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Vote nos melhores homens de sua Patria para que ela seia a melhor das pátrias 
rr.:----:.,;::..: r: JI 

MAIS DE 10 MILHÕES DE EL-1EITORES NCJ PAIS 
11-----

s. Paulo o Estado de maior 
0 oe1loiente eleitoral, segui
do de Dlina.s Gera.is· Te.!"ri
tório do Bio Branco, o menor 
Dúoleo eleitoral do País 
o 11lllmo dado eslatlstloo 

,6bre o elellorado braellelro, 
roroeoldo pelo T. S. E., lodlca 
que existem no paio 10.176 476 
eloltoree qualfllcados, sendo 
s. Paulo o Estado que molor 
coeficiente apresenta, c o m 
1,745.275 eleitores, eeguldo de 
JIIDBI Oerals, com 1.674.185 
eleitores O menor o ú c I e o 
eleitoral do pais é o Territó
rio do Rio Branco, com ... 
11,17/i eleitores. 

Mloaa Oerafs 
Mato Groeeo 
Pari 
Plaul 
Porelba 
Pernambuco 
Paraoã 
Rio ae Janeiro 
Rio Grande do Norte 
Rio Grande do Sul 
Sergipe 

1.6Hl85 
130 370 
277.692 
18! 786 
370 961 
452.545 
327116 
513.449 
196 843 
841.879 
154303 

Oiretor.Oerente: AVELINO D~ AZERf.00 

~NO XXXIV NOVA IOUASSII , r>tado do Rio), DOMINGO, 17 DI! SETEMBRO DE 1950 N 1.748 

Auto móveis A L APis ••• 

~- CANCIONEIRO DA 1
: ~-~,~: ~~:.~ ~~~· LIBERDADE 

São Paulo 
Santa Catarina 

1.7-15 275 
835613 

!!leitores por Estados O eleitorado dos Território• 

Amazonas 
Alagoas 
Bala 
Cear• 
D11trito Federal 
Baplrito Santo 
OolAa 
11aranhlio 

Eleitores 

76.179 Aere 
1'3.213 ti mapá 
667.339 Guoporé 
623·881 Rio Branco 
837.4281 

Eleitortt 
8.000 
5.517 
3 793 
2176 

lSS-524 1 214.917 Total de eleitores em todo 
232.499 o pais . . . . 10.175.476 

A MEDICINA NOS 
ESTADOS UNIDOS 

(Colabonçlo Hpeeial para o CORREJO DA LAVOURA) 

Dr. Pires Rebelo 
A(Hls ,ut1 a,ros tú aMslncia 1 inclusiv, trabalho didrio d2• 

IIOS Estados Unidos, acaba d• oito da manha às sois da ta, 
"6"tssar ao Brasil wm dos th, apenas COM um p,quen,, 
•llis ltglti,,.os r,pr,sentant,s inlervall/ para alm~. 
• nossa mtdici,.a, o dr. Eu.. Ditlria,nante s4o realizatia.11; ,.,,io Esltlila Li,rs, Portador inlervençDss ,mprtgando-se as 
ti, .,,,. noffle ilustre, jd seu Ucnicas mais m odernas. .A' 
,,,; 1 wi,strt, o saudoso prof. noite o corpo cltnico do hos 
Est,lita Lins, ftJru o iniciador pital se reune e os casos op,. 
U fscolu u,-o/dgica no nossn rodos ou em fratamentn sau 
,Ois • o f>nm,rro catedrdlico disculid,,s e ,s/udado.,. O Ira. 
,luso .. puialidadt. balho , drduo • proveito,o, e 

S.~11indo o t%tfftf,lo pote, em lq/Jos os setores midicos o 
IIO, tUs<U cedo iniciou trJba- p,ngresso ; enorm,. 
Utos , e-studos originois que Durante os lnngos onns em 
Jlu val.,-am dois prlmios con. que viveu nos Estados Unidns. 
fmdos pela Acad,mia Nacio, twe ap,,,as uma i,rlerrMpção 
aal de Medicina, oo mesm'.J e usa foi em 19,U e 1945, 
,.,,,po q.,, publicava lrls m- quando segu:u para o •front• 
,.,,ssantes livrc•s "Rins e ~eus eurnpeu cnmo o'/icial mtdico e 
-~,hs", "Do,,,,as da prdsla~ onde nos hr,spitais de sangue, 
lo e • Saúde dos velhos'', e sub as chuvas de b1Jmbas e 
llfMO sirie de monografias sõ granadas, cump, iu heroica. 
tr, c1ssuntos de sua especialt. mente seu dever de mldico t 
tlad. patriota, tendo sido mesmo 

~,us trabalhos rtperculi, ferido na tinha d• ,,.,.,,. 
r~ ,ao est,ange,ro e u,n bel,, Embora ja aclimatado nos 
• o ,nl4o jovem urolol{i>la Estados Unidos, o dr. /:,'st.t,ta 
4r. Estdita Lins recebeu um Lins ndo resiçtiu ds saudades 
"'111roso convil1 para e,uru, de sua palrio fj, dos amigos 
., fu,rçôe< {U aso;ist6 nte es q u e aqui deixou e ,Por isso 
l~angeiro no Hospital :J, Bal· resolveu voltar dtfinilivo,nen. 
liMor• e no Nt11J Yu,k Hos te ao Rio de /aneirtJ, trazendo 
i,;tal._ NoJ hospitais norte• uma enorme bagagem de pro. 
ª"""canos foi logo acolhido grtssos cientlficos nos domt

de "A Noite", fomos surpreen~id~s por agradáve_l noticia .. 
E' que se talava, pela pnm_e1~a vez no Brasil, na !abr1ca

ção do primeiro au\omovel brasileiro. 
Avidos percorremos o comentário. Dizia ?as !inhas !lº 

novel veículo, misto de Ford e Studebaker. Sena tao boruto 

quantoº a~~rt; de 4 cilindros seria extraordinàriame~te eco
nômico. As velas, o magneto e o carburador constituiriam as 
únicas peças oriundas de terra estranha. Não ~ue houvesse 
impossibilidade de fabricação. l\_1las é _qu~ _?nerana sobremodo 
a fabricação. As velas necessánas à 11puçao d? n:otor, custa
ram vinte ou trinta cruzeiros Se fabricadas, ficariam por du
zentos cada. E assim das demais. O restante, porém, do me
nor p~rafuso à textura do radiador, inclusive molas, era na-

cionalPara arrematar, acentuava a reportagem que o referido 
automóvel marca PINAR, se encontrava em exposição. Qual
quer brasiieiro, desejoso de conhecê-lo, poderia i_r até a~ Mi
nistério da Educaç~o, em cujo páteo o encontraria faguelro e 
em ótimas condições. 

Curiosos, fomos até lá. Atrasados, porém, não o pude
mos ver. Já o haviam retirado, a fim de que fosse iniciada a 
construção em série, com a ajuda do govêrno brasileiro. Res
tou-nos, apenas, uma fotografia e alguns esclarecimentos, SE:
gundo os quais seriam vendidos ao preço de quarenta mil 
cruzeiros, cada. 

• 
Recebemos, com eugeetiva dedicatória, 

·'En Alas dei Ci,nto", magn1!1co livro de poe
elae de José Rotu~do Ci,mpolloree, confeccio
nado na Editorial "Ei Pensaroiento", de Bue
nos Aires. 

Apresenta-nos, como nas obras ante
riores, de naturalidade e eepontaneldade ca
rncterlstlcas, coneubstanclaéas na beleza daa 
imagens e desenvoltura dos r itmos. 

Campo!loree é um artieta p erfeito, um cancioneiro da 
liberdade, que ocupa lugar de relevo na literatura argenti
na ao lado de seus maiores expoentee. Externa as euaa 
emoções com a maior nitidez. 

Poeta da natureza e do amor, prolundo observador 
doe eecaninhoa da vld11, um poeta filóeolo, de gri,nde eht 
v11ção espiritual. losigne cinzelador da p11lavra escrita, de 
um trabalho multiforme e extenuante. 

A slnteee é o mala alto cimo da perfeição humana. 
Ela encarna a Intuição, porque realiza a !u•llo incandesceu
te do eaplrlto com a lorma, no seio da palavra. 

. . "La pneala tlene eu principio en la vida mlsma, ya 
Dêsse dia em diante nada mais soubemos. Os iorna,s que no es vid& ai le quitamo, todo eu caudal de hermoe11· 

silenciaram a respeito, talvez aguardando o prometido auxílio ra en la mé.s alta expreelóo dei arte. U eupremo conatru
governamental, bem assim a instalação da nova fábrica .. Em · tor dei universo tamblén !ué poeta, ya que nos legó el 
nosso espírito ficou a esperança de um dia ve-los pela c1da- poema mé.s grandloeo de todos los siglos, dentro dei mar-
de, macios e velozes. co pollcromo de la natureza". 

Eis, porém, que uma surprêsa nos reservavam. Quando 
menos esperávamos, passando de trem, lemos o anúncio : 

Pretender codificar a cultura e a liberdade do pen· 
samento humano é a negação do homem, - diz o autor. 

Extraimos do soneto "Un afio mé.s'': 
"Automóveis PINAR", pintado num dos barracões que se en-
contram ao longo da rua Marechal Floriano Peixoto, nesta / .Ay ! c6mo pasa ,l ti~mf>o amada mia. 
cidade. lln ,.ii, mds ... q11~ i,nporla si llroamos 

Os Pioneiros da Indústria Nacional de Automóveis u11idus nu,slras almas y marchamos 
Reunida escolheram esta cidade para o parque industrial. E cantdndol, ai amo, q,.. es nu,slru gula. 
aqui instalaram a fábrica, reservando assim, para Nova Iguas- . 
sú, o privilégio da fabricação dos primeiros automóveis bra- E eôbre a a_usencla do seu lllhinho, o encanto de sua 
sileiros, o que não deixa de constituir um acontecimento bas- vida, diz O poeta· 
tante alvissareiro e promissor, pois o desenvolvimento de 1 Como se llnta todo dt tristt ztJ 
uma indústria, como a automobilística, representa um sem 1n ,sta soledud en q,u m• ofl1j11 
número de vantagens, indiscutivelmente ligadas à prospe1ida- porqut falta ,1 bullicio d, m1 hijo 
de e grandeza locais. qu, me lltn<J tú am.>r y d, /JMrtza. 

M A C E' simplesmente deliciosa a leitura de "En Alas dei ,.========================- Canto•·, de uma sinceridade humana, superior. A luta nobr,, 
SELE> Ht>RiZf>NTE• SANATÓRIO STA. TERESINHA 

P•r1 doentes do aparelho respiratório. - Diretor : Dr. Luiz 
de Aaeredo Cootioho. - Alimeotaçao boa e cuidad•. - Poeu

motoru - Raios ultra-violett -- RAIOS X:. 
Annidt Canodal 11• 938. - Fooe: 2-lbla. 

da mieerla contra a opulencla, da luz contra a sombra, do 
leão contra a serpente ... 

Encerramos estes ligelroe comenlárloe, em homena
gem ao autor de "Musica Profana", "Amor y Lucba", "Alre
dedor de la Vida", "En el camino", com um doa muitos eo
netoa de "En Alas dei Canto": 

co"'o .,.,.. g,o,.de Uc1tico, paS· nios da urologia. 
Mfldo a trabalhar nos srrvi- ------------------------------------
fO• 1<roldgicos do, professorts 
ltorshol/ • Lowsl,y, s, n d o 
fW, tor lsle U/limu, foi ainda 
convidado poro assislenl• d• 

eompaiiero 

/ .Avanza sin usar ,,. lo bata lia! 

a.o dlnrca ,Privada. 
FolaPfdo sbbr, os .<trviços 

"uº .1 hospitais dos Estados 

A Bandeira 
das Nações 

Unidas 11•dos fm q,.. trabalhou, n 
i,. Est1/1tu, Li,ss cita a vid.1 
• grand, atividade qut o Fotorrafia da baa
Mld,co t obrigado O fat:er, deira oficial das Na. 

A luta que o 
Bisturi perdeu ! 
Tumares e inflamações, 
furaacaloses enfim 

lt&oh•em sem Bi~turi 

Usaado-se ffib80Ulft. 
Pedidos I C. BRITTO 

LAVRADI O, 178-A 

çlles Unidu qae 11ora 
se desfralda na Coréia. 
Ao centró da bandeira, 
sob am fundo a t a 1 
claro, aparece em re
lêvo o emblema da 
orranluçllo internacio, 
nal, em branco. O em. 
blema repre•enta o 
mapa do mundo lade•• 
do por dois ramo, de 
ollveir1, (Poto ONU). 

/ No t, det~ngas •n niugú,. ,nom,ntn ! 'I"' la lucha qut libra ,1 f),nsamitnlo 
1amds /JMIIU v111c,rla la m1tralla. 

,; Qu, fJal, la ,xisltncia si no SI halla 
la lilu,tad para vivir cont,nto 
tn un mundo J, paz y enltndimi,nln 
do11de a lodo dolor s• op?nga vulla? 

Si i n la rtvutlta cuts prision,,o, 
caorá; can dignidml d• caballero 
y na como vassallo ,sclavit ado. 

Hay qu, luchar vali1nt1 y con anht lo; 
/ qMI mds vai, morir mirando ai ci1lo 
q.,, vivlr d, rodillas humillado I 
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ARTES PLASTICAS 
A arte não é uma ciancia exata; para eompreend~1a 

i preciso um estudo concentrado, abrindo mão de certos 
priocipios e se deixar levar pelos sentimentos. Cada um vê 
de uma maneira, o verdadeiro artista interpreta º. 4:1ue se~te 
e para julga-lo. é precis o em primeiro lugar admitir o pnn
dpio de que o artista é sincero. 

Admitida esta premissa, e o primeiro passo para a com-
reensão da Arte Moderna . Já não ouviremos ma~s os d.iálo

:os nas Exposições tais como: ''Não é p ossivel ninguém ter 
mãos ou pés dêste tamanho I J Estas côres não existem na 
natureza ! /'' Por que procurar sempre elementos de compa
ração ? Um qua<:Iro agra da ou não, por isto é preciso esque
cer os preconceitos form ais de que a pintura deva represen
tar exatamente a realidade. 

Picasso, em 1908, precisou justi!icar os pontos de vista 
particulares que defendia na pintura como inovada:r que se 
apresentou, P?risso publicou uma carta aberta à critica mun
dial, nos segwnte termos : 

"Em 1906, a influência dêsse Harpignies de gênio, Cézan
ne. empolgou as novas gerações. A. arte da c.o~posifâo, da 
oposição de ritmos, de formas e de cores, adquinu rap1da po-
pularidade. _ 

CORRÉIO DA LAVOURA 

Cooperativa Agrícola 
de Produçõo e Con• 

sumo de Tinguá 
Ltdo. 

A .. embléla Ocrsl Extraordlo6rla 

eonvoeação 
A J u n la OovernallH da 

Cooperativa Agrlcola de Pro
duçlo e Consumo de Tlngut 
Ltdz., nomeada e empoas,1da 
·m Asse.nbléta Geral Exlraor 
Jlnárta rtallz.1d1 cm ló de a20s• 
to de 1950. u!andl') das atr1bu • 
ções que lhe conferem 01 e-.h 
u os em v1gõr, art0 19, convc e;, 
,s Su. Cooperados pdfa com 

parecerem a Assembltta 0.:111 
Extraordinária, que 1e realtzitra 
no dia 26 de aetrmhro de l950 
11 14 horas, na sede soctal 
para deliberarem sobn! a se
guinte ordem do dia , em pri
meira convocaç.\o : 

a) - Lellura da ata anterl(.I 
e txpedient tt; 

b) - Apresentação do rela
róno da Comissão de lnquirlt ,; 

c) - Eleição do C<Jnselho 
de AdmlnistraçãP, be m como 
dos membros da Dtrelorla Eae
cuttva; 

Gentis leitoras reclamam que hi vártaa 
11emanas eu não dou o ar de minha graça ou 
de mlnha habitual indiscrição. De qualquer 
forma conforta-me o interêsse demons~ado 
pelas deliciosas filhas de Eva, as qu~~ -:
dieam o que disserem os ~eus eternos uurru
gos gratuitos - tomam este vale de lágri
mas perfeitamente suportável. Dai a razão d_e 
eu render-lhes, sempre que possível. as mi
nhas homenagens de simpatia e admiração. 

O que se tem dito da encantadora N. B. 
ainda não se confirmou. Nada de brotinhos ... 
Essa morena. de ar altivo e independente, 
parece gostar muito é do C. ~·· ~ não se du
vida que seja capaz de conqwsta-lo ... 

* • 
Ela está de acôrdo com Campoamor. 

para quem 110 desejo e a esperança são dois 
ventos necessários para a viagem da vida''. . . 

3 

A ~ta. e. A.. que aco:a usa um c~rto 
disfarce, não perdeu ainda as esperançai de 
conqUistar o L. M. Dizem que depois de ver 
a fita de segunda e terça-feira no Verde. 
suspirou a propósito de seu caso pessoal: 
"Ele é o rapaz de meus amores!" 

• 
Em verdade já atinnou Riva rol · ''A 

esperança é o empréstimo que a felicidade 
nos faz". 

Não acredito que a sta. R. T. F. não 
tenha cora ção. São tolos os que pensa m a~ .. 
sim. Ela sabe q ue é moça e graciosa, poden
do alcançar todas as alegrias de viver. O seu 
príncipe encantado é que talvez não tenha 
surgido no caminho de sua espera nça . . 

• 
Dois problemas se m e apresentaram e ntão : compreen

di que a pintura tinha um valor intrinseco, independente da 
reprodução real do objeto. P erguntei a mim mesmo se não 
ha"ia que representar as coisas como se sabe que elas são 
ou como elas se nos aparecem. Já que a pintura te m a sua 
beleza própria era possível criar-se a beleza abstrata, contan
to que continuasse sendo pictórica... Há pintores que trans 
tonnam o sol em uma mancha amarela, mas também os há 
que, com a ajuda de sua arte e de sua inteligência, transfo: 
mam em sol urna mancha amarela ... Natureza e arte são dois 
fenômenos perfeitamente dissimiles. A arte nos oferece a 
possibilidade de expressar as nossas concepções e a nossa 
inteligência daquilo que a natureza nunca nos dá em forma 
absoluta. Desde os primitivos, cuja arte estava muito afasta .. 
da da natureza, até os a rtistas do século passado, tais <'Orno 
David. Ingres e Bouguereau, todos os pintores que represen
taram a natureza compreenderam muito bem que a arte 
sempre é arte e nunca natureza. Desde o ponto de vista da 
arte não existem formas abstratas nem formas concretas; só 
existe a sua interpretação mais ou me nos conve ncional". 

d) - Eleição do Conselho 
Fiscal; 

e) - Fixar 01 ventlmenlo• 
J o Diretor Gerenle; e 

Houve, segundo as mãs linguas, u m 
arrufo e ntre o senstvel O. A. e a sta. E. Mas 
n ão foi nenhuma tempestade q ue pudesse 
destruir o enrêdo de Cupido. Não pas sou de 
uma aragem sôb re os vales cheios de espe
ranças ... 

A sta. I . R. tem, como muitas outr as 
garotas, um proble ma a r esolve r: mal-me-quer, 
bem-me-q uer, ma l-me-que r, bem-me-quer ... 
Será que o E. F . e stá disposto a ou vir-lhe • 
voz do coração ? 

~------------,-----~ 
Mande pintar o seu retrato 
En,le a sua lologralla para a Galeria Cal,lno. Uma 

aemana depois, pelo correio, receberá o seu retrato pin
tado a crayon por um artista laureado e de grande renome. 
Se ficar Inteiramente de seu agrado, como temos certeza, 
pagará Cr$ 600.00. Caso contrario, nada pagar,. Faclllta
moa o pagamento. Enviamos catalogos de pintura a quem 
nos solicitar CALVINO FILHO, rua de Santa Luzia. 799, 
Caiu Postal, 2477 - Rio de Janeiro. 

Prefeitura Municipal de lava lgnassú 
Divisão de Fazenda - eontadoria 
Balancete da Receita e Despesa relativo 

ao mis de agosto de 1950 
RBeBITA 

RICtita ordindria 

44~.998,70 
177.703,00 

f) - Assuntos Gerais. 
T lnguA. setembro de 1950 

A /unta Gov,rflatiua 

Seguro de vida 
Ac,<iontes Pessoais e do 

Trabalho. Fogo, Aulomóvela, 
Pldelldade. 

A sta. I. M. tem qualquer coisa que 
nos faz lembrar de Salomé. Tanto que o fo
rasteiro, já citado aqui, dobrou _na primeira 
esquina e desapareceu, com receio talvez de 
perder a cabeça ... . . 

A propósito, leio aqui sôbre a mesa 

Roberto Cabral êste conselho : Não se esqueça de que valo
rosa é a mulher que, depois de haver sofrido, 
reune suas reservas de coragem e continua 

Corretor Oilclal vivendo com a cabeça alta e a confiança n o 
R. Gov,rnador Port,la, ~U I coração... • • 

Telefone, ,18 
Soprou um ven to mais for te e... adeus 

os castelos construidos pelos jovens J. M. e 

T b Ih graficos 'I D. M. P. Dois corações que se separam para ra a OS Í sempre? Não sei responder, mas informo que 

1 
êle se distrai com A. D., a "loirinha" do ba

N a redttção deste jorn11I rulho ... 

Quando se ama, não se tem paz senão 
com a condição de estarmos contentes conos
co e com a pessoa a quem amamos.- PAUL 
GERALDY. 

A sta. M. M. e., além d e atenciosa e 
delicada, é tão linda e simpãtica que deixa 
a gente coniuso, sem dizer palavra às vezes 
sôbre a razão dêsse encantamento. Ela talvez 
não saiba, mas tem o dom de fazer a gente 
feliz com a meiguice de sua voz, o seu sor
riso franco, a luz do seu olhar. Quem mere
cer o seu coração conquistará o Paraiso, .. 

Alguém me falou, talvez num desabafo 
de quem ama loucamente: 1'A d eusa de meus 
a mores é a sta. A. G.. bela e elegante como 
nunca vi igual". E logo percebi que a .formo
sa A G., com o seu olhar tão penetrante 
havia flechado mais um pobre co~ação ... 

DR. C OISI N HA 

é lit< 

TIERRIENOS 
Vendem·••, á •ilfa ou a prazo, magnit:ico1 lotes 

de terreno ne1ta cidod•, co111 água., luz, e1goto • 
meio1· flc1, • a dois minutos da ••fação do E. F. C. B. 

NOVA AURORA 
Trotar à rua Antonio Carlos n . 14S, com o dr 

Nelson Soore1. - Telefone 288. 
(33\ 

TERRENOS JÍ PRESTAÇÃO 
SEIIII ENTRADA E SEIIII JUROS Trilutaria : 

bipostos 
Tuu 
Palrimonial 
bdo1trial 
Di•enos . . 

s.ea2,40 .==========:--:========== 22.833,ro 

BAIRRO SÃO JORGE - Ramal de Xer~m. Cond11° 
çlo baraui, caminhonete do_ Bellord Roxo e _ Non Iguasstl 
at6 Nova Aurora. Clima 1goal a P etrópohs. Agu• com 
abundancia, e luz e lôrça passando dentro das terra•: Pl111° 
ta aprovada pela Pre!eitora de No.a Igoassú _ F ac1hdade 
de construção venda em 72 presuções menuas a começar 
d• Cri 225,lJO. Tratar 6 aT. Rio Branco, 91, 6° andar, oa 
com o sr. lllello no local ou i rua D. Lueia, 60. •m Bel• 
lord Roxo, ou com o sr. Jucian R•mot, i roa llhrecbal 
Floria110, 2035, tele!oue 28:i, em Nova J&,ausll-E. do Rao. 

Rtceita &"lô. fraordinaria 

Total da Receito Or~am• ntaria 
R«e.ta t x:traorçumtntaria 

Total da Rec,,ita geral do mês 
ludo do e:z:ercicio aoterior . 
lleeita dot meses aoteriores • 

Tot&l 

OBSll'BSA 
'!•.•roo do llonicipio 
1)1m1o de Administração 
Dirillo de Fuenda 
ldoc, çl o Publica . 
l111de Poblica . 
Di,illo de Eogenbaria 
romeot<> . 
Proearadoria e Conteuioso 

Total da De,pe,a Orçamentaria 
D.sptsu ,xtrm,rçamentana . 

Total da Despes, geral do mês 
Despesa doa meses anteriores • 
la 81ldo qoe pusa para o mês do setembro : 

Caixa . . . 
Em Bancos e Correspondentes : 

- No Banco do Brasil S. A. 
- No Ru co Com. e Iod de ll.in11 Gcrail S. A." 
- Na Caiu Eton&mica . • 
~ Poder do Eot. do Rio de Jaoeiro 
-... pod•r de Diversos R .. ponsn eil 

poder de Agentes Pagadores 

Total 

Dia Cluai!icaçlo do saldo: .ar~;:~ .. 1 • 

Coat&lloria, em !I de H tt11>bro de 1%0. 

181.207,90 
100.796,90 

934.372,50 
28.899,20 

963.271,70 
724 226,80 

6.086.910,30 

7.774.408,80 

17 644,00 
46.673,80 

S07.288,60 
83.230,90 
25456,00 

373.96~,30 
4 158,00 
4 700,00 

863 108,60 
3 l 18,~0 

- 866 326,90 
5.977 233,60 

437.:155,10 

27.469,60 
Hl0084,ú0 

4 897,70 
76.186.20 

116 032,00 
168.~23,70 

7.774 408,80 

3 1.639,40 
899.208,90 

980 848.BO 

..... Visto : S•b.111ao d• A"uda Net1r• lto1, Prefeito . - An h 
*te~' Chefe dt D. de Eu.elida. - l••r Garcia 8.,çot, Teso o• 

Curso noturno 
grat~ito 

A lodos os trabalhado
res que desejarem Ins
trução, o Ginãoio Altánlo 
Pei•oto mantém um curso 
noturno inteiramente gra• 
l uito. 

Ginasio Af ranio 
Peixoto 

um bom colégio 

para os seus 
filhos 

Dr. Pedro da Silva Duarte 
(MÉDICO ESPÍRITA) 

CLÍN ICA GERAL - SENHORAS E CRIANÇAS 

0iàriamente das H às 17 horas - Exceto à• s·•. fdras 

RUR OR. TIBAU, 139 - NõVA IGUASSO 
Telefones 1 198 e 29•8112 - ==•n • 111+ 

........ w 

Se1z1deira. 
Rtt~gou seu te rno? 

A av. Nilo Peçanha, 512, casa 8, 
serze-se com p ~rfe1ção 

qualquer tecido. 

---- --------··- ___ _..... 

Amilrnr da i11va Barooia 
Oespachanle Munoclpll 

A• Pre1id•nfe Vorgat, 1.C9 
90 andar, ,ala 5, Tel. O 7535 

Rio de Janol,o 

Terreno.l a longo prazo 
QUER EMPREGAR CAPITAL, 
GARANTINDO O SEU FUTURO E SEU DINHEUO? 

VÁ AO ESCKITÓRIO IOEU OA 

IMOBILIARIA MONTEIRO LTDA. 
Praça da L iber dad .-, t :O - S .11.is 3 e li 

'l'e lefooe 805 - Nova Jguls.; ú - E. do Rio 

,.-,-:-:-;-:,.:,.x-:-x,.-_.. _ _..:.,.....,.:.,_..x,.;+:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: .. :-:-:-:-:-:-:.,:-:-:-:-:+:-:-x- ·, .-i-wo+:..:-,-;.,:->-:-;..;..;..;-x--,,-:-:-v-:--;i-11 

Mário Guimarães I Fernando Nunes Brigagão 
ADVOGA DOS 

BS'2RIT~Rlõ I av. NILf> VB<;11NH1' , 8 - Sobrado NeVJI IGUAS80 

~ Das 9 às 10 horas H O R AR I O (D i à r, a m e n te) Das 11 i,_s 12 ll9f~s f . 
~ ..... ~~~~·»~~ .. : ... »~ .. ; .. ;.; .. ; .. :-,:~~·>X• ~;;~-,-x+:•>-0<....,'-X~ 
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"Somos Dois" 
Le&nidas Bastos 

E' muito f1cil criticar. Principalmente criticar , 
coiu, depoi, dcl11 ftitu. Mas • verdade, consagrad, ptl, 
bom senso, é que realizar algo é sempre um pouqui,11,o 
m1i1 dificil. Vamo1 falar, por <Jtemplo, sobre o c 'ncma 
u1cion,l. Ante,, porém, lcmbremo1 H<lllyw.>od, que é • 
mrc• do cin,ma n.undi1J. A capital do ci.iltma tem roi 
lbõe, cm tudo. Es:udios f.bulo,o,, maquinario f,bu:os;; 
ticnico1 fabulosos e de todos os feitios e pal,dare,. E 
ttm o que é tudo : todo o mercado do universo, qu, 
lhe canal;z I amazonas de dolare, anualmente. Tudo fa 
bulosamcntc como ..,aem, mas ,cmpre estamos seodo vi
timas de nrdadeiro• e indigc•tos abac,x{1 que 01 mes 
tres no, mandam. E' de H l'ywood ? Ser\>e. No entanto, 
ião sub filme,, que não deviam nem passar pela cen•ur•, 
poi1 n:uitos deles nem mesmo nos E,udos Uoidos po 
dem ser , xi bidos. 

NOVA GARO TINHA 
C'>mer bem todos ,, C A F E' gostam, mns parll E 
c, wer b m ró oo BAR 
H0 stauraote Nova c'~l Garotinha .1'1'\" -:-
lt.·stauruote de L, . :1:,,\ Bebidas de 

J>rir,1eira ordem. 
~ · 

Petisqueiras á todas as 

portugueaa qualidades 

1\lm~ida & Cio. ~tda. 

Rua Marechal Floriano, 1988= Tel. 129 
NOVA IGUASSÚ E. 00 fllD 

COMARCA OE NOVA IGCAssu· 
e artõrlo do 4 0 flficlo 

E e......,.... 1 T A L -
de citação, co:m o prazo de 30 dica: 

O doutor Jo,i Pellini, Juiz Swb, lltuto ltgol do Co,.0,.0 4 N 
va lguauG, E1tado do Rto de Janeiro, por no•eaçao no•,__: 

do lei, efc. 
Faz • abcr a todos quantos o prese nte edital vlrtm oa dll 

conheclmenlo tiverem que, por melo deste, cita, cem o prato / 
trinta (30) dia•. a Manuel Martinho lhlltz, que tal1'btm usa~ 
nome de Manoel Martin• para re~pondcr aos termos do 
do d e s upr imento de consentimento marital leito por ,u/edl
ther, Ang<llna da Assunção Alon,o, tudo no, termos da pet'"J«, 
e deapacho adiante tra ns crito• : - P etição de 11,. 2: - Ezmo 
Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Nova lguauú. An ell · 
da Assunção Alonso, portuguesa, cuada, de proli.,ão rto!ea::8 
ca. residen.te nesta cidade, por lntermedlo de seu advogado 
Inscrito na Ordem dos Advogados do llraail 10b n• 315 oa s 
ção deste Es tado, e com escrltorlo na rua Marechal f'iorla:o 
n. 1542, n,sta cidade, ve m expor e requuer a ,. ,xcia. 0 se 
~ulnle: J - que a suplicante contraiu matrimonio no d>a 5 d 
Julho de 1903, em São Pedro dos Sarracen<5, Cor.telho de era 
ganç•, Republica de Portugal, com Manuel Jllartlrho Jhllez 
q Je após chegar ao Brasll pas,ou a usar o nome de Manot 
Martins, sob o regime da comunhão de bene; 2 - Acontece 
porém, que no ano de 1935, seu marido abandonou volunlarla 
mente o lar conjugal, não mais a ele rtgressando até a pres,~ 

E • prop6,ito de "Somos Dois'", pua ciur um do, 
mais recentes lançamentos : quem acompanhou, como 
061 acompanhamos com Milton Rodrigue~, e Ari Catal
di, o~ últimos retoques deste celuloide que ambos rca 
lizuam,: poderi avaliar não somente o trabalho, a tena 
cidade, a dedicação, ma, poderá avaliir sobre tudo o 
1iacero empenho cm realizar algo bom, perfeito, honcs 
to. Inspira-o, mais o idealismo do que o interesse co 
mcrcial propriamente dito. O que é possinl fazer é fei 
to. O que é neccl!ário conseguir não é dcsprcudo. Em 
"Somo, Doi1" exi1te o que há de melhor: artistas caros, 
ccnáros dispendiosos, guarda-roupa luxuoso, etc. Somcn 
te a grnação do fundo musical, que muitas das vezes 
pana desapercebida do grande publico, cuuou aos pro 
dutnru de "Somos Dois'' cem mil cruzeiros aproxima 
damente, tendo sido executada por musicos do Teatro 
Municipal sob a rcgcncia de R•damés. Cenas inteiras e 
cer{s,ima,, ucri6cadu ptlo corte. Um drama intenso 
•ivido air,s du máquinu, luta que muitas das vezes le 
va ao desespero. Saiu de todo esse sacri6cio, de tudo 
c11e esforço, um grande 6lme? Não. "Somo, Doi>" não 
poderia ter realizado o milagre que nenhum filme 02 

cional ainda realizou: agradar cm cheio. Mu tem qua
lidade,. Qualidades que o critico honc,10 facilmente po· 
dcrá encontrar, e que o público, tão condescendente 
para com Hollywood, poderá umbfo1 sentir. 

.... ~-·-·~·-.. ·-·-·-·-·-·-~ le data; 3 - A suplicante envldon todos os esforços para d•s
cobrlr o paradeiro de •eu marido, Hanuel Martinho Maltez 
que também usava o nome de Manoel Martin,. porém não lo 

l
_..•••0111111or1111101,ao1~-k.••••1$001000100 

Indústria Concreto 
t ~~~ Independência 

Oficina ~ecânica 
SOLDA ELETRICA E OXIGtNIO 

Serviço d• torno mecaoico o plaioi, coosortos de m4qalau 
em gera.1, reforma em motores do combustão interna moa• 

tagem e &sscotameoto do máqninas de qaàlqaer tipo. 

Bittenconrt & Alarcão Ltda. 
Trav. 13 de Março, 24,Tel.136-NOVA IOUASSU'-ll. do Rio 

Cl\S1\ FE~Nl\NDES-
Ferrageos, tlotae, louças, cristais, materiHI 
elétrico, bijuterias, papelaria, artigos eeco· 

lares e para presentes, eto. 

Gabriel Fernandes 
RUJI M11L. FLt,RUINt, fi>EIX()Tf>, 2021) 

Nova lg .. assli Estado do Rio 

Dr. Eduardo Silva Junior 
CiRUf<GIÃO DENTISTA 

CONSULTÓRIO: 

RUA MARIO MO N TEIRO, 221 
NILÓPOLIS ESTA0 O LJO RIO 

--"'---i--.g .. Rua Dr. Otavio Tarquino, 209-Nesta 

ea-;-;;~ua, F.º<ª!• Tanqut~, Postes, F,,,ro p,e.fabri-1 ~ 
cado, P,os, P,alorrs, Solt,rus, JJ,graus t Manilhas. • 

ESCRITÓRIO : 11.UA MANOEL VITOR·~:o. 4 - •• andar 
FONE 49,5178 DISTRITO FEDERAL 

~:.---«-:.-:-x-(.,_,,...,_~~-:-:-:-:,-:-:-:-,..,.·~:,.x-:..:-:,.:.-... e omercial 
Ginasio Af ranio 

Peixoto 
Cnrso Musical Peregrino de Castro 

Jl•exo ao GINÃSI() RPRRNI C!> P'BIXC!>Tõ 
(Equiparado ao Con,ervat6rio Brasileiro de M6aica) 

eaaa Ponerarla 
um estabelecimento 
de ensino que hoo
ra o l\luoic lplo de 

Nova lguas~ú 

grou exilo em suas dillgênclaa; 4 - que o casal poHue entre 
-, outros bens, uma ;lrea de terreno conslltulda de trh lotes d 

terreno situada na rua Capitão Sena Araujo, nesta cidade, me 
dlndo ao todo 39 metros de lrente para a rua referida, 46 me 
tros na linha dos fundos, por 56 metros de extendo da frcat 
aos fundos, de ambos os l&do•, conlrontaodo de um lado coni 
D. Mluda da SIiva, do oulro lado com a suplicante e pelos lua 
dos com José Rosa Rodrigues de Almeida, adquirida de Lafayet 
te Pimenta de Moraes e sua :nulher D. Adelia Chaves de Mo• 
raes, por escritura publica de compra e venda lavrada nas no
tas do tabelião do 2o c.flclo desta Comarc,, e m 17/9/1919, de,t
damente reglslrada ou transcrita no Registro de lmovels da I' 
Circunscrição desla Comarca, no livro 3 - F, lls. 28, sob ao 
761, em 27/6/1921. Isto posto, com lundameoto no art• 251, ta
ciso 1, do Codlgo Civil, vem pela presente requerer a V. l!xL 
se digne ,uprlr o consentimento de seu mencionado marido, 
Manoel Martinho Maltez, que também uuva o nome de Maaot 
Marllns, que se encontra em lugar Ignorado e nlo aabldo, pa
ra efeito da suplicante alienar a ;trea supra descrlla, na forma 
preceituada no § unlco do art. citado em seu Inciso IV. Neatea 
Termos, P. delerlme~lo. Nova lguaasú, J de julho de l9l50 (ass.) 
Athayde Pimenta de Moraes. (Devidamente selada). DESPACHO: 
O • .t.. á concluBão. Em 1/7/50. Fonte. DISTRIBUIÇÃO: Dlstrl
bulda ao t• ollclo. Nova lguassú, 6 de 7 de 1950. O Distribui• 
dor Substituto : WIison lllello. De!pacho de Folh,s J tv•: Clle
se por edital, com o prazo de 30 dias. Em 5 9 50. l'elllnl. O 
presente edital serl af'xado no lugar do costume e publicado 
na forma da lei e seu prazo, que correrá da primeira publica• 
ção do presente, considerar-se-á transcorrido aulm que decor
ram os trinta dias fixado• e assim perfella a citação. Dado e 
passado nesta cl~ade de Nova lguassú, Eslado do Rio de J1nei• 
ro, aos cinco dias do mês de se tembro do ano de mll novecea
toa e cinquenta. Eu, (ass.) Ab,iarda Pinto, Escrlvlo fo ., olf. 
cio, o datilografei e subscrevo. O Juiz Substituto legal: (au.) 
]as, Pe/lini. 2-2 

Bairro doa Eucaliptos 
em Belford Bozo 

Reserve, desde já, um lote LO Bairro dos 
Eucaliptos. O melhor lote11mento de Nova 
Jguassõ, a cinco mioutos a pé de estação da 
Belford Roxo. Situação locornparavel. Faci
lidade dágua encanada e luz elétrica. Ruas 

arborizadas. Eucaliptos em cada lote. 

OIL 
Operações Imobiliárias Limitada 

EM BELFORD ROXO , 
Praça Expedicionário lliaqul Batista, 29 - Sobrado 

N O RIO DE JANEIRO, 
Av. Er asmo Braga , 277 - 12• andsr - •ai•• IZOZ/5 -
Edil. Barbacena - (E,ptao<da do Castelo) - Tel. JZ-8816 

Aulae de TEORIA MUSICAL, VIOLINO, 
PIANO e seus similares. 

Cc,10 ... nto Antonio - Ser
viço Punerzrlo - Uullhermlna 
ferreira da SIiva. Rua Mare 
chal Floriano, Wlij, Tel. 86 -
No·:a lguaaou. ,-.c:-:-:-:••:••; .. ;-:-:••! ... -..X~'-:w....,.~-,-.X-..~'-!-,0..._'"-;-: ... :-:~-:+>-x->-~"*~'""-'<...-.,.._~,--:~""' 

.............. ~·· ·············~ t CASA KALIL 
Dellla Per•"• Monten..,o -

Diversos 

C ALÇA D OS EM GERAL 
P ara bomen1, 1enbor11 e crieç11, pelo, menorea preço,. 

A caaa mall bem ln1t1tada deita cidade 

Ka.lil •• F a rjalla, 

1 
Construtor. Av, Santo• Dumont, 
626 • Telefone, 69 - Nova 

t lguuall. 

1 
S. M. T orroco - Coplu e pai pela hellogrilllcot. R. Uruguaia, 

na, 112·1• and. l'onet: 23-4968 
23-2663 e 43 8826. 

Raa Marecllal Plorlaaa Peixoto, 2:111 O 
ll(')VJl IGOJISSC - B. oe Rle i .......... ............ ....... ~ 

Mandioca • alpl111 - Com 

r~:-~ .. i~~1:.~f :o, q~tin~~~o.~ 
-Betlor4 Ro~o-llstado do Rio 

1 A~MAZEM INDEPENDENCIA 
Secos e Molhado~. - Bebidas nacionais e eatrangelr11s, -

Artigos de 1•. qnlidade. - Entregas rlipldas a domicfllo, 

PALJ...,ADINO & CIA. 

l Prf ça da L1barcade. 84 · Tel. 424 · Nova lguassn 
~~-:-:--<-:..:-:-.:--:.-:-,.,: .. ~-:-:-:,.·-:-:...:...::-: •. ,-.:--:--: .. ~-~":-~-:-:-:-.:,~:-:..;.:~ v-:--,,.,-..:-:o..!'•>>-X~"'-~ j 
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PE 0 10 O 

Declarando a verdade .....,,.,.. ______________ ~~ 
84 f,nu cn '1fQI~ dr ltl.~ ~rtos, um proftSJM' dt concti• 

t#lldO gind.Jir, ti, Nor.'a_ l&uassu foi denunt,adn como co11u,nu 
lo1 d J}ir~loria do E ns,Hu Su11,1dd1io, stmJo-llcr, po, ,uo ,.,,. 
_,0 cassada a Jiunç,, dt ltci<mor ,,,,. 1slub,lecirn1ntos 1scol,1-
,s 'fiscol,s11dos pelv Gnt/tr,,o Ftdera/. 

' p ,,r sua Vt~. na /ülSJ sut,osiçllo d1 qul /Ira ,u o ~,. 
,,.,,.dant, dlss• pro/rssor, co'."'-'"istas d1 Novu Jruasstl, '"º' . 
"°"'""".dos co,n o.utrus ""· R,cfl.,-do d, Allmqu,,qu,, promou,. 
,,,,,. ,m represdl,a. u _m ais htdiorid,1 campanha difamalori .. 
ço,e/~CI o ,,unhu mtegridatJ. moral, com n obj,llvo .,vidtnl• ti, 
d,$1'torob,ar-~n, , focomp,,t,b,lizar-.m, e mt o moguli,-,o. 

Ness1 rntu,to pu,;n·so d ~a fulta de ~lemtnlos jusli/1 
,:ativos trataram de criticar ma/iClr1snmtut1 o mtu &ostun,, 
d,6 11su: ro11p1,s clarus. Ctrtam ,9nt1 ,r/lo rgnoram ess,s bolch~. 
r,lstas u fJrQpritdade dessts tra10s f).Jra o ,iosso c/11na, sobr,
tMllo pu,u qu•m ntctss, ta d, roupas ltv1s dtvidQ d saúde, /),,. 
,hn pr,tisavum d, um prdncto q"alquir para r,a/1•ar es 
'°"dolosam1nt, os st us destg ,uus in fu,n1-1nlts. E. com o muio, 
d,,c,ara,n.~nto, foram tra,.smitmdo de boca tm boca o v1ntm
d, torp, calunia, tentu11dn desprimorar o mi,rhJ r,putur4o. 

Pe,cebtndu esses planos, preveni Jiversos amigos, pontJ,,. 
os a par do qu,t se P-'ssnvu. Cientes tlb;so, ns calumudn,n 
11 a&aMttlaram para ndn sertm apanh.1dus rm fl ,grante r 
,,oc,ssados por crime de calúnia. 

Todavia, ,uJo ie11do op ortunidade. de avisar e esclartc1, 
p,ssoolmente t{)das as p,ssnas conheculas, d esta cfrcunstanciu 
., valem os detratores e iludem os incautos a m eu re.spe,tu. 
J,to ,xplica esta publicuf/l,,, jd demorada p,la minha repug 
,.anc1a dr tocur cm tu/ assunto. E~creveu Humberto d• Com· 
pos: ''A Vtrdad, m <ra tu,m poço, m t u senlor; , preciso da, 
t,,,,po a q111 ela chegue". 

Hd dots attos que ltciono em Nova Jg11assú e ha novt 
r,Jido na mesma case., t m R,c 1rdo de A lbuqutrqut. 

Por cottstguinte a mi,,h, vida t bem CfJnhtcidu nessa:> 
loco/idades ptdvs m~J4S colrgas, clun(ls , vi~inhos e passous qut 
''""ª"' rdoçô,s com o ens,no. 

De manhiJ, apanho ú trrm CoH• dtsUno a Nova lguassN, 
o,uJ, tm cinco g,ndsios, trab"lho todo 11 dia ali 4s :li ou 22 
toros, ,.,Krtssando ti casa em seguido. Tui t a rol'1ta da ,n,. 
IMO vida. 

De todas as cida<hs tm que vivi e trabalhei, graças o 
D,11s, posso txibir documentos idoneos e comprobativos da ,,.;. 
Ma condutu irrepreensível. Alids o meu procedimento parti. 
,-lar , público tem sido sempre e em t~da a parte um des
•mtido positivo do que maltvolos inconscientes assocom 
e.eora contra mim. 

Contudo, os que tlm a perversidad, aninhada no cora~ 
ç4o, d4o mais crtd,to aos bocas-sujas do que aos seus p, 6-
prios olhos. 

Tenho a cerlez.a de que, s, conr,ocasstt esses covardes 
uI,miad<,res a rk,Por perante as autoridades acerca deste caso, 
IIUetlff'aria,n. conhed-ln só por ouvir dizer. 

Entretanto, desafio a quulquer pessoa apresentar depoi"""'º desabonado, cantra mim_ Para registrar tal depoimm• 
to estou pro"to d abertura de ingu,rito policial no Rio ou 
"" NOfJa lguassú. Convido, outrossim, as pessous de btm que 
'°lutnrtM nesse. sentido, instiga11do os maJdizetrles a opro
Mtarem cJ oportunidade e provarem o que afirmam, nu oje
r,undo-se como testemunho contra cs mesmos a fim de pro
r.ssd-los. 

CORREIO DA LAVOURA 

G. M, - ~ 18 

Compressores "FRIGIDAIRE" 
Como ~us amaldiçoou o fratricida Caim, ta,n>,tm con- GELADEIRAS COMERCIAIS- BALCÔES

t,,,,de sempre os que tentam cn11tra a reputaçfJo alheio. Esses 
tli/amador,s ja dtvem ter reconhaido quanto dano a male
tlichtcia jd llu, tem causado na ftlicidatú. A mllo divina n/lo 

GELADEIRAS DOMESTICAS, ETC. 
l•llto ! 

A VISTA E A PRAZf) 

Oficina de consertos e montagens 
eoosultem•nos sem compromisso 

João R. Cardoso & Cia. Ltda. 

Enfi,n, !>tio fruto se conluu a an,o,e. lrul(àvelm,nle 
nta campanha tem revelado nitidament• auntuado c1111Jto 
roww,,ista, tanto nos propósitos como na urJidura dos seus 
i""-eorosos P,-oussos. Ficou claro .:, progruma bolchwista de 
•Hlar a ~ociedad€, apresentando a mais abj,ta aleivosia, "'"'º prato substancial paro alimentar no esptrito público, 
lll4o !6 a aversao contra a minha "f>6ssoa, mas tumbím a des 
er~nça na moral crisld e nas instituiç"as surgidas sob a sua 
l{lith. Pelo supo,to aviltamento do professor, o vulgo inglnuo 
I dtsf>revmido aquilataria o grau de corrupç/Jo que lavro 
11th '°"'adas soc,ais. S,ria mais uma ,Pedra na preparpÇiJu 
,sk,,16gíca dus massas para a revolta. AUm dissv, o mrr, 
.,.,.,.,,,,,,,. tlu .,,.,g,su,ío stria mais u .... vaga de pos:ça, Trav. 13 d.. Março, 48 <Ml>t Para algum comunista embuçado ,m falsu indumen- ., 
'*ia. Tel. 272 

E' Processo marxista o apbi~ da oç/Jo di/amaldria em 
~nctpíos de ins,s/éncia e propagação ativa da calúnia. 

T,ram plenfJ pruvtifo do adagio : "Agua mo/, em pedru 
h,a, tanto bate aU que fura ... Com a mais clnica desenvol 
la,ra ognn nos lugares mais frtquentados e in"{illram-~e po, 
IOda pu,tt , fiados tm que o voli,me da falsidade, cm,w fo,ç '"" 
catolflico, ocaba pvr crmve,,cer os in.d•cisos. Embo,u u meu 
lira r,petida wfinita:; vt zu s,-jt, ~tmpre mentira, a crrdulidc.
d, dos incautos ,a(Jo ttm l,,,utts. 

Ali o ,Pre5ente, ouviram a falsidade. anot1im2 e /elida ,. 
11 IScorr,r ai ufora dt b{Jcas imundas. 

Ntsle m om ento, po,~m, estao ltndo a verdade cristaJ,,ro 
I 6rilharite sob os reflexo!. de uma vida extmplur q11e ts· 
Uu/ndosanunte sempre t,mbrti rm levar. 

. Prevaltço-me d.J enstjo para agradecer cordíulm, nt, rw~ 
:•

1
,gos ltáis qu•, como outros bons samurilum,s, n/Jo mt tlm 

,o lado nessa provaç/Jo. 
PAULO EMILIO DOS SANTOS PEREIRA 

F'OTQ ELITC Ateo1•· •• • dom-c[lio P•" casamento. 
Ht-lr•\t f,._ para iocoroei,tOi em 30 mi .. 

Htus. E"JH'ti11oli·U t m rcprv!n1;t 1 da r1·tr.\tc,s a crtyi,o, dpia e 
61co Veodd d j máqoiou, filme~, quadrc,11 santos e 1lban1. 

lua Ma,echal Flo,iano, 22-4) -loia-Tel. 413 - Hew-o la••ul 

NOVA IGUASSU' E. DO RIO 

~-... -..,. -.,.. -,.. -..,,. -.,. -.... -..,, -.,. -... -..,, -.,. -.., -..,, -.,. -... -..,, -.,. -.., -.,. -.,. -... -..,, -.,.., -... -..,. ---.... ---.,.., -,..,.. 

Sociedade ~aticinics 
União ~tda. 

Dsloa e Entreposto de Leite 
Laboratórios completos para aoàllsea de leite 

Matriz: AVENIDA FRANCISCA oe ALMEIDA, 1419 
(Edificio proprio) - NILOPOLIS - Estado do Rio 

P 11 1 a 1 1 USISA : RUA SÃO JOÃO BATISTA, SOZ 
(Edllclo proprio) - VILA MERIT( - E,todo do Rio 

MARIA TBIXBllf/\ 
SOCIO GERENTE 

FUBÁ EMP AC o 

COMANCA DE 

E o 1 
De publicosão d• documento,, 
•• ,roceuo d• loteemenlo de 
fe rro•, COM o prazo de 10 dlat, 
o r•cuerlfllento d• Ade1if'lo Go

me, 80,M10, 1u111 mulher • 
llldto Per•(ra da Sil•o, 

•• for•• oboiae , 

Henrique Duque E11rad1 
Meyer, Oliclal da I• Clrcunscrl 
ç_lo do Reginro de lmovcls do 
Comarca de Nova lguaaaó, E1-
tado do Rio de Janeiro etc. 

s 
NOVA IGUAS~Ú 

T A L 
SW ~6· 30', 30tms. 62 do l1d" 
direito de quem de dtnho do 
terreno olha pau a linha da 
trcnlt, na dlrcçlo SI! 400 e • 
300ma. do lado r pf'lato a ht, 
na direção NW 43• 30', tu4e 
pela dlrcUa l<rru do l'e4t• 
PeU:1 ou tUCHIOfU, peta , . 
querda a Sociedade lloo•l"'
llercantll e Imrbill,rb ou 1 g-,. 

c:01ore1 e nca lundr·s Ecnello 
Oar1ide Pootca cu sucessorc.1. 
Aos lntere111ados, porventura 
existentes na 2preaentação de 
impugnação. fica marcado o 
prazo de trinta (30) dias, con
tado da última publiraçlo des
h~. Para constar ftii ldlo este 
e ou tros de i gual tt:Or pua 
•liução e publicação_ Dado o 
p11sado a-os nove (9) de se. tem• 
bro de 1950. Eu Henrique Du
que Estrada Mtyer, OHtial, o 
,ub1crevi e assino. Asünado : 

Paço 11ber a quer, in1e:re11ar 
posaa, dentro do prazo 10 dias, 
que por l\dclino Oomea Barbo-
11. 1u1 mulher luiza Oonza• 
ler Barbosa e 11idio Pereira 
da Silva, para fina do Decrdo 
Lei n• 58, de 10 de deiembro 
de 1937, regutamenlado pelo 
Decreto n• 3079, de 15 de ae
tembro de 1938, foram deposi
ladó1 ne1le csrlório a planta. 
01 titules de domínio e mais 
documentos rtla1ivos to lotea· 
mento da ,rea ab,lxo agora de· 
nominada 1•Bairro Santa Hita": 
- T erreno desmembrado da 
Pa.zenda Santa Rita, fora do 
perimet,o urba nô, com 76.350 
metro• quadrados. situado à 
rua e. d ista nle 250 me tros da 
eequina da rua A, à dirt ila de 
quem entra pela rua A, mt din 
do 245ms. de frente, 264m,. 
pelo lado opos to , na 0ircçlo 

Htnriqu, Duque EstrGda !tl1 y,r. 
Exlraido p or ccpi:Ji logo em u
gu1da, estítndo o orjg;nal, que 
foi a lixado, selado na lorn,a 
da lel. Eu, Henrique Duque e,. 
Irada Mt yer, Cfíd.t l, a subs-::ce .. 
vi e auinn. H t!nrique Duq,... 
l:.slra-ta M,yn. 2-3 

TOSSES l IRONQUITU l 

mtto momm 
{Ili. VllftA) 

GRANOE T Ô N ICO 

ourvalino ~o! ~aotn1 
De,pachante E!s tadual 

O Ginasio Af ranio 
Peixoto 

reune o mais sele
ciooado corpo de 
professores do Mu. 

R.. d,. GetGUo Vorgo1, 111 
1• andor - Solo 103 

NOVA IGUASSO - E. DO RIO 

niclplo e do Rio 
Trabalhos graficos? 
Na redação deste jorD11l 

,_,,..,.A,-~~""'"""~~---............................... ,. ... ,._,,.,.._..,.,,_,. • .,._-,VwWw•_ 

Para Vereador 
U. 1D. N. 

! 
> 

1 
~ 
·-

Manoel Quaresma de Oliveira 

Eu.: Av. Dilo Pmn~a. ll - 1°. an~ar -Tel. 81 

GRANFINO 
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6 COll.HIO DA U.VOUU Domingo, 17-IX-1911 

O PE~ IGO !-)E fiBÃNfü.008~11 lNTIÇJ\DOR 
com p l I e aço es i ". _MRI_CR' ESTABBLB€1MBNYa DE eUéDITEl ;., PAI: ~ 

Há quem diga que 09 chineses só pagam um Filial ,l) ti I ' E d R" p d L b d d 98 • 6 d 'o • 
médico enquanto 09 ruaotém em boa s a úd e . A pe f U~ uova gU888fi= , 0 10: raça 8 1 ijf a 8, 
aar de toda a sabedoria que fie atribue aos chi ~ Dr. Pedro Reol•o Solirta~ 

:~:'ªês~~s~~~º ºJ!d!~~~i~ºf:
0 

ee!tªº~~:ª d:prnci~~º ~ ~ rn~I!.: ~ ([ontaàoria)e l~ (fierêDtia);fod. fel. : "htélile" ~[aixa ~O (oneioJ ~~:{~¼~ª:~ffJ~~r~!:,:n~ ~ 
Importante evitar doenças e protager-se c o n_tru Í Tel. 28-4.-Nova lguassú.' · -
as coosequências delus. isto refere se especial ~ Oon &ições pa.ra. a.s coa1;a.s de depósitos 
mente A constlpaçllo, poi& esta doença pode tt,r .-~ D .!pós ltos sem limite • • , 
88 consequências mais desastrosas. Agora, ap·ó~ ~ 2 % ª• a. 
triata anos fale-se ainda muitas vezes da eplde '.( llc;;ósito in:,,:.l rnicl:no, Crt. 1.000.00 Rolirada, liHes. Nlo rende• juro• os ,aldo• inle· 
mia de 19'18, quando a gripe _espanhol~ grassou -~ ri~rc, áqc,lo ,~1nlia, nem a, contas li~·:iJ.ds, ;;3te, de dccorriJos 60 dias a conlar da 
ne Europa exigindo muitas vlhmas. Várias vezes ·~ h.l• da aberlura. 

A d" o B • d 01 

a gripe co'meça com uma constipação._ Reco~en t Oep6::;:Mz. li"opalares - Limite de Cr$ 10.000.00 • li t/2% a. a. 
da-se oortaoto, proteger-se nas e~teçoes perigo ! Der_ó,itos miaimos, cri 50,00. Retiradas mínima•, CrO 20,00. Não rendem juro• os saldo•: ! 
188 p~Ji, uso de quinioa com vitamina C. ~á du- ., a) inle_riores. a C,$ 50,00; b) excedentes ao limite; c) du contas encerradas antes de 

Ruy Afunio Peixoto e ,._ 
nando Pinto - Dlàrlament, dia 
8 às li horas. - Rua 7 de s., 
lembro, 84--3• andar-Sala._ 
Telefone 32-0786 - Rio. 

rante muitos anos conhecemos a ação estimula decorridos 60 dhs da data da aber!uro. 

dor11 e reforçativa do tonico quininll, mas só nos , Oep6sltos limitados - Limite de Cr$ 60.000,00 • li¾ a. •· 
lld.,ogado 

ultlmos tempos descobriu se que uma combinação L· . d C ~ 
00 00 00 3 ./ a. a. 

dêste produto natural e ~a vitamina de fr~ta C é - imite 0 r .. 1 · O, /o ·1 
Or. PaoloMocllodo-AdtODdl 

- R. Oetullo Vargas, frl. ,,-._ 
282. - Nova lguassú. 

0 remédio por exc1>lêoc1a contra a cousllpação. . Depósitos mínimo•. l;r$ 200 00, Retirad•s mínimas. Cr$ SQ.90. Não rendem juros o• saldos 
Este medicamento, absolutamente seguro e ino inferiores a Cri 200,00. Demais coadiçc!es idênticas h de Depósitos Popula1u. • 

tensivo aumenta a resistência, de modo que esta Depósitos a l'razo Fixo I Depósitos de Rvlso ll'révlo 1 

1 
mos màis protegidos contra as complicações da Por 6 meses . . •%a.a. . . • . . 
constipação, que multas vezes são perigosas. Por 12 meses . . 5 % a. a. Para retiradas med,aate prh,o av,so . 

* • 4 Com retirada mensal da renda, De 30 dias . . . 3 ~ % a. a. 
por meio de cheques: De 60 dias . , • 4 % a. a. 

01:10 os:.. Por 6 mssea • 3 \'J % a. a. 0 90 dJ , « 0, 1 ..:=:101:10 01:10 

De•fl•tae 
Lol1 Goo,ar, .. - Cll1fllll 

Dentista - Diarlameale das 8 • 
18 horas, Rua Bernardino Ma 
n. 2139. Telefone, 314. NOYS 
lguassú, 

Por 12 meses . . 4 \'J % a. a. e ª' · · · ~ " 10 a. a. 

1\ • J t t • J Depósito mfnlmo - Cre 1.000,00 Depóello Inicial mfnimo - Cri 1.000,00. gencta n erna Jona LETRAS A PREMIO: SEio proporcional. Condiçlles idênticas 6s de Dcpó,ito a Pmo Fixo 
RUBEM SILVA - e.._. 

defttioto. - Ed. Carioco, t • 
dar' •• no. Telefona, 41,M 
Rio de Jafteiro. Faz, nas melhores condições, t&das as operóções bancárias 

e I l COBRANÇAS - TRANSFERtNCIAS DE FUNDOS. '.i: fl p/, [: DESCONTOS de letras, saques e cheques sôbre esta ou quaisquer outras p~aqas. J Dr. Pedro s .. 11_ ,.,._ 
Cl1urglão Oentlsla. Ralo X-tu 
liclo Ouvidor). Rua Oarldar, 
169, 8• andar, ,ala 811. Tell, 
lone, ~ - Rio. 

~JA EMPRESTIMOS em coutas correntes com caução de duplicatas. f 
CRtDITO AGRICOLA a longo prazo, sob a garantia oxcluslva da frutll. '.( 

eamlnbões, Tratores e Máquinas Agricolas 
Peças legítimas e acessórios-Vendas e consertos só a dinheiro 

Oficinas e sttviço mecaniw em geral : 
Trn. Moura Si, 85-Tel. 44 J 20-Nova lgaass6-E. do Rio 

'=110 01:10 1:1• oaoi=-

Á PBA.ÇA. 
O Volanle Duas Patrlas, des

la cidade, comunica à Praça e 
aos lnleressados em geral quo o 
1cu aub-Dlrcto,, sr.Manoel San
to, filho, lol excluldo a bem 
do pro11resso e honestidade da 
l!lcola, cujos lnleresses deve
rão aer !ratados desta data em 
diante exclusivamente com o 
1cu diretor responsavel abaixo 
assinado. 

Ginasio Afranio 
Peixoto 

s lt u a d o no mais 

aprazivel local de 

Nova Iguassú Nova lguaHú, 1018150. 

Ed,,arcr, Roymundo Martins '-===========· 
(4) -

O Volante Duas Pátrias 
Le..-a ao conhecimento do povo desta cidade, que se 

acha Instalado á rua Ministro Mendonça Lima, 40. 
e Volante Oua$ J'átrias eaté. sob a compe

tente direção de Eduarcre Ray mundo Martins, que 
atende diáriamente com aulas a qualquer hora. 

AO VOLANTE DUAS PÁTRIAS 
Rua Mia. Mendonça Lima, tO-NOVA IOUASSú-e. do Rio 

Bl.&ROEL QU .&BES1'1.& 
DE OLIVEIBA 

11n11111 • lon90 prezo - Compra - Venda 
Ad111ln1ltta ,ao de l111ovel1 

N(l'()o lguo1S1a: Av, NIio Peçanha, 23-1° andar. Tel. 87 
Rio d, Ja,,.iro: Rua Buenos Alre1, 19 - 2• andar, aala 3 

Tel, '3-9088 à1 qulntu-lelru das 16 h 17,30 horas. 

Orande depólito de q~Jjos : Minas. Prato, l!step•, 
Lllftch, Catuplr~~tr~~~.•1:nd?:;.•':ic.Reino, Cobocó, 

ec)RRRVAS - DOCES - FRUTAS - MANTEIGA 
TENDIC-il& POB .lTAOADO • A VAREJO 

A 'I', Nilo ll'eçoaha, 85 - Telefone 28b 
Caiu P01tal, Z6-l!nd. Ttler,: IVATOS-NOVA IOUASSÚ 

CREDITO PECUÁRIO a longo prazo pare custeio do criação, aqul!liçao Jo ~2do ::. 
para engordo, recriação. etc. :( 

c~tDITO INDUSTRIAL para a compra de matérias primas e ro!ormas, ape~lel- ·} 
çoamento e aq ulalção de maquinário. \ D••11••"••" 

SIio atendidoc, com a maior proetezo, todos os pedidos de !nfortt~ç!ías o 'i 

eecl~;~~~~:t!ª1u:~~~:1at~~~u:! acii!ra~~ª~1e!! º1:!~:~:!'e;i~~dito I E1crltorlo Ticoieo Co...W
Softloo Neffa a 1,.1o (Coa• 
res e Despac~antes). S'"ICII 
comerciais em geral. Rwa *' 
Getullo Varga&, 22. Tel. 211 -
Nova fguassú. 

Agências em tôda!l as capitais e princlpc:s cida<i~s co füa::i :( 
Correspondentes na::; d!!mais e em todos O!l palsc:. cio mundo i 

: ... : .. : .. :•:W.!<.c>:-: .. ,:-,:..X- >!·C<~!"'--X"":'"X...:+>Y~«iot:») •;:X-4~~t I G 11 c..w-:...J 

Padaria e Confeitaria São Luiz 
Pão quente a !Oda hora. Manipu
lação esmerada. l!_specialida~e em 
rosquinhas amanteigadas e biscou. 

los de ararula e outros. 

buia Alues & nomes Mda, 
Av. Nilo Peçanba, 102 • Fone ~73.J 20 

NOVA IGUASSÚ - E. DO RIO 

Leitaria Santo Antônio 
Grande variedade de artigos pertencentes ª.º. ramo. 

Serviços de minutas em reservados t spec1a1s. 
)láxi1110 conlorto e higiene. 

PREÇOS M Ó DI COS 
Rua Marechal Floriano, 2023-NOVA IOUASSÚ-E. do Rio 

Purificação pela, fervura. 
Além do~ individuas que eliminam bacilos 

doentes e portadores de gtirme~ - podem vei
cular a !ebr" ll!ica : a água, o l eite e o utros a li 
mentos, principalmente oe que eão comidos crõs. 

Proteja-se contra a febre lllica f1,rve odo o 
l eite e a água e passeado em_ água fervente Of 
ellm1>ntos que devem eer wgertdos crõs. - SNES. 

Oficina Me câni ca 
REFORMAS DE AUTOS EM GERAL 

Pintoras, capotes e e~lufameotoe 
Con!t·rtoe de balerilts diversas 

Umberto Ambrosi 
R. MAJOll ANICl!TO DO VALE,/2-NOVA IOUAS~l C. du i',. 

COMARCA DE NOVA IOUASSÚ 

EDITAL 
De publicoção de documentos, 
em proceuo de loteome11to de 
terras, com o prozo de 10 (dez) 
dias, a r•querimento de Joõo 

Pinto Teixeira • 11m, na 
formo abaixo • 

eeNSTRDTeRBS 
Joio Shao•ofo - Collllrll• 

licenciado. - l!ncarreg..., • 
construções e reconslruç6el • 
geral e sob a~mlnlslraçio. • 
Res. : Rua Marechal Fio~ 
2036- Casa XI - No .. lgu-

Roberto Borool So•e.-CJ; 
lrulor licenciado no M:~ ... 
de Duque de Cuias. R .. 

Henrique D u q u e Eslrada em Nova lguassú á rua Edll 
Meye,, Ollclal da Primeira c1,. do Soar,s, 304. 
cunscrlção do Registro de lmo- -
veis da Comarca de Nova lguas- ! 
sú, Estado do Rio de Janeiro, IMPUREZAS DO SAIIGll 
por nomeação na forma da lei. 

·'~e'º presente edua,. com º UmlB Df li' 
prazo de 10 dias, laço saber a fJ'IUS 
quem Interessar possa que por AUX. TRAT. 5=-
João Pinto Teixeira e sua mu- --
lher lzalllna Teixeira de Sam- ,

0
.,../i 

paio foram deposllados neste trada Iguas,d, que li'!: 
cartório, para Inscrição nos ter- 1 560m,2 Aos lnleressad•• i,dl 
mos da lel n• 58, de 10 de de ventura existentes fie•~:~ ,li 
zembro de 1937, r,gulamenla- 0 prazo de 30 dias, co• ,fllll 
da pelo Oecrolo n• s.079, de última publlcação, Pªi':p,,! 
15 de ••lembro de 1938. foram de apresentação d~ 1 1,110 1t 
deposllados ne11e carlóolo a ções. Para ,onstar O õr pll' 
planta, os lllulos de domlnlo e te e outro• de lgusl 1' ,',,,., 
mais documentos por aquela lei afixação e publlcaçlo, 0 0114" 
exigidos, lodos r.latlvos ao lo. da lei. Eu. H,nrlqui' 0 ,,Ili' 
leamenlo da segui nte ll rea de Estrada )leyer, 011' 1ª Íii•n~ 
terreno: terreno medindo 350ms crevl e assino. As) e,11• 
de frente para a rua coronel Duqu, Eslf'ada J/t)'''·,rguldt. 
Bornard1n, Melo, 350,ns. pela do por ,ópla logo •~, 1,1.,. 
rua francisco Vale, JOOms. pela eslando o original. Q I dl fti. 
rua Corrh Dias e IOOms. pela xado, selado na 10~"' fit~ill 
rua Laura ou Lauro Dias, com Eu, Henrique DúQU b!tftfl 1 

uma área de 35 000ms2. redu- Meyer, Oficial, a •• EJ,,. 
ilda p>ra 33 440ms2., em vlrtu- assino. Hmriqu• /J1''l"' s~l d:. de" titr aldo-~ortada pela es- da M1y1r. :r~ 

-,, ,vtlA,vtl ~&li VI.CP 

TELHAS FRANCESAS 
Procedência d [?iJ 

S. Fidelis - E. 0 

1 H f O I! M A Ç ô E S , ,.99 
Rua J\1arechal Floriano p., ,.,oto, .J 

T1.:1erone1 .J:.. 5 
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[)olDlnllO, 17-IX-lllliO 

11 vso1De 

íecusou integrar a chapa do 
p, T. B. o dr. José Brigagão 

Copia do telerrama eDYiado •011 1 am preço portanto ... 

10 preddeate da srçio ffumi- cenivameate alto por uma 1Jm. 
,ea,e do P. T. B. pel_o dr. Jo,é pies d,putaçlo; 
llrir•rl•• com respeito ' sua ••ruodo, •• foue dl,pensado 
clfdldalara • D,putaJo : de ta l declaração e eleilo pelo 

sr. Deputado Abelardo Mato. P. T. D .. defender ia ,em vacl

p,rlido Trabalbi,ta Brasileiro. 

Nlter61. 
E• re1pod1 ao bonro,o coa• 

rilt I mim leito peuoalmente 
r v. Excia. em nome do P. r B. para integrar , ua c hapa 

,; deparados às próximas elei
fkt de J de outubro, re iter o 
,ar ute meio minha negativa, 
,..,..,eatada em dupla causa : 

Prl••irl, nio fa rei qualquer 
11ee1u1çlo contraria ao comu
.i-, como exire o Tribanal 
Ellltanl. por Jalrar isao aten
,atario à minha dirnldade pes-

laçGes o Par t ido Comuni•ta e 
H sua, a tuais ca mpanhas dt 
luta a ntl-imperialhta , de im
planlaçlo da verdadeira Paz 
entro as naçGeo e de condena , 
çlo à bomba atOmlca, a arma 
de,e,perada feita para matar 
rente que nlo quer obedecer 
ao, CORitalistaa americanos . 

Com tai, incompatlbilidadea 
frente ao P. T. D. ,6 me reata 
agra decer ao prezado patrlcio 
a r enerosidade da lembrança. 

E' o qa e laço. 

JOSÉ BRIOAOÃO 

Milionários E. C. IUUanú Ba1quete (lu~e 
l~H do Diretoria •• •••· 
alia raall1acfa am 1!-t-1950 , RESOLUÇÕES DE 11-9-1'51 

a) - Apro,ar a ata da reu a) - Arqu ivar o boletim ofl. 
alio anterior; b) - tomar CO· clal n . 26 da LID; b) - con
akelmento do Boletlm n. 3-Au- eratular-se com 0 1 alletas pelas 
1Hlar, da LID; c) - oficiar ao Vllórlas alcançadas contra o C. 
Pretldenle do Queimados f'. C. 
curprlmentando-o pela brtlhan- R. Flamengo e Rlver A. Clube; 
11 ,11órla da equipe de futebol t.t,; J ~~c~ta~ H~~be~:~oc~~~= 
do Clube que dlrl~e. sagrando. pelo seu aniversário natallclo 
• campei de li50; d) - acei-

M,C 

CORREIO DA LAVOURÀ 

O oval Esso em nosso Poste> 6 
uma go rantio de que o seu corro 
será abastec ido com produto, 
da mais oito qualidade e de 
que a sr. será a tendido com 
a máximo otançõo, Estamos 
sempre às suas ordens para 
um serviço executado com 
perfeição e poro lha fornecer 
os famoso, produtos Eu o. 

laoithol,a Motor OII Gualin• Euo • Gruu E111 • Or.ro. 
• $eouro • eficiente, Grande potencio, su• cem prot ç&o '9áxiaa 
resilfeÓ's a lta , t.-- ~ior quolldoda. Ar- bs var ias ~01 do 
......,,cn•ooatrito. ronque inatantaneo. chaH ia. 

POSTO ESSO UNIÃO 
José Moreira Neto 

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

tar o convite formulado pelo e do seu prlmogfnlto Luiz Fe
Praldente do E C. fruassuano ltpe; d) - oficiar ao Mesqull• 
para, "º dia 24 dhle, às 15 íenls Clube apresentando vo
wu, disputar partldafamlsto- tos de louvor pelo brtlhantls
u de futebol com a equipe da mo da lesta reallzada no dia 
&. A, FIihos de fguanú, na 7 e agradecer a recepção dls• 
,raça de esportes do lguas,ua- pensada aos atletas do IBC 
ao, parllclpando do !estival or- e sua comitiva; e) - convidar 
palzado por tste Clube com o A. C. M. ("11oclaçlo Crlsll 
o flm de bomena11ear 01 babl- de .lloços) para preliar no dta 
lutei do "K 11"; e) - aollcl- 21 deste mes ás 19,30 com os 
lar da LID a devida autoriza-, noasoa 1• e 2o quadros em par. ::rf;~~ participar do !estival lldaa amlstosu de basquete, 

,.._loe110-Dir.rus«:r, laria IIUOO SOMA - 20 Secretário 
AUTO SOCORRO a qualquer hora 

EUGENIO BEAUVALLET 
Aos seu, confrades Espíritas. e Irmãos, 

Católicos, Protestantes, etc. 
Ao rkcidir ingressar na Polilica, por i11sislencia d• ami

,o,, o fu. alravls de um par/ido ru2o majorilario, mas nacio 
""1 • k1,al, o I-arliào Democrula Cristtlo, cu;'o prrgrama 
~IMâoso proporciona a qualgwr brasiltiro lraballlar pelo 
.,,ail • sau Povo, um túmagogia, mas com patriotismo. 

• NOo ~bsla!'I• "" est, Partido dirwido por um membro 
. . /r?11a Cat6l1Ct2, o sr. Padre Arruda Camara, "4, como Es· 
~ pr_al,cante e c_o,roicto, Presitkn/1 fundador da Assoei:>· 
,_ ~,pirata "Pioneiros da Verdade" desta ciàack, sinto-me 
,-,,,._,a....,,lt d vonlatk para agir como crist4o e brasil1iru, 
;::-111e dos mt 11s derJ,res de cidad/Jo e rufmsor dos direitos 
~ qu, ,u;aso me ele1am d Comara M11nicipal d, Nova 

Ndo disf><,ndo n o mome11lo d, l,mpo, """ d• rtcu,so, 
,-,, -a campanha eltiloral, • lamb, m por compreend., 
,_ lllo cabe ao candidato pedir votos, mas mer,cer a a ltN• 
~~~!lnlor, ptla confiança que est, lenha "º seu valor e 
~d. "'oral, ag11ardo que aqudu qu, saibam da minh" 
~ ao ca,gu de Vtreadur por 1st, Município onde vivo 
• '.,_ lho lu1 2lJ lo,rgos anos, ligu,m o "º"'' d• Eugtnio uo 

usGllf)all,t. 

Porta,.to, ao, e~pirilas d• qualqu,r linha, aos ca~dlicos, 
~l~1tant11, ou pro/llentu de outrQs rtl giôtJ, ou a ltus, que 
--~Mlga,e,n capar, de 11urtcer o seu votu, drsrie j J "ctttu e 

o agrodtço rtconheci ,Jcm tn tt. 

Dia trito 

PARA OEPUTHOe FEOERHL 

Oswaldo Moura Brasil 
P. s. o. 

Dietrito Federal 
i:>HRJ\ VEREHOeR 

P. S. D. 

Benjamin Figueiredo 
CHEFE DA TENDA ESPIRITA MIRIM 

6 B s p iritismo c onta com você 

'1 

CORREIO DA LAVOURA 
ôROÃO INDEPENDENTE 

R,g,•lado, tü a~1do COM o d,cr,to f1tkr• I n.21.776, " ' 
1' d• jullu> d, J9S4, no Corlor,o do 7o Oficro dt /Yotu. 

Fuadador: Sllvíno do Azered"' 

Pu~ltca-ae • •• é omlnc e • 

ASilMATU"AS: 

Ane CrS 30,00 
Serr.ealre • 20,00 
Num. avulso • 0,50 

AN UN CIOS 
/'rr('1 rt,r c,nt,m•lro : 
I• P•Rlna CrS 5.CO 
l'og. lmparea • 3,50 

• palrt10U 
N. atrasado • 0,70 Indete rminada a Cri 3,00 

Publicações a pedido, p reço ?Dr linha : CrS 0,80 
Para anunclos a longo prazo, de scontos especiais. 

Toda corr~·,poNd•,ac,a ,obre anuncio, detJI. ser dirigida 
d gere,ocia d,slt jornal. 

R. Bernardino Meto, 2075-Tel. ISO- Nova 1guau6 ·E. do Rio 

Curso de 
Taquigrafia 

O Instituto Brasileiro de 
T,quignf.,, purocioado PC· 
1, Auociação do, Emp"c•· 
dos oo Comércio de São 
P•ulo e dirigido pelo prof. 
Levy Chcquer, uqulsrafo 
,ia Aucmblfüa Legid atiYa 
E,udual, abriu matricula, 
ao oo•o curto de taquig•a 
fia por correspood~ocia, qut 
terà a duroção de quatro 
mrse,, ap6, o que serão 
conferido, diplomas 101 alu 
nos apro .. do, em n:amc 
final. Para maiores ioform~· 
ções escrever ao refcrid,, 
In•tituto, Caiu Post~l 1 soo, 
São P•ulo. 

T ornei o d e 
Caça. de 1950 
Coloeoçao do, caffcorrente, 

... 10-9 · 50 
Pontet 

ta - Goari.110 P. Simon&tQ 45l 
2<> - C, ~t&oo Boeei 401 
Je - Cebo F. Porei<& • 381 

•• - Holy Lourou . 370 
~ - llari,ao J . " 4riaoo S44 
la - ll&ooel J . R ibeiro F- 311 
70 - Arnaldo Palmeiru 2C 
lo - C61&r P•lmeiru 184 

po -B&miro Wohlert 150 
IOa - Jod lluaadol.& 1:29 
}I~ - Paulo 111!1 10l 
l :ZO - Antonio ll. F. Batltta !IO 
13<> - Ad1lbor10 S. OliYOira 4l 

IP - Otaeilio Ar•nio . 31 
150 - Norinl R. Vieira 30 
160 - Seb11tilo Lima ll 
l70 - Carmino do Nii:ro 8 

Coatabilidadt, A11i1t. Fi•cal, 

Contratos, Traasf. e Lecall• 
zaçGes de firmas, Securo1, 

Decl. Imposto de Reada, ele. 

Manoel Pedro de A. Couto 
CONTADOR 

Escritório : Realdêncla : 
Av. Nilo Peçaaba, 2l. J•. S. 6 Av. N lo Peçanh, 631 

TEL. 309 Jl1 - MOVA IGUASSO - E. DO RIO 

A Escola 
Corte e Alta 

Costura 

d Y d 
tres lotea, em e en em·SB conjunto, na 
v,1a s. Jora~ 

-- DE -

Dlme. Azeredo 
Confere dlplomne pel11 
Academia de Corli, e 

Alta Costura do Rio 
de Janeiro 

(Est. de .l(adurelra), atndo to• 
dos de esquina, porfazeado a 
jrea de 1793m2. Prtço de oca
s ião. Tr1ta-ae à trav. 13 do 
Março, 106. com o ar. Olraldo, 

1-l 

Y d uma ótima caaa 

8D 8•88 á Travessa EI• 
vira n• 51, pela 

melhor olerta. Tnlar i rua Tel• 
selra Ba1101 n. 3S - Encenbo 
de Dentro. 1-4 

Y d um IUIOIIIO • 
• b 11 1935, 2 por• 8Il B 88 tu, cõr prell, fe-

Por um Brasil melhor. 

Nova lg110ssú, 13 d, ~ltfflbro d• 1950. 

EVGENJO BE.AUV A LLET 

- Cada uma destas Cedulas repr esenta um IIJolo do 
gra nde Edl!lclo que estamos construindo. Distr ibua-as entre R . Mal. Floriano, 2239 
Irmlloa de Crenç11, para que n enhuma uelas se perca. 

chado, todo enV1draç1do de no
vo e forrado: estado geral bo•; 
p1eço de ocas lo. T1atar à r .. 
0<1ulto Vargu, 1 li, aob•, coa 
San1os. 

TERRENOS 
1 PKCSTAÇOGS, SfiM HHTHAOA H 86M JUROS 
Oi ia.is próximos da Estação de C...RA.\ll!J OS (e.F.C.8 ) 
• 5, 10, 15 e 20 miauto,. Preçu• a par lir de 6.000,00, 
Pre, taçGu a p>rtir de t00,00. Ytoda, d/l riameole com 

o Teu. ARNAl.00 0 011 lucaii e em f:ua resiJtnci3. 
junto à blaçã,, de CAR~MUJO•. 

ºªº 01:110 

Oficina Mecanica Agostinho 
Couerlos, Relormu em reral 

e Ace11or!o• • Sclla EIUrlca 

e • Oxlr~•I• • Pinturas ta 
ras! - Serv.;s l!e Torae. 

A.-ostinho lmBi tt:na 79uHl-rie 
RIJR D R. TIBRU, 60 - "fele!one 121& 

N OVA lGUASfiO - !. DO RIO 

as 

TELE FONE 180 J 20 

NOVA IOUASSU' - E. DO RIU 1-2 

.. 
Dr. Migue I N. D onni 

CIRUIOIÃO-DENT1$T4 - JUIOS X 

Cirurgia Ili' Boca e Púnle Movei 

AV. NILO PEÇANHA, ZJ - ao A~BAR - EDIPICIO NICfl 
TELEFOM! D - Mql, A IGUASSO 

D ià r lamente - Ate nde hora marcada 



Todo sitiante ou fu:eodeiro conhece a mandioca, 
mas de IJ,n modo geral não conhece o, 1eu1 princip•i• 
produtos. 

Pergunt1um 10 agr6nomo Amauri H. da Silvd
n , técnico em inJu,triu rur. is do Minhtério da A-;·,. 
cUltura, o que •e poJia inJu,triJl,ur d, mandio.:a. 

A respo,:• f,i e,u. O, produtos industrial zlv,i, 
da mindioca o• f,zenda ,ão o, seguintes: rolvilho, fari
nh• de mes•, n •p••, fuinha de raspas, tapioca, beiíú e 
aguardente. 

Pt>LVILHl!> eu FéeULR - E' o p6 6no 
branco que se obtém por dec•ntoção do liqu ido de la
•agem da m•nd,oca ral•d•, peneirada e coada. Dos pro· 
dutos d, :nandinca, o polvilho E o mais im poruntc, sen
do que hi dui < tipo, : o doce ou comum e o pubo ou 
1z@do. O polv,lh:> doce é f,bricado nu grandes fecul,
rta• e t•mbtm ror processo cueiro, enquanto o polvi
lh:> az!do g·r•lme,1te t objeto de f,brico rural. Este 
polvilh" pubo é muito •preciado nas fazendas pua coo· 
fecçio de b 110,, doces biscoitos. 

PIIRINHR 06 MESR -E' a farinha de man
dioc•, f,rinh, de pau ou farinha comum, que todos co
aheccmo•. E.' o p6 gros,eiro rcsuluntc da torração da 
mandioca rahda e prcn111J1. 

RRSPA - E' a mandioca lavada, sem cuca, 
c:ortad• cm fatias e •eca ao sol ou cm estufa. 

Chama-se f •rinha de raspas ao produto da m-,agem 
das ra•pu de mandioca. A farinha de raspas é diferente 
do polvi lho por ser intcgr•I, é mais rica que as farinhas 
de mesa e constitue o único produto panificavel desta 
utilh1in;a raiz. 

TllPlttl.1!11 - E' um de1ivado da mandioca que 
resulta do aquecimento da fécula verde, contendo mais 
uu menos 30 por cento de :lgu,, cm laminas de cobre 
ou de ferro, com o que o• grão• inch•m, rebentam e, 
10 esfriarrm, adquirem a forma de bolinhas redonda., 
duras e translucida•, pela evaporação da água, Trata·•• 
de um, f,rioha grmseira, mu de facil digcotibiliJade e 
de alto valor encq;ético, sendo que a tapioca brasil e ira 
I muito cotada no, mercados estrangeiros. 

BEIJO - E' a placa ou cartucho que se con,e
gne C<"lm a musa da mandioca ralada, peneirada e aque
cida sobre chapa metálica aquecida. Pode-se também 
cmpreg>r a fécula verde ou polvilho úmido, obtendo-se 
cntã.:. um beiíú mais fino ou "mimo•o", ou tapioca no 
Norde,tc. 

No Maranhão, conbecida com o nome de tiquira, 
fabrica se a conhecida aguardente de mandioca. 

E aí estão os produtos de indústrias rurais deriva
dos da ultillnima mandioca. 

NOTA - E,clarecimentos pormenoriz:doi, biblio-
1rafii e relação de firmas que vendem maquinaria para 
tais indústrias devem ser solicitados ao Serviço de Infor
nl1ção Agdcola, Ministério da Agricultura, Rio de Janei
ro. 

Contratos d~ ~ocaçdo 
O novo proprietário de prédio ou apartamento só llca 
obrlgodo a respeitar a locação existente em vlrtu~o 
de contrato por instrumento particular, uma vez r•gi•
trado no REGISTRO DE TITULO$ E DOCUME'.<TOS. 
EH& proTldêocla torna o contrato um documento públi
co- com nlldade contra terceiros - luturoe lnteree•a
doa no objeto do contrato (Cod. Clv. -arta. 185 e 188). 

Cartório do 3º. Ofício 
Rua dr. Get6llo Vargaa, .112-NOVA IOUASSÍJ 

ttHllt!lú ·:ct LAVOURA 
~·iJái•Ml/i·iifiNll~~~·J:~~'.'U~t:zc:r:nn:J i-C-C•l•i+t:•• 

Red. e Oficina, : Raa Beraardiao Melo zors 
A produçiio de bana- Niõiixiv----;iõv;"j~~~;.;:~· ~;:--;~:--;~ -:;--;:::;::-::-:::::-:-::--:-:-:~-T~e~ld~o~ae~,~111 

0!11 do E&tl\1111 do Rio de" -=N=O=XX=X=l=V===N_o_v_A_l.:º.:u_,. __ ~--sú.:...:<.:E::.:11:::.•::.:dº:_:d:.o...:R:.:iº::>'.:.·..:1.:..7..:0::E:....::S:::E.:.l::E:::\l:8:.Ro:_:o'.:E~~l·~s~o---~~ 
Janeiro, rl'!utiva ao 800 • 

11
• 1.

7
4-

p fl se n d o, elevou 88 8 
l!:l.196.000 cacho~. nova
lo~ de CrS 14G.132.001l,OO 
- segundo inf,,rma oSer
v:çll de E,t,11lsllca do 
Ministério d11 Agricultura. 

O Ginasio Afranio 
Peixoto A área 11prnveltadn foi 

de J 6.415 hectnreF, seo 
do de t.413 cachos O estâ clnssiticado oti-
rcndimeoto médio p O r cialmtinte entre os 
hectttre. Em relação ao melh•>rcs estabele-
aoo de 19-ll:!, o hUmeoto c ímeotos do Brasil 

da produção s ublu a . . ·-_::::::::::::::::~ 2.291.000 cacbob. 

CASA SANTOS 
(Ex• 1\LFA 11\ T /IRIA S1\NTf>S) 

=EM= 

Milagres de Setembro 
Venda especial do seu 22º. aniversário 
Durante este m~a vendas sem lucroa 

Uma pequena amostra de alguns pre,••• 

Pasta Gessy . 4,00 l Oficina Mecânica lguassú 
Conserto e reforma gero! de autom6Hi, e ca· 
minhõr,. - Solda-se a oxigrnio. - /\J.p,çio dr 

freio, bidraulico• a qualquer tipo de carro. 

i • Colinos 4.30 
! • Odol . . 4,30 

Fixador Superfixo 11,11 
Gumex em Pó 3.10 

( • Eucalol (grande) 4,50 
( Sab. Gessy (caixa) 7,20 

Esmalte Cutex UI 
Escova Odol . l5JII 
Gilete Azul (l'I dezena) : 4M 
Gilete Futebol (pacote) . 2,111 
Toalha de Rosto (branca) 9JIO 
Toalha de Banho (branca) 28.lt 
Souquetes Colegiais . 10.30 
Lã Supimpa (novelo) . 1.90 

1 

1 

• Eucalol • 7 .50 
• Lever 8,10 

1 • Dorly • 6,60 
l > Carnaval» . 5,40 

• RosasP.Caldas c/ 16,20 ._ _________________ ,......,,....,.: • Vale Q. Pesa (!) 5,40 

DUCCIIII • FRAIICO 
R. Marecllal Ploriaao, Z376-NOVA IOUASSÚ-E. do l(io 

Papel Crepon (peça) 1.90 

A PRODUÇÃO DE CAFÉ 
NESTE ESTADO 

O Estado do Rio de Janeiro produziu, , m 1949, 
o total de 33 678 toneladas de c•fé b:nrf,ciado, no valor 
de Cr$ 170 635 000,00. 

• Cario (1) . 3,90 
Oleo Gessy . 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 Colooia . 7,00 
Brilhantina Coty . 12.40 
Pó de Arroz Coty . 10,60 

Chapéu Ramenzoni 180,llll 
Boina Colegial . . 19.BI 
Suspensorio lpú . . %2,111 
Lenços de cõr firme . 4Jt 
Camisa Tricoline . 44,811 
Pijama Tricoline lisa 114,'III 
Pijama Tricoline listada 139,90 
Cuecas Tricoline de côr lU> 
Colarinho Marvelo . lll.80 
Meias Arranca Toco UO 
Paletó Veranista . 36,80 
Linha Zebra . S,10 
Linha Brilhante . . UI 

Segundo os dado~ do Serviço de E,ud,tica d• Pro-
dução do Ministério da Agricultura, a ire• ocup1d1 fo i SÓMEIITE 30 DIAS DE 
de 5t 108 hectares, sendo de 659 quilos o rend:mrnto por 
hectare. DI i la.gre a d e Setembro 

Silirnu o Serviço de Estathtica da Produção que, O A = 
do confronto com o ano de 1948, verificou-se um au- --
mento dr 14.c,19 ccneladas. 0 aumento ainda se registou e>.,~ >., ~ >., --..,yos 
rm rehçãv à produtividad~ por hrctm. (368 quilos tm J-\'-i:57 r,., ~J-\'-1~ 
1948 e 659 cm 1949) . . 

,,.9'8Es fi.llf JJPI'? nua Marechal floria~o Peixoto, 1968-Tel. zu 
l~OMAE O · #OVA IGUASSU - E. DO Rll 

~~~ ,:~,$ ii'k w~~.31e.!:!+cf'' *1 
~ PICK-Ul-'S, MOTORES, .IIICROFONES, CRISTAIS e CAP• 
~ SULAS para todos os tipos. Oraade readimeato e ••n· f 

LEGITIMO 

DE 
COELHO BARBOSA dC~A 

Laborafóríos: 
R,Jooquím Polhor~64J,Río 

Gratls - Pecam o Iodlcndor Homeupátlco "eoe• 
lho Barbos a", eecreveodo para o endereço :icima 

111 bilidade, por serem feitos para o ao••o clima. ' 

~ RADIO-TECNICA MOREIRA 
i~l(~~,.DA1 ~E~ .. 1,27.~~0VA IOUASSC 

LA VBADOBES: 
Caso estejam iourcs,ado, na compra de ua~orc~ 

audos, grades e semtadeir:ae:, dirija:n-se ao Mioi,certo t' 
Agricultur• - Srção do Fomento Agricol,, 17' ll. ~ 
.,cuado na H. Mini,tro Lira Castro, 217, oode lfflO 
prr,tad.s informações aos interessados. 

LAVRADORES : 

1§,J~~~r~J@ml@Jil~!l@il.~~~ 

LO.J AS L. CAV A i 
A S•ção do Fomrnto Agrícola neste Munid~io ct• 

d vendendo muJas de Ccqueiro Anão a 10 cruzeiro~ 

1 
J. LA O A V A ~ 

CAMARAS FRIGORIFICAS. SORVETE RAS E BALCÕES FRIGORIFICOS 

Geladeira• Comerolat1 • 
Domeatlc11 

Ace116rlo11 para relrlgeraçlo 
em geral 

R6dto1 - H6q-alna1 

Rua Marechal Floriano, 2399 

Oficina Modelo para monta
gero e consertos 

Serviço de cooserveçllo a 
domicilio 

C:!hamados noturnos 1 

R. Mal. Floriano p.,;xol", :!397 

• Teltfono 325 • N~ ~ J Jguassú · E. ~o Ri 1 rt,] 
~_ir-~J~U~ll@':®:W' 

ln!f ituto rnnirn Dr. f rao[iuo ianr 1111 
MlDICOS ESPECIALISTAS - APARELHAGEM MODERM" 
Do~nças Jnlernus - Úlceras Oistrlcas e Duodeaai• -

fígado - Vlsfcula. 
Doenças do Co,açdu - Hipertensão arterial e suai "'º' 

sequencias. ...
0 r1,1ras Va,icoso1 - Anliga1 e recentes eem opera.,. 

e sem repouso - Varises - flebite!I - et1slpel•
Dutnç11s d1 Srnhoras - lnfla.naçlo dos ovário• - }!"" 

gularidede nas regras - Oravfdu e 1ua conduÇ...,. 
DJtn-;ns AUrgicas - Asma - Bronquilea 11m~ticl e 

c1õnlca - SinusJte - Urtic6ril. 
Stti/1" ~ N.1111nahsmos - T,atamenlos modernos e efic•sd
Lf~btJ1t1ldrio - Rodl(Jscopías - Radiogf'afias - f,JIII 

A/lrgtcfls - Tubug,ns. 

R. da Assembléia, 32· 3º Pav.•8 ó• 18 Jil, 
TELEFONE 22-~969 - RIO DE JANEIIO 
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