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Pela vontade, manifestada nas urnas, de mais de 5 mil eleitores, 
foi eleito o dr. Luiz Guimarães novo prefeito de Nova lguassú 

A f ÍISSÃO RURAL DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS ACORDO CULTURAL ENTRE A 
& lã despertando interesse o 1• hfissão Rural de E 1..
dt Adultos, que se encontra cm trabalho no Mu::....c 10 ,.c1° perun• neste Estado. 

dt na Reahza
0

dos os trabnlhos prcl n, res e meçou a M..: · o 
elucidar o povo dos nucleos rur 1s de Fet rim6nio de São 

r,or e Boaventura. para a solu1,;Ao de vários problemas relh
Jo~r à higiene, à conscrvaci'lo do solo e ao c ombate o p r.:1tas 
11rostai.s da região. _mclus1vc a broca do cafo 
'f'fP para êste úJtirno ponto, com o auxilio do Governador e 

secn,târio de Agricultura do Es tado, Jâ foi obtido O ma
do I necesdno, cuj~ utihza('âo e tá se_ndo feita pelos pró
wn• agricult~rcs Ioca1s, de\;dementé orientados. 
pr1os pele primeira. vez, homens e mulheres, num e noutro 

nucl~s rurais, passaram a reunir-se para o estudo de 
~roa~ comuns, com espirita cooperativo, esquecendo as 
~ ~ Joca1s. A atuação dos elementos femininos da ?.f1ssiio 
: gi~se pelos lares, para tr~nsformstão de .hábitos da ali-

entac~o. cuidados com as cr1anc;as .e ~ própr10 arranjo do
: fstiCO- Um pequeno curso de emerc"-"nc1a está ~cndo frcqucn

do em Patrimônio por 22 senborns. 11 
E de r.otar que, cm Boaventura. um comerciante cedeu 

•! melhor sala de s eu próprio estabelecimento, para que ai se 

nst.Jla ~e tamhtm ._--n pequ1 m posto ti.- s .ide, e que, em 
Patnmor o -.1m disposu; o um tcrrc. o e a 
horas e trabl! ho es para o estahel ~ me .t..o de ~m 
\ 1vcno de .,..ur.la pa.n os t os de d f I conto ero o 

Tambem, 1>el ,nmeu 1 cz cr t;::ts pa,-;. -.ra~ fl 
r t"?un ir- ,P- para jo os P recrC3._.ílo rgamzada. a_;.,e1 to da maior 
im~ort nc1a na <:rlação do e~ p1r to ~.oop<'rat vo. Ig-....1 -1lmente 
com o auxilio d cola estadual e P11tr imõnio, estão !iendo 
criados c._'Je a 1co .as infantis 

Algti.mas J 1s re-mõe-s gcralS, p 1-omovtdas pela M 3o, 
bem t omo demonst llÇôes dl"" novas p t,;\ttcas de _trebalh(). es
tão sendo as:;istida~ não t-6 pe-lns morndon~s locais , m ~s tam4 

b~m das vizinhança s, as qun ls j á s e com unicou o e~p1rito de 

emulat:·Missõcs Rurais de Educaçã o d e Adultos n ão v..!'.am, 
na renUdade. apenas a Wsscminação de novas idéias e prit1-
cas de trabalho no sentido de maior rendimento. O que elas 
devem procurar - e a experiencia estf1 demonstrando QUt• 
isso <.- possivel - é oferen~r oportunidades para q_ue cad~ pe
quena comunidade se organizt!', desenvolva a vida social e, 
per ela e com ela, cuide dos interesses comuns. com sentido 
cooperativo. 

CIBIEII 11 UVIIII 
~·J;@·i•Ml:l•l4:J:ikl•lã~iiMâ1J:l•ti•I•M:iZWIW•JWvt·i;I-C•M•l4S=lflt,' 

Fundador; SILVINO de AZEREDO - -
lftW,Ocrcale: AVELISO DE A ZERE DO Direlor,Secretirio : LUIZ DE AZERl!DO 

UO XXXIV NOVA IOUASSÚ (Estado do Rio), DOMINGO, 22 OI! OUTUBRO De 1950 N. l.7SJ 

A LAPIS ... meia hora, disse o homem 
em alta voz: 

F~ANÇA E O B~ASIL 
(C,,labora(IO e1p«l1l para o COBBUO DA LAVOURA) 

D r . P i res Rebelo 
Fora,rc trocadóS hd f>o14CfJ'S dius, ,,,. Paru s 1,u t ,-u"11rt

los dt ,-a,,f,caç4n dt u,n ,mpo,taNte acbrdo ,,._,,.. o B raul , 
a França, o qual JüJ ou.modo p,Jo nt>.Uo tmbuucador .,_ Ouro 
Prtlo , o 51cr1tdrio girai do {}uai D'Orsny, .sr. Alocundr, 
Porodi. 

Estovom pr1Y.1nfu os sr ~. Lquis Jox,, diretor Rtrol dai 
ttlaç(Ju culturoiJ do Franca , . N,m ,sirJ Dulra, m1n,s1to pl,nr
f>ottncidru, do B raul ,m Poru , o Jtcrtld, w d# t.rnb,nxada , 
RtJbtrto .Au unçan, t ncorrtgodo úuJ r,Ia<DU cultu, .. u , um 
dos nosi.1s m ais ativos , pr,st11noso1 d1t,lomotas. 

E' desntus,drfo teur comt ntdrins sbbr, n que. si,:rtrfica
rd paro n6s, bras1lttroJ, os frutos d,sse 1nl~rtdm b10. ::Jtmpre 
ú1/1ndttr.OJ uma aprox,,,.aç(Jo . maior c:-om a 1-rurça, pat, que 
caraderiza as conqurstu.s mau ,J,vadas do mundo d, h r,11. 

O ocfJrdo previ n rem,ssa d, l,vros, j fJrnois, rt vutas, 
discos , filmes educativos, intercamblO de ne,itistus , pro/,s
sores, troca p.trmantnt, dt. bol~rstas e tlcmc,,s. ,l/trtce , ~p1cial 
dtstaq111 a parte que H rt /1re d rnstiturçDIJ dt r;alt dra, de 
leitorts brasi / ,iros na.s un1vers1Jod,s • ,stabtltrimtnlos /ran .. 
cu,s d, ,nsm,, suf,1110,. 

Durante o asJ1na/ura do acbrdo us reprutnlan/,s da 
França dn tacaram o modo ,ntusidtlico com que umpr, os 
brasileiros rtcUJ,ram os emba1xodorts da urt, . culturJ , du 
cilncia francesa, como Jtan•Louls Barrault, Albtrt Cam11s, 
Pasteur Val,ry- Radot. Maddt1nt Renaud • lo,nlos outros. 

O 1mba1:x:ador Ouro Pr,to dt5/acou, por outro lado, a 
imporl/Jncia aurca da equivullncia dos diploma• nus dou 
palMS e que serd loto/ no /Jw,bito. univ,rs,tdrto, sal_ienlondo, 
finalment1, qNe duas co111iss6ts ••nstas fr_a"CO·bras1l!1ras. com 
whs em Paris • no /ao IÜ Jonnro, hamom s,do encarrtgudas 
da ,ucuç4o dessa m,d,da. 

Faumos votos para qiu, ao /ado dlss• importante acôr
dc,,. venham outros atos tüslittados a increMtntar ainda mais 
o interc/Jmbio fronc,,..brasileiro, como, por t:ump/o, ª. ,nodid, 
r,tl conslruç/Jo do povilh4o brosJ/11ro na Cidade Un,r,,rsata. 
ria d, Poris, vtlha osp1roçllo dos tsludanlu ~ras,lnro, • ,,.,_ 
c,a/iva ,ssa qu, hd mau de v1nl1 anos nos bot,mos por sua 
ex,cuçllo, quer pela impr,nsa, qu,r p./o rddio. 

O• resultado• 
do pleito elel 
loral, em todo 
o pais, para a 
escolha do Pre. 
Bidente e Vice. 
Presidente da 
República. Go 
veroadores dos 

lltadoa, renovação do Coo· 
,-,o, Prefeitos e Vereado
• doa llooiclplos, revelaram 
1 Ule extraordioaria d a• 
llllpelaçõea ... 

Nlo se chegou, ainda, ao 
llrmJao da cool!lgP.m dos vo
lOt encerrados u as urnas, 
111ft una candidato. de rnde. 
lllnl jubilo, para outros de 
,n,111100 deeespero, já oAo 
•pulados rendosos po&los 
M Dotu ioe!avel burocrocu, .. 
,eloo perspicazes e ioescru
fllolo1 pohllquelros. 

A LIÇÃO DAS URNAS 
- "Se é lei eu tenho que 

respeitá-la. Mas. fiquem s•
bendo todos os que aqui se 
acham - Jà sei como me 
vingar de tudo Isto. Desta 
violação do meu direito de 1 
ser amigo do meu cachorro : BELt> Ht>RIZt>NTBo SANATÕRIO STA. TERESl:'IHA 

SILVINO SILVEIRA - nas próximas e leições fa. Pua doeates do aparelho respiratório. - Diretor: Dr. Laia 
rei questão de votar contra do Aseredo Coutinho. - Alimao.taçlo boa • caidada. - Paeu-

Ja111ento da casa não permitia 
a presença de cachorros. O 
a viso «dogs not allowed• es
tava bem à vista para refor 
çar as palavra• do emprega
do. O homem quis indignar. 
se, '088 apenas perguntou. 
- loto é lei? E o garçAo 
respondeu a!Jr111atlvamente. 
oferecendo-se para conduzir 
o lindo cão para a saleta qu.e 
ficava entre a porta de vi
dro do ,Jobby, e a portarlo 
do botei. O visitante pareceu 
ceder a principio, mas logo 
objetou: - Não concordo Fiz 
a guerMl. Acostumei me de 
tal modo à vida militar que 
pedi a ida para a Alemanha 
com a tropa de ocupação. 
Perdi minha lamilla e meus 
amiJ!OB o o a bombardeios 
\'clk i agora em férias e . •6 
encontrei um grande amigo 
que me reconbec~u: o meu 
cão. i,; disse o seu nome : 

oada podiam lazer. Era a lei. o Partido Trabalblsta que se motoru - Raios altn-•iolel& - RAIOS X. 
E a lei ti oba que ser respel acb!' n_o poder e ti"bilo / Aoellida Caraadaí .- 938. - Foao: 2-l~rn. 
lata. Este argumento. todoe v,g.,oc1a d~ uma e a sur a 
notavam, desarmava comple como esta... 1'1.-------------------------

Quota exagerada propa
PD~a de iodlvoduoo, comple
llceote descoobecldos. !lls 
-oaodo cartazes nos ou
t'!_~ postes, repletos de !,
.... e meodacid•do ! 
'6 Couta no• Fernando Tude 

l)ou&á, uru dos n o1ó0B 
aate ilustre• técuicoa de t'du. 
IIÇlo, um tato a que as,'s· 
..,_ •w Loodrc•. de que •X· 
~m .. um pah,lo resumo : 
,~ l~~ . nu l'arko, L•ne Ho
..., DO c~Ob~\' • HD fl 1'1P.() (' U~ 
IIIIDlo cada "qu, 1 s~bo~e• va 
181 c .. r cu tu.n ... v.1 u ~ru 
~mbo, lendo o• jorna i•, -..,1, do jantar, entrou um :'::!° que, PO•lhvamente, 
y,.,. Wh•""-•Y em demasia . 
...... oi.o ti prun.io, nr N. s 

:::_ 1nclíuaçõe1 bem hem 
)Ira • or11. p11ra um lado, oru 

outro. Vinha ocomp11-tdo de hn<10 e eoorrne p u
tol 1 :,,.1:mtou.10 ourns Gu11 
.._rzoaa, ti bt1teu 021 ruet-tL 

ll&Dao Utn gorção O arr!:°' Dão l•rJou em vir ao 
1 eocontro com tl _at~nça11 ~:.i dignidade brltan1c,. um 
llo de garçAo que l dl,: . ...:tê Para receb, r " gr,r 
.. , que naa ou,e ,olios Ja· 
..:ir deowostra P"ra por 
!Ili 1•mC1. A n te lil mesmo 
11po ~ lreguh aouncltus• o 
1 11 e bebida que des.-Ju v ,, 
~ av11ou que o r egu-

"Pai" N:lo podia, pois, perml 
tir que rnsse separado do • ~u 
1u1 c ompanheiro. Resolv<·u : 
- Não asfa, nem permitir ia 
que o se u "amigo" fosse le
vado par• !ora do , Jobby,. 

Uroo sé rie de tmpregadoe 
do bate l veio a i~ o homem 
aprebeotar a, razões po r q ue 
o c!lo oao poot• ficar no 
• lobl,y•. Notovn Sd pelos t, ... 
jeN dos t'mpregn.c..los qu_o 08 
mer,moe submm em httrsr 
qu111 luncional, po,a o último 
e ra um que vestl11 Impecável 
e comprida caeacn Não !oi 
ch11ronda " Radio-Patrulha. 
nem houve receio de Juta 
corporal. pole havia apenas 
uma troca de argumeotos en 
Ire gente educ11da Uma •lm
patia i:eral eo maol!eetav11 
e ntre oe a•s1ate:iteo pdn cau 
ao do ,etera~o da guerra 
lia., os ewpreg dos do botei 

tamente o amigo do cão, E so retirou "eqnlllbrado", 
quando os vapores etilicos visivelmente satisfeito com o 
par_ecia.m o oi mar uma reação I seu plano de "viogunço ". 
mais v1ole~ta. A lei, o res- Que a lição dae urn•s de 
peito à te, - 1 monstra aos pohtlcos a livre 

Após uma troca de argu- soberania dos eleitores bra 
mentos que durou mais de sllelros ! 

Novo Presidente da Assembléia da ONU 

O Emb1 udor Nauo11ab Entrum, do lrao à e1querda, eleito 

Pruidtotc da Qulota Se•do • , u ecibl!, Oeral da O:-IU, ora 
reunida em Flu,biog Mcod.,w,, Nova York, recebe os (umpri• 

1nrnto1 do Src etirio Orral Trnve Llr. (Foto O,:ll). 

Conferência Inter-A meri
cana de Imprensa 

De oar1iter /mpreaoindi'llel • 
liberdade de lmpren•• 

NOVA YORK, (USIS) - E" n 
sera iate o texto da .. Declara. 
çio de Prioclpios", adotada 
pela Associação loter-America• 
na de Imprensa. que patrocina 
a rcaliz ,çlo, aqai, da Sexta 
Conferf ocia lnlcr-Americaaa de 
Imprensa: 

"DECLARAÇÃO DE l'RINCIPIOS: 

1 - Um joraati,mo boaesto, 
livre e iadependeate é a me• 
lbor contribuiçlo pua a paz 
Je am muado de pt1vo~ livre~: 

2 - Sem liberdade de im• 
prensa alo bi democracia_ A 
liberdade de pensamento, e sua 
rxpressão falada, s~o direito, 
t l-!lenciaia e ia~eparáve:i!. Coas• 
tituem, 10 me~mo tempo, uma 
caraatia e uma defe•a para ª"" 
outra~ liberdades FGbre a, quai~ 
i1t sriuia a dem,,crncia; 

3 - • A hbcrdade de divulr•· 
çlo é um direito iaereute ao 
de libtrdade de opinião. A, ma, 
térias de divulração, tanto na
cioaaia e o m o internacJonah, 
i1rrlo recebidas, tran~mitidas e 
difundida, ,em nenhuma res
lriçlo. 01 la1pre,so1 devem cir, 
cular dentro de um pai•. e en
tre pahes, com a mt11ma ll
berdade. Ao medida• que, aob 
qualqu,r pret .. to, ru triajam 
eua hberdade 1! 0 anti-d,mo
crAtlcas; 

4 - O exerclcio do Joraatla
mo e livre. As prolblçle,, rea-

triçles e permis•iles para exer
ct-to, qaer partam de proprie. 
tirio!I, diretore~. editore,, re
datores, colaboradoru oa de 
fuacioairiu de um jornal, vio• 
Iam a liberdade de impreasa; 

5 - o, rerime,i polillco1 
que não re,peitam oa nlo la· 
zem reapeilar a plena liberdada 
de imprta,a, alo são democri
ticos; 

6 - O qae se pode expru•u 
verbalmente, se pode uprH.ar 
por meia do impren,a. Eaclau. 
s ura r ou iautihzar uaa imprrn• 
, a é tuivo à cu!lara e à de• 
mocracia. 

A lmprenn livre é primordial 
p ,ra a lormaçao e uprn•h 
da opiaiilo público. A América. 
por ,aa, lrad,çil•• e destlH. 
b6,de ,rr um coaliaeulc de 
opioiio públic~". 

1 Felbovin 
POMADA 

Substttur o Bisturi n01, tun1oru 
e inflam,.;õtl, usun : 

1 - com 1111• - al,reo, flrHI 
f tiCl ttlH 
J-um 11tJ1 -1Mrtaa1 ... 

&macio 
Pedido, a e. BRITTO 

LA V RADIO, 178-A 



2 CORREIO DA LAVOU ':t.A Domlogo, 22-X-tor,o 

Resultado final da eleição em Nova lguassú 
A futura Câmara Municipal será constituida, 
readores da U D N, cinco do P S D, quatro 

l',ira Presidente 

Getulio Vargas 
Eduardo Gomes 
Crlstiano Machado 
João l\fangabeira 

P,1r3 Vice-Presidente 

14163 
3796 

990 
26 

Café Filho 11832 

Deputados Federo is mais votado, 1 Para Prddto 
Getulio Moura PSi> 5821 Luiz G uimarães 51 75 
Mario Guimarães UüN 3816

1 
Antonio de F Quintela 4784 

Abelardo Mata PTB 1954 .José Haddad 4737 
Paulo Machado PSP 1565 1 José Campos Manhães 2932 
Paranhos de Oliveira PTB 1304 .José Henning 127 
Antonio Gotelip PTN 730 V, readores mai, votados 
José Pedroso PSD 240 

provàvelmente, de 
do PT B e dois 

seis 
do 

ve
P S P 

.José Soares Silva PSD 
Valde miro F Pereira l.:DN 
Antonio Cian i PSD 
Rubem Chuf! UON 
João Silva 
Edesio S. Pere ir-.i PS J 
Saturnino B. Sousa PT8 
Narbal Soares 

2 i6 
2·15 
2 2 
229 

TOT A IS DE 
uo;--; 

Vereadores 5693 
Deputados Federais H5 t 
Deputados Estaduais (UOF)5793 

LE G ENDAS 
POT 

Vereadores 
Deputados Estaduais 

517 
41 

Guedes Muni1, PTB 190 José Montes Paixão PTB 721 Bias P. Guimarães UON 

229 
2 "6 
121 
214 
2ll 

P~B 
Odilon Braga 3758 
Altino Arantes 458 
Vitorino Freire 47 

Soares Filho UDN 169 Antonio Santos Neto PSD 
Braga Mury PTB l 61 Arí Schiavo 

585 Janir C. Pereira PSD 
193 Roberto Cabral PT8 

PTB 
~Og 

I 

Vereadores 
,~os Deputados Federais 

1g~ · Deputados Estaduais 

3669 
4134 

Vereadores 

PST 
Alipio Corrêa Filho 15 Valter de Freitas PTN 137 Cledon Cavalcanti U ,N 

3990 Vereadores Carlos Roberto PSD 133 Antonio Cunha 
Pare Go vernador Raimundo P adilha PRP ll 2 Jesús Castro Vieira • 

E . . 1 ., • 1 Adernar Costa PSP Dep. ~taduai~ m J l :i vo th•0 ~ Carlos Pereira Neto UDN 

476 Marinho Magalhães UD~ 
449 Gumercindo C. Silva PSD 
430 Severiano F Soares PTN 
391 João Pontes PSP 
383 Benjamin Chambareli PSD 
355 Luiz R. da Silva 

1861 l'ê :J 
1
~~, Vereadores 

Deputados Federais 
Deputados Estaduais 

270 
48 

157 Amaral Peixoto 
Prado Kelly 

12882 
4573 

Para Vice-Oovtrnador 

Lucas Figueira PTB 2436 Salustiano B. Cunha 
Arruda Negreiros UDN 2247 Manoel Quaresma • 
Herculano de Matos PSD 1425 Byron Doré Almeida PTB 

3461 João S . Fontes PTB 

1 1 Deputados Federais 
)~~ i Deputados Estaduais 

4240 
6360 PRP 
4686 Vereadores 

Deputados Estadua'" 
121 
Ili 

T arcisio Miranda J 1972 José Manhães PSP 1415 Eurico Côrtes PSD 
339 João L. Nuffer 
337 Ovídio A. Santos 

149 PSP 
!39 
138 
127 
ll8 
118 

!lenato N. Machado 5475 

Para Senador 
i,á Tinoco 8660 
Macedo Soares 4519 
R aimundo Nonato 391 

Para suplente de Senador 

J osé Moreira Bastos 8665 

Murilo Costa PSD 1304 Gerson Chernicha ro PT B 
Getulio M. Azeredo UDN 1247 João Henr. da Silva 
Carlos Nabuco PSD l 161 J osé Assis Ferreira UDN 
Manoel de Almeida UDN 955 Joaquim A. Freitas PSP 
Carmelita Brasil UDN 858 Juvenal P. Santos UDN 
Armando Melcher PTB 731 Abelardo Pinto 
Carmen B. Cardoso PTN 471 Aderbal L. Rodrigues » 
Otavio J. S oares PSP 397 Miguel Julio Santos PSD 
Clovis Brandão PTB 369 Marinhe> Hemeterio • 
Moisés G. Malafaia PSD 161 Bernardino Duarte UDN 

336' Pedro Regina PSD 
329 · Eloi Barreiros (fal.} UDN 
3l2 Franc.0 A. Almeida P 18 
313 Dionísio Bassi PS8 
305 Benevenuto de Matos PSD 
299 Jucian Ramos PSP 
277 Guiot G. Assunção 
265 Paulo L. Moitinho PSD 
263 Nicolau R. da Silva PSP 
261 Juiio Rabelo 

107 
105 
104 
10:3 
10a 
101 

Vereadol'es 
Deputados Federais 
Deputados Estaduais 

PTN 
Vereadores 
Deputados Federais 
Deputados Estaduais 

ATO 

2060 PRT 
1786 Deputados FederaiS 
2106 Deputados Estaduais 

PKB 
684 Deputados Federais 
900 Deputados Estaduais 
662 PR 

95 
180 

2 
12 

N orberto Guimarães 2068 Ismael Cavalcanti PSD 148 Benedito J. S . Leite 256 Amaro Alexandrino PTB 100 Vereadores 
Deputados Federais 

392 Deputados Estaduais 
8 

10'1 

FATOS POLICUISi~-kh11

:,:~~~~~.~~: .. ,:~~~ 
Ferido à faca, Quando assistia, domingo, a um Jogo no da A,a, organizada pelo Aero 

campo do Rocha Sobrinho, Luiz Augu,ato I,> ipa Clube. 
da Silva, de côr p reta, com 30 anos, foi ferido à faca pelos Do seu programa constam : 
indivíduos con_hecidos por J oão Caló e Chico, que fugiram Papagaio que subiu, ina uguração, às 8, 15 "-·• do 
após a agressao. só pelo es forço de algubn ... es lande de tiro ao alvo, com a 
Pre!lo o aqre!l'sor. Manoel Inãcio de Barros, branco, - Hd muita gente que sobe rea lização de 4 provas; inau-

viuvo, com 38 anos, encontra-se 'l!.1101 ª voei lamb' "' !... guraçã o da sede do campo e 
preso por ter anavalhado, domingo último, Antonio Menezes, LUIZ OTÁVIO batismo do avião l'T-AAU; e 
de 17 anos e residente em Japerí. inauguração da quadra de tenís, 

Portado em 40 mil erazeiros. Compareceu ter
ça-feira à Dele

i:acia, juntamente com seu empregado Valter _Chambarelli, .º 
sr. Oldemar Chaves, que pediu prov1denc1as a Pohc1a, pois 
Valter, tendo retirado 50 mil cruzeiros do Banco do Brasil, 
fôra depois furtado em 40 m il. 

1\qredio a Irmã a ~oeos. D. Rina de Carvalho, ala-
goana de 4-0 anos e resi

dente em Mesquita, apresentou há dias queixa à Policia con
tra o seu irmão João de Carvalho, de 30 anos, o qual usara 
de violencia, agredindo-a a socos. 

Rtrope lado pelo ô 11 ibos. Encontra-se no Hospi-
pital, desde terça-feira, 

o sr. José Modesto, guarda n. 432233 do Arsena l de Marinha, 
viuvo1 de 39 anos, o qual fõra atrope lado e m Miguel Couto 
por um ônibus da Viação Pagé. A P olícia, que tomar a conhe
cimento do fato, providenciou para que fossem prest ados so
corros à v ítima. O motorista culpado evadiu-se. 

Perido à bal a. Severino Benicio de Melo, solteiro, de 44 

Trova seguindo-se um chá dançante, 

Tantos dias sem te v,r ! 
Por que tamanha maldod•? 
Volta, .Amnr, pera eu viue, ! 
Vem matar esta saudade! 

e. s. 

DAT AS INTIMAS 

L UIZ MARTINS OE AZE
REOO. -· Transcorre u oo dia 
17 rlo corren te o a niversario 
oatallcio do sr. Luiz Marti~s 
de Azeredo, tliretor-sec re tàrlo 
desta folhtl.. O distinto e esti
mo.do aniversariante recebe u 
nesse dia mu,tos cnmpr imen
tos e votos de lellc ldade de 
todos os seus amigos e com. 
psnhelros de tra balho. 

quando se fará a apuração fi
nal de votos para escolha da 
1• Rainha da Asa. 

Ilibo do sr Artur da S ilva e 
de d . M"ria Assunção da Silva; 

- 19. d. Alzlete Nascimen 
to Lavioas esposa do sr. AI 
ta ir Gomes La vioas; 

- 20. sr. Severino Viana 

da!i~~ªà. Malvloa R. Coelho, 
e•posu do sr Joaquim Uoelho; 

- 21 sr. Julio Mitre; 
- 21' meoioo Maria de J e -

sús J o; ge Faria. 

Fazem anos hoje : 

_ jovem J o A o Ferreira 

Ou~ r~~ I. José Lopes de Cos 

CL I NIC A DO 

DR. NELSON LOBO VIANNA 
2 ... , 4••. e 6". das 8 à s U horas 

R. MARECH~L FLORIANO, 2248 - f• ANDAI! - SALA 5 

OH. fHRftAftDD DOURADO 
OH 6U8Mft0 
ADVOGADO 

T ra ba lh;,1.1-Civel • Comercia l 

Horá rio: 12.00 às 16,00 hs. 
Terças e quiotas-lelras 

Ru1 Mol. Floriano, 1962- 5ob. 
em trente á ponte de Nova lguassú 

Novo diretor para 
o Centro de Saólle 

E m virtude de ter sido 
Ji,peosado o dr. Edgar T. 
Braga d as fuoções de che!c 
do Centro de Saúde Ire,!, 0 

governador deste E,udo •ct· 
ba de nomear para aquele 
alto posto o mtdico saniu· 
risu Sebut;ão G ouvh Sou 
t o. 

1 Dr. ,~R~!i~cL~!~~~i-~ª~~ins 
Mêdico A,sbt, Clíoica Cirúrgica do Ho,pítal t.A.P.e.r.c. 

C onsultório: 
··Edificio Cocozza" • sala 17 

Nov11 Igua~sú 

Res l d encla : 
R. Bernardino ,\lelo, UZ9-Tel. fit 

Est<1dc do Rio 
a nos . foi ferido à bala terça-feira ú ltima, 

em Caramu jos, por Anibal de tal, que se evadiu. A vitima, 
que foi acompanhada por Pedro Caetano Alves e José Ro
drigues da Silva. internou-se no Hospital. 

Fizeram a noP ncst•, mês : t ro · ·, 
...'. s r Aotooio Nunes de Ai li n C Verde Í Domingos Roi· 

mundo de Soulll 
(Missa de 30" dia) 

Atrope l a m ento Pipio Lises Delfino, solteiro, de 42 
anos e residente em Todos os ~an

tos, foi atropelado quarta-feira por um automovel na rua Ma
rechal Floriano, e squina de Otavio Tarquino. Quem atropelou 
Pipio não foi identificado, mas sabe-se que socorreu a vitima, 
levando-a ao Hospital desacordada ... 

Matou o O Juan. Depois de ter consultado o seu ad-
vogado, apresentou-se quinta-fei!tl 

li Policia d. Virgínia Lima de Abrt=u, brasileira, residente em 
Queimados, lote 23 do Bairro Santa Rosa. Confessou Virgínia 
ter morto ali, cerca das 12 horas do dia 17, valendo-se de 
um canivete e depois de um pau, o seu antigo vizinho no D. 
Pederal, Claudio Jost da Silva, que, na ausência de seu ma
r ido, tentara possuí- la à força. Virgínia, depois de ferir mor
talmente o seu sedutor. fechou a casa e fugiu par& Nilópo
Us. Resolveu mais tarde entregar-se à. Policia, e levou a ar
ma crtminosa: o canivete. A Policia providenciou a 1·emoçwu 
do cadav~r para o necroterio loral. 

llooflito . No dia 19. Joaquim da Coota Limo levou ao 
conhecimento da J>ol\cia que havia um contL1to 

em B~Hord Roxo Realm~nh:- as autondades <.:onstat&ram a. 
ocorrennta na Praça Ca.aernlro Mel.teles, ond~ encontraram 
Vtarias pt-ssoas com ferimentos prvdu.tidoi:& por bala. Origlnou-
1e e, e onflito quando o ~,· C11.s~m.1ro Meireles <.:omeçou a sol
tar foguetes, satisfeito com o ~Hultado das eleições pana Pr -
f e,1tv dest~ Mwnc p10. M Vitimas foram medic11das no Hos 
J.,ital desta Cidade, 1icando •li intern1,1,do o &r Do,:nin&olil F~liY 
JJOJI O tt-u t-1tUldo t' qwf' .i.prHeutaYa m1u1.11 cr•vtdade 

Jlqredld o e m aaa própria caan. ~~~r~;:l·r;i~:~;l· 
.P quei&olir4• • Pol1cia. <1,~endo QUf" Jo:ío Gttrcia ~:::u J:1:~ombar a J>Onll de •ua ~asa, o agredir~ ,. a .. u-.i 

1nvlher Maria da Pt"ri.ha. • cai ete 

- 16, menino Arm• odo ~la 
rio , !Ilh o do sr. Armando ~ta 
rio Ribeiro e de d Aida Solva 

Ri~irt sta. Jovila da Coota 
Martins. residente em Nllo-

po~e;l6. d. Jalr Ferreira Bor, 
gee, e•poea do sr. Jorge Bor
ges· 

_'. 17, meuloa Nl,.ra Marga.
ri la. Iliba do •r. Oemar_ F. 
MuUa e de d. Eltl11 Mt1rhns 
Mtl!tH; 

-· 17 sta. M•rll Motos: 
- 11: 1:1r. s~rahm 'forreotett~ 
- 17, ela. Alair Carvolho 

11
º __ A~~~~~;~ioo Luiz, lilho rlo 

•r. Lino ttodr:gu,-z thrm_lda 
u do d. Ellzab'!th f!ermld~. 

- 1 7 meotob Gth~a cte SOU• 
e~ 1im~: ~ 

_ 18. mcuirw (,li dn Sl>Uil'l 

L ~"':1,. pro! , Edméa da SH
vt~lra (Dcca.), r~s!llf'ate em 8 
i;rnuch•co Xavier. 

·- 11:1, meoiuo Joal- Carlo!II. 
r11Í~o dÔ sr A\'clloo P. da ~li 
v,~ e d., d. Va!4uirla da Silv!:: 

- lV, prol. Aatoolo de C•r 

m~d~~ Manoe l Lopes Ferrei
ra resMoote em Comendador · HOJE - O llnal do !time e m 
s o'ares· s~rii: ··Dlck Tracy conlra o cr i-

- d.' Alllva Cardoso \Van- me" ; e o drama "0 Prlnclpe 
zeller esposa. do sr. Darwin éncantado" com Wallace Beery, 
\Vaozelle r Jane Powt ll e Cormen Miranda_ 

ALUNOS DO GINASIO 
AFRANIO PEIXOTO 

Fizeram aoos oeste mês · 
_ !6, jovem Soola li a rio 

de ~õusu. _\largues, da 2• 8 t · 

rl':...g\t Jove•n HMoam Coo 
rad A mmoo, da 3• eer le g lo; 

_ 17, menino Rogerlo Ca
relll l'i lho. da t• ••ri• gl~.; 

_ 18, menino Nohed i ou 
nee do ~ 1 ano pr im; 

· 18, 111coloo Eduardo d•• 
(;hui:•• Muolz. Jo 2° a no prlm, 

_ 19, menino Anton io Car
io& dos santos, da 1• serie 

gli~z 8000 hoje o meoloo 
Antonio Feroandes Apecuitá. 
dt1 t• 11erle glo., 

ANIVERSARIO OE 
C.\S.\llENTO 

AMANHÃ E TERÇA FEIRA
A contlnuatão do fllmt: em se
r lt "Agufa branca"; o drama 
1 ' Pu:d&de lnrnlclda" , com Fre
drlc Uarch e Florence Eldrfdge; 
e o lllme " Nas garras do lo
bc..", com Ron Rand~lf, June 
Vlncl!nt t A: lan Mowbray. 

DE QUINTA FEIRA A DO
MINGO - O drama nacional 
· Uin p'ngulnho de g ienlt" 1 com 
Luc• ·1 Oittor, V..:r.l Nunes e An 
b :lmo ü uarh". 

........... 

,Varia ,ll_arlins d1 SoMJO ,.! 
filhos ,o,.v1dam _per "~!,iJ 
tJS pissoas a,n,gas_ 1 . ~ 
partn t,s para ass,sf,r,,. 
millsa d1 !JOO dia qu, •ª"'/:. 
ctlebrar por a/ma d• s,u /,1//i• 
qurcto,l ,sposo e por. DO OU· 
GOS RAl,iiUNDO DE S c,,t· 
SA, ,.0 p,dxi,no dia 17 do ,jJ 
,.,,,,,, as 8 J,o~as, "º f .;;, 
1/at,iz d,sla adodt. E _. 

}a anltcipam os S1"5 ggt ,tr 
C1m1ntos aos qu, 'º"'par 
r,m a ,ss, alo r,ligioso. 

Not'ª /~uassu, oult,bto d1 fJ(IÃ 

JD IR. A\lLJFIRIEID O SOARIES 
C L l \ lú A UE CRIANÇAS 

J s,11 11 
CoNSULTÓ!(l0 : Rua BernarJino \leio, 1~47 · I• •• • • ltll 
Tel. 101. dlàrbmeote das 15 t\o 17 he .. exceto•• 5"· 10 

va~
0
1\,. ar. Amt>rlco Vea;puclo 

Al~rl~~' c~P- Alfrec.Jo Jurdlm, 
resld'1Dtfl ov Rio; 

A l~ do uu~nlP, PllRSOU ('• 
anlverjârlo «h.1 cbll!:,ac.Jo e:\ 
sal Amaro Gomes - l'orlnt· 

Carlo1
1 

Moreira Gumes. - IY, ru~nloo Luiz 

• R • t ••• ,, ••. l '5 - r,,.,,., zaa RESIDc.~CIA : uo ,n "" , , • 



podllDlfO, 22-X-191\0 ~.-- --
CORREIO DA LAVOURA 

i~itora Municipal da Bova Ignassó 
~ 

~ ...... ~·-·--·-·-·--·-~._. .... e> ... 

POR TARIAS 
o Prefeito Municipal de No,.~ Igauaó, ua.odo das atribui~ 

i"' ••• Jbo 110 cooferld11 pela l•g11J1çilo ew vigor, 

Concede, nos termo• do art. 28, § 20, do decreto,l<I n. 
d• 1 de leverelro de 1943, e de acordo com O laudo mtf• 10 e,1ranumerárlo me nullsta, Léa Barcelos Porto 30 dias 

d ~Ícen;a, para tratamento de saúde, com salãrlo 1n'iegral a 
,, Ir de J3 do co~r~nte. ' 
P'1' prtfeitara Moo1c1pal de No~ lgoassú, 20 de setembro de 1950. 

concede. nos term u do art. 28. § 2o do decreto lei n • 
(li de I de Jeverelro de 1943, e de acordo com o laudo medico· 1 
0 

Íitranumerã rlo d iarista: Alvalr Muclano, 20 dias de llcen~ 

1
. 

~ pau tr, tam: nto de saudt, com salário integral, em prorro-

t'110Prefeitar• Monicipal de Nova lguas,ú, 11 do ootubro de 1960. 

Concede. nos lermos do art. 28, § 2o do decreto-lei n 
ti{( de J de leverelro de 190 , e de acordo com o laudo me: 
dlC~ 10 ertranumerárlo menaallsta, Nelde P ereira de Melo, 30 
dld de 11cença1 para tratamento de saú1e, com ealár lo lnlegral, 
•• prorroiação. . . 

Pref•itor• ll.oa1c1pal do Non ~uassll, 11 de oatobro de 1950. 

Concede nos termos dos artigos 161, § 4• e 163 do de 
crelt•lel n. 62(, de 28 de oulubro de 1942, e ~e acordo com 0 
fiado mfdlco, ao Professor do Quadro Suple me ntar, Oeralda 
MorlOII Hugo, 30 dia• de Ucença. com ve ncl rnento, e m prorro-

s•çl~feitora Municipal de Nova Jg uassú, 11 de ou tubro de 1950. 
João R. Cardoso & Cia. Ltda. 

3 

eomarca de Nova lguasaú 

R, gistro de imóveis da segullda Circunscrição 

11. ttn,,s Gnmu da C.:utthr1, Of1ci11l dn R,g;stro d, /mo .. 
a,is da 2• <.:,,cuusuiç4n dtsl" Co111urca, ft..z publ,c", úe COP1-

f01m,dadt Cf,m o disposto no o~t 2:- do ::;~ereto U, 58, ,ü 10 
de dtzrmbrtJ d, 1937, qu• D1,,,, td Ramn, dt Az vrdo ,4fuiri • 
~ua ,r.1J/I-Jr dlt,ositarun 'tn1 mtr• ca,t, ,in, d rua . G,tulm 
Vorgos "· 126, PftJltJ cidudt, o mrmmial, pfonta t ltlu{ns d, 
dommio r1f,,.1n t,J a umu a, ru dr ftHtnn s,,b ,, d,nom rt~oçc2o 
dt Vila .Vaia, 1ituarlfl "ª zonu ,.,,,.,,,, !m I ·ç:ar dtnt'~!"."do 
Nm.•u A11rnra-Btlf1,rd Roxn,atu11l .fo dulrllo Úr!!te M~ ,;,p:,:, 
mtdin,Jo 465 l!J0 mtlrns quadrndt)~, crin/ronlrmdo f>,,,. 1rus d•• 
t•trsrs /ad11s, cr,,n n Cunul dos B ,/us, cnm /. ,•uq141m Nun_,~ , 
Clim ,, Srciedodt Ammimn /ti, ,c,rntll Jm1 b·lwria t Cmmnh • 
dn Mnc,,cú, dfriúida tm 687 Jules con.i d,u,sus dimtn•iJts , 
cmn 1,,nte para dive,sos ,ua<, '!'. o_cordn e::nm a plunta op, ,, .. 
vada ptld Prt/tilura drr...t1 Mumcrf'Jln, drshnund11·~, f> ,,-n v,.,.. 
da rm prtslaçôts por pf,rta fmbl,ca . .As im pug>tncOits do~ q, • 
se julgiirtm pr,judicad"~ d~r,an srr npres,,11,,rt,,s , m a,,,.,, · 
rin dtttirfJ do prazn d, 30 dia,:, c1mtadns da 3• , u lltm (1 .fi.t1· 
blicll(Üfl d,ste. NúfJO /guassú, 10 de cutubro dr 1950. O Of,cwl 
(a) Hermes Ocmes da Cunha. 2- 3 

F OTO ELITE Atondc-se a dom.cílio p•ra cas,mcot?· 1 
B<l tratr,1 para documeoto1 cm 30 mt · 

nuto1. Especialista em rcprodu~;;., do ret ratos u cray .>D, s~~ia ~ 
óleo. Vendas do m6qoi11as, h ime!, qo1dros1 sintos o albuos. 

Rua Marechal Floriano, !243 - Lola-Tel. 413-Novo lgua11G 

Registro de Imóveis Registro de Imóveis Concede, nos termos dos artigos 161, § 4° e 163 do de
creto-lei n. 624, de 28 de oulubro de 19¾2, e de acordo com 0 
)lado médico, ao Professor do Quadro Suplemenlar, Jurema 
(111Jmorle1 e SIiva, 30 dias de licença, com venclmenlo para 
11i,menlo de saúde, a parlir de 18 de setembro último. ' 

COMPRESSORES t COMARCA DE NOVA IOUASSÚ COMARCA DE NOVA IOUASSÚ 

Prefeitura 11.uulcipal de Non Igua,sú, 11 de outubro de 1950. 

Concede, nos lermos do art. 28, § 2o do decreto-lei n. 
ffl, de J de fevereiro de t!Ul, e de acordo com o laudo me
dico, ao exlranumerArlo diarista, Francisco Firmino, 20 dlu de 
JkclÇI. para tratamento de saude, com salário Integral, a par
Ir de 18 de selembro úlllmo. 

Pnfeilara 11.llllicipàl de Non Iguassd, 11 de outubro de 1950. 

Concede, nos termos dos artigos 161, § 4<, e 163 do de· 
cnto-lel n. tl'l4, de 28 de outubro de 1942, e de acordo com o 
llldo m~lco, ao Trabalhador Especlal, Manoel Serafim de Bar-
111, 15 dlu de licença, com vencimento, para tratamenlo de 
allde, 1 parllr de 19 de 1etembro álllmo. 

PnfeilUra 11.aaieipu de Non Igoassd, 11 de outubro da 1950. 

Concede, nos lermos do an. 28 § 2o, do decreto-lei n. 
.,, de I de fevereiro de 1943, e de acordo com o laudo mé
dico, 10 exlranumer,rlo diarista, José Sigolo, 16 dias de llcen-
11, para lratamenlo de saúde, com salário Integral, a partir 
de 22 de 1elembro úlllmo. 

Ptefeitura llaaicipal de Nova Igoasstl, li de oatubro de 1950. 

Concede. nos lermos do art. 28, § :z., do decreto-lei n. 
m, de I de fevereiro de 19'3, e de aco1do com o laudo medi
co, 10 exlranumerarlo dla1lsta, José Valério Dantas, 30 dias de 
ltc~nCJ, para tratamento de saúd.:, com salarlo integral, a partir 
d, 211 de setembro ultimo. 

Prefeitura 11.QQicipal de Nova Iguassú, 11 de outubro de 19~. 

8EIIASTIÃO DE ARRUDA NEGREIROS - Profeito 

"fRIGIDl\IRE" 
GELADElRAS COMERCIAIS 

GELADEIRAS DOMESTICAS 

Ollclna de canaerto• • 
montagens - Tel. 272 

eonsulte•nos sem compromisso 

'frav. 13 de Março, 48 
No,ra lguae•ú E,d. do Rio 

~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
TIERRENOS 
Vend•m·H, ã vi,ta ou a prazo, mognHlco, lotei 

de terreno nesta cidade, com água, luz, esgoto • 
meio1-8cs1 • a doi5 minutos da esto~ão da E. F. C. B. 

Ôficina M;~nica A90stinh;I 1~N-el,_onT_~º_~:r_r .. _~ __ '"ª_r.t_.;º_'::_i~_ª; __ º''º' •. 145, com º(:;: 

........... Consertos, Reformas em geral 
~ e Aceosorio• • Solda Elétrica 
_. e a O,icêaio • Pinturas em -----i,:;j- geral - Serviço de Torno. 

Aroatinhom:artinaDuarte 
RDR DR; TIBHO, 60 Telefone 1211 

NOVA IGUASSO - E. DO RIO 

·-· ... oaoa==::, 

m&KOEL QUABESm.a. 
DE OLIVEIRA 

T-eno1 o longo praao - Compra - Vencia 
Admlnl,traçao de lmovel1 

Nooo Jguasstl: Av, NIio Peçanha, 23-1• andar. Tel. 87 
Rio tu Ja,i,iro: Rua Buenos Aires, 19 - 2• andar, sala 3 

Tef. i:3-9088 às quintas-feiras das 16 ás 17,30 horas. 

Cartório do 1• Clrcunterlção 

Pelo pr,s,nl• tdil~I com o 
proz n //e frinta dias , publi· 
cação pr,r trl s v ,zu, ot,nden· 
do ao qut foi requt rido por Lu, 
ci flnn Marceau Egalon • suo 
mu/h,r fu/ieta Ega/on, r1si
dentes d Est,ada d• Ambal, s/,i, 
em Mig ,.el Couto, .,,.,, Muni
cípio, fez sab,r ao promit,n• 
t, cort1prador Fr~ncisco Fabrl• 
cio dos Santos, que fica inti. 
,nado paro •f•fuar nula 1•. 
Circ,mscriçâo, Carl6rin do 20 
Ol{cio, a rua G,tulio Vargas, 
71;, em Nova Iguassú. o paga, 
men to -das pr.star6•s atrasa• 
das decorrenfts ao /flll d, t,,. 
reno ,iúmtro oiltnla , dois (82) 
da quadra A-2, da rua Btllm, 
constante do contrato averba
do "º livro 8-8, fls. "1v. sob 
núm,ro 13, sob pena d, ~ ,i4o 
fazendo ser canulada a alu
dida averbaç4o. Dado • passa
do nesta Cidad, d• NIYVa /guas• 
sú, Estado do Rio d, /a,ieíro, 
aus vmtt e stle (27) dias du 
mls de setembro do ano de 
mil noveunfos , ci,iqumta 
(1950). Eu, E,irlq1U Duqu, Es
trada Mtyer, Oficial do Ref:Ís
tro o subscr,vo , assino. Hen
rique Duque Eslrada M1.:,3 

O Ginasio lfranio 
Peixoto 

reune o mais sele
cioondo corpo de 
professores do Mu-

o :clpio e do Rio 

Cartório do 1• Circunscrição 

Pelo presente edital cem o 
prazo de trinta dias e publica -
ção por três vezes, atendendo 
ao q~e foi requerido por Maria 
Joaquiaa Correa do Lago, resi
dente á rua Samuel Morse, n. 
12 - Apt• 802, 100 andar, uo 
Distrito Federal, faz sabtr aos 
protnllenlea compradores Cyro 
Pereira, Julia Fernandes de 
Oliveira, Adão Call~lo. Manoel 
Sampaio de Araujo Filho. João 
Domlnir;os e Leandro Or<sles 
da SIiva, Oullbermlna Anlonlo 
doa Santos e Antonio Rodri
gues de Souza, residentes em 
lugares lir;norados, que llcam 
ln1lmado1 para elelua«m neale 
cartório os paaamentos alraH• 
dos decorrentes às prtstaçõcs 
dos lotes de lerreno constantes 
das nerbações números 149, 
lls. 267v. livro 81A; 295. lls. 
24v. Hvro s,c; 299. tis. ZT, li• 
vro 81C; 135, tis. 243, do livro 
81A; n. 72. tis 193, do livro 
811\; 345, lls. 28. do livro s,C; 
336, 111. 28, do livro 81C, sob 
pena de, o não fazendo. serem 
canceladas as aludidas averb1° 
çõea. Dado e passado nesla Ci
dade de Nova lguassú, Esla~o 
do Rio de Janeiro, aos qualro 
(4) dias do mês de Outub10 do 
ano de mll novecenc,s e cln• 
quenta (19~). Eu, Nicanor Gon
çalves Pereira, sub•ohclal do 
Re1tstro o datllogralei. Eu, Htn• 
rlque DuGue Estra~a Meyer, 
oficial do Re~lstro, o subscre
vo e asalno. He,iriqu, Uuqu, 
Estroda M,y,r. 3-:$ 

IMPUREZAS DO SANGUE? 

llllB lt 106llt!BA 
AUX. TRAT. SIFILIS 

I
~~,.. ... :-: ~:.,.: ......... -: .:. ... : : . ., •-= ; -~• : : ;. : : ~ . .... + .-•• , -•••..• -·. •• ···:. '°" .. :-:- .:;..; .... : .. : ;,. ,..., .... :-: • , .. +\-...,,,,.::,.; ,*:-. :-:-..;:,.,,,.._ -· ; : ; x-:r .. : .,...~:-:·• .... ,:-... ; : . ,· x .... --:~ · · : ....... ~ 

BAIRRO JO_ANA D' ARll 
Vendem-se m.a,g n íftcos lote s de ter1·ono, loca.lizadoa no prolongamento da. 

Pa.ulc d e Fro ntin, a. 3 minutos a. pé d :i. estação, em rua calçada, oom 
o m a is b elo panoram a. e m elh or clim a. da. c i da.de, providos de 

luz e l étrica, águ~ , eEgôto e ruas calça.da.a a. pa.ralelepipedos. 

VENDAS Á VISTA E A LONGO P R AZO 

!"U& 

Tratar com o sr. Jorge, na Praça da Liberdade, 84 Nova Iguassú E, do Rio 
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Comarca ele Nova Jguassú 

-=E=---=º=---=1:...---:T A L 
De publ1c~ção de documentos, em proctuo d• lotean1ento d• 
hrro1, com o p,a10 de 10 dio1, o uq11erimento do flvminen111 

lnd•oldol • Agrioolo S. A. (flASA), no formo obolxo , 

Henrique Daqao Estrada Meayer, O(1cial da 1• Circoo1criçlo 
•• R,g,stro Jo Imo.cis da Comarea do Nova_ lgau1ú, Estado do 
l(io du Janeiro, por comta\'it'> 1u1 forma d11. lei, ~te 

Pelo presente edita,, com o prazo de 10 dias, faço s;,b<r 
a quem rntacssar posu que p<la ftumrnense Industrial e Agrt
col. S. A. (FIASA), com sede nest• Mun1c1plo, foram depostta
llos nt"SI«= cartô,10, para 1nscr1çào nos r~rmos do Decreto-Lei 
11. 58. de JO <1e dczc:mbrn d\! JU:n. regulamentado pelo Decrdo 
n. 3079, de 15 d, s<tcmbro de 1\138, o memorial, a planta, o, 
1,1ulvs dl! domlnlo e m11s documentos refc:renles ao Batrro M1-
ti;U(I C,,un, or121nár10 das St'gu ntcs Meas d!! ten as: l•) -
ltrr rn.J co n 6 6'.)() 111dros quadraJm,, dts~1embudo da fazl'nda 
B 1b•, cn1• f1i:01c p11a o cam1nh:, de: SantJ Bárbara, à esquerda 
,.h: qu.:m VJ1 dt: M1j!u-.=1 Cout ,, a 75rns dd esqu1n.t do Ca111111ho 
do Cos1>. m,drndo 68ms de frente, 44ms,25 nos fundos na d• 
reçã, SE 86º 10', 180ml nos fundos, na direção 86° 10' SE, 
18Ums oelo lado dlrcuo, oa direção NE 3• 50' e l05ms40 pelo 
IAdO esquerd > na direção SW 3o óO', tendo pela dllelta e es
querd, t•rr•s de Luz üonç,lves F«raz e pela esquorda Ama
uou Camach>. 2•) - terreno com 37.850 metros quadrado,, na 
ragu,n• do Caminho do Co,la con1 o Caminho de Sa~ta Barba
ra, à esquer,la de quem vai da Estaçãv de ll!•guel Couto :,elo 
lllllmo dos Cam1n!'11JS, nudwjo pl!lo de .3anta tUrbara 72ms, à 
caquorda, qu,bran~o os 72ms, segue uma linha de lSOms,80 na 
dtr,çlo NE 4•, d! onde, volt,nfo à direita, porte outra linha 
con1 158-ns,25, na direção SE 86> 10' que vindo dai para a es
querda, numa linha de 144ms.50 na direção NW 1°, de onde, 
voltando para a esquerda parte outra llnha, con, 251ms.60 na 
direção SW 61• até encontrar o Caminho do Co81a, por onde 
mede 265ms fechando o perlmetro, tendo por confrontantes 
Amadeu Camacho e a SAl!I. S•J - sítio dos Eucaliptos, err. 
](lguel Couto, com 524 000 metros quadrados formado pelos se-
11utntes terrenos : - terreno medlntto 70ms. por 90ms, & 400ms 
de Miguel Coulo, limitando com Olávlo de Sousa ](oura, Pedro 
Ribeiro Bastos e Artur Bernardino dos Santos; terreno com 
70 000 metros quadrados, medindo 200ms pela E. P. R. d'Ouro, 
IOOms nos fundos, onde confronta com a SAMI, por '80ms de 
ambos os lados, tendo por um o rio Candumbe e por outro a 
estrada Praoclsco França, antiga do Costa, uma data de terras 
com 150 braças de frente p~r 380 braças de fundos, confrontan
do com terras de José Joaquim de Araujo e com a area ante· 
rlormente descrita, com o sitio Nos,a Senhora Aparecida e nos 
fundos com a SAMI com a area de 150 000 melros quadrados, 
dlslante 470ms. da estação de Miguel Coulo; e o uU,mo uma 
arca de 197.700 metros quadrados com frente para a estrada de 
rodagem conhecida por caminho de Santa Bárbara, para o ca
minho ~. grama, para o caminho do Costa e para as ruas A 
e 1, da VIia SA \\1, localizado 01 esquina da rua I e estrada de 
rodagem acima mencionada, à esquerda de quem vai pela rua 
D da estação de Miguel Couto, tendo 605ms pela estrada de 
rodagem ou caminho de Sanla Birbara. Aos intereBSados por
nntura ,x·s,entes llca marcado o prazo de 30 dias, para 
efeito de Impugnações, cujo processo se 1cha à dtspoalção de 
Cais lnteressad~s- Para constar foi leito o presenle e outros de 
la:ual teor, para af,xação e pubt.caç\o pela Imprensa. Dado e 
passado ;,o, sete de outubro de 1950. Eu, Henrique Duque Es
trada Meyer, 01,clal, o subscrevi e assino. (as.) Henrique Du
qu, E;t,ud" Mtyt r. Exlraid 1 por cópia lo~o cm seguida, es
undo o orl~lnal, que foi afixado, selado na forma da lel. Eu, 
llenrlque Duque Estrada Meyer, Olicial, a subscrevi e assino. 
H.,mque Duque Eslrod~ Mty,r. 1-3 

O Volante Duas Pátrias 
Lern ao conhecimento do povo desta cidade, que ee 

acha instalado A rua Mfnletro Mendonça Lima, 46. 

4!> .Volante Duas P'átrias eetA eob a compe. 
tente direção de Eduarcre Raymuodo Martlne, que 

atende dlàrlamente com aulae a qualquer hora. 

llaO VOLANTE DUAS PÁTRIAS 
Rua Mia. Mendonça Lima, 46- NOVA IGUASSÚ- E. do Rio 

Oficina Mecânica 

C:ÕP!UIO OA LAVOURA 

--·•.e·-~-·o.•-·------ --~ ..•.• 
NOVA GARO TINHA 

Comer bem todo1 

~ 
O A F' E' E gostam, mas par11 

Cúmer bem só DO BAR 
Restaurante Nova ~;:1 

Garotinha _.") 

r-,1 ,~ \ -:-[1 Restaurante de 

~> 
Beblda1 de 

primeira ordem. ) 
Vetisqaelrns 6 

, .... as 

portagoe1a 41aalldades 

1\lm~ida & Cio. htda. 

Rua Marechal Floriano, 1988-Tel.129 
IIOVA IBUASSÚ E. DO RIO ............................. ,., 

.*-~s&e sSe Stie sle ~'i2:: ~~~~~~~

1
,. 

~ PICK-Ul'S, MOTORES, ,lllCROFONES, CRISTAIS e CAP- ,. 
,,! SULAS para todos os tipos. Oraade rendimento e dura- • 

' RAoiô:1iENÍCAara riõiÊ1a'A t 
~ PRAÇA DA LIBE:RDAOE, 3Z-TEL. 127-NOVA IOUASSÚ : 

~~~ ~~~~76% Ç~ií ~ i}s dó\~~ 

Leitaria Santo Antônio 
Grande variedade de artigos pertencentes ao ramo. 

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

PREÇOS MÓOICOS 

Rua Marechal Floriano, ZOZ3-NOVA IOUASSÚ-E. do Rio 

"'ºº o o, •• , ••• ,,-, ••.••••••••• o,, •• ',, •••• 'º''º' 

1 Indnstria Concreto 

p.,,_,,--.._,=-'e...,'1 
Independência 

t:ivt e._~_.._ '4• Rua Dr. Otavio Tarqaiao, 209-Neata 

Cai;~ ddguo, Foros, Tanqu«, Pnst.s, Forro i>~•-fobri- , 
cado, Pias, P11torss, Soli,ra.ç, D,graus , Man,lhas. 

ESCRITÓRIO : RUA MANOEL VITORINO, ' - 1° andar 
FONE ,9-5178 DISTRITO FEDERAL 

ar•, ., ,·a· Q ~ o o e e o es, oc ("'-»: .. ! .. : .. : .. :..:-:-:~~~ 

Ginasio lfranio 
Peixoto 
~ 
Comerciéll IU!PORMAS DE AUTOS EM GERAL 

Plntatas, capotas e e11tulamento1 
Conaertoe de baterias diveraae 

Umherto Amhroai I' s l t u a d o no mais easa Ponerarla 
eprezlvel local de <••• S••fo Antonio - Ser 

lt. IIIAJOR ANICETO DO VALE, 72-NOVA IOUASSÚ-E •• 11,. Nova lg\l888Ú vlço Punerarlo - Oullhermfna 
• ___________ _:_' _ • Perrelra da SIiva. Rua Mare 

~
-;.:-:;;:;:;;:;;:;:;;:;:;:;:;:;:;;;;:;;:;;:;;:;;;:;;;;;::;;::;;;;;;;;;;;;;;:;;;:'~~~:;::;;;;;;;;;;;;;;-· 1 cbal Pioria no, 2018. Tel. 86 -Nova l2uud. z·~-~ ~O ,ooo I Ot' OtO O 10 I OG:PO O 000,.,. O O e O OI 10, 1>:•~X~ )000:~>-. 

l~MAZEM INDEPEND!NCil Diversos 
Delffa ,.,.t,a Monte1109ro -

Construtor. Av. Santos Ournont, 
626 • Telefone, 641 - Nova 
111uu1d. 

Domingo, 22-X-1Q5C) 

Escola Normal Santo Antonio 
PAIS CRISTAas, 

Cídad•o• de #o•• lg11•••• 1 
Deus vos confiou uma lncumbhcla multo 1irla : zelar 

pelo futuro de vouas filhas. 

estão ~~'."b!~~~~· sra. Pais, depende da educaçlo que elq 

Orar;as a Deu,, podemo, afirmar que, neste momento 1e 
vos depara um segundo lar - cujoa retponuveis desejam c~lt
tãmente trabalhar convosco - Instruindo vossu fllblnhn plq. 
mando-lhes almas e coraçõee - com cs dons do Dlvl~o E,. 
pirita Santo - para, no futuro , como Estrelaa de Primeira 
Jrandeza, e las Iluminarem outros Irmãos, como profeuor11, 
;~;,º d~d~c:~~;::~~d~~mo mos de Deus e benfeitoras da p •• 

Este segundo lar, srs Pais. é a Escola Normal •S•ato 
Antonio,, anexa ao Glnaslo «Santo Antonio•, - tun~ado pelo 
Rvmo: llonsenhor João MQsch - e dirigido pela, R,mu. lrmlt 
franc1Scanas - cujas obras admiravels já se acham, de modo 
lndelevel, registadas nos corações de todos - aquele COtlo 
representante autentico do )lestre Divino e queridlntmo Vlp. 
rio da Paroquia e estas como operlrlas v1gllanles e lldelllllo 
mas do Senhor, 

Està fundada a Escola Normal ,Santo Antõnlo• : t YOIU 
e de vossas lllblnhas. 

Já se acham abertas as Inscrições para o "Corso de 
Admissão" - cujas aulas se Iniciarão no dfa 4 de novembro 
próximo. 

Para quaisquer Informações: Escola Normal ,S1110 
Anlõnlo•, - anexa ao Olnáslo ,Santo Antõnto». 

TELHAS FRANCESAS 
Procedência S. Fidelis - E. do Rio 

INFORMAÇÕES, 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1399 
Telefoaea 325 

;.,....,._"'"'""'""'""" __ , .. , ... ___ ..,. _______ ...,_ 

Cl\51\ FE~Nl\NDES-
Ferragens, tintas, louças, cristais, material 
elétrico, bijuterias, papelaria, arligos eaco

lares e para presentes, etc. 

Gabriel Fernandes 
RUA M!IL. FU)RIJINf) ~BIXf>Tf>, 202Q 

Nova lgaasslli Estado do Rio 

Seguro de vida 
Acl1ehles Pessoais e do 

Trabalho. fogo, Automóvell, 
fidelidade. 

Ro~erto Ca~ral 
Corretor Oficial 

R. Gow,,,,,dor Porú/11, IH r,1,,0,,., 418 

"º"ª lgu•••d 
Vendo duas g,ondes lojas • 

dais 6/imos apa,tamtnlo< 4 
rua Oldvfo TorquíllO, 161. Pre• 
ço Cri 5.'iO.(}{}IJ.(}()_ Ru:da atual 
Cri 4.00Q,()(l Al1<gndos com 
contratos prdximos tJ terminar. 
l'ocililo e,$ 350.000,00, pela 
tabtla P, ice. Ver e tratar co,n 
Ma,101/ Quar,smo, d av. Nilo 
Peçonh•, 23, Jo and., fon• 87. j 

(2) !--------
..... ~~JiOl:01 lt-J ~··· 11111110 Jlll•IH .. 

li LATICINIOS IVAM MATTOS 
:( 
:!: ,,, Grande depó•ill' de queijo,: Minas, !'rato, Est~pe, 
·} Lunch, Catupi ry, Parmezão, ~avalo, Reino, Coboc , 
::: Esférico, Pund1do, etc. 
·!• CONSERVAS - DOCES - FRUTAS - MANTEIGA 

I, VENDE-SE POR ATACADO E A VAREJO 

::: Rv. Nilo J>eç;,nha, 85 - Telefone 286 
::: Caixa Po,taf. !6-Ead. Teleg,: IV ATOS-NOVA IOUASScl 

l .. ~ ..... :-0,.,-,...: .. :,..:-:..:-: .. : .. : .. :-:+-:+,..: ....... ~:~=~ ··-·---·----........... ~ . ., 
+ CASA KALIL 
(J CALÇADOS EM OERAL Secos e Molhados. - Bebidas naeloaals e eatran9dr1u, -

Artigo• de t•. qualidade. - Eolre9aa r6pldas a domicilio. 

P ALI~ADINO & CIA. 
• Pata homens, senhora• e crlançH, pelot mettoree,,..... 

S. M. Torraco - Copias e pa ! A casa m1l1 bem lott1l1da dotla cidade 
pelo hellogràflcos. R. Uruguaia- f 

Praça da Liberdade, 84 - Tel. 424 - lava Iguas~ó 
n•. 112-1• and. l'on,., 23--4968 ._ ..., 11- 1 -. F a rJ· a 11 a 
23-2663 e 43-8826. - - .1111 
----------;~::-- ! Rua Marechal Plorlaao relsoto, ~I 

Moftdloco • 11lpl,. - Com f (J B 00 Rl9 
pra ,e qualquer quantidade. áj i N~VA IGOASS - • 
nu ~- S~tlastU.o. 1695 (fund1_,.._, _ ••••••••••••••••••••••• --" -Be-Uord l{oxo-f'stado du ~111 --. • 

1ERRENO 
181MNEGAI 
1MA11111DO o : 

YÁ AO 

m.LU 
flapoLlb 
Tlltloae D -

Dr. Mi~ 
Clll.lGtA 

Cirurgia d 

"· llllo PEÇÃIIHA 

lllooNI 
Ditr11aie1 



""IDIDIZCI, 22-X-llltlO 
r CORREIO DA LAVOURA iÉ UMA COOPERATIVA? A0~~~~'.~~-~t~1 
,-r 11u• • • entra para uma 

coop11ra t n,a, por quo ? 
'Silvo Pl"to. dirrl, ,. do l uH.o 
"'lanlo .4,,10,,,0, , ,,.,,.4 • r lm 
/) ,. 1nt1rmld10 dfda J, Ih J ,x 
'"""" .s,u, 1trc,rns qgra,J~r:,. 

!m um• C"ooprr,tiva quem nos 1erve U-lo n e ,r,rnlos ar> jnr ,,,,. c/ln,co , c,-

,ctlt, t ~~l.'u"~~s~!.ptndC' dt um pai rio q Je ltm inre,c• r: r~ ::',;f",!,,c;,.;:!~' u ':º;;:,~~:s 
_,,, fttlll iodo• os neROtlanle1 são dtshonulos n, 1 e mo d_ t con11>1tlr1crn p,t,fiJ,-im,,,I dls· 

tr 01 t,ont:llO! do!i deshonestcs? Numa e oprrariv, 1 10 tt nrldlc,,. 1uJ mlJ, acha.si I,, t«1 tercs,r quem nndC' como quem compr:. Som 9 '1rla 11 e rnpl,lam1mt1 ln,., d, u,na 
,_ :,dortl e vendt:"dOres ao mesmo tempíi Na e opcrrttlva tn/1rm1d,1d1 q.,, /,d ,,,,,,tns 
_,,_C!I 11 mercadorfu pelo que valt:m r, dtpo,a de cobrrlaa anos /J,~ lran"-J11rm,1ru o md,, 
r'f 11 detpUl!I. unia pari r constdcravcl do que pagamo, é ,,,. c""tf"uos pud,c,,,,tnlos O 
~ , ld• como retõrno. dr. Hllio ( ,an.,1 J/u,i,u s, ,,. 
o,JD A• i nbrH ~o exercido 1ocl1J noa alo devolvidas de b, conv1ncl la 11, q11e u , /,ro-

1,1 que nos a1udam a economizar. Quando se i:?: tnha pc.uco fdo ttria s,u únuo1 tr,,t"'""" 
~ ficll econ~mlzlf, ma!I a ec,,nomta é fndlepenuvcl para ln. E. auim, ,.. "fm,tasma" 
,li fff qatr 1brlr c;imlnho na 1ocled1de Pois bem : n coopl'ra• d1tua d1l,cotia ,,,trn·tn(d, ,,. 
P' 1 qut tconomlza para nó!, porquanto arpara alf!.uns cru- ru,g,ca s. tra,rfonJJ, u ,,,, rru
itr• t nO·IOI enlrtga no fim do exerclclo &oclJI, eu 001 dá lidud, btnfuz,ja. D Satur11i,1v 
~.,, de 1umenlarmo~ ;io.ssos haveres na cooptraliv4', com F1rr,1ra du S,lvu Pinto 11C/i,,
... fnto do nouo c,p1tal. se compldam,nlc r,1tub,l,odu. 

D 
11 

A cooperativa obriga-nos a penear no1 outros horr.en1 e no1s~ ~;~,',:;'~~e~,:~,;;~',,,~:;,::•,;, 

O 1101,i;: , Impl-rlo 
Chml-R po•~u " o •iote
tõriu ,ln Mú•lra, qu" ar 
q11ivkV!l "" r,oçõee dle 
11 ilut, par : r ,obecer doe 
~UCHBI V( q t•Mtndoe de 
,•spfrih1 ilns súditos pnra 
com o &obernno. 

1111 flÓI rtunfd(•S, os cociperadores aprendem a tolera" mu-
i,IO _.0,. ""' p,<prlo, dd,1101 e • '8ll mar-se e a ojudar-se. Nova l~ussú. JQ d, outubrn 
., o Cooperallvl1mo é um dos melo, que ptrmltem a cla,ae d, 1951). 

- •No•s,1 Scnhor11 de 
Fátima•, o livro de Wil. 
lian Thomaq Walbh que 

Hiidorl ele-,ar-se acima de sua situação atual. 
~ 1/olad0·"· os lrabalh•doru podulo tconomlzar entrando 

1.,1 Coop,rallva de Consumo. 
,.,. 0 Cooptratlvl,mo famlllarlza se com os negocios e põe
Ili r• con11c10 com as grandes lnslllulções, como sej~m os 

1tll por 111cado dat grandes federaçõl!s de cooptratlvas 
~nsamo, criando o habito do rnantjl'l dos e-apitais tm gran-

*' cooprrallvas o Cooptratfvlsmo d á fcrça e ensina ~ m'!lhor mar.eira 
• ..,.1 •. 

TERRENOS A LONGO PRAZO 
QUEI EMPREGAR CAPITAL, 
GAIANTINDO O SEU FUTURO E SEU DINHEl~O 7 

VÁ AO ESCRITÓRIO IDEAL DA 

JMOBILIARIA MONTEIRO LTDA. 
''ª'ª da Liberdade , 110 - S alas 3 e li 

. Telefon e SOfi - Nova lguassú - E. d o R io 

-===========:lns Edições M1:lhoramo n 
:- ti,~ tanç~rum há plluco, 

eRSR VAZIR 
Vend,,se nesta e Ida d e 

conforlavel casa, tnda pln· 
lacta de novo, com 5 quar·· 
los Internos e 2 rxlernos. 2 
salas. 2 varandas, Ioda lns· 
talaçlo, em centro de jar
dim, sita à rua Mendonça 
Lima, 70, próxima à Estação 
da Central do Brasil. Preço: 
cr, 300.ooo.oo. 

TERRENf> 
Vende-se óllmo terreno, 

no fundo d111 referida casa, 
próprio para o ficina, galpão, 
garage ou mesmo casa re
sidencial com dimensão de 
10 por 37,IIO. Preço: CrS 
60.000,00. f ratar no lguaçú
Hotel, à rua Paulo de Pron. 
tl n, 60. (4) 

é baee11do n,, dep• imen
to de teslemunh11e ocula
res do~ milal{res e de 
Irmã Dolore~. li finic11 
dus tr?s e, iaoças v 1den 
tei; ainda viva , 

- D. Antõnro A l vores 
da Cunha, fundRdOr da 
Acodem ia do~ Generosos, 
na côrle de D. J o!lo IV, 
linha o cargo oficial de 
' tr inchtrnte-mor". 

- «Uooi Uonl Conta s 
S u a História•, de Mario 
Baldi, é uma a u tob iogr a
fia d e u m inrllozio ho c a 
rajá, com farta docume n 
lação fotográfica apa 
nhada n aR tab a ~ d o Rio 

Dr. Miguel N. D o n n i 
[

6

!] lmi
0
l[eas,pac~haanle!i1Mvaunlcllapra~I Ola I d a~ ~ ~ : :;~ d e fini a a 

o bra " D e Bello Galllcurn", 
d e Jullo Cesar, corno 
" uma b e l e za a em orna 
rne utos·•. CIRURGIÃO-DENTISTA - RAIOS X 

Cirurgia rla Boca e Ponte M o v e i 

AV. NILO PEÇANHA, Z3 - 3• ANDAR - EDIFICIO NICE 

TELEFONE 309 - NOVA IGUASSO 
D I àr I a m ea t e - Atende bora marcada 

......... NT' 'A""LI 
d o Imóveis d a s egunda Cir c unscr ição 1 

Htrme! Oomes da Cunha, Olicial do Regislro de Imóveis 1 
~ 21 Circanscriçlo da Comarca de Nova lguassú, faz publico 
"" COalormldade com o dispo1to no arl. 20 do Oerrdo-Lei n 
a, de 10 de dezembro de 1937, que a Sociedade Anonlma, 
l'arnilla, com aede no Olstrilo federal, • rua Buenos Ayres n 1 
~!l>Otilou em carl~rio, , rua Oelulio Va,gas n 126. nesta 
-..e, o memorial, pl1nta e 1i1u lcs de dom10io de diversas 
.,_ de terreno sob a denom,naçlo de Vila Heiiopolis, em Bcl
DdlD, 11010, 4" di1trito ~e•te Municlpio, fora do perimelro u,ba
~Oo 1ido Ge1memb11da dcuas ar••• uma pequena gltba, 
... 333.090.00 melros quadrados, cujo dcsmembramento 
• leilo da area pertenc:ente à fazenda denominada "Marllisa'*, L~~-11 tegaintea confronlaçõea : pela frente, com a avenida 
-:-polia, pelos fundo,, com a Eslrada de ferro Rro D'Ouro. r:io lado direilo, com a fazenda Aurora e pelo ,~querdo, p,r. 

COII ltrru do Major Claraz e parle com a mencionada fa . 
::• Ht liopoli1; a area loteada é cofiada por u:na vala que 
"11aª Gtaominaçlo de Maxambomba e foi divldid• tm ~16 
et c:om diver111 dimtnaõcs e c-om frtnfe para diversas ruas 
...:ecordo com a planta apr1,vada pda Preltilura Municlpal 
llata Maalclplo, deslínando-se para venda em prest•~õ,s por 
._ d P•blica. As lmpugnaçõea dos que se jutgarem prejudica, 
• ttrrlo ttr 1prt:1tnt1da1 rm meu cartorio dtnlro do pra 
Ili~ trinta dias. contados da 3' e ui lima publicação d .. 1e cdl 
.;, eº'ª l1u1uú, 12 de outubro de 1950 O Oficial : (a) ff,r • 

..... "" ( ''""º '.!-3 

A• Pre1idute Vargc11, 149 
9" a nda,, ,ola 5, Tol. 43.7535 

Rio de Jonelro 

lllil 

NOVA AURORA 
TERREIIOa Á PRESTAÇAO 

BEM EIITRADA E SEIII JUROa 
BAIRRO SÃO JORGE - Ramal de Xerém. Coada

çlo barato, oamloboa.ete do Belford Roxo e Nova Iguus11 
al6 Nou Aurora. Clima igual a Petrópolis. Agua com 
1bundanci1, e loc e fôrça passando dentro das terras. Plan• 
ta oprovadl pela Pre!eltara de No .. Jgatss6 Facilidade 
de construção, venda ew 72 prestações meo~ais a começu 
de CrS 225,00, Tratar i 1v. Rio Bràuco, 91, 6° aodarJ. oa 
com u sr. lldlo a.o loeal ou i roa D. Locia, 60, em .isel• 
ford Roxo, oo com o sr. Joclao Bimos, ã ro1 Marechal 
Flociaoo, 2035, telefone 285, em Nova :t,oas,ú-E, do Rio. 

/ 
/_ 

Contabilidade, A»i,1. Fi,cal, 
Contrato,, Tran,f. e L,gali• 
uçõ" de Firmas, Securo,, 
Decl. lmpo,lo de Rcoda, ele. 

Manoel Pedro de A. Couto 
CONTADOR 

Escritório ' Resitleocla : 
A,·. Nilo Prçaobo, ?3 • J•. S. 6 A,. N.lu l'tçaobJ, 630 

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

s 

Artes Plásticas 
Oi /lomcngo, no 1<'culo XIV se torniram bhuntr 

f Hes para rnb.ir ,. A'cmanlu t f.unç .a pinto,. e bH 
unte fJ-Ot gr.a..,_.u ;a.o u u comercio com a EtpJ.nlu, lu 
ha e fuoç.a, para ut,mular a arte. plct6rica não ,6 na 
c6rtc ducal, mu umbém nu ígrcin e entre os ciJ,. 
d.ios d,s d1vcrs11 c1d1dcs. 

O arti,u poJe escolher o, próprio, meio, de co· 
municação onde quer ,iue • "" inteligente scno,b,lidade 
o conv1J,r e pode escolher o modo pelo qu•I se sente 
transportado por motivo, de pcnuuio 1num,. Se um 
pintor julga poder e ltpreuac·1e com um triangulo ou 
par-lclepípedo, pua narrar a propr<a idéia d, lurma, e,• 
se pintor c,d tio autoriza<!o a faê-lo quanto o outro 
que ,e rxprimc por meio d, form• da m•ç•, do violio 
ou do rcixe. o, elemento, gcorr.étrtcos pude.n cntr.r e 
gravar na pintura e na ,,cu 1 tura, 1111m cumo um poeta 
escolhe a• ul,b,, e os vocibulos no lhice comum, n• 
gumhica de todo, os dias. Não ,ão a gramh,c, e o 
o vodbulo que f,z,m a poc i,: ê .. ,, ,ão meios m>t<ri•is 
de q~e o poeu se utiloz, como e quando quer. A poe
\ la consiHc na carga sco,{vcl e humana, na colocação 
c1pecial, na virtude ritmic2, n:a a!Cen•io fant:utica que • 
mruição do poc!• ube iotn,Juzir cm c,da um do, ele· 
mrnto• (P. M. Birdt). ---------------------

Mande pintar o seu retrato 
Envft 3 5U1 f itr gr.1lla para a G de ria Calvino Uma 

semana dep(d!, ptdo \:Otreío, reccb~:d o seu n:tra:o p n 
lado a crayon por um artlsla l,wreado e de grande n-:nom(. 
Se f,car lntelramen11: de s.:u ,grado, como ltmos certeza, 
pai!:Hii C1S 600,00. Caso col'llrarlo. nada pagor6 Pac1111a
mos o pagamento. Enviamo~ catalogo, d~ p·ntura a qui:ni 
nos solicitar. CALVINO FILIIO, rua de Sinta LJZla, 799, 
Caira Postal, 2477 - Rio de )moiro. 

--------------------
Dorvalino ~oi iaotoi 

Despachante Esladual 

R1i10 dr. Getúlio Vo,gos, 111 
1° andar - Sala 103 

NOVA IGUASS0 - E. DO RIO 

P
. vende-s~ ern oti:no es (8Il0 tado, muca •P1~yt:l

modt:rno, cordas cru--
zadas, 68 notas e ctpo de me
tal, por motivo de mudança. Ba
se de Cr$ 15 000. T rlta-se à rua 
" raguata, 200, aollga Rala, com 
o sr. WIIII. 3-3 

TERRENOS 
1 PRHSTAÇuHS, SHM EftTHADA 6 SHM JUROS 
OI mais pr6,imos da Estação de CARAIIUJOS (E.F.C.B.) 
a S, 10, 15 e ZO minul,,.. Preço• a partir de 6.000,00. 
Pre,taçõe, a part ir de 100.00. Venda, dilriameote com 

1 o Ten. \R:'>~ LUO nu, 1 ·cai, e cm sua residência, 
,1 junt, à C-1,çã" de C\R~.\IUJOS. 

jl~7w===se r===Jr:15i1EiE:JUt· ·- 1 

Curso noturno 
gratuito 

A lodos os lrabalhzdo
res que desejarem Ins
trução, o Gln61la Alrânlo 
Pelxolo mantém um curso 
nolurno inlelramenle gra
luiÍO. 

Oficina 

Ginasio Af ranio 
Peixoto 

um bom colégio 
para os seus 

filhos 

(\\ecânica 
SOLDA ELtTRICA E O XIGtNfO 

Servh;o de torno mecanico f.' plaina, eoosertos de mAqulau 
em gl)r,l, reformi\ em motôf<'S do ~ombostão inten11,. moa• 

U~êlU e 8.'!"•'Dt&W('DtO de mâqOlDlt de qa1lqaer üpO. 

Bittenconrt & Alarcão Lbla. 
Tra,. 1.l d< \l~r~u, Z4-Ttl IJ6-1'.0\'A IGUASSU'-E. •o Ri1 

V IL A HELIOPOL IS 
CIA. PROPRIETÁAI BRASILEIRA, S. A 

LOTES DE§DIE 1(41- Mllll CIR.11.JZIEIIIRtOS ÁGUA E LUZ 
VENDAS A PRAZO E A VISTA 

Ed. Nice, 3º. andar, saia 5, Nova lguassú. - Escr.: Vila Heliopolis. - 97 Alt~1iraut .: Birroso, no Rio 



6 CORUIO OA LAVOURA Domlnito, 22-X-l~ 

ARROTEAMENTO DA . BANCÕõÕBMSii"'S""Al ~oR 
FLO~ESTÃ Vl~GEM 8 

.Mª'i"~ ESTABBL~e,MeNT~ oe eallolTe :e .. ,: ~ 1
\ 

1
\ F1hal ne Nova lgnassu.,.E. do Rio: Praça da Liberdade, 98 • é d,º. 

Teleit ~ ([onta~uria)e l~ (üerên{ia)~End. f gl.: "iatélite"-[aixa ~o [oneioJ 
Ao sul do S,hará encnd,m se reg,ocs enormes que 

em gr>ndc parte r,iio ,iio , xplor,d,s ou, pelo m<no,, 
niio o sio ,m larga esc•I•. Ne>ta parte da terra vivem, 
purém, ljO milhée, de homen•, mat • pr,,dução impor 
u ·Ó cm 3 ¼ mais ou menos do MUI mundi,I. 

Agor.1, com o número ~cmpre crc~centc de homcn~ 
e- luvrndn r•giõts rxcensas na ttrra cm que se 5ofrc de 
fvmc e de m1>é1 i,, • hum,uid,dc não podr, por m,i, 
trmpo, permitir-se o lux) de ui, t<rras incultas e por 
i"o • lnglnerra começou, ,pós a segund• guerra mun
di,l, uma coloniz,çiio mais intensiva das suas posses,ões 
1fricaoo,. Ji se iniciou a prcdução de amendoim cm 
larga cscah, pois destas n,,zes obtém se o óleo que é 
muito proprio pua a f,bricação de margarina. Mas 
prcci,~-se de muita labuta antes de se conseguir o fim 
dc1rj,do. Em 1948 o, primeir<,. 1c,o.ooo acres já estavam 
plantados, mas o trabalho na floresta virl(cm semprr 
continu,, penetrando nela com tr>tore, e • bulldosers., 
convntendo-a em terra lavradia. Em média devem-se 
derribar 1so grandes arvcrcs por acre e muito~ jovens 
inglese< e 10.000 pretos labutam debaixo do ardente sol 
tropical. 

As feru fc g,m para as rei:iões ainda inculcas, mas 
• cecé e os mosquitos não se deixam cxpulur pelas má
quinas modernas e neste sentido há um perigo, pc.ís a 
ced causa a tcrrivel tripanossomiuc e os mosquitos 
transmitem I malária. 

E', poi,, recomendável que os operários cm Tan
itanyika e na Rhodesia Sctrntrional sigam os preceitos 
dado, pela Comissão de Ma1'ria. Um grupo de peritos 
da antiga Sociedade da. Nações no seu rt'lat6rio, publi
cado cm 1938, recomenda uma dose diária de 400 mg 
de qoinina a :itulo de pro61u:ia contra esta doença du 
rente t6da • estação de malaria e uma de I a 1,3 gra· 
mas durante um pcriodo de j a 7 dias, sendo um rc
medio excelente em caso de um ataque de febre. 

Podc,n-sc ter grandes projetes na Inglaterra e po
de-se esperar que cm ;9s1, 3 1/4 milhões de acres este
jam plantados de amendoim, mas se os opedrios encar
regados da execução desta obra, adoecerem, esta circuns· 
tin~ia constituir: uma grande demora na realização do 
proJeto. (..,.) 

011:10 011:10 

l\gencia Internaticnal 

~ 
eamlnhões, Tratores e Máqninas l\grtcolas 
Peç11.s legítimas e acessórios- Veadas e consertos só a dinheiro 

Oficinas e serviço ,necanico im geral : 
Trav. Moura Sã, 85-Tel. 4' J 20-Nova lguassú E. do Rio 

"=10 

SE DESEJAS UMA eASA OE 
61\IU\NTIA, PRf>êURA 

F ARACO Loterias 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 2128 

NE>V1\ IGUASSO E. oe RH) 
_...,,.._,,.,_, ,. • • ----r"',..-... ....-._-_ ........ ,__,._,._._,.,. ,._,.._ ........ ,. "',. ,- ,._..__.. ..,_,. 

Curso Musical Peregrino de Castro 
aaexo ao GIN1\s1e 1\FRIINlf> PBIXf)Tf) 

(Eqalpan4o ao Coa,.rvat6rio Brullelro de Mliaíca) 

Aula• de TEORIA MUSICAL, VIOLINO, 
PIANO e seu• aimilaree, 

· ~'=l!':iEED== namen 

Dr. Eduardo Silva Junior 
CIRUfiGJÃO DBNTISTA 

,oHSULTÔRIO: 

RUA MARIO MONTEIRO, 221 
NILÔPOLIS ESTADO ~O RIO 

i Oont"U~ões pa.r~ a,s cont3s ~e depósitos 
f D~i,óslh1s sem limite . . 

2 0
, 

r D õ·'t . . . ~ . • • • • ,o a. a. 
X ,CP,,;' " rn1e, 3l nun_.,no, Cr.t 1.000.00. R, ti,:.,Je, H,·res. Nlo r<odu, juros o, ,aldo, inltt ~·'1'--·dá~ubda quar.ha, nem a; contas liquidada, antes de decorriJos 60 dias a coatar da t •• 1 a a crtura. 

? Depósitos Popalares -· Limite de CrS 10.000.00 , li 1/2% a. a. 
? Dcp_G,ito_s mínimos, CrO 50,00. ketiradis ntlnimas, Cr• ZO 00. Nlo reodem i•ros o• •atdos · 

1 
a) mk_r,ores_ a _C,$ 50,00; b) excedentes ao limite: ci' das contas encerradas a~tes d~ 
dccomdos 60 dias da data da ab,rtuu. 

0cp6sltos limitados - Limite de Cr$ 60.000,00 li¼ a. a. 
Limite de Cr$ 100.000,00 • 3¼ a. a. 

.,: ~cpó~itoo mfnimo,. f.r$ 200 00, Retiradas mínima,, Cr$ 50,00. Não rendem juros os seldos 

9 inferiores • Cri Z00,00. Demais condições idênticas ás de Depósitos Populares. 

g Depóshos a l'razo Fixo I Depósitos de Aviso i>rivlo 1 
Por 6 meses 4 % a. a. 
Por 12 meses . . 5 % a. a. 
Com retired~ mensal da renda, 

por melo de cheques: 
Por 6 meses . 3 v, % a. a. 
Por 12 meses . . 4 v, 'M, a. a. 
Depósito mlolmo - cre 1.000,00. 

Para retiradas mediante prhio aviso : 
De 30 dias 3 \li % a. a. 
De 60 dias 4 % a. a. 
De 90 dia, 4 V. % a. a. 
Depósito Inicial mlnlmo - Cri 1.000.00. 

LETRAS A PREMIO: Solo propordoaal. Condifles idfntlcas h de Depósito a Prazo Fixo 

Faz, nas melhores condições, tôdas as operações bancárias 
COBRANÇAS - TRANSFERtNCIAS DE FUNDOS. 1 
DESCONTOS de letras, saques e cbequea sôbre esta ou quaisquer outras praças. 
EMPRtSTIMOS em coutas correntes com caução de duplicatas. 
CRtDITO AGRICOLA n longo prazo. sob a garantia exclusiva da truta. 
CRtDITO PECUÁRIO a loogo prazo para custeio de criação, aquJslção de gado 

para engorda, recriação, etc. l 
CREDITO INDUSTRIAL para a compra de matériae primas e relo!'IDas, aperfei- '.} 

çoamento e aquisição de maquinário. } 

Sao atendidos, com a maior presteza, todos os pedidos de informações e J 
esclarecimentos eôbre q ualsq uer operacões da Carteira de Crédito ,!, 

Agrlcola e Industrial, que se seba em pleno funclooamento. -~ 
Agências em tôdas as capitais e principais cidades do Brasil '.( t Correspondentes 011s demais e em todos os pafses do mundo y 

~:--: .. :~._: .. : .. : .. ,:0 :.-.-..: .. :-,.,~+x+-:« ~ ~ o e , , G o , o o o ~ o e 1 • , 1 1 1 1 1 a I a a I J 
COMARCA 
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DE NOVA 

IT 
IGUASSÚ 1 

AL 
Registro de Imóveis da segunda Circunecrição 

Ginasio Afranio 
Peixoto 

um estnbel ecimeoto 
de ensi no que hon
ra o Muni~fpio de 

Nov!I lgua,~ú 

Dr. Pedro Regina Sol,, .... 
Médico operador. p.,101 • 
Consullas d,árlas das 8 ia; 
h<. - R. Antonio Carlos ~I 
Tel. 284.-Nova Iguusú.' · -

A dvogadoe 
Ruy Afraaio Peixoto e Pw. 

naaJo Pioto - Dlàrlam,ate doe 
8 às I l horas. - Rua 7 de 5e
len, b10, 84 .3o andar-Sala 35. 
Telefone 32 (1786 - R!o, 

Advogade 
Dr. Poolo Mocliecio-AdtCJtlda 

- R. Oetullo Vargas, 117. F'oae: 
282. - Nova lguassú. 

Dentiatae 
Lui1 Gonfol•H - Clruralll 

Dentlsla • Diariamente daa 8 .. 
18 horas. Rua Bernardino Mele 
n. 2139. Tetelone, 314. Nan 
lguassú. 

RUBEM SILVA - a..,.... 
denti,ta. - Ed. Co,loca, I' -
dor, •• no. Telelo••, 4Nfll. 
Rio de Janeiro. 

Dr. Pedro Saotlogo C... -
Cirurgião Dentista. Rala X-(l!dl. 
liclo Ouvidor). Rua 011Vldor, 
169, So andar, sala 811. Tdl, 
fone, ~ - Rio. 

D••11•••••,. 
E1crltorlo Ticalco Co..,..._ 

Santo• Neffo I lnolo (Contado
res e Oespac~antes). Sen'911 
comerciais em geral. 11111 dr, 
Getullo Vargao, 22. Tel. D -
Nova lguassú. 

ef>NSTRUTf>RBS 

João Slmanolo - Con1lnW 
I'ccnclado. - Encaneg- dt 
construções e recanstruçOet e11 
gera l e sob a~mlnlstraçJo. -
Res : Rua Marechal Flon1ao. 
2036- Casa XI - Nova lgu..., 

Roberto Barool Soare,-Co .. 
lrulor licenciado no MunlcfplO 
de Ouq ue de Caxias. Resldeate 
em Nova lguassú á rua Edm.., 
do Soar<S. 304 

Hermes Gomes da Cu~ha, Oficial do Regislro de imóveis 
da 2•. Circunscric;ão desta Comarca, faz publico de confo1ml• 
dade com o disposto no arl. 20 do Decrdo Lei n . 58, de 10 de 
d~zembro de 1937, que. Antonio Vona e sua mulher deposlla
ram em cartorio. lt rua Oetulio Vargas n 126. negta cidade, o 
memorial, planta e litulos de dominlo referentes a uma area de 
lerre~o designada por lote numero 122, da 2• gleba, siluada no 
Nucleo Colonial São Bento, no 4° dastrit(') deste Munkip10, Bel
ford Roro fora do perimrtr,, urbano, confrontando pela frente 
com a Eslrada Automovel Club, pelo lado d ireito com o lok 
n. 1~3. pertencente a Ivo 1\lencar,. pelo. uquer~o. com a rua 
Arrozelo e nos fundos com Teoton10 Fel1x cta Sirva e José Pe· 
reira Caldas, dividida em 51 lotes com dlve-rsas dimensões l' 

cem frenti: para divers~s ruas, de acordo com a planta ~e. ~e
loteamento aprovada pt:la Prcfdtura Municipal deste Mun1op10. 
distlnando-se os lotes p.itra venda l'm pres1ações. p~r oferta pu
blica. As impuRnações dos que ~e julgarem prtJud1c;i~os de.v~
rão s~r apresentadas em cartorj() dentro do prazv de tuntn d1.1., 
contado~ da 3• e u!lim;, pub!ic.rção Oe!iltf' 1':ova lg~assú, 10 de 
1utubro do 1950. O Oficial: (a) Htrmts Gom,s du <.,mit.,. 

Sociedade h~ti~ini~~ 
Onião futda. 

Padaria 

Dslna e Entreposto de Leite 
Laboratórios completos para an!l.llses de leite 

Matri Z I AVENIDA FRANCISCA oe ALMEIDA, "" 

e Co~ie-ít~~ia "si~-- L~i~- '"'< p i(~d,IA;I; ,P·;:;~0

: ,-R::0:;~1\~Ã:··:~,0r:·r:'.°s.z 
Pão quente a IOda hora. Manipu- (Edifieio p,oprlo) - VILA MERITI - E.rodo do R,o 
lação ,smerada. Eopeciallda~• em 
rosquinhas amanteigadas e baseou- J e S É M Jl R f A T E I X E 1 ,,: ~ 

tos de ararula e outros. S O C t O G E R E N T E 

~ ! ~~-'!}!~çea~}}~~!! 41~-t~~; J / ;....... ................. ...,.,,......,.,-_,,.,,.,,......,.,.,_,. __ ~---
NovA IGUASSÚ- E, DO RIO f 1 

-· j Contratos d~ '9occ1çJ0 

l Oficina Mecânica lguassú 
11 

O oovo proprietário de prédio ou apartamento •\~: 
obrigado a respeitar a Jocaçilo exJsteot~ em vi:, ,i;· 
de contrato por instrumento particular. uma vrz. ~/>S. 
trado no REGISTRO DE TITULOS E DOCU.ltE' tl~Jl
Esea provldêoola torna o contrato um documt>nto P _. 
oo- com validade contra terceiros - luluroa 1ui.r•:il8). 
doe no obJeto do contrato (Cod. Civ. -arta. ta5 8 

C 1,n•crtO (' reforma ~ç-.al de .lUl mÕv('l:l, C (a• 
n11ril1õc1. - Se hfa ic a , i: ~~uio. - A·J,.roç2o de 

freio,: hidnulico• a quilt.1uer ripo dr curo. 

DUGCIIII & FRANCO 
~- M1recbal Florlaoo, 2376-NOVA IOUASSÚ-E. do Rio 

Cartório do 3°, Ofíoio 
Roa dr. GeUillo Vargas, 42 -NOVA ICIUAssd. 
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CORREIO DA LAVOURA 1 

Ô choque, ontem verificado em Ricardo de Albuquerque, de uma máquina contra 
elétrico repleto de passageiros teve trágicas consequências, havendo feridos 

um 

RESTAURANTE DO SAPS Esc~~adi,]~~
0
ª::.~:t~~eri~:u.,<~o,~~::~~= 

M BELÉM Do PARÁ 
da E,cola lguas,u•n• de Motomu,, dirigid, pelo 5f. Ma 

E rioho Magalhic•. A' rdcriJ, E•cola, bc_m imtal,da á rua 
Bernardino Mel<', 2095 (pr~do<.l da a~tog• f,rmaco, Plu 
mincosr), comp.arrccnm mu,tos convad.ado,, mdu~lVC cn· 

ooer6 embarcar a m a o b i, 
destino • Belém do Pará 

~:. cear.!, o dr. Francisco Ma -

rante para a freqnencla de mi, 
lhare, de trabalbadore.. 

Em Óbido,. também ao Pará 
a queles diretores do SAPS te: 
rào a companhia da dra. Lia, 
domar 8&5to!, que vai proce. 
der ao levantamento dA• coadi, 
ções alimenlare, do homem do 
interior . habitante daquela re, 
gião, onde se verifica o feno
meno do piracema e onde o ca • 
bocfo exerce s uas a tividades oa 
exploração das industrias ex, 
trativas, como a da castanha 
do Pará, da borracha do Rio 
Trombetas, etc. 

l Brandão, que, juntamente 
1~ 0 teu,,cel. Umberto Pere
'\o, vai ilu11peciooar os Aer .. 
~ .. do SAPS. inclusive • E•· ~1, d• Visitedoras Agne, June 
i.,Jtb, am do• gran~es nucleo_s 
f,ronadore• de técnico, de alo, 
.,,tafio ao Ceará. 

Eao Belém do Pari, o diretor 
pr•I do SAPS, teo.,cet. Um, 
ierto Peregrino, terA oportuno
lide de ioaugurar um l(estau. 

A. Filhoa de Iguassú 
RESUMO DAS RESOLUÇÕES 

60 DIA 1 7- 10 - 1950 

o) - Conudtr licença au 
-r:wdo sr. Cario, Rubens 
T,ffQSSOS Vieira, enquanto es~ 
,o, a serviço do E:urcito Na
dtJ,141; IJ) - tomar ciencia do 
,fit,o n. 1'5/50 da LID; c) -
,oorcar a data dt 19-11-50 para 
o "'ª"ª"'ento, ds 21,30 horas, 
do Concurso da Primavera e 
• d, 2-1//.50 para a corooç4o 
,la rainha elerla. Traj, de p;;s
,,io w,,,p/eto. Nflo haverd con
Jit,s; d) - aprovar e arquivar 
o Balonut, apre~en/ado P• 
ID sr. Tesoureiro relativo ao 
llllS de s,lembro ultimo. 

C01cuno da Primavera 

Foi deliberado pela Comissão 
p, o concurso acima terd o 
• thmino no proxi,no dia 
1911, novtmbro, ds 21,30 !toros, 
'""''ª'"'º·Se a venda d• votos 
"'~unchimenlo de vales equi-
1ol111lts aos mnmos, ds 21,15 
lwra, da mesma data. Os va, 
i,,_ 16 ln/lo r,alor quando ru
trituas pelo Presidenl• e p,lo 
11SD11re,ro da Comiss4o. 

AVELINO PINTO BENTO 
Direi. d1 Seer,taria 

~iuó la~mte uu~e 

Resultado d& última 
apuração para Rainha 

da Primavera 

Anolga Silva . . . 
Joana Langoni Coelho 
Zoraide F. Silva . 

Voto, 
7900 
3600 
1300 

\ ·: 

---· 
A graciosa sta. Anolga Silva, 
que vem sendo distinguida 
mais uma vez, pela maiori~ 
da familia a/vi-rubra, aprssen• 

IESOLUÇÕES DE 18_ 10_ 1950 tando,se assim como uma das 
candidatas mais serias ao tt
tulo de Rainha da Primavera. •) - Autlar o conr,ife do 

C.,,:,.ca_ B. C. para a realiza"° dt Jogos amistosos no pro, 
...., dio 28 do corrente, ds 
ll 4oras, no sua quaJra; b) -
•haa, à LID, solicitando au
loriiaçio pura real,zar parli
~'!nustosas no dia 28 co,n o 
-wtu B. C. • no dia 11 do 
,rox,mo mis c,m a A A. Cul= do Encantado; c)- agro-

aos srs, t'asC1Jal Paladi
':',: &n7omitt Chambore/li o J, :crm.nto, respectivamente, 

Boia.l e Viga. 
empa.ta.:ra.m 
O Ruiu/ F . C.., fazendo a sua 

estreia, empatou com a A. A. 
Viga de 2 x 2, ap6s 90 mi11u
los de franco predomínio. 

Ptdro e Milton marcaram 
para os estreantes. ~ TiOo t 
Sura/ol p a,a a Viga. 

Dentadura• 

Marinho Magalhães, diretor da Escola lguassuaaa de Motoristas 

tendidos un assuntos 2utomobilisticos. Anexo á Escol, 
funciona o ucritorio de despachante de Muioho e Re· 
nato Mag•lhães, onde foi inaugur2do o retrato do de
puudn Muio Guimarães. 

A fücola lguas.uana de Motoristas, a par de 6lmes 
t~cnicos, tem exibido fitas comicas para u criança.,. 

E C) 1 T A L 
De p11blica,10 de documentos, em proce110 de loteomenfo de 

fenos, com o prazo de dez (10) dias, o req11erimenfo de 
Mano•I E,, .... GIi • sua mulher Manoela Puga 

Gomez, na forma abaixo i 
Henrique Duque Eslrada Meyer, OIJcial da 1• Clrcunscri• 

ção do Registro de lmovei• da Comarca de Nova lguasfú, Es• 
lado do Rio de Janeiro, na forma da Lei : 

Pelo presenle edilal, com o prazo de 10 (dez) dias, faço 
saber a quem inleressar poBBa GUe por Manoel EslevesGil e sua 
mulher Manoela Pu~a Gomez, espanhois, proprietários, resid<nles 
e domiciliados no Distrito Federal á rua Emllio de Menezts, 
197, foram deposilado, nesle carlório, para Inscrição nos ler
mo, do Decrelo Lei 58, de 10 de dezembro de 1937 e re~ula
menlado pelo Decrelo n• 3 079, de 15 de setembro de 1938, o 
memorial, a planla. os tilulos de dominio e mais documentos 
alusivos à orea de lerras abaixo descrita, a qual foi dada a la 
zer o me.m:lria!: Terreno com frente para a rua D. Cecili:? , 
medindo nesta frente 110,00ms, pelo lado esquerdo mede •.. 
150,00ms. e conf,onla cnm a Soriedade Terrilorlal Construlora 
Sotec Lida. pelo lado direilo em linba com uma deflexão me
dindo l!\O,OOms., confrontando com Manoel Paiva Ferreira, com 
o Requerente, com a Sociedade Territorial Construlora Sotec 
Lida. e com Oscar Ribeiro Barros, nos fundos medindo I02,00 
rnts. confrontando com Oscar Ribeir-.19 de Barros, silu tdos no 
lugar denominado MIRuel Couro, 10 dislrito do Município de 
Nova Iguassú, 148• dislrito do Eslado do Rio de Janeiro, fora 
do pe rímetro urbano. terreno eate designado por lotes n•• 79 a 
99 (ímpares). Aos interessados porventura existentes llca mar
cado o prazo de trinta dias, contados da ultima publicação :lo 
preoenle para eleilo de apresenlação de impugnação. Para cons
lar, atendendo ao que me foi requerido hoje. foi leito o pre. 
sente e outros de igual teõr, para alixação e publicação. Dado 
e p,ssado nesta cidade de Nova lguasoú, aos 19 dias do mê, 
de outubro de mil novecentos e cinquenta. Eu, H~nrique Duqut' 
Estrada Meyer. Oficial, o subscrevo e assino. Hentique Duque 
Es trada M,yer. Estraldo por copia logo em se~ulda, eslando o 
original, que lol afixado, devldamenle selado. Henriqu• Duqu, 
é slradu ftJ1ytr, J-3 

rav,/h4o do Club, e de ma, ::°J pa,a cob,rtura do ~,stid
"l _ • quadra ,m construçflo; 
ldcio umgrülular-se con, os 
- s que "us dias 14 e 15 do 
frib lnte, abntgadamente, con-,,.:••m com os seus esforços Co nser los d e dentaduras: fa, Resta nte da Tabela do l(eturno no Campeona lo de Basquete 
foa,• • pu,o o conslruçllo da lhas de dtnles, dentes sol tos, X 
c.,,j'º. ºº sr. /oflo Paulo chapas quebradas ou rachadas, 24- - se.: E. e. lg u,« ú X Mc,qui ta T. e. 
1111a o, Ptlo elabo,aç4v do cro- reembassamento, em menos de 25-X- 50: Mil ion:lrio, E. C. x Afoâoio Pcoxat o 
- .,"• bo,uJeira do Clube; e) uma hora. Consullor lo e Labo- 27-X-50 : l~u11,ú B C. X Mdiun:lrios E. C. 
• Lqo'"."ª' o Bol,tim n. /J2 ralorlo do Dr. Nllson Rodrigues! 31-X-50: Afrâoio P,ix "º 9 lgu•••u' B. C. J. Monção - Rua Paulo de Pron- A 

IIU Un, 60. Nova lguassú. Das 7 1-Xl-50: Milionfrio, E. C. x t. C. I~u•••Ú 
00 SO\IA - 2o Stcrelár lo ás IO horas. 3-3 3-Xl-50 : M , qJit, T C x !0 11< ú 13. (' 
~ ... :--:·,:-: .. :-,· ...... ::--:·•'.· :• :--: :- =··'. ~ : : 7 : ~ ..... ·- ...... : • : : • ;-!-! .. : : • ,:. : :, • :--: : ~ ... : .. . . • • -·-=-=· ... -.... :-:•.,.....:-?: .. ; ... :--: ... :-:-:-: .. :-,:.•:•-,;.),ri. 

; 
Mário Ci ui ma! ã e s I Fern~ido Nunes Brigagão J. 

ADVOG'\Du~· ==== :,

1
:~I 

BS!2r TÓRI ~ , lHf. NIL"'l P.E~l\NHA, 8 - S brado - Ili V1\ IGUASSÚ 
li u R A R I O !D I à r i a m e n t e,) 

Das 9 às 10 horas Das li às 12 horas I 
__ ..,..,G+_'-'c.-J'9: ... :--: .. :••:-:..-:+X-•r:-<··X·•:+:-.-~~;r-.,.c.vr:-<-: .. : .. : .. :--:••: .. ;w • .,..,:,..-:--: ... :w:..:---...:-v~~, o o o o o<R, • 

e mortos 

CORREIO DA LAVOURA 
ÔROÃO INDEPENDENTE 

&gistado, IU aca,do com o dt&r•to federal u. 24.776, dt 
14 d, j1dho d, J9!,,, no lartorio do ío Oj,c,u <·' Ao tas. 

Fundador : Silvioo de Azeredo 

P u b 11 e a-a e a o• d omi n gos 

ASSINATURAS : A N U N C I O S 

Ano , CrS 30,00 Preço por centimetro: 
Semestre 20 00 1• P•Rlna Cr$ 5,CO 

' Pag. lmpares • 3,50 
Num. avulso > 0,50 • pares ou 
N. atrasado 0,70 Indeterminadas Cr$ 3,00 

Publlcações a p edido, preço ?º' linha : CrS 0,80 
Par a a nunclos a longo p razo, desco ntos especiais. 

Toda correspondenc,a sobrt anuncias dttlt ser dirigida 
d gertncia diste jornal. 

R. Bernardino Melo, 207S•Tel. 180-Nou lgua,,G ·E. do Rio 

E. O. lgua.ssú 
RESUMO DOS ATOS DO SR. 

RODEI O DE 
PRESIDENTE: 

ANIMAIS a) - Oficiar á LID em res
posla ao seu oficio n. 157/50. 
após tomar clencla e arquivá· 
lo; b) - lomar clencla e õrqul
var o ollolo o. 31/A, do Brasil 
F. C. de Barra do Pirai; cJ -
tomar clencta e arquivar o oll
clo n, 49/50 do Aero Clube 
de Nova lgu,ssú, agradecendo 
ollclalmenie; d) Incluir no qua, 
dro social na cakgorla de con
trlbulnle, o sr. Joaquim Fernan
des; e) - Inserir em ata um 
voto de louvor aos nossos atle
las que disputaram partidas 
amlslosas de fulebol no dia 15 
p. p . domingo, conlra as equl. 
pes do 1° e 2• quadros do Bra
sil lndu~lrlal F. C, da Eslação 
de Talrel~, p e I a magnll,ca 
conduta e brilho esportivo pe
los mesmos desempenhados. 

Conf 11 m! já anunr::mo•. 
será realizJrlo nn pri xim 
domingo, dia 29, 00 e1-
t:ad10 F,anci \co l:hr0 n1 , u, , 
r9dcio, que comur:I d< uni 

concurse. de amm1l~ d~ cl~llii· 
se e montaria de aoimii, 
chucros per diversos rc õe•. 

Do programa or~•niz• io 
pela Comissão de Rodri'>< 
do Brasil,conit, :-:i 4 prov•s, 
• !Obtr: •nimal d• morch ' . 
ani.nil esquip1do. montaria 
cm aoimil em pêlo e mon• 
caria cm animal :..rreac1r. 

Non Iguassó., 18-10-1950. 

z.,r/y A/arlins - Jo Secreta~lo 

Serão di1tribuido, prtmics 
aos vencedores. 

IPRH 8 
à ºA D I O m: A U A 

eeNVITE 

A OAS,4 LAURA convida aos seus 
amigos e fregueses a ouvirem diària
mente pela onda da Mauá o progra
ma "Atendendo aos ouvintes" irradia
do sob seu patrocínio das 16 às 17 hs. 

CASA LAURA 
18 ANOS DE BONS SERVIÇOS 

OEPJ\RT.!\MENTt> OE MéVEIS 
Dormitórios e SalRs de to<los os estilo!!, 

M1il11P, TapetES, Colchõee, E~tnrl'R, Passadei
raf, Coogóleuos, Peç11s avulsuR, tclC. 

DEPART,\MENTf:> OB RÁOlflS 
Rádios, EletrolsR. Geladeirns. Encer11<ld· 

r»R, A•piradNt>P, p,,ç,.s <le Racfi,,, Mr,terii,J 
t•l{ltrico, 8R.te:i~P, PilhttP, 1:tc. 

SE~Ãt> OE OISeõS 
A m ·d or e m11is vHrlada c,,leçào do Dr~cos 

dos subúrbios. 1\lúsic11s oaciou>1i~ e estrun
gdr1ui ew suas melhor.:s loterpretações. Al
b ua~, a gulh a~, escov11R, etc. 

RÁDlt>-()FlelN11 
A m aill be m aparelhada para consertos 

em a pare lhos elétricos. Rádios de todti& as 
m11rcas. Peças legitimas. 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2328 
Nova lguassú E. do Rio 

' 



A questão reço do trigo nacional 
O desequihbrio entre a cotação do grão nacional e a do::-~-~,,-Jii.~-::iD=---~~---~.~-

1

-llil)-~-,

1

_~-~\,, -,l,-ª~=1\='",~(l' '!, ID=,

1

-( 

importaao é normal e ocorre nos países que ainda JUlUlL!U ~~ ~ti.li. =IJOJJI 

do 

não se tornaram anto-snfinientes. ~-,;yu-wm·14"ª11
~~~·::~~:

1U~t:g~:r:nt~ ,-..c·-·1**!U, 
(Starpre~s) - Eoqu1rn 

to 11s 11utor11ltHles fo<le 
raie o.i c,tnduai•, junta 
meotu com os triticulln 
t ~-. ~•· t>rop~obam nun, 
d ecbivo e,f 1rço pnr ,1 li 
b rtJr o p ,1(3 du dupeo 
d,rncia e m que se cn 
contra do$ s uprimentos 
de trigo estrangeiro, bá 
os que descrêm da cam 
panba e nela coxe rguam 
apen:1s certos a~pectos 
menos positivos do mo 
mento. Assim, u questão 
do preç, d.i custo do 
ceresi brasileiro estaria 
sendo apontada, em ai· 
guns setoreei, como ftttor 
negativo, capaz, inciusi
Yt', de comprometer o 
1entldo ecooomico da 
campanha. 

Não se discute que o 
preço do trigo nacional 
1eja, nesta etapa, mais 

elev11do que o do siwl- mais amplo, vinculado à 
1 tt r estr11ng.iirn. Seria pro p ria iodependeocia 
11té de estranh:1r que t>Connmica naclonal. 
is8:> n à e. . 11contecessf, De lato, c,uon bµm us 
qu-.. o Bra~1I. lendo d.i ~ia11lRva A~1,11, Brasil, ~m 
µ11rtir pr<1ltct1melllll cio fio~ õe 1906, dl'vemos 
na,ltt, consegui~ije produ tudo l11zer para dar à 
zir o trigo pnr preço de ao~11a terra essa coodi 
concorrência com o pro- çào easenciat de iode 
duto estrangeiro, obliclo pendeociu, a base da 
em nações que dispõem alimeotação: o pão. Um 
do culturas tradicio nai&, pala D!io porle 8er con 
algumas delas allamen - ,idem.do indepen d,rnte, 
te mecanizadas. Por ou dono do ~eu de~tioo, for 
Iro lado, vários são os te 01.1 1,ua ~ob~rnoiR, ~e 
pa!ses do mundo que '1epend0 do estrnngeir<l 
consomem o trigo de para rPccber o alimento 
produção doméstica, em essencial du su>1 popu
bora pagando por êle lação. 
preço superior ao do ar Se, para corrigir tal 
ligo de importação. Isso I debilidade, tôr necessá
porque não encaram a rio, durante ilguos anos, 
questão apenas de um pagar mais caro o ali
ponto de vista restrito, manto nacional, p a r a 
relacionado com o pre que não fazê-lo, uma vez 
ço, mas de um m o d o que, graças a isso, se 

Red. e Oficina, : Rua Beraardiao Melo, zon T 
=-==-:--------;--------:-:-'.""-:--------d~d-.
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~::~~~~~l~i~~De~~i~~~~~,~e r Combate ás moscas da larã; 
tor preço, porlentn, em ~ 
bora importrtnte, aão po (Conclusao do numero anltrio,1 

de ser decisivo. Tambéir 3 - eolheita cedo 
nó~ poderemos, oportu 
namente, produzir trigo 
mais barato, quando me 
caaiz~rmos a lavoura e 
rucioo11lizarmn8 n cultu 
ro. P>1ra i590, contudo, é 
prt>cisP, notes de mbi• 
n11cln, produzir trigo de 
qualqun maoe ir~, caro 
que seja, cont11oro qu~ 
coibido em t ti r r u s do 
Brasi l. 

Trabalhos graficos 1 
Na redeção deste jo rnal 

Sempre que pos,(vcl, esta prática deve ser •dot.4., 
como meio de prevenir, princ,r,lmentc no Dinn Fe. 
der,! e Eludo do RiC', as grond:s infcsuçõe, 0,,' 1 
j,, que ião dcix1d,s para colheita hrdia (de ,.1,: 
em diante) 

4 - Tratamento do pomar 
Com ioseti':idas é o mctodo mai, pratico e c6QII. 

te de combate dtr<to à, m osca, da laranja. Logo q 
•ejam notados os pri:nciro! sio_•i_, de at:quc, a, ar,a: 
devem ser tratadas com msettctdas que, dcpositadosj. 
b_re ". frutas, permaneçam t6xicas à, mo•ca, daraou • 
rios dias. E do~ produtos aprescntaado cm ação _, 
rada, e que até hoje t@m sido usado,, o DDT t O llii 
indicado, 

Para proteção dos larao)'i•, com e,tc iaseticid,, pe. 
dcm ser fci:os o, seguintes tratamentos: 

Polvilhar as plantas com mistura de s ¾ de DDr. 

Lojas La Cava 
4o ¼ de enxofre e o restante de talco, ' 

No mloímo tr@, tratamento, •ão oeccuiriot aa 
intervalo eotre cada um de as dias. Rcpctl-101 ime&. 
mente ap61 as chuvas fortes. Bastam s6meotc 4c/ft 
gram,s de p6 por árvore. 

C) A 
De pt.bl1ceçEo de documentos, •• prcceno de loteomento de 
terr 01, com o prozo de (d•1) 10 dia 1, o r•qu-,imenfo de .~lbano 

R•90110 • na mulh•r Fellsbella Gonçalves Regano, 
na formo obaíxo : 

Hemlque Duque Estuda Meyer. Oliclal da I• Circuns
crição do Registro de Imóveis da Comarca de Nova lguassú, 
Estado do Rio de Janeiro, na Jorma da lei: 

Pelo presente edital, com o prazo de 10 ~las, laço saber 
a quem Interessar possa que por Albano Rtgasso e sua mulher 
Fellabella Gonçalves Regasso, brasileiros, tle comerciante. ela 
de prendas domésllcas, residentes e domiciliados em Nova 
lguassll, Estado do Rio de Janeiro, á rua Marechal Floriano 
Pelsoto n. 2.240, !oram depositados neste carto:to, para Ins
crição nos termos do Decr<to-Lel n. 58, de 10 de dezembro de 
1937, regulamentado pelo Decreto-Lei n. :IO'l9, de 15 de selem. 
bro de 1938, o memorial, a planta, os tltulos de domtnlo e 
mais documentos alusivos à área de terras abaixo descrita, a 
qual lol dada a lazer o memorial : Terreno situado à Estrada 
de Amb>hy, r.o 1° dls1rlto do llunlclplo de Nova lguas1ú. fora 
do perimetro urbano, no lugar denominado faztnda da Posse, 
medindo 197 ,OOms, de testaoa sobre a Estrada de Ambahy, 
medidos desde a esquina lormada pela Estrada da Guarita, pelo 
lado esquerdo, rnb1e o alinhamento da Estrada da Guar1t,, 
56,00ms. pelo lado direito, acompanhando a linha llmltrofe com 
o terreno de Sarah Feldman, 17J,30ms, na linha dos fundos att! 
encontrar a Estrada da Guarita. 166.SOms. com a área total de 
21.200ms2. Aos Interessados porventura existentes fica marcadr 
o pruo de 30 (trinta) d, .. , contados da ultima publicação do 
presente p3ra efeito de apre1en1ação de Impugnação, Para cons
t&r, atendendo ao que me lo1 requerido hoje, foi feito o pre
sente e outros de Igual teor, para afixação e publicação. Dado 
e passado nesta cidade de Nova lguassú, aos 19 dia, do me, 
c1e outubro de mll novecentos e cinquenta. Eu, Henrlque Ouqut 
Ettud~ Heyer, Oficlal. o subscrevo e a11lno. Henrique Duque 
Ettrado M•yer. Extraldo por copia Jogo em segutda, estando o 
original, QUt' fot allxado, devidame nte aelado. Henr1qw• Duqu• 
E,t,ada Moyo,. 1-3 

Instituto rnnito Dr. frantisto iannona 
MtDICOS ESPECIALISTAS - APARELHAGlM MODERNA 

Do,n~s '"'"""s - Úlcc:raa Oi alrlcaa e Duod~nais -
Fígado - Vlllcuta. 

D :Jrnça~ do Cu raç4o - Hipertenal o arterial e suas con~ 
sequentlu, 

Clctro s Va t1cosus - Anhgu e , .,.ce'lh:8, bem operação 
e eem repouao - Varisee - fltblt,a - Erlt ipela 

Du1n.çu!i d• S 11iharQI - lnl l.l:naçl o doa ovirioa - lrtt· 
cularidade nas rfl rlS - Oravldez e s u.i conduçao. 

D u1nçat. Ailr';~~~lc--; ~·stn_;;Ue B~o~~•::::rla~am4tlca e 
$#fUis, &,,,,.01;.,,.os - :fr1tameoto1 moderno, e eflene1, 
,Lat1rolhw - R<UJo-,.;-. - R,,diup,•fio, - T11t1• 

.Allr&ie•• - r .. to,, .. ,. 

R. do A9"fflbl6io, 32• 3° Pa1r.•8 da 18 ha. 
TILEfON! 11•4969 RIO DE JANEIRO 

Camaras, Sorveteiras, Balcõ ~s, Geladeiras 
com erciais e d omésticas (marca ALASKA) 

(" fac.nas de montagem e con!!c rto s 
S,, viç11s ,le coa9,·rvaçilo fl d r•micllio 

Chamados notu rnos : M,11. F loriano, 2397 

RuA Mal. Florian o Vclx oto, 2,39 9-T c l. 325 

NOVA lGU ASSU'-Estado do Rio 

lftCOMTR-'DA NAS DROGARl-'S E FARMA CIA S 

S e uM ls lJ , r u l óri os A rua J,,aqolm Pu!bttro,F, 643 
T.,J, f r,n,· \?S l l!t'l - Caix11 Po t ,, I, CO~ - HJO 

GRA TIS - Peçam o Indicador UoMet•p 4tj •ro:-:1 fhl 
tt \RB03A.''. éSCrcvt ndo p3ra I e11~t1l'1,; ... i rn 1, 

- Ou cotão pulverizar a cultura com a icllpt 
contendo o,s a r ¼ de DDT, oa form• de pÓ molMII, 
1 1/, de enxofre molhavcl e igua (100 litro•). Dmm • 
feitas três ou mais aplicações espaçadas de ZS·JO diu • 
repetidas ap6, as chuvas. Aplicar a solução de prCÍffllo 
eia sobre os frutos. 

Em ambos os casos o enxofre é adici~n1do coa 
o fim de combater ao mesmo tempo os ac1ro, 411 
p roduzem a "ferrugem" da iaranj,. . 

O polvilhamento é uma operação mais prfiia. 
porém a pulverização quase sempre dá maior profCIÍI 
às frutas, pelo fato de o, resíduos de DDT pcrmaocetd 
por mai; tempo ,ôbre elas. 

O Ginasio !franio 
Peixoto 

está classilicado oli-
cialmeo((' 
melbords 
cimeot11s 

eatre os 
eRtabele- · 

do Brasil 

1 

Serzideira 
Ra~gou seu terno? 

A av. Nilo Peçanha, 512, ,.., 
st:rzt-s~ com p:rfetçio 

qualquer tecido, -
TDSSfl 1 11G1QI ID I 

r1m mnam1 
(SIL YIIIAI 

GIIANOE TÔNICO 

=--
T A.J. -· Je pubrica~ão de documento11 • • proceuo de lo1.•~~~ • 

te rras, com o prazo de de z (1 O) dia 1, o requ•'i9 
Ab•lardo Pinto • 1wo mulll•r Stella M"• 1 

C) 

freire Pinto, na formo aboixo : ~ 

Henrique Duque Estrada )[eyer, Oficial da t• Ci:::.1:1 
ção do Registro de !moveis da Comarca de Nova lg• 
tado do Rro de Janeiro, na forma da lei : fll 

Pelo presente edital, com o prazo de d<Z (101,:r~..,, ,_ 
saber a quem lnter~sur possa que por Abelardo p etarlOlo,. 
mulher Stella Muntz Freire Pinto, brasileiros, P' ºJ'1 do fifO,. 
1ldentes e domtctflados em Nova lguassú, Esta O 

III 
dt~ 

jaaelro, , Travessa 13 de Março, 15, aparto 2, J°'ô,,,,t~ 
rados néste cartorlo, para Inscrição nos termos O eh> º'°.
n. 58, de 10 de dezembro de 1937, regulamentado _P 1 1 pi~ 
Lei n. 3079, de 15 de setembro de 1938, o memora• 'à,,.. . 
,:; lllulc.rs de domlnio e mais documen.tos alusivos ,ntdl~ 
,e rraa abaixo descrita, a quat foi dada a fuer O d fP'..'JI 
T, rr<no sltuaJo no I< dlstrllo do Mumclplo de No 1Qdlii,'! 
estado do Rto de Janeiro, fora do perlmetro urb•;r8() .... , ~ 
à Estrada Velha de Santa Rita, por onde mede 5 ao rc4A 
f,Jndos medindo 416,77ms., confrontando com 1err•!n ,t CC"..
·ente, à direita medindo 95,20ms. ronfrontaodo 'ºl'JlnJo ,,. 
te Perelllano Barbosa de Sampaio e à esguerd• m ,,. pi_... 
291.00ms. confronlando com Luiz J1rr.uul Sobrfnho, jrtl ~ 

o ulra p;iue com uma ru:i extstl!nte. pedJztndO a , 1 tll~ 
17 542 mdroa quadrad.?!I. Aos ln tere.ssddus porvent: 1 JI .,._ 
t.:s, f,ca marcsdo o prazo de t rinta (30J Jijs, conta ,Jo 4• 
ma ;>ubllcaçJo do presente, para efe1t11 dt ,iprt:Sci;i; rc 
puenação. Para constar, atendendo ao qui: me º,ra 1 
h1· Je. foi tcllo o presente ~ cutro!ól de jgu.il 1.·or ~0, 1 
e publicação. Dado e passado ncJla c1d.1dt de IJ' 
a< s 19 dia~ do ml-, dt! outuhr~ do 1n" '-1t" mll n tf 
cinquenta (1950). Eu. Henrique Duqui: Ls1ud.1 .\hY ' 
f• !Ub~crevo e a,slno. H.,irlque Ouqv• EifradG MOj'uJ 
p1 ,r cc p ia , fogo em sti!'u1da, r:HJOdu e; t.r·ii!'""J, t,1ue 
d v1:J11mente- srlado. H•nfiqtJe Duque f,trc,da M•r•'· 

.... 
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