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o interêsse público não estava no restabelecimento do impôsto de exporta~ão 
Julgado nocivo, mas no fortalecimento das bases da produ~ão pelo incentivo 
a• sua atividade e estímulo ao seu rendimento ~a .~[;:ii~~11:~t:;;~:~i~~ ~:,1. a'\t\~~~;J~ ~~º~~; 

o,,,r11dM t;umintoFe E!mund0 . de l't!~ccd~ Soare, e Silva, em data de 6 do (orreote, negou taa 1ançllo à ~csolaç!.o n. 64•, 
O roc,m,nhando à A ,rmbJé,a U~••lahva, que infelizmente logo 81 rejolloa, •• .. ,.iate• n13u do veto tot•I : 

pelo oficio A-461., de 28 de novembro último, é remeti-, jamais poderia justificar a medida proposta, tal como se pro
ã 58m;ão d~ Executivo 8 R~solução n. 644, de 1950. que curou fundamentá-la, com pretendido apôio nos números ali 

• à re\·ogaC'aO do Decreto-lei n. 1059, de 14-1-1944. 1 consignados. 
,tP o dipl~ma re,·ogan~o estatuia i~ençJo do 1mposto de Não importa saber se a estimativa do lm~sto que se 

rtscão sobre as la.ranJas <:1e produçao do Estado, e fôra quer restaurar equivale apenas a 1,5º.o do total valor da pro
~ido teodo_ ':m viSla 8 situação ':specJal e delicada do dução. O que vale ponderar é que, mesmo sem a sua ind
~to. qoe ex1g1a medidas de proteçao. dencia, esse valor decresceu de 1948 para 19·19, decrescendo 
,. .. -~ E,s.Sa situação não mudou de modo que aconselhe O igualmente a produção, de um ano para outro, apesar da ex-

dono das pro~·idenci_as_ que resguarde~ o futuro de uma tensão maior da área cultivada . 
.i,an e que vivem mumeros l\'Iunic1p10s fluminenses, e Fator de importante significação é, aliás, a. insigntfican

o lhe assegura O segundo lugar na estatística da eia da renda do tributo. Pouco mais de um mt1hão de cru
agrícola do Estado. . . zeiros não autorizariam a oneraçào de uma atividade agrlco-

A posição sahen!e da c1tncultura não significa, no en- la a que se deve a fôrça econômica dos Municípios, onde se 
to 8 opt11énda. senao o esforço tenaz dos produtores, no trava no presente ardua batalha de recuperação de terras 1111 tido de preservare~ a sorte de uma das bases tradicio- esgoÚidas pelo us~ secular. Esses Munidpios - entre os 
~ do nosso labor agncola. _ . quais devemos citar Nova Iguassú, Nilópolís, Sã_o João de 
11115 o confronto da _Produça.o em caixas. quanto à laranja. Merití, Itaguaí e Duque de Caxias, - formam a CLntura. rural 

tre 1948 e 1949, assim também ? ~os valores brutos das protetora dos densos aglomerados suburbanos do D1stnto 
:iras assina.!a que houve. do penultuno para o último ano Federal e constituem com os distritos extremos da sede do 
ll1D8 Queda de perto de 700 caixas _e a diminuição de Cr$ . '. Govêrn~ da Republic~, uma "faixa de segurança" na difícil 
1060(l.000.00 no valor do produto, oao obstante o aumento de peleja do abastecimento da metropole, quanto aos produtos 
- de 400 hectares 1:ª .área tota~ cultivada. Esses dados da .. lavonra branca", frutos e outros artigos de consumo ali
o,nstam do quadro estatistico fornecido ao conhecimento do mentar. 
1,tgislativo com a Mensagem que_ dirigí à ilu~tre Assembléia A política fiscal e tributária há-de levar em conta os 
1111 15 de março deste ano. Por lSSo mesmo, esse documento interêsses que O Estado contém no incremento das ativida-
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0 ENSINO Nos Hos- Problemas do Brasil 
PITAIS FRANCESES 
(Colabonçto up, cial pata o CORREIO DA LAVOURA) 

Dr. Pires Rebelo 
N4c I de hnjt que a Frattça ttm atraido para os Sc'US 

llnf,iWS os tstudantes do mundo inteiro. Realmente a assis
-.;. h1s/J1ta/ar franusa sempre exeruu um papel pr,pnn
.,_,.,, aos olhf'Js dfJs que se i,rl,res~am pela cUncia Médica 
• todos seus setorts, qutr de ptsqu,sa º" da v,rdadtira pra
lir<i. 

Os grandt5 ,,omes que ,onslruiram essa tradiçtJn tlm 
-~• gu13do espiritualmente os hom,ns dns dias cu hoje, os 
flllU, cum seus tralnlhos e realizaçiJes, crntti11uam a h(}nrar 
t 1Dlo ftlN q,a nasurom 

E• um prazer, sem dúvida, visitar os tao tradicionais 
-,;tais f,a,rus,s, Ao lado d, um rigor Gitntificc obsen;ado 
• todos os atos que pr,sidem uma a o,ganiz.1ção hospitala~, •"'°"'º'· ta ... btm, o modo ocolhLdor p,lo qual S<lo rtc•b• 
.. •• -ictJs qiu para lá se di,igem em busca de not1os ,,,. 
...... to,. 
L,_ AI, mtdo, r,emos. stntimos e podemos compreende,- qutw 
.,. ' a arU tk cura,- e a roz4o p,la qual os professurrs 
.... tal e qual como os de outrora, sdo dedicados e tudo 
,-,,. , 1,asi,aam com esptrtlo de renúncia, tú sac,il{~io ....... 

As ,xplicaç(),s dos atuois métodos quo realiz,m stJo du 
.. dtbaixo do tàQ c/d-,s,co mud,, tiiddl1co, qu• só os france~t, 
IN111tm. Tlcnicus ,nodtrnas sã,1 de uso corr,nlt, i:.Jeu{izad11s 
.. ,.,lhoralos tJft .5,e1,,s centros lwspilaiures, tanto n"! nOV11.!> 

flllo o Husf>itol 81uujon (cnlr.ssul arranh.J cti, d, dM;~ anda· 
Ili)~ ,aos anllg(Js. Sá'; Lwz, Sr,lpeJr,ert, Bro_us~ois, pura 
11 ª'ª""ºs os mais conh;czdos dos m idicos bras1lt1ros. 

. P1s9uisas de laboratórios silo /tilas. stm ctssor , nc,vas 
1 ..,.,,,la,.tn descobertas t1lm s,ndo feitas com o fim d• mi
~ o., curar os sofrimtntos da humanidadt. Musn,1 Cltn• 
~l f,r,~•&U"1 tudo o qut st possa dtsrjur para C011f:Pltta,- um 
-.,, />nJ,1to. lnst ,taçlJes ,rwdtrnr.1s dt ftsioterap,w. cnm os 
=h,s '",is apn f11çoad_1s, contrrbutm paru rtsufrer ,,~ 

nt'lS que lht-:. são 1x1.1.,-1do.c. 
. R,v,;stas t jorn"is c;it11ti/icos txistun 4s Ct'!ltnus t s(Jbr1 

~,.,r asmntos. Livros cuidadosos t btm frrtus mustrum 
,_ I a tccula ,,.,dica franc,sa t c,mttm,am u rn!omar pt/,, 

..... •fora guaç(),s e gtrarqu de ,studanlts. 
No E asum , a Françu. Sun úistmç4.o de raç'1., ,ô, ti_u 1"tli 
Ir. lodlJs trabalham pura 14m bem e ,mum t n pr~p,,o r-c~ 
~tlrfJ 9u1 para la st tiiri~" fica cr,mo qus ent,,:rada nt.ut 
-.i ~ ug,r t comprt~nd, u ro::tJo p,lu q ,ui u frança e~,, '°"'º stn-11 o mawr c,nlro de cultura mldico mundial 

Nls1e 01\ SILV1\ PINTe> 

o problema dos combustíveis é, sem dúvida, de magna 
importância para uma nação, quer seja ela grande ou peque
na. O resultado da última guerra, que revolveu os alicerces 
do mundo, bem poderia ter sido outro : teria, talvez, retarda
do o seu desfecho, não fossem as grandes disponibilidades 
dêsse elemento por parte das Nações Unidas. 

Como fonte de energia, de defesa nacional, de propul
sores econômicos os mais consideráveis ~ o petróleo e o 
carvão, juntamente com seus inúmeros derixados, são fatores 
decisivos no destino da civilização contemporânea. 

O Bra~il, no caso em foco, é um país de regulares re
cursos naturais, se bem que ainda pouco definidos, cuja explo
ração vem sendo feita de maneira mais ou menos incipiente. 

O carvão de pedra, viga mestra da Siderurgia. ocorre 
em nosso País através de jazidas de importância variável, 
sendo que as principais são as de Urussanga, Guatá, Araran
guã, Criciuma. Barra Bonita e outras, tôdas na região Sul. 
A exploração dessas minas vem-se intensificando, principal
mente depois da instalação da Usina de Volta Redonda. As
sim, a produção nacional da hulha negra, que foi em 1938 de 
apenas 907.224 toneladas, subiu em IS45 para 2.072.881, muito 
embora viesse a sofrer, em 1947, pequeno decréscimo. E' mui
to pouco ainda, convenhanos, mas se houver um aproveita
mento racional do carvão vegetal, sem que traga prejuizos 
às nossas florestas : se se difundir em bases econômicas pro
veitosas o uso do alcool motor, por certo muito lucrará a 
economia nacional. 

N~o será demais afirmarmos que, dentro em breve, a 
nossa Siderurgia poderá continuar crescendo à base de um 
suprimento efetivo de carvão nacional. Até lá, porém, tere
~os realizado grande conquista, cuja signifl.cac;ão se eviden
~1ará diante dessa afirmação : de janeiro a agõsto de 1949, o 
valor da importação de carvão de pedra, pelo Brasil, montou 
em Cr$ 168.520 000,00, correspondentes a 475.022 toneladas. 

Quanto ao petróleo, podemos também depositar, nele, 
grandes esperanças. Sua ocorrência no território nacional é 
fato consumad~. Apenas a exploração dêsse elemento, quer 
pela nature_za mtrinseca, quer pela sua importância, apresen
ta u~a séne de problemas cuja solução dependf~ não s6 de 
medidas de ordem técnica, mas também política e econômica. 
Exige material que s6 no exterior podemos cons('guir : sofre 
influências do meio externo e podt concorrer de modo neg.J
tivo para a economia do Pais, desde que sotra uma orlenta
ção menos prudente. 

l\tatanpe, porém, já é uma promess& por demai.!I radio
sa, ca_bendo ao próximo gov~ rno, cumo um unperatlvo õc
consc1ênc1a, a taret_a de mante-r e s 1pllar a.:: lnstaloç,Je:i do 
p.rtme1ro estabelecunento a rt lnar pe.tróiAO no Bra1U. 

Pensando com Monteiro Lobato. tudo devemos fazer 
11!.Lt:, ffORIZC ~JTE• SA"IATÓ 10 STA, TERlSIStlA no sentido de lncrementur a procbc 1,. nosstJ petróleo pois 

êle Virá concorrer para a ,o~ução de um tlos mais lm.p;rtan-
::,- 4oeai.,1 do iparelb,, , • -at1r . Diretor • Dr. Lc. t •s problemas bratUeiros qual se ,a , dos tronsportes. Con-

.laeredo Cootioho. - Alttricnta~lo L-u e a dada. - Pa. D corratantem nte, o economia r.ai r,nt.l lucrarã ainda com o 
motoru - R,i.. nltr •i • ta - R \103 X. me-to das nossas r ervas em º'"'º· p;ls e I oportação de 
A•eri.ids Car,odaí e• 9 ,3 - oa.e .!. !i. 3. e mbl.l!t. ve a em eer e.t ~e am.11 ----i.e te dfrt:ls esmae::1de>-

.___ (CoftclH na 7• ç6glno) 

o objetivo a que parece querer servlr a Resoluçao. 
por sua vez, merece algumas palavras de análise serena e 
d· .. sapaixonada. 

A situação financeira do Estado, - tenho-o reçetído 
em meus últimos docwnentos oficiais endereçados ao Legisla
Uvo, - é muito diversa da de 1947, quando com um •deficit• 
previsto de quase cem milhões de cruzeiros, iniciámos uma 
severa politíca de saneamento das finanças, compressão de 
despes.as e restauração do crédito do Estado. As contas de 

(Conclua no 7•. página) 

A LAP1S ••• 

o caso dos lndios 

Numo. dae ui 
timo.a edições 
do CORREIO 
DA LAVOURA, 
no programu 
traçado de pug 
narmos pelos 
problemas Ine
rentes ao pro 

greeao moral ., material do 
l:!raell, tivemos a oportuuida
de de IPcalizar o caso dos 
nossos indigenaa na fronteira 
com a Colômbia, atr .. véa da 
entrevista concedida à im
prensa amazonense por um 
cientista. 

A propósito dos maltrato& 
denunciados, o Serviço de 
Proteção ao• Indioe, com sede 
na Capital da República, lor
neceu a •eguiote nota: 

"Pelo Regimento do Servi
ço de Proteção ao• lndios, 
compete aos Postos Jndlgeoas. 
entre outras obrigações, a de 
não permitir violênci11 coutra 
o lodio, promovendo a puni 
çllo dos crimes que se come
tam contra êleB. garantindo o 
respeito á familia l11digeon e 
promovendo a puolçl!.o dos 
quEI o violarem ou tentarem 
violar. 

A entrevi•ta do Br. Nunes 
Pereira, dada aos Jornal•, 
constitua uma denuncia gra 
ve ou seja a penetração em 
nosaa fronteira, no alto Rio 
Negro, por aventureiros, vin
dos da Col6mbla, solreodo, em 
consequência, os nossos ln
dios que .. u habitam. 'rem o 
S. P. 1. ali um Põsto lndigsoa. 
cujo nncarregado também é 
envolvido na aludida denún
cia . 

Esta Diretoria, em face do 
que é apontado, locootioeote, 
tomou as necessárias med!
dae ordenando á Inspetoria 
de Manaus a Intervenção ime. 
dlata oo sentido de levar 
para o local os recursos no
ceHárlos à delesa do indi<', 
bem como velar p~la lrontel
ra próxima ao aludido Põsto, 
requistlaodo, para tanto, a 
fôrça necessária à maouten 
ção da ordem e capturu c!oe 
que cometam delitos contra o 
lodlo ou oua propriedade. 

Dentro dêsee aspecto, o 
Serviço de Proteçllo aos fo. 
dlo• agirá energlc11meote, lu
glodo, no entanto, á sua ai 
çada os demais !atos coos
t,ootes da rderlclu denúncia''. 

Despacho t,•legrlll1co do 
OoUlola descrevem que apó• 
:!00 anoa <lu ••P"raçno, vol · 
tt1.rnm a encootro.r-sc, xnvun 
tes e corujb, na• proxlmld•-
1tes da Mltlcln rle sn.o Fdix. 

Nolfch••· dall vrocedcokd, 
revelam que os lndioe da• 

duas tribus, cuja rive!l(a1e 
era tradicional, celebrart m 
le•tlvameote o acootecimeo• 
to, presenteaotlo-se mutua
mente e realizoodo a ceri
monia da troca de colares 
de. paz 

Um capitão doe xavaotes e 
vários i:uerreiros tran,puse
ram o r ío Araguaia e forem 
ter na aldeia Me carajlls, on
de foram recebidos num am
biente de plena cordialidade, 
ollo sem antes oe mediadorea 
"dlplomáticos" terem I e i to 
uma exposição doe bons pro
poeltoe q u e animavam as 
duas tribos, es quai• deseja
vam uma recoocillaçllo. 

Recorda-se que, desde a 
penetração do• bandeirantea 
pauliste.s pela bacia araguaio
tocantins, por volta do llm 
do século XVII, xavantes e 
caraJáe entraram em lutas 
sangrentas, tornando se oa 
primeiros lolmigoe lerreohoa 
dos eegundoe. 

Na maioria das vezes, coo• 
clue o despacho telegráfico. 
quando se encontrava um 
caraJá morto a llexadas 1011:0 
ee sabia que tinha slJo VIII• 
tlma d um xavante e laae 
aconteceu durante século• 
sem 88 contarem os combate& 
colellvos, nos quais niio ra• H 
vezee a extermlneçfio d o• 
aborígenes era quase total. 
Oe xavaotee, antes de reala• 

1 Felbovin 
POMADA 

Substitue o Bi1turi nos tumore1 
e infl::un.t'i:Ões, asi.im : 

1 - com pús - abre, drena 
e cicatriza. 

2 - sem pús - aborta a ln· 
flamaçJo . 

Pedidos a e. BRITTO 
LAVRADIO, 178-A 

belecerem o e eu contacte 
com os caraJAs, rondaram du
rante noites seguidas a al
deia de São Fellx cm atitude 
pacf!lca, talvez para inspirar 
a coollaoça em seus lrmiloa 
daquela trlbu. 

Bells1lmo exemplo de COD• 
lraternlzaçllo ! 

Por que os nofeos homena 
civlllzsdos. que vivem 88 de· 
gladiando numa ~terna lula 
de llmbtções. da rac.... de 
múltiplos rnterê•••• lnconl~•· 
eavcls, o!lo "" mlruw no e., 
pelho dos aborlgeoee? 

-Ex_à_m_e_s_d_e_A_d_m_i_s_sã_o_:-~-~-~-;-;_f_c~!!rt«: Ginásio Afranio Peix.oto 



2 ~l')U[IO ~ LA.VOUllA Domingo, 17-XU-1960 ~~==========~~~~ 
Aos distintos amiAos, leitores, assinan
tes e anunciantes do CORREIO D A 
LAVOURA, formulamos os melhores 
votos de Boas Festas pelo Natal e um 

\f ormaturas !r~r:n~eo~~l!~~!~~~~~ e i n e 
A sta. Alice Ferreira de Car- são ao norte do "ais HOJE - A conl,oua,10 do 

Verde 
valho, da turma de odontolan- filme em série "0 segredo 401 
dos de 1950 da Escola de Odon- .Acaba dt , , greuar O uta tumuloo"; e o drama ''Bufalo 

Ano Novo or6spero e feliz. 
Quadrin h a 
Vr•d mtrtce tm v t rdad,, 
Amign diste J·1111al, 

tologia da Faculdade Flumi- cidad,, dt sua t ,ccursllo por Bill", com Joel McCrea, lh11-
nens~ de Mediei.na. colou grau 1D:Ja, as c<Jpifois do nnrle do tt:co O'Hira e Linda Darnell. 
no doa 13 do corrente, pres- Puts, o prof ú opn/do ,',/,achado. 
tando este juramento : "Pro- Esp,rit,stas d• Porto .Al,,tr, , 
meto que, no exercício da S. Paulo, Currl1ba , /ào de 
Odontologia, serei sempre fiel Janeiro CQmf)uu rom J.ima Ca.
aos deveres da honra, da ciên- ravana de Pralernldade t tm 
eia e da caridade. Nunca m e fau da justa projte4o ' nos 
servirei de minha profissão meros 1sfnriticos do Pais, fh
para corromper os co~tumes rnm a clu'{io da rtsPt cliva Ca. 
nem favorecer o crime'' ravana ao prof. Nachado. .A 

GRUPO ESCOLAR RANGEL PESTANA 
Enoerramento do ano letl.,o 

Pela manhã do dia 12 do corrente. realizou-se no Orn
JIO Escolar Rangel Pe1tana, com a presença de auloridadea e 
Krande numero de professoras e alunos, a solenlda1c da en
cerramento do ano letivo de 19r,(J. Depois do Hino Nacional, 
ças1adn pnr todos os presentes, um aluno fez a despedida da 5• 
1erle, seguindo-se uma demonst ração de educ,ção tisica , jogos, 
t·r·nq~edo cantado por alunos da I• serie, quadrilha na roça 
• inauguração da exposição de trabalhos manuais. 

O,:pols, na b•blloteca do I.Jrupo, foi homenageada a dire
tora d,quele es labeteclmcnlo de ensino, prof•. llaria Debora 
Ou: rra Saldanha, que recebeu valioso mimo do corpo docente 
Nessa Jcaslão, quando foi sorvida uma mesa de doces, usaram 
lla palavra o prefeito dr. Sebastião de Arruda Negreiros, o téc
nico de educação prol. ll[ario Campos e o sr. Carlos Batista 
P ilho. presidente do Circulo de Pala e Professores, 

FATOS POLICIAIS 
Morte ~Cíblta, Sábado passado,q\.iando ia embarcar num 

ô n i b u s da Pagé, da linha de Andrade 
Araujo, faleceu subitamente na av. Nilo Peçanha o sr. Luiz 
Pires, mineiro, preto, de 46 anos, filho de José e Carolina P ires. 

B 9 p a n e ame nto. A sra. Ida Sanoiig, residente em 
Rocha Sobrinho, queixou-se à Poli

cia que fôra espancada em sua casa pelo individuo chamado 
Jlliro e por sua cunhada Leica. A vítima receb~u curativos 
no Hospital local. 

Arromb11mento e roubo. A Alfaiataria e Joalheria 
Popular, de propriedade 

do sr. Herszek Jankiel Merszag, situada á Praça Manoel Duar
le, 4, em Mesquita, foi arrombada pr,r ladrões à noite de 11 
para 12 do corrente, os quais levaram casemiras e joias ava
liadas em 120 mil cruzeiros. 

Farto. O sr. Francisco Salustiano de Medeiros queixou-se 
- à Policia que os ladrões visitaram há pouco uma 
casa que êle possue em Caioaba, levando dali os amigos do 
alheio vãrias ferramentas, como serrotes, martelos, puas, com
passos, limas, etc. 

Invasão de domicilio, A sra. Dolores Lins Peder-

Que ] ,s1i s, todo bo11dadt, 
Lhe dl fes tas n o Natal. 

L J AI A 

l)A'fAS INTIMAS 
Fizeram ano~ oest., mês: 

- 11, meoloo Luiz Jr. (t• 
anive rsário). !Ilho llo sr. Luiz 
Rodrigues u .. :-,,1v<1 e "º d 
Rosl!. '-'· da S ,lvtt; 

- 11, d. 1~,tn Forles Ft•r
naodes, esposa do ~r Nilton 
Fernandes; 

- ll, jovem Ernaoi Fran
cisco Moreira: 

- 12, sta. Nilcéa Marques 
Pereira; 

- 12, jovem Rooalvo Go
mes L,;v1oas; 

- No dia 14:, no Minis terio txcursllo se dtmorou por ,nis 
de Educação, colou grau a • mtio e tSiendeu-u dt Sal
sta. Teresa da Graça Madeira, vador a Manaus. 
da turma de diplomandos de Entre os impresslJt! mais 
1&50 do Conservatório Brasi- /ortu que o txcursíonista no· 
leiro de Musica, a qual, além vaiguassuano traz, salitntam. 
do curso de piano, fez com s~ as que lh~ deixaram a Ca• 
brilho o de professora de ini- choeira de Paulo Afonso e o 
dação musical. Com O pensa- ,..,,, Amazonas. ]mpressDes que 
mento na Arte ela prometeu, apareceriJ-0 em Correio da La. 
no exercicio do magisterio, voura. E duas vtus ,P6r $tma
"ser sempre fiel aos deveres na, as 2as. e 6as. fei ra$, ds 20 
da honra e da probidade pro- h,, na S4dt do C. E. "FA Esp,. 
fissional e tudo fazer quanto rança e Caridade", Iara o ex
estiver em suas forças pelo cursionista o rtlato da viagem, 
progresso da Musica e gran- Por Estado visitado. 

SEGUNDA. TERÇA E QUAR. 
TA-FEIRA - O, empr,gadot do 
Cm-= Verde apru~ntam no 9, 11 
Festival a contlnuaçã~ do 1,1-
me cm aerle •·o homem loguc
h:''; e o drama em tecnlcolor 
' 'Paixão e sangue", com Via 
Htlton e Susan H,ywa1d. 

QUINTA-FEIRA - O drama 
·o, quatro testamentos", com 
lames Cralg e Sl~ne Hasso; 1 
o filme "Caminho da vida" 
com Fredrtc March e Dan o.'. 
ryea. 

SEXTA. SABADO E OOMfN. 
00 - A continuação do fllm1 
em serie "Segredo dos tuma. 
los", e o drama •·No velho C~ 
lora<!o", com Glenn Ford, Ellea 
Drew e Wllllam Holdeo, - 12, me oi D a Teresioha 

lnaciu Lopea Freire; 
- 12, jovem Naize Cruz 

de deza do Brasil". 
- A sta. Alia Saber Briga

gão acaba de concluir com 
brilhantismo, no Colegio Ben
nett, o curso colegial, tendo 
sido realizada a solenidade de 
sua formatura a 15 do fluente. 

... -Sousa; 
- 12, sta. Vaoda Cardoso; 
- 13, sr. Cipriano Bastos 

Ploto, residente em Osvaldo 
l)ruz; 

- 13, sr. Edmundo Bernar 
des, residente em Patl do Ai 
!ores; 

- 13, menina Luzia Cella 
Pimenta dos Santos: 

- 13, menino Antonio Pau 
lo, filho do ten. Roberto Ca
bral e de d. Carmen Cabral; 

- 14, ata. Maria Noemla 
Leal; 

- 14, menina Marlene, !ilha 
da sr•. Gloria A. Mondes; 

- 14, menina El1'ine, lilba 
do sr. Armando Sajes Tei
xeira e de d. Adi S. Sales Tel 

DR. fERftAftDO DOURADO 
DE 6USMAD 
ADVOGADO 

Trabalhista-Cível. Comercial 

11oràrlo : 12,00 àe 16,00 hs. 
Terças e q uintas-lelras 

Ru1 Mal, Floriano, 1962-Sob. 
em frente á ponte de Nova liua11U 

DR. AlFIRIElDO SOARES 
CLINICA OE CRIANÇAS 

CONSULTÓRIO: Rua Bernardino i\\elo, 18'7 • I• aad .• S1!1 11 
Tel. 101, dlàriameote daa 16 às 17 hs,, exceto àe 5&'. leiraa 

RESJD2NCtA : Raa Antonio C1rlo1, 145 Telefon~ zas 

EXPOSIÇÃO DE 

ENXOVAIS 
Gruta Santo 

Antonio 

xcira; 
-- 14, menino Nilo Sergio, -----------"' 

ltlho do sr. Cesar Palmelri, e 
de d. Slldorema Palmeira; 

.A Obra do Berço da Pia 
Urri/Jo das Filhos de Maria, 
nesta cidadt, convida por nos
so intermedio seus contribuin
tes e iumois p,ssaas para as
sistirem d e,cposiçllo dos '"""º 
vais, a qual serd realizada hn
je, dia 17, apds a missa das 7 
horas, rro SallJ,1 Paroquial, 
bem como d r,specliua distri• 
buiç{Jo a, MlJes pobrss, a su 
eftluada no dia de Natal, as 
9 horas. 

Inteiramente remodelada, 

inaugurou-se ontem • Gr11· 
u Santo António - Bar e 

R«uuraote, da 6rm• H<r· 

mida & Ribeiro, A non 
casa, sita à rua Marechal 

Floriano Peixoto, :914, está 
<m condições de atender 

- 16, sr. Arl Barboaa da 
Silva; 

- 16, me nina Teresinha do 
J esús, !ilha do sr. Antonio de 
Araujo o de d. Josefa de 
Araujo; 

Serzideira. 
Rasgou seu terno? 

À av. Nilo Peçanha, 512, casa 8, 
serze-se com perfeição 

qualquer tecido, 

neiras apresentou queixa à 
Polícia, dizendo que a 13 do fluente um individuo chamado 
Antonio invadira sua casa situada na antiga Estrada de Iguas
sú, em Caioaba, onde residem os colonos Antonio Miguel de 
Barros e Jurema de Oliveira. Antonio de Tal ocupara um 
dos comodos da referida casa com cadeiras, mesas e outros 
objetos, que foram transportados por caminhão. 

- 16, menina Lucia Maria, 
!ilha do sr. Juveotiuo Borges 

t 
. "º' fregueses mais exigent<L 

6uilberme lirnni Registro de Imóveis o de d. Aialde Borges 
F11z anos boja o eug \\'. 

\ Dr. Helio Cianni Marins \V. Watkios. 
{'lOIVADOS (Missa de S()o dia) COMARCA DE NOVA IOUASSÚ Vendem-se à rua Paraú. 

na Po,oe, & 
ca s ao redm 

1 

CIRURGIA - CLINICA GERAL - PARTOS 

,\\édico Assis!. Clínica Cir6r1ic1 do Hospital I.A .P.E.T.C. 

Cons ultório : Resldcncia: 
··Edilicio Cocoua" • •lia 17 R. Bernardino Melo, 24?9-Tel. f50 

Nova lguassú Estadc do Rio 

FUTEBOL 
Jgaassá x Magé 

Hoje, no cJmpo do E. C. 
Be11orJi Roxo, vai realizar.se, 
om d •puta do Campeon•to 
Plumln<ose de Futeb ,t, sensa
•onai enconlrt.i entre a1 Seleções 
d: Nov, leuassú e Magé, rei 
nando em torno d~sae match 
que V3t reunl r os melhores lo: 
&adores deate !11.un\clplo e do 
de lla&é, um entusiasmo fora 
tio comum. 

Dclcnderlo aa noesaa coru 
antre' outros, os craques Hamu: 
too, Orlando, Genlnho. Marlo 
fc Sousa, Btcudo e )llca, de 
cujot ealorço1 dependert a no1-
.. reh•bllltação. 

A. C. ALIADOS 
Convocação da Ao•embféia Oeral 

Convoco os srs. A ssociados, 
na for,na das disposiçb,s esta. 
lutarias, pura a Assem6ltia 
G•ral o,dina ria, a reali~ar~se 
na sed, da L iga Jguassuana 
de Desportos, nesta cidad,, ds 
20 horas do pro,cimo dia 19 
do corrude, a fim de el,gtr o 
Prn idtnte. Viu-pr,sident, s o 
Co,.selho Fiscal para o 1,c,r. 
ctcio d• 195 I. 

Nova lguassú, 16 d1 dezelff 
bru d1 19~. 

Joaé de Moura, Prosid, ,.t, 

Mesquita T . C., lclicllando-o 
pelo levantamento do vice-eam. 

-

, 
1 

peonato de baequete da LID; 

lla'SU a•nuetn [lnbn c) oficiar à Aeaoc!ação AtléUca 
i ill 1, ~ Banco do Brasil e ao Alcindo 

Õ 
Ouanabara, da cidade de Jlagé, 

llSOLUÇ ES DE U-IJ-1950 no 1entido de realizar psrtidH 

) R i t d b 1ml1to111 de b uquete; d) aau-
a e11 1 ar e ~r con eclm•0 • decer ao ~ rande desportista 

to ao corpo social do con•lte lgu111uano Cr111011no Chaves a 
de formatura do caro cona6elo \ genlll oferta do portlo prl~Ci·. 
Gr. Seblllllo Herculano de Ma- pai para a nossa quadra; e) ro
tos ftlho, m11l dl111o Pruiden• mar coobeclmento e arqutvar o 
te do Con,elbo Deliberativo do Bolellm Oficial n ~ <la LID 
Clube, cOnilfatulando,ae com o • 
mesmo; b) ezpedlr olfclo ao HtLIO SOMA - lo Secrel6rio 

A 8 deste, contratou cas11 
meato com a sta. Lacl Cardo
so, !Ilha do sr. Vi,ldcmiro 
Cardoso e de d. Hononna 
Cardoso, o Jovem A mau r l 
Amarante Romaguera, lilbo 
do sr. Raul Ami,rante Roma
guora e de d Julia Miranda 
itomaguera. 

- Também a 8 deste, o sr. 
RobBon Francisco da Costa, 
filho do sr. Pe<l.ro da Cost1< 
e de d. Antonieta Francisca 
da Costa, pediu em casamer,
to a sta. Adela ide Jorge Cbal 
lum, !Ilha do ar. J orge Cbal· 
!um e de d. Maleke Cbal!um. 

CASAMENTO 

A 2 do lluente, reailzou se 
n eota cidade o enlace mstrl
moolal do jovem Manoel Pc 
dro de A. Couto, lllbo do sr. 
Pedrr, Taveira do Couto e de 
d. Deollnda de Almeida Cou· 
to, com a sta. Dente., Reestei 
de Araujo, lilba do er, Manoel 
Braoll de Arauto e de d. AD· 
gellna Reeotel de ArauJo. 

l'oram padrinho• dos noi
vos, tanto no c!vli ~omo no 

Catatina Lic14rci, filhos, no 
ras, genros, netos, bisnatos e 
demais parentes servun,sa des 
te mefo para convidar todos as 
pessoas amiga s a assisti· 
rem, as 7,30 horas do pro>dmo 
d ia 20 (quarta-ft~ra), na ,g~e
j,.~ Matriz desta cidade, d r,r,s. 
sa que ,nandarao celebrar_ em 
iti tençtlr, à alma de stu ines
qutcivel espni;n. pai, sogro, avô 
e bisavD, GUILHERME Ll
CVRCI, antecipando aqui os 
seus uo radecimuilos a quantos 
compa0recerem ao ato religioso. 
Nova Jguassú, dtz, mbro de 1950 

religloso, o sr. Pedro Taveira 
do Couto e Senhora, por par
te do noivo, e o sr. Manoel 
Brasil de· Araujo e Senhora, 
por parte da noiva. 

ANIVERSÁRIO DE 
CASAMENTO 

A 16 do fluente, fez anos 
o distinto o estimado casai 
Henrique Duque E a t ra d a 
Meyer-Eufrosloa Reis Meyer. 

Carl6rio da 1• Circun1crt,110 

Pelo presente edital com o 
prazo de trint• dias e publica 
,ão por lrês vezes, atendendo 
ao que foi requerido por Guinle 
Irmãos, com sede na Capital Fe· 
deral, á Avenida Rio Branco, 
r.os. 135/137, 3o andar, faz sa• 
ber aos promitentes comprado
res, Dalila Angelica Cunha, An
tonio Paulo do Oliveira, Eládio 
de J•sus, Pedro Vicente da Cos
ta, Adahyl Romeu Marques Ro
sa Wilson Bastos Dantas, Sal
va'dor Cosia, ifercsita Lopes e 
Eu g e n i o Barbo!la, res_identes 
atualmente em lugares ignora
dos, que ficam i ntimados para 
efttuarem neste cartório do 2o 

fJ'.<~~:!'~:u~~~ú~,~~li;.~:;!::: 
tos das preslações atrasadas 
decorcentes aos loles de terre
no constantes das averbações 
números 1 585, lls. 274, tlvro 
8/C, 1.144, lls. 93v. llvro 8/C, 
1.105, lls. 91v. livro 8/C, 1.364, 
li•. 157v. livro StC, 959. li•: 4v. 
livro 81C 844, 11s. 285, hvro 
8,1!, 510, 011s. 25vt26, livro 81B, 
t.2ó6, 11, . 270v. li"FO 81C n, 10, 

construidas com forro de 111", 
agu~ e luz. Preço : CrJ 95.000,IJI 
cada uma, facilitando-se meta
de à vista e o roslante no pra· 
zo de 6 meses, ou vende-te o 
conjunlo. Tutar com o sr. SI· 
monalo à av. Irene, e. 13. Non 
lguaHú, Estado do Rto. 

ns. 40, livro 810, sob pena dt 
o oão fazendo serem cancela
das as referidas ave1baç6e1- o;
do e passado nesta cidade Rl • 
Nova tguaS5ú, Estado do 0 

de Janeiro, aos doze (12) dial 
do mes de dezembro do 11° 
de mil novecentos e cinqucat• 
(1950). Eu, Nic~~or Oonçal•~! 
Pereira, sub-Ohcial do ~<1(11 1 
o datilografei. Eu, h•oi~l 
Duque Est,ada Meyer,. •• 
do Registro de lmo••!'• 0 .liir 
bscrevo e assino. H""'Ct ald• 
qu• Estrada M,y1r_. . r tJ 
por cópia, cujo o_r111nal d 1 
selado em conrorm1dade co:,. 
Lei e afixado no lugar de . 
rume deste cartório. H,llfffl" 
Duqu, Estrada /,1,,ytr, 1-3 

·• ~ -x--: .. :,.:-: .. : .. :+<J.~-:..:-,.!t--x , ~,-,-, -R•!-·:·•:,..,.'-: .. ,-.~ ~ e ,-o-• 

Ci u i mar ã e s I Fernando Nunes Brigagão Mário 
e s e R I TéRIO 1 1\V. 

AD V O G A DUS 
NtLe P B~ANll!I, 8 - Sobrado - Nf>V11 16UIISS0 

H O R A ft I O (D i à r i a m e n t e) Das li •• li bo,., 
Das 9 às 10 horas 

íFS.011 
.,, -

1\ Col·égio Leopoldo 1

\ ~;:::i~~c· 
Comercial 

Jardim de ínfancía e primário, no mais 

antigo educandário de Nova Jguassú, á 

rua Marechal Floriano, 1074 ( , :i.094 

Admissão 
a pnrllr dtt 
15 <lt> dt2a111· 
br.> 80., rut· 
soe o nc taJ•. 

,c.an 
.... '8enf 

Ali. l•-

·-lopado· ........ 
Alt. ,, -••púficlç ,.,... 
IIBUrI 



A C&m1r1 Mo.nicipal ~e !'Jovl JgoaHú, por seus representan· 

11 
IIIU', decreta e en sano1ono e promulgo a segointe Resolução : 

Art. Jo - Fica considerado de utilidade pUblica munici ... 

1111 in1tituiçlo desportiva deste Municipio~ denot11inada s. e. 
toqainbo de Morro Agudo, com sed(\ na localidade de Comen• "'ºr Soares e filiada à Liga lguassuana de Desporlos. 

Arl. 20 - A presenre Resoluçio produzirá eleitos a par-
111' dl dai• da sua publicação, 

Art. Jo - Revogam-•e as disposições em contrario. 
Prolellllrl ](unicipal de Nova Igoasso, 6 de de••mbro do 1950. 

SIBASTIÃO DE ABRUDA NEGREIROS - Prelei'6 

Beaoluçã.o D. 153 
Dá nova denamlnaç:ão a um logradouro plblico 
ne1fo cidade. 

A Camara ](nnieipal de Nova Jguas,ú, por seus representan
• ltpil, decreta e eu oanciono • promulgo a seguintA> Resolução: 

Arl. 1° - Passa a denominar-se Praça Dr. Manoel Reis 
, 11111 lo1r1douro público Largo do Rancho Novo, no to dis
rlto deite Muaicipio. 

Arl. 2? - A presente Resolu~ão e,:itrará em vigor na data 
Ili AI pubhcação, revogadas as d1spos1ções em conlrario. 

Preleilln ](uuieipal de Nova lguusll, 6 de dezembro de 1950. 

WASTilO DE ARRUDA NEGREIROS - PreleitA> 

PORTARIAS 
O Prefeito ](unieipal de Nova Jgnastú, usando das atribui· 

_,,, 1se lhe llo conferidas pela legislação em vigor, 

Concede, 001 termos dos arligos 161, § !•, e 163 do de
lr!IO-lei u. 624, de 28 de outubro de 1942, e de acordo com o 
llldo médico, ao Artífice do Quadro Especial, Nelson Duarte 
• San101, 30 dias de licença, com vencimento, para lratamen
lD dt uúde, a parlir de 10 do corrente. 

Preltilura Kweipal de Non JilDlssll, 27 de novembro de 1960. 

Concede, nos termos do arl. 28, § 2• do decreto-lei n. 
MI, de I de fevereiro de 1943, e de acordo com o laudo mé 
~- ao e&l(anumerário mensallata, Gilda Quaresma Garrido. 
:'._ dil5 de licença, para tralamenlo de saude, com dois terços 
., ftlpe~li•o salário, em prorrogação. 

Phle1turs Munieipal de Nova Iguassú, 27 de novembro de 1960. 

Concede, nos lermos do art. 28, § 20, do decreto-lei r. 
117, de I de fevereiro de 1943, e de acordo com o laudo mé-
11co,._ ao nlranumerário diarista, Olaviano Carlos Cordeiro, 30 

de licença, para 1ralamen10 de saude, com dois terços do 
lllptcti•o salário, em prorrogação. 

Preleilllra Kunicipal de Nova Jgoasstl, 27 de novembro de 1950. 

_ Concede, nos termo• do art. 28, § 2", do decreto-lei n. 
.. ,, de I de fevereiro de 1943, e de acordo com a comunica
Cio do lntlilulo de Apoaenladoria e Pensões dos Industrillrios, 
~~!anumerario diariala, Adriano Conceição, licença para Ira 
--,o de nude, a parlir de 19 de selembro e até 31 de de
~o de, corrente exercicio, sendo dois meses com salarlo 
i'<t1'11 e o re1tanle com dois lerçoa, deduzida desse salario 

IIIOla paga pelo insliluto, 

l'hleinra Muuicipai do Nova Igu11sú, 7 de dezembro de 1950. 

IEBASTilO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 

CORREIO DA LAVOURA 

CODIPBESSOBES 

"f RI GIDl\l~E" 
GELADEIRAS COMERCIAIS 

GELADEIRAS DOMESTICAS 

Oficina de con•erlo• e 
montsgen• - Te/. 272 

eonsulte•no'!I sem compromisso 

Trav. 13 de Março, 48 
Nova lgu•••d 

3 

eomarca de Nova lguan(i 

E C) 1 T A L, 
D• publicação de documento,, •• proceuo de loteamento de 
turo•, cora o pro.zo de 10 dlot, o requerimento do Soci•dode 

Territorial Con1fr1,1torca S01EC Ltdo., no formo obaizo t 

Henrique Duque Eslrada liley,r, Ollclal da l• Circunscri
ção do Registro de lmovela da Comarca de Nova lguaasO, Es• 
tado do RIO de Janeiro, por nomeação na forma da Let, etc, 

Pelo preaente edital, com o prazo de 10 dia~. bço aa
ber a que1n Interessar possa que pela Sociedade Tt'frltort;11I 
Construtora Sotec Ltda, com sede à Avenida ~llo Peçanha, 45, 
nesta Cidade. foram deposltad.>s ne,te cartório, para lnscrlçlo 
na forma da Lei. o memorial, a planta, 01 Utulos de domlnlo • 
mais documentos referentes à 'VIia l::Sorge,th" or1g1nános <I" 
seguinte área de terra,: Arca de lerras com aetenla e cinco 
(75) metros de frente para a Eitrada Nov~ lguanü, alé o rumo 
de Evaristo Malaqut, França e Souza, com a moma la1gu,~ 
nc,s fundos, por se1scentoti: (600) metros de t:xten,.ã,..,, m-'IP ou 
menos, confrontando com EmebtO de.:, Santos e Pedro Ribeiro 
Bastos e seus filhos, slluado em Reliro, lercelro dlslrllo dhle 
Munlclplo, fora do perlmetro urbano. Aos interessados porven
tura existentes fica marcado o pr3ZO dt! 30 dias, para efeito de 
Impugnações, cujo processo se .ach1 à dlf1pos1ção de taia lntt:
ressados. Para constar foi fi:110 o pnsente e outros de igual 
ttõr, para atlxação e publicação pela Imprensa. Dado e pas,a. 
do aos vinte e sett (27) dias do mês c!e novembro tie 1950 Eu, 
HenrlQue Duque falrada Meyer, Ollclal, o subscrevi e assino. 
Ass. H<rlriqu, Duqu, Estrada .11,y.r. Extraido por cópia logo 
em seguida, estando o orJ$tlna1, que foi afixado, !lielado na lor
ma da Lei. Eu, Henrique Duque Eslrada Meyer. Oficial, a su-
bscrevi e assino. Henrrque Duque Estrada M,,,r. 3-3 

-~------~ . .,.,,.v.~---~--.. ~.,,...~ . .,.,,.~-,..,,.,,.,,.,.,.,,..,._,,._,,_ 
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TERRENOS 

PICK-Ul'S, MOTORES, .IIICROFONES, CRISTAIS e CAP• 
SOLAS para todos os tipos. Grande rendimento e dura• 

bilidade, por serem leitos para o no,so clima. ~ 

Vendem••• magnillcos lotes d• terreno ne1to 

cidade, com ãgua, luz, esgoto e meios- fie,, • o 
dois minutos do estação da E. f. C. B . 

RADIO-TECNICA MOREIRA ~ t ~:~,~:.~~ L:E~D~~-~E~~V :, ·:~:~~.! 
Oficha Mecâ:1ica Iguassú 
Con1crt0 e rrfo,m~ geri! de :utom6vc-is e ca· 
minl,õcs. - Solda-se a oxigênio. - Adaptação de 

freio, luJuulico, a qualquer ripo d~ carro. 

DUCC/NI & FRANCO 
lt. Marec~al Ploriaao, 2376-NOVA IOUASSÚ-E. do !tio 

Trotar à rua Antonio Carlos n. 145, com o d,. 
Nelson Saaru. - Teltfone 288. 

Curso noturno 
gratuito 

A lodos os trabalhzdo
res que desejarem Ins
trução, o Ginásio Afrànla 
Peixoto mantém um rurso 

noturno inteiramente gra

tuito. 

(7) 

Ginasio Af ranio 
Peixoto 

um bom colégio 
para os seus 

filhos 

BAIRRO JOANA D'ARC 
Vendem-se ma.gní:8.oos lotes 4e terreno, looa.liza4oa no prolongamento da. raa 

Paulo de Frontin, a 3 minutos a. pé d.a. esta9ão, em rua. calça.da, com 
o ma.ia belo panorama. e melhor clima. da. cidade, providos de 

lu• elétrica., á,gua, esg&to e ruas ca.lça.da.s a, pa.ra.lelepipedoa. 

VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO 

Tratar com o sr. Jorge, na Praça da Liberdade, 84 -- Nova Iguassú E. do Rio 1 
_,. 1 1 ····~-lsH:0 G.O..t.0:.0.~-0~='-Qi.:Q_C O_M-:-C:M. C O C K-'W.r.r":-.c:~u~:·•:+.:..;~~~«~~~; .. ;...; .. ; .. ~ .. ; .. :~~-..;-: .. ; .. :..; .. ;-;-; .. ;-;-;..;-:~-..; .. ;-;-:·.;-:••; .. ~;-.; . .;-;-•;-;-;-: .. :~--;,,-;-; .. ; 



«E R A U M A V E Z ... » 
Está circulando mais um número de «Era Uma Vez ... •, 

como s empre com lindas histórl11 e belos dese~hoa. 
Nessa edição destacam ae II histórias em quadrinhos Su. 

per Gato, a cnnlinuação de Branca de Neve e oa 7 Anões, 
Acontece o seguinle. o Sapo e o Ralo, tõdas de grande movi· 
menlação e inteiramente do 111:ndo da pequenada. 

•A revista inlanlo-fuvenil mais bonita do Braeil• apresenta 
nesse número a inleresunle charge: - e No Reino da Conluslo•. 
duas páginas de desenhos humorfslicos, con1endo abaurdos e 
erros, verdadeiro teste de obscrvaçlo, com premlos em livro, 
pua os concorrentes que alcançarem I totalidade de pontos. 

Seus contos e romances: O P, lnclpe e o R atinho, Sir 
J<rry, o detetive e a dramatização . cara de Corufa• , também 
,Ao ideais para as prnleasoras e crianças. pois a par de um 
fundo escrupulosamente moral, tem o sabor da aventura tão 
apreci•do pelo público Infantil. 

Notamos ainda as seções especializadas dessa ótima re• 
•bta como por exemplo: O Estafeta, Palavras Cruzadas, com 
prêmios em livros; Filatelia, Meu Canlinho e muitas outras pá
gisas de maléria interessante que contenta os mais variados 
g r,stos. 

ol!ra Uma Vez ..• • é editada em Belo Horizonte, sendo o 
acu enderêço: Caixa Postal, 870. 

' ~ J • • • 

1858 r··I .. -
1 

1950 
CCEL~O BAQ80é",/\c 

O•••O.o•e•-. ....... , .. 

NOVA GAR OTIN HA 
Cnmer bem todoa 

~ 
O A FE' E go~t11m, m11s para 

e mer bem só no BAR n ... stourante Nova ti ti: !".,-, 
Garotinha - j 

?,( ,~. - :-

Restaurante de ·w'~ Bebldaa de 
{l rlmeira orde m. 

Petisquelrns 6 todaa as 

portagueaa Qaalldadea 

1\lm~ida & Cio. ~tda. 

Rua Marechal Floriano, 19BB=Tel. 129 
NOVA IGUA.SSÚ - E. ao RIO 

.,. ............................ , 

Domingo, 17 XU lllliO 

Registro de Imóveis\ E. o. Igua.aaú 
COMARCA DE NOVA IOUASSÚ RESUMO DOS ATOS DO SR. 

2•. CIRCUNSCRIÇÃO PRESIDENTE: 

a ) - Tomar cil1«:ia • arq,d. 
va, oficio• s/n do E. C. J,... 
pend,ncia • Ja Fednaç/Jo Fl.,_ 
mi_~nu tú Tiro ao Aloo; 6) _ 
oficiar a Ftdoraçao F/14,ni
•• d, Tiro ao AifJo, fdiata,._ 
do-a por sua instolaç4o; e) _ 
ced,r a praça do ospo,tu oo 
E. e. lr1<úp11Ul1ncia, no pro,.;. 
mo dia 17 (hoje), paro o Ji,,t 
so/;citado, r,speitados os di,,;. 
tos dos assQc,adus; d) - ,u. 
signa, os associados NiaJl1n, 
Rodrig""• da Siloa , L•-· 
t;,,. /:'irts d, Mt lo pa,a ,,. 
pr,s,nlar,m o C/ub, no ato 
da coroaçDo da Rainha da 
Primav,ra da .A. A. Fa//,95 • 
Jguassú , pa,1;ap_,,,,,. dos 
sol,nidatUs com1mo,at1t1at; 1) 
- r,alizar no dia 10 d• tJ.. 
z imbro pro,d,,.o, com inicio d, 
21 horas, uma """'iflfgutiro 
dançant, ,,,. 1,o,nmag,,,. ,11 
campeas de oOlei. 

Non Igausú, 29-10-l!lõO. 

(Condoe .a 7• pielN) 

ENCONTRADA NAS DROGARIAS E FARMÁOAS 

Seus laboratórios 11 rua Joaquim Pai bares, 643 
Telefone 28-1218 - Caixa Postal, 602 - RIO 

· "V'\ • WJ"'l,,,--...,.: ... - ................ .,. • .,.. ______ .,. __ .,...,.., .............................. 'V .. _ 

Roaeo Deocleclo Ponlea, oll
clal subatltulo, em exerclclo, do 
registro de !moveis dctta clr
cunacrlção, torna pdbllco, de 
acõrdo com o que d ete rmina o 
artigo 2e do decreto-lei o. 58, 
de 10 de dezembro de 1937, que 
foram deposltadoa em seu car-
1orlo, à rua Oelullo Vargas n. 
126, nesta cidade, por Noemia 
Souto da SIiva, casada, de pren 
das domesticas, residente e do
miciliada à rua Si Ferreira o 
23-4, aplo. 28, no Distrito Federal, 
rnemorlal, planta e documentos 
referentes ao loteamento de uma 
a rea de terra com 23.000ms2, 
stluada na zona rural, ~· distri
to · deste Jlunlclplo, Bellord 
Roxo, no Caminho do Encontro, 
à esquerda de quem vai pelo 
meamo da Estação de Miguel 
Couto, a cento e noventa me· 
tros da divisa da Fazenda Re
llro, medindo 9S,50ma. de fren
te, 91,00ms. na linha doa fun
dos. 250,90ms. do lado direito 
e 261 ,00ms. do lado esquerdo, 
confrontando à esquerda com 
Roberto Martins Pinheiro e nos 
demais lados com a Sociedade 
Anonlma Mercantil e lmobllla
rla, dividida em 48 lotes de di
versas dlmenslles, e várias rnaa, 
para a venda por oferta públi
ca a prazo e em prestações. A• 
1 mpugnações daquele& que se 
julgarem prejudicados deverão 
ser apresentadas em c&rtorlo, 
dentro do prazo de trinta (30) 

GRATIS - Peçam o Indicador Homeop,lico •COELHO 
BARBOSA", escrevendo para o endereço acima. 

Manoel 

Coatabilldade, Aasist. PiHal, 
Coatratos, Traasf. e Legali0 

zaçles de firmas, Seguros, 

Decl. Imposto de Reada, etc. 

de A. Couto 
CONTADOR 

Escritório : Residência : 
Av. Nilo Peçanba, 23 • 3• • S. 6 Av. Nilo Peçanba, 630 

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

O Volante Duas Pátrias 

NOVA AURO.RA 
TERREIIOa Á PREaTAÇAO 

•EM ENTRADA E aEM JUROa 
BAIRRO SÃO JORGE - Ramal de Xer~m. Couda• 

çlo barata, caminhonete do Bellord Roxo e Nova Iguald 
at6 No.a Aurora. Clima igall a Petrópolis. Agua com 
abuudancia, e los e farç1 pusando dentro das tonas. Pl111° 
ta aprovada pela Preleltura de Nova lguass\\. Facilidade 
de coustruç~o~ Tenda em 72 prestaçll61 mensais a começar 
de CrS 225,uu. Tratar 6 ª"· Rio Bràuco, 91, 6° andar, oa 
com o sr. Mello no local ou 6 rua D. Lucia, 60, em Bel• 
lord Roxo, ou com o ar. Jnclau Ramo,, l rua lhrechll 
Flotiauo, 2035, teleloue 285, em Non Jaaa11t-E. do Bio. 

--•• IMlll W A • .... 
• 10 D 101010001MMIIIII a 11111111,,,-,,oe:ct~t•o 

1 Indnstria Concreto 
,:?al.,...~.l.-~~::71 

Independência 

Delll• P•r•!,cr Mont•nogro -
Conatrutor. Av. Santo• Dumont, 
626 - Telelone, 60 - Nova 
lguaasll. 

A~MAZEM INDEPENDENCil S. M. Jorraca - Coplu e pa 
pels hellográflco1. R, Uruguala
n,, 112-1• and. Fone1: 23-4968 
23-2663 e 43-8826. 

Secos e Molhados. - Bebldaa nacionais e eatran9elra11. -
Artigos de t•. qaalldade. - Eotrogaa r6pldaa a domlclllo. 

PALJ...,ADINO & CIA. 

Praça da Liberdade, 84 - Tel. 424 - Bova lgnassó 
., 

Mandioca • •'-J• - Com 
pra-ee qualquer quantidade, ~ 
rua S. Sebastião, 1695 (fundos) 
-Bellôrd Roxo-Estado do Rio 

TOSSES I IRONQUITES T 

moo cmsomo 
(SIL V III.AI 

GRANDE T Ô N I CO 

Ginasio lfranio 
Peixoto 

dias, após a 3' e úlllma publi
cação do presente. Nova lguaa 
sú, 7 de dezembro de 1960. O 
oficial substituto em exercício : 

um estabelecimento 
de ensino que hon
ra o Munlcfplo de 

Nova Igusa11(1 Rosto Ikoclecio Pont,s. 
2-3 

oaoa:::::==:.oo:ao ·-1\gencia International 

~ 
eamlobões, Tratores e M6qalnaa Agrtcolll 
Peças leg{timu e acesaórios-Vendu • consertos 16 • dwein 

Ofici,ros , urviço ,n,canico - g,rol : 

Trav. Moura Si, 85-Tel. 44 J 20-Nova 1111116-E. do R1t 

--:ro·====ioi:::::110 c.ao,-=:==::soaos:=r 

- -SE DESEJAS UMA eASR OB 
GRl~ANTl1\, PRe)eURR 

Pio quente a !Oda bora. Maalpll
laçlo eamenda. l!apeciallda~e •• 
ro1quiah11 amaatel1ad11 • b,aco .. 

to, de araruta e outro,. 

LUII IIVII & 60fflll Lldl· 
A,-. Nilo Pe,aaba, IOZ -foae dl-J Jt 

NOVA IGU!SSÚ - S. DO BIO --..... ~ ............... .. 
J C ASA KALIL 
y CA L Ç ADOS EM GERAL 

• 
P.ira homena, 1enhot11 e cr11aç11, peloa meoorct,,.,... 

A caoa mala bem ln1t1fada deita etdllff i K a. 1 i 1 li'. F ar j • 1 la 
• Roa Marechal P lorlaae Pehi:•«•, '2d 
? NC!>V A JGU11SS() - s . oe Rte 
~ .. .-....... --................... ~ .... 

ES 
5' 5881 
.. fac 

ltlalflln:Aar ... ..,. "' !!,1&11r .. , 
-Conta Mo -·-
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r,afeitura lnnicipal de Nova Ignassú 
=--
escc1la d~ professores 
para o serviço de exame 

4•. S é R J B - D J 11 19 
G•""" , 5 alunos. 1 turma, Aptfcadora: Ro'l\ Carmea 

_,111 Auxlllar: Luc! Soaree Ribeiro. 
n•· V•l«lo Roclio '"""Ida à Moeoo"hor Plzarro, 12 aluno, 1 

1 10 da Vah!rlo Rocha e 2 da Honaenhor Plurro. Aplléa. 
11'11.'AniJI de Ollvelra Caslro. Auxlllar: Jurema Diu Soarea. 
IIOII • Looo Broollolra, 2 alunos, 1 turma. Aplicadora: Helena 

Au1lflar: Irene Rela de P~lva. 
....,.;orlo Sobrl"ho 1 21 alunos. 1 turma. Apllcadora , )larga• 

J•••• Ramalho. Auxlllar: Ojanlra Pcrrota. 
~dl Ali•• Coolo, 3 alunos, l lurma. Aplicadora: Maria Mo
_,. A, .. jo. Auxlllar: Maria Augusta Alvim Leite. 
,_ ..,., do MHqulla , 21 alunos, 1 turma. Apllcadora , 011-

Valadlo Palmeira. Auxiliar: Alice Romeiro da Rocha. 
• Major SoHo A11tune1 reunfcfa à Eu:ola Estadual 1 8 aluno11, 

1 llr••· 1 aluno municipal e 7 esladuala. Apllcadora: Maria 
OJltelfl Soares. Auxiliar : Vitória Ferreira Santos. '"'""'"'"º Melo, 7 alunos, 1 turma. Apllcadora: Hllda 

51n10, llesqulta. Auxlllar: Ivone Gouvêa. 
illll Col. Bulh6oo Saléio, 3 alunoa, 1 turma. Apllcadora : lrace-

dOt Rei!. Auxiliar, MIiita LObo de Sousa. 
.. Dr. Nilo Po~a"ha reunida à E,cola Eoladual : 6 alunos, 1 
lllfllL Apllcadora: Zllli Rodrigues Pereira. Auxlllar: Irene da 
fllll Ollvelr,. 

Ablra Varga,, 1 aluno, 1 turma. Apllcadora: Rute Rlni 
ilt Melo Jost. Auxiliar: Léa Barcelos Porto. 

Loaoclo do Carvalho, 13 alunos, 1 turma. Aplicadora : 
,-..oda da SIIVJ Oandra. Auxiliar: Oanllce de Moraes Soares. 

Prefeuor Porh, 73 alunos, 3 turmas, J turno. J• turma, 
1 alvaos. Apllcadora: Nelf Soares de Vascoaceloa. Auxiliar : 
Ali Rodrleuea de )(elo. - 2• turma, 24 alunos. Apllcadora : 
llrl• Lalu Babo. Auxiliar : Maria Eunice Soares dos Anjos. 
_ 'I' 111rma, 24 alunos. Apllcadora: lracema Nazaré Barbosa. 
Aatlllr : J1cl da SIiva Preltu. 

ESCOLAS MUNICIPAIS 
5• SÉKI B-8& 11 LUNe>S-0111 20 

GNpo E.colar Borlo de MHq•lta, 17 alunos, 1 turma. 
Aplleadora: Aurélia de Sousa Braga. Auxiliar: Alice Romeiro 
•Rocb•. 

CORREIO DA LAVOURA 

DEZEMBRO! ... 
M1:S DAS FESTAS E 

DOS PRESENTES 

::::::::f:::::f: A .. '. ............ . 

Casa SANTOS 
(Ex• 1\LF1\111TARHI SANTtJS) 

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

CHAPÉUS, CAMISAS, ROUPAS FEITAS E 

UNIFORMES COLEGIAIS. 

QUB VENOE 11 PRB~es 06 FEST11S 

Cl\S1\ 51\NTOS 

Rna Marechal floriano Peixoto, 1968 
TELEFOIIE: 280 

NOVA IGUASSU' E. DO RIO 

G,.. Escolar Prolo110, Paris, 69 atunos, 2 turmas, 1 
llflO, I• turma, 34 &lunos. Apllca<:ora : Laura Cbapot. Auxlllar: 
111,1 Corre. Moreira. - 21 turma, 3b alunos. Apllcadora : Ju
,.. Dias Soares. Auxiliar : Xarla Aue111ta A. Leite, 

Escolas Particulares e Subvencionadas 
PKeVAS SUBJETIVAS - D I a 20 

Glrlillo Alrulo Peixoto - Coalulo Exaalnecl0t• , Xarla 
• Colcelçjo Melo, Natalina Fernanda da SIiva Oandra e Ma· 
tia Aparecida Clemente. 

1 Dr. Mi g u e I N. D o n n i 

lutlhlo lpauuaeo do En,tna - Coal11lo Ea-ltledora , 
C..e,n Silveira, Geralda )(arfou Hug~ e Terezlnha Fernandes 
lntelro. 

e.,. $to. Aotonlo - Comluio Ea-lHdora , Alice l(a
llúo, Lta Barcelos Porto e Caadldo Ferreira Pinto. 

ltallhoto l,ooil - Coalotlo Eaealnoclora , Zullma Loureiro 
lllte, Danllce de llorale Soarea Mlcho e Antonio Alves de 
IIDlrL 

Filmes sonoros de 16 mm. 
marinho Dta.ga.lhã,es 

Atende a pedidos para exibir filmes em 
featBB aoclala, bem assim para filmá las. 

111 Bernardino Melo, 209S - Tel. 31& 

ORGANIZAÇÃO TÉCNICA 
CONTÁBIL LTDA. 
CONTR '-TOS - DISTRATOS 

Traneferencial! e Legalização de Firmas e 
lm6vela. - Pagamentos de Impostos. - Defe
lb& Fiscais. - Averbações. - Declarações 

de Imposto de Renda. 
Depart11nento especializado de eonta• 

bllldade e Bacrltaa Fl11cal11. 
AOl!NTl!S AUTORIZADOS DE! •A' PIRATININGA•: 

Cia. NIIC!onal de Seiuros Oeraít e Acidentes do Trabalh1 

lllllNeeL Jf>AQUIM IUBB!R" FILR" 
i'IIIITO-CONTADOB - DESPACHANTE ESTADUAL 

ll!Ne SJILUe1e J>IT11NG1\ GRI\l',Hl.Dfl 
DESPAC'HANTE llUNICIPAL 

At, NILO Pl!ÇANHA, 23 - 1• auder -TE.L. H6 - Ed. NICE 
NOVA IGUASSO - ESTADO DO RIO 

CIRURGIÃO-DENTISTA - RAIOS X 

Cirurgia da Boca e Ponte Movei 

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

TELEFONE 309 - NOVA IGUASSO 
Olàriamente -Atende hora marcada 

CasaLaudan 
(EM FRENTE! 00 POSTO ESSO) 

Grande variedade de atuminio Couraça Extra Porte e 
úllimo tipo de Fogão a querozene ou a óleo crú. 

.Artigos d, Pap,la, i,, 

S6 na CASA LAUDA# 
Rua Marechal Floriano, 2405 - Nova lguassú - E. do Rio 

Oficina ~ecânica 
SOLDA EltTRICA E OXIGtNIO 

Stniço de torno mecanico e plaina, consertot de ni'40Ulu 
em geul, reforma em motores de Mmbastlo interna, moa

togem • assentam•nto do màq11io11 do quàlqoer tipo. 

Bittenconrt & Alarcão Ltda. 
Trav. IJ de ,\larço. 2'-Tel. lJ6 -NOVA IOUASsu·.e. do ltlo 

Contratos d~ fuocação 
O aoYo proprlet4rlo de prédio ou apartamento só fica 
ebrlg1do a reepeltar a IOc!çOo exloteoto em vlrtud~ 
de contrato por lnatrumeoto pr.rtlcular, urna vez r,,,:1•· 
Irado DO REGISTRO DE TlTu,..os E DOCUMENTOS. 
Ena pro,-ldêncle torno. o contr .. 1,, um documento puLll
co-com nllda1e contra terceiro• - futuros lotere .. o.
do1 ao objeto do contrato (Cod. CIY. -arta. 135 e t38). 

Oartório do 3º. Oficio 
Raa dr. Gettíllo Vargae, 112 -NOVA IOUASSÚ 

• o 
t a;.e u, & r ew CSbit>í#' 

s 

Camara Municipal de Nova lguassú 
Dellbera9•0 nº li 

Concede o Fronci,co Baronl o Htlflo 
hona,IRco de cidadão lgúa11uo110. 

A e.a'"ª'ª Alu,tlcipal ih Nova Igua"ú d"r,la • ,u pro• 
,,,ulgo l.l s,guint• Ddib,rgç4o: 

Art. 10 - Pica concedido a francisco Baronl o Ululo bO· 
norlflco de cidadão lguauuano, que aerA entreitu• cm auslo 
1olene d•••• Câmara Leitltlatlva. 

A ri. 20 - O titulo a que ae refere o artigo 1 • será con
ferido através de um diploma em pergaminho, que conterá a, 
at•lnaturas doa representantea do Povo ncsla Câmara Leitlsla
llva, 1ubscrevendo o Inteiro teor deala Deliberação. 

Art. 3• - A prcacnle Oellbcraçlo cnlrar6 cm vigor na 
data da sua publicação. 

Art. 4• - Revoit•m-se as disposições em ccmtrárto. 
Sala das Se11õe1, Câmara Municipal de Nova lgua11ú, 29 

de novembro de 1950 . 
/os, Huddad, Presidente - Dio"tsio Bassi, l• Secretirlo 

Deliber•ç•o nº 14 
Fixa a 1ratificoção do motorista 
que ••ne õ Cãmoro Municipal 

A Camara Mu"icipal d, Nova lguassú decreta • eu pro
mulgo a s,guinle fltlib,raç/Jo : 

Art. 10 - Pica Iluda em Cr$ 2.400,00 anuais, pa~os em 
duodiclmos, a gratlllcaçlo do molorlsta que serve à Câmara 

Munlcl~::: 2° _ A despesa com a presente deliberação corrert 
por conta da Verba 000-l•I, do Orçamento Vigente. 

Art. 3• - Esta Deliberação entrará em vigor na dala da 
sua publicação. 

Arl. - Revogam-se u disposições em contrário. 
Sala das Sessões, Câmara Municipal de Nova lguassú, 29 

de novembro de t 950. 

/os, Haddad, Presldenle - Diontsio Bassi, 1• Secretário 

'ª 19&-e, 

Dr. Eduardo Silva Junior 
ClRUf<GIÃO DENTISTA 

CONSULTÔRIO: 

RUA MARIO MONTEIRO, 221 
NILÔPOLIS 

O Ginasio Afranio 
Peixoto 

reune o mais sele
cionado corpo de 
proleeeores do Mu. 

niclpío e do Rio 

IMPUREZAS DO SANGUE? 

UIXIR Df 106llUIA 

ESTADO 00 RIO 

Amiltar ~a !ilva !ar~ma 
Despachante Municipal 

Av. PtHid•nte Vargas, 149 
9• onda,, oala 5, Tol. 43 7S35 

Rio de Janeiro 

ourvalioo ~ni !antoi 
Despachante Estadual 

Rua dr. Getúlio Vargas, 111 
1• andar - Sala 103 

NOVA IGUASSO - E. DO RIO 

AI 
uma casa nova nga-se com 2 quarto,, 

1 

sala, coz:oha o 
chuveiro, à rua Alfredo Ludoll 

, AUX, TRAT. SIPILIS n, 60. Tr•tar à rua ó de Julho 
~=_;,_;,..;_ ____ __. n. 184. - Nes1a. 2-4 ........ ........ ~ ... 

TELHAS FRANCESAS 
Procedência S. Fidelis - E. do Rio 

INFORMAÇÕES, 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2399 
Teleloae1 325 

.....--------------------
TERRENOS 
1 PRCSTnÇOBS, SBM BftTHADA fi SfiM JUROS 
01 mai• próximos da Estação de CARAMUJOS (E.F.C.B.) 
a 5, 10, 15 e 20 minutos. Preços a partir de 6.000,00. 
Prestaçõe, • partir de 100,00. Venda• diàri1meot1 com 

o len. ARNALDO nos locais e em sua resldlncl1, 
junto à E1taç!o de CARAMUJOS. 

e 
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A doença do 
l&Bmau ar--

Por mais deulh2do que 1rja o m•p•, não ,e co· 
contrari nrle o domínio de Chang-Chi, pois ~ste nome 
,,io é um• drsignaçãn geogdftca . ofici•!: o:1" .~im • de 
nominação que o povo deu aos vinte hueos muado, 
cm s~cm•o· Pooerh, na parte ,udoestc da provincia chi 
ncsa de Yunneo. Chang Chi significa "Mau ar". Ji du
r. nte mais de m,l anos e,u região tem mi fama pele 
i;r•nde número de óbitos c,u,ados pela doença ~o ~au 
ar (maUria). Antigamente era U:?! centro comercial rico 
r pró,pero, mu •gora é uma região oecrssiu~a, onde a 
m ,ne coou as ,u., vítimas por dezenas de mil. 

Mas as autoridades começaram com tôda a energia 
a luta contra a doença do mau ar e para ui fim c:i:pe
rimcntaram o remédio vclhissimo, a quioina, prcparad, 
da cuca Ja quina. 

A comissão de mal4ri•, um grupo de peritos, se
ç:io da antiga Sociedade das Nações, publicou aotcs d: 
,cguoda guerra mundial, em :938, um relatório no qual 
1rcomcndou que ,e tomasse durante a estação de mali
ri,, a titulo de profiln:ia contra esta doença, uma dose 
dihia de 4cc. mg. de quioina e, como remédio contra 
um ataque de febres maliricas, uma dose de I a 1,3 gra 
mas de quioina durante um periodo de s 1 7 dias. 

Em regiões como o referido "dominio do mau ar", 
uu cura prova ser muito útil, não só porque alivia o 
sofrimento de milhares de pessoas, mas também cm vis
ta das conscqu~nciu econ&micu, pois d~ste ponto de vis
ta nada é tão prrjudicial, hnendo necessidade de uma 
11111 constante contra a doença cm grande n6mcro de 
npcririos. *" 

Academia Profissional Santo Antônio 
(Contlcua à Escola Normal Santo Ant6nio) 

1/olirias: Portuguêa, Francês, lnglh, Jlatemjtica, Hiatória 
da Civilizaçlo, Ucocralia, Clhcln, Contabilidade (Ban
dria e Mercantil), Datilogralia, Taqulgralia, Desenho, 

1 

Jlú1lca, Corte, Costura, Bordados, Flores e 
outros trabalhos manuais. 

lldquino• tu escr,v,r: Remington, ffoyal, Underwood, 
Mercedes, etc. - Jldqui,cas tu cos/,.,o : Slnger, Plall, ele. 
Corpo docente selecionado. - Estio abertas as matriculas. 

Men1alldade , 25 creHiros 
Q11i•quer informaçilu : Academia Profissional Santo Ant6nio 

Seu B.á.dio 
pa.rou? 

Leva•o para a 
oficina da easa 

Ticiano 
AV. NILO PEÇANIIA, 89 
Nova lcaauji-e, do Rio 

Seguro de vida 
Acl1entes Pessoais e do 

Trabalho, fogo, Automóvela, 
fidelidade. 

Roberto Cabral 
Corretor Oficial 

R. Govo,nador Po,tda, !JU 
Tdtfont, 418 

FOTO CLITC Atond•-•• a dom'cilio p•r& canmento. 
littratOj para loeomtutos em 30 mi

DOt<is. E1pu:ialista tm rtprodo1.;il•J de rttra.tgs a cuyoo sfpia e 
óleo Venda, d, mlqoinas, h\mH, qoadros1 santos ; albau. 

Rua Ma,echal Flo,laoo, 2243- Lofa-Tol. 413 Nova l11ua116 ___________________ _, 

Oficina Mecânica 
REFORMAS DE AUTOS EM GERAL 

Ptntutaa. CttfH1t""._ e t·t-ltJf,-H11tA11l••• 
Coo!utoo d~ t,,1,,, 1110 d1,·, r•t1B 

Umberto Am bi-osi 
1(. MAJOR ~lilCETu DO VAU, 7?-NO\A I0t:ASSC-E 4u P 

1' 

Cl\S1\ fE~N1\NDES ! 
1 

Ferragens, tlot .. , louçae, cristais, materlul 
elétrico, bijuterias, pap~Jarla, art:gos e1co

laree e para pre1ente1, eto. 

Gabriel Fernandes 
RUR M!IL. PLf>RIRNf> J>EIXf>Tf>, 202\J 

Nova lga•••• - Betado do Rio 

ÔUEIO DA LA.VôUU, 

co 
e MIUE>P. ESTABBLEelMENTE> DE eRÉOITf) 0(!) PAIS 

~ Filial de Nova lgnassô-E. do Rio : Praça da Liberdade, 98 
i Telel1.: 4 ([oRtaderia)e n (fierêoria)-EM. fel.: "iatélilf-(aixa ~o [oneinJ 
Í Condições pa.ra as -;c~ta.s de depósitos 
~ Depósitos sem limite . . . 2 o, 
~ D ós·t .•. 1 ' ' e • • . /O A. a. i; .•P 1 0 •n•:•• m •:mo, rI l.000.00. r,t'rad,, lhr<s. Nlo rende• Juro, o• nldos inle· 
~. ~~f:'d!q~:!;i!::.nha, nem 1 ' couto l,1cidadu ante, ~e dccorriJos 6t diu a coolar da 

; Dcp~i;ltos 5'opulares - Limite de Cr$ 10.000.00 • za 1/2% a. 11, 

~ Dep_6ut~s rnloimo,. Cr$ 50,00. Retiradas mioimH, Cr• 29,00. Nilo rendem juros 01 •aldoa • 
:~ a) ,nleriore

6
s a. Cr$ 50,00; b) ucedeates ao limite; e) 419 coatu encerradas a~tes 4; 

i.' 

dccorr,dos 8 doas da data da abertura. 

Oep6sltos limitados - Limite de Cr$ 60.000,00 li¼ 8 , a. 
- Limite de Cr$ 100.000,00 • 3¼ ~- a. 

'{ ~ep6~itos miniiao,. CrS 200 90, Retirad,s 111íai11a,. Cr$ 50,00. Nlo reade• jaros os saldos 
;~ 1oltr1ores a Cr$ Z00,00. Demais coadiçõu idfaticas b de Dep6!it01 Popalares. 

Depósitos a Prazo Fixo I Depósitos de Aviso J'rEvlo 1 
Por 6 meeee 4 ¾ a. a. 
Por 12 meses . . 5 ¾ a. &. 
Com retirada mensal da renda, 

por melo de cbequee: 
Por 6 meses • 3 YJI .., a. a. 
Por 12 meses . . 4 YI 'MI a. a. 

Para retiradas aedlaate prhlo aviso : 
De 30 dlaa 3 i. 'lo a. a. 
De 60 dia, 4 % a. a. 
Oe90dla, 4\'o'foa.a. 

Depósito mlolmo - cre 1.000,00 Oepóllto lolclal mínimo - Cri 1.000,00. 

LEUAS A PREMIO: Sêla proporcional. CGDdiçles ldfalku As •• Dcp6sito a Pruo fixe 

Faz, nas melhores condições, t&daa as operâções bancárias 
COBRANÇAS - TRANSfUtNCIAS OE FUNDOS. 
CESCONTOS de letras. saques e cbequea sõbre esta ou quaisquer outras praças. 
EMPRtSTIMOS em contas correotea com caução de duplicatas. 
CREDITO AGRICOLA a loogo prazo, eob a garantia exclusiva da truta. 
CREDITO PECUÁRIO a loogo prazo para custeio de crlaçlo, aqulalçlo de gado 

para engorda, recriação, etc. 
CREDITO INDUSTRIAL para a compra de matérlaa primas e reformas, aperfei

çoamento e aquislçilo de maqulnârio. 

São a tendidos, com a maior presteza, todos os pedidos de lnlormaçõea e 
esclarecimeotoa aõbre quaisquer operações da Carteira de Crédito 

Agrlcola e Industrial, que se acha em pleno fuoclooameoto. 
Agências em tõdas as capitais e prloclpals cidades do Brasil 
Correspoodentes oes demais e em todos os patses do muodo 

Domingo, 17-Xll-1060 

INDICADOR 
~ 
Dr. Pedro Re9l11e Se ....... _ 

Médico operador. P11101. _ 
Consultas dlhlas d11 8 ta li 
hs. - R. Antonio Carlos, 51. _ 
Tcl. 284.-Nova lguuaú. 

Ad.,ogadoa 
Ray Afraoio Peinto e Fer, 

aaado Pínto - Dtàrlamealc dae 
8 às li horas. - Rua 7 de Se
tembro, 84-3° andar-Sala 35, 
Tclelone 32 11786 - Rto. 

A d "ºB•d• 
Dr. P•el•Mac .. do-Ad,oclde 

- R. Oelullo Vargu, 87. Foae: 
282. - Nova lgunsú. • 

Dentl•I•• 
lei.a Go,...i-.e1 - Clrarata. 

Dentista - Diariamente du i a. 
18 horas. Rua Bernardino Mele 
n. 2139. Telefone, 314. No,a 
lguauli. 

RUIEM SILVA - Cfflllo
deatl1ta. - Ed. C•loce, I' -
dar, , . no. Teleloao, 41.,,,t, 
Rio do Jooeiro. 

Dr. Pedro S-t'- c .... -
Clrurgtlo Denllala. Ralo X-(Edf. 
llclo Ouvidor). Rua Oa,ldor, 
169, 8o andar, sala 811. Tele, 
fone, ~ - Rio. 

a •• ,, •• ,,.,,,. 

~ .. ~----=-:-:-:--:--:-0-:--x«-<"-•:- •r:-X~-,0.,-,00,00y(> ........ ~~~--'M -....:...---------------------====================--
Lojas La Cava 

úcrlto,lo Tinll• C.......,_ 
S-101 N- a Inalo (Contado, 
res e Despac:ianles). SerYICol 
comerciais em geral. Rua dr, 
Oetullo Vargas, 22. Tel. 208 -
Nova lguaasú. 

eeNSTRUTt>RBS 
João Slmoaalo - Con1tnalor 

llcenclado. - encarrega« 41 
conslruções e recoaalruçO<I ea 
geral e sob admlnl1lr1çlo. -
Res. : Rua Marechal FlorlHO, 
2036- Casa XI - Nova lgaud, 

Camaras, Sorveteiras, Ba/cõ:s, Geladeiras 
comerc,a,s e domésticas (marca ALASKA) 

f>flclnB,. de montagem e cons_ert_os 
8er\' I\' s d cuaservuçllo 8 doouc:lho 

Chamados noturnos : ~I. F!_orlitno, 2 '
19

' 

Rua Mal. t>lori.:ino Veixoto, 2399-Tel. 3-!5 

NOVA IGUASSU'-Estodo do Rio 

O Ginasio Afranio 
Peixoto 

está classiCioado ofi
cialmente entre os 
melhores eRtabele
cimeotos do Brasil 

Roberto 9.,..,.1 Sowe,-Co• 
lrutor llcenclado no Muatctpl• 
de Duque de Castas. Ruldeatl 
cm Nova lguassú ~ rua Edm ... 
do Soa«s, 304. 

Sociedade &:~i~i-nio~ 
União ~tda. / 

Dslna e Entreposto de Leite 
Laboratório• completo• para análleeo de lelte 1 

Matriz: AVENIDA FRANCISCA oe ALMEIDA. '"' ~ 
~ (EdlRcio p,op•io) - NILOPOLIS - E.lodo do Rio 

~ F 111 a 1 1 USI\A: RUA SÃO JOÃO BHISH SO! j 

i 
(Ed,~cio p,op.to) - VILA MERITI E,lad, d- Ria ,t 
J 6 S É M 1\ R I A T 6 1 X E I U ' ' 1 

1 

S O C I O G E R E N T E ____ j 

::::,01:1oa::::==:1,oae,11:1m::=i-- .-

0 fi Cina Mecanica Agostinho 
Cooscrlo1, Reforma• •• rtr1I 
e Aceuorioo • Sol'• EUtrie• 
e I o,irhto • Pt11anr1 -

rer•I - Servi,• '' ,.,... 

.Agostinho martiasD11art• 
HUA OR. TIBAU, 60 - Tclefoac 12• 

NOVA IGUASI0 - E. 00 llc:-
00 ••• , ... =---· 1 1 



ll 

• 
' 

~~=-====--==:-::---==--:-:=--~--~C~O~R~R~F~IO~D~A~LA~v::::o~u~tt~A:... _-_-.:_=-_-=_~ ... _-_-:_-.:_=:_=:_=_=_=_=:_=_-=-_-:_-::_=_~================'1= ~~:!:~~:~~:-~::~:: /- 1932 1950 ::~~~~~;~.: 
~r • Assemble,_a um prr e to orçamenHr!o para 1951 ..--deSJ>CSª se cont~nha. pruden teme te, na receita, e esta' ------ a) - Conct der exonuac;ão do 
~ radsmente prevista. era de pouco mais de 500 milh~e~ cargo de to etcretarlo ao n "u,~ 
í,ocltruzeiros. ~ A'- ~ À' JL >., u JI]) À' clad.o Zorly Martins, agradecen• 
dt e A prev!são cautelosa da receita permitia enfrentar aos \1..,, /'"\~ ;;,5J ~, r\'- ""' 1-\~ do-lhe os bons u rvl\OJ pre, -

105 otimLStaS. a lguns encargos p osteriores de vulto lirní- .=:__:_:=.._:= _ _:_....:.__:__ __ _:_::_____ _______ _ _ tadoa ao Clube; b ) - rxped ,r 
dl<d

0
1\

8
u,,JLios, verbas _para acõ~dos e convênios coro. 8 Un iiio carteira aocíal a sta. Watd~n ra 

• ctot11côeS par~ c_uste,.o de vá~os serviços novos, entro os f de Parla Pere lra. 
!..,,. .. de>·en a mclu1r o_func,onamento de institutos e de Dese1·a a todos os seus amigos e regueses No .. lguassú 6 - 12-1950 
'itals criados, ou ampliados). 
11111P conhecimento pleno das condicões financeiras do Te
,,,ra, mantido pelos _órgãos especializados • pelo plentino d• um feli·z Natal e um próspero Ano Novo. 
~ A5sembJe1a. ~º~·. no entanto, n:ais longe a inda. P orque 
_.utiu largas poss1b1lidades de equ1Hbrio entre a receita ar-

a) - T omar ctencla do B,,lt:
tlm Ollcial n. 36150, da L , 1, D, 
• do C. R. v .. co da G,m , 
correspondente ao mfs corren
te, e arquivá-lo•; b) - cedu 
a sede aoclal, n11s dias 19 e 20 
de janeiro vindouro, aos lor
mandos do G iná~10 Leopoldr, 
para ai solcnldades comemori'· 
t ivas da conclusão de s, u cur. 
so, respe l.ados os direllos dos 
associados; e) - incluir no qua
dro social, como a,p1ran1e, o 
s r . Jod de Sous I M.cer1nh ; o) 
suspender, prov1soo; menlt:, a 
pratica de Tenil de M.cita, a16 
que se ja r eorsz:aniu.da a s~çã 

d,á:,·el e uma despesa que, de pronto, e p ela iniciativa do 
~rio parlament~, elevou as verbas de subsídios Jegisla ti;;re outras dotaçoes desse Po_der, em quatro milhões de 

irOS e por emenda em proJeto do Executivo reaiustou 
;:'iJllentos nos quadr~s dos médicos do Estado '(arts." 4 a 7 
,. Jei 991, de 1950), maJorando os encargos orçamentários em 
!llliS de meia dezena de milhões. 

parece óbvio que não se poderá pretender que tais en
r,rgos. por si sós_ vultosos, e aca~tando inevitáveis aumen
• noutras dotaçoes, - até por imperativo legal, - consi
fll!J ser entrentados através de fontes de recursos que re
jfdam numa simple~ re\.~oga ~ão de isenção de tributos que 
pvc1uzirio, pela estimativa Justa, apenas urr. milhão de cru
,eirOS- Isso mesmo, s~ .ª. s obreca rga criada à lavoura não 
('ODC"On:er para o sec~1c10 ~e um trabalho agrícola que ren
de. ind.iretam~nte. fl'!W~o ma:s do que essa quantia. 

O interesse publico nao está, portanto, n o restabeleci
-ato ~e uma situação que já foi julgada n ociva, e por meio * providencia que, pelas razões dadas, se nos afigura a nti
,cooómica e inapta para resolver o suposto problema. Mas 
til fortalecer, quanto _pc_,ssivel, a s. bases mestras da produção, 
IDCeDtivando-lhes a atividade, e stimulando-lhes o rendimento 
e atraindo, para sua exploração, os recursos do capital e do 
nbalho. 

Veto por isso, totalmente, a Resolução n. 644-50, com 
1mdamento no § 1° do art. 24 da Constituição Es tadual, e 
detfflni.no que as razões deste veto sejam comunicadas, na 
torma da lei ao Excelentissimo Senhor Presidente da ilustre 
,Assembléia Legislativa. 

Problemas do Brasil 
(Conclusao do 1 • página) 

111. Neste sentido, podemos tirar melhores conclusões em fa
Cf dos dados referentes à importação desses produtos, no 
pr:rtodo de janeiro a agosto de 1949, quando entraram no 
Pois 910.270 t. de gasolina, 1.124.034 t. de óleos combustíveis 
i,ueI e Diesel), 53.206 t. de óleos refinados lubrificantes e 
0091 l de querosene, perfazendo o total de Cr $ . 
W.707.000,00 ! 

"O PLEITO DE 3 DE OUTUBRO" 
Na reportagem que domingo último fizemos publicar 

mta folha, sob o título acima, omitimos, por um lamentável 
mo de cópia dos dados originais, os nomes dos drs. Sebas
tilo de Arruda Negreiros, Prefeito do Munidpio, e Carlos 
JOlé Nabuco de Araujo, ambos eleitos representantes desta 
Comw,a na Assemblé ia Legislativa do Estado, o primeiro na 
d!apa da UDN, e o segundo, na do PSD. A votação obtida 
por êsses candidatos, aqui e em Nilópolis, atingiu o total de 
D65 e 118'1 votos, respectivamente. 

Os leitores, e particularmente os drs. Arruda Negreiros 
' Nabuco de Araujo, saberão, estamos certos, desculpar esta 
filha, o que agradecemos. 

N.S.P. 

llng uma boa Joia à I' d uma e as a em 8•88 av. Nilo Peça- en 8·80 Queimados. Ver 
nha 10, Tratar e tratar na rua 

flor
• Càaa Sanlos, à ~ua Marechal Alves n. 92, em fre nte à estação 

l.oo, 1968 tel. 280, nesta. 1-3 

,mro DE Dl~EITO DA COMARCA DE NOVA IGUASSU' 

<!art6rlo do 3o flflcio 

E o 1 T A L 
De citaçlo de Severino Pereira Leite, com o prazo de vinte (ZO) 
••. •os latos de Ação de Despejo que lbe move Leitor Dorsz 

Co O doutor Jalmir Gonçalves da fonte, Juit de Direilo da 
. llllrc1 de Nova Jguanú, Estado do Rio de Janeiro, em exer

Ciclo1 na lorma da Lei, etc. 

BOAS FEST~S FELIZ ANO NOVO 

Ginasio !franio 
Peixoto 

s t t u a d o no mais 
sprt1z lvel loc81 de 

Nova lgol\s~ú 

Nova lgu,ssú 13- 12- 1950 

Fernaftdo Celso Guimarães 
Dl<etor da Sec,e tar la 

eonvoeação 

TERRBNe eu <!l\S1' 
RESIOBNell\L 

O Presidente do Conselho 
Deliberativo do E. C. lguassú, 
usando das atribalções que lhe 
são conferidas pelos Estatuto!, 
convoca C\S senhores Conselhei
ros, extraordinariamente, para 
o dia 22 (vinte e dois) do cor
ronte, ás 21 (vinte e um 1) hO• 
ras, a fim de tomar conhecimen
to da renuncia apresentada pe
lo Presidente do Conselho Ad• 
mlnislratlvo e eleger substituto 
para o mesmo. 

HERCUL.,NO DE MATOS FILHO, NOVO BArHARl·L. -
No d.ia 12 do fluente, foram realizadas as solenidades de for
matu ra dos bachare landos da Faculdade de Direito de Nite
rói. A missa em ação de graças oficiou-a na Catedral de Ni
terói o Protonotário Apostólico e Vigario Geral da Diocese, 
monsenhor João de Barros Uchôa, que proferiu também a 
oração gratulatoria. A solenidade de colação de grau verifi
cou-se no Grill Room do Hotel Balneário lcarai, sendo para
ninfo da turma de bacharelandos do ano santo o prof. Ante
nor Otávio de Araujo Cos ta. Sebastião Herculano de Matos 
Filho, c ujo clichê aqui p ublicamos com muita satisfação, per
tence à turma dos novos bacharéis fluminenses que vence
ram por sua inteligência e dedicação aos estudos, desejosos 
de honrar a profissã o que abraçaram. 

Chacara Gardenia 
Vendem .. se ab.1cateiros, man

gueiras, frutas do conde, jaquel0 

ra~,pessegueiros11aranjei r ast etc. 
Roselraa, esplrradelras. jasmim 
do cabo e cupressfneas. Qualquer 
arvore de fruto ou ornamental. 

Rua Prol•. Carmela Outra, 101, 
Caioaba, ::-lova fguassú: Onlbus 
Hellópolls, via Caloaba; sallar 
no segundo ponto do Bairro 
Brasil e procurar a Chacara do 
sr, Domingos. Correopondenci,: 
Caixa Postal, 38, Nova lguassú, 

JÁ ESPERA A SUA 

Compra-se um(a) que esieja 
localliado(a) proxlmo do centro 
da cidade, do lado esquerdo 
de quem chega do Rio. Tratar 
no edlllclo em conslruçlo ao 
lado da fabrica Delrlo, na rua Nova lgoassú, 11-12-1950. 

Abolordo Pinto - Presldenle 

m.&KOEL QUABESBIA 
DE OLIVEIBA 

,.,. .. , • ••••• pr••• - Co•pr• - Vaade 
Atlalol1t,a1io da l•o••I• 

NON Tg,,old: AY. NIio Peçanha, 23-1° andar. Tel. ~ 
Rio tü Ja.,,lro: Rua Buenos Aires, 19 - 2• andar, sala 3 

Tel. '3-9088 às qulntu-lelras das 16 js 17,30 horas, 

101tilnto rnoirn Dr. fran[i!rn ~annnna 
MtDICOS ESPECIALISTAS - APARELHAGEM MODERNA 
Dotnças J,i/,r,ias - Úlcoras Gástricas e Duod<nais -

fígado - Vi,kul,. 
Do,nças do Coraçião - Hiperten,ão arter'al e suas con

sequências. 
Úlctras Voricosa• - Antigas e recentes, sem operação 

e sem repouso - Varises - Flebites - Eiisiçela. 
Doenças d1 Senhoras - Inlla:nação dos ovár i~s - lrre

&ularidade nas regras - Gcavidez e •ua condução. 
Do1nça5 .Altrgicos - Asma - BronQ11iles asmáti<a e 

cLõulca - Sinusi!e -- U1ticé.ria. 
Stlilis, R,umali.:;,,ws - Tril1rn1en10i modernos e efic~Zt'S. 
Laborat6rio - l?adioscof)fos - R,,diogruti.,s - T~strs 

Alirgicos - Tub;;gtus. 

R. da 'l,ssembléia, 32• 3° Pav.-8 ás 18 hs. 
TELEFONE n -•969 RIO DE JANEl~O 

VISITA A 

Casa d e Modas lris 
Grande sortimento de vestidos, ótimos modelos, blusas, 

saias, etc., a todo preço e para todo gosto. 
l"resentes de Natal dd '21\SR OE ME>01tS IIUS I Uma blaH gratls a todo freguês 

que tiver no seu talão de compras os n6meros 20, 110, 60, 80 ... 

Pu saber a todos quantos inte ressar posu ou conheci
lltato dute tiver que por este Juiio e Cartório do T e rceiro 
Dlicio d,s1a cidade, se processam os autos de Ação de Despe10 
COatra Severino Pere ira Leite a requeri mento de Leizor O orsz . 
IOa1 lun,lamento na falta de paga mento dos alugueres do prédio :"°'"º 300, da Rua T heretinha , no Mu"icipio de Nilópolis, 

1 *•. C1Jtt_1arc,1 , próprio p,ua estabelecimento comerrial1 onde o 
GcatoirlJ tns\alou um nt gócio para a exploração dt: ltrragens e 
toau.o, lob a denominação de "Bazar do P ovo", e rt.ferentt: 
~ meses de julho I deiembro em curso, á razão de CrS . , . 
1l3 ,00 mtnsat, m;i is os imposlos em atraso, no valor de~,$ 
te l.~. encontrando·se o Rtu em lugar incerto e não sabido 
,:do 11do requerid_o a •.ua citação por edital que obteve o ~e. S· 
7,x-• ••&•inte: " ] Sim E os editais com o prato de_ 20 dias 

1 
Xll1SO. fonle", - por este edital, fica Severino Pere1~a Le,tt

lia ... mulher se ca•adn lor citados, com o praio de v,nte (20) 

1 
1 P&ra virém conteBlJ t a 'presente ação, c&so queir.lm purgar 

~ •ora e pagar as custas • hnno,ári9s do advo~ado na base 
co ~ aobre o principal, 1uJJ na !orou e sob as penalidades 
._111nad11 em Lei, I!, para que chegue ao conhec,menlo de to
li I quem intereasar posaa, mandou expedir o prcse_nte edilal 

l1t ltrA afixado no lugar de cost•me e outios de igual teor 
~: ltrlo publicados no "Diario Oficial", deste Estado, no "Cc-r
taº di Livoura" desta cidade e na Imprensa do Dielrito f e
~ ~: Dado e pa;,ado nests c'idade de Nova Iguassú, Ettaa? 
ao, 1º de Janeiro, aos sele dias do m!• _de deze~bro d e mil 
~entoo e cinquenta. l!u, (a) Laud,/1,io Firmrno Carnt iro 
~·· 1!1crevente de Ju• tiça o datilogralcl, E eu, (aJ Oscar 
.-.::-.G Gomos, l!acrivlo, 0 a~bacrevl. O Juiz de Direito, (a) 
._ ~ da Fo"tr, 

11 
O estohelecimento estará a berto das 9 ás 20 horas. ~ 

i Rua Bernardino Melo, 1849, Sala 21 (Edif. Gocozza) il 
~~!@Tu~~~frilj'i!J!&miüfi1@11@!1~™~ 



Colonial 

Rudico 

(bipandeie 

Rádio• 
Ondas curtas e lon

gal! de tudos os 
tipos e m~rcas. 

Portatil : 135,00 por mês 

M e • a : 100,00 por mês 

Rádio-
Vitrolas 

M e s a : ZS0,00 por mês 
Tipo apartamento (fo
lheado) 300.00 p,r mês 

) 

CARACTERISTICAS, 
Caixa artisticamente trabalhada. -
Toca discos automático para 10 e 
12 discos. - lO e 11 válvulas pos-

) 

sentes. - 2 auto.falantes: um de 12" 
e outro de 5''. - Regulador visual 
de sintonia. - Três lalxaa de ondas. 

550,00 POR MtS 

Di.cos - Ultimas novidades ern grava

ções nacionais e estrangeiras a partir de 20,00. 

Alhunt1 a oartir de 28,00. 
11.gulhsi, a partir de 11,00. 

Tooa-D leoo• 
Manual- Holandês: 50,00 por rnês. 
Automático-Inglês e americano: 

195,00 oor mês. 

CA S T 

Biclcletaa 
i>hillip!\, Royal, Hercules 
e ouiras m<\rcas a partir 

de 118,00 por mês. 

lllláquín•• 
Fotográlica• 

de diversas mar
cas a oartir 

de 88,00. 

C IA NO 

Fogõe• 
Faet, Rei, Elco e outras marcas. 

1\ partir de 180,00 

Lanterna• - Everedy 
a oartir de 29,00. 

Forrod de Engomar
a oartir de 76,00. 

Abajoura - Com tomada e fio. 

Diversos tipos a partir de 83,00. 

Oficina de Rádio• 
11 maior e melhor oficina de 

consertos de R;lidios de 
Nova lgoasslí e 

arredores. 

L TOA. 
LOJA : AV. NILO p EÇA N H A, 89 

Fabrica de montagem de Radias : A v. IA1T1a, 233 Min. l\,1e1~dor1ça 

IGUASSU' NOVA 

1 
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