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Lúcia Cerne I Guimarães 
D. Sinhã Junqueira. ilustre senhora de engenho de Iga

r,,pave. em S. Paulo, doou vultoso patrimônio, segundo nott
ctas ,,ejcula~fa~ p~los jo~ais, para a fundação de uma enti
dade de As~1stenc1a Social e combate ao analfabetismo. 

Smto um desejo irresistivel de escrever para louvar a 
ilustre senhora. E' estranho ! Mas arrasta-me a pena, para 
agradecer em nome ~e todos os analfabetos que não lhe po
dem escrever. Agraciados ou não com a dádiva. Aquinhoados 
ou não com os ben~ficíos do vultoso patrimônio. Mas é que 
penso na grande hçâo que ela deu. Mas é que espero que 
0 esemplo seja imitado. 

o Brasil precisa de escolas. Ela sentiu isso. Os brasi
leir'OS fenecem à mingua de instrução, pois a ignorância gera 
1 miséria e a morte. Ela soube disso. "Oh I como é doloroso!" 
-pensou. Milhares e milhares de criaturas pedem escolas como 
quem pede um pão. E ela veio com o celeiro farto e ofertou. 

Na sua tranquila casa grande do engenho de Igarapa
fl, onde os passos ressoam em amplas salas de móveis luzi
dios de ,·elhos jacarandás, os ecos dêsse mundo inquieto e 
contuso chegam amortecidos, através dos longos corredores, 
depois de se terem coado pela espêssa ramaria das árvores 
do parque. Sim. Os borborinhos dos homens aflitos das gran
des cidades não conseguem perturbar a sua vida austera e 
calma de senhora de engenho. Não alteram o diapasão dos 
aeus dias regulares. Mas ela escutou. Ela sentiu. E procedeu. 

Não cerrou os ouvidos a êsses murmúrios longinquos. 
Nao fechou suas pesadas portas. Não entesourou seu ouro 
com avareza. Dele tirou uma parcela e entregou ao povo pa
ra que se transformasse em classes de alfabetização. 

Os analfabetos de Igarapava terão agora maior núme
ro de escolas e ensinarão a seus filhos a bendizer o seu nome. 
E os senhores de grandes terras, de grandes bancos e de gran
des emprêsas terão aprendido, com a senhora da casa grande, 
• não cerrar os ouvidos aos ecos dêsse mundo inquieto e con
fuso. 

Até os mais afastados rincões da Palestina Meridional 
chegam os alimentos que o Fundo Internacional de Socorro 
à Infancia, das Nações Unidas, o FISI, envia para os refugia
dos árabes e judeus, entre os quais se encontram milhares 
de crianças. Este camelo chegou à área de Gaza, transportan
do parte de um carregamento de leite em pó, destinado aos 
refugiados. Enquanto isto, na sede das Nações Unidas, a As
sembléia Geral recebeu de sua Comissão Social uma reco
mendação, no sentido de que as atividades do FISI se pro
longuem por mais três anos. (Foto ONU). 

-------------------------------------
CIRURGIA 

(Col1bonçlo especial pua o COBREI O DA LA VOUBA) 

Dr. Pires Rebelo 
. Na lpoco da televisao • da bomb.J oll>mico ningnlm ..,s q..., ser feio ou velho. A medicina, como tudo no mun. 

to, !•,,.blm marcho a passos largos Antigammte pouco se 
- folar na corr•ç4o dos túfeitos ftsicos pelo cirurgia • as 
~roio.s p/tJsticos o/4 ,ntâo realizadas só o eram em ortis
.... d, cin.,,,o ou de teatro. 

D,pois os intuvenç(Jos de estilico foram interessando i::'"ª" ca,,.adas sociais, e empregadas em casas comerciais, so· •'t~ do uxo femirtino, uecessita'Qam. Ttcarrer à cirurgia 
wltza a fim <Ú 11âo pudtrem os emprtgos, trotdos p,la 

:"· Pouco o pouco, tambtm, os médicos foram operfeiçoa11-
,.... 0 lkn,ca , as enl4a mais ou menos esco"didas opera
,.., dt pltJstica ganharam terreno. 

Hojt em dia ningulm ,,,ais duvida dos seus resulladas 
• lodos_proclamam seus eftitos. Os tratamentos cirurg,cas PtJ· 
' 1 n_arau.s dtftituasos, orelhas tortas ou rugas da rosto sti.o 
~IIZados corren/em,nte a com beltssimos resultado• nos hos
,..tms Dlf1fflcanos e ,urop11.s. 

. HtJ tM Paris um mi.dica famoso, dr. Claou,, que tem 
1~lo tttdadt-iros mil"gres nesse setor. Tenda sido um dos inr
Aedores ckssa apaixunante cirurgia, seus trabalhos e ,nllo· 
doa sd!o PreC<m1zados no mundo inttiro. Frz uma escola inttr·· 
:,-•ai e de tôdas as parles do globo c/i,gom lhe di;clpulus 

IIJos,,~ d, c.onhtt;er a tlcnica que empr,ga. 
""' O dr, Claout pnssue uma clínica ultra especializada de 
~ rg,a filtJst,ca • sempre r,pl,ta de pessoas que de outros 
p.:U""•t,s jtJ conlucem sua fama e que v/lo procurtJ-/o tm 

"'11I' Seu nome jd I tifo conhtcido qu• hd tempos os j ornuis 
!lo.,""'ª'" em grandes tttulos o caso de uma 1/ustr• e bel a 

ª da alta S<1cit.dade francesa, c:tti,na de l trrfvtl desastre 

ÜfLt!) Ht!>RIZO.:\!TE, SANATÓRIJ STA. TERE•INH, 1 
~ dotoles do ,parelho , .. piratório - D.retor Dr. Luit 
• Âllredo Coutinho. - Ahm~nta.i.lo boa e c.u~daaa. - Poen 

motoru - Raio, ultn -violets -- RATO~ X. 
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PLÁSTICA 
no /au e que, após o choqus sofrido, as primeiras pala
vras qiu IM saíram dos ldbios foram essas : "Chamem o dr. 
Claou," . 

As operaçlJes d• pldstica transformGm, reo/,,,.,.te, o gê
nio e o ca,dler dos pessoas. Verdadeiros complsxos d• inferio
riduds desaparecem e a ol,gria ds viver, senti, o interc4mbio 
social e u tttõrno ao trabalho produtivo voltam a jau, par. 
t, ds seres humanos que ,ncontraTam 11a cirurgia ,s"tica a 
solução dos seus sofrimentos mais tntimos • 

EXPOSIÇÃO DO PINTOR 
MORAIS REGO 

Sob o patrocínio da Associa- A 8 D E organizou um ciclo de 
ção Brasileira de Escritores, importantes palestras, já tendo 
seção deste Estado, foi solene- •ido realinda, tres dele,: "A 
mente inaugurada •eguoda.feira Evolução Humana e a Arte Mo-
6ltima, na •ede do Sindicato derna", por Jefferson d'Avila 
dos Empregados no Comércio Jr.; "A pintura e a• Rosas do 
de Niterói, à rua cel. Gomes Coração", 9or Alvoro Moreyra, 
Machado, IIJ-sob., uma exposi- e " Arte, Humanismo e Realida
çlo do coo,agrado pintor ma. de", por Hoaorio Peçaoba. 
ranben,e Telé,foro de Morais Deverão realin r•se ainda dua, 
Rego, a qual deverã encerrar. pale1tras às Z0 horas de Z6 e 
, e a 30 do cor rente. e 2& do fluente, ~ôbre os res. 

Nuea oportunidade, foi inau- pectivo, tem3s : •·O oeotido da 
gurada lamb.!m uma nposiçlo Per&o!lalidade e cs Auto-retratos 
de livros de diverso, aut6res de Rembraadt' ', ,or 0omes fi. 
filiados à A B D E. lbo e "0 Deaeobo Linear e a 

Dur ante eHa dupla exposição, Mod<rca Pedogogia", por Te· 
de Z0 a 30 do corrente, d léafao de Morais Rero. 

DECLI VE DA 
-

CIV ILIZAÇAO 
ffn.i,~'fo~~ 

A pátria nllo 
é ninguém: 
silo todos; e ca
da qual tem no 
seu seio o roes 
mo ~irdlo à 
idéia. á palavra. 
à aSBOCÍ6Çl!O. 

A pátria não 
é u m sistema. nem uma stiltt 
nem um mon<ipólio, nem um• 
lorms. de govêroo : é o céu, 
o solo. o povo. a tradlçl!o, b 
consclênc,a, o lar, o berço 
dos lllhos, o túmulo doe ao
lepassadoe, a comunhão dü 
lei, da lfogua e da liberdade. 

bruçado pomposamente o a 
espuma do Atlaolico. 

A educação tem de partir 
do âmbito do lar, do selo da 
(amilla. 

Há lodivlduoR que se jul
gam com o direito de eaxc• 
valhar o caráter de um ho
mem de bem, homenageando 
os desatinos da canalha. 

O sopremo magletrado de 
qualquer nação, seja na Co
réia, Ablsslola, lodocbios . 
merece o maxlmo acstamen
to e reepelto ! 

O caráter paclllco e gene• 
roso do povo brasileiro ollo 
deve confundir-se com meia 
duzia de desclassillcadoe. 

Urna graude vida públlca -
dizia Joaquim Nabuco - pre
cisa eer alumiada. como a ar
quilelura de Rusktn, entre 
outras, pelas lâmpadas do sa
cri!lclo. da verdade. da i ma
gloaçllo, da beleza e da obe• 
diêocia. 

Os que a servem silo os 
que ollo Invejam, os que não 
to!amam, os que não conspi
ram, os que oão sublevam. 
os que nllo desalentam, os 
que não emudecem, os que 
não se acobardam, mas resis
tem, mas ensinam, maA eslor. 
çam, mas pacl!lcam, mas dia 
cotem. mas praticam a justi
ça, a admiração, o entusias
mo. Porque todos os senti· 
meatos grandes são bfnlgoos Sejamos patriotas, oa ver-
e t·eeldem originariamente oo dadelra acepção da palavra. 
amor. Patriotismo é amor, civiemo 

As palavras supras pcrteo e respeito. Um prende o ho
cem à pena adamaotioa de mero a Pâtria pelo coração. 
Rui Barbosa, o maior paladi outro pelo dever. O primeiro 
oo da liberdade. Servem de é a religião da qual o segun
preâmbulo a triste episódio, do é o rito, - escrevera Coe
demonstrativo do decltve de lho Neto. 
nossa civili1.açAo. E naquela esquina, no melo 

Deparamos, ou m destes de um silencio covarde, oão 
dias, na rua do Carmo, esqui- surgiu um grito de soberana 
na da tradicionnl rua do Ou- revolta ... em harmonia com a 
vidor. da mui leal Cidade de pusilanimidade d os nossos 
São Sebastião do Rio de Ja- gendarmes! 
oeiro, um rapazelho meltra-' Onde estilo seus amigos ou 
pilho, macilento, esquelético, simples endeusadores oca
com o membro superior es slooals? 
querdo foliando o ante-braço. 
clamando a atenção dos tran· 
seuotes, aglomersdos, embe· 
vecidos ... 

ExploJlam risos, garg•lba
dae, como as l8Vas incaodes 
ceotes do Slromboll ! 

Tralava,se de uma charge 
n fixada na parede de conhe
cida cusa lotérica, com des 
crições tor~es e rid ículas à 
personalidade do geo. Eurico 
Dulra, aluai Presidente da 
l(epública, n propósito da •• 
ceuão. 

Era o cumulo do ullroge 1 
HR via a uns cinco passo~ 

um guarda-civil... Na meama 
quadra está instalada a sede 
de um Distrito Policial... 

As estampas eram disputa
das Choviam os niqueis. O 
rapazelho se mostrava mais 
eloqueole. Crescia a assis
tência. 

Precisamo& ter vergonha, 
ler seot,meoto, ter educação. 

Evitemos a Mcndoncla mo. 
ral du Brasil, o gigante de-

A luta que o 
Bisturi perdeu! 
Tumores e inflamações. 
Furunculoses enfim, 
Kesolvem sem Bisluri 

Usandº"se f fibHOUlft. 
Pedidos a C. BIUTTO 

L A V R A D I O, 176 - ,\ 

A célebre "mão úoic11" 
é multo mais velha 

do que o próprio Brasil... 
Júlio César, bâ dois mil 
aoos, foi o primeiro a 
ter a iolclatlva de imp<1r 
direções de trâoslto, a 
fim de tornâ-lo maie fâ· 
cil oa grande capital do 
seu Império Romano. 

Exames de A missão Acham-se abertas 
as i nsor~ções no Ginásio Afranio Peixoto 
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CókUIO DA I.AVôUkA 

Domingo, 26-Xl-H,fiO 

Troféu Correio da Lavoura 
SdUUUtld Uiloria do Clube cijrioca de Tiro 

tela na reprcsentaçáo lçuas-Domingo último, no cstande 
1en. Eurico O utra. no Rio d e 
Janeiro, verificou-se a segun
da disputa do Troféu COR
REIO D A LAVOURA, impor
tante compcticão que vem 
reunindo csportivamente o 
lguassú e o Clube Carioca de 
Tiro. 

suana. Q a a d r I n h a 
Os outros colocados, d<'pois 

de Esnaty de Sá, !oram Hum
berto Magessi, 392 pontos; Ro
simond Teles, 386; João Soa
res. 386; Ccsnr Torraca, 385; 
Roberto Haroldo Cabral , 381; 
Rubens Kanto. 381 e Carlos 
Roberto Cabral. 381 pontos. Apesar do mau tempo rei

nante naquela manhã, os re
sultados alcançados pelos re
feridos clubes foram conside
rados ótimos, marcando a equi
pe vencedora do Carioca 1171 
pontos e a do Iguassú 1148. 
Individualmente, venceu o pre
sidente do Clube Carioca, Es
naty de Sá, que fez 393 pon
tos em .io tiros de carabina 
cal. 22. 

As equipes foram as mes
mas da prova anterior. com 
~xceção de José Moreira Neto 
que substituiu Antonio Quin-

O jure foi constituído, além 
da sra. Maria de Lourdes Te
les, pelos srs. cap. Hudson d e 
Sousa e Luiz de Azeredo. 

No ato da entrega do va
lioso Troféu CORREIO DA 
LA V OURA, discursou o dire
tor-secretário d esta f o 1 h a, 
usando também da palavra o 
capitão da equipe do Carioca. 
o atirador Rubens Kanto, o sr. 
Cesar Torraca, presidente da 
F. M. T. A e ten. Roberto Ca
bral, diretor da seção de Tiro 
do Iguassú. 

Fatos Policiais 
Rmeaca de morte Há dias, foi preso armado de re-

vólver o sexagenário Damásio João, 
por ter ameaçado de morte o sr. Brasilino Soares, residente 
em Cabuçú. 

R o u b o • Ivone Lopes, residente no Bairro da Luz, quei
xou-se à Policia que sua casa fõra visitada pe

los amigos do alheio. 
- D. Ester Taylor, residente nesta cidade, quando pron

ta para viajar, fôra roubada em vários objetos pertencentes à 
sua bagagem. Em consequencia as autoridades prenderam ós 
Indivíduos Otavio Martins, Alfredo Calixto Ferreira e Jorge 
Nazaro dos Santos, que confessaram o roubo 

Bsm ,qado pelo auto Domingo ultimo pela manhã, 
na rua Marechal Floriano, em 

frente do Bar Rex, Toribio Rodrigues Lopes Jr., de 32 anos, 
pardo, residente na rua do Encanamento, quando parado jun
to ao meio-fio com sua bicicleta, !oi esmagado contra o poste 
pelo auto comercial Chevrolet, chapa 26.156, da Empresa São 
José, dirigido pelo motorista Abidural M. Falcão, que fugiu, 
mas foi preso logo depois por populares. 

Rqredido a pau Desconhecidos agrediram a pau o 
operário José Galdmo de Santana, 

brasileiro, de 32 anos, deixando-o cafdo e ensanguentado pró
ximo ao local de seu trabalho, o acampamento da Soe. Bra-
1ileíra, na Prata. José Galdlno recebeu curativos no Hospital. 

Agredido à enxada Sebastião Pinto de Oliveira agre-
diu à enxada o sexagenário Seve

rino Rodrigues Barbosa, em seu annazem situado em Coioaba 
e foi preso em flagrante. 

1.adrÕ~!I em cena Os ladrões entraram há dias na 
agencia local da ,·,a. de Cigarros 

Sousa Cruz e levaram, além de 2 maletas, 200 cigarros Conti
nental e 2.400 Hollywood. E a estas horas ainda estão fuman
do de beleza 

C!onto do ylq6rlo Aristides da Silva Ribeiro, residen-
te em Austin, aprese n tou queixa à 

Policia , dizendo que dois desconhecidos, na rua Plinio Casa
do, passaram-lhe o conto do v igarlo, q ue lhe custara apenas 
8J mil cruzeiros ... Que coisa incrlv eJ, "seu" Aristides ! 

Oe,a,tre Cl'lm o noturno paul15ta Pela manhã ;.. _ _ ..;....;.....;;_ ___ .;....;,.;.....;;...:...._...; _ _ d e quinta-

feira última, como é do conhec ime nto púb lico, ocorreu com o 
noturno pau lis ta, que se d ~ tmava a D. Pedro, horrivel de
sastn p~uco depois d e passa r pela estação da vizinha locali
dade de Comendador Soares, tendo saltado do, tnlhos um 
dos carros , que derrubou um poste da eletri ficação e causou o 
engavetamento de outros carros. No local morreu uma passa
geira, cuja 1dentidade se ignora, e muitos ficaram gravemen
te feridos. Só no Hospital desta cidade foram socorridas 33 
pessoas, das quais já morreram duas, o dr. Guilherme Via na 
Jonett e o sr. Hass1b Aix, que fôra trans ferido para a Casa 
de S de do dr Monhães 

l\q.-edldo a molrào Quinta-feira última, meio alcooliza-
dli, Edvanlr Canno dos Santos, de 

16 .,· preta batt•u com um mo,rão na cabeça de seu v·- -
nho. o cinquenten.'.ino Antonio Mendes da Silva, mais c-:mhe
cido por Antonio Capenca, residente na Estrada Pli.rlo Cfl
sado, em BeUord Roxo. Antonio Capenga não res!stiu cs 
ferimentos e faleceu ontem no Ho,plta! desta c"dade Edvamr 
do Carmo es tá presa 

DR. AILFR\ElDO SOARIES 
CLI N I C A DE CRIAN ÇAS 

CONSULTÓRIO: R .. Beraardiao Melo, 1117 . 1• aaJ •• Sol• 11 
Tel. 101. dllrlamente daa l á à117 h1 , exceto àe r,.,, lelraa 

l ESlll!NCIA : R.1 Aatoaio Cario,, 14' - Teleloae lU 

Qu,,n a luz <if1 ltu olha,
Pru aqu c,r a minha vida, 
Poi~ tia mt Iro:, qut,ida, 
A l rmc11ta da t6 uma, .. 

L lltl À 

DATAS INTIMAS 

~·;zeram aooP oeat .. mês : 
- 20, sr. Suul Torres; 
- 20, Jovem Jorge da Cos 

,,. Araujo; 
- 20, d. Ermelloda Plolo de 

Araujo, esposa do sr. Belar, 
mino de Araujo; 

- 21, menino Narciso Fer
oondes, residente em Valença; 

- 21, menino Delio Costa 
Fagundes; 

- 22, ata. Léh1 Ribeiro de 
Castro: 

- 22, ata. Djanlra Chaves; 
- 22, sr Edmundo Bragan-

te, residente no Rio; 
- 23, d. Rermengarda AI 

ves· 
_: 23, menino Hlltoo Soma; 
- 28, J. Ludovlna Ferr .. lra 

Aroaldo, esposa do ar. José 
Aroaldo; 

- 23, sr. Azamor Olammat
tey· 

__: 24. sr. Marlo Ploheiro 
Bernardes, residente em Patl 
do Alferes; 

- 24, sr. Marlo Martins de 
Amredo; 

- 25, vereador Otavio José 
Soares; 

- 25, meoioo José Carlos 
Teixeira; 

- 25, dr. Domingos de B~r 
roe Ramos, r esidente no Rio; 

- ,5 menina Su~laloe (1° 
anlver s'ário}, !ilha do sr. Vai
ler Borghl e de d. Alice Kil
ter Borghl. 

Fazem anos boi e : 

- sr. Aoteoor Carneiro, 
proprietarlo da Relojoaria S. 

Jo~g~;- »aura Augusla d os 
Santos, resideote em Angra 
dos Reis; 

- d. Guilhermina de Arau
jo !laia. esposa do sr. Manoel 
da Silva Rata; 

- d. Carolina Russo, eepo 
ea do ar. Francisco Antonio 
Russo. 

ALUNOS DO GINASIO 

AFRASIO PEIXOTO 

Fizeram anos neate mês : 
- 22, menino Antonio C!r

doao Tavora, da admlHão, 
_ 22 jovem Vera de Cas

eis Cav', 1cantl, do 4° ano prlm.; 
- 23, jovem IVllDI Ferreira 

Campar, da 1• serie glo 

NASCIMENTO 

A 16 deste nasceu a meni
na Roellogela, Iliba do •r Ar 
m1&odo Ribeiro " de d Aida 
Ribeiro. 

CASAMENTO 

A 23 <lo corrf'nte, reallzou
ae nesta cidada o enlace mil 
trlmooilll da gruoloaa ,ta. M•
rl,. Aparecida llodrl,iues d11 
•Uva. !Ilha d o ,;r Slguodloo 
Rodrtguea da S · \' r1 e '1t: ti 
Antonla de A0tlrade Silva. 
com O Juvcm Bern~rdloo Lei 
lllO Peixoto, lllbo do er. Ma 
noel Peixoto e de d Veorna 
Leitão Peixoto. 

N& cerimonia religiosa, rea 
1 ada na lgroja de SIP. Afito 
"· de Jacutlnga, !oram P• · 
C' lahoe tfa noh·a o ar. Auto 
n O Neves e d. Vlolt111 Rodrl
g,.aea Nevei, e do noivo o ir 
\iootel p lxoto o " ola Adlr 
B ,rbosa FeguoJ~11. F. no ato 
civil acrv rn,n dt' psl,lrluhoH 
d~ r ra u er Car!o& Leão 
do Barros e Senhora t' 110 

0 Ivo O t1r ~cl:sun T r lJ,tUeiro 
t'I ~enbora 

Ginásio do lnstitu- !. Ã. Filhos de lguassú I Rehabil~tou-.::-
to Silveira Leite scratch 1guauuano 

RESL ~O DAS RESOLUÇÕES lopodo "''" m•i. libn, ttauai 
--- 00 DIA ZI- 11 _ 1950 .Scratth-- ,JJ LIO rc:h.a.hl\1tou-111, de º..;! 

otlinu dtnota. nncendo ,o Torres Ho
mtm .,. C. pc:la conta,em de hl. tca
~°:brt~\ ul.tto (2). Mano de So1lla e 

l!calitoa·•• a 11 do 
corrtnle a fe-ta de en , 
cerr~meato da Ili Ohmpia. 
da do educaadãrio em 
t pí(rafe, ,i luado t m lles
quita, quando se come, 
mort-u a vitória da ban . 
doira bege, junlam, ate 
com a coroa~ào da rarnba 

Aluna Gesy Cléa de Sou
sa, rainha do Gináalo do 
Instituto Silveira Leite, 

bandeira marrou. 

do (iiaásio, aluna Oesy 
Cléa Candida de Sousa, da 
bandeira marrou. E' difaa 
de nota a acertada esco
lha da rainha e da~ prin• 
cesa,. que primaram pelos 
dotes de beleza e ,impa
tia e pelo laxo e gosto 
artí~tico de bUa~ toilettas. 

Aluna Marly Domingos, 
princesa da ban-

deira bege. 

H ou v e um selecionado 
Show inl•ntil, foram ••· 
tregues ,s medalbu ao. 
campeões olímpicos e o 
baile, que eqteve anima• 
dí ... ::timo, proloagou-~e até 
as primeira,;s bor.!s d'.I ma. 
drugada. 

Cine Verde 
AMA :>; HÃ E TERÇ.\ FEIRA-

A cond nuação do hJml'." em se· 
rle "Agula br'1nca"; o fllmt 
"l'ravc:ssuras dr Julla". com 
Gr1.·t:r 0 Hson. Wa lter P1dg(On 
e Ccsa r J{oml"f0 j e a comedia 
•lMeslre~ d e b .1llc", com o Gor
do e.:: o ,1ai;r J. 

QUARTA E QUINTA-FEIRA 
_ O dr&J1na • A Rebdde". com 
B• • b,ra Slanwy. k Van Heflln 
e r~lchJ rd H,u1; e o f.tme • ·Pra
dos vtrdes", com Robert Ar
lhur • l'<ggy Cummlngs. 

SEXTA, SABAOO E DO.\IIN
GO _ ,\ conlinuação do film e 
em scri t " St"gredo dos lumu
lo~" t" 0 drama ••Espada vJn. 
gad~ra". com Lauy Park,, Mar
guorl te Chapman e Victor Jo1y 

AVISO 
0 abaixo a ssinado, p residen

te do Conselho 1-·torestal deste 
Mumciplo, avisa a q uem possa 
interessar que, nesta data, ~o
licitou 80 e xmo. sr. Prefeito 
d em.iss0o do rekrido cargo e 
de membro desse Conselho. 
Outrossim, a gradece a todos 
08 membros do Conselho Flo
restal a colaboração p r~s tad:l 
c-n sua gc5tão. 

r,;ova Jguassu, 221x1 1050. 
l't\Joorl Quare1ma J~ 011 veir.1 

u) - ArradEct r l arqw vor 
o Buhfrm 1l/1n,al d,1 Nt1quU" 
Ttn11 Uub,; ~) - uprova, u s 
p,upost:u , 111cluir no quadro 
soc,a l cc.mo conlr1b11, ,1l• s os srs 
AJmuo Luna Bonfim, Luc1u11•'J 
IÜ Sou ia t Walmi, V1tira f t r-
11andu; ,) - tomar C!--nh1c,
m111la do o/,cro dJ Qut1madQS 
F. Club,, , oficiar roponaenúu 
n,gatn;amenl• ao convii, p r.,r 
li• formulado, ,.,, , 1rlud1 dt 
se achar,m l,cenciuú,JJ os nos 
sos jngador,s. 

Baile da Vrlmavera 
(Ola 2•12•1950) 

1,: .. 1 ~:: ~~:~n::n~ ~ ~ dr~II~~ 
O!I t mn nt.t-um ut m con• h tuldoe 
-SCRATCH tQ('ASSUANO - - ll>IIU~ 

t rin, N,11á e Orl.lndo: Bicudo, Jolre e 

r~~ c81i~~t!: ªuTbR~Si0HirM~~ 
.\tnlm. bm..ul e V.tt.dtm,r. Nóu, Hlrol
do e Joff· V.nau, C1brinba, \'alter 
l.ajt, ~!lo. ' 

DR. f6RftAftDD DOUKlDI 
06 6USMIO 
ADVOGADO 

Tubalbi•ta · Cinl • Coaercial 

Horário; 12,0U às 16.00 b1. 
Terças e qulotas-!elru 

l!a 1 Mal. Floriaao, 19'2 • S.b. 
tm frente i ponte de Nova l,euud 

A Diretoria dtSla Associação 
fa2 l,mb,ar aos JlU"i associa
dos t aos s,us al/tlus q,u o 
ingruso no Ginasr'> Atra,uo 
p.,,co/o se fard mtdianlt a 
aprtstnlaç4o do rtc,bo 12 e um 
carliJo forntcrdo ptlu Dirtçlk, 
Ge,a/ d, tspo, tes, r,sp,chva ·-----------..: 
m,nt,. Traje. Pass,fo. 

1 

Resultado final do 
euncarso da Prl• 

mavera 
Volot 

Anolga Silva 43. 900 
Zoraide Ferreira Silva 4.500 
Joana Lanroai Coolbo 3.60G 

AVELINO PINTO BENTO 
Direi. d1 Secr.tuia 

louauú Baiquete [l11be 
RESOLUÇÕES Dll 16-11-1950 

a) - Encaminhar ao dirttor 
de esportes o oficio-circular do 
Ideal Esporte Clube; b) - ofe. 
recer ao Mesquita T. C. uma 
foto dos quadros do 1. B C. e 
Flamengo, tirada no jogo ~··· 
ilzado em sua quadra no dia 7 
de setembr~ p. p; c) - apro
var o balancete do mh de ou· 
1ubro; d) dar ciencia aos asso· 
ciados do convite do enlace ma• 
uimonial do prezado eóc-io e 
amiio ll(anoel Pedro de Almei• 
Ja Couro, 3 realizar.se em 2 de 
dezembro próximo. h 16.30 
na ,\'\:luiz desta cidade; e) -
, gradt~er a co laboração da fir. 
11a B,tti:ncourt & Alarcão. em 
vista de serviços profissionaie 
prestados ao nosso Clube. 
HÉLIO S0 ~A - Jo Secrel~rlo 

S erzideira. 
Rasgou eeu terno? 

A av. Nilo Peçanha, 512, casa 8, 
se,ze-se com porlelção 

qualquer tecido. 

V d 
um A r m a z e m 

en e-se bem so,_lido, com 

COOPERATIVA 

DE OPERARIA 

MESQUITA, LTDA. 
A••embléia Oeral Exlraordiaaria 

O Presidente, de acõrdo com 
autorização da reunião da Di
retoria do dia 12 deste, vem 
convocar os srs. Associados da 
Cooperativa Operana de MC1-
qu1ta, Ltda., a se reunirem em 
Assembléia Geral ExtraordJ.a .. 
ria, na sede social da mesma, 
à rua Cordura, 1502, em MCl
quita, no dia 10 de dezembro 
próxuno, às 19 hs, a fim de 
deliberarem sobre a segw11te 

Ordem do Dia 
a) E x a m e da situaçlo da 

Cooperativa. mediante a expo
sição que fará a Dll'Ctona; b) 
deliberar sobre como devem 
prosseguir as atividades da 
Cooperativa. à base de um 
fornecimento geral feito pela 
Federação das Cooperativas 
de Consumo do D1stnto Fe
deral; e) deliberar se deve ser 
ou não vendido o 1movel ~ a 
benfeitonas da Cooperativa, 
no caso de ficar resolvido o 
encerramento das atividades 
da mesma. 

No caso de não haver nu
mero legal para se realiZar • 
Assembléia no dia 10, ficam 
desde já convocados para tom
parecer á segunda com·ocaçlo 
para realizar a Assembléia no 
dia 18 de dezembro, às mesmas 
horas e no mesmo local e. •~ 
da, não se realizando a mesma 
nesse dia, ficam os Assoctad: 
convocados para comparec 
rem ao mesmo local em te; 
ce1ra e ultima convocação d 
mesmas horas no dia 23 de e,. 
zembro, sempre para . deliberat 
sobre a Ordem do Dia ac-un•-

Mesqui ta, 15 de novembro 
de 1950. 

duas loJas, casa 
de moradia e bastanh~ terreno. 
Rua T omaz For.seca n. 83, em 
Comendador Soues(antigo Mor
ro Agudo) 3-4 

Precisei-se d• uma •m-
Antun,,, Cadtllt de, S011/01 

Diretor-Presidente 
pr,god<J. Rua 

Ri/a Gonç~lvtz 6U. 

V d 
um terço de uma en 8·88 padaria por pre-
ço razoavel. Pa

n informações escrevam a eala 
rl.'daçàu, dando nome e ende
r..:ço para o sr. Torrts. • - • 

d 
""' /olt dt ,,,,., 

Ven 8•88 s1/uad,1 na lrtlll: o i',Ja,r1JttO,"" 

dmdo JO X l7 • ·a Slí"'A j~:: 
quina da r. Ra,rg~ 1 L ,.,,. 
com /u,tdOs PlJr'O a f , ~(I rd,
dud, Traia, d "· G i lll '~-Z 
gas, m. Nnta. 

Dr Helio Cianni Marins 
' CIRURGIA - CLINICA GERAL - PARTOS 

,l\fJ;,o \ ,i,t. Cllni<a CirGrrica do Hospital I.A.P.f.T.t:. 

l ' o nau l t ó r I o: R e s Ide n c 11 : 
•·F t,fidl) Cocoiu". Sitia 17 R. Ben11rJino ~elo, z,zo.Tr:I, 4U 

.'\ v , h..'U1~~ú c.~t 1Cv th- Ht.J 

11 pnrtlr d~ 
Admi.,io 1 
15 d • dei~m· 
bru aos cur· 
8 01 olidal•. 

_J 



CORREIO DA LAVOURA 3 l)Ollllllllº• 26-Xl-1050 ---- ----
fietsitora Municipal de Nova Ignassú JUIZO DE DIREITO D\ CO,\\AIICi\ D!! l'lf)V A IOUASS~ 

~artórlo do 3 • e)f1do 

~es o l u çã. o n. 138 
l1•nfa do pogatnento da nu,lta de 1110, 0 
de 10% 01 co"t,lbuint•s em diblto qPJ• 
efetuarem o pago m•nfo o félOde noYelllbro 

A C•mara \ fooicipal ~e Nova Igauiú1 por seus represr-ntan· 

111 
f,pit, decreta e eu 1111.cnouo e promulgo a ngniote Reiohiçlo; 

,4rt, 1• - f icam Isentos do pagamento da multa de mora 
1ft se refere o art . 357 da Res olução n. 59, de 81 de- dc7.e TI· 

1 q de l948. os con1rlbulnl es em debitn com O :,agamento dos 
trO tos lançados pelo exerclclo de 1950. 
1-,,0• p;iragra fo único - ~ Isenção a q ue se refere lste artlRo 

ri concedida aos conlr -b_ulnles que efetua rem o pagamento 
:'o, ,eus débUos até o dia 30 de no vembro do corrente exer-

c(clo. Arl 2• - A presen te Resoluçã J e ntrará e m vigJr na data 

1,, publicação. 
I• A.ri. 3o - Revogam se as disposições em con t rá r io. 

Pt'fejtor• l(uaioip1J de Nova Jgoassú, 21 do novembro de l 95C· 

SEBASTLlO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefei to 

PORTARIAS 
o Prefeito lloDicipal de Nova Tgoass\1, usando das a triboi

i"' qoe Jbo sio conferidas pela legislação em vigor, 

Ccncede, nos ttrml s do art 28, § 20, do decreto-lei n. 687, 
., 1 de fevereiro de 1943, o de acordo com o l1odo médico, ao 
aVU•m,rarlo mensa.llsta, Gilda Quaresma Garrido. 30 dias de 
Jlltl\l par• tratamento de saode, com dofs terços do r e-spect lvo 
!lllr•O, em prorrog~çilo. 

Prtfeitor• Mun1c1pal de Novo Iguassú, 14 de novembro de 1950. 

Concede, nos termos do art. 28, § 20, do decreto-lei n. 687, 
., 1 de ,,.,reiro de 1948, e de acord~ com a comunlcaçilo do 
JAPI. 1 n ntranomerar!o d 1ar1sta, Ormlndo de Araojo L'ma, Ilcen
p par• tratamento de sande, a part r de 5 de setembro o atê n 
• denmbro deste ano, sendo 10 d ias com s alar lo jo t(lgral e o 
IIRlllf ('r·m do is terços dn respectiTO s1lt1rl1·, dedoz 'da a impor 
_,,, qae Ih• f,,r paga pelo Iastltuto. 

Preíoi1ar1 Municipal de Nova Iguassú, 16 de novembro de 1950. 

Concede, nos termo, do art. 28, § 2•, do decreto-lei n. 687, 
., 1 de fevereiro de 1943, e de acôrdo com a comuulcaçi o do 
1 A. P. L, ao extrauumerárlo diarista, Serglo Batista Guimarães. 
Jeei? para tratamento de saúde, a pa.rt•r d e, 28 de agosto e até 
D ie dm mbro do conent-0 ano, sendo 60 dias com sa.larlo lr.te
p e o restante com dois terços do respectivo salulo, deduzida 
1 laportâaela que lhe for paga pelo Iastltato. 

Prefei111ra .lhnicipal de Nova I@uassll, 16 de novembro de 1950. 

Coneede, aos termos dos artigos 161, § ,,., e 163 do decre• 
90-l,I • 624, do 28 de outubro de 1942, e do acnrdn com o lau
'4 m!clfeo, ao Enfermeiro do Quadro Suplementar, UrAnla Coelho 
laoa,30d?u de liceoça, com vencimento, para tratamento dfl saú· 
io, em prorrogação. 

Prefeitara lloaicipal de Nova lguassú, 16 de novembro de 1950 

SEBAST[ÃO DE ARRUDA. NEGREIROS - Prefeito 

DESP!le Hf) º" l"REFEITf> MUNlel l"RL 
Serviço de Trans portes eoletiv os 

Prcce.1os ns. 5705/ 50, Mauro de Aranjo Carneiro Campello; 
'llllf,,O, Scc'edade Agrleola Cuamujos Ltda.; e 7777/50, Alcebla
.. Plucendlno Silva : Designo o aia 16 do corrente, ds 15 hs., 
• logor dn costume, para a vistoria, cumpridas as forrnali
tlod,s ºª"'ª requeridas. 

Non lgua111i, 14 de novembro de 1950. 

,.__ Processo n. 8966/49, Albino Gonçalves & Cla. Lida. : D,. 
~- o dia 24 do corrente, ds 15 lts. nq lugar do costume, 
,-o a v,sto,ia, pagas as taxas devida~. 

Nova lguasst, 22 de novembro de 1950. 

.AIIOEL QU.&BES•A 
DE OLIVEIRA 

G,, • M e ·- 14 

Compressores "FRIGIDAIRE" 
GEL ADEIRAS COMER CIAIS- BALCÕES

GELADEIRAS DOMES TICAS, ETC. 

A VISTJI E R l"RAZt> 

Oficina de consertos e montagens 
eens altem•nos s em compromisso 

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

NOVA IGUASSU' E. DO RIO 

"f"""'"'"'"""""""""' ......... ...., ........ * w,,, * "'"' ...................... . 
; TR.ANSPOR.MADOR.ES, BOBINAS PAIA RÁDIOS de pilhas 1 

-=E=--=º=---=-1 --=T,_...__A-=---=L= 
De Cllaçilo do ioteres,ados ausentes ou incerto,, 
nos autos de Usucaplilo requerido p., r L•:111ycbio 
Augusto Per~ira S·,mpain, c•,m o pr,1Z·J de 31) di11,. 

O Doutor ]nlmir Gonçalvts da Fo ,slt , J uiz dt Dirfflo 
da Comarca d~ Nvvu l~wassú, Estado d() Rio de f•m t 1ru, t•n 
txercicio, na forma da ú i, etc. 

Faz subtr a quem lntnes~a,. possa ou cnnlledme,ito 
dest, tir,•,,. qu,, tn,do E u tychm A ug usto Pt rt ,,u :;umpain , 
sua mullur /udylh Ptre,ru Sum fmw, ju sll/1cad~, a po,~ , 
mcmsa , pacific~ do t_,,, .,uJ , '1en frtlonas ,ult- , x, ... t tni,s que 
possuem na Ruu Vitalm a e R ua Nua, Diu,;, em And,aú~ 
Arouju Jo D,~lr•[o _deste Mun,c,p,o, com us s,1surnlts conf ron 
taçôes; c,,ructeri~ltcos · - .,mtdiJ-Jdo 3 /Im. de JrPn l, /)u,u ~ 
Rua Vitulina, nos /unáos utn~ l mlu . c,,,n 9c5 m l~ lY ,flo 46 J 
e '1"' forma um u11gulo , ,to cF>m a lmh, du I u/1, dtrt,to, ,,.. 
ta fo,.mando angulo agudo com a l,nha qut tem 5ím. ,lt wm
prúnenlo e s,gue na d1rtçâo d4' linh.,1 de fte,il f _e forma an
guJn , eto cmn nutra lmli ,, no~ fu.,,dos. a q"al m ede 314m 
(S W 870 22') , fuha o pol,g,nw CfJm o Lado esquerdo que ,,,t. 
de 217m. de exlen.i.â ,1 da frent, aos funáiiS e do Jydu dirn.to 
u ma linl,.a com 17 Jm. de comf>timento formarrdo u11gu.Jn re fo 
c'Jm a linha da frt nte, a u gwt outra lmh<1 rela com 93m50. 
( NE 69o 51') formando angulo agudo com a ante11ur e termi
n ando na Rua Nair Dias,· e om d{l ou t , a linhu retu com 156m. 
(S E J()o 23' ) q,.,e confina com o R ua ~uir D,u41o , c.mfril,a tando 
pelo lado direito com a Rua Nair Dw s e A ltivo_ Ribeiro IJ 
pelo •,qu e, d , e fundos com o m esm o A ltiva R,beir-o cc.im 
a area totui de 87.619m2, mais ou m i nns - lunçadus em n, • 
me dos , equerentes, tudo conforme p /a,ila e p rova t,sttmu
,ihal j untos aos autos de Usucapido em que o mtsm o são r t -
quere,ites, ficam assim citados os interessaúos nu~entts ou 
inurtos n a con formidade da snitença deste juIZtJ do 11 ú r SC• 
g uinte : ' Vistos, estes uutos de /JsucapifJ J a rt q r1t t i,ne11to de 
Eutychio Augusto Pereira Sampaio • s/m, ,tc,, Julgo, por son
tença a Jusl1ficaç1Jo qu• ocor,e dt fl s. 5, 7 , lJ, ,m fuce d,, 
prova limi nor da posse ma11s u e f>uc,{ica conCirnente ao Usu
capitJo, para, em consequencia, ddermino, que se procedum à s 
citações d os confrontantes e dv s interessados ausen les ou in
certos lstes por Editais, com o prazo de 30 días , ,ita f'ldo.sr, 
tambtm o Exmo. Sr. Dr. Procurador dos Feitos du Fazenda 
Publica' , do limo. Sr. Chefe do Serviço do P"trimo,aio da 
UnilJo, nsste Estado. P. R. l nlimtrn-st. Nova Jguassú, 24 d• 
agosto de 1950. (a} Jalmir üonçatvea da fonte. - O Juiz d• D1-
rtito", por este Edital com o prazo d• trinta (30) dias, p,,ru 
conl,slar,m o pedido d, Usuc1Jf,iào dos Suplicantes, sob pe. 
na de r,vtlia e demais cominaç.,es legais. E, para que r.hegu, 
ao conhteimento d, todos, mandou exp,dir o presente Edital 
que strd afixado no lugar de costuma e outros de igual t,Dr 
que 1;4r1Jo publicados no Diar;o Oficial :Jesl• Estado, na 1m · 
prensa local e na da Distrito Ftderal . . Dado • p_assado n,sta 
Cidade de Nova Jguassú, Estado do Rio de Jan,iro, aos vmt, 
, quatro dias do mis d, agosto d, mil nov,centos e cinqumta. 
Eu (a) Laudelino f irmino Carneiro Barros, Escrev,nt• de .Jus• 
liça o datilografei. E eu, ía) Oscar Pereira Gomes, Escrivão, 
o subscrevi. O Juiz de Diroito : (a) Jalmir ü onçalves da f onte. 

TIERRIENOS 
Vendem~se magniiico1 lotes de terre no 

cidade, com águo, lu1, e sgoto • meios · fic s, 
dois 1Binuto1 do e ,toção do E. F. C. B. 

Tratar à rua Antonio Carlos n. 145, com 
Nellon SoorH. - T ololoH 288. 

nesta 

• • 
o dr. 

(4) 

•. _ .. _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:_ __ ,;_-:::::::::.= 
.----------1----------: 

Ginasio &franio 
Peixoto 

1 

1 
i 

Seu Bá.dio 
parou? 

,..,_, • longo prazo - Compra - VHde 
Admlniolração d• lao .. 11 

~ e elétrico• • ••• TRANSMISSÃO e R.ECEPÇÃO, ••• s6 na } 

1
1 RADIO-TÉC# I C A MOREIRA 
~ PRAÇA DA LIBERDADE,32-TEL. 127-NOVA IGUASSÚ 

e i tu a d o no mais 
aprazivel Joc&l de 

Nova lguassú 

Leva•o para a 
oficina da easa 

Ticiano 
'- /guawl : Av, NIio Peçanha, 23-1° andar. Tel. ff1 

~ d, Ja~,iro: Rua Buenos Aires, 19 - 20 andar, sala 3 
el. U.9088 às quintas-feiras das 16 ás 17,30 horas. 

~ Qúe maotém completa o licioa para montagen• coo- !,'
~ eertos e reformas com gKraolla o mc•nor~• p~eçoe. f 1 
~~~'?f -~ ~ Q(J.,,.- ~ --~f-- -"11" 4 'J· ~~··-~ w • ____________ • 

AV. NILO PEÇANHA, 89 

Nuva lguass6-E. do R.io 

BAIRRO JOANA D'ARC 
Vendem-se ma.gníS.oos lotes de terreno, looa.lizP.doa no prolongamento da. ra.a 

P aulo de Frontin, • 3 minutos a. pé d.a. e sta.qi.o, em rua. calça.da, oom 
o ma.ia belo panor ama. e melhor c lim a. da. cidade, providos d e 

lu s elétrica., água, esg ôto e ruas oa.lçada.s a, pa,ra,lelepipedoa. 

VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO 

Tratar com o sr. Jorge, na Praça da Liberdade, 84 -- Nova Iguassn -- E. do Rio 
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De publicofão de docu•ento,, em proceuo de loteamento de 
ferros, cOffl o pro10 de 10 cllot, o ~eque~imenfo de_ Antonio de 

Oliveira • suo fflulh•r Adelo,de llfflCI de o,, •• i,o, 
na forma obahco : 

Henrl1ue Duque Eslrada liltyer, Oficial da l• Clrcun,crl
çln do R<glstro de lmove,s da Comarca de Nova l2uas•ú, Es
hdo do Roo dt Janeiro, por norr.eação na forma da lel, etc. 

Ptlo presente e~ltal, com o prazo de 10 dias. faço s,ber 
a quem Interessa, possa, que por Antonio de Oliveira e sua 
malh~r Adtlalde L'ma de Q1tve1ra foram depositado• nesle car
lórlo, p1rj) tn1C"rição nns ttrmO! do OecrtlC't•lel n 58, ele 10 dr 
d!lembrc de 1937. regulamenlad, pelo Decreto n 3 079, de 15 
de 1r1t,ibro de 1938, a planla, o memorial descritivo, os lltu
ln!I de dom'nlo r- mais docum·:ntos rtlallvos ao lottamenlo da 
'"ª de tern,i ,b,·xo: Terreno s-lu~do à rua Pa,albl, dentro 
d? perlm,1ro urbano, que começ• a 90ms da esquina fo,mada 
com a eslr,1da da Posse. medin1n 120m• sõhre o alinhanoenlo 
"• ru, Paralba. 65ms,60, mais 16ms. mais 56ms.10 em linha 
quebra~•. de utendo da frenlt •ns lu>do•, pelo lado direito, 
l3fms 70 MAIS 47ms m,ls 87,ns.70, também em linha quebra
da, de exlensãn da frenle aos fundos pelo lado esquerdo, tOOms. 
na finita dos fundos. ,Obre o allnhamenlo do eslrada Caloab•. 
perf,zendo 17 915 metros quadrados. O t,rreno, n• pfant• n. 5 
de Quinte Irmão•, é des1gnado p elus núm,· ros 48, 49, 50, 51, 52, 
e 53 e números 7. 8. 9 e 10. d• zona de chlcar,s. eslando si 
lu•do à esqu,rda do quem partindo da eslrada da Posse segu, 
pela rua Parafba em dlr.ção à eslrada C. limitando pela direi
ta com os lotes 6, de An1onlo Claro Ptnlo, e 54 de Rom,ndo 
Karcos e pela esquerda com 01 lotts 47 e pnle do 12, de Fer
nand,1 C•rdoso e 11 de Mannel Ferreira. Aos Interessados p or, 
venlura ex'slenles. fica marcado o pr:120 de 30 dias, para dei, 
to dt apresenlação de lmpuga•ç1o, prazo ê3se conlado da úl
tima p,bllca~ao do presente. Dado e passa~o aos dezessete de 
novembro de mll novecentos e clnquenla. Eu, Henrique Duque 
Estrada Jleyer. Oficial, o subscrevo e assino. Assinado : Hm
riqu• Duqu, Estrada M,y,r, Extraído por cópia logo em se
,ru•da, eslando o original, que foi afixado, selado na forma da 
fel Eu, Henr 1q ue Duque Estrada Meyer, Oficial, a !ubscrev 
e 111100. Ht1mqu1 nuqiu Estrada M,y, ,. 2-3 

· So~ied~de haticÍnio~l 
União 

(]sina e Entreposto de L 
Laboratórios completos para 

Matriz: AVENIDA FRANCISC 

(Edificlo proprio) - NfLOPO 

F i I i a 1 : USI\'-: RUA SÃO 
(Edl&cio proprio) - VILA ME 

J t') SÉ T F. 1 X E 1 ,l ., 
S O CIO GERENTE ! 

\ _...,....,., .... .,..,...,._,~ ........... .,.,,. ............. --~-----~~- _____ ..,.:; 

Curso Musical Peregrino de Castro 
Raexo ao GINáSlt') RFRI\Nlt') PEIXt')Tt, 

(equiparado 10 Con~ervat6rio Braallelro de Mbica) 

Aulas de TEORIA MUSICAL, VIOLINO, 

tOUEIO DA LAVOUlt.A 

J)•CD• •C>•9•C•••••••••••••e• a., 

NOVA GAU01'INHA 
Comer bem todoe ,. ..,- O A F E' E go~tam, mns par11 t > 
c omer bem Eó no r J., BAR 
Re~luuraote Nova 

Garotinha -:-\' q r\ :Ji llcstauruote de Bebidas de 

l ') (Hirneírn ordem. 

Vetisquelrns 6 ' I todas as 
I 

portagaesa ''\;J', Qualidades 

1\lm~ida & Cio. '9tda. 

Rua Marechal Floriano, 1988= Tel. 129 
#OVA IGUASSÚ 

E. ao "'º -·-·-·-·e+4a• .... ••·-·-·-·-·-·-
• .,,,.,. """ ...,.. lilVIII 

NOVA AURORA 
TERRE#OS Á PRESTAÇAO 

•EM E#TRADA E SEM JURO. 
BAIRRO SÃO JORGE - Ramal de Xerém. Coad .. 

çlo barata, caminhonete do Bellord Boxo • No" ~ .... 
at6 Non Aurora. Clima igual a Peuópolis. Agua eoa 
abondancia, • 101 • f6rça passando dtntro das terras: r1 ... 
ta aprovada pela Prefeitura do Nova Iguassti_ Fac1hdado 
do coastruçllo, venda em 72 p~estaçl!es mensais a eomeçu 
de CrS 225,00. Tratar 6 &T, Blo Bràoco, 91, 6° aodar, oa 
com o sr. Mello ao loeal ou 6 roa D. Locia, 60, em Bel• 
lord Boxo, ou com o sr. Jocl1D B11Do1, , roa Maree~al 
Floriano, 2035, telefone 285, em Non ~a11d-E, do B10. 

'- l'!IIIW 

=01:10 OCIO oc:ao 

Agencia Internc:1tionc:11 

-~ 
eaminhões, Tratores e Máquinas 1\grfc_ol~s 
Peçll!I }("gitimas e ues16rios-Vt1od1s o e< nsertos só • dinheiro 

Oficinas , suviço mtcJ11ico ,m gero/ · 
Trav. Moura SA, aõ-Tef. 4' J ZO-Novo lguas,6 E. do Rio 

PIANO e seus similares, -::1o-e-. -- -. -"c-c:i==;,c::u=::iac:.c = .==::=.::.:..:.._ __ .:..:.:::.:....::.:__~:.=:==~---~ 
..-:-:-:-:-:-.•·:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:..;-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:--:-:-:-:-:-:,.:-:-:..:-:- ;,,;.:-:,o:-., ~ 

Serraria N. S. da Penha } Comercial 
:i ,· -~ 
i 

1 
Nogueira 

OE 

Netto e Filho, Ltda. 

Rua Marechal floriano, 2453 -Tel. 261 -naua lguasso -e. do Rrn 
.-· --....x-' · .. ~. 

Ai\MAZEi .... iNDEP'iNDiNCi! 'l 
Secos e Molhados . - Bebld1111 n11clon111,. e estrllngelrl\S, · 1 

Artigos de t•. qaalld11de. - Bntreg1111 rllplda11 a domicilio. • 

P ALJ...,ADINO & C I A. 

Praça da Liberdade, 84 · TeL 424 Nova lguassú 1 
:-,.:~~ ~ -x-«-~~:.--

e asa Fu o era ri., 

Caia Sonto Antonio - S.:r 
vlço Fun«arlo • Oullhermln1 
ferreira da SIiva. Rua Mare 
chal Floriano. 2018. Tel. 86 -
NO\l it l l(U l Ili 

f) i V e 1· B OS 

O.Jf11111 Per•lra Monle"•"'º -
C11nd101nr Av S,, 11 10 1 Dumont 
ti26 • 1 l"h· f 11 né", 69 - N~,,: 
lguassU 

S. M. r orraco - Copias e pa 
p.:11 ht>lll,~ r ,1 ll cM1 R. Uruguaia 
n.1, 11 2 10 a11ct. l1o r1l'I: 23-4968 
23 266.l < 43 88:6 

Mondloc:o • olplm - Co m 
pra ·e QuaI4ul'r qu,1nlld.i1de, , 
rua 'S. S t1.1s&1ao, 169!> \fundo,\ 

0~11. ,1 ,, ... l'c.t,11,1• 1t 1./1 

TO!S!S I I RONOUITES 1 

v1nso cmiomo 
1 '1 ll 'f' 1 f • .. , 

OAA"10F "'~ 1111 11 f 

Domingo, 26-Xl-l~ 

eomarca de Nova lgaass6 

E C) 1 T A L 
Registro de Imóveis da aeguoda Circunscrição 

Hc•mu Gomes da Cunha, oficial do regl1lro de lmttel 
de•ta Clrcun,crlçlo, lorn1 pubhco, de acordo com o que detn' 
mina o artigo 2• do decrelo-lel n. 58, de 10 de dezembro d· 
1937, que foram dtposftados em "" cartorlo, à rua O,lal~ 
Var!i!U n 126. n,sra cidade, pela Sociedade Anon•m• Farrula 
om sede no Rio de Janeiro. a rua Bueno• Ayrrs n 49, mrmO: 

nal, planta e documento! rtferent_e1 ao lolcilmcnto de uma area 
cem 620702,00m2 (!elscenlc,1 e vonte mol sel•ccnlos e dois.,,_ 
troa quadra101). 111uada na zona rural, no quulo distrito des. 
I< Kun,cfplo, Belford-Rnxo, sob • denominação d• ''Jndlm Slo 
Francltco de A!:st1", desmeMbrado de ,r,a1or po,~ao .da Fanada 
\\arlllH que: tem a are-' lot;il de 8 291 377,00m2, m:11s r,u -n,not 
f.' U 76 alqueires geomttrlcos, contenco atem <lf" uma ar,i 
'11alor, uma are• oe 21.32000m,2, e uma area d·• 208 80000ma2 
conforme se ve de uma planta que ltcou fa:t!ndo parte 1~1,1,,_: 
te d? lltulo, em cuja planta a uea m11lor. s•tu~-oa de um lado 
das ruaa Jaclnlo Sanlos e Rellr~ da lmprens•, rstA Indicada pnr 
4 porções, !;endo uma com o lundo •trJe, uma crm fundo arat 
e duas com fundo encarnado e as <'1Jtras S Jllr .. as "'IU!dat do 
nutro lado das ruas, e"'tio 1ndtc;.das 3 dt 21 320 00m•2 com 
fundo amarelo e a de 208 800,00m,2, com fundo amarrlo,, con
frontando a soma de todas as areaa com a Estr-lda oe ferra 
Rio D'Ouro, c:om at ruas Jacinto Santos. com Samuel dos Saa. 
tos Jacl.,to e outMs, com a rua Juventina Bt.,eiz•. com a Estrada 
de Ferro Rio D'Ouro, e<•m Belmiro de Aln,ad•. com Luciano 
e Deijudlce e oulros, com as ruas Juv,nllna llraga, Beliro da 
Imprensa e França Soares, com o ram~I de X<rtm da E,lrada 
de Ferro Rio D'Ouro e com a Empres1 de Mdh1ramen101 d.a 
Baixada Fluminense. A area loteadl corr:põ.-1< do lerredu do .. 
'10 à Prefeitura, varias rua~ e avenldu e 1093 (mil e nr.venu e 
trê•J lotes de diversas dimensões dcstl,1ado• à venla por otrr. 
ta publica a prazo e em presiações As ln pugoaçõ ·s d,quelu 
que se julguem prejudicado" deverão s1r , p· .;,i:nladJl tm u. 
lorlo. denlro do prazo de 30 (lrtnla) di•s .,p61 a 3• , u111, .. 
publicação do presenle. Nova fgu3'sú, 11 de novembro d, 1950. 
O oficial : Bermts Gom,s da Cunha. Z-3 

l Oficina Mecânica lguassú 
} Co11\C"rtO e rC"Í••rm., tcnl de 2u1on1Ó•(I\ e ca· 
\ "" J.õe,. S-, .,. ,, • ,,xog(ntO. - A<l>~t,çio dr 
' . 1 . t f:cios h1lrau,tcoi a qu .. quer upo dr- carro. 

:l 
'.l 

D UCCIIII & FRAIICO 
11.' 'l\arec~al ftoriaoo, Zl7ó-NOVA IGU,.SSÚ-E. 4o Ri• 

~-:i...:.ieÁ,...: ~-- .;,;,i~.:,.....:-..sC!,,,,.:.,, ,;:-.,. 0.:.1 
j PICK-Ul'S, MOTORES, IIICROFONES, CRISTAIS e CAP-
1 SULAS para todos os tipos. Orsadt readimeat~ e 4an• 

bilidade, por serem feitos para o ªº"º clima. 
1 RADIO-TECNICA MOREIRA • 
i:,~:.~ L;~;_~E.::.'.:7;N~~:~!J 

Curso noturno 
gratuito 

A lodos os trabalhado
res que desejartm lns
truça?, o Ginásio Al,,ãnlo 

Peixoto mantém um rurso 
noturno inteiramente gra~ 

luito . 

Ginasio A&anio 
Peixoto 

um bom c:olé9i0 

para os seu• 
filhos 

Contratos d~ ~ocaçdo 
o novo proprletArlo de prédio ou apartamento :i~t~,r, 
obrigado a reapeltar a locação exfoteot@ em 1(1•· 
de contrato por iostrumeolo particular, uma v,z •;

0
~ 

trado DO REOlSTRO DE TITULOS E DOCU.IIE~ tlbll: 
EH& pro'fldêaola toroa o contratD um documento P .... 
co-oom validade contra terceiro• -fuluro1 loter•,38). 
dea no objeto do contrato (Cod. CIY. -arta. 135 • 

Oartório do 3º. Ofíoio 
Roa dr. Get6llo Vergas, .112-NOVA iouAssd, ,,,,, 

··-·--·-·--·---........ ~--·, J CASA KALIL 
CALÇADOS EM GERAL 

f 
Para homen1, tenhora1 e crl1nç11, peloa meaortl,,.,.. 

A c111 m1i1 bem ln1taf1da dut• cidade 

Ka.lil N. F arj a 11• 

• 
Rua Marechal Plorlaao P'ehi:o&o, tfll 

NeVA IGUASSO B. º" a1e i ............. 
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UÍA QUINZENA DO 
COLÉGIO LEOPOLDO 

(!onfr11ternl:i:11çio educativa 

Alunos e professores do Colégio Leopoldo confraterni
r&J?l• 8 J4 do corr~nte, com alunos e professores do Giná

:. central d_o Brasil. 
Diretorias, c_orpos docentes. e discentes permutaram ca

waJbeirismo, alegria e flores. Fo1 o Colégio Leopoldo vitorio'° 085 quatro pugnas. 
Equipe mesc~ina de basquete : CL 36 x GCB l 7; Equi-

1" mesct:J'º~ de vole1: CL 2 _x GCB O; Equipe de professo
res de voJei . CL 2 x GCB 1, e Equipe feminina de vôlei: 
CL 2 x GCB O. 

Rec•~ôo honroa_a - Um dos maiores e mais idealistas 
ruttos do Teatro Nac1onaJ .. Renato Viana, recepcionou pro
ttssores e alunos do Colégio Leopoldo na Escola de Teatro 
dO D- f. Sua aula e gen~~zas deixaram agradavel e grata 
,ecordação oa alma dos v1s1tantes. 

Coneuno memoro••I - Com a presença de redatores e 
uustradores de "A Manhã", o prof. Gil Ribeiro realizou O jul
prnento do concu~so sobr~ a criança. Os vencedores foram 
~sdos com vahosos ~rmdes dos visitantes ilustres. Eval
do P. Albuquerque, Mar_ma _Alvarez e Arminda Oliveira fo
rtm os premiados nos prune1ros lugares. 

Grimio d• Hi!t6rio - ~ Museu Histórico Nacional foi 
vi5itado pelo Grem10 dos Amigos de História. O GAH encer
rou. assim, o seu programa para 1950 : Excursionou a Petr6-
poliS, JuiZ de Fora e visitou os !f1USeus do D. Federal, além 
da cama~ Federal e recantos pitorescos da cidade maravi
!bOS8- Ed~tou _36 revistas históricas manuscritas. Promoveu 
um jure hiStónco sob~e D. Pedro I e transferiu para janeiro 
de 1951 outro sobre Trradentes, pela proximidade dos exames 
Gnais, 

To".._ll•~ot lnt•rno1 .- _Terminaram agora os torneios mis-
105 de volei, com a v1t6na d_o 3° ano, e de pingue-pongue 
axn a vitória do 4° ano ginasial. ' 

Indústria Concreto 
Independencia 
Rua Dr. Otnio Tarqaiao, 219-Nesta 

C.~ dtlff"o, Foças, Tonqius, Post1s, Forro ,,..falwi-1 
cada, Pios, Pntoris, Solesras, Degraus e Manill,as. 

ESCRITÓRIO : RUA MANOEL VITORINO, 4 - 1• aadar 
FONE 49,5178 - DISTRITO PEDERAL 

•Mlitoooo l)OOO o QO 00; o~-~ ~ ~,eeeaoocrn r 

Comarca :de Nova Iguassú 

E o 1 T A L 
O. ,-t,,licaç6o de documentos, em processo de loteamento de 

tena1, co111 o proa:o de 10 dia,, a requerimento de Josi 

.,ugosto f•rreira Dwarf•, no forma oboixo : 

.._ d Henuque Doque Estrada Meyer. Oficial da I• Circunscri
!id' o Registro de !moveis da Comarca de Nova lguass-6, Es-

0 do Rio de Janeiro, por nomeação na forma da lei, etc. 
Pelo presente edital, com o prazo de 10 dias e publira

~, em 3 vezu, laço saber a quem interuaar possa, que por E: '-~custo Ferreira Duarte, na pessoa de sua procuradora 
to(1na Barboaa Duarte, foram deposllados neste cartódo, 

~i'"•crição dú Decreto-lei ~- 58 de 10 de dezembro de 1937 
.... •mentido pelo Decreto n. 3 079 de 15 de setembro d• 
lllR, 0 memorial, a planta. os titulos de domínio e mai! d<'· 
C1•t~to1 relerentes ao "Bairro Lisboa''. originário da seguinte
•u • - Urna Area de terras medindo ctnto e vinte GU3tr<, 
:;e"°' de frente para a rua Maria de Araujo, crnto e oilo ml· 
ta°' OI hnha dos fundos, onde confronta com a Estrada do Pra
~te.nto e sttenta e seis metros de ext~ndo da !renle aos fun. 

1 ~ P~o !•do direito de quem de dentro do terreno olha par a 
da I zria de Araujo, onde confronla com o "'· Manoel Jo,é 

114 Cruz e duzentos e trinta e d~is melros de exlensão pelo 
0 r~querdo, onde confronta com Antonio Costa ou seus su

~r, 1, com a are a total de ·,inte e tr~5 mil 11e-isc:entos e seE• 
Aad 1 ' QuaJro melro, quadrado• (23 664,00m,2). 1ilu1do em 
_, ride Ar;;ufo. primeiro distrito deste Munirípio, fora do peritaa!º urbano Aos it1te·es,a1os p'lrventun cxi">lenl~! fica ma,. 
<tao O pruo de 30 dias, para eleito de impugnações, cujo pro. 
loi 

1 
. 1t,acha à disposição d~ hls inl::rc.uado!I. Para consta, 

~llo o presente e outros d~ igual teor. para alixação e Pi.J 
fe IQ~ pela impren!a. Dado e passado aos aris de novembrr 
cr.,

1 
Eu, Henrique Duque Estr•d• )ley«. Olicial, o sob•· 

~ < au,no. Henrique Duque Estrada M,y r. Ext,afdo por 
laáó logo em stguida. estando o ori~inal que lol alixado, ••. 
lia! •• lorma ,•a Ld. Eu, Henrique Duque Estrada Meyer, Oh-

' 1 subscrevi e assino. Henrique Duque Estrada M,yer. 
3-3 
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Contabilidade, Assis!. Fi.cal, 
Contraio,, Transf. e L<geli
zações de Firmas, Seguro•. 
Decl. Imposto de Renda, etc. 

Manoel Pedro de A. Couto 
CONTADOR 

Escritório : Residência : 
Av. Nilo Peçaoba, 23 • 3° • S. 6 Av. Nilo Peçaoba, 6l6 

TEL. 309 J11 - NOVA IGUASSÚ - E. 00 RIO 

TERRENOS 
1 PffHSTA~ÕfiS, SHM CNTHADA 6 SHM JUROS 
01 mais próximos da Estação de CARAMUJOS (E.F.C.B.) 
a S, 10, IS e 20 minutos, Preços a partir de 6.000,00. 
Prestaçõe, a partir de 100,00, Venda, diàriameate com 

o Tea. ARNALDO nos locais e em su• residfncia, 
junto à Estação de CARAMUJOS. 

Protegendo a população coreana 

.. 

Para evitar a ameaca de epidemias num pais devassado 
pela guerra, as Nações Unidas estão levando a cabo uma 
campanha de inoculação em massa na Coréia. Em fins de 
outubro, esperava-se term!J,.:ir a vacinação da população tn
te-ira de lnchon e Seoul contru as varíol,s. A ONU e-stã tam
bém desenvolve:1d ~ ..:c1.11pa'!".~, l 1dt'nt e i ·o; lrl o t:fo, n 
febre t!f0lde e a cólera, a carg > de ml:d1co~ nativos que tr'" -
balham sob a supervisão do Comando Unlficado, o quol for
nece o -equipamento - (F t,J ONL>. 

Mário Ci ui mar ã e s I f ernando Nunes Brigagão 
ADVOGADOS 

5 

E_C>c...--.::1=----T_ê_L 
De publlco;ão d• documento,, •m proc•no de loteame&to d• 

t•rrat, com o pto.10 de d•z (10) dio•, a r•q1arirt1•nto de 
Margorldo Alvo,ez, no fo,mo oboixo : 

He:ulque Duque Estrada àh:yer, Oficial da 1• Ctrcunscrl .. 
,;,fo do Rc.glatro de l:nóveta da Comarca de Nova lguanú, Es .. 
tado do Rto de Janeiro. por nomeação na forma da lel, etc. 

Pelo presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias. fa
ço saber a quem lr1tcres1:tar polisa que por Margarida Alvarez, 
br1allelra, viuva, pf<)prletárla, residente e ~om1c1llada á Estr, .. 
da de Madurelrt, em Nova Iguassú, Estado do R o de Jane:110, 
foi depositado nute cartório, para ln•cr1ção nos tecmos do d1:
creto-te1 ó8, de 10 de dezemb,o de 1937, reaulamentado pelo 
Oecrtto-Let 3 079, de 15 de ••lembro de 1938, o memort•I, 

1 

a planta, os tllulos de don1tnlo e mais documentos aluatvos á 
área de terras abaixo descrita, a qual foi dada a lazer o me
rnortal ~ Terreno a1tu::1do no 1° distrito do Munlclp_10 de Nova. 
lguasell, Estado do R1o dt: j:\nelro, dentro do perlmetro urba
no, medindo setenta e um l7 IJ metros de frente pira a Estrada 
de Madureira, oitenta (80J metros na pute dos lundos que d~ 
para a Avenld.t Santos Dumont trezentos e cinquenta e oito 
(3581 melro• de txlen,ão pelo lado direito de quem da E,trada 
de Madureira olha para o terreno. confrontando com los~ Al
var~z, Nonh ,\lvarez Brancatll, Alice Alvartz Modesto, Oa .. 
nlel Alv;;.rei., Elisa Alvart'Z Fc:rrelra, João Alvarez, Amrrko 
Vespuclo Alvarez, Zulmira Atvarez e Jorge Alvarcz, e 386 (lre• 
zentos e oitenta e ~els) metros pelo lado esquerdo ctJnfrnnt;.n
do com Antonio Atfaro fcrna.1des ou seus sucesscrcs, pc1fate1: .. 
do a area de 27. l56mts2 - Aos inleressados por ventura ex ir-
tentes, ftca. marcado o prazo de trinta (30) dias contados da 
ultima publlc~c;ão do presente, para eleito de apresentação de 
lmpugnt'l'ção. Para crn,1ar atrndendo ao que me foi requer1d t 
hoje, foi feito o presente e cutros de Igual teor para aftx~ça 1 
e publlc:ac;~o. Dado e passa:1o nesta cidade de Nova lgua~s··,, 
aos 13 dtaa do mês dt! novembro de mil noventos e clnquent.-. 
Eu, Hl!nrlque Duque Estrada M:eyer. Oficial o sub1crevo e assino. 
llenriqu, Duqr,~ Estrada M1y!r. Extraido por có;,la 1ogn em 
seguida, estando o 01ig 11al, que foi afixado, devidamente sela-
do. H•nrique Duque Estrada !myer. 2-3 

Seguro de vida O Ginasio Af ranio 
Acl~enles Pessoais e do 

Peixoto Trabalho, fogo, Automóveis, 
fidelidade. 

Roberto Cabral estâ classificado ol'i-

Corretor Oficial cialmente entre os 

R. GWff'nador Port.ta, 914 
melhores estabele-

Telefone, 418 cimentos do Bra•il 

COMARCA DE NOVA IGUASSÚ 

E o 1 T A L 
Registro de imóveis da segunda Circunscrição 

Hermes Gomes da Cunha, oficial do registro de lmovell 
desta Circunscrição, lorna publico, de acordo com o que det~r
mlna o a rtigo 2º do decreto lei n. 58, de 10 de dezembro do 
1987, que foram depositados em seu carlórlo, á rua Oetullo 
Vargas n. 126, nesta cidade, por Maria da Conceição Ribeiro 
Sanches, Amella Ribeiro S anches e Renata Ribeiro Sanches, sol• 
telras, maiores, pro:,rletárta,, residentes e domlclll'!das á rua 
General Severlano n. 126, no Distrito federal, memorial, plan
ta e documentos referentes ao loteamenlo de três áreas de ter
ras. formando um só todo, situadas na zona rural, no aegu.ndo 
dlslrlto deste Munlclplo, Queimados, sob a den~mlnaçao de 
·'Jardim Passa Vtnle", á Estrada do Camburi. sendo a primeira 
com 17.276,00ms2, conlronlando pelo lado direito e nos fundos 
com terras de Francisco lnacl, de Medeiros e pelo lado es
querdo, com terras dos vendedores em seguida d,scrltas; a se• 
gunda area medindo 33,00ms de frente pela referida estrada, 
por 400,00ms mais ou menos de e11ensão, confrontando dd 
um lado com a area anles descrita e terras de Francisco lnaclo 
cte Medetros, de outro, cem a area a seguir descrita e nos fun
dos, com terras das fazendas Reunidas Normandia; e a lercet
ra, tamb,m com !rente r,ara a citada estrada numa e11ensão de 
177,00ms. medindo de rente a lundoa 400,00ms. mais ou me
nos, confrontando por um lado com a area de terreno antes 
descrita, por outro e lundos c:oru terras das f1zend45 Reunida• 
Normandia, divididas em 110 lotes de diversas dlmen,ões, va• 
•las ruas, terreno de ado à Prefeitura e rec.uo, num lolal dt ..• 
77 .068,95 m,2, loles esses para venda por olerla publica > pra
zo e em preslações As Impugnações daqueles que se julgarem 
prtjudlc:ados deverão ser apre1itn1adas trr. cartorlo, dentro do 
prazo de trinta (30) dl>s, após a 3• e ultima publlcação do pre
sente . Nova lguassu, 7 de r,ovcmbro de 1950. Htrmu Go,,.,s 
da Cunha, oficial. 3-:J 

FOTO ELITE .~teodr-sc a domieílio pi,r1 n sameato. 
Retr11t1~i pua docomeot,)t <HO S0 mi 

D0tot. Espoeialista em reproductto do rctrA.to1 a cuyon, dpia e 
óleo. Veada, d> m,qoioas, íilmH1 quadros, sanUt!I o albau. 

R•a Morechol Floriano, 2243-lojo-Tel. 413 - Nova 11••11li 

ºªº o•o 

O~cina Mecanica Agostinho 
...--~'°"' Coa1erto1, Reler .. , e• renl 
~ o Acouorlos • Sol41 E"trica 

~ e a 011,eaio • Piatara• em 

retal - Scniço de Torao. 

BSeR1TéRlt') 1 AV. NILe PE~llNHll, 8 - Sobrado - NtlVI\ IGUPS<;t 
H O R A R I O (D I à r I a m e o t e) .1 

AU"oatinho Dla.rtlna Duarte 
RUll DR. TIBAU, 60 Telefone 124 

às 10 horas D~~ 11 às ti horas 
NOVA IGUASIO - ! . DO RIO ·-· om 
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Mais forte do 
que Napoleão 

Num dia abrasador durante a primeira gue rr1t 
muodi11I, o geoeraliAsimo do t!Xércilo io~lês nu 
Paleslina, Lord Ailt!ohy e oe m11mbrns do seu es 
t11do m11ior eocootrnv11m se 011ma vingem dn ine
peç/\o tm Jarra. Por ncaso hl11ram dn 11~sédio dt' 
Acre 11ur N11poleih•. De repente um médico mili 
t11r ver.ado em doenç11s troplc11is, dis~e a Lorct 
All .. ot,y : "Sir, gostaria de ver pM que c11u~o 
Nepol.-llo fnl de feto vencido perto de Acre?" 

Aileoby sorriu, mus seguiu o médico pa r tt o 
greodto tenda. Ali se encontrava 0 11 me~11 um mi 
cro -cópto e e, médico fl"diu a Alleoby qu e olhHs~e 
pel1t leo le. O que o gt!ot'rali~simo vru, foi a iwa 
gem de um parasita de malária. 

"Ei~, Sir, o que Vt>nceu Napr,l eilo" - disse o 
homem. "0 parasita dli m11lária ! No pRI~ baixo 
t>m redor de Acre os exércit11s de N11poleã11 f·, 
ram 11t11cados por mosqui1ne de malária dureole 
o es~édlo." 

Esta história encoolra se no livro de James 
H11rpole, iotltuladc. : "Leavee from a Surgeoos 
Case Bock". 

Realmente é extraordinário que o exército de 
um vulto como Napoleão fosse derrotado por tal 
Inseto mln(tsculo. Para o generallsslmo Alleoby 
era, porém, um aviso, pois desde aquêle momen 
IQ começou a cuidar da tropa e especialmente da 
proteção contra a malária. 

A guerra mundial de 1914-'18 já tinha aca 
bsdo há muito tempo e umli nova luta deixava se 
prever, quando a Co:nissao de M11lária, um grupo 
de pt>r1tc1e da antiga Sociedade das Nações publi
c ou o ~eu relatório em 1938. Neste relatório re 
co:nt>ndH para o tratamento d" um ataque de ma 
11\ria urott dose diária de 1-1,3 gramas de quinins 
duraolt: 5- 7 di11s e a titulo de profilaxia durante 
toda a estação de malária um11 dose diária de 
400mit. de quinina. 

Também na se~unda guerra mundial aplicou 
Be esta dosagem para os exércitos que lutavam 
em regiões Infestadas pela malária. 

Casa Laudan 
(EM FRENTE DO POSTO ESSO) 

Grande ~ariedade de a lumínio Ccuraça Extra Forle e 
último lipo de Fogão a querozene o u • óleo crú. 

Art,gos d, Papelari<J 

S6 na CASA LAUDA# 
Rua Marechal Floriano, 2'05 - Nova lgua116 - E. do Rio 

Dr. Miguel 
ru 

N. D o n n i 
CIRURGIÃO-DENTISTA - RAIOS X 

Ciru•g li d11 Boca e Ponte Move i 

AV "ilLO PEÇANHA, Z3 - 3° ANDAR - EDIF(CI0 NICE 
TELEFONE 309 - NOVA IGUASS0 

Dlàrlamente -Atende hora marcada 

- a.c::::::z::;s; 

Dr. Eduardo Silva Junior 
C,HLkGIÃO OE!'lTI$TA 

CONSU LTÔR I O 
RUA MARlO MO N TE IRO, 221 

NtLÔPOLIS ESTADO ~O RIO 

,._ LA.VôUJtA 

B 
e M RieR ESTABBLBelMBNTe> DB eRÉOIT~ Ol!> li'RlS 

Filial de Nova Iguassú=E. do Rio : Praça da Lit~;dade, 98 
TfMt: ~ ((onMmi~)2 n (fierêntia)-Eo~. fel.: "ial~lite"-(aixa no (oueioJ 

-~ Oo:Et~ãçõas pa.ra as oonta.s rie· depósit-os 

i
! t)epú1ltc!l ~:?::- limite . • 2 o, a a . . . . . '" . . 

~cp.\s!tu i 1ldal nía!mo, Crt l 000.00. R•lirada, livre,. Nlo r<nd•• juros os saldos inl•· 
riores A~scl3 quantia, nem « contas liquidada, ante, de dcccrriJos 6' diu a ,ootar da 
dat3 da abertura. 

" * Oepósltoo i>opalares - Limite de CrS 10.000.00 • li 112% a. a. 
; Dep_ótito_s minimos, CrS 50,00. Retiradas mínima!, Crt 20,00. lllo rendem juros os saldos: 

•) inlerioru. a Cr.~ 50,00; b) excedenle5 ao :,~':e; e) da, :ontas encerradas aates de 
decorridos 60 dias da data da abertura. 

Oep6sltos limitados - Limite rle CrS 60.000,00 li¼ a, a. 
- Limite d3 CrS 100.000,00 3 ¼ a . a . 

~ep6~itos mínimo,. f.r$ ZOO 00: Retir~das ,r.i,i,,m. Cr$ 50,00. Não reade• juros os saldos 
inferiores a Cri 200,00. Demais cond,çGes i1êotic3s â• de Der1sitoa Populare,. 

Oep6sltos a ~razo Fixo , Depósitos de Aviso Prfvlo 1 
Por 6 meses. 4% a. a. p 
Por 12 meses . . 5 % a. a. ara reliradu aediaate prhio aviso : 
Com rellmda meneai da renda, De 30 dias 3 Ili % a. a. 

por melo de cheques: De 60 dias 4 % a. a. 
Por 6 meses . 3 YJ 'MI a. a. 
Por 12 meeea 4 YJ 'MI a. a. De 90 dia, 4 Ili ¾ a. a. 

' Depósito mloimo - cre 1.000,00 Depó1!to inicial mlnlmo - Cri 1.000,00. 

LETRAS A PREMIO: Si!lo proporcloa1I. CondiçGes idfaticu b de Dcp6, ito a Pr110 Fia 

J Foz, nas melhores condições, t&daa as operoc;ões bancárias 
~ COBRANÇAS - TRANSFERtNOAS DE FUNDOS. l 

DESCONTOS de letras, saques e cbequea sõbre esta ou quaisquer outraa praças. 
EMPRtSTIMOS em contas correntes com caução de duplicatas. 
CREDITO AGRICOLA a longo prazo, 11ob a garantia exclusiva da trula. 
CRtDITO PECUÁQIO II loogo prazo para cuetelo de criação, aqulaição de gado 

para engorda, recriação, etc. 
CREDITO INDUSTRIAL para a compra de matéria& prlmu e reformai, aperfei

çoamento e aquialção de maquloàrio. 
Silo atendidos, com a maior praetez&, todo! os pedidos de Informações e 

esclarecimentos eôbre quaisquer operações da Carteira de Crédito 
Agrlcola e Industrial, que se acha em pleno funcionamento. 

Agências em tôdas as capitais e principais cidades do Brasil 
Correspondentes nas demais e em todos os palses do mundo 

16,..~+o«,,cc-.'-:--:":": .. ,: .. :-»:+.-..:•->:.-:-:.-: .. ~o o, o M-O<, 

eomarca de Nova lguaÃ L, I 
=E=----O=_l~T~...:........::.---=-a 
De publicação de documento,, • ., proceno de loteamento de 

terrot, 0 requerimento de Olímpio Borges de F,eito1 • tua 

Mulher Ano Oomin901 da Conceição Freíta1, corw 
o prazo de 10 dias, na for,aa abaixo 1 

Henrique Duque Estrada Meyer, Olicial da 1• Circu_nscri 
çlo do Regislro de Imoveis da Comarca de Nova lguassu, Es 
tado do Rio de Janeiro, por nomeação na forma da lei, ele 

Ginasio Afranio 
Peixoto 

um estabelecimento 
de eoslno que h )0 
r11 o Munictpio de 

N, v l lgou ,~ú 

Oficina 

Domingo, 26-XI-lOC!O 

IDCADOR 
~ 

Mtldloo 
O,. Pedro Re1ino S.lwlaloe _ 

Mtdlco oper>acr. Pario1 _ 
Consul!as d r irias das 8 b li 
hs. - R. Anlon10 Ca,101, 51 _ 
Tel. 284 -Nova lguassú. 

Ad••11•doa 
Ruy Afrtaio Peixolo e fer. 

naado Pialo - D1ànamtnlt doa 
~ às li heras. - Rua 7 d• Se
tembro. 84- 30 andar-Sala :li. 
Telefone 32 0786 - Rio. 

A d "ºll•d• 
Dr. PooloMoclieclo-Ad,0&140 

- R. Oetullo Vargas, 87. roer: 
282. - Nova lguassú. 

Dentiotao 
Lolz Goo,.i, .. - Clrura)II 

Dentisla • Diariamente du 8 .aa 
18 horas. Rua Bernardino Melt 
n. 2139. Telefone, 314. Non 
lguassú. 

RUBEM SILVA - Cifwrallt
dentisto. - Ed. Co,toce, 1 ~ 
do,, 1. HO. Tolefooe, 41-ffll. 
Rio de Janeiro. 

Dr. Pedro Sa•li- e ... -
Cirurgião Denlista. Ralo X-(Edl
ltclo Ouvidor). R~a Ou,ldor, 
169, So andar, sala 811 . Tele
fone, 4~ • Rio. 

D••P••"••'• 
Eacrilo,lo TéCRlco c .. -i.

S.,,101 Notto a J,aio (Conuclo
res e Despac~anles). Sen"°' 
comerciais em ~eral. Rua dr. 
Gelullo Varga~, 22. Ttl. D -
Nova lguassú. 

eeNSTRUTf'RBS 

João St•o11aio - Consuator 
1,cenclado. - Encarres•« * 
constr uções e r.;!construçõc:1 e• 
geral e sob a~mlnlalrlÇIO, -
Res : Rua Marechal FlorillO, 
2036- Casa XI - No•• leu .... 

Roberto BarHI Soor••-c:
trutor licenciado no Munlt P" 
de Duque de Cuias. Rtsld•ll• 
em Nova l~uassú á fU3 Edff'llll
do Soares. 304 

Mecânica 

Pelo pres ente cdllal, co11 o pran d• 10 dhs, laço _<aber 
a quem intertssar po5sa que por OJamp10 By rg~s dé freitas .t! 

sua mulht t Ana Oc,mingo j da Co11ct1çao fre11a:1 fo ram drpo..,1 
tados neste car tódo, para 1nscricao no!I termos do Dt!'crc:to Lt1 
n 58 de 10 de d eze mbro de !937, r<~ul•montado pelo Decre 
t~ n.'3 079 de 15 d e sth~·11bro d~ 1938. o memoritl, ,1 pla_nta, 
os htutos de d.J.ninio e' 111 . is d ocumc-nto~ rdc: renh:!!I à st gu1ntr 
â rea de: terras: Terreno 5iiluacto na p11nidra r ,11 .1 d:t. de S ai nla 
Rita fo r.\ d.J ptrirnc trc. •ubano, n, f,ucn Ja dl P o, ie, que comt:• 
ç~ a" 70.ns. da e~quina da s•gun1t c,; tr,1da ô l! Morro Agud J, mt• 
dlrido 85ms. e ?f,cms. m1i, 4ms,25 di: fr .!nt.: para .i t:ãt rada de 
Sanla füla 93ma 30 pelo lado direito t IOOms. pelo esquer~o 
e 6:?ms.95 ' mais 52m!. noj lundos, perfaz~ndo 10 4~ metros 
quadrado,. Aos interessados. porventura ex1s.tentes, faca marca 
do O prazo de 30 dias para apresenlaçao de ,mpugnaçao, prazo 
eatt co:,tado da Qaima publicação C:o presente ._ Para con.star 
foi feito éue e oi:troi dt igual k ôr, para publtcaç.to e ahxa· 
ç~r.. Dado e panado aos dezesse te dt novembro dt: mil ~o.ve· 

REFORMAS DF AUTOS EM GERAL 

Plnluta3, caput11s e e~tufttmento1 
Cooeerto11 de baterias dive-rs&1 

!os e cinquenta. Eu, HtnriQU:.! Duqu~ Est rada M t"yi: r. Ohc1al, 
ub r Yl assintJ (ai ) }J,,,t1que f)uque E!!.lr1J ,~,, .llty , r. Ex. 

a1Jo p r ,óp,a logo c .n 1eguida, rst and~ o o riginal, que foi 
•,x1d aelatlo na lorma da l i,:,. Eu, Henr1QUI.! Duque E,trada 
cJcr, Ohc,,I a su~scrt'vi e a:;si10. H1,,t1q1.t D 119u1 E~~fª 

J/,j·tr. 

Umberto Ambrosi 
lt. MAJOlt Al'ICETO DO VALE. 7l-NOH u;u~sst-E. ~· R~ 

~milrnr ~a Hva HarooJa 
Ot s p, ch 1n 1t .\'lunlcJpal 

Av P,• tid•nt• Va,ga1, 149 

90 andorl solos, r.1. 431535 
Rio d• Jon•lro 

--------

_, P·adaria e Co~!º!~!~~- 'ºd~~~ ••. f ~!~u--~1 
l1çlo umenda. E1pcd11.dadc cn1 
ro1quinh11 a mantd11d11 e biscou-

toa de ararula e outro,. 

bnt1 llm 1 6omu Mda. 1 

Cl\51\ FERNANDES 
Ferragens, t1ota1, louçR~, . c ristal~, rnateriul 
détrlco, bijuterias, papelnr1B, a r 1,go1 eeco· 

lare1 e para presentes, e tc. 

Gabriel Fernandes 

TELHAS FRANCESAS 
Procedência S. Fidelis - E. do [lia 

INFORMAÇôES , 
Rua J\1arc;/wl Florian- P • to , JJ 

9 

' A, .Ni!o Pcçaoba, IOZ-Foac 478-J lO ~ 
RUA M!\L, F Lt>R U\Nt> VEIXt>'l't!>, '..!02 11 

Nova lguaaa6 Bstado d o R i o 
l'IOVA IGU.t.880 - il. DO lllO ~ 

............................. ............ .... 1 !.----------------
1 elefone1 3:.1~ 

J,1.IP :=:.. --• tJI ... •• •• •• IJIN •• 



po1Dfo,ro, 26-Xl-t960 CORREIO DA LAVOURA 7 

~ipal de Nova lgnassú Milionários E. e. 
~ Re1oluç6H da Dlretorlo em reu• 

JI, e 8 o l u 9 ã, o n. 148 niao realizada om 22/11/1950' 
a) - /Jp,.-ova" a ntu dt1 rtu

::'(,$ 
8
<
5
•'
8

.~l
00
to,00,u.plemenfor na ln,po,tâncla tti4o rm/trior; b) - fomur CO• 

ourvalino ~01 ~an101 
Dtspachante Estadual 

Rua d, Gelúlio Vargo•, 111 
1• c,,,dcrr - Safa 103 

HOV A IGUASS0 - E. DO RIO 

Balancete da Receita e Despesa 
E. C. lguassú rt:lativo an mês 

outubro de 1950 

do 
de 

., nlucimtnlo do ofldo n. 176/50. 

A Caman Monicipal ~e Nova Igousú, pr,r aea, r~preseataa.
ld ,.,.i,, dfcreta e t\O saoc1ono e promu~o a seguinte Resoluçio: 

,1,1. 10 - Fica obtrlo o c,td,lo sul>/tm,ntflr da Cri 
-rNJ/JO (ml~untos • cinquenta I oito mil 6 quinluntos c,11~ :;;;ias stgu1•l•s dolaç&s orçam,,,ttJriflJ : 
-•J 994 C0osigo1ção 1 So ooo oo 
,~ 130 Cousignaç&o 2 Sub·coo1ignaçlo 6 5~4,00:00 

e 133 2o 000100 
J.14 Coosigoaçlo 2 &.000,00 
914 26.000,00 

• 294 Con~·go.açio 1 2.ooo,oo 
, 291 Coosigoaçl0 2 3o.ooo,o0 
, 294 Consignação 4 3.5oo,oo 
• 8!12 4.400,00 

89S 60.000,00 
894 CoD1igução 12 Alioea Il 400.000,00 
894- Coasignação 1:? Alioea VI 6o.ooo,oo 

, 89• Consignação 12 Al!nea vn Jo 000,00 
, ~ Coosigoação 13 So.ooo,oo 

1!84 36.ooo,oo 
824 Coosign•tã0 13 86 200,00 .~ h-= 

,4,1. 20 - Ftea dtduzida ,. importancto d, c,1 ..... 
f1$1J.{Xi (oilou,,tos • cinqu,nfa • oito mil • qui,,luntos cru
,.,.,) ••• ,igwi•/,s dotaç(J,s orç,,menttJrios : 

~ ~i 2.ooo,oo 

99( Coosigoaçã0 1 
1 t000

'
00 

: 3JO Coosigoação 2 Sob·C0o•igaação 17 3o:~~~:~~ 
, 882 1.500,00 

8!H CoJJsigoaçlo 12 Alínea ili 340.000,oo 
894 Coooiga1çlto 12 Allr.ea IV 360.000,oo 

, m Com guçiio 12 Alínea V 110.000,00 

Arl. /JO - A. pr,senle Resoluçtlo . entrara ,,., vigor "ª 
.,. da sua publ,caçtlo, rtvogados fls d,sposiçlJls ,,., ccntrdrio. 

Pnl•itara lluoicipal de No•á Jguassú, 24 do oonmbro de 1950. 

SEBASTIÃO DE ARRTIDA NEGREIROS - Prefeito 

Escõla d~ professores 
para o serviço de exame 

Dia 15 de dezembro de ISIIO 
l• SÉRIE - 7S7 RLUNe>S 

E.colo Dr. Tibáu: 19 alunos, 1 lurma. Aplicadora: Marina 
Soart1 Sampaio; ,\uxiliar : Rute Carolina Cartaxo. 

Mon11•hu Pi1arro : 28 alunos, 1 turma. Aplicadora: Neu~ 
li Srilas Nuo,s; Auxiliar : Laudlmia de Cássia Pinto Sobral. 

. A1drado Araujo, 26 alunos, 1 turma. Aplicadora : Maria 
iliODta Sá Rego e Silva; Auxiliar : Vilma Cunha de Andrade. 

. Goinle, '.25 alunos. 1 lurma. Aplicadora : Anizia de Oli
tQra Castro; Auxihar: Dilza Valadão Palmdra. 
. Al,aro de Carvalho, 9 alunos, l turml. Aplicadora : Ma-

na Morau Araujo, Auxiliar : Solange Fc:rreira Fraga. 
D. Maria de Sou10 reunida à E1cola E1todual , -19 alu• 

•. "3 municipais e 6 estaduais. 2 1urmas, 2 turnos. J• turma: 
a alanos municipais. Aplicadora: Albaniza ~oímbra de Andra~ 
lt; Aoziliar: Maria Luiza Babo. - 2• turma: :U alunos - 18 
~Cipais e 6 es1adu,is. Aplicadora : Nieta Senra freire; Au
&111U: Albaniza Coimbra de Andrade. 
p Volirio Roc~a, 13 alunos, 1 turma. Aplicadora : Dja~lra 
erru1a; Au1iliar: Hll-:.ia aos SantOJ ]desquita. 

Lir RM"'(•lro Rodrigo Olavio: 31 alunos, 1 turma. Apticadora: 
11 odngues Pontes; Auxiliar : Aurelina de Lima Bastos. 

last ~10 ~~a,ileiro 1 10 alunos, 1 turma. Apli_cadora : Helena 
os, Aux-1har: l(aria do Carmo Couto Ferreira. 

1 Dr. Franç:o Conolho: 39 alunos, 2 turmas, 2 turnos. 1• 
;.11131 20 alun.:,s. Aplicadora: llza Chaves de A. Machado; Au
U ur: V3fldt4 de Paul~ Cunha. 2• turma. 19 alunos. Aplicado, a: 

ara Cbapot,· Auxtlin: Aurelia de Sousa Braga. 
Gria Parto Solirinho: 23 alunos. 1 lurma. Apliradora : Silis R, • 

11" !Jtreira. Auxiliar : Ntlcêa 8a1 bosa. 
Ea1e11ho Pequeno: 42 alunos, 2 turmas, 2 turnos. t• tu,~ 

:, 2l •luno3. Aplicadora: Ma,ia Augusta Alui,11 Leile. Auxi o,',', ed, lhrques da Silva. 2' 1u,ma, 21 alunos. Aplicadora : 
1 da ,llaraosa Hu5to; Auxihar: Norma Alarcão Barbosa. 

'" R·~l1<0 Cooto: 26 alunos, 1 turma. Aplicadora: Lurl S ,a-
1 tiro. Au>'iliar ; Maria José Vzladares. 

lot 
2 
8•0t111a áe Mesquita reunida â E1col~ E1tadval ! 49 alu• 

~ t 11• 1nJ~, 2 lurno, 22 alunos municipais e 27 alunos t-S 

ltjr ' l• tur,na: Z7 alunos estaduai:1. Aplicador-t.: Anit.'I Pé••·ª llcne.u,, A.uxi tiH: Maria Auxihadora Corrê_a. - 2• tur
•Oil~ aluJ'l! municipais. Aplicadora : Anila Ptrt"ua t-.-\t-nez, s; 

1~': Luiz1 Chambardli. 
los. ~1• 1identa Paulino de Sov1a , 48 al~nos, 2 t~rrna~, 2 tu-
llliJ~ t.trma: 24 al unos. Aplicadora: .\hce [(omcuo da f(och.s 
CISo,1ª~: h~ura Gor.çalve3 ferrdra. 2ª turma: 24 alunos Ap!J· 

1 · Luzia li.ele, Cnrdoso. Auxiliar : C-elina Cota. 
1 aiu B1tão de Me1q1i1ita: 56 alunos, 2 turma,, 1 turnn. Sala_ 1, 
~ nj, Apt1cadurc1 : Djnilct Soares llicho Auxi I ir~ l(tg1na 
A,11~~ Viana. Sai• 2, 28 aluno• Apl,cadora: Z,ldJ Lo:d•nl 
~- Natali , a Fernanda da SIiva G1ndra. 

t,-an~(trfr para a~ quartoc..f i
""s, a, 20;,0h ,ras, as "u,sr"ts 
sn,u.,,iais , a,d,,rdr,as da Di
relo, iu, a vülii du ldrmintJ du 
camptonato ·Jr /Josq·-tf.le " Yb
iti. 

d I LJD e ddtrmina, ao Dir,. 
tnr ,lo D,pa,tamtnto Femini. 
,,n u 1t,ilizt1ç4n dns ent,ndi• 
,,,,,,fos ,iecu,sa,i,,5; e} - 1'1f1i 
"ª'·'i do B /tlim ,r, 35, du 
LID; á) - canc,lar, p ,, faliu 
d1 p,-,g<Jml'nto pu, ,,,s 1'ttsts 
consecutivos, o matricula do 
sdcro contr jbt,i11ts n. 124; t) - JitutBa•uo -Dfr. rJe5tc,-1l~rto 

IPRIH 8 
RÁDIO M:AUÁ. 

ef>NVITE 
A CASA 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 DI BONS SERVIÇOS 

OEJ.l'RRTRMENTe> DE Mf>VEIS 
Dormitórios e Salas de todos os estilos, 

Malas, Tapetes, Colchões, Estoree:, Passadel
raF, Congóleuns, Peças avulsas, etc. 

DEJ.1'1\RTAMENTe> DB RáOle>S 
Rádios, Eletrolas, Geladeiras, Enceradel· 

ras, Aspiradores, Peças de Rádio, Material 
elétrico, Baterias, Pilhas, totc. 

se~ãe oE 01sees 
A maior e mais variada coleção de Discos 

dos subúrbios. Músicas nacionais e estran
geiras em suas melhores interpretações. Al
buns, agulhas, escovas, etc. 

RáOle>-eFU.~IN1l 
A mai11 bem aparelhada para consertos 

em aparelhos elétricos. Rádios de todas as 
marcas. Peças legitimas . 

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

Marqui, de ltanhaem: 11 alunos, 1 turma. Apllcadora : 
Maria Ellsabelh Sllveslre dos Sanlos. Auxiliar : Maria Tobias 
!)uarle. 

Visconde do ltaboral, 49 alunos, 2 lurmas, 1 turno. Sala 
1, 20 alunoa. Apllcadora: Diva Corrê• Moreira. Auxiliar: Te
resa Tavares ferreira. Sala 2, 19 alunos. Aplicadora: Rosa 
Carmen Prella,. Auxlliar: Ellsabeth Nobrega Amon. 

Elói Teixeira: 26 alunos, 1 turma. 13 alunos munlelpals 
e 13 es1adua1s Aphcadora: Mana <lo Ollvolra. Auxiliar: .llana 
Aparecld• Mero Card;so, 

Major Sou1a .,ntune1 : 10 alunos, 1 turma. Apllcadora: 
Neusa :lanches. Auxlllar: Joana Tobias Duarle. 

Bernardino Melo, 19 alunos, 1 turma. Apllcadora : 
Olga dos Re,s Leal. AuXlllar: i\rlele Damasceno. 

Vereador Sõ Freira, 11 alunos, 1 turma. Apllcadora: Ja· 
ri da Silva Prellas. Auxiliar: Solla fortlni Costa. 

Coronel Bulhõu Saiõo , 6 alunos. 1 turma. Apllcadora : 
lracema dos Re,s. Auxiliar: Milita Lõbo de Sousa. 

Dr. NIio Peçonha reunida à Escola E,tadual: 23 alunos, J 
turma. 15 aluno11 municipais e 8 e~taduah. Apllcadora: Hí"ydé.:: 
Grlon Pires Balista. Auxiliar: Maria Luzia R. Santos. 

Alzira Vargas, 12 alunos, 1 lurma, 1 turno. Apllcadora: 
Lilfa de Moura Raunhellll. Aux,tlar: Ua Barcelos Porto. 

Dr. Francisco leaoa d• Faria: 29 alunos, 1 lurno. Aí"1ll
cadora: Margarida Jeane Ramalho. Auxiliar: Nell Soares de 
Vasconcelos. 

, loonclo do Carvalho, 27 alunos, 1 turma. Apllcadora : 
ened,na Moreira Carvalho. Auxlllar: Adella Haddad Aquino. 

Praf•nor Pari, 1 8-.l alunos, 3 lurmas, 1 turno. - 1• turm3: 
28 aluno,. Apllcadora: Ivone üouvea. Auxiliar: Altxlna de Sou
sa Uomes. - 2• turma: 28 alunos. Apllcadora : lrac,•ma Nazaré 
B,rbosa. Auxil iar: Sonl Campo•. - 3• turma: 28 alunos. !pll· 
~!:ºêªo~tJ.«ea·nha S. Vaaconrdoa. Aux•Jlar, Marília de Lour-

v·o.VUNUA) 

TE~~ENOS lBAIIRlRO A\ll V A\IRIEZ 

R e e e 
Ru,iilF.J do mls . . 
~ald" do ,xtrdcio ª" terior . 
tiraitu d.15 m1s,s antuiorts 

Total 

a 

Despesa 
Otsptsa :Jo 1t<ts • . 
Dupesa dos tnt{;es ont,riorts . . . 

Saldo q~, passa para o mls d, ,rov,,nbro • 
- Em Caixa . • • . . 

5UI/)() 
966',1(} 

,\/66?.~I 

3 722/JI) 
?1722,70 

Em Bancos , Corrupondenlts · 
- Nn Brutco Co,,1lrcio e Jndustriu d, M. Geron S. A . 
- No B"nco Prtdiol do Estado do Rio de jr."1tiro 

3 .26~.10 

234.4() 
34/xJ 

Total 98977.lO 

N"va lguassú. tm 1 de novtmb,-o d, 1950. 

AZZIS RACHID 
D,r,tor-Tesourtiro 

DR. LUIZ GUl~ARÀES 
Presülu,te 

COMARCA DE NOVA IGUASSÚ 

E e 1 T A L 
De publicação de docum•nto1, em proc•uo de lofeam1.nto de 
ferras, com o proxo de 10 dias, a requ•rimento de Arnol~o 

Fernandes de Oli•eira • suo mulher, no forma c.b 1ixo : 

Henrique Duque Estrada Meytr, Oliclat da Primeira Clr
cun,crlção do Registro d• Imóveis da Comarca de Nova lguassú, 
E!tado do Rio de Janeiro, por nomeação Da forma da lei, etc. 
Pelo presente edllal, com o ,,azo de 10 dias, laço saber a que111 
interessar posoa que por Arnaldo Pezn1ades de Ollvclra e sua 
mulher Laura Varanda de 011,eira toram deposllados nesle car· 
torlo, para Inscrição nos têrmos do Decreto-lei n. 58. de 10 de 
dezembro de 1937. regulamentado pelo Decreto n. 3 079, de 15 
de setembro de 1938, o memorial, a planta, os lllolos de doml
nlo e demais documentos recomendados pela lei, relerentes à 
seguinte área de terreno agora dividida em lotes: Arca de ter
ras dentro do p,rlmetro urbano desla cidade, com 17.035 me• 
tros quadrados, medindo 108ma95 de !rente para a rua Parll
cular, 127ms. do lado opostc,, llmllando com Maria da Luz Varan
da, 144ms,80 limitando com parte pertencente a Joaquim Mon• 
telro Varanda e 63ms,80 do lado oposto, limitando com suces
sores de Antonio Boaventura, do lado lmpar da rua projelada, 
distante 54ms. da esquina da rua Vlr&lnla da SIiva. Aos lote• 
reasados porventura existentes na apresentação de Impugnação, 
llca marcado o prazo de 30 dias, contado da última pubiicaçlo 
do presente. Para constar foi fello este e outros de Igual teõr, 
para a!lxação e publicação. Dado e pa,sado aos vinte e cinco 
dias do mes de julho de mil novecen101 e cinquenta. Eu, llen
rlque Duque Eslrada Meyer, O!lclal, o subscrevi e assino. Aa
slnado : He11riqiu Duq,.,, Estrado J,/,y,r. Extraido por cópia 
logo em seguida, estando o original que foi afixado, selado na 
forma da lei. Eu, Henrique Duque Estrada Meyer, Ollclal. a 
subscrevi e assino. Hmriqw Duqiu Estrado Mtyer. 1-3 

Comarca de Nova Jguassú 

E o 1 T A 1 
Registro de Imóveis da segunda Circunscrição 

H,,,,,.s Gom,s da cu,,hfl, ofiçiol do registro de imovtia 
d,slo Cir<unscriç4o, lor"o publico, d1 acordo cnm o qu• d•
lerminfl o artigo 20 do decrdo-lei 11. :ili, de 10 de deumbr• 
d, 1937, qu• forflm d,podtodos ,,., uu cartorio, a ruo Gdu
lio Vllrgoc, 126, nesta cidad,, por JorJ• Chrysoslomo P,i,coto, 
,,,ge,,heiro civil, viuvo. r,sid,nle , domiciliad" a avenidfl Ru1 
Barbosa, 664, apartam•nlo 6()J, 110 Distrito Ftderal, memorial. 
pl411/a e docum,n/os r,fer,ntes flO lot1am1nlo de uma or,o 
dt tu,,. situada ,,,. zo"o rurfll, no s,gundo distrito dest• Mw• 
,aicipio, Queimados, sob a deno,,.inaçdo tú "Rancho AJ,gr1''. ti 
Estrada Rio-Silo Paulo, flnligo trtcho 111lre os quilum,t,a. 
trinta • trinta , oito, subslituido po, u,na variunte, d esqun• 
da de quem Vfli do Distrito Ftdlrol paro Sao Paulo, p,i,.ci
piando a mediç4o a dutenlos , oit111ta , oito met,os e sdft
,,. ct,,/imotros ontts do faixa ccupodo p,lo antigo ra,nal d, 
Sllntfl Cruz, dfl Estrada d, F,rro C11ctrfll do Brasil, mediouu 
duzentos e oit,nla e oito m,tros I s1t1nla centim,tros ds ,,, .. 
111

1 
duzentos I dois m,tros • s,t,nta u1di•1tros d11 fundfJS, .,,,_. 

veuntos , vinta , oito metros I oi/1,cl.J c,nUmetros do ltl.!U 
direito e pelo lado esqu,rdo, ,,.. dois s~gmenlos, oitocenlo1 
, oilentu e cinco ,,.,tros , quarenta I cinco mtlros , noventa 
centim,tros, com cinto , Ollentu I uov, mil treztntus e trinta 
, cinco metros quadrados, atravusada pila fuixa ocupud• 
,p,lo aludi4o rumai da Santo Crua, confrontundo d tJ1reat• 
com a Companhia Fúz,ndas R1unidas Norma,ul.,a, a tsqutr• 
dfl com a p,.,,, ocupada ptlo citado rflma/, flindfl co,n • 
Companhia Faz,ndas R,u,oidas Normor,difl • Walter Sck,land, 
ou Skce5sor,s. 1 ptlos fundos co,n t,r,aJ d• Val1nti11a Si/04' 
CU Oliv1ira r,gutirado ou suc,ssor•s, dividida em 343 lot,s d, 
diversas dú,,,,..~Des, agrupados ''" quadrus, uariüs ruas, t,,. ""º doado d l'ref•ilurfl com 9 108.00 ms2, lotes ,ss,s par• 
fl vtndfl po, nf.,ta public • a p,au • ,m pr,slucrJu. A< im• 
pugnaÇ(J§S daqudes qu, SI julgar,,,. '/Jujud,cados dev,rilo ~,, 
apresentadas em ca,to,in, t1e,11ro do 'f>rtiZ I d, t,inta (3GJ dias, 
opôs a .;• e uil,m,1 puhlicaçdo do p,-,s,,,t,. N, Vá Jguu~su, li 
d1 novembro d1 1950. Her•e• Ge111e1 t1a Cvnhai, uf1c111l. J-3 

NOVJ\IGOASSÚ 
•ova LOTEAltllEIITO EM FRENTE AO CAMPO DE: ESPORTES DA A. A. FILHOS DE /GUASSÚ 
Enlre a E•trad• de llladuroira e e A veaida Sanf•• Oumon I 

l're9oa m.órlioos . Pequena.a entrarias · P esta.ç.ões sun.ves . Ótima, oportu.nirl&rle 

l~tar com ALUIZIO : Rua Getúlio Vargas, 67 - Nova lguass~ - A08 domingos no Loteamento· Telefones 130 OU 114 Res. 



Cooperação do govêrno gancho na Campanha do Trigo 
O ALH O 

As nossas culturas de alho, cm deter mio1das ~pocu 
do aoo são aucadu por uma doença que, não raro, 
propor~iooa grandes prejuízos. Essa doença, coohecid. 
pelo oomc de "ferrugem", ataca as fo lh as, hastes e pe
dúnculos florais, apreseotando•sc na forma de pequena, 
pústulas. Com o desenvolvimento da doença, a, pÚ<tula, 
rompcm·se e deixam uir os esporos ou sementes do 
fungo, de côr amarelo-ala!an1ad1. A " ferrugem", que 
prejudica bastante a produçao do alho, dr ve ser comba· 
tida e principalmente evitada. 

Intlo hi pouco 20 Rio Grande 'o Sul · · E : • d A . . u va,rur ' 
_xpo,,çao e nima11 de Porto Alegre e prc,idir • ce 

nmon,a do .eu eocnra~cnto, por delegação do prc•i 
dente d, Repul,1.ca, o Mrn,,tro Nova,·, F Ih · · . . 1 ~ aprovc1tcu 
º. ensqo_ P>r• •11rur_ também a Eiução Exper in.enu: 
F1tott!cmc• da Fr;;oteir•, em B,gé. 

. Com ê,se gesto, quís princip.J:nente O ti1ular d, 
Agrrcultura prestar • homcn•gem do gov~roo fed,ral >t 

trab•lho . rclevanre que os 6rgio, cspeci,liz,do, do go 
vc_r_no no granJr-nv, conltltuiJos pCl r :aqud~ E-c;,çl, < 
rr.,1, •~ de Vcrrn6p.,),s (E taçã1 F,toti.:nic, J• S:rra), 1êm 
dcsem, cnh•do no desenvolvimento eh no"ª trit icultur,, 

Gomo assoar o 
nariz 

Em companhia do dr. B,lbino M••cucnbas, itcre
thio de Agri;ulcura estadual; do prof. lwar Bccklllao 
diretor da fatação e de outros técmcos da mesma, ~ 
~ini,cro percorreu suas vir ia, dependeocias e, em espe. 
cul, apreciou os trabalhos de campo, onde se deteve 00 

•xame do, t~lhõe•. nos qu•}• ,~ procede à mult iplicação 
ri• nova varrc.lade B,gé, ai, errada e a ser colhida den
tro de 4 a 5 1eman••· Com cu a variedade são esperados 
rcsuludos ainda melhore, que os até aqui co nhecidos, 
qu<r quanto a rcnd1meoto, quer quanto à remtêocia à 
ferrugem e valor panr ircati•o do grão. 

Para isso, ~ acon,elh.vel fazer rotação de culturas, 
não plantando no local onde se verificou a doença, du 
raotc 4 a s anos, alho, cebolas e outru plrntas da mcs· 
ma familia; conseguir, para as novas culturu, "dentes" 
udio•, e de lavoura, onde nio teoh• sido observada 
doeoç,; drenar cuidadosamente o t~rreno, se ele tiver 
u:cesso de umidade; arrancar e que!mar as plantas que 
apresenta'.!! os sinais da doença, pulvlrizaodo as restan 
te,, umas tr2s vezes anus do transplante, com calda 
bordaleza e um adesivo, que poderá !er o ,abão de breu; 
com as plaotaçõ:s definitivas, deve-se fazer o mesmo, 
pulv:riz1ndo de 20 cm 20 dias, principalmente quando 
o tempo se apresenta úmido. 

O muco do nariz e d , 
girgrn ta, princip,lmente du 
rance as rofecçõ, s dê,scs 6r 
gãos e dos pulcr.õe, , con
t é m numerosc.s germes c .:. u 
,ado res de doença. Qurndo 
a g ,..o t c: ~e :a~ 0 ;1 v iolcnum cn· 
te ou, qurndo, ao espirrar 
e tossir, comprime com o 
lenço a bél:, e as narinas, 
o muco pode penetror, 2tra · 
vés dos condutores naturais, 
nzs cavidades da face e no 
ouvido médio caunndo as 
sim infecções à di•tmcia . 

Red. e Oficinas: Rua Bernardino Melo, Z07S Telefone, IH 
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Estes são os meios mais diretos para combater e 
evitar a "ferrugem", que tantos prejuitos caus.i às plan
tações de alho. 

o Ginasio Afranio 
I R E N D I M E N T O N Ã 

Peixoto CULTURA DO TRIGO 
.&tenção, Igua.ssua.noa 

Quereis g~nhar mensalmente Cr$ 5 000,00 ou C1$ 10.000,00? 
A .Academia lguassuana d• Pr61,se Dentdria vos propor. 

clonará uma profissão decente e rendosa. 

Quando se 2sso.r, evite 
t ,par as dua, nariculas ao 
mesmo tempo. - SNES. 

reune o mllls s el e 
cionado corpo dti 
profeEsores do M u. 

nicipio e do Rio 

Aulas diurnas e noturnas para moças e rapazes. Malrlculas 
à Rua Topazlo n. 40, em frcnle ao cemitério. 

Aprendei Prótese e fareis a vossa Independência econômica. 

o cio e a produ= 
ção leiteira 

José Fernandes Rego - Médico-Veterinário 
À produç4o lei/eira de qualqu,r rebanho pode sofrer 

irando iflf/ulncia quando muitas vacas entram em cio ao mos
mo t, mpo. E' verdadt qiu txistem animais nos quais esta in• 
flul ncia , nula; na maioria, por,m, observam-se modificaçDes 
que podom ter import4ncia se ocorre a circunst4ncia ,sferida. 

O rendimento ;ia produçtlo , inferior p,los seg r,intes fa 
lo,.s: o volume d• leite da ordenha decresce bastante, poden
do o leite ,Parecer 41aguado''; a matéria g orda diminue de mo· 
d.o af>,,cidvel; a acidez aumenta. isto e, o leite azeda muito 
facilmente. 

A qualidade da produçtlo , tamMm infarior, t,oi , du. 
,onte 1st , pe,todo, existem n o úbere subst4ncias tóxicas qu , 
t,roduu,n desarranjos g astrc-intestinais nas pessoas que dllt 
se n{imentam. Tun-se comprovado que rec~m -nascidos qi,e usam 
o ltit, dd uma mesma vaca, tlm diarrtia e cdlicas quando 
, sta entra na tpcca do ôo. 

Explica-se o fa lo por qr,e os drg/Jos genitais da vaca 
5/lo o centro de diveYsos fenômen os inflcJmatórios durant& r, 
cio, e sua ação s• fa• sentir sDbr, lodos os demais drgaos. O 
a petite diminui dtvido à ,xcilaç/Jo febril do animal, resultan. 
do, portanto, uma rum1naçao imperfeita e, ,PoY conseguinte, 
um lt tle inf, rior em qualidade e quantidad,. 

Por mais intensa que sejam, estas manifutarôes stxuai~ 
lksaparocem rdpidamenle, a ntlo str qu, a vaca lenha qual 
quer l1s1Jo n o ova,io. Nesta caso, a única soluçao sena a cas
traç/Jo. 

Do que acabamos de dizer nesta ,opido exposiçlio, po. 
de-se concluir fdcrlmente que deve existir o maior inte,lss, 
po, par_t8 d_os criadores, ttn controlar o ,pe,todo do ciü do~ 
s,us anunai.t, qu ando 'f,Osflvel, ou entlJo, -retirar da ,p,oduçtJo 

~~- ~-,.__,.__,.._.,.,_.,._.,. . .,._,_._, . ..,_,,,.,.__,.,_,.._,,.,,,.,.,.,..,..,..,.,..,..,~ ........... -. 
O Volante Duas Pátrias 
Le~a ao conhecimento do povo desta cidade, que se 

acha Instalado A rua Ministro Mendonça Lima, 46. 
e) Volante Oua~ Vátrias eetA eob a compe

teote direção de Eduarcre Raymuodo Martins, que 
atende diáriamente com aulas a qualquer hora. 

A O VOLANTE DUAS PÁTRIAS 
Rua Min. Mendonça Lima, 46- NOVA lOUASSÚ- E. do Rio 

DE 
COELHO BARBOSA dC~A 

Laboratórios: 
R,Jooquím Polhoru ,64J,Río 

Gratls - Peçam o Indicador Homeopático " '2_oe• 
lho Barbosa", escrevendo para o endereço acima diaria o loit• das flm,as nessas condiçDu. 

~e®'®J@lIT@l®J@~~pi]~ 

LO .JAS LA CA VA 1 1 
J. LA O A V A 

CAMARAS FRIGORIFICAS. SORVET .... 'IRAS E BALCÕES FRIGORIFICOS 

Geladelrae Comerclala • 
Dome11tlcae 

Ace116rlo1 para refrlgera9lo 
em geral 

Ridl0I - Jd6qullla1 

Rna Marechal Floriano, 2399 

Oficina Modelo para moota
g~m e consertos 

Serviço de cooserva91lo a 
domicilio 

<!hamados noturno!'! t , 

R. M!il. Floriano Peixot", ~397 lj 
• Telefona 325 • Nova Iguassú · E. do Ri 1 ! 

mM1'gf@l'~J@.·· 

E' muito variável o rendimento que o , nosso, la· 
vradorc! obt@m oas suas culcuras de trigo. Nos Muoici· 
pios de P,sso Fundo e Gctulio Vargas, no R,o Grande 
do Sul, por exemplo, a mldia é de apeaas 400 q11ilo1 
por hectare, eoquaoto que em Júlio de Castilhos, no 
mesmo Estado, ~ de 600 quilos, em C•noinh•s, Saou Ca· 
urina, de 1.560 quilos, em Clevelândi,, Paran:i, de ..• 
1.800 quilos. 

Muitos fatores influem para a variação dos re,ulta
dos, tais a qualidade d•s c(rras, a variedade e qu•li~ade 
da semeate, a quantidade de semente plaatad• n• un1d1· 
de de superflcic, etc. Qualquer portm que scj, a caem, 
há sempre meios de fazer com q~e aumente o rendimen· 
to de uma cultura. E o lavrador intdigeotc tem o de· 
ver de procurar @sses meios, con,ultaado os técnico•, 
porque, com isso, estad aumentando o seu lucro. 

~,..,., •• 1~ .... ~ ............ ~---------.. - .. ------~ 

~E OcSEJAS UMA eASA OB 
GA IUI NTIA, VRt>'2URA 

F ARACO Loterias 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 2128 

Nl!>VA 16U!ISS0 E. OI!> Rlf> 
,.,.,,,,,..,.., --·~-~.~--...._.._ .. _ -----.·-· - .. _ -- . - --

1n1tituto muito Dr. f rnotiuo !annnoa 
M!DICOS ESPECIALISTAS - APARELHAGEM MOOERNA 
Doettças Jnlernas - Úlc~ras Gástricas e Duodenais -

f (gado - Vulcuta. 
Duenças do Cor11rao - Hiperlensão arterial e suas con• 

s equencias 1 
Úlctras Vun,osas - Antigas e recen~e8, seE -~r;:ta' o 

e sem rt pouso - Varises - f leb1tc:v-;rit);1_ lrre· 
Doençus dt S,nhoras - tnfla :naçã? dos condução 

gub ridade nas regras - Q;avtde:z e SU d . . •• 
. Bronq11ileS asrnáh,.3 t.: 

Dn~'1Çf1S Allrgrcas - Asms·3 -·te - Urtict\fi1. 
e, õtilca - inu s1 ,. es 

St/lli::. e R,unw/i.:,mos - Tratamen1os n.1oderu_os e e i~:,,s 
Laborotdrio - Radio~copios - Rad1ogrufws - t 

À1'rg,cos - Tubug111s 

R da Assembléia, 32• 3º Pov.•8 ós 18 hs, 
• TELEFO NE 22 4969 RIO DE JANEIRO ----------
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