
Transcorreram as eleiçoes no Mnnictpio de Nova Iguassu 
num clima de ordem e tranquilidade para o exercício do voto 
~~ ========~========================·======""""" e i d ad e'A LAPIS ••• As eleições 

A' noite, qulindn já era terminada a corrida às urooii " 
,r. Roberfo Cabra_,, um do!S ca_ndidattl~ à. Câmara Municipal v'c11, 

,,rtido do H, Qu,ntt:la, ~ugenu um~ co,~a: que todos eoviá!
''"'º5 um telcirrama a Ou~rs, curnprimentaodo•o pelo clima com 

4
,e tr,n!!Correram as ele1çôe!I. CHma de tranquilidade e civi~-

•0· Realmente. era verd:tdeira a ob.servasào do candidato fre· 
plbidt. O povo que compareceu às urnas teve n ~ua integri
dadt 1,r .. lida. graça• As declarações e ao lrabalbo de,envol
yido ptlU no:-:u1q autondades. Onde quer que fosfe necessária 

1 
ialervtoçlo _de lõrças para a man~tenção da ordem, er .. 

drr•riam, pois até tropas de paraqued,~t as ie encootrav&m de 
prontidão. O ro~!rno p_reparou, , e para que fôsse permitido ao 
pai• 0 livre plerlo, a livre e.colha dos dirigeults em função ds 
.,atade popular. 

E o resullado foi o que lodos vimo,. Manhã cedo, já as 
tilu se organiu,·am tranqLJilas. com os seo:\ componentei ~a· 
cideito?, truendo cada qual a ~u3 opinião. traduzida pelo votu. 
Grande era o silêncio e a ordem ob~crvados. salvo um ou ou
tro dt~eatendimento eotre os que, forn da i. se~ões. apaixooa
•amente cabalavsm. No mah:. tudo bem. 

O chio, coberto de cédula,, dava • impres,ão do quanto 
trebllbaram o, nodidalos. O, nomes de lodos êles se espalha-

liretor,Oerente: AVELI NO OE AZEREOO 

nesta 
~·am peras ruas numa profu~ão de partidos. Crhtiano Machado, 
Brigsdeir@ e Oetúlio Vsrgu constituiam uma. tríade em que ,e 
dividiu todo o eleitorado. Num ou noutr.J ponto é que per•i,tia 
teimosa a dhtrihuição. A rigor, porém, tal não acontecia em 
tltdar:i as seçõeP., havendo al2"umas em que a di!'ciplina era a 
mai, abnluta. 

Por outro lddo, a múllipla atividade dos medeios e o 
de•embaraço adquirido no, doi~ pleito~ anteriores, muito coo• 
tribuiran1 para o êxi to alcançado. Na seção em que votei, OU· 

ele o sr. Alvnro Viana presidia, cada de mais houve a asaina. 
lsr. O:!! casos duvidosos tiob3m o seu voto separado, com a1 
re,pectiva• anotaçiles. A impressão et a a de •ermos boje um 
povo polHicamente educado, graças ao regime instaurado de• 
poi11: de quinze aoos, durante os quais não houve nem urna 
nem voto. 

E justamente por tão boa impres•ão e por tão tranquilo 
ambiente eleitoral é que se falava em cumprimentar o preAÍ· 
dente da Repúbli.a. Muito ju, to e merecido. 

Por ora, antes do resullado, é o que realmente nos com, 
pele fazer dando a nós mesmo, o parabem. Em seguida, con
forme o resullaJo, cabe,oos aguardar o destino que nos for 
reservado, µara o qual todos contribuímos. quem mais, quero 
menos. - O. 

Oiretor-Secretilrio: LUIZ OE AZEREOO 
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EXIEMIIPILO A\OS MI OCOS 
" (Colabont(o e,pccial pua o COBBEJO DA LAVOUBA) 

Dr. Pires Rebelo 
. Por t,r wncluido o seu mandato de dois bienios, acaba 

• dn,car o Trrbunal Superior Eleitoral o Mi,iistro Sd Filho, 
- dúvida '"" dos stus mais i/ustr,s membros. 

Dura,11, lodo o tempo em que s.,viu à justiça .Zeiloral, C fm ~uslamente na fau mais diftcil da nossa vida polf
. ou stJa dqu,la "" que foram traçadas as normas ju, f. 

&as que útfJt,iam nortear ns ,-um.os da democracia brar;ileirn 
• cont,ibuiç,Jo do prof. Sd Fi/hQ foi das mais pr,ciosas: ' 

. Eumt,/o lfpico de trabalho, cultura e probidade, o prof. 
Sd l-1lho _n/Jo poucas v,zes u viu em face de quest/Jes jurfdi, 
ra.s drftc,,s e dtlrcadas e entre e/.;s basta que seja relembrada 
IIIO aluaçilo de i11dependl11cia e altiv,z por ocasiiJo do fecha, 
-lo do Partido L~munista Brasileiro. 

Tendo sido rtlator _da ma/trio e embora ca//JliCQ prati
-t,, o voto de ,a consc1ê11c1a que entiJo prof.,iu niJo ,,,,fu 
• absoluto. sua convicção jurldica. ' 

O Partetr que tloborou constitue uma peça de direito ::,:1 e u,na verdarterra l1ç4o de d,mocracia onde as iJlias 
., str C(),nb~ttdas por outras idlios, tm campo ab~rlo, e,. o.° :O'ü,fc:'.•clp,o bdsiw de t{)da doutrina rel1g1oso, f1fos6f1cu 

....,, Quando o prof Sa Filho st despediu do Supetinr T, ;. 
s,,,~ Elello~al, rtubu, d8 seu ~ colfgas grandes homenogttu '\ 1 

M O Alm1stro Lüft-yttte de A.11drude prrrpr,sto a instrçâ, 
010 úe um vuto de grandt louvor, lembrando a atua,,L 

O leite materno pertence ao seu filho 

:.:j~l~vla Correia e Caeiro aplaude eotuslàelicomenle a 
o ''Aleitamento Materno", como tema paro a Sema-

• Da da Crlanca deste ano. Texto oo 5• página. 
(Foto Jobnaoa 1.: Johnaoo) 

que entiJo ttve no dtsempenho do uu mandato • renova,.do o, 
agradccimtntos p,io modo com que des,mpenhou suas drdua, 
funcõu, ''dar.do-nos o concurso de sua reliddo, de sua cultu
ra, de sua ir.ltligéncia e de seus altos mtrecimentos, demons
trando qualidades de juiz t:umplat". 

A atuoç'2o s,mpre justa do Ministro sa Filho, nos va 
rios e importa11tes c.irgos que lem ocupado e duranta sua jo 
longa vidfl pública, serve ndn .só como ""' exemplo ds f,ctu 
ras gtraçôts, mas tambbn A ainda umn das reservas ,noroi!
cr.m que conla,nfJS para os diflctis e otitados dias qut esla· 
mos atravessando. 

Em busca de novos lares na Etiópia 

Flagrante cte membros de um grupo de 150 rctu,iado~ 
no portlio. 1e um campo mant•~o na Alemanha pela Ori:anl
zação lnte-,,arn : 1 d Refugiados, à espN a do trem. Os re
fugiados - agr 1..1.ltore e e 1- cc1alistas - estão a caminho 
dt no\'0 1 re-s ru.. Et.op(a, onde voltarW.o a vt\'e-r independen
temente (P'oto ONl;). 

PREMIO NOBEL 
DA PAZ 

SILVINO SILVEIRA 
O Prê mio No.

1

Curadorla du Nações Uold•• 
bel da Paz, se, tomou parto ellclento no r •• · 
guodo despa- pect,vo Secretariado em abril 
chos lelegráli, de 19t6, na luução de diretor 
coa, !oi coace- da Dlvlslio de Curadoria da 
dldo, em 1950,. uolá vel organ,zllçAo unlver
ao dr. Ralph E. leal. 

, Bunche, medi" O Prêmio Nobel !oi anuo-
dor d11 Palcs ll- cindo ao dr. !talph Buncbe 

na, um homem que saiu d ll em Osln, pela Coml•são. E' 
obscuridade para torna r-se t êle o 11° norte-americano a 
um doe mais lldlmos educa- receber essa ambicionada ho
doree da Amerlca do Norte. menagem, desde que " mea, 

O dr. Ralph, que c o n t a ma !oi estabelecida em 1901. 
atualmente 46 anos de Idade, O comitê que concede o 
e descende de negros e in- prêmio, como é de hàblto, 
dloe americanos, teve uma não mencionou os nome• doa 
inlilncla e adolescência ex- demais candidatos, mas H 
!remamente pobres, perdendo l eabe que entre êles figura
seus progenitores aos doze varo os de Winston Churchlll, 
anos. Presidente H B r r y Trumau, 

Privado doe carinhos pater- gen. Gt>orge Marshall e Pan
nais, com seu proprlo esfôr-1 dlt Nehrn, primeiro ministro 
ço trabalhando como garçâo da lndla, num total de 28 
e ém outras modestas ocupa peReoae e 6 Instituições. 
ções, conseguiu estudar na O premio lhe !oi concedido 
Universidade de Calilornia, pela sua brilhante atuação 
em Los Angele1, destacando- no ac0rdo de armlstlclo entre 
se em Clênci11 Polltlca e gra· o Estado de Israel e oa pal· 
duou-se com ae ma I ores ses arabu. 
honrarias em 1927, tendo sido, O fundo doa premio• foi 
nessa Universidade aeoleten- criado pelo sueco Alfredo 
te da cátedra de' Ciênclu Nobel, que Inventou a dina
Polltlcas. 

Auxiliado por amigos, pros
seguiu seus estudos na Uni 
vereldade de Harvo.rd, onde 
se diplomou em Administra 
ção Pública. Em 1930, partiu 
para o. Alrlca e Oriente a fim 
de estudar antropologia e 
problemas relativos à genle 
de côr. Trabalhando e o m 
Gunnar Myrdal, eminente eco
nomista sueco, pe6qulsou a 
•ituação doe negros americ11-
noe, num projeto financiado 
pela Fundação Caro.egle. 

Na guerr11 mundial de !9U, 
!oi nomeado pare. o Escritó
rio dos Serviços Estratégicos, 
na q ualldade de perito em 
oesuntoe da Aela e Extremo 
Oriente. 

Iniciou sua partlclpaçllo no 
Departamento de Estado em 
1944, especializando-se em 
problemBB daa áreas do mun
Jo sem govêrno próprio. foi 
também membro das del;,ga
ções dos Estados Unidos na 
Conferê ncia de Oumbarton e 
aa Conferência de Silo Fran
cisco, quando !oi fundada a 
Organização das Nações Uni· 
das. 

Aeeumlu a !unção de me
,:lador da pa:r. om setembro 
de 1948, em Jerusalém, quan 
rlo foi aeeas•loado o então 
mediador Conde Bernadolte, 
da Suécia, Besunto ampla
mente comentado t>m todos 
os pafses do mundo, como 
verdadeiro 11teot11do à civlll 
zação. 

O dr. Ralpb, como principal 
dlrnlor do Oep11rl11menlo de 

1 Felbovin 
POMADA 

Substltue o Bi.Sturi nos tumom 
e infla 01a1;õcs, a!Sim ; 

1 - com pút - abrt, drtoa 
e cicatriz.a. 

2 - 1er.i pút - aborta a la
flamaçlo. 

Pedidos a C. BRITTO 
LAVRADIO, 178-A 

mlte, e as distinções come
çaram a eer outorgadas d• 
pois do seu passamento, em 
1896, em número de cinco, 
assim dlstrtbuldas: Clenclaa 
e Medicina. três; Literatura, 
um, e para propósito• de 
Paz, um. 

Ao receber a comunicação 
da escolha do aeu nome. H• 
slon declarou: "Recebo eHa 
ootlcl11 com a m11la profunda 
humlldaJe, pois, em verdade, 
11 gloria cabe à• Nações Uni• 
dae. a quem eu servia e de 
onde emanar11m aa forçaa 
mornla que permitiram uma 
ocgociaçllu de paz no caso 
da P11leatlna" ... 

O dr. Ralph Bunche, que 6 
pai de quatro !Ilho•, deH 
receber " importAocla de 
so 000 <lólares e um,. meda· 
lha de uuro. 

Hvor11 "º mérito 1 

BELe HeRIZeNTE· SANATÓRIO STA. TERESINHA 

Pau doentes do aparelho respiratório. - Diretor : Dr. Laia 
de Aaeredo Contlobo. - Alim<ntaçllo boa e cuiJada. - Paea

motoru - Raios ultra-violeta - RAIOS X. 
Ánaida Caraodaí n• 938. - Fone: 2 15:3, 



2 CORREI O DA LAVOUU. Domingo, 8-X-HCiO -
RESULTADO DAS NOVE PRIMEI~A.S U~NAS DE NOVA IGUASSO 
Para Presidente: Getúlio 1289; Brigadeiro 458 e Cristiano 106. Para Vice-Presidente: 
Café Filho 1 O 94 e Odilon Braga 46 2. Para Governador: Amaral 11 9 O e Kelly 533 
PARA PREFEITO : Luiz 606; Haddad 44 7; Manhães 351 e Quintela 343 

J\o dh imediato às e leições oeste Municlpio, 
QIJ c' trunor.orrerllm em ordem, inst11lou fie II Jun 
111 Apur: dom sob II pre,idência do Juiz dr. Acá 
cio Ar Hgiio de Sousu Piotu, sendo apuradas os 
trl'8 primeiras urn11s de Nova lguas, ú. No dia se-
11uitll,•, isto é, quinta ft"i rn, (ortim a berttis 11s três 
primeira!> urn11s de N1lóp, IJF, vc,ltanrlo a Junta 
Apurud·,ra , já na St>Xtf, fl'ir;i, a abrir 6 urnas eles 
111 dela de. A1é sext11 !eirA. portanto, foram apura 
dos !'R votnR rle 12 uro1:1~. s~ndo 9 de Nova lguas-
~ú e :J de Nilópoli~. . . 

A 8l'guir demos resultados parc1a1s destas 
urnas resulti.dos não ofici11is, porquanto a Junta 
Apuradora aiuda nilo tem t, ,talizados nos respec
tivos ru '\pH todo~ os votos. 

Totais das nove primeiras urnas de Nova 

Igu11fsú: 
Para Presidente : - Getulio 1.28fl - Briga 

deirv 458 Cristiano 106. 

462. 

533. 

Para Vice Presidente: - Café 1.094 e Odilon 

Para Governador: - Amaral 1.190 e Kelly 

Para deputadoe federait1: - Getulio 111oura 
1i68 - Mario Guimarães 400 - Paulo Machado, 
171.i. 

Para deputados estaduais: - Arruda Negrei
ros 293 - Hebastiilo de Matos Filho 203 - Getu 
tio de Azeredo 189 - Maohães 174 - Carmelita 
81 e Otavio Soares 64. 

Para Prefeito : - Luiz Guimarães 6tl6 
Haddad 447 - l\1anbiles :l51 e Quinteis 343. 

Baile da .Primavera I C i n e Verd~ B A I A N o 

Jldmirável 

A's vezes fico p,,.sando: 
"E.' mesmo de a:Jmirar ! 
Como um filho l!Jo pequeno 
Iode encher assim um lar ? ... " 

LUIZ OTÁVIO 

DATAS INTIMAS 

Fizeram ano• neet., mês : 

- 2, menino Kleber Neiva; 

A Diretoria do E. C. 
lg uas~ú resolveu transfe 
rir, do dia 14 para o dia 
21 do corrente, a reali 
zaçilo do trad icional bai
le da primavera, quando 
será coroada rainha a 
sta. Wilma \,avinas Car· 
doso. 

OH. ffiHftftftDO DOURADO 
Dfi 6U8MAO 
ADVOGADO 

- 2, sr. Clcero Honorio da Trabalhista-Cível. Comercial 
Rocha; 

Horário : 12,00 às 16,00 bs. 
Terça s e quintas-feiras 

Ru1 Mal. Floriano, 1962, Sob. 

- 2, menino Jair Castelo 
de Azeredc: 

- 2, sta. Erotides Ramos 
Viana (Tida); 

- 2, menila Leda. filha do em frente á ponte de Nova lguassú 
ar. Milton C. da Silva e de d. 
Olga Lobo da Silva; 

- 2, menina Elisabetb Ri- Fazem anos boje : 
beiro dos Santos· 

- 3, d. Alia de Vasconce
los Pimenta; 

- 3, menino Alzlro Neto, 
Ilibo do sr . .-\lziro d'Avila Jr. 
e de d. Aspas,a d'AvHa; 

- 4, sr. Antonio Ribeiro; 
- 4, ela. Nanci Soares; 

- sr. René Granado, des
pachante municipal; 

-- d. Laura Varanda de 
Oliveira, esposo do sr. Arnal 
do F. de Oliveira. 

ALUNOS DO GINASIO 

AFRANIO PEIXOTO - 4, cel. Pais Leme, alto 
luoclonário da Central; Fizeram anos oeste mês ; 

- 4, jornalista Ma ri o de _ l, menina Lucla Telxel 
»lranda Valverde, residente, a Andrade do 1• ano prlm · em S. Paulo; r , , 

- 4, d. Iracema Baroni Ca r- - 3, me~~no José Ha_mllton 
Talho, esposa do sr. Lui1. de Gama, do 3 a a o prlm .. 
Carvalho· - 5, Jo vem Acl Maria Soa -

- 4, u{8 ntoo .-\!va ro Fran res, da 1• serie g!n.; . ~ 
cisco Balista; - 7, m e nino Serg10 ,er-

- 5, sta. Tere zinha de J e- nando Li~urcl Barbosa da S11-
slls Corrêa da Silva; va, do 4 a n o prlm. 

- 5, d. Moe mozlne Giam- NASCIMENTO 
mattey, esposa do s r. Azamor 
Olammattey; A 2 do corrente, nasceu o 

HOJE - A continuação do fll. 
me em série '"Dlck Tracy con
tra o crime'\ e o drama ··Tar
zan e a montanha secreta", 
com Lex Barker e Brenda Joyce. 

AMANHÃ E TERÇA FEIRA
O final do hlme em serie "A 
garra de ferro"; o drama ''A 
queda da Bastilha", com Ro
nald Colman, Ellsabeth Allan e 
Basll Rathbone. 

QUARTA E QUINTA-FEIRA 
- O lllme nacional "0 malan
dro e a granflnau, com Lauia 
Suorez e Claudlo Nonelll; e o 
hlme •Jnvasão sangrenta'\ com 
Charles Starrell. 

SEXTA, SABADO E DOMIN
GO - .'I conllnuação do li lme 
em st rie "Dlrk Tracy contra 
o crlme'i e o drama '"N<'rcbo 
negro". com Dçbo:-ah K e r r, 
Sabú e David farrar. 

A•it10 fúnebre 
A familia do ELOY. MUNIZ 

8ARREIR05 convida lodos os 
seus amigos pa.ra assisClrem à 
missa de 7o d 1a , que se reall 
zar:I na próxima terça-leira, dia 
10 do corrente, às 8 horas, na 
Matriz desta cidade. E cc,nles
sa,se desde j á agradecida a 
quantos comparecerem. 

Nova Iguassú, outubro de 1950 

A•i•o f únebre 
A D,rotorla do E. C. Trlan

gulo convida todos os secs a ,~ 
sociados e admiradores para 
asslsllrem à missa de 7° dia. 
que se reallzarl1. ás 8 horas da 
próxima terça-feiro, dia 10 do 
corrente. na Matriz desta C1da· 
d i: , t:m sufrágio à alma c1o no~, 
sn ,x.dle:no Presid!!nk, sr. 
ELOY llUNIZ B IRREISOS 

- 5, p rof.• Br lsabe la Pata- menino Alberto, !Ilho do s r 
dlno, espos a ~o sr. Pascoal Alzlro d'Avila Jr. e de d. As 
Paladino; paela de Araojo d'Av1la I Nova I~u.ssu, r utu bro de 

- 5, a r. Ma noel Jo&qulm 1 ....,,_,,.,_,,.,.,,.,""'""'.,...,..,..,..,..,.......,._..,. ---- -~ 
1950 

Martins; 
1 
·' • •·-?• ----· .... 

- 5, ela. llaria tfortlns Lo, 
p e s; 

- 6, Jove,n Maria Apareci 
da ll.eoezett; 

-· 6, er Alceu Braga Jr.: 
- 6, eta Yula Arnaldo; 
- o. menlda lla•loa llaoi;ol 

lloea, 

IDIR. A\ILIFIRIEDO SOA\UIES 
CLINICA D E CR IA NÇ A :. 

CONSULTÓRIO: Rua Bernardln leio, 1847 . 1, soJ. • s,1a il 
Tel. 101, dtàrlamente dae 15 .i.e 17 hs .• ex :eto àl) )u. leira.!'s 

Re~IO~NCIA : Rua Antonio Cu lo,, 1,s - Tele! ,ne ZS8 
- 7. menino André Luiz. ti 

lho do dr. Francloco Manoel 
Brandão e do d lloelná BtllD· 
dlo. 1 ,,._,.,........,....,....,...,. ....... ,..,.. ___ ,_,,,,.,,.,,.,.,,...._ .,._. __ ._ .. .,..,..,....,,,.,.. ....... ,.,.,""',..,..,~ 

apunhalou o 
leiteiro 

Taç•·Í<Íra ultim,, à noi
te, ocorr<u nes,, cidade es
tupido crime de morte. Um 
homem armado de f,ca e 
prn •grediu dois i, mãos, fc· 
rindo um com violenta ca
cetada 11a cabeça e pros· 
trando outrú com uma fa . 
cada cm pleno peico. O 
ferido mortalmente foi J osé 
Eugenio Estcleti, de z8 anos, 
casado, leiteiro, re,idente n• 
füt. Plínio Casado, 1oz. O 
que recebeu o golp: oa ca
b ,ça, sendo socorrido no 
Hospital de l gu ,s;Ú, foi Se 
bastião Endcti, de 2f anos. 

Conta se que os irmãos 
Estcleti, quando se diver
tilm no m2fua tivaam uma 
dcsínteligêocia com um cm 
prrg,do do Circo Garcia, 
vulgo Biiznc, que os perse
gu iu depri, para corr,cta um 
cr ime rcvoluotc. Ba Ia no 
cv~diu-sC". 

--~··~--~--
Agradecimento 
Orlando e Ondlnõ de Olivei

ra e demais parentes servem· 
se deste melo pcUa agradecer a 
todas as pessoas a1n1ga.s o con· 
fõrto moral que lhes deram por 
ocas ião do fal ecimento de sua 
t n ... s qut!cí vel progenitora, MA· 
RIA COUTI NHO DE OLIVEIRA, 
bem assim aos q ue tmviaram 
corõu e acompanharam o enter· 
r o. A t odo3 ess tts amigos êles 
h•potecam sua e lerna gratidão. 

Nova lgu.,ssú, 6/ !0/1950. 

Agradecimento 
A todos os que colaborara m 

para a oferta dt: corôas de fio. 
res naturais ao simdoso e pran
teado arn go, El<.>y Mun lz Bar· 
rt:tros, ptnhoradamente ag, ade· 
cemos. 

Nova lguassú, 5-10-50 
Satu,ni110 de S. Filha, Atyl 

R~/11/10 1(1,,,es, A/d,, F. de Suu· 
~a. Alei .V,mts B Josl du Con 
ctirt'Jo lal1xto. 

~ ....... .. .......... : ..... :::..-: .. ::.:::.: :. :-:.: :-: .. :-:· • ••• . )<:•("Y":~ .... -;-~ .. ;-:-:-;,.;-; .. ;-,;.••: ... ~....:-:--:-:-,,-1 

·,· 
Ci ui mar ã e s I Fernando Nunes Brigagão :;: 

:i: 
Mário 

ADVOG 6- DU S =--= f 
BSC!RIT()Rle 1 !\V, NIL"' PEl?ANl-li-l, 8 - S o b r.i<!o - NeVA IGUASSÚ .,. 

·'· l'i O Pt A R I o <D i tJ r i a ~ e n t t!'' Das 11 às 12 horas :t 
Das p b 10 heras ., 

~ ~~~-:-M-.!!-'~<·~..;,-'r!··:~-x.-:--:« ....... »'r".r: .. :--:..:--:->r.-:°""Y...:-: .. : ... : ,,-:,.:..:,.-: .. :,.:-:-:·~*'~(+>,~~"+>" 
f'v----

Para vereadores silo os mais votadoe entn 
outros os seguintes candidatos: 

Cledon C11v11lcante 84 - Manoel Quare1111a 
69 - Eurico Côrtes 67 - J oeé Soares 6-1 - Ru
bens Chult 52 - Aderbal Rodrigues 51 - Benja
min Chaa.barelli 49 - Valclemiro de Faria Perei
ra 46 - Marinho I\Iagalblles 45 e Antonio Clanl 
43. 

UR#AS DE #ILÓPOLIS 
As três urnas abertas de Nilópolis, a 1()()1, 1 

101• e 102•, apresentaram o seguinte resultado : 
Para Pre11idente : - Getulio 612 - Briga. 

delro 70 e Cristiano 12. 
Para deput!ldos federais: Getullo Moura 

106 e 111ario Guimarães 45. 

CLINICA DO 

DR. NELSON LOBO VIANHA 
211., 4••. e 6 •. das 8 às 11 boraa 

R. MARECHAL FLORIANO, 2248 - 1° ANDAR - SALA S 

Escola lguassuana 11 __ v_e_o_,_o_e 

de Motoristas Mascara Politica 
Os srs. Marinho e Renato 

M•galhães comunic,m aos 
seus amigos e fregueses a 
transferênci•, hoj ·, de su• 
Escola lguaisuana de Moto 
ristas e Escritorio de dc,pa
ch ,nte para a rua Bernar
dino Melo, 209J (antiga 
Fumacia Fluminense). A 
inauguração da Escola e do 
E,critorio verificar-se-á às 18 
hora,. 

A bem da verdade e I fta 
de preserur I minha dl)lllldl
de de homem, venho de pabll
co esclarecer que nlo paaa de 
um mal enlendido oa de deci. 
rações Infundadas a .. n10 dt 
que eu teria votado com o •· 
Luiz Oulmar.les ou apoiado a 
sua candidatura àl'relellura M• 
ntclpal. 

Não obstante gosar da elll
ma e amizade do relertdo w., 
o que aliás multo me boan, 
não o leria apoiado; em prllJCI. 
ro porque não pertence 10 -
partido, o P.S.D , e depol1 por, 

.-----------; 1 que de Inicio hipotequei ,ollda
riedade ao snr. Jolé Haddad, 
com quem votei e apol•l 1• 
gralmente por sor o eandldalo 
de Getullo lloura, cuja pollU· 
ca, neste munlciplo, sempre 

O Ginasio· Afranio 
Peixoto 

reune o mais sele
cionado corpo de 
professores !lo Mu. 

niclpio e do Rio 

Hscrilurario-dalilóuralo 
Por ato do Governo llumi 

nense, acaba de ser nomeado 
o jovem Sebastlno de sousa 
Rabelo Guimarães para exer
cer . Interinamente, o cargo 
de e scrlturArlo-datllogra!o, 
classe D. do Q. P , no Ser vi
ço Crimtnal desta Comarca. 

Dent•dur•• 
Consertos de dentaduras: la

lh1!11 d P dt>nte<1:, dentes soltos, 
chapas qurbradas ou rachadas, 
reembas~amento, e m menos de 
uma hora. Con!lultorlo e Labo· 
ratorlo do Dr. Nllson Rodrigues 
\1onção - Rua Pa ulo de fron-
tln. 60 Nüva Jguassú Das 7 
ás tO horas . 1-3 

acg~y:na~~~-scentar ainda que o 
snr. Luiz Oulmarlea,eonbeeedaf 
da minha lormaçlo moral •~ 
bora sabendo-se credor da • 
nha simpatia e esuma, ltr·., 
justiça dizendo-me de pro-: 
sab er não poder conlar com 
meu modesto e de1pretenctOIO 
apolo em face de estar ai:r 
hnam~nte cerlo da minha 1 • 
dade a Oelulio )loura. 

A satisfação que ora 10: 
publ!ca é apenu ""' prod ,_ 
de oscrupulo proprlo. d~nlt· 
movendo, afirmo, nenhum 
resse :3e orderr. pessoal. 

Finalizo pedindo a que~ ;; 
nha duvidas quanto js m l~rll 
atitudes que são sem~re e allt
e precisai que procure co olO 
cer-me melhor e vert que lof' 
sou "Vira Casacas, nto 

4 
.. 

com Pau de dol1 Bico• -
sobretudo repudio a Ma 
Polltlca". alJrO 

Neva fguassl\, 4 dt oul 
de t 950. ,fN!IA 

].~IR VI-

Farmacias de planUO 
Eelao hoje de plaoll~ : 

farmácias Central ~.:J' wtt,, 
lelone 16; e sao Oa 
com o telefone 1311. 

1 Dr. Helio Cianni Marins 
/ CIRURGIA - CLI SICA Gi;RAL - PARTOS 

lldirn , ,,i,t. CHni.a ,irúrt l,a do Ho,pital f.A,P.l,f,,. 

C n n~ultórlo: R : sldtnc l•: li 
·l J i .. i.J Cccnn". ~:ila 17 R. Btr nudino \Ido, z429.J,I. 4 

·, n L!u1R,ú E,tad" do Rio 

TE 1 



Íebastian Bach, o menino 
da Tnrtngia 

De (!)pai Wheeler e Sybll Deacber 

M,i, um ,P.''~!º'º ,roJu~e- te incorpora :\ colrção 
•Gloio1 d• Mu,ica , das Ed1çoc1 Mclboramroto,. Tai, 
li•ro•, que já obuveum, com granjc rapidez, 1 chancela 
óblico Je 1uceuo1 c':'ns~grado,, . uo cacraro, po, reco 

:hrcidot perir~, na difícil modalidade de. biografar com 
pritdade e anterl11e permanente a vida de grandes 

P'6iico,. São seu, auto~c,: Opal Weeler e Sybil Deuch,r. 111 
O lançamento mau recente naquela ,éric é "Sebas

• 0 Bach, o menino da Turfogia". Não é dr manei•• 11
,' uroa impr6prio diz.er que com 2,te interess•me li ,;0 

a !,,..,e o me~mo_ qu~ com • mú,i~a genial . do biograf• 
: . lida a primeira lmba ou ouvido o primeiro •om 
~~ há como não ir, num crescendo de g8zo infindo ~ 

º\amrnre e,pirirual, até o final. Um emlo colorido, 
~a .,lriunrr, ora grave, como a melodia do melhor es 
~lo llue drsus páginas onde tudo é arte, é iotcr2sse v1-
,~,ijade e colorid':'. ~ f?rm,çã? musical da familia Bach, 

011cimeoto, a 1nfaoc1a e • Juventude do menino tu· 
:lngio que assombraria . o ~undo com a ,u~ rnusaca 
ja,orul, suu lut~s, suas v1t6~1as, ,uas _compoS1ções m-ais 
crlrbradu, rude 1,so gaoh: v1~a e palpita nestas páginas, 
j, quais oio poderá ficar iod,fcrente nenhum espírito 
b<JD formado e que se faz sensf vcl às coisas mágicas do 
1,r111 e do bel o. 

Muito oportunas, daras, felizes, as ilustrações d, 
Mary Grcrnwalt e boa a tradução de Miroel da Silveira. 

Ea todaa a, boa, IIYrarla, ou p•lo S•••lço d• Ruo,bol10 
,.,..1 ••• Edlç6u M1lhora1Hnlo1. Caixa Po,tol, 120 B-S. Paulo, 

TERRENOS 
Ve•d•111-1e, 6 vista ou a pra10, mogniRco1 fot•• 

H terrtfto nHta cidade, com ãc,ua1 luz., esgoto • 
••ln-101, • a dois minutos da ulaçãa da E. F. C. B. 

Trota, à r•a Antonio Cario, n. 145, com o clr. 
Ntl1oa Soaru. - T •l•lon• 288. 

(36) 

eAS11 VAZIA 
Seguro de vida 

CO.RREIO DA LAVOURA 

PARA 
MAIOR 

' ' ' 

• 

ttertttrt 
Para que o seu carro 

lhe proporcione o má
ximo da utilidade, a 

constitua um meia da 
transporte realmente efi. 

denta e seguro, fraga-o pe· 
riodicomente ao nosso 

Posto, afim de que a lu· 
briliquamos com os pro
dutos Esso, mundialmente 

famosos pela sua alta 
qualidode. Nada can· 

tribue tanto para a vida 
da um carro como 

uma boa lubri
Íicoçáo periódica. 

POSTO ESSO UNIÃO 
José Moreira Neto 

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

V<nd<-ee nesta c Ida d e 
rnnlortnel casa, toda pln• 
t1d1 de oo,o, com 5 quar
t01 Internos e 2 externos. 2 
11111, 2 ,arandas, toda lns
lllaçlo, em centro de jar
dim, alta à rua Mendonça 
Lima, 70 próxima à Estação 
da C•ntral do Brasil. Preço: 
eia m.000.00. 

Acl~entes Pessoais e do 
Trabalho. Pogo, Aulom6•el1, 

l'idelldade. AUTO SOCORRO a qualquer hora 

TERRENe 
Vende,se ótimo terreno, 

•• fundo d• referida casa, 
próp,10 para oficina, galpão, 
cartice ou mesmo casa re• 
lldrnttal com dimensã3 de 
10 pnr 37.60. Preço: Cr$ 
11>000,00 !"ratar no lguaçú 
Hot,I. l rua Paulo de Pron
tln, 60 (2) 

Oficinct 

Roberto Cabral 
Corretor Oficial 

R- Gowrnador Porúlo, J/4 
Tel•fone, 418 

IMPUREZAS DO SANGUE? 

fLmlB Df 106lltlBA 
AUX. TRAT. SIFILIS 

Mecânica 
SOLDA ELHRICA E OXIGENIO 

Ser.iço de toro() mecanico e p!aioa, coose-rtos de mliquinu 
em gt"ul, rcf.inn .a em motores do combostlo interna, mo11· 

\agem e a~s,·ntameDtQ do máquinas de qo&.lqaer tipo. 

Bittenconrt & Alarcão Ltda. 
Trav. ll de Março. U.Tel.136-NOVA IOUASSU'.e. do !tio 

Foro ELITC A~cndo-,c a àoou"cílio P•T& casament?· 
Hrtntos JH&íJ. .:<JtUmC'lltos cm 30 m1· ttos. Espceialista em reprõdaç'."() do Y\ tratos a cr,y,,o, f.évia e 

Vendas d1 mãqaioas, f1lnu:s
1 

q;a1dros1 santus e all,ons . 

... MC1t1chal Floriano, 2243-loja-J.I. 413 No,a lo•auO 

TE-RRffNOSI 
1 PRHSTAÇóHS, SEM EHTfiADA E Sfirfl JUROS ~ 
~ .. i, prhimo, d• Estação de CAR.\.\HJOS (l:.F C.B l ti 

1. 10, IS e 20 minut ,,. Preçn• a partor de 6.000,0G 
f'rcstaç6« • p rtir de 100.00. Veada• d1àriomeate_ com 

0 Tea. ARN4LOO av, 1 ,cai, e em sua res1Jenc1a. llí 
junt, à E hç;;,. ~e C~ROIUJO~. ID -llliiiii------=-õll( .. ,-a,-=57J=IJ,--=tllil1Rliis::=:;;::·=•==~ 

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

VÁ AO ESCRITÓRIO IDeAL DA 

IMOBILIARIA MONTEIRO LIDA. 
Vraça da Liberdade, 110 - Salas 3 e .li 
Telefone 805 - Nova lguassú - E. do Rio 

Contabilidade, Assist. Fi.cal, 
Contratos, Transf. e Lecali• 
zsçiles de Firmas, Securo1, 
Decl. Imposto de Renda, etc. 

Manoel Pedro de A. Couto 
CONTADOR 

Escritório : Reeldênola : 
Av. Nilo Peçonha, ZJ • J• • S. 6 Av. Nilo Peçanba, 631 

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

...,__,._,._,._,._~.----.. -------... -....... ....,.....,...,..,., .................... _______ ~. 

NOVA AURORA 
TERREIIOS Á PRESTAl)AO 

SEM EIITRADA E SEWI JURO• 
BAIRRO SÃO JORGE - Ramal de X.rém. Coada• 

çlo bante, camlohooete do Belford Roxo o Nova Iguaast 
até Nova Aurora. Clima igual ~ Petrópolis. Agua com 
abnodantta, e lot e f6rça paasando dentro das tenas. Plan• 
ta aprov1d1:1 pela Prcfdtnn de Not'a lgaas~ú Facilidade 
de c0Dstru4;l\o, venda eru 72 prestações menu{s a começu 
de CrS n,,w. Tcator , av. J!lo B,auco, 91, 6• andar, om 
CCi111 u ... l!ello no loeal ou l 101 D. Lucia, 60. tm Bel• 
fú1d Roxo. ou com o sr. JocJan R1mo1. 6 na ll1reeb1l 
Flori,ao. 203b, teleloce 285, em Nova Ia-uiu'l!-E. do Rio. 

3 

COMAHCA l>E NOVA IGUAS:SU 

E C) 1 T A L 
D• p•hlleaçlo de documento•, •• ,,eceuo de lol••••"'º ele 
lena,, co• o proao d• 10 dlo1, a reqverhaento d• Vefttlffo 

Martlnt Duarte • tua Mvlh•r, na formo a\i.olao : 

Henrique Duque E•tr1d1 Jleyer, Oficial da l•. Ctrcua,. 
uJção do Regtatro de Imóvel, da Comarca de Nova 1&\lHlú, 
estado do Rio de Janeiro, por no"Ticaçlo na forma d':I lei, etc. 

Pelo presente edital, com o prazo de lO dias, faço Hhtr 
a quem lntereasar poau que por Ventura Martin, Ouart( e au, 
mulher Don., Alalde Ferreira Ou11rte, furam d• po11t.1(01 nulo 
carlórlo. pare lf\scrlção nos têrm< s do Decrelo·Lei n. 58. dt 10 de 
dezembro d< 1937 regulamentad•> pdo 0ecr<lo n. 3079, de l!i 
de aetembro de 1938, o memortal, a plan1a. os tltulos de domlnlo 
e mais documentos alu1lvo1 ao loteamento da seguinte ~rca 
de terreno: Area ele terras medindo 150ms. de frente pari a 
avenida )(aurlcta Borges de Jlac~do, 113ms. pela travessa Auru • 
J50ms. divisando com jJ1qu1m 8 .Jrros Ptlxoto e 91-rns <11vls:1n. 
do com Oscar Bueno, até o ponttJ de ::,artlda. o.,,s lotes de ter· 
reno à avel'\lda Maur lc1a Borges de Macedo, constituindo uma 
iirea de 20ma. de frente, mesma IJrQ:ura nos fundos confrontando 
com Joaquim de Buros Pelxotn, 88-ns. p r um l,:1do, conlronlan. 
do com uma TUJ proj!tada e 94113 p~lo outrn lado. conlrontan. 
do com o espólio de José lgn,cto da S,lva. Terreno medindo 
3ma 60 de frente pela ruõ\ Oscar Bueno. St gu ndn com t'Sta lar. 
gura alé a extensão de 78ms. p l.t divisa de Minoel Pereira, 
;:alargando dai em d1aute "ª exle ,,ão de t66rn.;. di11 ·:1ando com 
terras do '"pollo do já relmdu Jné lgnacoo da Silva até en
contrar a divisa de ),sé Adão, , n~e tem a largura de Uma. e 
daí ao pon to de p3rllda p ela ru~ D Ana PttXulô. T.-rr~no com 
frente para a rua D. Ana Pelx<"to pna onde mt>de 35m1, u,t:s
ma largura nos fondos. por 25m~ de um lado e 20ms de ou
tro confrontando cc. m Manoel s ~ixas, por (lutro com Jr aqu rn 
de 

1

Barros P~lxdo e nrs fundos com o csp .. llo j! aqui n:f~ndo. 
Ao~ lnteressadod pcrventura , ,:: '"ltnlrl'I tka marudo o prazo 
d~ 30 dias, contado da úlllma putlhc~çãn do prt!sent.:, para efei
to de apresentação de tmpu5Znl't~O- 0:.do e passado nesta clda• 
de aos 23 de setembro de 1950 Para ccnstar foi lello ê,te e 
outros de Igual h Or. para pub11cação e é-fixação, ncs têrmos 
da lel. Eu, Henrique Duque Estr"lda U:eyt'."r, :)hclal, o ~ubscu:• 
vt e asa!no. Assinado: Ht·nriqu• Vuqutt Estrada Alty.:r. E1trstdo 
por cópia logo em s,gutda. estando o orlglr,at que foi allzado, 
selado na lorma da tet. eu, Henr que Duque Estrada M,yer, 
Oficial, a subscrevi e assino. H, nriqu, Duqu• Estrada M,y,r. 

1 2-3 

.. 
Dr. Miguel N. Don n i 

CIRURGIÃO-DENTISTA - RAIOS X 

Cirurgia da Boca e Ponte Movei 

AV. NILO PEÇANHA, 23 - 3° ANDAR - EDIFICIO Nice 

TELEFONE 309 - NOVA IGUASSO 
Dlàrlamente -Atende hora marcada 

Curso noturno 
gratuito 

A lodos os trabalhado
res que desejac em Ins
trução. o Ginásio Al,ãnla 
Peixoto mantém um curso 

noturno inteiramente gra
tuito. 

.=:101:110 -~, 

Ginasio Af ranio 
Peixoto 

um bom colégio 
pare os seus 

filhos 

... 
Oficina Meca nica Agostinho 

Ct••crte•, Refor... ai renl 
e Ace11ori01 • SoWa Eltlrica 
e a ox1,ealo • Plaltll'a1 em 
ieral - Serviço 41 Torao. 

.&gostinho 1'1a.rtinsDua.rte 
RU!l DR. TIBRU, 60 

NOVA I GUASSO .... oao WWW 

Telefoae 124 
E. DO RIO 

oaoa==r 

Contratos d~ Eoc<1ção 
O noYo proprletArlo de prédio ou apartam~nto 16 fica 
obrigado II respeitar a locaçlo oxlateole em vlrtu_do 
de contrato por lostrumeoto particular, uma vez '"J:1•· 
Irado no REGISTRO DE TITULO$ E D0CUME~T0S. 
E.,11 proYldêoola toroa o contrato um docurnenlo públl
co- oom Yalldade cootra terceiro• - futuro• lotvree••· 
dea .. objeto do contrato (Cod. CIY. -arta. lSli o tll81. 

Oa..-tório dq 3º. Ofício 
,Raa dr. Get6llo v., .... 42 - NOVA IOUASSll. 



~4==========~======-= .,,,;-~~::.~~C~-O~l=R=t=l:::0::::D:::A::::::LA=:V=:0::U:::U~=============~D~o;;m~ln~g;o,~e-~X;-;t960~ 
ÇOMARCA DE NOVA IOUASSÚ REGISTRO DEI fª'° 10001

-~'Y« . .-.-:.-~»~:--x,.:.o:t"9<H,..~'X---: 

~ p»~aç~ d~doc~en~ IMÚVEIS t,· BANCO 1)61\ ffç~A~ªR ~ • 
... "'º.e"º d• r.,.t.a .. ento t U D/!\ l))_L H 
de terra,, com o prozo do 10 t 
tifo,, a requerimento de Jo,i COMARCA DE NOVA IOUASSÚ e_ .Ml\h:) ~ ESTABBLBe!MBN:i ~ Oü '2iiÊOITt) Oti FAlS 

Salo111io • suo mulher, como p I l d N I 
obaiu .. doclara' Cartório da 

1
• Clrcun,criçao ·11 ta e ova guassú=E. do Rio : Pra(la da L i berdaàe l 98 

Henrique D u q u e E~trada Pt lo prrsenle (ditai cn1t ,, 'l 

~~s~· do
01 R~~.6~:t 1:e ~·~,c6uv~~; f;E ::: ,i~~::r~fi::}~[~1:: Telelt: 4 ((unta~oria)e lHfierêatia) ~Ect fel.: "iatéiite"-[aixa ~D [oneiBJ 

th1 Cnmart1' d~ Nova lguafSÚ, ci.ano Afu,cf'l'u, Egol<m e su.u 
E•tado do Rio de JaneilO, Pº' / L ' / ' ,N a· ,._ 

1 d 1 1 mi,/lur u/itta .._go on, rtS1 'i vOD ~floes P"' ra. a,s ""O-""as Ae depós1·tos 
1">rne-açlo na orma 3 e • dC. dent,s d Est,uda de Arnbat, ·"'/n, ~ 6 Y .., ,.,, aaQI , 1 

Pelo presente edital, com o , m ,\bg,ul Cnuto, 11est• Muni 1 D~p6sltas s em limite , , 2 01 a 
p,,zo de 10 dias, faço saber a c,p10, f,z S<,;btr âr> pro,,,ilt n 1 • • • · 10 

8 • • 
Qu<-n ln!eressar possa que po, t• c,,mpmdur Fr"ncisco Fobrt- ~: p~sit: i.~!~i•1.,'.'.'}~!mO, .cri_ 1.000,00. Rttiradns livres . Nlo ren4ta juros os saldos iolt, 
j-.,f Sa;omão e sua mulher Lau- cio dns Santos. qi,e fica iuti- ·,''> ~·.:.~_',

3
•\b·~r-tu'r·a·.·' ·'ª• n. :n .$ co~l~s !,q~;da~c, :~i~, de dcco;riJcs 60 dltJ a , outar da 

rlnda Rodr,gues Salomão, foram mudo pam efetuar nesta 1• e " L - • 

drposlt>dos neste cariórlo, pa- Círc,,11scriçâü, Corf/Jri" do 20 ~ 
u Inscrição nos tfrmos da lc• 0/tcw, a rua Getulio Vo,gas, & Oepósl,Go Pop1d ares - Lim ite dJ C r$ 10.000.00 • li 1'2% a . a. 
r,guladora do loteamenlo dr 78. ,,,. N,,va Jgi,assú, o p,,g,.. X De ~ ·1 • , · e .. 50 00 R · 
terras, 

1 
planta. os tltulos de '"'"'" das pr,s/ações atrasa- ;~ ) ;,_ : r 0

: mm•••-z·~ ~O 00 , · etirnd2' mínimas, Crt 28,QO. Niio rendem juro• o• saldo•: 

1 dom•nlo e mais documenlos d,,, d,cortmfes no lot6 de ter 1·· t rn,c_rn, res , 3
. , .. • ; b) exced: ntes e~ limite; e) das contas encerradas eate• de 

alusivos ao reloteamenlo do• reno núm<ro oitenta • dois (82/ dccorndGs 68 dias da data da nberlur3. 
lotrs seguintes: 358. 360. 362, da quadra .A-2, da rua Btltm, 0~.,..6 lt U it d L' · 
364, 366. 268. 370, e 372 todos ,u,,st,mte do ,:,mtrnto ove,ba- IY 

8 OS m a OS - 1m1tc de Cr$ 60.000,00 li¼ a. a. J: 
com frente pa•• a rua ~r Godoy; :Jo ,.,, livro 8-B, fls. 4fJv. s,.b Limite de Cr$ 100.000,00 • 3¼ a. a. , 
382, 3St, 886, 888. d• 1ua dr núm.ro 13, sob pena de ~ nã, ~ ? ep6~itos minimns. Cr$ 200 G0: Retir~das ~íaima,, Cr$ 50,00. Nào readem juros os saldos 
O<odoy; 73. 75, 77 e 79 da rua fazmao s,r cancelada a a/u "' 1n!enorcs a Cr.$ 200,00, Demai, condições 1di!nlicas As de Depósitos Popalarn. , 
Abtl de Alvarenga; 86, 88, 90, d1da avtrboçlJo. Dada e passa- "' 
82, 9', 96, 98 e 100 da rua Li- do n,sta Lidad• de Nova lgu,.s, Depósitos a li'razo Fixo I Depósitos de Aviso Vrêvlo, 
dia; 383, 3&. 387, 389, 391, 393, sú, Estado do Rio de Janeiro, !:'or 6 meses 4010 a. a. p 

1
. d d. , é • . 

395 e 397 da rua frança aus vint, e sele (27) dias d,, p " ara re ira •• me ,ac e pr " o so • or 12 meses . . 50,0 "· &. ., • ·• av, • ~ 
Leite; todos situados oo lugar mls d• set,mbro do ano de Com retirad~ mensal da renda, ,e - Do 30 dias 3 n % a. a. 
denominado Meaqulta. Aos ln· ,n1I novecmtos e cinquenta por ruel'J de c!leq~c3 : 
teres11dos, porventura e1lsten / 1950). Eu, Enrique Duque Es p 6 3 ,& De CiJ dias 4 % a a >. 
tes, fica marcado o prazo de Irada Meyer, Oficial do Ref?ÍS· or meses ' ¼ a. a. D 90 dl · · X 
30 dlH, para eleito de apresen- tro s b ""º • pssino Hen Por 12 meses . 4 ¼ % a. a. e ª' 4 ;,, % a. a. i 
taçto de lmpugnaçlo, prazo riqu~ ou:~; Estrada M~yer_ - Depcle lto mlolmo - Cre 1.000,00. Depóaito lnlc!el mlnlmo - Cr4 1.000.00. f 
e11e contado da últlma publl- 1-3 u:mus A PRE~IO: Séto proporctonal. Coodiçnes ifü:!ica~ ,, de Dep6s:.c s P,;ra Fixo 1 
cação do presente Para con~tar 
1.,1 leito este e outros de tgual Fas, nas melhores condi.-õos, tôdas as o~erá..,êcs b:.::::;á:ics '" 
t,õr, para ai xação e pubhca- ,. "' , 
çlo, nos termos da lel. Dado TOSSES I IRONQUITU 1 COBRANÇAS - TRANSfERtNCIAS DE FUNDOS. '' 
e pauado neota cidade de No- flllO [ft'O'OTAOO DESCONTOS de letras, saques e cbequea sôbre esta ou quaisquer oct~~s pr:iças. ,: 
u lguami, aos vinte e um (21) L il EMPAESTIMOS em contas correntes com caução de duplicatas. ~ 
de ntembro de 1950. F.u. Hen <IILVlll.t.> CREDITO AGRICOLA 8 longo prazo, oob a garantill exoluelv2. da truta. :;-
rlque Duque Estrada Mtyer, GRANDE TÔNICO 
ollclal. o subscrevi e ass•no. CRtOITO PECUÁRIO a longo prazo par11 custeio de c~iaçgo, u,1.úl,;,i: , .:a ca~o 
(As.) Henrique Duq,,e E<truaa para engorda, recriaçl!o. e'.c. 
1/,yer, ollcial. - Extraido por CREDITO INDUSTRIAL para a compra de matérias pr!mas 0 ;olormao, npe rfei- ~ 
rópla, cujo original, que lot ho- •m1·1rat da '1·1v!I 8!1(b0'!1 çoamento e aquis!çiio de maquinilrio. :; 
je afixado no lugar de costume, H ~ U U ~U ea1' selado na forma da fel. São atendidos, com a maio? pra ~t~za, lodos os pedldo5 ele ,n!orm::~::o~ o ., 
Eu, Henrique Duque Eslrada Despachante Municipal eeclarecimectos a ôbre quaisquer ope;acões da C,ir!olra de Crédito ;,· 
Jleyer, oficial, a subscrevi e A.v p,.,ldent• Varoa,, 
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Agrlcola e industriai, que oe acha em pleno fu~~!on~msnto. •• 

assino, depois de ccnlerlda Agências em tôdas as c::1pltala e prlnclpEi~ cidades <lo Br&fl ~ .. 
rom o original H.,,rique Du- ,- andar, tala 5, lei. 0-7535 
9u, Estrada M,yer 3-3 Rio da Janeiro Correspoadenten nas demais e em todos os p:i{3e::; do mc~~'.) :~ 

.::::101:10===::1,01:10 01:10 os:. 

1\gencia Internaticnal 

~ 
~ 

C!amlohões, Tratores e Máquinas 1\gricolas 
Peç•• legítimas e 1.cess6rios-Veodu o consertos só a dinheiro 

Oficinas e snviço meconito em g eral : 

LATICINIOS IVAM MATTOS 
Grande depósitl' de qu, ijo;: Minas, Prato, Estepe, 

Lunch, Ca1upity, Parmezão, Cavalo. Rdno, Cobocó, 
Esléi i:o, Fundido. etc. 

CONSERVAS ~ DOCES - FRUTAS - MANTEIGA 

VENDE SE POR AT ACADO E A VAREJO 

1\v. Nilo Pe ç<1 nha , SS - Telefone 28" 
Caixa Posta l, ?6-End. Teleg.: IVATQS - NOVA IOUASSÚ 

Ginasio Afranio 
Peixoto 

um e~tabelecimeoto 
de ensino que boo
m o Municfplo de 

Nov3 T~uas~ú 

Dr. Pedra Regina SabrW,a _ 
~lédlco oper>Oor. Parto,. _ 
Consultas diárias das 8 u li 
hs. - R. Antonio Cario,, 51. _ 
Tel. 284.-Nova lguusú. 

Ad.,ogadee 
Ruy Afnoio Peixoto e Per. 

naodo Pinto - Olàrlameote du 
8 às 11 horas. - Bua 7 de Se
tembro, 84 - 30 andar-Sala 35. 
Telefone 32-0786 - Rio. 

A d"ogado 
D,, PuloMoc•..to0 AdTOlade 

- R. Oetullo Vargas, 87. l'one: 
282. - Nova lgua11ú. 

Dontlat•• 
Lals Gonçal .. , - Clrurallo 

Dentista - Dl~rlameotr da, 8 n 
18 hora<. Rua Bernardino Mele 
n. 2139. Telefone, 314. Non 
lguassú. 

RUBEM SILVA - Cirwrglieo 
dentl,ta. - Ed. Carloco, I· -
dar, 1, ffO. TeJafaM, 41-1951. 
Rio ele Janeiro. 

Dr. Pa•a Sntlaeo COHle -
Cirurgião Dentista. Ralo X-(l!dl
llclo Ouvidor). Rra Ou•ldor, 
169, 8• andar, sala. 811. Tel .. 
fone, 43..6503 - Rio. 

De•paclla•te 
Eocrflo,io Ucnlc• c-..W

Sa•ta, Netta I lrmio (Contado
res e Despac:1aotes). Serwleoe 
comerciais ein geral. Rua dr. 
Oetullo Vargar, 22. Tel. D -
Nova lguassú • 

C!f)NSTRUTf)RBS 
Joao Simanato - Con1lral0r 

licenciado. - Encarrega ... dl 
con!ltruções e r~con1truçõt1 e• 
~eral e sob a~mlnlstroção. -
Res. : Rua Marecbal floriano. 
2036- Casa XI - Nova lgu.-. 

Roberto Boroal Soate1-Co .. 
trutor licenciado no Muntclplo 
de Duque de Caxias. Resldeote 
,m Nova lguassú á rua EdmaOo 
do Soar,s, 304. 

Trav, Moura Sá, !5-Tel. O J 20-Nova lguus6-E. do Rio 

'201c:==:::::zo1:10,a::::===01:1011e""""""""".::a"'OCIOz::::=:-

1

- --> ___ ,..,. 
Ofi cina Mecânica 

MANOEL QU.&BESDIA 
DE OLIVEIB.& 

Indústria Co ncreto 
n,;;;= independência 

REFORMAS DE AU TOS EM GlRH 

Pinturas, capot11R e eFtu!uro<'nt,ie 
Cooserto11 de lntcri11s dive rsas 

Umberto Amb !"c!!!i ------'--·X°-· Rua Dr. Otavio Tarquino, 209-Nuta 

Co,xus dd,ua, F_oços, Tanques, Poslts, Forro prt-fubr, 1 
cado, Pias. Pntoris, Sol11ras, Degraus e Ma,nlhas. 

R. MAJOl AN1Cl!TO DO VALE 7Z•NOVA IOL'ASSÚ,E. do ti,,. ·, ,, 

ESCRITÓRIO : RUA MANOEL VITOR1~ O, t - to andar 
FONE 49-5178 - 01sn.,rn FEDERAL 

~,.,,,.,.:...--,:a1_,,...,.,,._: ... :-:-:-:-: ... :-:-:-r:-:..:,.: .. :,,..:.,..· .. ~:-~:,.,e...·-·-.. 

Cl\51\ PE~NI\NDES- 1 
Ferragens, tintas, louças, cristais, materi~I \ 
elétrico, bijuterias, papelaria, artigos eeco-

larea e para preeeotes, elo. i 
Gabriel Fern andes 1 

ªº" lllRL, PLf>R_._ª_N_t>_P_B_•x_e_,._"_·_2_0_2_"__,' \ -lllo'I'• lgu,ugll - Bstedo do Rio " 

Sociedade "hau~inic~-1 
União '9tda. 

D!llna e Entreposto de Leite 
Laboratório• completo• para aoàllee• de leite 

Matriz: AI ENID.\ FRANCISCA DE ALMEIDA, 1419 
(Ed;flclo p,op,io) - NILOPOLIS - E1tod o do Rio 

pi I i n l I USl~A: RUA SÃO JOÃO BATISTA, sol 
(Edlficio p,oprfo) - VILA MERITI - Estad o do Rio 

.l"SB .'Yll\Rll\ l"EIXEll{,1 

SOCI0
0

.,.GERENTE -.~-~~-"'-J 
1 

Tene1101 • longo prazo - Compra - Ve1cla 
Admlnl1llaçao de lmo .. 11 

Nwa Iguasnl : Av. Nilo Peçanha, 23-1° andar. Tel. ri 
Rio d, Janeiro : Rua Buenos A!res, 19 - 2° andar, ,ala 3 

Tel , 43-9088 às qulnlas-te!ras das 16 ás 17,30 honi. 

Cnrso Musical Peregrino de Castro 
Jlaexo ao GINÃSlt:> 1\FRI\Nlt!> VEIXt>ff> 

(Equiparado ao Coo,ervatório Brasileiro de Mú;ico) 

Aulas de TEORIA MUSICAL, VIOLINO, 
PIANO e seus similares, ............................ ...,. 

+ C A S A KALIL 
'J CALÇA DOS EM GERAL 

• 
PiH.:t homtns, senhoras e crianças, pelo• menoret preÇOL 

• A casa mais bem instalada desta cidade 1 K a 1 i 1 N. F ar j a 11 • 
;. Ro a Mare chal Plorleoo Peixoto, 22

11 

! N t>VJ\ IGU1\SS0 - B, O(!) Rte 

~·-·-·- ·-·-·-·-·-·-······...., 

_.,.--

lfalant ........ ...... ,, ,.....,.. 
:..-=:.: 

IIUIJ ........ 



l)olllhlltº· 1-X-1960 CORREIO DA LAVOURA s 
--=-ó leite materno per-~.--·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-··i i ~ . Prefeitura Municipal de Nova lguaisú 
tence ao seu filho 

o Aleltameolo llateroo, tema adotado pnre 
6 ~~~.ai 1 1 ~~~~; + 

PORTARIAS 
O Prtfeito llonieipal de NoTa lguassó, usando d11 atribal--

çõn 411e lho 110 eoaf,.rid11 pela h1gitla~ão tm 1'i,tor, • 
SelDaoa de Criança deste aoo, mereceu II apro 

!,ç&o uolnlme dos pediatraM brasileiros. Pare 
ê 6 8 8 1 médicos, espeolallzados oo cuidado de 
crlaoçs, ouocs é dem ais selleotar a fmportAucla 
do leite materno os ~e(íde e oo deseovolvlmento 
d& crfaoça. 

UIDB d88 manifestações mais entnsl(lstlcas a 
8118 respeito foi a do dr. Correia b Castro, um 
do• 1Dédlcos chefes do Instituto Fernandes Figuei 
ra do Rio. A seu ver, "o leite dn mlle, blologica 
ai;ote, eoon.~mioamente e socialmente, pertence 
10 ,eu !ilho . 

Sem dilvlde, a opinlllo do dr. Correia e Cas 
tro representa a de lodos os especialistas no 
11

,uoto e rõbre ela tõdas as mlles deveriam me
ditar iêrlemente. 

..... -..~uu~~rc-111:. >M * * * >fe w -*--*~ 
TR4NSFORMADORES, BOBINAS PAIA RÁDIOS dt pilb11 ( 
e e16trim, ••• TRANSMISSÃO e RECEPÇÃO, ... s6 aa /: 

RADIO• TÉC#IOA "'OREIRA 1, 
• ptAÇA DA LIBERDADE, 32-TEL. 127-NOVA IGUASS0 r 
~ Que mantém completa oliclna para montagens, con- Í 
f oerloe e reformas com guraolla e menores preços. t 
.,,,,.,,.,.. ,..,.. ~~~~~~~~71'71-"l'S11'-71\lfi"lt' 

O Volante Duas Pátrias 
Len ao conhecimento do povo desta cidade, que ae 

acha iaetalado á rua .lllnlstro Mendonça Lima, 46. 

e Volante:iouas Vátrias está eob a compe
tente direção de Eduarcre Raymuado Martins, que 
atende dlàrfameote; com aulas a qualquer hora. 

AO VOLAIITE DUAS PÁTRIAS 
111 Min. Mendonça Lima, 46-NOVA IOUASSÚ- E. do Rio 

D' •ende•SC em oti:no E'S· rl8DO lado, marca •Pleyel• 
moderno, cordas cru-

---···--"""""""' 
IUOBl!ú BaJquete Unhe 
RESOLUÇÕES DE 4-10-1950 

a) - .Aprovar o balancete 
r,lativo ao mls th agosto; b) 

1 
i 
+ • 

João R. Cardoso & Cia. Ltda. 
COMPRESSORES 

"PRIGIDJ\IRE" 
GELADEIRAS COMERCIAIS 

GELADEIRAS DOMESTICAS 

Ollolna de con•erto• • 
mont•gen• - Te#. 272 

eonsalte•nos sem compromisso 

Trav. 13 de Março, 48 
#o'tfa lgu•••ti Est. do Rio 

C. 1nc•de. nos ttrmoa dos art ·go1 161, § Jo. e 163 do de
creto•lel n• 624, de 28 de outubro de 1942, e de acordo com • 
atestado médico, 10 Proleaaor do Quadro Surlemcntar, j,,cY 
Georgete Bdl&ta Lourelro, 3 dln de l 'c, nça, com vendmeato, 
pua tratamento de eaúde, a partir de 31 d~ ago1to Utt1mo. 

Prefeitura Jllilnic-ipal de No•• Iaoau6, 19 de tett mbro da lM. 

C, ncedr, nos termos do art. 281 § 1•, do decreto~lel n. 
6S7. de 1 de fevereiro de 1943, e c1e acvrdo com o laudo ml• 
dito, ao extranumtririo diarista, Manoel Soaru, 8 dlat de 11-
cenç;, com taUrlc tntcgral, para tratamento de uude, a part\t 
de 28 de agosto últlmo. 

Pre!eitora Monicipal de Nova Ig,11mí, Hl de s<tembro de l9fl0. 

Concede," nos termos do art. 120, Item IV, da Conslltulçlo 
l!atadual, ao l!scrlturirlo do Quadro Especial, Beniam;n Con1-
tant de Azevedo. a partir de 17 de agosto do corrente ano, 
sela meses de ltcença especial. com venclmtnto. 

Preleituro liluoicipal de Non Iguassú, 20 do setembro de !O!'J(l 
SEIIASTIÃO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 

IESPORTIE§ 
Hojl, no campo do E. C. Jguassú, s,,.ao r~alizados u, 

stguinles ;ogos : Umdos de lgwassú x Roch• Curvalho; Unido• 
d, Toireia x Serruno; • Stltcionado da LID x Escola d, Pa
roqutdistas. 
Resultado de jogos realizados domlago 

Portefa 11 x Porlug,.,sa O; (Preliminar: f'orltla 4 :e 1); 
Mocidade 1 x Vasquinh~ 5; Vila lraum<J O x U,ridos d• lguas· 
,ú 4; Porllla 2 x Viga 1; Tri,;;ngulo 1 x l'almeiras O. 

A peleja Flam,nguinl,o x Flor,sla Miranda ,.,,,.;na,4 
hoj,, pois fo, lnlerromt,ida quando o Placard era d, 2 :e 1 f•· 
oo,-avtl ao Florasta MirDnda. 

.. , ·j,=~ 

Dr. Eduardo Silva Juntor 
CtRUf<GJÃO DENTISTA 

CONSULTÔRIO : 

RUA MA RIO MONTEIRO, 221 
MILÔPOLIS ESTADO DO RIO 

="r-, ·tr<, ·íf---' me,, 

Al 
salas para es ngam•se Crllórlo OU COO• 

E. O. lgua,aaú 
RESUMO DOS ATOS DO SI. 

PRESIDENTE: 

11das, S8 nolas e cepo de me
tal, por motivo de mudança. Ba
lt de e,, 15 000. Tnla-se à rua 
Ancuala, 200, antiga Rala, com 
o 11. WIIII. 1-3 

~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
- congratular-se com os so• 
cios que disputam o 2o cam
peonato de basquete, organizo. li: 
do pela LID, em virt11u da 
otima colocaç(Jo no final do 
turno; e) - solicitar aos por/o. 
dores das listas a sua ap,e
sentaç4o na proxima rtuniüo 

sultórlo e um 
apartamento em lrente à Esta 
ção. Informações com o sr. Cha
gas, à av. NIio Peçanha, 23 \g. 

a) - Oficiar , LID reapoa• 
dendo aos termos de aeua otf
cloa nos U5 e 15'/50; b) - oll
clar ao Aero Clube de Nota 
lgua111l, em atenção ao pedido 
!eito pelos Integrantes da Seçlo 
de Tiro do e. C. lguass6; c) 
- oficiar , Caaa Ttciano Lida. 
aceitando a colaboraçlo ofere
cida e marcando o d ia 15 do 
corrente para a reallzaçlo da 
sessão clnemato1rallca; dl -
conceder licença p~r 180 dlaa 
ao associado llarlo Dias Buçot, 
a partir de 1• do corrente; e) -
conceder dcml11lo do carao 
de diretor geral de esport,, ao 
associado Osmar Laport d• 
Mota aeradecendo-lhe 01 boN 
1ervtço1 prestados; 1) - oltctar 
ao soclo O1mar Laport da Mo
la, a11radecendo-lbe a 11enUI., 
&a da comunicação; g) - con• 
ceder dem1ulo do cario de 
aub-dlretor de buquete ao 10-
clo José Pimenta de Vaacoace. 
101, agradecendo-lhe 01 boaa 
serviços prestados ao clube, • 
designando, para substitui-lo, 
o associado Cario, Alberto 
Montou Pinto. 

O &inasio !franio 
Peixoto 

ealé clasei!icado ofi
cialmente entre os 
melhores estabele. 
cimentos do Brasil 

--· 

ao dia 11 do corrente. 

HUGO SOMA - 2o SccreUrio 

Serzideira 
Rasgou seu terno ? 

À av. NIio Pcçanha, 512, casa 8, 
serze-se com pe rfeição 

qualquer tecido, 1 

•• de•ejae uma •••• de 
garanti•, procura 

FARACO Loterias 
Raa Marecha l Florl21no l'elxoto, 2128 

Neva IGUI\SSÚ E. º" Rlt, 

lanttulo rnnito 01. f ranlino !aot'ftnna 
MEDICOS ESPECIALISTAS - APARELHAGEM MODERNA 

Dut11çu s lnltnw ... - ú,c"ra~ G,btrlca:i e Duodenais -
D Fígado - V1>lcut•. 

Clln(as d,, <.,,rtJccJo - Hipe,ttnsãu arterial e euaa con• 
t Stquêncla1. 

letras Vcn,cosas - Antigas e rece"1es1 sem operação 
e sem repouso - Varises - flebites - Eríeiptla. 

Donrças de StnhfJras - lnfla:-naç!o dos ovári"a - lrre
D cularidade nas regras - Gravidez e sua condução. 

utnçgs .,JJtrgicas - Asma - Bronquites asmjtita e 
S _ c1 0nlca - Sinusite - Urliciria, 
lfil,s • Rtumati.;Mos - Tratamen1os modernoe e eficazes. 

'-"6o,ato,;o - Radioscop,os - Rad,opa/ias - TtJl1s 
Altrgicos - Tubagens. 

R. clQ ÃuembléiQ, 32• 3ºPav.•8 ó.a 18 hs. 
TELEFONE 22-4969 RIO DE JANEIRO 

-
CasaLaudan 

(EM FRENTE Ot, P~STt, ESSt,) 

MILAGRES DE OUTUBRO 
Venda especial do seu 3°. aniversário 
l?reços antigos até novembro 

Grande variedade de aluminio Cou
raça Extra Forte e último tipo de 
Fogão a querozene ou a óleo crú. 

AIRTIIGOS IDIE PJ\IPIEILA\IRIIA\ 

Só na Casa Laudan 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 2405 
NOVA IGU.A.SSÚ E. DO RIO 

Non l&'auad, 4-10-1950. 
Fernaado Celso Gvla111les 

Diretor da Sec1etarla 

Rainha da Primavera 
~ .. whado da ap.,oçlo tia 1 
de out\lb o de 19501 para • 
•l•içõo da Rainha da Pli••· 

Vtta do E e. lauanl 

\\'llmt. Lu\011 Cardoso 
Ttrezloha Amaral 
Elia Santo, Sobu·:• 
Ely Barbo11 
Alcloh Morell• Goculu 
Albeoita ioara1 
Jolia Mortio1 
Arlete Daw11i:eno 
Zoleika da Síin 

\.'OtOI 
411 

" 3' 
18 • • 2 
1 
1 

Ãl 
uma lof• pare nga·se açougue em prt0 

, dto nowo, pr6•1• 
mo ll ellfflO Comendador Soa
res I nlctmaçlo com Leonel 
Oouvela, · no Armucm CaalUI. 

llltlnllJ ftlt'lf. t~ ,, 



2ara aumentar o rendimen- Registro do Imóveis 

to da Cultura da mandl'oca COMU:CA OE NOVA llruA:iSÚ 
Ccnt6rio da 1ª Circun.1crfçao 

Pelo presente edital cem e; 

A produção m~di_• de túber•s_ de mandioca, por 
hecure, variou, no u lumo q u1nq uen10, 1945-49, rntre 
1:1..711 qui lo,, em 1945, e 13 874, cm 1949. Em •lg~ns Es 
uqor e Tcrrit6rios a produção mantém -se ac,ma d, 
médi,· n outros, ob,rxo. No Amazonu, por exemplo. 
colher',m-•e 13.417 quliogramas por hectare; no Guaporf, 
19 894; no Acre, 18.312. C o mo médi~s m ais ba~xas ti •e· 
mo•: Rio Grande do Norte, 6.101; R,o de J,octro, 8,856; 

?rno de trtnta dias e pub'k• 
~ão por trea vezes. atende1a1o 
,o que foi requer.do por Maria 
fo1qu1:1a Corrta t1n L;igr-, real~ 
ltnl~ 1 rua Samuel Mane, n 
12 - Apt• 802, 10, andar, no 
v.strlto Feder>I, faz eaher aos 
oro:nl(l!ntes cc,m1Hadores Cyro 
'crctra. Jull3 Fernaodr~ d~ 
:Jt1vdr~. Adão Cal1><lo, Manoel 
,amp,10 de .i.rauj , !'Ilho, Jc~o 
Domingos e L·,andro Orestes 
ja SIiva, Guilhermina Antonio 
d ,s Santos e Antonio Rodrl
~ues d t! Souza, residentes em 
rugarl'S Ignorados, que ficam 
intimados para efetuar em nesle 
.:a rtô r10 os pa~amentos atrasa. 
los decorrentes à, pr.:staÇÕ<S 
Jo s lotes d e terreno constantes 
das ,verbaçõ~s números 149, 
fls, 267v. llvro 8.A; 295. tis . 
24v. hvro s,c; 299, lls. 27, li
vro 8,C; 135, !Is. 243, do livro 
81A; n , 72, tis 193, do ltvro 
8111; 345, lls. 28, do livro 81C; 
136, tis. 28, do livro 81C, sob 
pena de, o não laiendo, serem 
canc~ladas as aludidas averba
ções. Dado e passado nesta Ci
dade de Nova lguassú, Esta~o 
do Rio de J anelro, aos quatro 

Red, e Oficinas: Rua Beraardiao 'i\elo, ?075 Ttle!ono, 1• 

ANO XXXIV NOVA HiUA~SL (E,tado do Rio), 8 OE OUTUBRO DE 1950 ~- 1,751 

Maranhão, 10 106. , 
Pode-,r, com relativa f,cilidade, elevar a médta • 

uns 10 coo quilos por hectare. . 
Um dos processo• seria distribuir uns 1.000 quilo, 

de cinza p or hectare e plantar feijão de porco ou mu· 
cuna prcc,. Gradear, com grade de disc~s, a vegeução, 
quando escivcr florando. Encerrá-)? com uma passage'!' 
de arado de aivec•. Plantu mandioca quatro ou seu 
aemanu depois. Poder sc-i•, ,inda, adubar o terre~o. com 
uos dois mil quilos de estrume de curral; Rdtc1o~ar, 
posteriormente, uos mil quilos de ciou de m1dcira, 
plantando-se, dcpoi,, a mandic,ca. 

Aconsclha-sf urnbém • seguinte adubação qu[mica 
por hectare : Sulfato de :mônio, 300 quilo:; super-.fos
fato, 350 quilo,; sulfaco ou cloreto de podss10, 24o quilos. 

numlino ~01 !anto1 
Despachante Estadual 

Ruo dr. G•túlio Vorgo1, 111 
1° andor - Solo 103 

NOVA IGUASS0 - E. DO RIO 

Trobolhos gráficos? 
Na redHção deste jorn11J 

(4) dias do mês de Outubro do 
ano de mil novece ntos e cin
quenta (1950). Eu, Nlcanor Gon
çalves Pereira, sub-oficial do 
H•glstro o dat llografel. Eu, Hen
Pque DuGue Estrada Meyer, 
oitclal do Re~1stro, o sub~cre. 
vo e assino. Henrique Duque 
Estrada M, yer. 1-3 

,!~~~:~~~;~~T~R::~:=O~E~:· =T:S~ ;A;~~~ 
• SULAS para todos os tipos. Oraade rendimento e dara- ~ 

..... ~~~-~uu<uu<uu<•~-~-~-~---~-~-~-~---~----.,.,..,.,..,.,,...,..,...,..,..,..,,.i· 

Confeitaria São Luiz ~ bilidade, por serem feitos para o no,so clima. ~ 

, RADIO-TECNICA MOREIRA ~ l=~~"D~ ~'.!b:O~~ :-:;EL. 12.7-NOVA, l~~ASSÚ 

Uma das maiores pra• 
gas da humanidade 

Em Geocbra, oa sede da antiga Sociedade das Na 
çóe,, se reuniu de 21 de fevereiro até 9 de março dr 
19'49, o Conselho da Organização da saúdt muodial. O, 
58 palies que são membros deste Conselho, discutiram 
longa e detalhadamente os problemas de saúde oos di 
ursos palses. H6 muitas doenças que atormentam a hu 
maoidade, se bem não se saiba qual delas é a mais di 
fundida, mas o certo é que a malíria é uma das maiorc, 
pngu da humanidade. Anualmente morrem ues milhões 
de homens vitimados pela malária e enorme é o número 
de pessoas que sofrem de febres paludosas; cada 100 há 
ucz.eoto, milhões de doentes destas febres. 

De um ponte de vista humano, é uma idéia tcrri-
nl que tantos milhões scj,m ,tormeotados pela doença, 
mas ainda h:1 um outro fator importante a saber, o ecc
nélmico. O pr<juizo causado pela mal:lri~ é tão grande, 
princip,l:nentc nas rtgiões de ,gricultura onde a doença 
oparece muita, ve~e sque, segundo o, dlculo, , a produ 
ção 1cria de 15 ¼ mais alta, se não houvesse maliria, 

Padaria e 
Pão quente a ,oda hora, Manipu- i 
lação esmerada. Especialidade em 
rosquinhas amanteig•das e biscou. 

tos de araruta e outros. < 

'· buiz 11ves & 6omes bltla. ~ 
Av. Nilo Peçanba, IOZ - Fone 478,J ZO ~ 

NOVA IGUASSÚ - E. DO RIO ~ 

TELHAS FRANCESAS 
Procedência S. Fidelis - E. do Ri-:, 

INFORMAÇÕES, 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2399 
Telefones 3:..c5 

-1 

1858 (!"ª - ' 1950 
COELHO BARBOS A 

ENCONTRADA NAS DROGARIAS E FARMACIAS 

Seuq Juboratórit•s á rua Joaquim P al h u re s , 643 
Telefone 28-1213 - CttiXR Po~tol, 602 - RIO 

GRA TIS - Peçam o Indicador Homeopático •cOE~liO 
B\RB03A''i escrevendo para o endcrêço a cima . 

Já antes da guerra todos êstcs prob lemas foram 
minuciosamente estudados pela Comiu ão da mal.Iria, se
ção da antiga Sociedade das Nações, que em ;938 publi
cou um relat6rio no qual recomendou que se tomasse, 
l titulo de pro6laxia cootra a mal.Iria, u ma dose di:lr ia 
de 400 mg. d e quinino durante a estação de mal.Iria < 
uma dose de I a 1.3 grs. de q uinioa d urante 5 a 7 dias 
para combater um ataque de maliria. 

Acooselha·se aos h abitantes de r egiões quentes ••· ·::=:::_:_:_:_:_:_:_:_:_~:_:_:_::~::=, ==----- - --:---
guirem o aviso da dita comi,são qur •• c,;,mpõc de peri- /.. Á/ ,n/'1~/,1/_ 
tOI oeste dominio, p015 isto evita muita misfoa. -. • • Ginasio Afranio ,~ ..... 

Leitaria Santo Antônio Peixoto f omercial 
Grande variedade de artigos pertencente& ao n mo. 

Serviços de minutas em ruervado1 especiais. 
Máximo conforto e higiene. 

PREÇOS MÓDICOS 
Rua Muecbal Floriano, 2023-NOVA IOUASSÕ-1!. do Rio 

s i t u n d o no mais 
apr11zivel locul tle 

No, ·11 l guus,ú 

."" ...... ,.,,.....:J ... .-:-x-,-.:.,,..:.,..,,,.-t!->'.-,o:~~-~~: .. ;:.•:·-..~ .. ~,-:-:. 

; 
A~MAZEM INDBPENDÊNCIA 
Secos e Molhados. - Bebidas naclonai!I ~ estr,.ng <1 -,. s . 

Artigo• de 1ª. qualidade. - entregas r6p lda!I a dom !dllo. 

P ALJ-'ADINO & CIA. 

Praça da Liberdade. 84 · Tel. 424 · Nova Iguas~ú 

eaaa Fanerarla 
Caio Sonto Antonio - Ser 

vlço Punerarlo • Oullhermln2 
Perrelra da Sllva. Ru• Mare 
chal Plorlano, 2018. Tel. 86 -
Nova lguassú. 

Diversos 
Oelfl• Per•l,o Monf•n•oro -

Construtor. Av. Santos Dumont, 
626 - Teldone, 69 - Novii 
lguaaaú. 

s. M. Torroco - Copla!I e pa. 
pela hello11rillco1, R. Uruguaia, 
na 112·1• and. l'onea: 23-4968 
23'.2663 e 43 88~6. 

Lojas La Cava 

Camaras, Sorveteiras, Balcões, Geladeir11 
comerciais e domésticas (marca ALASKA) 

C!>ficinas de montagem e con!lert09 

Serviços de conservação a domicllio 

Chomodos noturnos : Mal. Floriano, 2391 

Rua Mal . Floriano Peixoto, 2399-Tel, 325 

NOVA IGUASSU'-Estodo do Rio -
Oficina Mecânica lguassú 
Conserto ~ r ,., ,rm" _.?eral (fe ;iurcmóvcú e e•· 
minhõe,. - Sol.la-se , 0rigênio. - AJJf c,ç.io de 

fr,im h;drou licos a q u>lquer tipo dr c,rro. 

DUCOINI & FRAIICD 
R. Mar«bl Plorlaao, 2376- NOVA IOUASScl-E. 4o Ri• 

··-·-·-·-·-·-·-·-· .......... 
NO VA GAROTINHA 

Comer bem todoa fj1.) C A FE' t 
gMtam, mas JJ8l'ü 

com~r bem Fó no 4~;2 BAR ,:,~ Rc•slauraote Nova '.:.-r Garotinha {f: t>.J 
-1-

Rt!stauruute de Sebldat d• 

primeiro ordem. ~.,'.) tod•• ., 
i•et:squelrns 6 ,J qaalld•d" 

portuguesa 

l\ln1~idíl & Cia. &tda, 

Ru:i Marechal Flnriano, 1988-Tel. ti 
f'WV/l ICUf:.SSÚ - E. ao ,,,, 
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