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Hoje, ás 9 hs., em cumprimento ao programa da Semana da Pátria, 
haverá imponente desfile de todos os escolares iguassuanos 
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LÃRANJAS E TANGERINAS NO M DO A LAPIS ... 

'º''º ~.='° .:w.r:;~.'::'~"m\, ·.~:- >:'l.f.:: um grande estadista 1,emoS na seção Retrato• do Brasil, d& •o Jornal", que 
dução mundial de laranJas e tangennas foi avaliada para 

• pro ern 9.240 mil t~nelada_s. Essa estimativa, elaborada' pela 
1tti orgão das Naçoes Umdas, coloca o Bra~il em 20 lugar, 
FA ' os paises grandes produtores. O primeiro lugar cabe 
enir;;,tados Unidos, cuja produção, em 1947, foi de 4.392 mU 
,os tadas, contr~ . cerca de 2.2~4 mil verificada. em média 
.,ce I no quinqueruo 1934-38. Verifica-se, em face do exposto, 
IJJUI 8' produção norte-americana de laranjas e tangerinas Qua
que alcança a metade da produção. mu~dial conhecida. No 
~.,nquênio 1934-38, a produçao mundial foi, em média anual, 

jas e tangerinas, contra LP4-l mil tonelada.; cm média anual "'·"'··""-~-=-=·-=,..;;;·========,:,:,~~======'""'" 
no quinquênio 1934-38. A seguir vem a Palestina, (.'Om uma 
produção, em 1947, de 413 mil toneladas, contra ~75 mil, em 
média anual, no quinquênio l 935-39. Depois surge o México, 
com uma produção de 385 mil toneladas, em 1937, contra 
cerca de 137 mil toneladas antes da guerra. Ocupava o Japão) 
antes da guerra, uma posição saliente como produto: de la
ranjas e tangerinas; sua produi:ão. naquela ép.oca, 1a ~ 465 
mU toneladas. Em 1947. porém, apenas produziu 125 mil to•-6.930 mil toneladas: . . 

de A produção bras1Je1ra de laranJas alcançou, no quinquê
. 1934-38, a média anual de 1.172 mil toneladas, reduzindo

DJ01 partir de então Pª1:'8 alcanç~~, em 1945, 1.002 mil tonela
,e Nos dois anos seguintes, verificando-se melhoria da situa
~- 8 produção montou, em 1946 e 1947, respectivamente, '"f Of9 e 1.053 mil toneladas. Em 1948, segundo divulga o SEP 
~ Íl4inistério da Agricultura, a produção brasUeira de laran
jd foi 8 6,1 biliões de frutos, contra 5,3 biliões corresponden
tel às colheitas de 1947. A produção de 1948 foi alcançada 
allJll8 ire• de 76 mil hectares. 

neladas. 
Outros patses grandes produtores de laranjas e tange

r inas são a Argélia, com 107 mil ton eladas em 1947; a Argen
tina, com 318 mil em 1947; o Egito, no mesmo a no. com 222 
mil toneladas· a Itália em J 947, com· 385 mil; o Paraguai, 
ainda em 1947, com 206 mil; e a União Sul-Africana, em 1947, 
com 164 mil tone ladas. Entre os paises grandes produtores, 
a pen as no Brasil, na Espanha e no J apão se verifica queda 
da produção, no cotejo dos e lementos de antes da guerra e 
de 1947. 
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Câncer dos fumantes 
(Ctl1bou1Co upeeitl pua o COBBEJO DA LAVOUBA) 

D r. P i r e s R e b e l o 
U• individuo q11e fumo normalmente consome mais de 

111, •il cigarros por ano. A comba,stlro d,sses milhares de ci
p,,os 0l111ga· o o muito maio, núm,ro de boto,odos que le· 
Nllf o alcaloide ,xt,aido do tabaco, ou seja a nicfltina, a 
1lllur t1arios c,rgâ/js do or11anisMo, sobretudo os dos apare. 
Dios r,spi,atorio • digtstivo. 

ÁS estatisticas demonstram qu, 95% dos tumo,es ,na. 
lipos do pulmão e dos canures du la,111ge • faring, stJo en
_,Ollos '"' individuns COM vicio de fumar. 

Ali• disso, milhares d• ,xpe,iencias verific~das em lo· 
los os institutos d• ,a~ce,, não s6 da França mas d• todo o 
"""4•, provaram cabalment, que os produtos de combustão 
ü tabaw são agentes geradores do cdnur e e,rtre eles exis-
1, -a •st>ecie d, alcatrão, 1,rcont,ado nos folhas a, quais
.., dos voriedaclts da rtferido planta, que turca usa p,e. 
---.Onte açdo cancerigena. 

E' ,vidtnte 9,u ,;;o lado da porte nociva do fumo no 
...,tCllll,nto do cdnu, existem outras causas, dep,ndentes do 
~o bi•,lngico, e que os mUicos ai,rda não púsiliva,am de 
_,a formal. Ainda constilu, uma incog11ita, a despeito 
111n llft>tçns tu umo ltgião d• cientista para elucidd-la. 

u,,.o vez tvclarado o mal varias armas terapeuticas 
"*- ur tmprrgadas, isoladas ou associadament, umas ás 

outras, conforme os casos. Em se tratando d• uma l•slJo li
mitada d lingua, por ex,mplo, ,eco,re-se d cirurgia, que tam
bhlt I indicada para ,e/irar os ganglios existentes no pescoço, 
caso o mol,stia te,rha 511 desenvolvido por uma :tona maior. 

Outras v,us, agulhas d• rodium são oplicad_os nos t,. 
cidos ati,,gidos, devendo tamblm ser f•itos oplrcoçlJ,s d, 
Raios X em larga rxtensão para paralisar a propagaçilo do 
tnolestia. 

Finalmente resta a elttrocoagularâo muito empr,goda 
e com 6timos resultados nos ca11cer1s locolizadns nos ldbio, 
e nos mucosas, segundo a Ucnico de Bordier tk Lynn. 

SIJo essts os p,rigos o que estão sujeitos os indir,iduos 
qut fumam cigarros, charufos ou cachimbos. 

S, o fumar pouco possa ur um prazer d• co,u,qrun
cías fune~taJ rtdueidas ou nulas, r,d ld, mas o txogtrn, em 
Cfmsequ,ncia, leva muitas vtzts ao carsur e, inwUuvtlm,nte, 
á mo,te, 

BELE> HE>RIZt>NTE•SANATÓKlo STA. TE!RESINl1A 

Para doentes do aparelho respiratório, - Diretor : Dr. Laia 
de Aseredo Cootioho. - A,)iwontaçlo boa e euiJada. - Pnea

motoru - Raios oltra·violota - RAIOS X. 
Aveoido Caraodaí n• 938. - Fone: 2 1h13, 

\ECIFE DE TODAS AS PONTES 

S ILVINO SILVEIRA 
o t: b l lc, o 

gloriosa Re pu 
bl I ca andina, 
bnrço de 1lu•· 
tres llgurae dos 
letrae, d•s clõn 
elas e da poll 
tics, uco ba de 
eolrer r ude gol· 

~/~nJ: j a!~~.,"mogeru p<IO 

pe com o desaparecimento do 
dr. Arturo ~lessaodri Pülcna, 
deu antigo pr esidente e um 
dos mais dedicado• a migo• 
do Bra•il. 

O perlodo coostitucico ,l 
ter ruln•va t>m 23 de dezem• 
bro de 1025, mas A rt u r o 
Alcasandrl, por diliculdouea 
crlodu com o seu mloisl ro 
da Guerr•, abandonou o pa
laclo de .. La llone~u", co, :io 
do outubro, dois .neses •otc• 
do término do período pre• i
deuclal. 

Bateu-se s empre pela liber 
dade, eob o signo do traba· 
lho, como um dos maiores 
paladinos da Democracia oa 
América do Sul, na perfeita 
compreeosl!.o dos deveres de 
governante e governados, 

Quando Arturo Aleaaandrl, 
com a sua lnsepa.ravel ben
gala, passava pelas ruas ·· Mo· 
aeda". ºHuertaoos", .,Compa
õia'' ou outras da encantado
ra Santiago, homens, mulhe· 
res e crianças eram sauda
dos por "doo Arturlto'', Era 
um verdadeiro !dolo do povo, 
a quem chamava de mi queri 
do chusma. 

Encontrava-se em casa de 
um amigo, quando se sentiu 
mal, sendo reclam .. da, Incon
tinente, a presença de um 
lacultalivo. Ao chegar ao 
Pronto Socorro, para onde 
lôra transportado, deixou de 
existir, segundo despacho te 
legrAlico, com dolorosa re
per~usslio' nas duas Américas 
e no Velho Mundo. · 

Nascera em Llnarea, no dia 
28 de dezembro de 1868. Os 
seus estudos foram reullza
dos no Colégio do sa1m1do 
Coração e na Universidade 
do Chile, tradicional cst11bc
lecimeoto, que lhe cooleriu o 
lltulo de 11dvogado cm 12. de 
janeiro de 1893. Exerc•u luu 
çl!.o de relevo na fl1lllíoteca 
Nacional e !ol o lundador da 
memora vel Biblioteca do Coo 
greeso Nacional. 

Exerceu o mnodato de de 
pulado p e la Provlocia de 
Gurlco em seis legislaturas 
cooeec'utivas. Em 1898, foi mi
nistro das Joduetrlae e du 
Obras Públicas. Em 1913, foi 
ministro da Fazenda; em 1915, 
seoador pela Província do T11 
paraca; em 1918, ministro do 

Em 19.11. !oi eleito ecoada 
por 1\.1 paraca o Ar,tflfagi.:sht.. 
com a mais brilh•ote ulu•çllo 
em todos os problemas poll
tlcoe e sociais que demanda
vam a sua luminosa inteli
gência de jurista. 

Foi eleito novamente, em 
1932, presldento da Repúbli· 
ca, termtnaodo o mandato 
desta vez em 1938, correndo 
tudo em perfeita normalidade. 

Arturo Alessaodrl, em 1944, 
lol eleito senador pelas Pro
vloclae de Curico, Tales e Ll
oares, com unanlme conea-

gr~'l!º1~t~ !~~n:a
8
~olhldo pelo• 

seus pares à presldeocia do 
Senado, sendo reeleita em 
1946 e, ooe períodos coose
cutlvoa, até 24 de agosto p. 
passado, data do seu tras-

pa~~epresldeocia da Repúbli· 
ca, em 1920-!925, rnbmeteu_ à 
arbltraizem o velho conlhto 
com o Perú, acêrca das Pro
vlncias de Tacoa e Mica. 
Promulgou nova Constitulçlio 
Pollllca, !ez a separaçilo da 
Igreja e do Estado, restobe
leceoJo a liberdade dos cul
tos. Reformou o sistema trl· 
butárlo, estabelecendo o lm
pôsto sobre " reada; promul
gou nova legislação social 
por meio êe crinçllo de nu
meros88 leis. Criou o Il!IDCO 
Central do Estad(), 11 !im do, 
estabilizar a mucdn. 

Hecebeu coodecoroçõcs va
liosas do inumeros poise~. 
que sempre souberom reco
nhecer as suas ,·irtuces de 
estadista e de lntemer~to 
de!ensor da Justiça e da Li· 
berdade . 

Compartilhamos o g o I P e 
sofrido pela Naçlio andina. 

lotertor; em 1920, presldeote 
da República. Em 1924, lol 
dastaao da presidência e 
obrigado a abandonar o Chi
le, num dos momentos culmi 
oaotes da polllica andina, 
que nos abstemos de comeo-

A luta que o 
Bisturi perdeu! 

========= 1tª~m 23 de janeiro de 1925, 
coiu. Por isso mnmo, eem lançar mão dos recursos da com- um movlmooto revoluclonA 
paração de, ta b:la e singular Recile vo1: direi outrH coisas rio, apoiado por graode boe 
neste11 pa, ~eios pelas suas ruas, pelo:1 seu• becos, pela• sua,' popular, drrrub ~u o ~ovôrno 

LE~NIOAS BnSTf>S 
NÃO VOS DIREI, como in6meru vnu tem ,ido dito, 

.. ,ecife é a "Veneza Bruileira" . A comparação, além de ::W· é .Perfeitaaente de,aece,s6ria. Porque o E, tado famo, o 
t,opé11 doa Oaararape•, para o colorido da ••• rrandeu, 

... 1 naaciaçlo dos seus valoro reai, , par• a exaltação ::''° l11ta do que êle po,sue de mtlbor, di, penu empréstimos 

~ ie-, exigiu o r-. grt!b~O uu ··'1011 

Tumore• e iollamaçõ,s, 
Furunculose• enfim, 
Kesolvem sem Bi,turi 

Usaado-se fE~HOUlft. 
Pedido, a C. BRITi o 

LAVRADIO,!,~ A 

16 coito dos bruileiro,. De São Laiz do Maranhão co,tu
..,. proctamat ser a ··Atenas braaileira" . Os maraobensu. 
~· 16 começam a dl.cordar, acentuando que é "apenas" 
~leira, Ma,to valorosa, mãe de in6meros f,lbos ilustro que 
- 1 têm boarado e dicn,ticado, mu "apeno" bru1lei r1. E 

nceuo de afaai,mo, podemos dizer que 16 é uma grande 

praças e pela& , uas praia•. Falarei das ,uas pontes tamb~m. Arturo'', que se eocootra\'11 
naturalmente, elas que são o traço de união du partes sepa. 08 lloli•. Foi um verdadeiro 
radas pelos rio,, o Capibaribe e o Beberibe, e elas que 6!10 

ainda o orgulho do, recifense•, con,trutores e donos da ter 
coira capital do pai•, com o, oeus 560 mil haMtantu, e qae 
vem num cre!icendo incomum, con- equéncia do êxodo das po
pulaçGes do interior , que afluem esperançosH para a capital, 
em razão meFrna do abandono em que vivem em suas terra!'I. e 
da iludo de melhores dias. Dai para Rtcile, o problema co 

..... 

mum 11s grandes metrópoles : transportee, babitaçilo. As inter- . 
mio.veis filas para apanhar um• conduçlo _•ão um upetA~ult 
de todo• os dias, à hora do • ru,b •. O ,ernçu de bond~• esti 
praticamente extinto, poi:f som~nte 10 ,arrot, ve!h_os ~ 1mpret• 
tãvei,, ainda trafegam. Salva, em pute, esta def1C1eac1a o s<r• 
viço de ônibus. Hole tod,,s o• bairro, recifen.es e.tio hga~o• 
ao centro urbano atravé• de um ,erviço realizado por v6r111 

emores•• de Gnib~•. destncando•se a Aatovifria, detentora doa 
melhore, carro, do Brasil, pois ,~o os 6nlcns dotados de apa• 
re lhagem de radio comunlcaçDe~. para o cuo de rocorros ur• 
ttentc,. 

na 3• página) 
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Assassinado o vereador 
Manoel José dos Passos 

- , J~ BRILHANTE O INÍCIO DA 

')/ ) CJc_gyy ~~~•~!~ nol~Ã,. !!,!~1~~ Brutal cena de sangue em Mesquita 
A população da vizinha localidade de Mesquita, à noite 

de ante -ontem, foi abalada por dolorosa e sangrenta ocorren
ela, que se verificou na rua Cachoeir.a : o ~ereador Man?~l José 
dos Passos depois de uma desinteltgenc1a com o âuXlhar do 
cabo do d~stacamer. t ) local, de nome João Antonio dos Santos, 
fora por ê le agredido e a lvejado a tiros, ouvindo-se varios 
e.>tampidos que puseram em panico numerosos transeuntes. 

/ e ~ ERcola r Rangi;') Pestana, ao q u u\ c o mpa rece ra111 
ouroeMsas lamiliaq, deRejosas de conco rre r para 
,, m:i i n r brilbaoti,mo d ,1s Rol e n id a des em botne. 
nage:n à n rHsa Pátr_i.1, t e v e inicio, c o m êxito, 0 
pr ogr ama q ue j á d1vu lgnm os. 

o vereador Manoel J osé dos Passos, candidato à ree
leição pela UDN, ferido mortalmente, expirou na via pública. 

Sem nenhuma participação nos acontecimentos, o co
merciante Antonio Luiz Gomes, que se achava proximo ao 
local do grave incidente, também recebeu ferimentos serios, 
vindo a falecer no Hospital de Iguassú, onde ainda foram 
medicados, feridos a bala, Sebast ião Antunes, A ristides Fran
cisco Damas e Miguel de Freitas. Outro ferido, de nome Ade
lino Jorge, recebeu socorros no Hospital Carlos Chagas. 

O corpo do malogrado vereador removeram-no para o 
n~croterio desta cidade e dali para a r es idencia da familia 
enlutada em Mesquita, de onde saiu ontem à tarde para ser 
inumado' no camiterio de Nova Iguassú. 

'leu con,ôlo 

ó b m D,us, nunca tirai 
•,uu c,1n5D/o dns mais sdbfo!i : 
- p,.a cada trisltza nalm.J 
tr um sorr,s'l nos ldbios ... 

LUIZ OTÁVIO 

Trova 
D" sonho a rtal idade 
é! bem diverso o ma fi~; 
Qu.,,, sonha f'1icidadt 
E' quas, semp, , ínft lic. 

TITO DE BAR ROS 

-----··~·----
DAT AS INTIMAS 

1 
- 1, m enino Lauro Serglo. 

DR. RAUL DE FIGUEIRE filho do er Lauro de Ollvelr• 
00 !!EIREU:S _ A 30 do mê; e de d. Manirs R. de Ohveir•; 
,le egoeto p !lodo, trsoscor - 1, menino Paulo Sorglo, 
reu o aniversario nel•llcill !ilho_ do sr. Oevoldo Sã e de 
,10 dr. Haul de Figueiredo d N1lza da Silve Sã; 
lleirelee, dletlnto promotor - 2, sts. Helena Silvestre 
,!e Justiça nesta Comarca. Barbosa; 

Nessa o~ortunldade, cole- - 2, Jovem Arí de Andrade 
~es, amigos e t1émtredores do Soares; 
ilustre aniversariante preste - 2, jovem Henrique d• 

Ih ju"t S e mereci.das Macedo ArRujo; 
rllm- e 8 - 2, prol. Otaci!lo da 811 

Presidiu a sol e n idade o p r ele ito dr. Seba,. 
l ido d e Arr ud,i Nµgre ir os q ue, n o a brir a s~man1 
oa P Alr ia, convidou :,ara compo r e m a M~sa, além 
los membros da Cornis 1nio, os ~rs. prol. Amazor 
B•>rges, d r. Luiz Guima rães , pro l. Gers ldo Bs,101 
•ia Si lvn, inspetor fe d e ral no GinaRio Monteiro Lo. 
ba to, o d ir etr, r secrdári1 , desta !olha, e o ar. Ea, 
~e ni,, B ti11u valle t, que a nu nc io u to dos os nomero1 
la fe ,ta, 

A pós o Hin o à ln d<.1pendeocia, cantado por 
11lunas d o Ginás io S anto Anto nio, pri,leriu bela 
c oule r e nci u so bre a nteced e ot<'B m~, cantes da ln
·l e pe nde ncia a d istinta pro l•. M11ria Lldia Corrêa 
Br~g a . S eguiram se le itura de peças pr<!mlsdu e 
inte ressa nte h o ra de arte, que c o ncluiu com e1-
or e s ~ivR apoteose a o Bra sil. P o r fim ouvlu-ee o 
Hino Nacion1sl. 

Crescido numero de pessoas, inclusive figuras de pro
jeção na política local e varias autoridades, compareceram ao 
enterro do vereador Manoel José dos Passos. Ao baixar o 
corpo à sepultura disseram-lhe o ultimo adeus os srs. dr. 
Mario Guimarães, Antonio de Freitas Quintela, Aderbal Ro
drigues e Carmelita Brasil Monteiro, tendo agradecido em 
nome da familia uma filha do extinto. 

Entre as coroas depositadas sobre a sepultura anotã
mos as seguintes: Homenagens da Câmara Municipal de No
va Iguassú, do Prefeito Municipal, dos drs. Mario e Luiz Gui
marães, da UDN, de Carmelita Bras il Monteiro e do Subdi
retorio de Mesquita, e de Otavio J . Soares e familia. 

homeot1geos. veira; 

VEREADOR - JOSE.' H A D - 2, jovem Carlos 
DAD - Quarta-leira ultima, Cabral. 

Transco rre u assim de maneira brilhante o 
Roberto prime iro dia da S e m a n a d a Patrla . 

A brutal cena de sangue de Mesquita, em que perderam 
a vida Manoel José dos Passos e Antonio Luiz Gomes, per
turbou e consternou toda Nova Iguassú, num momento em 
que o povo precisa de segurança e tranquilidade para exer
cer bem o seu direito de comparecer às urnas a 3 de ou
tubro proximo. 

O sepultamento do sr. Antonic, Luiz Gomes também se 
Yeriflcou à tarde de ontem, no cemiterio local. 

DR. 
CLINICA DO 

NELSON LOBO VIANNA 
2u., 4.,_ e 6... das 8 às U horas 

M,RECH,L FLOKIANO, 2248 - I• ANDAI! - SALA 5 1. ----------~--
Fixado o número de vereadores dos Mn

mcip10s Bnminenses 
O Governador Macedo Soare• 1 dJ Treze, nos Municípios de 

uacionou a 30 de agosto últi• Bom Je,ú• do llabapoana, ltao. 
ao a lei n• 9~. fix an~o da cara, Magé, Natividade de Ca
ncuinte furma o número do rangula, l(e, ende, Santo Anto
nreadores à Câmara dos d,ver. nio de Pádua, São João da 
'"' muoiclpio, no perlodo legi•· Borra e Trêo Rios; 
lativo a começar em I de fe, e) Qoinze. nos Municlpios de 
nrelro de 1951 : Barra do Pirai, Cambuci, Mar. 

a) Sete, nos Municfpios de qub de Valença, Ni16poli•, Nova 
Casimiro de Abreu, Cordeiro, Priburgo, Sao f idéfü, São João 
Dua~ Barra~, Mangaratib1:1, p1 • de Meriti e Teret-6pohs; 

~ia 30 de agosto, passou o Fazem anos boje : 
•olversãrlo oat•llcio do ve-
reador José H•dded, atual - sta. Alvecell do Nesci-
prestdentA da Câm•ra Muni meoto; 
clplll de Nova iguas,ú. - sta Helolse Mots; 

o estimado reprt>•entaote - menina Selma Aparecida, 
de Bellord Roxo, cuja Cllndi- filha. do sr. Cooceiçâo Pmbo 
,lttlura II Prefeito deste Muni Sobrinho e de d. Odeie Este
cfplo lol lançada p•lo PSD. ves Pinho; 
rec•b•u nesse dia., de oume - menino Roberto, lllbo do 
rosoe correllgtonarlos e aml- sr. Valter Borgbl e de d Ali· 
gos, atgni!icatlvas bomem, ce Borgbi; 
geos de simpatia e apreço. - d. Eudoxla Cavallere; 

- sta. Maria de. Glorie. da 
Fizeram aoos em e.gosto ui- Silveira Leooe. 

timo: 
- 26, ata. Carmella Soares; 
- 28, ata. lraol Rocha; 
- 28, meolna Vllma Tere-

sioha Alvarenga Cabral· 
- 29, d. Eule.iie. Quaresma 

de Olive ira, espose. do verea
dor csp. Joaquim Quaresma 
de Oliveira; 

- 29, menino Joaquim. li
lho do sr. Carlos de Sousa. 
·Fernandes e de d. Maria José 
Fernaodes; 

- 29, menino Pedro, !ilho 
do sr. Pedro Gomes dos San
tos o de d. Msrla Amorim 
'l'elxelre. doa Santos; 

- 30, meoloe. Narcf Costa 
Pieaol; 

- 31. ala. Neu11a de. Silvei· 
ra, resldeot~ no Rio; 

- 81, d . Ana. Azevedo, re-
s idente no Rio; 

- 31, sr . Darc i S. de Aze-

NASCIMENTO 

A 31 de agosto próximo 
!lodo, oaeceu na Maternidade 
de lguaseú o menino Claudio, 
prlmogêolto de nosso compe.
obelri> de trabalho, sr. Beol
clo Gonçalves de. Silva e de 
d. Adeolr Ligeiro da Silva, 

FALECIMENTOS 

Faleceu em Nilópolla o nos· 
ao prezado aea1oaole sr. Ce.r 
los Alvee de Oliveira, •ntigo 
comerciante local e pai do 
vereador José Alves de 011· 
vetra O leretro sulu de sua 
residência, com grande acom
paobameoto de parentes, ami
gos e autoridades. 

rali, Rio das Floro, e Sumidouro; f) O,ze,sete, nos Municlpi•• 
de Barra Mansa, Duque de Ca, 

b) Nove, no, Municlpius de xias, ltaperuoa, Macaé, Nova 
Cachoeira, de Macacú, Car• lgua,,ú e Vusoura,; 

re!o;81, prof.a Marta M. de 
Azeredo, resident e no Rio; 

Falece u nesta c idade, vlli· 
me. de um colapso, o nosso 
a nligo assinante s r. Crleanto 
Madeiro, conhecido e estima 
do agricultor em Nova lguas
eú. 

ao. lta verA, S ~u Pedro da Aldeia, g} Dezenove, nos Municípiog 
Slo Sebastião Jo Alto, Sapucáia de Cam pus, Nitor6i, Peh6poli• 
e Silva Jardim ; 

c) Onze, nos Muoiclpios de e São Gonçalo. 
Ancra do, Reis, Araruama, Bom ------------
Jardim, Cabo Frio, Caotag.io, S erz 1deira. 
ltaburaf, ltaguaí, Maricá, Mi, 
racema, Pa ralba do Sul, Pirai. 
Porc16nc.ula, Kio Bonito, Saola 
-'"aria M Jdatena, Saqusrema e 
Trajano de M ,rais; 

Rasgou seu te r no ? 
À av. Nilo Peçanha, 5 12, casa 8, 

ae,ze- ae com perfeição 
qualquer lecldo. 

-· 31, menino lblcul T . de 
M•g•lbâes Jr.; 

- 31, d. Maria_ Francisca 
Fagundes, progenitora do ar. 
Mar io de. Costa Mixo. 

Fizer am ano• nesl., mês : 
_ 1, cap. Edmundo Soares, 

Ilibo do 8 , udo•o cel F rancis 
co José Soare•: 

_ 1, ata. T~resa da Graça 
Madeira; 

A noticia Inesperada de sua 
morte deixou profundo pesar 
em todas us pessoas do suas 
relações. 

seu corpo foi !numa.do ao 
cemlterlo local, acompanban 
rto-o alé a li c rescido nu
mero de pessoas amigas da 
familia enlute.de.. 

,aiKa Re~encente ~us seruidores Público~ D. A u r e a M o d e s t o L e a 1 
da Preteltura Mumelpal de -nova Iguassu Hi <li,s, veio a falecer no R io <lc Jmiro, c•u 

e - f d r no vasto circulo de , uu relações, 
() N V () e A ~ 1\ ~ nodo pro uo o pesaº Leal, fund adora . e orientadora d, 

• ora. Aurea Modcst 
De ordem do sr. Presidente do Coneelho Deliberativo Gl•ba Mode•to L,al conhecida e adm1nd• por , ua de 

da Caixa Benellcenle dos Servidores Públicos da Prele11ura , ' f · ,hrd, 
Municipal de Nova l guassú, convoco os :nembro, do aludld1 , dtc,çiio à, obrai de fil•ntrop", o que ~Z I~ sed · ' 
Conselho p ara a r eunião e:ic.traord1nárla a realizar-se no dia g d .. " b~nC"fici.ando centenas de infelize:1 • atravc, . e . <:nuivo 
corrente. à1 13 horu 1 no edUlclo onde !une.tona a D1v1aao dt ~ entidades de aHÍ~tcocia social ou de contnbu,çao par;; 
fazenda da Prel.:ltura Munlclpal de Nova lguJS9U, ,e criarem ou manterem hospitai•, c reche,. _ct_c. . 

N6YI l&uaatú, 1 de ae lembro de 1950. Nova lgua,,Ú, que tão ilustre d,ma d u t1ngu1u com 
MAURA CAULINO ANDRADE - l• SecretArla ,ua simpatia, aqui re,idindo por algum te:npo, teve p ro 

~-- • •• •• .. VÃ~ do grande coração que ela po,su11 , p :,1s 6zc~2 ,nc6t! 
. idJde valioso, Jom1tivos, sobret udo ao H o,p1t1, e a 

M,tcrnidade de lg.umú. D R. A\lLFIR\ElDO SOA\lRlES 
CL INICA DE CRIANÇAS 

CONSULTÕRtO : Rua Bernardino /\\elo, 1847. 1, aoJ,. SdJ ti 

TeL 101, dlàrlameole das 15à917 b1., exceto às:;.,, lelr,s 

kESlOêNC!A: Rui .\ntonio Cario•, US - Teltf,n. 268 

O desapuec1men10 da sra, Auu a Modcs~o Lei.1, 
-.plrito ,empre Ín\pirado pua a, nobres r caliz:aço~~. dC'I 

d m t odos 2,qucles q ue :a conhco>m < 
X ,u gran e pes_ar. e d 
.. dmiravam, pnoc1palmente os desventura O\ que uvc 

ram O 1tu amparo. '- . J 5- J -
Seu cor po foi in~mado no C emit<" º e • e· "'' 

!lamu, 

O Volante Duas Pátrias 
Le,·e. ao conhecimento do povo dest11 cidade, qoe 11 

acha lostalado ã rua. Mlolstro Meodooç11 Lima, 40. 

f) Volante Oua!I ll'átr1as eetà sob a compe
tente direção de Eduarcre Raymuodo MarUoa, que 

atende dlàriameote com aut .. s a qu11lquer hora. 

AO VOLdNTE DUAS 
Rua Min. Meodonça Lima, 40-NOVA IOUASSÚ-E, do Rie 

Convenções do PDC C i n e Verde 
Em sua!!! convenções munici

pais , há pouco realizadas ae:sta 
cidade e em Nil6polis, o Parti
do Democrata Crislão lançou 
seus candidatos a vários car
gos eletivo,. 

O POC apoia neste Município 
a candidatura luiz Ouimarles 
e em Nil6polis a candidatura 
o,mar Serpa de Carvalho. 

OH. fCHnAnoo DOURADO 
DC 6USMAD 
ADVOGADO 

Trabalhi ta,Civel • Comercial 

RorArio : 12,00 As 16.00 bo. 
Terças e qulntas-leiras 

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

X tl Olimplada do 
Colégio Leopoldo 

AMANHÃ E TERÇA-fl!JRA
A conlinuação do filme t11 • 
rle "A 1arn de rerro"; a co
media ·•Patuscada", com Bld 
Abbotl, Lou Costello e Vlr)lllla 
Orey; e o drama " Herói da llr• 
ma", com Aliar. Lane, Jcaa Bo
gers e Edward A1bley. 

QUARTA E QUINTA.f!IRA 
- o drama 11CondeHa de Mar
ie Crls lo", com Olga San Juaa, 
MJchael K,rby e Do101hy Har~ 
e o ftlme ' 'Almas em sombra, 
com 8111 W11113ms e 8.lrblll 
Hal~. 

SEXTA, SA8A00 E OOM!II• 
00 - A conl lnuaçlo do Ili~ 
em série "Esplrllo CIClrlllt'' 
e o drama I Quuo este'°"" 
mem" com Cary Oraot, Frat
chot Tone, Dlan, Lyno e B•IIJ 
o,.ke. 
- - -~··~----

Í 
o. Vleeoel• J••• 

boda eoatl 
(0. BRANCA) 

(MISSA DE MISJ 
Sua lam{lla convida OI ~ 

gos, colegas e conhecidos ii:'11 
aaslsilrem à mini de .l\',l>fll 
que por sua alma, tu cc fel
no dta 8 do corrente, ie&t~ dl 
r a, h 9 ho,11, no ,uar:ºco .. 
11'.alrlz de Nov~ l&••~,cldl, 
f(.H a-se desde 1• agra btO dl 

Nova leuassU, at:tem 
1950. ~ --------------------

Am,nhã, comundo como 
p,rre do prcgr,m, d , Se 
min a di P.icri,. ha vtr~ no 
campo do lgu,51Ú a sol,ni, 
dadc de ab:r tura da X II 
Olinipiad, do Colcgio Leo 
poluo, com ç a l.vru do D i
retor Gcr,I, dc,6 1e du b>n · 
deiras e jogo de • b,nd-ball ... 

R a i nha. da. Prima.vera 
Resultado da J• apur açl o do "Concurso para eleiçlo d;,~ 
da Prlmaveu do E. C. l&uan ~ _ 19'8", realinda e• 

to lugar - Nice Cruz de Sousa 
20 - E"í !vete 8:ubosa . , 

210 roCO' 
111 ' 
tOO ' .10 - Er lene R<>dri&ueo Pereira de Sá 

Dr. H elio Cianni Marin5 
CIRURGIA - CLISICA Gl!llAL - PARTOS 

,,~Jh:u \,•i~t. CUnit:a Cirúrr lc1 do Ho:spit1I I.A.P,e,T.C• 

l 1 onsuJtó rl o : R~ sld t n c 1a : (I 
·•f Jdi..:io Cocnu" • ula 17 R. l!ltraardino ~h:1-,, H ! ~-Tif. 

1 

Nuv I lguassú Eitot!,, u, R:o 



PATRIA 
PRO GRAMA 

01,.. J, às 5.30 hora. - Concentca,io escolar, l!.:."1Ulda 
Bote-lho Filmes; Ili 9 h oras. - Desfile escour pelas ruas 

~li ,r,:1.mo Me-lo. Floresta dc- Miranda. Antonio Carlos, Praça 
~ pessoa e ceJ. Alfredo Soares. obecfccendo à egu.~"e 
Jol Esco_las Est.adua1s. EscoLJs Mumclpa1s, Cursos ~uple
ordem Escoteiros, Gm.ino Santo Antonio, Gmasrn Afranlo Pe,-
11,,..os, Jnstitulo Jguas:suano de Ensino, Instituto Fogundrs Va
'(Oto, rnst1tuto Guanabara. Instituto 5th: cu11 Leit~. Instituto 
~~Jcenti, Curso Santo Ant?nio, Colégio Primavera, Escola 
C• ul0 de Tarso, Escola Hum1Jdadl" e Caridade, Esc:-ola João 
l'I usta Escola Jtacl. Escola Amir, Ler de .Jesus C'olég10 Leo-
1111do ê Esportes, às J O horas - DJstribu1ção de mcrct1das 
~ escolares; e a_s _20 hora~ - ~bcrtura da sessão pelo cxmo. 1 prefeito Muruc1pal .. Hmo a Independencia. ConlC'rencia 
sr10 prof. Leonardo C~r~elo de Almeida,. sôbre o tema "Con
pt uendas pol1tico-soc1~1s e eco~o-11_1or~1~ da Ind('pendencia'' 
~tura das pecas premiadas e clistribuu:ao de premies Hora 
dt

1
arte Jornal falado. fL.no Nacional. 

DIA 4, às 9 horas - Abertura da XI Olimp,ada do co
i;,;o 1,eopoldo; às 14 ho_ras - Partida de futebol entre as 

Ulpes do Ginás10 Mumc1pal e Gmás10 Afranio Peixoto; e 
,q J9 horas - Parte esportiva na quadra de basquete do E. ! 
~ IgUassú. com a realização. de jogos, demonstração d~ edu
OÇio tisica. \'ioleiros e exibição do íilme "Terra Jguassuana" 

Para Vereador 
Ue1 IDe1 ~CI 

3 

Recife de todas as pontes 
(Conclv160 da 1• p&gino) 

E" a-uím Recife. Caa 1ra1de cidade e 11ue: mereda. aal•· 
ralmeate. um pouco ,wab de cuidado e cariallu doi .. cu!. 1utcr. 
aantes, dos re1poa1iveh pelo, se111 destiaos. A inicíati-.a ,,r .. 
Ucu•ir multo tem feito. ••• de 1• modo seral oir, tem co1h-
do com o ap6io do, 1eu1 1dmiai•tr1doru. Os pr6prin1 pe1111•
bucan61 ncoobecem isto, e a!I ,uu quei -eis 110 amuc.u. M••, 
1e qahier •er com boa v-oata1t u coi•11 bo11 que Rrcife trm, 

o viajante e o ••· 
ri1ta terão muita 
coisa que toa tac 
n1 volto. As ~u• • 
ruas etlreilas, esta, 
l'ias de pedn• lar• 

~ J 111 e mal aneat11-
~ dl", com H tUIS 

ca,.as velbu e bi-
1ooh:1.t, ~ão u 11ta 
tentação pau u 
Kodacks e pua o 
cadtrno de nota,. 

A rua Direita, como todas do Bruil, for mando 1ig uc• , ,. 
coatrute coa o 1ome... A rua estreita d~ ~o!-ir io, rulff'ler,te 
estr<ila. Recife de ontem, bem de ontem. 

NATURAL\IENTE q,e falarei alguma coisa ,ôbre o, ,. .. 
templos e :u 1iuas igrej.1!11:. Os pernambucano,. não me perdoa• 
r iam a omis,ilo. Porque êle• amam, e com rnilo. aqu,lo que i 
ju,tamente um ponto al tl'I da ~ua paisagem : &! 11iua-. izr1 j 1, 
antif1!, relícirio de história. A mi':lc.,, na igrtj.J de S nt-, AD• 
ton io ou na do Carm..,, ao, domingos, E: tradiç3o nrraigat.la ne 

OI._ S, às 20 horas - Abertura da sessão pelo ex:mo. 
ar prefeit~ 1\-fumcipal. Hino Nacional. Conferencia pelo prof. 
a~ Aframo Peixoto. s6bre o lema ''Ra_zões geográficas da 
JDdependencia·•. Leitura das peças premiadas e entrega dos 
premios. Jornal !alado. Hora de arte. Hino Nacional. 

DIA 6, às 20 horas - Abertura da sessão pelo exmo. 
ar Prefeito Municipal. Hino Nacional. Conferencia pelo prof 
Nrwton Gonçalves de Barros, sôbre o tema ''Repercussão in
eernacional da Independencia" Leitura das peças premiadas 
• entrega dos premios. Jornal falado. Hora de arte. Hino Na
dOIIAI-

~ 
e11pír ito do pernambucano. pov I euen.:ia lmente c at6l1co, bom, 
acolhedor e con•ciente do tl(v.tdu papd que rrp .. e~rota na t •• 
munidade bru ileire . 

DI" 7, às 20 horas - Abertura da sessão pelo exmo. 
,r. Prefeito Municipal. Hino à Independencia. Conferencia 
Duttrada pelo prof. Francisco Manoel Brandão, sôbre o tema 
•A situação jurídica do negro e do iodio e o pensamento de 
1,- Bonifácio" Leitura das peças premiadas e entrega dos 
prtmios. Jornal falado. Hora de arte. Encerramento da Se-
1111111 da Pàtria pelo exmo. sr. P refeito Municipal Hino Na
doaal 

NOTA - As sessões solenes ser ão reallzadas no Grupo 
llcOlar Rangel Pestana. 

TERRENOS 
1 PKfiSTAGOfiS, SfiM fiftTflADA fi SfiM JUROS 

Manoel Quaresma de Oliveira 

Eu.: ~v. Nilo Peuo~a. ll - 1°. ao~ar -Tel. 81 

SELEÇOES DO 1.1.Filhosdelgnassú 
RESUMO DAS RESOLUÇÕES 

Readers Digest 01 ~ ;;:~::º ªº: ~:·r, ... 
Temoa sObre a mesa de ni/Jn onteri,ir; b) - conudn 

trabalho mais um número dt missllo oo ossoc;odo d, "'º· 
dessa popular revista, em trrco,~o n . 238; e) - aceitar 0 
aua edição de agosto último, co'!v,t, formulado p_elo Mos
oferta habitual do ar. Fernao- qurlo A. C., poro o disputo tü 
do Cbloaglia, seu Vlce-Presi- , u~o f>o_rlldo om,stoso no pro
dente e distribuidor geral no x1mo d.'º 1 de outubro, ''" ~"º Os .. ;, pr6ximo, da Es tação de CAJU \IUJOS (E.F.C.B.) Brasil /)roço d• t sf)ortts; d)- aceito, 

1 5, 10, 15 e lO minu to,. Preço, a partir de 6.000,00. · o co11v,1, ft1to /)t io S. <.:. /guos, 
Pre,taçll,, a p,rtir de 100.00. Venda, diàriamente com Como sempre, êsse número suono, poro um j ogo amistostl 

o Ten. AR\ALDO no, l,1<ai, e em sua r e,iJlncia, apreeeota-se de modo a 10• co,,, o f:.'. C. M1lionarios, no 
teressar ao mal~ exi~eote ftsl,val qut fora r,al,za, no 

jc,t à E-t,çã .:e CIROlUJO~. leitor, estaodo assim de!rnllf- p,ox,mo d,o 24 dt seltmbrn; 
,...,...,.,....., .... _,-.. vamente Integrada na comu- •l _ transferir da classe "A'' · C:Z::V 

Baeroíoio físico e saúde 
. O n;ercicio físico é indispenuvel à saúde. Atiu a 

are1l,ção do ungue e a renovação do ar contido no, 
P11laiõe1. Faz auo.enur a transpiração e a eliminação, 
pelo suor, de ruiduos formados no organismo. 

Faça todos 01 dias um pouco de giohtica ou dt 
1111 passeio I pé, andando vigorosamente. Em seguida, 
IOme o banho frio habitual. - SNES. 

-

NOVA AURORA 
TERRE#O• Á PRESTAÇÃO 

•EM E#TRADA E SE/Ili JURO• 
IAIIIO SÃO ,oRGE - Ramal de Xerlm. Coada• "° buai., eamiDhoaete do Bel!ord Roxo • Sova lgoa9'4 

116 Non Aorora. Clima it•al a Petcõpolis. Agua com 
aba11Uod1, e las e fOrça passando dtatro d11 terras. PltD• 
: aprouda pela Preleitura de Sou !raa,.ó Faríiidade 
• 6 éODltnçlo, TeDdl tm 72 prtstlÇÕtl lDf'D •ais I COWE'Çlr 
• rS 225,00. Tratar i n. l:lio Biaoco, 91, 6° aodtr, OD 

tem O sr. Kello no local 011 , roa D. Lueia, 60, tm Bd• 
~ r..t . &010. oa com o ar. Jot-lan Rimot, , rua lhreehal 

•11••0, 2035, lfltlooe 285, em Non Jcau•d-E, do Bto. 

........... -

oidade editorial do pais a pora O cla ss, " B", do D, po,
revlsta que sel~clooa o pen lamento l-,minmo, 0 stu. Wo/. 
sameoto mundial. terlino Faria Pereira; t) -

Entre os artigos do preseo- aprovar a proposta e 111clu,r 
te número destacamos os se- no D. F,,,.,nino, ,lasu "B", a 
~uiotes : "0 espião roais bom stu. Bras,lino Lo u r d• s de 
pago da História '' - Robert Sousa. 
M. W. Kempoer ; "Uma mu- Ullo FernondH, I• Secrelirlo 
lher que "!alou com os mor-
tos " - ~lurrey Teigb Bloom: 
··como reepoode fl seus li- o e o o o o I o 11 o o o o o D o 111 o 
lhos ?" - S idonle Gruenbbrg; 
"Nehru, o lich•1· de um povo 
mls tfco'' - Wiothrop S a r
geant: "Um banqueiro q u e 
não quer fiadores" - Ralph 
Wallace; "Morte no bar c o 
•alva- vidas" - Walter Gibson 
o o condensado: "A Humani
dade num loxl" - n eu b e o 
Hech t 

V d uma casa gr•nde 
BD e-se . boa, c_om terre-

no medindo 1.80() 
m2, com Pntrada por duas ruu. 
com todas as drpendencjas. Loz 
e agua ~uliciente!I. T r .:.ta-se na 
rua Araguai • 200 (anliga Raia) 
com o sr. Will i 6 6 

Dr. Pedro da Silva Duarte 
(MÉDICO ESPÍRITA} 

CLÍ~IC\ GEl/~l SENHO~AS E CRIA~ÇAS 

Diàriam,ote da, 14 às 17 h,,ra, - E,ceto àt 5••. fdras 

RUI'\ DR. Tl8 1\U, 13\) - N~V/\ IGUASSÚ 
Telefones 1 198 e 2\l,8112 

Mário <i u i mar ã e s I Fernando Nunes Brigagão 
ADVOGADOS 

Da1 8 • • 10 borH 

BSeRITt)1ue I R V. NIL() J>E~ANHR, 8 - Sobrado 
H O 11. /-. I". 1 O (D a r I Q r- ~ t oJ 

NC>Vl\ IGURSSú 

Das 11 ll to, .. 

CLIM \ TROPICAL por excelência, o rec,fen,c se relu 
da luta de lodo o dia, deliciando-,e com o haabo Je mar H 
" Boa Viagem", praia muito bonita. e qae tem a lhe emoldurar 
a fi ,_iooomi1, dando-lhe 1•pec t 1 ~ior alar , as velhl'- ja nradu . 
Um domingo de verio na " Boa Viar em" t um domingo de fut,, 
plena de lui. de cores , de morenas bonitas... . 

Ao rabiscar u ta• aotu, lembramo.no; de Stdan Zwe,c 
quando, ao oea " Brasil, pai; do futuro", exaltoa u largu poo, 
sibilidades ecoa6micas do aosio pai,, u suas grandes reseru,, 
o valor dos seU! bomen•, qae nlo podem aem devtm ser vis• 
to, e lalg•dos à imagem do, políticos inconsciente•. 

Honra seja f , ita , pois, aos bravos bomeu que e;quecidoa 
pelo poder Central , maitn du vezes sem o amparo da Uniãa 
e aem • ajada do Estado, vão cnnstraindo, craça, à iniciativa 
privada, ama crude cidade, ,lmbolo de um Brasil q_ue pode H 
orcalbar de si me, mo, venerar o •ea p11udo, cDnftar ae pro. 
sente e maito esperar do sea !atuo. 

Terrenos a. longo prazo 
QUER EMPREGAR CAPIT ,\L, 
GARANTINDO O SEU FUJURO E SEU 01NHmo ? 

VÁ AO eSCRITÓRIO IDEAL DA 

IMOBILIARIA MONTEIRO LTDA. 
'1raça da Liberdade, 110 - Salas 3 e li 
Telefone 305 - Nova Jguas,ú - E. do Hlo 

Curso noturno 
gratuito 

A lodos os trabalh2do· 
res que deatlarem Ins
trução. o Gln61io Af,anlo 
Peixoto mantém um curso 

noturno inteiramente g,a. 
luilo. 

Ginasio Af ranio 
Peixoto 

um bem colégio 
para os seus 

filhos 

TIERRIENOS 
Vend••·••, á w-bto ou o prazo, mogni ·co, lole1 

de terreno 11e1ta ciclode 1 co• água, luz1 ••golo • 
Meio, Aos, e a dol, min•fot da e1tafÕO da E. F. e. a. 

Trotar à rua Anlot1 io Cario, n 1451 com o dr. 
N•l.on Soaras. - T •lebne !IS. 

(31) 



4 

Curso de Televisão 
C~ntando com a colaboração de eolldades e lérnfcos de 

rencrie. a revbta "Antenna", do Rio d~ Jan-i,o. ralá oferece-o. 
do gr1tuilam .. n1e ª"" 1eus aninanies um Suplemento especial 
de1tinado ao trrinamenlo dos técnicos brasileiro!!, que terão a 
aeu cargo a insl1l1çlo e a manutenção dos aparelhos de Tele
•islo. 

O primeiro dos Suplemenroa vem de •er posto em cir
culação e divulea um artigo original da aulori> do dr. Gilberto 
Afonso Pena lnlilulado "Explicando • Terevi,ão". es .. trab•
lho que serve de introduçàr, ao curso p,Op·iamente dito, exw 
plica com ~r11nde clareza como é feita a t1 ansnd!i-slo de ima-
11ens à dislAncla. mostrando ermo a câmara de TV ree<be •· 
lm11rns e as convtrte rm correntrs etélrios que, tran1mi1ija?
pela1 ondas de r,dlo, serã,, OClV-'fflt"nt,• convertidas em im&Rt>fl'
na tela do r,ceptor de Televisão. Graças ao método de npo· 
1tçlo adotado pelo autor e ao grande número de ilustrações. o 
luncionamentn dos tr,nsmiss"res e receptores de televisão tor
Dl•le ace11ível m~amo à111 pt>Psoas não iniciadas no atisunto 

No p,óximo Suplemento 1«6. então, i•kio o Curso Prá 
tiro de Tdevisão oferecidn 8"S 3S!ó!in<tnles. Sfus ori1lnai1 for.-m 
prepa,.dot nos E!sl•dos Unido•. por engenheiro• da General 
l!lectric, t!lpe-ci~fmente com a finalidade de treinar, no mtnor 
prozo pos,(vet. 16 mil técnicos tnrarreg•dos da iostalaçao , 
aiuste doa m11is mndrrno, rtreptoret de tt>levisão A traduçã• 
e ad•ptaçãn ~o Cur,o estio a rargo do tngº. Ivan Buslamenlt, 
tendo a Ot'ntr;ril Etectric concedido• ''Antenn;t", sem qualquer 
Onus, os dirt>ito1 autor;ai§ do Curso para o Braflil 

A inlci:.tiva da vrterêina .. Antenna" é mertce-dora de es ... 
perial destaque, por ron81iluir valin•• rontribuiçlo da Imprensa 
brasileira para o a per lriç ,emento profissional de noesoa lécnicos 

rnnrrn:a 

Dr. Eduardo Silva Ju11ior 
C1ltUf<G1ÃO DENTISTA 

CONSULTÓRIO: 

RUA MARIO MONTEIRO, 221 
N1LÔPOLIS ESTADO 00 RIO 

M .\IS uma obra de 
Flaub.-rt programll 

da pela@ Edicõe11 },felho 
rameotos. Trattl-se de 
"Bouvtlrd et Pécucbet". 
A mesma editora Já h1n-

• 

V
ESDE-SE uma boa reslden• 

eia, vazia, com terreno ao 
lado, à rua cel. Alfredo 

Sc,res, 144. Traia-se à Trav. 

_do Cabeço, 35, nesta. 3-3 

çou daquele autor: "Sn TOSSES! IRONOUITESI 

lambõ" ll "Educação ~en YIIBO mosouoo 
llmental". A eair: "Ma- <StLv11••1 

dame Bovary". 1 1....11-L..-º -R_A_N_o_E_T_O_N_1c_o---1 

Oficina Mecânica 
REFORMAS DE AUTOS EM GERAL 

Pintoras, capotas e e~tut11mentoe 
Consertos de baterias diversas 

Umberto Ambroei 
li.. ~UOII. ~NlCETO DO VALE. 72-NOVA IGUASSÚ-E. da ~ ' 

'• 

B.EGISTB.O DE IMÓVEIS 

C ;)JtitflO t>A lAVOUàA 

NOVA GAROTINHA 
Comer bem todos [~J C A F E' e go;,tern, mas para 
comer bem só no BAR 
Restaurante Nova i 'y. 

Garotinha \ . -:-

Restaurante de 

({ ! 
{\ ;. /1} Bebida!! de 

primeira ordem. 

l?etisquelrfts 6 if todas as 

portuguesa qualidades 

1\lm~idc1 & Cioº 19tda. 

Rua Marechal Floriano 1988= Tel. 129 
lJG VF. IGUASSÚ E. DO fllD -·-·~·-·~·--·-·-·-·~· ... ·-·' 
LATICIN;os IV AM MATTOS 
Grande depósiln de queijos: Min•s. Pralo. Est•p<, 

Lunch, Catupiry, Parm,zão, Cavalo, Reino, Cobocó, 
Eslé•ico, Fundido. etc. 

CONSERVAS - DOCES - FRUTAS - MANTEIGA 

VENDE SE POR ATACADO E A VAREJO 

nv. Nilo ,.,.eçllnha, 85 - Telefone 286 
Caixa Postal, ?6-End. Teleg.: IV ATOS-NOVA IOUASSÚ 

.:=101:10 01:10 01:10 os::.. 

1\gencia Internationa1 

'2amlnhões, Tratores e Máqoinas 1\gricolas 
PeÇl*S legítimas e tcessórios-Veodas e consertos só a dinheiro 

Oficinas d suviço mtcanico em geral: 
Trav. Moura Sá, 85-Tet. 44 J ZO-Nova lguassú-E. do Rio 

~o 01:10 01:10 

FOTO ELITC Atende-se a domºcílio puro casamento. 
Hetr·\tOS para Locume-atos cm 30 mi

nntos. Especialista em reprodução de retrn.tos a cnyon, ~épia e 
óleo Voadas d1 máquinas, ídmcs, qu,Jros, santos e albaas. 

Rua Marechal Floriano, 2243-Lo(a-Tol. 413 - Nova lguauO 

Domingo, 8-JX-1~ 

EDITJ\19 DE CITAÇAO 
de Caetano Cunha, Dionisio de An~ 

e Benigno Armada, seus herdeirot1 
ou aucessorea 

O doutor Jalmir O~oçalves da Ponte, Ju~ Subatilut 
~nmarca de Nova l2uaHu, Estado do Rio de Janeiro em !a dl 
c,c,o, na forma da Lei. etc. ' tr• 

. Fo~ sobtr aos que o prtstnf• tdilal vi,,,,. ON d,l, 
..,/i,cuntntr, tiverem tX/>tdidn nos oultts d, U,ncaf)i4'J ,... to. 
, IJ,, rtqutrtnlts Aquma Gatrao Snar,s • Maria G11lvao': 
R., cho, que se proc,ssa p,ranft ,.,, /uizo , cortd•ío do ., 
{}fiem, qut at,ndtndn ao que Iht fni r,q1tttido, qMI alif'M · 
..-.._/or os c,lon<!n~ tm lugar ;,,c,rfo , n4o sabido~ , tmdo °" 
vr<fa a cert,dún dn oficial dt justiça confirmando tal 1 ': 
htfo PrtSLnl, tdilol qut stra ufl:,wdn na SLdt dut, /Niza a ' 
luga:- _ dn cn~tuni, t, po, cn/Ju, publrcodo no fJroin ma~= 
J, quwzt dias, a cnntor dt5la data, u,.,o vti no orKao oficioJ 
tn Estadn t p,lo mtn_ns duas vtzts "" jr.rnol /real e i I 
raela_na Cunho, Dinna'iin d~ And,ad~ e Btn;gno À""'~da, ..:! 
lr.,rdnrns ou suetsvr,s para nn -p,azn dt trinta (.§'0) dias qw 
r,, ,,trd data da p,im,i,a ,Publicoç(Jn do pr,senit, four.;. ,,_ 
/)res,ntar no causa pnr cdv, gado t cont,star "" p,, :o l,gol 
1 ocfin ri, usocap;ãn rtqurridu f>nr Aquino Golvan Sna,,s , 
tfor,? Gufrâ_n da Roch;,1, brn~i/efras, viuva,, dt p,nfiu4Q do,. 
m tsltcos, r,s.d~nt~~ na rua Boa Vista n• 28, "" B,lford Ro
xn, ntsle Munrc,p,n, de uma drta dt ftrrt"o mtdi'fdo 90 1111· 
lros de frente pura o rua Estudo do Rio, 'f)o, 50 wutros â 
#Xltnsâo da frente o~,s fundo~. de ambns n.~ lodns, co,rfr,,,,. 
lrmdn Pl'IO lodo dirttfn com f."aetana r unho. ptlo ,sq.,trdo 
c11m _ Angtln R,i~ e p,l11s fut1dos cnm Dionisio tU ArtdratJ. 
Btmg,u, A•m11da e Antonio G,mçolves nu s•us suctnor,s. Ê. 
para que clugue ao c;nnh,cimtnto do~ interessados e rringw,,,, 
p11sso al,ga, ,gnnrancia, mondnu tXPtdif' o pr,s,nl, 1dilol 
"'? fn,.ma da lei [?ada t po~sado nesta cidade de Nnr;a 1awa: 
""· Estado do Rio d, Jonetra, aos itzesut, dias do Mls d, 
11g11.dn dn ano dt mil nov,centns e cinq"'"'º· J;'u (os) At. 
la,do Pinto, Escrivao o subscretJO. Jalmlr Gonçalwe~ do Foete 1 

Juiz Substilulo. 2-2 

'ndústria Concreto 
1 ndependência 

Cor/ CR E.,L 1611 

------'---'-· Rua Dr. Otavio Tarqaino, ZH-Ncsta 

Ca,x;;. - duguo, Tvças, Tanq11es, Poslts, Forro pr,.foóri· 1 
cado, Pias, P11to,is, Soltuas, Deg,aus e Afgnilluu. 

ESCRITÓRIO : RUA MANOEL VITOR W, 4 - 1° 11dar 

FONE 49-5178 - DISTRiT,1 FEDERAL 

.. .,...._.._><--.., :•: ... ,,: :-:--:-:-:-:-:-: .. : .. :-:-:-:-:-:--:-:--• ·-=-~ 

....... ~ ...... ·-·-·-·-·-· D 
+ CASA KALIL 

CALÇADOS EM GERAL 
Para homens, aenhor11 e criançu, pelos menoret preçae. 

A casa maia bem io1tal1d1 deata cidade 

Kalil li'. Farjalla 
Roa Marechal PlorJaao Pelsoto, ~ali 

Nt>VA IGDASSO B. oe Rlt!t 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··· ... 
COMARCA DE NOVA IOUASSU' - Cartório da Iª Circunscrição '-------------------.! 

Cl\.S1\ PE~Nl\NOES-
~ 
Comercial 

Pelo presente edital com o prazo de trinta dias e publl
ução por llês vezes, atendendo iO que foi requerido por An10 .. 
alo Alves Ma,tlns, represtnlandt• neste ato o sr. Adht:rbal Au, 
1u1to de Ass·o. res,dentes na Capital Podera!, fu aaber aos 
snomUeritt:S compradores Pedro O1v1gl. que prometeu comp,ar 
o lote de terreno nllmero 17, quadra 3 da rua dos Cajueiros 
t José Cardoso, qne prometeu comprar o lote número 6, da 
quadra 4- da rua AmeUa Rodrtguea, na Bairro Vlla Nova. nes
ta Cidade, averb•do re•pectlvamente noa llvros 8/C, tia. 289 
aob numero 34 e 8/0, fia. 260, sob n. 95, que ficam tnllmados 
para no cartório do 1• Oficio de Nova lguasotl, efetuarem as (.!!asa Punerarla 
prestaçõte atrasadas decorrentes aoa 1otea cllados, eob pena 
de o não fazendo 1er canceladas as aludidas averbações. Dado Ceia Sonto Antonio - Ser· 
e panado neata Cidade de Nova lguaeaú, aos vinte e cinco (25) vlço Punerarlo - Gullhermlna 
dias do mts de ag0ato do ano de mu novecentos e ch,quenh, Ferreira da Silva. Ruil Mare 
(1~) Eu, Ntcanor Oonçalvea Pereira, aub-otlclal do Regletro chal Plorlano, 2018. Tel. 86 -
o datlloa:rafet. Eu, Henrique Duque Eelrada Jdeyer, Ot•cral do Nova lguaaeú. 
R•&lttro. o aubacrevo e anlno. R,nrlqN• Duqu1 E,t,adu Mty,r 

2-3 ---------

Contrates d~ fuocacã.._) 
' O novo proprletàrlo de prédio ou apartamento sõ llca 

obrigado a reapeltar a locação exit1teute em virtude 
de contrato por instrumento partlcular, uma vez rt·gi-4 .. 
Irado no REGISTRO DE TITULO$ E DOCUMENTOS. 
Elia provldêocla toroa o contrato um docuru(•oto púli:l
co- com 1'6lldade contra terceiro•- !uturoe1 lotereha.. 

1 
••• ao objeto do contraio (Cod. Clv. - art•. ll¼ e 138>. 

Oa.rtório do 3º. Ofício l 
Rua dr. Getfíllo vargaa, 112 -NOVA IOUASSÚ 1 

Diversos 
D•UI• Perelta Montenegro -

Construtor. Av. Santos Dumont, 
626 • Telefone, 69 - Nova 
lguaesú. 

S. M. T orroca - Copias e pa
peis hellogr,dlto•. R. Uruguaia
na, 112-1• and. Pones: 23.-4968 
23-2663 e 43 8826. 

Mandioca • alplm - Com 
pra-te qualquer quantidade, , 
rua S. Scbattlão. 1695 (fundos) 
-BeltQrd Ro~o-Es\ado do llto. 

O Ginasio Afranio 
Peixoto 

está classificado ofi
cialmente entre os 
melhores efitR l>ele
c1meotus do Braoil 

Ferragens, tintas, louças, cristais, materiul 
elétrico, bijuterias, papelaria, artigos esco-

lares e pare presentes, etc. 

Gabriel Fernandes 
RU!I MAL. PL(')RJ1\Nf> ll'EIX(')Tf', 202'' 

Nova lguassfi Estado do Rio 

:::::;::~~~:::;:;;;:;;:;:;;;;;;;;;:;:;:;;;:i;:;;;:;:;::;:;:;:;:;;:;;;~-

Í-~M INDEPENDÊNCJÍ 
Secos e Molhado!!. - Bebidas nacionais e estrangeira•, -

11rtigos de 1•. qualidade. - Entregas rApldas a domicUlo, 

P ALJ .... ADINO & CIA, 
da Liberna~e. 84 · Tal. 424 · Nova Iguas~ó 



l)om!DjtO, 3-,UC-1950 -
ARTES PLÁSTICAS 

Bo• arte sempre é Modem•. 
Giotto, Botticelli ou Rembrandt ,ão tio uu,i, 

quinto Picasso, Matisse ou Portinari. 
Tomemo•, porém, ena fórmula para 1itusr o mo 

yimeoto rcvolucioo~rio que c•racteriu • arte do. Se 
ulo XX, c5u no9a c~pcculaçãu dos elementos ardst1co~ 

; que se ínici.1 depois do noveccotos. 

E<sa a,te recusada, impopul>r, combatida pel, 
maioria, tem a sua lógica essencial, a sua concreta razão 
de cs:1\tir. . . 

Modihcando conceitos. desviando certeza, pcrtur 
bando a c,tabilidade dos cânone, tradicionais, ela vtm 
,6rmar e revelar o espírito do tempo, vem documentar 
0 dram4tico proccuo hiH6rico quC" nos envolve,. vrm 
6:iar na densidade dos srus ,ímbolos um dos m,u tri 
gicos períodos d, vida ~manidadc. 

O sifcu!o XIX traia seu no expirar, cm meio l 
J,cadSncia da vida burgu,za e da sua arte, os sinai, 
dessa reação tormcntou. 

Nunc.a .se aba~urdara tanto a arte, como nesse 6m 
de ,frulo, corromprodo-se o seu srntido e o~ 1eus mci~, 
de rxptc~são, tornando-a iucxprusi,a. n.arrauv:, a:n1ar1 
rad• r liter.!ri,. 

E' a hora dos arti,tas alegoricos, dos pintores dr 
um• natureza à cboo ma,cb.!,, ao gosto de uma bur· 
goezia abastarda e ignorante, 

~ 

Qyaodo não M mai, no mrio soci•l l6rç~, ide• 
lísticas, emotivas, cn6m, css• d,bi lid:dr atinge • arte, e 
uta S< toro• individuaJi.ta, renriu e inoperante como 
conhecimento e espírito. 

Oriundo de refletir as direções do pensamento 
coletivo, a arte perde • sua ,igoi6cação como •feridora 
de ipocas, como elemento pondrrável no julgamento 
bi1t6rico, como definidora de idé,is, costumes e ienti· 
meatos de um povo, num dado momento da vida. 

-------------·------
Mande pintar o seu retrato 
l!nvle a sua fotografia para a Galeria Calvino. Uma 

aemana depois, pelo correio, receberá o seu retrato pin
tado a crayon por um artista laureado e de grande renome. 
Se ficar Inteiramente de seu agrado, como temos certeza, 
pagará Cr$ 600,00. Caso contrario, nada pagari. Faclllta
mot o pagamento. Enviamos catalogos de pintura a quem 
nos sollclrar. CALVINO FILHO, rua de Santa Luzia, 799, 
Caixa Postal, 2477 - Rio de JanelrQ. -------------------
Donalioo ~OI !anto1 Vende.se' 

próximo à esla
çlo de Andrade 
Ar a u j o, uma 

área de 12 990m2 Tem n'9cen
le, árvores lrutlferas e condu
ção perto. Serve para lotea, 
mento ou granja. T, ata, com 
José Augusto, rua José do Pa
troclnlo, 58 - Vila lzabel - D 

Compressores "FRIGIDAIRE" 
GELADEIRAS COMERCIAIS- BALCÔES

GELADEIRAS DOMESTICAS, ETC. 

Despachante Estadual 

1N rir. GeHilio V•11a1, 111 

1• andar - Sala 103 

NOVA IGUASSO - E. DO RIO Federal. 3-4 

1\ VISTA E 1\ VRAZ6 

Oficina de consertos e montagens 
eonsullem•nos sem compromisso 

João R. Cardoso & Cia. Ltda. 

Falta de apetite 
nas crianças 

Docea e chocolate& 
antes das relelçõea tiram 
o ape!lte éa criança,. 
Nilo é outro o motivo 
por que multa mlle atll 
ta se queixa ao médico 
de que é uma verdade! 
ra luta conseguir que o 
tllbn coma alguma coisa. 
lato, porém, não é de 
admirar, pois oem os 
adultos têm apetite de
pois de comer uma guio· 
aelma qualquer. 

Corrija a bita de ape 
tlte de seu filho, evltao 
do que êle, antes das re 

s 

A viso á Praça 
AbUio d• /ous Bqrge< Ftr

r,fra, domiciliado ha 45 anos 
11,itc,,a cidad1, propr,rtorw. /44 .. 
f)rador rtl(istrado no M,,.,,,,. 
rio d, Agricultura ,ob o "· 
4.#3, tm, a grata salisJa,a• 
d, ctJmunicar aos uus awugu, 
, d praça ,,,. geral qu, na_ du. 
ta d" U do corr,nt, liquido,, 
o debito de suas lllras Jupoft• 
carias co,11 o B,1nco do Bros,f, 
ficando d,sto forma quite ct1111 
uuJ crtdo,,s. 

Nova lguas;ú, 24/8/ 195(), 

Al:,illo de JHut BorgH f•"• '"º· 
2-3 

IMPUi<EZAS 00 S~~GUE? 

tblK\B Bt !06UtlR~ 
AUX. TRAT. SIFILIS 

lelções, coma balas, do- Á p B, A Ç A 
ces e bombons. - SNES. 

ºººº''ººººººººººººººº 
"HEARTBREA KtNG 

HOUSE", uma das 
mais delicloaas peças de 
Bernard Shaw, será lan. 
çada dentro em pouco 
pela Melhoramentos. TI 
tulo em português : "Ca
sa de Orates". 

O Volante Duas Patrlas, drs
ta cidade, comunica à Praça e 
aos Interessados em geral que: o 
seu sub-Dlrelor, sr.Manoel San• 
tos FIiho, foi excluldo a bem 
do progresso e honestidade da 
Escc..la, cujls Interesse! deve
rão ser tratados des1., d,Jla ~m 
dlante excluslvamente com o 
seu diretor responsavel abaixo 
assinado. 

Nova lguassú, 1018150, 
(2) 

Bairro dos Eucaliptos 
em Belford Bozo 

Reserve, desde já, um lote r.o Bairro do11 
Eucaliptos. O melhor lote11mento de Nova 
IguaeAú, a cloco minutos a pé da estação de 
Beltord Roxo. Situação lncomparavel. Faci
lidade dágua encanada e luz elétric11. Ruas 

a1borlzadas. Eucaliptos em cada lote. 

--OI L 
Operações Imobiliárias Limitada 

EM BELFORD ROXO, 
Praça Expedicionário lliaqai Bati.ta, 29 - Sobrado 

NO RIO DE JANEIRO, 
Av. Erasmo Braga, 277 - 12° andar - salas 120!/S -
Edil, Barbacena - (Esplau~da do Castelo) - Tel. JZ-8816 

Dr. Miguel li 
N. D o n n i ª 

CIRURGIÃO-DENTISTA - RAIOS X 

Cirurgia da Boca e Ponte Movei 

Gnrso Musical Peregrino de Castro 
Trav. 13 d.: Março, 48 -- Tel. 272 JIRexo ªº GIN1iSlt:> nFRllNlf> vEtXt:>Te 

NOVA IGUASSU' E. DO RIO (Equiparado ao Conservatório Brasileiro de M6,ica) 

AV. NILO PEÇANIIA, 23 - 3° ANDAR - EDIFfCIO NICE 
TELEFONE 309 - NOVA IGUASSO 

Dlàriamente -Atende bora marcada 

Seguro de vida 
Acl·Jenlts Pe11oals e do 

Trabalho. Fogo, Automó•rlt, 
Ftdelldade. 

Roberto Cabral 
Corretor Ollclal 

R. G()f)e,Mdor Port,la, 81' 
Td,font, 418 

O Ginasio Afranio 
Peixoto 

reune o mula 8tle
cion11rlo corpo <le 
proteseores do Mu-

niclpio e do Rio 

··sociedade haticini~~ 
União ~tda. 

IJslna e Entreposto de Leite 
Laboratórios completos para análises de lelte 

Matrl:r;: AVENIDA FRANCISCA DE ALMEIDA, 1•19 
(EdiAcio proprio) - NILOPOLIS - E1todo do Rfo 

Pi 11 a li USINA: IWA SÃO JOÃO BATISTA, SOZ 1 
(EdiRclo proprlo) - VILA MERITI - E11ado do Rio 

Jt')SB M1\Rl1\ TEJXBI.Hl\ 
SOCIO GEREtHE 

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

FUBÁ EMPA TAO 

Aulas de TEORIA MUSICAL, VIOLINO, 

PIANO e seus similares, 

..::::::1101:10 01:10 01:10 oi=. 

Oficina Mecanica Agostinho 
,. •• IJIPI\ Coasertos, Reformas em reral 

- e Aceuorio1 • Solda Elétrica 
~ e • Oxicêaio • Piaturu cm 

eeral - Serviço de Torno. 

AgoatinhoMartinsDua.rte 
RUA DR. Tl81\U, 60 - Telefone 124 

NOVA IGUA SSO - E. DO RIO ·-· ... 
GR ANFINO 



6 COP.RtiO .DA LAVOUU Domlllllo, 5-IX-1460 

Medicamentos anti-. fBÃNêõ' oo·"'iiifilLS.A.' 
modernos t O Ml\lõR BSTABBLBeJMBNT6 OB ertéOJTe De PRiS 

INDICADOR 
~ gos e 

Seguodo ootfclas oos jnroal8, a Hnlanda v11i 
dedicar Stl em mais larg11 .. ~cala à cullura de er 
vas, pois será uma footti de csmbieiP. A iodúslrla 
fie vlvere11, a iod(istriR cosmética, us fábrictss dt
llcortls são os maiores compradored de ervRe. Ai• 
lermos tais octiciaP, os nosbOS pensamentos vã,, 
lovoluotariameote aos t .. mpos em que a herborl 
zação foi uma das ooup11ções priooipais de e re 
mitas e de exceotrico~. Além di8!lo, a preparaça,, 
de ervas era uma Rrte, , ó ooobeclda por poucos. 
Não eram as ,arvas um ml'dic11meotn C()nlra to
elas as espêclti de doenÇR• e males? Qu,rnto mai• 
amarga a poçAo, tanto melhor, foi a opinião daque 
le tempo. Se bem que o uso de ervas deix11s1H, 
de se aplicar em tllo l&rgR escale, esta terupêu 
llca ainda nllo está abolido. Chá de maro .. 111. ou 
de muPgo perlado consideram se ainda b11je um 
remédio con1ra a conslipaçAo. O bomem mal~ 
moderno prefere, porém, outro medic11men10 l' 

toma em tais casos uma combinação de qulnln11 
e da vitamina de fruta C, sendo uma combln11çãu 
1egura. O tônico tem uma influencia e!ltfmul11nte 
na constituição e a vilsmlna C a11meota a resls
tencla. A!lsim nllo seremos tão f11ollmente vitimas 
dos complicações de uma constipação, 

••• 

Leitaria Santo Antônio 
Grande variedade de arllgos pertencentes ao ramo. 

Serviços de minutas em reservados especiais. 
Mhlmo conforto e higiene. 

PREÇOS MÓDICOS 
Raa Marecbal Floriano, 2023-NOVA IOUASSÚ-E. do Rio 

COMARCA DE NOVA ,ouAsso Gripe 8 assistencia 
E D I T A L médica 
Da publlcoçiio da docoaanto,, 
•• proce110 de lot••••••• de 
'ª"°'· CHI o ,, ... da 10 (du) 
llla1, a requerimento de Joio 

Pinto Tei••lro • 11111, na 
fo,1110 oboiao 1 

A gripe, ainda quando 
branda, exige desde o 
inicio assisteucia médi
ca. A desobedieooia a 
êste preceito é, quase 
sempre, a causa de nu 
meros as complio11ções 
que, como a pneumonia, 
"ª bronquites, a tuber 

i Filial de Nova lgnassú=E. do Rio : Praç~. da Liberdade, 98 
~ Tel!lt 4 ((ontanüria)e H (fi!rênria)~En~. f e!.: "iatti!tf ~[aixa ~o [oneioJ 
i Oondições p~ra a.s coutas tle depósitos 
;, DerúsHo::i oeo limite , . 2 % a, a. 
; ~•ró;ito inici~I r.,loin10, Crt 1.000,00. Ret(radas livro,. Não rtnde111 juros os saldos infe, 

Í 
norcs :lq,,ela quntla, nem n, contas hqsad~dss octe3 de deccrriJos 60 dias a cootar da 
data da abertura. 

í.)~p6s!tos Popnlar.!s - Limite do CrS 10.000.00 li 1/2% a. a. 
:( ? ·Dcp.61ito_s míoimos, Crt 50,00. lletir&das mlnimas, Cri 20,QO. ruo rendem juros os saldo•: 

!
• a) 1nleriorc.. a Cr$ 50,00; b) excedentes ao limite; c) das coutas encerradas antes de 
· decorridos 60 dias da data de abertura. 

Oep6sltos limitados - Limite de Cr$ 60.000,00 li¼ a. a. 
¼ - Limite de Cr$ 100.000,00 3¼ a . a. 
, Ocp6silos mlnlm~•. f.r$ 200 00, ~etiradas 111laima,. Cr$ 50,00. Não readem juros os saldo• 

:,, inferiores a Cr$ zoo,oa. Demais coadições idênticas h de Dep6si101 Populun. 

!~ 
'j 

Depósitos a IP'razo Fixii> 1 Depósitos de Aviso Prfvlo 1 

Por 6 meses 4 % a. a. Para retiradas mediante prévio n i5o : 
Por 12 meses . . 5% a. a. i 
Com retirada mensal da renda,. De 30 dias S " % a. a. 

por meio de cheques: De 60 dfH 4 ºA a a 
Por 6 meses 3 V. % a. a. 0 

• • 

Por 12 meses 4 V. % a. a. De 90 dfae 4 v, % e. ª· 1 
Depósito mlnlmo - cr, 1.000,00. Depóalto Inicial miolmo - Cri 1.000,00. 

LETRAS A PREMIO; S@lo proporcional. Coadiç6es iàêntlcu b de Dep6sito o Pruo Fixo 

Faz, nas melhores condições, t&dai: as operáções bancárias 
cceRANÇAS _ TRANSFERENCIAS OE FUNDOS. I 
DESCONfOS de letras. saques e chequeo sõbre esta ou quaisquer outras pnQas. 
EMPRtSTIMOS em contas correntes com caução de duplicatas. 
CR{OITO I\GRICOLA a longo prazo. sob a garantia exclusiva da frui~. f 
cr.~OITO PECUÁRIO a toago prazo para custeio de criação, aquisição de g:ido ~-

para engorda, recrlaçno. etc. :;. 
cr!O!íO INDUSTRIAL para a compra de mat~rtaa primas e relormas, apeilei- ,} 

çoamento e aq uiei9i\o de maquinário. ·1· 
sao atendidos com a maior presteza, todos os pedidos de inlormações e 

eeclarecime~toe eõbre quaisquer oper:i.cl!es da. Carteira de Crédito X 
Agrlcola e Industrial, que ce acha em pleno lunclona.me:ito. ~ 

Agên~as cm tõda$ as capitais e principais cidades do Bi'as:l j 
Co::esr:c:ic:::t'.'.cc ~;!S demais e em todos os paise:; do mundo j 
~x .. x~ ... :-:-:~·:~,: .. ,: .. : .. )Q·:""x,~ .. r: .. :,..:1,,: .. :-~~>: .. >x ('-:~,,o• o• e a: 3,: 

1111/Jdloo 
Dr. Podro Roglno Solwinho _ 

.\lédlco operador. Partos. _ 
Consullas diárias das 8 •• li 
hs. - R. Anlon,o Cario,, ~I. _ 
Tel. 284 -Nova lguauú. 

Ad.,ogadoo 
Ruy Aln11io Peixoto e Per. 

nanao Pinto - D àrlamenle dai 
8 às 11 hr,ras - Rua 7 de se. 
ten,bro, 84 3° andar-Saia 35 
Tdefone 32 0786 - Rio. · 

Ad.,ogado 
0r. Po.l0Machodo-Advo1ad1 

- R. Oeluho Vargas, 87. fona: 
282. - Nova fgua .. ú. 

Denli•I•• 
L•i• GonçolvH - Clru1II• 

Dentista • Diariamente das q 
18 horas. Rua Bernardino Mele 
n. 2139. Telefone, 314. No,a 
guasaú. 

---
RUBEM SILVA - Cirorgllo-

denfi1to. - Ed. Corioco, 1 ... 
dor, 1. no. T oi o fone, 41,1911. 
Rio de Jaftelro. 

Dr. Pedro Sontlogo Co1oll -
Cirurgião Dentista. Ralo X-(l!dl 
flclo Ouvidor). Rua Ou,ldor 
169, 8° andar, sala 811. Tel ' .. 
fo ne, 43-6503 · Rio. 

D••11••"••'• 
Eaorltorlo Técolco Coa 

Sontoa Hetto 1 !raio (Coai 
res e Despac:iantes). Sertl 
comerciais em geral. Rua dr 
Oetullo Varga~. 22. Tel. 20I 
Nova lguassú. 

Padaria e Confeitaria São Lniz A Escola de et>NSTRUTt>R6S 

Pão quente a tôda hora. Manipu
lação esmerad~. E~pecialida~e em 
rosquinhas amante-igadas e biscou-

tos de araruta e outros. 

buis Alues & nomes bida. 
Corte e Alta 

Joao Simooato - Ccnstralo 
llcenclado. - l!ncarrega.1e dt 
construções e r •construções em 
geral e sob a~mlnlalraçlo. -
Res.: Rua Marechal Floriu•, 
2036- Casa XI - Nova lguud, 

-
Henrique D u q u e Estrada 

Meyer, Oliclal da Primeira Car, 
cunscrlção d~ Reg111ro de lm, 
•eb da Comarca de Nova lguas-
111, 1!,tado do Rio de Janeiro, 
:~:. nomeação na lorma da le>, culuse e outras são ree Av. Nilo Peça oba, 1oz • fone 478,J ZO 

µonsavt!IS pela grande ~ NOVA IGUASSÚ - E DO RIO 
Costura Roberto Boro•I Soarei-Coas-

trutor llcenclado no Muolclplo 
d< Duque de Cuias. ResldtDII 

Pelo presente edital, com o 
prazo de 10 dias, laço saber a 
quem lnlereuar possa que por 
Jolo Pinto Teixeira e sua mu
lher lzallína Teixeira de Sam
paio foram dt'posltados neste 
cartório, para Inscrição nos tt, .. 
mos da lel n• 58, de 10 de de 
aemb,o de 1937. r.gu1ament1 
da pelo D ·cro10 n• S.079, de 
15 de eelembro de 1938. loram 
deposllaaos ne,te cartó, 10 a 
planta, os lllulos de domtnlo e 
mais documento, por aquela lei 
exigidos, lodoa relallvo1 ao lo, 
team.,.nto da seguinte Arta d~ 
terreno: terreno medindo 350ma 

mortt11idude a t ri b ulda s~..,..,.--,.._,..,.,,...,..,,......,..,,..,..,,. __ ~,.,,...--..,..,,.-,,.,,.,""'-'' 
àqut1lll doença. 

Aos priruelro11 sinalP 
,te gripe, procure aRsis 
teocia médlca.-SNES. 

~~..31.!i.Al<!.'lli:,.ll"'-'""-'"""= *'" ,,, "'~~~~ 
TRANSFORMADORES, BOBINAS PAltA ~ÁO~OS de pilha• ; 
e el~tricos .... TRANSMISSÃO e RECEPÇAO, •·• s6 aa f 

Amiltar da ~ilva 8a1~0Ja j pa::~:~;E~~:.~:~~- 12~~o~~f!!so f 
l>•ap,chanle Munlclpal q Que maolém complela oíicios pura moulagcns. con- ! 

Av. PrHldonte Varoa1, 149 
90 andar, 1ola 5, Tol. 43 7535 

Rio de Janeiro 

de frente pua a rua coronel ções. Para constar foi feito la• 
Beroar~ln > Melo, 350111 pela te e outros de Igual ld)r, para 
rua Francisco Vale. IOOma. pela .al1xaçã.o e publlcaçlo, na to,m 
rua Corre. Doas e IOOms. pola da let. l!u, H,nnque Duque 
rua Laura ou L-1uro Dias, CQ(ll E11rada 11.~yu, Ottc,al, o 1ub,._. 
ama ,rea de 35 000m;:S2 redu crevl e antno. As) Henriqu, 
zlda para 33 4{()ma2, em vlrtu• Duqu• Eslrada M1y1r. extraí, 
de de rer •·do cortada pela t-8 do por cópta logo em aeeu1da 
trada Iguassó.1 que contum u lutando o ortg,nat que fot al1-

l :>60m-t2 A'1S lntcreasado1 p ,r- xado, telado na forma da let 
ventura exlattntea fica marcado Eu, Henr•que Duque Estraj 
o prazo de 30 dlu, contado da lteyer, Ohctal1 a subscrevi r 
altlma pubtlcaçlo, para eleito 111,00 H•Nrlqu• D1<qu• Eslro, 
de ap1e1<nl1çlo de Impugna- da N,y.,, 1-3 

TELHAS FRANCESAS 
Procedência S. Fidelis - E . do Rio 

ll'lfOIMAÇÕES, 

Rua Marechal Floriano Peiroto, 2399 
Tdefooe1 325 

....... WWW WWWWWWWWW 

:1 srrl08 O relorma• COnl C>trOOlill t• lnl'llUl<'S preços. f 
-:.-:-~ 3f'WZ' - ~ r. ""; -. T- . .,,. ,it ~ -:-::. ar ?!" 

DIAN'OEL QU.&BESMA 
DE OLIVEIBA 

Te,,.1101 e 'º"'º .,,aso - Compra - Venda 
Admlnhtroçao do lmovel1 

Novo ]guaud: A,. Nilo Peçanha, 23-1° andar, Tel. ~ 
Rio cu Ja"tiro: Rua Buenos Alre,, 19 - 2° andar, sala 3 

Te!. 43-9088 às qulntu•lelras du 16 b 17,30 horas. 

Oficina ~ecânica 
SOLDA ELETRICA E OXIGENIO 

,, 

Ser.,i ·o de toroo mecanÍt'O e ptaioa, consertos_ de m4q_ahlu 1 
cm ,::~ra) tefotmil cw motoff.'S do t'owbostl'> 1

1
0tcrn~1. UlOJl• 

tageiu' o assrntamellt'> do m4q1Jiaas de qoa qutr ipo. 

Bittenconrt & !larcão Ltda. 
trav. 13 de hlarço, H,Ttl. lJ6·NOVA IOUASSU',E. do Rio 

DE= 

Mme. Azeredo 
Confere diplomas pela 

Academia de Corte e 

Alta Costura do Rio 

de Janeiro 

R. Mal. Floriano, 2239 

TELEFONE 180 JtO 

NOVA IOUASSU' - E. DO RIO 

e m Nova lguassú á rua Edmall• 
do Soares, 304. 

Ginasio Afranio 
Peixoto 

um estnbeleclmeoto 
de eoslno que bOD· 

ra o l\luoiclpio de 

Nova lguaHú -

ID!titUf O [ligj[O Dr. f ramiuo Ianl'ADD~ 
MEDICOS ESPECIALISfAS - A PARELHAGEM MODERN.A 

Do•nças Jnlernas - Úh:t!ra~ Oástrlcas e Duodenais -
fígado - Vbkul,1 • con· 

o,,nços do Co,arao - Hlpertens4o arlerlal e aull 
aequenclas 10 

C!ctras VariCDSQ.S - Antigas e recentes, ,em .0r:r.' 
e sem repouso - Variscs - Flebites - Eu~ lt~t

Dnençu~ da SanhoroJ - tnfla:naçlo dos ovAritJS d lo 
gutaridade nas ree:ras - Ornvldu e sua con uç • 

DrJ,,,ças Altrgtcai - Asma - Bronquites . 11m.61icl e 
c1õnlca - Sinusite - U1tic6r1J. 

Stttlls, R,umati~ncos - T,atrn14.:ntos modernos e eficiiel , 
Lubur,,td,io - RadlOscopias - Radiog,o/1as - r,,t,, 

AJlrgicos - T1,bngn,s 

R. da Assembléia, 32• 3° Pov.•8 cf• 18 ha· 
fELEFONE 22-4969 RIO DE JANE!lO 

tlJALITA 



S-.ll(-Hl60 

Basqu ete 
Vildrl• do Gr11mlo A. Peixoto 

Ioicioodo o c,mpcoooto de buquctc da LID, jo
,,ram oo dia 2JI do m!, p1111do u equipes do Grem,o 
.Afraoio Peixoto e do E. C. Tgu1S1Ú. 

A vitória coube 10 •6vc• du Grrmio Afraoio Pei
soro pela coougem de 17 x 14. 

Jogaram e marcaram pelo G. A. P,ixoto : Lenin, 
6; Wihoo 4; J ori;e J; Eni, 2; Cristiano 1; Zt%iobo e Pe
drinho. 

Jogo• •miato•o• do I. B. o. 
O Jgumú Basquete Clube preliar, no próximo 

dia 7, i, 20 hora•, na quadra do Me-quita T. C., em 
pron de boon com o Flamengo. 

E prosseguindo o seu programa de ativid,des • •· 
porti•u, jogará o I. B. C. oo dia 9, i s 20 hora,, contra 

01 quadros de vólei e ba,quete do River F. C. 

Casa Ticiano 
Jnaugurou-se ubado, dia 

,, de ,go•to último, á av. 
Nilo Pcçanh,, 89, a Cosa 
Ticiano Ltda., bem monta 
do <1t1belrcimroto p ar a 
mootageos e consertos d, 
ndio,, vendas de disco,, 
miquinas fotrgrá6cu e 61 
mes, bicicleu,, máquinas d, 
costura e ntígos para pr, 
scotes. 

O SOCIALISTA 
Temo• eobre nossa mesa 

dt trabalho o primeiro oume 
111 de "0 Socialista", órgão 
do PSB oe•te Muolcfplo. A 
aove !olha eoclalieta eatá 
dlepoata a lutar peloa direito& 
de todos 01 homens e mu
,_ qae vivem de ealarlos, a 
1m de ealvaeuardar, ·•como 
talllhlo mala pr.,closo d .. 
,-nonalldade : a paz, a ae
pr111ça e a dignidade". 

'l'orneio de 
Oaçade 1960 
c.locofio do, cowcorre11te1 

•• 17-8-50 
Poato, 

I• - Celso F. Pereira • . 362 
:lo - Caetuo Bacci • . 342 
3e - Gaarioo P. Simonato 299 
to - ll&ooel J. Ribeiro F' 292 
5o - Holy Loarosa . . . 291 
la - llariaoo J. Adriano 288 
7° - Ar111ldo P&lmeins 227 
lo - C6sar Palmeiras 151 
lo - Rala iro Wohlen . 1 r,o 
IOo - J os6 llarandola 126 
li• - Paalo Bale . • • 102 
12o - Otaeilio Araajo . . 36 
l3o - Aatoaio M. F. Batieta 30 
lto - Adalberto 8. OliYcira 27 
lfia - Nori"I R. Vieira . 26 
160 - 8eburilo Lima . . 12 

~lio lf raoio Peixoto 
leioluJÕH de 14-8-1950 

a) - Tomar conheclmenlo e 
~lvar 01 ollclos 15.50 B e 
l L~ B, da LID; b) - ohclar 
1 declarando nlo haver 
~dlmento na translerencla 
'j; alletu Onaldo Soares e 
1.11fe Teixeira; c) - oficiar à 
Ala dulgnando 01 are. Jorge 
IIO 11~i"· l!nl, Faria e Cristta-

1111 noco para delegado e 
lel Juo10 à LID para o cam. 

:anato do corrente ano; d) _ ,.,:ar à LID parll<lpando-lhe 
Ili comparecer, no campeo
., 0 de Volel Feminino O qua-

o do Oremlo Afranlo Peixoto 

JOllOI! 11.ARTISS - l• Sec. 

J\VISe 
O diretor de Tenta avisa aos 

ar. A11oclado1 que se acham 
reria, li ln1crlçõe1 para 0 

oraeto laleroo de Tenla. 

IVl!R GARCIA Bl!RÇOT 
Olrclor de Tenla 

E. O. lgaa.ssú 

RESUMO DOS ATOS DO SR. 
PRESIDENTE: 

a) - Ctder a um grupo de 
associados, no próximo domin
go (hn;e) a partir d~• 18 lu., 
u sede social, quund., serd con• 
.Jtc,,rado, ptlo governo da Ita. 
lia, o come,rdador Franci~co 
8tJroni, grunde benemtríto do 
Clu/M; /J) - tomar cilncia e 
<1r(Juiuar o B11ldim Oficial 
"· 26[50, da LJD; c) - aten 
der a solicitac4o constante do 
•fiç10 n. 64t50, r,cebido dos 
Sttviçns Auxiliares de J;,"'Juca~ 
çl2o Pública dlsle Munictt>io; 
d) - exp,dir 2" via de carteiru 
social d sta. Zultika Carva
lho da Silva; e) - oficiar ao 
CJub1 Carioca de Tiro, in/or
,nundo que 1sta entidade estd 
,,,, pleno ac6,do em tomar por
te no torneio denominado "Ta
ça Correi& da Lavoura'', a ser 
disputado •ntr, aquele club, t 
tsta agremiaçllo; f) - atend,r 
ao pedido formulado pela as
sociada Maria Apar,c,da Bar
bosa d• Araujo; g) - aceitar 
o convite recebido do Mesquitu 
T. C. relativo a realúaç4o de 
um jogo amistoso de basquet, 
no dia 7 d, sdembro pro,ci,,,o; 
h) - determinar que a domil<
gruira dançante ma,cada pa
ra o prdximo do11tingo (hoje), 
seja transferida para o dia 
10, atend,ndo a que, n6SSI dia, 
'"ra realizada pari• das fesli· 
v1dadts com1morativl.ls da ., Se
mana da Pdtrio",· 1)- incluir 
no quadro social, como sdcia 
contribuinte do Departamento 
Femi,sino, a sta. Marieta Ca• 
/Jral Cardoso; J) - transferir 
temporariamente, para as quar. 
tas-/#iras, cr,m inicio ds 20,llO 
h1., as reu1ti6es umanais da d,. 
•etoria; k) - prorrogar all o 
dia W a, setembro vindour1, 
a suspens4o da cobrança da 
taxa de admiss/J,, Uoio) aos 
que ingresçarem no quadru so
cial du clube, bem como a anis• 
tia cnncedida aos sócios que se 
encontrarem 1m dlb,to, nus ttr
"'ºs df,I Rtsoluç4o de 4 de ;u. 
lho do corrent, ano; I) - in
serir 1m cta um voto de lou
vor p.la mae.ntfica atuoçifo 
das nossas atletas de volei que. 
de modo brrlhanlt, se sagra
rum carnptiis do Torneio lnt~ 
cio do to Campeonato F1mini· 
no d, Valer patrocinado p!lu 
LZD. 

eonvocaçio 
O Direto, do Depa,tamenfo 

de T,,o Ct"Jnvoca, por nosso in
termld,o, os srs. Atiradore!) 
/)ara tJ dia S de setembro vin-
douro (/1oj1J, as 7,3() hora,, n1, 
,sland• do. Aero Clubt, quando 
liJfrd realtiada um proveitoso 
ensaio. 

Nofl Jgoa11ú, 29-8-1950. 

Fe,nando Cel,o Golma,ae, 
Diretor da Secreta11a 

Parmacias de plantão 
Farm,cia Santo Antonio 

-Pr,ça da Liberdad,, s2-A. 
Telefone, u. 

Farm,cia Flumincnse-R. 
Nilo ~oba. - Tel. 20. 

A Sua Garantia 
de Bons Serviços 

S6 cuidon ·o lem do eJ outo-n) el, o 
sr. co "!GQ irj cons rv.1.,0 em fur,ciono• 
me-to p rfe h po· muito t,mp · l<mo, 
um pla-.o de s&rY"iç::t civo pro\-9 LlfflO 

otcnçà::> psri6dic.o e.o s u cerro, o qual 
incluo tudo QLonto • auerc.i .. l pera 
~vitor o de~go~te prei,o.turo e gorontir 
um bom rendimont ·. 
Troço o SEU carro oo no,~o Posto • o 
ouxil aromo, o mant ... lo sempre t m forrn:r. 

POSTO ESSO UNIÃO 
José Moreira Neto 

Rua Dr. Tlbau, 80 
NOVA IGUAÇÚ - ESTADO DO RIO 

AUTO 

/ 
L_ 

SOCORRO a qualquer hora 

Contabilidade, Assis!. Fiocal, 
Contratos, Transf. e Lei•li· 
zaçGes de Firmas, Seguro,, 
Decl. Imposto de ~enda, etc. 

Manoel Pedro de A. Couto 
CONTADOR 

Escritório : Residência : 
Av. Nilo Peçonha, Zl • 3° • S. 6 Av. N,lo Peçanba, 6lt 

TEL 309 J11 - NOVA IGUASSO - E. DO RIO 

IUOal!ú 8UQDete [111be Dr. Acacio Aragão 
Rl!SOLUÇÕES DI! 30-8-1950 

a) - Tomar conhecimento e 
arquivar o ollcio n. 47150. do 
l!<aquila T. C.; b) - aceitar 
o convite formulado pelo Mes
qui1a T . C. para !ornar parlo 
na peleja principal da lesta es
portiva de 7 de ••lembro p. 
vindouro contra o C. R do Fla
mengo, da Capi1al Foderal; c) 
- agradecer ao sr. Diretor Ge
ral de l!sportes, Franci.co Oen 
til Baroni Junior, pt'la mandra 
cor1ial core que homen::,g~ou 
os Campeões Oelir.squdc: e tdm
patizantea do 1. B C., no dia 
13 do corrente; d) - tomar co
nhecimento do conv H~ do sr 
Carlos Prancisrn llcioly e Se
nhora para a lt:Sli cm homena .. 
gem aoa atletas e c llpo aocl:il 
do 1. o. c., no dia 2 do selem 
hro; e) - ae;radeccr à A. A 
Pllhos de Iguaasu o :onvile p.,. 
ra o baile com GUC aeri hnmc
n,e;eado o P1ea,.1ent: do Cute
selho Dcl•berat•vo d,quela agre
•nlaçto e designar o• "" Hell 
Soma, 1!.nts Oulmarll· a Fula e 
l!rmlro l!.stevam de Lima So 
brinho para reprPser.1an1,s do 
1, B. C .. 

HÉLIO S0.\\A - ,~ Semu io 

de Sousa Pinto 
Do lluetre Juiz de Direito 

dest& Comarc11, dr. .1.cAclo 
Aragão de Sousa Ploto, aca
bamos de receber o •eeulole 
e atencioso cartão Je • agra
decimento: 

'"À llualre Redação do 
CORREIO DA LAVOURA os 
cordiais cumprlmeolo1 de 
llcAclo Aragão de Sousa Plo
to, que agradece multo pe
nhorado a .. mAvel oola dês
se presllgloso perldlóco aõ. 
bro o transcurao de seu anl
versArlo nat111lclo. Rio, 19.8.50". 

Ginasio Af ranio 
Peixoto 

eltuario 11n m1t!s 
pr11zlvel l<ic11l de 

N.iva Jgu11aaO. 

1 

CORREIO DA LA YOURA 
ÔROÃO INDEPEl'IDE~'TE 

Regi,tado, tú gaJrdo corn o dur,lo fed,,al "· 24.776, dt 

14d, julho CU J9S4, no Ca,-torio do ío Ofuw e.e l\oiaa.. 

Fondador : Silvlno de Azeredo 

P, a b li e ,., e • o 1 

ASSINATURAS , 

Ano • Cr, 30,00 
Se,,,e1tre , 20,00 
Num, avulso • 0.50 

ANUNCIO$ 
Prtço por cen ti,netro : 
I• paRlna Crt 5,CO 
f'a~. tnipares 3,50 

parca ou 
N. atrasado 0,70 Indeterminada& c,, 3,00 

Publicações a pedido, preço ?Dr linha : Crl 0.80 
Para anunclos a longo prazo, desconto, especlai1. 

Toda corr,spondencsa sobre onuncios dn.t ser dirigido 
a ger,ncia dtslt jornal. 

R. Bernardino Melo, 207S•Tel. 180-Nova lguan6 •E.do Rio 

Prefeitura Municipal de Nova lgnassú 
PORTARIAS 

O Prefeito llooicipal de Non Jgoau~. asaado das atriboi
çõo1 ... lhe ião eoaferidu pela legislaçlo em vigor, 

Concede, nos termos dos arligos 161. § , ., e 163 do de· 
ereto-lei n. 624, de 28 de outu\,ro de 1942, e de acordo com o 
laudo médico, ao Professor, Padrão O. do Qu, d o Suplementar, 
Oeratda Mariosa Hugo, 10 dias de licença, com vencimento, pa• 
ra tratamento de saúde, a partir de 26 de iulho úlllmo. 

Prefeitura ltlaDicipal de Non Je;aassú, 11 de •eosto de 1950 

Resolve exonerar, por ter aceito cargo incompatível , Jh· 
noel Acostlnho de Lemos, do car20 de Auxiliar de E,c,ilório 
do Quadro Especial, a partir de 13 do corrente. 

Prefeitura llullieipàl de Ncfl Jgaassd, 19 de 111:osto de 1950. 

Concede, nos termos dos artigos 161, § 4°, e 163 do de• 
ereto-lei n 624, de 28 de outubro de 1942. e de acordo com o 
laudo medico, ao Trabalhador do Quadro Especial, Bernardino 
»:uller de Melo, 30 dlaa de licença, com vencimento, para tra• 
tamenlo de saude, em pr\rrogação. 

PreleitGta JlaDicipal de Nofl Jguass6, 29 de agosto d• 1950. 

Concede, nos lermo• dos artigos 161, § 4•, e 163 do de. 
creio-lei n. 624, de 28 de oulubro de 1942, e de acordo com o 
laudo médico, ao Prole11or do Quadro Suplementar, Acy Oeor
gete Batista Loureiro, 15 diat dr licença. com vencimento. para 
tratamento de saúde, a partir de 31 de julho úllimo. 

Prefeitura Jlunicip&l de NoTa Jgnassú, 29 de agosto de 19!IO. 

Concede, 001 termos dos artigos 161, § , 0 , e 163 do de
crtto-lei n. 624 de 28 de oulubro de 1942, e de acordo c , m o 
laudo medico, ào Arlilice do Quadro l!.apecial, Regino Bnbosa, 
30 dias de licença, com vencimeolo, para tratamento de saud,, 
em prorrogação. 

Prefeitura lfonicipal de No .. lj?uassú, 30 de ae;osto de 1900. 

Concede, nos lermos do art. 28, § 2•, do decreto- lei n, 
687, de I de leverclro d• 19'3, e de acurdo com o laudo mé
dico ao exlranumerArlo mensalista, Sildira Perdra Soare1, 15 
dias' de lic•nça, para tratamento de saude, com ullrio inteirai, 
a parlir de 31 de tutbo uhimo. 

Prefeitura llnnicipal de Nofl Iguassú, 30 de agcsto de 19111). 

Concede, nos termos dos artigos 161, § 4<, e 163 do de• 
ereto-lei n. 624, de 28 de oulubro de 1942, e de acordo _com o 
11udo médico ao Professor do Quadro Suplementar, Ree;1na Re
pceua Viana.' J li dias de licença, com vencimento, para trata• 
menta de saúde, a partir de 31 de iflbo 1111imo. 

Prefeitura Jlualoip•l de Non J&uusú, 30 de agosto de 1960. 

Concede nos termos do arl. 120. Item VI, da Constital• 
çlo Estadual ~ de acordo com o laudo médico. ao Olicial Ad
nlnlstralivo,' Classe L, do Quadro li, AlalJe Bitte~court doa 
Reis, 4 meses de licença, com vencimento, a pariu de 31 de 
julho ultimo. 

Prefeitnra Jlnnicipal de No" Jguassú, 30 de acosto de 1%0. 

Concede, nos termos do art. 28. § 20. do decreto-lei n. 
m. de I de fevereiro de 1943, e de acordo com º. laud~ . me• 
dlco, ao e11ranumerario diarlsla, Jorge S,golo, 20 dias de hcen· 
ça, com uUrio integral, a parlir de ,3 do cc rrente. 

Prefeitura llnaicipal do Nofl Igaas•ú, 30 de e,:oslo de 1950. 

Concede, nos termos do artig l 28. § 2•. do decreto-lei n. 
687 de I de fevereiro de 1943, e o, acõroo com o laudo mtdi• 
.::ot' ao extranumerário mensa lhla. Nice! Cruz de Souza. 20 dhl 
de licença, para traumenlo dt: saüJ:, com doii ti::ços do r.:I• 
pecllvo ulário, a partir de 11 do corrtnle. 

Prefeitura Maoieipal de Non Igaassú, 31 de 110110 de 1900. 

SEli'-ST!lO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 

ATO DC IS-VIII-ISIIO 
O Prefeito llnnioipal de Non Jgaauú, auado das &tribal• 

çOes que lhe confere a lei:ialaçilo em v11:or, 
Reaolve nomear, de acõrdo com o art. 15, Item Ili, do de

creto-lei n. 62t, de 28 de outubro de 194~, Manoel AKostinbo 
de Lemos, para eJtercer o c11110 de Arquivlsla padrJo 'li", do 
(,/uadro Ili, criado por torça da Resoluçao n. 133. de 8 de aao .. 
to de 19!!0, 1 par,lr de 13 do corrente. 

Prtleitara llunlelpal de Non Jgoassll, 19 de agosto de 1950. 

Si:BUTIÃO DE ARRUO,\ 'SEOREIROS - Pntwlto 



AS M A T A S Os preceitos do dia 
VENENO lNSIDJO<:rJ 

são úteis 
e11v1N11 

{Engenheiro Agrooo::no) 

O /umn n(J.rJ atuca o ,,,.~ J. 

,ismu ,ap,damtnfe, m ,s t1 J.1z 
u S pouc , ~f>tr"f~Jf'uffl nt,, 
tm que n fuma,,,, o p ,e b, 

As im se11do, " /umn atu, co 
mo v,rd,uJ .,o ugtnle da"qum
ftJ ("/una e, ·'1lr-u a scní J,l'. 

Rtd, e Ofôcrna,: Rua Ber01rdiao Melo, Z07õ Teldeat, Ili 

Ntlo SI' f1r. tM.3 "parlnc,as 
f nmbflfa rudicolmtrife um do5 
ú1im,g ,s <i,, .suú t,, ab,111dnna11. 
do, (Je v,::, o t:fc:10 de fuma, 

ANO XXXIV NOVA IGUASSÚ {E,lldo do Rio), 3 OB SE fE,\IBRO OE 1'50 N.°i:i; 
As matu ,ão Úteis por muitas rnõ«. Qu:nc!o a, 

chuvas caem ,obre as arvore,, levam mais tempo par, 
chegar ao chão. Sua queda é amortecida e • terra de Deficiencia 

fósforo 

d e UNIVERSIDADE DE SÃO PAULo 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICU).. fendida d .. gr.indcs cargas de ~gua. . ~ SAUVE DO CA!Jf:LO 
O chão das m•t,s é umbém rrougiJo pela mm 

u. Tem !,t• nome a camada de folh .. , g,lhos podre<, 
restos de plantas e de animai,, que cobrem o chão da, 
maus. E•tcs re,tos aos pouco, vão se de,mmch•odo, s, 

decompondo e se mi,turando com • terra, 

O cabelo oltt1s,, suj11-se m11h 
ldcrbntt1fe Jo que o c,,btlo sê
cn. Acumu/uncJa se ,w cour,, 
Ci, b (mi", u sujl'i1<1 p ,de tra
zer incômodos e ali c,msrquên. 
cfolll ,wcivas d ~vúJe do cabf/o. 

TIO TURA "Luiz de Queiroz" (Piracicaba) 

QJaodo a águ• das chuvos c•i ,6bre a manta, cm 
bebe·• molha a durante muito tempo, permitindo qu, 
1 terr; ab,oru bastante jgu•. Esta :igu, penetra muito 
fundo na t,rra e v,i form,r as h,,ce,, dar ~gu. às la 
101•, dar água aos poços. Por is•o a, matas são muito 
Úteis. 

Proc,,rt munttr o cubei,, 
SFmt,re limpn, fovondo-,> /rt
quenltmnrte com dgua e sabtlu 

animal IE D I T A L 
eoncurso para "ro!essor eatedratlco da 4', 

cade1r11 (.'lgrtcultara Especial e 
Genética Aplicada) 

A terra coberta de mau não é arruuda pela en 
xurrad•. Repare: a água que escore~ de um t<rrcoo des 
coberto é suj,, barrenta, A agua que escorre de um , 
terra protrgic!1 pela m•ta é lirrp1. 
. A agua burenta das enxurradas leva a riqueu dn 
lnrador. E' a mata d, terra que vai para o fuodo doç 
rios e do mar. Por isso deixe a mau nos terrenos altos 
1 aos muito ioclioados. AI e!tá outra utilidade impor· 
unte das matas, 

Sua fazenda VAierá mais se tiver um pouco de ma
u. Valer6 pela madeira que é sempre Útil. Valerí maig 
porque ajuda a defender o chio de ,ua hzenda, impc· 
diodo que a enxurrada leve • manta das suas tcrra1. 

A mau é o abrigo natural do~ passaros, que lhe 
prestam auxllio ioestimavel, alimentando-se de insetos, 
41ue são os mediocrcs inimigos do lavrador. 

Conserve a mata oa sua fazeoda, principalmente 
DOI altos dos morros, nas encostas mai, inclinadas e cm 
c6roo das fontes. 

As fontes protegidas pelas matas tem mais 1gua, 
agua mais fresca e durante o ano todo. As fontes de 
1111 fazenda poderão desaparecer se todas as matas d, 
aua fazenda forem derrubadas. 

Proteja a mata cm seu beneficio, de sua familia, 
de seu, f,lhos e de sua Phria. 

CASA SANTOS 
(Ex• ALFJUATARH\ S1\NTtlS) 

=CIIII= 

Milagres de Setembro 
lenda especial do seu 22º. amversário 
Durante este mês vendas sern lucros 

Uma pequena amostra de alguns preço~ 1 

A LEITURA NA CAMA 

A leitura "ª cama, deitado 
nu rl'Ct,slad(f, crmstitue penosfl 
lraba/110 para os ol/J" s. prin 
c1puJ,nenle d nnit,, co,n ilumi 
,racào arfificitJI. Em lms C(!udi
ç(JPs, o tepouso do corpo , i/u. 
sóri, e nào compe,isa de for. 
mo alguma a fadiga dos olhos, 
'f,1>is esta acarreta irritacii.o d,, 
sistemu nervoso tJ consequente 
fadiga g.ra/. 

Quando esffop,r cansado de 
ler, sentado, em posição cor
reta, prefira reprmsar um pnu
co e, depnis, rtiniciar a leitura. 

SINAL DE ALARME 
O organismo aproveita os 

alimentus in!leridus de uctJrdo 
e •m suas ne,essidades. Mas, se 
o individuo começu a errgnrdur 
ou ema~reur fX ,gerudumente, 
isso s,g,1i{lca que tol aprovei
tamento nao esta sendo /tito 
etn condi(0es. 

M.intenha seu piso dentro das 

A edcu~sez de fosforo 
é unrn <1111 princi 1ni 
dt' liCienci:is 11lime•1ticitt• 
em rouiias <l •1s regiõe• 
(JUO prdílllZl'IO gado dt> 
cnrne. p ,,,hi h a ver e~ 
c ,18~e:;; de o ulr ,s roine 
rais rE~enc:iais e 1 imbé11 
de proteint1 e c:irotinn, 
porém não parecem 1ã,, 
comun~ com o de f.1~ro 
ro. O vicio de roer <>ssos 
e a rigidez dos pata~ 
rtiaoteiras, ucompaoha 
dos de eolraquecimcoto, 
iodic11m uma cleficieoci 
de fosforo n~ aohnal, à 
qual se dá o n ome d l· 
11fosforosis. 

cifras n.,rmais, pa,-fl evitar <H 
doenças prov()cadas pPlu g,,. 
dura tm demcJsiu ou Ptlo 
emagrecimento excessivo. 

SNES. 

.-•-•··: .. :-,.: .. :-•-• .. •···-··--..:-:-: .. ;-: ..................... -:-:..;....-:..;...: .............. . 
LA VB.&DOBES: 

Caso estr j ,m interessados na compra de tratorrs. 
arados, grades e scmead~iras, dirija:n-se ao Ministerio da 
l\gricultura - Seção do Fomento Agricol,, 17' R. A., 
sicuado na av. l\Iinistro Lira Castro, 227, onde serão 
prr,udas inf.:>rmações aos interessados. 

LAVRI\DO(ES: 
A Seção do Fo,r,rnto Agricola nc,te Município es

tá vendendo muJas de Co-iueiro Anão a zo cruzeiros. 

DE 

Do orJem do sr Dir<lor e de acõrd,, com a ltgillaçle 
et11 1,1igor, faço público que se acha abE"rta na Secrdaria da e. 
cda Superi:lr de dgricultura ·•Luiz dt Qutiroz", em Piracicaba 
da Universidade de_ Sã? P.u10, da, 13 (treze) às 15 (quinze)-. 
ras, em lodos os d1õ.s utns, exceto aos sab~dos que sat dai 
9 (nou) h 11 (onze) horas, pelo prazo de 120 dias, ton1J4oa 
dt:~la datc1, a inscrição ao concurso para prolessor c:atedntito 
d 1 4• cadeira (Agricuilura E,pecial e Oen!tica Aplicada) mediu. 
te: r~qu,i::riml!nto do sr. Dirt:tor, instruído com os seaaiatea do. 
umentos: . 

a) prova de ser cidadão bra<ileiro; 
b) prova de idenlijade; 
e) c,derneta de reservista ou certilicado de qaitaçlo coa 

o serviço militar; 
d) prova de sanidade !lsica e mental; 
e) prova de idoneidade moral; 
1) litulo ou diploma qu, possuir, em original, elpedWt 

por instituto oliciJlmente reconhecido; 
g) documenlação da alividade prolis•ionat oa cicolllca 

que tenha exi=rcido e que se relacione com a disciplina em co. 
c•Jrso; 

h) um trabalho inédito, de valor, concernente a ama OI 
mais matérias da cadeira. impres!o em folbdo e escrito eape-, 
dalmenle para o concurso, do qual cem (100) e1empl11re1 aerlo 
<nlregues ao Secre1ario da Escola, median1e recibo, att o Ili 
do encerramento da inscrição; 

i) dlploma de agrônomo ou de engenbelro-aarOnomo; 1 
i) recibo da Pag,doria da Escola do pagamento da• 

de inscrição na lmporlancia de C•S 300,UO (trezenroa cl'llldrat). 
No ato da inacrição o candidato deveré apreaentar aa 

relação, em duas vias, da todos os documentua entrepts a Se, 
cretaria, datada e assinada. 

As provas do con,urso, nos tfrmos da legillaçlo e•"' 
gor, cons1arão de: - a) prov.1 escrita; b) prova pritica; ct 
prova diditica e d) defesa de 1,se. 

A ioscri,;áo para o presente concurso será encerrada IO 
dia 31 de outubro de 1950, às 15 horas, Quaisquer oa1r11 illlr• 
m1ções serão presladas pela Secretaria da Escola. 

Secrelaria da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz" em Piracicab~. da Universidade de Slo Paalo, 3 de 
julho de 1950. 

(a} ERASTO CASTANHO DE ANDRADE - Secretúio 

f ~c~:t :;~R~~~\11~~:;~:E:: ~~T~~:, 
~ SULAS para todos os tipo•. Oraade readimtnl~ • data• ~ 
~ bitidade, por serem leitos pan o ao.so chma. f 

~ RADIO-TECNICA MOREIRA : 
~ P~AÇA DA LlB~~DAllE, 32-TEL, 127-NOVA IOU.::!J 

"$',::;~.é,« UQ -=-;~ J"'"~ =s ':' . ~~~ l .:.:-

Seja um rapaz elegante :;_ ____ --= ___ ....;;;....-
Pasta Gessy 4,00 

• Colinos 4,30 
• Odol . 4,30 

r:;:,~c; e~p;rixo ::;~ COELHO BARBOSA d:C~A Fazendo 504S rouvas 56 CODI 
Esmalte Cutex 4,30 D A R e y IC 

• Eucalol (grande) 4,50 
Sab. Gessy (caixa) 7,20 

> Euca lol • 7 ,50 
• Lever 8.10 
• Dorly ,. 6,60 
• Carnaval• . 5,40 
• RosasP.Caldas c/ 16,20 

Vale Q. Pesa (1) 5,40 
Carin (1) 3,90 

Oleo Gessy 4,00 
• Eucalol . 4,90 

Mauricéa . 2,70 
• Glostora . 9,00 

Talco Mascote (grande) 5.40 
• Eucalol 5,80 
• Gessy • . 6,70 
> Ross • . 7,60 

Loção Brilhante 9,70 
• Fixadora Coty 29.50 

Leite de Coloma 7,00 
Brilhantina Coty 12,40 
Pó de Afl'OZ Coty 10,60 

Escova Odol . . 6.30 L,,..borafóríos: ' ALFAIATa. Gilete Azul (1111 dezena) . 4,50 ..., 

Roa Mar~cbal Floriano, 2363 Gilete Futebol (pacote) . 2,00 D, '""qu,'m nA1t...arh~,6/4J,R1' o 
Toalha de Rosto (branca) 9,00 n, 4'i,1,1 ri,,lf/ -> 'T 
Toalha de Banho (branca) 26,80 á • u (2 DIA 
Souquetes Colegiais . 10,30 Gratls - Pecam o Indicador Homec,p llco . oe• Nova I O ú Estado do -
Lã Supimpa (novelo) . 1,90 lho Barbosa", ('6Crevrndo para o endereço :ic1rna. gu 8S 
Papel Crepon (peça) l 90 ---====~llilf.lli,. 
Chapéu Ramenzoni · 1so'.oo 1 _,;;i=r.;;,r.;;,rairai!P.illr.illr.51~~~1@1@!1®~~@!]@!]@!]1l;l!Jll;l!J!WIW~S-.i 
Boina Colegial . 19 80 illl:fdi~~ts!Jl!::!JlEJl=:!.IL=!ll!:=I~ 

t~~~~~s~~1ºcln.,;,e : 2fgg !fül L O J A S L A C A V A 
Camisa Tricoline . 44 8f\ imÍ 
Pijama Tricoline lisa '114:70 IM 
Pijama Tricoline 11,tada 139,90 ~ 
Cuecas Tricohne de cõr 13,30 WJl 
Colarinho Marvelu 10,80 1 
Meia$ Arranca Toco . 4,8{, l!::!..I 
Paldó Veranista 35,80 
Linha Zebra . . 5,10 
Linha Brilhante . . 4,30 

J. LA CAVA 
CAMARAS FRIGORIFlCl!S. SORVE':'EIRAS E BALCÕES FRIGORIFICOS 

Geladeiras Comerciais e 
Dome~ticae 

Oficina Modelo para moDII· 
geio e co:16erto1 

SÓMENTE 30 DIAS DE 
mila.grea de Setembro 

=DA= 

Aceesórlos para re!rlgeraçno 
em geral 

Serviço de cooservaçlo • 
domicilio 

ehamados noturnos 1 

CA\§A\ §A\NTO§ Ràdloe - Mâqúfnue 1 --- - n ~l l. F lorlono Peixot•,,~5~7 

toa Marechal ilorlnno Peixoto, 1968-Tel. 280 i Rua Marechal Floriano, 23GQ · LM ns 325 · ILv1 f~uassú • E. do Rn 
•ovA IGUAS8IÍ - E .. DO R1ol ~ll~j~t.@®'~@l@ll@.l~/@J@lJ@!JI~lJ@J.!Eli~E'Ji.::Jí~F~~!!!.~~~~_imi:r:W!.'dt' 

Dr, 
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