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Ni•b"'ª campu .. ho mt:i,co-social podua s,r tao útil 
~ coMo o'"'º contra o cll,rc~r. AJ14ifos milltarts A LA p JS F • * • d ONU 

I ,llaJ fllo uifados ª""º'"'"''' Per lsse mal. Em todos~• • • • unc1onar10 a rece ~ i,,1111,;jitolfl•st os tsludos • os pesquisas s/Jbr, 1/lo ,,,. -

:St:·:.ª!!.7.!f::~..:::!:;::;·;!; q~::.:,~an.c::~ .. :~ T r a t a m e n t o be o Prêmio Nobel da Paz 
- A _.. , IJ"'• 1n/dmne,rt,, I ""'ª moUstia qu• nav 
_,,,,, -· idw ou roça. Nos Estados Unidos o cdnc,r 1 -...,,..._ ..... __ __ 
,.,. da ,,.o,lolidad1 1nfant1I número /, ot,,.g,ndo ao ma --· -

:.. ., pú11ros dos stf• º°' onu anos d• tJtda. O lralamtn• 
.,~. r,gro prol, nos hosp1la1s comuns, nos stus suo,. 
,. ,,,_;,,liudos. Na França o combali oo c4ncer infantrl 11 
iia11ii!!1' ti, OIIIIO "'odo. T_,,..,. f>or basa o IJ"" sa foz no /nslilulo dt Cdn
ll • Yil/,jllif, obsnt10,.,os qu, as crianças sdo hospita/110• 
• • lllt/ftio. absolufo111n1l1 s,parado dos adullns, com sa-
,.. jttps. 1arditts '·'º"' lodos. os c6modos d1corodos com 

Bárbaro! 
...., ill/8JIIIS, amnn.ando, OSStllf, a tJtda d1ss,s p1qu1n,nos 
~ . 

f .. O IJI# l:WII OU IJIII SI Sa/Je no llfUndO tU c,rlo 
~. OII d4 posslvtl para co,.,bal,r lu, ltrrtrJel mal , 1,'. 
• • t1111lro a11li-co11cn-oso i,rfanfil tü VilltjMif, a fim de 
• ,.,_ roo flraj>lt,t,co, aJ>6s os d,oidos ,sfudos , ,xt,, 

,.... c.w,o, lwS,,ifois idlnticos s4o disfribuidos por Iodas as 
.., M Fnaço, /orlftattdo-11 asstm ""'ª wrdadtira cadna 

Há criaturas 
escaladas pelo 
Destino p ar a 
sofrer, curtir a 
existência em 
permaoeote ml
sérlR ll~ica e 
moral. 

qualquer cootrarie~ade com 
a ! i I h a adotiva, lt"vava-a 
para a sala da frente e poo 
do o seu radio bem alto, para 
que nil.o fossem ouvidos os 
gritos lancinactes de sua vi
tima, queioava lhe o corpo 
com !ós!oroa acesos, batia lhe 
oa cabeça com aapatos ., 
queimava-lhe as costas com 
chaleira quente. Certa vez, 
chegou, mesmo, a queimar
lho o rosto com leite !erveo 
te! 

-*" ,.,, ilfsidlosa .,,,.,,,,idad1. 
lia o IJUI o grantü ptUJlico tütJ1 saber , que o cancer, 

..., • IWllltos ,:o,,,., .,,, crianças, 911ando tratado .,,. ,.,,. 
~ courc-• ""' 61i"'o r1sultado, aat, f)orlanfo, .., nu,ss,. 
M • ,., dilJ&nosticodo o mais udo posstv,/. QMalquer sin
.., _,..,, ""' ga,,g/10 ,,,fto,,,ado, dor,s ,n,xplicdrJns , 
,.,_,.,., NOS ossos , nos j"ntc,s, t,ono,n no ventr• ou na 
Ili* IOlllbo,. tUIÜJ isso consfitue falos IJ"' os pais d,otm 
,-, c,n,lwu, itudiala111.,,t, ao mtdlCIJ ,la /ollftl,a. 

QIIOUfNII' irrs!aç,,.s ''" sinais <U nascimento ou t1uru 
,. IJOIISlif-, 'º·"'"""· casos 9ue o f)rofissíonal d1tJ1 log1J 
.....,, ,O,s .,.,,,as wus o cancer s, ongino ,,.ss,s grdos 
• ,-'4s dl 'Hino. 

. _O illt,a,1o111,, r,t,,li,.,os, t o lratam.,,to f)r,cou , a 
..... Jd ,Ouw °'"'°" f,rtciosas (rad,,.,.,, ratos X e ,1,. 
..__,,,., f)ara r,solo,r sot1sfoloria,,,.,,1, o f)robl.,,,o, 
.... o 1110I t dtscoblrlo no inicio • 1ssa camt,onha s6 pod, 
• ._ fnfo com o oMJCl/10 do p,6pno do,nf• e de ...,. fa 
llllio, r,co,rn,do imtd1alam1nt1 ao ""dico, 9uando ,,., ,,,.. 
._. "' f/llOIIJUIII w,o/ INSf>eifo. 

CORTES E RECORTES 
Quue tóda indigestão é de fundo emotivo. Quando nos 

Jlr1ID'ba a rawa. o mêdo ou o ciume, o alimento fermenta, e ;::an, n_o sangue várias toxinas, em vez dos elementos de 
~teciSarnos para a saúde física e mental. Um marido re-

do ou uma esposa censurada, poderão sofrer no dia = uma .. ressaca'' tão c~rta e tangível co~o se ~ivessem 
uma noitada de mwto coquetel e mwto wh1skey .•. -aaior O rinocerante da lnc!ia possue um valor monetário 

lalt do que qualquer outro animal. Um casal dCste ammal 
que extinto, custa a um Jardim Zoológico Cr$ 400.000,00. ---~ •Phcaçlo de faiscas elétricas na medie1na tem sido 

1 0 aba desde remotos tempos. Já no Século xvm Marat 
IIDdo de BerthoUon f12eram uso dêsse processo, quer apli
• ~· eletrtc,dade diretamente sõbre a pele, quer através 
""1cç.:oS, ~s~cialmente a flanela. Era o que se chamava 

elétrica , rt-vuls1va e anestts1(·a. 

.._ E' Provãvel que nenhum animal, a não ser o macaco, 
t 111;etordar as imagens do passado, como o homem. O cao 
llelt. t z Incapaz de lembrar-se do dono ausente e de pensar 
llepájjmdbora o reconheça prontamente ao regressar. m.esmo 

t alguns anos. 

Existe estrel-
ta idcnlldode psicológica 1,n, 

lre os indivíduos ladados ao 
solrlmeoto e os que o maol 
pulam, isto é, entre os que 
vivem paro sofrer e os que 
desfrutam a vida !azeodo so
frer os semelhantes 

Deixando de parte a dis-
sertação sobre "algomaola
cos" (amorosos ativos da dor 
ou pura-aa~istas): lndlvlduos 
do soxo masculloo ou eotllo 
do sexo !emlnloo que seotym 
prazer e o m o solrrr!l ~ 
alheio, entremos no as~to 
principal da presente crónica, 
ootici<1do com amplos deta
lhes pela Imprensa da Cldadr, 
Maravilhosa. 

Cremllda conta, apenas, 10 
anos de idade. Jamais conhe 
cera as delicias da lnlâocls. 
Desconhecia a existência de 
Pdpal Noel, esse bondoso ve 
lhinho de barbu br .. ncas. 

Perdendo seus progenitores 
lol re•ithr em coropanbia du 
.eu lrwil.o Genobre, ooe au. 
burbios de Realengo. Viviam 
num humilde quarto, em !rao
c• promiscuidade : ela, o Ir
mão e a amante do Irmão. 

Nll cxpcctativ11 de um me
lhor porvir pam Cremllda, o 
lrmA•,, por iolormações de 
tcrce1roa. coot1ou-a tl uma. 

Ae partes mais Intimas da 
iolellz criança apresentavam 
sinais de queimaduras! 

D. TereBR, a principal he
rolna de tão horripilante dro
ma, despertava Cremilt!a do 
mundo doe sonhos (e que so
nhos!) encostando lhe !ós!o
roe acesos ao corpo. 

Decorreram mais ülgune 
meses. Cremllda ouportava, 

A luta que o 
Bisturi perdeu ! 
Tamores e inllamaç6es, 

Furuacaloses ealim, 
l!esolvtm sem Bl.turi 

UsHdo-ae fELBOUln. 
Pedidos a C. BIUTTO 

LAVRADI0, 178-A 

tal d. Tensa. rt•1dealc à ruu com indescrltlvel herolsmo, 
,tr. Oarnler, no Engenho de os monstruosos castigos coo
Denlro, que, embora C&88da cebldos pela "bruxa·• ... 
bá mais ue do1.e anoij. em 
seguoJas nupclaa, nunca teve Nilo bll mal que sempre 
lilhoa. Comprometeu ,e 8 ira- duro. - diz o velho brocardo . 
tar Cremlldll como se !Ora l'ri•mllda, que já havia •u 
:Ilha de 8Uas eotranhaa. chc- port•do alt o bico de r, ,~o 
ll ando mesmo a b ,tizà I•. lu~lu do laotâstico "parai,0 ·•' 
Aquela criança, prlvu,tll dos q u K n d o surpreendeu uai 
carinhos pHternHlo, ,eriu a c_unh ,1110 do d. Teresa, <ta aiu
mator alegria, o .,olevo de rinhu .llercaote, acot•ellurn
•ua vida.. dO·ll 1t ln•taler um ac,ndedor 

E.ele eplaodlo se deu e1u elétrico na coziuha, para cas
julho de l!J.19. Decorridos os ligá lo. 
pruuelroe mesee, Cremilda o coraç!io Jh., batera com 

0tJ.r:: .. c~~ ~u:c~~~a ~!ltt.'cT~ viokudn. 'l'r mera oum ad11• 

dos oe dias. como "º estives 10 du horror " descep ro 1 

LAKE St.:CCESS - NOVA YORK - Um famoso membro 
do quadro de funcionários da ONIJ, cuja mode,tia procura em 
vlo diminuir a importância de Slcus exitos o:tratrdinário,, O!· 
tenta boje a diotinçlo m• is elevada que o maado pode ~fert• 
cor aos que servem à 
caa,a da paz. Trata-~e 
do dr. Ralph J. Bunche, 
a quem foi conferido o 
Prêmio No b e I da Paz 
para 1950 cm reconheci
mento do !tu traba:bo 
como Mediador Interino 
da, Nações Unidas na 
Palestina. 

O dr. Bancbe - bri• 
lhante homem de letru 
transformado em fuacio
nlirio civil internacional 
- r~beu I nova home
nagem com lrues de hu
mildade, rendendo trihu, 
to ao$ que trabalharam 
com ete DI Pale•tina e 
priacipalmente ao traba
lho iniciado tia Terra 
Saata, antes dele, pelo 
Conde Folke Btraadotle, 
Mediador das N a ç 6 e s 
Unidao, o qual morreu 
11uuiaado ao campri

DR. RALPH J. BUNCHE , 

mento de sea dever. Pouco depois de receber noticia da hJme• 
narem que lhe foi conferida, o dr. Bancbe regressou a soa mo• 
dedo apartame•to ao sab6rbio novaiorqaino de Jamaica, HN 
recebeu os parabens de sua familia, composta de ••peu. daH 
lrlbao e •• filbo. Teve eatlo oportaaidadt de puur revi.ta a 
sua carrein que lbt mereceu, aos 46 aaos de idadt, o hcnrose 
Premio Nobel da Paz. 

O dr. Buacbe E atulmente Diretor Principal do Departa
mento de Administração FiduciAria da• Naç6es Uaida,, deputa• 
menta que se ocupa dos territórios sob tutela e do• territ6rioa 
nio-aatOaomo•. O trabalho do dr. Bane•• d•rante a suerra 
incluiu uma Atusção de lrê, anos como Chefe da Srçi!o Africa
na do• Serviços E,trA!Egico• d ·• E,tado• Unido•. Em 1944 • 
1945 trab•lbou no Depart111tnlo de E,tado norteamericann, •a• 
do loro ap6• deoignado represenl3nte dos E,tados Unidos na 
Comi .. 10 du Caraíba•. Ocpoi• de assi.tir à Conferência de Sle 
Francisco, oã qoal foram estabclccidu as ba.es da Organluçln 
du Naç6es Unldl!. ingressou no ,eu Secretariado Oeral em 
190. Trabalhou aa Palestina de setembro d• 1948 a arOJto da 
1949, perlodo duraole o qual foram e,t,belrcid•• o• acilrdos de 
armistlcio que pu'tram fim definitivo ao conflito entre hrael 
e os Estado• Árabrs vizinhos. 

Além de numeroso• artiro• que apareceram tm revista• 
prolissionai•. o dr. Buncbe publicou os 6t&aintes l ivros : •• 
19J7, "A World Review oi Race" (Vi,il• mundial da Raça). em 
1946, "La Comi•ion Angloaaiericaaa dd Caribe" t "Un Dilema 
\mericaao", ao qual colaborou. 

O eminente luncionArio da ONU recebeu, de ama• vinil 
universidade,. quarenta prlmios e tliul~s bonorArio,. 

INAUGURADA, EM ITAGUAI. 
A ESCOLA PflES. DUTRA 

~ Era costume entre os povos primitivos colocar os en• 
......... ~ vu, públJca, à vista dos transeuntes em lu ar d 
11t ni oS em casa, na intimidade Agiam d, m0< " o 
111D. ~nhtc1am o remédio para muitas moles .. ias a • 
.... 0 a lntenção de obngar os pa. antes a pararem 
l'oll doente <, s. j., houvesse alguns t! les p,,dfi:uiO de um 
do ::,elbhante, devia declarar qual fõre o medicamento usa-

o ter a cura. 

laa '4140ttem duas v~zc,. e :::· m 1 n ç d \. e r -..'.:doa Unidos do q,...c de paraasia inf nL. 

~HRITISMO·GOTA· RHEUMATIS~C. 

8e dando oxpau•lo ao ecu Crem1l Jn !Ora ~ucnotradn 
eoplrlto ddlco, 11pllcava-lhe va 'ando. noltv, ouo,,. dKti 
doz.laa e duzlao de bolos, do prloclpa,a ruas do Rocha, por 
forcando lhe aa mãos e 01 umi> senhora que 11 levou 
pés. para a eua reolc1eucla, na e • 

F.m homenagem ao chefe da Nação. o governador Ms
c do Soares 1.1'\Sugurou a 3 do correntl!, no quilômetro 47, nG 
Vizinho Munlclplo de Jtai:-al, próximo à Universidade Rural, 
a escola primá.ria I Presidente Outra·•. dota.da de moderno• 
aparelha!l"entoa peda&:óZ"tcos, sita na antie;a rodov1111 Rio-SI• 

(Conclr.te na 1•. p69ina) Um vizinho. vendo ,. trl•te ta lo d l!e. r A seguir, !õ
aortu da loocenl , prcmetGu ra r.1 re•eutada às aulorlda 
d unclá-la às autoridade• dea pollclala. em vtriu e daa 

1 

p cla1s. caso nllo ccuaeaem queimaduras e tro. 5 O. Te, íl BBLt> H~RIZe'.>NTE, SA'l'ATÓRIU STA. TERESINNA 1 oe moostruo lB 8paacamen resa cor t ,~ u .. oltrula .. 
lc • o que obrlg u a rueg ra o" t rA de contu Para dot11t.u do ap•r•lbo , .. piro tório. - Diretor : Dr. Laia 
11 npllcar Ih,; outros m IJ a à J 11• do A.cerodo Cooun.bo - Aha,ca,a110 boa e ,u,dada. - Pu•· 
úe a~tlgoe Quantos e qunotas Crern!I- 1notoru - Raio, ultra •loleta - RAIOS X. 

1 D. 1ereea, apõe a a esça das D o lerllo C' "cario.boa• An111da Caraodal a• 93~. - Fooe: ~-1"18. 
do vlit111lo, qu111dc 1 11 ll II de n., ll!U e ~ ,Ma". 
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Fatos Policiais 
Jlqrei111lo a !IOCO!I. O operario José do Nasccrnento F e-

lix. portugues. de 48 anos, hfl dias 
agrediu a socos o operaria .Manoel Rodrigues da ~ vo. braSJ
Jeiro, de 42 anos, ambos residentes cm Austm. O (ato se ve
rificou na estação desta cidade , q ua ndo ~fHnoel tinha ao e"'º 
um rUho e le,·ava dois outros pela mão. O Agente comunicou 
• oconent.·10 a Policia e o operario José foi preso em fla-
1rante. 

Ladrôe!I em açãn. Franc isco Ramos de Lima, residen
te em Andrade Araujo, apresentou 

queixa à Policia. dizendo que os ladrões fizeram uma lim pa 
em sua casa, levando inclusive 2.700 cruzeiros. 

O mesmo fez José Salvino, que ficou em sua obrA, no 
Morrinho da Posse, sem o seu carrinho de mão, com a mar
ca "OOOR" 

Aqres,.ão a tlro!I. Compareceu à Delegacia Juciano 
Rodrigues do Prado, residente em 

Morro Agudo, e disse que Otacilio de Paula, brasileiro, de 34 
anos, fôra agredido a tiros por Antonio Gonçalves, mais co
nhecido pela alcunha de Tôtônio. A vitima, com ferimentos 
produzidos por arma de fogo, foi medicada no Hospital 

Agrediu a mulher em estado lntereisisante. 

O comandante do Destacamento em Mesquita, cabo Alvim 
Gil, trouxe preso à Delegacia local Antonio Raulino Teixeira, 
brasileiro, de 29 anos, que havia agredido a socos e à faca 
sua propria esposa que estâ em estado interessante, Luiza 
Saturnino Teixeira, brasileira, de 26 anos. O fato ocorreu na 
casa dos pais de Luiza, à rua Baronesa, 136, sendo a vitima 
medicada no Hospital desta cidade. 

Tentativa de morte, Luiz Martins apresentou queixa 
à Policia, declarando que hã pou

cos dias, quando visitava a sua namorada em Ronco Dagua, 
ouviu um ronco diferente: era o individuo "Pedrinho" que 
inesperadamente o abordara, tentando matá-lo a tiros de gar
rucha, o que não se deu graças à intervenção de terceiros. 

Mnrte !1Cíblt11, No jardim da residencia do sr. Manoel 
Andrade, à av. Santos Dumont, faleceu su

bitamente o jardineiro Joaquim Dias de Freitas, residente em 
Mesquita. Trabalhava êle em companhia de Antonio Fidelis 
de Azevedo. 

Rgre,isãn a tacos de bilhar. Compareceram à Dele-
gacia Domingos Toco 

Blaz e Bento Figueiredo, residentes no Distrito Federal, quei
xando-se que segunda- reira, quando almoçavam no Café Pon
to Chique, em José Buihões, foram agredidos a tacos de bi
lhar por trés desconhecidos. Curioso como pareça os queixo
sos disseram que perderam os sentidos, só acordando bas
lante feridos três horas depois, num mato proximo ao referi
& Café. 

Arrombaram a casa. Alvaro Pereira Vida!, residente 
- na Ilha do Governador, levou ao 

conhecimento da Polícia que os ladrões arrombaram a casa 
~ue éle está construindo no Bairro Cruzeiro do Sul, nesta 
c, dade, e levaram tudo o que puderam. 

JUropelamento e morte. o soldado do Corpo de 
Fuzileiros Navais, Arão 

Rodrlg_ues de Oliveira, pardo, de 20 anos, quando passeava 
de b1c1cleta na rua Minas Gerais no bairro Juriti tentou 
passa entre dois caminhões que co'rriam em sentido' contrã
rio. Dessa irnprudencia resultou o choque do ciclista com a 
carro5sene. do caminhão da Cia. d e Anilinas, da rua da Al
fandega, dirigido pelo motorista José Morais. Arão caiu ao 
solo e teve morte instantanea sob as rodas do outro cami
nhão. que testemunhas do fato identifica m como sendo da 
Cia Açúcar Cristal ESTAR, de Caxias o motorista desse ca
minhão evadiu-se. 

Jlgr~11•ãn à fac11. P= Vitorino de Andrade, brasi-
. leiro, de 27 a nos, queixou-se à Po-

llc,a que, em Mon-o Agudo. f6 ra agred ido à faca por um in
divlduo que se conhece naquela localidade pela alcunha de 
"Sargento". Pedro foi medicado no Hospital e "'Sargento·• 
não respondeu à chamada ... 

Homlcidlo. Quinta-feira à noite , na Estrada Rio Douro, 
. em Queimados, João Caetano du Silva, m i-

neLro, _de 42 anos. residente à rua Carlos Sampaio, 14-0, foi 
assassinado a tiros e facadas pelo soldado de Policra Davt 
José d ~ Freitas, do Destacamento de Mesquita. Houve des
entendimento e luta entre João e Dav( por causa d a ca,-roça 
do pnme1ro Que ta atropelando o soldado e as pessoas q· :e 
~~ Q~=~~d:s~ ua companhia. O cnme aba lou a populaçlo 

Dr. Helio Cianni Marins 
CiRURGIA - CLINICA GF.RAL - PARTOS 

l léJ .. o >.1Si,t. Clinica Cirúrrlca do Ho, pital I.A p e .T.C. 

C o n1u l t6 rl o: 
·· Edifich Cocoua" - 1111 17 

N iv >t l~uassú 

Resld e n cla· 
R. Bernardino 11\elo. 2' 19,l"rl. 450 

E , te e, cio Flio 

Domingo, 12-XI-U,IIO ---
ITa~a Correio s1Lv1No DE AZEREDQ 

Longe 

Quando, meu btm, fico longt 
riu luz do t ,u '""K" o/h~r. 
tu !d 11trço rm "ano,ç luz" 
tlfa dulo" cia ~tm par 

LUIZ OTÁVIO 

Trova 

Afirmam qu, n amo, 4 dnu, 
F,em-~t nisso, pois ~"n .. 
Quanto mais doce an prmctpio, 
.1/uis omargf'I , pura o fim. 

VICENTE ARNOSO 

DATAS INTIMAS 

Fizeram anoP neet., mêa : 
- 6, menino Ivo, filho do 

ar. Ivom da Silva Vlgoé e rle 
d. Ncolcte Portela Vlgoé; 

- 6, ar. A lcidu Vieira de 
Moura Sé.. estimado gerenle 
do Cloo Verde; 

- 6, ar, Antonio Batalha; 
- 6, menino Luiz Coeeenza; 
- 6, ata Maria de Lourdee 

Oliveira; 
- 7, ata. Oralde Ferreira 

Batisto: 
- 7, a ta. R~gioa Stela Ri

beiro: 
- 7, sta. Irene Batista Lei

tão· 
_: í, ata. Lella ílobiea Quio

tana da Silve; 

da Lavoura 
. O Clube Cari1 ca de Tiro, d i, 

rif 1do ptlo ªº!"º pruado amizo 
Ct.ur Torrac, , • cab:1 de in•ti 
tu ,r. como jJ noticiamo~. cm 
b imenaiem a e• la folha, a TA
ÇA COMWEIO O.\ L>.VOLRA 
troféu a , rr di , putad,, cm me: 
lbor .de lli i pd.1~ cq iipt, d1.: 
car3b1nd daqui.:le Clubi: Carioca 
e do e. e. lrua»ú . 

H ,je. à,. 8 b irac, no eshnde 
de Tiro do ,\ero Clube, >ai ren-
1,ur.se a primeira di,put,1 t.JJ 
TAÇ~ CORKElO O~ LAVIJlR\ , 
a qu:!I vem dc~perta::do entre 
o~ no~·os atiradore!' natural 
entu~ia~ma, certo-.. de que far:'o 
boa figura frute ao- , xpcri
mentado, atiradores do Clube 
de Cé,ar Tcrracs. 

A equipe da S,ção de Toro 
do lguu~ú,e~calad1 para o cu. 
h,ji., de~ta manbl. e~tá h~im 
formada : Ru,o mond, Cario, Ro
be, to, Roberlo Harcld , Roberlo 
Cabral e Anlonio Qu,nlda. 

- -~--~ --
A Festa do Rodeio 

Ao ler noticia, pelo Correio 
da Lavoura, de uma F,sta d, 
Rodero que s. real,zarw ,w 
campo de esporte do Iguassú 
a favor da Cusa da Criança 
de .Vesqu,ta, lúuvei a mlençao 

- 7, menino Jaime, !Ilho 
do ar. Afonso Ribeiro e de d. 
A,mioda Ribeiro; 

- 7, menino Samuel, lílho genuosu dos ""s _promnfores, 
do vereador Otsvio José Soa- •mbora ndo me twesstm con
r ee e de d Ozolina da Silva I su/fado ª respe,to. 
Soares; Real,zuda a F,sta, cabe aos 

- 8, ata Zita de Almeida, s,us promot~r,s um •sc/ar,c,-
reeideote no Rio; mtnto ao pu~lteo, sfJbre a rt· 

_ 8 meniou Nlzete de Góes ctita arrtcududa e as despesas 
Mour~ Sá; ,f,tuadas, po,s alt '! presenf• 

_ 8, menino José Carlos, mcmenlJ nenhuma importa ... 
filho do ar. Raimundo Ferrei "ª 1°• entrtgut _d C-asa da 
ra da Silva e de d, Judtioa (.. ,iur1çu de !desquita, b,nejicia-

P edido na Comara um voto de saudade no 
ensejo do aniversario de seu falecimento 

No lmal do reunião de quiota leira, na Camara M 
clp•l. " v.-rca!lor .Juveqal Pereira doe Santo• que 88111°11-
dlOtloguiu o p re t,i:lou es la folha. requereu' Vtrba1111/: que l1cauo co nata ndo em alu um voto de eaudade a 511J.. 
de Az~rcdo. po r motivo da rn~sagem de maia UOJ ano 
seu luleolmento O releriJo Ver~lidor. Ju•tllicao<Jo 8 dt 
pro posição, teceu uria• co n•lderaçõea aobre 8 atu ._ 
d n l110 IY1davel Jo roallst1t S1lv1no de Aztredo. fundado~ 
l OH!<l:.1O OA l,A VOUK\, p·>o•lo em relevo o eeu traba 
rnuolerruplo e lnc rn•avtt em prol do crescente pro~ 
d t1 Nova li:uae&ú. que ~Je stmpre desejou elenr ao DUIII 
J,., uoid•dea mo1s "º"" e adiantadas do Eatado Apor9 
desde logo o requerimento do Vereador Juvew · Perei: 
doe Santos o seu colega Dloolaio BaHL 

Bolsas de estudo 
Segundo a Res,,Jução n. 111. 

C:e abril do corrente ano, foram 
lnstltoldas sela bolsas anuais 
de I studos para a juven.udc 
:,,atrlcu!a~a nos glnJslos deste 
Munlc,plo. 

As referidas bclsas, a serem 
concedida, a alunos clusiflca 
dos em exame final nesle ano, 
cocslstem no pagamenlo, pela 
\luntclpalldade, da malrlcula, 
anuidade. mensalldad~ ou 11. 
xas de qualquer natureza, do 
estudinte, em Coleglo, Facul
dade ou l!scola oliclal ou equl. 
parado. 

Quais os estudanles que la
rão jus às prlmel,as seis bol
sas 1nstlluldas pela Resolução 
a. 111 ? Têm a palavr. os alu
nos aplicados e lnlellg,nt•• de 
no,sos ginastas. 

Sociedade de Prote-

çéio cí lnfancici • d 

Matenudcide de M., 

quitei 

ASSE!IIBLélA GERAL PARA 4 

ELEIÇÃO DA DIRETOilA 

Convoco os sócios quites da 
Socl<dad< ae Pro•tçlo à fall• 
ela e à Matereld2de de M,aqu1. 
ta para 1omarem parte na As
semblé,a Geral Ord1n;r,a q1e 
se reunirá no próximo dia li 
de novembrn, ás 20 bora,, 11 
sede provisória da •natotulçlo, 
à rua Henrique Lussac, em I• 
quita, para a leitura do rdll6-
rb do Presidente. aprotaçll 
das conlas e do balanço e elcl, 
çao da o ,va Dlrelorla, qu~ re-

v d um A r m a z e m gerá os destinos da S?cledada BD e-se bem ,o,_lido, com no ano de 1951. 
. duas lo1as, casa I Mesquita 10 de no,,mbro de 

de moradia e baalan1e te,reno 1950 ' 
Rua Tomaz Fonseca n. 83, em 
Comendador Soares (anligo M~r- Dr. Abelardo pj,i/o Jlag•I""" 
ro Agudo) 1-4 Presidente 

BASQUETE 
da Graça Almeida· ria pronc,pal da rejerida r,sta. 

_ 9 sta Aldsléa de Olivel C-mo w,urament, qu, os Esoetacular vitória iguassuana 
. • · resulladtJS prrv,stos nlJo foru,n _ 

re, . . alcançados e, com isto, p:-tju. Reahzcu.se no dia 5 do correnh", na quadra do c•nú11 
- 9. menina Suelf, filha do dicada ficou a mtencao ge11,., Afrãnlo Peixoto, um jogo amlsioso entre o "11,nal d• Copo 

s r. Saul Soares e de d. Slldo rosa da finalidudt. E' pr,c,so, b1na e um combinado lguassu,no . 
rema da Coata Fonseca Soa- por~m dur uma sallsfuçã<J au Depois dos 40 m,nulos de 1010. o placar 11eloalo1 I 
rts; públiC:,, . Junto mars pu,que s, :iloria do combinado lguassuan,, peta a lla cC'>nla,zem de 51 .• li, 

- 9, sta . Nice Cruz de Sou l,aou a Festa ao ,.0 ,,,, de uma ,og,ram e marcaram P"ª o combinado: Jorae •artln1 14; T• 
sa; 11~st,tu,çao que t•m ros{Jonsa- ninho 10; E~gard 8; Carllnbos 5; Enis 4; Pedrinho 4, Elotl., 

- 9, pro!.• Altair Andrade, b,lidad,; perunl• _,5 ,ntidadts Lao 2; e Joao Paulo. 
residente no Rio; I d I d 

- 9, ata. Ar 1 e te Pereir11 púb ,cus ª qr,• 151 ""'cu ª ª Camoeão o Gremio Afranio Peixoto 
Santnou; e uma coielw,dade a que Serve Finalizando o campeonato de Basquele do correnle IIO' 

- 10, menina Jiva, lilba ,•o francisco Maaoel Brandão jogaram no dia 7, na quadra do gln~sio Afranlo P,11oln, ai 
prot José Murl,. Neves e d~ ____________ equipes do Grêmio Afr.ln10 Peixolo e do E. C. lguauú. 
d Qulterloba ArauJo Neves; Foi uma parllda equilibrada, pois o 1empo lona! usl., 

- 10. menina Suei!, filha OH. fl!HftAftOO OOUHªOO lou no placar !6xl6 Só na prororg>çllo t! que o Orrmlo Afn-
do sr. Valter Borgbl e de d U N noo Pelxolo logrou vencer pelo escore de 22xl6 Mal 
Alice Klller Borgbl; oi! 6USMAO Jogaram • marca ram para º o A. PdxolO, Jorge • 

- 10, menina Luclll•. Iliba U t•ns 8, Lenine 7, José 5. Enls 2, e Cristiano. 
do sr. Osmar Tele• F~rre ,rs 
Coelho e de d ldaliuu Cu,·ul
caotl Coelho; 

- 11, 8r Amaro Gomes, a.1-
mlnletr.dor do )lercado Mu
ulclpa l; 

ADVOGADO 

Trabalbi,la. Civel, Comercial 

Horário. 12,00 à8 16,00 be. 
Terçaa e quiotsa-!eiras 

11 l(emeoe Luiz Carlos 
e LeilK Maria. filho• do •r Ru I Mal, Fl,, ríano, 196Z · Sub. 
AI varo Viam, e d~ d . Marln em trcnk .1 ponte- de Nova le uasstl 
CõrtE'tl Visos. 

Fuze m ano• hojo 
- menina Aogel" Maria, !i

lha do ar. J oaé Moreira :-leto 
e de d . J,eda l'Kquelet Morri , 
ra; 

- d Cacllda Duarlo de Car, 
vall!o, espcss du s r Gullher 
mano de Carvalbu: 

- mroloa IJ1lJa Maria, Iliba 
d depºl'.lldO Oetull<> Moura e 
do d. l!arb ll>rbo•" de Mou 
ra A graclos" anJveroa rlaot~. 

• rtude de ter vtaJado 
p ra 'l'ereeópollo em corn,,a 
abia de eeue pah!I, oAo rece· 
b ra. :n eua reeldeocla , <·omo 
:le co1tume. • 1ua1 o umero-
81'11 am Ly Jlnhae. 

NOl\'ADO 

Ontem. contratou C&!'ameo· 
10 com u diatrnt" prol. Alba 
da C•rvolbo o dr Allredo 
Soares, coocelluado podlatro 
lguaesuttoo. 

BODA S DE PRATA 

O e•tlm~do casa l Alaooel 
Lo p e • Ferreira - Maria de 
Lourdes Lobo Ferre ira, r esl 
dente ~m Comeodador Soa. 
rea. comemorou suaa Bodttt
de Prata a 22 do mês p. fio 
do, quaotlo t ranscorre u tam 
bê m o ~ aoh:e,narlo do s r 
)lnoorl Lopes ferralru. 

RESOLUÇÕES DE 8-11- 1950 

aJ - Agr.1d ·ce r ao dr. Rena. 
to Pedrosa a doação de tOms 
de muro pua ce rcar :, quadra 
e ao dr. J11r Nngut1ra a of, rta 
dos a ros P"'ª a labela; b) -
arqu lvn o B, lellm Oficial n 34 
da LIO; cJ - ctce1t,H o convite 
J o G rem10 Esportivo Qulntlno 
de tioca ,uv3, para no próximo 

doa 23, '5 20 ho1as, prohat coa 
C5 ro~ ,,s toe 2o quadros de~ 
qi;c:1t-· d) - avhc11ar JlceDÇI 
LID para a ,.,,,uç.lo do fofJ 
con!lante do 11.m •·,'',' t)-~ 
nn•"' r uma cGm:sdo, cca,pu-• 
dos sra Ler n!du da S11., lilf' 
ros, Ermtro Esltvam de ~1: 
S, br,nho e S,b .. Uão Hcrca~r 
de M~h.>s filho, p1u ' 1 dl 
o Hsportman" amfgo osw•I 
Soan::.s 

IIUGO so \IA - 20 s«retMI' 

Atenção, Iguasauanos 
Qu,ot ls g.nhar mensalmente CrS ~ 000,00 r u C,S 10000.00? 
A A cad.i1ua Jgu11:;suana d1 Prdl1s1 Do,tdrlo vos propot• 

clon ir;\ uma proUs,lo dc:cen1e e rendou. .
111
,. 

Aulas diurnas e noturna, para moç•s e rapa1ts. AtallJ~ 
A Rua T 11p3zlo n 40, em hcnte ao cemllfrto. 

1111
ca, 

Apr~ndel Prók u e fuel1 a vosu 1ndr.pendfnc1a econO 

-----
TE~~ENOS JRA\ll lRIRO A\IL V A\IRIEZ NOVJ\ IGU/\SSÚ 

A. FILHOS DE /QUA •• Ú 
Santo• Dum••' 

Pre9oa m ódtooa · Pequenn.s entra.da.a . Prest a ções suaves . Ótima oportunidade 

IIOVO LOTEA/f/lEIITO 
Entr e • 

EIII FREIITE 
Ee trada do 

AO CA/f/lPD 
Madureira 

DE ESPORTES DA A. 
A trenid• e • 

Tratar com ALUIZIO : Rua Getúlio Vargas, 67 • Nova Jguassú. - nas tlOmlílD~S no LoteamHnlO TelefOfitS 130 DU 174 li 

' 



"i11to lla,oU.,,, 
dtnte 

TE 
Hdra do _118'11o 
enat de Cop-

1car 111ln1lol 1 
,,,m dt 51 1 11, 
xartlal 14; fo, 

·lobo 4; Elact 4; 

izoto 
!o corrente 110' 
,nlo Pelaolo, ai 
tguau6. 
,po haataulU-
0 Oremlo Alrl-

6. Mar• 
>IO : Jorge ---,, ... prelisr:: 
• quadrol de l 
1,c111r lltef ,,.o 
1;z1çln do) "°' 
-n: "e"; e :..., 
· ,sslo ,o.,,, . • sar· 
Ili d• S11• LI_. 
,tevarn de ..,. 

1110 f!erCI ..,.., ,.. . .. , ...... 
hO, p 0..,aJdG 

•'"''º 
_ 20 secredll' 

~,ro, 12-Xl-1960 

~ . 
pu b 11 cações 
~ ~-- -- - . ---~--·------ ~--- ~...,.,-~ -- ~-. -------- -- ---, 

' Beeebemos e agradecemos , 

IJORIIIAS DE CRISTAL 
a-no• hi pouco de _Angra Clf, remelido genhlmen· 

fOI 1 'tu autor, o livro " La-
1111"10 'de Cristal'', que reune 
fl"'" de José Jorge, apre<i•· 
:0-81 

r dt " Ho~li as", tambê-m 
lo 1"':t versos apre.sentados 
l"' sr,sil dos R<i• Jo•f! JorRe 
Po1_ em 1uas pr oduçõ~s sen
'!'~::1e artlsliCI, que merece 
:;i,,1imul1~ 

,oLETIM DE COOPERA· 

,,VIS~O 
~0111,ros 3 r 4, 1~0. VI, do 
lrliffl de Cooperallv~smo do 

li" do do Rio de Janeiro. E, 
Ell'publielçOet lécnica, divul-
115 ra conhecirnentos sõbre a 
r ,prr1tiva Agrícola (Org1nis

o de Aperíeiçoamento) t: ~ a-
:,., dt iniciação cooperahv,s-

cJonal. que mantém e11a revis
ta com real agrado du crlan• 
ças braaileiraa. 

PN - PUBLICIDADE & 
NEGOCIOS 

Número de agoslo último de 
"PN - Publicidade & Negó
cios". E5sa revisla f'Spedaliza
da, já no seu JOo ano de exi!• 
tencia, é dirigida pelos sra. Ma
noel de Vasconcelos. Oenival 
l<abelo e Carlos Vaz de Carva. 
lho. 

EM MARCHA COM O 
BRASIL 

Folheto de propaganda da 
Standard Oil Company oi Bra
zil, que expõe ao publico as 
suas atividades desde o após
guerra até o corrente ano. 

D-
BOLETIM LINOTIPICO 

l)IVI/LO!ÇÃO COOPF.RA 

TIVISTA 
N,meros 6, 7, 8, 9 e 10 de 

"l)iyalgaçlo Cooperativista", 
llfllo dt Di•islo de Economia 
A,r1col1, da Secrelaria de Agri-
1111111, lnd4stria e Comércio 
lllt• Estado. Trata-se de ollma 
,abllc.1,IO para divulgação do 
IODJ)'rltitlsmo em todo o Es-
110 do Rio. 

SAÚOI! 

N1111ero1 33, 34 e 35 de "Saú
*"• m, n11rio do Serviço Na
cional de Educação Sanit4ria. 
T111Me de utilíssima publica
!IO dr c.arater popular. 

IESINHO 

Número 75 do "Boletim Li
notípico'\ publicado co m regu. 
laridade em Brooklin, N o v a 
York, em beneficio dos pro
prietarios de Linotipos e de 
quanlos trabalham nessas ma
quinas. Publicação em portu
gub. 

(Conclue no 5• pâgiÀo) 

IMPUREZAS DO SANGUE? 

UIXII Uf I06llfllA 
AUX. TRAT. SIFJLIS 

CORREIO DA LAVOURA 

i'i 
' J., :~----, ~ 

~_:r f R I r. 1 l> A I R E -=i 
... -'-J.v11tU.PJ1i(1u1_, ~r,11 .. · --

G..' M ,. ·- 14 

tlITlJfsM11-
~ 

e "FRIGI DAIRE" ompressores 
Nimero 35, referenle a outu

lro altimo, da revisla infanlil 
''Seainbo". I!' uma gentil oler
~ do SES!- Deparlamenlo Na-

Desp,chanle Municipal 

Av Presidente Varga,, 149 

9° ondor, sala 5, Tel. 0 -7535 
Rio de Joneiro 

GELADEIRAS COMERCIAIS- BALCÕES
GELADEIRAS DOMESTICAS, ETC. 

E lii--1 19 

TERRENOS 
1 PRBSTAGOHS, SCM ENTRADA fi 86M JUROS 
O. mai, pr6ximos da Estação de CARAMUJOS (c.F.C.B.) 
a 5. 19, 15 e 20 minutos. Preços a partir de 6.000,00. 
Pre;iaçGe< a partir de 100,00. Venda, diàriamente com ~ 

o Tu. ARNALDO nos locais e em sua residência, 
junlo à Estação de CARAMUJOS. 

-- - - t".C==....;;-=~Gl . .., 

A VISTR E R PRAZt> 

Oficina de consertos e montagens 
eoasaltem•nos sem compromisso 

João R. Cardoso & Cia. Ltda. 
Trav. 13 dt: Março, 48 -- Tel. 272 

NOVA IGUASSU' E. DO RIO 

3 

COMARCA DE NOVA IGUA~SIJ 

E C) 1 T A L 
Re letro de lmóvale da segunda ClrcunEcriçllo 

Hermeo Oomu da Cunha, ollclal do realatro de !moveis 
deita Clrcunacrtçlo, lorn1 publlco. de acordo com o que deter
mina o arl go 2° do decreto-lei n. 58, de 10 de dezembro de 
1937, que foram depo•1tado1 em 1eu tarlórto, • rua Oetuho 
va,gu n, 126, neata cidade, por Maria do Concelçlo Ribeiro 
-Sanches. Amclla Ribeiro s~nchet e Rcoata Ribeiro Sanche1. 1t1 I 
telra1

1 
maiores, pro?rleUrlas~ realdenlu e domlcllladas á rui 

General Severlano n. 126. no D11trlto federal, memorial, pla,1-
la e documentos referentes ao loteamento de uh jreaa de tt:.r· 
ras. formando um aó todo, 11tuadas na zona rural, no segundo 
dl1trllo deate )lunlctplo, Queimados, aob a dcn-lmlnac;ao de 
·•Jardim Passa Vinte", j Esuada do C-.mbur{.sendo a primetu 
com 17.276,00ms2. confrontando pelo lado d1re:1to e nos lundo:& 
com &errai de Pranclsco lnacl,, de Medelro1 e pelo lado es
querdo, com terras d01 vendedores em seguida ducrltas; a St• 
gunda area medindo 33,00ml de frente pela relulda cslrada, 
por 400,00ma mais ou menos de extensão, conhontando de 
um lado com a atea antes descrUa e _terras de Francisco lnaclo 
de Medelro11 de outro, cem a are• a atgulr dtscrtta e no& lun· 
dos com terra, das Fazeodaa Reunidas Nor mandia; e a terc..:•· 
ra. 'tambf:m com frente para a citada estrada numa texten!à0 de 
177,00ms. medindo de frente • lundoa 400,00mo. mais ou me
no,. confrontando por u m lado com a arca de te rreno anks 
descrita, por outro e fundos com terras das faz~ndas Reun1da1 
Normandia divididas em 110 lote• de diversas dlmen,ões, v>· 
r ias ruas. lerreno doado à Preleitura e recuo, num total de ... 
77 .068,95 m•2, lotes esse• para venda por olerta publica a pra
zo e em prestações. A1 Impugnações daqueles que oe julgarem 
prejudicados deverão aer apresenladas tifo cartorlo, dentro do 
prazo de trinta (30) dln , após a 3• e ultlm• publicação do pre
sente. Nova lguassú, 7 de novembro de 1930. Hermes Go~,s 
da Cunha, ollclal . 1-.l 

TIERRIENOS 
Vendem·••, õ •istq º" • ,..010, 11109nitlcos lotei 

d• terreno nesta cidade, com ig110, .luz, esgoto • 
111eio1-fio1, • o dois minwto, do e,tacão do E. F. C. B. 

Troto, à ruo Anto11io COflo1 n. 145, com o dr. 
Nelson SoorH, - Tololone 288. 

Curso noturno 
gratuito 

A todos os trabalhado
res que desejarem Ins
trução, o Gin61lo Alrànio 

Peixoto manlém um curso 
nolurno inteiramenle gra
tullo, 

(2) 

Ginasio Afranio 
Peixoto 

um bom colégio 
para os seus 

filhos 

NOVA AURORA 
TERREIIOS IÍ PRESTAÇAO 

•EM EIITRAOA E SEIIII JUROS 

m.a.ROEL QU.&BESDIA 
DE OLIVEIRA 

T ...... • longo prazo - (on,pro - Venda 
Ad11lnl1lroção de l11ovel1 

!-&~:0~7o:~:. -:o::; ;A:: :Á~IO; d: p:b:: "~ • 

e elétricos .... TRANSMISSÃO e RECEPÇÃO, ••• s6 aa ~ 
RADIO-TÉCIIICA MOREIRA ~ 

~ PRACA DA LIBERDADE,32-TEL 127-NOVA IGUASSÚ I'!, 
~ Que mantém complela oficina para montagens, coo- ~ 
~ sertos e reformas com gt1ra.ntlt1. e menorcri preçoe. t 
~~"Ili,,.~ .. 81'1< ~~"a!'>''1f.> J!l'>'<'l'l' ~~ º'1C-'·il!(.","!\,'~~?f,l' 

BAIRRO SÃO JORGE - Bamll tio Xerém. Coada
çlo baratl camiaboneto do Belford Roso • Nova lgoassll 
at6 Nova ',a.urorL Clima igoal a PeUópolit. Agua com 
abondancia, e 101 e f4rça p11s1ado dtntro das terras: fl•n· 
ta aprovada pela Prefeltnra de Nova Jgaassú. F1c1hd1de 
de constroção, Tenda em 72 prestaçõe1 meDSill9 a eom,çar 
de CrS 225,CO. Tratar i H, Rio Braaco, ~I, 6° audar, 011 
com o sr. llello no loeal ou i roa D. Lac11, 60, em Bel• 
ford Roxo, ou com o sr. Juetaa Bamo1, 6 roa llaree~al 
Floriano, 2035, tolefone 285, cm Nora Jca1S111-E. do Rio. 

liftlla Ig,,a,511: A•. Nilo Peçanha, 23-1° andar . Tel. ff1 ''f' Ja~,i,o: Rua Buenos Aires, 19 - 2• andar, sala 3 
' · U-9088 às qulntu-felra& das 16 ás 17,30 hora , . 

.t ••• ... . .,,.,, 

BAIRRO JOANA D'ARC 
Vendem-se m a.gníflcos lotes de terreno, loca.lizfl.doa no prol ongamento da 

Paulo de Frontin, a 3 minutos a. pé da. esta.tito, em rua. oa.lça.da, oom 
o m a.is belo pa.nora.m.a. e melhor clima. da. oida.dê, providos de 

luz elétrica., água, esgôto e ruas oa.lçada.a a pa.ralelepipedoa. 

VENDAS Á. VISTA E A LONGO PB ZO 

raa 

Tratar com o sr. Jorge, na Praoa da Liberdade, 84 -- Nova Iguassú -- E. do Rio 



4 tOP.R.EIO 01. UVOUltA 

Novo record da pro- .. Nov·~·Qu-~Rõi~iii~" 
duçao internacional 

Lake Saccess - A produção inrluAtrial mun 
dial tttingiu, no segundo terço de 1!150, um novo 
record b7% uc lma dCl uno b:u,e l9J7, segundo 
11t11Jos fornecldt,8 pelo B,iletim Mensal de Estutls 
IICR~ <lt1 O~U p11rll t) m?s de OllttlbrO. 

O nlvd de produção rol tlurante esse perío
do _ maia II agosto - 6% mais elevado do que 
nos prim~iro3 quatro me~e11 de lfl50 e 13% wisic1 
dev1:1do do que no período correspondente de 
1949. Excluindo os E,t,id(•a Unido~, o lodice muo 
dl11l rio segundo terço de 1950 foi 48% 11cima de 
J937· e excluindo os E , tticloA Unidos, Alemanha e 
J,.pá.o. o lodice chega a 1it% acima de 1937: 

A produção de carvã", petróleo, ferro guza, 
aço, cobre, chumbo, zinco, estanho, borracha e 
cimento foi, em todos os casos, mais elevada do 
que nos primeiros quatro meses do 1100 e para 
todos os produtos, com exceção do estanho, acima 
da produção no periodo correspondente dt> 1949. 

Oficina Mecânica 
Rf.FORMAS .DE AUTOS EM GERAL 

Pinturas, capotas e e11tulamento1 
Conserto• de bateriH diversas 

Umberto Ambroai 
R. MAJOR ~NICETO DO V ALE, 7Z•NOV A IOUASSÚ,E. ~e Rio . ~ ---------------·-------
Seu Rádio 

parou? 
Leva•o para a 
oficina da C2asa 

Ticiano 

"O HOMEM E AS AR 
MAS", discutidisiin.o 

trabalho do não mcoos dis· 

cutido Bernard Shaw, vem 
de ser incorporado á série 

a ser public2d1 pela Mclhc,· 

rameotos. Seu aparrcimento 
está marcado para breve e 

Comer bP~ todos 
goatnm, rn,•i; purn 
comer h,•m FÓ rio 
Restaurante :\'ova 

Garotinha 

Rebtaurunte de 
primeira o rdem. 

f'etisquelrn!I 6 
portuguesa 

C A F E.' 

BAR 

- :-

Bebida!! 

todas 

E. 

de 

qualidades 

l\lm~ida & Cio. ~tda. 

Rua Marechal Floriano, 1988= Tel. 129 
NOVA IGUASSÚ E. ao Rlü 

................................... # 

Curso Musical Peregrino de Castro 
Jlaexo ao GINáSlf) HFR!\Nlf) PEIXf)Tf) 

(E••iparado ao Coa~ervat6rio Brasileiro de Mt,iu) 

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

-~ ..... ,. .... ,.._.,.,..,._.,.,,.....,._.,, __ ... ___ .,._.., .............................................. -........... _ ... 
SE OESEJJIS UMA el\Sl\ OE 

GHR1lNTIA, PRe>eURll 

F ARACO Loterias 
Rua Marechal Floriano l'eixoto, 2128 

Nf>Vl\ IGU!\SSÚ - E, O~ Rlf) 

AV. NILO PEÇANHA, 89 
Nova lguass6-E. do R.io a tradução é as,inada por =00cr-c:=.-==•oaor===~ono==-=oc. 

Raimundo M,g,lhãcs Junior. 

Casalaudan 
(EM FRENTE DO POSTO ESSO) 

Grande variedade de alumínio Couraça Extra Forte e 
último tipo de Fogao a querozene ou a óleo ctú. 

A r/'g,,s dt Papelari<J 

Só na CASA LAUDAII 
Rua Marechal Floriano, 2405 - Nova lgau•ú - E. do Rio -- ~, 

Seguro ~e vida 
Ac1:.ief\l t:S Pessoais e do 

Trabalho. f ogo, Automó vel1
1 

f1dclldade. 

Roberto Cabral 
Corretor Oficial 

R. Gov,rnodor Porlolo , 114 
T,lefone, 4UJ 

- ... 

Veode,se um terren o 

Vende-se um lote de terra 
com 408ms2, no local deno1nl 
nado K 11, à rua Manoel Coelha, 
com águi:t, luz e telefone. Con· 
duçlo à porta. Procurar o ar 
Ouy, á rua Marechal flori.no 
Peixoto n• 2071, tel. ,li Dlà 
riamente das 9 à, 11 hs. e da, 
13 b 17 horu, sendo dai 8 A, 
12 ha. para dbado e domingo. 

----------- ' 2-3 

f\genciél lnterncJtional 

~ 
e aminbões, Tratores e Máquinas 1\grtc_ol~s 
Peç11s legítimas e acessórios- Vendas o consertos 16 a dinheiro 

Oficinas e suviço m~cat1ilo cm gtral : 
Trav. Moura Sã, 85-Tel. H J 20-Nova lguass6 - E. do Rio 

-:ao,s===::ioczo 

Ginasio Af ranio 
Peixoto 

um estublll·: cimento 
de onslr.u '}U" hnn 
ra o iiutlclpio de 

Nov·, lguuol'ú 

os::ro,_i=:===ios::ros:=-

/,J,caíÍ11l 
Comercial 

easa r uoeraria 

Coto Scu,to Antonio - Ser. 
vlço Funerarlo - Guilhermina 
Ferreira da SIiva. Rua Mare 
chal floriano, l018. Tel. 86 -
Nova lgua.sú. 

- ~ -:-:--e,.-..,.~. ooo ei oeoc. , r..~.-:...:.;i: .. :,..:~ ,o 3 ~-:-- •: ~~>~>-:o,,o.o,<w~J 

1 A~MAZEM INm~PEND8NCIA 1 
Div ersos 

Secos e Mol hadoa. - Beblda!I naclooal!I e eatrangelr11s. -
Arllgoa de 1•. qaalldade. - Entrega• rápidas a domicilio. 

PALl"" A DINO & CIA. 

Delf1911 Pereira M ontene9ro -
Conslrulor. Av. Santos Dumont, 
626 • Tei<lone, 69 - Nova 
lguassú. 

S. M. T o , raco - Copias l.' pa 
pt:ls htdlográílcos R. Urugu.,!3 • 

"' 112 I• and. Fones: 23-49õ8 
23'.1663 e 43 ss:6. 
-------

Domlngo, 12-Xl- lMQ 

eoma.rca de Nova lgaaaai 

E o 1 T A L 
Registro de Imóveis da segunda Circunecrlçlo 

Hermta Gomes da Cunh>. Oficial do R•at1tro de tm6~1, 
da 2• Circunscrição, torna publ'co. de acGrdo com o que de, 
oermlna o arllKO 2o do Decreto Lei n• 58, de 10 de dntmbro 
de 1937. que fo ram d• poaltados em meu cartório, silo l rua Dr 
'Jelulio Va rgu n• 126. nesta cidade, por Vicente Soarn e aai 
<nulher Maroeta Soares, ele médico e ela de prendu doma11. 
:as. reslden!es na rua Conde de Lage n. 68. apartamento -, 
10 Dlslrilo Federal, memorial, planta t demal1 docum,ntoa re
fere r,tes ao loteamt nto de uma trea de terras medindo sete• 
ia e um mU quatrocentos e s<lenl> metro, quadrados. 1ltalda 
na zona rural, em Caramujos. 2" dlslrlto dute Munlclplo, coa 
, denominação oe Retiro Santo Anlõnlo, cuja area lol dca11, .. 
brada das Fazendas Reunidas Normandia, 1iluada t 1!11ru 1 
,anlo Anlonlo, à doreila de quem vai da Linha Auxiliar d1 I!. 
P C. 8 ., para a Eslrada da Saudade, principiando a medtçlo 
junto e d•pois da traves,la do nlvel sobre a cilada ,.,. 
rovla, medindo 384 metros acompanhando a primeira Estrada 
desde da aludida travessia alé o Inicio da l!atrada da Saada: 
de, conlinua por esta Estrada a linha de ramo, na eztea1lo de 
157 metros; em ••gulda, volta em dlreçlo sul até alcançar 1 
faixa ocupada pela linha auxiliar da E. F. C. B. numa Clt
<ã o de 243 melros e 50 cenllmetros, confrontando com I Com. 
panhta Fazendas Reunidas Normandia e 286 metro, e 50 ce.u. 
melros pela faixa ocupada pela dita linha aa:rlllar, até o poato 
·niclal da travessia do nlvel já citado, dividida em pequnoa 
•oles com frente para diversas ruas e com diversas dlmentGa, 
oara vendas em preslações. As lmpugnaçGea daqufle1 qae se 
iulgarem prejudlcadns deverão ser apre,entadas em eutflrto 
dentro do prazo de 30 dias apó! a 3& e última publlcaçlo do 
presente . Nova lguassú, 3 de nov,mbro de 1950. O Oficial .. 
bstltuto em exerclclo. (aa) Ro,eo Deoclecio Poatel. 

e Confeitaria São Lniz 
Pão quente a U)da bora. Manipa• 
lação esmerada. E1pcc:ialid1de cai 
roaquinhas amantel11d11 e bilco. 

tos de araruta e outr01. 

Luiz llm l 6om11 Lt•a. 
Av. Nilo Peçaaba, 102 • f••• 471-J ZI 

NOVA IGUASSÚ - E. DO BIO .. 
~~~e~-"""..,_ .s.,~s~-*~.:iíec.~.31/.l 

PICK-U~S, MOTORES, .\IICROFONES, CRISTAIS e CAP, 
' SULAS para todos os tipo,. Grande readimealo e 41n• 
j bilidade, por serem leitos para o ao .. o clima. 

~ RADIO-TECNICA MOREIRA 
t.:~~D~ L:~~~~E~:;:~:::J 

Bicho Pa.pl.o 
E' prejudicial o hábito de Intimidar as crlaD· 

ças para couseguir que se alimeotem, adormeçam 
ou deixem de fazer alguma traquinada. Oeralm:· 
te, essijS pessoas obtêm o desejado, assim B~ : 
fazendo seu egoismo e comodidade, mas a cr 8; 
ça por s ua vez torna-se excitada e tomada 8 

mêdo. Tal uso é, aioda, a causa de várias do~:: 
ças mentais, que se traduzem pele, pavor de 
zer alguma coi98. . . doeD· 

Procure livrar seu f1lh1oho de ruturas 
ças mentais, não consentindo de modo algum que 
Jbe façam mêdo. - SNES. 

Contratos d~ ~ocaçJo 
t ento só fica 

O ºº"º proprietário de prédio ou apar am m virtude 
obrigado a respeitar a locação ext.tente 'v,z r, il•· 
de contrato por iostruroeoto partl~ular. umft, E\Tt>~
trado DO REGISTRO DE TITULO:; E nOCUII . ,;~l i· 
Elia provldê aoi& torna o contrato um do..:um+"~:~:r~u•· 
co- com valldade contra terceiros - futuros 1 • 

8 
tsBJ

doa no objeto do contraio (Cod. Clv. -ar1s. 135 

Oartório do 3º. Ofício 
Rua dr. Get(ilfo Vargaa, 112- NOVA tOUASSC. 

... ______ .... ____ ..,._ ............ 1 

+ CASA KALIL 
'J C A L Ç A D O S . E M O ERA L 
1 Para homen•, eenhor11 e crJançH, pelo• me•o:~ 
11 A caaa maia bem lnatalada deela cld i K a, 1 i 1 N. F ar j a l la 

Praça da Liberdade, 84 · Tel. 424 · Nova Iguas~ú • ~ ua Marechal Plorlaao Jl'elxo&•• ' '
11 

Mandloco • alp lm - Com e C, Rl9 
pra ,e qualquer quantidade, J , NC!>VA IGUASSCl - E, D _,I 

·} 1 'º" s. $t"ba&tl3o, 1695 ( fun~r~~ 1.- ........... ~ ............ q •• 
e O O :o a 111 1 1 1 • 11 t t ai I e o, o,, , '-"'Y ... >.,.....,_._~J.W" .... ·-:--:-..:.,.:->o;••:•~ "";.,,.,.,:..,.,...·-<·-:-:-,.,_.:,-:--; ... : ... :-·-:-.:-... :- \ ~ lklford Rnxo-Ef'tado do <':·_ 
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l)i,ndDllO, 12-Xl-HltíO 

ARTES PtAs TICAS 
Lt-onardo Da Vinci 0452-1519), além de famoso pintor, 
bé,m um poet.a e esc-ritol" primoroso. Em 14 de junho 

foi 1~ aos 22 anos. escreveu à seguinte e emocionante car .. 
: 1 St~Ua di Palmato. que então era o seu grande amor te--

odfli"~·~emos tõdas as nossas ilusões perdidas e os nossos 
,onhOS desaparecidos, se pensarmos na realidade da vida, 

d é movJmento, a vida em Sl não para, só nós pobres ho• 
Ili 

O 
e que não \'emos êssc movimento. Tudo se toma tão 

~reenstvel quando temos ã nossa frenlE' uma tela. e nela 
~amos alguma paisagem, se. por acaso, nos desl·uidar
,. e esqueceme'ls o nosso trabalho por minutos. quando 
::.rmos a êle veremos que alguma linha do nosso esboço 
" ,tA modllkada. Digo isto também a respeito do amor. 
_: por sua \'ez tombem não para, aumenta e diminue con-

0 estado de espírito em que se encontrar a pessoa. 
~ôs amiga Stella. meu amor só tem aumentado, porque 
po~ n~s permite a nossa idade, somos jovens e a juventu
:' ~ amor e mist~rios, sonh_os fugazes, que enquanto el~ pe~
dUJ'IT não se dissiparão. Vos, em si mesma, sois part1dar1a 
40 pudor eu sempre vos vi pudica, isto é, como se usasse 

más~ara por sôbre a face e não quisessemos que ou= soubessem do nosso interior: Prova, talvez., _de que vós 
alo me amais como vos amo, pois por certo abr1neis o vosso 
eoracão para o vosso enamorado. Esta dúvida já me tem fe}
to perder muitas horas de sono e tombado a cabeça por so
bre meus livros. Espero-vos, depois de amanhã, ao lado do 
cutelo dos Borgia, quem sabe se direis que a minha tortu-
11 terá um fim. Quantas páginas rasgamos quando ap~nas 
um rerso não _possue a idéia exata do que queremos dizer, 
também dever1amos poder rasgar da nossa vida a~ _horas ~ue 

~samos em trabalhos inuteis. Eu, então, destnnna muitas 
~s, não cheguei a ter prazer em fazer um trab~Ih_o ao qual 
pudesse dizer'. Este está bom. Agora com esta duv1d~ qu.ase 
Dlo me tem sido possível trabalhar e completar algo inteira
mente. A nossa maior felicidade é quando faze~os algo c?m 
0 coracão e temos consciência do que fazemos, isto se aphca 
inteiramente a nós, diga-me Stella adorada, vós possuis por 
mun um pouco da grande afeição que tenho por vós? !>ste 
mistério precisa ser desvendado para ter sossêgo na rnmha 
Ylda. 

Podeis de fato, como soube por uma vossa amiga, ter 
orgulho da beleza que possuís, sois bela! l'!lªs. isso não é. o 
todo necessário para que uma mulher seJa inteiramente feliz, 
&ses dizeres não são para vós, mas para as famosas corte
ds que são encontradas nos tempos passados mesmo nas da 
nossa época, mas nunca uma gentil donzela deveria expres-
111' essas idéias para que tôda Florença critique e tenha ra
Jlo em falar. O amor ainda deve ser ingenuidade e não co
mo o fazeis, de fato precisamos ter wna grande [conversa a 
lue respeito, para uma compreensão completa. Espero-vos 
no lugar marcado, ao cair da tarde, com o coração inteira
mente vosso. 

Leonardo" 

(Tradução de Juvenal Fernandes, do original italiano) 

:i-------------------
Mande pintar o seu retrato 
l!ovle a sua fotografia para a Galeria Calvino. Uma 

1e11ana depois, pelo correio, recebert o seu retrato pin
tado a crayon por um artista laureado e de grande renome. 
Se ficar Inteiramente de seu agrado, como temos certeza, 
Pl&art Cr$ 600,00. Caso contrario, nada pagar,. faclllla
•os o pagamento. Enviamo& catalogos de p 'nlura a que m 
IIOI IOllcitar. CALVINO FILHO, rua de Santa Luzia, 799, 
C.tn Postal, 2477 - Rio de Janeiro. -----------------
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Oficina Mecanica Agostinho 
,, ..... " Coa,erto1, Reformas em rer• 1 
~ e Aceuorios • Solda Elltrrco 

~ ~;., O~ir~:vl~oPi:~ur~:r::. 

Aroatiaho martins Duarte 
llOA DR. TIBAU, ó0 Telefone 12ZJ 

NOVA IGUASI0 - E, DO RIO 

CORREIO DA LAVOURA 

SERVIÇO~ 
manterá NOVO 

O SEU CDMINHIÍD FORD _p 

PARA O SEil CIIMlliHÜO FS:ail 

o:H:..:..:.lmentl?, usamos Peças Ford legitimas. 

S:-,!l!S. 

TOSSES I IRONQUITU 1 

mao cmsomo 
(ll lYIIIA) 

ORANDE TÔNICO 

e11s11 v11z111 

Revendedc.r nesta cidade: 

Argenta 

Contabilidade, Aesist. Pi,caf, 
Contratos, Transl. e legall
zaçlles de Firma., Segaros, 
Decl. Imposto de Reada, ele. 

Manoel Pedro de A. Couto 
CONTADOR 

Escritório : Residência : 
Av. Nilo Peçaoba, 23. 3° • S. 6 Av. Nilo Peçaoba, 6JO 

TEL. 309-J11 - NOVA IGUASS0 - E. DO RIO 

,000001oeo101111ee1e~l•••••••t1oo~••••w• 

j rndnstria Concreto 
Independência 

5 

Pu blicacões , 

recebemos e agrade.ctmo1 : 

(Conclu1õo da 3• p6gino) 

O ENE'<GIS\10 

Alb;rlo Montalvão, que h! 
al~uns mese" lançru pela ~u1-
lon Rruno Burciri o aeu hvrQ 
· A .\t,..n:,41gem". acab~ de ~~
blicar pela meama edllora O 
Energismoº, a mens2gem n. 2, 
que, como a primeira. visa e~ -
clarecer ao homtm .. a necest1 -
dade de lu1ar por um objetivo 
superior, ter fé em 11 mumo e 
consciencia segura de que, par
tindo do EU interior, tudo é 
po,slvel, até aquilo que a in· 
genuidade de muítoe qualifit a 
como milagre". 

SIGNO 

Número de outubro de ucua-
dernos de Cultura, Artea y Le
tras ''"Signo", P"blicad_o e-,n 
Buenr,s Aires com os mais ale• 
vantados propósitos. Em antxo, 
uma expréssiva bomenagt"m d~ 
"Signo" ao prof. Soli S. Ico, 
nico!. 

Colaboram neste Florilegio 
Poético Americano vário3 bo
mens de letras, como José 8 1b• 
berman, Benito CMra. Vicente 
P. Gio,no, Juan Durante,_ Ante• 
nio Balboa, Soli S. lcon,col e 
Antonio Caaacuberta, cujo 10• 
r.eto "EI Cristo Redentor" pu· 
blicamos domingo último. 

PRODUÇÃO AGRICOLA 

1 m portante ensaio que se pu
blica pda primeira vez em no~
so Pais, apresentando a esta
l!stira dJ produção agrícola per 
Municipio. Permitiram esse ce
mehmento. de um lado ~ cons
tante empenho do Serviço d_• 
Estalislica da Produção, do Mt· 
nistério da Agricultura, e de 
outro lado o programa da mag. 
nilica Revista 8ras_ileir,a dos 
Municípios, que vai divulgar 
nos seus proximos numeros a 
materia deste enuio. 

Com referencia à produção 
citrlcola deste Muoicipio, em 
1948 o maior produtor no Bra
sil .'·Produção Agricola" apre
se~ta 01 ae1uintea dados, res
pectivame nte de 4rea cultivada. 
quanlidade (centos) e v 1 1 ° r 
(cruzeiros) : 9.280, 12.000.000 e 
120.000.000. 

CAl<T A OI! PRINCIPIOS 

1! DIRl!ITOS 

A provada c;ue foi pelo l• 
Congresso Nacional doa Mun,I• 
cipios r•alizado em Petropoh1 
de 2 a 9 de ab,U do corrente 
a no está sendo amplamentd 
div~lgada pelo Instituto Brasi· 
teiro de Geografia e E!stali!li~a 
a "Carta de Principios, D,~e!• 
tos e Reivindicaç(lea Munic:,
oai&". q u e con9ubstancia. c.s 
frutos coibidos pelo relendo 
Congresso. 

PALESTRAS DE HIGll!NE! 

V cnde-se nesta c I d a d e 
conlortavel casa, toda pin
tada de novo, com 5 quar
tos Internos e 2 externos, 2 
salas, 2 varandas, toda lns
talaçlo, em centro de jar
dim, sita à rua Mendonça 
Lima, 70, próxima à Estação 
da Central do Brasil. Preço; 
c,, 300.ooo.oo. 

TBRRBNt> 

Rua Dr. Otavio Tarqaiao, 209-Neala 

c~ix;;, tldguc, Foças, 'I m·q11es, Poslts, Forro f>r•-fabri-1 
caúo, P,us, P,ito,is. ~oi, iras, D,g,aus , Manilhas. 

ESCRITÓRIO : RUA MANOEL VITORINO, 4 - 1° andar 

FONE: ~9,5178 DISTRITO FEDERAL 

~.i.•--o:: .. :-.. : .. : .. :-,: .. :-: .. :x:,: ... :,:! ... :...-! ,.~ 

O Serviço ~acional ~~ l!du
cação Sanitária, do M1n15ter.lo 
da Educação e Saude, está. dt1• 
trihuindo ''Palestras de H1g1~
ne" (Educação flsica), prol, ri• 
das na Rádio Tupi p olo dr • 
Savino Gasparini. O pre1<nte 
volume é da máxima impPr• 
1ància para o duenvolvímeril? 
da campanha de educação fls.• 
ca da mocidade brasileira. 

Vende.se ótimo ierreno, 
no fundo d.:t. referida c&sa, 
próprio para ollcln•, galpã~, 
garage ou mesmo casa re
sidencial com dimensão de 
10 por 37,60. Preçn: Cri 
60.000,00. Tratar no lguaçú
Hotel, à rua Paulo de Fron, 
tln, 60, (~) 

·l' 
<'. 

i ,· 
}. 
.r, 

MAIS doi, volumes ••· ·· 
tão program2dos n, 

,érie indianiit. da Melhora 
rr,cntos: "Terras e Ind~c, 
do Alto Xingú", de Manoel 
l{.,d,igucs, rchro de v,2gen ; 
< "Uonr· Uoni conta ,.,, 
liin6r:.", de MHo Blld1 

"I Serraria N. S. da Penha ... 
DB 

Nogueira Netto e Filho, Ltda. 
Materf.11 para coostruçio em geral 

nua Marechal r1oriano, 2453 . Tel. 261- noua I guassú -6. do Rio ~ 
•'. ~ ;, • ;--l ... ••:-:..;-.: .. : • : -:--:-.-:,..;.,: ... ; .. ;, ,; .. : .. ; .. ~·:-O»:+;--:-.-~-........ -;.; ~ Q. ; ; : ~ f' rt 
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INUNDAÇOES Eí 
outras catástrofes 

.. ...... : __,_,,.. 

O BRASiL A. 
e MIU"R BSTABBLB(.'HMENT(> OE eRf!Ol'f~ o~ VAIS 

!i!ial tle Nova lguassú=E. do Rio : Praça da Liberdade, 98 
rnrnlt: 4 ([onta~oria}e n (6e1êotia)~Enú. f 21.: "lat61iif-[aixa do [oneioJ 

INDICADOR 
~ 

Médloo 

De vez tm quaodc. o mundo é posto em s o
bressalto por noticias oos jorrrnis, qu e nos !a la m 
de inuodaçõt!s rm vári'.ls p11rtes elo mu o<lo . E a 
ciência oilo tem sitio cnpnz dti evit11r tHiS catás
troleA. Sobrt!tudo quando 11.i primavera os grau 
des rios na Europa, A•i11 e América do Norte 
trasbtirdam, iounddm regiões f:'Xtt!n8a~ e muitas 
pessoas fic11m st1m abrigo. Deix~mos de falar de 
l'\ota~ outras mhéri11s c11usadas peltt~ inundações. 

Em outros domloios, porém, 11 ciencla tem 
feito muito para evititr catllstror .. s. P.,nsamos, por 
exemplo, em patrulh1s de montes de gêlo que, 
oom o auxilio de radMr. previnem os n11vios con
tra o perigo que se aproxima, para que o capitão 
• os pilotos p1,ssam mudar de rumo. Nos palses 
dentro e ao longo do Oceano Pttcifico, há servi 
90s que pode:n calculttr o curso de um tufão e 
assim ;,odem prevenir os 011vios par11 fie irem fo 
ra das regiõee de tulãP. 

.. Oa.:i&dições para a.s contru; de depósitos ;,; 
} Depósitos s e m limite . , • . 2 o~ ' 

1 
~c;,6sito inicial mio!mo, Cr$ 1.000,00. R,!.r ~~• ihros. r,Ao ,,:d .. , -~ro• 01 , a1: 0:~.:: 

~·: ;:•
4
:q~:~~

1
i::.nha, oem 8' contas lir,-:id;S~. z~tes de decçrriJo• \o diu a contar da 

Dep~r;lt~s- f'opalares - L imile de Cr~ 10.000.00 • q t/2 % a. a. 
~ Oe~6.,to_s m,o,mo•. Cr$ 50,00. Retir;aas l!IÍD'-ll139, Crt 20,00. Não rendem juro• os saldos: 1 

Or. Pedro Regina Sobrhlloo _ 
.\ltdlco o pe r>dor. Partos. _ 
Consullas d l~ r las das 8 ~, li 
hs. - R. Antonio Cario, , 51. _ 
Tel. 284 - Nova lguassú. 

Adlfogadoo 
Ruy Afranio Peixoto e fer, 

oando Pinto - D1àriamenle dq 
8 às I t horas. - Rua 7 de Se
lem bro, 84-- 3° andar-Sala 35. 
T elelone 32-0786 - Rio. 

Prevenindo, e cleocie é ative oo domlolo 
médico e aqui foi cou11eguido muito. Quantos mt 
lbões de vide@ humanas já foram postas a salvo 
pele quioioe, a profilaxia por excelencia contra 
a malária, uma das doenças mais alastradas em 

d
pelses tropicais e subtropicais ? Foi e Comissll.o 
e Malária, multo perita oeste domioio, umo se 

çAo da antiga Sociedade das Nações, qu~ já aotes 
de segunda guerra mundittl, em 1938, publicou um 
relatório, oo qual avisou tomar, dureote toda 11 
estação de mall\rla, uma dose diária de 400 mg. 
de quinine, e titulo de profilaxia, recomeodeodo 
c:omo remédio contra um ataque o uso de 1 a 1,3 
eramas de quinine oum perlodo de 5 e 7 dias. 

Se bem que haja elude um grande número 
de coisas oo domínio de lute contra doenças qu1:1 
a ciência nll.o pode alter11r, ela tem realizado, oo 
decorrer dos tempos, uma obre ootabillseime. 

Dr. Miguel 

• * * 

1 

N. D onni 
CIRURGIÃO-DENTISTA - RAIOS X 

Cirurgia rla Boca e Ponte Movei 

AV. NILO PEÇANHA, 23 - 3° ANDAR - EDIPICIO NICE 

TELEFONE 309 - NOVA IGUASS0 
D I à r Iam ente - Atende hora marcada 

"ERA UMA VEZ .. . " 
Esta circu/an:Jo a , era Uma Vez. » como sempre com 

lindas histórias e belos desenh os. · ' 
Destacam.se ntssa ediçao as h isl6rüJS em quadrinhos 

Sup,r Gato, Bronca de N,ve e os 7 An0es, Acontece o Seguin, 
1•! A/odHn e a L ampada Maravilhosa tôdas de grande mo
••mtntaç(lo e i n teframen te do ogrado da pequt!nada. 

. Neste número ca revista infan to-juvenil mais bonita do 
Brasrl• a-presenta a. in teressante charge: - e No Rtino úa 
Co,,.fusllr;», duas pdgtnas de d,s,nhos humo,tsticos chtios de 
Gbsu~dos e e,ros. verdadeiro ttst, d1 obs,rvaç4o, cÔm prhnios 
''" lwros para os concorr,nlts qu, alca,cçarem a totalidad, 
M pontos, 

Seus contos • romancts : - ,t Volta ao Lar, O Cha• al 
Azul, Sir J er~y. ~ detetwe e a dramatizaç4o cC.:ara de Co,,,iu•, 
tamb,m sao 1dtats para as professoras , cria,.,ças, pois a par 
íU um fund~ escrupulosamen/1 moral tlm o sabor da Qt.'t'"'f 

'"'ª tllo oprtc1ado Pelo público infantil . 
Notamvs aindo as Stçbes especializadas d,ssa 6/ima rr

t1ista .como por exemplo_. O Estar,ta, Palavras Cruz.ada$ con, 
,Prlmio! em livros: FUat,lio, Meu Cantinho , ainúu ,,;uitu.;; 
owtras pdziuas de maUria inter,uont'hsima qu, cont,nta u.s 
Mais variados gostos. 

A •Era Uma Vez ... » , editada ,,,. Belo 1/ori:ont,, s«n/º o s,u 1nd1r,ço: C11ixa Postal, 870. 

1
·1 ~) tnle_r,ores_ a _Cr$ 50,00; b) excedente, ao limit~; c) du contas encerradas antes de 1 

decomdos 60 dias da data da abertur a. 

Dep6sltos limitados - Limite de Cr$ 60.00000 .li¼ a. a. i 
- Limite de CrS 100.000:00 3¾ a . •· :1: 

Oep6sitos minimos, Cr$ ZOO 00, Retir~das '!'í~im_1•. Cr$ 50,00. Não readem juros os saldos 

1 
inferiores a Cr$ Z00,00. Demais condições 1dentrcas ã, de Depósitos Populares. 

Dep6sitos a f'razo Fixo 1 1 Depósitos de Aviso f'rfvlo, 
~~~ 1i :.:::: . . t t~ :: ~: Para retiradas mediante prévio aviso : 
Com retirada meneai dtl renda, De 30 dias 3 v, % a. a. 

por melo de cbeq ues : De 60 dias 4 % a. a. 

Po~ ! 2 mesas . . 4 ½ % a. a. De 90 dia, 4 v, % a. a. ! 
i'o~ 6 ..:c:es . . 3 l'J % a. a. 

Dep6Jilo mlnlmo - Cri 1.000,00 Depóello Inicial mlnlmo - era 1.000,00. 

't L!lTRAS A PREl~IO: Solo proporcional. Coodiçlles idflllkas is de Depósito • Prazo Fixo 

~ Foz, nc:s melhores eondições, tôdos os operáções bancários 
X COBRANÇAS - TRANSFERtNCtAS OE FUNDOS. J 

DESCONTOS de letras, saques e cheques sôbre eeta ou quaisquer outras praças. ;i-
EMPRtSTIMOS am contas correntes com caução de duplicatas. 1 
CRt0ITO AGRICOLA a longo prazo, sob a garantia exclusiva da fruta, :f 
CRtOITO PECUAnto a lor;go prazo para custeio de criação, aqulslçilo de gado J.' 

para engorda, recriação, etc. 
CRt0ITO IN0USír.lAL para a compra de matérias primas e reformas, aperfei-

çoamento e aquisição de maquinário. f 
SIio a tendidos, com a m2ior p~eateza, todos os pedidos de Informações e 1 

esclarecimentos eôbre q::!llsquer operações da Carteira de Crédito X 
Agrfcola e Jil(lustrial, que ee ncba em pleno funcionamento. ~-

Agências em tõda~ ns <;apitais e principais cidades do Brasil ~: 
Correspondentes aas demais e em todos os palses do mundo i 

~+:--.-..:-:~-:-:-:-·~·:-:,.,,:,:-e,: x+:+-:-:,.x o , 1 -~>0<:-0-»-, • • • • • •,o, 1 1 1i1i•J 

FOTO ELITE Atendo-se n à omºcilio p11ra casamento. 
R etratos para ~oeumentos cm 30 mi

nutos. Egpccinlista em reprnduçfl) de r<tratos a erayoo, sépia e 
óleo. V ondas d ) mãqnicas1 fllmes1 4uadros1 santos e albans. 

R•a Ma,ochol Floríano, 2243-Loja-Tel. 413 - Nova lg•anii '-------------------
Casa. dosTeoidos -§A\0 JOIRGIE 

(EM FRENTE A FOTO IGUASS0) 

O Ginasio Afranio 
Peixoto 

reuoe o mais sele
cionado corpo de 
professores do Mu-

oiclpio e do Rio 

A dlfOgade 
D,, Paoto MaclMido-Advopde 

- R. Getulio Vargas, 87. fone: 
282. - Nova lguassú. ' 

Denll•I•• 
Luiz Gon~atve, - Clrurllll 

Dentisla - Diariamente das à n 
18 horas. Rua Bernardino Melt 
n. 2139. Telelooe, 314. Non 
lguassú. 

RUBEM SILVA - C~ 
dentl1ta. - Ecl. Culoca, lt -
dar, •. uo. Teleleae, .... 
Rio ele Janeiro. 

o,. Pedro 5..,11- e ..... -
Cirurgião Dentista. Ralo X-(l!dl
llclo Ouvidor). Rua OuJldor, 
169, So andar, sala 811. Tele, 
lone, 43-6503 - Rio. 

De•paoba•t. 
Etcritorlo Técnico C ........ 

Santot Netto a lrmio (Cont• 
res e Despac~antes). SenlcGI 
comerciais em geral. Rua dr, 
Gelullo Vargao, 22. Tel. 20I -
Nova lguassú. 

e~NSTRUTeRBS 
João Slmonoto - Coastrvtar 

llcenclado. - Eocarrega-ee da 
construções e reconslruçõet e• 
geral e sob a~mtn1,1raçt0. -
Res. : Rua Marechal Flori1rro. 
2036- Casa XI - Nova 1guasail, 

Roberto Barool Soare,-Colll' 
trutor llcen<lado no Munldpll 
de Duque de Caxias. Re1lde1tc 
em Nova lguass ú á rua Edm•• 
do Soarc:s, 304. 

• Camiso ria, CIJ 1pcl11rí", Ptl r · 

fu ma ri a e Arma rinho Cl\51\ PE~Nl\NDES 
RUA AIAL. FLORIANO, 2tJZ - NOVA lúUASSÚ-E. do Rio 

O Volante Duas Pátri as 
Leve. ao roobeclmen to do povo desta cida de, que se 

acha inat•lado á rua ~tinl•lro Mendonça Lima, 46. 

~ V ,lante Oua.!o I átrias está sob a compe
lente direçilo de Eduarcre Raymondo Marlloe, quo 

atende dlàriameols com a ulas a qu&lquer hora. 

AO VOLANTE DUAS PÁTR IAS 
1,uo Min. ,\\enJ<nça Lima, ló-NOVA lúUASSÚ - E. do Rio 

Ferragens, tintas, louças, cristais, materi,sl 
e létrico, b ijuterias, ps pe laria, artigos esoo 

lares e para presentes, etc. 

Gabriel Fernandes 
RUI\ MAL. FLeRrnNe ll'BIX~t·f), 202-: 

Nova Jgu•ssti Estado do Rio 

,~rw IWMIRI ~l 
Sociedade fuaticinios 

----TEiHis- FRANcÉsii-1 
Procedéncia S. Fidelis - E . do Rio 

Dslo~?j!~po~!~~~erte l o f j e i n c:l tV1 e e d n i e ê1 Laboralór loe completos para análise• de lelle l 
SOLDA ELtTRICA E OXICENIO Matriz: ~VENID~ FRANCISCA DE ALM[IDI, 

1419 l 
~ (Edificio prop rlo ) - NILO POLIS fsfodo do Rio •, 

Servíço dei torno w.lcaoico t• plaina, cono;;ertos_ de má.quina, , 1 
ew ,;~r:.l, reforma e1u mot?fl·':J de ~ombuSllLO ante.roa, moo- p j J Ia Ir USl~A: RUA S,\U JOÃO BAll!:iÍÂ, 

5
"' 

\tigt-w e tbJN1ta.mcoto de auáqmnas de q11alquer tipo. (EdlRclo proprlo) - VILA MERITI - E1todo do Rio 

"' 

tHFORMAÇÕE$ , 

Rua Marechal Floriano Peixoto, l399 
Telefo• • • 32S ... ... ,.....,.,. ..... 

1 

l 
Bittsncourt & Alarcão Ltda. J e s É M 11 R I A T 13 • x 6 

1 
•• •• 

ºI socro GE RE N TE 
rrav. ll de \larço, 24-Ttl IJ6.~0VA IOUASSU',I!. do"• ~ 1~--=-------,===--!!!!!-55=!!El_"-. 1 ~~ ..,..,_ _ ,..,,..,,...,.....,...,..,... __ ...... 



IITIIJTNU .... -~ ., _...,.... 
111e.....-• -~-~r-=-= -

Dollllnlfll, 12-Xl-lllõO 

~ e. e. IGU ASSU' 
---;;;;umo dos atos do !Ir. J•rcsldente , 

a}_ t,,nctdtr .r;,tfs m ests dt licn,..,'l ao ass,1cmd,, Arl,u 
[tiJdlhl, o purl"' d o corttr,te n,I, b) - t,,a.,sf11rir d,, r~:i, d, atltlas paru n d_, C'•'ltr 1b11mlt; o 11ssnc1ado Carlt1s 

f!' ft/15,' C) - lr.ansft rrr do (J"aJ,-o d, U\f>t~atllU para r, 
c1Jf(J titios _os_ ossrtciados A11fo~to Oluvo Got1çalv•1 r Jorg, 
; " s [ 11x,irc; d) - tr_unsftrir do quadtn dt cotrfribuirttts 
O"'"'; dt 11tJtttJs o ossocradn ]<,rge Abtoh/Jo; t) - nficior à 
,,,, [itil1"0 Lida., ogtadrct'_ndo a ~ua ~aliusa coluboraç/111 
l.,~ado 00 (/11/J_,, /) - rcul,zur no p,nxrmo dvmingo (ho;•. 
r,t1

121 
,(/,,. ,meio ds 20 horas, U ff:U dnmmgutira dançant, 

r,,,t,~/o, com o colaborarao da C. a.:sa T1c1ano Ltda. 

AVISE> 
A /)irtlor,a do_ E. (,, lguussú co,nu,r.ica aos sr.s. Asso

. qs gui. para o ''!gr,sso tm sua praça dt esporte~, 11u 
,;,d .tffl'O do,,,ing() (h_vJt, dia 12), enconlr'IJ t nfre sua tqu,p. dr 
t'" l,o/ l O do Brasil lndust""' ' E ._ C. , s.crtJ , xigirla a apre• 
:~QÇ4D do carteira sociul t do ,,c,bo corr•sPondtnie a ls tt 

-'5- 1/ol'fJ 1guossW, 8 dt novtmbro dt 1950. 

FERNANDO CELSO GVI.IIARÂES - Dirttor da Srcrtluriu 

U. Filhos de Iguassú 
RESU,110 DAS RESOLUÇÕES 

DO DIA 8- li - 1950 

a) - Autorizar o sr. Enéas 
Pertira Belém a promover t1m 
torneio inierno de futebol; b) -
ifttluir no quadro soci_al como 
contribuintes os seguintes se 
,~ores: Jo•é Haddad, Elende 
Scr<iO, Pedro Oberoslet, Olin> 
1oura, Guy Berço! de Matos 
1 Pedro Peçanha; b) -: tomar 
coollecimento dos oflc1os ns. 
J62t50 da LID, 140 e 141 do 
do A. C. Aliado< e 85:50 do 
5err,no dt Iguassú; d) - coo 
c,dtr demissão do quadro so
cial 10 sr. L•Jit Simonelli; e) 
- aprovar o balancete apre 
1tnlado pelo sr. Tesoureiro rt• 
lltito ao mês dt! outubro ulti• 
mo; IJ - promover no proxi 
ao domingo, dia 19 do corren
lt, ama domingueira dançante 
no enaelo do encerramento do 
coorursq da Primavera; g) -
aomear os seguintes senhores 
para a Comissão de Carnaval: 
Eurico Cortes, Agostinho Mar
tim Duarte, Custodio José da 
SP,1, Russani Elias José, Nar
dlo d'Almeida Ramalheda, Ave
liDo Pinto Benlo, Alvaro Viana, 
Artar SIiva, Cid Omar Cruz, 
Joaquim Alexandrino, Feliz da 
SilH, Leli~ Fernandes, Ma~oel 

Inaugurada,, em 

lt•gual,, a . .
cconcluaiio do 1 • págino) 

Paulo, servindo também ao 
nosso 2° Distrito. 

O novo estabelecimento con
tará desde já com uma fre-

~~;:~Tei:e~ªà~ d!s~~~:1U:,º
5i 

que ali funciona, mas sem ca
pacidade para atender à gran
de e crescente população es
colar da localidade. Ainda em 
sua própria sede funcionarão 
um curso noturno de d u a s 
classes da Campanha Nacional 
de Educação de Adultos e um 
de continuação intensiva. 

O presidente da Republica 
compareceu, acompanhado do 
seu ajudante de ordens, co
mandante José Barreto de As
sunção, sendo recebido com as 
honras devidas. Uma banda de 
musica executou o Hino Na
cional, entoado pelos escolares. 

L?mos, Antonio Martins Duark 
e Enéas Pereira Belém; h) -
marcar o proximo dia 14 par:i 
a pri11eira reunião da referida 
comissão 

AVELINO PINTO BENTO 
Diret. da Secrrtaria 

PRH 8 
RÁDIO MAUÁ 

eoNVJTE 
A CASA LAURA convida aos seus 
amigos e freguesss a ouvirern 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 

DEPARTAMENTO OE MÉ>VEIS 
Dormitórios e Salas de todos os estilos, 

Mij)ap, Tapetes, Colchões, Estores, Passadei
ra,, Coogóleuos, Peças avulsas, etc. 

DEP!\RTAMENTO OE RÁDIOS 
Ré.dios, Eletrolas, Geladeiras, Eoceradel

rA1~. !t,• (JiradoreP, Peças de Rádio, Material 
e étr1co, Baterias, PilbaP, t>tc. 

Sl!<;i'io DE 01sees 
A mAlor e mais '1Briada cc,l eção do Diecos 

doa 1ub'1rbioA. Músicas nacionais e es tran
ielrss ena &uas melbores io terpretações. Al

une, agulhas, r-scovae, e tc . 

RflDl"-OFleJNR 
A mais bem aparelhada para c'lnsertos 

ein aparelhos elétricos. Rádios de t dafl as 
IDarcaa. Peças legitimas. 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2328 
E. do Rio 

COP.fl.EIO DA LAVOURA 
7 

JUIZO Ili! DIREITO o, COMARCA DE NO\A 10l~5St 

eartório do 3° ()ficio Prefeitura Municipal 
1 ue Nova lguassú 

T A L 
De Citação de loteressad11s ausentes ou Incertos, 
aos autos de Ueuoapi&o requerido por Eutycblo 
Augusto Pereira Sampaio, com o prnzo de .lO dtae. 

Olvlsão d'- Pazenda - (!onladoria 
Babnc:ete da Rec:eitc1 e Despesa relativo 

oo rnês de outubro de 1950 
RB e E IT I\ 

f C du 11rdmd,M 
O Doutor JaJ,,,;,- Gonçafr,~ úa F(,nt~. Ju,z ds nirúlo 

da ComrJrca dt Nova JguuuU, J:.stado dn R,o d, Jantirt), ''" 
txtrcic,o, na forma da Lti, ,te. . 

Fuz ~ubtr a qutm inftrtssar possa o« conhrc,mento 
dest, tii·tr 9ur, tt11do Eulychin Aul(U~io . /-lr,~,a Sampaio t 
sua mullur .furlylh P,r,ira Sampuw,. 1uslif,cad? a posse 
ma,ua , pacifica dn t,rrtno , bntft1tnr:us ,,,/e rxts!tnll5 qut 
t,ossutm nJ Rua, Vitalino , «~~ Nair D1uJ, ,em .Andratu 
Araujo, Jo Dist11to diste .1/un,c1p,o, ,,,,,, as s,gmnt,s con/ron• 
taç0,s • caructu-isticos: - "mtd1ndrJ 3/J,n. rl.t frente para Ta 
R"" V -.tulino, m,s fundos un,o linho cnm 98m. (SW: 470 46 J 
, q,,, forma um angulo retv com a_ linha do lado dirtito, es 
t a form~tJdo angulo ªR"drJ com 1:i lanha que ftm 57,n. d, com• 
p, ;,,.~nto e srgue na dirtçâo da linh;1 de frente e forma an
g ulo rtlo com outra línha, uns fundt"JS, a quul mtdt 314m. 
(SW87o22') e fttha o p ol1gr.,ntJ com n ladn tsqu,,,r/o que_~,
de 2J7m. de t xtt nsfio da frtnte aos f undos • da ludo d1r1tt 1J 
uma linha com J7/m. d , comf>rímettlu formando angu/o r,t,, 
CcJm a l,nha da frente, o stguir outra l m hfl reta c_om 93m5f? 
(NE 69o 51') formando angulo agudo CO"! a anterror • term•
,iando na Ru<JNair Dias· s arndu outra lmlia r,ta com 156m 
(SE IOo 23') que confina' com a Rua Nair Dia~, confron~ando 
pelo lado direito com a Rua NGir Dias B A limo Ribeiro e 
pelo e~guerdo e fundos com o mesmo Altivo Ribtiro, com 
a a,ea total de 87.619m2. mais ou menos - lançados em no
me dos rt querentss tudo conforme planta e prova t,slemu· 
nlial ju,,tos aos a,ltos dt Usucapifio ,t m qu, o mesmo sao re• 
querentes, /icom assim citados os interessado~ au.,entts ou 
,ncertos, na confcrmidadtt da sentença deste .fu,zo, d_o ltôr se
guinte: Vistos, estes autos dt1 U~ucap,ão a rtquertmentn dt 
Hutycltio .Augusto Pereira Sampaio e s/m., etc. julgo por sen
te,zça " /us!1ficaçao qu• ocorre de fls. 5, 7 • IJ, em /oc• da 
prova liminar da possz mansa e pac1/1ca concernente ao Usu
cupiao, para, em consequencia, deternunar que se proudam _ds 
citaçôes dos con/rontuntes e dos inüressados a_usente_s ou in
certos, lstes por Editais, com o prazo ds 90 _dias, citando-se, 
tambtm o Exmo. Sr. Dr. Procurador dos Fe1tos da Fazenda 
Publica' e do limo. 5r. Cltef• do Serviço do Patrimonio da 
Vniao ntste Estado. P. R. lnlimem•se. N~va lguassú, 24 de 
agosto' de 1950. (a) Jalmlr Gonçalves da Fo.nte- U fuiz de Di
reito", por este Edital com o prazo de trinta. (30) dias, para 
contestarem o pedido de Usucapião dos Supl,cantts, sob pe
na de revelia e demais cominaç(Jes legais. E, para que chegue 
ao conlucimento de todos, mandou expedir o present• Edital 
que sera afixado no lugar de costume e outros de igual teDr 
que ser{Jo p11b/icados no Diario Oficial deste Estado, na im
prenso local e na do Distrito Federal .. Dado e p~ssado nesta 
Cidade de Novo Jguassú, Estado do Rio de Janeiro, aos v,nte 
e quatro dias do mls de agosto de mil novecentos e cinquenta. 
Eu ía) Laudellno firmino Carneiro Barros, Escrevente d• Jus
tiça, o datilografei. E eu, (a) Oscar Pereira GoMes, Escrivllo, 
o subscr,vf. O Juiz Je Direito : (a) Jalmir Gonçalves da Fonte. 

Tritata.ria • 
fmposto3 
Tuu 
PatrimoDial 
bdos.trial 

673.98~.r,o 
I G'J H1i7. i l ) 

5.7t1J,t,I,.) 
66 471,IU 
2 1 ~53.0 1 
ó2GU'J,6 l 

Milionários E. C. ourvalino ~Dl iantDl 

l>i ,ersos . . 
u,uila t."((ruur,/ina,i,, 

Total ,la BPteio Orçamentaria 
Htctitu ~ ,c;lr11t,1'f1or,r'"llurt,, 

Total da Receita g,'ral do mh 
Saldo do f'1erddo ac.terior 
Rectita dos runu aoterio.ret • 

Tot•I 
OBSl?ESA 

Governo do Município 
Divisão de Administração 
Divis llo do Fazenda 
Edocaçllo Publica . 
Saude P ublico . 
Divisão de Eog('charia 
Fomeot-0 . 
Procnradoris o Contcn3ioso 

Tvtal da Despesa Orçamentaria 
Despes" rxt,wirçumt ntuna . 

Total da Despesa gc,al do mês 
Despesa dus meses aoteriores • 

Saldo qoe passa para o mh de ao.embro: 
Em Caixa . • 

Em Bancos e Correspondentes: 
- No Banco do Brasil S. A. . 
- No Baoco Com • Iod de illiuu Geraia S. A. 
- Na Caixa. Econômica . 
Em Poder do Est do Rio de Jaoeiro 
Em poder do Dl?ersos Responsa.v~i• 
Em poder de Agentes Pagadoras 

Total 

Classificação do s1!d9: 
Dispooivel 
Não dispooivel 

Contadoria, em 7 de novewbro de 1950. 

1.010 6-ló,111 
38.361,3) 

1.049 008,00 
724 ''20.ArJ 

7.701 771,20 

9 475 0<,6.ln 

50 762.90 
56 ~~~.· l 

142 533,JO 
8J.Ylü,l ,J 
2h ,i81,t.'U 

428.">fü .~1) 
a ~8l!JI 
4 700,00 

~ 
4500,00 

fi(J'2.570.~ l 
7.613.619,50 

b06.926,H 

-169,C,J 
2'lO.OS4.lU 

897,iJ 
76 '86 •>·1 

116°032'.ÕO 
158.22030 

9.47 5 006,00 

98.269,40 
960.M6.80 

l 058816 20 

Visto : Sebastião ele Arrwdo N•1r•lro1, Prefeito. - A1zl1 
Rachid, Chefe da D. de Fazenda. - 1 .. , Garcia Borçot, T•sou· 
reiro. 

FU1'E BOL 
RHoluçõoa do Diretoria em reu• Despachante Estadual 

Vitória esmagadora do Royal F. C. 
Domingo passado o Royal F. C. recebeu em seu campo 

a visita do E. C. Rua 3, de llellord-Rozo, abatendc,.o por 9xl, 
Os goals foram marcados por: Beto (4), Amaro (3), Pc, 

dro e Furéca (de p,n~/ly). 

niiío reolizada em 7-11-1950, Ruo d,. Gelúlio Vargoa, 111 

a) - Aprovar a ata da reu 
nlão r.nlerlor; b) - conceder 
mais 2 meses de llc!nça, a par .. 
tlr do 7/11/1950, à sta. Maria 
da Penha Braga Lopes, Diretora 
do Departamento Feminino; c) 
- acellar o convite formulado 
pelo Unidos de Talrelá P. C., 
para disputar partidas amisto
sas de futebol, to e 20 quadros, 
no próximo dia 15 dêsle, às 
13,50 e 15,30, respectivamente, 
em sua praça de esportes; 
d) - conhecer os têrmos da 
comunicação do sr, Diretor de 
Secrelarla, justificando o seu 
não comparecimento à reunião 
de 31/10/50; e) - arquivar o 
oficio n. 186/50, do R,ver P. C.; 
1) - tomar conhecimento e ar .. 
qulvar o oficio n. 66/50, do E. 
C. Trlangulo, agradecendo ao 
nosso oficio de 5 de outu 
bro p. passado; f) - tomar 
conheclmenlo e arquivar o ofi
cio n 66/50, do E. C. Triângu
lo, agradecendo ao nosso oficio 
de õ de outubro p. pa,sado; g) 
- of1clu ao Blvt:r F. C., agra. 
detendo a acolhida que pro
porcionou à nossa caravana 
esportiva no dia 29 p . passado; 
h) - cvnsign:,r em alit um vo
to de ccngralulaçõe• à equipe 
leminlna da Volel-boll, pelo 
deae mpenho brllhante na parti
da que dlsput i.. u n 'J dlJ 3 dêne 
mê,; 1) - oficiar ao prol. Huy 
Alrâ nlo Peixoto, sollc! l11~0 per
m issão para faztr rea liza r no sa
lão de le91as d o estabelec imento 
qu. d · l g~ um:J n .. lte danç~nte li 

1° andor - Sala 103 

NOVA IGUASS0 - E. DO RIO 

Serzideira. 
Rasgou seu terno? 

À av. NIio Peçanha, 512, casa 8, 
serze-se com pulelção 

qualquer tecido. 

V d um terço de um& en e-se padaria por pre. 
ço razoavel. Pa

ra informações escrevam a esta 
redação1 dando nome e endc• 
reço para o sr. Torres. 

2-! 

9 de dezembro próximo; i) -
nomear uma comissão composta 
dos srs. Nestor de Paula s,. 
mõ<S, Jésus Baesso, Hilário Jo
sé de Araujo e Orlln da S lva 
de A,sunção, pua visitar ~, sr. 
Luz Soma, to Vice~Presld, n1e, 
que: se submelt:ra a uma ope~ 
ração clrúrg\ca, r ecente men1e, 
IJ - l •Hnar conh ~clmtnto ,·o 
balancete: do m!s de (..!Utubru 
QUt.! é o segutnte : Ar n ·c adação 
do me, de outubro, C,$ 500,00, 
Despe~~ do mê1 d e o ut ub h•. 
Cri 2 076.UO; Saldo anl<rlor, 
C,S 9 228,30; Saluo atua l, .. 
C1$ 7 752,30 

J i1u1 Baana - Dir. J* 5,c,,l,1ri, 

O quadro vencedor formou nsim : 
Chico· Joel e Belachê; llillinho (Carlinhos), Português 1 

Amaro; MilÍon /Pedro), Belo, Puréca, Chiquito e Dóca. 

Royal x Esperança 
Hoje o Royal bater-se-á com o lorle quadro do E. C, 

Esperança, campeão de Andrade Araujo. O jogo está marcado 
para ás 9 horas, no campo do Portela F. C. 

Vasquinho 9 x Independente O 
Peta ampla contagem de 9x0 o Vuquinbo de Morro Agu, 

do esmagou o Independente com «eoal•• de Bido 3, Sols?n 
3, Euclides 2 e Nilton 1. O quadro vencedor atuou com Lu11, 
Doml e Chico; Eucli~es, Mira e Oeclo; Angellno, Nelson, Bido, 
Seba3lião e Nilton. 

IDR. A\ILIFRlElDO SOA\RlES 
CLINICA DE CRIANÇAS 

CONSULTÓRIO: l(ua Beraardiao Meto, 1147 • 1° anJ. • S·,la li 
Tel. 101, dlàriamente das 15 às 17 h1., exceto às Sa•. feiras 

RESIDÊNCIA : Roa Antoaio Cario,, 1'5 - Telefone ZS8 

'-Ili-~ .......... ·----· ,. .., ---···· 

Cine Verde 
AMA1'1iÃ E TERÇA FEIRII

A continuação do filme em se
r ie ' ' A~ula bnnca"; o drama 
•·Pl!lo a mor de uml mu1her", 
com Cnnchila Martinez; e o fll. 
me •·Uma noite de horrores", 
com O nslow Stevens. 

QUARTA E QUINTA-Fl!IRA 
- O drama .. Escrava do odlo''. 
c~m Edgard Buchan-::1111 e Ocor• 
1e Brent; e o f1lmt "Ru,ty s·,1. 
va uma vida'", com Tcd 0.J• 
nald1on. 

SEXTA, SABADO E DOMIN· 
00 - A contlnuaçlo do lllme 
em aerle, e o drama ··Tarzan 
e 11s amazonas". 

Mário (j u i mar ã e s I Fernando Nunes Brigagão 
av 

D 9 ~ hn :S 

ADVOGADO S 
r-(ILE' VEÇ!AN Hl-1, 8 - Sobrado 

H O 'l A R I O (D I à r l a m e n t e) 
NOV11 IGUASSO 

Das 11 às 12 horas 



EXPORTADAS EM SETEMB~O 347.242 CAIXAS DE LARANJAS JOJ!! 
E
------ --1-- ""' A "B ªººA º Informa º S erviço de Economia Rural do Ministerio d ~-d 

m P ena ascensao DO PÉ" DOS Agricultura q ue foram exoortadas, durante o mês de setemb; r~ 
ANIMAIS do corren!e ano, 347.242 caixas de laranjas . Destas, 340.242 lo- r b 

a Campanha do trl·go [OJ~~.1àfe,,º~ctoili~['á'~'~,ª.,~~~!.'.:"ªt~:lNa ram destinadas à Argent ina e 7.000 para o mercado de Londres. tlre-: 
Au•picío•a psrttpectíva p ara a 
aal,·• de trigo, do correnta ano, 
no Cdsdo do Rio Grande do Sul 

~:u~1as aLc:<Sudos ~pés ttRJll;OI DA l,1~1'8114' ~- .-
J"s .n11nals, c,racl,rlzadas por "!!/ ,~ = ~~:, ~ Ut, = ~K = ~ UJ ~ _,n 

SAo aR m,ti, lisonjeiras 11s per~pl'Clivas d 11 
1,,fr1t de trig I do corr..-ute t100 oo Rio Grundti '.!' 
Sul. Em algumas regiõe~ houve 11tr~so no phrnt111, 
tHll virludt, das chuvas, qu • prejudicaram o~ lra 
balhos de preparo do ~1, lo. D:1I par_t1 cá, ent1 eto!l 
to as conctições climatér1c1;1s têm sido favorávet~, 
p~lo que as cullurtts puderam se desenvolver de 
modo a prometer uma boa c0lheitu. 

In!ormações colhidas junto à Seção de Fo 
meato Agrlcola do Ministério da Agricultura, em 
Porto Ali>gre, dizem que 11umeotou a áre11 de 
cultura na maioria dos Municlpios tritlcolas, no 
tademente nos de Caçapave, -Lavras do Sul. En
crueilheda, Bagé, D. Pedr~to e S. Gabriel. Estes 
três últimos ficam na região campe6tre da fron 
teira gaúcha, onde a natureza plane e extensa 
dos terrenos permite, não ~ó uma enorme dilata
ção dos trabr.lhos, mas e sue execuçã•, mecanice, 
o que significa economia de mão de obra, hoje 
dil'icil em quase toda a lavoure, e diminuição do 
custo de produção. 

As plantações leite@ nas área" situadas no 
vale do rio des Antas, onde a temperatura média 
é mais alta, já estão 11endo .colhidas. 

Ukt·, as dos cascos, são ch lma- C•J;@·i•Ml~hUfUl3:UJ4:ii#â'ld•t·1•i•M:IXWfM•IW5f !;IC•M•iWPiíM 
>as p,los nosous criadores ae 's;J ' Fundador: SILVINO de AZEREDO _ --- , -V 
' broca do péº, Os cav.dos e o~ 
carneiros são m 1 s atingidos Red. e Oficinas : Rua Bernardino Melo , 2075 T t!eloae, !li 
por esta• a fecçõ,s, mullas vê
« s d e natu reza e evoluçào dl, ANO XXXIV NOVA l<IUASSÚ (Estado do Rio), 12 DE NOVEMBRO DE 1950 l'í. 1.756 
fere n1es, e mbora englob•das p ,. -_:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:_----------------------
la mesma d ~slgnaçào popul ar. 

Resulta m, via de regra, de a cl- \ AVALIADA EM MAIS DE 
de ,llCS locais (estrepadas, es- o f11'nas1'0 'frani'o 
forços violentos, pancadas, ele.), U 8 
que passam desapercebidas ao 
crtador. Nos equinos, tais afec- Pe1·xoto 
çõ~s p odem ter cómo causa os 
defe1t , s de :- prumo, peque no 
tamaPho e má confo1 maçao du 
pé, excl!sslva secura do casco. 
ele. Quase sempre o criador só 
percebe que o animal está do, 
,nte, quando surge a manquel
ra do membro correspondenle. 
Não havendo tratamento Ime
diato da lesão inicial, forma.se 
uma fhlula que, complicando-se 
pela ação dos micróbios que 
vivem na terra, dá escoamento 
a pus. Tôda a região fica do
lorida e ocorre a morte dos te, 
cldos (necrose). O estado de 
saúde do ~nlmal se agrava con, 
slderAvelmente, pois a afecção 
vai subindo como se losse uma 
ºbroca'\ a perfurar seu pé. Há 
falta de apetite, emagrecimento 
progressivo, dores e complica, 

estâ clessi6cado ofi-
cialmente 
melhores 
cimentos 

entre os 
eAtebele
do Brasil 

. 

620 milhões de cruzeiros a 
safra de laranja 

Em con!ormidade com os dados collgldOI 
pelo Serviço de Estatlstice de Produção, do 11-
nlstério d& Agricultura, e safra brasileira de la
rirnja, relehva ao corrente ano, foi eetlma1a e11 
6.2ó8.765.000 frutos, no valor de Cr$ 621.225.000,00. 

A área cultivada foi d6 80.819 hectares, pre. 
vendo se um rendimento médio de 77.442 trulOI 
por hectare. 

No resto do Estado, a colheita 
inicio nestes dias. 

ções septlcas, Isto é, causadas 
deverá ter por micróbios. 

O tratamento é local e geral. 

vora pos ta na !lslufa_ E' uma 
medicação dramatlca, que deve 
ser abolida e substltulda pelos 
cáusticos, como a manteiga de 
antlmõnlo, lodo puro, etc. Mui• 
tas vezes é necessarlo trata
menlo clrurglco, com extirpação 
das partes necrosadas (mortas) 
A admlnlslração das sullas, por 
via oral ou lojetavel, na dose 
de !5 gramas dl~rlas, pode dar 
bons resullados. Nos equinos. 
às vezes o tralamenlo é lnulll, 
quando se !rala de má forma
ção do pé, cascos multo secos, 
etc. ferraduras mal colocadas 
podem dar orfgerr. à doença. Os 
cuidados hlgleolcos gerais são 
in ::Uspensavels para evitar, em 
qualquer caso, as complicações 
stpllcos (por mlcrob1os), co
muns nos acldenles banats dos 
cascos, os quais podem dege
nerar em "brocas". 

Segundo o levantamento da produção reall· 
zado nu pai8, a saira de 1950 será acrescida de 
283.0.!2.000 unidades e, quanto ao valor, de Cd 
36.0:.!2.0flO,OO. N e folia de io!ormações sôbre 111 
preços do produtor, nos Municiplos onde a CO· 
lheite só é concluids nos últl:nos meet>s do ano, 
o valor, em algumas Unidades da Federação, lol 
calculado segundo o preço medio verilicedo ao 
ano de 1949. 101titnto muito Dr. frantiuo iannnna 

MtDICOS ESPECIALISTAS - APARELHAGEM MODERNA 
Doenças Internas - Úlceras Gástricas e Duodenais -

Fígado - Visfcula. 
Domças do Coração - Hipertensão arterial e suas con

seq uênclas. 
Úluras Va,icosas - Antigas e recentes, sem operação 

e sem repouso :.. Varises - flebites - Erisipela. 
Doenças de Senhoras - lnfla:nação dos ováriQs - Irre

gularidade nas regras - Gravidez e sua condução. 
Doenças .Alirgicas - Asma - Bronquites asmática e 

c1011lca - Sinusite - Urticlria, 
Stfilis • Reumatismos - Tratamenlos modernos e eficazes . 

Laboratório - Radioscot,ias - Radiografias - Testes 
Alfrgicos - Tubagens. 

R. da Assembléia, 32• 3° Pov. • 8 cís 18 hs. 
TELEFONE 22-4969 RIO DE JANmO 

Dr. Eduardo Silva Ju;uor 

Tratando-se de carneiros, baS· 
ta fazer Irrigações, na flstula, 
com soluções cáusticas. No ca
so de haver muitos anl:nals do
entes ao mesmo tempo, fazer 
um Ianque raso, onde se põe 
cal, solução forte de cresôls, 
etc., ~ ai deixar os anlr1als 
alguns minutos. O tratamento 
geral consiste na administração 
de sulfatlazol ou sullaplrldlna, 
na dose de to gramas por dia , 
m médla

1 
dura:ite uma semana. 

O tratamento da afecção nos 
equinos é mais co mplexo. No 
Interior do Brasil, ainda é co
mum tratar a ''broca" com pai· 

Os meioreR produtores de laranja no Bruil 
são os Estados do Rio de Janeiro, São Peulo, MI· 
nas Gerais e Rio Grande do Sul. (Dados sojeilOI 
à retillcação). 

O tratamento p e ri e li o da 
''broca do pé" dos animais. pe-
la simples exposição que fize· 1 
mos acima, deve, de preferen• l 
ela, ser orientado por medico-

1 

veterlnar1o, para dar melhor 
resultado. 

Oficina Mecânica lguassú 
Conserto r rcform.a ~a J. I de iuto m6•c-i, e ca· 

:i m1nhõe1. - So ld, se • r x,~énio. - i\J •pta~O de 
1 freios hidr2ul icos I qu, lquer tipo de carro. 

·i' OUCCIIII & FRAIICO 
, R. ,1-tarecbaf Fforiaao, ZJ7ó - NOVA IOUASSÚ-E, •• Ri• 

C o marc a de Nova Iguassú 

E o 1 T A 
DE 

C1RU~GIÃO DE~Tl::iTA u ,11RBOSA dClA 
e o N s u L r o R I o, COELo'O Blf • 

De p11blicaç;ao de documento,, em proceno d• lotea•••to • 
terros, com o p,010 de 10 dlat, o requerimento de '"' 

·"ugusto Ferreira Oaart•, na forma abaixo t 

Henriq ue Duque Estrada Meyer, Oficial da li' ~~,c,:'°1! 
çã o do Regialro de !moveis da Comarca de Nova d g~el e'ic. 
lado do Rio de Janeiro, por nomeação na forma - a e 'ubticJ· 

RUA MARIO Mo_. TEIRo, 221 Laborafóríos: 
- ..::': ~,..., ___ ,~~::,~~ .. :~ :

1
~,.,.. -=· R,Joaquím Palhoru,64J,Río 

1 
@lli.®Ji~J@lJ@Jl®~~~~j@f@JJi~l@!lI@f®~;yf~ 

LO .JAS LA Ç AVA 1 
J. L A CAVA 

Pelo presente edital , com o prazo de 10 dias !u, par 
ção em 3 vezts, faço saber a quem intere99ar P019ª;ocuradotl 
José Augusto Ferreira Duarte, na pessoa de sua sre car1ór&o. 
Caslorina Barbosa Duarle, foram depositados ne b O de 19$1, 
para jr.scri çao do Decreto-lei n. 58 de 10 de d;zdem ,;tembrO dC 
e2ufamenlado pelo Decreto n. 3 079 de 1 _ •. e ,nail dO' 

1938 o m,moria l, a planla, os titulo, de _dom,~,o da ,, 1wolf 
cumêntos reterentes ao .. Bairro Lisboa" , on&inánO ·nte 4.tu,tro 
arca : - Uma área de t erras me dindo cento e t~

1 e oito ior 
melros de frenle para a rua Maria de Araujo, 'ê"irada do PII' 

CAMARAS FRIGORIFICAS. SORVETEIRAS E BALCÕES FRIGORIFICOS 
r~â tros na linha dos fundos, onde confronta com a ,5 ote ,o• , ... 

ta cento e setenta e seis metros de e:xttnslo da ·'~o olb• D"! 
d~• pelo lado direito de quem de dentro do terre Manoel)~ 
a r~a Mzria de Araujo. onde confronta com o ·~~ten1IO ~ 
da Cruz: e duzentos e trinla e dois metros . de 111 ou stlll _.. 
lado esquerdo, onde confronta .com An:onao.,Cs~lsccntot e": 
cessorea com a area to tal de vinte e tr 9 m, 2, ,ttu,,dO _:,.. 
senta • qualro metros quadrados (23 6ti,.~m• ·" for• do I"'~ 
Andrade Araujo, primeiro di1trito deste Mumo pi~'tes nc• 111,,. 
metro urbano. Aos inte,essados P? rvenh.~ra ei~!~oces, cujo _e 
cado O prazo de 30 dias, para efeito de 1mpug Pall ,o.....
cesso se acha à disposiç.lo de tab intieresudoe. 1111, , 0 e P": 

Oeladetrae Comerciais e 
Domesticas 

Ace11õrlos pera refrlgeraçllo 
em geral 

RádlOI - M:áqlllD.ae 

Q[icioa Modelo para moota
g~ru e consertos 

Serviço do conservação a 
<1omicillo 

eh:ar·1::1dos noturno!I 1 filll foi feito O presente e outros dt igual teor. parf •de n0 ,,111bf0 
-' j R. !l!Ll . l ' l,1 r ·1ano P c1 x 11l • :::'.97 r,,j] bllcação pela imprensa. Dado e pasoado aos .. J11n1I, o ~ 

l'à de 1950 eu H<nrtq ue Duque estrada M<y<', f 1tr11do .,-
[fcd] f crevl e assi~o H1nr1qu• Duqu, Eslrfld(J ,1/,y ., .ill••J"· ~ 

Rua ºallQflh"' Floriano, 2399 • Telefona 325 .. Mu VJ Igua3SÚ . E. tlo Ri) ~-] :::~ª o':,~r~~- ~~er.~~~-E~~1~:.::i~u~"t~q·~.q;;_;
1:::i_:.,M~. Dl lülJ ili ~~ ,,ai, a subscrevi e assino. H1nr,qu1 Dm/HII J;.,t," -1:-J 

~ fflll~-6:'JiJR~..J@' D ---:._-fu~ ~,-· l 

·-UM 1 
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....,, ... 
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