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Greves reve
lações I o r a m 
estampados na 
lmprenoa sõbrc 
o tratamento 
dispeo68do oos 
nossos fodlos 
na fronteira 
com a Repllbli 

Precleo ressaltar que, embo
ra conheça a polfllca lndlvJ. 
duallel" do• colombianos em 
matéria de civilização, teoho 
em grande coota os seus 
homens publico& e 08 seua 
Intelectuais. A gente colom
biana que comete tais crimee 
conlloua apenas a tradição 
de aveolurelroo que oempre 
loleataram os nossos llmltea 
com aquele pala. 

• d• Colõmbla. Formamos 
IO grupo doe eotusiaot•• pela 
pudtU ~o Brasil. Quanto 
illl• yl11tamos os diverso• 
~ do Coottoeote, mala nos 
í11Umo1 da Terra de Santa 
1)111 

Nam um despacho telegrfl
l!O da cJJade de llaoaue, ca
fllll do Eatado do Amazonas, 
fff o clentf1ta Manuel Nunes 
rtrelra con~deu fotereuan-
11 entre•l1ta, localizando no
Mflil aapectos da vida dos 
WiOIIO Brull. 

Depol1 de historiar a sua 
ftlltm, peta região do Alto 
lio Negro, em que teve de 
ftllcer mala de seBBeota ca 
eboelraa para chegar a t é 
Qlararl, o entrevletado de
moo ter observado certos 
fllblemu eoclals que mere
• urgentement~ serem con 
lileradoo e resolvido& pelo 
Offêrno da União. 

O lndlo e o caboclo, seu 
Mleendente - acrntuou o 
cllado clenttata - vivem em 
lll&do de mlaéria total, sem 
1 11111,~ncla devida. 

O. luncionflrlos mandados 
ftlOI Poetoe do Serviço de 
ftuleçlo ao1 Indlos, ooa altos 
llaeatea do Rio Negro, têm 
-.rido paradoxalmente 
lllrt laao. 

·Buta qoe ,e diga que um 
Ili 11ubor Andrade é acu1&
do de haver ateado logo na 
lede do Poato de Querul e 
• 11 entregar, aotea díuo, 
• ama vida de deboches nas 
Mloeu Indígena,, dançando 
te "euyeo·• - sexo sumflrlo 
- eoncurrendo para aumen
llr o ntlmero de prostitutas 
lllre 01 fodlos". 

Foz ainda, proHegulodo, 
~llgolutee revelaçõeo : "No 
!."!.rarl, Informados dê8ses 
•-..ea, 01 colombianos da 
lloutelra, que eaté. toteim::,-1e de.policiada, de quan-

em •tz Tlolam mulherea, 
"Crldem oa lodlos e 08 levam 
IICorreotadoa para o lodo da 
rizlnb\ República. F•tos des-
11 D&tureza ,1,1 hé. 1oulto se 
PfOce.,am ai( Impu nemente, 
~ue ~ fronteira com " Co-

bla no filio Querarl, é 
::: Ir• •lelro morto. Ali re
tort 8 íltn11-:, um eomerc!aote 
ta •cuêa, de nome Adrlono ,.JU•a Gordinho, Incumbido 
teloa 1

1
•1 Andrade de zelar 

Ido Ddlo1, e que J&. 1cm 
111a &lllet.çado de morte vA-

•ezea pel, • colombianos. 

NlmuendaJu, iirande etnólo
go teuto. brasllelro q u e o 
mundo cientlilco conhece, hfl 
vinte e cinco a nos paaaados, 
em rela tório apreeentado ao 
SPI denunciou os crimes de 
colombianos e venezuelanos 
contra selvfcolas braeUelros, 
mas noaaaa autoridades não 
deram nenhum.. Importância 
A9 suaa lnlormaçõee. 

Para provar que a frontei
ra do Brasil com a Colõmbla 
está Inteiramente deopollcla
da, basta ressaltar que o sr. 
Adriano Gordinho, tendo por-

1 Eelbovin 1 
POMADA 

S&!b11ttuc o Si,turi nos tumorn 
~ infl::imaçõtt, auim , 

1 - com púa - abrt, drtn1 
, cicatriu.. 

2 - sem pú1 - aborta I ln-
lamaçlo. 

Ptdidoi a c. BRITTO 
LAVRADIO, 178-A 

tuguêl e comerciante, tem 
delegação do coletor estadual 
de waupea para cobrar im 
poatoa''. 

O cientista Manuel Nunes 
Pereira atrlhue oa rumores 
de aHa&Blnatoa fl !alta de 
comunicações ou à atitude de 
algum Inimigo perverso. 

A eotreviota, como ae de 
preende, é um grito de alar
me contra certos politlcoe 
que galgam aR cscRdas do 
Poder, esquecendo a vulldão 
do 00880 território e a bele
u da• nossas palsag•na ! 

Será que os selvlcoh,• r.êo 
fazem pari~ da comunidade 
brasileira ? 

Lembremos que no• orça 
mentoa di, República são ele 
vadao as verb•• pari, a pro 
teção doa lodloe ... 

Estaremos na ''Terra de 
Nlo.-:uém"'' 

•irdor.Oereale: AVELISO Df AZEREOO Diretor,Steretirio, L\; l Z l>l Ull:LLU 

~NO XXXIV NOVA IOUASSÚ (E1tado do Rio), DOMINOO, 3 oe DEZE.\\BRO OE 1950 N. 1.759 

CONTRA O ÊXODO 
=RURAL= 

Como bem acentuou a prof.• Maria Elisa de Me
delros,•.dlretora da Divisão do Ensino Profissional, Ru
ral e Supletivo de Pernambuco, a campanha nacional 
de al!abctlzaçlio de adolescentes e adultos tem um 
sentido que transcende o ensino das letras indispen
sáveis, para se transformar num magnltlco subsidio 
sociológico. 

Hã, com efeito, na cruz.ada pela recuperaçlo dos 
marginais analfabetos esplêndida medicina contra os 
males decorrentes do êxodo rural. Impregnados de 
nova mentalidade, o jovem e o adulto apercebem-se 
com facilidade das técnicas modernas de agricultura
ção, de pecuária, de horticultura, etc., pelo que se 
lhes arraiga no sentimento maior culto pelo torrão 
natal, pelas possibilidades da terra dadivosa que os 
viu nascer e em que transcorre o seu destino. 

Casa da Amé
rica Latina 

(Col1bouç,o eap, dai pua o CORREIO DA L.l. VO"GR.l.) 

Dr. Pires Rebelo 
A Cua da Améric, Latina 6 ama fundação ui•tente • • 

Parla e que. conforme 1o:eu nome iadica, u dt"ltina a congrc&1r 
em 1iea ,eio todos O!' latino-americ1ao,. 

e ... pres tigiosa ios litaiç.lo é presidida p•lo Coode Robtrl 
de Billy e coa,titae, ontes de tudo, am do• grandes centro• de 
iaterclmbio cultural. O pro!. Pa,ttar Vafery-Kadot, crande aml• 
go do Bruil, também tu parte de ,aa d i r e to ri a e o sr. 
Edoaard Herriot é ,tu presidente de boora. 

Hi poucos ano• atrás, d••de qaaado can,ul do Bra,il na 
capital francesa, Jaime de Barro, realizo• importante obra aa 
"Mai,oe de l'Amerique Latine" pelo fortalecimento da• rellÇilH 
caltarais entre a França e o nono povo, de tal maneira graa. 
diou, qae os dem~is pelse, latino-americanos ••cuiram ali • 
, .. exemplo. 

Assim, em vez de encontrar aqui e ali céticos 
que alçam os ombros quando se lhes fala nos resul
tados que já vem oferecendo, devia ler o Ensino Su
pletivo o unânime apõio de quantos se debruçam sõ
bre o mapa da Pátria e af localizam tantos e tantos 
pontos mortos para a civilização porque não benefi
ciados ainda pelas luzes da ciência. 

Não professando o feiticismo do al!abeto, nem 
afirmando peremptoriamente com Vftor Hugo que 
uabrir escolas é fechar cadeias", podemos e devemos, 
não obstante, reconhecer que da disseminação da lei
tura sad.ia, dos hábitos de higiene e de educação, que 
o Ensino Supletivo propicia, resultará, ao cabo, verda
deira alforria para milhões de patrfcios que jazem nas 
trevas da Ignorância. 

Basta dizer que daraate todoa os qaatro anos qae li ,.. 
ten, Jaime de Barros aprtseatoa an p6blko e à critica frH• 
ceaa 01 now101 maiores ar füt .. , tendo feito daqnela Cau e dl 
,aa pr6pria o lar de muitos coalerrlneos então em viagem por 

! Paria, 
) 1 A partida de Jaime de Barro, deiua imeD!IS n1d1dc1 
) em tCMlos os seu compaobeiros da Casa da América Latina 1 
> na claro dificil de ser preencbi~o. pois ..,. trabalho coastnli• ! vo e elnado maito contribuiu para asoegurar a irradiaçio d11 
! llaalldadu e do, propó <itos da referida iastitulçlo cultural. 

MELO CANÇADO 

1 Recentemente J aime de Barros foi convidado e aceitoa 
1 repre,eatar a "Mai,on de l'.\mcriqae Latiae" ao Brasil, tenda 
\ pua iuo reetbido ama boaro>a carta do Coade Robert de BillJ -:.. ... ...,...,..,. .... ...,,.,. ......... ===============-=-=====-' relembraado os serviços prestados àqaela Casa pelo aosso Htl• 

EDUCAÇÃO 
Impressiona profundamente 

ao observador do mundo que 
não é ligado às coisas da edu
cação, o ver que as nações, de 
1911 para cá, nunca deixaram 
de incluir nos seus acordos 
cláusulas relativa• á educação. 
Fez.-se isso, inicialmente, ao 
firmar-se o trata do de paz 
posterior à primeira Grande 
Guerra, consolidou-se a atitu
de na criação da então cha
mada uLiga das Nações", tra
tou-se do tema em vários con
claves internacionais realiza
dos entre 1920 e 1939 e , por 
último, a isso deu-se atenção 
depois de terminada a última 
guerra, atenção Ião grande 
que- se chegou à criação de 
um orgat'llsmo cspectaJ, à mar
gem da Orgaruzação das Na
ções Unidas, qual seja a 
UNESCO, instituição par tl
cularlssim à qual o mundo já 
vat ~vendo grandes favores 

ideials da sociedade a que 
pertence, dos seus direitos e, 
mais do que tudo, dos direitos 
dos seus semelhantes. 

Sabem disso as sociedades. 
Tanto o sabem que os ditado
res sempre tiveram a preo
cupação de formar, antes de 
mais nada, um.a filosofia edu
cacional que lhes permitisse 
agir sõbre a consciência cole
tiva e particularmente sôbre 
a torsão da consciência infan
til. 

Esse tem sido, aliás. o gran
de mal. Antes de que tõdas 
as naçõe~ -- principalmente as 
nações pequenas - t~nham 
podido oferecer aos seus fi
lhos os favores da edU(:a~ .lo, 
os q,:e de:u~jam a contusão r·,o 
mundo têm-se servido dela, 
da educação mal orientada e 
c-orrornpida para acenluar Qj 

males universais. 

'º e .. umado c6nsul. 
Eatamos certos de que o trabalho que Jaim~ de B1rro1 

iri aqai deseavolv<r por uma maior aproximaçlo cultura l coa 
a pitria de Pasteur ,eri bastante prodativo, pois qae a FrH• 
ça, 1eraado sua, próprias pai ,vraa, "u i te phre qai raidua 
te monde daas la mait et daas la tempHe qai meaace notra 
épeqae." 

CORTES E RECORTES 
Uma das maiores lébrlcaa de penicilina, tal

vez a maior do mundo, encontra-se no norte da 
Inglaterra. O custo de aua coostruçã~ elevo_u H 
a cêrca de um milhão de libras esterlinas. Ainda 
aBBlm suas Instalações não b11staram para produ
zir o aullcieote para o consumo, e outra lébrlca, 
quase das mesmas proporções, lol montada na 
mesma região daquele pais. 

Arturo Toscaoinl tem de memória um tama. 
nbo r epertório ~infônlc<', que poderia dirigir um 
coocêrto de duns borH, dlàrlameote, duraolt> um 
1100, sem precis11r coo~ullar qualquer partitura. 

As aranhas gigantes, aa m11iores que se co
nb.-c1Hn, vivem noe bosqu1;1s da Ásia e lt zem uma 
tei1t dti três mt-lro~ de d1tlmetro, de cõr amarei• 
e brilb1101t,. Os iodlgeous Re ulilizam dela para 
tecer, com P~u< íi- ·F, urna aêda muito resi~feole. Por que ~.sse mte-resse es

pecial pela educação > - per
guntam os que andam alheios 
às coisas educacionais. 

Bl!Lt) He>RJZC~Tl.!•SA,jATÕKlll STA. TERESl'illA \ E' que o mundo compreen-
1'ra deu - e o compreende me-
.. dot11ot do ap1relb, r,•p •atõr o. Diret r • Dr l .: lhor depois de cada hec3tom 

Uorl4o Coatiaho. - Aluucotaçlu boa e ad& - Pocc be - ,e só a eduração t 
•t1oru - Rai.. cltra-v1olot1 - B I !! X dirlCda pode ,nt.cgrar o ho-

........,__ At11id1 CaraDdd n• 938 - Fone i.b~ • m~ no conhcc mento d_ a .. 
_ nesmo, da sua flnalldade do-

E' no terreno educacional• 
mais do que nos campos de 
batalha e nas oflcir...as de ar
mamentos que se travo o 
grande luta pela e lvação ou 
pela perda"da Hurr..1n,Jade 

Sabem-no os governar.tt s, 
abem-r.o os puvos se >em-no 

as assemblé , e por Isso é 
qu o :1teNl11e pel:i educaç o 

.imen!a dJa G dia . 

Exàmes de Adm · ssão 
R. M L. 

Acham-se abertas 
in&erições as Ginásio Afranio Peixoto 
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Querem aniquilar a citri-~ r~ Fund~da a F~- FÃ T 0-S p O LI C IA IS 
cultura neste Município ln'0 ~ deraçao Flum1--

1 

lncrivel como pareça, os centros de produção 
em nossa terra, em vez de ~erem estimulados e am
parados pelos poderes públícos, visando o aumento da 
riqueza do país e, consequenternente1 o barateamento 

! ª º ªdr i" h ª ,·a. nen~e de T1·1,o AI vim as festas de Natal ~ 
I lttias de luz, graça e al,gr 
E todos qu,r,m, afinal, Al 

Amea~a de morte Se~do queixa apresentada à Po-
. . . Ucta, Joaqwm Guilherme. vulgo 

Baco-Baco. dommgo últuno fez despesas no Café Velha T 
da, no Ca~nze, não quJ_s pagá-las e ainda ameaçou de mo':: 
o propnetário do refendo estabelecimento sr. Feiice R · 

da vida do povo, vêem-se a cada passo frente a obs-

'

·, táculos de tôda ordem, criados justamente pelos que 
deveriam ter uma visão mais ampla desses problemas, 
que dizem de perto ao bem estar da coletividade. 

\. A citricultura iguassuana se enquadra perfeita
(\ mente no caso em referência. O chamado upomo de 

Ttr e11ire os Stus ,ssaharmonia. a o V o 
LIMA 

Ingratidão 

Odfias•me e eu t, amo tanto 
Vê que contraste, quetida: 
Tu desejas minlii.1 mor/e 

Muito slgnif,cat,va a 
cooperaçã'> do <lcspor, 
lista é~ar Torraca 

de nacionalidade italiana. · ugiero, 

De!labou a casa Em cor:15equência da última chuva 
que c&u fortemente nesta cidade 

a casa de Benivaldo José dos Santos. à rua Aparecida W: 
~~!~~· desabou. fenndo levemente a sra. Marília Milto~ Ri• 

ouro", que antes da segunda guerra mundial era no
táve! fonte de riqueza para Nova Iguassú, além de es
plendido veiculo de propaganda do Brasil no estran
geiro. vem de decadência em decadência, por vários a 
motivos. inclusive a perda dos melhores mercados es- (~ 
trangeiros, a destruição dos laranjais por falta de am- 11. 
paro do Govêrno, etc. E não só a falta de amparo, 
mas uma espécie de perseguição inconcebível, pelo 
gosto, parece, de ver extinguir-se, secar uma fonte de 
riqueza não só de Nova Iguassú, mas ainda do Esta-

e eu dür•le·i<1 u própria vida ! 
A Z4 de novembro 6ltimo, na 

sede da e, 1,f~·deração Brasileira 
de Tiro ao Alvo, à rua do Mé· 

Oe!llaparecida Sebastião Rocha, residente à rua Jurema 
levou ao conhecimento da Policia que sla 

cunhada, Nadir Carvalho, parda, de 15 anos, acha-se desapa
recida desde o dia 26 de novembro último. 

do do Rio e do Brasil 
Nesta fase de crise na citricultura iguassuana, 

que deveria receber todos os estímulos para a sua 
recuperação, a Assembléia Legislativa, criando de fa
to uma desigualdade com a produção do Distrito 
Federal, livre até do imposto de Vendas à Vista, aca
ba de aprovar uma lei, provàvelmente sem um estu
do mais pormenorizado das atuais condições da citri
cultura iguassuana, a qual revoga lamentàvelmente a 
isenção do imposto de exportação, o que vale dizer 
que, em lugar de beneftcios a produtores e exportado
res de laranjas neste Município, cada caixa de laranja 
vai pagar mais um cruzeiro! 

A notícia da aprovação dessa lei repercutiu 
desfavoràvelmente nos meios citrícolas iguassuanos, 
que estão desanimados ante a ameaça do desapareci
mento total dos verdes e floridos Iaranjais em nossa 
terra. 

Na Assembléia Legislativa o deputado Mário 
Guimarães já mostrou a inoportunidade da aprovação 
da referida lei, em face da situação deveras precaria 
que atravessa a nossa citricultura 

Também a Câmara Municipal, antes de encer
rar-se o terceiro periodo de sessão ordinária, mani
festou-se a respeito desse problema, acreditando que 
o Governador fluminense, ao examinar corn serenida
de e espírito de justiça a proposição em causa, não 
lhe dê a sua sanção, a beneficio do florescimento da 
citricultura neste Municipio. 

Médico Assis!. Clínica Cirúrgica do Hospital I.A.P.E!.T.C. 

Consultório: Resldencla: 
··Edtficio Cocoua" • sala 17 R. Bernardino Melo, Z4Z9-Tel. 450 

No·va lguassú - Estado do Rio 

Cine Verde 
HOJE! - A continuação do 

lllme em série "0 segredo dos 
tumulos"; e o drama ··Espada 
• 1ngadora", com Larry Parks, 
Marguerlte Ch,pman, VI c to r 
Jory e Georg~ M.acready. 

AMANHÃ E! TE!RÇA~FE!IRA
A con1lnuação do !time em se
rie ºAguia brõnca"; e o drama 
•·Nas garras da Intriga" com 
June Havoc e Helena Ca~ter. 

QUARTA E! QUINTA-FE!lRA 
- O drama ··Amel um assaesl. 
no'\ com Joan Fontaine e Burt 
Lanca,ter e o filme "Na velha 
lenda'•, com Roy Rogers. 

SEXTA, SABADO E! DOMIN
GO - .\ continuação do lllme 
em serie "Segredo dos tumu
los", e o drama naclooal 11Ka
tucha", com Uka Soares, Mll . 
ton Carneiro e Jost Lewgoy. . . 

Vitoria do Royal 
Na manhã de domingo últi

mo o Royal f. C. recebeu a 
visita do rorle quadro do Ser
rinha f C., abalendO•O pela 
con,agem de 2 x O. Os tentos 
loram leitos por Belo e Barbo
sa, Os vencedores atuaram com 
Murcto; Joel e Belache; Barbo· 
sa, Dudü e l,[lltlnho; Beto, Ama
ro, Pedrinho, 'Mlrlnho e Ovldlo. 
.\pilou o jogo Pirulito, jogador 
do Portela. 

ll6. fBRNANDO DOURADO 
UH 6USMAO 
ADVOGADO 

Trabalhista-Cível• Comercial 

Horàrlo : 12,00 àe 16,00 bs. 
Terças e qulntae-telras 

R.u, Mal, Floriano, 1962 -Sob. 
tm lrtnte , poritt de Nova l tt.11NQ 

DR. A\ll.FIRUElDO SOAlR.lE§ 
CLINICA DE CRIANÇ AS 

iONSIILTÓRIO: Rua Beraardioo \\elo, 1847. 1° aad,. S•la li 
Tal. 101, dlàrlam6nte daa 15 às 17 bo., exceto àa 5u. !~Iras 

LUIZ OTÁVIO xico, 31, 80 andar, realizou.se 
- uma assembléia das entidades 

DATAS INTIMAS deoominaJa• E, C. lguasoú, Aero 
Fizeram aoos em novembro Clube da Nova lguassú, So~ie, 

último : dade de Tiro ao Alvo Saos Souci 

Morto a tiros Quinta-feira última, em frente do arma-
zem de secos e molhados do sr. Amaro 

Alexandrino. sito e~ Morro Agudo, .foi. morto a tiros AmJin.. 
do_ Barbosa de Arauio, morador naquela localidade. Há sus
pe.1ta de que o ass_assino s~ja o cunhado de Amaro Alexan-
d~mo, ~e nome U~s~es Teixeira, que ti vera na vespera uma 
d1scussao com a v1t1ma. 

- 18, d. Ruth Billeocourt e Clube de Tiro, Caça e Pesca 
da Luz, esposa do ar. Raimun de Petr6poli,, quando foram 
do Leoblno da Luz; aprovados os E-tatutos da fe. 

- 27, sr. Lui,: de Oliveira dAe,raçào Fllumt inen•• de Tiro ªº Ladrôe!I em cena 
ca valcaoti; vo e e e, • a sua primeira Os amigos do alheio visitaram • 

casa de José Velasco Blanco, boli
vi~no, de 63 anos, situada em Três Corações, levando muitos 
obietos de valor. 

- 27, jovem Valdimlr Viei Diretoria, assim con,tituida e 
ra Fernandes; empossad1 no me,mo dia : 

- 27, menina Janico Rodrl- Presidente, teo. Roberto Ca-
gues Martins, do l o ano pri- bral; vice-presidente, Ma o oel 
mario do Gln. Alranlo Peixoto; Antonio Brand; I• secretário, 

- 28, menino Leonardo Ma- Luiz de Azeredo; Z• secretãrio, 
noel, filho do ar. Maooel da Ko,imond Risso de Sousa Telee; 
Silva Falcão e de d. Maria 1° tesoureiro, Carlos Porto Dias; 
Beatriz Falcão; , z• tesoureiro, Antonio füteves 

- 28, d. E.urldlce VI e Ir a Reis da Costa, e diretor.técnico. 
Fernandes (Lili}; teo. Luiz de Freitas Nevai,. -

- 28, d. Paula Cabral Bra- Conselho Fiscal : dr. José Sal· 
ga, esposa do sr. Alceu Bra- vador da Trindade Melo. Auto• 
ga Jr.; 

- 29, ata. Lulza Chambarelli; aio de Pceitas Quiotela e Otâ· 

Vaz 
vio Bastos. - Suplentes: Euge. 

- 29, jovem O t à v 10 nio l'errota, Guilherme J o • é 
MorllnA; 

- 21l, sr. José Arnoldo e Werneck de Carvalho Neto e 
sua lilba Yusa; Oeorges Max Cloefl. 

- 29, meoioa Sandra Lu. Na referida assembléia, pre. 
eia, !ilha do sr. Fraoclsco Pa· ,idida pelo sr. Manoel Antonio 
dilha e de d. lracema Vieira Braod e secretariada pelo •r. 

,"1orte s6bita Eduardo Campeio de Morais, solteiro, de 
60 anos, morreu subitamente na casa de 

João. Gof!1eS, onde também residia, à rua Circular, na estação 
de F1gueira. 

E!!ipancou a e!lpO!!ia Ontem em Japerl, segundo quei-
xa apresentada à Policia por Ari 

Brito, sua irmã Arlinda Francisca Borges. foi espancada im
piedosamente pelo esposo, Miguel Borges de 40 anos, que 
Ari Julga estar sofrendo das faculdades mentais. A vitima 
está internada no Hospital local em estado grave. 

Tribunal do Jure 
Padilhe.; Cesar Torraca, foram tomadas Sessão extraordln6rla de novembro 

- 29, ·d. Ermelinda Diaoa ainda outras resoluções, ioclu• . . 
Baronl, esposa do sr. Venicio sive 8 aprovação da ba11deira, I Julgamento do dia 27. Réu: Marcelino Bernardo. 
Barool. d f d é 1 _ 29, ala, Wilsooloa Perei- flâmula e distintivos da P.F.T.A., Advogados de resa : rs. Jos Va adão e Milton Sale,. 
ra de Sá; fixação das taxas e joias para Promotor : Raul de Figueiredo Mdreles e advocado1 

_ 30, d. Elza da Silveira o, clubes filiados e autorização assistentes do Ministério Público : drs. Mário Guimarãe1 
Lourenço. à_ .dirdoria eleita para solicitar e Tenorio Cavalcaoti. Crirne ocorrido oo dia r> de mar-

Fizeram ano@ oest" mês filiação da _P._P.T.A. ~ Conte!~· ço de 1949, cerca das,.20 hor,s, em Bolford Rozo, em 
ração Bras,letra de Tiro ao · que foi vitima Oscar Cardoso Garccz. O acusado foi 

- 1, sr. Aires Roao; vo 
- 1, sr. lbicul 1'. de Maga. Para a fundação dessa nova condenado a 1c, anos de reclusão. 

lhãea; entidade flumioeose, que jâ co- 2º julgamento, dia 28. Réu : Augusto Marques d1 
- 1. sr. Aureo Card080; gila de tomar parte ao próxi• Carvalho, tendo como advogado o dr. Paulo Fróis Ma• 
- 2, ata. Maria José Fróes 

M.acbado; m_) Cam~eooato Brasileiro de chado, e na acu,ação o Promotor de Justiça, dr. Raul 
_ 2, d. Gloria Romaguera Tiro, murto coaco~reu a coope- de Figueiredo Meirclc,. O réu foi absolvido do crime 

Blcbara. ração _deveras eficiente de um de morte praticado no seu cunhado, Antooio Nogueira, 
Fazem anos boje: dos Cdéireto

1
res da C.B .. T.

0
A·,,.,

0
º no dia 10 de janeiro do corrente ano, em Nilópolis, pe-

sr. sar orraca, am,g · I . .f. · d 1 { · d f f · d d 
- menina lbls, !ilha do ar. cero de Nova lguauú e ele· a JUStl rca11va • ~g uma . • es,, mas o1. coo ena o • 

Rui Barbosa lolarttos de Azo- meoto de valor iocontestAvel 10 meses de dctençao, por rncur.o no ar:rgo :29 ,fo Có· 
redo e de d. ~arla Saab de a serviço do esporte 00 Brasil, digo Penal, por lesões corporais produ:.idas oa 1u1 es-
Azeredo; ..,__ __ posa, no mesmu Jia e local, ás 18 horas. 

- sr. Lino Bernardes Filho, ____ _ ... 
residente em Patl do Alferes; Boda• de Praia 

- dr. Valter Freire Arruda; 
- menino Wllaoo José, li

lbo do ar. WIison Cabral e 
de d . Maria José Cabral. O 
aniversariante, aluno do Ins
tituto Iguassuano de Ensino, 
vai oferecer uma m~sa de 
doce• a todos os seus colegas 
e omigulohoo. 

NOIVADO 

A 30 de novembro último, 
contratou c~eamento com a 
sto. Wtlsonloa Pereira de Sa 
o Jovem Saturnloo J osé de 
fi;. .i&Et.. 

ANI\'ERSAR!OS DE 
CASAMENTO 

No dia 8 do corrente com 
pleta 25 a o o a o estimado 
casal Abilio Rlbolro - Rosa 
dos Santos Ribeiro. 

Por esae m~tivo seus lllhoa 
mandarão celebrar missa em 
ação de graças, oa Igreja lo
cal, às 8,80 horas, e servem-se 
deste meio para ooovldar to
doa os parentes o amigos do 
casal Ribeiro para assfati· 
rem a esse alo de fé cristã, 
contessando-se desde Jà agra
decidos. 

Nov" Jguaa,ú, dezembro de 
1950. 

Serzideira. 
Rasgou seu terno ? Htaram ano• em novembro 

último os estlmadoa e d istin-
tos caer.le: À av, Nilo Peçanha, 512, casa 8, 

- 2t, Luiz Soma-Maria Ba- , erze-se com perfeição 
belo Soma; qualquer tecido. 

- 24, Saturotno J o a é de 
Sousa- Eurldlce Ferreira de 
Sousa: • com IOOme.2 t'.' 

Existiam mais dois réus a serem julgados neua S..· 
,ãll, Aoesio dos Smtos e João de Sousa Carvalho, cujot 
julgamentos foram aJiados para a prózima Sessão Ordi• 
o.Iria a realizar·sc cm janeiro do ano vindouro, cm •ir· 
rude de requerimentcs formulado nesse sentido, 

A Sessio foi coovo~ada euraordinariameote para o 
mes de novembro, pois não se realizara a convocada p1· 
, , o mê, de outubro, por causa dos trabalhos da apura• 
ção eleitoral. 

Dr. Silvino Silveira Amilrar da !ilva Bart111 
Sei;iue boja, em quadrl-mO · 

tor da "iberla'', com destino 
uo Cbil~, via Bueooa Aires, 
ooompnohado de sua exma. 
esposo d. Lfdf• Cortês da 811· 
velra, o nosso preze.do com ... 
pnnhelro de redaçao dr S11· 
vloo Sllv<."lra, correspondente 
d~ ··L• Tribuna Odontológica". 

Oespachanle Municipal 

A't Pr••lde11te Varea•, 14' 
9o andar, sala 5, Tol. 4J.75Jf 

Rio da Jo•elro 

oba, com varia& bomeoafl.
de seus amigo• e colega• da 
Associação Odootolortca ~_!j 
geotlna e da Uollo Cultw-

ltESlOêNCIA : RH Aatoalo Cario•, 145 - Telelua• 288 - 3~. dr. Fernando Dourado 
de Ousmao-Marlo lolargarlda 

1 A utran de O usmllo. 

P 
• de um ~alplo 

remsa se com lorça e luz, 
para indúilria. Propostas p.u.
a rua Ràhl Gonçalve•, 614 

Visitará na R,públlca Aodl· 
nu. at:J chlaJcs t.le Saotlsgo, 
Valparalso, Vlila dei .!lar, La 
Ser~na e CoocepoJón. Jh1rme.· 
oeceodo. antes e depois. ai· 
guos dias oa Capital Porte-

Aiger~':."uºªre11reeeo dar-.. 6 
oos primeiros dias de jaael• 
ro vJndouro. 

\ e 1, • L ld I Científico Jardim de infancía e primário, no mais Admi11ão 1 o eg10 eopo o I Clássico antigo educandário de Nova Jguassú, á f .. !:~t!~e!~ 

Comercial rua Marechal F.oríano, 107¼ e 1094 ~~~ ~~;cf:i~~ 
....... ---------..-..--~·------------------~--------.--------



CORREIO DA LAVOURA 
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l)olllloro, 3 - Xll-HIW 

----~ra Municipal de No~a Ignassú ... ·-·-·-·-·-·-·-·<:»·-·-·-·-·~, 1 É o me. d i N T IA a a ÚL 
::e- :-::-c::J===d======-f-c::----=~~=--1 ~h f Re!!!g!!!ls!..t-ro__!!<!"!le~l:_ro_ó_v_e..!!ls!.-d-n-6~e-gu_n_d_a..,,C~lr_,,c,_uo_s_c..,,rl=ç==Ao 

esca a ~ pro essores ~;::[J},~GC~,.i:_o.,,~.1 _R, ~ -=~ i Hermes Oomes da Cunha, oficial do registro de l mcvel1 

• d t fü: V 1V.. i !~~I: ~f~~t~:~f~~Ol~re~~:.~~:~~0~.d:8~~0:~o ~~ffld~z~~r~et'c:; ffc1f(1 0 serviço e exame ~ 1937. que loram deposltadot em 1eu mtorlo, à rua Oetullo y Varga• n. 126. nula cidade, pela Sociedade Anonlma farrula, 
•"' d• dezemb d l,'""'"'O com sede no Rio de Janeiro, à rua Bueno, Ayree n . 49, mcmo-

2•. S É R J 13 com 620.70'.!,00m2 (seiscentos e vinte mil aetecentoa e dolo me· 
troa quac1ra::101), euuada na zona r ural, no quarto distrito dea-

Oi• ,., ro 8 "7<il l I rtal, planla e documentos relerente1 ao lo teamento de uma area 

p,. Tib6v, 6 •iunos. 1 turma. ApllcaJora : Marilia Je 

1
. te Jlluniclplo, Bellord-Roxo, sob a denomlnaçao de " Jardim São 

dt!I Cosia AuxlliM: Rure C:uollnJ Carraxo. Francisco de Asais", deemertbrado de mator porção da Fazenda 
L(llf MonHnhor Pl1orro: 8 ;,lunos, 1 turma. Aphcado:a: fsau. + MarUlsa que tem a area total de 9.291.377,00m2, mais ou !11.t no,, 

0t'nçalvt:s f, rrefr-i Auxil ia r : M.1 rln" Soar~·s Sampaio ,· 1 ou 76 alqueire~ geomeldcos, contendo alt m de uma area 
ri ,ndrod• Arovío: J6 alunos, 1 t urma Aplfcadora : Neuz;1 maior, uma area ae 21.320,00ms2, e um a area de 208.800,00ms2, 

1115 
Nune!l'. Auxtlt ,H : Hekna Ba,los A ;• contorrne se vê de uma planta que ficou t.azendo parte t nlef'UO· 

5c Gvtnl• : 30 alunrs, J turma. Apllcadora : Hilde. dos Santos ~ te do titulo, em cuja planta a a rea mala r, situada de um lado 
uu

1
• Auxiliar : L\lcí S e-ares Ribeiro. 1 das ruas Jacinto Santos e Retiro da Imprensa , e, t, Indicada por 

JtfQ AI•º'º de Cor valho : 1 J ô.ilun 11. t t urma. Apllcadora : Ira- 4 porçõea, sendo uma com o lundo verde, uma com fundo a:z.ul 
.-1a r,i,uaré Barbusa. Auxilfar : Snlaoge Ferreira Fraea e duas com fundo e ncarnado e as outras 3 areas situadas do 
.,..... p, MMio de Sousa reunida à Escola Estadual : 33 a luno!\, ;• outro lado das r uas, estão lndlcadas 3 de 2t.320.00m12 com 

2 
ru,ma,i, 2 turnos. :?-:1: alunos muntc,pals e g t'slaouais. 1• lur... fundo amarelo e a de 208 800.00ma2, com fundo amarelo, coo-

91 
24 

:alunos munictpals. Ap: lcado r~ : MJ Ji d C3 ndida Cld. Au- trontando a soma de todas as areaa com • Eltrada de ferro 
stllir: fnl fcnseca. - 2• lurma, 9 alunos estaduais. Aplicado-, Rio D'Ouro, com as ruas Jacinto Santos, com Samuel dos San, 

. Maria c,ndlda Cid. Auxiliar: Albanlza C oimbra de And rade. tos Jaci nto e outros, com a rua Juvenlina Braga, com a Estrada 
11· Volerio Roeho, 18 alunos, 1 turma Aplicadora : Rosa de Fe rro Rio D'Ouro, com Belmiro de Almada, com Luciano 
c,rmen freitas. Auxiliar : Jurema Dias Soares. d d e D eljudlce e outros, com as ruaa Juvenllna Braga, Retiro da 

Ml11i1tro Rodri90 Otávio reunida à E1cola Estadual: 59 J - R e & e· Lt Imprensa e fran<;a Soares, com o ramal de Xerem da Esl,ada 

111001
, 2 turmas, 2 turnos. 40 alunos municipais e 19 estadual,. ºªº • ar 0S0 1a. a. de Ferro Rio D'Ouro e com a Empresa de Melhoramentos da 

11 
turma, ·:w :tlunos municipais. Apllczdora : Maria e. C hagas Baixada Fium1ne nse. A area loteada compõe.se de terredo do:J• 

A••"'": Erozota da Silveira. - 2• turma, 29 alunos, 10 muni· do à Pre feitura, varias ruas e avenidas e 1093 (mll e noventa e 
rJ9,III e 19 ,staduars. Aplicadora: Erozlta da Silveira. Auxil iar: três) lotes d e diversas dimensões destinados à venda por oler, 

Luso Brasileiro ' 24 alunos, 1 turma. Aplic•dora: V,lma no-r.-.irp :;-:::, E S~,Q T:: . ..:! 3 que se julgarem prejudicados deverão ser apresentada, em car-
LIIII RodrlRues Pontes. 1 ta publica a prazo e em prestações. As Impugnações daqueles 

c. de Andrade Auxiliar: Irene Reis Paiva. U J.'f& - - .L....., _ torio, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, após a 3a e ultima 
o, França Corval~o , 23 alunos, 1 turma. Aplicadora: Te- • publicação do pre1ente. Nova lguusú, li de novembro de 1950. 

,ulnhl de Jesús Vasconcelos. Auxiliar: Maria Morais Araujo. u f ({ f G f D n
1 

l Q E P, O oficial: Hermes Gomu da Cunha. 3-3 
Porto Sobrinho , 32 alunos, 1 turma. Apllcadora: Rosal! J l l \ 

e. f ra~ça. Auxiliar: Uda Façanha. f 
Eit1e1ho Pequeno : 16 alunos, l turma, 1 turno. Apllca-

dora: 0,iza Valadào Palmeira. Auxiliar: Norma Alarcão Barbos2. 1 GELADEIRAS COMERCIAIS 
Alice Couto, 22 alunos, 1 turma Apllcadora: Danlice M. 

lldtO Auxiliar : .\\arla Augusta A, Leite. 
Barão de Me1qulto , 77 alunos, 3 turmas, 2 turnos. l•. GELADEIRAS DOMESTICAS 

hrma, 26 alunos. Apl1cadora: Adélia M. Aquino. Auxlllar: Ira, 
c,m1 :1. Barbosa. - 2• turma, 26 alunos. Apllcadora: Lflla de 
Moara Raunheltti. Auxiliar: Ana Maria Ramalho. -· 3a turma, 
> turno. 25 alunos. Aplicadora: Geralda Marlosa Hugo. Au-
1illar: Jurema Gui!Tlarães e Silva. 

Baronesa de Mesquita: 52 alunos, 2 turmas. 2 turnos. 1• 
brma, 26 alonos, 18 estaduais e 8 municipais. Aplicadora: Na, 
u,1d1d, Palrlclo Antunes Auxiliar: Maria Auxiliadora Corrêa. 
- 2& lurma, 26 alunos municipais. Apllcadora: Natividade Pa
lrlclo Anlune,. Auxiliar: Sllls Rodrl~ues Pereira. 

PrHldente Paulino de Sousa: 27 alunos, I turma. Aplica
dora: Alexlna de Sousa Gomes. Auxiliar: Anlza de Oliveira 
C11110 

Visconde de ltaboraí reunida á M~rquis de ltanhae~ : 

Oficina de consertos • i 

Tr:~:~:i::i;m ;;;;;:-:4s l 
Mot1a lgus•sú - fEst. do Rio t 

~·-·-·-·-~ ... 49+...-.••·-·-·-·-·-
48 alunos. 2 turmas, 1 turno. 44 alunos da Visconde de !laborai 
e 4 da llarquês de l .anhaêm. - I• turma, 24 al unos. ,,plica
dori: ~\ 1rlan .\1 <'-rnes A.raujo. Auxiliar : Z1lda Lordanl, - 2• 
llrma: 24 aluoo-, 4 da :Marquês de ltanha~m e 20 da Visconde 
d, 11,b ,rai. Aphcadora: Nelde Pereira de Melo. Auxiliar : Ma- ..=:::soao 
r1 Tc,hias Ou:nte. 

om lact 

Elói T eixeiro reunida ã Escola E,taduol : 30 alunos, 1 lUT• 
•a. 6 alunos: municipafs I! 24 estaduais. Aplicadora : Amélia 
Alcantara. Auxil1.ar · Maria Aparecida Melo Cardoso. 

lo 
_Bernardino Melo, 19 alunes, 1 turma. Aplicadora , Alice 

merro da Rocha. Auxiliar: Ivone Gouvêa. 
••. V1,eador Sã Freire; 6 alunos. t turma. Aplicadora: Jaci 
u Saiu Frtitas. Auxiliar : Solia fortini Costa. 

S 
Col. Bulhõn Soião, 7 alunos, 1 turma. Aplicadora: Neu-

11 inches. Auxiliar: Milita Lobo de Sousa. 
Dr. Nilo Peçanha reunida à Escola Estadual : 20 alunos, 1 

~••; 14 alunos municipais e 6 estaduais. Aplicadora: Vitória 
errt:ira Ldte. Auxiltar: Irem~ da Silva Oliveira. 

v • . Antonio do Sil•o ChovH, 12 alunos, 1 turma. Aplicadora: 
.,,,, Lu,za B•bo. Auxiliar: Jaracf Barbosa de Moura. 

Bi 
Alzi,o Var11a1, 11 alunos, 1 turma. Aplicadora : Rute 

Oficina Mecanica Agostinho 
,l'i~!~l:~1::1..:a!l!IL Consertos, Reformas em geral ...aMí_ t e Acessorios • Solda Elétrica 
S 8 e a Oxigênio • Pintura, em 

geral - Serviço de Torno. 

.&gostinho Dla.rtinsDuarte 
RD!I DR; TIBJID, 60 Telefone 1211 

NOVA IGUASS0 - E. DO RIO •I Je Meio José. Auxiliar: Léa Barcelos Porlo 
, . ~ Fronc.i,co lomos de Faria : 16 alunos. 1 turma. Aplicado- G 
,:ib~\arg,u1,Ja AlvitT, L"'ite. AuxitiH: Enedina Moreira de Cai· 

oao www.a 

e 
1 

_Lt onci.o de Ca,volho: 38 alu:1os, 2 turmas, 2 turnos. Ap1i· 
a Or.: · Luzia \h·t., Cardoso. Auxíliar: Oanilce de :M!>raes Soii:l 

res - 21_ lu1 nlJ. J9 aluno~. Aplicadora: Luzia de Melo Carde. 
IO. Au11!nr: Danit.:e de- Moraes S oarrs . 

36 
P,ofessor Pa,is: 135 a lunr:s, 4 turmas, l turno. 1• turma, 

Jlur.o, Ar'icadnr::1: Arit:> ·t eo,,t f s. Auxiliar: Dilabelh Se!'1· 

3 ,. 
ra de Almeida. - 2, turma, 33 alunos. Aplicadora: Luiza Cham 
barelli. Auxiliar: Margari~a Jeane Ramalho. - 3• turma 3 
alunos. Aplicadora: Neuza Coelho Braga. Auxiliar: Rosa Ca 
men de Freitas. - 4• lurma, 33 alunos Aplicadora: Zilda Go 
mes de Melo. Auxiliar: Maria Eunice Soares dos Anjos. 

( Co,i tinuoJ na 5• pdgina) 

TIERRENOS 
Vendem·•• r11agniRcos lotei de terreno 

cidade, com água, lu1, esgoto • n1eio1·&01, 
dois minuto, do estação do E. F. C. B. 

nesta 

• • 
Tratar à na Antonio Carlos n. 145, com 

Nel1on Soarei, - Telefone 288. 
o dr. 

(ó) 

1 

O Ginasio Afranio Seu Rádio 

Peixoto 
parou? 

Leva•o para a 

reune o muls sele. oficina da C!asa 

cion11do corpo de Ticiano 

professores do Mu- AV. NILO PEÇANHA, 89 

Nuva lguassú-E. do ltio oiclpio e do Rio 
1 

Ll Contabilidade, A!si.t. Fi>eal, 

Contratos, Transl. e Legali• 

uç6es de Firmas, Seguros, 

Oecl. Imposto de lteada, ele. 

Manoel Pedro de A. Couto 
CONTADOR 

Escritório : Residência : 
Av. Nil, Peçanba, 2J ,3• • S. 6 Av. Nilo Peçaaba, 630 

TEL. 309 J11 - NOVA lG\JASSO - E. DO RIO 

BAIRRO JOANA D'ARC 
Vendem-se magníft.cos lotes de terreno, loca,lizadoa no prolongamento da raa 

Pa.ulo de Frontin, a. 3 minutos a pé da. eata9ito, em rua calçada, com 
o ma.is belo panorama. e melhor clima. da oid&de, providos de 

luz elétrica., água , esgôto e ruas calça.das a. pa.ralelepipedoa. 

VENDAS Á VIS TA E .&. LONGO P RAZO 

Tratar com o sr. Jorge, na Praça da Liberdade, 84 --Nova Iguassli -- E. do Rio 
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Comar ca de Nova I g u ass ú 

.E e 1 T A L 
Registro de Imóveis da segunda Clrcuneorlção 

H,rm,s Gom,s Ja Cunha, oficial do rtgistro d, imov,is 
lista Circunscriç,Jo, torna puh/ic~, d• acordo com o gu• dl· 
t,r,nina o artigo 20 do dtcr,to-le, n . 58, d• 10 d• dt~embro 
,ü 1937, qu• foram d,positodos ,,,. s,u cortorio, à ruo 9 , tu
lio Varga,, 126, ,usto cidod,, por Joao. C~rysostomo P11xoto, 
111g,nhtiro civil, viuvo, r,s1dmt, • dom1c!l1odo à av,n,da ~uy 
Barbosa, 66', oportam,,,to 601, no Distrito F,d,rol, m , mortol, 
f>lonta , docum,ntos r,f,r,nt,s ao lot, am,nto d• uma ar, a 
d• ltrro situtld<J no ~ona rural, no s,gundo distrito dlst• /tiu· 
,.icipin, Queimados, sob a d,nominoçao de "Rar,c/10 A_ltgre" , d 
Estrado Rio-SiJo Paulo, º"ligo trecho ,,.tr, ~s qurlom,tros 
1,;,,1a , trinta , oito, sr,,bstituido por uma variante, d ISfJ.UI ~ .. 
do de quem vai do Distrito FtdBral para . Sao Paulo, pr,nc,. 
f>iando a mtdiç4o a d1u:e11tos • orienta , oito ~ , tros • set,n
tn ctntim•lros ant,s da faixa ccupoda pilo antigo ramal de 
Santa Cru~. da Estrado d, F,rro Cmtrol do Brasil, m,dindo 
,luz~ntos , oitenta , oito ,n,tros 8 s1t1nt~ c,nt,m,tros de frln• 
tt duzmtos , dois moiros • stltnla c,nl1mtlros d• fundos, no
w'centos , vint, , oito metros , oilenlt.1 untimdros do lado 
dirtito • pelo lodo ,squerdo, em dois . stgm,ntos, oitocmtos 
• oit,ntu , cinco ,n,tros , quarenta , csnc? mstros , novt,nta 
untimdros, com unto , oit,nta , nov, mil trezn:,tos , trrnta 
, ci,rco m,t,os quadrados, alrf!_Vtssada P•la faixa ocuf>a'!a 
p,lo aludi,Jo ro,nal da Santo ,.,ru_z, confrontando d dtr11ta 
c:o,n a Companhia FazEndas Reunidas Normandia, a esqUl!r· 
da com a part, ocupada (>llo citado r_amal, ainda com o 
Companhia Faz,,.das R,u,.1das Normandia • Walter Sokelond, 
011 s11c,ssor1s, , p,los fundos com terr'!s. d, Valsntina Silva 
d• Oliveira F,giuirtdo ou sucossores, d1v1d1da e~ 948 loto d• 
divtrsas dim1ns(Jts, agrupados •m quadros, varias ruas, ter
r,no doado a Prt/titura com 9 108,00 ms2, lotos esses para 
a venda f,or oferta f,ublica a prazo e •m pr,staç(J19. As im
t,ugnaç(J,s daquel1s qu, u julgart#I prejudicados deverão str 
apr,s,ntadas .,,. cartorio, dmtro do prazo d• trinta (80) dias, 
optJs a 3" • ultima publicaç,Jo do presente. Nova lguassú. 11 
iu nov,mb,o da 1950. HeraH GomH d11 Cunh11, oficial. 2-3 

Dr. Eduardo Silva Junior 
ClRUI<GIÃO-DENTISTA 

CiONSULTÓRIO: 

RUA MARIO MONTEIRO, 221 
NILÓPOLIS ESTADO DO RIO 

___ --.:'R.REIO DA U.VOU1tA Domingo, S-Xll-lQlil) 

_..,,..,.., ,.,.....,.."-.r---.,..,.__. --.,.,,.---.-..~,.,,.~-""""'"'•~•~-- C omarca d e Nova Iguassú 

~"AONv. \ ~Wico~ão~cumen! , , •!:•no ~"°••!-: 9ss-onD1 

69 'Pquvj~cl ºl!N t•rra1 co• o prazo de 10 d io1, a requerimento de Aatoile .,._ 
o 
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SOIGV'H ~ 

ON\Vll:lllJL \V§\YJ) 

Henrique Duque Estrada llleyer, Oficial da I• Clrca111e11-
ção do Registro de lmovele da Co marca de No.. lguall6 !!a
tado do Rio de Janeiro, por nomeação na forma da lei,' •te. 

Pelo presente edital, com o prazo de 10 dias, faço hbtt 
a quem Interessa, possa, que por Antonio de Oliveira e 111 mulh« Adelaide Lima de Olive ira toram depositados ntsle ca, 
lórlo, para Inscrição nos termos do Decreto-lei n. 58, de 10 ~ 
dezembro de 1937 regulame nlad? pelo Decrelo n. 3.079, de 15 de setembro de 1938, a p lanla, o memorial descrltl,o, 01 Hti,. 
los de dom nio e mais documentos relallvos ao lotea.me-ato da 
área de terras abaixo: Terre no situado à rua Paralba, deatro 
do perlmetro urbano, que começa a 90ms da esquina lormada 
com a eslrada da Posse. med indo 120ms sôbre o allnhameato 
la rua Paralba, 65m•,60, mais 16ms. mais 56ms.10 em 11,,1 

quebrarta, de extensão da frente aos fundos, pelo lado dlrtllo 
131ms 70 mais 47ms. mais 87ms.70, também em linha qaei.a: 
da, de extensão da frente aos fundos pelo lado esquerdo, 100... 

_ _, . .,......,._,,.,_,..,,._.,_....,_...,.,,_,.,,......,.""'...,.,,"""...,..,.,,,•..,..•""-•"._.,.,._.,..__ ... ., • .,,.....,.,,,..,...,., • .,. • .,. • ., • ..., .... .,..- na l inha dos fundos. sô bre o dallndhame
0

nto da eslrada Ca10,111, 
pe rf;,zendo 17 915 metros qua ,a os. , lerreno, na plant1 n. 5, 

O Volante Duas Pátrias 
Le\"a ao conhecimento do povo deeta cidade, que ee 

acha lnetalado A rua Ministro Mendonça Lima, 46. 

e Volante Duas Vâtrias eetA eob a compe
tente direção de Eduarcre Raymuodo Martlne, que 

atende dlàriamente com aulas a qualquer hora. 

"º VOLANTE DUAS PÁTRIAS 
Rua Mio. Meadoaça Lima, f6-NOVA IOUASSÚ-E. do ~io 

..,..,.,..,...,.......,..,.., ............ .,.,.~.......,-..... --.,.,-.,. . .,. .......................... .,.,., ,., ,., ,. ... .. ,. .... ~ 
e e w -

TELHAS FRANCESAS 
Ptoced8ncia S, Fidelis - E. do Rio 

INFORMAÇÕES, 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2399 

de Gulnle Irmão-, ~ des'gnado pelos numeros 48, 49, 50, 51, li2, 
e 53 e números 7, 8, 9 e 10, da zona de chlcaras. estando 111-
tuado à esquerda de quem parlindo da estrada da Posse aepe 
pela rua l'aralba em dlr<ção à estrada C. llmllando pela direi
ta com os lotes 6, de Antonio Claro l'lnlo, e 54 de ROmUdo 
Marcos e pela esquerda com os lotes 47 e parte do 12, de Per. 
nando Cardoso e 11 de Manoel Ferreira. Aos lnterusado1 por. 
ventura e xistentes, fica marcado o prszo de 30 dias, para dtJ. 
Jo de apresentação de impugnação, prazo esse conlado da ti
lima publicação do presente. Dado e passado aos dezessde de 
novemb10 de mll novecentos e clnquenla Eu, Henrique OIIC)ac 
Eslrada Heyer, Oficial, o subscrevo e assino. Aulnado: II-. 
riqu, DuqUl! Estrada M,y,r. Extraido por cópia logo em • 
guld1, estando o original, que foi allxado, selado aa forma tia 
lei. Eu, Henrique Duque Estrada Meyer, Oficial, a allblcml 
e assino. H,nriqu, Duq"" Estrada Jl,y,r. 9-3 

-------------·-----
A.tenção, Igua.asuaao1 

Quereis ganhar mensalmente CrS 5.000,00 ou CrS 10.000,00 7 
A Acadmtia /guassuana da hdltst D,nttlrio ,01 propor. 

clonará uma profissão decente e rendosa. 
Aulas diurnas e noturnas para moças e rapazes. Matrtcala 

á Rua Topazlo n. 40, em frente ao cemlttrto. 
Aprendei Prótese e fareis a vossa Independência ecoaõalcl. 

·-----------------------
D I T A L T 1 1 3 2 ._ V d um lot, d• terra V d am Ar m ue• E e e O 

• e • ., en e-se situado . na trov. en 8·88 bem sortido, .. 
"---===----'=---....;:;'-- --"'---'-'--~= •.., _______ ,.,.,,.,_...,...,~,_....,.,....,._,_,..., __ ,.."'....., D. Mariana, me- duaa lofu, ma 

De p1blic11cão de documento,, em proceuo de loteamento de ., - • "" • diJldo lO " 17 • a 5'ims. da IS· de moradia e bastanle terroo, 
te,ra1, com o prazo de du (10) dlc,1, a reqHrimento de quina da r. Rangtl P,stana, Rua Tomaz Ponaeca a. 83, • 

ção d:R!r~~~;:~;:;;ó;\r;;~· ~~;:rr;;1~;;;;vi·.~1:;::,·~!: !:t LSo ~iue dnaidd_ ... o~ hhatdtiac.Íni o ;ri ;~l!~?,-D;~r~l.!!trM. ~- ai:;.,g~\UL!;e·;:l~oº~;:!:tor Soares(aali&Oi:: 
tado do Rio de Janeiro, por nomeação na forma da lei, etc. , 

Pelo presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, la-
ço saber a quem lnteres•ar possa que por Marearlda Alvarez, N D • 
brasileira, viuva, proprietária, residente e C:omlclllada á Eatra- • o D D J 
da de Madureira, em Nova Iguassú, Estado do Rio de Janeiro, 
!oi depositado neste cartório, para Inscrição nos termos do de- Usina e Entreposto de Leite 
ereto-lei 58, de 10 de dezembro de 1937, regulamentado pelo Laboratórios completos para anAllaee de leite ' 

' Decreto-Lei 3.079, de 15 de setembro de 1938, o memorial, 
a planta, os tltuloa de domlnlo e mala documentos alusivos á Matriz: 1 AVENIDA FRANCISCA OI! ALMEIDA, 1419 , 
trea de terras abaixo descrita, a qual foi dada a fazer o me- E d d RI 
morlal : Terreno situado no I• distrito do Munlclplo de Nova : (fdilclo proprlo) - NILOPOLIS - ' t" 0 0 0 

lguassú, Estado do Rio de Janeiro, de ntro do perlmetro urba- F 
1
•

1
i
811 

USINA: RUA SÃO JOÃO BATISTA, m 
no, medindo setenta e ~m (71) metros de frente para a Es trada 
de Madureira, oitenta (80J melros na parte dos fundos q ue dai (Edllclo proprlo) _ VILA MERITI - Estado do Rio 
para a Avenida Santos Dumont, trezentos e cinquenta e oilo t 
(3ó8J metros de exlensão pelo lado dire ito de quem da Estrada .1 e S B M 1\ R 1 1\ T B I X B I H l\ 
de l!adurclra olha para o terreno, co nlro ntando com José AI- G E R E N r E 
varez, Norah Alvarez Brancattl, Alice Alvarez Modesto, Da- S O C I O 
nlel Alv~rez, Biisa Alvarez Fe rre ira, João Alvarez, Amerlco 
Vespuclo Alvarez, Zulmira Alva rez e Jorge Alvarez, e 886 (tre
zentos e oitenta e seis) metros pelo lado esquerdo confrontan
do com Anlonlo Allaro Fernandes ou aeua suceuoree, perlazen. 
do a area de 27.156mta2 . - Aos lnte reasados porven1ura exis
tentes , llca marcado o prazo de tr inta (30/ dias contados da 
ultima publicação do presenle, para elello de apresentação de 
Impugnação. Para cons lar atendendo ao que me foi requerido 
boje, lol fe ito o p1e1ente e oulroa de Igual teor para aflxaçlo 
e publlcaçl o. Dado e passado nesta cidade de Nova Iguassú, 
eos 13 dlaa do mês de novembro de mil noventos e cinquenta. 
l!u, Henrique Duque Beirada l!eyer, Ollclal o subscrevo e assino. 
H, n,iqu, Duqut Estrada l/tyer. !!.atraido po r cópia 10110 em 
arguida, e1t1ndo o 01lglnal, que foi allaado, devldamer.te aela · 
do. Htnriqu• Duqu, Estrado J,,1y,r. 3-3 

FOTO ELITE Atende·•• a domicilio p•d euameat?. 

~ 
Comercial 

Pon,erar la 

Ce:i.• Sor,to Anto,i;lo - Ser
viço Pr.:ne. arlo - Oullbermlna 
Petrelra .:a Silva. Rua Mare 
. h. ! f!orl&no, 2018. Tel. 86 -
No•• lt :esa. 

Afranio Ginasio 
Peixoto 

a l t u a d o no mais 
aprezlvel local de 

Nova Iguassú 

1 

CIRURGIÃO-OENTISTA - RAIOS X 

Cirurgia da Boca e Ponte Movei 

AV. NILO PEÇANHA, 23 - J• ANDAR - l!DIFICIO NICE 
TELEFONE 309 - NOVA IGUASS0 

D 1à r I a m e o te - Atende hora marcada 

C.1\S1\ fE~Nl\NDES· 
Ferragens, tlutu, louças, cristais, material 
elétrico, bijuterias, papelaria, arllgo1 e1co· 

lares e para pre1eote1, etc. 

&abriel Feraaade1 
RUA MAL, FLeRIANe PBIXeTe, 202• 

Nova JgaHaCi - Batado do Rio --.-:::: 
,0111e1 010 010111001 11 1 o o 0 00000 ci ooo ,,..,.. 

Retratos para documentos em 80 nu
AUtot. E1peei&lbta em rtpro4G~"lo de retrato• a cuyoa, d1,1la e 
óleo. Vend11 de mlqnln.11, filmu, qn1drot, sa11to1 o albaAS. 

flua M.,H hel Flori• ••, 1143-Lofo-Tel. 413-Howo 10••110 .._ ________________ _, 

• 
Oficina 

Diverso s 
Dcllla Perolra Monlonea,o -

Cor.3trutor. Av. Sanlos Dumont, 
6211 • Telefone, 69 - NoYI 
lguassü. 

A~MAZEM INDEPENDENCIA' 
l\lecânica 

SOLDA ELtlRICA E OXIGEHIO 

Seniç,o de torno Dltc1U1ieo e 11taloa, eonsertos de m(qolau 
em genJ , teforma ew motores de eombastio iattru, moa .. 

Ugem e u , entamealO de miqolau de qallquer úpo. 

Bittenconr\ & llarcão Ltda. 
tu,. U de Março, U -Tel. U6°NOVA IOUASSU'-1!. do Rio 

S. M. T orraca - Copias e pa 
,c:l:J hellogrJf1cos R. Urugua•a 
na. 112-1• and. Pon<a: 23-4968 
l3 2663 e 43 88:6. 

Mandioca • o lplm - Com 
vra-fe qualquer quanlldade, t 
rua S, Seb11tião, 1695 (fu ndos) 
-Belford Roxo-Estado do Rio 

Secos e Molhados , - B ebidas nacionais e eatraa9elt•1• -

Artigos de t•. qaalldade, - B atregas rapldas II doDllcllf0 • 

PALJ~ADINO & CIA, 

da Liberdade, 84 · Tel. 424 - Nova lgnas~j Praça 
~ 

~ ~).,,.~ ........ : .. ~ ... ~~:->,,o.o-~-->-~""-~ ,..~-~ 

~lo 



11 1. Du1i ___ , ...... ---· . , --- -_,,,,, ... 

.. 
escala d~ professores 
para o serviço de exame 

Oil• Ili de d11zembro de tSISO 
E,col• Meior Sousa .'-ntune1, 8 alunos, 1 turma. Apllc.a. 

t,rl: Ellsabelh Nobrega Amon, Auxll tar : Carmelita Ramos dos 

ll•tol-
3•. Sé RI B 

o,. Tlbl• • Mon1e11hor Plzarro reunida, i E1cola E1todaal 1 
1T alunos, 1 turma, 4 alunos da escola Dr. T ibâu. 1 da escola 
llll'llenbor Piz,arro e 12 da ••~<?la do Es tado. Aplicadora : Na 
ftidld< Patrlrio Antunes. Auxiliar: Zulima Loure iro Leite 

Androcl• Araujo , 12 alunos, 1 tu rma. Aplicadora ,' Ana 
s,rfl Ramalho. Auxiliar : Helena Bastos. 

Goiolo, 14 alunos, 1 turma. Aplicado ra : lracema Nazaré 
JIIIIOP, Auxiliar : Luel Soareo Ribeiro. 

AI•- rio Conolho , 11 alunos, 1 lurma. Apllcadora : 
SGII Campos. Auxili2r : Rule Riná de Melo José. 

D. Morlo rio Sou10 ••unida à Escola E1laduol , 22 alunos, 
111,.,,. 1' alunos da escola municipal e 8 da estadual. Apli
!lllora: Vilória Ferreira Leite. ,O.u,itlar : Maria Luiza Babo. 

Vol6rlo Rocho - 8 alunos, 1 turma. Aplicadora: Jhri:a-
1111• Jeane Ramalho. Auxiliar : Jurema Dias Soares. 

Mlnlltro Rorl,110 Olá,io reunida à E1colo E11oduol - 45 
.OI, 2 turmas, 2 lurnos. 19 alunos da escola municipal e 26 
a rsladuat. I• tarma, 26 alunos esladuais. Apllcadora : Olga 
., Reis Leal. Auxiliar : Ltlls Rodrtgue1 Pontes. - 2ª turma, IP 
••• munlctpal1. Apllcadora : Lili• Rodrigues Pontes. Auxi
lar: Otra dos Reli Leal. 

Dr. Fr•~• ConroUio - 36 alunos, 2 turmas. 2 turnos. J• 
111••: 18 1tuno1. Aplicadora : Danllce So•res Mtcbo. Auxiliar: 
Atrilla de Sousa Braga. - 2• turma: 18 alunos. Apllcadora: 
Daallce Soares l(icho. Auxiliar: Auretla de Sousa Braga. 

Porlo Sobrinho - 29 alunos, 1 turma. Apllcadora: Marga. 
tida 11,1m Leite. Auxiliar: Djantra Perrota. 

E••ho Poq .. no - 20 alunos, 1 turma. Apllcadora: 011-
• V1l1dao Palmeira. Auxiliar : Laura Chapol. 

Alice Coute - 21 alunos, 1 turma. Apllcadora: Natalina 
P1111nd1 Gandra. Auxiliar: Jlarta Augusta Alvim Lelle. 

a.ao de Me,qulla - 47 alunos, 2 turmas, 1 turno. I• 
111111: 2~ alunos. Apllcadora: Hllda dos Santos Mesquita. Au 
1111111: Tuezlnha Vasconcelos. - 2• lurma: 23 alunos. Aplica
aa: Marta Eunice S. dos Anjos. Auxlllar: Regina Rtpruas 
Ytua. 

Pro1W.nt• ,.,.uno de 50010 - 20 alunos, 1 turma. Apll· 
adora: Ron Carmem de Freitas. Auxiliar: Anlza de Oliveira 
Cairo. 

lorooo,o de Me1q,olto reHida i E,rola E,todual - 37 
.._, 2 turmu, 2 turnos. I• turma: 22 alunos estaduais. Apli• 
lldora: Tacell Oicelda da Silva. Auxiliar: lolanda 1(. Pereira 
- :li larma: 15 alunos municipais. Aplicadora: lolanda R. Pe 
Rira. Auxiliar: Sills Rodrigues Pereira. 

Marqol1 d• llaahoi• - li alunos, 1 turma. Aplicadora: 
lllaa Oonçal,es Ferreira. Auxiliar: Maria Tobias Duarte. 
~- Vllcondo d• ltobo,al - 16 alunos, 1 lurma. Apticadora : 
MIIIDI Cota. Auxiliar: Teresa Tavares Ferreira. 

Pit T•illolro rHnido à Mojo, Sou10 AntuH1 - 11 alunos 
1 llrm, . 7 alunos da Elói Teixeira e 4 alunos da )lajor Sousa 
~••eL Aplicadora: Wallrida Peixoto. Auxiliar: Luzia Melo ........ 
,. __ 

1
..,_ordloo M•lo - 6 alunos, 1 turma. Aplicado, a : Maria 

-• • Araujo. Auxiliar : Ivone Gouvêa . 
• Voroodor Sá fr•ir• - 5 alunos, t lurma. Aplicadora : 

1111 Seixas Nune1. Auxiliar : Sofia Fortini Cosia. 
..,_ dCol. Belhõe1 Solio - 3 alunos, 1 turma. Aptlcadora: Jla 
,... e Lonrdes Coita. Auxiliar: MIiita Lobo de Sousa. 

Dr. NIio P.,oeho reunida ô E,colo do Estado - 16 alu-

lat
-l 10 municipais e 6 e1laduals. Apllcadora : Hay~ée Orion 

111. Auxiliar : Celta Reis. 
Aotoolo do 511,o ChoH1 - 3 alunos, 1 turma. Aplicado 

li: l•rta Joal Valadares. Auxiliar: }llracl Barbosa de )(oura 
Si( pAlil,• Vo,101 - i a lunos, 1 turma. Aplicadora: Jacl da 'ª relias Au1ll1ar : Léa Barcelos Porlo. 
ado D,. F,ooci1co Lemoo de Fa,io - 22 alunos, 1 lurma . .lpll
c.,.~~~o. Lllta de Moura Raunhelltl. Auxiliar: Enedlna JI. de 

11 • ., SL.ooclo d• Cor,olho - 19 alunos , 1 turma. Apllcadora : 
""' · Vuconcelos. Auxiliar : Nelde Pereira de Meto. 

Prol1110, P•i• - 121 alunos, 3 turmae. 1 turno. 11 tur
:,.141 a!uno,. Aplica dora : Jurema Guimarães e SIiva. Auxiliar 
.,.; f Gonçalves. - 2• turma, &O alunos. Apllcadora: Adélia 
41

11 
ad Aqutn .1. Auxiliar : Mirlan Moraes Araujo. - 3• turma 

e.,. ••0• Apllcadora : Ntela Senra Fre ire. Auxiliar : Ros,tl 
Ptlu França. 

"1aa ECnolo Luso Brosil•I•• - 6 aluno•, 1 turma. Apllcadora : 
unha de Andrade. Auxiliar: Irene Reis de Paiva, 

(Conclut no p,6,ci,no nú,ntro) 

ºªº 01:10 

1\gencia International 

~ 
:~•la~ies, Tratores e M6qalnn• Rg rkol~r. 

l • l•gftimu • 1«S16ríos- Vead1B e coD!t:tcs 16 • du:!mro 

? Ofianas , su viço ,n,ca .iw ,,.. trai : 
'ª'· Moura S6, 8S-Tel. '4 J 20-Nova lcau ú-e, do Rio 

ºªº 

CORREIO DA LAVOURA 

ai de Novalguass'! 

PORTARI AS 
O Pte!oito Muaieipal de Nou Iguul'II, a1udo du aulbui

çõe1 qae lho llo con!eridu pela legillaqlo em , lgor, 

Concede, nos termos do arl. 28, § 20, do decrcto-1<1 n. 
687, de I de fevereiro de 1943, e de acor~o com o laudo mé
dico ao extranumeràrio diaris ta, Artur Moura, 15 dlu de li· 
cenç'a, para tratamento de saúde, com sa1,rio integral, a par
lir de 27 de outubro último. 

Prefeitura Maalcipal de Non Ignassd, 20 de DG'fembro da 1960. 

Concede, nos termos do art. 28, § 2° do decreto-lei n. 
687, de I de fevereiro de 1943, e de acordo com o laudo mé
dico. ao exlranumeri rio menaalisla, Pedrina de Lima Bulos. 
15 dias de licença, para tratamento de aaude, com saljrio in
tegral. a parli r de 17 do correnle. 

Preleitora Municipal de No'" Iguass~, 71 do nonmbro da 1960. 
SEBAST I.10 DE ARRUDA NEGREffiOS - Prefeito -----·-·-- ---DBS1,>ReHe> De> 1,>RBFBJT() MUNH!l1,>RL 
Serviço de Transportes eoletivos 

Processo n• 8009/50, Alcebiadet Plascendlno Silva : ÀU· 
loriito ,m ca,at,r pro~isorio o funcionamento da linha pelo 
praso d• 30 dias, dev,ndo onl,s apr,s,ntor o horario poro o 
devida oprovoç4o. 

... 

Nova lguassú, 28 de novembro de 11150, 

TERRENOS 
1 PKfiSTAGOfiS, SBM BnTHADA fi SfiM JUHOS 
Os mais próximos da Estação de CARAMUJOS (E.P.C.B.) 
a 1, 10, • IS e 20 minutos. Preços a partir de 6.000,ot. 
Prestaçêiu a partir de 100,00. Veada• dlàrlameate com 

o Ten. ARNALDO aos Joçais e em sua ruidfaçla, 
junto à Estação de CARAMUJOS. 

Curso noturno 
gratuito 

A todos os trabalhado· 
res que desejarem Ins
trução, o Ginásio Al,inlo 
Peixoto manlém um curso 
noturno inteiramente gra
tuito. 

----- -

Ginasio Af ranio 
Peixoto 

um bom colégio 
para os seus 

filhos 

" lillil 

SE OESBJl\S UMA easa OB 
GR~nNTl1\, l,>R()l2UR1\ 

F ARACO Loterias 
Rua Marechal Floriano 1,>elxoto, 2128 

Nf>VR l6URSS0 - E . 0() RJe 

i Oficina Mecânica lguassú 
~ Con«rto e rdorma geral de ,utom6Y<is e ca· 

mirohõe,. - Sold• se a o:11gênio. - Adarução de 
frdos h id raulicos I qualquer tipo de cano. 

OUCC/111 • FRAIIOIJ 
R. Marechl Floriu•, ZJ7'-lfflVA. IGUASS6-n. '" Ria 

s 

Seleções do A maqmna humana 
Reader'sDigest 

Tttn0.S 1t6~t• D nMSQ fU l f'O• 
bolho mais ,.,,. númno da ,.,. 
vi.sla qu, tnci,na •s.ta., l inha.s. 
corr,spond~nt, ,t ldiçdo d• na• 
t•,mbro dt 19~0 • cuja of,rta 
d«,#rnos ao sr. F,,-nando Clu 
"1glio, _(.l!u fliu-pr,sid1nt, , 
distribuidor geral no B rasil. 

O or g,nismo humrno H· 

,cmelh• se • um, miquina 
que trab,lha sem ce, sar. 
Mesmo em repoUIO ou du 
rante o sono , ~sti funcio
nando, g:astando .,. e con
sumindo eoergi1. f: pr,ci,o, 
pois, compen~ar o g•s.to e re
parar a, perda~. O mauru.l 
rcp, rador do, t,ciclo, e for
necedor de cncrg,a ~ o alt
mento. 

O pr,.stnt, ttúMtrO suptra 
lodos 01 d4mois ja publicados "º país, quu pdo sua apr,. 
~,mtaç4o grd fica, p,imorosa, 
qu,r ptla ma" ria do tt xto. s,. 
lecionado • de palpitont, int,. 
rtsse. E o, l t ltortt da popular 
rroista, a1'm. do orgulho natu 
,al fU contarem com uma f>u
blitaç{JJ digna d, sua cultura, 
encontram t m suas pagin<Js 
r,cr,aç4Q para o esptrrto. 

Use alimenução adequ•· 
da para fornecer as , ub1· 
tiocias indi,pemávci, ao borr. 
funcionamento da miquin, 
hum ana. - SNES. 

'

,inia' ciiôiõtiou 
(IILVUeA.J 

GRA NDE TÔN ICO 

Entre os trobol/Jos que com, 
f,útm o f)r1s,nt1 n,4mero, acon .. 
selhamos a l eituf'a dos stguin
t,s: # .A ex.,P,ri,ncia soda/ida 
na Àustrdlia , na Nova Zt
ldndia'' 1 Stanlty High; "Quan
do voltara voa a s,r um cida
dlJo r.speitdvel" ?, Thoddeus 
Ashby; •o g uia ptrft ito do 
felicidodt'', ] . E . Murphy; "O 
observador iricom.paravet", Do
nald Culross Peattie,· " Canto 
d~ cisn," , Beverley Nichols; 
''Aquel4S balô,s j aponeses ... ". 
W. H. Wilbur; •o N,w York 
Tim,s", Tim~; "Aos 65, novo 
,mprtgo", Thomas C. D,smond 
• o cond,,,sado do livro • O 
pigm•u d• Brookfilld". 

F J. Buecken estã em 
, Silo Psulo, e~peciat. 

mente pars &mpliar o 
seu famoso trbbalho "Vo
cabulãrio Técoico", úni
co livro no gê nero que 
se publicou no pais e do 
qual a MelboramentoA 
prepara sgora a segun
da edição. . _, . ... ,..,.,. 

Casalaudan 
(EM FRENTE DO POSTO ESSO) 

Orande variedade de alumínio Couraça Exlra Forte e 
úllimo tipo de Fogão a querozene ou • óleo crú. 

Artigos th Papelaria 

S6 na CASA LAUOAII 
Raa Maretbal Floriano, 2405 - Nova lgaus6 - E. do Rio . . ... -.. . -.. 

E. C. IGUASSU' ----------------·-------
Resumo dos atos do sr. Presidente 1 

a) - Tomar ciencia e arquivar : boletins informativos 
do C. R. Vasco da . Gama, Mesquita T. e., e os de numeros 
34-A e 35, da L. I. D., bem C()nlO oficio 81/50, da A. A. Aliança; 
b) - agradecer e arquivar os votos de felicitações recebidos 
do s. e. Mackenzie, A. H. L. Club, C. R. Vasco da Gama e 
E. e. Triangulo; e) - oficiar ao Queimados F. C., em respos
ta aos termos de seu oficio de 8 do corrente, comunicando a 
impossibilidade da aceitação do convite feito; d) - oficiar à 
L. I. D., comunicando-lhe que o atleta Alcides Rabelo iâ es
tá ciente de sua requisição para os treinos do selecionado 
iguassuano; e) - aceitar o pedido de demissi'to do cargo de 
sub-diretor de futebol, formulado pelo associado Artur Soares, 
agradecendo-lhe os bons serviços prestados ao Clube; !) -
ceder a praça de esportes, nos dias 10 de dezembro do cor• 
rente ano e 14 de janeiro de 1951, à União dos Moradores 
Comerciarios de Nova Iguassú e ao Cruzeiro F. C., respecti
mente, ressalvados os direitos dos associados; g) - ceder a 
sede social ao Prof. J. Alves de Oliveira, no dia 17 de de
zembro próximo, das 14 às 16 horas, para a realização de um 
concerto de canto e piano; b) - incluir no quadro social, co
mo aspirante, o sr. Ox Jorge Lopes; i) - oficiar ao Mesqui
ta T. O. agradecendo o brinde ofertado por ocasião do anl• 

(Conclue no 7• págino) 

Contratos d~ 6occ1ção 
O DOTO proprletirlo de prédlo ou apartamento aó nca 
obrigado a re1peltar a locação existente em vlrlude 
de contrato por Instrumento particular, uma vez regi•· 
trado no REOISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS. 
Eaaa prn-.tdêocla torna o contrato um documento púbil
oo-com validade contra terceiro• - luturo1 lntereua
dOI ao obJeto do contrato (Cod. Clv. - arta. tSS e 188). 

Oartório do 3º. Ofíoio 
Rua dr. Get611o v.,, ... 112 -NOVA IOUASSO 

' 
. . 

Mário Ci ui mar ã e s I Fernando Nunes Brigagão 
AD VOGADOS 

BS(!RITE)RJt!) 1 AV. NU.e P fü;!A NHll, 8 - Sobrado - NtlVII JGUASStl 

Das 9 às 10 horas 
H O R A R I O (D 1 à r I a m e n t e) 

Daa li às 12 horas 
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Progresso na Turquia
1 fiANOOOBRAsfL"'S~ ~IQ\DOR 

Um grande homem na b1stórl11 dts Turquia l {~ 
foi Kemal Atatu1k, que logrou, de~lro de qu_ose C!) MlUõR ESTABBLBelMENTC!) OE eRÉOITC!) oe VAiS\ X 
dois decenios, levanllir li Turquia até o DJVel . r·1· 1 d 
~:;e:Sº~:~~

8
Jo~~~~:n~~~~n~a~~ernas, tlra

nd
º ll da 118 ~ Nova Iguassú=E. do Rio: Praça da Liberdade, 98 . ,,, é d I o o 

Em vários domínios tomou providencias em fnlnf, . ' {(ni'lta"nr·1~)n lc (r.nrn.1[' ) ·E~~ f 1 "li 1·1·1 " [ . ,1 [ • :a Dr. Pedro Regina Sobrlt, .. 
prol dos lnterê~~es do pais. e do povo e pô~ ter ~ l,i~ • • 4 \!11 Ili! u ti J u, CíY la - ~1. e , : 1a e I e . a1xa uO one10. J Médico operador. Partos. : 
mo Clib•J a vartttS am mal1aF. EstbbelecerRm ~P , -------------- Consultas diárias das 8 ás li u 1, hs. - R. Anton,o Carlos 51 
e~colas e hospitais e pel:i primeira vez no ~islÓ· :t {}'@J!ffÍ ~ Õ0S pa,ra. &S ~ 8 :a:i.ta.S de depósitos )'. Te!. 284.-Nova lguassú.' . -
ria daquele pnls, pre~tou se a atenção precisa e -} " • ' 1 
medlde11 biglenico~. Energicamente começou ~ 1·· Depo!!Uoz s~c1 limite , , , , , . 2 % a, a. 
luta conlrH doenças que otorment_avem o Turquis • ~cp6sito iaici&I mie!"'º· Cr~ 1.000.00. R 'iradas livre,. Nlo rendem juro• 0 , saldo, infe, A d " O g • d O• 
já tlurente muitos séculos. Organizou ºl!Iª propa . r,:res 6qut!a quantia, nem a, conta• liquidadas antes de decorriJo• 60 dias a contar da Ruy Afranio Pei,oto e Ftr. 
gancla efic1 z no i~te_rêF~e da SI ú.de púbhca. Ap~o- 1 dJl3 da abertura. nando Pinto - D àrt,n,,ote das 
veitou 88 prescr1çoes cl11 C?mlS~llo de M1:tlár111, . Depósitos Vopulares - Limite de e~ 1000000 "1/2º' 8 às 11 heras. - Rua 7 de s,. 
um grupo de perll(\11 tia antiga Sociedade da~ _. • . . . . r.i; · • • ~ 10 ª• ª• f. tembro, 84 -3° anaar- Sata 35 
Nações que em 1938 publicou um relatório n o ., Dep.ú,,lo_s m,n,mo•. Cri 50,00. Retiradas m,n,mas, Crt 20.00. Não rendem iuro, 09 saldo•: ½ Telefone 32·0786 - R,o. · 

1 ' lbou que se tomasse uma dose dl"rle I a} mlc_r:ores. a _Cr$ 50,00: b) excedentes ao limite; c) das contas encerradas ante, de 1 
qua aconse n decamdos 60 dias da data da abertura 
dt> 1 a 1 3 gramus de quinlna durante 6 a 7 diaE · A d ti o g •do 
para O ,;atameato de um ataque de malária, e e ~§ Oepósltos limitados - Li_m(le de Cr$ 60.000,00 li¼ a. a. x 
titulo de prol'ilexia, durante tôda a estação de L1m1le de Cr$ 100.000,00 3¼ a. a. i 0,. PaoloMoc~odo-Advogado 

~ - R. Getullo Vargas, frl. Fon,• 
malérie, uma dose diária de 400 mg. :l: ~ep6~itos mínimo.. Cr$ 200 oo_. Retir~das ~íoim_a.. Cr$ 50,00. Não rendem juros os saldos :,: 282. _ Nova lguassú. · 

Os resultados desta luta contra II malária e ·l inlenores a Cr$ 200,00. Demais condições 1dí!n1tcas h de De~ós,to• Populare•. f 
outras doenças nllo deixarem de aparecer e Ke I Depósitos a ll'razo Fixo I Depósitos de Aviso Vrêvlo, 1. 
mal Ataturk converteu um pele decadente numa Por 6 meses 4% a. a.l t 

K f I h ' p 2 5 o, Para retiradas mediante prfvio aviso : naçao nova e resca, que ocupa um ugar onra. or 1 meses . . ,o a. a. . 
do entre as pc,tênclas européias e asiáticas. Com retirada meosal da reada, De 30 dlae a li!% a. a. 

(**.) pfrº\ n:;;~~:ee cbeq~es: 3 V. 'MI a. a. De 60 dias 4 % a. a. 
Por 12 meses 4 V. 'MI a. a. De 90 dlaJ 4 V. % a. a.

1 

Dentiatae 
Luís Gonçal, .. - Clrurgllo 

Dentista - Diariamente da• 8 il 
18 horas. Rua Bernardino Mele 
n. 2139. Telefone, 314. No,a 
lguassú. 

f 
~~'lie .,, 'li.!.~~ .:ille,.'lPe •Ve 'l2e ~'li&.~ Depósito mlolmo - cre 1.000,00 Depóelto lolclal mfolmo - cr, 1.000,00. 

PICK,Ul'S, MOTORES, .IUCROFONES, CRISTAIS e CAP- 1 LETRAS A PREMIO: Sêlo proporcional. Coadiçlles idêoticu b de Dep6sílo a Praio Fixo 

SULAS para todos os tipos. Grande rendimento e dara- Foz, nas melhores condições, t ôdas ClB opercíções bancários 
bilidade, por serem feitos para o no~so clima. "' ,.. 

_. COBRANÇAS - TRANSFERtNCIAS OE FUNDOS. , 

~ ,!ç~~1?.:,!~~.N~~t, .. ,~-~!~!!!, ~ =~;i:,~~:R·~::-:;:::~~ :-:::::: ;.~;:: ::· ''"'' I 
RUBEM SILVA - Cif ...... 

dentista. - Ed. Carioca, t .. 
dar, s. HO. Telefono, 4f.5951. 
Rio de Janeito. 

\.?!"°~'m' ~~~~~ ~~~• >!t Jti% 4' ~ CRtCITO PECUÁRIO a loogo prazo para custeio de criação, aquisição de gado i 
para eogorda, recriaçi!o, etc. :l 

Dr. Pedro Sanfia90 CoHle -
Cirurgião Dentista. Ralo X·(Ed~ 
licio Ouvidor). Rua Ouvidor, 
169, 8° andar, sala 811. Telo, 
fone, 43-6503 - Rio. 

Padaria 8 

E 

Pão quente a tõda hora. Manipu• 
lação esmerada. Especialidade em 
rosquinbas amanteigadas e biscou-

tos de araruta e oulros. 

Luiz llves & fiomes Ltda. 
Av. Nilo Peçauba, 102. fone 478-J ZO 

NOVA IGUASSÚ - E. DO RIO 
.......... 

eomarca de Nova Jguassfí. 

C) 1 T A 
D• publice1ção de documento,, •• praceno de loteomento de 

tu,as, a raque,lrr,.,,to de Olimpio Borges de Ft•ila1 • 1ua 
mulher Ano Demingot do Conceição Fre1tat, com 

o ~,,.o d• 10 d io1, na forma oboixo ; 

Henrique Duque Estr•da Meyer, Oficial da t• Circunscr;. 
çlo do Registro de Imoveis da Comarca de Nova lguassú, Es 
lodo do Rio de Janeiro, por nomeação na lorma da lei, etc 

P<io presente edital, com o prazo de 10 dias, laço •aber 
a quem interesur possa que por Olimpio Borges de freitas r 
aua mulher Ana DC.1mingos da Conceição freitas foram depos i 
tado" nelte cartófio. pau inscricào noa: termos do Decreto. Lei 
n. 58, de 10 de d,zembro de 1937, reiulamentado pelo Decrt:· 
to n. 3 079, de 15 de setembro de 1938, o memorial, a planta, 
01 lituloe de dominio e mais d ocumentos referentes à seguintt
,rea de terras : Terreno 1ituac!o na primeira estrada d e Sant;i 
Rita, fora do perimehc urbano. na f azenda da Postt~, que come
ça a 70mt, da esquina da 11::gunda c:strada d~ Morro Aguda, me. 
dindo 85ms. e 75cms. maia 4ms,25 de frente para a ~t1lrada dr 
Santa Rila, 93ms 30 pelo lado direito e IOOma. pelo e,qu,rclc 
e 62ms.95 mais 52ms. no• fundos, perfazendo 10 400 metrN 
quadrados. Ao9 interessados, po r ventura existentes, fica marca 
do o prato d t 30 dla!l para apresentação de lmpLJgu.açãt''I, pr.l?O 
t,te contado d a última publ icação ~o presente. Para cQn lar 
lol feito ê,~~ e outro, de t~u:il t rõr, para publicação e 1hx1 
ç.lo. Dado e pnaado aos d t zeHt'l':' de novembro de mil neve 
centoa e cinquenta. Eu, He ru iq ue Duque Estuda Meyer. 01iei11 

o •ubacreví t a asino. (aa .) JJ~nriqu, Duqu, E:-strodu M,y,r. Ex 
traido por cópia logo em atguida, e•t ando o original. qui: foi 
11lxado, &elado na forma da lei. Eu, Henrique Duque f!.!lra<! 
Meyer, Oficial , a subscrevi e aesino, Henriqu, Duqu, Estrud, 
Jl,y". 3-3 

Oficina Mecânica 
REFORMAS DE AUTOS EM GERAL 

Pllllutae, capül11e e e a tutameatoe 
Conaertoe de ba teria& dlverslll 

Umberto Ambroai 
t . lllAJOl AN ICl!TO l>O VALE, 7?-NUVA IOUASSú-e. do Ri~ 

CRt0ITO INDUSTRIAL para a compra de matérias prlm88 e reformas, apertei• f 
çoameoto e aquisição de maquinário. f 

Silo ateodidos. com a maior presteza, todos os pedidos de informações e J 
esclarecimentos eõbre qunlaquer operações da Carteira de Crédito t Deapaoh•11le 

Agrlcola e Industrial, que se acha em pleoo luocionameoto. :,; 
Agências em tõdas as ca!)itais e principais cidades do Brasil Í 

Correspoadentes nas demais e em todos os pslses do mundo ~ 

Escrita,ia Técaico co_.w... 
Santos Motto & Irmão (Contado
res e Despac~anles). Se"I~ 
comerciais em geral. Rua dl, 
Oetullo Vargae, 22 Tel. 2CJI
Nova lguassú. ... .+:~,-: .. : .. :-..-..: ... : ... :•••:o!..:-,O.!«..-.,,,:•. ,•;--: ... :,.:,.:...-.«~~ .. ') 1 O O O G 111, 11 .·~~O~~ 

~~~-..~~~),1-)-,)-;.w.< .. ;..:..~ 

j I n d ú s tr ia C o n ereto 
~-Jêe./1 l ndependência 

Rua Dr. Otavio Tarqaino, 209-Nesta 

• Caix~;- dâ;iua, Foças, Tanq11r<, Poslts, Forro f,~8-{abri· 1 
cada, P,as, P,itoris, SoltifftS, D1graus e Mamlhas. 

ESCRITÓRIO : RUA MANOEL VITORINO, 4 - 1° andar 
FONE 49,5178 DI STR1Tí1 FEDERAL 

.....,....,:,.,:..., ... :-:-r: .. :. • .. •. • • • • .. • • •:. :·. ·: ... •,• • • • • • • .,...,, 

NO VA GAUOTINHA 
Co 1il'r bem todos e A FC' E 
~r,,,1 m ID'lS f8ru 
o me:· b~m ró no BAR 
ltestaurunk Nova 

Garotinha -:-

Re6111uruote de Bebidas de 

primeira ordem. todas as 
Vetiequelras 6 qualidades 

portuguesa 

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

Ginasio Afranio 
Peixoto 

um estabeleciwento 
de easin o que b'lll· 

ra o Muaicfpio de 

<:?f>NSTR0T(IRES 
Joaa Simanafo - Con,Jralor 

licenciado. - Encarrega.se! 
construções e r,::oconsuuções e 
geral e sob ,~mlnlslraçã~. -
Res. : Rua Marechal Flori•"'!• 
2036- Casa XI - Nova lguasll· 

-------
Roberto Baroni Soar•s-f~ª! 

l 
trutor llcench1do no ~R,u~Íe=le 
de Uuquc de Caslas. " ., 
em Nova l~uassú .i rua Edm• 

, ___________ . do Soa«s. 304 
!'fov:i lguReFÚ 

WNOVA AôRoRAj 
TERRENOS Á PRESTAÇAO 

SEWI ENTRADA E SEM JUROI 
BAIRRO SÃO JORGE - Ramal de X,rém. C••: 

çlo barata, caminhonete do Belford Roxo e. Nov: ~!
até Nova Aurora. Clima igual a Petrópolis. ~ PI••· 
aboodancia, e 1oz: e fõrça passando dentro d•ó ter::md, .. 
ta aprovad& pela Pref~itora de Non Jgoas~ . 1 comtçal 
de cuosrru~llo, vl"oda ew 72 p~éstaçõe3 w9~r-"";0 andtr, 01 
de CrS: 225,00. Tratar , 1v. R10 Bra.oco .. • tlll Btl• 
co1u <J sr Mdl,) no loeal ou t\ roa D. Lucia, 60• )larethal 
fo1·d Ro1Ó, on com o sr. Jaclao T Rilmos, ' ~Ê- do B!O. 
n uriu.uu, 203b, telefoot 285, em Non r,aas$ll .~ 

........ ..... ~ .................. .. 
! CASA I-CALIL 

1.'I CALÇADOS EM GERAL 
f P ara homen1

1 
senhoras e criançaa, pelo• meoo,c:1 pteçol-

• A casa mais bem jn1talad1 deala ddad• 

Rua Marechal Floriano, 1988=Tel. 129 1 
i' K. a, I i 1 N. F ar j a 1 l • 

1 
2211 

• Roa Marechal Plorlaoo IPelsolO, 

IIOVA IGUASSÚ - E. DO fl/.., 

41J .. · -·-· - · - · - ·-·-· - · ··-·--·•·-

t NC!>VA JGUASS() - e. oe ,r,e --·---·-·---

'(Jpa. 
elfíl,--' 

All,l•-f .... ... 
... Bcmrdl 

AII.JI- A ··-~ ..... ... 
mdTllo 

••• 4 



CORREIO DA LAVOURA 7 

lgnassú Gamara Municipal de Nova Ignassú Encerrados os trabalhos da Camara 
e-:::=========---::-::-~--- ~~~;;~=;;;;;;;;~;,,========::a'==== Quinta•fcira ultim•, dia 30, • C,m•ra Mun1c1pal 

de Nova 

JI, e s o l u 9 ã. o u. 1 3 9 
A•tori&o o ir. P,e f•Uo Municipal O doar uma 
6r•• de ferra ao Ho,pl tcl, Maternidade • ,,_ 
t,erc,u• Noturno de Belfo,d Ro•o. · 

, c1mar1 Jlooicipal de Nova Igna.11\1, por aeus represonh"• 
1111'1, deerttl e eu sanciono e promulgo • Sf'CQ.iote Rcaohição : 

Ili Art. 1• - Fica o Prefeito Munldpal aulortudo 8 doar 
uat. Malerntdade e Albergue Nolurno de Bellord Roxo, 

li ff::1 de 1er11 Incorporada a o Pat1 !monlo Municipal, loca
f//lJ 111 rua Mariana de Sousa, na Vila Matias Braga, em Bel
ill"IIOJO com 7 loles, no lotar de 2.520:n2. 
i,,d Art.' 2' - Para efetivação da pre,~nle doação poderá o 
~ 10 a1stnIr quaisquer instrumentos publfcos que ee tornem 

--:\tj., - O Hospllõl Maternidade e Albergue Nolurno 

1 
uord Ro•o não poderá dar ao Imóvel d,scrllo outra ull

• 1 qoe nl> ,e relacione com o Um hosplla la r. 
jilclOArl, 4, - No caso de dissolução do Hospllal, Maternl
..., • Albergue Noturno de Belford Roxo, vollará o Imóvel a 
- , ao palrlmonlo Municipal. 
~,.,ralo único - No caso prevlslo do art . 4• a P refel

r,lunlctpal estará desobrigada de qualquer indenização p or 
~ 10,111 feitas no terreno 

Art. 6' - A prcsenle Resolução enlrará em vigor na dala 

111 pablfcação, ~e.vogadas as dlspos'_ções em conlrarlo , 
jl pz.foicara Man1c1pal de Nova Iguassu, 29 de novembro do 1950. 

SEBASTIÃO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 

Beso luçã.o n. 140 
Considera de utilidade público o Curso 
Sonto Antonio. 

A Cimar1 Municipal de Xova Iguassú1 por seas represeotno· 
•lapis, ctecreta e eo sanciono o promulgo • segoiQte Resolução : 

Arl, I• - fica considerado de utilidade pública o e,la
llledmento de ensino denominado Curso Santo AnlOnlo, Bitua
• a na Bernardino llelo, ne,ta cidade. 

Arl. 2' - A presenle Resolução entrará em vigor na da
•• 1111 pabllcação, revoga~as as disposições em contrário. 

Pnfellllfl lluieipal de Nova Igaass~, 29 do nonmbro de 1950. 

SIBABTilO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 

Besoluçã.o n. 141 
Cone.de o titulo de ulilidod• pliblico o lnslÍ· 
tuiçõea de kne111erincio aociol. 

A Camara 111lllicipal de Nova Iguos,ú, por seas representan· 
• IVm, detrtta e eu uaciono e promalco a 1egui11te Resolução : 

Art. 10 - Ficam considerados como instltulçõc• de ull
M p6bllca Municipal o "Cenlro i;:spírlla Eslrada de Damas
,;' e 1 "l!ecola Paulo de Tarso", eotldadea de benemerência 
alll aedl1d11 em llesqulla, 1° Dlstrllo de Nova lguassú. 

Arl. 2o - A presente Resolução entrará em vigor na da• 
• • 1111 publlcaçlo, revogadas as disposições em contrirlo. 

Pllleilln Kallieipal de Nova l4ruusú, 29 de novembro de 1950. 

BIBASTilO Dil ARRUDA NEGREIROS - Preleito 

Besoluçã.o n. 142 
Dó o denominação de Joaquim Ferreira dos Santo, 
e Vereador Antonio Ferreira dos S,nta1 a doi1 
logrodauro1 piblico1, em Oueifflodo1. 

A. Ct.mart. lllll1ieipil de Nova Igoassú, por soas representu• 
• la&w, deereta e eu sancioao e promulgo a 1eguillte l!esoluçlo , 

Art. I• - Passam a ler a denominação de "Joaquim Fer
lllla doa Sanloa" e "Vereador Antonio ferreira dos Santo•" 
~du r,rlncipals vias públicas proieladas no loleamenlo "São 
-110 ', em Queimados, 20 dlslrllo désle llunlcíplo. 

li Arl. 2° - A presenle Resolução enlra em vigor na dala 
aa publicação. 
1'111.itora llollieipal de Non Igousú, 29 de noTembro de 1950. 

IIBASTilO DE ARRUDA NEGBEffiOS - Prefeito 

B.eaoluçã.o n. 143 
Aprova o Regulamento do Seniço de Tran1porte1 
Coletivo, neste Municipio. 

• i.!,.Cimon Manicipal ~e Nova Igousn, por ,e~s representan: 
,..., d.tenta e eu 11ne1ono e ptomoJgo I seguinte Resoluçlo . 

T~ lo - Fica aprovado o Regulamento do Serviço de 
·-,,ur,ea Colellvos, que com esla aprova. 

- Art, 2o - A execução dêste Regulamento, a provado por 
11 ~oluçlo, llcar.! a cargo da Procuradoria Municipal, por 

seas auxiliares, des ignado pelo Prefeito. '-li/"· 3o - Pica criado no Quadro Ili (C. I.) um cargo de 
ar da Procuradoria, padrão " P''· 

1 Art. 4o - As despesas decorre nte& da criação do cargo 
,: 1 ' relere o arllgo anlerlor, c~rrerão por conta das dot•· 

orçimrnt,rlas próprias. 
1 Art. 5o - A presente Resolução, com o Regulamento q ue 
~Pinha, enlrar6 cm vigor na data da eua publicação, re
~~· dl1po1lções em contr;lrlo. 

111lra llonieipal de Non IJrUatSú, 29 do llOTel!lbro de 1950. 

Sl!BASTIÃ') DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 

OBLIBBR11~ÂC!) 
fixa 01 aubttdlo1 tio, Ver•odoraa 41 do 
Prefeito poro o periodo d• 1951 a 19:;4 

.A. Comaro Municipal d, Novo lguassú dlcreta • eu 
promulgo Q seguint• D1l1b,raçlJo: 

Art. I• - o subsidio dos Vereadoro da Camara Muol
clpal, de 1951 a 1954, ser.:I o aegulnle: 

a) - A parte lixa de Crli 12.000,00 anuais que se pai:ará 
em duodécimos, como ajuda de eualo; 

b) - A parle variável de Cr, 12.000,00 anu•I• qoe •e 
pagará à razão de CrS 200,00 por comparecimento a cada retc• 
nlão, no máximo de 20 por mês, relallvas às ae,aõea ordinárias 
de março, julho e novembro. 

Paragrafo Unlco - O Vereador que não comparecer a 
qualquer reunião, sofrerá o desconlo da parle variável correa-

Pºnde~~/ 2~e!_m~. subaldlo anual do Prefeito para o período 
de 1951 a 1954 é lixado e m Cri 132.000,00, que ae pagará em 
duodécimo, . 

Arl. 8• - Revogam-se as disposições em conlrárlo. 
Sala das Seosões, Câmara 1lunlclpal de Nova lguassú, 

30 de novembro de 1950. 
Josi Haddad, Presldenle - Dionisio Bassi, I• Secretario. 

OELIBERR~H.6 10 
Conced• um abono de Noto1 001 
servidor•• da Camaro Municipal. 

.A. Gamara Municipal d• Novo lguassú dec,.ta • •u 
promulgo a s,guinte De/iberaçilo : 

Arl. 10 - Fica concedido no mês de dezembro, a lodos 
os servidores puQliCos lolados na Câmara .'llunlclpal, um abo
no de Nalal correBpondenle a um mêa de vencimentos. 

Art. 2' - A despesa decorrenle desla Deliberação aerá 
empenhada na verba 000-1-1, do Orçamento do 11ual exercí
cio. 

Arl. 3• - A presente Deliberação entrará em vigor na 
data da sua publicação. 

Arl. 4c - Revogam·•• 88 dlspo•lções em contrário. 
Sala das Sessões, Câmara .llunlclpal de Nova lguas,ú, 30 

de novembro de 1960. 

Jost Hoddad, Presidente - Dionlsio Bassi, I• Secretario. 

'""""' nw ---
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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 ·tAURA 
18 ANOS Dti BONS SERVIÇOS 

OEVRRTRMENTE> DE MéVBIS 
Dormitórios e Salas de todos os estilos, 

Malas, Tapetes, Colchões, Estores, Passadei
ras, Congóleuns, Peças avulsas, etc. 

DEV1\RTAMENTE> OE R1ÍDIE>S 
Rádios, Eletroles, Geladeiras, Enceradei

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

SB~ãe DE OJSeC!)S 
A maior e mais variada coleção do Discos 

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

R1ÍOJe-E>FU.~1Nll 
A maiR bem aparelhada para consertos 

em aparelhos elétricos. Rádios de todas as 
marcas. Peçed legitimes. 

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

18AlllRIR.0 A\IL V A\IR.IEZ 

de Nov. lguu,ú encerrou 01 1cu1 trab,lbo, lcgulativo•, 
referentes á tcrcciu e ultim~ ,cuão c.,rdíoaria. 

Nesse período a C,mara aprovou, alim da lei de 
meios para o cx!'rcicio de 1951, importante, matcr i~,, 
cctrc u quai, se conu .n u que dizem rc1pcito ao, Re
gimento• da Cua e de suo Secretaria, á reforma d a Cai
xa Bcnc6ccnte, á fixação do ,ub,idio do, Vcrcadorc, e 
do Prefeito para a proxima 1,gi,latur,, •o Regul,mcnto 
do Serviço de Tr,osportes Coletivos e á Mcns,gcm n. 9 
do Prtf,ito, que altera disposiçõ:1 da Rc,oluçio n. s2, 
e aumenta em z50 cruzeiros os veodmcntos do~ fuoc io
oario, efetivos da Prefeitura. 

Fizeram um rctro<pccto de sua, • tiv idadcs na C, 
mara e ,e despediram de seu , colcg>o o, vcre1dorc1 Al
cebiade, Soarc, de Mdo, Jo,quim Q uarc,m, de Olivei
ra, Diooi,io Bmi, Jcsu, de C astro V ie ira , L uiz G ui::na 
rãc,, Carmcliu Bra,il Monteiro, e T o m iz J. Fonseca . O 
••rc, dor Alcebiade, Soares de Melo, que ren unciou ao 
se u mandato por mot ivo, p articulares, no , cu discurso 
csttndcu, gentilmente, a, su ,s b omcn•gcns á imprto ... 

A. A. Filhos de lgnassú nurvalino ~01 ~antoi 
Despach, nle E>ladual 

RESU~IO DAS RESOLUÇÕES 

DO DIA 28- li - 1950 

a) - .A.provar • ir,cluir no 
quadro do Departamento Fe
minino, --Classe A ', as s,as. 
Lira dos Prazeres Guimarães 
e Lucy Brandão do .A.marul. 

Rua dr. Getúlio Va,gas, 111 
1º andar - Salo 103 

NOVA IGUASSO - E. DO RIO 

Torneio Interno de Futebol 

Na ullima reunillo promo
vida p,los srs. Representantes 
dos clubes, foram tomadas as 
seguintes r,soluçDes: ai - Nu 
mear os segui,ites stnhores pa. 
ra C umissao do tor11eio acima: 

AVELINO PINTO BE~TO 

IMPUREZAS 00 SANGUE ? 

tLIIIB Dt 106UtlH 
AUX. TRAT. SIFILIS 

O Ginasio Afranio 
Peixoto 

está classificado ofi-
cialmente entre os 
melhores estabele
cimentos do Bra,il 

E11las Pereira BeUm, Artur 
da Silva. folio B. Cruz e (,',ar. 
los E'e11ha Vilefo; b) - esta
belecer qu• a contagem de po11-
tos stra p,lo s,stema de pon· 1 
tos ganh!Js , em um só turno 

Diret. da SecrPtar1a _____________ _ 

E. C. IGUASSU' 
(Conclusão da 5• página) 

versario do Clube; j) - oficiar ao I. B. C., felicitando-o pelo 
brilho com que conquistou o campeonato de basquete do cor
rente ano; k) - oficiar à sra. Dora Eulalia Papaléo e ás com
ponentes do quadro feminino de vôlei do Clube, felicitando-as 
pela brilhante conquista do campeonato do corrente ano; 1) -
realizar no dia 10 de dezembro proximo (domingo), uma do
mingueira dançante, em homenagem às campeãs de vôlei. 

Nova lguass1I, 22 d8 novembro ds 1950. 

FERNANDO CELSO GUIMARÃES - Direta, do Sccr~laria 

Academia Profissional Santo Antônio 
(Contfrua à Escola Normal Santo Antonio) 

Matüia,: Porluguêa, Francê,, Inglês, :llatemàlica, História 
da Civilização, Oeogralia, Ciências, Contobi\idade (Ban
cária e Mercantil), Dalilogrolla, Taquigralia, Desenho, 

llúslca, Corte, Costura, Bordados, flores e 
outros trabllhos manuais. 

Mdquillas d1 esc,1ver: R~mington, ~oyal, Undecwvod, 
Mercedes, e le. - Mdquina, de eoslura: !:ilnger, Plalf, ele. 
Corpo doce nte selecionado - EslAo abertas as malrículas 

Men1altdade: 25 critzeito1 

Quai•qu:r informações : Academia Profissional Santo Antônio 

NOVJ\IGOJ\SSÚ 
•ovo LOTEAWIEIITO EIII FRE#TE AO CAMPO DE E~PORTES DJf. A. A. FILHOS DE IGUASSÚ 
Entre a Ee tradn de Wl•duroira e a Avenida Dumont 

Preços módiocs - Pequenas e n tra.das • Presta.9ões sua.ves . Ót i:Qta. oportunidade 

Tratar com ALUIZIO : Rua Getúlio Vargas, 67 • Nova lguassú. - AOS úomingos no ~oteamenfo. Telefones 130 OU 114 Hes. 



AS LAGARTAS 
P,u co111b,ter eficientemeote u hglftH que auc,m 

IS plane., horcicobs podemos as,ociar à, medidas quimi
cu cuidados cultur•is e mcdid•• de cootr6lo. Como me• 
d,das de combate quimico, pode-se empreg,r as Stguin
tes f6r:nulu : •) Fuelo, 2 500 grs.; Arsenico branco ou 
verde Pari•, roe, gr,.; Melaço e,pesso, 400 cm3; e Agua, 
ISOO cm3. 

Pr,ar o farelo e dividir cm du•s partes igu•is. Fa
zer o m<>mo com o •rsênico. Mistura-se cotão uma das 
partes do farelo com o ar,ênico, colocrndo uma camada 
de farelo e polvilhando u :1u de arsenico, por cim•, assim 
alternando, até que se ac,bem am_bos os materiai•; mexer 
butaote p•ra homogcneiz ar a mutur•. Fazer o mesmo 
com • outra parte de arsénico e farelo e juntar depois 
ambas as misturu. 

Em uma vasillu, misturar farclo-orseoico, revol
vendo e am•ssaodo constantemente, até formar pasta ho
mog@nea, de modo a não escorrer liquido quando ligei
ramente comprimid• e que possa ser cstcnd ida cm ca
mada delgada. 

Assim preparada, a is:a cnveoeoada deve ser espa
lhada cm camadas delgados entre as planta~, durante 1 

aoite ou pela madrugada, sendo mais io:crcssaotc usar 
pequenas quaotid•des durante vários dias, que uma grao· 
de quantidade cm uma s6 vez. 

-o-
As isca; devem ser preparadas um dia antes da 

aplicação e devem manter uma cerca umidade. A apli
cação feita cm dias chuvosos ou de ventos fortes l con· 
dcoavcl. A média é de 3.200 gramas por are (10 vezes 
10 m.). 

O efeito d•i iscas se faz notar um a dois dias de· 
pois da aplicação, pois é mistura muito venenosa para o 
hcmem e pira os animais. E' mais recomendado para 
plaot>< •ltu, cm que se utiliza o fruto e não as f61has 
ou rai:e!. 

b) De aplicação menos perigosa, para colocar nas 
culturas anteriores e tspccr.almentc onde as folhas são uti
lizadas, é a seguinte f6rmula: Sulfato de nicotina a 4o¼, 
uscm3; sabão de boa qualidade, 750 grs. 

Corur o sabão em fatias bem fiou e dissolve-lo 
cm um pouco dagua quente. Diluir o sulfno de oicoti· 
01 em 10 litro! dagua e agitar bem. Reunir estas duas 
soluções e completar 100 litros com água e mexendo 
sempre. E' empregada por meio de pulTerizadores. Não 
u:ilizar •• folhas ou frutos para a alimentação senão de· 
pois de 48 horas de aplicação, 

Como medidas culturais, revolver sempre o solo, 
para expor os ovos e lag•rt•s, facilitando a catação e 
diminuindo os prejuízos. Catar e destruir as lagartas e 
ovos sobre as plaotas. 

Empregar armadilhas luminosas, à noite, tendo juo 
to uma vosilba com água e quero1eoc, oode caem e 
morrem as mariposas. 

DEZEMBRO! ... 
mi.:s DAS FESTAS E 

DOS PRESENTES 

::== A ~ 

Casa SANTOS 
(Bx• ALP1\IATllRIA SANTt:!S) 

tem grande variedade de artigos de 
presentes para Natal e Ano Novo 
PARA HOMENS, SENHORAS E CRIANÇAS. PERFUMES. 

CHAP~\JS, CAMISAS, ROUPAS FEITAS E 
UNIFORMES COLEGIAIS. 

QUB VBNOE 11 PRE~t:!S OE PESTAS 

Cl\S1\ Sl\NTOS 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1968 
TELEFOIIE, 

NOVA IGUASSU' 

280 

E. DO RIO 

Iguassú 
Club~ 

RESOLUÇÕES DE Z3-ll-19iO tiitRDO it-= tl\VOOII 
~-Bit ··-·M:N@t~~J=~~:·sttmg \:rrnrcr; ,-e-e·-··•*!'• a) - Aceitar o convite da 

LILJ. _Para a _r,aJizaçao de uma 
par,1.da amistosa d, basquete 
,,o dia 26 d_o corrtnt~. com o 
Canto d" Rro; b) - congratu
lar.ss com o, atletas do Clu
b, que ttlo brilhantemente /e, 
vanlorum o li Comptonato <h 
8.Jsquet~ do LID; e) _ d,sig
n"r o VICt•Prestdtn(e Luciano 
Rumallw paru s11pu·i1tlender 
a T,,sourorú, do clube; d) _ 
to,nar conlucimento • arquivar 
o B~~et,m Social_ do Mesq,.,ta 
T. C., e) - oftc1ar ao Presi
dent• da LI D, sr. Nicolau Ro
drigues da Silvo, ogrodece11do 
o ofertcimeuto de 10 mdros 
de muro. P,wrfJ a nossa quadro; 
g) :-. ofterar ao Mesquita T. e., 
felic,tondo-o pela conquista do 
Vice-Campeonato de basquete 
do corrente ano. 

Rcd. • Oliciaa, : Ruo Oeraardino Melo, Z075 
Telefone, llt 

ANO XXXIV NOVA IOUA!-SÚ (Eetado do Rio), 3 OE DEZEMBRO OE 1950 N. 1.759 

~,,_,,._...,===== 
OE 

Nogueira Netto e Filho, Ltda. 

RBSOLUÇÕES DE 29-11-1950 

o) - Registrar e agradecer 
o convite da A. A. Fl/l,os de 
Jguoss,i para o baile da coroa 
rtlo da sua Rainha d,1 Prima. 
ver~, senhorifa Anolga SUva, 
designando uma crmissâ, com
posta dos associados Enis Gr,i
martles, H~lio Soma e Ermi
ro Estevam de Lima Sobri
nhu p-,ra rrpresenior o Uu 
be; bj - tomur ciêncu~ e ar
quivar o oficio n. 251, d• 23/ 
J 1 /50, dv E.,purle Clube Jguas. 
SÚ,' c_J - encaminhc..r uo Dire 
t,,r Geral de Esportes ü con
vite da A . ..4.. Cultural do E,r. 
cm,tado; d) - expedir o{tcios 
de ugradecimentos aos srs. Ni· 
cJlau Rodrigues da Silva e Re
nato Pedro.a. 

HÉLIO SOMA - lo Secretário 

COMARCA DE 

E C) 1 

Seguro de vida 
Acidentes Pessoais e do 

Trabalho, Fogo, Auton1óvels, 
Fldelldade. 

Roberto Cabral 
Correto, Oficial 

R. Governador Portelo, 314 
Telefon•, 418 

Trabalhos graficos 1 
Na redHção rle»te jormli 

NOVA IGUASSÚ 

T A L 
De publicação de documentos, em processo de loteamento de 
terras, com o prazo de 10 dio1, a requ-.rimento de _Arnaldo 

Fernandes de Oliveira • sua mulher, na formo ab~1xo : 

Henrique Duque Estr•da Meyer, Oficial da Primeira Cir
cunscrição do Registro de Imóveis da Comarc• do Nova lguassú, 
Estado do Rio de Janeiro, por nomeação na forma da lei, ele. 
Pelo rresonte edital, com o ~ruo de 10 dias, faço saber a quem 
Interessar possa que por Arnaldo Fernandes de Ollvelr• e sua 
mulher Laura Varanda de Ollvelra toram depositados neste car
t0rlo, 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 planla, O! tltulos de doml
nlo e demais documentos recomendados pela lei, referentes à 
seguinte área de terreno agora dividida em loles: Area de !er
ras dentro do prrlmelro urbano desta cidade, com 17 035 me
tros quadrados medindo 108ms95 de frente para a rua Parti
cular, J27ms. dÔ lado oposto, lim~t.1ndo cam Maria da Luz Varan
da 144ms 80 llmllando com parte perlencente a Joaquim Mon· 
tei'ro Varanda e 63ms,80 do lado oposto. limitando com suces
•ores de Antonio Boaventura, do lado lmpar da rua projetada, 
distante 54ms. da esquina da rua Vlrglnla da SIiva. Aos ln le· 
reasados porventura existentes na apresentação_ de Impugnação, 
fica marcado o prazo de 30 dias, contado da ulilma publocação 
do presente. Para constar foi lello êsle e outros de Igual leõr, 
para afixação e publicação. Dado e passado aos vinte e cinco 
dias do mês de julho de mi! novecentos e cinquenta. Eu, llen
rlque Duque Estrada Meyer, Oficial, o subscrevi e assino. As
sinado : Henrique Duque Estrada Meysr. Extraido por cópia 
logo em seguida, estando o original que lol afixado, selado na 
lorma da lei. Eu, Henrique Duque Estrada Meyer, Oficial, • 
subscrevi e assino. Henriq11• Duqu• Estrada ,lftyer. 2-3 

eomarca de Nova lguassú 

=E=-----aO=_l~T-----=A=--=--_;:L=--. 
Oe publ1coç:ão de documento1, •• •roces~o de loteamento de 
t•rrol com O prazo de 10 dia,, o requtr1mento da Sociedade 

T~rritorlol Con1fr411fora SOTEC Ltdo., no forma abaixo 1 

Henrique Duque Estrada Mey<r, Oficial da 1• Clrcunscrl 
çãll du Registro de lmovels d.1 Comarca de Nova Jguassd, Es 
udo do Rio de Jandro, por ncmtaçào n;a forma da L!!:1, et"'c 

Pelo presenle edital, com o pra20 de IO dia~. ~Jço · a 
b~r a quem Interessar possa que pela Socil!dadt: Ti.:rrilonal 
Construtora Solec Ltda, com oede à Avenida Nilo Peçanh,, 45, 
neata Cldad"" foram depositados neste cartório, para tnscrlçáo 
n1 forma da"''tel, o memorlal1 A planta, os ifru~?s de domínio e' I 
mais documenlv::1 11:feri:nh:S à • VJla tiurgi:1lh (Jt1gioários da 
argulntc área de terras: Area de terras com aet.rnta e cinco l 
{75) metros de frente para a Estrada Nova Jguassu, até o ,umo 1 
d~ evarlsto Malaquls front3 t.' Souza, com a me11ma targun
m,s fundos por s~rscentos (600) metros de exten,lo, mais i°º 1 
meno~ co~frontJn~o com Etne~10 dos Santos ~ Pt:dro R b~ rc 1 
Bulos· e ieus filhos sjluado ('m Hetiro, tercel,o distrito dfsh' • 
Munlclpfo fora do j,('rlmelru u·b,100. Aos lnt~rt:"ssados porvl'll· . 1 
lura extst;ntts fica marcado o pnzo de 30 dias, pMa eldto 1.h: 1 
Impugnações cujo processo se achl à disposição de tais ink- J 
re"Hôos. Pa~, con,tar foi ft-ilo o prtsente e outros de lgu:1! 
teõr, para aflxaçãrJ e publlcaç~u pela hupr~nsa. D,1~0 e p.ts5. 1• 
do ao, vinte ~ sdt (27) dLt:. ,lu mês e~ nf'ivt'mh•o •.1.e 1950 f 1 
Hcnrlqu~ Duque e11n1,.,11 Meyer, Otlcl.il, o l:iuhscrt\' I e rtsslno 
Ase. H,,,,,,qiu JJuqu~ E!,/rU.JU .tüy,,.. 1:x:1,~11d 1 rr·r CÓ;>1:t 'º'-111 

cm Sé~uida, i:slarnJo o ()fi~111.1J, qu~ foi ,;,,f1x;11to, llt'l~dt, n -~ 1,' 
ma da Lei. Eu, H.-nrlque Uuque F11radJ Ml'yrr 01tc1;1I, ,1 ~'4 
bs<:revl e anlno. lünrtqut LJuq"~ E.,t,,,d.; .1/, Y r 1 1 

Loj-as La Cava 

Gamaras, Sorveteiras, Balcões, Geladeiras 
comerciais e domésticas (marca ALASKA) 

~flcinas de montagem e consertos 
Serviços de cooservaçl!o a domicilio 

Chamados noturnos : Mal. Floriano, 2391 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 2399-Tel, 325 

NOVA IGUASSU'-Estado do Rio 

ltlANOEL QUARESMA 
DE OLIVEIRA 

Terreno, • longo praxo - Compra - V••cl• 
Admlnl1tro9ao do l•oYOl1 

N()f)a /guaHII: AY, Nilo Peçanha, 23-1° andar. Tel, rr7 
Rio de Janeiro: Rua Buenos Alros, 19 - 2° andar, sala 3 

Tel. 43-9088 às quintas-feiras das 16 is 17,30 horas. 

r:.1"º JI.-.. . . 1950 
1858 · f!IIII 

COEL H O BARBOSA-

ENCONTRADA NAS DROGARIAS E FARMÁCIAS 

Seus laboratórios á l'Ufl Joaquim Palbares,;
1
~ 

Te!Pr~oe l!S t:.!13 - Cnixn Po•tal, 60:! -

ln li ,,1 ·r f-lc ,,1e;:c,p.11i, o •cOE~HO 
GRAllS - P,·ç·im l'l O .. ndtrf-t.'.0 ICIGII, 

B \ Hi JSA'', esat!VNtdo f'I·"'" .. .. ------

--·-= •mw 
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