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Em virtude de sen desligamento do Partido Social Democrático, . 
o dr. Paulo Fróes Machado renunciou ao mandato de vereador 
~""""============"""'===========================--~--- = 

Municipalismo 
Hugn Hamann, através da ímportnute seção 

do "Correio da Manhã" - Economia & FinançaF 
_ tem propugnado a necessidade imperiosa de 
Inverter uossa polltica de regime urbano pare 
uma polftica caracteristicamente agrárie, se qul 
sermos realmente conetruir uma econ<,mía em 
alloeroee seguros, onde ee baseie uma vida me
Jbor. 

Oiretor,Oerente: AVELINO OE AZF.REDO Oiretor-Secrel6rio: I.UIZ OF A,ZERtDO 

Acha o brilhante articulista que cumpre es. 
tabelecer e executar um programa cooperativista, 
dando aG pequeno produtor a possibilidade de 
trabalhar usufruindo melhores resultados. Deve 
mos restituir ao interior maior parte daquilo que 
arrecadamos pelo llistema tributário atual, soma 
do aos Institutos de prl'Vid~ncia, às agencias 
bancarias e companhias de seguros, cm benell 
cio doe grandes centros. 

Ainda há pouco, abordan<!t' os problemas do 
Interior, Hugo Harnann escrM·eu que ao lad,, 
deBBa or,ranlzação cooperatlvi~l ·, o municipalis
mo também se torna imprescln, lvel, pois os dois 
movimentos se completam. 

O cooperativismo represe11ta a •produção• 
(orleotsção, contrõlo, ensino técnico); o «crédito • 
(llnaoch1mento nos prazos exigidos) e a •dlstri 
bulção» (transporte e venda nos centros coneu 
mldores). O munlclpall~mo completará o circulo 
com ,sa6de» (boepltRls), «instrução• (escolas), 
ce&tradBB• (meios de comunicação). 

A rlqoeza produzida nas zonas rurais foge 
para as cidades, A lncldêocla tributária colhe os 
1egulotes resultados : 

19~0 1948 Índice 

lectlla da União no O. Federal 6 399 492 261 
• própria do Distrito Federal 

2 ;50 110 
423 379 
401 3-22 

2194694 
2.294 612 

535.236 

t.781.1)94 420 
1.228 466 306 
9 299 479 424 
9 407 144 410 
1 .300.914 243 

• du upltals dos Estados 
da Unllo nos Estados 
própria dos Estados 
dos Munlclploa do lnterl~r 

Comenta o sr. Rafael Xavier : 
"0 maior indlce de crescimento foi, como se 

Yê, o da recell1:1 federal noR Estados; em seguida, 
o da receila própria do Distrito Federal. Fioal 
meote, o lodice da miséria interior : o lodice 243, 
do crllsclmento da receita dos Municlpioe, não 
cobre talvez a desvalorização da moeda, de mo 
do que, na realidade, os Municipios teriam em 
1941; !eceita menor que em 1940, Apesar das ma
Joraçoes jã recebidas em virtude das medidas 
conatltuclonals". 

Não é tudo. Comparadas as cifres com o 
llatema norte amer1caoo encontramos a seguinte 
evolução : já em 1890 a União Americana arre
cadava 42,7 % da reada global do risco e os Es 
tadoa apeoas 11 %, e às Muoicipalidades se reser 
Tiva a quota de 46 %; em 1930 essa proporção 
le maotioba estRvel com certtt vàotagem para o~ 
Kuolclpios : 38 % para a Uoião, 17,3 % para os 
Eatadoa e 48,9 % da renda globo! para os Muni 
clplos. 

Entr_etanto, oo Brasil, além de u:na porcen
tagem mtBeravel para c.e MuoicipioF, a tendencia 
tem aldo diminuir. 

Felbovin 1 
POMADA 

St1b'1i1uc o U1stur. n os tumor J 
• 1nfl:i.1n.1,_õc", a.Jlim 

t ~;.:t~~ ~-- - abre, drcn..l 

n?m~,~.tl plls - 1b ... rn 

Pedido, a C. BRITTO 
LAVitADIO, 178-A 

Em J946 a participa 
ção de 1642 MuoiclpioP 
do interior era de ape 
nas 4,55 %, em 194S ai 
caoçava sôm~nt1, 4,42 ¼. 

Não odmire, Ul!ssae 
condiçõeP, o éxodo dos 
campo11. E, como cons
truir un. Breei! melhor 
sem organização e o cn 
rlquecimento do Interior 
verdadeiro monanci11l d~ 
nossa riqueza " 

( Concluo na 21 pá11ino) 
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C0NSTRUÇAO DE oA;;~conceito 
Hospitais Modernos - R a e i a 1 

(Colahoraçio especial par~ o CORREIO DA LAVO URA) 

Dr. Pires Rebelo 

.A /lc,,ica da con~tmçllo de hGspifois acompanl,a n ,il
mo moderno. Mesmo as cidadts co11servadoras vêm surg ir de 
ltrrPnos baldios ou, ainda, de predics velhos de um ou dois 
anrla,cs, enn,mes blocos d~ cimento armaclo. E' o prcg,esso 
e contra 1/e nada ltd a fazer. 

.A11tiga,,.mte as casas de saude ou os host,ilais e,am 
construidos em edificios de po"cos metros de altura 8 que 
nao iam acima de /ris andares. O panorama hoje em dia , 
inleirame11te ol4tro. 

)d não falando nas grandes cidades dos Estados Uni• 
dos, º"de 511 se t·éem pri!dios hospitalares de vinte pavimentos 
para cima, mas analiza,,do apenas a que se possa nas capi. 
fuis dos estados do Brasil, observamos o mesma tendenciu 
da co11slruçào em bloco. 

O Disfrilo Ftderal e S. Paulo, ent0I!, acham-se cheios 
desses ,xemt>los e enormes editicios se co,islroem para serem 
ocupados por serviços clinicos, co,no uma demonstruçilo da 
capacidade realizadora do povo de nossa tura. 

Na Europa a orientaçao a/i,al também é a mes1tw, To
mando f>or ba,e Paris, cidade onde hd lodos os estilos e ti
pos de hospitais, verdadeiras obras de arte, observa-se que o 
genlro de construçllo q11e ogora predomina é o vertical e o 
novo hospital Beauj,m, com se"s doze andares, é a prova 
mais positiva. 

De co'!cepç.!Jo fôda original, tanto por sua arq1útet11ra 
como organrzaçtJo, caracleriza.se principalmente por um dis~ 
p,s;tivo de canst,uçâo conhecido cnmo "dentes de ponh", n11. 
de as e11fnmarias são p,rp,mdiculares a uma eno,ms craleria 
central, de modo q11e todas us janelas recebem luz dir:Ía. 

Além disso cada andar fi~ura comn um se,vic.o inde
pmdente, tal e qu~I fosse, por si ,6, um liorpilal à parte. 

. A cons/ruç/Io do Hospital Deaujun representa, sem dú, 
111da, '!m aco11ftcm1e11to rmpor!anle em maMriu Jiospitu:ur t 
as ,~t,as novas que 1ule /oram postas e·n EXttc"çào dtvem 
servir de modtlo nao ~n aos medicas, mas sobretudo aos ar
quitetos que se dedicam a esse getiero de etlific.,çiJes. 

8EL6 H6RiZ6NTE• SANATÓRIO STA. TERESl~II.\ 

Plra doentes do aparelho respiratório. - Diretor : Dr. Luiz 
de Azeredo Coutinho. - Alimentação boa e coidada. - Pneu· 

moto~ax - Raios ultra-violeta -- RAIOS X. 
Avenida Carandal n• 938. - Fóno: 2·1:>la. 

Luta na ONU 
pelos direitos 

da mulher 
Com o p ropósito 

de melhorar o coo. 
diçlio da mulher em 
lodae as parte• do 
mundo. a Coml•>i!o 
da ONI · oôbre II c..;on
dlçlio Social o J urf
dlea da Mulher apro
vou uma série de 
recomendações ten
dentes a ellmfnor " 
çrilllca de dlscrlCJI· 
nações no comoo P<' 
lltlco o ra, ~rêceoJo 

igual par11 o mee~no 

l<ath.erioe 
Duoham e Ma
riao Aodersoo, 
arUstas adml• 
ravels da 'ferra 
de 'l'io Sam, 
vieram trazer 
à margem das 
dlscu~sões 

o delicado problema do pre
conceito racial. 

A presença de ambas mui 
to nos deevanece. A primei· 
ra, dançarina de lama mun. 
dial e doutora em Antropo
logia; a segunda, cantora de 
voz privilegiada, <!e sonorida
de incomparavel. 

Katberlne e ll[arian perten 
cem à "raça negra" ... 

Cada uma, na respectiva 
arte, soube conquistar os mais 
delirantes aplausos das exi
gentes platéias do Rio de 
Janeiro e São Paulo. 

Na "Cidade Maravllh.osa'', 
um hoteleiro havia recusado 
hospedagem a llariao. o mes
mo sucedendo na P,lUlicéa a 
Kalberlne, pelo si::tples ca
sualidade de serem de "cõr''. 

Foi g~ral a repulsa das la 
millas brasileiras, na s u 11 
"q uaso" totalidade, ao per
oosticlsmo de tais bote!eiros, 
de outras terras, talvez orluo
dos das hostes hitlerianas, de 
execraoda memoria! 

Duas das intellgencias mais 
cultas do Congresso Nacio 
oal, os deputados Gilberto 
Freire e Afonso Arloos, pro
lligaram da tribuoa da Cama
ra o losolitogesto desses io
dlgnos lnlmlgos da Democra
cia. 

1 

o principio de salârt0 · 

lra~olho, sem dletlcçlio de eexo 'lo ll grnnte, aparece,,, tr~s membros do Jestsque da 
rete

1 
rida Comissão: Marte l:le'eno Lataucheux, da Franca lsobel Mchorcklodalc da AU•· 

ira ia, e )sabe de' rlanela, d'-1 Ven°zucla. (f'"IO O'l/1') ' 

Como objetividade do pro· 
teoto parl11meotar o sr. Aloo
so Arlnos redigiu sub,tancio· 
eo projeto de lei, enviado i 
Meaa e que assim se expre• 
ea no seu art. !º : 

"Coostltue coatraveoçilo pe
nal, punida nos têrmos desta 
lel, a recusa por parte de e,. 
tabeleclmeoto comercial ou 
de ooslno de qualquer oatu
r e z a, de hoopedar, servir, 
atender ou receber cliente, 
comprador ou atuoo, por pre
conceito de raça ou de cõr. 
~ to - Será considerado 

agente da contraveoção o dl· 
retor, gereote ou responHvel 
pelo estabelecimeoto''. 

Vejamos o art. 2> : 
"Recus11r a alguém hospe

dagem em bolei, pensão, es
talagem ou estabelecimento 
d• moema finalidade, p o r 
preconceito de raça ou de 
cõ~ . 

Pena - Prisão si:nples de 
três meses o um aoo e multa 
de cinco a viole wil ·cruzei
ros". 

Diz o ilustre representante 
d11a Alterosas, na sua juslif1· 
cação: 

".,_-3 - No Orasll, cientistas e 
escritores eminentes têm coa
trlbuido para o esclarecimen
to, em plano mundial, doe 
erroa e loJusliças decorrentes 
doa preconceitos de raça. Po· 
vo em graodo porte mestiço. 
pais de tmigraçllo, onde, alem 
do mais, ainda <'xistem eelvi
cola11, é oalur11I quo os estu
do• de Antropologia Cultural 
e do Soclologlo. H~clal se h!· 
nham desenvolvido conside
ravelmente. 

4 - Urg~. porém, q u e o 
Poder Legiel11t1vo aaote as 
me•lldaa conveoleotes, paru 
quo as conclusões cleotilicae 
tenham uacquuda apllcaçlo 
oa polltica (lo gO\·~r~o .. A• 
dls11oslçõc• li~ <.:ons11lu1çl\o 
Feder•! e o preceito doe 11cor
do11 lntcroucionais de q u" 
particiµamo~. rekrcules &o 
uasu11to, !1ciu~o como .,wplea 
declaraçõe~ piai ô ,ic•• se " 
lei ordlnári~ nllo lhea vier 
dar forme cl~ rt:'gra obrig&· 
tóriia do <lire,to''. 

A nossa f.•I Yagna, de t!}.16, 
allrma no seu ull. UI, § l·. 
quo todos silo ti:u~I• perMnte 
" lel; no ecu arl. 31, n. 1, ve, 
da à Unlllo. uos r:atadca e 
aos Munlclplo• criar distln
çõea entre braslloiroe. 

Prolb<', Jgu~lm0ot~. a pro· 
paganda do prrconceltoa de 
raça ou do côr: decl11ra ~art. 
184) que º" cargos públ.co• 
aão aoessi\·cls " todo• na 

br:•
11
:::~:lmlonçilo racial é 

condeo1da pela ctencla. 
Serão oecessllrioa maiorea 

come1Jtârivs ._, 



2 CORREIO DA. LAVOURA Domingo, 30-Vll-l9II 

l-lilde Mar
que• Ribeiro Centm de Sande de Bova, ~ 

AGRA DECIME•TO 

LIGA CATOLICA 
Doming,, último, c ,mo havlamos noticiado, a 

Liga Calólicll Jesús, Mt1ria e José, de Nova lguas 

Fú, viu lrenecllrrer ft>slivamente o s e u 26° ano d e 

fundnçao. 

N4 varanda 
S• tsla varundu falasst 
dos beijos daquele dia, 
esta pureds 1110 polida 
t{)da carmim ficaria ... 

Um grupo de colegn e ami 
guinh•s da ine,quecivel HILDA 
\\ARQUES IUBl!IRO convid• 
todos o,_ parentes e demais pea, 
soas amittas pa·a aaaistirtm, à" 
9 horas do próximo dia !> (sa 
bado), na ,grela Malriz dest• 
cidade, à mista que re realiu
ré em sulragio de sua alma E 
de<de 14 se confessa agradecido 
101 que tompar,cerem a esat' 
ato de religião. 

O Servjço de Eof_crmagem . do_ Centro de Si6de 
Nova lgu,,.u, ao terminar a primetra tlrie de Pai dt 
p,ra Mãe•, vem agudecer a colabora~'> materi j""' 
he foi pre,tada pelas seguintes pessoas : 

1 
111t 

LUIZ OTÁVIO 
Sr. O ,nl~o Mendc1 Oliveira'. m,. Rodclfo Qta, 

reim• de ühve1r2, dr Geraldo Ohn1ra, Sílvio s.111 • 

Drniz, Domingo, Carvalho, Eurico da Fon1tc2 Ri~ 

H e 1 i o Arta<, Si! •Í• Mu~nhão Cruiclubank, Aar°" 
Blotner, m. Olga Maranbao e pelo Armarinho Non 
,roperial. 

Trova 
Nova Jguassú, 28 - 7 -1950. 

Todas as solenidades, constantes do progra 

ma organizado para comemorar as Bodas de Pra

t:1 da Lig.i Católico, loratn realizadas com a pre 

scnço..dc crescido número de liguistas e demais 

fiéis. 

Ora, afin , I, que tristeza, 
Que d ura ,no~ua ~em fim! 
t.s tar-1• vmdo ao m eu lado 
E ler-te lo11ge ds mim! 

"~'ºººººººº'ººººº'ºº 
ALUNOS DO GINASIO 
AFRANIO PEIXOTO 

Fizeram anos neste mêe : 

- 24. jovem Humberto de 
Freitas Martins, da 1• serie 
gln.; 

Tribunal do Jure 
No dia 25 deste, às 12 borae, foi inRt!\lad11 

pelo Juiz dr. José p .. 11101 a terceira st>ssão ord1 
nâria do Tribunal do Jure, nesta Comarca, ccupan 
do a promuturla de Juittlça, com o brilho de eu 
lntellgencla, o dr. R11ul de Figueiredo Meireles. 

Foram submetidos a julgamento, na rt'feri 
d11 Se~são, Norival Pereira Nunes (mtionr) • 
Claudio Anchieta, 11cusados de terem morte. em 
Bel!ord Roxo, respt'Otivamente, Emldlo V11ladare~ 
e Aristides Rangel de Brito (tio do 1éu). · 

Como defensor nomeado é que o dr. Aotonl• 
Ciaoi advogou a cauija doe referidos réus. 

Norival Pereira Nunee teve a pena de 2 ano, 
de reclu~ão e mais i anos de Internação em es 
tabelecimeoto adequado. E Claudio Anchieta foi 
ab~olvldo por un11oimldade, pel11 nega1iv11 de 11u 
torta. 

Novos Rumos Municipalismo 
(Conclu1ão do 1• p&glno) 

Sem o eeteio do cam 
po o progresso de vitri 
na de nossos grande;. 
centros não poderâ per 
dur11r. 

EMILIO KEMP 

DATAS INTIMAS 

Fizeram ano~ nest" mês: 

- 21, d. lracema Lo b o 
Cruz, esposa do sr. Manoel 
de Almeida Cruz; 

- 24, sr. Hugo Argenta; 
- 24, jovem Almlr Roma 

guera; 
- 24, jovem Jorge Cham

b"relll. lunolonarlo munlclpal: 
- 25, d. Laura Freire de 

Arruda, dlgnlsslma e~posa do 
prelelto dr. SebolBllão de Ar
ruda Negreiros; 

- 25, sta. Lenita Torlno; 
- 2õ, er. Wilson Pereira de 

Melo; 
- 25, sr. Deocléclo D I a s 

Machado Filho, apreciado co
laborador desta !olha; 

- 25, ata. Arminda Miran
da; 

- 25, menino Darci, fllho 
do ar. Darci ueredo e de d 
Deolloda de J eeúe Azeredo; 

- 25, menino Lino (1> anl
vere6rio ), !Ilho do sr. Lino 
Rodriguez Hermlda e de d. 
E!lzabeth de Araujo Hermida; 

- 26, farmaceutlco Alvaro 
Noronha da Costa; 

- 26, d. Jandlra Pastor, es
posa do sr. Amerlco Pastor; 

- 26, menina Dayee, filha 
do ar. Dj1tlma Junqueira e de 
d. lracema J unquelra; 

- 27, menino Luiz Antonio, 
!ilho do ar. Rodolfo Quares
ma de Oliveira e de d- Aidéa 
Costa Quaresma de Oliveira: 

- 27. sta. Maria Ribeiro; 

- 25, menino Ildefonso Pln 
to da Rocha, da adml,ell.o; 

- 27, menino Jorge Hamil
ton C1>valcanll, do 4• ano 
prlm.; 

- 27, menina Malek Baro
nl Saad, do 1° ano prlm. 

NASCIMENTOS 

V1>lerla, nascida a 24 do 
fluente, é a prlmogenlta do 
cual Adair Cuvalho Chim
Concelçll.o Carvalho Chlm. 

- A 25 deste, n11eceu a me• 
oina K1>te, prlmogenlta do er. 
Altair Gomes La vi nas e de d, 
Alzlete Nascimento Lavlnae. 

ANIVERSÁRIOS DE 
CASAMENTO 

A 26 deste, lez anos o casal 
Kamel Maglul - Nenla Cham 
barelll Maglul. 

- Também a 26 do fluente, 
passou o aniversario do ca
sal Vicente Saverlo Leone
Orgarlda Soares Leone. 

- Ainda 11 26 do corrente, 
aniversariou o casal Orlando 
Gonçalves-Ester da Silveira 
Leone Gonçalves, residente 
em Angra doe Rele. 

- Ontem, festejou mais um 
aniversario o conceituado ca
sal de nossa sociedade : Gas· 
par José Soaree-llarla de 
SI). Soares. 

BODAS DE PRATA 

- 27, menino Hellnthon, fi-
lho do ar. lranl Moreira e de 

Hoje, comemora suas bo· 
das de prata o estimado ca· 
oal Miguel Aogelo Leone
Aurora da Conceição da SII· 

17-7-19so, 

Ermeogarda M. Faria Jllvln - Eaf". Chne 

CLINICA DO 

DR. NELSON LOBO VIANNA 
2u., 4••. e 6". daa 8 às 11 hora, 

M4R!!CH~L FLOKI.\NO, 2248 - 1° ANDAR - SALA i 

Agradecimento 
Jna,, H. C. Figwi>tdo • 1fl• 

lair O. LuvinO$ lorr,am p(tbli• 
cn n uu agradecimento ao dr. 
Helin Cianr,; Mur'"'• p • I o 
,rrunde ~tio, uetrlo - ,nci,ncia 
com gu• Ira /nu o uu fi/hn , 
irmiln, JANSEM, ""sua.,.. 
ftrmidud•, /ngrundn absnluto 
t,cito, pois sulvou Ih• a vida. 

Nor,a lguoss~. 28-7-1950. 

V
l!:-lDE-SE uma boa reslden

cla, vazia, com terreno ao 
lado, à rua cel. Alfredo 

Scues, 144. Trata-1e à Trav. 
do Cabeço, 35, nesta. 1-3 

t LUelLIR IIIIIL 

fllL D_IIIS 
(Mi111 de 3" aalmúril( 

N~omMks Cordnro Dia, , 
filhas co,wida"' oos ,,,_ 
por,.,t,s , a Iodas os ,,,_ 
ª"'ÍKª' pora aulstir,- • • 
sa gw, "'ª""ª"' celllmw • 
p,oximo dio J ,u agosto (f'Ó 
10-f,iro), ds 8 ltoros. •,,. 
l•i• lncul, pelo iuscar,so ,,._ 
do olmo d1 s,,o bo ...... • 
posa , ma., LUC.:ILIA 11.11. 
ÇAL DIAS. E 01.tmf>ad-
11 agraiucnn o todfl a " 
co,,.portur"" o ISSI •Ili li li 
C1'ÍJl4. 

Nova Iguossú, jullw Ili lf//1 

Dr. Helio Cianni Marins 
CIRURGIA - CLINICA GERAL - PARTOS 

.\lédico ,1.,.;,1. Clínica Cirúrgica do Ho,pital I.A.P.e.T.C. 

C onsultório: 
"Edificio Cocoua". sala 17 

Nova Iguassü 

Resldencla: 
R, Bernardino ~elo. W9-Td, 41t 

Estado do Rio 

Em virtude de termoe 
publicado o seu magnf. 
nco trab1tlho "Novos Ru 
mo8", nJ edição de 9 do 
corrente, acabamo.i de 
receber do lluAtre depu 
tado Campos Vi,rg1tl as 
seguintes poh1vras de 
agr1tdecimeoto : 

"l 'âcnara dos Deputados. 

Urg11nlzemos, pois, o 
inti,rior, v .. h,rlzemos o 
homem do c a m p o -
conclua Hugo H,unano
ee quisermos realmente 
sair do seml-coloolalio 
mo e m que oos encon
tramos. 

d. Nllza Ploto Moreira; 
- 28, sta. Julla Peixoto; velra Leone. ----------- Serzideira 

Aos distintos p11trlclos 
e amigos sr&. Avelino e 
Luiz de Azeredo : 

Agradeço sensibilizado 
a honra que me cooce 
deram, publicando em as 
pAgln11s d o puj~ote 0 
valoroRo CORREIO DA 
LAVOURA o meu since
ro trnbHlbo "Novos Ru 
mos". - Dest-jo aos ge 
n e rc,sos amigos e ao bri 
lbaote joroel, que efi 
cie~temenle d l ri g e m, 
muitas prosperidades. 

Cordial abraço do 
eampos Vergai. 

Rio, 2t-7-1950". 

OH. fHKnnnoo DOURADO 
OH 6USMAD 
ADVOGADO 

Trabalbista-Civel · Comercial 

Hor6rlo : 12,00 às 16,UO he. 
Terças e quintas-feiras 

ll.u, Mal. Floriano, 1962- Sob. 
cm fr,nte á ponte de Nova Jr,u.ulll 

Organização Comercial e Jurídica Ltda. 

- 28, sta. Dulce de Moura 
Raunhelttl; 

- 29, menina Hllda Maria, 
!ilha do dr. Humberto Oenlil 
Baronl e de d. Laurlpda Car. 
valho Baronl; 

- 29, menina Sllma, Iliba 
da sra. Jandlra PereirB Soa
res. 

Fazem anos hoje : 

- Jovem Luiz Ruuo. ter
celranlsta da Escola de Medi· 
chia e Cirurgia; 

- d. Judith Ooulart; 
- prol. José Maria Neves; 
- sr. Eugenlo Malheiros; 
- d. Antonieta. Santos, es-

posa do sr santos Neto. 

VIAJANTES 

Acaba de regressar da Jta
lla, pelo vapor Aodrea Grllll. 
depois de breve estada em 
companhia de seus velhos 
pais, o er. Francisco Antonio 
l:(uos<l, que viajou com sua 
esposa e já se encontra nes
ta cidade à dleposlçlo de 
seus amigos 

V d 
casa rrsld tnclal 

en 8·88 va,la, com gara 
ge, 2 quartos, 1 

sala e mais dependenctas, na 
Trav~ssa Gas:,a,. quase esquina 
de Antonio Carlos. Tralar à 
rua Antonio Carlos, 245, com 
Alceu Braga. 2-2 

O Ginasio Afranio 
Peixoto 

reune o mais sele
clonado corpo de 
proteeeores do Mu. 

niclplo e do Rio 

Aul•• parlloul•
r e• 

Rasgou seu terno? 

À av. NIio Peçanha, 512,caial 
serze-se com perfelçja 

qualquer tecido, 

Curso notara• 
gratuito 

A todos os 1rabaJb1d~ 
res que deaejarelll ,,.. 

Português, Taquigraf,a, Ma- AJ,111' 
temlltica, Caligrafia, Contabili• trução, o Glo61I• 
dade. concursos e alunos sem Peixote mantém um ctflO 
média nos cur1os cor.erciais e noturno inteiumenle f"' 
qinasiaie. Prol. Sousa. Rua Ma· 
la de Sá, 646, próximo à rua tulto, __,-, 

floreua Miranda, nula cidade. !...-------lf 1E1RUAS IEsco11.ARlES 
IE™I ™IIE'NIDIES 

Ecn loc11l aprazlvel, na pitoresca Vila de IDIR • .A\lLFRIEIDO soARifS 
armanno 11oe1ro Allalr o. ~aulnas MendeP, em casa ampla & coo!ortu\'8I, no c L I N I e A o E e R 1 • N Ç A 

5 

Oup•-~•o•• úfoc!Ol melo dti arvoredos frondoeoP. oferece-se hoa. J s.i• 
11 

OROANILAÇuES Ot,. HR.11A~ - CONTABILID,\DI! E~ pedi,gem para colegi,.!s em férias. Informa ~O:IISL'LTÓRlO: Rua Beraardíno \leio. iS47 • 1• .. . ' 1,i,t' 
lll!Ràl - LIC!!NÇ,\S NAS REPARTIÇOES Pl'BLICAS. ções DO füo pdo tekr,,ne 2i 35211 ou em Tel 101. dlàrlamente das 15à817hl, exceto••

6
"· 111 

Pua 11are1bal Flo111ao, ZuJ~, Ttt w,. '1/o,a liY&nG. f. do Rio Mendes, neoll' Estado, pelo tele!ooll :!·1 RESl[l~~CI.\ : Rua ~ntonfo Cario•. 145 - Tclciolf --======--,..~- ,.,uooou111ooouuoH:·-H·:--:·-:-.:-.:.::_,~= ~ --·---------.- ---- -~ 

Sábado próximo, na quadra do Ginásio Afrânio Peixoto. o "f1ve" do Iguassú Basque~ 
Clube fará sensacional apresentação à torcida iguassu)n.1, jogando contra o Macken 

•jo CC 

1141' ccaho ..,..,., 
....,.me e 
à ase nd 
.,..c1ecn 
E Vm Doag 
.-•,nrer ...... 

1111,1, a 
-dep 
IICIDacnyc 
Se Ileu late 
.... ,,c,sr 
-Opapr 
• ao11c1w 
Caial'llllal 

federa 



:ianni 

pollllDIIº• 30-VII,--1950 CO ltREIO DA ÜA."10URA ~============--::=-~-- 3 

.ÍRTES PLÁSTICAS 
A readição R•n!sccnritta cri,talizou um tipo dr 
qu< durante ma,s de guatroccoros ano, rxcrccu a 

arf''-ollucoci• e , ómeote vem perde-:. ,;om o advente, 
: ~ odcroismo. F•lo aqui, apeou, da apu cnc,a externa 
dlJ ,rr• construida na mrd ida do homem e da reprc-

:ção do mu ndo e não de sua composu esteocia, im "º 0,da de todos os coohc.::imeoto, do tempo. 
preg A Rrouccoça coloca a figura humana no centro 
do l)oi.erso : - O Homem, imagem e semelhança d, 
pru1. 

O remt sempre foi para os ar tinas, tão !1
1,mcnte, 

ato de concentração em torno do qual gira a idéia :ifr;ca O ,uti! e harmoni?'º arranjn dos demento• atra
,b do ccnhccimcnto técn~. 

E' difícil gostar do que não se compreende. Mes· 

0 
porque acreditando possuir da arte uma noção cs· 

;,el, ., público se sente b urlado, como alguém que ao 
,egrclllr ,1 casa a encontrasse ocupada por estranhos 
dcaemb1raçado1. 

Em, a divrrgenci;, o ponto de rutura entre o pú
blico e I Arte Moderna. ·-· 

"Ao ccntdrio de p roc urar reproduzir, curamente, 

0 que tcobo diante dos olhos - dizia Vilaminck -
,mprrgo I cdr :nais arbitráriamente pos,ívcl, pira tX 
pre111r-me com mais fór ç • '· E acrescentava : "Na base 
da nt• citá o instinto". Rouault proclamava : ''trato 
1pea11 de transcrever, plásticamente, a, minhas emoções". 
E V10 Dongeo ia mais longe ainda, quando afirmava 

411e ''• exteriorização dos nossos desejos é expressa cm 
jmagm". 
___________ , _____ _ 

Mande pintar o seu retrato 
l!n,le a sua fotografia para a Galeria Calvino. Uma -•na depois, pelo correio, receberá o seu retrato pln

lldo I erayon por um artista laureado e de grande renome. 
Se hcu Inteiramente de seu agrado, como temos certeza, 
p1g,rl Cr$ 600.00. Caso contrario, nada pagar,. Faclllla-
1BOI o pagamento. Enviamos catalogos de pmtura a quem 
1011ollcl1ar. CALVINO FILHO, rua de Santa Luzia, 799, 
Caiu Po1tal, 2477 - Rio de Janeiro. -------------------· 

Federação das Indústrias 
Fluminenses 

Recebemo,, datada de 14 do mês corrente, a sr 
piott comunicação da Federação das Industrias d,m 
fa1do: 

"limo. , r. Diretor do CORRElO DA LAVOURA, 

Temo, o prazer de comunicu a V. S. que a F, 
den;ão das Indu,trias do Estado do R io de Janeiro 
acaba de inmlar a sua sede no 8° andar do Edifící< 
Biipo D. Jo•l, Niter6i, onde desenvolverá o seu pr<, 
grama de ação, visando, priocípalmeotr, congregar tó 
da a importante classe dos indu, triais fluminenses e fo . 
IIICDtar o desrnvolvimento da economia e do progresso 
da DOIII região. 

O nosso Prc1identc, sr . Adelino da Camara Pinto, 
Ptt1tigioso líder com grande folha de serviços já pres· 
lldot 101 interesses do E,udo do Rio de Janeiro à 
frente da A11oci,ção Comercia l de N iteró i e da Fede
~ das A11ociaçõ: s Comerciais, [ odu~tria is e Rurais 
~ Eatado do Rio de Janeiro, e que teve, o a Conferen 
C11 de Araxí , bem como nos Congressos d as Classes Pro 
~ Fluminenses rea lizados em Petr6poli,, N ova Fri 
1111rgo, Macaé e Barra Mansa, um• atuaç ão sempre 
lleatãc1d1, notadameote 01 J e f e s a d a indúm ia, do 
ri-freio e da lavoura do Es:ado do Rio, reivindican-
o o que cabe de direito, na direção dos seus 6rgãos 

!1c clauc aos produto res flumi nenses, - coloc2,sr, desde 
i', à inteira disposição da imprensa, dos administ radcres 
e das cla11es que trabalham pelo p rogresso desse impor
~te Munid pio, para uma inttl igente e con!tantc cola
-ação em prol de scus problema. vitais. 

Agradecendo, dt1de Já, a boa acolh ida que puder 
dar • t 1ta em seu popu laríssimo jornal. e com os pro-
1esto1 1 da maior consideração e e>tim,, !ubscrevemo·oor, 
Pt I Diretoria, 

-
Atencio, amente, 

A. C. VASCONCELOS Se credrio". 

Cine 
HOJE - A conllu uçlo do 

Ulme em aerle "Cont ra a quln· 
ta coluna"; e o dram-' "Escola 
de 1eret11". com l<ed Sk:Uon 
e Esther WIiiiams. 

AMANHA E TERÇA-FEIRA
A continuação do filme em le· 
rte uTe,c Oranger-''; e o drama 
".lloeda Jralçoetra". e Dm Mlke 
',\azurkl e Evelyn Ank:.rcs; e 
d comedia "0 t~rco••, e o m 
Cantlnflas. 

A ata. J. L. 'J. (; dessas garotas que 
têm •li• para pre4der a gente, moa dlllcll· 
maote se 1Jreode·.n ror .. 1guém. O seu gul!i.
zloho que ae prr ,cavenba, porque ela pode 
dizer-lhe adeus. a qualquer momento eom 
um sorriso nos l.iblos .. 

contron seu o.mor loogc da terra do1 lat1111• 
Jala. E' daqui mesmo. E talvez corra tad~ 
azul, porque as flores de lllraololra elmbo, 
Hzam a a.,plra~I\Q de t,)das ae aarotu bo-
nita~ • 

QUARTA E <.!Ul~TA-FEIRA 
- O drama 1 'Reco.nclllaçãoº, 
e o m Van John,on, Thomaa 
Mltchell e Sele na R oyle e o 
filme "Estrangulador misterio
so". 

Conheço ~ertas pequenaa que não ae 
dei:<am levar por qualquer elogio dos cha
mados brotl.nboe. A ele. D. F. é um,1 delas. 
acreditando que a experlênola ~ a alma oo 
amor, . 

Na opinião de liel.ibel amar ai11nlltca : 
cooqu1sta r,ae em outra pes aoa. 

• • 
SEXTA, SABAOO E DOMIN

GO - O Inicio do filme em 
sé:rie "'EsplrUo escarlate"; e o 
fllme ' 'Pl rat11 de Moottrey" , 
com Rod Camtron. 

Em verdade Vargae Vila jâ disse mui
to bem : Poder amar é o privilégio da mo
cidade, mas saber amar é o pr ivilégio da 
Idade madura ... 

Não é oovldado alguma o qae me di
zem . a ela. T. A. é o onco.oto em peHoa, 
irradiando sempre graça, beleza e almpaUa . 
Quem é , no momento. o eleito de seu cora. 
çílo ? Nilo sei, nem gostaria de sabê-lo, por, 
que provàvclmc ntc sentiria ciume, ... 

• • • 
Alguém me falou que acha a sta. E. 

F. multo desconsolada. Em parte, bâ razão 
para se pensar assim, mas duvido que se 
trate realmente de uma garota triste. Tanto 
que ela se dá multo bem com o endiabrado 
c upido ... 

Pergunto por que razão está sumida 
,te nossas lestas a sta. N. e. (a da parte 
baixa da cido.de) e ninguém mo informa. E' 
pena, porque paro. mim N. C. é motl•o 
de multa satis!ac!lo e alegria. Falando 0 11 
dançando, cio é uma risoobl promeua de 
felicidade ... 

lmilm ~a lilva HarbOJa 
Despachante Munlclpa 1 

• • Av. P,.,idenl• Varga1, 149 
9• anda,, , ala S, Tel. 43.7535 

Rio de Janoíro 

A ata. G. S. não perde tempo, pois so, 
oba até acordada. Desta vez ela não en• 

---------~ 

NOVA AURORA 
TERRE#OS JÍ PRESTAÇAO 

SEM E#TRAOA E SEM JUROS 
BAIRRO SÃO JORGE - Ramal de Xerém. Coado• 

çlo barata, eamiDhonete do Belford Roxo e Nova lguassd 
até Nou Aurora. CIJma igual • Petrópolis. Agua com 
1bandanci1, e luz e fôrça paosando dentro das terras. Plan• 
11 aprovada pela Prefeitura de Nova lgnassú. Facilidade 
de construção, venda em 72 prestações mensai, a começar 
de Cri 225,00. Tratar 6 av. Rio Branco, 91, 6• andor, oa 
com o sr. Mello no local on ã rua D. Lucia, 60, em Bel• 
!ord Roxo, ou eom o sr. Joclan Rimos, á roa llarechal 
Floriano, 2035, telefone 285, em Nova Igaassú-E. do Rio. ~--· ~-,-- ~ ............... ,., ............. . ... 

1'1.&:NOEL QUARESMA. 
DE OLIVEIRA 

Terrano1 • longo praaa - Compra - Vendo 
Adrniní1tração de l11ovel1 

Nova /guassú : Av. Nilo Peçanha, 23-1• andar. Tel. 87 
Rio de Janeiro: Rua Buenos A!res, 19 - 2• andar, sala 3 

Tel. 43-9088 às quintas-feiras das 16 á9 17,30 horas. 

Terrenos a, longo prazo 
QUER EMPREGAR CAPITAL, 
GARANTINDO O SEU FUTURO E SEU DINHEIRO ? 

VÁ AO ESCRITÓRIO IDEAL DA 

IMOBILIARIA MONTEIRO LTDA. 
Vraça da Libe rdade, 110 - Salas 3 e li 
Tele fo ne 305 - Nova Iguassú - E. do Rio 

TIE IRIR IENO S 
Vendem~,,, á vi1fa ou o prezo, mogniRcos lotei 

de terreno nesta cidade, com élr,uo, lu•, esgoto • 
melos · Ro,, • o dois minutos do estação do E. F. C. 8. 

Trator ô ru11 Antonio (arfo, n. 14S, com o d;. 
N1hon Soarei. - T•lofono 288. 

EDITAL 
Registro de [móveis da 

1ª. C lrc u::iscrição 

Pelo preiente edital com o 
prazo de trinta dias e publica
ções por Ire& vezes, atendendo 
ao que l~i requetido por Isa 
lmoveis S/ A, na pusõa de seus 
diretores Raul dos Santos ]a
tinto e Caetano Falciano, faz 
saber aos promitentes compra
dores, Fernzndo Maia, Salva
dora Alves de Albuquerque, 
Arturo Rodrigues Fernandes e 
Francisco Melo de Campos, re
sidentes em lugares Ignorados, 
ainda Lauro José da Silva e 
Nelson A. d e Andrade, Paulo 
Cesar Carvalho Madeira de Ley, 
Benedito Mor e i r a )[arques, 
também com residências igno
radas, 11.ue ficam intimados a 
efetuarem nêste rarló io o pa. 
gamento das p ·, stações atrasa
das decorrentes ao, lotes de 
terrenos averbJdo~ respecHva. 
mente nos livros 8/ D. lls. 209, 
n. 330, 8/C. lls. 25'.l, •ob n. 320. 
8/ D. lls 70, sob n. 3, 8/D. lls. 
209, . sob n. 347, 8/D. li•. 211. 
sob n. 386, 8/U. 11,. 197, sob 
n. 307 e 8/D. 11s. 79, sob n. 151, 
sob pena de o não Jazendo se
r em canceladas as alu:lidas 
averbações. Dado e passa~o 
nesta tidade de Nova lguas! 1í. 
Estado do Rio de Janeiro, aos 
vinte e sete (27) dias do mês 
de junho do ano de mil nove
centos e cinquenta (1950). Eu, 
Nicanor Gonçalves Pereira, sub 
olicial do Registro de lmoveis 
o datilografei. Eu, Henrique 
Duque Estrada Meyer, Olidal 
do Re11istro o subscrevn e as
sino. /Jm riqi,e Duque Estra-
da Mtytr. 3 -3 

Ginasio Af ranio 
Peixoto 

um bom colégio 
p a ra os seus 

filhos 

D R. C O I S 1 N 8 A 

SELECOES 
DO READER'S 

DIGEST 
E' SEmf,r, co,n f>"ur ,.. 

r,gistamos o ap,1rtcimenta tia 
um nnvo r.d,ntro d1s ,a ,08• 
lar r,visla, agora ,,,. '"" ili• 
ç4o d, jullu corrmt,, u,Jo 
t:umplar lemos sObr, a ••• 
d1 trQba/ho, o/ertlMio pilo ar. 
F1rna11do Chinaglia, uu tlu
tribuidor exclus,vo • viu•tr• 
siJentt. 

O pres1nt1 númtro, co•o o• 
anteria,,s, esta sob,,,,.odo ;,.. 
t1ressant1, desd, a capa 1,ct,. 
na q11• t xib, uma lindfssi
fo/~gra fi., colorida do Estddlll 
Municipal, all " última Pd&i
'"' do texto, cujos trabalho~, 
da mais paipitun/1 o,.,tu11,. 
dadt , corr,spond,m ao gOsw 
c,p11rado dos lei/011s. 

E11tr1 outros chamarflol • 
at,nçdo para os stguint,s tra
balhos: "!Jt1cArlhur falo ,o
b" ,, /ap4"" - /. P. .Vac Eooy; 
"S,,marilanns d, pa , ~ca, .. 
ta" - Black lia, k; #C,s11rio
na s6 'º"'º r,cu,so" - /Cal• 
Hollida\'' "ll ma f111nili~ 
,n,squ,i;:vtl" - Pamela Hm
ne/1 · "M1u clrtbro, d, ,.w
va"'- "The Sat11rd~v Evn,i•c 
Posl" · •u,,. mo,mnlo j • • 
transÍormou min/111 vida ' -
IVil/lam F. Brown; •ou, ' 
QUI V<CI com, d• manlra :"' -
Frtdtric :jondtrn, Jr. , o CCIM• 
densado do li'"o "l),saflo 41 
morto'', d, Nigtl Balc/tir,. 

Seguro de vida 
Acl:lentes Pessoais e do 

Trabalho. Fogo, Autom6•el1, 
fidelidade. 

Roberto Cabral 
Corretor Ollclal 

R. Gov1m ador Parida, !1' 
Ttlt font, 418 

li 
-------(26) 

------... ~,t-.......... ______ .. _ _........., TERRENOS 
Mário G ui m ar ã e s I Fernando N unas Brigagãol '· 

ADVOGADOS 

BSCRITÓIUO : AV. NILO PEÇANHA, Zl fn lFICIO MC. , z, ANDAR •• SAU 6 
H O R A RI O (O I à r i a m e n l •) 

A P66STAÇ068, SfiM 6ftTHADA B SBM JUIII 
Os maia pr6.\imo1 da E!laçlo de CARA,~lJJOS (1!,f,C.I,) 
a S, 10, 15 e ZO minutos. Preços I partir de 6.800,tl. 
Pre, taçiles a partir de 100,00. Veodb diàriamcalt ,,. 

o len. ARN~LOO no, locais e em sua reslJfadl, 
junlJ i1 E, to,~o de CI RA,IUJ OS. D11 SI á1 10 horas D.s li ás 12 horas f 

____________ __,,_, .. , .. ,...,.,~
1
.,.,...,

1 
.. ....,.. _........,....,.. •• ..,......._. "....,. ........ ...., ..... ~ ·~ ... ~ - 1, • a 1 .,.,.~ ,,, 



JUllO DE DlltEITO DA COMARCA 

eart6rlo do (o 

OE NOVA 

E)ficlo 
IOUASSU' 

E D_I T A L 
O doutor Jalmlr Oonçalvea da Fonlr, Juiz de Dlrello d a 

Comarca de !(ova lguaud, Estado do ato de Janeiro, por no 
mcaçao e cm cxerclclo na forma da lel, etc. 

Faz saber a todos qut o presente edital virem ou dele 
conhecunrnlo tiverem que, perante este Ju•zo e Cartório do 
prtme,ro 01,clo se proceasani 01 autos de ação o rdlnarla de 
resclslo de e, ntrato, cumulada com a de reintegração d e posse, 
requerida pela Cta. Fazendas Reunidas Normandia S. A.-contr, 
Alfredo Augusto Pires - que, atendendo ao que lhe foi requt
rrdo pd• autora, tendo em vista ea,ar o citando em lugar ln
certo " nlo sabido, pelo presente edital, ~ue será afixado na 
,eae de•te Ju•zo no lugar de coslume e, por copia, publlcadc 
unia vez nu órglo Oflcrat do Estado e no jornal local, CITA o 
sr. Alfredo Augusto Pires, portugues, soltelr~, comerciante, 
r.r• no pr,zo de trinta (30) dias, que correrá da data da prt· 
r1.:ira put»licaçlo do presente, laze r.se representar na cauaa t 
-conteuar, noa dez (10) <lias subsequente,, a petição Inicial 
ab11J:b resum da, alegando o que se lhe ofi::rccer1 em deleaa dt> 
tlefl d i retl(l8, 10b pena de decorrido o prazo marcado, ae con• 
1 dttar porte ta a citação e ter Inicio o prazo marcado, ae con 
a dtTu pr:Pl~lt• 1 cita digo seus dneu, ~, sc b pt>na de decorr•
do o pr•z,, marcado. se considerar pcrfc:tta a citação e ter inl 
cio o pnzo para I contestação, na forma da lei : a eupllcanh 
pr, rr.<teu v,n1er 10 aupllcado, pelo preço de C, $ 6 500.00 (se•• 
,nrl e qufnhentoa cruzeiros), um terreno de su1 proprtrd1dt 

JCOm " àroa de 50 000 n2, situado nes1e Munlc1plo, na Eatrad, 
dos A h 11. lado esquerdo de quem vai de Caramujos em dlrt• 
çlo ao Rio dos Alhos, começando a med•ção a 2 03:I mtlrn, 
mais ou n1eno1, depois da Ponte M.,n. e mede o mesmo trrren· 
c1nq•ent1 m<tros de frente para a relerlda Estrada doa Alhn• 
l11u1l larr;ura na linha doa fundos, oode confronta com o R 
dos Alhos e mil metros de extenoão da frente aoa fundo,. d 
ambos o, l1do1, aendo ainda o mencionado terreno rtpre1ent•· 
da por parte do lote número 2126. Como ah.ai, o ,upl•r•~ 
par;~u à 1upllr1nte, oo ato da aludida escrtlura C1f f 300.00 
ficando convencionado, na cUusuta terceira, que o reatant, 
acrescido dos juroa de 12% ao ano, aerta pago à mesma, pel 
ccmpromls,arlo, em pre11açõe1 m nlmas e mensais de C•$ M.00 
Sucede que o eupllcado nlo paga H prestaçõ,s desdt 30 d 
aetembro de 1938, lnfrtn1tndo a111m. uma c1.usul1 contraiu•• 
acndo o 1eu débito ataal de Cri 11 672 20, c1nlorme 1e acb 
demonstrado na conta corrente em anexo, o que, por força d 
referido contrato, acarreta I sua rescialo dr pleno direito, ,,,.. 
nece11ldade de qualquer interpelação judiciai, sujeitando ae i 
Imediata en!rega do Imóvel prometido vender. Operada a reao
lução do contrato, por culpa da suplicada, quer a aupllcent, 
propor contra ela I pre1ente açao ordlnarla, para o fim de. 
declarada, por sentença a rescls&o, etc. E, para que chegue an 
conhecimento doa lntere11ados e ninguém possa at,gar 11noran
cla mandou expedir o presente edital, na forma da lei. Dado • 
pu11do neata cidade de Non lguassú, Eatado do Alo de Ja
neiro, aos oito dlaa do me, de julho do ano de mll novecentoe 
e cinquenta. Eu, (a,) Egos Corlns Mon;. Sod,, d1 A•O(ªº· 
l!lcrtwlo, aubscrevl. - O Juiz de Direito Substllulo : (a) ]ui 
""' Gor,çolo,s do Font,, 2-3 

Café Mensageiro 
O mais fino e o mais barato 

Qualidade, Pureza e Sabor 1 

Torrefação e M oagem: 

lna lamba! floriano Peixoto. 16'8 -lei. 116 
Nova lguassú - Estado do Rio 

Dr. Eduardo Silva Jumor 
Cdtl'~G ÃO UE~ThT.\ 

CONS ULT O R O 

RU A MA P.10 M O~~T E IRO, 221 
t~ LÔ~-ll, tSI ~;)0 ~o o 

TELHAS FRANCESAS 
Procedi,n cza S. Fidelis - E. do Rio 

l 1'1 F O RM A ÇÔtS 1 

Rua M arc.,c:bal Floriano Peixoto, 2J99 
·1· c 1e r une1 3:t '-> 

CO~ld:IC OA LAVOUkA 
.,.. .... ~·~•'O•c. 

liO VA GAR OTINHÀ 
Comer bem todoe 
go,.tam, me.11 oaru 
comer bem só no 
R~staurente Nova 

Garollnha 

Restaurante de 
primeira ordem. 

Petisquelrns á 
portagueea 

C A F E' ,: 

BAR 

- :-

B e bldaa de 

todas as 

qualldadee 

1\lm~ida & Cio. étda. 

Ru1 Marechal Floriano, 1988=Tel. 129 
,;ovA IGUASSÚ E. DO RIO 

•·•·era.·--·-·-·-· ... -·-·-·-·-·-·" 

Oficina Mecânica 
UJIOllMAS DE AUTOS EM GERAL 

.,.t11ra1, capotas e e11tulamento1 
CoaHrtol de baterlae diversae 

Vmb•rto Ambroai 
~- ~AJO• ANICElO ltO VALc. 71-~0\'A l(il'ASSl-1:. J. ~, 

.... s.e.&-~~ -<k,.w- -~- ,jt.& ~ ~ -'lluk • 
1l TRANSFORMADORES, BOBINAS PAIA WÁOiOS dt pilbu ' 

~. e eltlrlcos .••• TRANSMISSÃO • RECEPÇÃO •..• ,6 na ' 

RADIO•TtC#ICA MOREIRA 
PRAÇA DA LIBERDADE, 31-TEL. 117-NOVA fGUASSú ' 
Que maotém complel11 o!icloa pera montagens, coo
er rtos e reformne com ft1rnot1R P m r· 1111 r t •.., prPÇO:l 

...... --,· --;; ~ . . - - - .... 

.-. ~ao e~~ : .. ,.,:,..,-.n~--~~=· ! 1ndústria Concreto 
1 ndependência 

Domingo, !10-- VII - ll.50 
------~ 

COMARCA D E NOVA IG UA~~Ü 

E e 1 TA~ 
De p11bllcoção d• docunte11to1, em p,oceno de lotea111•••• 

terras, com o proso de 10 dias, a ,eq•~l,ae11te de Ã•ttJ. '
NJcolav Ma,io Cro,ato • oalro,, na fonna tlMiao 1 

Henrique Duque Estrada Meye r, Oflcõal d• I• e· 
cr lçl o do R,g1,1ro de !move i~ da Comarca de Nn,~ ..,,.,... 
E1tado do R,o d• Janeiro. etc C•111t. 

Pelo preoente edital, com o prazo de 10 diu la 0 
• quem tnteressn possa que per Angelo Nlc~lau ll~rlaçc llb,r 
e t u• mulher Nalhalla de Almeida Cros,10, Achlllu Areqio 
:outlnh > e SU-' mulhe r Z 11da Campc,s Co un nho, lrlneu &•llar 
Pedroso, Ernesto P lccolo e su1 mulher Ros~lina Plccoln Ff1t1 
vlo Peneira dcs Santos, toram depr•s:t ados ne,tc canórloe kyt. 
lnacrtçlo de lo le:1mento ~'" h·rras, o mcmorl:l l, ;,i plan,;P·

1
1 

tlluloa de domlnlo e m1'1S document 1s "''º' vos à , •t j °' 
i reas de terreno: Area s ituada à d ireita d a 1{11dr·vla l're:~lltfl 
Outra, d e quem vai do Rio (1 e Ja ne iro par~ Sãn P~tiln c1 1"

1
' 

t"', 2!K>ms. para a rua F lora e e m llo'la com a estn~a "'p " 1
' 

1ente Outra; nos fundos. l 95ms para a ru:t lci neu l'ed,~?1
• 

•ado direito, l 55ms para a e,Hada de Madurelu. anua, / 0 

ve11a doe Tdx~lra e pelo l acto e&q'Jt rdo, 143ms.75. Arn r1-
1uada à eaquerd.-. tomou a for ma l i ,angular com as s~ r· 
cnnlrontações : de frcn1l", 250rn"-. par:l a , ,ta Nathall~ , 

1
: 11

1 i'~ 
nba com a estr1,da Presidente- Outra; fl OS fundos, 275mL 
, rua kylvlo Santc,s e Estrad., 'lhdureir, e pelo fado du~" 
1C»me. com a Fazenda de Madurelr~. Aftl ierior'Tlcnle à passa" O. 
1& Rodovia Prealdcnle Outra as duo; áie,s supra torm,:• 
uma só. e-ntlo com os seguintes llm·1:-s e conironvçõu. T • 
·.-no nu 13' d-4 estrada de :Madureira. mcdin110 de h,nle ~2.::· 
•e fundo• 205ms.13. do lado direito 169ms 50 e do ladn oiq ' 
to 41 lms.30, perfaze ndo uma área quadrada de i2.600 mrt: 
·onlrontando pela frente com a eetradz de Madurei<> 1 dl•dlt 
com a travrssa dr. Teixeira, nor onde faz r squir.a, •. Hqlerda 
·nm a divisa da Faz,nda de l!a<lurelu e nos fundos cnm f,rrq 
10 Cta. Fazendas Reunidas l'-crmandle. Cem • pas.,cem da 
Rndnvla Presidente Outra. a área, como acima uU mencionadt1 
nln ,ó fnl a 6 rea dlvidlc:la em duap partes, cc.i mo e em co.; 
quencla, teve sua área quadrac.a reduz•da p c, ra 54.844mt2 AGI 
nttrf'stados , porventura existentes, rica marcat'o o prazo 1cp1 

~e 30 dias. conta~o da última publ icação do presente pm 
,t.ito de lmpugnaçl:leo. Para conatar for feito hle e oatroa de 
1rual teor, para allxaçlo e publlcaçàn. Dado e panado -
cldad• de Nov• tiuas,11, Estado do Rio de Jantlro, 101 tme 
d• lulho de 1950 Eu, Henroque Duque E, t,.da Meyer, Ollcúl 
o 1ub1crevl e as sino A,s inadc, : HHri11•• O'""ve E,t,e4c, M,,.,, 
l!xlratdo por copl3 loeo em seguida. ••lar.do o original. q,: 
!oi allzado, selado na forma da fel . - l'le.,tqoe º••• latra 
Meyer. 2-3 

Cl\Sl\ FE~Nl\NDES-
Ferragens, tintas, louç&1, cristal&, material 
elétrico, bijuterias, papelaria, arl:go1 11co

lares e para presentes, ele . 

Gabriel Feraaade1 
RUi\ MAL. PLE)RIANe PBIXeTe, 202° 

Nova lguaseá Be&ado do Rio 

Curso Musical Peregrino ~e 
Rua Dr. Otavio Tarquino, zo, - Ne•t• 

C .. nxas ,,dg,u:, foras, J anqrtts, Pns fu , Forro flrt-(abr-i- , 
<.ado, P,us, Ptituris, So/111at, JJ,gratts ~ Manilhas. 

ESCRITÓRIO : RUA MANOfL VITORINO, 4 - 1° aadar 
FONE •9-5178 D1 ~1 R,Ttl FEDER AL 

Anexo ao GIN1ÍSIE> ~FR!\Nle VEIXf>TO 
(Equiparado ao Conservatório 8r39ifeiro de M61ic1) 

Aulas d e TEORIA MUSICAL, VIOLINO, 

PIANO e seus similares. 
+6-0"'...<r ... : .. :-: .. : ... ... ,-: .. :.; :--:-:••: ... :-:-: ... :-:-:-:-:..-:-:- :-· .... : .. : .J .... : : 'VINf' 

Edital 
CAlt.TÓRIO DE NOVA IOUASSÚ 

l' Circunscr ição 

f,1; o presentr edtfJll com o 
pr zo de trlri1a dias e publica· 
ç•,, Pº" ,es ~rzes, at~ndendo 

Ginasio Afranio 
Peixoto 

um estabelecimento 
de eoeloo qu e b m 
ra o l\lunlcfpio de 

Sova lgufl~Fú 

...,..,._,..,.._,.""',..,...,.""'""'""",--,V"""',..,..,-.,,,,.....,..,.,,..,..~ 

São Lo~ Padaria e Confeitaria 
Pio qut nte a 1õda hor_a . _..,,1~i~: 
laçã ,"' t Smerad• E~p uahdª\ '"'" 
rosq u inh u arnan t, il! , dJS < b1' · 

toa de ara• u 1t1 t" 1 11tri·S 

Luix IIUIS 1 60fflll Lf 
Av.Nllo Peçuba. ttZ .fu1dl3~lt 

!\OVA IGUA88f' - E. pO ~ 
!.. ~ue to, rcQ'Jcrldo por Alml· 

rio Jott Coeibo da Rocha, ln ................. .,.,..,..,..,..,..,..,.....,........, __ -~~,~~~ 
11bcr 10 promitente comprador - ---------- -
011tlo Pereira. realdente em IU· 
,., Ignorado, que llc1 lnllmado 
para eletuar ohle C'arlt,rlo 01 
pagame~101 daa preslaçõea alrl• 
11d11 df'trirrrnte 10 lote de tu• 
,eno número Uinta (30), Quadra 
4 da rua Antonla no Bairro 
Sublime, cm Bellord Roxo, o 
qusl &e acha averbado no llvro 
~/C, lia. 26!1, aob número 83. 
10b pena de o nlo bzendo se
rem caocel1daa II alud•dH aver
baçõn. Aos dez \ 10) dlaa do 
mh de julho do ano de ,nll no
vecentos e cinquenta (tQ.50). Eu, 
Nlnnor Oonca1ve1 Pereln, 1ub 

r i~&üZEM .... INõ}iPENDENélA 

il1c~!.dt.'!:.f1~!;º gu~:~'ºt:· 
trad1 lleyer. i11cl1l do R«"gla 
uo. o 1ub1crcvo e 19s.l no. H,,.. 
rlfUI J>wyf.41 E1tr0Ua Alnw. 

1-1 

)" 

1 
Secos e Molhados. - B ebidas naclonnls e ea&rangélrAI• ~ 

ªpAe{j~·;:doreNeo ,.& .. êdi~·.~ 
J Prrçi Ca L1berrléde. 84 - Tel. 424 Nova fgua!IÍ 
"'<"Y">-"~._,.~ ~=:.,....~·:-: ... ~ .. ~-~:.::::::::::'.:::::::::::~::!:!:..::::'.::::::::::.~~~ 



'lll Vll -1!,fi0 p1,:11 lru!º· • --- -
= =-· CORREJO DA LAVOURA 

Prefeitura Municipal de Nova lguassú 
1._1 çõo doa proprietdrioe de imóveia situ.idos á Rua da Cachoeira, em Mesquita, 
P 

O 
que eetéío sujeitos ao pagamento C.:.a Taxa de Calçamento, de ac&rdo 

com a Reaoluçéío nº 57, de 3 de janeiro de 1949 ------- T •alada do l Metros i QUOTA ,... NOME LOCALIZAÇÃO 1 lo,6 .. 1 Cr. S Calçamento -·· Mofo Fio 11 

Rua da Cachoeira 7 18.00 l.1!18,30 Lucresla Ileria Petrelll 4.50 1 M,noel C11v.lho .Hua da Cachoc:lr.1, 68 8.30 30,78 2 003.32 
2 Rua d;i C1choelra, 96 J.228 72 c,,1ne rssa 18.30 46 26 3 Cuslódío Soa«• Cuuto llua da Cachoeira, 122, 1.2A, 128 e 1~8A 25,00 58,25 4 138 75 

' .\larla Vieira Serr,no Rua da Cachoeira, 194 1 474,00 10,00 2000 5 Turlblo Anlunes Rua da Cachoeira, 201,205, 181, 173, 169 e u;,o; 42 00 8460 6.223 80 • .A,niõnlo Luiz Gomes Rua da Cachoeira, 149 12,00 27,96 1 ~86,60 7 José Oarc1a Serrano Rua da Cachoeira, lil e 137 10,00 23.30 1 65550 8 Antônio Sampaio Vieira Rua da Cachoeira, - Terreno 3.873,76 ó4 52 ' 23,40 9 J°''" Jacob Rua da Cachoeira, t0I 6 00 15,96 1.102,20 
10 oat Garcia Serrano Rua da Cachoeira, 182 20,00 1 474.00 e 186 10,00 li .A,nlõnlo :alalheus l<ua da Cachoeira, 87 10,00 26,60 t.837,00 
12 

00 meio fi 0 • por 1oetr,, CrS :J7,40. - Preço do calç.,r11t·11tr,, por metro quadrado C1$ 55,00 preço 
1 Arl 5, - Calculada a quota correspondente 11, cada proprleh\rio. será esta dividida em 12 prestações lgua • e 

irai• cow o acresclmo de 6% ao ano, coostitulodo essa cootrlbuiçllo. no seu total, a Taxa de Calçamento. 
0 ,..,. · 3, - Serâ facultado ao contribuinte o pagamento antecipado de todas as prestações com o desconto de 10 i,. ! 1• do Art. 7° - Dentro do prazo de !5 dias, a contar du primeira publlcaçllo. poderão os Interessados apre.,.11, •• reclamações que julgarem convenientes á defesa doe seus lotcrceae•. c m peliçlio fundamentada, dirigida ao 

r,eleJto.§ 2• do Art. :• - Decorrido o prazo a que so refere o paragralo anterior. as reclamações de\'ldamente inlorme
.., ,erlo Julgadas em definitivo pelo Prefolto e, curnprldbs as retil1caçõcs ncaso determlnad.1s, será leito o competente 

meato para eleito da cobrança da Taxa de Calçamento. 
1111'1 § 3• do Art. i• - Do lançamento leito os contribuintes serão nollf,c,dos por editai com a determloaçllo das 

1 de pagamento. afixado na Prefeitura e publicado no Diário Oficial do Estado. 
IJIOOI A.ri. S• - O contrlbulnte em atraso no pagamento do. te,a ficará sujeito á multa de 10% e, decorrldo um ano, 
• eebraoça será feita Judicialmente. 

Contadoria, em 17 de Julho de t 950 

ViSTO; Seb.stião de Arruda Negreiros, Pr1>teit~ - l\J:zis Rachld, Chefe da Divlsllo de Fazenda 

C O PII A 
lermo dt c;ontrato de if>cuçâfJ dt serviços quo fa· 
ztm, como ou1u,ga11ft , a P1e/eil1,ra Municipal 
dt Novt:J Jguussú, nesle ato representada pelo uu 
Pre/rilo dr. Sebosf1âo de A,-,uda N,greirus, , co
mo Jl4torgodo. o sr. Puulo Emilio dus Suntus Pt· 
r,fro, brasiJeiro, casado, professor, residente d ruo 
Borauma ,, 123, no Dislrilu Fefllral, os quais fim 
justo e ronvencionado o stguinte . 

,,_Ira - O outorgado obriga-se a Prestar d outor
,-16 •• ...,, s,roíços co"'o Professor do Gi11dsio MuJticipal 
..,_,o Lobato, nesta cidade, ltcionando ao curso ginasial 
- .,,,,.,, da cod,ira d• latim, em hordrio prt ,stub•l•cido 
t"'1 di,,tor do referido gi11dsio, • c•,jo horario obriga.s, o _,.,,lida u o/mi,ur ful,,,,11/e. 

S..,..,. - Obriga-se 1u,,,1,1,,, o outorgado a ob,thcu 
• lf'llns nnano.:.!as du dirdoriu do gindsio, e cujas ordens 
...,.. ,n riKorosa.,,,nte obstrvadas. 

1-lr• - Dura,ite o prazo de duraçã,, do preseul, 
..,,ato 9111 tJigorard a partir' de to (primeiru) de março tio 
• 111 cwso, e a terminar em 28 (vinte e oitu) de ftvere,rn 
• ,,Oào ano, o vutorgado v.,,ce,a ,,,,,u,,eraçl2o de Lr I 
•• (flUllt cruz,iros), por aula ~Jetivamente dada, correndo a 
fll#ctioa d,spesa f>tla vuba pr6pria do orçamento vigmte. 

o..t. - Nos 'f)triodos de e,cam, s e de férias escolares, 
• fW a remuneruçDo do outmgad" 11àn pode ser cul,ult1du 
ltú, estabdf'Cida na cluusulu auteriur, obriga-se a m,tur
,.,, a t>agor./ht, a titulo de venctm,,, to, " ,emuntra(ti0 
_, f.U t:rl 720,(X) (~tltCtmfos e Vlllfe cr11zr1t•,S). 

. Oolota - O pogame11to a que se rtfere a clausula ter
-~ ur4 t/ttuado pela vulorgante cGnlrn remessa dos res
~01 lllaf>o_s de fr,qulncia que serllo tncmninhados d Frt• 
flllllrG ""'º diretor :Jo gindsiu mur,icipul referido. 

S.1110 - () inadim/>ltmtnlo de quulquer dos clu11sulas 
~~t,ato, imp,,,tu,-tl nu sua rescislJo de. p/n,o direito, 
;;t;;i'"''mtnle dt qualqutr nulificaç~1J juci,citil uu txlra-

11 'fJ,_,, assim haverem ajustado , convencionado, pura :S'"' t,, lav,,,.J, o presente contrato no livro prtJprio de~-
Pr,(111,,,u. uos !Teze dias do ,,,.,~ de q.br,J do ano de mil 

~:''·• • cir1qu,.,ta, o qual d,pors de lido • .achado con 
~ au que rst,pularam, vai rlevrdnmente assu,ado . pelas 
~ • 1 f>tfos testemunhas Mamtdt Marcondes Rodr,gue~ e 
~lo.e Ptr,s d_e Melo, brasUeiros, moi~1res, ,,~pazes e do: 
i.; J,., n11tu cidade. Eu, G,orgi,ia B,/lard L/rombare/1,, 
(l,, 1•ru,,n l{,ftrtncia IX. o escret11, E ,u. Ntlson s,,arts, 
tto'' d-, f>woâ,, de Ad,,u,ust,aciii.1, o s11b,crevo. faa) Sebas-

de Ar,uja N-:grehos. P aulo Emlllo de Sousa Pae~ra. Ma .. 
~ Martondcs Rodrigues Lamarline Pires de Melo. Esta con, 
!1.1-:, o º'Wi,wl Salomé Torres E_ne•. Oftcwl Adm. ~ L'', ,la
- •ta Vistu Nelson Soares. <,lufe du /J A. 

Foro l l.lTC Atend,- •• l ;;::::,, p,ro t 'ª.'º'Dto. 

PORTARIAS 
O Prefeito Kuoieipal de Non Igaas1ó, asando das atribui· 

ções qoe lhe coolere a legislação em Tigor, 

Concede, 110• lermos do art. 28, § 2°, do decreto-lei n. 
e87 de J do fover<iro de 1943, e de acordo com o laudo mé
dicÓ ao extranumerario diarista, lgídic Ronquete, 10 dias d< 
lice~ça, para 1rata01t> nto de saúde, com salário intee;ral, em 
prorrogação. 

Prefeitura Maoieípal da Nova lgaassú, 5 de Julho de 1950. 

Concede, nos termos do art. 28, § 2', do decrelo-lei n . 
687, de I de fevereiro de 1943, e de acõrdo com o laudo mé· 
dico ao cxltanumeriric diarista, Nelson Machado, 30 dias de 
lice~ça, para tralamenlo de saúde, com salário integ, ai, a par
tir de 21 de junho deste ano. 

Preleitora Municipal de Nova Igoassú, 5 de jolho de 1960. 

SEBASTIÃO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 
,.~ . 

~ 
Comercial 

easa r-uoeraria 
Ca,a Santo Antonio - S~r. 

vlço Punerarlo - Guilhermina 
Ferreira da Silva. Rua Mare 
chal floriano, 2018. Tel. 86 
Nova lguassú. 

Diversos 
o.ui. , ... 1<a Mantenell"O -

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

S. M. Torraca - Copias e pa
peis hellográflco1. R. Uruguaia. 
na, 112-1° and. Fones: 23-4968 
23-2663 e 43 8826. 

Mandioca • alplm - Com 
pra-!e qualquer quantidade, á 
rua S. Sebastlao, 1695 (fundo~) 
-llellord Roxo-Estado do Rio 

ourvalino ~OI iaote1 
Despachante Estadual 

Ruo dr. Getúlio Vargo1, 111 

1• andar - Sola T03 

NOVA IGUASSÚ - E. DO RIO 

Ginasio Afranio 
Peixoto 

si l u II d o nn m1ds 
aprazível luc ,d de 

Novu lguas, ú 

ERKH KAE.STNER éi 
m::u-. um~ utor de gran• 

de ~úb'ico 110 Velho Cocti· 
nen1e < que •• Edições M<· 
lhoran ento, J,vu'g•m entre 
r,6, gr: ç>< ao >< u I i v r o 
''TrCs I-lon e s ri~ Neve·'. 

H.:rrüM püfjl t.u1 uw1·1,tvs ('111 3') _tul· ::,a- r. .. r. r,.li u f'na repr<•do.-;:t.rl d,) fl trdr 11 .o. cn >0, l'~
11

• o T b Ih fi I} 
'l'toJ,, d mâ~UÍnif, (. inc•, qualro9, IIDt S oi~UDS. ra a 08 ,

0
ra cos r 

"'"'••h•I flo,iana, 2243-Lo!Q-Tol. 413 l<o•o tguouG 

IMPU~EZAS 0) $M,GUE? 

fLIXIR DE K06UEIRA 
_____________ . 'Na red11çl10 de~te jomttl AUX. TIIAT. SlFILIS 

r, r 

"f ~I GIDl\l~E" 
QELADEIRAS COMERCIAIS 

GELADEIRAS DOMESTICAS 

eomarca de Nova lguassú 

-=E=---==º~===' =:=eT'= __ A 1 
Registro de Imóveis da 2ª. Circunscrição 

He,tn,s Go,,,t5 da Cunha, Oficial do Registro, at,nden" 
do ao r,qutrido p3r J. M. Maciel & Ci.J,. iJtlimu p,lo pr,s,nt•· 
Arlete Cumpos de L1cerda e Os<.t1 J/do R 11dril{"'~ dt> C,1rvalh,,, 
dados como r,,;;:,dintlo em lugiu 1gw,rmlo, prmmln,lt-. cmup,11~ 
do11r;;, 1tsfttcltu!4mf'n(,, dus lotrs tlt /,-,,,.,w ""· 2,_.i. d1J qum_l,r4 9 
da rua Olivia e 15 da quadra 10, d.J , uiJ j Juqu1m LurTe.J, '-'-' 
·'Vila Bela Vi_çta", no Município de Dugu• dt Ca,cias, ª. 17Í· r.,,. a uu car/6rio, d ru .. G•tulio Vargas n• 126, nista cida
dt, pago, as irr:portoncias de CrS 5 85[},00 • 4.08'1/)(), d• pres
laçiJes utrasadas e ainda as que u 111nur1m ali o paga,n,nto. 
prot11nientes dos contratos que -firmaram 'º"' a rtqU4r111t~. 
sob p,,.a de, dtcorrido o prazo d•. !JO dias, ser os ,,,,s,,,os r,s. 
cindidos e canuludus as rnp,cl,vas av1rbaçlJ1s. nos t,rmos 
do art. 14. § 5°, do Decreto 3(179, de 15 dt stt,,,,bro tú 1938. 
Nova Jguassú, 20 de julho de 1950. - (a) Hermes Gomes da 
Cunha. 2-2 

.::::1101:SO oae 01:110 oc. 

Oficina Mecanica AgostinhJ 
Consertos, lteformas cm rerct 
e Accosorios , Solda Elt!trics 

e a Oxigênio • Pintura~ rm 
geral - Serviço de Torno. 

Agostinho Martins Duarte 
RU!I DR. TIBAU, 60 

NOVA IGUASS0 - E. ... ·-·,·=-----· 
Telefone 1211 

D O RI O 

•=•= 

FU BÁ E PA 
·.·,=" __ , -•-•. •·•--•·••-H·•.-•.,•.•.•C-·•7 

~ GR ANFIN 01 
:- ...... .,.. :-<-;-;-:-. x .-:-:--....:-:-:..,.-;-:-:-:-"!-:-.~--:-. "-"-:-·*= -...:-:· .-:~ -e-:-··; ...• -w.-:-~ 1·:..;-:-· ·:··: :-x~--:-:-:-;--~-; ... :-:-:--:-; ... :-:-:-:-: .. :-:-:+:-:..;-.:--:-:--x-:-:-..:-<+h~ 



6 CORREIO DA LAVOUU Domingo, 30-Vll-llliO 

Em primeiro lugar ~NC-oO'iRAi""S:A.1 
a sande, a seguir a riqueza I O MRIOR ESTABBLBelMENTf> DE e&BDITO DO PAIS 1 

D: V<I cm quando apanhamos uma const1p1ça,I. Filial de Nova Iguassú=E. do Rio : Praça da Liberdade, 981 

JUIZO DE DIREITO DA ~ 
MARCA DI! NOVA IOU.aqe 

Cartório do •• Olkft 

Edital de Cita~ 

:;~tã~0~!~ª c;ã:b:c;,;,
0
r: ~,:ri;Zd~~·º, cop~

1

:;c~·:c~i!u~· Tele1t: 4 ([lnladoria)e l~ (fierêoria)-[ot fel.: "iatélile"-[aixa do [oneioJ 
d, c,:,nn do médic<-', nem a p~rda da força de trab,Jh,,. 

cl• intere11ado1 inu,te1 ...... 
d• uucopião do laiHI ~ 
6 rua E1toclo do Rio, a/1,, 11111a 

MYnlcipio, coa o "9•• • 
trin1a dlo1, •• lorao ..._, 

"A riqueza começa pela s,úde", disse Ralph Wald, O d• Õ 
Emmoo, o cfübre pom e f,l6;ofo americano, e con, j Oll IÇ 8S para. a,5 OODt&S de depósitos 
c•tu palavras provou que ji naquêlc tempo, viveu d, ,· Depósitos sem limite . , . , . . 2 % •• a. , 
i8::>J·J8S1, a gente na Améric, compreendia o. valor eco t D ó · .. , , 

Ôm
ico da saúk Agor,a estamos pcm,ad,dos de qu _ep sito ,n,c,al m,n_imb, Cri- 1.000,00. Rotirada, livre,. ~lo rendt11 juro< os •alJo• inf•-

n r,oru 4quelo quantia, nem ., contu l1qu1dadu antes de dtcorriJos 60 diu a contar da 

O ~outor Jalmlr Oci1Ç11, 
da Fonl<, Juiz 1ub1U111n daC: 
marca de SoH l1u1186, e.., 
do do Rio d< Jan,ho, ea . 
ciclo, na lorma da lel, elt,n,., 

Faz saber, ao. que o pr-., 
te edital vlrom oa dtlt ca._, 
cimento tiverem, nptdldo IOI 
•utos de Açlo de U1ucap11o ~ 
querida prr Aqalna Oa1,1n Sot, 
res e Mariz Gal,lo da RIQI, 

a r.igicoc e a saúde são fatores indi,pcmávcis para un I dala da abertura. 
mundo fcl,z. 

A primeira cxig!ncia p,ra a ciência mldica é evi : Depósitos Populares - Limite de Cr$ 10.000 00 li 1/2% a. a. 
tar unto q~anto posolvcl lôr, e d:pois curai; particu . Oep_6iito_s mínimos, Crt 50,00. Retiradas mínima,, Cr• Z0,00. Não rendem juros os saldo,: l 
larmente 00 que diz. respeito à constip,ção que se pod, I' a) mleriores. a Cr$ 50,00: b) excedentes ao limite; c) das conta, encerradas aatt! de 
transmitir tão fkilmcntc pcl• infecção e que muius vr decorri~•• 60 dies da data da abertura. 1:,~o ~e ~~~~6:r: ror~lllc ,. 

que atendendo ao que 1~ 
reque,ldo pelos autora 1111 justificou devidamente a paae 
mansa e pacifica, pata IIAao 
pião do !movei constaole de• 
terreno mediado 90 mctraa f1 
lrente para a rua !!alado do Ili 
de Janeiro, em Areia 111-, 
neste Munlclplc,, lpal lllpll 
na llnha doa lando,, por 1 
metros de e:r.tellllo da rn. 
aos lundGI, de ambos OI lidai, 
coolrontaodo pelo lado dlnlll 
com Caelana Caalla OII • 
sueeaaorea, p e I o aqtaá 
com l\ngelo Beta oa 11tu -
aorea e pelos luadoa coa DIII, 
n11•0 de Andrade oa - • 

:;d~~: ~~~~:~!d~~s 0 f:~:st~~ !~i~or~:ãi~io;,º:o!bin:'. Oep6sltos limitados = t\'!\~: ~: g~: 1~::::: :9. :: :: 
do com a vitamina de fruta C, em cpocas cm que rri Depósitos mínimos, Cr$ 20@ 00, Retiradas mínimis, Crt 50,00. Nlo readem jwros 01 saldos 
na a ccnstipação, rois fornece aos nossos corpos ª re· ~ inferiores • Cr$ 100,00. Demais condiçDes idiaticas h de Dep6illoa Pop• larcs. 
1istênci1 precisa contra a mnéria contagiosa da constipa-
ção e protege contra complicações ptrigom. Num tem Depósitos a Prazo Plxo I Depósitos de li viso Prévio 1 

po cm que se ainda não tinha descoberco a utilidade • Por 6 meses 4 % a. a. Para retirada, mediante pri•io uiio : 
a indispensabilid~de das vitaminas, um mi!dico americano, Por 12 meeee · . 5 % a. a. 

6 
Com retirada meneai da renda, De 30 dlaa 3 ~ % a. a. 

:~~t~!;! !~~l1J;.1e:~la c;:ni~c: c~~~\::ç~~n:ti!~~ta°:' ,J:.ºr6m~~~:ae chequee : 31'1"" a. a. De 60 dlaa • 4 % a. a. 
das as complicações sérias, o que o levou a destjar qu, Por 12 meeee 4 \lo '1', a. a. De 90 dlaJ 4 \lo% a. a. 
11 autoridades locais ou governamentais procedessem à Depósito mlolmo - e,, 1.000,00. Dep61llo Inicial mflllmo - Crt 1.000,00. 
distribuição de quinina cm larga escala nos período· LETRAS A PREMIO: seio proporcional. Coadiç6es idflllkas ia de Dcp6,ito a Pruo Fixe 
em que reina a coo1tipação. 

.•.••••••••••• 11 •••• •••••••• ··~-···· ,~-· Q 1111100 

LATICINIOS IVAM MATTOS 
Orande depôsilo de queijos: Minas. Pralo, Estepe, 

Lunch, Calupiry, Parmezão, Cavalo, Reino, Cobocó, 
Eslé1ico, fundido, ele, 

CONSERVAS - DOCES - FRUTAS - MANTEIGA 

VENDE-SE POR ATACADO E A VAREJO 

av. Nilo Peçaoba, SS - Telefone 28& 
Caixa Postal, ?6-Eod . Teleg.: IV ATOS-NOVA HiUASSÚ 

101\itutu rnnito Dr. frantim ~annnna 
MtDICOS ESPECIALISTAS - APARELHAGEM MODERNA 
Doenças Internas - Úlc•ras Gástricas e Duodenais -

fígado - Violcula. 
Doenças do Corarao - Hipertensão arterial e suas con

sequenclas. 
t"luras Varicosas - Antigas e recenlea, sem operação 

e sem repouso - Varises - Flebites - E1isipela. 
Doenças de Senhoras - lnfla:nação dos ovários - lrre. 

gularidade nas regras - Gravidez e sua condução. 
Doenças .A ltrgicas - Asma - Bronquites asmática e 

c1 O nica - Sinusite - Urtic,, ia. 
Stfilis e Rmmali.;,nos - Tratamentos modernos e eficazes. 
Laboratório - Radioscopias - Radiografias - Testes 

.Altrgicos - Tubagens. 

R. da Assembléia, 32• 3ºPav.•8 ás 18 hs. 
TELEFONE 22°4969 RIO DE JANEIRO 

ã55-F™lliiiiããã!iElt====::!ll!E-B5====llll!IIII - ~7 
Dr. Mi g u e l N. D o n n i 

CIRURGIÃ0°DENTISTA - RAIOS X 

Cirurgia da Boca e Ponte Movei 

AV. NILO PEÇANhA, 23 - 3° ANDAR - l!OIFICIO NICE 
TELEFONE 309 - NOVA IGUASSú 

n la r Iam eo te - Atende hora marcada 

!'aa'Sl!l~leiã!!!-11!5!!:!!!!!lllll!IIB!-Eãâãã=ll!lb5l.W!l!l!!l5iEtG!,!, 

Oficina l\\ecanica 
SOLDA EltTRICA E OXIGENIO 

Senit,0 de torno mec&Di('O o v1a.in1, cons<:1tos de mfquiDu 
em geral, rtforma tm motores do combustnl) íotcrn,, moa.- , 

ugem e useotamento do llláquinas de qoa.l,1oe:r tipo. 

trav~~~~!D:.~!~~•-T~ t3~!!! ~~~UA~~~!~º Rio 

Fas, nas melhores condições, t&daa as operãçÕff bancárias 
COBRANÇAS - TRANSFERtNCIAS DE FUNDOS. 
DESCONTOS de letras. saques e cheque1 sObre eeta ou qu&Jsquer outras pr19&1. 
EMPRtSTIMOS em contas correntes com cauçllo de duplicatas. 
CRtDITO AGRICOLA a longo prazo, sob a garanUa excluelva da truta. 
CRtDITO PECUÁRIO a loogo prazo para custeio de crlaçlo, aqulelçllo de gado 

para engorda, recriação, etc. 
CRtDITO INDUSTRIAL para a compra de matéria, prlmBB e relorma&', aperfei

çoamento e aquisição de maquinário. 

Silo atendidos, com a maior preateza, todos os pedidos de lolormaçõea e 
esclarecimentos eõbre quaisquer operações da Carteira de Crédito 

Agrlcola e loduatrlal, que se acha em pleno luoclonameoto. 

Agências em tõdas as capitala e principais cidades do Brasil 
Correspondentes nas demais e em todos os patses do mundo 

cessorea, Bealcno Armada • 
seus sucessorca e Aatoalo O.. 
çalvea ou ICDI IUCCNOftl, -
a area total de 4 !IOO metia 
quadrados, pelo pre11tllle clll 
a todos iquelca qae, pon• 
ra, tenham qaalqaer llllffla 
ou poaaam alecar qulqacr • 
relto sobre o lmotel aclaa dlt 
crlto, pa, a ao pruo de 30 • 
que correri da dala da pr1a 
ra publlcaçlo do prneate. • 
fazerem r,prearatu aa u• • 
coalealarem a pctlçlO laldll 
de usucaptlo do rtq.,. 
alegando o que se lhe olcnm 
em defe1a de 1eu1 dlrelloa. • ~ 
pena de, decorrido o PfUO 11-
gal, se considerar perfeill l cl
taçlo dos tn1ertu1doa 11ccdm 

R~~ n e it1°i~ ter~:;i on tiiQI 
Partido 

Brasileiro 
Socialista 

e ter lalcto o prazo para~.!°; 
testação, na forma da -
para que chegue 10 coabeciall' .... 
to dos lnltre1aado1 e ai 
possa alegar 11norucl1, -~ 
dou expedir o prcacale ..
que será allaado na sede -: 

~ 
eamlobõu, Tratores e Máquinas Rgrtcolas 
Per: .s legítimas o •cossórios-Vendas o consertos •0 • dinheiro 

Oficinas e serviço tntcani,o em geral · 
Trav. Moura Sã, 85-Tel. H J 20-Nova lguassú-E. do Rio 

~o OCIO 01:10 oaoa:=:-

1 

Contratos d~ ~ocação 
o oovo propr ietário de prédio ou aparlumcnto só fica 
olJrlgudo O respeitar a locaçno _cxl•leote cm , ,1,,1.~<10 
de contrato por iostrumonto parl1cular, uma vez rcºls
trado oo REGISTRO DE TITULOS E DOCUIE;>;TOS. 
Eseo provldênola to rna o contrato um documento púbH· 
co- com valldade contra terceiros - futuro• rnter os•O · 
doe no objeto do ~ontrato (Cod. Clv. -arte. 135 e 138). 

Cartório do 3 º. Ofício 
Rull dr. Getlillo vargas. ll2 - NO\'A IQUASSÚ 

,., .. -·-·-·-·-·---·-·-·-·-·~ t CASA I<A LIL 1 
CALÇADOS EM UERAL 

Para homene, senhora• e crianças, pelos menores preços. 
A casa mais bem instalada desta cidade 

Ka.lil N. Fa. r j a.lla. f 
Raa Marechal Plorlano Peixoto, 2211 1 

Nf>VA JGURSSCJ - E. oe RI~ ~ ........................... -~ 

Comissão Eucutiva Municipal 

Tomos o prazer de comunicar 
ao po-ro igoassua.no que instala· 
mos a nossa sede à R. l!arechal 
Fh,ridno Peixoto, 1658, sobrado. 

Comunicamo!, ontro~sim, que a 
nosu 1ede estut\ sempre aberta 
para receber os sceialistas sinl!e• 
ros o aqoeles que, mesmo não 
sendo sociafü1tas, desejam ~ara o 
nosso po,o a paz, a segurança r 
1 conqoi•ta da felicidade. 

/•4• Jorg, da Cunha 
rresidente 

Juízo. no lugar do COIII'!!:.,. 
por cópia, publicado ao '":ij 
oficial do Estado • -~ GI à 
vezes na lmprtDII 1.,.M, 
lalla da comarca a:1l1 pr= 
Dado e pa111do aula 111 de Nova t1ua110, l!llldO 11111 Rio de Janeiro, 101 lreJCdC .. 
do mh de Julho do •00 r,. 
novecentos e claqa••1i"111 0 
Aótlardo Pi,clo, . ~ 
sub,crevo. - /ulffllf 
da Font,, Juiz Sub1111•1~~ 

,...,..,.,.,..,.. • ...,.. ........................ ..,,...,.....,...,_u _______ ...,..,,i: 

Sociedade &aticinio~ 
União htda. 

Dsloa e Entreposto de LeH• 
Laboratórios completos para aoállH• d• 

11111 

Matri z I AVENIDA FRANCISCA OI! ALMEIDA, 
1111 

(EdiGclo proprio) - NILOPOLIS - foted• do li• 

F i I j a l t USINA: RUA SÃO JOÃO BATISTAi:' 
(EdiRcío proprlo) - VILA MEAITI - E11ed• de 

JO SB TEIXSIIIJI 

... ---·~~-v~·-· .. "' .. .,.,.,..,.,.,,._.,,,.. d 
A Varanda de Nova Jguass 

de Manoel Pereira Bernar~es Jr. 
adorct, ,te. 

Movei~ d~ vime e m e •ral v:.s, :>uras, upan ,.,, 

Sluo :\hrcchq fl i.ríano, z.1.51 .fd. t>i -Nt.."4 liauiúE· 

'for•• ....... ~· •D 

-
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DoDllllitO, SO-\ ' ll-1950 CORREIO PA LAVOURA 

~tu_ra _l_nnicipal de Nova- -Igo-ass-ú Toda a Fi-o-ta-R;r.i!e rrais 
o.o,..,o "· 39,, de :IS-7 ,19110.:: Com (Es • lN-i-;;. 

o Prefeito llunlclpal do Non I1oa116, a,ando du atribui• ~ V õ•• qao lhe d o eooterid11 pela l~gislaçlo em , igor. e m1hi, aten• 
s,.do ao dilpooto •• Re1olnçlo 1L 1~9, de 14 do jonho do corren• A 
t,aao, D E CRlilTA: 

Art. 1• - Pica aberto o crédito e1pecial na lmporlãncl• XI 
de mil cento e treze cruzeiros e trinta cen11vo1 (Cr S 1.113,30), 
dellin1do a atender à1 de1pe1aa com a uecuçlo da Resoluçlo 
.,mero 98, de .') de dezembro de 1949. 

Arl. 2> - O preaente Decreto enlrar.t em vigor na dala 11 dl ,u• publlcaçlo, revoeadas as dlsposiçõu em contr,rlo. 
Preleítara Maafoipal de Non Iguassú, 25 de jolbo ?º 1950. 

SEBASTIÃO DE ARRUDA NEGREIROS - Prefeito 

PORTARIAS 
O .Prefeito .lloaicipal de Nova Jguassu, as.d o d11 atriboi· 

çõN que lhe eooforo a legillação em vigor, 

Concede, nos lermos do arl . 166 do decreto- lei n. 624, 
de 28 de outubro de 19{2, e de acõrdo com o laudo médico, ,o Tr1b1lh1dor, do Quadro Es~etial, Antonio Toribio da Sil• 
,., 120 din de licença, com vencimento, em prorroeação. 

Prefeitura )hlllicipal do Noya Jguossú, 25 de julho d• 1950. 

Re1olre conaidrrar licenciado, no1 termos do, arligos 161, 
i :to. e 163 do decreto-lei n. 624, de 28 de outubro de 1942, e 
de 1cõrdo com o ales,ado médico, o Conlinuo, Cla11e 1, do 
Quadro li, Cid Trigueiro Soares, no período de 2 e 6 a 12 do 
me, de junho último, com vencimenlo, para lratamenlo de IIÚ· 

de. 
Prefeitura llunioipal de No" Igaas,u, 26 de julho de 1gro, 

IEBARTilO DE ARRUDA NEGREIBOS - Prefeito 

T O r ª e i O de 1.1. Filhos de lgnassú 
Oa9& de 19&0 RESUMO DAS RESOLUÇÕES 

Celo~o dot conc-onlo1 

•• IJ-7-50 
Pontot 

t• - Caetano Bueci . • 219 
2o - Guarioo P. Simonato 200 
30 - llariaoo J. Aclriaao 187 '° - ll&ooelJ. Bibeiro r 162 
5o - Coiso F. Pereira • l" 
lo -Anlaldo Palmeira, 132 
7• - Célu P1lmeiru 128 
lo - Ramiro Wohlen . 116 
110 - JOl6 Muaodola 100 
JO, - Hely Lourou , • 92 
Uo - Paulo Biú1 • . . 58 
12D - Adalberto S. OU.eira 23 
190 - Norinl B. Vieira . 18 
lto - Bebulilo Lima • • 12 

' 
d 

uma ótima casa en e-se a cinco minutos 
da estação de 

Non l1uauú, bairro aaluberri, 
mo. Preço C,$ 160.000,00. ln• 
lormaçõea neate jornal, 

E D 1 

DO DIA 25 - 7 - 1950 

o) - aprovo, a ata da r,u, 
nillo ant,rio,; b) - to ma , 
ci,11cia do Boletim Oficiul "· 
21/50, da LID, , a,quivd-lo; 
e) - tlimino, os Meios atle• 
tas R"berto David Cardoso, 
Joll "" Silva Gonçalves • Ma
noel Co,,to, por irtfraçtlo ao~ 
a•lieos 17 e 18, § 20, /elro a, 
dos E,t~lulos; d) - disp,nsur 
os sócios nlltlas Nelson dos 
Sonlos, J,Vi,11,u,val B,at da 
Silvo, Muno,/ Caetano Silva, 
Evond,o Carlos de Alm,itJa, 
AdtMOr Ma,lins Po,t,ta, a,. 
raldo d, ,t/1,uqNerqu, Ma,a
nhílo, Assis Muchudo Barbosa 
e Acocio Ramos ,u Oliveira; 
1) - conceder liunca p a , a 
lralam,nto ,u saúde ao socio 
atleta Amilton de Alnreitla 
Silva. 

Ullo Fornanelo,, 10 Secrelirlo 

T _A _J 
De p.Wlcaçiio do elocumonl01, 1m p,oceuo de loteomonto ele 
teno1, com o proso d• 10 dia,, a requori••nto do Conce1$io 

Phiho Sobrleho e 1ua mulher Odeio E1tevH Pinho, como 
•• 109H, na fora.o oboixo : 

Henrique Duque Estrada lleyer, Olicial da l• Circunscri• 
çlo do Registro de !moveis da Comarca de Nova lguassú, Es 
tido do Rio de Janeiro, na lorma da lei : 

Pelo presente edilal, com o prazo de 10 dias, faço saber 
1 quem interessar possa que por Conceição Pinho Sobrinho e 
IU mulher Odeie Esteve, Pinho, fora:n depoailados neSle car
lorio, para inacrição nos lermos do Decreto-Lei n. 58, de 10 
de dezembro de 1937, regulamentado pelo Decreto n. 3079, de 
1~ de aelembro de 1938, o memorial, a planta, os lilulos de 
tlominio e mais documenlos alusivos à area de le rras ablixo 
lletcrlta, , qual foi dada a designação de "Bairro São José" : 
Terreuo ailuado à Estrada Caioaba no 1° dislrito do Municipic, 
de Nova lguaasú, fora do perímetro urbano, no lugar dc nomi• 

Um caminhão parado, em conse rto, 

repra sento p rejuízo. Au111ente , pois, a 

rendimento do seu caminhão, abastecendo-o 

no r.a sso Posto com Essolube Motor 

Oil, que resiste melhor õs altos 

temperaturas e oo atrito. 

Em nosso Posto, o Sr. encontrará sempre 

serviço atencioso • bem executado. 

AUTO 

Seja 

POSTO ESSO UNIÃO 
José Moreira Neto 

Rua Dr. Tlbau, 80 
NOVA IGUAÇÚ • ESTADO DO RIO 

SOCORRO a qualquer 

um rapaz elegante --------------------
Fazendo suas roupas só com 

hora 

DARCY, ALFAIATE 
Rua Marech~I Floriano, 2363 

Nova lguassú Estado do Rio 

O Ginasio Afranio 
Peixoto 

está cl11ssificado ofi-
cic1'11ccte 
melhores 
cimentos 

E'ntrc os 
estabele
do Brasil 

A Escola de 
Corte e Alta 

Costura 
DE 

Mme. Azeredo 

7 

CORREIO DA LAVOURA 
ÔROÃO INDEPENDENTE 

Jugl•lado, d, ucOrdo com o d,cr,to fldtrol n. 24.776, d, 
U tú jN/llo d, t9H, no Co,torio do í• Oficio 111 l\'otus, 

Fundador : Sllvlno de Azeredo 

Publ~ca-1e aoa domln10 a 

ASSINATURAS: A N U N C I O S 

Ano CrS 30,00 
Semeslre • 20,00 
Num. avulso • 0,50 

Pr,ço jor untinr,tro : 
t• pagina CrS ,.oo 
Pae. lmpares • 3,!!0 

• puea ou 
N. atrasado • 0,70 lndelcrmlnadaa Cr$ 3,00 

Publlcaçõe1 a pedido, preço ;,or linha : Cr$ 0,80 
Para anunclos a loni:o p razo, descontos eapetlala, 

Toda carr,spond,nc,o sobr, anuncios d,v, ~ , dirie/dQ 
a g,r1ncio d,st, joncal. 

R. Benardino Melo, 2t7S•Tel. 180,Nova 1,a .. , 6 ·E.do Rio 

EDITAL 
Oo publlco;ôo de dacu1nonlo1, 
•m proce110 de loteamenlo d• 
to,ra1, com o proro ele dH (tO) 
dias, a reqe11erimento do Anto 
nlo Pinheiro Gulmoriiu Victo,y • 
1va rnulh•r E111oranclot10 P•relre 
Gulmorlo1, no formo obotao i 

H,nriq,u D u q N, Estrada 
4/ty.r, Oficio/ da l• Circuuc,i
ç4o do Registro d, lnr4vei• dt1 
Corr.arca d, N•va Jguouú, Esr 
todo do Ri? de jan,iro, na for• 
,na da lei : 
1>,Jo pr,unte tàita/,com o proso 
tu JQ dias, faço saber a qu,m 
irtt,r,ssar possa 9,u por Anto• 
nio Pinl,,iro Gu,•arll4s Viclb

E. O. I1rua.ssú 

RESU,I\O DOS A TOS DO Slt. 

PRESIDENTE: 

a) - Tvnrar ci,ncla 4 , b• 
l , lim do c,,,,,,,t! tnls, do (./•· 
~, d, R,g,tus Vàsco da G~"'"• 
, arquivd-lo; b) - doi11nar os 
"ssociados Armn'fdo f-i/11,rd 
• Aletu Soo,,s P11ai,., pne 
di,igir<m II p,atica d, fat,1,ol 
/)ara os ossociados, qw, s, r,a,. 
liea ao, subados; ,1 - d,~ 
"ª' O 11uocindo /o5' o.c .. r 
l'io Gomu do• SaPllos ~ara 
,u,xiliar da uçdà d, da•a• • 
xadr,e; d) - oficio, ao sr. O.. 
lrgodo d• Policia, solicltollll• 
" n,c,ssario policÍJ;lmenlo pa 
,a o 1nco111,o tu fNt1bol a Mr 
,,a/izado dotffingo p r o" 1 • • 
(hoj,), '"' NOSSO •praça ~ , .. 
tx,rtu; 1) - to,,.or a1nc10 de 
bollliM n. 21/M, da LJD, • 
arqwivtl.lo; 1) - prorrogar a/4 
o dia W d• ugo3lo prox,,,.o • 
susP,n!Jilo da cobrança d1 jni• 
aos q,u ingr,ssar,m no qllO• 
dro social do Club,, bellf ,o .. 
a anistia '°"cedida oos ,ocio, 
qut u ,ncontrar,,,. ,m dtbilo, 
no• t,r,.,os da R,solroç4o tú 4 
do corr1trt,. · 

Nova Iga.wú, 25-7-l!lr,(). 

ry , '"ª mNllter Enrer,nci ,nu 
Per,i,a Guimo,/les, brasilliros, 
li, farmauNtico, ,la d, pr,nda• 
doM1Jlicas, ruldmles , domio 
ciliados ,m Nova Jguas,ií, Es. 
todo dn Rio d1 Janti,o, a rua 
Mar,chal Floriano Peixoto, 
2241, apt•. 101, foram d,posí
tados ,r1st1 cartorio, para in• 
criç4o n•• termos do· D,cr,to. 
Lei "· 58, d, 10 d, d,s,mbrq 
,u 19,7, r,gulamentado pelo 
D,crelo-úi n. !s.lJ79, d, 15 d1 
setembro de 1938, o meMorial, Fornondo CollO Goiaorii•• 
a pla,ota, os títulos de d<J11tl· Dlrelor da Sectetarla 
nio , mais docum,nlt1s alusi• 

V d 
uma casa grande 

en e•S8 e boa, c_om terre• 
no medindo 1.800 

m2. com entrada por duas ru11, 
com todas ao deptndenci.s. Luz 
e agua 11ulicient,1. Trala•te na 
rua Au1i:uai1. 200 (anti&• Jhla) 
com o u. Willi, 1-0 

IUDHIÚ Baiqoete tln~I 

aos a area d1 ttt ,os abaixo 
tkscrita, a qual foi dada a fa
zer o mtMorial : 1'trr1no (•i
tio) situado d Av1nida Ara. 
paio, d1ntro do p,,i,,.,tro Nr 
bano, no lugar dtnnmi""do 
Foz,nda da Pvss,, , cmnrça a 
28,50mts. d, distanciu du ,s, 
quina formwda com a rua 
Apinag,s, m,dindo 91:;ünrt~ 
d1 frente sobr, o a/inhan11nto 
da r,f,rida av,nida Araguaia, 
338,:,0mts. d, ,xl1r1são d,,,,,., 
te · a fundos pilo ladú di,,i/i, 
d,; qu,m d, dentr., do t11,1r1v 
,,lha para a Avmidu, sobr, o RESOLUÇÕES DE 26-7-ltlt 
a/inhu,,.,nto da ri,o CuraMurli, 

.. do Fazenda da Poase, medindo 252,50m1s. de testada sobre Tipografia do 
• Eatrada Caioaba, medidos desde o e ncontro do prolongamen-
to do alinhamento da utrada Caioaba, com o prolongamen, 
to do allnbamenlo da Eatrada "C", até o limite com o lote n Corre1·0 da Lavoura 
2:l, 171 .SOmts. mais 46,80mts. num total de 218,50mts. de tesla-

, de ,xt,ns4o d, fr,nt, a fNn· a) - Desl1nar uma comlaalo 
dos P,lo lado esquerdo : ... ·, composta doa srs. Nlcanor Oon-
20,00mts., n,ais 26,50mls. 'I" çalves Pereira, Hugo Somml, 
/inh, q.,.b,ada, no liMi/1 com 1'rancl1co Oentll 8aronl Junior 
o lot, número um d, p,oprú- e LeonldH da SIiva Barro• ph 
dad1 dos r,q14,r1ntes, mais ra, oo prõslmo dia 30, enlco-
2:lllnts. sobr, o alinhommto der-se com o sr. Bernardino 
da r,fnida rutJ Apina,:ls, t Augusto l[artlns Junior 10l>re 
218Mb. "ª linlta dos fundos I conauão do terreno tllo ' 
oc,mponl,ando o curso do Riq rua JS de Março, csq. d• Oover· 
,lloqiuta, ''""'º ut, J,signa• l nador Po1tel1, local onde seri 
do po, sitio 129, ,stando situ!I) conatrulda a quadra de basque• 
do do lad<J di11il<> d, qu,m te do JBC · b) - oficiar ao dr. 
partindo da ,,.,. TupintJnrbd• Ruy Al,ân'to Pd&0lo, sol,cllaD· 

Confe re diplomas pela s,g,u pelo Av,nidc Arogua;., do I quadra do Qlnblo para, 
Academia de Corte e ,,,. dir,çao d '"ª Cura"'""'• no próximo dia 5, ás 19 hor11. 

Alta Costura do Rio silo no 1• di,trito do Municl· realizar partidas am11101as de 

tla &obre I Estrada •·C" , medidos desde o limile co m o lote 28, 
att o encontro do prolongamento do ~llnhamenlo da Estrada 
"C'j_com o prolongamento do a linhamento d > EstrJda Caioa. 
lia; w,OOmta na linha perpe ndicular l Eltrada ''C", que divide 

dtl Juneiro pio d, No<Ja lguassú, E,1.,4, h•sqce ,; c) - oficiar au M•· 
do i<io d, /aneiro. Aos ir,t,. ckonz e Tcnls Club,, para to· 

Executa••• com pedeiç.õo 

quolquer lrobolho gráfico R. Mal . Floriano, 2239 
o terreno com o lote 28, pertencente a Antonio d' Ascenção To, RUA BERNARDINO /\\ELO 2075 
me; ll7,50m11. na linha perpendicular à Estrad> Caioaba em li-

TELE FONE 1eo Jto 

mite com o lole no 22, p~rtencente a Aqu'!ino Anlonio Rodri- TEL. 180 - NOVA IOUASSÚ NOVA IGUASSU' E. DO RIO 
Pea ,e I00,80mt1. sobre a linha que une os rxlremos deasas per. 
11tad1culuea e em limile com os fundos dos lotes ns. 28 da 
l!llrada "C" , pertencente a Antonio d' Ascenção Tomé e 101, 
211 também da Estrada "C" de Antonio Gonçalves de Meneze1, 
lerreno e11e designado por lotes 23, 24, 25, 26 e 27 da Zon 
•e Chacaru "0" . Aos interessados porvenlura existentes llca 
•arcado o prazo de 30 dias, conlados da úllim, publicação du 
preaea1e para eleito de apresentação de Impugnação. Para cons. !''• acendendo ao que me loi requerido hojt", roi tdto o p resen 
,e e outro, de ieual leõr, para atixação e publicação. Dado e . 
IIUudo do neala tidade de Nova l~uusú, aos vinte e cinco dias ' 

'!h de julho do a no de mil novecentos e cinquenta. Eu. 
~~nr19ue Duque Ealrada Meyer, Olicial, o subacrevo e 1Esino. 
....,,.qw DNqiu Estrado Mry.,. Extraido por cópia Jogo a se
lllir, eatlndo o 01l1lnal, que foi afixado , devidamente aelado. ,,_n,,.,, D,,qu, EJt,ado M,,.,, 1-3 

7 ·- -Oficina Mecânica lguassú 
Conserto e reforma geral de C':ltom6vei1 e c:a· 
minhõe,. - Soldi-~ a o:i:g!nio. - Adaptação de 

!mo1 bidr:ulicos e qJ2lqucr tipo de curo. 

DUCOIRI €J Ffilrt.lfOO 
R. Marechl Ploriaao, 231é-NOº,'A IOUASSCi-E. do IUe 

4$4 • 

, usados po,vMtura 1xisl1n1,, nar p,rle no le,hval de apre• 
fica marcadu o prazo d, 3L ,entação do IBC. que se hr* 
(trinta) dias, contados da ú/. 00 dia 5, b,111 a -11111 ao p•call• 
timo publicaç/lo do prts,nl, noso cr-•rmlo Mesquita Teot1 
para t f1ito d, """"ntaç4o d, ;1ub •; d) - 10Jlc1tar d• LtD • 
,mpug,,oç/Ju. .P u, a consto, oecess.lrl• IJllaçaP; •) - tomar 
at,ndtndr, ao q 141 '"' foi r, onh:cimcnto ~ invlar •o dlre• 
qu,rido ltoj~. foi ftilo o p,,. or de ciporlu a comunlc1çlo 
<ent, , outros d, igual t,IJ, toDcpirtamenlo de Basquete dt 
(>ara ofixaçllo , pub/icaç/1,, , 10 no aenlldo da partlclpaçlO 
Dado , passado n1Jta cidud, íe,;e Clube no próxltno Catft'o 
d, Nova lguassil, oos 25 dia, p•onato de Basq11,te; 1) - coa
do nrls tu julho d, Mil nov,- vÍdar por melo d•IIª todo1 º' 
c,11tos , cinqu,n ta. EN, H,nri- amlao• do IBC, npcctalmeot• 
qi,1 . D" q u, Estrada N,y ,r, u etnhOus • senhorlohu da 
Ofie1al, o suburtvo , aslln11. nona 1oclNlade, para an dia 1 
Henrique Duque Estuda Meyer. abrilhantarem com 1ua pr-

Extraido por tvf>la loço '"' , .. o noHO lnt1v1I de ·ir.·r-::-· 
stg11ida, ,stando o ori~lnal, 1"10; g) - arquivar o 0 e m 
qu, foi ofixado, dtvidaM1nl1 n. 21 da LID. 
ulado. - Henrique Duque F.s· IIU JO S0.\1,\ _ ~o Secretjfla 
Inda ll•ver 1 1 



O FAZENDEIRO E ~IÇt\DOR 

O MERCADO 1
~ Rcd e 01,cia,• • Rua Beraard,oo Melo, Z075 Tdetoae, ltl 

A boa política é a 
entre produtor 

da relação direta 
e consumidor 

Rômolo eavin.J - Eog. J\gconom,, 

O lavndor e o criador, até algum tempo ,tr!,, 
16 se rrcocupav1m cm produzir, cm pr<parar o ,cu pro
duto na t z ·nda. ll,rarnrnrc o f,2endeiro procurava o 
compr•dor, porq~• e,tc é que ia 1 f;zcnda bu car a 
produçfo. 

H ,j: a concorr2nci,, entre outras razõc,, leva o 
produtor a preocupar-se com • 1u1 produção meuno 
drpoi, qu, tu h1 saido d• 1ua f,2,od,. 

ié se dc!iotcr2sse do lavrador e do cri,àor scm~rc 
lh:s dcr•m <levado• prrju,20•. H 1: o produtor precl\a 
cncir:.r o, u,uatos de mc:cado com muito mais cuida· 
do e atcnçõ:s. 

Sr, dentro da fazrnd,, a sua maior preocupação é 
a de produzir mais barato, quando o produto fôr pua 
o mcrc,do, 1 prcocupaçio ser, a de obter a maior par 
te pos,{vd do pagamento do comumidor. 

Tu,fos sabem qu, o consumidor paga bem caro 
01 produto, que procura no mercado. Todos sabem qur, 
na maioria das vbes, o encarecimento de um produt, 
na cidade nem sempre corresponde à alta de prrços no 
interior, na zc:na de produção. E, até às vbn acont<et 
que a alu na cidade é respondida por uma baixa no in
terior. 

Por isso que o lavrador e o criador divcm pro· 
duzir pelo mais b,i:i:o custo e procurar tirar proveito 
dessa redução, pau aumentar seus lucros. 

Os intcrmediarios, os compradores que vão ao in· 
tcrior, 01 comiss,rios e con,igoatarios ião elcmen 
tos Úteis e prcnam grandes scniços ao produtor e ao 
consumidor. Mas cobram esses serviço, t:i:ccssivamcot• 
caros e prrjudicam a todos com use ,xigero. 

HI muitos meios para corrigir cs,cs abusos e disto 
rcsuluri• um mais bai:i:'> cu,to de vida ou cidades e a 
elevação do padrão de vida dos lavradores e dos cria 
dores. 

Um Jesscs meios l o maior interesse do produtor 
p:la sua produçio, sej I procurar.de, vender no mtlhor 
mercado e n: melhor oca,ião, scj, reduzindo o númtrP 
de intcrm,diarios que encarecem a disttibuição da pro 
ciução. 

Outro meto que tem dado os melhores resultado 
é 1 cooperativa de compra e venda. Quando sete ou 
mais produtores de um Município se reunem e juntam 
a prcduçio de suas f.zcodu pira veod!·I• diretao.rnt• 
101 con,umidorc,, con\Cguirem ma:orcs resultados. De 
cluzindo as despe.a, desta dhtnbu,ção, o re,tante con 
corred para aumentar o lucro do produtor. 

De qu, lqu<r m ... dc, entretanto, ji •e foram ha 
:nuito >< rnõ,s que poderiam ju,tt6car o deuottre» c 
Jo produtor pelo mercado. H o je em di•, os meios d, 
mclhc r>r os lucros do lavrador e do cr iador c:i:igem, 
maiore. preocupações com o mcrc,do e com o consu 
midor. 

·-
PICK l'VS, 'I0TORES, \\ICR0F0 ~ES, 

• SULA~ para todos os tipo•. Orand< rendimtalo e dura, 
"4 bllidade, por ,erem leitos pora o aono clima. 

RADIO-TECNICA 

l OU U 1 I RONQUITU 1 

mso mosmno 
A SSINAR o jornal da terrs 

em que II vive 6 Ira b•· 
lbar pelo pro1rc110 deua me,. 

ma ttrra. 
t.ll LVlla.t.) 

O R A.NOE TÔNICO 

DEPOSITO SANTA HELENA 
L JI T l <!'INlt>S 

Spiro Emmanuel F r ansaltle 

e vos, Qoe1101, Manteiga e Doce1 
A PREÇOS BARATISSIIIOS 

VEHDl•9C POR ATACADO I A VAREJO 

Rua Mal. P lorlaoo Peixoto, 2374 (luodoe) 
tüpol• dr, lgr,jo , oo l11do do Ar"'º"'" Sao Jorg, 

HOVA IGUASSO - ESTADO DO RIO 

Dr. Pedro Reg ina Sobrinho -
•lta1co opcroaor. !'a.nos. -

Consullas d•árla, das 8 ás l2 
tis. - R. An1on10 Carlos 51 -
fel. 28-1 - Nava lguassu.' 

NOVA IOUA~S( (Estado do Rio), 30 OE JCLHO OE l9_5o ____ ~_. l,fll 

PRODUÇÃO SAif-3AM QUE-: 
ANO XXXI\' 

.4dvogado• 
Ru} Afranio Peh oto e Fer• 

11anJo Pinto - Olàrlamente das 
11 às 11 h,.ras. - Rua 7 de Se· 
len,bro, 84 ,-Jo andar-Sala 35. 
Telefone 32 0786 - Rio. 

A dvogade 
Dr. PauloMachado-Advogado 

- R. Geluho Vargas, 87. fone: 
232. - Nova lguassú. 

Denti•f•• 
Lula GonfalYH - Cirurgião 

Dentista - Diariamente das 8 áa 
18 horas. Rua Bernardino Melo 
n 2139. Tetelone, 314. Nova 
lguassú. 

RUIEM SILVA - Clrur9lio• 
dentl1ta. - Ed. Ca,ioco, li on
da,, ,. 220, Telefone, 41·5951. 
Rio de Janeiro. 

Dr. Pedro 5Hllogo Coacio -
Cirurgião Dentisla. Ralo X·(Edl· 
flclo Ouvidor). Rua Ouvidor, 
169, 8° andar, sala 811, Tele. 
fane, 43-6503 - Rio. 

De•p•ohante 
E1crlto,lo TiHlco Coaerclol

Sonlo1 Netto I ltaio (Contado• 
res e Oespac.1antes), Serviços 
comerciais ein geral. Rua dr. 
Oetullo Vargao, 22. Tel. 208 -
Nova lguaasú. 

eeNSTRUTt)RBS 
Joao Simonafo - Construtor 

licenciado. - Enca, rega.se de 
construções e reconstruções em 
geral e sob a~mlnlslração. -
~es : Rua Marechal floriano, 
2036- Casa XI - Nova lgu1ssli. 

de sementes 
de trigo Adláy 
e cooperação 
A Secretaria de Agricul 

tura e a Comp,nhu N,cio 
nal de Rrflorestam,nto rea 
l,zaram um 2c8rdo r,>r• , 
plantio de "trigo Adlay' . 
v11ando a obtenção de ,e 
mentes de boa qmlidad, 
deste cerca!. 

A ,rca de1tinada à coope 
ução, situada cm M•gi!, •m 
terrenos de excelente quali 
da dr, mede cerca de duzto 
to, hectares. 

A Secrruria de Agricul 
tura forneced tratores e ma 
teria! de cultura, semcnt,, 
e assi,teocia ti!cnica. 

Este ac8rdo de coop<ra· 
ção permitirá à Secretaria 
dispor de sementes de boa 
qualidade de um cercai cuj, 
cultura deverá ser cada vez 
mais alargada, visando liber· 
ur a pecu,ria e a avicul 
tura oaciooal dos resíduo, 
de trigo, de proccdencia 
eurangc1ra. 

Roberto Baroal Soare1-Con1-
lrulor licenciado no Munlclplo 
de Duque de Caxias. Residente 
em Nova lguassú á rua Edmun. 
do Soares, 304. 

NÃO SINTA FRIO!. .. 
............ ~~ A "········=·· 

Casa SANTOS 
(Ex•1\LF1\11\T1\ R l1\ SRNTOS) 

Participa aos seus distintos clien

tes que recebeu um magnífico 

sortimento de agasalhos para HO

MENS, SENHORAS e CRIANÇAS 
Venda• com psquono• lucro• 

CJ\S1\ SANTOS 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1968 
TCLEFOIIC; 28CJ 

NOVA IGUASSU' E. DO mo 

A• exp~rienc1as t~m mnslrado Que a v1ca. quandn 
nada tr~s vezes p r d1a tm tu~ar d duas. a prcOuç;ão do otft. 
aument>, 1,gundo afirma o Otpartamcnto de Ecnnn111;, A~ 
dos Eslados Unidos Eu e , umenl o pode ,., de J~ ~
tft"tUf" em period , dP 'Jm mf s aprnzimadamente t Jté de • 
25% qu•ndo se continua a txperiencia d"rante todo O ~ 
de lactação. 

As experiencias demo"srraram que, juntando 131 
A farinha de oun,, melhora-se o ubor para o eado qo,CU:: 
1a, vrzes, se n, ga a ingeri lo Qu•ndo se deu esta mistira 
e;sc!o solto no~ p ,,1re1ros, obtive,am•lt beurro1 mais~ 
.vilara-se o raqui1is mo e foram reduzidas as perdaa por llle. 
midades. 

Uma Gas boa, qu•.lidadc1 da_ raça olled-Ana,n, qw lt 
tem dado popularidade, e o bom bilo cr-m que se podr a._ 
com bovinos doutras raças. p•ra a produçlo de ••lm,a* 
muito boa classe. de grand• utilidade comercial, que,....._ 
rapidame nlt: e que •e podem converter, nua: minimo de .... 
cm carne de primeira qualidade. 

Oa dormitnrios para as g•linhas de postura dnea ._ 
re3pnnder ao, mesmos pri'lcipin! que aos cnmuns. t"do..., 
pre pre.,nle que, quer s , jam simplea oa eomhinados.o e-.. 
total d• que deve dispor cada •nimat ~ de , 000 CCDriacrii 
qu•drados para u raças leves, 5 000 oara II do tipo llltllilt 
6 000 par; as pesadas. 

ººººªºººªª'ª''º'ªª'''''''''''ª''''''''""' 

Lojas La Cava 

Gam aras, Sorveteiras, Balcões, GeJ•d;:;; 
comerciais e domésticas (marca ALA 

«!> flclnas de montagem e con1erto• 
Serviços de cooservoçao a domiclli0 Sf1 

Chamados noturnos : Ma~ 
Roa Mal. P lorlano Peixoto, 2399-fel, 

NOVA IGUASSU'-Eatado do Jõo 
~ 

" 

fere 
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