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~lário dos Médicos ÊLÕSsFÍLOSÓFICOS 
(Col1b<raçlo uprnal para o CORREJO DA LA ,crt:RA 

Dr. Pires Rebelo 
Agitam-se os médico~ com emprêgo estão fatigado$ e só 

1 questão do aumento dos necessitam de repouso para o 
teus salários. t um movimen- inicio da mesma vida n<.' dia 
to justo, pois regra geral os seguinte. 
ordenados que recebem mal Quanto aos que também 
chegam para as de!i-pesas mi- exercem a clinica privada, to
lliffl&S de manutenção. dos sabem perfeitamente que 

O padr-do de vencimentos cada dia ela está mais escas
dos médicos empregados em sa. Só alguns médicos antigos, 
ffllpresas particulares, federais, os chamados figurões, ainda 
municipais e autárquicas é ri- podem ganhar um pouco no 
dfculo e muitas vezes menor consuJtorio. A socialização da 
do que o de um operárjo bra- medicina que estamos vendo, 
çal. c r i o u o médico-funcionário, 

Na Prefeitura do Distrito como bem o citou Costa Rego 
Federal, por exemplo, o médi- num artigo recente e que 
co inicia a carreira com pou- abriu a justa campanha pelo 
co mais de quatro mil cruzei- aumento do salário médjco. 
ros e nunca pode ir alem do Todos os que necessitam de 
dobro. mesmo a p ó s trinta serviços clinicos vão ao seu 
mos de seniço. órgão de classe e lá encon-

Pos1tivamente é uma pilhé- tram tudo de graça. Além 
ria julgar q u e um médico disso a fundação de modernos 
possa \'l,·er hoje com um sa- hospitais mantidos e o m di
lário dessa espécie, pois qua- nheiros púbücos tem feito 
1t todo êle vai embora nas enorme concorrência aos mé
despesas de transporte para o dicos de clínica particular, pois 
trabalho e gastos com refei- êsscs hospitais atendem não 
ções fora de casa, que são só a quem de direito, mas 
obrigados a fazer. ainda a grande número de in-

N~o se pode argumentar trusos e que, em hipótese al
que os médicos possam ter guma, deveriam usufruir as 
o~tros recursos como os pro- instalações e serviços profis
vmdos da clinica privada, pois sionais dos seus corpos clinicos. 
os empregos não são. em par- A campanha do Sindicato 
tt nen~uma, sinecuras. O tra- ite<lico merece, portanto, não 
balbo ~ ard\Jo, exige frequên- só o apoio da classe, mas a 
aa obn~atória ~om~ meninos I sim. patia do povo que terá1 

de_ colégio e va1 muitas vezes com a tranquilidade econômi
alel!J do horário que são ca do médico, um serviço mais 
obngados a observar. Depois eficiente para o bem estar 
de um d1<..1 de ocupação no geraL 

BELe> He>RIZelNTB•SANATÓRIO STA. TERESINHA 

Para doen&e• do aparelho respiratório. - Diretor : Dr. Luiz 
de Auredo Coutinho. - AJimentatlo boa e cuidada. - Pneu

motorax - Raio, ultr•·violeta - RAIOS X. 
Anaida Caraodaí n° ~:i8. - Fooe: 2-lji~t 

O Conselho de Segurança discute 

O livro é o 
melhor com po. 
n hei r o. NIio 
tem repugoao 
ela pela noss11 
neurastenia ou 
pela nossa a n 
gúslia, na ex
pressão do eml

nenh, escritor Meooltl d e 1 
P1cchla. Na hora da dor, é só 
estender o braço e llrà-lo da 
estante. Ele vem a nós pae 
slvo, disfarçando o nosso so
lrlmento, ou distraindo-nos, 
ou orientaodo-ooe. Discreto, 
afasta-se, sem recriminações, 
nem ruídos, a um gesto, tal 
qual uma boca que se cerra, 
quando o cansaço nos fez 
lecbar suas pàgioae. Nilo se 
magôa por esse desdém pae
aagelro. Basta reabri lo e ele 
toru tL a falar-nos com a voz 
muda de suas letr11s. 

José Bibberman, inspirado 
vatc argentino, que reune ex
cepcionais qualidades de Jor
nalista, escritor, lilóaofo, pe 
dagogo e confnrenciala, oca
ba de publlclir •·E•labones 
Filosóficos" 1Eloe Fllo•óllcos ). 
de que tivemos a primícia de 
estampar VILrloe excertos nos 
colunos do CORREIO DA LA
VOURA. 

Abramos o livro. Eis alguns 
dos seus sugestivos tópicos: 

"A falta de caráter é o mal 
de muitos Indivíduos. Em 
qualquer obra que emrrcen 
das tem presente que o bom 
animo ajuda muito a sair v,. 
torloso. Tem caráter firme. 
Anda resoluto Não importa 
o fracasso de boje; amanha 
salrâs vencedor e o êxito 
coroar&. teus esforços O ho. 

o caso da Coréia 

mem que oo lança à luta 
demonstra possuir lndole" 

"Semear ó ato de fé e eo-
perbnça. E' cançao humana 
que ln sentir a vida em to 
~a• na suas manifestações. E' 
dor. esforço e alegria. Espiga 
smblcloso de probbbilldades 
gigantescas. Semear é aureo• 
lar ao mundo com idéias de 
beleza. verdade e açao. Viver 
uma jornada é Iluminar o 
or be com a fir mações viris. 
Explodir em amor a fetivo em 
a ru de um porvir promlHor. 

E' necessário oemear. Te
nhamos cooliaoça oa nova 
aurora''. 

"0 medo conduz ao ser vi
lismo". 

"0 alcool enegrece a alma 
e atrofia o penaamento''. 

Sê Juiz de teus atos e olio 
dos alheios''. 

"A adulação é u ma porta 
aberta da cooveoleocla''. 

Ter mina Bibbermao com os 
seguintes perlodos: 

Mire mos ~e frente. No te 
mamos contemplar el sol eo 
su radiante pujaoza , porque 
sus destellos nos darão ca
lor, y todo calor proporciona 
entusiasmo, energia. vltali
dad 

Hay que ascudlr la inercia 

1 Felbovin 1 
P O~: A D A 

Substitue o 811.turl nos tumoru 
e 1nflam.:1ç6ct, at11sim : 

1 com pui. - abre, drena 
e cic:atuu 

2 - sem p\is - aborta a ln~ 
ll1mação. 

Pedidos a C. BRITTO 
LAVRAD I O, 178-A 

que por deegracla lmaotó los 
anheloa más sublimes; es me· 
oe•ter sallr dei caótico ma
raemo; es 1mpresclndlble mar
carae uoa lfnea de coodub 
severa, y &•pirar para rcull
zar l11e coaae m/ls bellae. 

Los nlnos y la Juventud 
eoperan la palabra que vin
cula lo trasccn,tente y lo lor• 
mal: • 1 No l-1 <lelruudemoa ! • 
No echemoa lei!a a una gloria 
de •ervl11eino•, aubordlnucla 
a dler,oslclones merceoor1uo; 
no nllrm~moa la gracla con
dlcloos! de uo determln••mo 
sbaurdo, ne~•llvo y eotrafa
Jarlo, 

Seamos la herramlent:, de 
trnbaJ, y acclóo, la buciao11 
capa J11d de uo motivo oona 
ciente, de una voluntad en 
marcha, slo corruptela y s 10 
egolowo1, el I mento cuy, 

Cor . Durante II úll,mu i<muu, o Con tlbo de s,,ur cça do f~L ccapou, e do e O da prc eoc a ,i. alempre teoldil 
111 tia em viria, r<ua,õe,. No flagrante, vemo• o Vic,.r,\ae tro da Relailles Etttri ,. 1 Rú•• eo cu " y o ldernda co-
1 ·1 • Ir. Yakov A. ~alil, prct1d1ado o Ccn elh , ao (,t rtr do m de aro I de acllr I mo le r• de 
.: •teaa dt rudízio, dtpo1s de uma 1u~ênc11 de 1t:i5 mcae rm sio11 de protc io coatrc a " m 

I 
HPrmanoa tle Amerlca La 

PIÇlo do. deltcadoa da China amvnalitota na ONI,,. fofo 0~U). r. vida d b_ ser cumpllda eu 
b1lM l • la ttumsqN!a,!, 

V ALE A PENA SABER ... 
FSTÃO SENDO J.,IPRESSOS OS DOIS PnlMEIRO5õ 

VOI l'MES DE C"LASSICOS preparados pela UNESCO, den
tro de u progromJ. de traduc;.lo das gnndes obras Utera ... 
rias S o les o · Pc,hti.c.;,,· de Anstt6eles. traduz1do do gre-:o 
para o 6rabe e o ' Ay<Juha I walad"' de GazaL, t.rnduzido do 
árabe para o francé,, lngles e espanhol. 

PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA 
SlFIL!S 1erão o obieto dos estudos nas reuniões clentifica1 
tntemactonais s6bre a sifilis que serão realizadas em rlet
sinkl e em Pans no corrente mês, sob os auspicios da Or
ganização Mundial da Saude 

721 PROJETOS ECONOM!COS E SOCIAIS RECEBE
RAM A ATENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS e suas Entida
des Especializadas durante o periodo janeiro 1949-1950 Uma 
enumera('ão e descnção desses projetos constitu.e a segu.:ada 
edição do "Cat:1logo de ProJetos Económicos e Sociais'• pu
blicado pela ONU 

ASSISTENC!A TECNICA FOI PEDIDA PELA ETIÓ
PIA A Ol\'11 sob a forma de conselheiros peritos na instala
ção de equipamento para a deshidratação do atcool. a fim de 
que o produto re;11ultante possa ser utilizado para suplemen
tar combustíveis importados. 

OS POVOS DO ORIENTE CONSOMEM HOJE E~ 
DIA MENOS ARROZ e mais trigo e outros cereais - é o que 
revelam as estatisticas preparadas e publicadas peta Orgaru-
zação de Alimentação e Agricultura (F AO). 

MAJS DE 40.00~ CASAS ABRIGANDO 25'000 PES
SOAS no distrito de Mymens1gh, no Pakistão. foram desinfe
tadas com DDT a fim de livrá-las do mosquito da malâria. 
por um comando da Organização Mundial da Saúde. Como 
resultado não houve nenhum novo caso de infecção naquela 
área, ao passo que em vizinhanças não desinfetadas regista
ram-se vários. 

A PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS COMPLETOS D S 
MÚSICA GRAVADA é um dos projetos da UNESCO, que 
já publicou o primeiro volume desse trabalho com indicaçõe1 
de tôdas as gravações feitas da música de Frederic Chot;IUL 

16.000 CRIANÇAS EM 20 COLÉGIOS DE BODJON&
GORO, na República da Indonésia, receberão 128 toneladas 
de leite em pó e 2.560 litros de óleo de fígado de bacalhau 
do Fundo Internacional de Socorro à lnfáncia. 

SóRO CONTRA O VENENO DO ESCORPIÃO pro
duzido no Instituto Butantan, de São Paulo, será utilizado na 
Ilha de Trindade, onde mordidas de escorpião figuram em 
quarto lugar entre as causas de mortalidade infantil. Arran
jos para esse fim foram concluidos por intermédio da Or
ganização Mundial da Saúde. 

UM ESTUDO SOBRE FINANÇAS PúBLJCAS N A 
ITALIA foi publicado pelo Departamento de Estudos Eco
nômicos das Nações Unidas, analisando as evoluções maia 
significativas em finanças governamentais naquele país 
desde 1937, com ênfase emacontec1mentos de após-guerra. 
Este estudo é o terceiro numa série dedicada a países • 
dividuais. Os dois primeiros, publicados também êste ano, 
trataram do Egito e da Colômbia. 

A COR IDOS OLHOS ... 
Segundo alguns geoeticistar, t-olre os qual• 

o pror. J eooiog~. talvez sej ~ po~~ lvel cooseguir
,e alterações oa côr dos olhos h umanos, por 
mt>IO de ageoles qulmlcos. Por issn diz um delea 
que talvez olio esteja looge o tlia em que u 
mulheres mudem a côr dos olho@ com a mesma 
t11cllldade com qua mudam a d<is cabelos. E t-D• 
t :l,,, acresceotou galhtift>iraweole, quando um ra
lJ. z perguolar u uma m0 ça: "Ut•ode lhe ,·êm ea
t~s grandes olb.,s azuis?··, e la respomkrâ frivo. 
lameute: "Da Msrcel, nll pe rto d,i aveDfdli'', 

OS livros sno os vl'rdadciros oivel11dorel!. A to
tlos os que os usam fielmente, Hee dQo o 

cnovlvio e a presença espl riluAI dos m11lore1 e 
dos melhores do oossa r11ç11. - CHANNING 

Brrgucmos pnra quo r lne elo U1bb~rw,.n oc, que necn
ta Puz e el Amor entre todos: silam da nle~rh1 a.olla para 
lo• hoanbre• 1 ! refazer u proprl11 alcgrJ,. de 

l.abon1ndo en cela forma. viver. 
Ja potencia lntel•~tuRI .• ,,rn j Su, p•na tanto brilha au 
& oo dudtlr, el vert1tu.Juro 11n. eslrnfet1 dum pot-m11 como •• 
pulso de renovacióo, Juallcla. 1 equll lbrin do conceltoe f11016-
y rle elevacióo espiritual'' flcos. !'ela Imerecida dedloa-

Uecameodamoa o volume tórla : "Mucbas g raclae". 

-
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Deslumbrantes as comemorações da Semana da Pátria 
iarom c :n todo o ga b o nelas ruas da cidade 
merecentlo entuslasllc >& n plausos do povo. · 

As comemorações da Semana da Pátria em 
)(ova lguassú, idealizadas pelo prefeito dr. Sebat1 
lllo de Arruda Negreiros e organizadas por uma 
Comissão de educadores, com a colaboração va 
llose das escolas particulares, muolclpsis e 1:sta 
duais, do SAPS, do Serviç,, de Altos Falantes e 
de multas voceções artlstlcue em nossa terr11, 
transcorreram, como prevlramos, com todo o bri
lbaollsmo, concorrldlRsimoe e cheies de vibreção 
clvlc11, valendo por uma arirmttçào magnifica do 
lnterêsse que tem o nosso povo pelas coisas be 
lae do esplrlto, inceotivrrndo todas as nossas rea-
111,ções urtl~tic!ls numa semana de festa em bo 
menairem à Pátria querida. 

A' noilc, tH> glnasio do Grupo Escolar Rao 
gel Ptlstao11, onde ee reahz1:1ram as sessões clvl
c 1R, foi o terceiro dia da Semana enct!rrado com 
esplt!odldo e~petaculo, a que deu maior realce a 
banda de musica da Policia Militar. 

Vlt6ria ••petaoul•r do t. B. e. 
. O qua1 lo clia da Semana foi dedicado quase 
iotelracneote nos esportes. Pt!la manhil, no cumpo 
rlo Iguassú, houve a abertura da Xll Olimpíada 
do Coleglo Leopoldo, j ,go de fut.ibol á tartle e á 
n c ftn, na quadra de basquElle do ulvi negro pra 
ticas esportivas de e11colares e jogo de basquete. 
Finalmente, naquela quadra repletr1 de povo foi 
rct xibldo o filme Terra Jguasrnaoo, e os vlol;iros 
do Norte, B~ndeira e Domingos Fonseca, demons
traram mais uma vez 1\ sua ioteligeocia na im 
provização de versos interessantes. 

O Mesquita Tenl• Clube acaba de or1anlzar em 
quadra, esplendlda fesla erporllva, quando foram dlspulad"' 
empol~anles partidas amistosas de volel e basquete. • 

Da prlmelr,, prova (volel feminino) aalu vencedora 
equipe do Mesquita T. C. sobre a do Mlllonarlos por 2 1 1 

1 

A se~unda prova (basquete mascullno) foi •eaclda ~lt 
.tive, do )lesqulta T. C. sobre o do lguaHIÍ. 

A sensação da nolle de quinta-letra loi a pron de honra 
(ba,quete masculino), que reuniu aa representaçõe1 do e R 
Flamengo e a do lguassú B. C. Os lguat1uano,, após josid · 
espetaculares, venceram brllhantemente 01 cariocas por J7 1 ;:_ 

O programa organizado cumpriu-se à ri~C!I, 
oom sele coofereocieR sobre assuntos referentes 
6 lodepeodeocia rlo Brasil, leitura@ de peças pre 
miadas e horas de arte. 

A parada e1<colar, que despertou como sem
pre grande entusiasmo nesta cidade, verificou se 
domingo, dia 3, conforme o programa, lato é, a or 
dem do desfile e o llinerarlo estabelecido. O im 
ponente espetaculo do parada l!l&colar, filmado 
pela Botelho, causou magnifica Impressão aos 
lguaBSuanoe, pois cerca de 8 mil escolares deefi-

No encerramento da Semana da Patria o 
prefeito dr. Sebastião de . Arrud~ Negreiros, que 
recebeu t.xpresslvas mao1fostaçoes de simpatia e 
apreço de educadores e educi,odos, fez entrega 
de varlos premio& aos vencedores de paginas e 
fra11es relativas é data. 

Os quadros estavam astlm constlluldos: IBC - Cbtco 
Hello (6), Lão (7). Chuca (2), Belo (16), Arf. Pimenta (2), Per: 
nando (4). Luciano. Manoel Pedro e Lourlnbo. Pl1menio _ 
Evora (6), Godinho (6), Raimundo (2), Tllo (12), Arí (2) Mlm:1-
clo e Raul (4). ' 

Venoeu o Demooraoia 
Quinta-letra ultima, nuin jogo amistoso disputado ao ca• 

po do alvl-rubro, o Democracia venceu o ](ontecaslelo por 812. 
Quadro vencedor : Rublnbo; Slenio e Zé Carloa· Edpr 

Itamar e Sllvlo; Jorge li, Artur, Zé MIiton, Marcua e éell. ' 
)[arcaram os goals: Itamar (3), Cell, Zé llllton e Marcu, 

Distinguida a Colonia Italiana Alair Torres Pereira :------=~====.. CLINICA DO 
O dr. Fraacisco Muoel Braadlo, membro da Comissão 

ff festas DI Semana da PUtia, rec•beu o ,r1uinte telegrama , 

Trova 

"Na qaatidadt de representante da Colunia Italiana ne.te 
aaalclpio, teabo a sabida b"ara de conrratular-me com V. S. 
• dicaa Comi••lo pelo• festejos realizados oatem em bomeu
pm l data tradicioaal e lri,t6rica da Independência do crande 
• Imortal Brasil e acradecer a V. S. e digna Comisslo como a 
lodos •• brasileiros as rtfereaciu elogiosas feitu a minba pes• 
... e 101 aeas patrlclos que residem ... te Muoicípio e em toda 
11!1 craade Pitria qae lambem e minha : Brasil. FR.ANCISCO 
IAR.ONI", 

"A/ia,,ço" / algemo divi"o, 
A mais dou das prisOes; 
Uma prislJo p,qumlna 
{Ju• murra dois coraçOes. 

Oonvençl.o do PBT 
Realizou-se domingo ultimo, na Camara Municipal, a 

Convenção do Parüdo Republicano Trabalhista, que fez alian
ça neste Município com o Partido Democrata Cristão. 

O PRT, que apresentou seus candidatos a Vereadores, 
aprova a candidatura Luiz Guimarães para prefeito de Nova 
11\UlSSÚ. 

Oonvençã.o do PSB 
Sabado, dia 2 do corrente, em sua sede, realizou-se a 

Convenção do Partido Socialista Brasileiro, sob a presidencia 
do prof. João Jorge da Cunha. 

O PSB, que apoia a candidatura José Haddad para 
prefeito deste Municipio, apresentou nessa Convenção os seus 
candidatos a Vereadores.inclusive os srs.João Jorge da Cunha, 
Ribot Wilson Corrêa Braga, Dionisio Bassí, Naim André, 
Ataide Ferreira Marques e Sinfronio Moniz Corrêa. -Distribuidor do Têrmo de Sapucaia 

No dla 5 deste, por ato do Governador fluminense, foi 
nomeado, de acordo com o art. 2º da Lei nº 468, de 29.7 .49, 
o ,sr. Ibi~ui Tino~o de Magalhães para exercer o cargo de 
D1stribu1dor, Partidor e Contador do Térmo Judiciario de Sa
pucaia. 

Cine Verde D e ela ração 
HOJE - .t. contlnuaçlo do fil-

me em aerle "Etplrllo cacaria- O I Nº ( R d · teº, e O drama HQuero eaae ce • 1co au o ngucs 
llomem", com Cary Gunl, 01,. da Silva, ÍUõCÍonátio aposen-
na Lyon, Pranchot T o n e e d d p f · d N letay Drake. ta o a r< c1tura e o-

BASTOS TIGRE 

Lirismo 
No meio de tal barulho 
e d, ta"lu conf,,slJo, 
sdi ouço, lfricamente. 
o meu pr6prio coraçlJo ... 

LUIZ OTÁVIO 

DATAS INTIMAS 

Fizeram anoP nest., mês: 
- 4, sr. Armando S a i e • 

Teixeira; 
- 4. sr Francisco Monteiro; 
- 4, d. Luiza Baroni Argen-

ta, esposa do sr. Artur Ar 
genla; 

- 4. sr. Caimerio Rodrigues' 
Ferreira Jr., residente em 
Miguel Pereira; 

- 4, menina Nldla Ferreira; 
- r,, menina Marta Vaz 

Martioe; 
- 5. jovem Releio Soma; 
- 6, menino Muria Augus-

ta, filha da oro. Hilda Rangel 
Rosa; 

- 7, per i I o-contador Ar
ma "ldo Marlo Ribeiro; 

- 7, menino Jalr Albuquer
que; 

- 7, d. !ladaiena Araujo 
Duarte, es~osa do sr. Avelino 
Ferrrelra Duarte; 

- 7. menina Maria Laura 
de Oliveira: 

- 7, d. Corina Miranda; 
- 7, rneo!nll V11nda Viana 

da Silva; 
- 7. menino Jol!o, Ilibo do 

ar. J o!o Batista Fernandes e 
de d. Amellfi Menezes Fer 
uandes: 

- 7, d . l olunJ« ,la Concel
ç9.o Pinto, roshk ute em Oa
va!do Cruz; 

A socl~dade tguaasua
na, talvez por ltonia do 
destino, n u m dia ra
diante de sol, dia de 
1 e s t a para os que 
aguardam, ansiosos, a 
aproximação llorida da 
Primavera e cheios de 
esperanças no luturo 
de nossa Pátria, rece
beu uma noticia multo 
triste, que a envolveu 
em profundo pesar: 
Alair Torres Pereira, 
uma alma pura, um co· 
ração de oiro, havia 
cerrado os olhos paru 
sempre em plena mo
cidade. Atendera du
rante muito tempo, com 
simpatia, delicadeza e 
bond,.de, na Drogaria 
Cenlrai, a numerosas 
pessoas allitas que até 
ali cheg11 vam à procura 
do remédio que lhes 
pudesse curar os ma
les ou os de seus en
tes q ueridoe. E todos. 
quanto mole não tosse, 
saiam daquele estabe 
tecimeoto reconhecidos 
áq ueia moça que, d" 
olh•r tl!o meigo, tudo 
llzera a seu alca11ce 
para atendê tos pronta
mente. num momento 
de sngtlslia, de solrl
mento. 

Pois lo! esta moço, 
de nome Alair Torres 
p.,reira, que deixou de 
viver. cb .. mada que !ô
ra por cdrlo ao reino 
de Deus. E nl!o parecia 
estar sem vida no seu 
esquife branco to d o 
enfeitado de e r a v o e. 
Púecla antes eslar dor
mindo e sonhando com 
todas as belezas d1vi
n11s. pois Jesús é m•g
oaoimo e sabe recom 
pensar com Seu coolõr
to e1piritual " alma de 
todas os criaturas boas 
e simples como Alair. 

Paz, portanto, à suo 
alma 

AMANHÃ E Tl!RÇA PEIRA
A continuaçlo do hlme em se
rie 11A aaru de lerro"; o dra• 
ma "O homem doa meu, amo
rea••, com Olenn Pord e Eve
lyn Keyeo; e o filme "Codtgo 
do Norte", com Paul Kclly e 
Adrlan Bootb. 

va lgu111ú, residente á Tra
vessa do Porum, o. 91, 
com eocrit6rio 0 1 rua Gc· 
tulio Vari;21, o. s6, nin, 
por io:crm~dio d e,u, d::h· 
rar que não ~ cand ~,tu a 
nenhum cargo clcti vo, reco 
mendando aos seus amigo, 
os candidatos incluidoa 0 1 

chapa da U niio D<rnocri 
tic• Nacion, I. 

- 9. er. J almo do Carvalho; 
- 11. ar. V•llrr Oomea La· '-----------..! 

QUARTA E QUINTA-PEIRA 
- O lllme naclonat "0 Ebrlo", 
tom Vlccnle Celt1llno e Olld1 
de Abreu; e o drama .. Pat&II• 
da••", com Ronald Colman, 

Sl!XTA, SABADO I!: DOMIH· 1 Nova lgum ú S de rctcm-
00 - A conllnuaçlo do filme b ~ ' 
•• ,trle 0 E1p1rito c1cart1te"• l'O ue 191º· 
1 o drama "0 !!brio". ' Nlcolaa Rodrl11ca da SIiva 

Dr. Helio Cianni Marins-1 
CIRUIGIA - CLl!'llCA OEHAL - PARTOS 

'IIMI" Aulat. C:Halca C:lttrct•a 4• n.,,1111 I.A.P.l! ,l.C:. 

t ••a II l t 6 r 1 •: 
" l41tlclo Cocoau• • sala 1' 

Rttldencla : 

V 'llll; 
u, rnonl~~ Armondo, lilbo 

do or. ArmanJ•, ,ulea Telxei
rs 0 u1 d. Aoi doa Santos 
r ·x, ra: 

- 9, m~c!oa. Renlae, lilba 
do u . Regloaldo Machsdo 
l<erre:ra e ,1 -aa Jeirdlm 
Fe Mira. 

Fazem anos ti.o:e · 
-· er otaclllo Acloll .\mo 

,iro: 
- Jovem , ... hJO Dei Prete 

Cbambareill; 
- J o v e m Fraocleco doa 

S;iotoe. a uxlliu r tJt.1 Farmacla 
s. Daniel e reslJ,nte oo Klo. 

rlclo Moreira Alvareog•, !Ilho 
da viuva Lldla Alorelra Alva
renga. 

Foram padrtohoa da noiva. 
no ato civil, o ar Vitorio 
Clullo e Senhora e Jo noivo 
0 dr. Luiz Alves da Vlsll•ção 
e 8enllora 

Pt1raolof1uam a eorlmo1.1ia 
religiosa, por parle do noiva, 
o dr D,,rlo MtLrloht> e ~enbo 
ra e por parlt, do 001vo o er 
Luiz Marclli o a •lu. Floru 
.Marinho 

ANIVERSÁRIOS DE 
CASMIENTO 

CASA MENTO A • des1e tez uooo o ca,ol 
Realizo.,_,~ n~•la cidade, Arleval Ferreira- Jaet A. Fer 

uo dia 2 do cor rrute, o eela· relru.. 

DR. NELSON LOBO VIANNA 
2"., 4••. e 6". das 8 às 11 horas 

R. MARECHAL FLORIANO, 2248 - 1° ANDAR - SAU S 

Festa da 
Club~ de 

J\sa no 1\~ro 
Nova lguassú 

.Apro:J<imando.,e os festejos ..,, comfflloraç4o do • S
na da Asa". que I feita oficia/,,.,nle lodos os anos nos ,A,n 
Clubes do Brasil, o Aero Clube tusla cidatu 'ª"'""" pr-. 
v,rd a sua festa de g,ila na stgundo ssmano de 011l11bro IJÍII, 

douro. Nessa ocasilJo, altm de provas a,ro.,usporlivas, úwH 
lamblm um bail• de gala, no qual sera coroada a 5IIIJ "/'ri, 
meira Rainha d-1 .Asa", e duas Princesas. 

Para a deiçlJo de Suas Mojeslad,s, o Aero Clllbl loul 
iniciara a venda de votos gue poder4o ur procurad,,, COfll ,. 

cnmpnnentes do Comissão infra nomeados: Alvarmo COII~ 
nho, Vali., Borghi. João F,rreira, Nicanor Gonçulws ~ 
ra, Carlos Porto Dias. Manoel f-e,11ra Dias, Rai,/ Ant• 
da Silva jr,nior, Josl Baroni (Pepino), Ftl,p, Mitr, , Hllil 
Soma. 

Regulamento para a eleição da uRaloba da 
Asa" do nero etube de N, lguaeslí em 1950 

1•) - A venda d, votos iniciar-se-d i,,.,diala-11 I 
t,rminard no dia 30 dtsl• mês; 2") - cada valo CWJlard • 
,mporlancia de Cri /,(}(); S-) - as api,roç4,s s,r,Jo r,al~ 
às s,gundas flir'as, na seds do Aero CINIM, d ,,.o Mo~_,,_ 
Ftoria,in Pei:J<olo, 2334, pres,nciadas p,io P,,sid•nl• • Diu/41 
:Sociril. bem assí,n pelos inter,ssados; 4•) - inicialwt1nt1,,,,. 
emitidos 20 000 vntos. podendo ser auMentado ISSI nú,,,no,.,. 
dwnt• at11s0 pr,vio; 5•) - finda a ap .. raç/Jo strd proclo~ 
"Rainha da Asa d1 1950'' a stnhor,tu qu• obtiver ,,.o;q, 
mt "l\ dt votos e Prinusas as suo.s subsequmttJ; 6-) - o .,,_ 
raçllo final s,rd feita 1m 30 dute ,,.,s, as 20 horas. -Ainda no d1co,r1, dos festtjos da "Snnana da Aso.:! 
.A,ro Club6 Inaugurara sua S,d, de Campo, Esta.uu tU • w• 

, Quadra de Ttnis. 
Ha!Jtrd tamblm provas a,rod,sporlivas '°"' o pa,tid

paçlJo dos alunos do A,ro Club• local. 
A comisslJo dos festtjos ficou constituída dos Di"'°"' 

ab.::i,c,: ,.._fntonio d, Freitas Quinte/a, Emon,ul Montnro -': 
1.ianlos, lar/os F,oncisco AcwJy, .Artur Mouricio d1 ÚfllOJ 
Fouslo M,ndonça Lad,ira. 

V d 
uma ótl ma casa en 0·88 á Traves•• El-
vira n° 51, pela 

melhor olerta. Tralar l rua Tei
xeira Bastos n. 35 - Engenho 
de Dentro. 1-4 

V d um dormitório e n B·S e 1o1he•do, com 
~ peça,. Tratar 

á av. Manoel Dua11e, 22. Nesta. 

Ál 
um apartamento uga •se na Praça da Li• 
berdadt,84:.Tratar 

n,1 av, NIio Ptçanha, 23-1• and., 
cum o sr Isaac ou sr. Chagaa. 

-
OH. f fiHff AftDO OOUWI 

06 6USMAD 
ADVOGADO 

Trabalbl1ta-Clvel • Co11ercllf 

Horário : 12,00 à1 16,00 bJ. 
Terças e qutntat-leit91 

Ru, Mal. Floriano, 196Z •Sob; 
C'm frente d ponte de NOYI lfOd' 

========-
lDR. AllFHlEJDO SOARIES 

CLl:;ICA OE CRJ~NÇAS 

C0SSLL TÓRIO : Rua BernarJiao \Ido, l~H. 1• aaJ, • s.is 
11 

Tel !0t. dlurlameole d•• t5 h J 7 bll, exceto h 5". leirlll 

RESIOÊ.\CIA : Rua Anlonio Cario, , 115 - TtltlOI~ Ili 

N º"ª lguaHt 

1. leraar4lao Mtlo, ZH9-Ttl. 4Sij 

Estado do Hi o 

c e metrlmoou.1.I u~ ,ca. Laia Paesou a 6 do rluente o 
Mot

11
• filha doer. J oaquim rle aolvt,rb&rlo do caasl Mtt. l t>o 

fi'rl'lltàl Muta ., de d. Csrllnda t1arro1 Ptllttdloo-Mttrlt1 fü .. 1 14arlobo Moto. com o or. M•u ! drl~uez P•l•dioo ·,, .. .,. ... ._.-.,. ...... -.... -........ .-...... .,.,....,..,.,,"""""'"""""'.....,""'"""""'""'_..,.,._,.,.,. 



!)01DIIIS(O, 10-IX-11160 

Razões geográficas 
da Independencia 

Ei.• - t,ma qu, m, Parsc, tao important, qua,,to p,
,;,o!O·E, Slf!lfpre P.trigosa a t,a11sf1r~nci.a dos ,nsinamtnlos 

J c.·,,.d,u nolurats para n camt,u das cih~as socíai$, ma.~, 
P "'º formo• l, r,ados ptlas falsas analogias e nllo preten. 
:,..os v, ,. p,mctp ,os _,tg,dos .e~t,e ~stas ciencias ao ,studur-

os cousas naturais cond,ctonando aptnas os falo5 50. 
~º~, (trt1'tOS , rconhteido uma injlulf!Cia g~()grdfica na Jndr
~1ncia do Br<Jstl. Tantc a l!utdria como a G,ogrufia es
~- 11 nnmt n~latu,o, a d1scr-rcao ~ a ,xp/icaçdo dos falos, 

ltff O Hisfdria os tsluda em relaçao au per,odo no tun.pu 
~r G,ografia "" rtlaç/lo a posiçdo no ,spaço. E, all o,rd,· 
1 /;a posiç4o "º ,sp~ço pod~ condicionar os f'!los do perir•do 
1 

0 1,,,,po? E' , ssa injiutnc,a gevgrafica da Histdria qu, prc~ 
~o modtstam, nt, mostrar, pura qus fiqu, pattnteado qu, 

J,,d,tf>l"d1nâa do Braf ,I jd st vinha proctssando, anter,o,.. :.,,.1, ao Grito do lpiranga, p,las pr6prias difer•nciaçDes 
,ndjicas e"tr. o Brasil • Portugal. 

I'"•· p,ço vê"ia para mostrar alt onth podem os fatos geo-
a~s i"f/wenc1ar os fatos histdricos. 

I' Esta ,,oç4o ndo t r,çentt. /d HiptJcrates, ,ntdico qu, 
,,;o,,, 110 ª"º ~6() A . C , no seu "Tra tado dos ares, dos luga
r,s, das dg'Mas,,, afirmava : "' a terra diversa qu, faz ,,s 
pjplntes; , a ttrra d101rsa que produz asidti'cos , europius" 
A• ,,ças, co,no o corpo, os costumes; a pr,guiçu, a covardia, 
0 trabalho, a coragem, tambt m os divusos gov,rnos dos ho
_.,. "" gtral tudo o qu• cresc, sobr• a t,rra par ticipa das 
,rot>riLdad,. thssa mesma terra. Tambtm Atenodoro notara 
fll' 0 J,ornt,n , o produto ih seu mtio; das incona,nUncias e 
_,,,,,.,.s da terntdrio "'"' a mislria • a fartura dos povos. 
/'lfSIS flrttis, homms indolentes; pats,s pobres, hom•ns ro. 
t,,stos, ;a drz:io Herddoto - repetido por Pia/do , AristtJteltS. 

J-lt11io admitia qu, a asperua do clima fazia fortes os 
~· do Norte. Rtf,ri,,do-so aos habitantes do Cducaso, Quin
to C"'tio ofi,.,,,a qu, a rudeza dos lugares produz a rurkza 
tios ,sptritos. Ao co,,lrdrio, Vitrúvio atribuía a inteliglncia 
•til , pe,utrant, dos meridionais ao ar , ao calor d• suas 
,.,.._ Claro começa o "" celebr, Tratado dos Deveres mos
lr"""'1 COMO os costumes vim principalmente da natureza 
M 1111:ores. Num verso de Horacio la ,std este trecho : E' o 
_, Úfltll d, ,At,mas 011 carr,gado de Tebas qu• foz a dif•• 
Nllfll ,,itr, dticos • bt6cios. 

No Idada l/ltdia nao escapou a observacllo da impor· 
ll,tt;i4 dos fatos geogrdjicos na Histdria. lbn•Kaldum profts
- q,u n4o podia compr,endtr Rist6ria stm a explicaçllo 
_, falor,s geogrdjicos • por isto escrweu a HisltJria dos 
l#rb,t,s, lmda como trls primeiros volumes ""' estudo com
,Uto do l,rra, UMS climas, suas vdrias rtgibts, suas raças, 
llÍIIUNtaç,Jo, costuffltS e tendl,,cios desses povos. 

A(>tsar dos comu,,icaçOts e transportes velozes de hoje -"º""' ""'º cmil,zaç,Jo que quase pod.,iamos clwmar de 
raim1al, ,ncontramos aiuda o meio geogrdjico trabalhando 
., ""'""º"'"'to dos povos. 

.A proverbial pacilncia do• ingleses esta relacionada 
- a 11ebli11a que nao lhes permite horizontes amplos. O 
cliMo i11~/ls stm ,nodificaç/Jes drdsticas habitua.os a osperar. 

Alodtr,,amente Bodi" vira gue os gra,,Jts exercitos e 
,OtlltQas vi11/uim do Norte; os ciencias contemplativas e 
lmuu•dl,,t,s do meio.dia. 

{}ua1tto rkr,e a arte d bela ltalia de clima p,ni,,sular 
9f;Mitnrd""" • das paisag.,,s extasio,,t,s? .A Natureza co,,. 
• a cantar •. 

fhulon compara: c.,las rtgiOts, mais que outras, fa• 
- urtos tal,,,tos, como as frutas : os figos e as uvas 
llo Mais aocts • maiores no Provença que na Normdndia. 
Ro,,"'º" tiu "ºS pais,. qutntes uma tendencia ao despotis
llO, 11101t,ando ai,,aa qu, os poises que maior número tú re
lJOl"fO.s aP,tstntam silo aqueles de te.,,fHratura mtdia relo· 
._.,,t, alta, • notem que esta é uma obstrvução d, ]. ]. 
Ro..u.au, gue afi,,,,ava ser todo homem bom em prir,cipio e 
P, o soci,díldl , que o corromp, ... 

. Alont,,quieu, ª"tes de .Augusto Conte, fu,,da a Soâofo. 
flll, tnu/o por base a teoria do meio. Hipolito Tai"t vai ma,s •r, admiti,uio m,smo que as proprias crioç/Jes do h"mem 
*ti,,,a,,. do mtio. E' dele esta ,xpressao : ".Arte, ciencia, li
lffatNra, tMdo , det,rminado pelo Mtio e !iiuas dtrivaçôes, no 
-,0Ç1,, "º le,,,po, a raça s o momtnfou. E' o homem rea 
""4o 4 natur,~a ou adaptando s• a ela. Tdo mais diversas 
llo AI rtg,Dts, quanto mais diversos sdo os hdbitos e os tos
~~•. dos pwo,. Nem mesmo a s religi(Jes escaparam as in
,_,,cu;s do "'"º (!,togrdjico. A prtJpria noç4o do Bem • do 
llo/ odoo-st pr,sa ou qu, t Bom e Mau no meio a,nbimte. 
hto as rtl,g,/Jes nascidas t m rtgiOts quentes o infer"o 1 
•t,,, tk fugo, "'ªs, para os esqu,maus, que habitam os rt • 
liclt, dos &tios bortau, o inferno t th gelo, porque o Mau ·' • 
~- O l'araiso, nt, sim, é /tito de fogo, onde os espmtus 
_ _ ,. oqwur dos h1>rrorts do frio terreno. Edmond A bou l 
1' ""ª (Jut asr,lrg,/J,s silo c,,..eis nos (>atsts d,idos e suj,itos u 
r,dacli•a1; SMQtJts nos pu tsrs º"'en_os. Emr/1 fünan apon tu 
~ "611,tos co,no criadort s d~s rdig,/Jes ,non~tt,slas e as rt· 
Ci'es a.,, ftorutas como crradoras das rt lrgiõ,s poliltistus 
""iard Qwi••t tx(>lica: Os (>ovos do destr to tlm s1nir,la • 
...,.,a _d.t falar,ao passo que o~ pr,vos das rfgiôts Jfo,e~tai':::0 fwolaxo.s, Mais ideaJsslas, mais 5upers ticiusos , mais mtn
,_0"1s ... E' a naturt%a das rt{!1ôts troprcois, clit ia de <Ô,.f5, 

lllas , sons a rtsponsavrl... E' ussim a naturtza ,,,f/ut11 
~a d9s t,,nptramentos hum anos, dai re>tdir nos hvmtn~ 
• llldou qu, iNa,pend1 da aprtndiza(J,tm na cu/lura. E, as-

(Conclu• no 8• página) 

Terrenos a. longo prazo 
OIIER EMPREGAR CAPITAL, 
GARANTINDO O SEU FUTURO E SEU DINHllRO? 

VÁ AO ESCIUTÓRIO IIJE.\L OA 

IMOBILIARIA MONTEIRO LIDA. 
Praça da Liberdade. 110 - Salas 3 e l1 
Telefone 80ó - Nova Iguaseú - E. do Rio 

CORREIO DA LAVO.URA 

~·---ei~-·-·9'·-·-·-·--·.,· 

i 

i 
~!~:::s:::i:. Ltda. , 

• 
"PRIGID A IRE"i 
GELADEIRAS COMERCIAIS i 

GELADEIRAS DOMESTICAS i 
Ollalna de con•erto• • 
montagen• - Tel. 272 . 

eonsulte•oos sem compromisso 

3 

COMAL~CA UE NOVA IGUAS::.ú 

E o 1 
D• publicação de documanto1, 
am proceuo d• loteam•nto de 
t•rra1, com o pra&o de 10 dio,, 
a reqtJerimento de Adelino Go• 

m•• Barbosa, suo mulher • 
Uldlo Pereira da SUva, 

na formo aboixo , 

Henrique Duque Eelrado 
Meyer Oficial da 1• Circunscri~ 
c:ão d~ Registro de lmoveis da 
Comarc:" de Nova l~uassú, Es
tado do Rio de Janeiro etc. 

T A L 
bro de 1950. Eu, Henrique Du
que Estrada 11.tyer, OliciJI. o 
tub,crevi e auino, Assinado : 
Htnriqu1 Duq14e EstrGdo Mt-y,r. 
Extraido por copia logo em ae
RUida. estando o original, que 
toi afixado, selado na forma 
da lei. Eu, Henrique Duque E,. 
trada Meyer, Oficic11, a 1ubscrc
vi e auino. Henriqu, Duq1 • 
I:.stra,Ja M,yer. 1-J 

Seguro <le vida 
Acb~nh~s Pessoais ~ do 

Trabalho. Fogo, Auton;óve11, 
f1dt:11dade. 

Roberto Cabral 
Correto, Ollclal 

R. Governador Portela, 31' 
Ttlefone, 4 18 

"SERTÕES E ÍND,OS 
no ALTO X tNGÚ", 

mais um livro sôbre mo
tivos indianistas e de de
vassamento na série da 
Melhoramentos. Autoria 
de Manoel Rodrigues 
Ferreira. 

IMPUREZAS DO St-NGUE? 

tLIKIR Ot 106UtlRA 
AUX. TRAT. SlflLIS 

Serzideira. 
Rasgou seu terno? 

Trav. 13 de Março, 48 

faço saber a quer, intereasar 
po•••· dent,o do prazo 10 dias, 
que por Adelino G,mes Barbo
s;1 sua mulher Lulza Oonza
le; Barbosa e l1idio Pereira 
da Silva. para fins do Decreto. 
Lei n• 58, de 10 de dezemb,o 
de 1937, reKulamentado pelo 
Decreto n° 3079. de 15 de ••· 
lembro de 1938, loram deposi
tados neste cõrtório a p lanta, 
os titulas de dominio e mais 
documento1 relativos 20 lotea~ 
mento da área abaixo agora de
nominada "Bairro Santa Hita"; 
- Terreno desmembrado da 
Fazenda Santa Rila. fora do 
perimetro urbano, com 76.350 
melM3 q uadrados , situac:J o à 
,ua e, distante 250 metros da 
es~uina da rua A, à direita de 
que m entra pela rua A, medin~ 
do 245ms. de frente, 264ms . 
pelo lado oposto, na direção 
sw 46º 30'; 301 ms.,62 do lado 
direito de que m do dentro do 
te rreno olha para a linha da 
frente, na direção SE 40o e . , 
300ms. do lado oposto a este 
na direção NW 43° 30', tendo 
oeta direita te,ras de Pedro 
Felix ou sucessores, pela es
querda a Sociedade Anonima 
Mercantil e Imobiliária ou su
cessores e nos fundos Ernesto 
Oarside Fontes ou sucessores. 
Aos inte ressados, porventura 
existentes na apresentação ~e 
impugnação, fica ma,cado o 
prazo de trinta (30) dias, con
tado 1a última publicação des
ta. Par a constar foi leito este 
e oulrns de igual teOr. para 
afixação e publicação. Dado e 
passado aos nove (9) de selem· 

À av. Nilo Peçanha, 512, casa 8, 
sene-se com perlelção 

qualquer tecido. 

Est. do Rio 

~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
TIERRIENOS 

l 

TERRENOS 
1 P6ESTaÇ0ES, SEM ENTRADA E SEM JUROS 
01 mais próximos da Estação de CARAMUJOS (E.F.C.B.) 
a 5, 10, 15 e 20 minutos. Preços a partir de 6.000,00. 
Prestaçõe; a parfü de l00,00. Venda, diàrinmeate com 

o Ten. ARNALDO na, 1 ,cai, e em sua resiJência, 
juoh à E, raçiiu de C.\IU MUJOS. .. 

Venden:a·s•, á vista ou a prazo, mogniflcos lotes 
de torrono nesta cidade, com água, luz, e1goto • 
rneios · fios, • a dois minutos da estação da E. F. C. B. 

Trotar à rua Antonio Carlos n. 145, com o dr. 
Nelson Soares. - Teltlone 288. 

Curso noturno 
gratuito 

(32) 

1~ . l 

:\ Oficina Mecânica lguassú \ 
A todos os trabalhado

••• que deseja,em ins
trução. o Ginásio Alránlo 
Peixoto mantém um curso 
noturno inteiramente gra
tuito. 

Ginasio Afranio 
Peixoto 

' Conserto e rdorm• g-r,1 de 2u1omÓ•ci, e ca· 
minhõcs. - Soldo-se a ox i0ê11io. - A.J, 1:uçio de 

freios bidroulicm a qualqu,r tipo dr carro. 

DUCCINI & FRANCO 
R. Marccbl Plorlaao, 2376- NOVA IOUASSÚ-f!. do Rio 

DIA:NOEL QU ABESDIA. 
DE OLIVEIBA. 

Teneno1 a longo prazo - Compra - Venda 
A dmlnl&troção de lm0Yel1 

Nwa /guassú: Av. Nilo Peçanha, 23- 1° andar. T el. 87 
Rio d, ]anúro: Rua Buenos A!res, 19 - 20 andar, aala 3 

Tel. i3-9088 às quintas-letras das 16 b 17,30 horas, 

um bem colégio 
para os seus 

filhos 

Dr. Pedro da Silva Duarte 
(MÉDICO ES PÍRITA) 

CLINICA OERAL - SENHO:U,S E CRU!'.pS 

0 ,àriamente das 14 às 17 hora• - E,a to à, s·•. loiras 

R UI\ DR. TIB .,U, t.39- NOV;\ IG,JI\SSÜ 
Telefones: 198 e 2').S112 

Mário Ci ui mar ã e s I Fernando Nunes Brigagão 
ADVOG \DOS 

l!.SeRITé Uf) 1 1\V. NíLE> PB<;:!\NHI\, 8 - S obrado Nf>VA IGUASSÚ 

Das 9 às 10 ho:as 
HORA ?t. I O (D 1 ~ r 1 •mente) 

Das li às 12 horas 

1 

r 
',O,U.ot ºº O ~~·~~UU'f't •n t 1 ... 1 tffU, U t UH tt f r U \' t-:-~..:--:-:---.-:-:-~-;,,:,-:--:-:-.---:--:--.---:--: _ ... x--, .... _ 



Inglês Comerciai 
Oe PRITZ HIRSeHPBLO 

Verdadeiro maaual de corrcspondéncia c<'mcr 
cial cm lingua iogle1a E o liuo que no, dá o sr. f , ,1z 
Hmchfcld uravl1 du Ediçõc1 Melhoramrntos. 

Apreseoundo-1e com uma alentada • atual fruro· 
logia e dicion,rio comercial, distinguindo perfeitamente 
11 usan~u mai1 caracterhticu do ingl!s usado na lngla· 
terra e colõniu daquela corrente nos Estado, Unido•, o 
lil'ro toro•· ,e útil e constrnte auxiliar de todns qu,ntos 
1e dedicam, i:,or qualquer forma, à, atil'idadcs comer
ciai! hoje tio estreitamente ligadas por razões múltiplas 
àquele idioma. 

Vi,ando tornar o li•ro ainda mais pr!tico e de 
•10 mai1 f.lcil, o Yolum: E iniciado com algumas 1ugcs
tões para o seu manu1eio e uso e um bem l,nçado c,
tudo a respeito do catito cpi1tolar americano. Igualmen
te prrci,nn ião II comparaçõ:s e notas que o autor 
1pre1eot1 corre II formu idiom!ticas e as variações con· 
1agradu pelo u,o. Ttbuu de abreviações, erros mais 
comuna e a acrcm nitadot, conjugações doa •erbo1 mais 
•Hdoi, rxrrtssões c0Hcotc1 e relativas a circunstâncias 
dinr11•, aio~oimos e frases geralmente usados cm cartas 
comerciai,, 1ãu outros pooco, altos do Yolume cuja par• 
te principal E composta por algumas dezena, 'de mode· 
101 de c1rt11, t6d11 pr4tic11, 1implcs e corretas. 

O Yolumc destina-se aos comcrci1otc1 e comerci4-
rio1, alunos das eacolu ticoic11 de comErcio, estudante, 
e~ geral e a rodo, quantos te intere11em de form• pr'· 
t1c1 e permaneote pcl11 atiYidadea comerciais. 

Ea ""•• •• l1H1 llwarla1 H pelo S.r•lfo ,lo ltualtol10 
Po1t•I no1 E,llfiH Melhor••••to1. Cala Po1tol, 1!0-l•Slo P•.le. 

F'OTO CLITE Atcade•se a dom'rílio para maaeato. 
. . lt~tratos para iiocumeato1 em 90 mi-

liUt<,s. E~p<-r:u1h'-ta em teproda1.~o do retratos a crayoo s~pia • 
6lco \'endu d, mlquina•, filmes, quadros, 1111w1 ~ albllllJ. 

Roa Marechal Floriano, 224l~Lo(o-Tol. 413-N••• .. HIii 

Oriaaça,a e tosai dores 
Por suas condições especlais de aenslbllida· 

de, llS criançai, adquirem facilmente a tuberculn· 
1e. Se não forem ara•t!ldas dos doentes, prlnc:pd· 
m11nte dos que tossem, est!io suj11itas a um conta· 
glo certo, traiçoeiro e perlgo@o. 

Evite que as criançae tenham contacto cl'm 
oa doentes do pulmão, defendendo as, assim, d11 tu -
berculose. SNES. 

·-socÍedacÍ; éaticÍ~i~;·1 
Unido ~tda. j 

Usina e Entreposto de Leite 
Laboratório• completo• para anfl.llse1 de leite 

1 

Matriz I AVENIDA PRANCISCA DE ALMEIDA, Ul9 ~. 
(E41ftclo proprlo) - NILOPOLIS - E1to,lo ,lo Rio ~ 

P ll la 1 1 USINA : RUA SÃO J OÃO BATISTA. SOZ ( 
(UIAclo proprle) - Vil" MERITI - Estado do Rio ~ 
JesB MAR lll TBIXEIR1\ ~ 

IOCIO G ERENH > 
_..., ........... -.................................. -.... ..,,. . ._ __________ ~ 

--·-·-·-·-,-·--·-·-·····~ i C ASA K ALIL t 
CALÇ~DOS . BM OBRAL t 

•D• 

~!OVA G A lt O 1' I N H A 
C mer bem ,.,dos 

f~ C A F E' E gu11tam, m,ts !l&ra 
c, mer b rn 'Ó ao BAR 
H0 Pt&urante Nova ~ ,·,~ 

Garotlnh21 ' .l .. - - :-º"1 
lt,staur:,ulu de ô!{,~ Bebldat de 

~/ 
prlrr.e ira ordem. 

J:etlsquelrns 6 
todaa •• '1 

\;) portugueaa Qaalldadea 

1\lm~ida & Cio. ~tda. 

Rua Marechal Floriano, 1988=Tel. 129 
lfOVA IGUASSÚ E. ao RIO 

.... ~·a:>·-..-·-·-·-·-·-·-·-·-,;, 
ºªº ºªº o~ 

1\gencia Internationa1 

~ 
eamlnhões, Tratores e Máquinas 1\gricolas 
Peçu legítim1S o acessórios-Vendas e consertos só a dinheiro 

Ofici,ios ~ serviço ,11ecanico em g eral: 
Trav. Moura SA, 85-Tel. H J ZO-Nova lguas,ú .E. do Rio 

-:10 OClO om .. muoaos=::-

Dr. Eduardo Silva Junior 
C,RURGJÃO DENTISTA 

CQNSULTÔRIO: 

RUA MA RIO MO N TEIRO, 221 
NILôP.;;us EST AOO c>O RIO 

ePElm · 

Oficina Mecânica 
IUTOR ~lAS DE AUTOS EM G ERAL 

PlntUiaq, capotas e Ntu!.,rnrnt 'l8 
Consntoa de l.l',tt"rillB divc r-us 

Umbert o A wbr osi 
IL MAJOR A!'IICETO DO VALE, 72-NOVA IOUASSÚ-E. de ~ ' .. 

~ 
Comercial 

eisaa Pancrarla 

Ginasio Afranio 
Peixoto 

s l tu a d o no mal& 
aprazlvel local de 

Nova lguassú 

Aviso á Praça 
Abílio de f,sus Bnrg,s Fer

rtira, domiciliado htJ 45 anos 
,.,stu cidadt. p,ot,ridario, la
vrador rtgist,ado no N int$l t • 
ritJ <Ú Agricultura ,ob o " · 
4.433, t,m a g rato saiu/a~ 
di CQmun,.cor aos stus am,got 
• d praça ,m g1rol q"" no da. 
la da U do corr,nt, liquidou 
,? debito d1 sua• l,tra, ltipol•
carias com o Banco do B ralil. 
ficando dtslo forma quil• com 
Sl!'US Crtdor,s. 

Nova Jguam l, U JlJ/1950. 

"billo de J .. u, Borg .. Ferreir•. 
3-3 

Domingo, 1 O-IX lGOO 

Á PBAO.& 
O Volante Duas Patrlu, da

ta cidade, comunica à Praça 
aos lntereasado1 em geral Qat: 
seu aub·Dlrelor, 1r.Maaoel Sar. 
tos Pllbo, foi excluldo I be,w 
do progre110 e bonntldade da 
e,c~la, cuJ01 lntere11e, detc. 
rão ser tratados desta data , . 
diante eacluslumente com 0 
seu diretor ruponsnel aba•ro 
a11lnado. 

Nova lgua11ú, 10t8t50, 
(:1) 

....................... ov,,.,,.,.,.,.,..,,..,,.,.,,.,,.., ..... ~~---~-,..,..------·-" 

O Volante Duas Pátrias 
L9va ao coobeclmento do povo desta cidade que ee 

acba Instalado á rua Ministro Mendonça uina. 40. 

~ Volante Duas Pátrias eetá aob a compe
tente direção de Eduarcre Raymuodo Marttna que 

atende dlàrlamente com aulas a qualquer hÓra. 

AO VOLAlfTE DUAS PÁTRIAa 
Rua Mio. Mendonça Lima, 40-NOV A IOUASSÚ- e. do 1tio 

W•w _. • 

-

1
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Jndústria Concreto 
l ndependência 

__ _.._ ... i.---:.:. Rua Dr. Otavio Tarquino, 219-liesll 

Caix~ ddfJ"ª, F_c, cn~, Tanque.e, Postts, Forrn pr,.f1IJ,j. 
,ado, P,as, Pe,tor:::, S olilTtJS, Dtgraus , iUaniJJ,us. 

ESCRITÓRIO : IWA MANOEL VITOl(INO, 4 - I• ,adat 

FONE 49-5178 DISTl(lTO FEDERAL 

BEGISTBO DE IMÓVEIS 
COMARCA DE NOVA IOUASSU' - Cartório da 1• Citc111criflt 

Pelo presente edllal com o prazo de trlnla dl.1 e pabl~ 
cação por três vezes, atendendo •o que foi requerido por ADIO
nlo Alves Martins, representando neste ato o sr. Ac berbsl »
gusto de Assis, residentes na Capllal Federal, faz saber aot 
promlleoles compradores Pedro Glvlgl, que promet,u comprar 
o lote de terreno número 17, quadra 3 da rua don C1jaerro1 
e José Cardoso, que prometeu comprar o lote nú nero 6, dl 
quadra • da rua Amella Rodrigues, na Bairro Vila Non, aea
ta Cidade. averbado respectivamente nos llvros 8/C, 111. •· 
sob numero 34 e 8/D, !Is. 260, sob n. 95, que ficam todmadOI 
para no car1órlo do to Oficio de Nova lguass4, eletuarem 11 
preslaçõts atrasadas decorrentes aos lotei cllados, sob ~ 
de o não fazendo ser canceladas as aludidas avcrbaçõct. O~ 
e passado neata Cidade de Nova lgua11ú, aos vinte e cinto ''ü 
dias do mês de agô,to do ano de mil novecentos e clnqllff 
(1950). Eu, Nlcanor Gonçalves Pereira, sub-ollc ai do Re~ 
o da tllo11rafel. Eu, Henrique Duque Estrada lúeyer, Ollclal dO 
Registro, o subscrevo e assino. Hsnriq,., DuqH Estro/U ::!{ 

Cl\S1\ FERNANDES· 
Ferragens, tinias, loucas, cristais, materiHI 
elétrico, bijuterias, papelaria, artigos eaco· 

lares e para presentes, etc. 

Ga briel Ferna11tle1 
RUII M!IL . F Lf)Rl1\Nf) PEIXf)TO, 202~ 

Nova lg uaHCi Estado do Rio Ce .. S•r.!n ,.ntonlo - Ser
rlço fun: &rio • <.,ullhermlna 
fcrrelr• ela -,11.a. Rua Mare 
cl!ii floriano -i- 18 Tel. 86 -

•• 1, ... (l. -~ ~ x->~•• o oee<: o o o,,_ oo o~~eo oc e~ , ~"),\.~"""(w': .. >-.'+=..:,-,:H ~ 

Diversos 
Do,!119 Perelr• MHtH••• -

_ n1trulor. Av. Santos Dumont, 
626 • Telefone, 6e - Nova 
1..:..ia11õ, 

A'MAZEM INDEPENDENillA 
Secos e Molhados. - Bebidas nacionais e eatrangelr••· -

Art ig os de 1•. qaalfdade. - Entregas r6pfdaa a domicflio. 
P'1t1 llemn1, lffllerat I crluç .. , pelo. meaores ,....._ f 

A r:aa aaa Na lallalab ,lleata cic!Ule i S. M. Tonoco Copias e P•· pcl1 hcllogr.111\.06 1?. Urugue1a. 

S.a l l 1 K e F • r j a 11 a ~l:~1
; :3!n~n.""" 2J.496B 

PALJ~ADINO & CIA, 
Pnça da Liberdade, 84 · Tel. 424 - Nova Jguas~ó Raa 1'lanttMI Plerl••• Pelx•t• , 2 211 1· 1 e Mandlo~o • 0

1.,..ica - om 
JU!>VII 16011950 - 8 . 1>e Rle pra-•• qualquer quantidade, á 

rua S. Sehaollão. 1695 (tuodoa) 
• • 1 • • • • •••••••• • • • • • • 

1 
• • r - Uetlur4 HQ10-~11ado d.o Hlo. 
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LJVROS E AUTORES 
~ - .. -- -

Por Leonidos Bastos 

rRtS LIVROS INFANTÍS 
Num a ~poca cin que os livro~ impt'lrudo~, 

. cip~lmentc d<'stinado~ à mfância, romzm conta do 
pr;~,,do editori•I do p,í,,. é de louvar_• ,tivid,dc de 
~ ucnH de nocsas casas <:d1toru, que nao ob\tantt' , 
'o~corrcnc1a, r:ab~lham .co~ ~otusi~~mo e tcn.1cida~c 
',ra a nHior <l1~usao eh 1ndu,tna nacu.in.il d? hvro, oao 
Pô-vcntc tradu1,1ndo boot autores cHraogc1ro~t ma~ 
',rnbErr, d1ndo o devido merecimento i autorc1.o nacio 
1 , Aio d• agora, :cmo, sobre nossa me" de tr> bolho 
º'e,· bons liuiohos inf,ntl, editados pela "Melhoramen
:,•. Dois deles_:. ºVou comuoru·" e ºVoll conftssar

1

', 

-
0 

volumes rcl1g1oso~, de esmerado acabamento gra6co 
: migni6cas ilu~traçõe~. Na_turalmcotr, que ª. f,zcr u~a 

{rica mais dera Iluda, e nao apcoas um rc gutro, tcraa· 
cros que discordar de pequenas coisas notes doi, volu:,1. Q!!rndo .º •utor diz, por exemplo, que "ar6s .~ 
confis,ão • criança 6ca Je nove; com a olmo pura . 
Um:a criança. merce de Ocut, tem sempre a alma pun. 
J,las são pequcoos detalhes que nada prrjudicam , con-
1<stura da obra, que merece e deve ser lida pela io
fioci• brl!ilcira. lngeouos e puro,, plenos de eumplos 
cJeoados. "Mcmcrias de um bnrro", da Condessa de Se· 
gur é um livro original. Hisr6ria bem urdida, coouda 
,
0

C:, dev,da dose de groça, cn•ina divertindo, cem leve
li e estilo dos mais agradavcis p.ra as crianças. 

- ,... --- .-. 

Para Vereador 
U. ID. N. 

Manoel Quaresma de Oliveira 

tu. : lv. nno Petanba. n -1°. annar -lei. 81 
........ 

Contratos d~ fuocaçã o 
O n_ovo pror ri etário de prédio ou apartamento eó !lca 
obrigado a respeitar a locsção exí•tente em vírtu,tc 
de contrat(} por ioetrumeoto particular uma vez r1·"ii· 
Irado DO HEGtSTílO DE TITULOS E. DOCUIIF.\l~o-:_ 
Ea.,. pr~vldêncls torna o contrato um documeoto púbtí· :a-c·,m validade contra terceiro• - futuros intere••"· 

0 • 110 objeto do contrato (Cod. Clv. - arte. 135 e 1as1, 

Cartório do 3º, Ofício 
Rua dr, Getlillo Vargas, 112 - NOVA IOUASSÕ 

4'0f,, ........... .,_. ·~ ·~ : : • : --•"'--~ 

s 
CORREIO DA LAVOURA 

Proteja ofu.turo 

do sef!:fiB ªª~: · · 

INDICADOR 
~ 

Médloo 
Dr. Pedro bglna Sob,inho 

Mtdlco oper,dor. Pat101. 
Consultas dlárlu das 8 AI li 
hs. - R. Antonio Carlos, ~1, -
Tel. 284,-Nova lguauú, 

Adll'ogad o• 

e rápido SERVIÇO FORD! 

O Peças Ford legitimas 
, .. irmãs gêmeas das peças 

originais do seu Ford. Ajustam
se como urna luva, rendem 

mais e duram maiii. 

C, MecBnlcos Ford 
Especializados ... que 
conhecem com perfeição 

o seu Ford e, por isso 
mesmo, podem oferecer 

um serviço melhor e 
mais econôm_ico. 

8 Métodos aprovados -
pela fábrica --- planejados pelos 
mesmos engenheiros que construiram 
seu Ford. Mais um fator de 
economia e rapidez do serviço. 

O Ferramentas especiais 
Ford _ .. fabricadas de acôrdo 
com especificações dos 
técnicos Ford, especialmente 
para dar maior precisão 
e eficiência ao 
Serviço Ford, 

conhecemos melhor o seu 

Revendedor nesta cidade: 

G . .O.rgenta 
ww .. 

e Confeitaria São Ln~ 
Pão quente a tõda hora. Manipu
lação esmerada. Especialidade e111 
rosquinhas amanteig.sdas e biscou. 

tos de araruta e outros. 

~uis Alues & 6omes bida, 

Ruy Alraaio Peixoto e Per• 
naado Pioto - D1àrlamcnte du 
8 às li horas. - Rua 7 de Se
tembro, 84-30 andar-Sala 35. 
Telefone 82-0786 - Rio. 

Adll'og•do 
O.. Poelo Machado-Advogado 

- R, Oetuho Vargas, 87, Fonct 
282. - Nova lguassú. 

Denli•I•• 

D!;:°i'1~ta ~ºôr:r'ia~e;;ie CJ~~'\
1!~ 

18 horas. Rua Bernardino Melo 
n. 2139. Telefone, 314. Nova 
lguanú. 

RUBEM SILVA - Clrur91a
deftti1ta. - Ed. Carioca, t · •ft• 
dar, •. no. Telelone, 41-5951, 
Rio de Janeiro. 

O,. Pedre Santiago Coufo -
Cirurgião Dentista. Ralo X-(Edl
llclo Ouvidor). Rua Ouvidor, 
169, 8° andar, sala 811. Tele, 
tone, 43-6503 - Rio. 

f.1crltorlo Técnico Ca•orelol
Sonto1 Hetto a frmiio (Contad .. 
res e Despac~antes\. Serviço, 
comerciais etn ~era!. Rua dr, 
Oetullo Vargac, 22_ Tel. 208 -
Nova lguassú. 

et>NSTRUTf>RBS 
Joiio Shaonoto - Conatrutor 

licenciado. - Encarrega-se tio 
construções e r econslruções tlll 
geral e sob a~mlnlstração. -
Res. : Rua Marechal Floriano, 
2036- Casa XI - Nova lguaa1t. 

Av. N lo Peçaoha, IOZ -Fone H8,J 28 
NOVA IGU.\SSÚ - E. DO RIO 

Rob•rto Baronl Soarei-Cons
trutor licenciado no Munlclp!o 
de Duque de Caxias. Resldcnt1 
em Nova lguassú A rua Edmun
do Soares, 304. 

·- Colocidêocia? Ver 
gllio começou a "Eneida" 
com ê&te hemlstlqulo : 
"Arma virumque cano" 
("eu CAoto RA armas e 
,,e varões''); Vasco :Mou
~loh o de Qut1vedo, no 
seu poema "Alonso Alrl
ceno", escreveu: ''As er 
maR e ce varões ilustres 
canto"; to Camões, no 
verso luicial de "Oe Lu-

Dr. Miguel N. D onni 

AV. 

CIRURGIÃO-DENTISTA - RAIOS X 

Cirurgia da Bvcu e Ponte Movel 

NILO PEÇANHA, 23 - 3° ANDAR - EDIFICIO NICE 
TELEFONE 309 - NOVA IGUASS0 

D I à ri a mente - Atende bora marcada 

sladas", diesel: " ... ae ar-
mas e os barões assina- nlaco ensinava aos seus Sl!bW, está sendo tradu
lad{,s,,." alunos que o valor i.lti zulo por Raimundo Ma-

- "Oa Governos do uma obra pode ser m"· g~lhues Junior e será 
Mund,," é um interessan· dido pelo seu volume. E publicado pelas Edições 
te livro cleotlflco llu~tra- esclarecia: "quanto m:m Melhoram<!oloF. 
livo que 88 Edições Me volumosa, mttior o ouw1·- - Morte ti o l!randes 
lhoramentos programa- ro de 1tsuelras que coo pensadores : M1JOandro, 
r1tm 

011 
SUi! ~érle "O lém" . ., . 11logF1do nn Pireu; Sócra 

Homem 
8 

u 
1 

.. - O Homem o 11.s A1 te~ e Demó,tene~. enve 
0 a verso · 1 ruati", um discutido Uvr,, neot1do·· CicN" derrola 

- O gramétlco Call do ramoso G. Bernard Ido. ' ' " 

O Ginasio ·Afranio 
Peixoto 

eBlé classificado ofi
cialmente eotre os 
melhores e~tabele
cimentoe do Brasil 

lmiltar da !ilva 1ar~o1a 
Despachanti: Municipal 

A•. Pre,ldenl• Varga,, 149 
9- andar, 1ala 5, Tol. 43 7535 

Rio de Janeiro 

TOSSES I HOll&UITES 1 

mao momm 
(I ILYltlA) 

OAANOE TÔNICO 

FUB Á EM A GRAN FINO 
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6 C()R.t.EIO DA LAVOURA 

O G R O G U E fl ~ -- -
Conhecem O nome do Almirante Vernon? O r_•, 1 BAfiC 

Dom! ... , IO-IX-1... r~ 
'"""" .. "" ~..... " -
EDITAL-~ 

foi_ um do, her6i , inglecc1 do m ar que ,cmpre ve,t1u • _ 
um E.to de ''grogram" (Um tecido de ><d• e do ommel. õ M Fi..~ ESTt186L Be1nt:.:•l'FE) o.:; C 3ÉOIT{) Dt? PAIS 

9ó~~·~::~; ~-~:~;u~~s:~r~~::::~~~Eti~~~:!:~:;~1~; l Filial 1
; ·ava Ignassú~E. do Rio: Praça da Liberdade, 90 

;/i~~i.~·~r~:nd~c:,~~. P;,::i!'a~~er oferecer uma ptrga à t Té;~11.: A. ([~ntaúmia)e ll (6e1êntia)~End. f@l.: "~alHlitf -[aixa ~o [oneioJ 
Certo dia, durante uma viole nta b2t,lh• m>rit irr.. ~ 

11 balu inimiga, 1mm no, bml, de rum, de m od , ( VOIAL?'. ' J'~es pa,ra a.s GG:nta.s cie depósitos 
que estes ,e despepram na :gu, salgad~ do ~"· S6 um .' 
ú ,ico birril foi poupado, ma, o conteudo nao er• b.- l t:.:li'Õ!>; toG :;em llmlte 2 % a, a. 
unte para r,galar a tripulação_. En:_ão "Old_ ~rog" tev, f n-;Mito ink;.i rnir:1'10, Cr$ 1.000.00. R•tirados livre,. Nl o r,nde111 juros o, -,aldo• infe, 
um• iJ.!i,: ,-.rd,nou ao muo,c10,1.lr,o que d1lu11<e o rcs ~ riore• .lq,ti, ç,~llia, oeot o, conta, lir,~id:fos 3nle• de dccorriJos 60 dias a cootar da 

'1 tJ do rum com .lgu, quente, que d<!tas~e _bastante açu ·• :1l~ da abertura. 

-ç,,r nC't• bcbiJ, e que, • sei;uir, • dim,bumr. -~ O\?p6si.o:; P'opalares - Limite do Cr$ 10.000.00 , li 1/2% a. a. 
E,u b,bid, sabi, b·m e clai cm diante !6 se bebi, ~ 0erótilos m!:,,mo•, Cr$ 50,00. Retirada, mínima,, Cr$ 29,00. Não rendem juros o• saldos: 1 

"OIJ Grog Rum", como f..,i chamada.i ·'• ~) iolerlores a Cr$ 50,00; b) excedentes ao limite; e) das coolas encerradas entes de 
Tinha-se dcsc;;berto que esta mi,tura quente rr• decorridoe 60 dias ds dais da aber:ur•. 

rxtrcmamente reconfortante e ,is ª r,zão por q~e ain~ , • Oep6SiCElls limitados - Limite de Cr$ 60.000,00 li¾ ;:: , a. 
hcje lcn muira g,nte a tomar um grog1,e ª utulo ~· \ - Limite de Cr$ 100.000,00 3¼ a . a.

1
. 

medicamento. Verdade é que O grogue é um medi t 0e11j,it~, i::inir.10s. f.r$ ZCO 00, Retiradas míoimao. Cr$ 50,00. Nilo readem juros os saldos 
camcnto muito saboroso também cm caso de c~n~ ,!, inferiores a Cr$ 200,0U. 0e•1ais condifões id~aticas h de Dtp6sitoa Populares. 
tip,çio, :nat é melhor tomar O ~reduto nnur~i, qu1n1 :~ 
01 e • vitamina de fruta C, pois a combm,çao d@srr, ?_ ;lepó3llos a ll'razo Fixo t Depósitos de Aviso ll'révlo t 
do'i, rcm~dios tem uma influencia estimulado~• e aumen ? Por 6 m >-oes 4% a. a. Para retiradas d" t ê • · 1 
t • a r•s1'st•nc1·a do corpo, Je modo que o perigo de com_ r or 12 mesas • . 5 % a. a. me ,aa e pr v,o aV,$0 : 

• • ç Com reli rnd11 oeoeal da reoda, De 30 dias 3 11, % a. a. , 
plicações perigosas dimio~e, complicações _e,u! que, n.u, par meio de cheques: De 60 dias 4 % a. a . • , 
iu vezes, são conscqueii~,a de uma const1paçao. - - r or 6 IID5as • 3"' % a. a. De 90 dia• º' I" 

Por 12 m Jses 4 "' % a. a. • 4 11, ,o ª· ª· 
Dopóelto mfolmo - Crt 1.000,00. Depó1llo lolcial mfolmo - Crt 1.000,00. 

l.ETRAS A PREMIO: Sêlo proporciona~ Condiçlles idêllilcas 6s de D~6sito a Pra10 ~ixo 

Lel·tar1·a Santo Antônio Foz, nos melhores çondiçoes, t&das Q8 operáçoes banC(il'lQS 
·•• COBRANÇAS - TRANSFEntNCIAS DE FUNDOS. l 

Orande variedade de artigos pertencentes ao ramo. 
Serviços de minutas em reservados especiais. 

JUximo conforto e higiene. 

PREÇOS MÓDICOS 
Rua Marechal Floriano, 2023-N0VA I0UASSÚ-E. do Rio 

Í 
DESCONTOS da letras. 53~·.ies e cbeq:leil sôbre esta ou quaisquer outras F 3\JaS. t 

' EMPRES~!MOS em cootls correotes com caução de duplicatas. . 
CREDITO AGRICOLA a loogo prazo, sob a garaotla exclusiva da frula. t 
CR!Ol70 rECUÁijlO a longo prazo para custeio de criação, aquisição de gado :; 

par a engorda. recri:!çâ o, e tc. ~ 
rnt~!iO INDUSTRIAL par2. a _r,ompra do matérias primas e reto!lllsa, 11pe:fel- :, 

ç~c::nento e nq uislçíi.o de oaq ulnãr,o. i 
São nt2::ôidoo, com .:; ffialor r,,racteza, todos os podidos de IDforma,õrc e i 

cscla~e~lmeatoa sóore q un:squer operações da Carteira ele Créd.to f 

De publleaçao de doe•-.,, f~_,-c',r~ 
em proce110 de lotHa"'9 d 'rJ/11-..1111 1 
terro,, com o p,ezo de10(<lt; 141~~ 
dlo,, a requerlaonlo tle leia .,_ ~ ri" ~ 

Pinto Telxelro • •1•,.. ~....hr "rt' 
•• , •• abaixo ' ~ r--. o 

Henrique D u q a e e.t,1,_ ,.
1 
t,,..;i,, ~ 

Meyer , Otlclal da Prlmetr1 C1r, " .,UI"'"~ 
run, crlção do Reglatro de lq. "1.,,. ,,_ .. 111~bl 
veis da Comarca de Nou la-a. f'.,-, •· 
sú, Eatado do Rio de Janeiro, r-..,. 
por nomeaçlo na lorma da fel, V ffl"" 
ele. 1 tp~, 

Pelo preaente edital, coa, 0 ,.,,.- _ •• 

prazo de 10 dias, laço ub,r 1 ,,,.,. --•llcíV:9 
quem ln!eresaar possa qae INII' P'!; , 
João Pinto Tel1elra e 1111 ma. ~ 
ther lzaltina Teixeira de sa.. illl 
paio foram depoaltados •Cite 
cartório, para Inscrição aoatfr. 

1
.,~ 

mos da lei n• 58, de 10 de ~ -.- '. 
zembro de 1937. regulomeni.. _,..._J.all 
da pelo Decrelo n• 5.079, de ...-· •· 
15 de ,etembro de 1938. lona .. _1jj,r, 
deposltaaos neste cortóilo 1 ,,,. lit' 
ptanla, os tltutos de domlalo t ~-f.lt

1 
.!,;. 

mais documento, pc,r aquela lei ,.._ 
exigido,, todos relattvoa 10 lo, ::.....- ie brJ 
teamento da seguinte trea de ~ . ..-
terreno: terreno medindo 3SJai _ jJ pre• 
de lrente para a rua coroact -~..u..... CDll1P 
Bernardino Melo, 350,na. peta ~_.: -ip, 
rua Francisco Vale, IOOm1. pela -·-•..-
rua Correa Dias e IOOm1. pela _ • CIII G 
rua Laura ou Lauro D111, coa 
uma lirea de 35 000ma2. ra _,.. IIIÍO COI 
zlda para 33.440ma2., em flrt. ........ de 
de de ter sido cortada pela .. f-O WKcclor 
Irada I2uassú, que CODRail 
t 560mell Aoa tnternudo1 par- ~ ilo 1ft 
ventura exlatentes fica marcadl íf11t p 111ar , 
o prazo de 30 dtaa, contado Ili Íll!...,;.L.L.. 
última pubtlcaçlo, para ddlD -
de aprt1ent1ção de lmpapa- -Da jare dtt 
ções. Para constar foi Jeito li, ...... 1 le e outros de Igual teõr, lflll .., 

-·11111111111 

Ba.irro dos Eucaliptos 
em Belford Roxo 

.' ;:rlcoln e luduotrisl, c:ue so acha em pleno !i.nc!cn~:neotü. ·, 

Agênci~s e m t ::ld&!: a:; c apitais e princlpai!:: cldacles i!o Brasil f 
corrc~pG::::ec,es cs:; d e m a is e em todos os pe!ses <lo mundo j 
-:~;.-: ... :~.,._~..; .. : ... : .. : .. ,:.~:-:~: .. :....:-,~"":...:.:.:-.•.\-: .. >:~~-~º~V-X ... :.-;.oo.o X~~ 

afixação e pubtlcaçlo, na !oral 
da fel. Eu, Htnrlque O.. 
Estrada )(eyu, Oficial. o • 
crevl e ustno. Aa.) B,.,., 
Dwq~ Estrodo Jl;y,,. l!ltllll, 
do por cópia logo em uptdl, 
u!ando o orlgln1I. que lol ., 
xado, selado na lorm• da 1d. 
Eu, Henrique Duque l!llndl 
Meyer, Ol!clat, a aubscrnl 1 
ua1no Hnr,iq,,1 D,,q,u EJn

3 do Mty,r. 2-

Reserve, desde já, um loto r.o Bairro do11 
Euculiptus. O melhor l u tu1<me ato de Nova 
lguMs .. ú, a cinco minutos a pé da estação d_fl 
Bel!ord Ro xo. Situução iacomp&rav .. 1. Faci
lidade dágua encaaadu e luz elétricll. Rua s 

a,borizlidas .. EucMliptos em cadli lote. 

Prefeitura Municipal de Nova Igoassú 
PORTARIAS 

O Prefeito Mooicipal de Nov~ fguas1d, u_sando das atribui
çõea que lhe sl!o cooferidas pela leg,slaçlo em vigor, 

TRANSFORMADORES, BOBINAS PAIA RÁDIOS dt pilbu 
e elfüico, .••• TRANSMISSÃO e RECEPÇÃO, ••• 16 U 

RAOIO•TÉC#ICA WIOREIRA 
~ PiAÇA DA LIBERDADE, H-TEL. 127-NOVA IGUASS0 i 
~ Que mantém completa oficina para montageoa, coo• 
~ eertos e rerorcons com gurnotia e mr-nore, preços. 
-o'!,~31"7F-';,f.,'~~ilf,'f,/'f, ,"f,'l',"':'l',~·7 -~--·OI L 

Operações Imobiliárias Limitada 
Concede nos termos do artigo 28. § 2•, do decreto tei 

no 687 de 1 de fevereiro de 1943, t de acordo com o la~d
3
o 

médic~ ao extranumerA•iO diarista, Manoel Maga1hães Per~ir ' e 
25 Jil~, de licénça . para trata me nto de saude, com salário 1nle- urso 
gral • P"lir de 14 do rorrente. d 1950 • 

' Prefeitura Jfunicipal de Nova Iguassú, 30 de agosto • · 
Musical Peregrino de 

EM BELFORD RO X O , 
Praça Expedicionârio lliaqui Batista. 29 - Sobrado 

NO RIO DE JAN EIR O, 
Av. Erasmo Braga, 277 - t?• andar - oalaa IZOZ/5 -
Edil. Barbacena - (E1ptan•da do Cutelo) - Te!. 32,8816 

O Ginasio !f ranio 
Peixoto 

1 1.4 u1cyr Wo!raeck de 
JYI Cu11tro nssloa li trn 

' o uçào brHsilei ra de "~le
jor Bárbara", de Bc·r 
nli r d Sl111w. A ediçilo é 
dll MelborlimeatQS que 
p rogramou ln ú ruo r a A 

11braR do fliIDOIIIJ l'dlil~Ó 
logo irlaodê~. 

reune o mlilB eele 
cloofldo corpo d e 
p rofessores do Mu-

nlclplo e do Rio Trabalhos grcHicos? 
~----- -----1 Na red!lç!!.o deete Jornnl 

,,, .................................... º~~ 

LlTlCIN\OS IVAM ~ATTOS j 
Grande depó1ito de quello•: Mln••. Prato. l!sl<pe, 

Lu11ch, Catupiry, l'armnão, Çavalo, Reloo~ Cobocó, 
e,ferlco, Pund1do, etc. 

CONSERVAS - DOCES - FRUTAS - MANTEIGA 

Vtr.NDlli-811 POB .lTA0AD0 Jil A VA.RJi:JO 
Rv. !lilo Peç.,oha, 85 - Telefone 286 
Caiu Pu,t•I, 26-Ead. Telef,: IVAT0S-N0VA IOUASS0 1 

IIM:lt:t•~-· Q:J!QI ~ f 9 Q:.1 O.O Q O Q IV 11 .,. t Q ~ ~ 

Concede nos termos dos ;;;;gos 161, § 4• e 163 ddo de
creio lei n• 624 d. 28 d< oulub•O de 1642. " de acor o com 
0 la~do médico· ao" P rof~ssor do Quadro Suplementa r, Ueralda 
'\hrioaa Hugo, 4.s dias de Ucença, com vencimento, para trata-
mento de saúde " m prorrogação. d 1950 

Prefeitura 'Mooiclp•l de Nova Iguassll, 31 de agosto • . 

Concede. nos termos do~rt. 28, § 2•. d'!., decr: !~~·~:~ 
687. d e t de feverld,r~ ~e ~;~;~li:tad~ tf~'!d~:~qut~ Magalhâe11, 
1Ac~'ia:ºd:x,\~~~~~.e p~r~ tratam~nto 

1

de saude. com sal&rio inle• 

gral, a p~![~}:.:.• J!ui~f P!t:: J~~~m~uassll, 31 de agosto de 19110. 

d - 1 28 § 2<> do decreto-lei n. Concede, nrs termos o ar. ' . m o laudo me 
681, de I do fevereiro de 1943, e de _acord~.~~ama Garrido 30 
dico, aca, extran1Jmerario ~ensaJista ,I 0 1lda ~-, de 10 do correflte. 
dl•• de llcenç,, com salá110 lnlellra , • par 1 

Pr.r.ltora Mooiripal de No.a Jgoas•d, 31 de agosto de 1950. 

- r 28 § 2• do decreto-lei n Concede, noa termos do ar ,gn · ' m o laudo médl-
GS7, de I de levereiro de 194s, • de ~~~~dPe; ~Jra de Melo, 30 
co, aú extranumcr,ri01 m1 en::~~·~·e :.ú,de com salário integral, 
dia.a de llcenc:1, p,r3 ra am ' 
3 part~r:r:1i:rtM;~r:1~~:·d. Nova Jguassd, 31 de ago,to de 1950. 

Concede noa termo• do-;;r t. 28. § 2', do decri'lo~lei : 
687, de I de ,~vereiro de 1943: e de acos:~, e~º: ib~l,o~ .i :as 
dlco, 10 extrar,um ,r.irio me, "'d 11•::üJ-eud.com u i.tri o integral, a 
de llcença, para tratamcn o e , 

partir ;:.r!~t:r~ M~~1:i~~l dt Nofa i,uust1, 31 dt 1go1to dt 1950 

. Ofl :;1 Admlnistratl-.io. Clano •·L", 
Re101•eQd::1•,1.~f :Ida ~~ Sout1 Muinho. pua subs.lilu lr 

1nterJno. do ua 'º d• p soai do Qu.ad ro IV. Al,1y.1e Hittt"n
~o~~C'~eo, dRc~~,v~~ &Ôr.o e~t li~ença, a p:ulir de 31 d~ Julho 

d<'lt~:f:itu• )fQiaicipal d 1 S'ou Iguss~. 6 de s~umbro do 1~~0 

S&llASTllO DJ,1 ABBODA NEGl\EJaos - rrcfdt~ 

Rnexo ao GIN1ÍSlf> llFRANlf> PEIXf>fe 
(Equiparado ao Coo,ervat6rio~ Brasileiro de Mfsiu) 

Aulas de TEORIA MUSICAL, VIOLINO, 

PIANO e seus similares. 

TELHAS FRANCESAS 
Procedência S , Fidelis - E. do Rio 

I N F ORMAÇÕES, 
9 Rua Marechal Floriano Pe ixoto, 239 

Te l efo ne , 325 .. . . . . . ~ ~.,, 

Oficina Mecânic4 
S :>LDA ELETAICA E OXIGEMIO 

~tr,.:c;o de torno 10,~ea nico o plaina, Noserto1 de •••:::: 
c:111 I!· r.t. r f,,1111 , ew ru1.1tores do eombo1tio iaterD~ 

t~t: ·10 e I\Sscntamct t? do wáqainu de qa•lquu 

B ttencaurt & Alarcão Ltda. 
Trov 11 de llorço, ZJ ,Td, tl6·N0V 1 1ou.1ssu·.e.••:. 



~ldº• t O- IX-l ll50 éORREIO DA LAVOURA 

fÉM DE SER INSTITUIDA PELO CLUBE CARIOCA 
DE TIRO A TAÇA "CORREIO DA LAVOURA11 

0 Clubt C.rioc• de Tiro, que o nono dittint.:i REIO DA LAVOURA, 
lgu111ú; 

um do C1r1oc• e ourro do 

8 - As provu dcvrr.io atr r<aliudu, crr. cad1 
100, com um intervalo mh,mo de JS Ju, e n • mcsca 
Je outubro ou novembro; 

9 - A, in,criçõ,s serão cobrad•s 1 roz• Je CrS 
10,00 por atira lor e por provo; 

10 - A •rrtud,çãn toul cm cad• •n > 1e dem 
nad à comrra du mcd,lh" e cm c110 d ulJo scr.i o 
mesmo dividiJo entre o, Clubes partic1p1ote1; 

, c,r1r T~rr,ca prc11dc com entu111smo e brilho, "''° dr in•tituor • T AÇA_ CORR_EfO J?A LAVOURA. 
--~,., f,cc d, ,oncorJancoa d , Dorc1or11 do alvi-ncgro. 
,!-difrurod• c~m ca_r,bon• 21 entre u cqu,pcs daquc· 
;,,,loro,o Club, cmoc, e do E. ~ . lguu,ú. lmtuuin 
~ f f f' qu• 1, m O nome des te 1orna(, quis a Dirc 
11.1 ~ Ciub, C u ioca Je Toro, num g,no csponuneo 
11"'111ui10 no• honr1_, prr,ur h om,n,gem :1 imrrcnu r 101, que conmbue rara a J1•ulg~io do tiro OCI 

~niclpio, 
" A Tiç• ,m qucnã_o Jerá di ,puuJa de acordo com a - Todos 01 uiradoru que participarem das 

eq uipes do Cluh veoced~r de cada m.lhor de trl1 rc
scmprc cm 40 ccberio medalh as de vcrm ril. 

·ore rrgulamcouçao : 

• "'º' 
1 

_ A competição será di,putada 
;,,,,. 01 ro,ição " de,udo" a so metro,, por atír,dorrs 
,r,,rcsuri• linc. 

1 - Anu,l~cntc será d isputado • taça cm "melhor 
Ir rrb" por equopcs, real1z1ndo se uma prova no Rio 
,_. ',m Nova 1,uassú, cm locai, escolh idos pcloa rrs 

:-U,01 dubt•; 
J - Caso hai• . um vcnce~or para cad a uma da, 

oflJ ,cim1, a terceira será rc, l,uJ a cm local indicado 
~ iorr,io, que se fará logo ap6s :1 scgu oda p rova; 

4 - As provas serio d ispuudas por equipes de 
,i,cll 11iradores, computando -se o, qu atro melhores re
....,. de e1da rquipt; 

J - Em caio de empate entre as duas equipes 
IIJIII pron srrio computados, p•ra efeito de dosem. 
,.., OI re1ult1dos de todos 01 atiradorc,; 

6 - O •cnccdor da "melhor de tr!, " 6car, de 
~ 1rao1i16ria do trof~u e será !cu detentor defin itivo 

1 Cube que vencer tre, anos, consecutivamente, ou 
ÍICII iattrc1l1do1; 

7 - Do jure du provas denrio fazer parte pelo 
IIIIIDI ue, mrmbros, 1endo um rcprc•cotaote do COR-

DE DIREITO DA COMAICA 

<!art6rlo do "º 
DE NOVA 

e11c10 

O_I T A 

IOUASSU' 

L 
da citação, com o prazo de 30 dias : 

O ...., .leti Pelliol, Joiz Sob1titule legol do Coaorco de No
• ""91, Eotodo do Rio de Jonelro, por no11ooçio no formo 

do lol, etc. 
Fu ubcr a todoa quantns o presente edital virem ou dêle 

aMd•u10 tiverem que, por melo deste, cita, com o prazo de 
Mlla (J)) dl11, a Manuel Martinho .llallez, que tambtm usa o 
llllie de M1ooel MarUns para rupooder ao, lermos do pedi
Ili 11t 111p11mn10 de coosentlmenlo marital feito por sua mu
llr, A1g<1101 da Assunção Alonso, ludo nos termos da petição 
U11pa<110 1dlaa1e tranacrilos : - Pellçao de lls . 2: - Exmo. 
~-Dr. J••• de 0orello da Comarca de Nova lguauú. Angellna 
• Ãlllil;lo Afonso, porlugucu, casada, de prollaalo <1omutl
~ fllldente nu ta cidade, por lntermedlo de seu advogado 
_,lo li Ordem dos Advogados do Braall 10b no Sl5, na Se
t',_!,<lle 1!11ado, e com escrltorlo na rua Marechal floriano 

...., oes11 cidade, vem expor e requtrer a v. excla. o sc
/llllte: 1 - que a suplicante contraiu matrimonio no dia 5 de 
-.ide 11103, em Sl o Pedro dos Sarracenos, Cor.celha de Bra, 
~:.._Bepubllca de Portugal, com Manuel .lalarllnho Kallez , 
..,.:,.... cbeear ao Braall pas,ou a usar o nome de Manoel 

PARA 
MAIOR 

Poro que o seu corro 
lhe propc rcione o má

ximo de utilidade, e 
constituo um meio de 

tronsporte realmente efi
ciente e seguro, trago-o pe· 

riodicomente oo nono 
Posto, of,m de que o lu

brifiquemos com os pro
dutos Esso, mundialmente 

fomosos pelo suo oito 
quolidode. Nodo con· 

tribue tonto poro o vido 
de um corro como 

uma boo lubri
ficação periódico . 

POSTO ESSO UNIÃO 
José Moreira Neto 

Ruo Dr. Tibou, 80 
NOVA IGUAÇÚ • ESTADO DO RIO 

• 

CORREIO DA LAVOURA 
ÔH0ÃO INDEPENDENTE 

R1gitlado, tú a«J,do com o du;r,/o fl<kral ,r,U.i16 , tl1 
U tu Julho d, 19l4, no c.·a,torro do io Ofir10 ti, Notas. 

Fundador: Sllvloo de Azeredo 

Publlcaae aoa domln&o• 

ASSINATURAS : A N U N C I O S 

Ann cr, 30,00 1 P,eço por c,nt,,n,tro : 

~:':.~'~':ulao : ~:: j i\:."~'.:i:::.'o~!' ~;~ 
N atrasado • 0,70 lndeler min1du Crf 3,00 

Publicações a pedido, preço po r tinha : Cr$ 0 ,80 
Para anunclos a longo praio, dcsconloa n peclala, 

Toda corrupondmc,o sobr, """""º' dn., , ., dingula 
a g•rencia du t, jo,nol. 

R, Bernard ino Melo, 2075-Tel. ISO-Nova lgaau6 ·E. do Rio 

~ -·- Iga.a.s9tí l-=-goa_uú_Ba!...:...QU2_te _[l_nb@ 
RESUMO DOS ATOS DO SR. RESOLUÇÕES DE 6-9-1951 

PRESIDENTE: 

a) - Tomar clencla do bole 
llm oficia l n. 27150, da LID. e 
da ca rta de agradt clmeoto en 
vlada pelo 11, oclodo d r. Marta 
Santo• e arqulvj-loa, b) - rea 
llzar no proxlmo domingo (hoJe), 
dll 20,30 b 23,30 horu, uma 
domingue ira dançante, cm ho
menagem ia nou u atletas de 
võle l que, de modo brllhanle, 
levantaram o T orneio Inicio ~o 
10 campeonato lemlnlno de vo
tei, patrocinado pela LID; c) -
lnclulr no quadr~ 1oclal, como 
contrlbulnle, o sr. Yenr .111101; 
d) - atender ao pedido de exo
neraçlo do cargo de Diretor 
Snclal, lnrmulado pelo usocla
do Carlos Porto Diu. agrade
cendo-lhe os serviço• prestados; 
e) - designar 01 auocladoa 
Alei Nunes e 0omln~o• Panela 
para auxiliares da D ireção So
cial; 1) - atender ao pedido 
lormulado pelo associado Hugo 
Papaléo. 

Nota Jguusú, 6-9-1950. 

fo,..ondo Coiso Golaora .. 
Diretor da Secretaria 

/ 

a) - 0liciar à LID. , ollcltan
do licença para o IBC diapular 
parli1n ami, tosas de basq uete 
com o Combinado fl amenao. 
no dia 7 do correale e de võ· 
lei e basquete com o Ri ver P. 
c., 00 d,a 9 tambtm deste mb; 
b) - tomar conhecimento e ar: 
quivar o bolelim do River P, C ; 
c) - agradecer 10 ar . Carl.,_ 
franci1co Acioly e <lml, Se, 
abora a eenlil recepçio 10 cor
po socia l do IBC, realizada DO 
dia 2 do corrente mês. 

HéLID SOMA - 10 Secrel,rlo 

Farmacias de plan\ãi 
Fumacia Central - Rua 

Marechal Floriano Peixoto; 
u94 - Tcl. 16. 

Farmacia S. O.toiel Ltda; 
- Rua Bernardino Melo, 
1717 - Tcl. 181- . 

Coabbilidade, Aniat. Fi,cal, 
CoDtratos, Traaal. e l•c•li· 
uçi!es de Firmas, Sc1ar01, 
Oecl. Imposto de Reada, tlc. 

Manoel Pedro de A. Couto 
CONTADOR 

Escritório : Reeldtocla : 
Av. Nilo Peçanba, 23 .3°.s. 6 Av. Nilo Peçaalla, 6JI 

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

Eugenio Beauvallet 
•• ele/torado #otta-igu••••••• 

11, IOb o regime da comunhão de 'b ens; 2 - Acontece, =· QDe ao ano de 1935, seu marido abandonou voluntaria. 
11 .... • lar conjugal, não mais a ele regi essando até a presee • 
..,j" 3 - A supllcanle envldon todos os esforços para des
.-i ~ 0 i:aradelro de aeu marido, Kanuel Martinho Maltez, 
911 "' m un va o nome de Manoel Marllns, porém não lo
--"/::lb auas dlllgtnclaa; 4 - que o casal p ossu , entre 
lilallo , uma :lrea de te rreno cons tllulda de trts lotea d t 
lado litaada •• rua Capitão Sena Araujo, oe,1a cidade, mt, 
1111 11ª~1 l:!o 39 melro, de frente para • rua rele rlda, 46 me
- 111 D doa lundos, por 56 me tros do extenalo da lr,ole 
D. 111 Idos, de ambos 01 l•doa, confrontando de um lado com 
.. r,il4a da SIiva, do oulro lado com a auptlcanle e pclc,s lua. 
li Pi."' Jott Roaa Rodrigues de Almeida, adquirida de Lalay<I 
1111, eaia de lloraes e sua :nulher D. Adella Chaves d< Mo· 
Ili ,:ar Hcrltura publica de compra e venda lavrada nas no
!iaeãt labelllo do 2° <oficio desta Comarca, cm 17/9/1919, devi
~ ~'11•trada ou transcrita no Registro de ,mov~1s dJ 1 • 
Ili ea, r Cio deala Comarca no livro 3 - F, 111. 2&, •ob n" 
..; , /'t/1921 . 1110 poa10,' com lundamenlo no arto 251, ln-
11~ 0 odlgo Clvll, vem p<la presente requerer a V. Eu, 
~ K auprlr o con1entlmen10 de seu mc:11c1onado m arido. 
llaiíi., lrllnbo llaltez, q ue também u•a•a o niime de Manod 
la efe11o ~•• se encontra cm lugar Ignorado e não aabid>, pa
Jllt.,111d I lapllcanle alienar a :lrea supra de,crlta, na tor ma 
T ... ~ •Do§ unlco do ali. cllado em seu Inciso IV. Seal<s 
~~ : - delertmc.io. Nova lguusu, t de julho de 1950 (ass,) 
D, 4., llbea11 de M?raes, (D,vtdamcnle selada). DESPACHO: 

Tendo sido ccnvidado pelo Parlido Democrata Criatlo, 
oade ocupa o cargo de to Vice-Presidente, a concorrer aa1 
próximas eleições como candidato 10 c,rgo de Vereador por 
eale Município. declara que aceilon a rclerida indicaçlo, D& 

A UTO SOCOl~ lxO a q u a kiuer hora qualidade de cidadão brasileiro e Nov1-l1uas1uano de coraçlo, 
em cujo Município sempre trabalhou, traballta • lrabt:111.••1' 
por Nova l&ulSsú e pele Es lado do Rio, por um Br11il melllor . 

~ 10•::c1u110, Em ln/50. Ponte. DISTRIBUIÇÃO: Dlslrl · 
6tr slbst Oltcto. Nova lguanú, 6 de 7 de 1950. O 0ISl:,bul 
11 p0r ed::••0 : Wilson lletlo. 0 r,pacho do Fotb11 11 v•: Cite
~ 11, com o prazo de 30 a tas. E.,, 5 9 50 Pe,llnt O 
• 1or .. e:1111 ser, altndo no lugar d~ coslum, e put,l,cado 
.. do I lel e 1eu pruo, que correr4 da primei ra publica
..... f,[eaeote, conalderar,se.t lranscorrldo as lm que decor
~o .:: dtu Iludo• e assim pertell3 a cltaçlo. Dado , 
!I. lot e1 1 cl~ade de ~ ova leuusú, Est1do do Rio de J•ne • 
Ili e tlriq oco dl11 do mêg de setembro do ano de mil novecen, 
~ o daiuenia. l!u, (111.) Abtla,do p;,.10, Escrlvlo do 4c e• · 
ltii, A..,:.11~&ralel e aubacrevo, O Juiz Substflulo legal: (HI) 

·~-- 1-? 

Embora pe rtcnctndo ao P. O. C . se elelto, na ra-.ara 

Milionários 
Municipal estará sempre pronlo a apoiar qualquer 111unto de 

E e inleresae público, sem objelivar cõr par1idj1ia l!lla é a coadl· 
çlo pela qual ingreuou no re lerldo Partido. que visa, Haim. 

' • lormar _p olítico, novo•. e a l•slados do conchno dasp:>1içllca. 
Reaoluçau da Diretoria 01 reun ião realizada cm 6-9-1959 : Tudo po, um Drns,I mt lhor. 

o) - Aprovar ~ ata da rtu1111Jo anle,ioY; b) - toma, 
co_,rh,crmento do cont·,t• f v ,mulalio f,1/a A A Filhos d, /guas 
su. pa,.n o ba,/1 rtal,vido no dta 2 djs/1 mls d , t,rmiNu,sdo o 
agrad,cimtn.to d,, me5m o; e) - cq,sli,c, , o otÍcio n. 115/:iO, da 
LID; ú) - Ml11rur ·se du u flcio "· 13~/50, do Mu quita T. <.:., 
qru f oi a,quivado, ra/1/ocando o alo do s,. nrr,tor d1 Stere• 
tanu com relaç03 a ac,itaçao d~ e nvi/1 fn,mulado t,.lo "'" 
mo o/leio; 1) - atmdu ao r,qu1r1mmlo do s,, Rô,nul~ P,,. 
ron ,, 1,oJicitando J1c1nça do curgu da Dir1tor d , X adr,~ , d, 
20 S,cr1ld•in, '"'"'" ª mtnlt , t,o, ,1() dfas; 1) - arquivo, o o/1 
c,o n . (17/50, da f,roJª . Â JXO Fa,ra Sooru, it11p1lor tu 111sino 
g) - dtsUJ na, u, ttrras,fliras, a, 20.90 horas, para a r,a/i
:açdo das rtu11rtJ1s ordmd ,a,, $1ntt:nau, da Diretoria, t1,npo
rar1amtnt1,· h) - nomear us srs. /~sus B:iesso OrliN J!s1un 
çao , Cario, JJ,t Pr,t, Ch~mbar,/11 pa,a vlsil~r•m, 1m ,rom, 
do Club1, a stu. Ma,r,i Lu•ta B rt;u, m•mbr.., d:, IJ,parta ... m
lo F1,nl,,mo, que u :ci,, h,sp1l li• , ,1 - 'º"'"' con/uc,. 
m111tu da b.Jlarruta t..rJ mi d, a,.: sto, qu,, , <ruJn/iJ: .. 1,,,. 
cadaçJo dn mls d• ogDslo, 2 98!J 00; D,spnu úo rr.ls d, agDJ• 
lo, 8 691,00, ~alúo an!t,r ,, 12 726,G0; Sairia atll!ll, 11.4/2,r:IJ 

,lf::J\JS BAe9t30 - 0:ft'tttr ~ 3m\'m:a 

Nova lguassú, 2 de sel<mbro de 19~0. 
as) EUGl!NI0 BF.AUVALLET 

.=oao ºªº 01:10 ... 
Oficina Mecanica Agostieho 

Conserto,, Rdorm11 em cual 

e Aceu orios • Solda Elllrlca 

e a O,irhlo • Platar11 e• 
reral - Servlç• de Tena. 

Agostinho Martins Da.arte 
HUI\ DR. TIBA U, 60 - Telefone 12.11 

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

co ___ omv _____ m 1m 



FEIJÃO NO ~UND O Torneio de 
Oa.ça. d.e 1950 
Coloca;ãf'J do, concorr•nte, 

•m 3-9-50 
Pontos 

ttBIDO il llVOUII 
~·l;@·i-Ml:bl€4ã§:l•J4:11wa•,:1,p.9., •• ªtWEW•JWtt·i;íi·M·IW€IF-,, 

~ fundador. SILVINO de A.ZERt:.DO • 

Slo conhecidos agor• graças •oJ esforços da FAO, or-
110 das nações Unidas, alguns dados estaliSl,cos referentes ~ 
produção mundial de feijão. Esses dados oxcluem o fc•lào utl 
lfzado como forragem, e Incluem duas espéclrs di: l!rvllha : 
11cowpea~'' e 'plgeon pea&". Relatlvament~ ao volume produ· 
&ido. ;.dvt>rk c1 fonte que os totais são dados incompleto~, em 
ylrtudc d1 grande varled•d• de feijão culllvado no mundo e 
da deficiência de lnlorm,ções sobre a sua natureza. Nlo obs
l1nte Isso, vale o reglslo dos elemento:1 em apreço: a pr~d~: 
çlo mundial de feijão montava, em 1947, a mais de 6,3 m 11.il.
de tone:ad,is, conlra 6,7 mllhões ('lbttda!il, em mé-dfó anual, no 

t" - Ca•taoQ Bocci . 385 
2o - Celso F. Pereira . . 315 Red. e Oficina, : Rua Beroardino Melo, ZOH Telelone, llt 
3o - Mariaoo J t.J,inno 320 -.\-:-N~O-::X::X::X::IV---------:0------------------------
40 - Holy Lonro,a . . . 314 NOVA IOUASS (Estado do Rio), 10 OE SETEMBRO DE 1950 l'í. l.7fT 
5o - <Jaarioo ,,. Sitnona.to 313 
60 - ll,1000I.T l(,bc,ro F" 292 

perlodo 193(-3$ . 'jo - Arnaldo l'.:.l:.uc,ras 248 Ginasio Afranía 
Peixoto 

O p~í" 1;1a!or produtor de fe :jJ.o ~ a Chlo:l, cuia p~r11•u 
e,&o. em 19t7. montou a mais de um 1erço da mundial: 2.;-J inl
lh6es de tou<ladas. No a,o anterior, l!to é, cm 1946, a p1odu
(IO chinesa de feijão atingiu 28 milhões _de tonel.da~. L>e
pols da China, o país maior produtor de fe•1ào é o Brasil, se
&ondo admite a FAO. Produzimos de feijão, em 1917, mais de 
um milhão de toneladas, ou melhor. l O~G mil toneladas. Em 
1939 a produ·ão brasileira de feijão alcançou 790 mil tonela 
da• ~ no perl~do 1934,38, em média a~ual, 823 mil toneladas. 
J• em 19!8, segundo divulga o a<tnlsténo da Agricultura, pro
duzimos de feijã,1 1.133 inll toneladas, quase a metade da pro
dução chinesa dessa leguminosa. 

s~ - <'é,ar Palmeiras 155 
Uo - R.•miro \\\,lil,•rs 160 
10~ - Jvsé Mcrand,,IA 126 
(lo - Ponlo B.i, 102 
120 - Otaeilio Araujo . 36 
130 - Adalberto S. Oliveira 35 um estabelecimento 

de ensino que hon
re o 111uaiclpio de 

Outros pai,es itrandes produlores de feijão são os Esta
dos Unidos, ruja produçã~, em 1947, Incluindo favas com,s~l
tels e pequenas quantidades de grão de bico, montnu a 7,9 
an•I tonelada,; a Espanha que, e,n 1946. produziu 137 mil tone
lada•; a ftalla, ruja produção montou, em 1947. a 131 m,I to
Btlc1da!I; a lugoslavi?, que produzia &ntes da guerra, em cultu
ras ,-ssocladas, cerca cte 104: mil 1oneladas anucti~; e o Méxlco, 
que prnduzlu, em 1947, 199 mil t,•neladas de felJào. . 

l(o - Antonio M. F. Batista 
150 - Norival R. Vioira . 
160 - Sebastião Lima . • 
l70 - Carmino de Nigro . 

Nova Iguas~ú ;I 
4 ----------· 

~;-{""'° : • .... • .;-, : :-:-: ,:-:·. :M: •• • - • o • •• • r; • • : : : ...... O • • 

Também se classmcam como gr2ndes produtores de 1~1-
jlo os sej!ulntes pahes: a 81rman1a, que produziu, em 1946, 
cerca de 33 mil tonetadu; 3 Bulgarla, em 1947, com 23 mil to
neladas em cultura slmpl,s; o Canadã, com 39 mll toneladas. 
no mesmo ano; o Chile, que produziu 75 mil toneladas em 
11117; a Colornbla, no mesmo ano. com 60 mil toneladas; a 
!'rança, com 57 mil loneladas; a Hungria, com 42 mil lcnela 
das; a Rumanla, co,n 83 mil toneladas; a Turquia, com 73 mil 
tnneladas; e Portugal, que produziu em 1946 cerra de 33 mil 
lonelad~•. 

CASA SANTOS 
(EX• 1\LFJU1\TARUI S1\NH)S) 

=E Ili/-

Milagres de Setembro 
lenda especial do seu 22º. amversário 
Durante este mês vendas sem lucr.:.s 

Uma pequena amostra de alguns preços 1 

Pasta Cessy 4,00 
» Colinos 4,30 
• Odol . . 4,30 
• Eucalol (grande) 4,50 

Sab. Cessy (caixa) 7,20 
• Eucalol , 7,50 
» Lever 8,10 
• Dorly 6,60 
• Carnaval . . 5,40 
• RosasP.Caldas c/ 16,20 

Vale Q. Pesa (1) 5,40 
• Carin (1) . 3,90 

Oleo Cessy 4,00 
• Eucalol . 4,90 
• Mauricéa . . 2,70 
• Glostora . . 9,00 

Talco Mascote (grande) 5,40 
• Eucalol . 5,80 
• Gessy • • 6,70 
• Ross • • 7,60 

Loção Brilhante . 9,70 
• Fixadora Coty . 29,50 

Leite de Colonia . 7,00 
Brilhantina Coty . 12,40 
Pó de Arroz Coty . 10,60 

Fixador Superfixo 8,10 
Gumex em Pó 3,10 
Esmalte Cutex 4,30 
Escova Odol 6,30 
Cilete Azul ("' dezena) . 4,50 
Gilete Futebol (pacote) . 2,00 
Toalha de Rosto (branca) 9,00 
Toalha de Banho (branca) 26,80 
Souquetes Colegiais . 10,30 
Lã Supimpa (novelo) . 1,90 
Papel Crepon (peça) . 1,90 
Chapéu Ramenzoni 180,00 
Boina Colegial . 19,80 
Suspensorio Ipú . . 22,00 
Lenços de côr firme 4,50 
Camisa Tricoline . . 44,80 
Pijama Tricoline lisa 114,70 
Pijama Tricoline listada 139,90 
Cuecas Tricoline de côr 13,30 
Colarinho Marvelo . 10,80 
Meias Arranca Toco . 4,80 
Paletó Veranista . 35,80 
Linha Zebra . 5,10 
Linha Brilhante . 4.30 

SÓIIIIEIITE 30 DIAS OE 

milagres de Sete m. bro 
-DA= 

Razões geográficas ... 
(Conclusão da 3• página) 

sím, comprundemos que nesft Brasil de clima, de po;sogem 
e condiçiJes tão diversus de Portugal havrria de surgir para 
o povo brasileíro uma indole difere,,fe da dos portugue$es 
Surgiria um sentimento nucionul de orgulho a esta terra di
/PTente e q11e condicionava hdbilos tumbhn tão diferentes. 
Era o hnmem ótonwdundo•se "º meio e ja não aceitando os 
llabitos imporf,idos. De um lado porfugueses acostumados 
ao trabalho vigoroso dos po,,os de clima f,io; de úulro , s 
brasileiros de umiJ terra {trlil e por istn mais indolentes. t-

de u,n clima mais quente e por isto menos afeitos ao . /ubu 
t,,, ... /11,gav,lmenle foi o mel'J gtngrd/ico o primeiro d1feren
ciudo, entre Bra~il e Portug1J/. Eru a terra diuersa fuztnrJ.r, 
diversos os viventes ... Ja ,·s~,m era predito ha mais de 2.4b0 
anns. Vinha das incunvcniincius e vuntugeJ,s dos terriMrios (.i 

Indo/e dos povos. 
Portugueses afeitos ao lrllbt../ho. oriu11dus de r,giõrs 

frias. nnde o truba/J10 1 uma necessidud, quase fisiológica .• 
Brasi/nros, n"m i'ats que11te, de um m,1do I[erul, onde 

o tr-Gbulho í,zsfJtto aumenta as calorias, tornando i11suporta. 
vel a temperatura ... 

Portugueses de decis(Jo firme, stgura, como herança de 
um 'f}llVV que a recebeu da here~iJarirdude de uma. raça// 

Drusileirns, sonhadores, rdeulrstas, embevecidos com a 
grandeza " puj,,nCfl da terra natal ! ! Portu{(al, terra de uma 
decisllo ! ! Brasil, terra de uma exaltação ! ! 

A terra brasileira ,,ilu carecia, como a portuguesa, do 
trafnlh'> litd,,icn de oito meses para a produç{j,rJ dum ano; o 
clima nlJo permitia a cot1sumaçâo de muifo ene,,ia; as r,gzôts 
,.xlàsiavom tornando os temperamentos rom4ntzcos; o cr,,za• 
,;.ento das ~aças deu.nos o ardor d ,s indlgenas, a dociluiude 
do ,ugro e a saudade dos pnrtugu, itS,' a alimeniaçtlo, de hdbi• 
t s importados de um clim" frio, rtca, justume11te "º qu! nd11 
devtrio ser- ,ros amildc, os- acar,etou.,ios uma sulMiufriçilo t· 
d J uma consequente indisposição uo trubulho cne,,g1co; os 
costumes herdud,,s cios negros e dos lndios e ainda udupladr,s 
uo ,nrin produzirom /8ndências diversas d1J dos poriugues~s 

Com tudu is/o, foi o Brasil preparando sw1 prdp11a Ut• 
t/r/)tndência. J::,.,, ti Noção qu'! lom .. wa persona/1dude. Era _u 
ftili, r,acionol que se ,narufeslava ! E Pu,-/ug1.1J rte?nhecio 
,-.s~tJ grodaliv., mai,,ridade, iahfo que cedü nao cuns1deruv,I 
,, BraçiJ simples e I miu O 8r'tHil era um est,,d'! tJ_nde /)or. 
tugu,se.:; e b1tHilr1r .. s ombreavam nos ~es"!us d,re,/,1s, quu 
·w col6niz'-',1u, q:,rr na defesa du ttrritdrw, ou mesnw nu 

gf>VetnJà rtcouhecia Portugal que o Brasil pos.s_t,ia uma U"1~ 

dudt ,. ,ria/, umà unidade cu/11,ruJ e t1il_·> turda, w a po~sw, 
u,nu u,,idtldt po/tllc" Ass11n, "" adm,mslraçdo Ktral, regw1t~, J 
ou municipal p 1r tugues1s e _brt1silt1ros, "mu,,ad is, f>repan, 
,,tm a obrJ du ind,pendlnctu desta tnro I . 

Quantos p rlut:i.,e~es, ng,str,, u Ht-:,ldrta, nllu labu/., 
ram p,J,, lnd,penál,,c,a do. Brm,i/? ... 

Nlio forr.1m advtndrros, stnlirum tll!S que brasuerros sa 1 
p,,rf,.1rueses nascl,Jos na Brusi/. 

6
. 

1 ~Eram as novas conúi(ôts de vida que criavam am un ~ 
para a conscilncia nacianal ! 

1 
tJp . 

E uta e mscienciu, se,clidt~ aU m esmo pe os p, "º·" 
t>ortugu~sts amigoi; de 11n.sta terra, culmrnou com o /'í', du 
l,rdependlttciu d,, Brasil prcclamudu por um pm luf u 5 . a 

Foi a gruutÜZ.J desta ~trru qu,, por sua.!) ruz. ts g tt1gr • 
f."cas nos dtu o unidadl racral, cuJtur-al e pull/Jca. 

Te,nc,s pura com ,ta um grande tributo. 
Lmlbremos do f>o•la: 
Braslleho, ímill na grandeza a terra em que nasceste J 1 

CA\SA\ SA\NTO§ 
llla Marechal floriano PeiKofo, 1968-Tel. zoo 

RAP 

loititolo rnoirn Dr. f rmiuo !ant'Anna 
•avA IGUASSÚ e. DO RIO 

(NCOHTRAOA NAS DROGARIAS E fARMÁCIAS 

Seus laboratórios á rua Joaquim Palbares, s,ii 
Telefone lli-11115 - Caixa Postal, 60~ - RIO 

etA Tf1 - Peçam o fndleador Ho111eopfüco 'COl!LH<> 
BARBOSA''. eacrevendo para o ende,e:ço acima. 

M~OICOS ESPECIALISTAS - APARELHAGEM M ODERNA 
/J J"ttrn,,s _ úic~ra, Oástrlcu e Duod1:na1s -

oenças fígado - Vittlcula. 
D ,n as dt · Lvrarao - Hipertensão arterlal e suas can-

o ç sequencias. 
l.hctras Varfcosas - Antigas e recentes, s,~ _ope!~açao 

e aem rrpoueo - Varises - Flebilcs - . 11~1; 

Dotnçus de ..,,., INrO! - tnfla:uaçao doe ová, il')s d t' t· 
gulari<.1t1dc nu re,ras - O . avidez e _sua con u~- o •. 

1l"rTir"lS - Asma - 8ronq1111es - a~m~h,,.a i: 
Dotnças .,. -'- ónica - !>inu~ih: - U1licár11. 

Stli/;s, R,11tnn'1 ,,11us - Tratan1en10, n~odern~s e dicJt(S 

LuborO(ÔfllJ Hudw:iCO"/>iUS - Rutlwg,ot,11 .... - 1 st, s 
A"t'l{lCOt - r,,bu;.:tn ,1; 

R da Aassembléio, 32• 3º Pov.-8 ás 18 hs. 
• TELEFONE 2t-49ó9 - RIO OE JANmo 

Lojas La Cava 
/4 ~ -

/.Ui,: , 

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

tDficinas de montagem e consertos 
Serviços de conservação a domicilio 

Chamados noturnos : Mal. Floriano, 23C,T 

Rua Mal. Floriano Veixoto, 2399-Tel. 325 

NOVA lGUASSU'-Estado do Rio 

LAVRADORES: 
C,so estejam iotrrcssados na compra de tratores, 

,rados grodcs e semeaJoira,, dirija:n,,e ao Mioistcrio da 
Agric~ltura - Seção do Fomento Agrícola, 17' R. A,, 
•irn,do na av. Ministro Lira Castro, 227, onde serio 

prr~uJas informações :aos interessados. 

LAVRADORES : 
A S,çio do F,m,,oto Agrícola ne,re Munid~io et· 

d vcnd--nJo mu .lH de Cv-~uciro Anão a 10 cruzeirot. 
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