o Universo". 
.,..""~h~OOCOIOIIOOIIIIIOOIIOIIIIIIIIIIII ... 

j r ndústria Concreto 
~~Independência 

Cwl C I .E-A. .U• 
Rua Dr. Otavio Tar41lao, Zff-Netlt 1 

Ca,x~ t1d"'iua1 Foços, Tanquts, Postu, Forro p,,-/olJri· 
cada, P,as, P1Uoris, Sol~,ras, D,graus , Jia11i//UII, 

ESCRITÓRIO : RUA MANOEL VITORINO, 4 - 1° 114" 
FONE 49,5178 - DISTRITO FEDERAL 

..._~ a -, oo e k~,~---=,'-!-o-.:..: .. :•·! .. :-,.: ... ,;.-:..:...:...:...:~.._.~ 
A ~ 

VIEM AI 

MILAGRES DE SETEMBRO 
r--- - - - - ----------------

Cl\S1\ FE~N.l\NDES· 
Ferragens, tlofae, louças, crlgtale, material 
elétrico, blJuterlBB, papelaria, artlgoe e,oo· 

larea e para preaeotea, etc. 

Gabriel Fernand•• 
RUA MRL, PL1!>RIRN~ PBIX«!l'l'e, 2029 

N o v a Jguasali Estado de Rio 

' 



•Na-•1a, v ........ 
......... QI. 

dt L.llltlJI,". ......... ,...... ..... ............ _.-o ... • 
• DrlW'· -

~· »7 .VW.-J.ilO 

~a Municipal de Nova Ignassú 
:;:::::::==-

POR TARIAS 

0 rr.reHo Jlanlelpal de Non lgu11d, uundo d11 atribui 

• lhe ,10 eonferid11 pela l~i1laçlo t1m 'fÍKQr, ...... 
concede, no• termo• do art. 120, Item IV, da Conatltui, 

E,lldual, 10 Proleuor, do Quadro Suplementar, Lourdea 
d0

1 
Benotll, a pullr de 11 oe julho último, 161 dias de u. 

ltl m !I ecial, corn vencimento. 
IJIIÇI ~leiiura Jlallicipàl de Non 1"41:01S1~, li de 1go1to de 1950 

Concede, nos lermos do •ri. 120, item IV da Conslltulçlo 
dual 10 Tr>balhador do Quadro E1peclal, José Vlrgullno =~.,,' 1 partir de 7 do corrente, seis meaes de licença es-

,cc1•1·preleic11r1 lluaicipal do Non 1"41:011,6, 11 de agosto da 1950. 

Concede, nos termos do ar!. 28, § 2•, do decreto-lei n. 
de I de fevereiro do 1943, e de acordo com o laudo mé, 

Ili, 10 extranumerárto mensallata. Danllce de Morais Soare!', :C:i
11 

de licença. para tratamento de saúde, com salarlo int.
_, 

1 
p,rtlr de 31 de julho úlllmo. 1·-· Prtleicura lloaicip1l de Nota Iguusú, 11 de agosto de 1950. 

Concede, nos termos do art. 28, § 2', do decreto-lei n 
de 1 de tevuelro de 1943, e de acõrdo com o laudo mé, :!; 10 extranumerirto mensalista, Sidney Dias Berçot, 30 dias 

dl iicença, para tratamfnlo de saúde, com aal6rlo Integral, em 
.-ro11çlo. 
,. •. Prtleitur• Muieipal de Nova 1"4i:uusú, li de qo1to de 1950 

concede, nos termo• doa artigos 161, § 4•, e 163 do de-
10 lei n. 6U, de 28 de outubro de 11142, e de acõrdo com o 
~ mldlco, ao Trabalhador do Quadro Especial, Bernardino 
llller de Melo, 30 dias de licença, com vencimento, para tra

cnto de saude, a partir de 21 de julho ultlmo. 
P Prtl•ituu )IIIJIÍcipal de Non J&uassó, li de qo9to de 1950. 

Concede, nos termos do art. 120, item IV da Con9lllul
cl0 l!lladual, ao Trabalhador do Quadro Especial, José Moreira 
à Coita, a partir de 1° de outubro do corrente ano, seis me
• de licença especial, com vencimento. 

Pnleitura Kuaicipal de Non 1"41:uassó, li de qosto de 1950. 

Concede, nos termos do art. 28, § 20, do decreto-lei n. 
., de I de leverelro de 1943, e de acõrdo com o laudo medi· 
co 'ao extranumcrarlo mensalista, Zilda Lordani, 30 dias de 11-
IIIÇI, ,ara tratamento de aaude, !endo 10 dias com salário ln
lllW e o reatante com dois terços do respectivo salirio, a par
tir de ll5 de julho óltlmo. 

Pre!eilllra Kuaicipal de Nova 1"4i:uua4, li d• agosto de 1950. 

Concede, nos termos dos artigos 161, § 'º· e 163 do de· 
cnto-lel n. 624, de 28 de outubro de 1942, e de acordo com 
alndo medico. ao Vigia, padrão O, do Quadro Suplementar, 
)llo Viana de Oliveira, 90 dlu de licença, com vencimento, 
,.. tratamento de saude, a partir de 29 de julho último. 

CORREIO DA LAVOURA 

João R. Cardoso & Cia. Ltda. 
w ... swewo .,.... 

COMPRESSORES 

"f ~I GIDJ\IRE" 
GELADEIRAS COMERCIAIS 

GELADEIRAS DOMESTICAS 

Ollclna de ,:on•erto• • 
montagen• - Te/. 272 

eonsulte•oos sem compromisso 

Trav. 13 de Março, 48 
#otra lgu•••ú E•t. do Rio 

5 

De PRl\N<!IS<!f> Ml\RINS 

A literatura infantil nacional l, já agou, u:na rtt· 
lid,de du mais auspicio,as, «J• pela quantidade de au· 
tores que a ela se dedic,m e pdo número de volume• 
que ,e editam aoualmc~te, srj, oo que concerne à qu•· 
!idade dH obras publ,c,das. Outro fator de realce i a 
continuidade que se vai dmdo a ui, i,ubl,caçõ«, no 
sentido de m•nter gr2duado e permancote o interê5'e de 
mcstru r de 1citorzinho•, indi~cutivtlmcntt:, 01 graodn 
interessado•. A, colcçõe•, obedccmdo a pl,nos b,m deli
neado,, já t!m o !tU lugar deter~in:d~ e prestigiado 
no p•norama da literatu•a par> a 1nfaor1>. 

Dentre cs,as colcçõeo, há que destacar·•~ •quela 
lanç2da com c1m,ros c,pcci,is p,l,s Ediçõ« Mdhora· 
mento•, a "Série Taquara·P6~a··, de ~utoria d~. Franci co 
MariM e conspo•ta dos <egumtc, •olumcs : Nu terras 
do Rei Cafl", "0, sc5trcdos de Taquara· P6c.i:,', "O c,v· 
l,iu Preta" e "Gafaohoto1 em T,quara-P6ca . E•tc ul
timo é a mai, recente novidade d,qucla editora. 

Cada um dos livros da série contém um: mrns•
gem de fundo, forma e signi6c,do_ tão atuai, . quaot_" 
nacionais e nacion•li,antu. No primeiro dcs l,vros ct· 
tados é o amor à terr,, pela sua conservação e o retÔr· 
no a eh; no srgundo, a sua ruuuução;_ no tnctir<•, o 
amor às arvore•, à, dir<tivas para o cnstno rura1; e fi
nalmente neste último, algo de inédito: como se pode 
revolucionar a viJa do campo, tornando a melhor e 

t mais inten,a com a formação de Clubrs para as crian
ça,. Iuo, de envolta com e osinameotos ;cêrca de como 
d,belar o tremendo flagelo dos gaf.nhotO_', _O novo li
vro suscitará por cnto "' mesmos cntuuást1cos comen
drios le,;,antadc, pelos anteriores, da mesmi !éri,, e b~m 
merece. Cumpre admiravelmente berr. a dupla finalida
de de educar e de ,fütrair, compondo, num ambiente 
cm que tudo e todos são entranhadamente nosso,, desde 
os problemas até u soluções, um quadro que a todo, h' 
de convencer, comover e fa~cr bem. Embora destinado 
principalmente à infincia, pelo m_uito de real e de op_or· 
tuno que transmite em cada página, presta-se perfe1u
mente para a leitura por tôdas as idad,s, 

Destaque-se no volume a parte ilustràliva. 0,val
do Storoi nome assaz conhecid-,, compôs quadros de 
raro ineditismo e salientes mérito,, introduzindo-se ade· 
mais o método curioso de corte-ao-vivo para u ilus
trações de p!gina inteira, que são numerosas e interes-
santes. 

Prefeitura )(111lieipal d& Non 1"41:uassli, li de agosto de 1950, 

BEBASTllO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 

~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
Em tõclo1 01 boo1 livrarias ou pelo Serviço de A:eemboho 

Postol na1 EdiçõH Malho,amentos. Caixa Postal, 1!0·8-5. Paula. 

•EOUERI.E#TOS DESPACHADOS 

DBSl"ReRes oe E!RBPB 011 DIVISÃe 

DE IIDMINISTR11fÃt> 
Numeros : 5718, Hilda da Conceição Paró; mo, Leopoldo 

Vieira de llelo; 5694, Antonio Micho Pilho; 8719. Joa1uim Oon
fll•et; 44!18, Oswatdino Silveira dos Santos; 4500, Wilson Car· 
loit Eatevet; 5970, Agostinho dos Santos e 6003, Banco Excelsior 
Llllilada : Cartllq••·H, 5643, Manoel Dias; 5660, Enrst Oito 
llacr; 511117, lziuia Karia da Conceição; 5i01, Bruno de Morais; 
1110, Rou Maria Leone; 3191, José Justino Pereira; 5«0, João 
Allollio de Halos; 5617, Sociedade Imobiliária Limitada; 5590, 
~I Gonçalves de Magalhães; 5589, Jurema Rodrigues de 
-· 507, Antonio da kosa; 58M, Kanoel Dias dos Santos e 
•
111 

o; lillOO, Joaquim Raimundo da Silva; 5978, Humberto Oen-
Baroni e outros; 6031, Antonio Soares; 6035, Herculano Me

lllroa; 6030, Antonio Soares; 5620, 5621, 5956 e 5987, Renato 
loara Monteiro; 0004, Olym0io Feijó; 6014, )(anoel Pereira; C;,., Kelik Símio; 6053 e 6054, Construtora llalinea Lida. : 

·H, prellalnaratente. 

DBSl"IIE!Hes Of> '!HBPB 011 DIVISÃf> 

DB ENGBNR11Rl11 
Numero1 : 5439, Alair Nevea de Paula; 4273, Raul Anlo 

~.da Silva Junior; 4605, José Taciano dos Santos; 5741, Hilda 
'""º Duarte; .Sl4/49, José Cardoso; 56!0, José Martins Oomes: 
~Jolo Antonio Sampaio Raunheille e 5721, João Oonçalve, 
p ~do : D•llro. 3542, Antonio ll.iguel Furtado; 5652, Deolindo 
.. '!!•ira doa Santo,; 4085, Emílio Antonio de Soun; 5256, Oo 
;:'!!_ed

1
o Alves da )(ota; 5'66. Cardoso « :Melo; 4884, An!elmo • ,..e ra Chaves; 5624, Joaé Kargarido: E• exlgancia. 

DBSl"JU.~HeS Df> eRBPB 011 DIVJSiie 
DB P11ZBND11 

11 R Numeros :15878, João ,!.ire, de Oliveira; 5786, Prescllia, 
Olende )(arques; 5984, Valdemar Corre. Lobo; 5901, Joa 

"'1m da Co111 Vaz; 5630, Alberto Francisco Kohler; 5967, Hen
"'9e Canonp1; 5725, José de Alencar Linhares : Tran1flraD1•H. 

Dr. Miguel N. D onni 
CIRURGIÃO-DENTISTA - RAIOS X 

Cirurgia da Boca e Ponte Movei 

AV. NILO PEÇANHA, ZJ - 3° ANDAR - EDIFICIO NICE 

TELEFONE 309 - NOVA IGUASS0 
D U. r Ia m e n te - Atende hora marcada 

Curso Musical Peregrino de Castro 
11aexo ao GINÁSle 1\FR!\Nl6 VEIXt>T6 

(Equiparado ao Conservatório Brasileiro de Música) 

Aulas de TEORIA MUSICAL, VIOLINO, 

PIANO e seus similares. 

Oficina Mecânica lguassú 
Conserto e reforro• ~<r• l de autom6vci, e ca· 
minbões. - Solda-se a 0I1~ên10. - Ad,ptação de 

freio, hidraulicos a qualquer tipo de carro. 

DUCC/#1 A FRA#CO 
R. Marec:bl Ptorlaao, ZJ76-NOVA IOUASSÕ-E. 4• Rio 

FUBÁ EMPAC 

FOTO CLITC Atendo-se a do'!''cilio r•r• rasament~-
RNntn, parn t.Qcumeut,>1 <'m 30 ml· 

nu tos. Espt'cia.li,ta em reprotluc::!() do r, trAt,,>s n cr · y JD, sépil\ e 
óleo Vood,u d> wâquiuas

1 
h'wú!-, qu4drc.s, santus e albons. 

Rua Mo,achal Flodano, 2243-Loia-Tel. 413 - Nava lgaanú 

A I 

'VIEM AI 
Milagres de Setembro 

V
ENDE-SE uma boa reslden

cla, vazia, com terreno a1J 
lodo, à rua cel. Allredo 

Sc.,es, 144. Trata se à Trav. 

llo Cabeço, 35, 11,sta. 2-3 

Bairro dos Euca.liptos 
em Belford Roxo 

Reserve, desde já, um lote r.o B11irro do11 
Eucaliptos. O melhor lote!lmento de Nova 
IguasAú, a cloco minutos n pé <ln estaçílo d0 
Bel(ord Roxo. Situação inconipP.r11nl. Faci
lidade dágua encunatlti e luz elélricJ. Huas 

a,borizedne. Eucaliptos em cadu lote. 

OIL 
Operações Imobiliárias Limitada 

= 
EM BELFORD ROXO: 

Praça Expedicionário lli8qui B,li,13, ZQ - Sobrado 

NO RIO DE JANEIRO, 
Av. Er asmo Braga, Zl7 - 1!0 andar - salas IZOZ/5 -
Edil. Barbacena - (E•plan 1aJ do Ca,telo) - lei. 32 8816 

GRAN FINO 
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Uma pequena mosca 
traz um grande perigo 

Dois sábios ingleses, dr. G. Davey e dr. F 
H. S. Curd, fizeram umll inv~nção importante pa 
r11 pr1Jteger o gado 011 Africa contra a tripano~ 
P.omiase, a doença do 11000, til.o perigosa e 111~ 
11gor11 inevitável. O medicamento cbt1ma-se "aotry 
olde" e o gado, injetado com êle, Oca imune à • 
plcsdas da cecé, o agente da doença do sono, qu, 
põe 09 animais em perigo de vida t1 é multo pe 
rig<•so p11ra o homem. Ftllizmente a cecé aiodh 
não faz viagens em redor do mundo e limita-sl' 
ao êrmo, pois cada pni~, mesmo eem que conhl' 
ça a tripanossomiase, tem bastantes di~saborf's t

dificuldudes, inerentes"º clima ou à cons1itulçil<,. 
Assim os paises onde há invernos frios e úmidot-, 
lutam com epidemias de constipaçllo, doença e,. 
ta que ern geral vem acompanhada de sintomas 
deHgradávels e, às vezes, perigosos. Mas tam
bém nest11 circunstância a ciência está felizmen 
te ao nosso dispor, pois descobriu-se que o pro 
duto natural Quinina, em combinação com a vi 
tllmina de frut11 C, constitua uma arma forte pe
ra proteger o nosso corpo, que no invtlroo tem 

d
pouca resistência, contra 08 11taques maçadores 

e constipação e as suas complicações. E como 
na Afrlca uma nova invenção diminue a doenç11 
entre o gado, assim temos agora na combinaçllo 
de quiolna e Vitamina C um remédio que nos 
palaes frios diminuirá os casos de doença entre 
oa homens. "* ... 
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L!TICIHIOS IVAM MATTOS 
Orande depósito de queijo,: Minas, Prato, Estepe, 

Lunch, Catupiry, Parmezão, Cavalo, Reino, Cobocó, 
Esférico, fundido, etc. 

CONSERVAS - DOCES - FRUTAS - MANTEIGA 

VENDE-SE POR ATACADO E A VAREJO 

Av. NIio JJ'eçanba, 85 - Telefone 286 
Caixa Postal, !6-End. Teleg.: IVA TOS-NOVA IOUASSÚ 

lnltituto rnnirn Dr. f rantiuo !annnna 
MtDtCOS ESPECIALISTAS - APARELHAGEM MODERNA 

Do•nças Internas - Úlcéru Gistrlcas e Duodenais -
fígado - Visfcula. 

Doanças do Coraç4o - Hipertensão arterial e suas con
sequenclas. 

Úlctras Varicosas - Anligaa e rece~tes, sem operação 
e sem repouso - Varises - Flebiles - Erisipela 

Doenças d• Stnhoras - lnlla:naçlo dos ovários - lrre-
11ularidade nas regras - Gravidez e sua condução. 

Doenças Altrgicas - Asma - Bronquites asmática e 
c1 Onlca - Sinusite - Urtic, ria. 

Sltilis • R,umati.;lflos - Tratamentos modernos e eficazes. 
Laboratdrio - Rodioscopias - Radiog,afias - Testes 

Àlb'gicos - Ti,bogens. 

R, do Assembléia, 32·3º Pov,•8 cís 18 hs. 
TELEFONE U-4969 - RIO DE JANEIRO 

·--·-- -
TELHAS FRANCESAS 

Procedência S . Fidelis - E. do Rio 

INF ORMAÇÕES, 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2399 
Te lefones 32$ -·-----........... -........ ...,_-............ ._. ..... _,. ___ _ 

Ofic ina Mecânica 
liI-ORMAS DE AUTOS EM GERAL 

Pln lnta~. copotAA e eFlu!smt-ntoe 
Coll8trtoe dt t,~tc1·l11>1 divr:.r~118 

Um bei-t& Am brosi 
~. ~AJ!Jk A1'.tfl0 l>O VALE, 7Z•NO~A IGUASSÚ,I. , do 1(1. ' .. 

COl.t!UIO D~ l.AVOUU DomlDgp,27-Vlll-1060 

Ooa diçies para as coatas de depósitos 
D ep~sl_t~~ s~~ limite . , , • , . 2 % a, a. 

1 
~ep6s1to rnrc1at m10_11110, Cr$ f.000.00. R,tiradas livres. Nlo rendea juro, 0 5 •aldos infe, 
rrores équela quantia, nem a, contas liç•tidr.des aote, de decorriJos 60 dias ~ contar d 
d•la da abertura. • 

Dep~slt~s. JJ'opalares - Limite de Cri 10.000.00 • li 1/2% a. 11 , 

Dep_6trl~s m1n1mo~. Crt S0,00. Retiradas mínimas, Crt 20,00. Não rendem juro, 01 saldo, : 1 
-~ a) rof~rrore, . a _Cr$ 50,00; b) excedente, ao limite; c) das contas encerradas antes de i 
g decorridos 60 dias da data da abertura. 

Oep6sltos limitados - Limite de Cr$ 110.000 oo li¼ a. a. '1 
Limite de Cr$ 100.00o;oo • 3% a. a. :,; 

~ep6~itos minimos. Cr$ 200 00: Relir~das ~lnim_a,. Cr$ S0,00. Não rendem juros os saldos zi. 
1afenore, a Cr$ ZOO.OU. Demais condrçGes rdêatrcas h de Depósitos Populares. 

Depósitos a l'razo Fixo I Depósitos de Aviso JJ'rEvlo 1 

Por 6 meses . . 4% a. a. i 
Por 12 meses . . 5 % a. a. Para retiradas mediante prévio avieo : 
Com retirada meosal da reada, De 30 dlaa 3 v, % a. a. 

por meio de cheques: De 60 dtu . 4 o, ,· 
Por 6 meses • 3 v, ,41 a. a. ,o a. a. ; 
Por 12 meses • . 4 v, % a, a. De 90 dta, • . . 4 V. % a. a. ~ 
Depósito mlolmo - cre 1.000,00. Depó1lto l11lcial ml11lmo - Cra 1.000,00. 1 
LETRAS A PREMIO: Si!to proporcional. CondiçGes idêrJicas ás de Depósito a Pra,o Fixo 

Foz, nas melhores condições, tadas ClS operáções banc:érfas 
COBRANÇAS - TRANSFERtNCIAS DE FUNDOS. l 
DESCONTOS de letras, saques e cbequea sôbre este ou quaisquer outras r· ) ~as. 1. 
EMPRtSTIMOS em co11tas corre11tes com caução de duplicatas. ~: 
CRtDITO AGRICOLA a to11go prazo. sob a gara111ia exclusiva da !ruia. J 
CREDITO PECUÁRIO a to11go prazo para custeio de criação, aqulelçAo de '.;:1o }. 

para engorda, recriação, ele. , 
CREDITO INDUSTRIAL para a compra de matérias primas e reformas, ap;;:'.ei• :i 

çoame11to e aquisição de maquiotlrio. •; 

São ateodldos, com a maior presteza, todo! os pedidos de lolormzçõe:. o J. 
esclarecimeotos sôbre quaisquer operaçGes da Carteira de Crédito , 

Agrlcola e l11dustrial, que se acha em pleno lunclooameoto. l 
Agências em tôdas as capitais e principais cidades co El~!:.;! :~ 

Correspondentes nas demais e em todos os palses do muoõJ 1 
~x~~«~"~~~~'<~+~~a=cooo~~coooo~~o1111,;u;.J 

o ºªº OI:>. 

1\gencia InternationaJ 

~ 
'l?amiohões, Tratores e Máquinas Agricolas 
Peçtts legítimas e 1cessórios-Veodas e consertos só a dinheiro 

Oficinas 6 su viço ,necanico ttm ge,,al : 
Trav. Moura Sá, 85- Tel. 44 J 20-Nova lguas,6- E. do Rio 

-::zoc::::==::roaos:::==::r->rr:::ros===::roi::aoa:::= 

Sociedade· l<;aticini;~ 
UniJo ~tda. 

(Jalna e Bntreposto de Le ite 
Laboratórios completos para aoállee• de lelle 

Matriz I AVENIDA FRANCISCA OI! ALMEIDA, lt19 
(Edlficõo p,oprio) - NILOPOLIS - E.todo do Rio 

F I II a l I USINA: RUA SÃO JOÃO BATISTA, 502 
(EdlRclo proprlo) - VILA MERITI - E11odo do Rio 

J~SÉ MARIA TBIXBI H .I\ 

O banho diário 
O banho é Indispensá

vel ao aseelo e saúde 
individuais. Quando trio, 
ativa a circulação do 
sangue e, se tomado dlé.
riamente, põe a pele em 
coodlçõeH de resistir 
melhor a mudanças de 
temperatura. 

Tome banho dlárla
me nte. Prefira, porém, 
o banho frio pela manhã, 
ao levantar se. 

SNES 

IMPUREZAS 00 SANGUE ? 

tLIXIR Df 106UtlRA 
AUX. TRAT. SIFILIS 

Amilm da ~ilva Bar~ota 
Despachante Municipal 

Av P, etldente Va,ga1, 149 
9° andor, t ora 5, Tel. -43-7535 

Rio de Janeiro 

Adlfogadee 
Puy Alranio Peixoto e fer. 

naoJo Prnlo - D1àrlamente du 
8 às li hr ras - Rua 7 de s., 
i.n,bro, 84 ·- 3• andar-Sala 35. 
Td elone 32-0786 - Rio. 

Adlfogade 
Or. Paol0Mochado0 Advo11de 

- R. Oetuho Vargas, 87. fone: 
282. - Nova lguassú. 

Donti•I•• 
Luís Gonçal••• - Clrurtll, 

Denlisla - Diariamente das tia 
18 horas. Rua Bernardino Mell 
n. 2139. · Telefone, 314. Non 
lguassú. 

RUBEM SILVA - e......, 
cfenfi1ta. - Ed. Co,ioca, 1 .. 
dor. •. no. r.,.,. •• , ..,,,.,, 
Rio de Janeiro. 

Dr. Pedro Saolias,o Coscltr -
Cirurgião Dentista. Ralo X-(Edl. 
ficlo Ouvidor). Rua Ou,tdor, 
169, 8• andar, sala 811. Tele, 
lone, 43-6503 - Rio. 

D••P••h••I• 
E1crlto,lo Ticoico Coa.,..._ 

Santo, Netto I lrmio (Con114,, 
res e Despac~antes). Sertfdl 
comerciais ern geral. Rua dr. 
Getullo Vargao, 22. Tel, 20i -
Nova lguassú. 

eeNSTRUTf)RB5 
Joio Slmonato - Conatflllr 

licenciado. - Encarrega-ae •• 
construções e reconstruções et1 
geral e sob a~mlnlstraçlo. -
Res. : Rua Marechal Flortano, 
2036- Casa XI - Nova l1uud, 

Roberto Ba,ool SoorH-Collfo 
trutor licenciado no Mualclplt 
de Duque de Cuias. Reoldeall 
em Nova lguassú á rua Ed!DP, 
do Soares, 304. 

Ginasio Afrauio 
Peixoto 

e I t u a d o no mal& 
aprazlvel local de 

Nova lgua116 
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VEM AI 
Milagres de Setem~ro 

SOCIO GEREN T E 

Contratos d~ 19ocdÇ'1º 

Dr. Eduardo Silva Junior 
C,HUfsGiÃO DE'.\TbT.\ 

CONSULTÓRIO 
RUA MA RIO MONTE I RO, 221 

NILÔPOLIS ESTADO )O RIO 

O novo proprietário d~ pr,•dlo ou apRrt•mento •6
1~~= 

obrlgttdo a re8peitar u. toe lçio e \1,;ll•,,t~ em vir 1, .. 
de contrato por i ostrumcnt,, part lculff.r, urn» vez,.,~)~ 
Irado 00 i!EGISTllO DE 'T I rui.os E OOCUIIE~ ~~ji: 
Ee::Hl provl<lôocla torou. o coutrtitu um docum~nlo lJ a 
co- com vo.lldade contra terceiros - futuros foh.'rt:;,,) 
dos oo objeto do contrato iCod. Clv. -arta. 135 • · 

Cartório do 3 º. Ofício ssO 
Roa dr. GetCillo Vergas, 42 - NOVA raUA-
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DOS MALES O MENOR JUIZO oe DIREITO º' CO!URCA DE NOVA 
eartórlo do 3• ()ficlo 

IOUAS L' EDIT 1\1:; OE CITAÇÃO 
os extremos 1e toc.lm, eis uma v rdt:jl'." nxiomat 
00 amor ª.° ódio . não mel.! 1a !en o uma volt,1 e pa .. 

,.tu'º; f!' a amb1,·al~nc1a dos stnltm.cn• s 1J que aludem 01 
--=E=-------=O;;;;:;;.._ 1 _ T A L. de Caetano Cunha, Dionísio de Andrade 

~---=:,,,-=~'!"""-.:?.:-:-=-=-=~-=' • Benigno Armada, seus herdeiros 

Jd''8~~~~de. por isso, 1jtua-sei ao meto têrmo (m m~.> 
,trtus> e o ho_mem comum Chomo medJus) excmp1ifica ;, pa
drfio da e5pé-c1e. Já na ordem moral. privada, Já na >rdem 
-uu,a, social. 
r- EL• porque ª. Dcmocracts. coerente con •Q:O mesma, cor

pennnnentc pL'n~o mortal frente ás BC'oinet.d' s dos e.xtro::i,u,. da dU't'llB C!aoismol e da esquerda (comunismo) 

de Notifica,;ão de Antonio Cunha e sim., 
a requerimento de OIL Operai;ões Imobi
liária Limitada, com o oraso de 30 dias 

O doutor Jul,rtír Gonçolu11 da F nt,, Juiz. d1 D,rnlo 
Substituto da C.nnrn,ca d1 Nuv,, lguasstí, 1:; 1'ld do [àr, d1 
Jan11ru, ,m ,,c~rc1c1 • "'' / '1na du L11, ,te Sim, os ,·erdadc_iros dCJ'!lOCl"lltas, os que rr~m na coe

stJtf'nt"JB frutuosa do md1ssoc1ável binômio "Jndtv1duo" ~ "Es
s,do .. , poiS que este resulta da estn.iturnção sodo16gtca da-

tfe, os democratas _consclo:. vêem clarnmente fl! sentem tn .. 
:;'nsamcnte a enorm1dad_e do des.pauteno dos ectanstas do 
paii-tscisrno l' do comu~smo-sov1ctico, máximc quando ana
lifllll esses sistl'mas politicos sob o Angulo \·isual do lnteres-

F.:iço ubcr a todus quant , o presc-nt vi em ou conbec , .. 
inento dele tiverem que1 por cite J,iz.o e Carl•>rlo d11 rercelro 
Ollclo 1e processam ot aulas de No1,f1uçlo a r querlm nlo d1 
,omplnhia OIL Opera,õ s lm b l14rla Limitada conlro Anlo 
n10 Cunha e sua mulher e seus Prrstamtau.,, cuia prtlção lnl
c111 1r 1ecuc ~ •·E.-mo. Sr. Dr. Juiz rte Uuellu U1z O'L Opeu
çõi!S fmobdll!r11 Ltda, com sede no 0111,110 federal, a Av 
t:rasnio Brag•, 277. 12> andar, salas 1202 e 1205, por sru Ge, 
rente e adv< g ido, tnfra aHlnadO, que lol no1,l1cado, por esse 
Julzo, a requcrimenlo de An1.-.n10 Cunha e aua ffliJlher, !e1lden• 
1es à Esha~a Carlo1 Samp.110, P/n,, em Aust1n, prlm uo Dia. 
ulto dette Munlcl::,to, para ctencla de que os mumos conside
ram rtaclndldo u contrato de ~ncledade que mantém co:n o 
Suplicante, para o loteamentJ, venda e rrccb,mcnlo du re1pec-
11vas pres:açõts, de uma irea de trrra 1ituada r.a localldadc 
Je Auslln, e qul\ em consequ~nc:la, não mais p?de a Supllcan, 
te u .ar da comp.!lenC'la con .. tante da cl,usula oitava do con
lralo, Que é a do receblm,nlo du prestações dos loles vendi· 
dos. Req·,ereram ainda, os 1upl1eados, a no11flcaçlo por edital , 
dos compro:nlnar.os dos Joln, para que •a bam que 01 auph· 
cados consideram sem nenhum valnr quJisquer pagim,ntos qu,, 
d oravante, efe tu:uem à Supltcanle. Ac;:onlece que o 1upllca<10 
Anlonlo Cunh,. valendo-se :I• inexperlfn:la e 11mp1leldld, dos 
pres1amls1a1 dos lotts de lc rrenos, t: do desconheci me mo doa 
mesmos acêrcJ do valor e dos de1tos de uma stmplt:s nollltca 
ção judicial, a qual, como é aab d), não tem eleito de deslazer 
contratos ,, por1an10, nio poderA lnvalldar os pc,deres contra· 
tuals que ti:m a suplicante pua recebtr at prcst.~õcs dos lotes, 
p:,derts esses lrrevogavels, de acordo com as clausulas oitava 
e deolma segunda, (documenlo n. 1) - o Suplicado Anton10 

Cunha, como se dizia, tnlrou a explorar a boa fé dos presta. 
mlslas, fazendo-lbes senllr falsamen1e que o con1rato tinha ca 
ducado e que os mesmos deviam, doravante, pagar,lhe dlrela 
mente as preslações dos lol<s Para conseguir o sru Intento, o 
Suplicado deelarou aos prestamistas que o conlrato linha sido 
deafelto por decido de V. Excia., e que a ordem para que os 
pagamentos das prestações passauem a ser feitos a ele, dlre 
lamente, partira lambtm de V. Exc1a., e como meio de prova 
do alegado exibiu aos preslamlstaa um exemplar do jornal em 
Que lot publicado o edllal de not,fteaçlo (Documenlo n 2) 
Essa manobra cavllos1 do aupllcado surliu o efeito duejado, 
els que os preatamlllas passaiam a não mais pagar as presta
ções à sup licanle, alegando que assim procediam devido à or
dem judicial que lhes foi e11blda pelo Suplicado, lslo t, o tal 
edital de notificação. Essa notil,caçlo feita pelo Suplicado viO· 
lou flagnnlemente o art. 721 do C. P. C , el• que visou ex. 
cluatvamente dar •causa a duvidas e lncer1ezas" (stc) para "lm· 
pedir a reallzaçlo de negocio licito" (slc) (que, no easo, é o 
cumprimento normal C:o conlrato por parle dos prestamlslas e 
do Suplicado. eumprlmento normal do contrato por parle dos 
prcslamlstas e do suplicado, cumprimento esse que passou a 
deixar de ser feito). Ora é sab'do que uma simples notificação 
judlcl• I nlo tem força para declarar, dtgo, dealazer um conlralc> 
e nem qualquer de suas clansulas. O Ju12, quando manda noll
flear alguém, apenas atende ao pedido de oulro alguém, num 
determinado sentido, sem que tal nottlicaçã~ tenha força de 
senlP.nça ou traduza qualquer orde m dlrela do Juiz para que 

naciooaJ ··brastle1ro'" 
tt h:noram porvl.'ntura. facistas e comunistas que. hoJe 
(GIDO _ontem. é sempre.? "interesse nacional" que pre .de as 
""rtl4Ç'{K'S intemac1ona1s dos PoVos. tal como o mtcresse 
i11divtdt1al" governa as .. rela~õe~ privad~s", internas"? 

Pedro o Grande-, o primeiro rl'alizador do expansionis
""' russo tBãlbeo e Mar _Negro), e Catanna U, partilhando a 
polorus ~ ane.xando a Cnmc1a, não desapro\"3:rrnm. por certo. 
apt53r de Tsares absoluUstas, a atual política imperiali.sta 
(llepublicas Bálticas. Prússia Oriental, etc) do seu conterra
DfO pieb<'U Stálin, eis que. entre aqueles •·monarcas' e este 
-camarada'', ex1s~e, um ~enommador comum, que os vmcu.Ia 
1DOraJ.mente e ate identifica políticamente ; o tradicional e 
aúJbCO · nacionalismo russo" 

01\·ersa~ente não agira~, em fins do seculo passado, 
11 nortt'-americanos quando hbertaram dos espanhóis as Fi
apnas e Porto ~i~?· ~ndo sob a sua vJgorosa "'proteção· 
dlfS povos de c1,\.·ilizaçao latina. 

Portugal, patria dos nossos ancestrais,· no inicio da Ida
dt Moderna. por ser mais ocidental do que a Espanha. tomou 
1 1Diciat1\·a ~~s grandes de!teobrimentos maritimos (A!rica, 
Jndia) e 1usti!1cava o seu movimento expansionista com o 
lema d~ "dilatacão da Fé", como o proclamou Camões, em 
OI Lusuidas. 

(Concfue na 611ima pagina) 

Manoel Pedro 

Contabilidade, Assi•t. Fiscal, 
Contrato,, Tra n, f. e Legafi• 
uções de firmo,. Seguros, 
Decl. fmpos1o de Reada, etc. 

de A. Couto 
CONTADOR 

Escritório : Reeldêocla : 
A,. Nilo Peçaaba, ZJ • 3° • S. 6 Av. Nilo Peçanba, 638 

TEL. J09 J11 - NOVA IGUASSÚ - E. DO RIO 

Aviso á Praça 
Alio d, /,sus Bur;t,s Fer

,.., do,,.itiliado ha 45 a,ws 
•ta adod,, profm,tarro, la
...., r,go,trado no M,ruslt· 
ril ti, Ag,rcullura sob o n 
4111, ltm a grata sahs/ação 
41 '°"la,,r,co, aos stus amigos 

t a praça ,m gtra/ que"ª da. 
la d~ 2' do corrente liquidou 
.? debito de suas /tiras hipote 
''!rias cnm o B mco do Brasil 
ficando desta forma q11ile com 
!!.tus credores . 

Nova Jgua,sú, 2'/8/ 1950 . 

Abilio de Juu, Borgu Ferreira. alguem faça ou deixe de fazer alguma coisa, de vez que qual-
1 -3 quer ordem nene sentido pode se originar de uma sen1ença ou 

ou sucessores 
O doutor Jalmir Oonçalve1 da Fonte, Juiz Sub11i1u10 ~.a 

Comarca de Nova fa,uauú, Etlldo do Hio de Jt1nclfo, em E1c1-
c1c10, na forma da Ld, etc. 

Fu IIJ!Hr aos qu, .,, pr,s,nt, ,d,tul t11rttn ou dtl,. " .. 
ttluci,ntnlo tnJtr,m IX/Jtd,rlo nnJ autPt d~ U,ncaJnQ,, tm q14, 
úl r1qut,,nlu .Aqurna G.1/r•tlfJ 8noru , .\/,Jr1a G.1/vifo d 1 
R cha, qu, li p,ous,a p.,a,,t, ,st, /uizf'J t co,16,io du 4• 
Oficio, qu, attttdtndo ar, q1~t1 1111 for ,,qs.,rid,, qu• ufirmoN 
,.stor os e1tant!o• 11n lugar 1nc1rto , "ª" sabido, , t,ndo ,.,. 
cuta a urlidDo do oficial d, J11Jti,a confirm,i,1Jo tal Jato 
/),lo 'f,ru,,,t, tdital qut ura apxad,, na ude dut, /urza, "; 
lugar _df1 cnstum, ,, pn, cn/na, publ,cado "" proza maxi,,m 
lt quin:t dias, a conta, d,stG data. uma ,:,z nu r-,ri:U, n/icwl 
do Esta.dn , />tio mtnos duo, CJIZH ,,.,. jf'Jrtrul J. cul e I t 0 
Cutta_na Cunha, Dinmsio dt And,-adt, Bem.c:no A,m~da, ,tuJ 
h,rd1,ros ou suctunru para no prazo d, '""'ª {~0) dias q14i 
ctJrrtrd data da p11mtiro pubJ,caçDIJ do p,,_~,nt,, /aztr•"~ ,~
/)rlltntar na causa por cav,.,cado , contestar no prozo legal 
a oçll.o dt u!ocup,an rtqu,ritJu Por Aquina Ga/vQo Snort• e 
Mar,a GaltdrJ da Roch". brnuf,;ras, tlluva~. dt prr,fuslJfJ ,Jr, .. 
mtJIU:as, ,,,,d,nt,, na rua Bua Vi'Sla n• 211, tm Btlfurd f<o. 
xn, ntst, Mu,ric,Jm,. de uma dr,a d, t,runo mtdmdn ')() mt
tros d, fr1nt1 poru o rua Estado do Rio, t,or 50 metr""i: d, 
,x.ttn~ao da fr,ntt aas fundos. dt ambos oc /ad"~ cor,fron
ta,,dn pelo Judo. dir,ito com t.atfa,ra (,unh.J, 11tlo· esqutrdn 
cn"' Angtlo R,i, • p~loJ fundos com D,oms,o dt Anáradt 
B,n,KIIO A,mada e Antonio G "'ri.Jlt:u 011 ~,us suctu.ort•. E 
para qut clugut ao c~nh,clmtnto do~- rnlert!!,S<Jdo~ t mn.:utm 
/)ossu altgu, 1g~oranc1a, ma,rdr,u tx/Jtdir o p,u,ntd tJ,ta/, 
"ª forma da ltt. Dado , passado ,r,sta cidade de Nora ]l(uas. 
5Ú, Estado do R,o d, Jor,nro. aos itZtSJtt, dias do mie d~ 
ognsto dn ano d~ nul n r,v,.centos e Cinquenta. é..'u, (os.) Abe
lordo Pinto, Escrivao o subscrtt;O. Jolmir Gonçol••• do fonte 
Juiz Subslllu/o. t-2 

R.EGISTBO DE IntÓVEIS 
COMARCA DE NOVA IOUASSU' - Cut6rio da 1• Circunscriçlo 

Pelo presente edital com o prazo de trlnla dias e publi
cação por lrh vezes. atendendo 10 que foi reque rido por Anto
nio Alves Martins, representando neste ato o sr. Adherbal Au• 
guato de Assis, residentes na Capital Federal, faz saber aos 
promitentes eompradores Pedro Glvlgl, que prometeu comprar 
o lole de terreno número 17, quadra 3 da rua dos Cajueiros 
e José Cardoso, que prometeu comprar o lote número 6, da 
quadra 4 da rua Amelta Rodrigues, no Bairro Vila Nova, nes
la Cidade, averbado respecllvamente noa livros 8/C, fls. 289, 
sob numero 34 e 8/D, lla. 260, sob n. 95, que ficam Intimados 
para no eartórlo do to Oficio de Non lguassd, efetuarem as 
prestações atrasadaa decorrenles 101 lo1es cllados, sob pena 
de o não faze ndo se r canceladas as aludld11 averbações. Dado 
e paaaado nesta Cidade de Nova lguusú, aos vinte e clneo (25) 
dias do mês de agõsto do ano de mil noveeen10s e cinquenta 
(1950). Eu, Nleanor Gonçalves Pereira, sub-oficial do Regist ro 
o dalllografel. Eu, Henrique Duque Estrada Keyer, Oficial do 
Registro, o 1ubscrevo e assino. Hmrigiu Dug111 Estrada M,y,r. 

1-3 

luoanó Ba1ooete Unhe 
RESOLUÇÕES DE 23-8 - 19S0 

Torneio de 
Oaça de 1950 

decisão judicial, proferida em prc,ceuo definitivo ou acesso 
•• "-v ........... .,,,.,. • ....., ...... _,.,..,..,,.,....,..,.,,.,,,.., rio. Mas, para tal, é preciso que haja ordem judicial expressa . 

P V 
emanada de v. excla., nesse sentido, o que não aconteceu com 

8 r a e r e a d Q l' a sim pies nollllcação feita à Suplieante. que não tem valor d,· 
senlença E' sabido que um conlralo enl re parles lem força de 
Lei e nenhuma das parles conlratanles pode, sem consenllmen 

U ID ..,, to de outra. desfazer lal contrato. Se não houver comum aeor-
• ~ do para a rescisão, sómente o Juiz, por senlença proferida em 

• • ação proprla, pode declarar desfeito um con1ra10. O Suplicado, 
enlretanto, fez caso omisso deasas noçõe• elementares de Di· 
re llo que qaalqu1 r calouro t:rla acanhamento e:n confessar·!t 
desconhecedor ,, vai daí, entrou a jogar com o prestigio e a 
lutorldade d~ J:.111fçil, para convc-nc:er aos prcstamlstas que v. 
t"XCia •• como Ju z, dt ra ordt:m para que o, pagamentos das 
presla~ões passa .. m a ser fel103 ao Suplicado, quando a ver, 
dade é que não exlsle, e nuncz. ex,stlu, nenhuma ord~m de v 
txcla. nes4• sentldn. P()r outro lado, <lesmandou-ae o Suplica
do, na n•,llflcação que f,z, a lmpular la lsameole à Suphcanle 
a pratica de alns maliclosos e de!-h Jnestos, os quais jamais 
nmu•fulrj prnvu, lrnputações ess1s que só se lembrou de fa.., 

ur depois QU< t,,1 a1cnd,do no empreallmo de Cr S 77.000,CO 

a) - Ac,ita, o co,1v1/1 do 
Riv,r F. C., para r1aliz:,1ç/Jo de 
partidas d1 Vol,i I BasqU11/1 
no dia 9 de ut,mbro pr6xi,.,n. 
b) - tomar conhu;imenlo e 
arquivar o bol,tim do M,sgui
ta T111is Cl .. bt; c) - d1!ig,ia, 
o d,a 28 do corr,n/1 para ,.,.. 
ni,Jo da Comiss4o , ncarr,gada 
da co, st,uçao d• nossa guudra 
de basqu1/1; d) - consigno, 
""' voto d, p,sar p,lo ful,ci -
"""'º do sr. H,rmimo ,t, Ili• 
lo, tio dos auociados .S.bu,
li4o H,rculano de Mutos Filho 
• Froncisco G1,itil B~ro,ii Ju. 
nior; 1) - arquivar o hltlim 
n• 25 d, 19/8/50, da LI D. 

Coloc~ão dos concorHntes 
... 20-8 50 

Pontoa 
to - C•lso F. Pereira . 318 
2o - Caetano Bocci , . 311 
3o - lloriaao J. Adriano 288 
40 - Guuiao P. Simoaato 261 
5o - llaao•I J. Ribeiro F" 24Ci 
6o - Arnoldo Palmeiras 215 
7o - Holy Louron . . 177 
80 - Ramiro Woblcrs 150 
9o - Cúor Palmeiras 147 
IOo - Jos6 lbuodola Ili 
tto - Pinto Baía 95 
120 - Otaeilio Aroujo . 36 
IJo - Aatoaio li'. F. Batis11 30 
l(o - Norival R. Vieira . 26 
ló<> - Adolborlo S. Oli,cira 23 

{4etenta e s,d ... mll rruz,•lros) que a Supllt;1nte f ez a êle Anto
nio Cunha, o qual. bem cedo, f\."VCIOU·Se um Ingrato, fazendo 
recordar a f•bula da vibora e do l<ehador, esle villma da pe
çonha morial daquela, que a:on:h:gara ao peito amigo, leva, 
~o pelos s,:ntiri1énto:1 dt.! qu.:nr faz,r hem. N(ssas condições a 
Supllcantt. contestandn por s.:rem absolu1amente lnvertdlco" 
lodos o, falos conlra e1e alegados pelo Supllcado, vem requ,: 
rer a v .

1 
excla . • Nclll1cação dcsle, para clCncla de quo o con 

rrato ex stente continua rm plrn() v12or e só pod trâ. se r des
fello pnr stnltnça de v ex:::1", a qual não existe, mottvo por 
Que o Supllrado <'SUi < brogado • cumprir dilo contraio, que 1,m 

~ força de Lei enlre as p111es e peranle lercclros, notlflcando,se 
também aos pre51amlslas rnedl3nl~ Edllal, para ctencla de que 

~ deverão continuar pag:.ndo suas pri:stações à Supllc:1ntt, como 
. sempre fiieram, pois çue n1o c:xtst·~ nenhum ;.to ou ord(!m Judi 
~ clal tm rnntr~rlo, visto qu.- a Supt.clnte te-n poderes lrrevogavet, 

p1ra rec,bê la, renquanro o conlrato etllver cm vlgur, "ª forma 
dae r:lausulas mtava e dcclma &t!gunda do contraco, sob pena 
de a Sup11cante providenciar a rrs, Jsão doa contratos doa com· 
promlnarlos que nã, P•c•rem pr :ta,õea J4 vencidas e as que 
"e vencerem, cientes ainda que rm face do contrato em v)gor 
•ó D Supllcanle pode receber •• prestações. nlo tendo portan: 
tn nenhum valor ltga 01 pa l'llentri porv~r,: ura feitos ao Su
ottcado Anlnnto Cunha T,.rm s rrn q1,; . de!N1m,n10. Nova 
fgua1tú 16 de •11<>110 de 1950 (a) /oC? lltlo u Filho Adv 

M I lnsc. '87!>" Derp> ho ·-• D • ' •em a•, .rp dl~do-se 0 anoe Quaresma de 011·ve1ºra ed tal com o praz de lfl lia V s Em 17/Sr., ( ) F, • , ... Dls 
~ lrlbu1çlo:-"Dl•lrlbul l 3• li 1 • N va g a u 17 de a de 
UL • 1, nu p h n 1º " I 1950 o Distribuidor li w l 1 ' - '!D vlrludc -.. . . . o etanua, iJ • anua( - el. 81 ' ~:. ·::1,,:.~~i:;1/~ -

1
' ,C, r ., /~$ "" ::, ~~';,. ;u!; 

"' tt 'º''""""""""'""----••----~, ~ª,i;'~ ~~':~a b 
1 

",~; ~-s~: ~1~º~.' ~1L "t~:n~~1ii;::1b'; 

IIÊLIO SO.\\A - to Secretirio 

~011:10 ºªº 01110 

Oficina Meca.nica Agostinho 
Coasertos, Rtlormas cm reral 

e Aceuorios • Solda Eléf:ic1 

e a Oxicênio • Pintura• cm 
reral - Serviço de Torou. 

AgoatinhoDla.rtinsDua.rte 
NUA DR. TIBAU, 60 Telefone 1211 

NOVA IGUASS0 - E. DO RIO 

-ao ·-· .... oaoa:=-
llarla Ltda. conti nua em pltno vleor do con1r110 exlalente cn• 
Ire as partea eontralanl••. o qual 1ó poder6 aer dufetto por 
tenlença dcsle Jc''º· e c;ue os prest•mlllas dtverlo continuar 
p.,gar,do suu prcslaçõe• à Supllcanlt, como stmpre f. zeram, 
10b pena de reacido dos eompromluos u !stonles, por pule 
da Supllcan1e, não ltnJo nenhum valor ltgal os paeamcnlol 
porv,nlura leiloo ao Supltrado Antonio Cunha. Dado e passado 
nesta c1dade de Nova Iguas,ú, Ealado do Rio de Janei ro, 101 
deztu te dlu do mh de , 110.10 do ano de mil nowecrnl01 e 
clnquen11. E J, Laudr/i110 f11,,1ir.n Corn,lro Burros. l!tcrewtn• 
te de Ju11lça, o dallloi:ral• E eu, Osca, p,,,;,a Gomu, E•· 
criva'• o sub1tre1·'. O Ju z: (>) j,,lmir Go11rolt1t! tia Fotat,. 



D,if icu Idades Oos mai~sl fp- ~ · 

menor 1 ~iJtfil M IJ\\fQUBl o 
na Adubação it~~-~··;:::0 .~:ª 1:r:::::·:s. ~··-~?li•MiM#iHli~~~·J:~~'.i$i'~t:t'Z'ffntti~ t·C-C•M•i4€!i1' 

plruu.11 conQulst:p·a não ·•.11mas Rcd. e Oticiau : Rua Bernardino Meto, 207• • B. MAR<!f)NOES OB MEL~ 
Eogeohelro Agrônomo 

para o Céu", m~s "povosº pa.. ., Telefoae, Ili 
ra • "metrópole" ll•blrta, qu, ANO XXXIV 
os escr.av,i,ava econõmtcamenre NOVA IOUASSÚ (l!slado do Rio), 27 OI! AGOSTO DE 1950 N. 1.746 
(Brasil Co16n1,). 

Também o nos,o Brull lm lLA\R •NJ lll O problema da adub,çio do solo, principal.nent, 
qu,ndo se considua o caso p>rticular do Bra,il, que , 
o que mait nos iot<re«>, aprc1ema certas difo:uld,dc 
não 16 pari o 1griculcor, como •té mesmo par, o téc
nico especializado cm t,I operação. ls•o porqoc é necc, 
1frio que o ti'cnico conh,ç, b,m tôdas <'pcra~õ:s na apl, 
caçio do adub~ ao solo, CJmo umbém torna-se indispen 
dvcl tom,r cm consider>çfo virio, aspecto, que podem 
assegurar, pelo seu conh,cirncnto, um melhor resultado 
da aplicação de tais produtos. Um• du noções muito 
importantes e de grande utilidade para o agricultor é a 
de nbcr qu1is m rendimentos que podem srr comidera 
do, mrn•, b:)ns ou 6:imos p,ra uma determinada planta, 
a f,m de que possa de,se m:>do ser percebida a neces 
1idade de adubar o solo d, propriedade que explora. 
Muitos 1gricultore•, infcli~mente por drios motivos, se
ja por ignorância, di,plicêocia ou falta de recursos ade
quados para arcar com II despesas necess!rias não só pa
ra a aquisição como com a oplicação de tais produto•, 
não pod:m d!lcs tirar o partido que fatalmente pode 
riam tirar se fizessem essa aplic,çio. Pua o cam do ca 
fé não acreditamos que h,ja querr. ignore o estado de 
plorhel a que cb,g,ram muita, antigas f,zenJu de Es 
udo do Rio, do Norte do Estado de São Paulo e d, 
outras da denominada ''zona vclh," deste último Esta 
do, onde o, rendimentos podem ch,gor a uma cifra de 
TC u alarmante de c!rca de 32 arrobas por mil p6•, 
quando se s•be que nu férteis e agora procuradíuimu 
rrgiõ:s do Paran5, 200 ou 300 arrobas podem em mui 
101 cas.:.1 ser colhida,. D:ve-se entrrunto declarar qu, 
jl cxi.tem fazendu do Estado do Porani onde o, rendi 
mento, começam progressivamente a diminuir. Muito• 
f,zendeiros entretanto afirmam <:onstantemente ao entra 
rcm cm conucto com os t~cnico, que tanto a aquisição 
como aplicação de adubos ,ão muito dificeis e que mui 
tu vezes umbém não obtem, m«mo depoi< da aplica 
ção de tais produtos, os rendimentos que seriam de es
perar. E' preciso entretanto notar que no nosso clima 
é muitas das Tezcs nccess:lrio, ao lado da adubação, f, 
zer uma correção do solo principalmente no tocante à 
rução, pois trata-se de solos :lcido, cm alto grau e 
também carecem de um elemento indhpeosável no cli 
ma tropical e qne é a mnéria orginica. Os desaponta 
mcntos que muitas vezes têm sido notado, na aplicação 
de adubos oo Bra,il podem, de um modo geral, ser airi 
buido, a varias causa, que compreendem: f,lta de pa
ci!ncia do ,g,icultor que de«j, r btcr imedi namente o 
rcsultado na aplic,ção do adubo, sem levar cm conside· 
raçio a época cm que o aplicou, o estado ,m que ,e 
encontrava o solo do ponto de vista de esgotamento, , 
reação do solo, as condiçqcr de umidade existcntef, de
peadentes das coodiçõ:s de clima e da falta de matéri• 
orghica neccu:lria para manter as boa, condições ffiicas 
e biologicu do mcs:no. 

oérlo, no reinado de Pedro 1 " I" 
ião p'lrflou por manter com,; 
•Província C1splat1na•·, a' Band• A l,ranj, é um do, ali 

Otle~tal, hoje a progresststa rnentos mais ricos cm viu 
Rep"bhca do Uruguai ? mina C, a viumina que 

E' que lodos os Povos su- t 
põem sempre nutrir ''boas ln pro ,ge o nosm corpo con 
t(~Çõts,. para com os demais, tra os rr,icrobios de v1ti1• 
cuia rocusa ou sequer restrlçã~ molcstias. C:Ja lar,nj, dr 
à sua Intitulada filantropia ln- tamanho grande t<m quan 
1ernacional os exaspera a pon ,o nós prrcisamos por di, 
to de se julgarem vilipendiados, dessa viurnin,. 
,tratçoados ou ameaçados. 

E, ap~gados a um rldtc:ulo Prrcisamo~ no mini:n.:, da 
jogo de lluslonlsmo verbal (dl- viun_iina C de uma luanj , 
!atação da Fé. espaço vila!, de- rnas isto é ,6 o minimo. 
mocracla popular, ele.}, prosse Bom será que cada um tra 
guem êles, ostensiva ou sub te d, receber diariamente 2 reptfclamente, na pautatlna, mas 
,ts•emãtlca reallzação da sua ou 3 v,zes mais (2 ou 3 h 
p,, lft•ca parllcularlsta, truest•• ,anja•}. Além disso, a laran 
dos cândidamente em cordolros i• contém boa quantidade de 
da Paz. vitaminas A, Bi e B2, o qu, 

La ralson du plua lort esl a torna uma das fruu, 
loujours la mcllleure ... 

Assim proc,dem, com mati
zes dlleréncladores, russos e 
norte-americanos, na Coréia e 
alhurts, disputando.se a hcge, 
monla mundial. 

Choque de dois Imperialis
mos, o snão ou ocidental e o 
eslavo ou oriental, a que nós, 
latinos e sul-a'llerlcanos. asst,. 
1lmos, entre Impotentes e assus 
tadlços, com a liberdade única 
de opção, pois que neut•allda
de utolllarlsta valeria por mero 
hiato no processo expansionista 
do vencedor. 

O lmpe,Iallsmo norte-ameri
cano coUnu fins exclusivamente 
"econõmic:oa": mercados e não 
populações, dólar e não terras; 
enquanto o Imperialismo russo 
objetiva slmullãneamente povos 
e negócloa, é ci;ncomllanlemen. 
te econômico e 41 políttco". 

O traço d'scrlmlnador, aliás, 
não dimana de qualquer móvel 
allrulstlco, sentimento de gene
rosidada, em prol dos Estados 
Unidos; estes são politicamente 
uma nação "aallslelta", que 
pode, por Isso, dar-se 10 "lu
xo" de respeitar a soberania 
dos vizinhos (desapropriação 
petrolllera do México), libertar 
colônias (Plliplnas) e até de-

mai.!I prrciosu ~ut tXi\ttm, 
-l~m do que i' um• das mai, 
,aborosas. - (SAPS). 

A I 

VIEM AI 

Milagres de Setembro 

volver bases mllllares aos seus 
allados (Par•amlrlm). 

Tomam nos os norte-ameri
canos o dinheiro. mas bebem 
calé conosco, dançam rumba 
pensando ser samba e ainda se 
perlllam ante o aurl-vcrde pen
dão da nossa Terra. E' um mal 
menor, que prefiro ao outra 
1 mperlallsmo; o moscovita nem 
admite crença diversa do dei
ficado Estado Soviético, peno
nltlcado em seu Chefe unlpes
soal (ave Caesar 1) 

Por amor ao Brasil, fico com 
o Imperialismo norte-americano. 

Pro Brasllla llant eximia 1 

R. P. M. 

, .•.•.•. ., .................... . 
No cli,na tropic,l ou sub-tropical a ação clim:I 

tic, é muito mais intensa do que nos climas temperado, 
e os solo, de"u r,g:ões sofrem um depauperamento na 
t11ral por cf<1to dessa ação, tendendo à aci<lez em con· 
1equência do denomin,do fenômeno da "lavagem" pclu 
1guu das chuvas, de modo que a adição periódica d, 
matéria orgâoica nas proporções média de cêrc~ de 10 

tonelada, por hectare e por ano é, de um modo geral, 
ncc:uária pelo processo sej • d a adubação verde, pelo es
trume de curral ou pdo, "composto,". Eoa matlria or 
chie• tem notavel força retentou dos nutrimentos dv 
tolo, principalmeote oo dim, tropical. 

Srs. PAIS! 
Não comprem caro ... 

=A= 

CASA 

.. -----------·--------......... _, .. __,.,. 
DEPOSITO SANTA HELENA 

LATlelNlf)S 

Spiro Emmenuel Fr•n•alrl• 

«!>voa, Quello•, Manteiga e Ooeee 
A PRl!ÇOS BARATISSIIIOS 

VEHOI-H POR ATACADO E A VARUO 

•a• Mal. Plorlaoo Peixoto, 2374 (lundoe) 
llqoil dr, /ffr,Jr, • ao lado do A,..,u1t"' Silo /0•11• 

NOVA IGUASSQ ES!ADO 00 RIO 

.,,,.,,,,.,.,.. ....... -- ...... .., •• '"'.,"' • .,,. ~,....,,.,-.w.,........ .. , ...... ~ 

e 

CASA 

SANTOS 
OFERECE Uniformes 
Colegiais, C a m is a s 
Olímpicas, Meias Sou

quetes, Emblemas, 
Artisos Escolares e 

Obietos de Escri-
t6rio. 

SANTOS 
A CASA FORNECEDORA DOS COLEGIOS OE N IGUAS' U 

Ruo Marechal Floriano, 1968 - Tel. 280 
(EM FRENTE Á PONTE PA EST AÇAO) 

Nova lguassú estado Jo Uio 

Lojas La Cava 

Camaras, Sorveteiras, Balcões, Geladeiru 
comerciais e domésticas (marca ALASJCA) 

f)flcinas de montagem e consertos 
Serviços de conservação a domicilio 

Chamados noturnos : M.11. Floriano, 239T 

Rua Mal. Floriano Velxoto, 2399-Tel. 325 
NOVA lGUASSU'-Estado do Rio 

TR~S são os principais 
alcaloidl's fornecidos 

pelas Rubiaceas, que têm 
prestado grandes servi
ços â humanidade : 
a ''qulnina", a "emetina" 
e a "cafelna", todos os 
três retirados de espé 
eles pertencentes â nos
sa flora. 

O Ginasio Af ranio 
Peixoto 

reune o mais sele
cionado corpo de 
professores do Mu-

oiolpio e do Rio 

Seja um rapaz elegante 
~-------=----....;;;.__-

Faz e n d o soas roupas a6 com 

DARCY, ALFAIATE 
Rua Marechal Floriano, 2363 

Nova lguassú Estado do Rio -
i V'~-- ··""-. ·• ._..,_,...;~..... · 950 

1858.-._ .. ,~f-~ .~. ', 1 .,.. .. ..... -
' COl:U-10 BARBOS!'. 

ENCONTRADA !'IAS DROGARIAS E fAAMÁC1AI 

Seu~ l,d)()r:itórlos á ruu ,Joaquim Pafbare•, 661
10 

T...tef0ni> :!8·1~13 - Cnl1rn Postal, 602 - R 

GAATIS - Peçam o lndícadm Ham~op.11ico •COetHO 
H.\RliOS,\", l!'acr~vc-nJo para o tmJtit,o ,d.,• 

...... :AYILII ·-
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