
taremos esta situação' Até • e pensar em polillta. c1, ..., probl•m•s que estão lDlflJê 

ill l onstração da Re:-
sta da Criança", r ctutubro de 1954, pela aSII
na sede do E. C. fgu 

, OI 

E C E I T A

Q
uem pode se considerar o mais privilegiado.
como \'encedor absoluto nessas eleições, en

tre quantos tenham concorrido aos diversos car
gos eletivos, é o sr. Getúlio Moura, cujo triunfo. 
nas condiç<ies em que se deu, não resta dúvida 
que o coloca numa posição invejável, jamais al
cançada em sua vida pública. Desaparecem, em 
confronto com o crescimento de seu prestigio 
eleitoral . a \'Ítória do prefeito, do governador e 
da chapa de vereadores do Partido Social Demo
crático. que êle chefia  neste Município. Antes de 
!alarmos. portanto, no êxito dêsse partido, temos 
que considerar o daquele polltico iguassuano, 
porque, formando em suas !ileiras partidárias, -
c o m  franqueza dizemos aqui, - não há pro
priamente pcssedistas, mas sim getulistas. Reelei
to à Câmara dos Jleputados, o sr. Getúlio Moura 
teve ainda a sorrir-lhe a vitória dos candidatos 
que apresentara para prefeito, \'ereadores (em 
aua maioria), deputado estadual, governador e se
n&dúr. 

Rarlssimos eram os que alimentavam dúvidas
ainda quanto à reeleição do sr. Getúlio Mou

ra, bem assim quanto à votação que de fato veio 
ieceber o sr. ,José Haddad. como único candida
to aqui do partido à Assembléia Legislativa. Mas, 
com referência à sorte dos outros candidatos, hou
ve in-andes surprêsas, pode-se dizer em tôdas as 
correntes pol!ticas, principalmente quanto à ma
nilestaçiio do eleitorado no primeiro distrito. Três 
candidatos a prefeito, como se dizia geralmente, 
estavam, pela� f<irças que os apoiavam, mais ou 
menos em if,!ualdadc de condições, podendo_ cada 
um dele�. por prquena maioria que obt1_vesse 
oeste ou naquele distrito. sair das urnas V1tor10-
10. Em Nova Jguassú (cidade), por exemplo, con
tavam quase todos eomo certa c lógica a vitó�ia
de Humberto Gentil Baroni e venceu Ari Sclua
vo. E. quanto a Antimio tlc Freitas Quintela, qu_e 
muitos acreditavam chegasse tlcssa vez a su�1r
as escadas da Prefeitura não tevtl �mi!- votaçao
rtgular e suficiente em todos os d1str1tos, com
exceção de l\lesq uita, mas não !oi ali bastante
Para tirar a diferença que o afastava do candida
to Pl!SSed1sta.

1nnu1ram dessa vez para êsse surprtcndente re-
sultado. a nosso ver, nüo só o presti!!IO polltico

•� sr Getúlio Moura. mas einda o fortalec1ment?
de seu partido após O suicidio _do �residente �a
ltepúlJlica, pois O PTB, dividido 1nte1ramente, nao
eonse:.:uiu nada mais que anular'.

se. 
de uma v!�

lias eleições Fraudes houve e muita�. <:0m0 se 
•r , · - 0 o antigo eleito-" e. "las o que pesou foi mesm 

1 · 
ltdo ii:uassuano ser absorvido pelos n<>vos e 0!
lores que vieram nestes últimos '!.DOS . hxar re.si
d� rg,ram e a111-ncia nos bairros da cidade que su 

f o queda estão surgindo pelo Mun�clpio ª 0f,ª;i0 Ocor-0<:orr1;u aqui não foi um fenomE:n° iso 
·�ut�os Es

� tarebém em outros �l�m�lpios, 
-�: da maioria os, não merecendo a l ON ° apo 

r u campa
:� eleitorado. Pegou, que_remos ��e 

ii,c desem·aa tão tremenda quão IDJ11"1ª q , como rehf)OD· 
:�ram os adversários, apont�nd��: g isso pt>sou 

lel p1;la morte de GPtuho \ ª' g, (] c-h m·mci-lllu110 na l,alaoça. �las, desta '"', i•�-i�h-�I · · v,·n
ra, estamos ,; iantc de um Jato 10 1 · 6 0 J'Sl) e teu 1 t dos os setore • . ' 

amp amcnte, l'm o · st, >,tunielpio, sr.
�lir1;tudo, o seu anlig11 •·hefe 

º" r;siionsati1lidude
/16110 \foura, 11ue estf1 com � .. 1 pela J!ran1h:u1 
e traball,ar ma,� (lo 'l'"' nun • 

4t ilU118a terra. 

· - '--
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" P a i n é i s "  
' 

v e r s o s

C
onhecemos melhor o artista quando temos oportunidade 

de lhe apreciar a obra. Sélbemos então de seu gõsto. de 
seu apuro. de suas tendências e senttmeotos, da elevação de 
seu espírito. Quem. por exemplo, nio privou ainda com o 
professor e poeta Z. Paula Barros, para quem o templo é o 
Universo, a imagem é Deu.s, o altar é a conscU1ncla e a lei é 
a caridade, servindo-nos das palavras de Vltor H\1go

1 
basta 

ler o seu Uvro de versos intitulado �'Painéis" (edição da Cilsa 
Publicadora Batisttt, Rio, 1 954). Atravé-s dus versos llrlcos 
constantes da parte mais extensa do livro, das compostções 
que revelam paciência e habilidade, das libérrimas e alego
rias, como que penetramos fundo a alma e o coracão de Z. 
Paula Barros, porque neles êle pôs a sua arte e inteligência. 
a sua imaginação e facilidade de versejar. a aua concepção 
de Deus, das religiões e da liberdade, enfim, a sua contri· 
bulcão, em duas partes distintas e delicadas, para o teatro 
educativo. A expressiva capa de ''Painéis" é uma pintura 
também de Z. Paula Barros, que completou assim a sua obra 
com esmêro, arte e amor. 

No prólogo de "Painéis", o autor homenageia Cachoei· 
ro de ltapemtrlm, em quartetos de versos heróicos, recordando 
Ilablra, em cujas ma:-gens do rio, muitas vêzes, à Juz d& lua, 

. .  pa1HI a1 horo1 cólido, de e,tio, 
cismando no MYd•z do i;11ogem tr,o 1 
Pelo que se pode ver, Itabira foi a sentinela dos dias 

de fulgor do poeta que, fitando-a, traz à lembrança o seu 
passado esplêndido de amor 

Diz êle no quarteto final : 
l•1nbrando-m• de ti, p•dro q1,1erldo, 
sinto •m ,ainhalma f1iJgldo1 laurii1 1 
Tu foste para tnim, •• minha •ido, 
o prelYdio de amor de meus Palniis 1...
Z. Paula Barros, nesse livro que é um quadro vivo de 

sua vida artística, orerece ao leitor numerosos e belos paJ
néls, como os sonetos Homem (em versos alexandrinos), Hi· 
ram (diante do esquife de seu folho), Labor, A Borboleta, 
Hora Divina e A Vida; e outros •1ersos como o acróstlco Deus 
-Amor-Paz:-Luz, Presepe. Pdtria, O Professor. A Vida 
Continua, Mãe Preta ... 

Nas estrofes de versos heptassnabos, z. Paula Barros 
é mestre �a graça, beleza e harmonia. Vejam� por exemplo, 
as esplêndidas sextnhas de Ao Trabalho e de Meu Coração 
te Procura, e as mimosas quadrinhas de Caridade e de Amor 
e Inspiração, 

Leiam s6 estas quedrlnhas sôbre a Caridade : 
A cca,idade sem fi 
i fdha da 01tentoção. 
Nao •• nttenta de pé 
porque fere o coração 1... 

V erdodelra é o carlcfade 
que40 ••igo, ,nodlo l111z, 
como exemplo de hu111ildade, 
t10 g•onc'e,a de Je1h l... 

E esta sextilha como fêcbo de Meu Coração te Procura : 
Me1,1 coração pequenl•o, 
ent,e a, fY,ia1 do detllfto, 
hoje te HgYe ta•bia ... 
Pleno de paz • terftlM'o, 
meu coração te p,oc111ro, 
po,que multo te qi.ter bem 1. .. 

d e  z. Pa u l a Ba r r o s
L U I Z M A  R .:_ -=--=-----_ 

aos solto� retratando o pE"nsamento de Z. 1'.tUld Barros sõbre 
Deus ("objeto absoluto da (e humam•··. no diur de ,\ lphonse 
L. Constante). sõbre as rPUg1õcs qu•· hâ pe,lo mundo e sê-bre 
a liberdadt>, cujo amor •·toro 1 01 homens indomãvt1s e os 
povos lnvC'ndveis"', como se f'Xpreuou F 1anklin. 

Enccrra Z Paula Buros o seu livro ''Painéis" - tõda • 
sua arte e sua alma nele contitias - com du s alegori:is 'Aa 
quatro Idades d� vida'· e ''C1ênciê1. (é e raz5o • que podt-m 
ser levadas à cenil, com proveito 1: gôsto. num te11tro educiil .. 
tivo. E tambl!-m com os Vf"rsos Prove de Amor, que o potta 
oferece C" 1r1nho1amente à su111 deui ;om, e tt' neste quar· 
teto fim•I 

E H alg"'m dio, de mim di1tante, 
leu peito orf.:ant• d.> omo, coberto -
,cf,e, toudod•• male1 d1Yertot

beijo i1tu wersoi q•:• hoje te oferto !.. 

Educacão e História 
, 

LIBERTAÇAO DO AMERINDIO 
Newton Gonçalves de Ba rros 

Espe, 1ul par,1 < CORREIO DA LAYOL'R.\ 

M
uita"l data� turínsaq '1!-> europeus rom os nos'-OS (lri 
pr,,r� .. 5ÓJ:e._ •1le hi�t6r1a nut1\·os babitante"' nn:i l�\·u111 

H� e:;q111•,·em de co11;t!m11ra1 ao thlema ou  exhtiu ê:-.s , 
tntre 

.
�eu ·, ;duno .... Data� qtH' .1 C'óntacto t, n amcnrufio 1, i 

rnereCt•nu m  um comen t 1no re1-,pe1tadu na hUa l1bt"nla1h·; 
e!--pc-rrnl de finalidade cd 1u.•a · ou não hmn·e t';s�l� contacto 1! 
tha. êle permaneceu o Q IH.' er:1 :1 h.• 

Entre d;1s e�la v 27 de nu o começo do �._·culo X r1 JJ., 
tuhro de t�:-u . quulqucr rnant:ira o Plt.·mc11 l • > 

.. • • br,rncn post cabrnli:1 1h.. t! r..-�-
0 nos�o indígPna d .�pul,, u po11sani·_J pt.•la n,Ji11,11la e qu,• 

durttulc 1011�0"" ano-.;, urna rc Os pr1m1 t1,·,1s halnlanlP� a,I 
hlrêncla mai� cicnllli<'a e 11H•- 1 qu1 1 iia111 conlr.l os al1�n1,,c1..·� 
nos lirkn em nn!--s., h1� t11n, 1 .  nu�

Pero \'az 1lc Caminha r�... • * ., 
����i. 1..·!�1

1
\;��t �:;1\\�\.te//�i.1;�\ ('ami11ha escrl',·t.> :  ··O OH:lhor

hiulógint:,;, e p:-.lqlll\'•'::i úo aiu1..·� fruto Qll l' tll'la {;l tt'rra) -..o
rlndio. podt' tirar nw pa1·eec QUt" ""l�-

Suas c,hsl•na(;,;�s sãu con- rá salvar e,t� !?ente. E t-'.'>la 
rirm<t.da'!-1 no tredw í'm Qlh! 0

1 

deve tNe.r a pr10c1pal �:meu�u 
·•cscrivno de C..:nlicul'' Llcscu�- Q_ue \ ?,

·
,s

.

a .\lteza em ela de
.
,� 

ve a idu de 1lob �1..·IVi.ll:l';1-1 a lün�_nr , . . 
pre�eoçã do Cct pil:lo. :'\ao pretunr1a �1tminha �,_i, 

A con•ium;a Uo-ti i:,;ih·kolus. gerir isso IJO · Vt'nluroso • 
a naturnhdadc com que ise �ob era essn. exatamente, u 
aproximuram d.o l>ram·o e 

I 
finul_l�lade d�., e�_par:

.
�ao greo� 

a C!ó.pontaueiJn·le co·u tJUt! grAhca portu ... ue .. 1. t 1.,bor.,Ja 
udormeceram ao� (l-·-; tfos t·U pe�!> lnfan.�� ll H.�nr1que.l ,. 
rop,ms "'''º sutldunte:-. ,,ara Era prec1i,:;o Je,ar u nt \,H 
caracteri7,ar, pelo uwno..,, os- g�n_.t•'�. a _  ve_rdnd� do Cristo. 
tupiniquins da Bahia 

. 
1 

H1zauc10 1-,!a via ca11Jo em 
.
mllos 

• maometana� e a pinçfl dlli 

'rôdas os \ i �;·.tcses suhre 
mouros amt'açava u cr1:,;,ta11 · 

a J)OS!)iluliilatlt: 1tc co11t:1c·t11s (Condue "º 8 1 pô,11r, ) 

L A P I S  . . .

Z. P111ula Barros às v�zes imagina e sonhe, chora e ri. cantando su111s dores e alegrlas; outras vêzes proclama os seus sentimentos a respeito da Pátria, da Familia da Huma· nidade, das religiões, de Deus. Quando descansa,' porém, de tudo isso, descendo de seus vôos altaneiros. êle se diVerte compondo versos de todo modo. Dai os seus avérbicos (ver-
A sos sem verbo). ExMmioem êstes tercetos fechando o soneto Arte : ---------

lr•ã• "ª cõ,, no soa, no aelodio 1 . . •  
Diwlni:r.odo1 norM01 do Poeala, 
- Piftturo mu1icado do exl1tincla 1. .• 
Os seus lipogramas (versos sem •a•, sem «e•, sem •i•, sem coa, sem ·u• ). Reparem num verso de cada estrofe, res• pectlvamente 
. .  els que me ••wolwo """' 1onho 1. •• 
• -•�I co•o u111 ga�10: •�c�di�d� 01 �uai 1 .• 

:. E� � E1p�ro
0

nço b:1�had ,· • .;. f�z i. . · 

•• p
0

or 1õb,; a, onda,· do .;,o; 1 
E tambl!:!'fl as suas consonantélas (começ11ndo com consoante). Eis tres v�rsos de rstãncias d•terentt-, 
Pelas pa,agen1 plócldo1 panando •• 
a� •• ;. �u�d:a, q;e� q ... ·d,�, .: 

. •
Ce"' con1lgo1 c...Ídcado, ;oo�d;rt�I I

. 

Os sonetlculos, que provam aindA a pacJêncla e hablUd1,te do P•>eta Z. P11ula Barros, sAo realmente deliciosos LJ ,1m ��td� estroft's de A Ff,, Educação e Espe-rança : 
Onde hõ f•, há fortole:r.a
coftt,a o mo op1nÍ.>Cl-
- A fi i là,.,poda ouso 
"º ceftt,o do coroçcio 1 ••• 

, p,r paro, ,oi lmenfo1 
e mi.•, lo, toclolt f •• 

Questões Trabalhistas 
S I LVI NO S I LVE I RA 

1·!' muito co· 1 cimentos do� resperu, os con
mum a m u i to;  tribufnlet-, pa.,a o hem·l!Star 
a,·,•rl>a cr1ti,·.:, dt\ Huu� fomfllas . 
c.:,,utrn o:. l.lirl- O E�tadu. criador e di rigen
g1·nks dus ums- te du .. autarqula-3. tem a pra. 
�a� autanJuins. cipuu tioelü.lade de ateod�r 
- Ja o tli�sc- aos Justos rt,dumos llos iote
rno!f. 11r�ta� cu grantes do:t lni-.tilutor:;, com
hrn1:t.tt. - ante a delt'J:&Cia!::_,, e a,gt}ocia... e�pa. 

grita sh,tl•màtlca tlt• seu-. nu lhudat-i por todos o:-. recantos 
lllPrORO� Hl-iSOCiUdns pela liO do Hra�il. 
1u-i:açilo 1k múltq1l0� bc1u•t1 Os rt!cUrt-.o� fioaneelros des
<'!o:,,. 1•01 Hllhfih-za,;;, ,·om u ro sas enlidaUe� Ue,·em Her em
niv,·nc.·1a dns altuti, pudt:n.•n da preg&tlo� em iniciativas que 
Ht>ptihlku. vi��m o tut,1ro da:-. dasseli 

desh,•rthl.das tia rortuuu, bito 
é, a lolalid:ult' rle- :-11'u� nlntrl
buintes obri�ntúrio,1 - no co
lTit'rt·in, nas indüstria,, no:t 
l>nnc·n� e no� lran�porle:-i, 
tl•rrt'tilrt""!-1 ou m1:t.ritimo�. 

:-;urcrm t-m tudo" os hair 
rns monumrntat:. t·ons.truçõl"&, 
tl1t t11rmlthn eii «rrttnha•t'tºIIJ, olu1,?ados a prcçu.s. 1•lt•va1ll-thi 
1t10K. quando 1h.•\·t·nam st·r n 
nunciadu� u lun�o pruzu. uo uksm·1..� llt•s 111i11,::11a,tus \C11 

Dr. Amir Franco
Chnir11 1 ,rr , 1 tl1• \ lulto 1 

t t ' r1a11ç1u1 

··o 1ral>aHw, - n·ufirmara 
o sr Cit•tulio \"urgat1. quando 
na Pn·�idl•nda ,tu H1•puhlicH, 
t'n) 111,•mor,l\"t•I disC'lll't-P df" JO 
Ue 1111,·.--mbro. é o prime-iro 
d_�\('!r 6uC1aJ l'nntu u t,p,•n, 
rio como ,, in1hhtri.nl o ru 

< 11�u11 r p 'r�c 1 il.1 1 hf'1t1 1- j lrào ri,mo o 1•111pr1·J.(11,J11, r,�atd"" t� \ 1 
, ' N-.; 

11 r,Jlnl 
1

111,•nlu \'VL!t.1lus ,l-l .a;U tri Wt, 
r Jd, Ru P'l mi.u ,

1 
t � 1a • 1di, ,-e tltft':"'t!Dt l,llll p· 

:J , a fi.•1!11 I r  H,1) 1 ((onclu• n'I g p ig 11 ) 
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�esultado final das eleições emNova lguassn 
Embora não tenha dai:o ainda à public idade, a Junta Eleitoral. os dados oficiais do pleito 

cuja a puração terminou em a noite de ante-ontem para ontem. publicamos aqui os 
resultados que pudemos colher, sujeitos, portanto, a posslveis retificações. 

Para Go vernador Para Deputados Gumercindo e. da Silva 676 LEGENDAS MUNI.IPAIS 

t,�fi.�� iri1� 
FUbo m;: Estaduais 

lf����1�:1�f�G
ilas m � �) i

:!��
1
:�0�·

1
�i':f11velra 

2824 Adernar CMa 590 I' I{ 
1796 Beniumln Charnbarelli 587 � 1 � 

José Haddad 8657 
Luiz Gulmorães 595-t 

13765 
8251 
35(]6 
318'1 
2124 
1:1:12 
)�7 

E<leslo do Crnz Nuoe� 1754 

R
:::.�o �:�:;�

overna
�::2 Antonio Cuo�: N 7� 

� I}f�ª 

Horaclo de C:arvalho 13916 .Josó Assis Ferreira 712 Tendo sido apurado um to-

,José Manbiles 1621 
Jullo Góes 1617 

\'alter Peixoto 1981 Manoel Q. de Oliveira 650 tal de 42.822 votos validos, o 
Sobastlilo Portes 608 quociente ,erá de 2.25:! para 

Para Prefeito 
Ar! Schlavo 

Para Senadores 
Paulo Fernandes 
Abelardo Mata 
Tarcislo Miranda 
Puulo Araujo 

19879 
16078 
12708 

7653 

Para Deputados 
Federais 

Getullo Moura 
Mario Guimarães 
Tenório Cavalcantl 

Deserto 

18772 
6173 
3237 

No deserto da Amargure, 
na minha longa viagem, 
- quanta sêde de Ventura 
e quanta falsa miragem !... 

LUIZ OTÁVIO 

DATAS INTIMAS 

Fizeram anos neste mês : 

18141 
Antonio de F. Quintela 10526 Darcf Cinnnt Marina 549 1::leger um vereador. 

Juvenal P. <los Santos 471 Humberto G. Baroni 
Rody Valter Maier 

Para Vereadores 
P S D  

José de Lima 
Oiooisio Bassi 
Finamore �arques 
Marinho H. de Oliveira 
Aatouio dos Santos Neto 

_.._....,.,___,.._,.._,,,,,_ 

9703 
1568 

1022 
978 
8,39 
783 
698 

Artur Lucas úe Almeida 470 
P T  N 

Byron Dorc Almeida 
Ovfd!o A. dos Santos 

P R  

Gerson Chernicbaro 

614 
366 

389 
P L 

Nilo Dias Teixeira 813 
(E outros menos votados) 

.. 

B R E V E M E N T E ! 

í>R. LICÍHIO S.6.HTOS 
F(gad�· Intestinos-Estômogo 

Clia:ca Médica tm Geral 

D1àrlamt'nte das 9 ás 12 hs. 
Edifício de • A Noit�·· 

Sala 613 - foo• 23 097S 

Atropelado o médico 
do Centro de Saúde 

A rua Sebastião de Lacerda, 77, no Qu,ndo de bidc1eta regres-
sava à sua residencid ne-st;:i 

Caonze, será inaugurado o Bar e cidade. a noite de 2s do cor-
1 ente, foi atroi1elado e morto 

Leitaria São Sebastião, de em Mesquita, por um veiculo 
não identiHcai:lo. o dr. Juran. Augusto Cesar Trigueiro. dir de Albuquerque Cavalcan-

-....... -. ........... ...,..,..,..,..,.....,....,_._ ...... """"'"""".,..,. ___ -..... ��ab��h
e
a�aá ;�

r
�en�r� �; s"c:�: 

moradte, A rua veis em Mefiqui-Aluga-se uma 101a com 

I Vende-se uma 1oja de mó-

Ter< zlobB. Tratar OH meem .. ta bem na praçe. Tratar nn 
rua n• 186, em N ilópolle. 13 ruo Terezlnbo, !86-Nllópolls_ 

25, sr. Azull Menezes Sam- ::------------------·-------, 
paio, da Tesouraria do E. C. 

de local. Filho mais velho e 
muito qu.,.ric!o do vener:indo 
funcionário publico aposenta
do. sr. Raimundo Cit valcanti. 
o infeliz médico. que contavc:1 
48 anos, era casado com d. 
Maria de Lourd�s Ca•,.alcanti 
e deixa sete !ilhos menores. 
Removido seu corpo para o 
necroterio local, dali foi leva
do depois para a residencia 
de seu pai, à ru::1 Mendonça 
Lima, 68 ! ,  casa 3, de onde 
saíu o entnro pela manhã de 
quint 1-teira. 

Iguassú; 
25. d .  Zelia Daotas Gonçal-

vt,s, residente em Pau do Al
feres; 

25, d .  Florlsbela Gonçalves 
'1'e1xeira, esposa do sr Joâo 
Manoel Teixeira ; 

25, menloa Sonla Maria. fi. 
lha ,lo .r. Aureo José Avlla e 
,le ,1 Amelia G. A v la; 

2:,,  menino Paulo Sergio, fl.
lliu dv sr. Pe ro Lacallle da 
Silva e de d . Celia C. da Silva 

25, sr. Glacomo Giraldo; 
:l8, nll.!ninit Vur.a Nelí, filha 

V[ND[ 
l'[ um maravilhoso conjunto _resid e!'· 

L L-JL eia!, em Nova lguassú, amda nao 
h abitado, constando de 4 casas e/ 

2 quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda, 
quintal, etc., e 2 lojas, sendo uma já montada 
para açougue. Tratar na Praça Mauá, 7 (Edi
fício "A Noite"), sala 523, telefone s  23-4485 e 

28-7644, com o sr. Gilberto. 
'--------------------

t Mauricio fluguslo Pinlo Agradecimento 
cio prol. Cao,lido F. ria Silva (MISSA OE 6 MESES) Lc•iz Pipa de Mesquita e P1 ��

0 e do ct. Sl�tsa. S· _Pi
�

to; 
Juracy Papaléo Piuto, filho. Senhora, deveras sensibiliza-

. ·1
1ovem 

R
a e1

· 
o1m 

ra ma.e, sogro::i e demais pareo- dos, ttgradecem por este meio 

Novas instalacões 
de ACISA 

No proxlmo dia 5, às 17 ho
r�s. serào inauguradas r..o Km. 
IS ela Rodovia Presidente Ou
tra as novas instala<;ões d\ 
AC!",A - Automóveis Cami
nhões Importadora S. A. N;�'. l'd�t

ôd:te 
i
�� Silva Bra- tes convidam as pessoas ami- a todas as pessoas que, por 

gaocn. esposa do sr. Roma gas para assfstirem à missa ocasião do tragico desapareci· 
rio l.lppe de Bragança; quo. por alma de seu querido m1·nto de seu querido tilhlnho 

A A V I I d 27, prof' Ollza Valad!io Pai esposo, pai, !ilho, r:enro. ir- Ernesto José, procuraram con- • • O an eS e
melra; mao e cunhado, MAUR!C!O !ortã los moralmente. S e u s lguaSSÚ 

MUNDANISMO IGUAssDAN� 
:;.:_:,_,;_ ____________ _ 

Por MAG:-;Ol.t.\ 
Est;.i semana1 a ndo ser_ o baile dos .t:i>rm�ndo 

gio Leopoldo. tenho P.ouc.a coisa pc1ra comentar. E
I do

� 80 baile, p<Jrém. ouvi dizer aue esteve relativarn� "'lo mado. Entre os presente� encontravam-se : 0 ar R./llt ._ 
va Jumor Senhora e irmJ!j, as stas. Marll e M�rile 

\.li 4:ii 
Ligta Sepeda e Aimée. ne � Talvez porque o céu estívesse nublado e 8 lt 
ra baixa, o domingo Coi pouco movlrnent.ado. ll\Perv, 

o sr. Jair Viana passeava em seu Cbevrolet 
mflia. . COa-1 a s.,

.\lme. 1:-opes e suas filhas, stas. lvete e Eli·a� ziam o .rootmg" . U.i. 4 
Disseram-me que na list� das dez ddrnas 

tes do ano J,J constam alguns nomes S�o êles :  �t:
is t� 

Costa, Gilda de Moura e as sras. Albertina Chave, 
9· � Gomes Nascimento. e Di?lt 

Alxué� comentou que a elei<;ão das dez dan-i 
dez cavalhe�ros será como uma �·�omba Notem t>!s .' � 
mentário foi favorável. Antes asslm. 11L Ci e;. 

E. C. IGUASSU' \ C I H E  IGUAS�
Resumo dos atos d o

l
' 

P
H''<. - ·() Prhinntiro • Zsuda . ('<,m SLwart • 

sr. Presi dente :  ger D.
et)()rah Krrr � �: \ as,,n t 

a) Con\ idar a ,\. A. Filhos Hor:írio 13.)l 1• 'N _ de tguas�ú. \lc�quita T, C. e ig_:;o e � 1.:!J. J,,l'J 1. 

.. Qui11ta-�e�r:i a dor:i.oi,. _ Plano �Jm'!tro· . ec n .r
,;m Cotteo e ,Jean Petel'!. • 

Serrano l". t·. para 111-.putarem 
partidas de futebol c.le �alào 
e ba:-quctr " volei, re:;pe('ti 
vamente, a -�. 12 e U rle no
vembro próximo: b) conccrler 
demisi-ão do car�o tle diretor 
de \.<oJei ao sr. José Davl Fi
lho, agraderendo-lhe os ser
vi('0S prestados; e) nomear os 
-.ócios Dileon de Morais e Ga
briel Soares Jr. para os car
gos de diretor e �uh-diretor 
de votei, respectivamente; d) ��uardem ··�atar oo: '"Or-
incluir no quadro social, como rer , com Oscar1to 
contribuinte. o sr. Ismael da 
Silva Ribeiro; e) arquivar o CJNE VERDE 
oficio dos formandos do Co-
1 é� i o Leopoldo, datado de 
t91Vlll/5-l: !) conceder a pe-
dido 180 dias de licença ao 
sócio Roberto dos Santos Bar-
bosa; g) aprovar votos de pe
t-ar pelo falecimento da pro· 
genítora do tsócio Jo�é A nto
oio Feroaodes e do lilhinbo 
do sClcio Luiz Pipa de '.\íes
quita. 

Nova Iguas.sú, 27- 1 0--54 

Lviz: de Ai"redo 
Diretor da Secretaria 

Noite dança nte 
Estâ anunci�da para quinta· 

íeíra proxima, dia 4, às 20 hs . 
, realiz.,<;ão de uma noite 

dançante no E. C. Iguassú, 
com a colabora<;ão da orques· 
tra Princip�s do Ritme-. 

Futebol de salão 
Oueff'p.1to1 Uruguai /lt Chi!• 

A direção do torneio de fu
tebol de s Ião, no E. C. !guas
,ú, marcou para amanhã. dia 
1 °, às 20.30 horas, o desempate 
da v:ce liderança entre os clu
bes UrugL1ai e Chile. 

De segunda-leira a ,fom� 
- "O petróleo é oo�so . i:,,m 
Emilinha Borba. \"tolda fe,. 
raz. Adelaide Chiouo. 1,oa 
Cury e Catalaoo. 

De segunda-feira ll de� 
- ··o p�troJeo ê nosso 

Rainha do Colégio 
Afrânio Peixoto 

RAINHA 
ísa Figueiredo 

PRINCESAS 
Celeste Nobre Sih•a 
Ma, ly Coelhu da Silv., 

B A I L E  

27 )ovem Assem Abrfio; AUGUSTO PINTO. será reza-

(l.
2
0
1
1
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0
r.0V

R
ic

1
0e

;
n te Gillool. resl da no proximo dia 7 de DO· ogradecimentos são extensivos ('nn\'0('

0 
os srs. Associados Donativos à Matern i-

"' vembro, As 8.30 bs., na Igreja ::aos que enviaram ca1 tas e te- rara �e reu111rem em assem-
n sr. Eurico Pinhei•o Bar Matriz local. E antecipada- le�ramas de pesames, flores < bh'i• geral. no proximo dia 4 dade de Nova lguas-

Dia 6. sábado �ró:n�;d!l: 
formandos do Colegio · 
Peixoto farão realizar, no : 
Ião do Grupo _Escol�r � 
Pestana . . º baile de cc

idO ai 
da sua r;uoh:!'t, com in 

1 p mente agradecem nos que (quinla-fclra}, às 20 horas. mt , .. d · t �:��:.:; 
resldeote em au do 

comparecerem ao ato re!i- coroas e, finalmente, acompa- pruça de e,portes, a fim de su no mes e agos o 
27. 1>r. Franch,co P e re 1 r a gioso. nharam O enterrn. tp�e��

t
!�i�1 

d;ºcª����i
9�

ento ela 
De Mme. Antonio de Oli-

Campos, Nova lguassú, SO-X-954. Nova !guassú. 29-X-54. ' velra Carvalho : 

21 horas. 
Traje . passeio. 

�- isr Delarmino <la Costa Nova lgua!ólsú. 29 X 5-1 Pat·a crianças - 10 coberto-
Aruujo, gerente nesta Cidade Augu,to Slmõu, Presidente. res. 10 poletós de !Janela, 10 

d A C Aliados
,ta <:ia. wpes Sã; 

DRAMA DE UM PAORE f 
camisos de malhR e 12 fraldas. O · · . • 

2/i, d. Graz.leia Ilaroni Cos • 
/ 

Para adultos - 12 camiso Ruuhodo do .4" op111º'ºº

c S&  t ,. e,posa d o  rarmaceuuco /\1  Aluga-se ou vende-se ias de dormir. 12 rronhas • .u,.d• • 18/1 1 
,aro .�,1ronhR da Costa: O Meu Escandalo. NO.o deixem de comprar O livro mais I 12 lcoç?iS. 

1 

concur,a, r• ,·'!1 2�. "-1', José Coimbra, resl corajoso doe últimos tempos... E11 1ocion11intes segredos Boa cas"l, grande terreno pa.s filhas do sr. Antonio de 
N'I M 18 SJh·a t131 1lcr1te no mo; da vida de um padre Infeliz em sua carreira e em luta c/truceir ... s. no Engenho Pe- Oliveira Carvalho : 1 za · < Na�droeoto 1 

2�. ml!nlno P.wlo rernandes com as dúvidas o a� tcnta(ões. À veada nas queno. Lugar alto. Instalações lt cobertorei de criança, 12 Mar.Iene D.
tos � 

flll 
filho 1 10 r,,,r. S�rufim Torrentes LOJAÇ OA NOVA CIVILIZ a ÇÃC Rua Paulo F'rootin. 65. de água, luz. etc. Tratar á rua írouhas e 12 lençóis pura f00

11
ce s

tt.'° càlado � 
t, �:. �e��;�"�f���(u ������

t
�t Nüo se esqueçam : "DRAMA DE UM PADRE - �=��a�

hal rloriano, 2325. Cas<:1 ud�!��:�iudos por ti. Henrl· H�,"m��fe·les __;, 
lha do sr. Geralúo Miquelottl O lleu Escandalo". que ta Co, ta e ú. Albert!na 1 1  
H de d .  Maria d a  Gloria MI- l'llaH•s, uo mêfi de outubro : (1u8fl e•�., 
q11e1ow, 6 �ªº1:'" de r1une1a. 1� comi- Alugam-se 'º" n•�! t 

lY. inealna üayse, fllba do , Aluga-se �!�a�ra� 
10:1a

q
��� -.o.as, ,3-l eohcrtores, li pares H J6. Trnlt; r ntl mesrna J.S 
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Piztram ano9 ontem : ptoprietário a av. .\1endonça � 
- d. Maria Campoo, resl- Ensina-s e a confeitar bolos, doces, enfeites, 

j 
L,ma, 47". 

de�t�g::e::d
ÉiÍa

d
n�a �

u

Êí:!��:: modelagem e salgadinhos. Tratar à rua !\Ia-
!ithas do •r. Jono Batista de recbal Floriano Pe ixoto, 1806, casa 4, com a 

1 
�:�: • de d. Altair Neve• de sta. Aparecida Furtado de Mendonça. Aluga-se �;"�/1:'i:o•l .J,":: 1 

ACEITAM-SE E.'lCOMEl\'UAS P.\HA FESTAS :as. :JJ. c,esta c:da<l,•. Tral•r 
cll�

d.
�·r:���. 

h
r�t�tl�n��

o
�; k1�� ! '-------------- ·--- ------- uv lut·�I . 

1 NASCIMENTO 
A ii deste. oa CaHa de Saú

d e Honsucegeo, nasceu o me
nino Hello José, pr!mogenlto 
do dr. u .. rcr Clannl Marine e 
do d. !tala 'J'ourlno Marino. 

Dr. José A. Machado Filho, Consultor Jur ídic0 da Dioc�se
<.:a u�à!'I Cín•is, (;um<•rt·i:li11, Crlmlnah;. e Trahallu�tu.'f-

Trav. �1.arlano tlt, �toura, a (ao ladu du. lgrt.ijtl de santo Antonk) - �nva f�oass!l 
·--------------------------------

'"B a z a r S ei o  
FERRAGENS, TINTAS, LOUÇAS, M'-TERIAL EL!TRiCO, 

CRISTAIS E ARTIGOS ESCOLARES 

Teixeira. & Aseveclo

3111,JtO 
Av. Nilo J.>eça nba, 811 - Telefone 

0 
NOVA IGUASSU E. DO li 
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,do 
etaria 

quinta· 
s 20 hs . 
� noite 
lguassú, 
orques· 
r. -
ão 

> de tu· 
: Jguas· 
bâ, dia 
sempate 
: OS dU· 

Hoje - >Plrt.">' . llas>1mo Girotti, Gwia ria Caoale e Ludmila 1,! ºª· 

De se�uona-leit. 1 i 
·o petrol,o . n•.sc 

Emilinha Borba. í�l!Q , 
raz. Adelaide Chirn 
íury e Catalaoo. 

De ,egunda-!eir u  d 1
_ ·O petroteo , DOS!, 

Rainha do<olifl

Afrânio peiJalO

Rmltcdo do ;ltio• .,.... , 

R.AINRA 

f)omlngo, 3 1-:X-l!ló4 f'OR R E I O  DA LAVOU lt A  

[ ·J t•-1'-==c==u=id=ar=··'=do
===be

::::
b
""' -
ê
1 - ;; P a l a vr a s  C ru za d a s

/ ( ---
F .,r S INHÁ CARNEIRO 

'º' H C, N N 
l ., J O H N S O N  & J O H N SON 

"0 SEXTO MÊS" 

1) 

ll 
l! 

Niio é espontoso, _n:iãez!nha amiga, como cada mês 
troz tilo marcantes .1?Nhf1caçoe� no vida do seu pequeatno 
herdeiro '! \'ocê P,n\t1cament� pode vê lo se desenvolvendo e 
desabr_ocbanllo diante d11:s seu� olhos. Agora êle Já comple
tou ::;ets m_eses •• melo ª':'º··· como o tempo passa J __ e co
roecou a fu·ar u ��r�onal1dade mait, dominante da ra.mflla. 
fie !-O to�nou sociaYel como a linda debutante no seu pri
roeiro b_a1!e, sempre. pronto &: sorrir, a brlocar e se divertir 
com a ultima h1&tória do ur�mho favorito. Re vocé a. contar 
00guele "esperanto" todo especial, desenvolvido entre vocês 
doi!ó-... 

\'ocê notará, especialmente, que êle ••tá encompri
dando e. ao �asso que for progredindo o crescimento, a 
coordeo�çào oi>s m�\'lme?tos; também aumentará. no senti
do de cm1a para baixo. 1,caodo. assim, o controle das per 
ninha, 1,\ bem ace�tuado. Ele tamb�m está llcando um pe
rito no uso das maozrnhas gorduchas. pegando objetos lb· 
rnoUrndo-s;e com elas. tentando alcançar tudo O que vê. ' Já 
•prendeu a expressar. a!gumas emoções bem definidas, como
0 mêdo, a raiva. a sohdao e o desronfôrto. Muitas mães am
biciosas julgam que chegou o momento do "treino de toale
te" Ent_retaoto. a maioria dos pe Hatr:1s concorda que deve
mos de1_xar isto _par� quando o bebe tiver alcançado um 
ano de Jdade mais ou meO(_ s, e suas reações físicas e men
tais já esti,·erem mais aptas a tal tarefa. 

1' lx O U  L E  M ./\ , .  
. .  2 1  

HORl1/.0NTAIS . 1 Possuir: 4 lnstrumonlo ngrícola fpl.): 
7. Osso craneaoo: <J. Nota musical: 10. Sair: 11. Sul. slgo1l1ca 
serventia. aumento; 12. ('ava.lo de fôrça (nbrev.); 1�- lnsh,lu
to de Pesquisas: 14-A. Curada; 16 Osso da perna, 19. Sul 
significa extensão: 20. Caminhavas. 

5 

7 

9 
�

10 

L 
t5 

n 

'-1.-'

3

--.cvc!-. P� •• -1�-0-,1-s ..... [l�;,-�TI�g.J..u:-a:-c;-=-u*=� 
YERTICAIS : 1 .  Cutis; 2. Súditos do imperador Selas

sié; 3. Região Mi litar; 4. Letra grega; 5. Doença, falta de sê· 
de; 6. 'fu�o o que existe: 8. Língua romana falada na Fran
ça; 13. Veneno vegetal , iolento; 14. Gaze do China; 15. Sul. 
sigoilica aumentativo (pi.); 17. 17ª letra do alfabeto greg,,: 
18. Stmbolo qu!mico do niquei. 

lxesultado do problema n .  20 

HORIZONTAIS , Agí, Pan, Marmore, Am, Mo, Om. Ge, 
At, Na, Xerasia, lso, Sal. 

VERTIC ' IS , Amã, Gamotes, Ir. Po. Armenla, Neo, Ma, 
Axi, Ta, A�I. Ro, Ss. 

O mais __ im�ortante durante este per iodo é a imuniza
ção contra d1lleria. tétano e coqueluche. Seu médico ou lar
roaceutico poderá aplicar estas vacinas, ou vocé poderá 
se dirigir ao Pôsto de Puericultura ou Centro de isaúde mais 
próximo, mas •nunca» deixe de tomar estas providências. 
Com tiio simples meios para proteger seu filhinho contra 
doeo,a�. :-.eria negHgê�cia imperdoáv�l de sua parte deixar 
c1t toma-las. _ A� reaçoes a e�tas vPcmas ou injeções são 
suaHs, con8i::;tmdo geralmente de uma ligeira febre. verme
lhidão no local da aplicação e um �ouquiabo de manha da 
parte do bebé. l!m pequeno inchaço poderá surgir onde foi 
aplicada a vacina. que logo desaparecerá. Se êle, depois 
disto, for diretamente exposto t,1nto à difteria como à co
queluche, dê-lhe imediatamente nova vacina, como garantia 
e!lpecial. 

A dieta também começará a ser mats variada. Ovos, OBSERVAÇOES: - Nossos problemas são baseados no .. 01c1on6-
quentes ou mexido�. podem ser adicionados. Sobremesas ��. �! L�ri�f! �f���uesa», de J .  Carvalho e na «EnctclopédJa d0 Charadls-
1iroples, como pudins, ele leite. gelatinas e queijos lrescos, _______________ -----------. como ricota. podem ser incluído� no �eu jantar. Se êle re
geitar algum; alimentos. omita-os durante umas duas ou três 
semana� e depois recome<:e a ofere(·ê-Ios. Esta também é 
boa época para começar a dP�mamar o seu filhinho. Deixe-o 
toma.r alguus goles de leile de urna xicara diàriame-nte, aos 
pouc.is a limentando a quantidade, até que êle seja capaz de 
beber tudo rieste modo. �unca o force. porém. Bebês ,·ariam 
grandemente na �ua capacidade de se adaptar a êlstc novo 
mrtodo de alimentac;ão e. quando forçados, se tornam re
calrltrantes. rlemorando dc�neccss..'lriameote o alcance do 
re,ultado l,oat. 

CURSO TÉCNICO DE RÁDIO 
- N O

Instituto lguacuano de Ensino 
Aulas noturnas, às segundas. quartas e sextas-leiras, 

das 19 à< 21 horas. 
INFORMAÇÕES E �JATRICt:LAS NA SECRE'fARIA 

RUA BERNARDINO MELO, 1763 - T[L 464 

--

Açougue Flor de lguaçú 
Especialidade em galinba, porco, carneiro,
banba e toucinho. - Aceitamos encomendas

para festas. 

MIORlEIIIRV� 6$ IDIIA§
Praça da Liberdade, 18 - Nova Jguaçú

·--------------------

DR. AFONSO FATORELLI
M E D I C O  O ( U L I S T A

Receita de óculos. _ Doenças e operações dos olhos. 
CON,ULTÓRIO. :  R u a  Bernardi n o  Melo,  1 8 3 9_ 
EDJF!CJO COCOZZA - SALA 25 - NOVA IGt.:.\SSU 
ttorãrio : A partir de 15 horas: Segunda�. quarta, e !-Utns. 

Terça�, quintas e sábados ; das 8 à� 1 1  buras.

Fazendas de Madureira, Morro Agudo, 
Tinguá e São José 

A Santa Casa de Mlserlc6rdia do Rio de Janeiro, 
n6a proprietária das duas primeiras fazenda• e plena 
proprietâria das dua� 61tima,, torna ao conhecimento 
de quem interessar possa, que ditas terras não poderão 
ser vendidas, a nenhum pretexto1 nem tampouco expio• 
radas atl pedreiras existentes, por quem quer que seja, 
••não peta pr6prla Santa Casa ou quem legalmente a 
represente. 

MINISTRO LAFAYETTE DE ANDRADA - Provedor 
12 

-�>..--c+:...x ... :-,.: ... :o,.».>x .. : .. x..: ... -...'-:-..."-!"'r!ttX..o,.:.-c+� � :, 

t Colchões de Mola lguassú :; 
l Fabricam-se com 5 anos de garantia l 
;: na Decoradora lguassú 
;. 5 ,: Móveis estofados, cortinas e capas ,! 
:: REFORMAS EM GERAL i 
t Rua Mendonça lima, 714-Nova lguassú t 
.....,.+:,O.X I)! 'l � õ '! !'��)-.:-,.r.-:-�...:--:J.->-:-o<-Y.,.� � � 1 O D 1:1 O t..., 

CONFEITARU ELITE PANIFICA�ÃO� 
Doces linos. Biscoitos de todas as qualida

des. Pão quente a toda hora. Especial 
café moldo à vista do freguês. 

Aceitam-se encomendas para festas 
I r m ã o s  C a r v a l h o  

Rua Marechal Floriano, 19,6 - Tet. 2SZ - Nova fguas,6 

E r n e s t o  César Madeira 
CLINICA MÉDICA D��.�ePoS<l�!��n,�:.����,���.!!!ho \ Dr. 

Oi . 1io�p1tal Pedro Ern1 .;to) 
282 Oiàrâamtnte ptla maabl - Ttldoae 108 

lriamute du 17 às 1 9 ,30 horas - Tet , 
919 _ SALAS I E 2 - NOVA tGUASSÚ 

l ...:_ONSULTÔRIO , RUA BERNVA,IRtCD>t!IN<tO:__:M:_:E�LO:::._, .:' �-------------.J

-

A Revista do E. C. lguassu' 
(MEMÓRIAS) 

Certa ocasião. procurado por antigo grállco de 
"0 Cruzeiro". morador há multo• anos nesta cldad�. 
recebi honroso convite para f1.1ndar uma revl�ta ,1e 
sabor tipicamente local. Chamar-se-la "Terra t�uas
suana" e d ivulgaria o pensamento e a attvidad� d� 
todos os elementos prog-1-eRsl�tas aqul residentes. 
Seria uma coisa nova dentro das velharias que in
festam o Munlcfplo. 

Aceitei. E. como primeiro pasoo. dirigi me aos 
que escrevem e colabor,lm nos órgãos locais. não 
só para comunlcar-theti o evento, mas ainda para 
solicitar-lhes a colaboraçilo, visto como seria um ór
gão ilustrado, com aspecto de revista, capaz de inte
ressar a tôda gente. 

E aprovaram. Tão logo acabei de traçar os 
planos. prtnctplaram os de boa vontade a enviar-me 
a colaboração. Crônicas. poesias, novelas, éclogas, 
reportagens, tudo começou a chegar-me às mãos em 
profusão. Seria a primeira vitória. 

Mas, como sól acontecer algumas vêzes. por 
artes do destino, surgiu um óbice: o financiamento. 
Estudante ainda, com compromissos de :lvros. de 
montar hlblioteca, não podta arcar com as respoosa
btlldades da nova edição, que importaria em gran
de• despesas. Tertamos de arranJar um responsável, 
ou melhor. um sócio capltallsta. 

E ai é que a publicaçilo se deteve. Foi obsta
culada, como Já se diz hoje em dia. 

Os originais. até chegarem a quem se i nteres
sa•se com o recurso suficiente. passando de um a 
um, acabaram por desaparecer. Muitos queriam ler. 
tomar conhecimento do que se procurava lazer, ve
rificar seu conteúdo, até onde seriamos cap�zes. Mas 
auxiliar, mesmo, não quedam, como até hoje não 
o querem certas figuras ,iecorativas de que Nova
ll(uassú anda cheia São pessoas de aparência que 
tluc1-e. cérPhro P cnri:tçílo vazios. para quem Od pro
bleiuas do e�ptnlo � �1.1ucnçào ano relegados a um 
plano secundário. De aparência. porque vivem d, la 
e para ela. 

Hoje. quando vejo o Boletim do I g u a s s ú 
circular, rico de colaboraçi1o e conteúdo. fico a pen
sar naquele tempinho que se foi... E' um �ucedâueo 
de "Terra lguassuana". E principalmente ao  benell
clo que o E. C.  Iguassú vem prestando à soclect ele. 
nllo só divulgando a cultura e a Inteligência cte to
dos os seus componentes, mas aint..la recreando com 
publlcações Ilustrativas ! 

Como é grande o ai vi-negro ! 
Como é Imensa a sua obra 1 

1'L \ C  
·----------------------

Dr. Hel io Cianni Marins
C I R U R G I A  

Médico Assist. Clínica Cirúrgica 
Consultóclo : 

R. Mal, Floriano Peixoto, 1796 
Tel. 4�0-J20- Edil. Paladino 

G E R A L  
do Hospital 1 .A .P .E .T.C 

Resldêncb 
R .  Bernardino Melu, 2429 

Tele. : 450 e 450-J 11 
Diariamente das t6 àe20 be. Aos sábados c/ bora marcad� 

E ==---=º=--___;:l:........,.....T=---=--A-=-� 
Registro de l m 6vels da .11• '21rcunscrlção 

Mesquita - óº distrito - Nova Iguassú 
Getulio ll!oun Filho, Oficial do R,gi,tro d• !moveis Ja 4• 
Circunscrição - Mesquita - da Comarca de Nova Igoass1\, 
Est•do do Rio de Janeiro, etc. 
Faz publico que Horácio Lemes &. Cia. Ltda., aoeiedade imo

biliária, tem sede é. raa da Cachoeira, 251, tm llesqoltt11 5° dis
trito dHte lhmieipio, depositaram em eeu cutdrlo, é. rua thtulio 
Vt.rgas, 56, unta cidade, de conformidade com o Decreto-Lei o .  58. 
de 10 de dezembro de 1937 e seu regulamento. Decreto-Lei n. 
S.079, de tr> de setembro de J008, memorial, planta e documentos 
referentes ao loteamento, para a ·nnda , vl1ta ou em pruuções, 
de uma 6rea de terreno de soa �ropriedade. denominada "'Vila 
8aota Terealnba" e designada por área "'F'\ desmembrada da an
tiga Fnenda Cachoeira, sita cm lhsqo.h•, 5"' distrito deste alo· 
nfclplo, na zoai urb1a1, com a soperficie de 21 1.310 m2, objeto 
das tna:scrlçõe! ao Registro de Tmoveis da 1• Circantcriçilo desta 
Comarca, nos livros n. 3-B, !Is. 106, sob n. 273; fia. 123/124, sob 
•· 909: 111. IH, sob n. 465 e livro •· S-Z, fls. 195, sob n. S.S26, 
dh·idida em 4. 1 1  lotf'S e 28 quadrH, de n. 1 a 23. Ã A.rea loteade, 
que 4!: grandemente ete..-ada e acidentada, cocfina, do 1"10 esqu<'r
do, com tnrenoa lotudos de propriedade de Adriano de Almeida 
Maurício e Mm a Estrada que vai para a repr�sa e nos demais 
laJ.os e fundos, com trrrenos loteados e nilo loteados de proprieda
de da lottaotE', e di1ta, aprox1m1damente, bom mil e trezentos 
( 1 .300) metros da Est.atlo de Mesquita, da E1trad1 de Ferro Cen
tral do Br11il, tudo de acôrdo com • planta aprovada em 14 de 
de�t'mbro do 19631 pela Prtfeitara dute MoDiclpio. As impugna· 
çõt1 dos que se julgarem pr�JudicaJos. de't'erlo ser apresentadts 
em cartório no prazo de triata (30) dias, contado, da terceira (3•) 
e ultima publicação dest,. Neva lguHtt\, 1 1  /e ootubro de 1954. 
O Oficial do Rtgi1tro : OETOLIO MOURA FILHO. 2-3 

DR. ALVARO RO DRI G U ES DA S I LVA 
(tilURGIÁO OENTIST A 

Gabinete moderno - Excelentes Instalações - R3io X. 
HORARIO - Ttrçu, qulnlat e "bado1. das 9 b 18 hons. 

Rua Bernardino Mtlo, 1919, I• aader, utu Z e J, Edil. PIPA 

ferragens Madeiras Comércio Industria Ltda�
. 638 Nova Jguassu

Rua Min . Mendonça Lima, 

FERM AC I L 
Material de conMrução - F1:1bricaçllo de esquu�ri:\S l
em geral - Distribuidores exclusivos dos cct::ill,! ,  
zadorcs •Look• para janela guilhotina cem p,'�· ·  1

· - '--
'
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Televisão e Rl,dio-amadorismo 

O QUE E' RADIO-AMA DORISMO 
(Por PY lSS) 1 

XVIII 
C"om refert'ach 1\ Pt1hti<' � r t, it e ,, 111n 

dorbmo soma. E p.u·a que. st• nú, j,1 1u1:1ll(',H11 11'l n p, IH 
tl,l Hoa-\'11:lnhança, 11, q11tt no� 1•11,l11a u. ;;.mar t• nd 1111r,Lr 11 
l'a lrill"I tio .. nossos lrmi\o-., 1mht11·,, do l11h!1l\11<'ia, clu t·u111 
Jll't>ensl\o, do bonduclt•, eh! amnr .._, th- justh:;t ·_> 

'urlH. de discussüt>S relil,!:ln-.a<il. ,\'tio 11 pn•,· iso, 'º" j; 
"""' e,forçtuno"' nu prática do� f)'"t'CPi to-. ,•,un ..:t'>llc ,� e 11 
norma" moral .. e l-llrd11, romun� ª.L lnil:1' a'4 ti0.i-. rd1J,:1l1 .. 
Os �l·u, RIO:-c fahtrilu, IIH E"IOQUt·lh.'I.I do "'l'U lll lltl-.1110. 1 1 1 11 1tn 
uuu.:s do que uma car_hocira 11,• dhru:.�õ,�� dt•.,;agrel,!ndnr:11·• 1 Nadu de coml-rc10, E eslu l' •rt ,, j,1 q11� o rúd1u1u11a 
llorbmo t! u111a fuga do coml-r'l'lo, ,los 1wiúl'los, 1lus $)1't•n 
cupaçõt!�, cltl luta pelo pilo nos�o de ceda ,lhl Temo!I no 
n,l io o lnterC"amblo, a troca. o cum{•rdo Jn,::i ldfl��. ua pi ll  
ç1l "em IJmlte� do peu�ameoto. N, o ó po:-.i,.ivel outra 1110,lu 
lidado de com�rclo. 

Meus omlgosl Radtoamadorl�rno O l>C\rnoorncla 100° 0 
- Sociu1 - Politlca - Econõmku 'l'odos oH sü.o Igual'-' dt, 
verdt1.dt!. Banqueiros e bancário� e npregador�, e �1111,rc:,:a 
tlu::,, pl"t1fo,:,ioonfs de toda� as proll:-i"'õe�. Pudrt>s. - Fra,1t·�. 
f ;1 'ton�s - Cristãos --- Judeus - At�u� .Tuizes - 1>1-' 
Hl·inb..irgttdores - Genernls - Mnrlnheiros E-,tuduntes 
Muç11s - Seuhoras -· Velhos Tudo, tudo. Dtsapur(•cem 
110 ar. como um fo,_eo- Mtuo. tragados na \"Orugern da!:.-! oncln!-i 
1h1 Hertz Qij tttulos honorlficos, a� de�i�ualdactes da fMlt1 
na. da poslç&o social e de ida�e. sao apenu• PY's - \\ , 
- K3's, etc. São colea.:as. sdo aruigc,s, são irmao:s que pn
mutam experiencfaq, cuoselhos, ldt•ius, sentimentos, cultura 
e afeiç4o ... e basta. Assim, meus raros leitores, � tudo ü,1m. 
t· é muHo mais que l-t�o o rúdioumudorismo. \ volla a sim
plicidadt! da vida, ós cois3s pura� e !:-iogelas 
4' •• :-.;-.; • •  : .... ---:.-.." • •  : ; : : :: :  . . ........... -.· · '. :-: ; : ; • : • '. -;--: ., 

Senhoras e Senhoritas 
Quando precisar dos mais modcr 
nos cortes de cabelo. 1>ermanentt•s 
em qualquer eshlo. Hntura:s. Pt'll 
teados de artes e mnnkurc. 1('111 

brcm se do mais moc!erno 
I N S T I T U 1 0  O E  B E L E Z A  

desta cidade, à 
R.ua M trtch·'II Flori111nn Pc1xntn 1 7418 

Ed,hcio Palad100 

Mme. Angela 

:-,.; ... :,,..: .... :-: :-;-... ... : �·�· ....... ......... .

GRUTA STO. ANTONI0
11

• 

8 1\ R  E R E S T A U R A N T B
Cozinha d e  1•. ordem. - Petisquei
ras à porlugue'68 e à brasileira. 
Bebidas nacionais e estrangei ras. 
- Es pec ial idades em frios e con
servas das mel hores procedenclas. 

HCRIIIIDA & RIBCIRO 1 
ltUA MARECHAL FLORIANO, 1954 (Em lrule l ponlt) 

NOVA IGUASSU ESTADO DO RIO 

CURSO ANTÔNIO DE PÁDUA 
(So centro. sob a .J1reção de competentes pro[essoras} 
,Jardim de !nlância Primário-Admissao Curso secun
d�rio. Aulas diurnas � noturnus.- Matrículas aucrtas. 

�UA PAULO OE FR ONTIH, 116 [lll NOVA IGUASSÚ 

<"OR REIO OI\ 1 AVOIURA 

·-· .. ·-·-· ... .,....-.... �-·<:>

B A Z A R A M ER I C A N O  
Ferra !!ens, Louça•, T i ntas, A l u m lnlos e erl!ota1s. A rtigo" elétri cos, Brinquedos !,>apelaria e objetos para pre5entes, ' 

IRMÃOS MATTOS
Rua Marechal Floriano Pehcoto, 2029 NOVA IGUASSU' - E. 00 RIO 
·····�·--._.. ...... �·-·-·-......

- ----------------

FABRICA DE FORRAGENS 
Lms & fiUiOS L !DA. 

fü ções p1�a aves e anlrn ai5. Mi lho em ·rãc, 
t,bi\ e picado. Fa r i nh as de ca rne, o,'tras: 

ossos e ameodo1m, P, od ulos avícolas. 

""· Nilo Peçanh�, 439-T•:. SS 
Nova Jgaassli E. do Rio 

SALSICHAS "R�;CO", fresquinhas e saborosas. 
Fabrico diário. Um produto de quali, d, da 

S A L S I C H A R I A " R  É C O'' 
ACEI TAM SE ENCOMENDAS 

Av. Nilo Peç.,nha, 542 - Nova Iguass ú 

T E L E  -
CONSERTOS EM TELEVISÃO 

Técnico especializado 

Rua Mendon�a Lima, 48 - Hova lguassú 
--------------------

1 ��!1��.��b!,�:l�I ��S�����-
� 

ria de �l'gurança Pública junto ,� 1 à l)i:kgacla dt: Policia nt:Sh e e 
' cld,de !lua 9,1ullo y.,�··· n· 

omer.(J � Non leua�su, E. do Rio. 1 � .,, 

�: .. : .. ; ... : .... <:!a sa Pu nerarJn 

Oomln1tn, � l - X  

E C) 1 T
Regi stro de l m 6vel!I da 

de Nova 

Rn11Pn Oeocleclo Pontet1. Otlcl11I Sub1tituto •m 
cio. dl\ 2• Clrruo1crição. 'lffl 

Fft?: público, que MannPI de �lt. rlf'flqut18r10 1 rr•ldentfl e ctomlr-.lfa,tn r,n l>l�lrlto í-'PrlPr,i,\ df!
.
p �� .-eu rarlóno. à rua ,Jr, f;phllln Vari:1111, D 90. np,: lot

._ de confPrmld1ute com o DerrPtn-lel o. �fi. dP 10 de d � de 19:Ji, e seu re1rulamf'nln, memorfal, planta e dn tz.t,-.rPfer .. ntn 110 lnlPftr11Pntn rlfll uma Area de terr• ci-� 
rl" tranflcrfçAo n 11.�40. l.P :_,.��. <la 1• Clrcunllc-r1,,A�º 0bJ"'
"1rtt do perfmplrn urb&no. no -1° '1h1trlto ri este' M

. �1t"4l 
llt-lford Hoxn. m11dlndo 330 metro, 1lfl frente coor 0 11-� 

cnm lureno11 dflo F.rneato Plrthtlro Rarcelot1 ê, •1
J
a
rc� 

0IJ au�f'Hnrei,., trf'ZI 0101 e frinbl melro1 1101 lt!Dd 1t 
frontando com o rio Bot,111: 22ri m.,trn• por um 1iu,,... °' , tHndo com trrreno" da F"1erufs SAn Aern11rdo· p �tocfroi 
nor nutro lado. cnofronlanrlo e.om terrP001:1 d& faz• 11""
�nllfl&o. érPa P111ta que foi dividida em diverso1it lollh ada tti 
padnA em quadras, tenf'to rPrPb"1o o lctnmento I d 

1
11\ I ooçllo de "Jardim Angélleu"', tudo d� ocOrdo com 1 '"'•prov•da em 24 de outubro de 1947, P•I• Pre!•llora P1111t 

)1unicfplo " �om a aatnrizaclio darta pela �ecreta ria lf •� cultura, l01hí11trla e Com�rrlo. de,-te Etfftdo. A1t •mpu:a.!2fl 
doe que se JulaarPm prl:'Judicadoa deverao ser apr tÕ!I 
d111 no prazn rle SO diat11. �ontado, da a.a e 1nt me '":'\ 
cio d .. te ed,tal Non, leua.sú. 18 de outubro de f
Oficial Ro1eo Oeoclecio Pontes. 2_ 

da 
z• 

�?:c
c
i0�:l��

l�
0

clo Prn!ta, Oficial Sut-1tllulo, em nu� 

Faz publlc:o. Que M a noe? de- s,. dttqultado. fnradcr sldtnlt- e domtclllado no Ol1lrflo Pedtr1I, dtpostlca f:, , ft
. 

C:utorlo, à rua dr. Getullo V1rg;n. n. 90. ne,11 ctdadt de ltl 
formldade com o Decrrto-le-1 r. �. dt 10 d, dezembro· de 193': \ e nu rt�ulamrnto, memorl1I. planta e documenlrs refertlt!a 
an lfllt-amentn de uma jru de terreno obJetn da tr1n1crft,lo 
7 159. L• 3-K. da 2• Clrcur�rrlçln, 1llu,da fera do pt, L 
u,bann, no 4o dl1trlto dt-lle Mun lclplo, Rtlford Rot\", rro,� tad,11 ptlo lc11e rural n. 33-4. do Nucleo Cr, lonial �Jo R,n"-' ttw 
83 987,9'lm2, cf"nfrontando an �orff t'om rs lotes nt. J?:5 t ln; 
:10 Su l ,  com n F.11trada!'I dt" Nova lguanú t Rlo-Prhdrrn, 1 Or�t, 1 com a Eslrada do Outtlro � ;ii tult crm o lote n. -
todfls os lotca confrontantn da Uni.lo frdrr.al ou ,octrura_ 
4rta uta que foi dlvtdld1 tm dlnuc-111 loltt. 112rop1c!rs ts 
quadras, servido pM lopradourr-c, ltndo rt<'ebido c, loltamen,. 
to a denomln,cto de "Halrro Boa Venlura", tudo dt accrti, 
com a planta aprovada tm 17 c1e fe.tre-lro de 1954, prta Pre
frllura dute Munlclplo t cnm a autorlnção dada rtla Srtr.1a. 
ria de Agricultura. lndu11trh• e Comercio dcsk Estado. As a
puinações do1 que se julf!Htm prejudicados dnerlo sr, 3tft> 
•eniaaa� l"m e1rtcrlo, no prno de 30 dl�,. c-nntadCll eh ) e 
ull 1m:1 publlca�lo c1este. Nov:. lf?u�ssú, 18 de ourubro dt 1954. 
O Oflc-lal: Ro,,u n,nc/tCIO Po,rf"· 2-J 

Melson - Construtora e lmo�iliária llm. 
Se o seu c·nso é vender ou comprar terrenos. 
!'a�as e outras propr,edades não perca temp 
I' dinheiro. Procure hoje mesmo ''.\detson" 
Rua ;\Jal. rloriano Peixoto, Hi20, KoYa l1?11am 

E 

Tratar diàriamente com o sr Paulo, 
das S às 12 horas. 

C> 1 T A 
e e M A Re� oe sfio Jefie 

eart6rio do I• flfícto 
E s tado do Rio de Janeiro 

M,�r,/1(} Au�sfo Fs ltr,; da Co,lo, 0/r(itll drt Ni�t,, 
11• lmor:,i, da t• r1rcmtJrricdo da ( flmorco dt .,e,, / "" • 
.\lt11l1, /::Jfadn ,ln Rio dt /annrn. 

For. <ah,,. aos qut o ,.,,.,s,nlt F.dUo l nr,"' nH ,t111, "; 
"l,,rrMn,ln l1tr1,tm, qtlf• o ( '11muc10/ , f 11ns tr11fMJ .\Jo/ 
L,m,tado, '""' '-td, n!'J ('op,tnl Ftd,,-ol, na rua B"'""� · >"� 

A�MAZEM INDl�PEND&NCIA :;: 
:í 

:t 

Cosa Santo Antonio - Ser
viço Punerarlo - üullhermln, 
Ferreira da SIiva. Rua M:.r, 
chal Florl1no, 20!8. Ttl. 86 -
Nova la:uuaú. 

n 17,_ 1° andar. d,pn .olnu n,·da dalu, ,,,, �,u C"rtawi � 
Ar.·,,u_da Ar ,uda Nr�rtrrn,, 2 19. trt•fo cid11d� ;f, S4.J Jr,4,; ,,. 
AJu1II o ,ntmnrial aco,,.p,,,,h ,do dos rloc.,nit,r lci� o f/111 �.11 /trtm n ú,c. L,, F,d,ral n . . 'i\ d, m_ dt d,:,,,.,,,., �' d 15 • o "l!klamtnto baixado pilo Dte. u, F�d,ral n. J(J,9, J, , 
d1 r.1t,mbt1J d, 1938 , r1fcr,,rf� on lnt,ammt� p,mJ ":;:,,

,,, p,nlnclJn da sua prr,p,udod, situado "º Ptt'"fl'°
,. ,.. ,,,,;,. d•�fl 1.ilunic1/)10, QUt fltff mn,1 dr10 dl 1.1 12.9971#2. ( if -,tnd 

1h40. ª"'" t J,,::, ,,.,,, nl'JJVc,,./('� • not,,tfa I 1tfl Jl,i,� 
quadrado-.). c<infrontando d, um lodo CO#f a Ar1rn:• COfd'" 

) 
r,ol,. dt outro ludo cnm a ,ua D. Clo,a, Ed,ado, "

flt1•i. ,a , Av1md1J P,trflf>nl,,; d, oulrn /ndn ,,,,,. a J ,la .,. . ..Jo 
n1,rs1; dt oul,o com Alrnca,tr.,, Gu,,,,n,/11• 1 Ct1'fC ,i forq 

OI.., Vic1nt, t, fm,1lm1nt1 jJtJr um u,t,r, ludn, .,,,"" � /"�f·,� ffl,• 
Hdur cuj11 loltamtnlo ,,. dtnf,n1n,ud /ord,.,,. •' � 
/Jct,-.;.,,,,,,1o, ,uu q,u ftCü#t n,quN•atlo• t $rt4o f,,,,1tyj�;;. 
a.i txamt d, Q141J/qu,r 11, 1,,.,59,11.Jo ,,,d1f,"d1,.11 dt '"'J11 .111-
lo\ fulo prnz.o d, frmt" (.9()) dill�, . o r,,,,tar dtJ dai" 1 ,,,w 
mo publicord". Fietu" IJ'""' c1111h/1,:u,11,, toJ,), ti' "';,,_.11 
do, /wra os 1{111,J'j _ ,lo /,,. F, pur,1 consltJr, t.,ft<0

1
J dd /rlJ 

/-."d1fo/ qu, .. ,,,1 afixado no lugar d, tMI""'' I t" d,,ca
" 'li 

()) ,·,us r,a ,,,.,.,.,,,_�u VaJ t, pa�sado ,,,�to ctd11 '
11 1 -

·'· 
Secos e Molhados. - Bebi dos nae1 o n a i ;,  e e�tra n g d r.� , . :!: 

Artigos de t•. qualidade. - E n tregas rá:,idas a d u m 1 d l l o. i: 
P ALI� A D I N O  & C I A. i

f: 

Tel. 424 · Nova lgnassú jPraça da Liberdade, 84 · 
:-<+ V-�"°...: .. :-:,,:..,._...>-x,..:-->:-:-X-:"" 

D i v e r s o s  

Oelfl• P•telro Montenegro -
Conslrutor. Av, San101 Oumonl, 
626 - Telt"fone, 69 - Nov, 
lgUil'!"iU 

tr.:andloca e alpl111 - Com 
pra.se qualquer qu;u,tldade, '.1 
Trave�!l,l Ar�r"ntina. 41 ! lr l  
ford l{oxo - Estldo dt Rt, 

--�z����==�-=��-===·�-�·�-=·�-�·-�·==�1 ª ** ííPêPíêP ,_. •.z .,.... ... ...... .. ?! -
l� 

Mercúrio de Ferragens Ltda. 
., 

Casa 

e 

Ma deira s  e ma teria is ,:,:,r.tl constr ução. -- Fa bric.1 11 te� de l!sq 1 1c'r i 1 c:  P ll /J"'t 

lJiRtriLuidores do Cimt-nto MAl'Á. - ('http:u, paru t"obert11r t _. t i hos ti í · m e u t
_
, \mi 1 1 ,  

Cl\'ILl'I', - Tintas ,\tlanti,•a", Artt1-:os San1tán11s, l\lan,lh,n, Tl'lhns, Alaltrl •1 I 1"1"1  · 

e liidráulí<·o em 1-:t·1·al, Fcrral,(cns. l,1111,;as ,. \ rl11,(08 p:iru prt·st•11tl',. 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2210 Telefone 47 Nova t911ass '· 
;e-z· "<=:::-r:::õ?"i..-- tkF#J 

1 
4 

! 

J '-'" ,/, .. \ft,,11, f::.,ladn do R;o ,1, Ju,r1i,o, uo.s 1 1" ,d� ,lia, do mi .. ,1,, �,t,mli,n d,, m,o ti, tnrl "º'"'""'' ' é  ',11-,"' 
t, ,. ,,uatro (/'J5J). Ftt, Murdn Auj?u�1n Fstt.>Vt'• da O 'j-3 
,,ai ÚQ R1�ulr11 d1 lmtJt·u, da· 1• (oru"""�,to. 

CLINICA DE o r, r  ro::
- no 

DR. CAAV�!.MO DE AEZENDE
();; ' la I I A i> T l e e I Att ' 1 p C m ,rc J I n.J \ i I u L � t 
CO!l'Sl11. 1 Oi!'O 

Av. Z8 dc .S.:t,n1bro, o (Sub ,.) 
fel 4�•ll6S - O. l'<J MI 

IIUH.\l!l<l '  
orn.riJnh·nte JJi 1-1 o 
"'' ub.1J", J1, 10 J 



COR R EIO DA LAVOURA

NOVOS - Cartórao do T erce1ro Ofício 
C O N C O R D A T A  

5 

]3 0 ét 8 I> á g i n a s
()�poi� tfl1 cur.iô,!-O prefácio. "A arte d� traduzir", de 

�reoo s1J\"e1ra (�1hçoPs Melho:umentos) . . con:�idera várias 

Posto de Serviço Automobilístico 

" E  S S O" 

Quadro Oeral do C'redoree hob!Utados na Concordata 
Preventiva requerida pela firma comercial Epltacto Rocha d,:, 
Vasconcelos, sedtada em Mesquita. .íº di1trlto do Munlctp10 

7;.es dt' trac.luçot!'S e tra<l�tm_ei:.. - exphcuçoe� de ordem 
:!!Ol'-llci\, ps1colo�ic'a, l'shhst1ca � :;ociul. \'er�ão de pro
wrhlo�. p�lavr:�� que enganam (ns '"falsos amigos·• de quem 
traduz). _1m�ua1ar do� \'UqueJrus amerkano8, modl:-1mos em 
francê�. 1tal1ano e ca�telhaoo, c:,mpletam a� beJ;,s e úteis 
pd�ioas de ",\ arte d<' traduzir''. 

de Nova Iguassú - Estado do Rio de Janeiro . 
CrS 

1 2/l'l.O ) 
4 1 81 .o,J 

íl�tr�Wrn � lm��ili�m ti 

_ "�inh1úinha Ln", a ültuna prochn:üo de Edith de 
Aoilrade. puhlit'�_da pela �lelhoramento�. é tlê:.s�� romances 
OP trazem c1111:-1g:o o que de . melhor se possa de�ejar. re 

� -.tindo-:,;e de 11 1vulgar�� 11wr1tos_, pob é ob;·n escrita para 
��·leitores da cult>�·ào "A Moreninhu'', de moral elevudu. e 
rira dhagnção. 

_ Oa coleç,io . Sherlock Holmes as Edições Melhora
mento� hadan� pu,bhca<lo "Um e�tudo em vermelho'', com 
�"ilº extraordmar10. Agora. o o. 2, "0 signo dos quatro·· 
empol_gan_te contmuaçà? de in\·e:-;tigações de Conao Doyle ...:.. 
0 genial inventor de Sherlock Holme�. Da mesma série a 
11,1horamentns estampou. amda. "A \'OllR de Sberlock Hol
me�"'. e prepara ·�� enturas de Sherloc� HoJmes� !\lletnórias 
d• SherioLk Holmes, O cilo dos Baskerv11ies; O vale do ter
ror: o ulUmo adeus de Sberlock Hoimes. 

DB, JAIB. NOGUEIRA 
C I R U R G I A  G E R A L  

CONSULTôR!OS :  Mu• llal. Floriano, 2 1 6 1  I• andar oala 6 
Ttl, HS-J 20. 2••, 4•• e 6", das 9 às 12 e d;s 15 às 19 ho, .;. 

E 3ª'• 5ª' e sábados, das 15 às 19 horas. 
Praça da Liberdadt, 50 Te!. 1 2 .  3•', s•' e sabs., das e às 12 hs. 

R E S I D E N C I A :  
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1457 - Td. 261 - Nova lgoass6 

Ga linhas de boa qualidade 
,a avicultura os  lucros compensadores dependem. em 

grande parte. da hoa qualidade das galinhas. Quem nAo 
p<,-.5uir poedeiras de classe, nào ganhará nem mesmo para 
a� dt,spe.i-a-., menores. 

As boas galinhas são faeilrnente reconhecidas pela 
5ua granrle \·hal'idade . são as primeiras a deixar o poleiro 
qaantto amanhece-. P a:-i ultimas a procurá-lo para dormir. 
Outra mflneira facil de reconhtcer uma boa poedeira é pelo 
brilho da!, canela!=:. As hoas aves têm as canelas brilhantes 
eomo se tiressern sido untadas levemente com uma rarn11da 
de gordura. As que têm al'i canelas secas. como se Tossem 
foS{'a-.. silo prs�imas put:>deiras e devem fier rigorosamente 
e\·itadn-.. 

Completos en'.'-inamentos sobre avicultura podem ser 
fornecidns pe}n Seniço de Informação :·\�ricola do ;\linbté
rio da Agrieultura. Largo Ja Misericord1a. Rio de Janeir,1• 

,·ender ou comprar terr•:· 1 

,ropriedsdes, não perca teE· 
>rure hoje mesmo '·Ade'.."' 

1 
DB.. ÁTTILA CADIEB.A 

10 Peixoto, Jô:?O, �ora 1� 
Clínica Médica em geral 

iamente com O sr Paulo, Especialista em doenças pulmonares 

Oficina mecanica, Borracheiro, Eletri

cista, Pin tura, Capoteira, Boxes de Lu

brificação, Peça� e acessórios, Pneu!, 

Camaras de ar e Baterias. 

Monteiro dos Santos & Cia. 
Revendedores d� ESSO STANDARD DO BRASIL INC. 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2422 

Tel. 83-Nova lguassú-E. do Aio 

Manoel Furtado Gama 
A D  V O G A D O  

CAUSAS CIVEIS, COMERCIAIS E CRIIIIINAIS 
Rua dr. Thibau, 299, apts. 101 e 102 

Nova lguassú Estado do Rio 

Fc1:zendas de Madu• j 
reira, Morro A gudo, 
São José e Tingu<Í 
(SUuadas 01 Município de Nova 

lguass6. F.stado do Rio) 
A Santa Casa de Misericór

dia do Rio de Janeiro.na qua
lidade de nUa proprietária das 
duas primeiras fazendas e de 
plena proprictflria das duas 
últimi:lS, cham� a ntenc:fio dos 
interessados nas nludidas ter
ras para o Protesto Judicial e 
Notiíicação que interpôs no 
juizo da comarca de Nova 
Iguassú, cartório do 2º ofício, 
sito na I U:'\ Getulio Vargas, 78, 
que aprec:ia e examina a si
tuação Jt1ríctica das fazendas 
em aprcco. Faz sentir, outros-
sim: .ª qualquer interessado, 

INDICADOR 

Dr. Pedro Regina Sobrinho -
Médico opernoor. Partos. -
Consultas diárias das 8 às 12 
hs.  - R. Bernardino Melo 18�9 
sala l i, tel. 284, Edlf. Co�ozza 
E das 12 ás 16 horas no Centro de Saude e Hospital de lguaasú 

A d tr '! ll • d •  
D,, PouloMac�ado-Advogado - R. Oetullo Vargas, 87, Fone: 282. - No•a lguassú, 

D e n t l • I • •  

l - Perfumaria Lopes lndúslrla e Comércio S/A 
2 - Neator Peixoto 
3 - Of!set-Grafica Selkel S. A. 
4 - .J. Chalita & Trmão 
5 - João Elias Kalúc• 
6 - Companhia Federal de Tecido& S/ A 
7 - Iden\, ldem 
8 - HlpPocarr.po de Irmãos Quelnz�a 
9 - W •ldemar da SIiveira 

1 O - Garcia Modas Ltda. 
1 1  - Queiroz Coutinho & Cia. Ltda. 
12 - Bozzano S/ A - Comercial, Industrl•l e Im-

portadora 
13 - São Paulo Alparg•tas S/A 
14 - Naglb Hanna & Cla. Ltda. 
15 - Gabriel Hablb & Filhos Lida. 
t6 - R. Cohen & Cla. 
17 - Manoel Simões & Irmão 
18 - G. Llon & Cia. 

Na lmportâncl• total de Cr$ 

728.0'l 
li.�3.00 
4.91 HIO 
9.966 ;11 

16.362,6'> 
1 .591 ,20 
2 863,rll 
3.62.'\.�•l 
õ.4U?.:JU 

l.l8õ,OO 
4.53?,00 
7.287,JO 

10.831,70 
10.969,20 
15.26.5,00 
1.571 .30 

109.232,40 
(Cento e nove mll duzentos e trinta e dois cruzeiros e 

quarenta centavos), todos qulrogralârloe. 
Nova Iguassú, 13 de setembro de 1954. 

O Juiz de Direito (a) José Pelllnl 
Comissário (•) Joilo Dias da Costa --------------------· 

f..��� ��.� . :.�!. �.?::. I 
çanha, 542 (próximo A garage dos ônibus 

1 

Mauá), é um novo estabelecimento que 
honra o comércio iguassuano. 

Faça economia -Nós servimos melh .lr 

Boi - Vitela - Porco - Lei:ão -
Cabrito - Galinha 
ACEITAM-SE ENCOM NDAS 

Açou�ue "Réco", Av. Nilo Peçan�a, 54l 
·---------------,-- ------
E C) 1 T A L 
Regi stro de l m6vels da 21 C!lrcaaurlçio 

"' de Nova lgaassCi 

Roseo Deocleclo Pontes, Olicial Subsllluto, cm eaerclclo 
da 2• Clrcunscrl5lo, 

IS 8 às 12 horas. 
__ \ 

Tuberculose 
CO�SUl TÓRIO : Rua Bernardino Melo, 1839 - Sala 15 

A LI Edificio Cocoua. 3••.,:5". e sábados, das 16 às 19 horas 

1 T � RESIDÊNCIA : RUA PARAGUASSÚ, 56 - NOVA IOUASSÚ 

�-E MERITI 

l lnd1stmtame

.

nte, que n
.
enhuma 

modificação, loteamento. des
membramento Oll venda pode
rã ser feito, das aludidas ter• 

1 
ras, por quem quer que seja, 
senão pela própna Santa Casa, 
única proprietária das fazen• 

1 das r'}(eridas. 

1 Mirri1tto Lafayette de Androdo 
Provedor 13 

Foz '{Jublico, qu, .A,,.ad,,. Rod,ig,.,, d1 V111emu;,los, sol 
t,iro, lavrado,, r,s/d11tl1 "ª ,ua 5,Jo /oao Ba/istr,, 162, ,.., 
sao Jo4o d, Meritf, d,pasilo,. ,,,. .,,. c,,,t"•in, d '"ª dr. G, L-,ia Gonc:al••• - Cirurgião hl/io Ya,gos. n. 90. n,sta çidad,, d, cnNfnrwtidud, ,.,,,.. ,, /), Dcnllsta • Diariamente das 8 .is cr.to-úl "· 58, d, 10 d• d,.,,,.1,,0 d, 1937 , .,,. r,,r,,/Oflt•1tl1• 18 horaq. Rua Bernardino Melo memorial, pJa11ta , docu,,,,,.tns ,.,,,,,,.tu an Jnl•""'•nft> ,1, n_ 2139_. Telelone, 314, Nova uma dr,a d• ,,.,,.,. o/Jj,to d,. t,a,.,crir4o "· 9 8S5, L• 3- f': l�uassu. da 2' Circut1scriç4n, sit""''ª '"'ª do p,,1,,.,t,o o,rba1to, "" <P 
di5irito dtsll J/unicipin, &lford Roxn, r,p,n,,ctada -,,,'-'., lot 
rural n. 661 da 1• Gl�ba dn Ndcl�n ln/m•i,,I SdtJ B,,ctn, nnu ,, 
clf>ado, com J02.86t,340m2, e,,,., fr,H/1 J><wa a Eslral/" do 
Cond,, m,dindn ,,,, 7 a/i,.l,um,,ctos, a I!ª' I ,.  da divita iN• 1,, 
ras do Conde P<Jmõ,i,-o, 188.40 ,n1l,os "º rN11to d, & 5t' 1,,,· U ,  
59 m,t,os no rumo 7(Jo U' S JII;- 51 ,,,,,,,,, 110 ,,.,,,o '6o 25' ., 11 , 
93 ,,,,t,os no '""'º d� 79' 1 r S W; 105lJ5 ,,,,trnt ,,,, ,...,,. ·• "• 
1/0 li' J\."W; 91,20 mtlt<is nn """'" dr ,56• 21' .. , IV , 56.30 
mdros nn rumo d, 32- 12' S W ntl '"'º"'"ª' a ,litufio com 
Na,ti"' Ribrir'n, a q11ul s,1,,r-we m�Ji"do 249,"5 ,,,,1,01 "f ,J1mn 
d, 880 10' SE, ª" a divisg com o lot, 67, a qual t&Jmbl,n 
srgu, medindu 601,33 m,lrot ftc ruMo d, 510 41' NE, all al
cança, a divisa co,n ter�a!l dv Cond, Pn11thli,o, a qNoA iguol
"""'' s1g,11 ,,.,diNdo 1'7,77 .,.,,,os "" """'" tü 4')o Si' N JV, 
ai' ,ncont,a, na listada da Estrada do Co111U o po1tto iniCuJ/ 
da d,scriçdo, confronta,uJo oo ,.o,-lr, co• a I1slrad11 do Co,1d,. 
a tst,, com l,rras do Cond1 Po,,.bdiro, ao sul, c.ow o /ot, sesª 
.unta , ,,t, , a oesl,, CDlfl t,r,-us th Marti,t RiHiro, ar,,, 
nla q,u foi dividida ,,,. diVtf'SDS /ot,s. agrMfxlllus ,,,. qu"
dras, uróidas por logradouros, 11,rdo r,c,bidu o lol•amt,rlo 
a denoPNinoçlJa d, "Bui,rn Dois J:-"'4os". tudo IU acord• eo,n 
a planta aprovada em 27 dt ouluh�o tJ. J9$J , &Olfl a aut, -
,izaçao dada p,Ja S,crllla,ia fU Agricullu,.o, l1tdust,it,_ , Co· 

SíÍ«" J�l1e O • + • ; a+a+- a+· ; e ; 
. do I• �flcio

NOVA 

; 

I Ci UASSU' :6t10 de Janeiro 
do Rio . ,1 d Rt;"•-1'1 

• 0 ('n,/0, OPN ,ç '"' 
'o Ei ftt·fS dd (M""º dt 
{un�cri(ô._o J . Ml ill1 1

• 

, :: r;:,;:�t,/
d
1��::::�::.�1� , 

1 r,,.,,,,,, I o r•• 11'1' Í 
'"'

. 
º ·tal Ftd"º • n"' ,.,. e� J"; \ 

, CoP1 "º dato, 1. ndt ,, , ' i• 
,,;tn" •;;9 nt<IO � I 
rttrM, h ,do ,feS ,,i.• I; 
:MIIP"; 58, dt O� 
',ro

d
l ptl• D"· Jnt 1 ,!,'",. 

SERRAR IA 
Distribuidores do Cimento MAUÁ e de !erro em geral, Tintas Ypiranga - Madel· 
ra, e !laterials para construções. Louças San,tárlas, Mamlhas, Fe�ragens e tintas, 

Fabricantes de caixas e carroceries para CAMINHÕES - Móvets e armações. 
Esquadrias e Carpintaria. 

Alberto Cocozza, Industria, Lavoura e Comércio S. !. 

� ,-JO o nlt on d• ,.,,,,. <,..,;,,-
t rtf

d
t�r/t 5,IIIO

dl 
f. f2.'f1' I ;,� (111' 

rnP"' 4rt• ,ct•'º ,4�' (,., E o I f I C I O P R ô P R I O 

:rr :���1; 1'�:r�i'��-�� 1 Rua Rernardino Melo, t835 a 1849-Tels. 44- J n e 196-noun 1ounssú
-::ºa d:�J;n;:;�,:·�;�f.:,,1'!; -., ; a+ + 
,Ji<; c1,n G•' 1,dn, :J,,J•"' fr°'l'J • 
M,.ca-

,,. 111trt>•0,4 .,,40 ,;':;,' 
por.� dt•' "'�-odn• :d;.� i,, r�

,to . · ,,. or� ;•J,/1 
10, d0. 05 �� 

,r ,,co f>!I'. ' o <"�, tod''!,,o e '.i, ' 
,, ,,. 1

<30
, d•º·'ofi'ºd;,,,.,,,,,,rr, .,, 

ta . cri• n•· t I c,;11 ,,..  ' " º'''"' '°'º ,,o ,w rr•":..! ,r1 f, r r dt · ,,, , �I'! /1 /t�o J,40 
fp!S O, ,,,.11> C"'°'t • 

:orfD j'}P,J,•
f<
:n tft j/ :,,, 6I 

o d'' ót ,,, 1"!' 
'ta4º tfn ,,•ºAº�o,10 ,,,.,r, 11,1r''º '1' li'' 
r;,i,!:,11, ,Ja 
/tllV' 

Oficina Mecanica Agostinho·
e sertos, Reformas em geral e Aces• 

�� 5 Solda Elétrica e a Oxigênio 
sorio 

-_ Serviço de Torno. 

PINTURAS EM GERAL DE ESTUFA RAPIDA

AGOSTINHO JllJlBTIMS �UABTE

Tel. 1Z4 . nova 1ouassu - e. do Rio

RUBEM SILVA - Ci,u,giõo· denfista. - Ecf. Carioca, I· an-
=�:, l� J';nº� iro�

elefone, -'2�5951 

Dr, P•d,o Sant1ac,o Cou:la -Clrur�lão l>enllsla. Ralo X-(Edi llclo Ouvidor). Rua Ouvidor 169, 8° andar, sala 81 1 .  Tele fone, 43-f,503 - Rio, 

Deepaoh•nte 
Orlando Soarei Pedro 10 -(Contadores e Oespac)anltol Serviços comerciais e1n ieral Rua dr. Oetullo "/argao, 22. -Tel, 208 - Nova lguassú. 

et>NSTR mircio d1st, Estado. ÀS '"'""'""'"'J diJI ""' s, ÍIÀlK•�,,,,. UTeRBS pr,j11dicados dw,,ao .,, af>,.s.1ttada1 "º p,a,o d• JIJ t1ius, 
Joõo Simonat o - Conatruto1 llcenclarto. - Encarrega.te de construções e r�conslruçõea em eeral e sob a�minlstração. -RI!!'. : Rua Marechal Floriano ,J3b- Casa XI - Nova lguaHú. 

Roberi? 8aronl Soora,-Cons trulor licenciado no Munlc1plo dt' tluQue de Ca.-las. Reeldente •m N,,va l�uasaú á rua Edmun-10 So::ir,·!\ , 304. 

contados da S• , ulli#la f)ub/itaç4o d,st,. Nova Jg,.asul, /8 de 
outubro d, 195'. O 0/iciul: Roaeo Doocl<clo Ponte1. 2-S 

"" 
o G U R I

A CASA DAS AOUPINHAS PARA CRIANÇAS 

Uniformes Cologiaia - Rendas 
Lãa - Linhas - Botões. 

RUA .11 11'/ISTRO MEl'IOONÇA 1.1,11.(, 226 :_ NOVA IOUASSÓ

FOTO ELITE Ateade011 • domlcQlo pari ••n••oto 
Retr.ios P"f• do .. mea"'1 •• SO mi 

DDMII, Eapeclallsta em reprod�çlo de rettàtol a er17oa. ,d�ia • 
óleo Veodu do mlqolo�•. ftl11e1, toadroa, 1aauo e ·alhnos. 
Roe Ma,echol Flo,1 ... , HO-Lele-Tel. •u- Na .. �;,, 

,_ ________________________ _ 

__J 
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s COR R E IO DA LAVOURA 

E=---=º=---'=--•-A---"'--=L PREFEITURA MUNICIPAL 
Registro de l móvel11 da 2• <?!rca:i!lcrlçfo 

de Nova !ra-zs� 

Roeeo Deocleolo Pootee, Oriclol :Subet,tuto, ,m exer
clclo, rta 2• ClrcuoscrlçãCl, 

Pelo presente, atendl>ndo Ao que lhe foi requerlrlo pe,JI\ 
Companhia de ExpansQo Tcrr torl 1 I .  lnllm11 Cylos Paullnn 
de Souza, Franoleco Vieira. Abílio Co�t11. Marl11 Rosa de 
Abreu, Nerc!lio Jullo da SIiva, Nlcomede• Figueiredo, Joeoo 
Maclel Soaree, Severloo José 8e.m<n1, Franci1100 f;,llOAllno, 
Fraocesco Cllt&dloo, Re�foa Men<>zee P .. 1va., E·lioo R beiro, 
Clodomfro Torres, Ageoor Pereira, Coo6tanllno ('arre.1 Fi 
aueirll. \Valter de Ca1tro Rot1rigue11, OPnRrlo Rodrl�UPR rlA 
S11'-'&, José Pereira da SIiva Ih+�. Lnlz Sllv11, PAulo Nuoe� 
,te Mouro, Maria Alice Vosconc"loA Fernao,I"�· .loAn Paulo 
Co�111anl da SIiva, Marlit ThorelõW\ NunE"s � outra, ApoHnR 
t 'ttl,lttR, Constaotfoo Pacifico JH11s, D miPI Pereira, José da 
�iJv•, ,Muolz, Nel-ion Jt1ointo dA CoAtn. Francisco PerPlra dt
}ihrcel lo�. Oés Lacerda Manon. João Gllldino da SilvelrA, 
Anlnnln de Souza BorgeA, S(·b·lstiilo J.)Sé fie Freil'.1-., Rel-
11 1 lro Gooça)ves e outro, d1ufos como roAldfndo em lu�ar 
i ·•,wrto .,. não s1tbidn, p lrtt vir� n A. seu cartório, à rua dr 
O tu o Vtl rgae., o 90. ne�ll\ clrlaô(', pngar RS lmportanclafl 
''" e rS 1 605,UO, 2.Sr.8,00, 4.81 8.8 >, t 87.l.20 7.í4H >O. S.<159,20, 
2.29UJ. 6 9t8M, 1.87:l.�O. rn 46?.40, H.412 00, 2 0.17,00, 3.660,80, 
.H 3!.00, 4.2 19.80, 2>'.%7,30, 6 7 18.4íl, 4.991 .00, 3 491 .GO, 5 989.20. 
.•.7•1.00, 6.817 60. 2 28800, 6 9,q7 40 4 241 2\J 6.297;W 5 824.00 
7 31 8,40 2 974 40, 4 1 18, IO. 3 3'J0.80, 5,570 40 o 2 624,00, respccti
v,unente referentes li9 prest.Rções Rtrusailaq dos lote11 d f>  
terreno situados e m  Queimados. n o  2 °  distrito deste Munl
c1plo, por êles promet1do:t comprai' . . e os qne se vencerem 
uté a de.ti. rto pag'\mento além e.los Juros de mora e custas 
sob pena de, decorrido o prazo legal de 30 dias. serem oP 
compromisso& reecindirtoe e canc�hlf1as as ree.pectlvt1A aver
h ,cõei:t, nos termos do art 1 1 . parAgrato 5°, do Decreto 
:I 07J. de u; de eete,nbro ae 1938. l'-ov,1 lguassú, 18  de outu 
bro de 1 954. O Oficial : Rouo D•oclecio Pontes. 1-2 

RESOLUÇÃO No 390

Estabelece nova delimitação para as zonas 
urbanas e suburbanas do Municlpio. 

A Càmnra Municipal de Nova tgua�rnú, por seus repre. 
:::���:�s 

R�;g,�çã�l
�creta e cu 11ancionll e promulgo a 

Art. l O - As zon:is urbanas e suburbanas deste Munl-
ciplo passam a ter as segulntes delimitações · 

§ iº - Distrito de �ova Iguassú : 
a) CIDADE DE NOVA IGUASSO : 
1. "Zona Urbana1'. E' delimitada por uma linha poligonal !ech1da que, PJ.rtindo da intersecção da linha inter•subdistrita l de Morro Agudo com o leito da Estrada de Ferro Centr1:tl do Brasil, segue essa linha hmite até encontrar a linha Inter-distrital de Cava; desce por esta até o limite ínterdistrita l de Belíord Roxo, descendo por esta até encontrar a linha inter-distntal de Mesquita; sobe por essa linha até as 

cobeceiras do rio Dona Eugenia; daí pela linha cumiada da Serrd dE" Madureira uté o marco Geodésico; dai, em linha reta, até o ponto de intersecção da Estrada de Morro Agudo com ci Estrada de Madureira, na linha do limite inte-r-subdistri tal de Morro Agudo; segue por essa linho até o ponto 
de sua inter.secção com o leito da Estrada de Ferro Central 
do Brasil. 

2. «Zona Suburbana•. E' delimitada por uma linha po
l igonal envol vente da Zona U:-bana, com a equidistancia de 
trezentos metros, onde não interferlr com os limites inter
distritais e inter-municipa is. 

b) POVOADO DE AUSTIN (Sub-distrito) 
1 . «Zona Urbana,. E' delimitada por uma linha poligo� 

nal fechada que, partindo da travessia do rio Austin na Es
trada de Ferro Central do Brasil, entre as Estações de Co
mendador Soares e Austin, segue por este rio até encontrar 
o prolongamento da rua Colonia; segue pelo eixo desta rua, 
em direção a Austin, até encontrar a rua do Ticguazinho; 
segue pelo eixo desta rua até o largo de São Jorge; dai em 
linha reta atê o ponto em que se cruzam o rio Abel e a Es
trada Austin-Carlos Sampaio, ponto este situado a mil e 
trezentos metros da rua Coronel Monteiro de Barros, sobre 

DE 

Domln�o, 31-X-J� 
-.::::::--.... 

NOVA ICiUASS� 
aquela Estrada; desc-ço pelo rio Abel até a estrada A.u;� 
Queimaôos; segu� pelo elx� dessa estrada em dirf>ção I Q · m8odos. �té o hm1te 1nter-d1stntal com Qu�tmadoa: se�ue :..t:_ .11 -� este lim1le até e':lcontrar. e rua da Bandeara; dai segue Plr r .. 
eixo da rua Serrinha . ate a rua dos Tell"grafistas; Ptlo � desh eté a rua do Mirante; p!'lo eixo desta at� a rua ;·:tt. '? na1b:"I, pelo eixo da q_ual SE"litU� até a praçlll do Lice1..r da( lt. 
gue pelo elxn da antiga estrada de Aushn até a av�nith, lt,. radentes, pelo eixo desta at� a avenida dr�s [nconfide � pe lo eixo desta e de seu proloniz,;imento atê e-ncontrar :� 
������I 

e
d�º�r!:!f 

até o cruzamento com a Estrad., de ,: 

2. •Zona Suburbana». E' delimitada por urna linha l i gonal envoltente da Zona �rbana,_ com a equidistanc:i,� t�eze_nt?s metros, onde não mterler1r <:om os lirrutes Ult! d1sh11a1s. 
e) POVOADO OE MORRO ACUDO (Sub·di_!:-'to) 
1 .  .-zona Urb:ina •. E' 1elimitada por uma linha Põli ' nal rechada que. partindo da intersecção do limit.P intrr-1 �

. t distrital de )lorro Agudo com Nova Iguassú, a mil e qwna;; .... t�s metros da estação de Comendador Soares, tie&ue P'"�r ,-:.,. hnha até encontrar a estrada de Ambai; dai. desce IU'-lo :do estrada de Morro Agudo (Geni Saraiva) ate en( oot;-;/
4 

Rodovia Presidente Dutra: segue pelo eixo dessa rodovia 1,1 
o trevo sobre a .Estrada de Ferro Central do Bnsal· le 
pelo e ixo dess!i linha !errea até o seu cruz<1mento co� a :
liga estrada d o  Riachão (Morro Agud_o-Austm): segue � 
e1x' desta estrada em direção & Austm. até enc:ontrn 0 minho da C,lmbuca; segue pel? eixo desse cammbn- atfo t 
Botas. descendo �mr e�.te ate encont_rar estrac;!a e- ,e 1 l\lorm Agudo à estrada de Madureira, ddf c?ntinuando r eix;o daquela até o encontro desta ultim1. que e o Ponto lfe intersecção da linha i�ter-sub-distr1tõ.l ccim Nova Iguas:,. le
gue po!' essa linha ate a Estrada de Ferro Central 1o B� 2. «Zona Suburbana•. E' delimitada por uma hntu po. ligonal f"nvolvente da Zona Urbana, com a 11:qu:�istancia ti trezentos metros, onde não interferir com os unites intcdistritais. 

d) POVOADO DE SANTA RITA 
1. •Zona Urbana". E' delimitada por uma circunferen

cia de quatrocentos e cinquenta metros de raio, cuj!) có?ctri, 
coincide com o centro da figura geometrica da Esta�ão de l c�m��n�! ��c��dle�men�:�t���::. 

Kilo Peçanba, 542 e dirigida por técnicos competentes . 
Os :--eus produtos merPcem a rnaiiança do público 

Santa Rita. 
_...._v._,v.....,w._.M....,.,.,,..._...,..,.,....,>N>�.,.,,.,.,,,.,.,,,.,..,..,.,,,.,.,.,1 2. «Zona Suburbana ,1. E' delimitada por um:;; l11lba I» 

\igonal envolvente da Zona Urbana, com a equidistancla de 
trezentos metros, onde não interferir com os limites inter· 
distritais. pelo seu esmero e qualidade. 

Chouriço e Paio (tioo Port uguês) , Sal-

sichas, Mortadela, Banha, Salaminho 

e Frios Diversos. 

l'iós ser,·imos melhor-Aceitam-se encomendas 

�alsic�aria "Réco" -- nv. Nilo Pcçan�a, 542 

Noticias Interessantes ? 
• Você pode ganhar um relóglo de ouro Sulço da mar 

ra .. strex.; uma blclcleta ou um fogão A óleo fazendo suas 
rompras nas LOJAS DA NOVA CIVILIZAÇÃO. Procure conhe
cer os delalhe1. Serão dlstrlbuldos dois relóglos. Um oara ra. 
r:iz e outro para moça. Duâs . bkkletas, Uma para moça e ou
tra �ara rapaz. Não perca a oportunidade I LOJAS DA NOVA 
CIVILIZAÇÃO. Rua Paulo Fronllo, 65. 

• Qutm comprar 200 cruzeiros ou mais nas LOJAS DA 
!(OVA CIVILIZAÇÃO, na rua Paulo Fronlln, 65, receberá um 
llvro premio. Para o mh de novembro foi e�colhtdo o llvro 
que se lnlltula : "0 Morro dos Ventos Uivantes". Além de tu 
do você reccberã um coupon numerado para cada compra de 
200 cruzeiros, que lhe proporcionará um dos llndos presentea 
que serio dlstr lbuldos em fevereiro de 1955. Procure conhe· 
ccr os delalhe1 nas LOJAS DA NOVA CIVILIZAÇÃO. Rua 
Paulo frontln, 65. • .  • 

.... c:,.c::s•c:.•e,•a,•e,•ai•�·-=-·--·�·--·"lc..--·., 

OFI CI NA I\/I ECA N I CA 1 
SOL� A l L(T.ltCA E OXIC:tNIO 

8ervfço de torno mecânico e plaiua, coni;ertos <.l e  má
qutoa1S em geral, reforma ê'ru motores de combu:stão 

1 

loteroa, mootasem 8 al:.i!Sentamento (18 
· máquin'� de qualquer tipo. 

BITTENCOURT & �LARCÃO L TDA. 
TRAV. 13 OE MARÇO, 24 -- TEL 1 36 - NOVA IGUÀ.SSU ............ � ...... �.��·--·,_ ....,

TERREIIOS .Á PRESTA ÇÃO 
SCM EIITRA DA E SEM JUROS 

IAIRRO SÃO JORGE - Rimai do X•r,m. Coodo, 
�lo hnu, et.lOlohooeto do Belford RCIIO e Non lgu11hd 
a1t Nvva AurorL Clima i&oal • P('trópolí1. Agua com 
a\.Jrida!ic.·1•. e lu e Ulrç• punodo df'ot.ro dai �rr1»_ PJau. 
ta 11,n,vadt pel• Prefeitora de Nova JKUU:�11: Fac1hJ11de 
de t1•n.,1rotlo •coda ttu 72 pJf'ltl(ÕH mf'o-ta11 a t,JJU*"�•r 
1.. t '1 s n�.w. Tratar ' ... Rio Br&aco. 91. G0 81  du. (JQ 
" 1u u sr M•·Uo D.o loeal oa , rua U. Lud1. tsO. tlll lid-
fv• J fW1o. ou com o ar. Joelu. Bit.mo•. , ro• Mtri l rrhal 
Fl 111111.,. 2035,. tdl·foDt 285. em Non Ja,iiand-E. do Hto .• 

............. 4 

Banco do Brasil S. A. 
O MAIOR- ESTABELECIMENTO IIE ,R�OITO 00 PAÍS 

Tõdas •� operações buclria, 
Mjlima 11ranti1 a Btn depo�itutet 

N()n tabeh de jurM par.t as con\us de dep6�it09 
DEPÓSITOS POPULARES 5° a 

Juros anuais capitalizaidos semestralmente. Retiradas 
livres Limite de CrS 100.000,00, no qual tdmbém se com
preendem os de hm1te atê Cr$ 10.000,00, que gozam do 
pr ivilégio estabelecido no art!�o .5 do D�- r ... :v-lei S.4'l:í, 
de 28-12- 1 945 (d�ósito mínimo Ue c�S :,V,00 e ret1ra_da 
rninima de CrS 20,00). Não rendem Juros os sa ldos 10-
feriores a Cr$ 50,00, os saldos excedentes ao hmitc e as 
contas encerradas antes de 60 dias da data da abertura. 
DEPÓSITOS LIMITADOS 
Limite de. Cr$ 500.000,00 3" u 

Juros anuais, capltahzados semestralmente. Retira.das 
li\'res, Depósitos mínimos oe CrS 200,00. (?hequcs do va
lor min,mo de Cr$ 50,00. Não rendem Juros os sa ldos 
inferiores a Cr$ 200,00, os saldos excedentes aos hmitcs 
e as contas encerradas antes de60d1as da data da abertura. 

DEPÓSITOS SEM LIMITE , . , . 2% 
Juros anuais, ca�italiza�o5 semestra_tmente. Ret1�das 

livres Depósito ir.1(· . , 1 m1mmo_ a partir de CrS !.( 0,00. 
Não �endem Juros os sctldos infcnores a CrS 1 000,00, 
nem as contas encerradas nntes de 60 dias da data da 
i\beitura. Mclbor()S taxtte de iuro& para ee cootae de 
depósitos ollo lolerlores a <',S 1.000.COO,()II. 

DEPÓSITOS DE A VISO PREV!O 
Retirada mediante aviso pr/.vio superior a Q() dias < 1n ¾ 

Juros anu�is, capitalizad<.� serr.estra,hnen�::. Part e
�!� conta, depôsitos de qua1squ�:' 9uantia,; .:,ara re ira 

também de quaisquer impo, .:.n�1as. 

nEPôSITOS A PRAZO FIXO 
s•, 

Por 12  meses · · · · · 
0 
°

Por l 2 meses, com r_etinda mtnsal da renda 6 t,.41 1., 

Juros anuais Depósito mínimo de Cr$ LOOO,o . A1e-

lhoreo l8XM do juros para 08 depó•lto• por prazo su

perior a t2 me&t'I. 

LET.lAS A PREMIO 60/o 
De prazo de 

� �
e

��: ,.,; inimo
. 
de Cr-$ 1 .000,Ôo Le-tras 

Juros anuais. epo::;i 
d ladas proporc-jo-

�����!��
as

�1;��r�! l���� r�
c

�
u

ju��8 �ua as !elras de 

prezo eup1:rJor e. 12  me1ee --
º BN!CO DO BRASIL S. A. tem_ 3t0 A�ênclo\�� 

. 1 ·m· de duas no t•."(tcrior, p<1ra todas_ as ope-roc:: 

c:�
,;

�:_.�1�S lOCIUSI\C O J�t:cb;mentO de <JcpOSllOS. 

N ;stado do Rlf> de .hneiro C'Stâo cm fun
J

•o;
B-

mc·ntoº as .Agê-nCiJS nas s�g1ilnt�a�
1:a;r��

; 
c8aª;';os.�a�= 

r&t> Bvm Jesus de Ita�apoJnJ. 
. Mac:c:.,, Niterói, No

tagalo, Duque de Cax1a.s. l lJJ�C'.1º�"\1 t� r:.csf'ndc, S:;11,to 
va Fnburgo, �ova l�u�çf

, 
\ 

r
V�lt_.··fü.:don<l3. 

1WíaT �ê" nova"' 1�úatt
s 

�rm �a u��r���e. _�! 
Telefe, : 4 (Contud.;,rio) e 25 (Gerencio) 

End. Ttltg. • ··S1 li:Jitc" • C ti-.:a !Jt' ,.:�ritit), 

§ 2" - DISTRITO DE QUEIMADOS 
a) Vila de Queimados : 
1 .  «Zona Urbanai:,_ E' delimitada por uma linha poligo

nal fechad"I que, partindo do pohto de intersecção do lirr.:te 
inter- distrital com Nove fguas� u. sobre a Estuda de Fmo 
Central do Brasil. sobe por esse limite até o encontro do !io 
C�morim, n a  estrac!a Queimados-Rio Douro; desce pelo r.o 
Camarim até encontrar a Rodovia Pn sidente Outra, pelo eixo 
da qua l �egue até o trevo de acesso para Queimados na & 
trada do Passa-Yinte; daí. �obe i;e lo limite inter·d1�tntal cem 
Nova Jguassú, até o ponto de partida, na Estrada de Ftm 
Central do Brasil. 

2. «Zona Suburbana .. E' delimitadà pc,r uma linha po
ligonal envc-lvente da Zona U1banà, com a equidis�nci_a de 
trezentos metros onde não interferir cc,m os limites inter· 

d istritais. 

1 
§ 3º - DISTRITO DE CA \' A 
a) ma de Cava 

\ 
l . «Zona Urbana». E' delimitada por uma lin�a poligo, 1 

nal fechada que. partindo da intersec� ão da rua Lucmde com 
o rio Paiol, �egue çor esse rio até encontrar a r_ua P�� 
Botais· segue por essa n,a Gté encontrar a rua Maria Ca\U, 
por es'ta rua até a estrada de l'igueirtt; deste pont

,
o se� 

por uma l inha reta até o enh oncamerto da estrada \:e!h� 
Iguassú com a rua l\.fajor de Sá Freire;. segu� por est� 

d� 
m;l até a l inha ferrea da Estrada de "Ferro Rio Douro, " 
peh, linha terrea em direção a Miguel Coute. Até o prollo
gamento da rua Pinheiro de Andrade; segue por est.a ni_• 
até o seu prolongamento sobre a rua Conde Pereira �amei

; 
ro; segue por esta e seu prolonga�ento até a rua_ Orm; �
esta atf· o caminho Ambai-Figue1ra; por esta ate o e�t�-

1. 
camento seu com a rua Coronel Bernardino de Melo, 

W 
�i

.em línha reta até o entroocarrento da rua do_utor �aul �a 
lish <:om a Avenida Corone:l Alberto Melo; da_1. em lm�: �ai 
até o encontro da rua S1 lv1a com a rua Luund3, pe: q 
segue até o rio Paiol, ponto de partida. 

2. cZona Suburbanao. E' delimitada por u�� 1!��:"�
\igonal envolvente da Zona Urbana. com a equi_di�t 

inkf· trezentos metros. onde não interferir com os limites 
distrita is. 

b) POVOADO DE ICUASSU' . ligo-1 . •Zona Urbana». E' delimitada po� uma lin�a 
d� e:>.O 

nal rechada que, partindo do ponto de inters�cçã 
d linha rti:i rua Anthony Andrade Silveira com º. leito ª pontt 

ferres (r.amal Tingu.::.), segue por e-sst- leito al� �odo\'ta 
�obre o no Jguassú. pelo quf l de!!ce até a 

.
pnnte 

�ireç;o , '
� f'ec·eral para Tinguá; segue por e�sa rodovia. _em . . e sr

rava, at� a entrada da rua Anthony Andrade S11\•eira. 
�ue por essa rua até o leito d� via_ f�rrea. 

linl\8 po-2. ozona Suburbana•. E dehm1tada por 
º�\taoda .� ligonal envol\'ente da Zona Urbana, com a equtdl 

trt"Z('ntos me-tros. 
e) POVOADO DE p AINEIRAS (Adnanópolis) .0. 
1 .  oZona Urbana:.. E' de limitada por uma c!rc��;e��in 

eia de raio rtt> oitocentos me-tros. c-ujo centro c,o•n� )JS o centro da figura geometric:a da e.stação de Adraan�f;M 'v: :?. «Zona Suburb ina•. E' delimitada por um\tanci� Je 
li�onnl envolvente da Zon,;1 Urbana, com u aqu idi 
trezentos metros. 

� 4° - DISTnlTO DE BELFORO ROXO 
a) \"1la de Belford R•>xo 

. , . ha p0liÇ' 1 ,z0na U1hana•. E' delimLtsda por um& 110 
di1 JtJl'lllt 

nf- l frdrndd quP. purtlndo do ponto de 1n terst>cc:ã1
;0 

�ar:ipúL 
,1tt-r ctii;.tnhi l de Bt'lf.,rd R, xo t:' Mt.'SQU1�a- com .º r 

col1l �<>�• ·,egue . por t'!;;Sl' ILmHe e prossegue pt·lo limite 
r esse r•· f�m1:;su. utt'·_ encontnir o çi,nal do Boh1s; desct.' po 
pela Jiob' .1l u h·· a lmlrn fl·rrt-u du 1 ttmal dt.• Xf'Tl'm; sobt.' 

por e,ta 
ít>rrl'.i ott'• o prn l,,ngamt>nto da nrn Boi.r!e; seglll' 

to sobff 
�t1'• a nw H1•1:., ri e por e-�ta at._ .. _ o seu prolong-1mt·�1(1udlCII 

�,1t·���:�3! ·�/.t P;:
1
.i!

3

�o�;
n
�

°
C17r:J 

1
J�

h
�o�=�

ª
�1. :��i�;;· por nlt 

ah.· o ponto de p;ll liJ-a 

Fi.br 12 de Raç&1 Balanceadas Icú 

�t1tw, 1u1ra1 ,i�R 
a Topaz10, n: 2n
;,,. "··· - Telefon,

·, · ..... •t. - Cc.11a P ..... 
\r,11 1-'-. • lt,�. n• 

'<"'IU - fltad 
.........._ 

0 do Rro

� ...... ::::---,._ ......___ 
• • l!tt1trt� 



ta · E' delimitada por oma rtindo do P0Lto de 1ttm!<t1 No,-. lguas,u. stbrt I E! sebe �r esse hnate ate o m:o::" 
a Queunados-F.o r :.r 
tr,r a Rodij\"Ja Pm,dtnl!Dt' 

o lrtvo dr acuso para " 
•e. d&1. !obe i:elo IJt:fê " 
o prnto de partida na E!L�da 

urbana . E' dehm1i.da p r 1 
da Zcna l"rtu,11. cem a f� ·' 
onde não mterfenr < m ·1 

JTO DE CA1"A 

!),,mingo, 8 1  X- 1 !164 rn11 .i � 1 0  D A I A V('lll R -'  
7 

· vasquinho de M. �uucuBalancete da Receita e Despesa da Festa 

de Sãn Francisco de Assis, realizada a 1 7  
de outubro d e  1 954, em Morro Agudo 

R E C E I T A  
Lhl•S Cr$ 28 204.00 

• 2'.!.250.0) 
7 269,00 

42-5.00 
�Ufi:-i,1•1 

SE�RA�U INDEPENDÊNCIA 
Rainha da Pr imavern 

1 a.�vhado do 2, t p,•< -.; ,., 
JI 

2.11 ,f) 
111:; 1 
.�:,j 

Allete Teixeira 

1 
Thereza .1 llenrlqUf'R 
Audelza M. de :--inu7a 
Romllda R AI•.,,. 1 

[.i\·ro dt' Ouro 
J,eiltlCS 
Jli\·erttos 
Rtstouraotr 

Total 
D E S P E S A  

- sõJr:TI1ií• 

Madeiras e M a teriais para e o ., i;truções. - Ferragens. Tinias, 
eal, e 1 m e n lo, Tijolos, Telhos, Mani lhas, etc. 

I
Dodge Coupe 1949 

fo�o· . . 
Banrla!'!i de M ui-.1cn 
Ornsmc.•ntac;11o 
Restaurante 
Propa1,r1rndu 

rrs �.:ioo.on 
7.<(J0.00 
!l Oi6,40 • 
a H9.00 

FRANCISCO BAROHI & FILHA 
Perfeito estado 

uendMe Cr$ 160- 00� .0J 

orador :,.;arro 
1 r,01.00 

r.oo.oo 
;�,6.00 
s,ri,oo 

Rua 

TEL. 

Ministro Lira. Castro, 556 -A

DO RIO 

Ver e tratar a partir de 
quarta-feira. dia a, tias 
8 às 18 horas, à rua i\la
recbal Floriano Peixoto, 
2.452, nesta cidade. 

1,1,·er�os 
rompeli�ue• csporllrn• 2411 I/IIIVA IGUAS$Ú E. 

Total 
R E S U M O  

-JO.f,00,JO " 

Reeelta 
l)t-ip,sas 

Soldo 

• 60.ú21.00 
30.500.JO 

3Õ7i2Õ]Õ 
,_..., • .......,_,,,,.,,.,. ............... ,.,,.,. ..... ...,.,.....,.,.,,.,,.,,. ................ ,.,.---""':."' Farmácia de Plan tão Maquina Registradora

Marca National, 1 1sada, em 
perfeito estado de (•J nciona
mento, vende·1e na Ag"ncl::1 
Studebaker, à rua Marechal 

Saldo ,·erilkado C'r$ :kJ.020.60 (trinta mil e ,·intc cru· 
zeiros l' �ei:;.�eota centa\'oS. 

Tomaz. Joaquim da .:onseca - Tesoureiro 
Aloysio Bittencourt Calazans - Presidente 
Helio Lopes Ferreira - Secretário. 

D E  T U D O  ... U M  P O U C O !  

lojas �a Nova Civilização 
RUA PAl1LO FRONTIN, 65 

Ali você compra tudo pelos melhores preços. Faça uma 
visita ao novel estabelecimento que pretende colabo
rar para o proJ;tresso cada vez mai-:>r de Nova lguassú. 

Faça do "Diário de Noticias" o seu jornal 
O IIATLITINO DE 11 AIOR T I R � O E M  DA CAPITAL DA REP(BLICA 

MtÕ[S DAlANClAOAS MARCA "ICIAl" 
Experimentai os Rações ICfAL, porque 
são lobricodos com todo o esmêro e com 
as melhcre3 vit:1m nos e sms minerais, 
satisfazendo totalmente o bom crescimen-

b e o engordo dos onimois. 

Temos eRtoque permanente de Rações para 
A,·e,, Suínos e Bovinos, bem como todos os 
ingredientes para a alimentação animal, aos 

menores preços do mercado. 

Fábrica de Rações Balanceadas leia/ da 

1 
��!rt�������e!�ia��!ustriat:�J!!�! l!!�· 

Teleg. ICIAL - Caixa P:istal n° 18 
Nova lguussú - Estado do Rio 

O V o la n t e  D u a s  Pátri a s  
Leva ao coobeclmeoto do povo deata cidade, que ae 

acha loatalado à rua Mlolalro Mendonça Lima, 46. 
e Volante Doas Pátrla1 eatA aob a compe. 

tente direção de Eduarcre Raymuodo Martloe, que 
aleode dlàrlameote com aulaa a qualquer hora. 

AO VOLAIITE DUAS PÁTRIAS 
Rua Mia. Meadoaça Lima, 46-NOVA IOUASSÚ-E. do Rio 

I 
� + .., •.r -• - • ,.. ---...... .,.,� 

.==::soc:s r: r-.:.=::::::roooc:==:::aoc,o c::-=:·..::a o .:... 

f á�rica São José 
End. Teleg . .  "GAXET AS" 

Cia. lguassuana �e Gaxetas lt�a. 
Gaxetas quadradas e redondas de amianto, 
inho, canhamo, algodão grafitada e engraxa

da. - Cordas tipo americana, de barca 
e algodão. Barbantes. 

Rua Bernardino Melo, 24 71 -Tel. 70 

Nova lg uassú - E. do Rio 

Vulcanização e Renovação �e rneus 

• 
Baterias Durex poro comi-
nhões, tra tores e outom6-
veis de todG1s os marcas. 

Manoel Martins & Filhos 
Rua Mendonça Lima, 4 77 

1 

l l  

Farmacle S a n t o Antonio 
Praça da Llberdade,52-A, tel.12 

Farmacla São José, rua dr 
Tibau, 139, tel. 198. Floriano, 1 1 70/1 i&i. 1 2 

NOVA IGUASSU' - �i::l:
ét�uªrº�:�ºc�

;;_ 
1 

quinio, pegado ao IAPI 
e perto da estação, no melhor centro de :-;'ova 
lguass(J, alugam-se nos andares superiores mag � 
nlJicas salas para consultórios e escritórios e. W 
no andar teneo ace,t!lm-se propostas para a.· 
lojas, as quais se prestam com todos us re
quisitos para farmácia, drogaria, agênc-ia ban
cária ou qualquer outro negócio que demanda 
bom centro comercial. Tratar em Nova l:.:11a� 

sú, à rua Topázio n. 60, com o sr :,ranoel 
Flora ou no Rio de Janeiro, à rua Mayrink 

Veiga n. 36, com o sr. Luiz Araujo. 

CORREIO DA LAVOURA 
ÓRGÃO INDEPENDENTE 

R,gistodo, d• aclJ,do 'º"' o d#u.to f«Üral "· U.771,. ,t, 
1, d• jwlllo de 19�,, no Cortorio do 7o Of,, tt, ,:, l' ,,,,i, 

Fundador : SKvlno de Azeredo 

P u b l i c a-s e a o a  d o m i n g o s  
ASSINATURAS : A N U N C I O �  

Ano CrS 50,00 Pr,ço por unlimrirt• · 

Semestre • 30 oo I• p11lna Cr$ 20.ro 

Num. avulso • 1'00 
Ulllma p,a 1na • t ll.CO 

• Pag. lmparu • 7 .00 
N.  alrasado • 1 ,50 Indelumlnada • 5.CO 

Publicações a pedido, preço por linha : CrS 1 .50 
Para anunclos a lonco prazo, deaconloa esptc lais 

Toda corr,spondfflCIII sob,, anNncios dn·• str diri�ido 
d g1r1ncia dut, jontal. 

R. Beraudlao Melo, Zl75•Tel. 181- Non 1,.,.,, • E . do R io 

'1 r nl!�im:L e#A � �!f���!��d;�!E�,���l��;.��:�t�Ug���:�!�/�!1�!!! 1' �- �a Rua Comendador Soares, 23 - Tel. 274 - Nova lguassú 
---------------------------------------------·

§ vº - DISTRITO DE .JAPER! 
b) Yiln de .laperi 
1 ,zona Urb3na•. ConiiJeram se doi:1 eixos ortogonal& formados, um peh1 rua Sebastião de- L:ic-erda e o outro que lhe _é pf>rpend.cular no ponto de encontro do primeiro, com 1 •7..ona Urbana• Eº dellm,tada por uma drcunfer�n· o eixo_ �"' figura ,tl"omf'tdca formada p�la atu ,l estaclo fer eia dP. nno de mil mt-tros. c.-u)o centro coincide com o da !1· rov1aru1, a t.rea da zona urbana taca delimitada µor duas li gun. ceometrica da e!:itai.;ão de Nova Aurora. nhas par�lela, ao eixo da ru:1 s�bastiã1> de LacerdA medln 

2 •Zona Suburb2ina•. E' delimitada por uma linha po 
hgonal envolvente d.1 Zonil Urbiin&, çom M cqu1distanc1a de 
tnzcntos metr s. onde não inter(erir c.>m os hmit,·s intN 
distritais ou mter-municipals. 

b) POVOADO DE NO\'A AURORA 

'l. •Zcna Suburban&• Eº delimitada por um:-a lmha l>O- do, em d1retão a Teófilo Cunh,1. ael:!tt-ntos metros' a parth 1igonal envolvente da Zona Urbana, com R equidi:iit;.•nd1• ,1,,. do pont,,. dP mte-1 secção desn1to e quinh�ntos metros no sen trez.entos metr1>a. tido de São Paulo; di,u & prlml·lra paralela qutnh�ntos me-§ 11:f:J - DlSTRlTO DE MESQUITA tros d, eixo da rua Stb3sllãu de Lacerda em direção à RO· 
a) Vl1a de Mesquita 

dovla Pre!:=idente Du_tra e, a p:iralt>la do todo oposto duz�ntQ:1 metros do lnl'Sn,n c1xu; o fechamento da �rt>a é dado pelas1. •Zona Urbana... E' delimitada. t'l(Jr umw linha poligo- duas pualelt.ts que unem os t'Xtremos das p41ralelas de:Scrito !'lªI fechada que, p..rhndo do r)Onto de inlrrsrct5o elo lim1tt.• •J z tnter-estadual com n D15tnto 1-'�deral. no Rio S1rap1.1I. acom• - ._ ona Suburbana• E' dt.·limih1da por umu. linha po 
penha 8Q1Jt le hmltP ble O pnm••lro prmto de infle-xão , d1sun- !������o�O\'Olrente- d� Zona Urb�nH, rom <I --�ulct1st,1mda d,, 
W mu e duzentos mttros d,> ponto de pttrll<l•; desse porto ' cl1�lnt Is i�

c:
l�1�!·

1-1����t·1 
n
a.Ji� 

mte1(4:'nr com os hm1tea Inter 
de- ln!lexlo st-g,.Je. por uma linha rcl•, at'° �nconlrar o rio I P · 
Don� Euge-nia. n,, prulon(:,m1r11t·> da r,.)Q do l11clês; ctai._dc-act.·

1 
b) POVOADO O� C J\ftAMUJOS t-rn d1rec .. o ao leito da F..:trad.1, de I ur,, Cen\r d tio Brt111I, 1 z U pel• linha de limite c�m No,� lguasso� seguindo por e�ta nal f h 

•
d 

>n I ilJ in<:1•. r-: d ·11111·• .. .t., P ·I" uma lh1h:1 1101 cu até o limite lntt-r di.ltrita� cc,m Helfo 1 tl 1tr,x1..; dl.'SCC por t t, .. 1 '-'\ ... ª a que. par_tindo h P••ntc m ta Jc.a d I Litr -d..a dt• 
hmltr at.l! en\:"ontrar o Canal do Siilrapu1, í,f"lo qual 15, UP ulé � r;; 1--;·nt�,I d" Bi .J,il, l11li1 1• o canal ,h•-s 1'01,.·u:s UUo Srrntu 
& linha d1visorta estadual c-orn o Distrito Federal. , -� 

n '· · t·�cc por t.•s e r11r41:-.I R\.ê t·ní'ont 01· 1" e�truda dl• 
. � • Zona Suburt,.:tn&• t:• dehmitad:i pur uma hr,ha 110- �lir:��;" .:?�ea

�
,.
n�

o
�

- c::r1arnuJos; 101·�ul.!' por esSA l'S,r �d:,. em 
hgonal ('-v lvente da Zona Urb:.na, com a equtd1stcmcla dr 1 1,; d d Ô 1 ç 1

1 t- l.n�t>nl1t"ll •) 1 1:"1111·1 .  a, olé , nco11trnr 11 t!'urnbs ,:nelros, ondt: nlo lnlufenr com os lim\tes mt r t: r/: 8 u ti ainl· (Ru ' Slii l'a1 lu)� ae.•ue Jnr esta est ada 
dutnt.ia ,. lnltf-m1,1n1clpru.s ou l ,ter•e.atac1\li1111i, 71or t.:.:�---.e '9 Di

_
retor 5� pa, C' l I at� R� ru, ,los Correto� ... . :11:u piul(.mcum�.il\v, l;ltc o leito dta E�tr�H.lõ J1.: b.:1 

· - '--

ro Central do Brasil, pelo leito da qual contlnua atê encon· 
trar o prolongamento da �,rada de Coqueiros; segue por 
essa estrada até a Travessa dos Coqueiros e por esta ot� a 
estrada de rodagem CaramuJos-Teófllo Cunha: segur por 
essa estrada até encontrar a segunda estrada dos Coque-irus; 
desce por essa até o primeiro corrego aUuentt> do ri<' Santo 
Antonio; desce por este rlo até a ponte da Estrada de Ferro 
Central do Brasil. 

2. •Zona Suburbana•. E' dellmltada por uma linh:1 po· 
Ugonal envolvente da Zona Urbana. com a equidistanc:ie de 
tre1Pntos metros. ondP não interferir com os hmites inter· 
distritais. 

e) POVOADO DE ALJEZUR 
1 .  •Zona Urbana». E' delimitada por uma circuntcr�n· 

ela de ralo de quinhtntos metros. cujo centro coincide com 
o da figura geometrlca da Estação de AlJezur. 

_ 
2. •Zona Suburbana•. E' delimitada por uma tinhu po

hgonal �nvolvt"nte da Zona Urbana. onde não interferir com 
os llmites lnt�r·distrit.:lis ou inter-municipais. 

�rt. �"' - A Prefeltun deverá publicar E<hh,l. par 1 
conhec1me-nto dos interessados, rela 10nando os 1moVC'• ca
ldados nas novas breas 1bra11gldas pel I p esentc r..es,1'u -.o 

���ra���
e

���
e

���:to�� 
trinta dt is. no m.mmo. Ju l pot.:a d ,  

Art. JC' - E:r.ta Re1oh1tão entnrA t-m vlgr,.r nit d t • d .s u a  publl<.·&c:ão, ticanc!o revog •ddS »1 disoo�iç,\ea e m  c-or •1 . r, 1. 
Prdeitura Munidpal de Nova lguassú. '' de- Sf'temb1 , l 'I;; J. 

LUIZ CUIMARAES l' 1 d, lt ,  

J 
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Ainda é a enxada o instru- \
R

�-��
s

:�,� .... ��1.,1

1
:�:::.s 

mento agrícola ma1·s usado , �  .. ::. :�.:d:�.:. 1·�:h����.·1:iº:.� 'lUNHo p, r �r11m� .fo,;,lt /\lot. r,:,,1dcot" oa Capital, neste 1to r,· prt-1.-olado pOlr 11'.'u procorador . Ju .. � Alo:1. faz nbt>f aos promí'eot(·� compudorna Itn:iac,o de AlmP1da Hl1t1 4:1 Quitéria Alvesde S .. uu, ambos com resldeoeia ic:oorad:1, pare oo C'ntotio do lo 

t11BllEl8 Dl LAVOUB} 
Predominância no Les te e no Cen tro-Oeste 

do país - Res u. tados do inquérito 
@!j·J C?tí•Ml.'!•J.jiJ#:1,u:•••a•i:1-t i•l•W€i WfW·l3!1f1f i;l3•M•i4€5F,, 

e, --- fundador. S ILVINO de I\ZERtDO - • 

da C. N. P A .  
Rcd. e OficioH : R u i  Bernardino ;\\elo, Z075 Tclet()1t \1 

O iustrumento da la\·our.'\ mai� ui,iado no Oro�il ainda (., a enxntJu. ronfornw upurou a f'omj,;ir,:cúo l'inC'ional de Politicu ,\g-rúrio Plll ret·t•ntc inq11l·l'ito promn\ido ('nm a C'�lnho
raçi1n ,to l"vns�tho :\';1c>innal de l·.,tutl-..ti<'n. E-.�a 1>e1-1qul�n. r.•aJj;.atJ11 em todo o puí�. \'h;,)u .io h•nwtnmento tJO!l. prin· l" ipn1� n-.pt'cto� da nda rural hra-...,h•lra. Verificou-st-. tarn
b·"m. que a vnxlHl:l 1• mal, c11mnm no 1,�ste e no Centro· 
o�ste, o ur,\<I() no Sul e no LL•ste. a toke e o mnrhatlo no 
?\orlo e no C<>ntrn·Ot•slíl. 

ANO XX\VIII �ov � IOUA�SÚ (E,tado do Rio), JI DE OUTL BRII O E  19;4 
� 

01�:
ri

;\!ar 1��!��:t ��;�,�=�"Dm 78� t"�,_m,.11 1 0  dl'l� prcst�çõ1:s atra��da�, n (,·reott>'I 11.0 t'00trato df' 
I " �11, pra " v"oda do lote de terr,• ·,o n. 3, d .\ 'JOildra :?, d \  roa dr. Fi,1r(·,h. nv. rbado oo livro8/D. ri,. 1 5lv. s,,b o. 3ú, sob 111 n1 d"' o nilo fazeodo ser c.10-0 ·lado n nlud1d,> contrat'-'. nado I" p.i,�ai.l.J .. os vioto e doco dias d,, 6U' ubro do ano mil d(\ oovc' l' ·nt ,:; e <' l'l'1U1•ota e q11atro Dou 

Durvalino dos Santos E D u e A e Ã o 
. __ , 

E H I S T O R I A  
Conc11não C:o 11 pági .. o De-.pnchonte Ei.taduat 

Rua dr GetUlio Varoas., 
Sedo 2i-A 

s8 ,!ade europl-ia. 
O .� des.eeodente� rio mf::..,ti 

c·o ln(ant� esquecnam ....... em 
hreve. <lBs tioulidade8. !iupe 

·ret,_,+lel diz . 'fica ffl'iOa1u. , Carta llégta <le ;;. X T" 
na parte em ftUf" mandnu � clarar t!U1>rra uos tndlo, ia:_ l(res da Pro\'ÍDf'.ia de S Pa lo, e d�termioou •1ue oa 11· sioneiros lo-.sem obrl�ad: ser-.·k por quinze ano., ae! 

NOVA IGUASSú - E. DO RIO 

Seguro de vida 

Na re)tiilo �orle 1Guapon\ \trt.', H10 Rranco, Amuzonn�. Parn e ,\mup:'i). ,wnhum m· 1nicipi 11 ;nenrinaou o urado no re,pnnder à p�r:z1111ta ·qu.1 is  11-.; 1 1 1s lr11111ento� de lavoura nrni" cornun� 11e-,,:;e mu1 1 i <'ip111'! ··A t• 11xn1ln. tntlnvia, foi re le1·i,1t1 <"lll H7 �r0 dos m 1uHcipi11� a foice «'Ili 4 1 ,1°,:0 e o ma
chado "rn 63.J·> 0• 

Indicou �� n existt'1H'ia il o :1rado t'lnl apenas U-lº.'o dos nn11,IC'ipins 110 :'ford�·stt• ptur;111[1;·10. Piauí. Hio Granct� do 
N11rtt"' Pnrafl.),i. Per11nm hu1�11 o ,\l,t1,?011s). Nrssn regiüo, a en
xadn fui mencionada e111 99�º'0 «11,:s municipios. a foice ern 
83.3'1 0 e o machado em 2-t,:1°.'g. 

l (é, nt•.,, .. e d1111 i= d,• :'\un lv,u11s· s,\ Eu, H•n•iqn Duqu• E,t,ada M•y•r, ur e itl do ke�istro dr I,r,ovc1s 11, sub�crcvo e "!.sino. 

1 
Henriqu• Duque Estrodo M•y•r. 

Acidentes Pessoais e do Trabalho, Fo�o. Automó
veis, Fidelidade. 

Roberto Cabral 

Mais ara lo no Lest � e no Sul 
Q11nnto no f.p._te. 10,51'1_'0 rl<is municipios rla região (Ser

gipr. U;lb ia. \lioas 04;:rais. l�spil'tln Srtnh.- o mo de Jaoeira) 
iucluirarn o urat:o eo lr� 1•s i11slr't1111<>nt11s :igrtcolas mais em 
µre:..!ados. sendo a enxada re�e:-Hl•t em tôdas 11 s unidades 
inYeslil!<Hl::ts. a fnire t•m :i2,1·1�1 e o machado em 16.1º-'o· 

Na região Sul (S.lo Pnul·1, Parana, :--:anta Catarina e 
Rio Grande do Sul). sol>(': a 21 1°10 b numero de mun icípios 
qu�� citar,'\111 o arn·lo, enquanto 9t i0

,-0 ind icaram a enxada, 
l-t.21) 0 a frice e 6q O o m�char1o. 

Finalmente. de acordo com os dados daquela Comissão 
do Mioisterio da Agricultura. encontrou se, no Centro-Oeste 
(\1ato Grosso e Goiá�). o arado em '2.7º/0 dos municipios. ao 
p,Jsso que a enxada figurou ern todos. a foice em 47,7º,:Q e 
o machado em 4-t.1° 0. 
,,,.._,.._,.._, • �.i
PARA SU A MAIOR GARANTIA PROCURE · 

FARACO Loterias 
UM \ t! ,'\ � 1 Q U .2 /1. H .J  F . 1 L H I\  

P.:ua M:11. Finri:111�. l l28 
Tel. 3 13-NOVA IGUASSÚ 

Tr,". São Mateus, 58 
N I LÔPOLIS -E. do il ôo 

Curso Washington Luiz 
n A T I L O G R A F I A  

ReglstmJo oa Secretaria de Educação sob n° 9337 
Ap:-enda rlatilografia com eflciencia, sob orientação de 
profeEsora diplomada. Máquinas novas, amf>lente f"mi· 
l:.:.ir. Conferem-se diplomas. Aulas diurnas e noturnas. 

AV IRENE - CAS.._ 14 - NESTA CIDADE 

JUIZO DE Dl�EITO DA CO,IIARCA Dj: NOVA IOUASSÚ 
Cartorio elo 8° Ofício 

E D I T A L  D E  C I T A Ç Ã O  
eeM e PRl\Ze OB TRINT1\ 011\S 

O doutor Jooé Pelllnl, Juiz de  Direito da  Comarca de 
Nova lgua,oú, E,tadó do Rio de Janeiro. 

Faz. saber a quem lntere-ssar po!U ru conheclmenlo des• 
te tiver que, tendo Mariana luáclo dos Passo, jusllflcado, em 
: çã ,, de usucaiplão. a Sua posse mansa e pac(llca sobre •um 
t,.rreno com frente para a aYenld� Coelho da Rocha, em Rocha 
Sobrinho, 4° distrito deste Munlciolo, rara o qual mede 46 me .. 
1 ros, Igual largura na llnha oposta, por onde confronta. com 
João Pc!stana, por 50 metros de exlen9ão da frente aos fundos 
r1c ::imbos os lado,, confrontando pelo lado direito com Alze
mlra Barbosa e pelo esquerdo com a rua São Jcs�. slluado do 
l:tdn direito de quem fie dirige, pela avt•nlda Coelho da Rocha, 
cte Rocha Sobr1nho para Bellord Ro:rn", pelo presente edltil 
rom o praz.o de 30 dla!t, cita t'l! Interessados Incertos para no 
r,razo legal oferecerem contestação, pen� de revell_.. E, para 
que chegue ao conhecimento de tndos, mindou exptdlr o prr
��nle edital, que saá afixado no lug3r de costume e publlcarl� 
n1 forma dl lel Dado e passado nesta cidade de Nova t�ua'Ssu , 
F.ttladn do Rio de Janeiro aos vlnle e cinco dias do mh de 
outub1n de mll  nbvecento; e c inquenta e quatro. Eu. Dcarcilio 
Ayres Raunh•ilti, Escrevente de Justiça, o datllogra(el. E eu.  
Rodolpho Oua,esma d• Oliv•ira, Escrivã J, ó subscrevi, - (a ) 
José Pellini., Julz de Dlrc:1ro. 1-3 

ARTHRITISMO·GOTA·RHEUMATISMC 

:.-LV C E TO L-· 
6RANUlAD0 DI "ffONl·O MUHOR DISSOL\'ENTE DO ACIDO UIII 
� llAIKISCO GIFFOMI & CIA - IWA l" DE MAl!t,:0

1
17 - 0 

Már io  Ci u i m a r ã e s 

1 - 3 CORHETOR OFICIAL 
R. Governador Portela. 314 
Tel. 416 - Nova Iguasaú 

Pt lo presento edital com o pra
zo de 30 diA.� e publicaçã.l) por 

�,J7;�
z

:
s
'su� l���;,_�d�·o

i
fé�fa ��= 1 10Bi.trro X ovo Or;eoto", sob p�na 

to dC'! Oliv 1r,1, r<'sid ,ot s na Ca- d� o oifl fdeodo !icr e11nrelado pitnl Fcder�tl ,  hz s� bcr ao pro- o reí,-r d'l Mntratn, ftV,·rhado oo 
m tente c01J1prtt.dvr •tanocl Ribe1- l ivro P/P, fls. 264, c;ob n. 41 
ro da.., C'bagas, residlodo atual- Dou fé, nesta ddi1de do Non 
mente <'m lugar ignorado, para (guassú, aos vinte o ei.1c , (2.J 
no Cartorio do 2° Ohcio, é. rua dia,;, do mês do ootobro de mil 
dr. G�tulio Vugas, 78, em Nova ooç-eecotos e eioqueota e quatro 
lgu1ss\l. pegar t.s prestações atra- (1954). Eu, Huriqu• Duque E,. 
sadiis refernntes ao contrato de trodo Mey.,, Oficial do Registro, 
compra e venda do lote n 6

1 
da o subscrevo e assino Henriqu• 

quadra G, da ma da Mata, no Duque Estrada Meye,. l � 

Dr. Eduardo Silva Junior 
ClRURGIÃO DENTISTA

ll O N S U L T Ô R I O : 
R U A  M A  RI O MO N T E I RO, 221 

HILÔPOLIS ESTADO DO RIO 

Contratos d�  fuocação 
o novo proprletàr:� d e  prédio ou a_çartameoto s6 llca 
obrigado a respt-itar a locaçio ex�:1ente em vlrtu_lfe 
du contra.to por 1nAtrumeoto partlt:t. ar, uma vez reg•S· 
Irado no REGISTRO DE TITULO$ E DOCUMENTOS. 
Essa provldéocta torni\ o contrato um documeotn publi
co- com v�lldade cootra terceiro� - futuros interessa• 
do; M .,:,j�lo Jo contrato (Cod. Clv. -arts. tSS e 138). 

o�rtório do 3º. Ofício

Rua �r. Getúlio Yargas, 42 - NOVA IGU�SSÚ 

_________ .... _""�
�•:.•Y.•!<""'.-!•!--!"'A<•>:•!•!•!•!•!•>�-:,.:-:--.'-!•:•!•!•:-!•!•!•!-!..,�� 

NOVA GAROTINHA 
e 11 F B  B B II R  

Bebidas de todas as qualidades 

Comer bem todos gostam. mas para c_omer 
bem só no Restauraote Nova Ga,ot11,h& 

Rislau,ont, d• p,omou o,dnn. 

Ptlliqudtas , ponuguc5l 

ALMEIDA & CIA. LTDA.

R Marechal Florboo. 1988- T�f. 129-No"·• leuusG-1:. do Rio 

.. :"""':-:•:...-.,.: .. : ... X"'<"'";_,....: .. ;..-_.....--,-.: ..... ,'-:--X-<-<�...._�: .. : .. :--:.:•:u:--:,-..:. 

Fernando Nunes Brigagão 
A D V O G A D O S  

1 4 - Tel 4 1 7 - Nova lgutJssu
Nilo Peçanha, 38 - 1 ° andar - 5n a ESCR[TORIO : Av .  

H O R À R J O · D1àriam,-nte das :!,:'
:..,:

1,:;2_1:;,'º:,r:,:a:;s:_ __________ _. 

1 ior(', da Et1cola de Sagres 
A t,ú �ola e a cara vela j ... 
11ão eram aliadas e,, utra a 
··�ueri a santa." em 15:J.l 

:,_a divi$ãO dO 8�a�i\ em Ca 
pitania� hereditária,;;; - resto 
de leudulismo europeu foi 
dada a0!-1 donntáriO'S a ··per
missão de rerluzirern a cati� 
\"eiro e,, índio� de que pred 
�a1,_;scm 11ai·a o serviço (111mé-s 
tico. ou ainda. :;ara a tripula
ção d� embunaçõe-;. podendo 
vender anualmente em l.is
lJoa, iodept>ndente de paga· 
menlo de Jõ.isa. até o número 
de 39··. 

��
li

1:r���,1��s:r::�dore1 -
O artigo terceiro re-za 
"Os indi1}S torlos. au;. a: 

�:r:d�:!,dão, sera� dela 1-
E pro�-.;et!;ue a le1 con1 1trand,,...01 órfãos e de tDdt ser �ocmrldos pelo les(l lf'1 
Aos jaizes ic pai e 1 tarefa d� Use .. tzar o cu pri mento da lei. . . . . . 

A !alla de braços para a 
là\'Oura loi a razão da dolo
rosís�ima es('ravidào amerín
<lia. Uai para a treote o "ti
do da caça ao íodio" marca
ria com sangue as páginas de 
nossa colônia mal nascida ... 

Ahre-'iP-nos sempr,:, 9 raçiio em a.lvtçaras a 
presenciamos nos terrtr61aa 
um ato nobr� Tanto IJllil emociünante quantQ mal r número dos beneficiados. 

. . . 
O Marquês de Pombal, um 

d o s  déspotas esclarecidos 
mais admiráveis da Europa, 
haveria de lutar, no Réculo 
x,m. pela extinção do . cati
veiro ameríndio, conseguindo-
o parcialmente. 

�6 a 27 de outubro de 1831, 
porém seria extinta a man· 
cha ru

0

bra de nossa história. 

O primeiro arligo do d8· 

A ve�dade indiscutive1 qat 
os tato:-. \'1>mprovam é a da 
evolver continuo da civilia 
ção. 

lo(elizes daqueles que &?,.. 
tam manter em pleno se{'U) 
vinte as ativ1darles obs1!1:tu 
da idade média. A tlvilizae,io 
marcha a1lmirjj.velmente pua 
a liberdade total - o direil, 
de fazer tudo aquilo que nlo 
prejudique alguem. E é ia,. 
to mais seguro o pa�50 p,a,n 
a libertação. quanto mainr a 
número do� que estudam 11 
se educam con.scientemeore 
na construção da sua pers• 
oalldade cristii. 

CASA DELTA 

Peças - Access6rios - Oficina 

TUDO PARA SUA BICICLETA 

Rua Mendonça Lima, 48 · Nova lguassú ,. ______________ _

A L A P I S ••. 

ConcL.uõo do 11 pôgina 

rante a Nação. no estôroo 
construtivo. São todos traba
lltadores. Diante deles e con
tra êles s<l há. uma classe em 
anta)(onismo permanente e 
cu j a  nocividade_ é prec.is_o 
combater e reduzir ao mim
mo : a dos ho1J1ens que oâ.41 
contribuem para o eograode
cimento do pais. a dos ocio 
sos e dos parasitas''. 

Aparecem, constaotement� 
reclamações contra os sen•1 
ços dos iostitutos, cr_i.ado.� 
com a mais nobre das unalt
dades 

Queixas e mais queixas de 
trabalhadores invalidos. que 

��?e
8
�o:=��:

n
��11��!:mº:sbf�

e 

tência medica, inclusive hos
pitalização. 

E mesmo assim. com todos 
o� descontos obrigatórios! ... 

falamos. oum dos no�so<: 
Ultimas números. do Uecreto 
n 32.66i Je 1 de maio de 
1�)53. 

Esse Decreto. inerente aos 
lm;tilutos, que os prúpriOb 
tuncionários oão so.Lem inter 
pre�t.r. é um v<'rdadeiro coro-
1.i.r,o d.e multas por infrações. 
ignoradas pelos patrões ou 
en.prêsas. 

Queixa\'a-se nm comerei n
te que mandara o contador 

da sua lfrma três vez�� â De,, 
legacia Re�ional do 1. .-\. P. C 
tomar conhecimeDto de multa 
ímposta por trans2re��0 do 
art. 165, do citado Decreto, e 
de Já re�ressara sem �pacl· 
tar-se do- "erro" come�t�do 

Diz. assim. o ort. IS.'>. 
"Decorridos os prazos �� 

vistos no artigo ant�rtor. SE'
;� 0 processo eo('amtohado 

órgão juridtco legal e, Ctlm 
o parecer deste, concluso 110 
0

�:;::�
·
�s ao art. 167, 

"Neobum recurso ser:zi ad-
toilido sem prévi<1 depo'-itô: 
importtl.ucia reclamada pe. 
Instituto ou prei;tação d_t 11

:, 
ça sah•o as �xce('õe.� co

t
t'' 

taOtes da lcgislacão ,·igen 

Torna-se lndispens,h�el úi�� 
o novo . Co\·t'rno da R 

4
� ('U· 

e.a, cheliado pel� sr. 
J
o 

Btl:l,1l 
fe Filho, que 1

ºtº o�iaárlih 
recebeu com ex r3 

rocura 
provas de .�impatfa. 

ÍOs obr 
esclu..re<"er �s�es i �ºfnstituiJj 
euros• de uma e 

cla�t, 
p a r s  beneficiar as 
trabalhadoras. r0 

Tudo se resume no 8
�!'81el 

econômico e jurtdil'�a jorua� 
do salurio m101mo. castl� 
do. de oito horas. 0��� pr� 
de ac-identes e doen� �a pre-
flssionaf�. oo seguro 
v idêndu �ocial. 

-

úL TIMOS LOTES HO CENTRO DA CIDADE

PARA REStnl�NCI.\ Ol cm!El{l'IO

Vendem-se ao lado das Lojas ,\!ara<"anii 

b t'I li"•O· 
.\ia trav. \Jmerinda, recentcmt.�nte _ �l t;tl�'llurOlll
dO a a,·. 'silo Peçanha à rua Ot;\\IO ' 

Tratur com o Rr. f.ui1:, ne:-.ta retlai;:1o. Tt'I. 11\lJ J t l. 

:__ ____________ ____ 


