
Há quase vinte séculoS:,.umildemente, numa estrebaria de Belém, Jesús \ 
desceu aos braços de Maria para prêgar o A or, o Bem à Humanidade \ 
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A LA P I S •• • NATAL--ANO 
o NOVO 

NOITE DE 
NISIC!> DA SJLVA PINTt> 

0NOU dois m1/lnios sao d,corridos daqutla noit, _ no,. 
t,111 ,o•, dt ª"'ºr - "" que u /Jlemno ]tsús abriu os oll,os 
,., 0 ,,,.,.do, """''nandt> com o Stu S(lrriso d,r;ino a tOSCIJ 
~ra qu, U.. s,,v,u dt btrço. 

Esperança! 
E 11i,uJa hojt, como o s.ra aYruv,, dos stculos a Noite 

tN,l•I, o nodt fJ'" traz aos coraçô~s sinuros 'uma ai, 
~%~ivw~ 

,- ;.nua, u"'a pae dt tsplrilo 
,. ~da I ,,,,d,tacao. Ntla, sen
~ 0 ,,.a,1n:i/h(, )o ,nipulso de 
.,,,., o ,rossQ 5" d, l tJd,, e quo/
P" 111qa,icio d, nra/d(1d11 parn 
P'..,,;. pllssomos mtlhnr rvr.cor 
1 JlnnM-H<mtm ""tmd,-Ll1t o 
llffllO d,ra,10 I O olha, tlum,nado. 

Qjjo1 , rancorts, ,,,~teuu e d,s
..,,,. 1-do c,dt s b a ,,,agmfi. 
.. 1116/11,11 dessa nr,il, d, con· 
,,.,,,.,,uç4,J, Os prdprfrs ca,,h(J,_, 
.._. , ao tslr(mdo s,luoge,,,, 
â ruadas 1t1ortlftras s, suctdt 
• ""'º qut ntlo I dt gu~r,a, mas 
• ,- , ooror. Vous qu danl,s 
,-a, .. txl1nlos, ou p,1., m,nos 
_,,.s, ugora se 1,guem, a prin• 
.. i,,stguras, tkpois mais forlts, cada vtz mais f>Oltnl,s. E *' o CQ'lfl/JO dt butalha, afrat·t ssando montanhas, dtsundo 
• rffioas • p,n,trando por fim nos •tox-holt:,", ouvt-st o tcn 
.,., •• vous: 

- •s;1,,., night. h oly night ... " 
1914... 1939 .. /95{} .. NJilt d• Natal! -CoMo 11,ia IH/o se os hom,ns f>rocurasstm "'ª"''' OU• 

eca cha"'o que reaviva IIJIJ nobr,s stnlimtnlos / Co,,.o s,. 
• ,.,,,,,.,., os rtlaç/Jts humanas s, ,stas fras,s - "F,/11 
..,. • "Ftl11 AIIO Novo" p,rdt,um sua forma protocolar, 
,._. o txpnmir "'" dtujo s,nc,ro, dtstJO inspirada na
,-ra •dx:,na que o Cristo disse aos que o quisessem stguir 
•-.; ao pr6ximo Cfilno a c:ds mesmos" ! 

b,f,lizm,,,t,, a humanidade esqutu muito túpr,ssa os 
• P,of,6<ifos. E o que f>revaltc• t uma luta i,,g/6ria por 
a.a ,s,sllncia inftc1m4a. 1Umulluam•se as puixlJes, gerando 
..,,., l'nd1 " roz4r, jamuts alua comn drbitro. E o Urtbr,, 
• ....,,,., r1pr,sentant.10 o indir:lluo, classes t naç,,ts, traba
•. COM ofinc11 ,~o~ planos mais ousados, c,uja txecuç4u ate11· 
... , a dtJts tlttntrrfo!> : umb1ç4() e t,:fJHmO. • ,., 'j"-• .,,.., bain s, a tJida f(J»• uma tltrna Noite dt 

* 1/ais olguNs dias, e 1950 ., d,spedird dos hom,ns. Ptr· 
• ...,, dq,ou, na 'f)ottra tios tempos, e de suo paisagem sô

.. • lffro sd 110s /t,,,,,brar1,n 1.,s otrav,s dos Ocü,rttconenlo!J 

Será festejada 
hoje, em todos 
oa larea, - dos 
mola ricoa aoa 
mais humildes, 
entre as emo
ções do me.mo 
sencimento pie
doso e altrulsta 

de recooheclmeoto e evocação. 
- a data que reune a Cris
tandade sob os ell?DOR imor· 
tcJ• da fé. 

1,.' e dia do Nalal. · 
O orgulho, a vaidade o n 

inveja eo dissipam do esplrl
to º" mais luminosa das tra 
jetórlas . 

E' o projeção de Jeaus, o 
sol sem ocasos 1 

E 11 Humanidade, sofr~<lora, 
imt' r!io. cm cru~is sacriflcioa, 
pMém reoignada, se vollà pa, 
ra o Meolnc-Deus, - nascido 
sob o pálio suave da mange
doura, para reverencia r a Ele 
que ~inda vive na au:1 bumll • 
dad~ gloriosa, e Implorar as 
suas bênçãos, a fim de que a 
paz volle à terra e 01 homens 
sejam mais aceselvels ás 11-
çõee do llestre lncomparavel. 

Os "xemplos de suaa virtu
des e sabedoria são Indestru
tíveis. 

As fontes inspiradoras -0a 
Doulrioa do meigo Na1.areno 
silo contrarias à perversldude . 
ao odlo e à vlolêocla . 

.. li, i11scrtv,,. nas ptlgi,ius da H,st(}ria. 
c.,..o , dt p,au /uzt,. ;e a grando personagen,, sinln Oe oeus ensinamentos têm 

....,_ ""' .uujo immsn dt ,nlrevi, tar n ancitlo 1950. Qu, . sido sempre de concordla e 
•~ I ~~-..,.~, a11tu q1,1 j/r txo/,nst o 1il/lmo suspiro, qua o ce,,c. 
- 9W "'"•'J:"Ju furma, 5/Jbre os homn,s, d1pus q141 sen. A verdadefra civilizição ó 
"'4ia lodos 01' St&u anseio, per&c,utuu-/hts os mais t,,t,~ contraria à tlraola e às per. 
- •1, ... ,11os. J/a1 tJs po~ttirus do rtl6g10 cc,rrtm vtrt,g,. segufções. 
_,111,, e Cl>rrt, tc.,mbim, o vtntrando 1950, na dura dt Achamo.no,, preeentemeo
~1ta, ª" os 51gundüs pa,a rt,Jl~za, cnisas muu ,mpo,. te , na glorlo1tL Pátria de Ar 
~ do qut CONctdz, .. ,,u uma cntr, vutu. No tn lantQ, tt nho turo Aleeaaodrí, - na RuplJ:. 
l_-:r,..a,, tú qu, 1, t, digno v,lhmho, d1ftrtnetudo de >1us blica do Cblle, - a que ooe 
-• ~o, h wer sido ba/tj arJo p,lo h alo d~ sar.t1dadt, pen sa prendem laços de lodele,el 
~,,.,, 'º"º tu. Partc, .. ,n.t ª" outl-ln ct,zn, após uma ao.uz,.de, em seotlmentoa ore. 
- • ""'•últ,oc(Ju fi losdjiuu , "Olha, m ,u filho, s6 <1Crtd1 tivos, 

... 
1111 lllor "ª'"''"'' vw, ndo , ntr, os hom tns ;a no fim d1 mi• Brinquedos, roupas, doces , 

llaalloao, ulo ,, no dia 24 d, dtttmbro ... " tudo o que possa n,a terlahzor 
a feeta do Nalal dos humildes 

p, - " das c riança,, 1!10 prod/"~ 
6 or_qM, o hum,nidade n6o 16 ~ ,unta num ambmt, llzadoa pelo Oovêrno e pdd'SI 
.,:•1•Nutad, 'º"'º tst, qu , nos prop,c,~ u,npr, ,,..,,. um lostltu lçõee portlcu loree, • n· 

DE NATAL ? ~~i~~eºza_de ga l11B a proprlo 

oa imooeidade <los palsee leo. 
dárloe , 

"No Importa ser ena naclón 
pequeõu, por que la graado 
za de uo pais nunca •e ha 
medido por la extensión de 
eu lerrltórlo. oi por sua ri 
quezas uaturelee, sino que por 
el herolsmo de eu, hombres 
y el entusiasmo de cada uno 
tle ellos, que dia II dia lucban 
por forjar un porvenlr mas 
brillantc, lenleodo la sc1uri
dad que aus ealuerzos no 100 
en Vllno, por que todos tllos 
mlran huci11 un meJor luluro 
para la Pàtrla •·. 

Há quase vinte séculos, ha
mildemoote, numa ~•trebarla 
de Belfm, Jeeue desceu aos 
braços de Mllrla para prê""' 
o Bem A Humanlcllldo. nll Ira 
ee sub!imt: do .. amai \'oi) co 
mo l•mllos". 

E as guerras, 88 desutro
sae gu~rrll8, qu .. la !ocos de in
f,·cção. sobrepujando os priu
clplos d~ juotlça e do lrnter
nldade, procuram deebaralar 
os ensinamento, do Divino 
Mestre! 

Estamos vivendo uma épo
ca de lraoslçllo. 

Uma mloorl11 oportunista 
quer dirigir o pensamento e 
Impor relllrições a ccrtoo fa
los mereceduru de crlllca da 
lrnprenell, pro•te• a eer mutl
lade. 

Lembremc-001 dH bumll
dee crlanclohu desberdadas 
da sorte, do11 pequeninos õr
lão•, pri vadoe do aconchego 
de um lar! 

Auxiliemos use povo lgno 
rante, raqultlco, doente, que 
cresce ás nouaa •latas com. 

f,laceoled, cruclado pelo an11l-
1betlsmo e pela deeocupa

ç4o 1 

Nilo é a e•mol" que ole11,Je 
é o carinho que nconcbo, 

Kª' nao é " migalha que •o
br" - é a .lávlvll que 1er hra 
por modeelll o ulll. 

N<•lte do N• lsll Nolt• de 
Espe ra nças' 

A luta que o 
Bisturi perdeu! 

8BL(l li..,r•IZ",uTE •SAN•TÓ IO aH. TER[<l~1I\ 1 !\ Cordllbelra doa An·les v ~ '-' 1, '"' ~erece !urrJr, com o seu 
~ bales do aporelb ,. P <at r º· D e r L • cume coberto de neve, no eo t, 4 f ClfiQDJI 
"".latredo Cootlllho - AllDlcnta\ ~. boa ,dada, - Pneu P,~1~~~rd~;e feola maxuna da , u o-,e 111: V ll, 

Tcrnores e lo!!!a~çlu, 
Faruacalu• e•ll•, 
Kuolvem ICl!I Bulari 

mowru - Raios ultra·•• l•ts • ~ X. E o Clllle, ena l•lxa de tu- Pedidos li C. BIUTTO 
A.,nida Canudal n• 1 ra, ladeando o Oceano Pacl, LA V R A D lo, 178 A 
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Congressos Cientiflcos 
(Colabonçlo upe,ial para o CORREIO DA LAVOURA) 

Dr. P i res Rebelo 
Nos últimos coa1ruso1 citntífíc"" ru liudl)I aa Europa 

foram utadados iatereuaalu cua. a re!lpt ilo da tu bercalote • 
cAacer e p&iquiatria, conforme ver t mo1 resumidamente adiante. 

NOVO TRATAMENTO D~ TLBERCULOSE: ~um con~res,o 
de tabercalose realíutdo em Roma, com • preaença de Flemin1, 
dctcobridor da penicilina, foram conhecido~ pela primeira ve1 
11 pe1qalH1 de am bacterioloti1U. francê~. dr. J acquc,. Riller, 
que apre,eatou 1 ''!11, oriiina'\ vtrdadeira cultura 1~1u1ci1d :1 , 
pois age ao mesmo tempo como um anlibiótico, anti16x ico e 
l'ICÍDI, ao combate ao terrível mal. 

CANCEK E MIU OSCÔPIO ELETRÔNICO: ~ o conrrmo 
iateraacional de micro1copia elt"tr6nlca reali1ado em Pari, , foi 
mailo apreciada I comaaicaçlo do prof. Obtrliog e teus 1lan, s 
do Instituto de Pesquj ,.., do C~ocer, • qual pos.,1bilitoa 101 coo• 
2ressista1 examinarem as proliferações grlnulo.f:lameato~,~ e 
qac dillcullam a obstrnçilo, no uacac humano, do, corp6,. 
calos virus do clacer. 

t u e trabalho é de enorme alcance citnl!lico e abre ao. 
voa bori.iontu 16bre o problema do cãacer. Embura 5eu aator 
cuarde ainda ama prudtalc ruerva a re,ptito da de,cober11, o 
falo é que coaalitue mai, um marco valioso aa luta contra o 
chcer, 

A respeito de micro;c6pio detr6nico o ln,tilulo P••tear 
pouae am qae aameala a, imagens 100.000 veze• ••u diàmetr .. 
normal, tcado am poder stparador de qaatro milioahimo, de 
mlllmetro. 

Nessa me,ma reaaião boave ama contribuição do prof . 
Vvea Le Orud qae projetou am lilmc colorido moslraado 11 
po11ibilld1des do microac6pio polarisaate. 

A ARTE NA PSIQUIATRIA : Doi, mil especialislu do mau• 
do inteiro reaairam• .. receatemeate aa Praaça a fim de deh• 
terem os problemas exlolcnlea catre a arte e a loucura. Nessa 
oca1ilo foi 1preual1d1 pelos coarresaisla• ama magaílica ex• 
posiçin dt deseabos eucatados por eaf,rmos mentais. Maita1 
deuaa platar11 dariam até para fazer inveja aoa coaurradoa 
aestres Picauo e Porliaari ... 

A CACHOEIRA DE 
PAULO AFONSO 

Um Espetcículo que se vê, se sente e 
nõ.o se descreve. 
LEOPOLDO MACHADO 

Ouviramos que uo brasileiro que não conhece a Cidade 
Maravilhosa, São Paulo, a Cachoeira de PauJo Atonso e o Rio 
Amazonas, não cochece o Brasil". 

Exagero? 
Sabemos que visitar o Colosso era nosso maior desejo. 

Aliás, ahmentado desde pequenino; desde quando andavamos 
trabalhando por nossa formação literária através das estrofes 
condoreiras de Castro Alves . 

As ressonancias dos versos do maior poeta da brasill
dade deram-nos, por assim dizer, a paixão perfeita dessa ou
tra Paulo Afonso colossal, que o S. Francisco despeja entre 
os Estados da Bahia e Alagoas. 

Há quasi cincoenta anos estivemos a pique de conhe
cer a rival da Niágara. 

Passamos por perto, pela povoação de Pedro, viajando 
em lombo de burro, muito pequenmo ainda, do interior de 
Pernambuco, através os interiores de Alagoas e Sergipe, para 
o interior da Bahia . 

A guerra de Canudos, perto, teria sido o motivo mala 
forte de nosso comboio desviar muito sua rota. -Assim chegaramos a Aracajú, â frente da • Caravana da 
Fraternidadea-um movimento de espiritistas do sul. ansiosos 
de conhecer • in loco• seus irmãos do norte! - o desejo de 
visitar o colosso repontou. natural e simultaneamente, em to
dos nós 

Maior. naturalmante, em nós, claro. 
]riamos de automóvel, na madrugada do terceiro dia, 

da capital sergipana ... 

Manhã cedo, ao dealbar, partimos . 
Arecajú dormia a bom dormir E, como a velha capital 

sergipan :.i , as loca:idades que tomos encontrando a cam1nbo 
- Socorro, Laranjeiras, Pinheiro, Itabaiana, Areia Branca. 
Mocambo. Toda, t m Sergipe-. Depo.~. ja no F.stado d:, Bahia. 
Jer efTl.oabo. Só ui à margem do V'-'' :l-Bat r: .... fiz mo5 a pr1mei-

(Conc!ue no 5•. páglno) 

mes de Admissão Achan,-se abertas 
as ins~1"i·ções n-o Ginásio Afranio Peixoto 
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Fatos Policiais 
1\ q re" ~ ão. Sábado passado, em frente do Bar 'A Ge-

- rotinha", o motorista da Viação Pagé, Jos 
Birkel, auxiliado por Geraldo Matias, agrediu o Inspetor de 
Transito, sr. Orlando do Amaral Braga. Os agressores foram 
presos e conduzidos à Delegacia. 

Mnrte e li.bita. O corretor de imóveis Machado Sobrinho, 
portuguê::;, morreu sUbitamente sábado 

ultimo, quando cobrava um3. conta na resid.encia do sr. J u lio 
Fureira dos Santos, à rua Henrique Lussac, 35,, em Mesquita. 

J.e voa um tiro de garrucha. Domingo, d . Maria ----------=--- Carmen dos Santos, 
de 27 anos, comunicou à Delegacia de Polícia que se u marido 
N orival Pires da Silva, fôra baleado pelo individuo João de 
Tal, que se achava armado de garrucha. O fato ocorre ra na 
Pr>ta. 

n 1rec,ão à faca. Foi preso em flagrante e apresen-
tado à Policia o individuo Luiz An

to:üo dos Santos, que há poucos dias, no Ponto Chique, 
agredira à faca os srs. Sebasti5.o Monteiro de Oliveira e Dur
-;a i Ferreira de Santana. 

flrig, no ônlbu•. O soldado de Polícia do Distrito Fe-
deral, Bertoldo Cirilo Vilela, quei

xou-se ã Polícia !ocal que. ao viajar há dias num ônibus da 
Fagé, linha de Nova Iguassú a Heliópolis, fôra agredido a 
&ocos pelo motorista Lourenço, auxiliado pelo trocador do re
ferido ônibus. A vítima, que apresentava ferimentos no rosto, 
foi a exame de corpo de delito. 

11meae.- de morte. Nicola Stanesto, de 64 anos, resi-
dente em Mesquita, comunicou à 

Policia que fôra ameaçado de morte pelos ciganos Sergio 
Cristo, Miguel e Elias Stanesto, residentes em Niterói. 

Morto a tiros Zé Teodoro, Pela manhã de quarta-
feira, deu entrada em 

estado grave no Hospital local o lavrador José Matias dos 
Santos, mais conhecido por Zé Teodoro. que não resistira 
muito aos ferimentos que recebera. A vitima, que deixou 10 
filhos, residia atualmente em Nova Aurora, onde fôra covar
demente alvejado a tiros de revolver por um desconhecido. 

Morto a facad<1 .. , A' noite de terça para quarta-feira, 
deu entrada no Hospital local, me>r

talmente ferido à faca, o sr. Francisco de Assis, mais conhe
cido por Francisquinho, preto, de 27 anos e residente em Ca
ramujos. A Policia está à procura do criminoso, Helio Perei
ra da Silva e seu cumplice José Antonio Esteves. 

Porto. O dentista Miguel N. Donni queixou-se à Policia 
que, no seu consultório, no edificio Nice, fôra fur

hdo em duas dentaduras ... 

l~nubo, o sr. Fernando von Ruchert, residente à rua Co
- mendador Soares. 216, queixou-se à Polícia dizen
do que os amigos do alheio visitaram sua casa, levando obje
tos avaliados em Cr$ 16.248,00. 

11gres5ão à navalha. o sr. Paulo Miranda de Cas-
tro, preto, de 21 anos, resi

der..te em São José, próximo a Morro Agudo, queixou-se à 
Policia que fõra agredido à navalha, quinta-feira, por seu 
irmão Genésio Miranda de Castro. A vitima recebera feri
mento na região mamãria. 

.-------------------------l Dr. c~R~!i~c2~~~~i-~R~~ins 

\

' .\lé,Jico A,sist. Clínica Cir6rgica do Hospital l.A.P.E.T.C. 

C onsultó r io: Restdencla: 
"E J,licio Cocoua". sala 17 R. Bernardino Melo, Z4Z9-Tel. •so 

N,,v I l guussú E~t,Hle, d v Rio 

Fa.r m aceutic a. Bosa. Vieira 
Os F.1rmacauticos-Qulmlcos 

do 1951, d11 l'11culds<le Naclo
D&l do Farmacla tio Unlver 
•Idade do Brasil, realizaram 
"" solenidades de sua forma
tura a 20 do corrente, s~odo 
a mies~ em nçllo de graq88 
na Catedral Metropolitaoa e 
11 colação de grau na Esco\11 
Naclooal de Musica. Pe rtence 
à turma dos novos Farmaceu 

tlcos-Qulmlcos a gr aciosa ata· 
Rosa Vieira, que na Facu!da 
de sempre mereceu a adn,i 
raçao d • scua colegas e o res
peito de seus professores, 
não só p or sua lnteligêoci11, 
mas ainda por sua dedicação 
e amor acs estudos Eata fo 
lh a cumprimenta-a cordial· 
mente. 

Dr. Migue l N. D o n n i u 

tf,J amigo, ,m verdade, 
Deseja l$IB jhrnal 
l/11iti. ftlicidudt 
Nu t/w de Natal. 

L 1 MA 

Nata 1 

«Feliz Nuta/, - voei diz .. 
(11wna cariri jJ se vê .• ) 
- Mas comn o tere, /diz 
se estou longe d• vvce? ! 

LUIZ OTÁVIO 

UATAS INTIMAS 
Fizoram ano~ nest., mês: 
- 18. sr. Joaquim Cardo

so de Matos; 
- 18, sr. William Mitre; 
- 18, d. Elza Soares Lara, 

esposa do sr. José Jozão Lara; 
- 18, menino feroando Pau 

lo, filho do sr. Moacir Gon
çalves e de d. Isaura Gonçal
\Tes; 

- 19, menina Teresa, filha 
Jo sr. Antonio Marques Pe 
reira e de d. Maria Batista 
Linbares Pereira; 

- 19, menina Maria Lucla, 
!ilha do sr. José de Matos e 
de d. Nalda de Melo Matos; 

- 19, d. Maria Beatriz Fal
cão, esposa do sr. Manoel da 
Si! va Falcão: 

- 19, d. He leoa Llcurci 
do Silva, esposa do sr. Arl 
Bubosa da Silva; 

- 20, meuino Gullemberg, 
!ilho do sr. Arl Miranda e de 
d Linda Miranda; 

- 21, sr. Juvenal da Silva, 
funcionário dos Correios e 
Tlllégralos no D. Federal; 

- 21, d. Francisca Figueira 
Cardoso; 

- 21, d. Aida da Silva Ri
beiro, esposa do sr. Armando 
Yario Riboiro; 

- 22, menina Angela Maria, 
!ilha do sr. Cial Brito e de d. 
A oelita Brilo; 

- 23, menina Marll, filha 
do sr. Manoel da S1lv;i. Ilala 
o de d. Guilbermiua Araujo 
!laia; 

- 23, sr. Alexis G lummat-

te~ 23, sta. Leda Cardoso; 
- 23, jovem Paulo Cabral 

Marques. 
Fazem anos boje : 

- sr. Newton do Silveira 
(Oodõ), residente oo Rio; 

- prol Ablllo Murtlobo, re
sidente no Rio. 

ANIVERSÁRIOS DE 
CASAllENTO 

Fizeram anos oeste mês os 
• egulntes e distintos casais : 

- 18, José Costa - Concei
ção D1 Gr egorio Costa; 

- 18. dr. Beuedilo J osé S11-
velr u Leite-Lôide Macha do 
Silveira Leite. 

- 21, Rubens Torraca An
gellnli Torraca. 

- 22, Geraldo Reis Soares 
-Aynéa Ribeiro Soar es ( 1° 
aniver•árlo); 

- 23, Alotslo do Naeclmeo
to-Glzelda Azevedo do Nas 
clm~cto. 

Festejam boje seu 1° ao l
verollrlo: 

- Joeé Miguel Valente
Vara soarea Valente; 

Antonio de Padua Nobre 
-·lea,i,i,. Farb Nobr•. 

Domingo, 24-XII 1~60 

Aos distintos amigos, leitores, assinan
tes e anunciantes do CORREIO DA 
LAVOURA. formulamos os melhores 
votos de Boas Festas pelo Natal e um 

1 Ano Novo o ~óspero e feliz. 

1 º~·e!~~~!!~º ~~~~~~!~~u~ Rosa Tavares Ferreira 
torandos de 1950 da Escola de A 11.enlil •ta. Ro•a Ta,., .. 
Medicina e Cirurgia do Rio de Ferreira. da tur ma de bacba
.Janeiro, colou grau no dia 18, relandos de 1950 da Faculda, 
no Teatro Municipal, o novo de de Filoso!la do ln•llluto 

,.,; médico Ernesto César Madeira, L~-F•yette. colou grau 
00 

dl& 
; ; moco estudioso e inteligente, 20 oo salão nobre daquele 

'~~;:~i~º:ni~! ~:~~~: c~~e!~~ estabelecimento de ensino 
Fazemos os melhores votos .li uito dedicada aos estudo,· 
para que o bom aluno Ernesto a sta. Rosa Ta••res Ferrflra 
César Madeira triunfe em a bachar elou se com diotioç&o 

Eu!·" o• o,loaluloodos d,· nobre carreira que abraçou e em Geografia e Historie. 'lot-
195) ,Ia E•cola de Odonlolo se torne, em futuro próximo, 88• lélicitações à nova pro
g1a. d11 Focul,ladc Fluminense um médico notável. lessora, que prometeu, DO 
de lla,licloa, os quais Cill•- ------------ exerclclo de sua pron1110, 
rum grau n 13 fio corrente. "cumprir fielmente os dev• 
110 Te11lro hlu11icip,.1. C•Hlto-le Mensagem de Natal re~ da honra, da cleacla Ida 
o j,, v,-m Paulo Lobo Mouti magistério e tudo lazer pela 
oho. filho do sr. Paulino Fer- o comendadorFranciscoBa- educação nacional e pela 
reira Moutinho e rle ri. ~larin- roni acaba de receber uma co- grandeza do Brasil". 
on Lobo )louliaho, resitleotes municação da Embaixada da 
em Vila de Cava ,\ Paulo ltãlia, avisando que o embai-
lobo Moutinho, que se die xador Mario Martini lerá hoje, y d uma e a u em 
llogui~ como um dos melbo pela PRA 2, Rádio do Ministé- l en 8·88 Queimado~ Ver 
res aluuos da Edcol11 de Odoo I rio da Educação, uma mensa-

1 

e !ralar na ra 
lologla, apresentamos nossas gem de Natal a todos os ita- Alves n. 92, em frente à eslaçlo. 
lellcltações. lianos residentes no Brasil. 2-3 
------ ------ - --------------------
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1 Serraria N. S. da Penha 
OB 

Nogueira Netto e Filho, Ltda. 
Deseia aos seus 

fregueses um feliz NATAL e 
ANO NOVO de 1951. 

distintos amigos e 
muita prosperidade 

:!: para o 
:;: 
J Rua Marechal floriilno, 2453 -Tel. 261- noua lguassú -fi. do Hio 
~~-:-: .. :-:-:-:-.... • -:-:-:,: ••••••••• •. - ........... • • • • • • • • • º • • • • :,~ ;, : :-x ,:,.; O ~ H O C1 O O O t!:: 

Oficina ~ecânica 
SOLDA ELtTRICA E OXIGtNIO 

Serviço d& torno mccanico e plaina, consertos_ de méquiau 
em geul, reforma em motor<"s de ~ombostão interna,_ mon

tagem e 11SSontamento de mãqn,nas de qoàlqoer t1J)O. 

Bittenconrt & Alarcão Ltda. 
Trav. IJ de Março, U-Tel. IJ6-NOVA IOUASSU'-E. do Rio 

Alterosa. 
Acab imos de rtcebtr o nú

"'"º de Natal da rsvista AI· 
t,rosa, que oft rt c, a~s seus n~· 
merosos JeiJort s mais uma ,d,
çao magnifica, justificando ~ua 
pr, tensa,, d, s, r ""'ª . r~vista 
rtalmt nle para a famrlia do 
Brasil. 

Afim d• suas aprsciadas S t • 
çôes de coslutt11, Al~,rosa traz 
n,sta 1diçao, em .'-"1ª cap':' se 
vi O linda artista nacional 
Jlka Soar, s, /robal/1os interss
sanlss s()br, o Natal . 

DR. fCHffflffDD DOURADO 
Dfi 6USMAD 
ADVOGADO 

Trab•lhish-Civel. Comercial 

Horárlo : 12,00 às 16,00 bs. 
Terças e q utntas-!elras 

Ru 1 Mal. fl ,oriano, 1962. Sob. 
em trtnte á ponte d e- Nova lguauú 

Cine Verde 
HOJE - O Inicio do fll .. 

em série ºAs avenluras de 
Frank e Jesse James"; e o dra• 
ma "No velho Colon~o", com 
Glenn Ford e Ellen Drew. 

AMANH" E TERÇA FEIRA
A continuação do filme •111 IC• 
rle .. O homem foguete"; O dt?;
ma "Uma nova aurora surglri 1 

com WIiiiam Ellloll e vora 
Ralslon· e o fi lme "Era •111 

vc=z dol; valentes''. com O Oor· 
do e o 11aaro. 

QUARTA E QUJNTA-fl!I~~ 
_ o drama "Muro de crevat ' 
com Robert Taylor; e ~,'111110 

"Conqu•sto da felicidade · 

SEXTA, SA"ã;oo E OOMIII; 
GO - A continuação do 111';, 
em serie ''As av~

1
~1ur:,e11a 

Frank e Jcsse James • ºd 1 0•• 
"fantasma do de1flt1 e r ~ 
com Allan .. Rocky" lant; e li 
desenho de longa melroC• 
0 81JJ e Lúu. 

Tl·nturaria Brasil DR. A\LIFRJEIDO SOA\RlfS 
CIRURGIÃO- DENTISTA - RAIOS X C L 1 N 1 O A D E C RI A N Ç AS 

e. 1 d Acaba d• str inaugurada . 7 J• d S•I• li 
1rur g 8 &. l3oca e Ponte Movei S "d 1• ra. nesta cidad, m ais uma tiniu· CONSULTÓRIO: Rua Beraard1ao .'11elo, 184 • •• · • 

1
., 

erzl e Te!. 101, diáriamente das 16 às 17 bo., exceto àa 5", !e r AY. NILO PEÇANHA, 23 - 1° ANDAR - EDIFICIO !IICI! ,oria, d, propmdad• do sr . 
TELEFONE 309 - NOVA IGUASS0 Rasgou seu terno? Sltizuko Kono. A Tmtu,ar:o RESIOtNCIA : Rua Antonio Carlot, 14S - Tele!••• lll 

Di ária m ente -Atende hora marcada A av. Niio f'cçanha, 512, casa 8, Brasil ,std situada ti rnaAJe11- -

1 e 1, • L 
I 
d acr~·:~1

~:;~

1

:;;f~:..çi-:-o-~r.t::;n:~::.:.;:í;m;m::ª·~~:
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O eglo eopo O I Clássico_ ~ntígo educandário de Nova Jguassú, á i;.~·~:1~,,:·:;. 
Comercial rua Marechal F.oríano, 1074 e 1094 ~oA """'"'ª· _____ ......,.. ____________ __.. ... ..---
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ÚIS UM M~DICO 
IGUA SSUANO 

019 18 do corrente, em solenidade realizada no Teatro 
·dp81 do Rio. colou grau ~~ Medicina o nosso prezado 

:::;0 e çolebor~dor dr. Deocl~c10 Dias Machado Filho. 

0 acontec1mento. para r:ios. é ma1s que auspicioso, pois 
onstra o quant~ pode a força de vontade e a re nos nl

lfl'ldesbnos que or1_er:itam os homens. Sua vida, acompanha
~ desde a pu~r1c1a. 

No curso ~rim~rio. dentre to~os os alunos que presta
,.rn exames finais. fora ~m dos primeiros colocados. 80 tem-

em que as provas orais eram prestadas no Grupo Esco'°. com a p~es~nça do In~petor Federal, o que fez com que 
~sse prem10s que at_e . hoJ': guarda ~om especial carinho 
f recordação. O . secundaria fe-lo no . (?mâsio Arte e lnstru
c:fO de onde sarn pa~a estudar Medicina, em cujo terceiro 
IIJf; interrompeu por dificuldades que vieram a tomá-lo pro
feSSOr, Assim é q~e, durante qua~e um lustro, lecionou em 
,,-enos estabelecimentos de ensino, como o Ginásio Enge
ebO d~ Dentro, sob a direcão de_ 9svaldo Damasceno. Insti-
11,ltO Julio de Abreu ~o~es, <:o.Iegw Ultra. no- Rio, dedican
dlt-St à cadeira de Ciencias F1s1cas e Naturais e Português. 
gm N.ova JguassU fundou o Ateneu Brasil. onde, durante mais 
dP doJS anos, p~eparou. ~pazes e moças para diversos con
cursos às repartiçoes publicas federais e municipais do que 
,esu]tou a ~provaçã_o e aprov":itamento d:_e muitos ctêtes, ho
jr seus maiores amigos. Por f1m, vendo ele mesmo mais van
tagtns e melhor remuneracão nos próprios cargos, que mes
mo no magistério, resolve ~nscrever-~e em provas públicas, 
que, por_ fim. o tornaram Oficial Admmistrativo da Prefeitu-
11 do 0LStrito Federal, cargo que exerceu até há dois anos, 
quando, então, passou ij desempenhar a função de Auxiliar 
de Mêdico, em serviço de Pronto Socôrro. 

ourante tôdas as ocasiões, porém, nunca deixou de nos 
JftStigiar e de colaborar em nosso jornal, que com êle sem
Jft contou, quer nos desenhos para clichês, quer nas crônicas 
qi,e enviava, em cujas entrelinhas sempre se notava o amor 
t 1em1 e à sua gente. 

A poesia sempre teve nele um amante, embora não ti
_. nêle um cultor. Dotado de espírito de observação e de 
lltihS,e, durante muito tempo tirava de cada político iguas
,uano a sua feição caracteristica, a nota dominante, com que 
fazia sextilbas, composição poética de seis versos, aos quais 
denominava "Perfil Polltico", alguns dos quais reeditados em 
jamais de São Paulo, conforme pudemos verificar. Além dis
• alguns sonetos, paródias e quadras mereceram a sua ins
Jiraçâo. Foram publicados nas colunas sociais e escondiam o 
lft.l nome, porém nunca a sua sensibilidade - traço principal 
de sua personalidade, revelada nas menores coisas, até mes
mo nos comentários feitos no jornal acadêmico que nos en
TÍl\'8, "O Escalpêlo", do qual foi secretário até quase às ves
peru de sua formatura. 

Não s6 a medicina, mas a imprensa també~empre o 
fllcin~u. mercê de seus pendores. o que fez com e tivésse
m nele um colaborador e, mais do que isso, u colega, au
llliar e amigo. 

E êste jovem é que acaba de concluir o curso médico, 
depois de tantas lutas, nas repartições e hospitais, em que, 
ltlmnente, soube fazer pairar bem alto as suas qualidades 
de coração e a sua dignidade. 

A êle, pois, os nossos mais sinceros votos de felicida
des no exercício da carreira que abraçou por vocação, e à 
qual temos certeza se entregará com todo o desvêlo, para 
benefício dos que dela necessitarem. 

Manoel Pedro de A. Couto 
CONTADOR 

Escritório : Residência. : 
A,. Nil3 Peçanba, 23. 3• . S. 6 Av. Nilo Peçanha, 630 

TEL. 309-Jtt - NOVA IGUASSÚ - E. DO RIO 

CORREIO OA LAVOURA 

G r.' M,. _, 14 

Compressores "FRIGIDAIRE" 
GELADEIRAS COMERCIAIS - BALCÔES

GELADEIRAS DOMESTICAS, ETC. 

11 VISTA E 11 ll'RllZ~ 

Oficina de consertos e montagens 

eonsultem•nos sem compromisso 

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

NOVA IGUASSU' E. DO RIO 

~n? <-g ~ ~~-~~~ &á!z.~~~ ~~.!iJ/!.-$.S 

PICK-Ui'S, AIOTORES, ·"ICROPONES, CRISTAIS e CAP. f 
. SULAS para todos os tipos. Grande rendimento e dura• 

\ilj bitidade, por serem leitos par a o nosso clima. • 

i RADIO-TECNICA MOREIRA 
~ PRAÇA DA LIB~RDAOE, 3Z-Tl:L. 127-NOVA IO UASSÚ f~ 
i..~,"1/f-"?!"'~7,.,_-~~~~~Ci- --- ·~~·~' 
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l\'1l01DA\S li IR lt § 1 
Acompanbaado a evolução natural de todu a, 

outra9 cídadea que, como a mulher, nasceram, cruce
ram e !le tornaram vaido1a1, Nova lguau6, que vimos 1 

l pequenina e 1imple,. sem transporte, além do da Cen
tra1 do Br111U, tiiem bo~pitai1 nem bons colégio,. !tm !l edificio1'1 e com um Cinema apeou, creaceu e começou 

! a ,e fazer moça e vaido11. E aos orgulhamo, de po,-

1
,uir. hoje, tudo o que ontem ooe. faltava e que @6 aa 
vizinha Capital da Rep6blica entontravamo,. 

Sim, Nova lguaa.ÍI de hoje derece aos !!!tus fj. 
lhos, em xeral, maiiS conforto, e ài 111111 filha!, em u
pecial. upatariH, lojas, cabeleireiros. manic.urns e ago• 

l 
ra, vaido!lámente, como mulhec que é, a soa primeira 
Cau de hlodae. 

Vinda de São Paulo e observando o progre"o de 
noHa cidade, Mme. Josefina não heaitou em io~tatar 
com carinho e luxo a Casa de Mbdas lrii, onde ressal
ta o bom gosto e os dedos de fada que possue, dos 
tapetes aos moveis artisticos, de onde ~urgem delica
dos conlecçõu, a coleção de liuu toilettu. vestidos de 
pu,seio e esporte. e,meradas blusaJ1, simpte~ e elegan
tes trajes caseiros para o gosto relinado da mulb r 
iguanuana. 

Parabens, querida Nova lgUH!!i6, que vimos cr es .. 
cer e nos envaidecemos do teu progresso e já agora, 
sobretudo, da tua Casa de Al od!s lr is, 

ANAMO R 

T lERRIENOS 
Vendem•t• magnifico, lotes de terreno nesta 

cidade , com á gua, luz, e sgoto • meios · fia1, 
dois minutos da • •tação d a E. F. C. 8. 

Tratar à NO Antonio Carlos ft , 1~S, com 
Nelson SoarH. - Telefona 288. 

o d,. 

(8) ·-----------·------· 

~~~~!r~!~: pr~i~ ou~p~:~t~~ ~a 1 
obrigado a respeitar a locação existente em vi rtu~e : 
de contrato por instrumento particular, uma vez regis- ,, 
trado no REGISTRO DE TlTULOS E DOCUMENTOS. i 
Easa providência torna o contrato um documento públi- • 
co-com validade contra terceiros - futuros lnterea.:i.. 
doa ao objeto do coalralo (Cod. Clv, -arta. 135 e 138). 

Cartório do 3°. Ofício 
Rua dr. Get1illo Vargaa, .112 - NOVA IOUASSÚ 
~ , 

011110 DIIIO 

Oficina Mecanica Agostinho 
...... ai.~ COaserto,, Reformas em geral 
~ e Aceasorios • Solda Elétrica 
~ e a Oxlcblo, Pintaras em 

cerat - Serviço de Torno. 

AgostinhoDla.rtinsDua.rte 
RUA DR. TIBAU, 60 Telefone 121.J 

NOVA IGUASSO - E. DO R I O 

"'1110 oao oaoi==-

BAIRRO JOANA D' ARC 
Vea4em-ae ma.gníflcoa lotes de terreno, localizados no prolong a mento da. ra.a 

Paulo de Frontin, a 3 minutos a. pé d.a. esta.9ã.o, em rua. calça.da., com 
o m a.is belo pa.nora.ma. e melhor clima. da. cida.de, providos de 

lua elétrica., água., esgôto e ruas oa.lça.da,s a. pa.ra.lelepi pedoae 

VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO 

Tratar com o sr. Jorge, na Praca da Liberdade, 84 Nova Iguassn E. do Rio f 
'V 

-,,s1_1_, o o o.o •·•-•-•~•-0_00.0.0:11 e~-º•~ o ~.--.-<J..-x--.r-...:-:...-_..:-; .. : .. :··=··:-:-:--• ...-... : .. :'.-:-)'..-: ..... --'""'*".+: .. :--2 ~: .. :-,.; .. x-:0: .. :.-:..:4!': .. ;':!:~--:~:':!:-: .. : .. ;.-: ... :-:-:•-:··:-:-:.-:-:-:-:-:H:..;-:-:-;+:-:··:-:•.;-;->1-·:··:··:··;··:· ; ... ;,-• .,, 
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Prafeitnra Municipal de Nova Iguassú 
Divisão d ,• Fazenda - eonladoria 

Bal::.ncete do Receito e Despesa relativo 
oo m3s de novembro de 1950 

REeEITi\ ' 
R,cnla ,,rdmd,iiJ 

Trilutaria : 
Impostos 
'J'a1as 
Patrimonial 
lodastrial 
1>1 rersos • • 

R,crila c,:t,Jordinurau 

Total da Rtteitt Orçamentaria 
H.t .. ·tttu t xtruorçumt"lt,"lu 

Total da R•ceita geral do mê• 
Saldo do u:uririo acttrior . 
&,eeit, ao» muts an teriore1 • 

TotAI 
O E S li' B S A 

Governo do llunicipio 
D1<isio de Admin11tuçlo • 
A,:oJocia .Munítipal do Esutistiea 
D1<i,1o de Fazenda 
Educcç:lo Publica . 
laudo Publica . 
Divi1lo d• Eagenbuia 
Fomento . 
Procnndoria e Contensioso 

Total da Despesa Orçamentaria 
lhspesa txl,an,çamenlar,a . 

Tttal da Dospesa geral do mAs 
J)upe11 doo m,ses anteriores . 

Saldo qoe pusa para o mes de desembro: 
lm Caiu . . . 

Em Bancos e Correspondentes: 
- No Banco do Brasil S. A. . 
- No Banco Com • Ind de lliau Gerais 8. 
- Na C&in Ecoaõmica . 
Km Poder do Ji:n. do Rio de Janeiro 
Sm poder de Dlursos Responsneis 
&m poder de Agentes Pagadores 

Total 

Clusificaçlo do 11ldo: 
Dilponi .. 1 
!fio disponível 

A.. 

i 
717.8~1,70 ~ 
191.926,90 ( 

~.800,00 J 
99.140,60 Í 
82 013,60 

104.116,9:J ( 

l.lóO 8!9,60 { 
33.902,0U ~.: 

l.1847ó2,20 , 
724 226,80 

8 750 779,20 ;, 

.o-.65-9-758-.-20 I 
13 259,60 
53.028,60 
3800,00 

133414,10 
104.728,90 
47 575,00 

504.6«,40 
3 645,00 
4 700,00 

868795,60 
150.918,40 

1.019.714,00 
8.416.189,80 

~65.475,80 

(69,60 
200.084,00 

897,70 
76.186,20 

116032,00 
2fU.709.iO 

10.659.768,20 

305.698,10 
918.156,30 

t.223854,40 

! 
< 
~ 
~ 
~ •, ', 
~ 

e 
,; 
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COltltEIO DA LAVOURA 

... - .... 
w - .. .. 

Posto de Serviço 
Automobilístico 

"ESSO" 
UE 

Monteiro dos Santos & Cia. 
Revendedcres da STANDARD OIL COMPANY OF BRASIL 

Deseja aos seus 
gos e fregueses um 

ami= 
fe= 

liz Natal e muita pros
para o Ano 
de 1951. 

peridade 
Novo 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2422 
Telefone 83 - Nova lguassú - E. do Rio 

D omingo , 24 . Xll - 11150 

- Co iocidêocia poéti
ca: a "Eo ~ida .. , de Ver
gllio, começa c o m o he
mistlquio " Arma virum. 
que c a oo". O poema de 
Camões, "Os Lusiadaa"', 
tem oo ae11 verso inicial: 
·• ... as a rm11s e os bsrõea 
a~,loalados ... E V a 11c o 
l\foubioho d e Quevedo 
c o m e ç o u 11eu poem11 lo
lilul ndo "Afooso Africa
no" com estas palavras: 
"As armas e o v11rAo 
llucllre canto". 

- "Lautaro, Jovem Li
bertador de Ar11uco", au
toria de F e rnando AI•· 
grl11, é a história roman
ceada das lutas eotre 
araucaoos e espaohól1 
pela conqui11ta do Chile. 

- A conhecida com. 
posição poética chamada 
Acróstico, cujos vereo, 
c1,meçam sempre pelai 
letras seguidas do oome 
da pessoa homenageada, 
tem o eeguiote sigoillca
do em grego : "àkroe", 
extremidade; e "stiklos", 
linha. 

Contadoria, em 7 de dezembro de 1950. ..,._,,.,.,,_ .. _ ... _.,_"",..,..,.,,. . .,.,,. ................................. ,...,...,..,. . .,. . .,.,,,..,..,., ~.,.,..,.,.,..,..,. . .,..,. .. .,..,.,..,,.,..,..,..,,...,.., ...... ____ _. 

- No livro de Mar
guerite Vaoce : "0 Bur
rinho de Nossa Senhora", 
aparece pela primeira 
vez como peraonagem 
centrei da cen1t do Natal Visto : Sebastião de Anudo Nepel,01, Prefeito - Aul, 

l~c~ld, Chefe da D. de Fuenda. - l,er Gorcla Bersot, Tesou
reiro. 

PORTARIAS 
O Prefeito Municipal de Nova Jgous6, asando du atribui

çõu qae lhe •l o couleridos pela legislaçlo em •igor, 

Concede, no, terrr.o• dos arllgo1 161, § 4•, e 163 do de· 
ereto-lei n. 624, de 2.8 de outubro de 1942, e de acõrdo com o 
laudo médico, ao Professor, do Quadro Suplementar, Oeralda 
Maro~sa Hugo. 30 dias de licença, com venchnento, para trata
meolo de saude, em prorrogação. 

Prefeitura Monicipal de Nova Iguuso, 11 de dettmbro de 1950. 

Concede, nos termos do arJ. 28, § 2o, do decreto-lei n. 
187, de 1 de fevereiro de 1943, e de ocõrdo com o laudo médi
co, ao extraoumerárto dl • rl11a, Edmundo da Silva Machado, 
quinze dias de licença, para tratamento de u úde, com salário 
Integral, a parti r de 6 de novembro último. 

Prefei tora llonicipal de Nova Iguu,ú, li de desombro do 1950. 
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SOIOVH ~ 

Binasio Ahanio 
Peixoto 

s l t u a d o oo mais 

aprazível local de 

No va lguassú 

o burrioho do presépio. 
- Gregório de Mato1, 

quan!lo em Lisboa, co1-
lumava adornar seu ea
critório com cachoa de 
bal'aoa do Brasil, dizen
do que só o que é pr6-
tico pode enfeitar e agra
dar a um EÓ tempo. 

Regisiro de Imó,eia 
COMARCA DE NOVA IGUASSI! 

t•. CIRCUNSCRIÇÃO 

Roseo O,ocleclo Pontes. oll• 
clal substftu101 em exerclcio, dO 
registro de !moveis d<1t1 clr· 
cunscrlção, torna póbllco, de 
acõrdo com o que de1ermln1 o 
arllio 2• do d,creto-lel n. 58, 
de 10 de dezembro de 1937, que 

Concede, nos termos do art. 28 § 2o, do decreto- lei n. 
687, de I de J,.erelro de 1943. e de acc,rdo com o laudo mé 
d1co. ao txtranumerárJo m~n:;allsta, Osvaldo Soares. 30 01aa dt 
llcença. pzra lr,tamento de u úde com u1, r10 ioteeral a par- O N\'v'll:JIIJL \'v'§\'v':> tir de 8 dt novembro Ultimo. ' ' 

Prefeitura Municipal de Nova Igu11sú, li de de%embro de !950. '.,.._,. • .,. • .,. • .,.,,..,..,_,_ ..... ,_,.,,...,.,..,.,,..,..,...,...,....,..,_,..,.,....,,.,..,..,.,,.,,...,..,..,..,._.,..,._ 
SEBASTIÃO DE ARRUDA NEORli:IROS - Preleito 

Trabalhos gráficos ? 
Na red11ção deste Jornal 

foram drposuados em st u car· 
1orlo, à rua Oetullo Var&'II 1• 
126, nesta cidade. por Noemla 
Souto da Silva, cauda, de prea
das domesticas, residente e do
mlclllada à rua s, Ferreira 1 · 
2~. apto. 28, no Distrito Federal, 
memorial, planla e d.:,cume1tot 
reftrrntes ao loteamento= 
arca de terra com 23 

-OBSl"ll(!H() O ~ l"RBFEIT() MUNH~ll"l\L ~;;;;:;:;;~-o-+c-<-:<--: ... ~:--.;..:-x~~)-0(' ... : .. :.,.....~ 

f Escritório Técnico Comercial e f Serviço de T ransportes <!oletlvo11 
Proceno n. 8 9661•0. Albino Oonçalvea & Cla, Lida, : D,. 

/ iro, d• acôrdu com fJ t>urtur supro. 
Nova lgua11ú, 14 de dezembro de 1950. ! ImobiliJ rio ~tda. .... · ..... ·-1 Deseja. Boa.a Festa s e f'eliz Ano lfovo 
Sociedade ~aticinios I a. todos ºª seus a migos e ouentes 

.. 

U • - L ORGANIZAÇAO DE SANTOS N ETTO & IRMÃO 
""elaa "e J_?n,ºrepor:JstotddedL. ef•e ~ Corre1pondonte1 do Banco do C,6dita • Com6,clo d a Mino, Gora i, S. A. 
u "" • ~ CONTADOReS • Levantamento e organização de eacrltas - Eume1 periciais - tn~en• 

'. Urlos - l::hlanços - Revltõe, - Departamento t:tpeclallz 1do em escrltu avu 111· 
Laboratório• compl~toa para anàlloea de leite ~ DESPACHANTES : P•gamenlo de Llcrnçao e lmpouos rm geral - Tran9'er~nctu

0
:: 

Matriz: 1 AVENIDA FRANCISCA OE ALMEIDA, 1419 ~ f'lrmu e Lo<at - Jmpõ,10 1õbre a Renda - Reglot,o de flrmu Recurso, e 
'\ tca11 dr A1ul111 - P-1pel1 pua Cl!!Jmenlo - Certidõn - Avtrb1çõn, de. 

(UlAclo prop,lo) - NILOPOLIS f,todo do Rio < CORRETORES : Compra e venda de Imóveis e cuu com.r<lali _ Admlolslraçl o de 
p I J I a J a USINA: RIJA SÃO JOÃO BATISTA, SOl <~) pred101 e bcnt Imóvel• - Lot .. monto - Terreno, a prcot,çõcs. 

(tdllcl• p,op,to) - VILA MERITI - E,tado do Rio , Perfeita organtz11çao à dlepoeiçllo do p(ibllco de Nov a Jgua&1(i 

.1 e s É M 1\ R I R Te 1 X E I IC f\ ~ i Rua dr. Gt1t6ll0 V11r11••, 2 2 - Tt1lt1fon• 208 t 
...... :~.::~ .. ~~•R•:~.:: 0 .~~ ,~ ~.OOHUIU~i~~.UIQ~~~~:~~~.:-;-:11~::~~~Cl~~-~•NNOUW 

situada na zona rural, ~· d/~~ 
10 doate )(unlclplo, Be 
Roxo, no Caminho do Encoaur; 
à e1querd1 dt quem vai pe 

1 m•amo da Eslaçao de Mlpc 
Coulc, a ce~to e noventa iac• 
troa da divisa da Fuondarr~!'. 
llro, medindo 98,50ml. de 

1110
_ 

I< 91 OOms. na tinha doa no 
dd1 250 OOm•. do lado Jlre 
< 261 OOms. do lado uquer!: 
cun fronttndo à uquc-,d• e 
Rr,bu lo Martins Pinheiro e •: 
dt m~I• lados com • Sodf'd• 
Anonlma Mercanlll e tmobll:,t 
r!J dividida e m 48 IOltl de 
11i:r'aJ1 dlmensõu, e v,-rlll ~;~ 
pu:1 a vtnda por o frrta P .U 
ca ,a przuo e tm p rc-111çõt1. ,. 
cmpugnaçlks . d1qut l<1 que IO 
Julguem pttJud 1c:1do1 dcwtrkl, 
icr ,prc-aC"nUdH cm urtotlll) 
dcnlru do pruo dC' trinta ~li• 
dlu, 11pô'J a ~· e õtllma ~u 
~ •çAo do prt 1rnte. No 111 181113 
,d. 7 d..- ..ieiembro de 19õ0, : 
oficial 1ub11Uu10 r m o er~ 
t, l e' ,~ I ,-111 

B 

a 
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CORREIO DA LAVOURA 

''º"·'·•ão do,. p6gino) O Colégio Afrânio Peixoto 
reffiçJo. quHi às 8 horas : Café mutt" à moda nordest. . 

rt Jefte, pã~, batatas. aip,m, cuscus. à esC'olha do freguês 
~.,.nos, então, à lembrança que há perto de cincoenta anos 
!!.ica111rnos por Jeremoabo, rumando para 'Esplanada. E atê 
,---clll em que flca~amos algun s dias, nos lembrámos, de tão 
li. que e a memória da gente, na in!ancia I A estalagem à 
f1~~ d• estrada de rodagem. aliás bôa, a despeito de ch'ão 
llt do, ainda ~m construç,ão, que um bonito pouso de viajan-
11""8 ,alri daquilo. Uma tabol~te de prec:os chama-nos 8 aten
~- psoUno, o Cr $ 2,40 o htro. Agua mineral, de Pernam• 
1-'~ · 1 cr $ 6,00 a ga~fa _l A gasolina vem dos Estados 
~d()I. passa por fabnc~çao e specjaJ. paga transporte e duas 
alflDdegas. E a agua mmeral dali da fronteira? Como não 

os fortes em assuntos mercantis ... E vamos atacar 8 Ame
,,rn seu "pavoroso'' imperialismo J 
rkl· A ponte de_ cimento armado s obre o Vasa-Barris, ou 

pirBJ?P· é bomta e ampla. . O comp~nheiro .Pau.lista, 0 tar
!:ceutico Carlos Jordão da Silva, sentiu a i cóhcas intestinais. 

_ Af esté um excelente remédio. E' s6 m astigar 8 f o
u,a. que aJgumas gotas do suco ... 

E demos-lh~ folha d7 velaf!le que arde e queima na 
l,OCI, da gente. Foi uma ~nncadelt'a "perversaº, que. entre-
1anto. sarou o companheiro: ....... 

Chegaramos a Forgunha precisamente às dez horas. 
forquilha é o lado baiano da Paulo Afonso, um Iuga

rt!• que se arma para cidade. 
o calor era feroz. Dir-se-ia que o soJ, uma braza viva 

era corno chamas que!mando d~ .bem perto nossas carnes. ' 
Tivemos penrussao para v1s1tar os dominios da Com

ponhiB Hidro-Elétrica do S. Francisco, incontestàvelmente, 
UIDI grande e~presa, de fins industriais e humanitários. A 
CJIESF está ultimando - pode-se dizer, - uma cidade para 
alle&r a industrialização com mais amplitude da Paulo Afon· 
,o. E' uma emprêsa de caráter semi-oficial, de vez que o go
,frno dispõe de 51 °:0 de seu fabuloso capital. Um funcioná
rio graduado mostra-nos o mapa da empresa, as plantas, os 
antQuiniSmos em ultimação, as originalidades, os planos de 
IÇIO. explicando tudo c?m real interêsse. Vunos a turbina 
4Ue vai fornecer luz a cmco Estados do Norte, da Bahia a 
taran,a. E será ótimo, que a bem clizer, dos Estados do Nor
le. atono Ba hia, Pernambuco e ... parece que só, - as capitais 
já não têm luz, bonde e força ! Depois, manda um funcioná
rto subalterno mostrar-nos as obras Já fora, a cidade recem
construida no !ado baiano do Colosso. Setecentos e sessenta 
casas já estão construídas. Todas boazinhas, coniortáveis, pa
n funcionários, operários, afora os alojamentos de solteiros. 
)lais de seis mil pessôas alí trabalham, a lí vivem, alí se di
vertefflt ali amam, brigam, se esfaqueiam, que trabalhar-se 
IO!ll "peixeiras" à cinta é coisa comum. A policia tem sempre 
o que fazer em Forquilha ... 

O que aí se vê, obra do homem, também espanta. 
A CHESF, é uma Paulo Afonso industrial, arroja

da e humana, ao lado da outra Paulo Afonso. Uma defronte 

(GINÁSI~ 11FR/\NIO PEIXOTO) 

-=E A 

Escola Técnica de Comércio Afranio Peixoto 
Manttlm os segu intes Cursos : 

eJentlflco (3 a.nos) 
Ginasial (4 anos) 
Técnico de eontabllldade (3 anos) 
eomercial Bá!llco (4 anos) 
Adm is são (1 ano) 
Primário (4' anos) 
Jardim de Infância (1 ano) 
Taquigrafia (1 1rno) 
Aperfeiçoamento de Inglês (1 ano) 
Aperfeiçoamento de Francês (1 ano) 
Decoração do Lar (J ano) 
Oatllografla (3 meses) 

da da outra, cuja ponte que ligava as duas só ficará construi 
em fins de 1951. Enquanto não sai a ponte, quem desejar 
da Paulo Afonso baiana a Paulo Afonso alagoana - que 
colosso é do lado da terra dos Gois Monteiro, - terá que a 
dar 16 quilometras no mínimo, e passar, com autos e tud 

ir 
o 

n-
o, 

em enormes canoas ajustadas. 
Foi o que fizemos. 

da 
S· 
o, 
a, 
o, 
m 

Depois da visita longa e minuciosa às instala ções 
CHESF, ao almoço. Depois, encarar o colosso. Almoço no re 
taurante da Emprêsa. O prédio do restaurante, amplo, bonit 
bem arrumadinho. Mas, a '1boia11

, horrível I Cara, minguad 
indigesta, mal temperada. Atiramo-no~. a desp~ito de tud 
àquilo. Os companheiros, de melhor estomago, ainda engole 
a droga . Mas, nós ? Não passamos, quasi, de b.anan as mal ma-

1 duradas com pão esmirrado e duro, e água mineral. 
O calor e a "boia" foram as duas tristezas do admirá- , 

vel passeio. 
Mas, seria que a visita à grande Cachoeira não compen- f 

saria o duplo sacrifício ? 

s 

-
1950 1951 

SAPATARIA GUILHERME 
Deseja aos seus d ist in tos amiljos e 

fceljueses Boas Fes ta s e um feliz e 
prósoero Ano Novo. 

-
1950 1951 

Sapataria Santo Antonio 
Cumprimenta todos os seus amigos e 

~ 
~ , 

fregueses, desejando-lhes Boas Festas 
Ano N ovo próspero e feliz . e um 

-
1950 1951 

Farmácia São Geraldo 
Desejo. aos seus distintos amigos • 
fregueses Boas Festas e um fe '.iz e 

próspero Ano Novo . 

·--·· -·--·--- .............. ** •••. .,, -......... -·- -·- _, 
TRANSl'OltMADORES, BOBINAS PAIA RÁDIOS de ,i1b1 
e elfüico1. ·- TRANSMISSÃO e RECEPÇÃO, ·- 16 u 

RADIO•T~CIIICA MOREIRA 
PRAÇA DA LIBERDADE, Jt-TEL. 117-HOVA IGUASSO 
Que ma111ém completa oficina para monl&gena, coo• 
aertoa e relormu com gllrantla e menores preço,. 

-.,._ ,,. mJl!ll''II' ,iç ,..,a-111"' 

BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO 

E' O QUE DESEJA O 

Ginásio Afranio Peixoto 

a todos os seus auxiliares, Corpo 
Docente e e r Discente 

~ 
< 
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CARTÓRIO DO z•. OFICIO 

l '. Circuaecriçilo 

Pelo presente edital com o 
prazo de trlnla dias e publlca
~o por três vezes, alendendo 
10 que foi requerido pela Imo
lllll•rla Saudade Lida .. com es
critório na Capllal Fedetal, faz 
11ber aos promitentes compra
dnre1, losê Pereira, Albino da 
SIiva Pacheco, Elvira Teixeira 
do Esplrlto Santo, Empreza 
lmobll"rla Dlrp Lida., FrautlSt k 
Lowy, Jurema Correa Torres, 
Lu11 Oonzaga Esteves das Do
res, Maria Adelaide V ,sconce
los Mala Furtado, Maria SIiva 
Culse, Murllo de Albuquerque 
Cavalcanll, R e g I na ,\buyaghl 
Pereira, S1lvlo Mendonça Ma
ciel, Terlullano SIiva, Valdemar 
Candldo, W •Idem ar S t I v a e 
Pranctsco Leão Viana, residen
tes 11tualmente em lugares Igno
rados, que ficam Intimados pa
ra efetuarem nêste cartório do 
:Z- Ollc10 de Nova Iguassü, as 
prestaçõts atrandas decorren
les aos lolea de terreno cons
tantes das averbações, nümeros 

175 h. 168, L• 81C, 201, 1• 
169v, Lo 8/C, 169, u,. 168v, Lº 
8/C, 173, la. 168v. Lo 8/C, 174, 
Is. 168v. L• 8/<.;, 149, Is. 167v. 
Livro 8/C, 283, Is. 226v. Lo 
8/C, 128, Is. l66v L• 8/C, 183, 
!Js. 169. L• 8/C, 268, Is. 226, L• 
BtC, 122, Is. 166v. L•81C, 34, lls. 
107 L• 8,C, 167, Is. 168v. L• 
s1c: 286,ls. 227, Lº 81C, 168, Is. 
168v Lo 81C, (86, Is. l 09 e 138, 
Is. 167, L• 81C), sob pena de o 
não fazendo serem canceladas 
as aludidas averbações. Dado e 
passado nesta cidade de Nova 
1guassü, Eolado do Rio de Ja
neiro, aos dezoito (18) dias do 
mês de dezembro de mil no
vecenlos e cinquenta (1950). Eu, 
Nlcanor üo n ç a lv e s Pereira, 
sub-oficial do Registro o dall
logralel, Eu, Henrique Duque 
Estrada Jleyer, Oltclal do Regia, 
Iro, o subscrevo~ assino. /-Jen
riqu• Duque Estrada Mtytr. 
Estraldo por cópia, cujo orlgl. 
nal eslã selado em conformida
de com a Lei e afixado no lu. 
gar de coslume desse cartório. 
H e n r i q u e Duque Estrada 
Meyer. 1-3 

SE DESEJAS UMA easa DB 
GAlUINTIA. Jl'Rf>eURA 

F ARACO Loterias 
Rua Marechal Floriano J.>eixoto. 2128 

Nf>VA 16Ul\SSO E. Df> Rlf> 

Padaria e Confeitaria São Luiz 
· Pio quente a tOda bora. Manipu• 
lação esmerada. Especialidade em 
roaquinbas amanteigadas e biscou. 

tos de araruta e outros. 

Luiz llves & Domes Ltda. 

t:ôlUtEIO DA LAVOURA 

··~-.... --·-·--·-·-·-·--ORG ANlZAÇÃO TÉCNICA 
CONTÁBIL LTDA. 
CONTR 4,TOS- DISTRATOS 

'fr1rnel_,acacíaR e Legaliz~ção do Firmas e 
lmóve1~. - _Png imento~ de Impo6toH. - Defe

s11s F1,c111~ - Averb~ções. - Decbrações 
do ImpvHu dti Reado. 

Departamento ~speciall:,;ado de <2onta• 
bilidade e Escritas Fiscais. 

AGE:STES AUTORIZADOS DE ,A PIHA flNll'<GA•: 
Ci•. Naci 0 nil de Segu•ns Gerais e Acid,-ntes do Trabalho 

MAN~EL Jt')..lQUIM tUBEIRE> FILHO 
PERITO CONTADOR - DESPACHANTE ESTADUAL 

RENÉ 51\LUel() PITANGA GRRN!\Of) 
DESPAC'HANTE MUNICIPAL 

AV. NILO PEÇANIIA, 23 - 1° aodar - TEL. 436 - Ed. NICE 
NOVA IGUASSú ESTADO DO RIO --·-·-·-·--·--------i&F 

Dr. Eduardo Silva Junior 
ClRU.f<GIÃO DENTISTA 

CONSULTÓRIO: 

RUA MARIO MONTEIRO, 221 
NiLÓPOLIS ESTADO -.:>O RIO 

Oficina Mecânica 
REFORMAS DE AUTOS EM GERAL 

Pinturas, capotas e e~tufameatos 
Consertos de baterias diversas 

Umberto Ambrosi 
R.. MAJOR. ANICETO DO VALE, 72-NOVA IOUASSÚ-E. do Rio 

r ·• 

Domingo, 24-Xll-11)11() 

1 Comarca de ~ova Jguassú 

E OI TAL 
De p1,1blico,ao de documento,, •"' proceuo de lot•0111et1to ele 
ferros, COOI o prazo de 10 dias, a requerimento de Abilio de 

Jesll1 Borges Ferreiro, na formo abaixo 1 

• Hc nri_que Duqne Estrada Meyer, Oficial da I• Circuntcri-
çao do Reg,stro d~ lmoveh da Comarca de Nova lguas,6, 1!,ta
do do Rto d,, J•ne,r<1, p,r Mm ação na lorrna da Lei, etc. 

Pelo prl!S(.'nfe edital, com o puzo d~ 10 dias, e publica
ção ~m 3 veu~, faço saber a QUl m interessar pot~1 qu~ por 
Abí ,n. ~e j l SU1 Bcrg,:s Ferreira: que em tempos usou o nf')me 
de f'b1110 de J~sus Ferreira, r~~•jtole nesta cidade, foram de
p:-Js1.lados nesk rarfór.io. para inscriçao na forma da Lei, o me. 
morial, a p 1ant.,, os lilulos de dominio e mais documentos rele. 
u~nlea. a J.1rdim Javarí origi~ário d.1s !leguintes ártas c!e terra,: 
Pr1m_-ira a ·ea - Mede 57ms.50 de frente, com 161 pelo lado 
de c,m ,, 15m,,70 ros fundo•, conlrontando pelo lado de bai10 
Cf>m a Estrada de Pass1 Vinte, atual Avenida dr. Manoel Duar. 
le, e, peles fundos, lado de cirna com os vendedQre, e a frente 
com o pálio da Avenida Thibau. Segunda Jrea - )lede 82 
braças de frenle e sl"tenta e mda braças mais ou menos, de 
fundo!!', coo, a frente pua a Estrada de Passa Vínle nos fundr1 
e la~o dividindo com o transmitente, termínando ; frente nam 
caminho que dá entrada para <1 Serra, devendo ter este cami• 
nho lrês braças _pelo meno,, silo em Nova Iguassú, denlro do 
perimetro. Aos interessados porventura existentes, fica marca. 
cio o prazo de 30 dias. para eleilo de impugnação. cujo procea
so se acha à disposição de lais ioteressados. Para conotar loi 
lello o presen1e e outros de igual teOr, para afixação e publica
ção pela imprensa. O,do e pa,s•do acs dezoilo (18) diao do 
mh de dezembro de 1950. Eu, Heoriqne Duque Estrada Meyer, 
Oficial. o subscreví e assino. (a) Henrique Duq"' Ellrad11 
,lf,yar. Extraido por cópia logo em seguioa, estando o original, 
que foi afixado, selado na forma da Lei. Eu, Henrique Daque 
Estrada Meyer, Olicial, a subscrevi e assino. Htnriq"' Duqw 
Eslruda M,yer. 1-3 

O Volante Duas Pátrias 
LeTa ao conhecimento do povo desta cidade, que ae 

acha instalado á rua Ministro Mendonça Lima, 46. 
E) Volante Oua!l Jl'átrias está sob a compe. 

tente direção de Eduarcre Raymundo Martins, que 
atende dlàrlamente com aulas a qualquer hora. 

AO VOLAIITE DUAS PÁTRIAS 
Rua Mio. Mendonça Lima, 46-NOVA ICiUASSÚ-E. do R.io 

IMPUREZAS ºº SMIGUE? Aluga-se ~~ ~·s~uª~~;.~ 

UIXIB Df KO~lltlRA chuve,ro, à rua
8
ª~i1,:~:

1
~~~ol~ 

n. 60. Trnlar à rua 5 de Julbo 
'AUX. TRAT. SIFILIS n. 184. - Nesla. 3-4 

AY. Nilo Peçaahl, IOZ 0 1'oae 478-J ZO ••--•••• •••----•••••••••••••e. 
NO:A.IGUAssú:-_~_Dº..!!,_ l CASA KALIL 

Registro de Imóveis lmilrar da inva Bar~oia · e A L ç A º º s E M 
COMARCA OE NOVA IOUASSÚ Desp1chante Municipal Para bomena, senhoras e crianças, pelos menores preços. 

GERAL 

Cartório da 1 • Circuadcrição Av. Presidente Vargo11 149 
Pelo presenle edital com O 9• andar, •ala 5, lei. 43-7535 

pruo de trinta dias e publica- Ria de Janeiro 
çlo por três vezes, atendendo 

Seguro Úe vida 
Acl~enles Pessoais e do 

Trabalho. Fogo, Automóveis, 
fldelldade. 

Roberto Cabral 
Correio, Oficial 

10 que foi requerido por Alice 
Sou10 da Silva Couto, residen
te nesla cidade, proprietária 
do "Bairro Red<:nção,,, faz sa. 
Iler aos promitentes com prado
rei José ,\\arolo do Nasclmen
lo, José do P. troclnlo Ferreira, 
J•yme Antonio Rosado da Gama 
e Abreu • .Antonio l!plphanlo da 
Silva e Paulo Pinheiro, residen
tes atualmente em lugar Ignora
do, que ficam Intimados para 
eleluarem nêste Carlórlo os pa- R. Gov,rnador Portola, SU 
11mentos das preslações atra- Telefone, 418 
udas clecorrentes aos lolea de 
terreno constantes das averba· 
ções ns. 12, fls. 129, L• 81D, (1950). Eu, Nlcanor Gonçalves 
40, li•. 130, n. 52, fls. 131, 11- Pereira, sub- oficial do Registro, 
wro 81D, n. 76, !Is. 14v. livro o datllograle l. l!u, Henrique 
l1E e n. 67, 111. 132, livro 8tD, Duque Estra da Meyer, Ollclal 
respectivamente, sob pena de o do Registro, o subscrevo e aa
nlo fazendo serem canceladas sino. H•11rique Duqu• E"strada 
aa aludldu averbações. Dado M•y•r. Extraido por cópia, culo 
e passado neola cidade de No- orl&loal eatá selado cm confor
•• t1uaosú, Estado do Rio de midade com a Lei e afixado no 
Janeiro, aos sete (7) dlaa do lugar de costume dêHo carló
.,e. de novembro do ano de rio, ll•nriqu• Duqu• Estrada 
ali novecentos e cinquenta . • . M•yer. t-3 

Indústria Conc reto 

P,--,..,±-,-=.~ ?l 
Independência 
Rua Dr . Otnio Tarqelao, 209-Nuta 

· êa~x;; ddgua, Foçar, Tanqul5, Postes, F orro P~•·fabri~ 
codo, /';111. p.;tori,. Solnros, LJ,g,aus • Ma,nlhas. 

l!liCRITÓRW : RUA MANOl!L VITORINO, 4 - 1° andar 
P01(1! a.sm DISTRiIO FEDERAL 

"Wit 7 >O~ta;,ttta~~---

A casa mala bem instalada desta cidade 

Ka.lil li. Farjalla 
Roa Marechal ftlorlano l'elxoto. 2211 

Nf>VA IGUASSC B. Df> Rlf> 

••••••••••••••••••••••••••••r 

~ 
Comercial 

!!asa Panerarla 
Cato Santo A n.tonio - Ser 

vlço Punerarlo - Oullhermlna 
Ferreira da Silva. Rua Mare 
chal Floriano, 2018 Tel 86 -
~ova lguassU. 

Diversos 
D•lli• Pere~a Montene8f'O -

Construtor. A'I. Santos Dumont, 
62.b - T elefone, 69 - Neva 
lgu .. oú. 

S. M. Touaco - Copias e pa 
pels hellograflcos. R. Urugua•a
n, 112-t• and. l'oncs: 23-4968 
23'.2663 e 43 8826. 

Cl\Sl\ PE~Nl\NDES-
Ferragens, tintas, louças, cristais, material 
elétrico, bijuterias, papelaria, artigos eaco

Iares e para presentes, etc. 

Gabriel Fernandes 
RUA Ml\L. FL6RU\Nf> J'BIX61"6, 202'l 

Nova Jguassfi Estado do Rio 

e a 

AJ 
I 
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. ------
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~,/;;Çã~ª da Medicina' _,., .... , ... w_,,._ 
00
~!~!~!~~ .. "~~ .... !~ü~!.~!~ ... D E Z E M B R O ' do e pa'9ado nula cidade de Vm Jrllor, discordando do ponto de vl1ta do dr Plr 

10 1111m no• ncreveu dtmon1lrando ,eu peulmli ea • • • • Cart6rlo da 1• Circun1crlçao Nova lgua91ú, Estado do Rio 
de Jan,lro, aos doze (12) diu 
do mês de dezembro do ano 

Ili" ;.ior da Medicina : 1110 quan-

fl ,o AI ldflll e,pendldu pelo dr. Pires Rebelo, no ltu arll
,,o Probl tma da Soclallz.1ção da Mrdfclna", 110 abiurd 

, 0 dr. Rebelo flla na ncravlz1çJ0 da meocslcina N~~a 
hltO A medicina 1rmpre foi e t~mpre .ser• uma carreira 

,,.. 0 mtdlco compelente e conscenc1oao podcr4 sempre 
•"com I IUI cllnlc1 privada. Os Incompetente, nlo. / 0 n
~ q"' apelar para empregos. Oa cllenl<a, q~c cÓnhe~!~ 
...-11<1lld1de 01 bons e 01 maus mtdlcoa, é claro que hão- de 
,ia ,r 01 primeiros e abandonar 01 últimos, 
;r,c-BIQUIDIO houvtr doente, financeiramente •·folgados" 
~ cllnicl privada. • 

oi mau, médicos poderio viver de emprtRos... Esaea 
-,01 lhn darlo pau uma vida modesla. 
- E' claro que me refiro a empregos adequados , aua pro. 
r,1/J· Pois 01 médicos que exercem. por oece11ldade, profls, 
,r,,t dft1nhas '- sua carreira, não 110 médicos, maa apenas 
~ort1 de dlplom11. 
,..--MIi o, médicos lunclonárloa nlo estão mal de sorte 
o,lllim mullo em relaçlo aos serviços prestados. Oa hospllalá 
.,.., j1 8 horas e fecham ao melo dia. Os médico, entram 
~l•rnte b 10 e llem h II hs. Falo por observaçlo pes, 
_.i, poli 1ou doenle e aem recuuo; conheço quase todos os 
...,;u11 da Capltal. 

Q,,lnlo g1obam eases médicos? Não sei. Devem porém 
,..r, no mlnlmo, quatro mll cruzeiros. E' multo dlnbelrÓ 
plll am 1ervlço de uma hora. Serviço sem horarlo e sem P•· 
_,, Qaal a proflsslo que paga quatro pacotes por uma hora 
*_,,iço? Nlo conheço. 

OI médicos slo homeos de sorte. Quando slo bons 1em 
r,,1a prlnda, quando maus ganham quatro ou seis pacotes 
P" .ea por poucos minutos de serviço. 

Eugero ? Vai o senhor um dia a um hospital e terá a 
,rvn do que afirmo. De médicos dos hospitais, em sua malo
ill. alo locam as mlo1 no cliente. Perguntan: o que tem o 
~ e rccell1m. 

l!a, que sou am dcslludldo dos medlcos, não os censuro 
,- lllo. Frequentei ho1pllals; observei os escul~ploa na lnll
ildlde com aeus coleeu e convenci-me de que eles não sabem 
lida, Quantas vezes ouvi conversa entre êles, conversa que se 
Clllllll cb1mar de conlerencla, mas que não passa d e palpite. 

OI medlcos nlo curam ... Os comerciantes trocam a mer
Cld«il Cllr1g1da, ou devolvem o dinheiro aos lreeueses. Os 
llldlml alo dlo outra receita nem devolnm o dinheiro aos 
--que nlo alo curados por eles. 

OI mfdlcos não podem fazer como os comerciantes por
"' abem que • medicina é uma tapeação. 

Um louco do Hosplclo disse ao dr. Austregesllo : 
"0. médicos 110 01 grandes Ignorantes do século, pois 

• cwam, nem curarlo os pobrea loucos desse hosplclo e 
1111111-lbu I liberdade, dizendo-se doutores". 

Nlo conheço lraae mais verdadeira do que esta ... Exprl
• • prcsançosa sabedoria dos médicos; revela a sua hlpo
alll personalidade de "Enlclente" com que Ilude a pobre hu
aldadc sofredora. 

U.ll LEITOR 

m1:s DAS FESTAS E 
DOS PRESENTES 

,,::,,:,::::::::A"·············· 

Casa SANTOS 
(6x•l\LF1Ui\T1\Rln S11NT0S) 

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

CHAP~US, CAMISAS, ROUPAS FEITAS E 

UNIFORMES COLEGIAIS. 

QUE VENOE 1\ PRE~"S OE FESTAS 

Cl\S1\ S1\NTO S 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1968 
TELEFO#E: 280 

NOVA IGUASSU' E. DO RIO 

FOTO ELITE Atende•se • domicílio para euamen~. 
Retratos para documentos em 30 m1-

Dato1. EsJ>(!cialista em reprodução de retratos a crayoa, s,pia e 
óleo. Vendas de miqgioaa, filmes, quadros, Hatos e alba111. 

Ivo Marechal FlorlHo, 1243-L•l•-lel. 413 - Meva '8••111 

Pelo preeente edital com o 
prazo de trint• din e publica 
ção por lrfa vezea, atendtndo 
ao que foi requerido por Ouínle 
hmlot, com 1ede na Capital fe .. 
deral, 1 Avenida Rio Branco. 
r.01. 135/137, 3o andar. l.u sa
ber ao1 promilentel comprado· 
rei, Dalila Angelica Cunha, An· 
tonio Paulo de OliYtira, Eljdio 
de je1us, Pedro Vicenle da Cos
ta, Adahyl Romeu Marquea Ro
sa, Wilson Bastos Oant:1,, Sal
vador Coita, llercaila Lopes e 
eu g e n I o Barbosa, reaidentes 
atualmente em lugarea ignora
dos. que ficam intimados para 
efetuarem neste cartório do 2o 
Oficio, eito j rua Getulio Vargas, 
78, Nova lguanú, oa pagamen-
101 daa prestações atrasadas 
decorrentes aos lotes de terre
no constantes das averbações 
ntimeros 1 585, fia. 274, livro 
8/C, 1.144, fls. 93,. livro 8/C, 
1,105 lls 91v. livro 8/C, 1.364, 
fia. 157v. livro 81C, 959, lls. 4v. 
livro 81C, 844, fls. 285, livro 
818, 510, lls. 25v126, livro 81B, 
1.256. fia. 270v. livro 81C n, 10, 
11s. 40, livro 81D, sob pena de 
o não fazendo serem cancela-

de mil novecen101 e cinquenta 
/19~). l!u, liiitanor Gon~l•e• 
Pereira. 1ub4 Olicial do Registro 
o datilografei . Eu. lienriqu~ 
Duque Estuda 11\eyer, Olichl 
do Regi&tro de )moveis, o IU• 
bacrevo e assino. H,,,,ique iJu. 
qw Esfrada ,\lry,r. l!.xlraldo 
por cópia, cujo ori&inal uaa 
1el1do em conformidade com 1 
Lei e afixado no lugar de cos
tume de.ste cartório. H,nr,qu• 
lJuqu• Estrada M,y,r. 

2-3 

Seu Rá.dio 
parou? 

Leva•o "ª"ª a 
oficina da easa 

Ticiano 
AV. NILO PEÇANHA, 89 

Nova lgua,1ú-E. do Rio 

·"""'·~ ..... ·---~···-"'..,;-.;. 
NOVA AURORA 

TERRENOS Á PRESTAÇÃO 
•EM E#TRADA E SEM JUROS 

BAIRRO SÃO JORGE - Ramal de Xtrfm. Conda0 

çlo barata, caminhonete de Bellord Roxo e Non Iguusll 
• at6 No'8 AarorL Clima igual a Petrópolis. Agna com 

abandancia, e ln• e fõrça passando dentro das ten u. Pl1n° 
ta aprovada pela Prefeitura de Nova Jga1sstl Facilidade 
de construção, venda em 72 prestações meonis a começar 
de CrS 225,00. Tratar i ... Rio Bruco, 91, 6° andar, oa 
cow o sr. llello no local ou i na D. Lacia, 60, em Bel• 
fotd Roxo, on com o sr. Joclu B ilDIOI, i na lllarecbal 
Floriano, 2035, telefone 285, em No .. Jaa111t1-E. do Rio. 

- ··" 
E ilBIIIHDIOlllllllllllllllllllOHllllllllll!llllnDlllllllOIOIIIIHIIHl11DIIU!IIUIIIIIUIIIUWIIIHDlllmrulllllUIIIIIIIIIIIIIIUIW~IIIIIIIIIIIUIIIIIDllllllllllllllllllllllülJ IIIIIIIIIIHIIIIHllfflllllBllltllftlllllllllUmlllllllllliH-UH!, 

1 AlbertoCocozza, Indústria, 
Lavoura e Comércio S. A. 

Serraria Nova Iguassn Fazenda Guandú 
INTERNA TIONAL HARVESTER MAQUINAS S. 1\. 

= 2..: 

ª1 
~ 

1 
i 
~ 
~ 
ilil 

1 
. 1 

Desejam Boas Festas e feliz Ano Novo â 
eeNeBSSJ"NÁRI QS 

a todos os seus amigos e fregueses. · 

Rua Bernardino Melo, 1835 a 1849 -- Tels. 44 e 196 
Nova Igt.lé lSSll Estado do Rio 

1' , "11111111111111:11 :I" ,;•fi' ·i· !illil., ,:, , 



8 CORREIO DA LAVOURA 
Domingo, 24-Xll-tlll!O 

A ciência a serv_iço flAi~cõ-OO""BiÃsiL S~"A.l ~OR 
da morte e da Vida e .MAl6R ESTABBL~C,IMEN'l<l !i>B « RliDITf> D& PAIS ~ 

S6 há pouco tempo é que • scguoda guerra mun 
«lia! acabou. A, rulou mostram •ioda di~riamentc a dll, 
que foi sofridi e que nã-> esqueceremos fàc ilmente . In u
meruei, ,ão as vitimz• da guerra. Há viuvas que estãc 
obrigadas I tratar da educação dos seu, fühos sem qu, 
r,ceb1m au:1ilio e inum<ras crianças nunca conheceram 
o• pai, e recebem a educação de gente estrangeira. Apc· 
ur de tudo isto, eitão-sc f,undo oovo, projetos. lnven 
t ,m-51 armas novas para a aniquilação dos homens, H 
n,as com u quais se podr, cm breve tempo, pllr 6m a 
e, vifü:•çio. 

F,lizmcntc existem também outros homens no mun
d ,, sibios que com o maior sacri6cio e dura pcrscve· 
rrnça se c,forçam por fazer uma burcira contra a mor 
te, não contra os h()mcns, ::ias contra os inimigos da vi
d, hu:nan,, como ,e pode ,lustrar pcrfcitamrnu, citao
d,:, roe rxrmplo a luu contra a malária, a doença que 
a.,u,lmedtc auca trezentos milhões de homens. 

Um c1:lrcito enorme de médicos e indagadores tra
bilha con,untemcnte cm todo o mundo no intuito de 
construir uma barreira que possa proteger a humanidade 
contra a cruel parasita da maUria. A douta Comissão 
de Malária, seção da antiga Sociedade das Nações, pres
tou um nlioso au1:ilio nesta obra. Publicou cm :938 
um rcl116rio cm que recomenda, a titulo de pro6laxi: 
contra a malária, uma dose diária de 4c,o mg. de qui
nina durante a estação perigosa e, cm caso de um ata
que de malária, uma dose de I a 1,3 gramas de quinina 
durante um pcriodo de s a 7 dias. Para tomar parte 
uiva na construção de tal barreira contra a morte -
contra II parasitas da malíria e não contra a humanida· 
de - cada um que sofre da malária não deve limitar
•• à ltitura de tal re~omendação, mas aplic,-la também. 

Oficina Mecânica lguassú 
Conscno e reforma geral de automóveis e ca· 
miobõc,. - Solda-se a 01:igênio. - Adaptação de 

frciot bidraulicos • qualquer tipo de carro. 

DUCCIIII & FRAIICO 
R. Marec~al Plerlan, 2376-NOVA IOUASSÚ-1!. do Rio 

111.&KOEL QU A.BESlll..& 
DE OLIVEIBA. 

F1hal de Nova .Iguassn=l do Ri~: Praça da Liberdade, 98 
Teleft 4 ([~nta~ona)e l~ (fierêotia)~Eo~. 1'~1.: "iatélitf-[aixa do [orreioJ 

. Oondiçiss para as CCViJ.tas de depósitos 

1 

D e p6sltH sem limite • 
2 

o~ 

Oep6sit1 _i~i:ia~ min_in10, Crt. 1.000.00. R• l;radas :ivres. ~lo re:dem l~ros 
0

, ul:o~:n~'. 
~~[:' d~q~b~;t:;:.nhe, nem ª' contas hqu,dad&; antes de d°'orriJos 60 dias a contar da 

Dep~Gltos_ P op11lares - Limite de Cr$ 10.000.00 , q 1/2% a, a. 
Oep_611to_s min,mo• . Cr• 50.00. Retirada, mínimos, Crt Z0,Q0. Não rendem juro, os saldos : · 

1 
da) ,nf~rdiore

6
, . a _Cr$ 50,00; b) excedentes ao limite; c) das contu encerndas antes de 1 

ecorn os O dias da data da abertura. 

Dep6sltos limitados - L\mite de CrS 50.000,00 • li¼ a. a, x 
. . - Limite de CrS 100.000,00 , 3¼ a . a. ~ 

, ~e~6~1tos mln,mos. Cr$ ZOO 00, RetiradBS miaima,, Crt 50,00. Nlo readem ·uros os saldos i 
l ,nfenores a Cr$ ZOO.OU. Demais condiçllcs idênticas is de Depósitos Popula~es. , 

Depósitos a Prazo Fixo I Depósitos de Aviso Prévio I l 
Por 6 meses 4% a. a. l 
Por 12 meses . . 5 % a. a. Para retiradas mediante prfvio aviso : 
Com retirada mensal da renda, De 30 dias 3 lll % a. a. 

por me!o de cheques : De 60 dias . 
Por 6 meses • 3 v, ~ a. a. 4 % a. a. 
Por 12 meses . . 4 v, % a. a. De 90 dia, , 4 \lo % a. a. 
Depósito mlnimo - cr, 1.000,00. Depóallo lolcial mlnlmo - Cri 1.000,00. 

LETRAS A PREMIO: Sêto proporcional. Condiçlles idt111icas is de Dcp6silo I Praro Fixo 

Fos, nos melhores condições, tadaa c:is openições bancárias 
COBRANÇAS - TRANSFERb4CIAS DE FUNDOS. 1 
DESCONTOS de letras, saques e cbeque1 sôbre esta ou quaisquer outras pr&9Bs. 
EMPRESTIMOS em contas correntes com caução de duplicatas. 
CREDITO AGRiCOLA a longo prazo, sob a garantia exclusiva da fruta. 'J. 
CREDITO PECUÁRIO a longo prazo para custeio de criação, aquialção de gado •• 'i( 

para engorda, recriação, etc. 
CRtDITO INDUSTRIAL para a compra de matérias primas e reformas, aperfel• f 

çoame;;: :t::::::.~

0

c:: ::::::'~;~ateza, todos os pedidos de Informações e f_ 
esclarecimentos sôbre quaisquer operações da Carteira de Crédito 'i 

Agrlcola e Industrial, que se acba em pleno funcionamento. ~ 

Agências em ·tôdas as capitais e prioclpais cidades do Brasil 1 
Correspondentes oas demais e em todos os palses do muodo j 

_.,..,-,.:..,:-:--:-:-:-: .. ,: .. :..: ... : .. :-x-:-~»:-lo-:-)( ~ 1 o, o o,••••,, 111, o•~ 

TERRENOS 
1 P668TAÇ0CS, SBM BNTflADA fi SfiM JUROS 

O Ginasio Afranio 
Peixoto 

,_ e laRIO "'º"° _ Compra _ VHde 01 mais próximos da Estação de CARMrlUJOS (E.F.C.8.J 
a 5 10, 15 e Z0 miautos. Preços a partir de 6.000,00. 

Adalnl,tro,ao de 1• 0 •el, 1 Pre; t,çõe. 0 partir de I00,00. Vendas diàriamente com 

reuoe o mais sele
cion11do corpo de 
professores do Mu-

NOfJ• /guau4: A,. NIio Peçanha, 23-1° andar. Tcl. 87 0 Ten. ARN ALDO nos locai, e em sua residência, 
filo <U Ja,uiro : Rua Buenos Aires, 19 - 2° andar, aala 3 junto à Estação de CARAMUJOS. 

Tel. '3-9088 às qulntas-lelras das 16 4s 17,30 horas, 
niclpio e do Rio 

._____________ _ ______ c:::r::::::rr:n;e=:=;:,~e ~CC77TIJ 

~ ~~~~!!li~l@!l@ill~li~N~l@f@IJ@Ji~lli~!/~f@!J@,~lb. 

Dr. Pedro R•9IRO SobrtRlio _ 
Médico opeudor. Partos. _ 
Consultas dl4rlu das 8 ,, li 
hs. - R. Antonio Carlos, 51. _ 
Tel. 284.-Nova lguassú. 

Adlfogadoa 
Ray Afraoio Peixoto e Per, 

nando Pinto - Dlàrlamente daa 
8 às li horas. - Bua 7 de Se
tembro, 84-30 andar-Sala 35, 
Telelone 32·0786 - Rio. 

A dlfogado 
Dr. Pa.loMoc .. do-Advogade 

- R. Oetullo Vargas, 87. rone: 
282. - Nova lguaasú. 

Dentletaa 
Leis Gonçalves - Clrurgllo 

Dentista - Diariamente daa 8 M 
18 horas, Rua Bernardino Mel• 
n. 2139. Telefone, 314. Non 
lguanú. 

RUIEM SILVA - Clrarallo
d•ntl1lo. - Ed. Corioco, I· -
dor, ,. no. Telefone, 41-5951, 
Rio de Ja11eiro. 

Dr. Podro Soatlogo C..111• -
Cirurgião Dentista. Ralo X-(Edl
flclo Ouvidor). Rua Ouvidor, 
169, a,, andar, sala 811. Tele,, 
fone, 43-6503 - Rio. 

Deepaollanta 
E1crltorlo TicftlcO c--1111-

Santo, Hetto a lnoao (Contado
res e Despac~antes). Servleos 
comerciais em geral. Rua dr. 
Getullo Vargao, 22. Tel. 203 -
Nova lguassú. 

eeNSTRUTeRBS 
Joio SiotORolo - Constralor 

licenciado. - Encarrega-se d1 
construções e reconstruções cm 
geral e sob a~mlnlstração. -
Res. : Rua Marechal Florlaaa, 
2036- Casa XI - Nova lguaslll, 

Roberto Boroal Soore,-Coa• 
trulor llcenclado no Muolclplo 
de Duque de Caxias. Re,ldeat1 
em Nova lguassú á rua Edmua
do Soaros, 304. 

iCASA A~ERIA NINO I . 
1 DELFI M AL MEIDA MAUR ICIO l .,df DE 

~ ~ua Bernardino Melo, 1985 ··Esquina da rnaGetnlio Vargas E COELHO BARBOSA ac~A 
NOVA IGUAssu · TELEFONE 414-Jzo ESTADO oo RIO Ili laboratórios: 

Acaba de ser inaugurada mais um11 ena Adrlanino nesta cidade, com o _fito de /lJ"aquím Palhar~64J,flí" 
bem servir à população deste próspero Municlplo. Sendo assim a nova easa 1ldr1anl no i====omo====r,octo==='ºP 
eetâ apta a fornecer os seus produtos em condições vantajosas. .=oc:ro .. ,.1 J\gencia International Pogoa de artificio em grande eseela. - Armas. - Munições. - Artigos de 

e pes~•- - Artig os de escritório. - Papéis para todos os fins, -
C!atelarla, - Materlal,s de construção, e Bazar. 

VENDAS l'OR A TA CADO E A VARé.JO. - !'ALEMOS ENTREGAS A DU.II/C/L/0 
Fa9am a nol8a caso uma visita sem compromisso. - Antes de cumprur qualquer 

de noHo comércio, consulte nossos preços. ""'' 1 ~ 
ir?lJ eamlnhões, Trato res e Máqu inas Agrfeolal 

E A ' ' C ASA AORIIJ\NIJNO .+,t @] P<~•• l, gítimas O tcesaõri<-s-VoaJu •"'º"''º'ró • doahelJO 

daeia aoa seus amigos e fregueses Boas Festas e um feliz Ano Novo ~/ rm. Mou~:
0
;;~;/_;;;_ '\ '1 '/2~~~:,:";;.::·;~-E. do 11• 

,-==::a::aoC/1.-., 5F+;.31JtM®j~~JJ@J§ljí~f~~@ii(§ÍJ@!l@i®Jiª1J@.i@J@J~!J@JJ@.l@lJ®J@Ji'21_/@]f -::ao 01:1or:= • ::,~.cro 

TEL 

Nor. 
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~ 
pepartamento de Datilografia do DR 

Instituto Iguassuano de Ensino · 
NELSON BENJAMIN MONÇÃO 

JUIZO Dll DIREITO D\ CO~IAICA Oi! NOVA 
~art6rlo do 3• f) f .c i o 

IGUASSl, 

oatll611raro. de 1s110 
ltÇIO dot alunoa que rece

Jlt iolt oemenlt oa dlplo
tlf1~, delllógrafos: -,.,.,,a Rodriguts da Silva, 

l. aff..'Olho d• Mirando, 
~ Rita da Silva, Maria -,,,.,Ji•• Ribti,o, Ntusa T/i,. 
AI'!',,_ dl A•dradt, A rnaldo 
,,-,,54.ios, Lygia Cardero Vu
"1 J,is Lop,s d• Souza, Mo
""-1-,.0 N N,rlS dt S,r,nQ, Atay
"1o/tf10IIO, Diva Rodrigues 
li • Jot<Y Barbozo Lomo, 
... ~dst, Vuldel,ct Nu,its dos 
1,/1 ,., Emdiu Roza, N, yd, 
~,,,;rts, W~l<y F;gu,ira do 
'

1 /ra«'"ª Alves das N~ves, 
S!::0r1u11do Viana, f'tdro Ma
l".'" IJarbosu, /osl À n t o n í o, ;i,yr Nogworo, itndaluzo Ra-

~ 

"'º!• úcy Cardozo, AIGyd, tÜ 
Olivtlra, Vírg,i,í11 Bt1rbotu1 Li
"'"• Eira lnogto, Stbaslüla MQ. 
laqu,as, Crt11tildo A.t.s:un'4o 
À~r;acyr Araujo, Ztlia d• ou: 
vnro, Z,Joh Per,ira B~"'" 
Joao do• R,is, Alb,rto F,r: 
nand•s Costa, z,,.oiiU Lac,,-. 
da, .Maria_ /•sús (.,'o$ta, Paulo 
Ftlip,, DJ<J/ma G. Torrrs, Mu
rilo da Silva, Antonio GNima. 
r Qes, S.bostíQo Domingos Cor
dtiro, Alanq1/ Domingos Cor
deiro, Luz~a Tinoco, Hugo d~ 
S ousa Gu,marius, Stbastíllo 
Rigutirg Àmft.xotira, Jo/Jo Pi
r,s, Mfrion Santa Ri ta G,ni· 
sauro Rodrigu,s, G,n,lon Ma
ria B.,,b,,sa. 

"" 

TELHAS FRANCESAS 
procedência S. Fidelis - E. do R io 

Rua 
INFORMAÇÕES, 

Marechal Floriano Peixoto, 
Telefone, 32~ 

2399 

t----------------------~w 
U. Filhos de lgnassú 
RESUMO DAS RESOLUÇÕES 

DO DIA 1,- 12 - 1950 
1) - Promover no proxlmo 

Ili 25 (Natal), uma mallnée 
llltnlll carnavalesca, das 15 às 
li boras, b) - fazer realizar 
ao dia l• de janeiro p. v. uma 
lata carnavaleeca, das 20 ás 
• boras. 

Arraidamealo do Bar 
Ac~,,se aberta concorrencia 

,ar1 o arrendamenlo do bar da 
lede, devendo o& senhores in· 
-dos remelerem s uas pro
flCIIIH d"ldamente lacradas até 
li 21 horas do próximo dia 2 * lane ro, 

Torneio Interno de Futebol 

Com a realiução boje do 
torneio inicio com a participa
ção dos clubes : li A merlcanos, 
Oranlino, li Periquitos, Cami
nho Certo, A. A. Portuguesa de 
lguassú, P•lneiras, Central, D1-
namo, Cruzeiro do Sul e Aven
tureiro, voltará o clube alvl ru
bro novamente às lides espor, 
tivas, após um perlodo de fé
rias, Ao vencedor caberá a ta
ça "Oficina Mecanlca Agosti
nho", 11:cntil oferta do ar. Acos
tioho Martins Duarte. 

f!ste torneio seri patrocinado 
pela firma Irmãos Coutinho que 
oferlará ao campeão li meda
lhas de ouro e o sr. Gumercin
do Bouças li medalhas de pra
ta ao vice-campeão. 

AVELINO PINTO BENTO 
Direi. d• Secrotaria 

~•C• ""':' • --.,•C•O•e•••••••_. ...... ._ 

NOVA GAROTINHA 
Comer bem todos 

~~) C A F E' E 
gn,tam, mtt& paru t/.j 
c"mer bem só no 

&t 
BAR 

Restaurante Nova ~ Garotinha -:-

Restaurante de f Bebidas de 
primeira ordem. 

todas as 
Petisqueiras 6 

qualidades portagaeaa 

1\lm~ida & Cio. etda. 
Rna Marechal Floriano, 1988= Tel. 129 
IIUVA IGU A SSÚ E. ao RIO 

E __ O=-___,,l~T:.--=-A--=--L 
Do praça o lcillo. com o prazo de du (10) diu, ao• autos de 

A~lo Execuliv11 que Jo•é Antonio 111Ctve contra o 
dr. Manoel Felipe de Freita1. 

O O,uto, Jalmlr Gonçalves da Ponte, Julz de Olrello d • 
Comarca de ~ .)Va lguauú, Estado do Rio de Janeiro, e m exer. 
ciclo, na forma da. Lei, etc. 

faz eat>cr a todos quantos o presente Edltiil virem ou 
conhecimento dele tiverem que, às 14 horas do dia 4 de janei-

No dia 19 do corrente, realizou-se no Teatro Municipal 
a testa de formatura dos novos Bacharéis em Ciências Juri
dicas e Sociais, pela Faculdade Nacional de Direito da Uni
versidade do Brasil. Entre e les figura o nome do dr. Nelson 
Benjamin Monção, aqui residente e proprietário, que assim 
conquista, aos 651/t anos, mais um grau na sua proveitosa 
carreira de intelectual, pois é normalista, contabilista, doutor 
em ciências comerciais e, a gora, bacharel em direito, tendo
se dedicado d urante anos ao ensino público primário, no seu 
Estado, que é Minas Gerais, e ao secundário no Estado de 
Sã o Paulo, sendo registado como professor de Por tuguês e 
Matemática , no Departamento do Ensino Secundário Federal. 
Escritor, tem já publicadas as seguintes obras : Aritmética 
Elucidativa - O Livro das Escolas Mode rnas; Aritmética Elu 
cidativa - O Livro do povo; Escrituração Merca ntil; Cole ção 
de Cadernos para Escrituração Mercantil e Contabilidade Mer
cant il. E' do dr. Nelson Benjamin Monção o clichê que acima 
publicamos. 

ro de t95t, noi cd,ficlo do Forum e Sala dos AudHorlos, na P ra
ça Jolo Pessõ, 1/no, nesta Cidade, o Porteiro dos Audllorlo• 
deste Juízo, r-u quem as sun vezes f zer, leva rá a publlco p re .. 
gão de venda e arremataçio, a quem mals d(f e makr lanc~ 
oferecer acím:1 da avallaçN, e caso não haja lid tantes se, ã ,, 
levados a lellão, os bens ptr.horad os a o Dr. Manoel Felipe de 
freitas, na Ação Executiva q ue lhe move por este Juizo e Car• 
torio do Tercdro Oficio, José Antonio, a saber 1 ·• t cadeira di.: 
dentista, movida a pé , e m mau tstado de conservação; l pli n(l, 
novo, marca vp1anlsta Piano Co" - Nt w York - U. ::;:. A. -
Pat. 011. o. 109 171; 1 relógio de P"•Jc, sem marca, usado; 1 
camt1elro, com objetos usados; 1 guarda-roupa, usado ,· 1 cri'3-
ta lelra, uaada r /vidros quebrados; 1 comoda , vdha; 2 1,,: "ma1, 
usadas, e algumas cadeiras, usadas", móveis estes d é' posl\adt.,s 
na Oarage da Prefd tura Muntclpal dest~ Cidade. e i'_val:adn~ 
em Ct$ 10 840,00 (Od. mil oilocl!nlos t: quar(nto c1uuHo,). t 
para que chegue ao conh i;:clme nto de todos quanto, Qllt1um 
arrematar dilos bens mov,ts, pllSOU•SC o ptesente Edital QU! 
será afixado no lugar de costume e outros de tgual teôr q ue n • 
rão publicados no Dlario Olicial deste Es t,d•' , no CORREIO DA 
LAVOURA e na Imprensa da Capital fedoral. O que cumprA-• ·, 
observadas as formalidades leg--1is. Dado e passado n~sta CidB• 
de de Nova lguassú, Estado dú Ri.:> de Jandro, a os vin te e lr ê::, 
diat do mês de novembro do ano de m 1I nov<ceo11 s e cinquen
ta. Eu, {a) L audclino Firmino ( urntiro B ,rro~. Escrevent:: de 
Jus tiça, o datllografei. E eu, (a) 0,car J'er,i,a Gomes, Escrlvào, 
o aubscrevi. O Juiz de Direito. (a) }olmir GonçalvtS do Fonlt. 

Filmes falados de 16 mm. 
Marinho Magalhães 

Atende a pedidos para txibir l'ílmes em 
festas sociuis, bem ussim para l'ílmá las. 

Rua Bernardino Melo, 2095 - Tel . 316 

... .............. ......-..~ ... --. ....,.--.,.,,,,.~.,.._ .. .,.., ....... ..,.,,..,......,.., ........... ..,. .................................. ,.1-----------------------""'"". 
e a(ESM FªRENTELDO ªPOSTUO ESdSO) a n Ili 1950 1951 Escola lgnassnana de Motoristas 

Grande variedade de alumínio Couraça Extra Forte I Desejá. aos seus. distintos amigos e 
último tipo de Fogão a querozene ou & óleo crú. 

Só na 

Artigos d, Papelaria ] alunos Boas Festas e um fe~iz e 
C A S A L A U D A li pr6spero Ano Novo. 

Rua Marechal Floriaao, 2405 - Nova lguassú - E. do Rio Rua Bernardino Melo, 20~5 - Tel. 316 

1 LO.JAS LA CAVA 
J. L A. O A. V A. 

CAMARAS FRIGORIFlCAS. SO~VETEIRAS E BALCÕES FRIGORIFICOS 

Oeladelraa Comerclala e 
Domesticaa 

Acesa6rloa para refrlgeraçllo 
em geral 

Rlldloa - MAqulo111 

Oficina Modelo para monta
gem e consertos 

Serviço de conservação a 
domlclllo 

C!h11mados noturnos 1 

R. Mal. Floriano Peixol", 2397 

Rua Marechal Floriano, 2399 • Telefme 325 • Nova lg·uassú • E. do Ri 1 

§!l@fi~@lJ@~_J@JOOJ@1J@!lf~!li~.l@f@.l@.li~l@!f~lll~1ll®f@Ji~@ill~1!~lJ@IJ@®1@l.r@l@lf@1. 

1950 1\os prezddos amigos e fregueses a 1951 1 
C SA ANTO S li 

aura~ete. oenbora~a. a mefernntia mm uue a lêm ~iltinuurno. ~miõn~o-lnei ROft~ m1n~ e f elil enlra~a ~e ano n~v~. 
Rio 



~refeitura Municipal de Nova Iyuassú 
Resoluçã o n. 156 

Altero d1tposiçõe1 da Re,oluçao n 52, 
de 3 de janeiro de 1949. 

A Caman Mu11icip1l de Nova lguassú, por ,eos ropresentaa 
tes 19&111, decrota e oa eanciono e promulg o • segointe R••oloção: 

Art. Jo - ficam lntr~duz'das no Q ua dro Permane nte 
(Q. P.) do funcionalis mo Munlc1pal, anexo à l{esolução n. 52. 
de 3 de Janeiro de 19f9, as s eguintes alleraçõ,s: 

1) - no Quadro I ficam criados os car~os de Chel~ d e 
Oablnete, Padrão V, e Ollcial de Gi b n<le, l'a drâo M, extln 
11utndo-se o cargo de SecretArlo, Padrão Q; 

b) - no Quadro li . na carreira de OI cla l Admin ist rativo, 
fica criado um cargo no Padrão 0; na carreira d e Fiscal de Dls
lrllo, ficam criados do•• cargos no padrão M, quatro no Padr!, 
L e quatro no Padrão K, ex1lngulndo-s e seis no padrão J; 

c) - no Qu 1dro Ili, ficam cr iados mais d J IS Piscais de 
Obras, Padrão L e três no Padrão K, um Desenhista, Padrlo 

"R; um Calculista, Padrão R; um Médico Escola r, Padrão U e 
três Topógralos. Padrão U. 

Art, 2o - Picam criados o• cargos de Chefo dos Serviço• 
Au111lare1 de Educaçlo Pública, Chele do Almoxarifado e Chefe 

•CIJ Serviço de Protocolo. 
l'arlerafo único - Os cargos referidos no artigo 20 serão 

providos com funcionário, da Munlclp•lld•de e terão as ~rali 
f1caçõ:1 de função, «speclivam~nte, de C, $ 1 000,00, 700,00 e 
300,00. 

Arl. 3o - F,ca,n reclas,llicado!, no m,smo Quallro Per 
manente rQ P.}, os P,drõ s dos s,gulntes cargos , 

Pessoal efetivo 
TABEU DE VENCIMENTOS 

Padrão 1 
VENCIMENTOS 

A\,naa1 Cr$ 1 Anual CrS 

A 1 150.00 13 800,00 
B 1.200 00 14.400,00 
e t 250,00 15 000,00 
D 130000 15 600 ,00 
E 1.40000 16 soo.ao 
F f 450.00 17 400,00 
G 1.500,00 18 000,00 
H 1 550,00 18 600.00 
1 1 650,00 19.800,00 
J 1.750 00 21 000,00 
K 1.850.00 22.200.00 
L 1 95000 23 400.00 
li[ 2 v5UW 24 ó00.00 
N 2 150.00 25800 00 
o 2 250 ºª 27 000 ºº p 2 350 00 28 200.00 
Q 2.,50 oo 29 400,00 
1( 2 sso ~o 30 600 00 
s 2 6\0.00 31 800,00 
T 2 .75000 33 000,00 u 

3 ººº·ºº 36 coo 00 
V 4 000.00 48.000.00 
X 6.000,00 72 000,00 

Telefone, IH 
ANO XXXIV NOVA. IGUA'SÚ (Estado do Rio), Z. OE OEZF,~BRU DE 19S0 l'i. 1.m 

/ 1932 1950 

CA\§A\ ILA\UIRA\ 
Deseja a todos os seus amigos e fregueses 

um feliz Natal e um próspero Ano Novo. 

BOAS FESTAS FELIZ ANO NOVO 

a) - no Quadro 1. Padrão X. Chefe da Divisão de En
ire nharla; Padrão V, Chefes das Divl~ões de Administração e 
f•zend•; Padrão U. Diretor do Glnás 'o Munlc ,pal MonteirG Lo
b1to, Cheio da Inspetoria de Rendas • Administrador de Ofici
nas e Oarage; 

b) - no Quadro Ili, Padrão U, Admlnlslradores da Lim
peza Ptlbllca e do Serviço de Aguas e Esgotos, Bncarregado de 
Eatrad11 de Rodagem e um Contabilista. 

V d à rua Paraná, en em-se na Posse, 6 
c as as recém 

construidas com forro de lage. '-:-. -=-=-=-::..=-=-============================~ 
agua e luz. Preç? : Crf 95.000,00 
cada uma, faclhtando-se meta
de à vista e o restante no pra
zo de 6 anos, ou vende-se o 
conjunto. Tratar com o sr. S1-
monato à av. Irene, c. 13. Nova 
lguas,6, Estado do Rio. 

Art. '° - Picam majoradas em 50% as atual, grallllca
çõe1 de função. 

Art. 50 - Os padrões de vencimentos do funcionalismo 
municipal p1111rlo a ler os valores constantes da tabela anexa. 

V d uma casa e um en e-se barracão à r u a 
Preside nte Sodré , 

169 Ver no local. Tratar e m 
Copacabana á rua Repúbl ca do 
Perú, 143, com o sr. Agenur. 

PARA curar a obesidade, preecrevem se medi. 
camentoe e dieta. Como principal condlçiio 

de êxito, deve-s t> exigir que ê9se tratamento seja 
o_rientado e acompaoh&do por médico eepecla
hstu. - S. N. E. S. Art. &o - A presente Resolução entrari em vigor no dia 

l• de janeiro de 1951, revogada1 as disposições em contr;lrlo. 

Prefeitva Konicipal de Non Jgoassú, 13 de dezembro de 1950. ~Oif,ffi~O(OõHff~ffffO<-,X.Oo,>MC--:-:--:--.v.-x+.._.:+:..:-: .. : .. :-·: .. :-:-*": .. ~..,..,._,,.:..-:...,... ·-~ . ..-~,o.,o,,~ O O M-?.~ Q O o G 111111 fl• 

Mário (i u imarães I Fernando Nunes Brigagão I SEBASTIÃO DE ARRUDA NEGRBIROS - Prefeito 

A V 18 O ADVOGADOS==== t 
BSeRITéRU!) 1 JlV, NILE> J>E~ANHI\, 8 - Sobrado - NCV11 IGUJ:\SSO 1 

H O R A R I O (D I à r I a m e n t e) 
Das 9 às 10 horas Das li às 12 horas 

Luiza Rodrigues , Fra11cisco 
Si/wira Rodrigues comunicam 
oos SlUS forneudor,s que qual
quer rtubim•11l0 dt contas sera 
feito a rua E"riqus Lussac "· 
456 - M1squita. 

DINAH Silveira de 
Queiroz traduz pars 

a Melhoramentos, "Santa 
Joana", o trabalho em 
que 8hBW focaliza a vi 
da de Joana d'Arc .. W!l'.l_lil-1.0 l~.O_O_O_Q O_~_.,.,-.X-><*Yr: .. : .. : .. : .. : .. : .. :--:..: .. : .. : .. : .. :..:.-:..:-:-:..; .. : .. :->->-.'<--r: .. : .. : .. : ,: .. : .. :-:+>:0 :..:- ,:,..:.._.-..;.< .. >-:+>: •. O O Q a OH~ 

PREÇOS DE FESTAS DA CASA TICIANO 

Colonial ) 

Rustico 

Cbipandele } 

Rlldlo• 
Ondas curtaR e lon

gaa de tõdos os 
ti pos e ma rcas. 

Portatil : 135,00 por mê• 

M e , a : 100.00 por mê< 

Rádio-
Vitr olao 

M e s a : 2S0,00 por mês 
Tipo apartamento (lo· 
lbeado) 300,00 por mês 

CARACTERISTICAS , 
Caix a artlatlcawente trabalhada. -
T oca discos automllllco para 10 e 
12 discos. - 10 e 11 •lllvulae po•
eantes. - 2 auto.talantes: uw de 12'' 
e outro de 5''. - Regulador visual 
de 1lntonla. -Três lalxaa de ondas. 

559,00 POR MEs 

Bi oleie t a • 
J>hillips, Roya l , Hercules 
e outras marcas a pa rt ir 

de 118 ,00 por mês, 

Di• COB - Ultim as n ovidades em grava
ções nacionais e e strangeiras a partir de 20,00. 

Albun• a part ir de 28,00. 
Agulh•• a par t ir de 11 ,00. 

C A SA TICI AN O L TOA. 
LOJA: A V. NILO P E Ç i \ . N H A, 89 

Fabrica de montagem de Radias : A v. M i n. Mendo1~ça 

I GUASSU' NOVA 

Li 1-nél, 233 
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