
Daqui mal 1 
algumae hor88 
DOl!I eocootrare
mo• em 1951, o 
plmpolhn roaa
dloho que cbe-
11& repleto de 
foguelrae eepe-

"Em havendo ordem públ'• 
ca, JQ podemoa cuidar oa ree
tauraçAo dae ºº""ª' llnanç88. 
Ou melhor, com o reotabele• 
clmeoto da ordem pública. Jé. 
ee r*'11t11uram •• floaoçaa bra
ellelrae". 

O Br&1II, eem querer-ee ana 
llzar a capacidade dos candi
dato• Q euprema ma1o:lstratura 
Que coocorreram é.a uroa~ 
em outubro ultimo, todos me
recedoru das mala Judlcloaa1 
referencias, reclamava por u. 
mooelro - um e1plrlto tgual 
mente oovo, forte, empreeo
dedor, homem de Idéias aa. 
e eloe principio• democrátl 
coa, traduzindo prontamente 
em aç&o - cortando todas as 
verb88 suot uArlas, cueteaodo 
88 deepesaa, lato é, cobrindo • 
aa com as forças da proprla 
r eceita 

1· raoç81 
,.,,. o Ano Novo ! 
(Jldeld••• da Terra de Sao· 
CruJ 1,rlo entregue• a um 

:,. dlrlg,nte, de acordo com 
_.ioria 1b1oluta do eleito· 

:.,,. de reepeltabllldude à 
_..01, dH urnas. 

,a,ece-001 oportuno, no mo
_.. 1m que vencedoree e ,_.,oa do ardoro10 préllo 
,. 1 do outubro acabam de 
• 181rraternlzor, num uoanl 
., dottJo do lomento oaclo 
• reJ,mbrar a litumos pa la 
• dl p I a t a I o r m a do 
., WublnJtoo Luiz, cooeer
_, du no11as tradlçOea. 
• ConHnolo de 12 de 1etem
lllD de t&.!li, antes de Iniciar 
t llD memorAvel de "Oover
ar é abrir eetradas" : 

1)oclltO dnde JA que, mau 
.... u lenletln1 audaciosas 
IIIIUllnrmaçOea sociais q ue 
• pretendem radicar. ao, eo
lllN ou11doe, permitidos e 
illlllffenlea dH perturbações 
11t • tacll1ma de 191' 11118, ae 
flldN baeea 1obre as q uais 
• • mantido e deeenvol•I· 
• a c,1,111aaç10, tem que ser 
apelladu. 
lfadl bé ainda que ae poa-

• nballtulr. 
UIIII, • lamllla e 0 1 aeue 

laáaeoto, lndlspea&avel1; 
1 llllgl&o, a proprieda de; a 
~ado, com 01 eeus loa
...,. moralt, cleatiflcoe, de =o. de apolo e de a BBII• 

u oaçOee, com ª' 1ua1 
lllltaiç6ea pollllcaa, llaancel
• econ~mlca1. de aegurao
lL • de previ elo, têm que 
• enau nadae na sua e1tru
ln gorai, embora modlllca
• algumn naa parte, acea 

..... 
*lu, alarpdae 088 auae ee 

meltioradae em aeus 
~ aem denirtuameotoa 
• leal prloclploa. 

Saiu vitorioso nas urnas a 
figura popular do ar. Getullo 
Verga•. profundo coobecedor 
de todas as oeceaaldadeo do 
pala, oaa coostanlea vlageos 
empreendidas em três lustros 
de administração. 

O Brasil dlvlaa um oovo 
hor izonte. 

Trabalhemo, juntos, uolodo 
as D08888 !o•ças, para a solo· 
çlo de todoa 08 problemas 
educaclonaia. 

1 Fe!bovin ! 
PO~IAD.\ 

Subihtuf' o P <.fl•r1 no, !ntu,,u 
C' Jnl11 11 .;,\t•c--.. íU~1Ul 

1 rnm pus - .abrt, du~na 
t cica1rc;a. 

2 - irr.i pút - abo1t:a I ln. 
f!am::l\io. 

l',d.au, a C. IIWIT I U 
L,\\'RAD I O, l7S-A 

A democracia a&o poderá 
sobreviver no melo da lgoo
raacla . 

E' oece8&ário que oa anta· 
goolamo, que a paixonam os 
eaplrltos det!Bpareçam . 

Enearilbemoa 88 ar maa tor· 
oaodo em realidade a celebre 

Oirtlor.Oercato: AVELINO DE AZEREDO 

,No XXXIV NOVA IOUASSÔ (Eatado do ll!lo), D0.\\1"100. JI DE OHE\\BRO oe 19ô0 :( 'i6J 

c~uzAoA coNTRA o Pau lo Afonso 
(Colaboraç;o ~~J~,~~!o~!?~ LAVOURA) vista de perto 

Dr. Pi r e s R e b e l o 

Qaando cm 1943 foi feita uma discreta comunicaçlo li Depois do "1nesquecivel almoço. lá no .. !»-nos, suaren-
Socledade Medic11 dus Ho~pitai• de Patii 116bre o tratamento do!" tos e encalorados, sob a canicula ordentb::.imu, "º ponto d~ 
rufriado~ por meio de mtdicamentos qufmlco~, ningulm poderi: atravessar o S . Francisco para territorio alagoano. foram 
supor que, pouco, a nos ap6~. tomas!l'e o vulto que tomou, a in mais oito quilometros vencidos. E longa espera, até que os 
t rodaçlo ao cenário terapêutica do• preparados aati-bistamloicos. canoeiros viessem da outra margem, bem à loz do l\!oxot6, 

f ormoa·~t uma ver dadeira cruzada para o combate ac... fazer nossa travessia. Atravessamos com auto e te.do, e ro
rH friado comum, molbtia ,~sa b1,1nal !-tm d6vida, mas que damo! mais oito quilometras até a Paulo Afonso. Um enor

me portão vedava a entrada pare o colosso. E' que a ca-
aombeva da medicina. choe1ra é propriedade particular da emprt!sa fabnl, remanes~ 

A bata lha acha .se em plena eferveacencia cm U)Jaa h cente dos empreendimentos admiraveis de Oelmlro Gouvêa. 
parte~ do mundo. Em Loadre.i. trh mil carteiros prestam-se a E. agora, de vez que O portãv estava fechado a c~deiado. s?b 
experieacias : 1010 que sentem os primeiro!' 1iatom11 recebem a guarda de intransigente Cerbero de saias? Sera q':le teria
•• tra ta mento aati-bist1mf1íco por trf:1 dias e •• semaaa se- mos de andar mais doze leguas, porque seis para ir e se1• 

11iale 110 eumiaados caidado .. meate pelos atdicos . para voltar, até o povoado de Pedra, lugar da emprêsa a fim 
Noo E•tadoo Uaidos os comerciantes aau ciam • cun do1 de apanhar a ordem de entrar• 

resfriados em 24 horas e I venda de .. u prepandoo altrapu· O motorista empregou feliz estratagema: alegou era-
mos ainda pessôas do grupo da ºordem" anterior que êle ha-

lOI !Odas IS expectativao. via levado. Além do mais haveria uma "molhadura de mãos", 
Para qae se pos,1 compreuder a relaçlo qae existe H· para a terrível vigia. A virago relutou um pouco, mas, aca

tre I laista•i11 e • re!friado coaYfm r11•e atja t191ic1do o •e· bou cedendo, porque, com ela. t ordens são ordem,·• Entre-
caaiamo de 1a1 açl o. tanto, a historia bem engendrada da ordem anteri?r e a pro-

. . . . . .• messa da '"molhadura de mãos" com outra agua diferente d a 
A b!,t~m,na é uma tubolhçia deri!ada dam ic,do. amo , que corre na cachoeira, valeram por duplo "Abre-te, Césamo" ! 

aldo, a b1st1diaa, e que recala a vaso dl11taçlo do• capllare•• 1 Entrãmos. 
aparecendo nam tecido vivo t6d1 vn ••e ucllado, stja pelu _ Mas, onde a cachoeira? 
frio, calor, ltHmatismo oa outra ca111 •ni.aer. - Espere que o •troly• chegue 

O exceu o de bislamiaa cera reaç&es deloro, a, . 1obretado Veio o trotynho•. Trata-se de uma coisa atôa, um es-
11 iaao , e der aa maco_sa DIHI, oririaHdo tatlo O re, friado. trado 1â me,o danificado, montado em quatro rodas velhas. 

Vi rias outra, moléstiu , di las alérricH , como 0 8 eczema,, O estrado não comporta mais de seis pessõas, sem folga& 
para uinguém. O "troly» corre sobre trilhos e.sguios, espicha

dores de cabeça, uma, etc.. slo tamWm atrib1idu a um U· dos sobre velhos dormentes pregados em do,s enormes 1an
c n 10 de bistamiaa. ces de pontes construidas sobre abismos pro!W1dos, de meter 

Um couelh fiaal aoa qae lilerta 1so dts prepandn• medo. Se O rio estâ cheio, abismos de aguas, tal\·ez menos 
Hti, bi, tu llaico, : triata por ce1to do1 nrJHi1ao1 elo toleram perigosos. Se vasto, como amda estava, abismos de pedra_s 
bem a droca • podem apresentar , iatomas de 1oaoltacia e ver- ponteagudas, de lanças para cima, como á espera de poss,
ticen!. veis desastres e de corpos que caiam para serem atrave::;sa-

Por u sa n zlo é que a r n nde maioria dos produtos que dos. E' de meter medo! Tanto que muita gente não se atre
se eaçoatn t vuda acon,elb I a •uem delta fiaer _,0 que alo ve a passar dali, desistindo, assim, de ver o colosso de per-

to. O proprio motorista1 acostumado àquilo, não qu~ria atra
i•iem automóvel ao perfo4o t',. q1t c11tJo ,e , 11.b!'Delt ado lti vessar. medro~o. E O Ary casadio. nosso companheiro, de S. 
tratamtalo. Paulo embora med1um de apreciavel faculdade, não s_e at~ 

IS l!L t> liôRIZt!>NTEo SANATÓKIO STA. TERESlNl1A 

..... '!-o• que manter a llber

..,, dll•tar aluda mal~ a 
~~e e fundar dellolllva
- • fraternidade". 

1 aa1, adiante, afirmou o 
~ ! ú rlo eetadi1ta, boje re•· 
;--o e venerado pelo• a d
._rlo1 de entlo, como ea

lllela do proprlo gover no : 

t~~~":,,_"Todo• por u m, um por Para doeai.,, do aparelilo respiratório. - Dlr11or : Dr. Laia 
Que O dia de a ma obA repre- do !<credo Coatiobo. - Alimutaçlo boo e caid•da. - P••• · 

veu a' voltar no ~ troly•. Preferiu fazer caminhacia mais pen
gosa, a pé, gatinhando sobre os dormentes, talvez descon.fla
do da proteção de seu º anjo da guarda", de seus ~sp1ntos 
protetores... Atém do mais, tudo, construção de ma,s de 50 
anos, enferrujado e meio podre, sem segurança e sem ,a
rantias. 

sente a mala • ere oa coollao moto1u - Raios uhra·•ioleta - RAIOS X. 
ça em toda a coletividade oa- 1 A•eoida Coraodaí a• 938. - Foae : 11-1518. 
ctooal. '-----------

pss ssssssss~sssssss~ 

~, O CAÇULA ~A ANTARCTICA ~ 
~j 'W' -GUARANA CHAMPAGNE - ~ 
~ que SÔBE cada vez mais na preferência do público consumidor ~ 
~ PERMANECE AINDA COM O MESMO PREÇO ~ 
~ (Cr.$ 1,50) M 
1 como presente de fc,tas para o milhões de seus consumidor°', ~ 

1 
aos quais descia 

1 1 Feliz Natal e Prospero Ano Novo ~ 

~L~~ssss~s~~~~~s~~s~J 
t'__ d Ad " ""' Acham-se abertas a.xames e m1ssao as inscrições no 

- Vai? Não vai? Desiste' Não desiste'! 
- Ora : tamanho sac.r.ficio de forças, dinheiro e tempo 

para não ver o colosso? Ademais, se os desastres. a despeito 
de tudo. não são constantes ... talvez estejamos entre os que 
têm resistido á prova sem acidente nenhum. Vamos passar, 
sim! 

E passámos. O companheiro, Carlos Jordão, talvez por 
vingança da "perversidade" das folhas de velame, de que fa
lámos na cronica anterior, a meter-nos medo, a pintar qua
dros dolorosos de uma possivel queda, a antecipar impressões 
macabras de corpos que ah caissem e fossem atravessados 
por aquelas terríveis lanças de pedra. Uma voz. perto, acres
centou 

- Aqui e::;tão maravilhosas provas para experimentar 
a coragem de "maçons" a se iniciarem ... 

- Ou martírios inquisitoriais, impostos a hereges re
calcitrantes ! 

Respiramos aliviados, assim vencemos a travessia. 
E p3ramos diante do colosso. só então compreendendo e 

sentindo que valeu bem a pena o sacrificio feito e a prova 
de coragem que demos. 

E sentimos e compreendemos melhormente a impr~sslo 
do matuto, a desC'rever, depois, a impressão que lhe deixara 
a cachoelrd · 

Cheguei, vl e Uquei besta· 

H:THRITISMO·GOTA·RHEUMATISMO 

1 la;lalru~tlÁ 
1 RAMCISCO GIFFONI &CIA.-RUA T.DE MAl:lCO, 11 - L · 

Ginásio Afranio Peixoto 



2 tbltUIO bA LAVOUlA Domingo, 31-Xll-11.60 

nouo presidente do lguassú 
Em sua última reunido, to 

mando conhecimento da re
nuncia do dr. Luiz Guimarães. 
o Conselho l),,11bcroliv<> do 
rguassú, sob a presldcocia do 
sr. Abelar,to Pioto, elegeu 
novo presldenle do E. C lguus 
•ú. o cel Nicolau Hodrogues 
du Silva, quo O uma das t,gu, 
ras mui~ populares e querl 
d~s d!l la111ilill lguassuaoa. 
l-'11ru u vice-presi<leocla !oi 
elello o ten Roberto Cabral. 
quo já dlrig,, com oficieoci11 
a seçilo dó 11ro oo alvo do 
clube. 

Fatos Policiais E. o. lguassú ~o Protmoraio Monitmal 
Roub o~~ I_n{ic10 Ferre1r Gu1marãe~, res idente no lugar 

~ chamado Trevo, em Queimados, queixou-se à 
P olicia que fora roubado em sua casa e m dinheiro e objetos. 

RESU,'110 DOS ATOS 00 SR. Os Serviços Au.xitiares de 
Educação Pública enviam ao 
professorado mwticipa.J e e-si.
dual as saudações do Natal e 
voto• de prosperidade pan, 0 
ano que se inicia. 

PRESIDENTE: 

Segrêdo 
S, tl4 te d,ss,ss• d• pulv, 
f"'"' 1, qu,r um gri,nde bem, 
,,, corartus, por arfo .. 

E ,u curariu to,nbi,n ..• 

LUIZ OTÀVJO 

- Fidells Ferreir9: do!-j Santos, resi~ente em E ngenho 
P~equeno, Andrade ArauJo, também se queixou à Polícia, q ue 
lura roubado cm sua casa em vários ob1etos. 

Váriac. aqre .. õ e ~. Ismael do Nascimento, vulgo Mo-
ringa , reside nte em Andrade Arau

jo, há dias a;rediu a barra de ferro a Olímpio Lourenço, mo
rador e m Ca1oaba, bem assim sua esposa Clementina Miran
da dos Sa nt os e se u filho Mario de 1 ano, sua sogra Dolores 
Rib eir o e o s r. Anselmo de Miranda . O agressor e sua ama
sia Iolanda do Amaral Nascimento também saíram feridos da 
luta que se travou, sendo medicados no Hospital. 

a) - Incluir no quadro social 
:omo ccntrobuintes: l!dinor 011-
.:;i r Carneiro,, Amauri Ferreira 
ll•g•lhães e l!iy ll[or<lh; b) -
nc1utr no quadro S"'!Clal, como 
• s s o cta ,jas do D~partamento 
f1~mlntno: Dl!tlnha Sanl' Ann;:1, 
Lellcla Nunes Nogueora e Deo
llnda fr1g ,1y 

Nova Ignassd, 20-12-1950. 
Fernando Celso G11imarGl•1 

Dl«lor da Secretaria 

Aproveitando a oportunJda. 
d_e agradece, outrossim, o efl. 
ciente colaboração prestada a 
estes Serviços. em todo o lra111-
curso do corrente exercício 

Nova lguassú, 27-12-19SQ 
DATAS INTIMAS 

F ,zeram eno• ncst~ mês: 
- 25, sr. Paulino de Helo 

Foote~. r~sidtrnle oo Rio; 
- 25, d. Vitória d11 Gloria 

)1 ,lqs, esposa do sr. 1,millo 
)1 • to,: 

A posse do oovo presiden 
lo do Jguassti está murcada 
par!l as 22 horas de bojo, se 
guindo-•e o troJlélooul baile 
do S. Silvestre. 

- P e rto da fábrica Aços Finos foram detidos no dia 
de Natal Valter Alves Morais, J oaquim Fernandes de Sousa 
e Geraldo Arcanjo da S ilva, porque haviam agredido a socos 
a Osvaldo Ribeiro da Silva, roubando-lhe ainda dinheiro. 

- 25, ri . N•l•iio·1 Pimenta 
de Vasconoclo•. esposa do sr. 
Teócrlto de Vasconc,los: 

- 25, prol • Nutallna For 
naoda dt1 Silva Gaodrn; 

- 25, et,i_ M.riu Ribeiro: 
- 25. me nino Reinaldo IU-

lt~iro Muscorenhas; 
- 25, menina ~laria Lucla 

(l• aniversário). !ilba do sr. 
Alberto B•ti"t" ll<trtlobo e rle 
d. Edmt" BMbosa Martinho: 

- 26, el<S Anolgt1 Silv11, ral 
oba du Primavera dos Filhos 
de Iguassú; 

- 26, eta Edla Vieira: 
- 26, menino José Rangel 

Rosa; 
- 27, ela. Maria José Frei

tas, Iliba do sr. Pedro Freitas 
t1 de d. Hllda Freitas: 

- 27, d . Nadir R Soares, 
residente no Rio; 

- 27, sr. Sllvlo Sampaio 
Dlolz; 

- 27, d. Violete Pimenta 
Vieira, espo•a do sr. João 
Fernandes Vieira; 

- 28. sr. Amadeu Lara Jr., 
l{'l'reole nesta cidade da Cia. 
'J'•lefonicn: 

- 28, sr João Junqueira 
(Joãozinho): 

- 29, sr, Dermeval Gouvêa 
(Vavá), residente em Au•tln; 

- 29, sr. v.,1quir R. Sobral, 
:r.eloso funcionário dos Cor
talos nesta cidade; 

- 30. d. Guiomar PerLirn 
Santana; 

- 30, d. Neolcte Porte Ia 
Vlgné. esposa do sr. Ivan da 
Silva Vigoé. 

Fazem anos hoje : 
- jovem Jaoseo Figueiredo. 

aplicado aluno do G i o á e I o 
Alootelro Lob ato; 

lguauú Barnu~te Dn~e 
RESOLUÇÕES DE 27-12-1950 

a) - Expedir olicln ao Co
mendador F,anclsco Baronl e, 
st. Cr1stoltno Chaves, agrade
cendo-lhes os donalivos feito, 
,o Clube; b) - oficiar ao Jaca
repaguá T . C. no sentido de 
real izar p artidas amlst0sas dt 
Je basquelt'; cJ - marcar a d3-
la de 14 de janeiro próximo pa
ra real12acao~ em 005,sa quadra, 
do to torneio de Lance Livre; 
d) - a br 1, as I nscroções par a 
o campeonato referido no ttem 
anterior e aprovar o respectivo 
regulamento; e) - determina, 
os dias de sabado e domtne,o 
para os treinos dos times repr<· 
sentatlvos do nosso Clube; !)
agradecer ao Mesquita T. C 
os votos de Boas Festas formo, 
lados ao IBC; g) - augurar 
votos sinceros de !diz Ano No
vo ao nosso quadro social, aos 
amigos do IBC, aos co-lrmãos. 
à Impressa e às autoridades 
deste Munlclplo. 
HÉLIO SO 'AA - Jo Secrelário 

Al 
uma casa nov, 

nga•se ~~I~, 2
co~-~a;!os; 

chuve,ro, à rua Alfredo Ludoll 
n. 60 Tralar à rua 5 de Ju 1ho 
n. 184. - Nesta. 4-4 

ANIVERSÁRIOS DE 
CASAMENTO 

f'izeram anos oeste mês os 
seguintes casais: 

- d. Eurldico Chaves ele 
Azeredo, esposa. do sr. Sllvlo 
llertloe de Azeredo; 

- 25, Serafim 'l'orreotes
Cermosioa Torreote•(lO anos): 

- 28, Oarclllo Ayree Rau
oheitti-Jecl da Silva Rau
oheltli (1 ano); 

- 30, Ivan da Silva Vig oé
Neolete Portela Vlgné; 

- dr. Nelson Jardim, resl \ ENFERMO 

- Ibraim Carlos Quincas queixou-se à Polícia que o 
indivíduo Batista Odilon, por questões de somenos, o agredira 
a tiros no interior do Bar e Restaurante São João, em Miguel 
Couto, só i:;or..sorte não tendo sido atingido gravemente. 

- José Gomes, residente na Posse, foi agredido a so
cos pelo sr. Leoncio Monteiro, proprietário do Armazem do 
Povo. 

- Rubens José dos Santos, residente na Posse, deu 
queixa à Polícia, pois fôra agredido a serrote e espeto de 
ferro pelo seu cunhado Aliceu José de Oliveira, vulgo Calan
go. A vitima recebeu curativos no Hospital. 

- O soldado Heitor de Sousa Venâncio, destacado em 
Mesquita, levou ao conhecimento da Policia que João Candi
do de Lima fôra agredido e alveja do a tiros por um comer
ciante em Rocha Sobrinho. 

- Na rua Marechal Floriano, em frente do n° 2357, 
Sebastião dos Santos agrediu com pedaços de ferro a Plínio 
Fidelis de Moura, residente na rua 13 de Maio. A Polícia 
prendeu o agressor em flagrante. 

Homicidln. Em Belford Roxo, no dia de Natal, depois 
de uma desinteligência, Antonio Alves Fer

reira vulgo Antonio Fifiu, alvejou mortalmente pelas costas 
com 'um tiro de revolver a Oriel Silva, brasileiro, casado, es
tabelecido ali com uma Relojoaria. O fato ocorreu em frente 
do Clube dos 40. Dizem que após o crime, Fifiu evadiu-se 
num carro de praça, auxiliado por Luiz Gonçalves Gato Filho. 

eolhlda pelo elétrico. Pela manhã de terça-feira, o 
elétrico UM 34, que ia para 

D Pedro conduzido pelo maquinista Ivo Costa, no K. 34, na 
altura do Caonze, colheu uma senhora ~e .côr ~reta, co~ 50 
anos presumiveis. A infeliz ~enhora, cuJa identidade é ~~no
rada, foi conduzida ao Hospital, onde morreu horas depois. 

l\pedrejar11m a Telefôoic,,. Amadeu Lara Jr.,. ;•-
rente da c,a. Telefon1ca 

nesta cidade, deu queixa à Polícia, _declarando que de 24 pa
ra 25 o centro telefônico foi apedre1a~o .por um desconhecido, 
que quebrou dois vidros da porta principal. O estranho . per
sonagem ainda usou uma arma de fogo, fazendo dois dispa
ros para O interior da Companhia e 4 contra uma porta de 
aço. . 
... U a crian"a no fogo. Na Faze!'da Paraoso,em ,,,orre ,.. Marap1cu, pegou fog_o 
num barracão coberto de palha, onde morava o lavra~or ~ 1

-

canor Pedro. Seu filho Carlos, de 8 meses, est~va no mt~r1~r 
do referido barracão, de propriedade de Antonio Vaz Te,xeo
ra, e morreu queimado. 

dente no Rio; , Na Casa de Saude SIio Jo. 
- sr. Sllvlo Pimenta, sé, no Rio de J _anelro, foi 
- sr. M a ri o Are.ujo da submetido a uma 1oterveoçllo 

<'unhn, alto fuoclooar10 da clrurgica, o nosso distinto as
PrelE,ltura de :,,!opolis: siooote •r Angelo de Luca . 

- menina. Lucia ~leria. ti- Operou-o o dr. Jorge Gouvêa. 
lha do sr. Valdemiro de Faria que teve como assleteotes o, 
Pereira e de d Me.ria de Lour- ora. Antonio de Loca e Luiz 
des AlmeMf\ Pereira; Guima rães. O sr. Aogelo de 

- rnenioo 1-rt1 b luoo Henri Luca já ee eocontra em coo 
que, !Ilho do sr. A z amor valeeceoça na re•ideocla de 
Olammsttey e rl e d. ~lnemo1.I, seu l1lho, o dr Antonio de 
ne B Giammotley l,uca. 

IUHi • .A\ILlFIRIElDO §OA\IR:ES 
CLINI C A DE C RIANÇA ~ 

CONSULTÓRIO: R.ua Bernardino "!elo, 18H • 1° anJ .. ,- ,lJ li 
Tel. 101, diàrlamente de.e 16às17bs., exceto à• ,,. k "" 

RESIDÊNCIA : Rua Antonio Carloa, US - Tele! ,n, 1 I 
""""'""".,..,...,..,..,....,."",...,..,.,,...,..,""'""',.,,.,,.,,..,..,._""'"""'""".,.,""~-~ • 1 

[ Dr. ~.~!i~c~!~o~~i-~.~~ins- i 
\léJico A,•i t Clinica Cirlírtica do Hospital l A.P.1!.T C. 

C ,:, n s u 1 t ó r I o: R e s I d e n ~ t ::i : d e ·alho da turma de odonto-

AYXA FARIA SOARES 
Inspetor de Ensino 

1950 1951 

CA\SA\ ILA\UIDA\N 
Deseja a todos os seus distintos ami-

feliz ANO NOVO. l l 
~os e fre~ueses um prósoero e ' 

Rua Mal. Florlano~5-=.:ova lgaass~J 

1950 1951 

Escola lgnassnana de Motoristas 
Desejá aos seus distintos amigos • 
alunos Boas Festas e um feliz e 

pr6spero Ano Novo. 
Rua Bern irdino Melo, 201)5 - Tel. 316 

OH. fEHnnnoo DOURADO 
DE 6USMAO 
ADVOGADO 

Trabalhista-Cível• Coa,ercial 

Horário : 12.00 às 16,00 bs. 
Terças e quintas-letras 

l{u1 Mal, Floriano, 1962- Sob, 
em lrtott ~:pontt de Nova lruat•ú 

V d 
à rua Paraná, 

en ªfil·SB na Posse, 6 
(j e a s a s recém 

construidas com forro de lage, 
aguo e luz. Preço : C1$ 95.000,00 
cada uma, lacllitando.se meta
de à vista e o reslante no pra
zo de 6 ;1nrs, ou vende-si: o 
conjunto Tcatar com o sr. S1 
monalo à av. Irene, e. 13. Nova 
lguassú, Estado do Rio. 

V d 
3 casas por CrS 

• 30.000,00 1 Per• BD em 88 10 ªº Pº"'º do 
nibus. lnfo1 maçõt>s com o sr. 

Joaquim, no Armazem Central, 
m frente á estação de .Miguel 

..:outo. 

Venceu'.:' enzertado 
Todos sabem que o Roial e o Demo, 

cracia possuem os melhore, qu.1dro1 
mirins da cidade, os quaia disputaram 
domindo ultimo um jogo renhido, saia
do vencedor o segundo _: pelo ncore de 
5x2. Maa todo.! !abem, tambtm, Qllt 
para vencer o modesto quadro do Roi.al 
o Democracia precisou enxertar seu~ 

zeÓt~~: ~;i16::~or~~~~-6Roti'~:'~ 
assim, porque sem enurto o Ot:mocra
cla não vai lá das pemaa. St'rj? 

Terrenos• Nova Jgua11'1 
Vendo maa;nllicos lotes com 

360m ls2.. preços a partir de 
l:r$ 20 000,0C, pagamento i rit
ta, na Avenida Manoel Duarte 
nesta cidade. Tratar com MI• 
noel Quareama de OtivelrL 
Avenida Nilo Peçanba n. 23 1• 
Andar-nesla cidade. 

OIIIEMA VERDE 
AMANHÃ E TERÇA Fl!IRA-

0 drama : "formoH bandida", 
c/ l{andolph Scoll e Gene Toer• 
ney e o filme 1 "A cegonha e o 
papae", com Jackie Coop•r. 

QUARTA E- QUINTA-FEIR~ 
- O drama "Vingança phfi• 
dau com Charles Boyer e Aaa 
Blyt'h • 0 filme "Aconteceu ao 
sertã<"'\ com Roy Rogers. 

DIANOEL QUARESMA 
DE OLIVEIRA 

TerreeOI a longo prazo - Compra - v.nd• 
Administração de IMo••l• 

Nova [g,.assll: Av, Nilo Peçanha, 23-1• andar. Tel. 81 
Rio dt J a,,, iro: Rua Buen,..s A' re!I, 19 - 2° andar,. !~~a 3 

Tel. i 3-90ES às qulnlJS-fe,ras das 16 ~, 17,30 .,n · 

11ELHAS FRANCESAS 
Procedência S. Fidelis - E. do Rio 

Rua 

INFORMAÇÕES, 

Marechal Florian :; P~ ixoto, 2399 

T1:lefone1 3~~ E J fi:i11 Coct,u a" • sala 17 R. Bernardloo ,r,\elo, 2429-Tel. 4S0 A s ta. Ahce Ferreira e an \a da Faculdade FJu-
landos le 1950 da Escol~ de 

1
0d~dntdo!ogde colação de grau se _,,_-

~ v 1 [gUllSl'Íl E .. tud ú 1l J H i , mlnense de Medicine, cuJa soem a . . 1 .,......,.,.,.,..,.,,.....,.,.,.--,.,..,.,,,.~...._.-.,. ...... ,,. ---- ,...,.._. 

\
- l C- 'f Jardim de ínfancia e prímárío, no mais 
-::::::::::::::: :::: ::::::::::::::::::::::;._ ,_·e-rii_· _1c_o_u_,._ 1J do tlucnte, no Teatro Munoc,p• · - ===:.:......:_::.:.., _________ A_d_m_l __ S-S"'.â:0-1 

\ Colégio Leopold~Jt~;c ... :_·ic_~ __ :_:_ª_,;';:.::~~:,n!~;:7.::_ ~~;4'~·::~: i:N~:#.~ 



CORREIO DA LAVOU~Á 

Jta da As sembléia con~tituição da 
Ao,;. to d1as do m~s der. mbr de 1 50 reuniram~e e 

efr8 cOO\ OCJCãO. l nl Nt')\"a Igu su E t), do R10 de., n ':' 
~bSrrlh,rcs da to t..'llldBdc do , a, 1tal oi ai tendo assum ,0 81 ,e. ,dencu1 por acIHmação. o sr Ncmc ., 'li Sanchez qu( 

Geral de 
particular de seu Capital 

~idou a mun, Ablllo Lima e Silva r re• ,ri . 0 Pr , 
1,11D «' declarou ,nstal!lda • A., ... embl I e a fln dade era 
11<' utul\ão da ~-oRIIIAC'O Fome odora d 111 • riais e C'o 
~o 5 _ A., dc,·endo o me~ma tomar . •nh e e do d• 
~to d<" 1011 

0 tdcz por n·nto) d11 c;)p1téll suc1al, v ;:.u os E;s
•t,.1toS da Soncdade, c-Icgcr a rrimcira Di,-l'toria, C.cn_ lhi 
coa5ulU\ 0 e Conselho Fiscal e fixa, a n!:mun, r ~e O dos se 
_,aibtoS, estando 5obre a mesa o pr eto do estatutos a se
ll"'°''ado, de, Jdamc~te nssmado .. cm l plicata por todos 0 

bfcritores, o Bolellm do subscnçlo e o re, ibo de deposito 
: dinheiro dl~ 10 ° ,1 (d<~z por cento) do Cai:,1tol Social. Orde
,ou-rne, o que fiz, como secrt.:tárfo, a lc .. tu.ra do projeto do 

tutoS que 1.: o scgwntc 
,.ia i;statutos da FORMACO Fornecedora de lllaterla de 
constru.cão S ,, • Capitulo I - Denomtnação. obJeto. sede e du-
11çao. Art, 1° FORIIIACO Fornecedor~ de l\laterlals de Cons
tr\lçlo s.A. reger-se-á r,or estes es tatutos «:' pelas disposições 
lfPIS que lhes forem oplkaveis: Art. 2°. A Sociedade tc?m 
por obJeto a exploraç.Jo comercial de materiais de construção 
flD gtrsl. par conta propna ou de t~rceiros. Art. 3º. A Sede 
$l)Cllll é na cidade _de No\'a l~ assu, E_stado do Rio de Janei
ro. p_odendo a . D1retona cnar e t·xtmguir sucuri,ais, flliais, 
_,fnc1as e dt.•pos1tos, dentro e fora do território nacional. Art. 
t' A Sociedade durar.\ pelo pra zo de, trinta (30) anos, a 
contar da preseme data,_ podendo, porl-m, a Assembléia Geral 
rfSOh·er. na forma da lei, a sua ~rorrogac:ão ou a liquidaçlio 
dl companhia. Capitulo II - Capital. Art. 5º. O l·apital social é 
dr duzentos e cmquenta m il cruzeiros (CrS 250.000,00) di\'id ido 
11D duzentas e cmquen~a (250) ações d e mil cruzeiros (Cr $ 
L(KIOOO) cada uma , nomanati\'as ou ao portador, à vontade do 
aoomsta; Art. 6° As ações serão nominativas ntC o seu 1ntc
pl pagamento. A ~0{'1edade poderá emitir títulos mú ltiplo~ 
dt acões. A t:ada açao cor_responde um \'Oto nas deliberações 
dl Assembléia Geral. Capitulo m - Diretoria. Art. 70_ A So
dfd,ade sera adrrunistrada por dois (2) di retores sem designa
cio, 1C1omstas ou não, residentes no pais. e le itos pela Assem
bléll Geral pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser reeleito:--, 
Arl So. Os dois diretores "aucionarão, em garantia de s ua 
p1tio, 10 (dez) ações da Sociedade, próprias ou alheias. A 
1n,-estidura no cargo se fará por tênno lavrado no livro de 
•AtaS e ReuniÕ<"s da Diretoria"; Art. 9º. A Diretoria tem as 
atnbui(Ões e os poderes que a lei lhe confere. para assegu
nr o tuncionamento regular da Sociedade. A representação 
1tn-a e passi\'a da Sociedade, nos atos normais da gestão, ca
bt 10s dois diretores, devendo levar em conjunto a assina
tura de ambos ou de wn déles e de um procurador com po
dftts outorgados por ambos os diretores, todos os atos pra
tkldos pela Sociedade. inclusive escrituras. papéis e títulos 
dr qualquer natureza. assim como a emissão, aceite, saque e 
IDClôsso de cheques, e quaisquer títulos de créditos, só po
dendo vender e onerar ou hipotecar bens imóveis da Socie
dldt e subscrever, caucionar ou adquirir cotas ou ações de 
autru Sociedades, com a autorização prévia do Conselho 
Comultivo. Art. 100. No caso de impedimento temporáno ou 
ocnion2l de um dos diretores, o outro diretor designará quem 
o dt\'8 substituir em suas funções. No caso de vaga, o outro 
ditttor escolherá o substituto, convocando, na hipótese, uma 
Assembléia Geral para designar o substituto que exercerá o 
lllllldato pelo tempo que faltava ao substituído; Art. 11°. Os 
dirttores terllo a remuneracão que. a Assembléia Geral dc
ltrminar. Capitulo IV - Conselho Consultivo. Art. 12º. O Con
ltlbo Consulh\'O compor-se-A de três (3) membros, residentes 
ou não no pais, eleitos pela Assembléia Geral Ord.inária, com c:,.~~r três (3) anos. Art 13º Compete ao Conselho 

vos e 1up1ente1 e~ lg l nomer • re " • 
par um (1) ano pc a Assemblé a Ge " 
reeleitos. 

§ 1·>. o Con elho Flsca~ tem as strtbulç I e 01 
res que a !ri lhe confere 

t :O A remuneração dos membro Ccnsi!lh 
·erã fixada peJ..J Assembleia Geral que os e 

Cap tu.lo VI -AiSembl ,a Geral A.rl t , 0 A AHem-
hltLa Geral reunu-s~. 01dmanamf'ntc. n Q1..l3tro prlmeir 
meses, após a ll-rmmaç;io do r!Xerdcio nc1al e, extraord ... •a 
riamente, sempre que os tnlei(, es soct.lts ex1gJre:"'°I' • deli 
beraçAo dos acioru tas. Art 18' O:; ncion ta• ),)OS;; ·dores d 
ações oo parWdor. ex1btrlio os res~tivos t1tulo1 ou do
C"umcntos que provem terem do í-stcs depo~ tados na sede 
da Companhia ou l'm e.>t.1beleclmento banc!.r10 designado no 
anúncios sob pena de não po<l,~rcm tornar parte na Assem
bléia. Ari. 19º. A Assembll"ta Geral será presidída pt•lo acio
nista eJc1Lo ou al lnmado. que- conv.ldarlt outro acionista pard 
servir de secretário. Capitulo VII - Exerdcio Social. ArL 2iP 
O ano socia~ coincidirá com o ano civil. Levantado o Balan
ço com a observ..incia das prescrições legais e feitas a~ ne
cessãrias amortizac,;ões dos lucros líquidos serão deduz.idos· 

a} 5 o O para o fundo de reserva. legal, até alca ncor 20 ° o 
do capital~ b) uma quantia para conshtu1cão de um fundo de 
reserva pa ra atender aos encargos decorrentes_ da_ lt-gisla çã_o 
trabalhista; e) a quantia necessilria para a d1str1bu1tão do d1-
v1dendo que por proposta da Diretoria e ouvido o Conse
lho Fiscal a Assembléia Geral determina r; d ) uma q1,o.antia do 
que restar pa ra atender gratif1{'ações da Diretoria e do Con
selho Consultivo de acôrdo com o que determinar a Assem
b léia Ge ral, observado o disposto no a r tigo 134 do Decreto
lei n. 2.627 de 26-9-<\f); e) uma quantia para o "Fundo de Re
novação e Depreciação de Maquinária"; f) o saldo, se houver, 
será, no todo ou c m par te, transportad o para o exercício se
guinte ou terá a a plicação que lhe d estinar a Assembléia Ge
ra l, por proposta da Diretona e ouvido o Conselho Fiscal. 

Capitulo VIU - Liquidação. Art. 21º A Sociedade en
trarã em liquidação nos casos legais competindo à Assembléia 
Geral determinar o modo de liquidação e eleger o liquidante 
e o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante o perfodo 
da liquidação. Capitulo IX - Dis posições transitórias. Arl 22°. 
Do capital social inteiramente subscrito. !oram reahzados 10 ° 0 
no ato da subscrição, devendo os restantes 90 °,0 ser realiza
dos por chamadas da Diretoria observado o disposto no art. 
74 do Decreto-lei n. 2627, de 1940, e sendo permitido aos 
acionistas, antecipar a realização das suas ações. Art. 23°. A 
Diretoria eleita e os membro!> do Conselho Fiscal exercerão 
o seu mandato até a Assembléia Geral de IG52. 

Foram lidos também os seguintes documentos: Banco 
Nacional de Minas Gerais, $. A Filial: Av. Pres. Var&as, 509, 
Rio de Janeiro, tel. i3-2940, capital Cr$ 60.000.00,l,00. End. Tel. 

1°) Aconselhar a Diretoria relativamente ao objeto so-
dal da Companhia, sob o ponto de vista da sua administra
clo, e, especialmente, sõbre a sua vida financeira e sõbre os 
ntcocsos a emprl'ender, 20) Autorizar a Diretoria a comprar 
ftrlder e onerar ou hipotecar imóveis sociais, a subscrever. 
adquirir ou cau{'ionar cotas ou a('ões de outras Sociedades e f 
em geral a praticar atos e operações que exorbitem de suas 
llrlbuições e poderes normais de diretores. Arl. 14°. O Con
ltlbo Consulll\'o reW1ir-se-á sempre que a Diretoria julgar 1 
Dettssárío ouvi-lo ou os interêsses sociais o exiJam. As con- ,• 
vocações serão feitas pela Diretoria ou por qualquer do:-. 
mtmbros do Conselho Consultivo. Para deliberar vàlidamen-
te nessas reuniões será necessária a presença de todos os • 
lllembros do Conselho. Art. 15º. Os membros do Conselho 
Consulti\•o iserão remunerados de acõrdo com o que a Assem
bitia Geral determinar. Capitulo V - Conselho Fiscal. Art. 16° 
O Conselho F1stal será composto de três (3) membros e!ct1-

..,.-<r- :.,;-: : ................................. : .. ;-;--:- ... : ... 

O Colégio Afrânio Peixoto 
(GINt\Sl!!l 1\FR!\NIO i.>EIXOTt") 

l • i 
João R. Cardoso & Cia. Ltda . 

Escola Técnica deC~m7rcio HranioPeixoto i comPREssoaEs 

3 

Sociedade por sub~crição 
,W,tmap, 'M tr.. Rua Tup!n:,-nb , 621 Belo li 1zc 

l M, C'.r$ :IS 000.00 - Recebem d~ lo C.ost.l M 
telro a 1uanu:a supra de Cr$ 25.000,0l (vtntc cinco mil n; 
z ..ro3), 1'11 0 d"' 250.000,00. como ep6s1to em corta corr :i.te 
bl >qu ada at-m Juros", de.st .ailo , c,)n~t1t 1 do t.lP ta" 

Y1.1l de F lRMACO Fomecerlon 1 MatE-r ;1t de C t u-
C , ;;.A. em aedc em Nova lgu IJ E t.ad> d R.o c1 J • 
ne ro, nos termos do decreto-lei I J 956 rle l-11-4:l. .'\ lt a-
moz 110 pre ente Cr$ 21,00 de elos mclu'"i.\. a t 1xa F t -

a;!lo e Saudl". Rio de Janeiro. 10 de n, vembro d 1qt:.Q B 11 -

.., ?.acional de iiinas Gerais S A F I a1 r\o I > de J 1r 
As . e. Carvalho - V. Carvalh • 

Boletim de subscrição de ações da FOR!.1A O Forn,-cedo
ra de t.13tert3ls de Construção S A cm con htui • o por ub -
crlção partlcu: 1r do seu capital d<" .-I" $ 250.000 O"•. dividido cm 
250 ac;õcs ordinânas de Cr $ 1.000 r O cada um I Sede cm Novu 
lguassu, Est.ado do Rio de Janeiro "lome, c-:1J 1 e- o. r. i ina
Udade, estado c-\vlL proflsslo, nú.mero de açõe bscr1t::: va
lor total. entrnda. Nemeslo Miguez Sanchez Rua f'edro Ame-
rico, 119, D. F,bra~ilelro, solteiro. do romerc10, 1~5 açõe CrS 
125.000,00. Cr $ 12.500,0'); P..-rc1llano da Co:!ta Monte1r, Rua 
Comendador Queiroz, 78, e ·2. Niterói. bra11letro, casado. d1J 

cumtrcio, 60 ações. Cr $ 60.000,00, Cr$ G.M \n •; Ab1 ,o L, ,a e 
Sdva. rua Purlatã. 82. O. F .• bra .. ll<?iro, cas.3d >. d> com r 10, 
1 açio, Cr $ 1.000,00, Cr $ 100,0l; Jose da Costa lllontc -o, rua 
:Marquês de Valença, 133. D. F .. bra!ile1ro, e 1 ado, do con:-a r
eio, 6) ações. Cr $ 60.roo: O. Cr $ 6." 11,no. Wilson L:m" Silva, 
rua Fernandes da Fonseca. 274. e 1. D . F. br..1s1I!' ro. \,: :i.li,,, 
do comérc-10. 1 ação, Cr S 1.000.00. Cr S l ot').oo e e e.ar L ma e 
Silva, rua Alm. Sadock de Sà, 257, D. F, br.mlciro, ca ado, dJ 
comércio, t ação. Cr $ 1.000,00. Cr $ 100,o'l. H h da Silva Nu
nes, rua Ccneral Zenob10 da 1 ·o..-t.i, 27, D. F, bns1le1ro, c-:.i
sado, do comércio, 1 ação. Cr$ 1.000.00. C rS 100,00. 

Terminada a leitura, disse o Pres1dent que submetia à 
d iscussão o projeto d~ e;;tatutl')S e oJ d~m"1. ri , -,J.me:tos h
dos. Nào have ndo q uem quise ·se U3ar d1 pa a·::a, f rJn Oi 
mesmos submetido3 à votação e aprovaç3') p:,r uncmi.m:da ic 
Cumpridas como tinham sido toda::; as formalidades lei::a1s. 
declarou o P residente definitivamente constitwda a FORMACO 
Fc,rnecedora de Mate riais de t · onstrucãC" S. A e ordcnuu que 
~e procedesse à eleic;::ão da d iretona, dos membros do onse-
lho Consultivo e do tonselho Fiscal e rcspect1vog""supl nte . 
Esclareceu o Presidente que cada subscr itor devia as.,.nar a 
s ua cédula, a flrn de que pudessem ser contados os votos, pois 
que cada ação dava direito a um \'Oto. F eita a chamada dos 
3ubscritores, pela ordem em q ue figuravam n a ' Lista de Pre
sença", foram os mesmos dep?s:t~ndo as su__a! ced':113s nas. ur
nas correspondentes à diretoria, (. onselho ( onsult1vo e l on
selho Fiscal. Apurados os votos , v erificou-se terem ~ido elei
tos para diretores os srs. Perciliano da Cos ta l\l onteiro e Jo
sé da Costa Monteiro, para membros do t onsclho I onsulhvo 
os srs. Ruy Carneiro Guimarães, bra sileiro. casad o, _advogado. 
residente à rua Vis~onde de PiraJâ, 213. Nemc110 l\.l1gucz San
chez, já. qualificado, e Dilson Lessa Alves (_'àma ra. bra_s tlclro, 
solteiro, engenheiro, residente à rua Repúbhca do Peru, 11_4, 
D. F., para membros efetivos do Conselho Fisca_l o~ s rs. W!l
son Lima e Silva, Helio da Silva Nunes e Ab1ho Lima e Sil
va, acima qualificados, e para suplentes os s rs. (e::;~r _Lima e 
Silva, já qualificado, Manoel Guimarães Filho. brasileiro, ca
sado do comércio, residente à rua Capiber1be, 7, D. F., ~ Ro
bert~ Novais, brasileiro, casado, do comércio, resid~!'lte a, rua 
Silva Teles, 74, apto. 301, D. F. A seguir a Assemb!eia esllpu
lou a remuneração fixa mensal dos diretores < m ( r S 2.50l1,00 
para cada um. Para oe membro• do Cooeelhu C.io,ultlvo. " 
remuneração lixa meneai de CrS 2 500.00 cAdn um. e em Cri 
500,00 anuais a remuneração para º" membro• do Con•e
lbo FleCIII em efetivo exercicio Nada moí~ h••endo a tro
tar, foi euapensa a aeuão pelo temp:, oee•••ário à lnn•lu
ra em duplicata, dei ta Ata, (em 4 folhas) dallh•gr11!1l\)ll8 e, 
reaberta a eeeeão. foi a mesma Ala lida e uprcvada. 4! vai 
ser assinada por todos os snbscrlture• preeenteo, dcpo1a de 
devidamente coolerlda. Nova Jguaeeú, 10 de novembro de 
1950. - N,mtsi~ ,1/igw~ ::,.,,,c111z, Presidente. - Ab,/,,. ,d• 
L,ma , Silva, Secre!Arlo. - Josl da Cosia .Vonltrm - . li ,l
•o• tü Lima , Silva. - Cisa, t/1 L ima • Sth·u. - P,rc1/1ano 
da Costa Monteiro. - lltlio da S1/va N,m,s. 

TERRENOS 
Vendem-se mognii cos lote, da terru\o nuta 

cidade, com água, luz, esgoto e m•ios fies, • a 
dois •lnuto, da e,tação do E. F. C. 8 . 

Trata, à rua Antonio Co,101 n . 145, com o d, 

Nohon Sooros. - Tololono 288 . 
(9) 

Mantêm os seguintes Curses 

- <!lentiflco (3 Rnn~) 
Gina,ua,I (4 uno~) 

• "F~IGIDAl~E" 
li GELADEIRAS COMERCIAIS 

1 Roa Marechal Floriano Peixoto, 2128 

ti N~VR IGUl\~S0 E. O~ RI~ 

Técn ico de <!ontabllldade (.~ ano~) 
<!omerclal Básico ( 4 anos) 
lldmis!>io (1 ano) 
Primário (4 ::110•) 

! GEL ADEI RA 5 DOMESTICAS 

1 
i 
i 

Oficina d o canso,-toe o 
monlsgen• - Tel. 2 72 

C!onsulte,nos sem eompromlaso 

i l ,_,..,.,..,,..,...,..,..,..,..,...,.,.,,....,...,..,,.,. ....... .., 

i 
i 

Oficina i\'iecc1nicd 
SOLDA EltTAICA E OXIC:tNIO Jardim de lnfiincla (1 anoJ 

Taqulgrafia (1 1100) 

llpt rfeiço11mento de lngh:s Ct o J 
· Rperfeiçoamento de Frnncês (1 anc) 

Oeeoração do Ler (J 1111 , 

flalitografla (3 meees) li! !~~~-,y:! .. ~e 
1fiarço, 48 i 

f et. do Ria ti ......... 
S1nit;o d• toTDO weoanico o pl&io1, cous,·rtos d& máqalau 
t m gtnl, rcforwa t w motores de "ombastllo ioh·raa. moa

u c em e &sun tameuo de wl1,p1ioas de qualquer tipo. 

Bittenconrt & Alarcão Ltda. 
<><>c..-,00..,..l~ , •••• 0 • •••e,• 

Trn ll de Março, U-Tel l.ló ,on l(it \SSU'-E. do RI• 
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Comarc a de Nova Jguassú 

E o 1 T A L 
De publicaçao de doeum1nfc1, em proceuo de loteomento d• 
terras, coa o prazo de 10 c'las, o reqt erim•n' o d• Abillo de 

JH61 Bore•• Ferreiro, na forma o baixo: 

Henrique Duque Eslrada Meyer, Oficial da 1 • Circunscri
ção do Registro de !movei, da Comarca de Nova lguassll, Esla
do do ~io de Janeiro, por nomeação na forma da Lei, etc. 

Pelo presente edital, com o prazo de 10 dias, e publica
çã 1 em 3 veze,, faço saber a quem interessar possa que por 
Ahflio de Jesus Bor~es ferreira. que em lempos usou o nom• 
cte Abílio de Jesus ferreira, resi:lenle nesta cidade, foram de
p1c.it;1dos neste rarlório. para inscrição na forma da Lei, o me
m,rial, a planta. os lilulos de domínio e rr.ais documentos refe
rrn1es a Jardim J:tvari oriein~rjo das seguintes ~rt::ts de terra~: 
1',,mrira ,l•ca - Mede 57ms 50 de frente, com 161 pelo lado 
do cima, l5ms,70 oos fundos, confronlando pelo lado de baixe 
rom " E~trada de Passa Vint~, altal Avenida dr. Manoel Duar. 
h: e, peles fundo!', lilldo dl' rima com os vendedore, e a frentf' 
c,,m o pátio da Avenida Thibau. Segunda área - Mede 82 
h· ,ças de frente e setenta e meia braças m::iis ou menos, dr 
lunO:,oQ, com 8 frente pira a Eslrada de Passa Vinte, nos fundrs 
e lado dividindo com o transmitenle, terminando ~ frente num 
r=-minho que dá entrada pau ~ Sura. devendo ter este cami 
nh , lrês braças pelo meno,, sito cm Nova Iguassú, dentro do 
rerímetro. Aos interessados porvenlura existentes, fica marca. 
~,, o prazo de 30 dias, para efeito de impui:nação, cujo proces
,o se acha à disp~sição de tais interessados. Para constar foi 
le•to o presente e outros de iitu•I teõr, para alixação e puhlica
Ç~" pela imprensa. Dadn e passado aos dezoito (181 dias do 
m~, <le dezembro de 1950 Eu, Henriqne Duque Estrada Meyer 
Oficial, o subscreví e assino. (a) Henriqus Duque Estrad~ 
M,y,r. Extraido por cópia logo em seguida, estando o original 
que foi afixado, selado na forma da Lei. Eu, Henrique Doqu; 
Eslrada lleyer, Oficial, a subscrevi e assino, Hsnrique Duqu, 
Bslrada N,yer. 2-3 

~r===zmr::r: 

Dr. Eduardo Silva Junior 
C,RUf<GJÃO DENTISTA 

CONSULTO RIO: 

RUA MARIO MONTEIRO, 221 
NtLÔPOLIS ESTADO 00 RIO 

•===-ri· •=== 

C >mer bem to dos ,.,;:, CA F E' go;.tnm, mas partt t/') E 
c , m~r hem só no ~t P. BAR -i Ih·s te urante Nova ' :, ·~; 

Garotinha '2.) 
,11-,t,·-. -:-

llesteurante de ô, .'·,\ Bebidas 
primeira ordem, 

~ e 

de 

lletisquelrns 6 
todas as 

porluguesa QUalldadea 

l\lm~ida & Cio. ~tda. 

Rua Marechal Floriano, 1988= Tel. 129 
NOVA IGUASSÚ E. DO RIO ................................. ., 
Cl\51\ FERN1\NDES-
Ferragens, tintas, louças, cristais, material 
t-létrico, bijuterias, papelaria, artigos esco

lares e para presentes, etc. 

Gabriel Fernandes 
RUI.\ Ml\L. FLt'>Rll\Ne VBIXeTE>, 202·) 

Nova lguassi - Estado do Rio 

~~~.~.~!~~~:~:::: ~~~:::!~.~!~~~~~:; ~ 
Nova lguassú, Estado do Rio ( • 1 

Seguro de vida 
Acr'.lentes Pessoais e do 

Trabalhn Fogo, Antnmó•els, 
Ftd ·· l•llttdc. 

Pelo presente edilal crm o de Janriro, aos doze (12) dias , , omel'l(l;::a 
prazo de trint• dias e publica do mês de dezembro do ano 11 U 
\áo por 11ês vezes. acendendo de mil novec:entos e cinquenta 
, o que foi requeriao por Guint< (1950). Eu, Nicanor Gonçalves e 
l·mãos, com sede na Capital re• Pereir~, sub-qli~ial do ~egislro asa Fa nerarla 

Roaarto Caaral 
Co .. rt'to1 01-cial 

R_ Govcr11odor l',1rtela, ar, 
Te/,f,me, 418 

Domingo, 81-Xll-10~ 

Comarc a de Nova Iguassú 

E _ 0---=1'-----!'T~A~ L 
De publicaç,io de docu111ento1, •m proceuo de lotea:::o 

o prazo de 10 dia1, a nquerimento de Adolpho Peixoto' ::
Miranda • iva mvlh,, Dona Guiomar Ftrreira 

de Mirando, na foraa abaixo 1 

ção doHR:~~~:o ~~qr~o';!\~·~~ ~~fu".':c?~~,.~ da 1•, Clrcu_nscrl-
tado d o Rio de Jan,lro por nomeação na f ovad gu_a11u, e.. P ' orma a lei etc 

b elo preS<nle edital, com o prazo de dez (I0) dl 
ço aa er a ~ue m lnterusar possa qu Ad I as, la-
Miranda e sua mulher Dona G 1 , efpor o pho Peixoto de 
ram d d 1.1 Omar errelra de Miranda ro. 
Dccre1"J'r~\tªn o~ º ' J~e 1t'~tór~o, pab Inscrição nos t!rmoa do 
pdo D«reto r. 3.079, de 1\ de:~~1:::,b~~ ~937, regulamentado 

tot:.";~·~~isd~
1~!~!1~fe dáor~t~~ \ mais docuC,,,!:!; ºa1~:t~i;

1
:~ 

, stra1a. de Santa Rita e G f erreno' terrenos situados h 
la c1d d ama, ora do perlmetro urbano des 

a e, no logar denominado •\F.azeDda da Posse" d' 1 
, ~ duas áreas, a primeira situada à estrada de S~n1a" ::~~ 
~~1:d;•:~;;;Ja c~;'~ª a lf!Omds,!O da esquina formada com a se
d S I orro a~u o, medindo 20ms para a eslrada 
,:s 55" ." ~·t;~ metsm; 1,0rgura nos fundos, por ~nde tem os lo
d •• ra ª >ma, por IOOms de cada um do1 11• 

os , 
1 
leodo peta dtrett, o lote 37, de lthrÍlnho Tutbero l(azottl, 

~ pe a esquerda o lote 39 de Geraldo Pedro de Caetro sendo 
es1gnada por h ,I< 38 da zona de cbicaras D· a s,iuoda irea 

s~lu ida à estrada Gama, cuja medii;ão comeÇa a 269ms60 da 
~-qtna :la segunda estrada de Morro Agudo medindo '100 

e rente, mesma lar~ura nos fundos. onde ~stio 01 lotes ~
~e Etpldlo Ventura, 37, de Martinho Luthero '.\azottl 38 'J9° 

e Garaldo Pedro d e Castro e sitio 35 de Oti'mplo B~r e: d' 
Freitas; 128m•,40 prla direita, por onde tem o lote 52 d! Eva; 
gellna Alves de Sc.uza e 132ms,80 pela esquerda confrontando 

~~~.e~t~r': ;:,s~:nt!'.r\f:~ -:aer~:~c: 0 ~~~;~ :~;30 1~::~~s~~~:: 
do da ultima publicação dêsle, para efeito de apreseat ç1 
de Impugnação. Para constar foi feito o presente e outr0&

1 
d: 

Igual teõr, para afixação e publicação. Dado e passado 101 
vinte e um de dezembro de 1950. Eu, Henrique Duque Eatrada 
Meyer, Oftclal, o subscrevi e assino. Assinado: H,n,irp,, D11• 

que Estrada Neyer. Extraido por cópia logo em seguida e• 
!ando o original, que foi afixado, selado na lorma da lei. E 
Henrl~ue Duque E•lrada Meyer, oficial, a subscrevi e auln:'. 
Hen,rqi,u Duque listrada Mtyer. 1-3 

l
r-:-..~>->-,-.X-.. .... )->,,)-,0 O 1 1 1 O ·+>-X O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O ie 1 1 t 1 1 O 1 ,. 

fndóstria Concreto_ 
't..1~11_ l ndependênoia 
• C..-tjúE .... I..... u -__ _,., _ _...., _ _,;;_ Rus Dr. Otnio Tarqaiao, 219-Nesta 

Caix;;; "71ii,w, Foça~, Tanq1,es, Pos/is, Forro pr,.fabri
wdo, Pias, P11/or1s, S0l11ras, Dtgraus , Nanilltas. 

ESCRITÓRIO : RUA MANOEL VITORINO, 4 - 1• andar 

FONE 49-S178 - DISTRlTO FEDERAL 1 di::ral, á Av~nida Rio Branco, o dahlografe1. Eu. tienrique 
ro,. 135/137, 30 andar, faz sa- Duque Estrada Meyer, Oficial 
btr aos promitentes compradop do Registro de lmoveís, o su
r s. Dalila Angl!tica Cunhd, An- bscrevo e assino. Henrique iJu· 
lonio Paulo de Oliveira, Eládio que Estrada Mtyer, Extraido 
ne Jesus, Pedro Vicente da Cos- por cópia, cujo original esta 
ta, Adahyl Romeu Marques Ro- selado em conformidade com a 

(010 So•to Antonio - Ser, 
vlço Punerarlo - Guilhermina 
Ferreira da Silva. Rua Mare 
chal Floriano, 2018. Tel. 86 -
Nova lguassú. 

,_ _________ ...., · .. 80-0 O.O O:-.:-.~:.,..~,~'<-»:-: ... ~~ o e o o e e D t t r 

aa, Wilson Bastos Dantas Sal- Lei e afixado no lugar de cos-
vador C?ata, iiercsita Lopes e lume deste cartório. Henrique D 1· V e r S o 8 Eu g e n 1 o Barbosa, residentes Duque Estrada M,yer. 

lf _,.,..,..;.:-:--:•:-.-..,-x ... -..:-:,.x-<•:•:•: ... -.;..»-o:-.-...:-:-: ... --.--:-:-:.,...x--.'-:--:-:-:.._-..:.:-:] 

' A~MAZEM INDEPENDtNCIA' otualmente em lugares ignora- 3-3 
dos. que ficam istimados para ::-----------
• fduuem neste cart61io do 2o 
Olicio, sito á rua Getulio Vargas, 
78, Nova lguassú os pagamen
tos das prestações atrasadas 
decorrentes aos lotes de terre· 
no constantes das averbações 
númer · s 1 585. fts. 274, livro 
8/C, 1 144, t is. 93,. livro 8/C 
1.105, !Is 91v, livro 8/C 1.364 
l)s, 157v. livro 8,C, 959. 'us . 4v 
hvro 8,C, 844, n.. 285, livro 
8 ,ll: 510, fl s. 25vt26, livro 8iB 
t.206 lt, . 270v, livro 8tC n. 10 
11s 40, livro 81D, sob pena de 
o não fazendo sert!m can -:ela-

Seu Rádio 
parou? 

Leva•o para a 
oficina da easa 

Ticiano 
AV. NILO PEÇANHA, 89 
Nova lgousú-ll . do l{io 

Dellia Pereira Montonogro -
Construtor, Av. Santos Dumont, 
626 - Telefone, 69 - Nova 
lguassú. 

S. M. Torraca - Copias e pa
peis h elio grá ficos . R. Urugua la
n, , 112- 1° and. Fones : 23-4968 
23-2663 e 43-8826. 

Mandioca e alplm - Co m 
pra-se qualquer quantidade, á , 
rua S, Sebaattão , 1695 (fundos) 
-Belfor d Roxo- Estado do Rlc. 

Secos e Molhados. - Bebidas nacionais e estrangeiras. -
Artigos de 1•. qualidade. - Entregas r6pldas a domiclllo. 

PALJ-'ADINO & CIA. 
da Liberdade, 84 · Tel. 424 · lava Ignassú Praça ., 

1 . ' . K-" o e G G ~ --,<-.,C.,,:J."'A~A-) 1 o o o D o o o o o o t:-«-~ G o o D u _,_u ~ e a M o,o_u •• o o o I o 0 o o~--... ,-,.,.,.., ... ,..,..,._....,._..._ 

IBAIRR OANA D'ARC 
l ~ Vendem-se ma.gnífloos lotes de terreno, l ooalizadoa no prolouga.mento da. raa 

Paulo de Fro11tin, a, 3 minutos a. pé da. esta.9ã.o, em rua calça.da, com 
o ma.i11 belo pa.nora.ma. e melhor olim a. da. oida.de, providos de 

lua elétrica., água., esg6to e rua.a oalqa.da.s a, pa.ralelepipedoa. 

VENDAS Á VJ:STA E A LONGO PBAZO 

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

Filmes --8ari 
Ale1de 8 1 
fettu IOCi 

••• ª"•• 
~ 
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r,ornlDI?º• 31 -Xll-11/M CORREIO DA LAVOURA 

~ 

~RIAÇAO RACIONAL ,~-º!H 0P opo\93 -=~~=~~1 
DE ABELHAS t~ ·~~~.~.:~1 .. ~!.;~ -~': 

: 0 !i.lQbO,:I < 

J>e .Vedro Luls Van Tol Pilho 

M•i• _um livro publicam_ u Ediçfüs Meli-aoumcn· 
IOI rDI ,u• iá cooi>grad~ B,blsot ,ca Criação e livouu. 
ftdro Luh Van '.foi ~ilho, pro fessor de apicultura d, 
!lai•rll•d,de Rura,, amna o volume número 14 d 
~po, o qual tra:a da "Cri,ção Racional de Abelha:"~o-

C1ted~.itico no ~ssunto e consrlheiro técnico da ú ni
CI ç0oprurou de 1p1cultura do Bra, il, 0 autor escreveu 
11(11 litr~ ~uc leu '? endcrêço do público cm geral, se 
jl do• iniciado,, sei• dos que possuindo leves conhcci-
.,eoto• do , ,._unto procuram melhore, esclarrcimentos 
icftc• d• f,.crnante e rendosa criação de abelhas. Tra -
11.,e por_uoto de um manual que •erá de permanente 

1 
grande interesse ~a~a todos quantos manifestem destjo 

4' ç0ohec« e«a atividade e mesmo encantar-se ~om a 
yjdr e 01 costume, dos opero,os insetos. 

"' 
... 
"' 
> 

i.Vlill.,P!8 
Ufll!POll 

SOOSICT 

rft -, 
> 
m 

> .,. 
,o 

SOIG VM ~ 

ON \Vll:JIIJL \'v'§\V:J> 

Oficina Mecânica Iguassú 
Conserto e r('fornu gt'r•I clr 2u1 r n b"ri, e ca· 
minhõcs. - Solda ,e ~ ox1~~11io. - J\ ,1 .. , t .-ç:io Jr 

freio, bidraulico, , qu,l4ucr tipo dr carro. 

DUCCIIII FRANCO 

5 

CARTÓRIO DO 2°. OFICIO 

l'. Circunscrição 

Pel'- pr st·nte ed1tal com o 
prazo dr: trinta dias e pubHca
c;ão po 1 ~J vezn, att!ndendo 
ao que loj requerido pela Imo 
blllárla Saudade Ltda., com -:s 
cr!tórlo na CapUal federal, faz 
saber aos promitentes compra
dores, (c,sé Pereln, Albino dá 
Silva Pacheco, Elvlra Te xelra 
c1o EsplrHo Santo, Emprez.
lmobllltrla Dlrp Ltda., Fra,,1;s,k 
Lowy, Jurema Corre a Tc,ue11-, 
Luiz O'>nzaga Esteves das Do 
rea, Maria Adelaide V o1aconce
lo• Mala Fur tado, ,llarla SIi va 
Carlse, Murllo de Alb uquerque 
Cavalcantl, R e g I n a l\buyaghl 
Pereira, Sllvlo Mendonça Ma
ciel, Terlullano SIiva, Valdemar 
Candldo, W ai de mar S 11 v a e 
Francisco Leão Viana, re0lden -
tes atualmente em lugares Igno
rados, que ficam intimados pa. 
ra efetuarem nêste cartório do 
2• Ollclo de Nova Iguusú, as 
prestações atrasõdas decorren
tes aos lotes de terreno cons
tantes das averbações-, números 

175 11, 168. L• 8,C 201 J. 
16'J•. Lo s1,c, 169. 11•. 1r,o, L" 
8/C:, 173. •· 168v, Lo 8/C. 114, 
Is. 168v. L• 8/ .;, H 9. 1,. 167v 
Livro 8/C, 283. Is. 226•. Lo 
8/C. 128, Is 166v L• 8/C, 183, 
118. 169. L• 8/C, 268. Is. 2:.6 L• 
81C, 122, Is. 166v. L• 8.C, 34. U.. 
107. L• 81C, 167. 1,. 168, 1.0 

81C, 286.1•. 227 , L" 8 ,C. 168, 1, . 
168, Lo 81C, (86, Is 109 e 138. 
Is. 167, L• 8,C), SLob pena do o 
nao fazendo serem cancldad 1s 
as aludldaa avcrba~õ~s Oaclo e 
passado nesta ctdacle de Nova 
1guasaü, E1tado do Rio de Ja
neiro, aos dezoito (18) d,as do 
mê1 de dezembro de mll no
vecentos e cinquenta (1950). Eu, 
Ntcanor Oo n ç a lv e s l'crch a, 
sub-ollclal do R<gletro o dall
logralel. Eu, Henrique Duque 

~:.ra:~~~~~~~~~c~~~,~~-RJf:!: 
rique Duque Estrada M, y 1r. 
Eslraldo por cópia, cujo orlg1-
na1 est, 1e1ado em conformida
de com a Lel e al1xado nn tu. 
gar de costume desse cattóclo. 
li• n r i q u e Duq11e Estrada 
Meyer. 2-3 

~· 148 pá~inas do volume dividem-se cm oito su-
1,iPoc10101 c,p1tulos que vrrsam, minuciosa e claramcn-
11, iodo• o, i?gulos da especialidade, introduzindo o lci
So oo conbccu1;ento graduado da matéria. Dezenas de 
jfallrlÇÓts, gr_.áf,cos e esquemas contribuem para o com 
~ _esclarcc,mento do ~c:rto. Em forma de utili,simo 
ip!ad1ce, um vocabular10 de têrmos mais comuns cm 
lflÍ'Dltura e uma relação com a, respectivas receitas, dos 
pioclato• que se podem obter de uma criação racional 
du abclhu. 

R. Marecbl Ploriaaa, 2J76-NOVA IOUASSÚ-E. do Rio 1 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· .... 

--NOVA ___ AÜRÕRi°\ 
TERRE#OS Á PRESTAÇÃO 

BEM E#TRADA E SEIII JUR'OS 
_ Rc,aludo que _é de longa cxperiencia e de trabalho 

coa11ouado e mct6d1co com as ab,lhu, este livro satis-
1,ri por ce~to_ todas as exigencias dos que ji são criado
ra e a cur10S1dade dos que pretendem se dcdicu ao útil 
.-io difícil trabalho. 

ÚI ""·· ... bo111 IIYretrl•• •• pelo Se .. lço de .... bo1,. 
,..._ on Ecllç&e1 Melhora11ento1. Colaa Postal, 120,8-S. Paolo, 

Filmes falados de 16 mm. 
:Marinho Dlagalhãea 

Atende a pedidos para exibir filmes em 
lestas soch1is, bem assim para filmá-lae. 

Roa Bernardino Melo, 2095 - Tel. 316 

ORGANIZAÇÃO TÉCNICA 
CONTÁBIL LTDA. 
CONTRATOS-DISTRATO$ 

Tranelerencia11 e 1 ·egalizRçllo de Firmaa e 
Imóveis. - Pagamentos de Impostos. - Defe

s11s Fiscais. - Averbações. - Declarações 
de Imposto de Renda. 

Departamento especializado de eonta• 
bllldade e Escritas Piscais. 

AGENTES AUTORIZADOS DE cA PIRATININGA•: 
Cia. Nacional de Seguro• Gerais e Acidentes do Trabalho 

BAIRRO SÃO JORGE - B1111al de Xerém. Coodu
çlo barata, caminhonete do .Bolford Rou e Nova Iguasst1 
a~ Nova Aurora, Clima igual a Pe&rõpoli1. Agu• com 
abuodancia, e lo• e fõrça pnsando dentro das ttrras. Plon• 
ta aprovadl pela Prefeitura de Nova Jcuasst1. Faeilidade 
do coDsttoçlo, venda em 72 prestaçõe1 meanis • come.çar 
do CrS 225,00. Tratar i av. Bio Breco, 91, 6° andu, ou 
com o sr. Mello no local ou 6 roa D. Laeia, 60, em Bel• 
fotd Boio, ou com o sr. Juelaa Busot, 6 rua :llarecbal 
Floriano, 20&>, telefone 285, em No'fa Jcautti-111. do Bio. 

_.,..,, 
rw.ww 

"'-'•• 
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o ~~,!,,~~ .~~"~~!,,~d~df:.~.~.~ { illf1 )i 
• presença de •lgun, diretor,s d• rn1t1tu1çao. A< crtrn· {'. g).f'tl.~ '1 6 
ças cantaram cauçõ:, do N,c.1, f,2.-sc a prece e tocante I j 
homenagem •o Espírito da fundadora da Instituição. De O nrar.__ • ESí':!'àLBE.Be• i·l3 •. .) ü~ · 
pt•i•, • di,rribuição de brinquedo, e presentes do Na,:, ;,,-

1
. l 1 'J " ~:?~IH'iO De rnits 

qus, pu• ~·º~º! fora~ di,tribuid,s, cnt' r'e os cooperado, ! l Ia ífü 11nva lgI188S"=E J1 =o • Pnar, d L·J. -d d 98 
te, da ln1t1tu1çao, rruuas li·ta•. U IA • l' ~ ,1, , 1 'ia a 1l!Jfü' a e 

o dia 2s foi ch,io, rodo ele, de glonf,c,çõ:s do Natal :r,.,.,~, g ([t1·f·· •~ '!l) lC (G · · \ ,. .. i; • ' 

. _E, à o_om, as croançH comparcccr•m :º Centro ~ !t:fü.1¼ ~~.3tiUllu e J u[dl~, [f:11 lei • "iat21i'B"-[aixa do [or1n·10 1 
E pmu, pois a parte art1 tica da comomer,çao do FEC. -~ • • ·" li ,J 
M <V C a cargo delas. f ~:JEat'1iiaões pa.r_,. ~ -r- ..., as contas êe i!::pósitos 

Manoel Pedro 

Conhbilidade. A!,i,I. Fiscal, 
Contrato,, Tran,f. e Legali-
zaçilis de Firmas, Seguros, 
Decl. lmpo, to de Renda, ek. 

de A. Couto 
CONTADOR 

Escritório : Residência : 
Av. N1I, Peçonha, ZJ • 3° • S. 6 Av. Nilo Peçanha. 6.10 

TEL. 309 J11 - NOVA IGUMS0 - E. DO RIO 

O Dia do Lar de J esús 
A F•milia Espiritual do br de Je,Ú, tem s~u dia 

também. 
E é o m•is belo dia do aoo, depois do Natal : 

1• de j •neiro. 
O Dia das promessas fagueiras, das esperanças ri· 

1onhis, porque o dia do Ano Bom, do Ano Novo! 
A :0 de jrneiro, a partir das 14 horas, a familia 

cspiritu,I do Lir de JesÚ<, que consta de representações 
dos IS centros espíritas da CELJ (Confraternização Es
pirita Lar de Je,ú,), além de seus inumeros amigos e 
cooperadores, estar:i na colina Jo Caonu, vibrando de 
alegrin csp:rituais, de cmoçõ,~ doutrin•rias. 

É que a simp.ltica instituição vai comemorar, a:!)a· 
ohi, seu s· •nivers•rio de utilíssima 21iviJadc cri•tií, em
possando, nesse di,, su1 nova diretoria, inaugurando a 
u:posiçio de trab•lhos das internadas e •presentando ,x 
ccleote programa artistico-doutrinorio por poru de suas 
internadas e dos jovens da UMERNI. 

Casalaudéln 
(E\I FRENTE DO POSTO ESSO) 

Gr~n~e u_ri,dade de alumínio Couraça Extra Forte e 
ull,mo hpo de Fogão a querozene ou " óleo crú. 

Artigo• d, PapelarioJ 

Só na CASA LAUDA# 
Rua Marechal Floriano, H05 - Nova lguassú - E. do Rio 

..,...,.,,..,..,.,._,.. ... ,...,.._,... ,.....,...,,,...,._,,._,,._,.._,,._,.,_,.,_,.,_,._,.._.,._,.,_.,.,,...,.,,...,.,,.. ____ ~ ~..,.,_ . .r..r-----

F OTO €LITE: A,ondr-,c • oo•n'cílio rara ""mcoto. 
](f'tf 1t,,-;; 1'1IT:l ,:,,c·•Jrn1•r,t,1i m ;J'J Uli 

D
1

U(<S. ~,p•ti .. li-.ta em r_eprudur~1 d1• r,·tr,ttr,s a cny n, '-1._:pia o 
6.N.> \l.'1.itlt; d , mãqu1n4~, f. a:t:~, 'luadros, s:antts e ullJaos. 

;.: D.?li')ózl:c::; sem l!mlte 
' o - . ·t ... 1 • . • • • • ' • 2 % a. a Y o,,.,s, " in1c,a m,c,mo Crt 1 000 00 Relirad r . ' f ri1,c& ---~:J :., q:..anti!:, ;em ~.,. con.la; 1- • ·a d&'." ,vre_. N~o re.1~t~ jcros. o1 uldo3 infe
:,; d~!a da .~~rtura. '~·' ª ª' ante3 de dcco::iJos 6' d,a, a coutar da 

Í Depú:;:tos t?opalares - Limite ·1o Cr~ 10.000.00 ,. 1-20, 
1- () 6 't · · . • .. 1 10 a. a. 
., ep •• os rn,ouno~. Crt 50,00. Retorados r::i"'tt'3 Cr' ·, Oº 'à d · f 
·'· n) inforiorcs a Cr$ 50 00· b) e d I"" ·• •••. •. ~ ·'· L. o rcn cm 10.os o, '31do•: .., i ~ecorri~os 60 dias da ciat~ da a;;:tuer::' 20 Imute; e) das contas eoçerradas antes de 1 
g Oep6sitos limitados - Limite de Cr$ 60.0'JD.OO li 1 
}. ~ , .• . . - Limite de Cr$ 100.000,00 • a9. =~ :: I 
•} \''."~'~Js rnn~';;"'· ~,$ 2M 90: Reliradss mínim1s, Cr~ 59,00. Não readem juros os saldos ½ 
:;_{ , .. l.no,cs a C,, 200,0~. Demais cond1çOcs :C'J!i:~s ~, d: Dr~6sito• Populares. l 
:~ ::>epõsitos a Frazo Fixo I í)~pósltos de Aviso ~révlo I t 
~ rc~ 6 ra~sce . . 4% a. a. ·? 
.~ l'or 12 meses . . 5 % a. a. Para retirad3s mediante prévio aviso : t 
Í, Com retiro da meneai da renda, De 30 dias 3 1' % a. a. ;·· 

or meses . . 3 v, % a. a. • " .. 

1 
P 

por
6

me10 de cbeq ues : De 60 di·aa , 0,
0 

a a. · 

Por 12 meses . . 4 v, % a. a. De 90 dlaa • . 4 1' o,. a. a. f 
Depósito miolmo - Cri 1.000,00 Depóeito iniciai mioimo - Cri 1.000,00. ;,: 

"' LET!tAS A PREMIO: Sillo propordonal. Condições idêntica• ás de Dcp<hito a Prazo Fixo 1 
' :::-' os, ~os melhores condições, tôdas as operáções bancárias i 
' Cf'i1~AtlÇ!1S - 7i!ANSFEREi'!C!A'.l D~ fUNOOS. <> 
~ L c:.co:no:; de t,:r.;s, saquõ~ e cbequee stlbre esta ou quaisquer outras praças. '.i: 
,, Eêl.PíltSTIMOS oc:i ccatas corret!e3 com caução de duplicatas. t 
1 c::torro AGP.fCOLA o ,c:.g.; r;~3zo, oob a garantia exciuslva dn fruta. ::, 
) CP':m::) r>êC1Jt::,o ". lon[t• ?,~:o parn custeio de criação, aqulol;;2:1 ci3 gadc :, 
, para eot:;,ordu. lZGi:,;:;.;.,_~, -...:.z. 
~ CRtDITO INDUSTRIAL para. a compra ele matérias primas e rníormcs, apertei-
;s çoamcnto e aq ulslção de maquil:!ério. ~ 
t São atendidos, com a maior preslez~. ' co3 os pedidos de ln!orm~ções e :'. 
): esclarecimentos eól>re quaisquer o[}e?~çõcs d~ Carteira de CrMito ·, 

Agrícola e !Ddustrle.l, que se acé~ o;;i pleno luncion~meot_-. ::: 
gências em tõdas as capitais e pri1:1clpai::; ::idades do Brasii :1: 
Correspondentes ns.s ·demais e em tc::1os e) ~;:,~~~3 cfa mundo J 
:.(-t .. :-,.: .. x..t...: .. :-~-·-:-~:0 -~,--t--: ... : .. ~·','; -.:.-... • ... •. -... ~,,.,.:-x !-:---- .. , -- - • ··-'>:.·.X>"::-Q4oa1or:,o,;,,-.J 

Ginasio Af ranio 
Peixoto 

situa d o no m11is 
aprezivel local de 

••C,•~·--·fl>·····«'·•·~·et• ......... ~ 
l CASA KALIL t 
IJ CALÇADOS EM GERAL 1 
Ô Pora homens, senhoras e crianças, pelos menores preços. t 
• A casa mais bem instalada d(sta cidade i 
' K. 3, 1 i 1 N. F a. r j a. 11 a j 

1 • • 
Nova Jguassú ê Rua Marechal Floriano Vehtoto, 2211 6 

, _________ . , • Nt,VA JGUASSO - E. Ot, RI(! ~ 

Médico 
Dr. P•dro Regi110 Solwinho 

~lédlco opu,nor. Panús -
Consultas diária> d•s 8 i, ji 
hs. - R. Anton,o Carlos, 5I _ 
Tol. 284.-Nova lguassú. 

Advogado• 
Ru} Alronio Peixoto e Fer, 

nando Pinto - D1àrlamenle daa 
8 às l I heras. - Rua 7 de Se
t~mbro, 84--30 andar-~ala 35 
Tolelooe 32-0786 - Rio. · 

A d vogado 
Dr. PaeloMachado-Advogada 

- R. Getul10 Vargas, g'/_ Fone• 
282. - Nova lguassú. · 

Dentiata 8 

Lui, Gonçal••• - Clrurglll 
Dentista - Dlariameole das 8 ú 
18 horas. Rua Bernardino Melt 
n. 2139. Telelone, 314. Nova 
lguassú. 

RUBEM SILVA - Ci,u,giõo
dcntisto. - Ed. Carioca, 1 n
dor, ,. 220. T olefono, 4!,5951, 
Rio de Janeiro. 

Dr. Pedro Sontiogo Coscia -
Cirurgião Dentista. Raio X-(Edl
licio Ouvidor). Rua Ouuldcr, 
169, 8° andar, sala 811. Tele, 
fone, 43--6503 • Rio. 

E1critorio T •c11ico Co111erciel
Sanlo1 Nono a Irmão (Conlado, 
rcs e Dcspac ,anles), ServlçOI 
cúmerciais e1n gaal. Rua dr. 
G<lulio Vargac, 22 Tel. 208 -
N va lguassú . 

e~NSTRUTt>RSS 

Jocio Simonaio - C'onslrulot 
licenciado. - Encarrega-se de 
con~truções e r:•constrcções cm 
g~ral e sob ac~mlnlstraçJo. -
J.ks : l\ua Mari.:chal floriano, 
2036- Casa XI - Nova lguasd, 

Roberto Borofti SoorH-Crris
lrutN llct"ni:lado no Muntcip,a 
d~ Ouquc di.: Cé:11ias. R~~\d(t:II 

1
,·m Nrva li?uas~U á ru:i Ednn.ill• 
JrJ ':':it'!H~S. JJ4 

1 

-

R1.1a Ma,ech Jl Floriano, 2:243 -Loja-Tel. 413 - Nova lguauü 
Amilrnr ~a ~ilva Har~orn: ~ ••.• , •• -.-.-......... , ...... .. 

-;.,:.: .... -:- .. . -.-: .. :-:-:-:-:-:-.-.-.-.--.--.---.-.-.---.--.-.-,-.--.--.--.--.--.--.--.--.--=--=--=--=--,--=--=--=--=--=--=--:--... ----,.----~,--,.,-. ü.:~p ,chanlt' i'\o1un c1pal 

...=.;1CI0===:Io=o,===::io-c::i.oc::::=-..oc:.. Av Pre,ident• Vorgo,, 149 ::: l 9• andor, solo 5, l•I. 43 75~5 { 

n 
9 
en~ººª 

1 
l 1 ·~~mi;ii~;6llt1Ri j 

~ l y AUX. TRAT. SIFILIS • 

l:!a m inhões, Tratores e Máquinas 1'9ricola~ ~: Ourvalino ~º~ ~auto~ ~~ ~ 1 

Serraria N. S. da Penha 
OE 

Nogueira Netto e Filho, Ltda. 
Matcri,1l p.:ira con~trução em geral 

Pcçu legitimas e 1cessónos- Vtodas o ccnscrtos 16 a drnb"1ro t OeJpa h II fsl,t(.ual :f 
Trav. Mou~:,~:~~L·;:~·ç:;;';::·~:v:~g:·:::~ e. do Rio I Ruo :: º"~:'."': S~l:

9,";j 
111 L--~-~-~-; .. ~~re~-~ª~-- .!!.~-~-i~n~~--~-~~-~-:~--!~L~.~!_.~,~-~-~~-:-!-~-~~~~!,:_!~~~~--

-:%0 OC10,c:==::so1:10 :::aoc,oi:==; "lOVA IGUASS0- E. 00 RIO •• . _______________ .:..:..:..:..:..:..:...:...:...:..----

.4Jj~Jl~li~lli~1J@ll~)J@f@.ll~lJi~@~J®jfrõ1 ir1J@l~f@fr@F·J@ll@f@~ •• J~_[@]J~@J@),- ' i 1950 1\os prezados amigos e fregueses a 1951 

CASA SANTOS 
lOtadm. uennorada. a uretereotia tom que a têm di!linoui~o. dmian~o-m~~ Bon~ mm~ e fRliz entrada de nnu nu~u. 

Rua Ma.racha.1 Floriano, 1968 ..,,,, Tel. 280 - ?fov:?. Igu~ssú - E. do B,io 
'~@f1.\'lJJ@lJ@J@J@f@l.I~'l~::~rr~xt~lJFl'[!]Jft5l~.fili: lffiõl J" .. ::7,-": . , __ :-:~· ;c.'.JI!:'' C~}'ill@!WJ.'C."ll@J@J®J@@.fi~J~ 

O Cc 
&o ea1eJ 

•• 11161, Ira 
IIUOI, 1 8l 
11Deloairio1 
PISTAS e 
la lllal, f 

Da' .. 
nb 

t.~ Sa11o1, à 
--. 1968-tel. 

A. 
dj 
n 
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~mor a çõ~s d o Nata 1 ~ ,..,,!,! '!. .. ~-~ U. Filhos delguassú P~ra Municipal de fua lgumú 
!10 col.EGIO LEOPOLDO " Natal f ; tomn,rnrado com en, proceuo de reloteamento RESUMO DAS RESOLllÇÕFS 16 O fll:'""'"' , .. colar ~ ,miro hu,ttanita,1r,. de terra,,. com o prozo d• 10 B e 8 o l u r.. ã. o D. 

,,,O p,o_,rama tscntar, cnnttn" dQ rrrcrrram,rrlt> dn 0110 dio,, o r•querimento d• Anlo~ DO 01A ?7 - IZ - 1950 T 
,

11
,,, 0 t?lrtgá dr :dtplo"1f:U ~ rxamu ao, olu,,or; d~H nlo M•ndH de (orvalho, no 

~· pri"'ª" ,~, f>rnn.ns aos mau ap/i.caJos " uma partt fo-,mo obohco 1 

~~ p,,parada fJtl~s p,of,.ssnras prrmarfos 
í,dJ .A 'uu4o /oi dir,gtdti. tufo diretor gt,..JI. · 

n pm(ramt' lsum .. mrlurtn cons_hu 'ls distriõutçllo d, r;i. 
d,

1 
ft/Jto~ t1 ,,,-,,ta K_tnit n~~~ntladiJ. Para tanto, jo,;:tns 

fll'!w dtJ td11CtJçan ~ "J!:mdad~ u,idaram visítm1dn o~ mor• 
li io,i5tota1Uln, "{li vuu • u n,cessidadtJ d~ quem rl'Ubl!u os 

""*' dt ,orOts. -,,,, ,4 dislnbutf/JO foi no dia 2/J. 

IIO e. E. FE, ESPERANÇA E CARIDADE a tom,momçao 
N•t•I constoN: 

- A n, o 1nc,rra,n_en~o das aulas da Escola Joao Batis. 
· d tardl, 'º"' d1str,bu1çllo clt pr1mios ~ t,r,ndas do N,dal. 

~. ,,,. t,,la qaur,nesst. p,,ra serem conquistadas a pontos 
~-1:..ados durun/1 o ano itrwo. 
,,,,.,..,,,;j ""'ª t1Jrd1 de muita al1g~ia e hilari:ladt inf1.,mt1l 

A 14, o Consoada Espiritual, qu, constou d, caso$ e 
-111.11 dn f'/1Jtal, ,,,. que usaram; da paluvra, numa esf>tcte de 
......- 1,tJo,rda•, ,nuifns con/ra_d1s. 
_.. ,f 25. ~la manhO, a drstr,buiç4o d• raçD,s do Natal 

_,5s,tados ,,,,m,d?s r!t cartD,s. De i'!tcio, todos rei,nidos 
lfll ,.1,01

,.,ut,,ro,n_, f>r,rneiro,. a r_açao. e_sfnritual: palavras d, 
:,,,,,0 , de ,xpl,caçôts da 1ust1ça dmina, que foram ouvidas 
- 0 w,oior int1r1ss1 'f)or todos o~ necessitados que encheram 
,,,,.,,,,,,.1,

1 
o sal4o. Bouvt, d,po,s, numuos de canto e preU 

* l'"'.A:1s.,,o;1,, a co"'•"'oraçlJo doutrinaria do Natal, em que 

11 ...w, o voz da mu/hu, _ao _vdho • do. adulto tm g/o,rf,. 
_,, do Natal. E foram dutributdos ,,.u,tos livros doutriria. 
,;,s , C11rt6ts Sf,nbdlicos, com frases txpressivas d1 d. Mari.lio, 
• ~'ª do Lar d• jesus. 

Todos essa$ r,uniDes foram presididos pelo pr,sident, 
• fl, E,p,rança t Caridud,. 

lll"nrique Duque Estrada Meyer, 
Oficial da I• Circuns=.ri<;i, do 
Registro de Imóveis da Comar· 
ca de Nova JguassU. E do Rio 
de Janeiro, por nCJmeaçào na 
forma da L'"i, ele. 

rJ) - ÂCU'I' 1r O ri'Obm1ttt.f,:> 
dfl Boltlim Mtnsul do Jluqw
ta T. C. , ldtgrofur ug1·.1d1-
ctrsrlo cs vc1tos' d1 bb.JS /tslas.
b) - apro,•11r as s,gui,tles 
p,,,pnsto.s r tnduir nn quadm 
soc,al como co,,trihui,itts n'
s,guinlts !n, .· J1,a11 Jf t l o. 
/.,,atrcio D,,arte .ta S1/vJ, An
trmitt Ch11gaç, diJ Silva, Rmn:Jn 
dt Lira G 1/mJ,., Guti,rrt;; 
Luiz Prinr, Vu.l(ltmwr He'fri 
qu~ d., ;=,,toa, Dui_ce,nar Gar 
c,u Junior. Autmuo E.'i/tvatn 
de Li.,na :Jobri•1h,1 e Jader Fn• 
rtirtJ ,1/agalhiit~; e) - ;,,clui, 
,,,, quudrn cJ,, u,parfomtnlo 
Fnnminn, "C.:liJs-.e B •, as !-iria"-. 
/rtcê Co,t'ulll11 de Muundu, 
l:,dilh Roclu e 1t rtzrnha de 
Jesus Gonçulves; d) - pernii 
tir at4 n Larmwul o trllje d, 
verao /blusão ,,,. camisa espor
te), pura (JS reunlbes _sociais; 
e) - nomear o sr. fab,o Mon· 
teiro Barbosa pura ,n,mbro 
da Com1ssa,, de Sí11dicd,icias 
em substituiçau ao sr. Aloacyr 
da Cosia Soi<za, • f) - ap11 
ca, u pena de suspensao por 
30 dias, f'º associado tnrJlricr~la 
172, por desrespeito ,, um di
retor do clube, de a, ordo com 
o "'''· 17, p ,rografo 2° da le
tra B, dos Estatutos. 

Autori10 o Pod•r Ex•cutivo o obdr o 
Crédito Especial de C,S 70.763,80 

A CAmarà M.oni~ipa.\ de ?\ova Igoassú, por 1'tos representu:· 
tel teg11Lt, de,.reta e eo saudooo e ~romu1go a segoiote Reso1oção 

Art. to - fica o Poder Executivo autorizado a abr 1r o 
Cr~dllo E•peclal de C,$ 70 763 80 . 

Pará&ta1o ,,ntco - A lmportancla refcrld~ f'.ê~te dtl ~o 
ae destina ao pagamento de C1$ 14 429,20 e Cr$ 56 334.t0 rtS 
pectlvamenle, a Alberto Soares _de Souza e Melo F,1ho e: Pilia~ 
de Castilho Lobo, a que t~m d1,ello em face de dl~posição u:
pressa no a.rtlgo 90 do Decreto Li;:\ n. 3-18, de 2 de levcre!rr, 

de 193:;,. 2, _ A presente Resoluçã, enlrará em vigor na d l· 
ta da oua publlc,ção. 

Ar't. 30 - Revogam-se as dlspas'çõ•s em contrário. 
Prdeito.ra Municipal de No-va Iga1.s1ú, 13 de dez<'mbru de \CJSIJ. 

SEBASTlÃO DE ARRUDA ~EGRE!ROS - Prefeito 

Decreto 41, de 13-JCll-1950 
O Prefeito Mutticipal d'! Nnva lguos~ií, i45an~o d .H ol,i

buicbts qui Jlie süa cnn/tridas f>tl•, ltg,s.locao tm v,gr,r, t mui~, 
alindendo a'J disp!Jsta na Res• Ju~âo n. 160, destf, duto, 

DECRETA: 
Arl. t• - Pica aberto o Crédito Especial na lmportãncr .. 

de setenta mil setecentos e ses,e.:ta e três cruz~lros e Oltenta 
centavos (C1$ 70 763 80), deslinado a ocorrer à, despesas com 
o cumprimento da Resolução n. 160, de 13 de deumbro elo 
1950. 

Art. 20 - O pre,ente D ecr eto en,rará e;n vigor na da
ta de sua publicação, revogadas •• dl•po.,ções cm conlrár l.i. 

Publtque se, regl~trc.sc e cumpra-s~ _ 
Pre!oitora Mooicipal de Nova Iguassú, 13 de drzcrnbro de 1950. 

SEBASTIÃO DE ARRUO\ NEGREIROS - Prefoito 

heopoldo 
Ao ensejo do Natal de Hl50 e alvorecer 

de 1951, transmite aos responeá veis por seus 
1l0001, a estes, a seus amigos, professores e 
ranclooérios, votos slncerisslmos de BOAS 
FESTAS e feliz ANO NOVO. 

Fez saber a todos quan101 o 
presente edital virem ou conhe• 
c.imento dele tivc-rem com o pra· 
:r.o de 10 dils e publicação p'-,)r 
3 vezes que por Antonio Mrr.· 
des de Carvalho. residente 6 rua 
Pinto Duarte. 208, ne:;la cidade, 
foram depositados neste Cartó
do, para inscrição na lorrna da 
Lei, o memorial d:t reL>rma do 
plano, a planta, os documentos 
comprobatórios de desempe 
dimentos de lotes, titulo de pro
priedade, referente a una area 
de terras que adquiriu da Com 
panhia Copeba RepresentaÇÕlS 
e lmobiliaria com oinla e dois 
mil setecentos e vinte e qualro 
metr~s qu•drados (32.724,00m2) 
situada no lugar denominado 
Fazenda da Posse, no 1° distri· 
to deste Municlpio, dentro do 
perímetro urbano, j~ devidamen• 
te loteada, com frente para a rua 
Pinto Duarte. Aos interessados 
dos lotes (dtnlro da planta), 11· 
ca marcado o prazo de 30 dias 
para eleito de impuenação, cujo 
processo ,e acha à disposiça.o 
de tais interessados. Para cons• 
tar foi feito o presenle e outros 
de igual teõr, para afixação e 
publicação pela imprensa. Da
do e passado aos vinte a oito 
(28) diu do mês de dezembro 
de 1950. l!u, Henrique Duque 
l!strada Meyer, Olicial o subs· 
crevi e assino. (as ) Htnrique 
Duque Estrada M•Y"· Extraí• 
do por cópia logo em seguida, 
estando o ori'tinal, que foi afi
xado, sela.do ·na forma da Lei. 
Eu, Henrique Duque Estrada 
l{eyer. Oficial, o subscre vi e as
sino. H ~n,;q111 Duque Estrada 

FESTA CARNAVALESCA 
Ama,iliã, dia Jo de janeiro, 

sera realizada uma /estu ca,. 
navalesca, das 20 ds 23 horas ~ Padaria B Ccnfailaria ~ 

AVELINO PINTO BENTO 
Diret. da Secntaria ( -1 [r,1,,,. 

Pân qui:nle a 1ôd_. hor:. -~\..,oir,·J~ ,: 
laçã, tsmenda. E!-pecialidad~ i:m :: 
rosquinhas amanteig'1das e bis,.;0u- ." 

tos de araruta e outros. ~ 

IH lllal. Plorlano, 10711 a 109.11-Tel. 29 
Serzideira, 
Rasgou seu terno? Luiz Alues & 6omes bida. ~ 

nga•se av. Nilo -~tça- en 8·88 Queimados Ver ~ uma boa loja à IV d uma e a a a em 

nha, 10. 1 ratar e tratar na rua 
À av. NIio Peçanha, 512, casa 8, 

serze-se com p.!rfe lção 

qualquer tecido. 

Av. Nilo Peçanba, 102. Fone 4i8 J 20 

NOVA IGUASSÚ - E. DO RIO 
• Cua Santos, à rua Marechal Alves n. 92, em frente à eslação. 
llort.ao, 1968-tel. 280. nesta. 3-3 lrltyer. t - 3 

CASA LAURA 
todas no gênero, rompe1~do 

apresenta pela lJrimeira 
as 

vez 
A pioneira, 
dificuldades, 
nesta cidade a últin1a ma.1,avilt1a eletrônica: 

" & Televisão 
Venha ver em nosso Departamento de Rádios a moderna 

TELEVISÃO EMERSON 
-CONFIANÇA NAO SE IMPOE, ADQUIRE=SE 

A maior 

CASA 
organização, no ct· t)ener~, 

LAURA 
ern Nova de~de 1932 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2328 -- Edifício próprio 

> 
~ 



Pulverizações Produção brasileira 

O d ·t de óleo de amendoim q 11e ae eve ev1 ar 
lnllmeras vezes - diz o •grõnomo A. D. Ferreira Lima, 

té:n;co da Divisão de Delesa V,getal do M111lstérlo da Agricul
lura - lemos lido oportunidade de ouvir « clamações de •itrl
cultor .. sôbre a ineJ.ckla de pulver:z,ções, embora •conselha
da1 p..,, técnicos de recunh~cld • comp~têncla. T1tmos no1ado 
qut", na maioria das vez'!S, êsses maus resulta.dos ocorrem por· 
qu ! as pulverizações são executadas com falhas gravett. peb-
t 11ta dt conhecimenlo que o lavrador tem dessas práticas dt 
lhÍU& agrícola. 

A produção brasileira de 

óleo de amendoim, segundo 

informa o Serviço de E.ta 

d tica do M i ois tério da 

Agricultur>,>tingiu,em 1949, 

.> tot> 1 de 19.049.056 quilos, 
~o v•lor de Cr$ . 

ANO XXXJV NOVA IOUA~SÚ (E,tado do Rio), JJ OE DIZI MBIO DE 1950 
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As putverlzaçõ!S, pHJ sere01 eficientes, 1:xigem dct_e,ml 
" "do numero de cuidado,, sem os quais se 1ornam lnd,caze~ 
,,rnvocando, mesmo. a tncredulldacle do agrfcul,or quanto à 
utilidade de seu emprtgo. 

Resum remos, a seguir, os )atores que nos parecem 
m1ls Jmport•nles e que têm concorrido para o descrédito das 
p ,tv.r 1z,ções : 

J - Imperfeição da pulverização, não atingindo o liqul
d, tõJas as partes do vegetal, 1ncluslve a lace Inferior das fo. 
Ih.is. 

2 - Aporelhos pulverizadores defeltuosJs; com presslh 
ln •uflclenle; bico mu lo grosso. que permite o líquido salr co
m, esgulch,, em vez de na form, de névoa flnlsslma; pulverl 
aador sem agitador rnterno que permite trazer o liquido sem
pre em mov•menlo dentr<> do aparelho. 

3 - Tralamentos Jor• da época, que são preventivos 
1~1101 apó~ a Invasão da doença. Aplicações esperlllcas contra 
Inseto~, levadas a efeito como se fossem preventivas, quando 
nã, t xlsle praga na planta. 

4 - Apllcaçõ,s com tempo conlra Indicado : tempo amea 
çaJor de p>Sletlorcs chuv.s torrenciais, 

5 - Dosagens mal feitas, Isto é, srm serem cuidadosa. 
mtnle pesadas ou medidas. 

Os ln911cessos das pulverizações. iteralmente, ocorrem pe
los fatores q•ie apontamos. Assim sendo, os agricultores devem 
ter todo cuidado em evl"·los. Desta forma. conseguirão sempre 
resultados os mais safülatórtos com os lratamen10s aconselha
dos. 

Contratos d~ fuocação 
O novo proprietário de prédio ou apartamento eó fica 
obrigado a respeitar a locação exi,t~nto em virtude 
de contrato por ioetrumeoto particular, uma vez regis
trado no REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS. 
F.aaa proYldêocla torna o contrato um documento públl
co-com validade contra terceiros - futuros lotere•••
doa no objeto do contrato {Cod. Clv. - arte. 135 e 138). 

Oartório elo 3º. Ofício 
Raa dr. Getfillo Vargas, 112 - NOVA IOUASSÚ __________ lliiii!i ___ l1!!11!5?' 

Oficina Mecânica 
Rf.FORMAS DE AUTOS EM GERAL 

PlnluraM, csp"l"~ e e. tu!nmt>otoa 
Conse rto~ de b,itcriss div,;rssa 

Umbe:rto Ambrosi 
R 11\JU~ ~~ICETO 00 VALE. 7l ~OIA IG1 1ASSÚ-E. do l{w 1 

=ococ:==:101:10,c==::101:10 oi=. 

Oficina Mecanica Agostinho 
Con-ertos, Rtformas em reral 
e Acusorios • Solda Elétrica 
e a Oxia:ênio • Pinturas em 

geral - Serviço de Torao. 

A gostinho Martins Dua.rte 
l!U l OR. Tl81\U, €!O - Telefone 12.ta 

N O V A I G U A $ S 0 - E. D O R I O 

~01::::==:1,01:101::==:zaaao 

,73.711 976,cc,. O preço mé

Jio do produto foi de CrS 

9,40 por guilogra::i,. 

r:ssts I BR0NQUIH$1 

moo cmmnoo 
(SI LVII RAI 

GRANDE TÔNICO 

O Ginasio Afranio 
Peixoto 

reune o mais sele. 
cionado corpo de 
professores do Mu. 

niclpio e do Rio 

O V o Ia n te D u a s Pá tr i a s 
LeYa ao conhecimento do povo desta cidade, que se 

acha instalado à rua Ministro Mendonça Lima, 46. 

E) Volante Duas Pátrias está sob a compe. 
tente direção de Eduarcre Raymundo Martins, que 

atende dlàriamente com aulas a qu&lquer hora. 

AO VOLAIITE DUAS PÁTRIAS 
Rua Mia. Meodoaf& Lima, ~6-NOVA IOUASSÚ-E. do Rio -...,.,,..,,,_,,.,.. ____ ...,.,.....,.,.. _____ .,. ..,...,...,. ___ ,_,_ -
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i TR.ANSFORMADORES, BOBINAS PAI.A RÁDIOS de pilhas f 
e elétricos. ••• TRANSMISSÃO e RECEPÇÃO, ••• s6 na ~ 

RADIO-TÉCIIICA MOREIRA r 
?j PRAÇA DA LIBERDADE, 32-TEL. 127-NOVA IGUASSO , 
ii Que mantém completa oficina pnra mootagcoa. coo- Í 
,;.i serio• o rcformus com guraotia e m,•nores preços. / 
·.~~~~.~~,'!"'~~~ 

O Estado da Bata é o principal 
produtor de mandioca 

Em conformid,de com o levanumeoto •grfcola rea
lizado na Bala, a safra de mandioca dêssc E,udo, rela 
tiva ao ano em curso, foi estimada cm 2.348 93-4 tonela· 
das, no valor de C, $ 329 790 oco,oo. 

Informa o Serviço de E,tatl,t1ca da Produção, do 
Ministério da Agricul1uu, que a frca aproveitada atin 
g1 u 1si,28: hectares, prevendo-se um rendimento de is s27 
q uilos por hectare. 

Em 1949, o volume da safra elevou ,e a 1.23-4.s82 
toneladas, na 1mportâncii de 313 7-43 oco cruzeiros, . 

O Esudo da Bola cla.siftca-•e como o nosso prm 
cípal produtor de mandioca. 

.. ..... il 

Dr. Miguel N. 
1 Donni e 

CIRURGIÃO-DENTISTA - RAIOS X 

Cirurgia da Boca e Poote Movei 

AV. NILO PEÇANHA, Z3 - 3° ANDAR - EDJPICIO NICE 
TELEFONE 309 - NOVA IGUASSO 

D I à ri a mente -Atende hora marcada 

-J@.fü~~~J@JJ@J@!IID 

1 A Casa de M 
(!,. 

. 1 1 r Is ,J 
(L!J 

que deseja aos seus distintos fregueses de Nova Iguassú li!l 
feliz Ano Novo, terá em sua loja, dentro de poucos dias, i 
modelos EFECÊ, SPLENDID e IRIS, a preços reduzidos. 1 

odas 

Rua Bernardino Melo. 18i9:·sata 21 (Edif. Cocozza) 1 
!@ 

Noya. lgua.ení - E9ta.do do Rio ~ 
fí.:'l] 

~l'§ll~@!J~~gJieJj~~®@JJ@!J@Jlsl!J~@!l@ID~@lJF~~~r, 

Lojas La Cava 

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

~ficinas de montagem e consertos 
Serviços de conservação a domicilio 

Chamados noturnos: Mal. Floriano, 2397 

Ru.a Mal. Ploriano Veixoto, 2399-Tel. 325 

NOVA IGUASSU'-Estado do Rio 

DEZEMBRO! ... 
m1:s DAS FESTAS E 

DOS PRESENTES 

:::.::::=. A .............. ~ 

Casa SANTOS 
(Ex•ALFJ\IATARIA SANTt,S) 

tem grande variedade de artigos de 
presentes para Natal e Ano Novo 
PARA HOAIENS, SENHORAS E CRIANÇAS. PERFU~IES. 

CH IPÉIJS, CAMISAS, ROUPAS FEITAS E 
UNIFORMES COLEGIAIS. 

QUE VENOE A VRE~~S OE FESTAS 

Cl\SJ\ 51\NTOS 

Rua Marechal Ploriano Peixoto, 1968 
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