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"Se cada escolar plantasse, em seu lar, um vegetal - para em~elezar o iar~im,_ ampl)ar a horta_ º! 
enriquecer o pomar - teríamos uma saudação à primavera de novos mil~ões !~~-~-~~.!!~~.!~!~. 

~~~~-· ... ·-·-·---~--~-·-·-·~-·---~~~--·-·-· .. ·---~-~ 
- R EGISTRA-SE A LA p Is._.. cios nossos nignos <·<>nkrr.- Educa(ãO e H i5tória 

na prúximu ;;.;..______ nt>~:Íz,nc a trajetór1t\, na ex• 

~·a·t:gi,::, .ir. (aliando n,.;9uas, afastando cspl,ho!, tiuarta · l'eiru a MEIGA SAUDADE pr~ssfw do poeta. 

\"CrRórl n tlo pas- Como se a eicarpa desta vida fôat 
samc•nto de Sil- O mais sudve de todos os (amlnho:;. 

~-~; o. d:autozse~ Seja ee-.la. crôntc-n. nn pnlor 
n \ de ~mas cxpressôes cJt·8ata 

luodndor do CORREIO ' fo ,, ,·!adas. uma ~leiga Saudade 
l,AHll lll\ . , ,•o-~•~-C... .:f~• do nosso querMo chefl-. qu• 

25 <lt• setembro d(• J9;-m 1 ~ ...-;;J_ , _ nos \"Cm acr1mpanhandn, QUl'r 

Através de la boriot,,;a exi:;- nos moment0t; de alc.grhs, 
têocia, ,. rmpre 8t' bateu por quer nos momentos de trts-
fdeais nobiUssimos. sempre A sua I ida !oi uma Juta 1 !oram apoiadas pelas <"ama- tezas. 
a~plrou algo eh' maior e me- heróica. 11a.s popular es. A Saudade slntetizft tlJdas 
lbor para a sua tt·rra e s ua A polflira ja mais conseguiu Estudante de farmácia, pro- as dôres humanas ! 
gentC" absorver a 1:;ua eoer~ia. Lu- kssor primário, funciooarlo Quantas vfzes clH nu.o re-

Tc,e t·o1núenda P nmiza. tador. cheio de coragc_m e de aduaneiro, lavrador. jornalis- flete, como um espêlho, as 
de, no ,erdor da juw ntude. lc, assoberbou-se a todas as te\. Silvino de Azeredo. _ cm /lnsias de nossa alma, a dôr 
com ndáveis vultos tlo Abo· c ootrarie d,,dcs. venceu todos tõdas as fases de sua afann~a sem llmite9 em que o nosso 
Jlcionismo. com desta que do o ::_; obs~áculos, a lrootou todos existêoria. ora sugerindo me- coração desvairado oe imer
lncompar:),el .JosP do Pa lro- os perigos. enxugou tõda• as didas, ora expondo fatos. de· ge, com a separação !orçada 
cfnio. o m&ior paladino da Hgrima,. sem o menor desfa· monstrara à saciedade a no- do objeto au,aflo J - assim 
extinção da escravatura. to~- lccimento. . bre tareia do cumprimento do escreveu Alllll Ribeiro, nosso 
nando-se um dos seus mais S_ecunda~a. com mex0 edível dever, do amor à familia. prezadlsslmo amigo, no pri
dedlcados e entusiastas di, cí· cacmho. todas as obras me- num sublime ideal de solida- melro marco do CORREIO 
pulos. ritórias do Municlpio e adja- riedade humana. DA LA V OURA. É a llôr que-

E l a O a Cruzada cências. Nao esmorecia d1an- . d d 1 mpo ga1· . te de quaisquer empecilhos. Aqui se enc?ntra o COR· ri a os que so rero e que. 
cujo epilogo te,·e o mal, com· Era adversário da inércia. REIO DA LA\ OURA, monu- se nos envolve num lntang1-
pleto êxito a 13 de maio de Era rico, muito rico, em vir- !Dento da operosidade do se~ vel manto de tristezas quan-
1888. imortalizando o nome tudes e bondade. mesqu ecfvel lund~dor. mant1- do a contemplamos, pendida 
de Isabel, a Redentora, nas No ard3r do combate, sem do com . o herculeo esfôrço merencoriamente da haste. 
páginas aurifulgentes da His· temer a erro ta. compenetra· de seus !Uhos Luiz e A ,elino nos !ala ao coração. ao mes-
tória Pátria. d A d mo tempo, só ! rases per!uma-

Enaltecia-sc a espécie hu- va-se da próxima vitória. e zere º· das de meiguice e de espe-
muna. Silvino de Azeredo lutou A sua obra aqui está. ve- rança. 

Aprendeu Si!vino de Azere- pela liberdade de uma raça !ando ininterruptsmente pelo s ,·1··ino de Azeredo - s1·m-
do, desde a adolescência, a e pela confraternização da bem coletivo. s empre com o • 
cultuar a majestosa figura da fanúUa brasileira. concurso, aliás valiosissimo, bolo de altivez, lndependên -
Uberdade. Tôdas as suas campanhas e os aplausos reconfortantes eia e coragem 1 
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.... Fundador: SILVINO de AZE REDO ,. 
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L M O ~, ª~ _ I Yicent~~-ar-va-lh-o l 
mar se é o caso de acrescen- t

1 
Alphonsus de Ciuimarães Filho ii H Á algumas coisas que 

a gente ao escrever 
tem o desejo caute

loso de iniciar com a adver
tência encontrada em quase 
todos os filmes : "'Tôdn seme
lban~·a entre a ,; per ... onagens 
desta pelfcula e qualquer pes
soa conhecida é pura coin
cidência. Açiio e caracteres 
desta história são completa
mente imaginários··. 

Tal sucede com o assunto 
de hoje. 

Avistei outro d ia em certo 
ponto do orbe uma senhora 
de idade às voltas com um 
salto de sapato de metro ~ 
meio ôc altura. DetevP-i::e .nm 
IDstante perto de mim, como 
que reeobrando energias, e 
lâ ee !oi em equilíbrio inst,,. 
vel até desaparecer de minha 
vista, !azenrto-me "'torcer"" !n
voluntàriamente par a qt1•• 
conseguisse chegar ilesa a 
aeu destino. 

tar ou não a palavra "elegan-
tes"") pelo uso de anáguas 
devidamente engomadas, de NA "Antologia dos Poetas Brasileiros da rase 
acórdo com a voga. Outras, t Parnasiana". Manuel B•ndeira lembra que ,José 
supermagrfssimas. metem-se Veríssimo e Ronald de Carvalho nem sequer 
em vestimentas que M tor- mencionam o nome de Vicente de Carvalho, e que 
nam mais iodubitàvelmente t" "Sílvio Romero, que O menciona no "Livro do C'ente-
delgadas, qual acontece, por •• nário"', omitiu-o na "Evolução da Literatura Brasi-
f:n~~f1º;i/~õre~"e:~~f:: c0º; leira"'. que é de 1905. AfJrma Bandeira, com tôda •~-
de lis tras verticais _ bastan- 1 zllo. que 'o poeta paulisl/\ merece licar, e flcaro, ao 
d f lado de Alb,·rto de Oliveira. Raimundo <;orreia e Bi-

0 para tanto que surja a ir- t lac"'. Deixa assim o parnasianismo, para de ,, spi•ro 
resistível imposição do "ago- •• dos que amam a ordem e jamais o progrcss,,. de ser 
ra e~t-l se usando muito". E, represf'ntado tri11it1riamentc ... 
por fim, aquelas que já fize- i 
ram vinte anos... há alguns Das omissões , parece mais grave a cometida 
lustros, sentem-se diaute da 1· por um escritor como Honald de Carvalho. que veio 
inapcl,l\'el obrigaçào de ce- depois que o movimento parnasiano já c•tava def!-
dcr ao, imp• ratívos dos lieu- nítlvamentc julgado. Mas não foi êssc apenas o en-
rlnos. portando decotes ,, Lo- l gano que r ometeu. \"eja-sr , por exemplo. o seu jul· 
Jobrf:rlda 4- u vestidos uns pou- gameoto do E--imbolismo. Quanto a Sílvio Homer v. 
cos <·entirne tros ;.C"ima do joc- ape nas se limitou a citar-lhe o nonw , i-c111 ncohu111a 
lho. t outra consideração. 

É prová,·eJ que os homens. 
~-mbora cm menor g, au. se- t Já hoje a poslç9o de \'icente de C" rvo.lho es-
1amos 1~ualmentc s uscetíveis •• t,, de!,ntda e os seus " f>oemas e Canções" continuam 
ao impfrio dos ditadores da a ter novas edtções. A que tenho aqui comigo é 11 

moda. Penso, entretanto. ser i 6• de !924, ano da morte do poeta. Nela se n•p ro
raz011,el afirmar que, indiv!- 1 duz o longo prefácio escrito por Euclides da , uulia. 
du ,!mente. resist mo, melhor y I hega a ser inconcebível o esquecimento cm que an-

l 
t 
• i 

É PRIMAVERA '" 
Nt:wton G.:;n çalves d_. B arroq 

(l:.opecial para o COltr.Elü DA LA\ O1,RAl 

M
ARIA Terr,a de Andrailr I A ln•rn&füllidade •le • l1?11n• 

Cunha umn rhH pu~- cilartinos, unte UM tolbttgt-n" o 
lisss c<1 nlemporâ111·11k dt' l "'I flôres. é u mn c o11st:quê1,
m ator t-t.·11s1l11ll1la1 e c 1a (l:1. fuga 1)11 1!r onv10 cu1:1 
por c·erto inki;1 rn, Ni· a oaturc:211, 

la crúntca desprett-ndo~a rc-
pelln,lo - "t prima\'ero .. e5-
cuta ,., 

Nas capitais. nas nnssa"\ d 
il:1.1leK mats densamentt-> , ,,,_ 
,·oada1-. o homem \.'&i p~r hrn
do o nuwr, phttõnl~o uu nêo 
pelos belezas naturais. 

As ,êzt:1e. exta!da-se <>on 
o lne~peracln da~ pabaJ.:ens: 
mas nu.o tem a peri:-letente 
ufeiçfio à~ delicadezp1 de un, 
holilO <Jlrn rlt"--po11ta o <', ln rt
rJo Ue uma pótu!a pcrfu111a1{t1, 
e , el udo:-a ! 

Por que não H vali:11n<1s o v i 
g()r <Ju JW•Iu .. 110 li rúlu a ,l I, . ._. 
c~nte, uu p1 r qu~ nüo aubc 
moti o seu valor no futurc, 
a r bus to ou pomo~ 5omos ra
paze8 d~ quebrá-lo entre o 
l!idlcador e o polegar. sorrio· 
do friamente 1 . . . 

Na& escolas, em setembrc1. 
há solenidades simbólica• ,.,., 
que se plantam árvoro•: lo
~o esquecidas, abandoha1lao .. 
Não M uma educação persis
tente pela conservação dos 
l'egetalE. 

Há tempos, excursionanuo 
com um grupo de aluno,. pre· 
secc á ,oos esta cena: a aluna 
aproxima-se da lolhag,m rns 
leira, encobrinclo pt"Qt1f'1u~~ 
abóbora•, e colhe uma linda 
llor; humilde porque sem per
fume e de colorulo esqui,ilo 

O grangciro lhe disse rnr
rindo: 

- Seohorila. esta flor, no 
mercado, com algun, d(a, 
mais, viria represent•r. para 
nós, pelo menos dez cruzei· 
ros ... 

Uuis Prefoitos k nlarum. 1·m 
~ovt1 lg ua~sú nr l111rlz)tr n lll 
1108:-ins ruas Mal'~cb11l Fl (i ri ,, 4 

no f.4 Bernar1Jino l\1 t lo. A .. 
ml\os tna~ Oc t"~culttres e 1l t, 

a tl ulloi de1-trutr11m o~ urhw·· 
tos ln d"'fesu~. )la,la mais u,, .,.. 
h, ú• les o•s calçadas .. 

E""ÍK(h i runs que !i-ão o r-;1r
t~)u do ,·i~it~ r1e nos:sa c1t)ú. · 
•h•. cU'll. -11 1<8, Lllâ~. !-lr m as iir
vores, um a:-.p~cto clolo~1 ,s11 
ili:. dt:.-.l t:: l'.'-. V. (j~ ubaoUuuu. 111? 

laHa tle gô::ttn. . A~or&. ~:,, , 
\'nlas mal che1ríiti""'• pvnta-. 
dt, trilht::. eorerrujado!-l ctt-- ~~ 
ctim re~lo'°' d~ pared~:-1 • 1,1 

pC', imuollicie e dC!-Ordem ! 
Que impressão lamentável 

para os nossos visitante:1 I,tI
merosos! ... 

Não cabe a culpa: tol•lm,·n
le, aos nossos Preleitv•. Tdn1-
bém a 061, pais e pro:essú· 
res, que não imprinunws ror
temt'utt~. tin 110S::-üs J1lboa. \! 

alunotc. o amor ao brlt1, à or
dem. à higiene, à, uno, es 
prlntlpalmente. 

. .. 
- J ove a:: é primavera .. 

escuta t A oalurl za renasc~ 
sorridente após o recollurucn
to tristonho do !uverno. 

Tomam coloridcs suaves, as 
llôres. Revcrdece • folhagem. 
Um cueiro de vida nos est1· 
m u Ia convidativamente "º 
trabalho! 

Que não seja simbólico, 
apeuas. em sua e•cola. o rc
llorestameoto. Plank, em seu, 
quatro palmos de terra (< u 
em \' aso::t. no seu uparhtnH:11-
to), algum deltcaou vegetal! 
Acon1paahe, depois. tôllas tt.:; 
rnanhUs, u seu cr~~c1nwnto. 
Dê-lhe úgua. estiaHlltts t, cu· 
rrnho. Al1menlt:: o e o m , s 
tilhos de um UIIIUI' ({UU:iC pu.
tt::r11n1. 

Plantar é produzir , idu. 
É colaborar. r,: coutnhuir 

pnra .a ,ilegriu. e o l>t-lll·t!~l .. ,~ 

de alguém. 
No3sa Pti.lria preci~P. ms:1 

que nunca, dest>aS p, ql:e11:,-. 
contribuições. A ::-.,,1111•. li~ 
nosso::, ~n1seuta 111lll1Õt<b ,,u 
p e')ll f llllS !HÜ\•f~~. \l hl'U ll '•I 
Lutul iuvi:>jã\"el Uti bl':'tu C!>t r 
coletivo ! 

Se t·a,ht ('!:-Colar phrnt,1s:--", 
em :;eu hsr, um vrgelal -
parx t:n:hekzar o j111·diin. ~11 • 

plh1r a horl.H, ou ent1qutw1 t· 
o p o 11 1..1 r - tcda111os urna ~Hu· 
da.._.ü11 à primuvera dê 1wv1,~ 
m\11,ões de 1JeoU1tas vitht.::.. , c
b!t,laai:i 1 

O quadro levou-me a tecer 
mentalmente algumas con..-i~ 
rleracões em tórno do incon
trastável domínio da deusa 
Moda que nllo atende a con
veniênc111s, idades. l!slco•. etc. 

Negil.-lo seria pretender fe
char .>s olhos à evidência. 
Não há magricela que não 
delibere mústrar l'>Ua~ perm1s 
Quando Dior. ou não , e; quem 
ma.is. resol\'e decreldr a era 
doa vebtidos curto!>. Por OU· 
Iro lado. as gorda• se tornam 
"mais"' (embora niio ouse &!ir-

do que a, guapas componen- t ,1ou o poeta. Não pelo valor dR sua obra, pois o ,u-

1 tes do sexo oposto 10 "se· I lor, dentro da miopia dos contemporilneos, nem sem- Se nrm u m lt'it,,r ou,ir .,8 ., 
cond ..,•,rcatest scx". <I" un,a pre gu.raote urna nomrada imedtata.. Jnconc1·bív L B 2 SOO 

º t porque essa obr4 era pro!undamentc rcpresent,ti1a f 1 prestações de • ,00 qu•-~ , 11 ph1·"· uao me reduz -

Entrada pagavel atê dezembro 

9.875,00 

EDIÇÃO DE HOJE: 
10 PÁGINAS 

Preço : Cr$ 1,00 

com édia a q ue assisti reren- de um momento. <10 um estado dt• espírito e suH- ra u t•1nu ... ,u~1111·, n e 111 n,e qu -
tl'mc ntr no l'inc JguassúJ a <'iPntcmente d_otMLl de atratlvoK ritmicClB par.1 s.: f bnt111ara u :l111 1uu' S,t11.JH111 
certas transformaçõi·~ r ad i- hupor s<.•m 1ra1, fl'::, t·og1lt1.ções . ~tas :::;ílvio Romero. f t to,lus tJUt: 111ill1lctc 1 111. i11~1 u 
cai~. i-; SC!, por \ ~z s. teima qut: d 1·spt·11dcu µàgtnai-; t' piig-inns 1..·om po, t:'l!i de- <'fl· \·t l o c;1 rlnho cHspens!lôu ..a. 

t1·~vriu muito i1,ferior. tlt'I • ntl1> se lemlJrou. ,José •• Qlltl.tro ~duh:i-c1..· 11tt's c1o mf'u 
mos em uAar roup..ts lrad i<:io- \"eri:sbill10 tamb~m na.o. E até um c•r1tieo do not-i-n quintuh·Jo: u m (lU!>ulJo bbn· 
nais, por ém inadl'quadas a tt•mpo .. ,·omtJ Honald de Carvalho l Resulta <lai que t cateir,; \llllJ.i. kura ~ l1mit:u 
nosso clima, na.o compactua· a té huJl' se tn~1stP, qu,1nto :io parna ... faoismo. no cé· t r omâzt"ira~ lima <ll·IH·uda ln-

lebre tr1un,u·ato Alberto U1htc·-Huw1uodo1 hesitando· ranjei ra sêrra dógua e uI11u 
moa, em esmagadora maioria. se em coloc•r V11·ente de l ª""lho ao lado "A me•- i galharda goi•bclru de gola-
com aberrações do tipo das I lllll altura de tal• expoentes .. Ntio importa: 0 jul::a- 1 E' PELO rerloresta- bas brancas 
camisas vermelhas que se diz men_to literário se laz aos pouco•. ,encendo ao re- mento. natural ou _ Se nilo tiver. jovem, um 
constltulrem a ma1s recente t ~~s~;ii~~i,~ni~;:~,~:!s. in!1ltrando-sc• lentamente na artl!icial, que se recons- arbus to cm ,eu lar. venha 
moda para homens e r,, pa- t tituem as terras empo- saudar os meuo adolescente• 
zes I na primeira ali oraúa álocro 

· -~·--·--·-·-·-'---~·- ·- ·- _ brecidas pelo homem. da. primavera! 

l Colégio Afrânio Peixotõ-:-um bom educandário para seus filhos 1 



COltl.EIO DA LAVOURA Dollllngo, 22-IX-1116' 

Visita pastoral de D o m Ama~eu Martins Soares Homenageado 
IHHelo Rossi a Morro Agudo n;~f,:tª~lâ~Je ú~U~:· 1~:â:~ prefe~to Ary 

:8 \larlins Soares. funcionário 1 

-~ 
ontem o 
Schiavo 

Em homcnogem no bispo diocesano Dom Agnelo Rossi, 
quo ,·hegará s·cxto-leirn proxima a Morro Agudo, para uma 
vfaita pastoral, ,erilo realizadas naquela vtsinha localidade 
os atos constantes do segu,nte programa: 

Oia 27 (scxta-!eir•) - As 18.30 hs., concentração e or
ganizuçã·• das associações religios•s e do povo em geri\!: e 
às 19 hs .. chegada e recepção solene do bispo Dom Agnelo 
Rossl. 

Dio ~8 (sábado) - Às 7 hs., a missa de costume: às 
8 hs. a Santa Missa celebrada p•lo Bispo Diocesano, haven
do crisma cm seguida; de ll às 12 lwras., \'lsita de s. excia. 
r•vercndis,ima aos bairros da paroquia; e das 11 às 18 hs., 

cr.smi'i:Jia ~9 (Domingo) - Às 6 bs., a missa de costume;_ às 
7 30 bs .. a Santa Wssa celebrada por Dom Agnelo Ross,; e 
de n ,,s 12 hs., crisma. o que prosseguirá das 13 às 15,30 hs., 
às 16 bs., a San1a Missa cm louvor a S. Francisco de Assis, 
cele:Jrada por Dom Agnelo Rossi, seguido-se a bênção da 
ped,·,t fundam,•n1al do santuârlo de S. Francisco de Assis. 
Haverá dopo1s !eiliíJ de prendas a beoeUcio da obra reltgio
sa que se r~a·iza em ~·orro Agudo, com a assistência direta 
do vig r.o Joaul, 1-'e. Aloizio Hüsch, que solicita a todos os 
fiéis o •eu auxilio em tão nobre iniciativa. 

Palmeiras 
Estas palmeiras compridas 
me fazem lembrar, ao vt-las, 
espanadores que Umparn 
o pó doirado de estréias ... 

LlJIZ OTÁVIO 

Trova 
Ninguém nesta vida morre 
Tão pobre como nasceu ... 
Pelo menos, desenganos 
Todos levam para o céu. 

LUIZ GOMF..S DA SILVA 

aposentado do ~llnistério da 

Am1gos e <orreligionários do prefe:to Ary S<hiavo 

prestaram-lhe onlem, no Grupo Es<0lar Rangel Pesta-

Fazenda. O extinto, que con
tn va :!8 anos de tdade, era 
pessoa muito conhecida e ben
quist, cm nosso meio sorial, 
que licou consternado com a 
n<>ticio. Inesperada de seu la- na, slgnili<ativas homenagens por motivo da passagem 
lecimcnto. 

O, cntérro, no mesmo dia, 
do estimado Ca!unga, como 
o chamavam na intimidade, 
!oi multo concorrido, rend en
do-ll!e os amigos sentidas ho· 
menagcns. 

do seu anivers.\rio nataliú. A s, ex<ia. foi ofere<ido 

um grande <hurras<o, servido pela Churras<aria Gau<ha, 
realizando-se em seguida, em homenagem ao ilustre 

Prefeito da <idade, um magnifi<o baile. 

' 
..... -.. -~~-~ .............. ~------~ ....... ....::.. ....... ____________ ~,--.. ,------
Aniversário da Radioarte Com o C~efe ~a lns~etoria ~e Veículos 

Ontem, dia 21, completou o seu 11 • aniver- Temos receb·do 6 i 1 - d 
sário de funci_on~mento regular. neste Município a cipalmente donas ~p e:,:, ªtu/!: ªq~fi~~

8
1ei~an:~:~· t;~: 

Rad1oarte, CUJa importante fá.brtca de móveis do, J pras de. verduras e Jei:umes oa leira-livre, localizada na rua 
tipos clássico e moderno se acba instalada na !1eroard1~0 Mel_''.· no trecbo compreendido entre as ruas Dr. 
rua Santos Dumont 891 Está de parabeas por- J f,uau ~ Seba,tmo Herculaoo 10 Matos. Prendem-se tais re-

. . . ' . . ', clnmaçoe,; que consideramos Jllstaa, ao lato de o trânsito 
tanto, o seu d1st1uto propr1etár10, sr. JObé l• orles. ,te velcuios continuar livre no local da leira pondo em 
cuja perseverança e eompetência têm mantido 1 '.·onstante ameaça de atrop2Jamento centenas' de pessoas, 
uma iodústria que hoora Nova Jguassú, registran- inclusive menores, que ali comparecem habitualmente para 
d 1 t d ,- 'd á l d · ,fazer compras. 

O anua me1;1 e uma pro uçao r?nsi er ve. e cat-, Assim, lazem por nosso iotermédio um apêlo à iosp<-
xas e móveis de arte para rádios e congeneres. toria de \'eiculos, cujo Chefe, após verilicar a procedêoci~ 

dessas reclamações, poderia desviar o trânsito de vefcnlo,, 
por algumas horas d~ manhã, naquele dia. do trecho men
cionado da rua Bernardino ll!elo, determinando, por exem
plo. que todos oa carros passem pelas ruas Dr. Tibau. Sao
lOs Dumont e Sebastião Herculano de ~Jatos, tôdas já cal
çadas a paralelepípedos. 

t Fran<is<o Ferreira Campos 
(Missa de 30° dia) 

Visita Pastoral 
O nosso distinto e prezado 

São as donas de casa, sobretudo, que aguardam essa 
providência da l011petoria de Veículos. 

Paulilla Moura, Irmã e de- amigo, sr. \'itorino Cardoso 
mais parentes convidam a~ de Matos, que lóra, sem dú
pessoas amigas para assisti- vida, uma das figuras mais 
rem â missa que, em inten- autorizad.as e expressivas 
ção à alma de seu saud~so durante as homenagens aqui A d • t 
irmão FRANCISCO FERREI- prestadas a D. Agnelo Rossi. gra ec1men O ( 0 ft f e rê ft(ia 
RA CAMPOS, mandarão ceie- bi~po diocesano de Barra do 
brar às 9,30 llous do próxl- Pirai, enviou-nos gentil mls- Irmãos, cunhados. sobrinhos d f AI" 

Aniversários de Casamento mo dia 23 (segunda-feira), na siva para agradecer-nos as '' demais pareute•. prolundª" 0 pro • IOfflar 
Fizeram anos neste mês os igreja-Matriz local. E desde referências, aliás muito jus- lrnente abalados codm o uesen- Balee·,ro 

DATAS INTll\lAS 

Fizeram anos neste mês: já agradecem, sensibilizados, tas, leites à sua pessoa quan- Me inesperado e seu que-

16. dr. Hello Cianni Marins; se;t::ese c:::is ~Ollo de Oli- ~e~cJ~s ê~:e ~~~ d~ºft,P~~fs~t !\~fm~º~~i~it~ºt~!ti~~l •:~~~ 1~fAriE'fi°~iA~~~~tdsOÃR~~: Ontem à noite, na sede do 
16, menmo JeHerson, lilho vei ra Junqueira; ta c·dade daquele ilustre prln ocorrido no dia 20 do correu- E. C. lguassú, e por iniciativa 

do sr. e sra. dr. Pascoal Mar- 17, sr. e sra. Moriâ Silvn; Nova Iguassú, 18- IX- 1957. 1 
1 C 61 • te, agradecem, penhorados. as de seu Depaptamento de l.n-

ttno; 17, sr. e sra. dr. Luiz Gui cipe da greja at ica. p,ovas de solidariedade dos terêsses Culturais, proferiu a 
16, sr. ~fario da Costa Mixo, marãe•; •migos na dôr por que pas- sua anunciada conierência o 

escrivão de Polícia; 18, sr. e sra . .José Carvalho t A t· , Marfns frança saram. ilustre prol. Allomar Baleeiro, 
16, prol.' I na tá de P11ula Barbosa Sobrinho. n OnlO 1 -j- Joaquim Ferre ira Nova lguassú, 21-9-57. que encantou a quantos o lo-

Barros, esposa de nos30 co- (~lissa de 1° ano) ram ouvir, graças à sua brl-
laborador, o poeb 7.. Paula ' (Missa de 7º dia) A Amadeu Martins Soares !bante inteligência e magnlll-
B~rros; Joaquim Ferreira Rosa ~lartlns de Almeida e i ca cultura. política. dlscorren-

17, jovem Maria Augusta !ilha convidam a lodos os pa- João Ferreira. irmãos, llihos PEssa de 7º dia) do sôbre os problemas do 
Vieira: Aos 80 anos de idade, fale- rentes e amigos para assisti- e demais parentes convidan, Irmãos, cunhados, sohriobos pais com absoluta segurança. 

17, menino Helcio !'ernan- ceu na " 11ª da Taboaço, em rem à missa q.ie mandam ce- as pessoas amigas para assis- e demais parentes con\'ldam tle !alou principalmente ao, 
des Vleiro; ror tugal. n1 dia_ 16 ~ lluen- lebra,· no próximo tliu 26 <10 tirem à missa que. por alma as pessoas amigas de seu moços, em quem deposita a 

17, menino Luiz Antonio, li- e, 0 srd. o~quim t erreya, corrente (qulota-leira). ás 8 de seu querido pa, e avô qnorirto irmão. cunhado e tio, sua confiança para, na relor
lho do sr. e sra. Ozius Eze- que res, lU uran e mui os horas, na ,greja-Malr1z desta JOAQUIM FERREIRA, faleci AMADEU MARTINS SOARES. ma necessaria de nossos cos
quiel dos Santos; anos aqui em Nova Jguassú. cida<le, por al,na de seu ine•- do em Portugal, mandarilo µ ,ra a missa que mandari\o tomes, elevarem e engrande-

17, sr. Lauro Rocha, resi- 0nd0 possuis varias proprie- quecivel esposo e pai, :\NTÔ rezar amanhii, <lia 23, As 10 ,., J•brar às 10 horas do dia cerem ainda ma.is a nossa Pa-
dades. Deixou êle viuva d. J '! i 1 1 ' 

17. d. u1·aoira Ferreira Soa- Ariatza Conceição Ferreira e desde 1·á llcam agruuec1das a E l1cam desd~ jà agrndecido, , .. ,e'1··a-'la.triz local. E de,de 1·11 Fêz a apresentação do coo-
dente em Avelar; NIO MAH'llNS FltANÇA. E horas, ua igre a-a a1r z nca ~7 nróximo (sexta-letra), na 

I 
tria. 

seis tllhos: Luiza, Maria e Ro- , " res, esposa do sr. José dos sa, Alfredo, AJvaro e João quanto, comparecerem nu ato a quantos comparecerem ao ,,.,radecem a quantos compa- lerenclsta o seu ex-aluno, o 
Reis Soares; Ferr eira, este nosso prezado religioso. ato religioso r,~cerem ao ato religioso. acadêmico de Direito Ronald 

17, menino Rober1o, !ilho assinante. Nova Jguassú, setembro,1957. Nova Jguassú, setembro, 1957. Nova Iguassú, 21-9-57. Cardoso Alexandrino. 
do sr. e 1>ra. Cébat Torraca, ------~ ....... ~ .... .-..~~~~~-... ~::,., .-, ........ ª .... _...,.~~· ....... ~ ....... ,., • • --=-
residente no Rio: ~~~~-------~ 

17, sta. Gilda Flores Ferrei- ~ 
ra; 

17, d. Utelina de Azevedo · 
Silva, esposa do 6r. ~!orlá • ... 
~il,·a; ~ 

17, cel. Nicolau Rodrigues 
da Silva, presidente do C. D. 
do E. e. lgnaqsti: 

18, sr .. Jo!lo Paulo Dutra, 
proprietário do Bar 'frês ca
pelas: 

1~. sr Evani Manz11ni, rc-bi
dente no mo: 

18, sr. A•1el'al Ferreira da 
Silva Pinto; 

18, d. Ne\2.:1 A1:,~unção Ca
valcanti, e~posa. Ju ~r- Luiz 
de Oliveira Ca\·c1.kd.11l1; 

19, 1>r. FrankHo !'\t'rgio [· cr· 

re~~~; D'eotoo Carlos E,ludrdo, 
Ilibo do •r. " ora. Maurino 
Giraldo: 

~'J, t-ir. Luiz dON Sautos P1n
to, re•ideote em Osvaldo Cru,; 

20. menino Marco Aurdiu, 
lilbo do •r. e sra. A,druual 
Braga; 

il, d. Santa Coimbra, eepo
aa do ,r Antonio Coimbra, 
reeidtmtes 110 lUo. 

f1t1:em ano~ lioj<' 

- sr l'mliertv AmLrol'd; 
dr. Seluu,tiâo lit,rcuh1no 

de Matos FIiho, Juiz l;ubstitu
to d11 Com11rca de 1'1i6polls; 

- d. Mariao11 Ruc!Ja, espo-
111. do sr Ovidlo Rocba. resi
denle em Avelar, 

- menina Lula< Cri,1lua. li 
lha do sr. e sra. Manotl {./ua 
reema. d6 < ,uvelra 

- gemeas Sandra ~l<ír ia • 
Reg!llll Maria, !Ilha• <lo •r e 
era J o Ao dos Santos Barbo-

".:_ menina Lella Maria, !Ilha 
do er e ,ra. \'aoderlel Josê 
d'A,11&. 

Veja! Ouça! Compre! 

Pianos 

Schwartzmann 
VEJA cs linhas modernos, o 

acabamento impecável e a ele
gância do coniunto. 

OUÇA a famosa sonoridade, 
a ccusti idade perfeita e a pu
reza de vo%es dos diversos mo
dêlos ~chwarhmonn 

COMPRE uma só vez .. para 
tôda vida I Escolha o modêb 
de sua preferência. Adquira-o 
em suaves prestaçõe1 mensais t 

Pianos Schwullmann, o melhor 10m no móvel mais 11rm1e. 

Praça da Llberdede, 52 

Nova Iguaçu 



, 

l)oalDJO, 22-IX-lllt'l7 COUUO DA LAVOURA 

;-~:;;;;-LIITIE1;·Á~~~~ll 
1 IDA §IE™IANA t 
1 22 de setembro ! 
f Hl:17 ~forro cm SJ1u PuJro du V- ,. i 

•. , ,._, sct,~mhro d1• 1!111:i - O Jornnl nlter olen!lo ":\ Ca ! l'Jrackbl>B, Si\u P1.ul11. 11 pul'l .l Gust1,\·o tA I L., 
, ..... 

11
t,lkn ncst:, ,1itt1t o <·onfer{lncln. entre fl~ dr~. Hen T de Paula J'eha:lra ~ 

pUa l B~r5:e-~ t• ., pr.,. l,•ito d,1 Distrito Fecleral Pt•rt•f_ra l'as~ t ~1 · · , t 
:o~~en, qual 1,,morn·11 111rlc "" Intendente• drs. Sá ;'reire e i 24 de setembro > t 

ro ,\lbHlo, 0 ,!lrt'lor 1l:1s <,bras munlclpale ~ BJ;:entc Us- i 
Ãlff F~tado do n1(l. t·.-1, Flf,eu ,lt• Al\'nrenga I reire e o dr. 
oal do 'ruerrfl li• rndn rntilo demonstrado quo na terrl- t 
f1,·arc;0,;0 os ;.111t- ,\l:•i ,11 e p8vunn, a Serra do M1•~danba 
tório, ertcnl'lflm 80 t· stu,t., dto JUo ~e Jantlro. ronsC'QUeo· 

1862 - :,>fuscc nn Hlo llc ,Janeiro n poefüa ,lú· 
1111 Lope• de Almeo~u . 

25 de setemb :> 
11c. P ~funkiplo dl• Ji,:un ..... u r-. .. ,as terra-, hrn1u1suanes t lS..H Sat-ce em J>e~l(·rro (entl~n Floriaoópo· 
temente !"'~/r1t,rmt·nt.-. u,-u'"p Hlnq pdo l>lt,trilo J\·dc-ral oa • l1f'i), Santa t'BtHrlno. o poeta Luiz Df''rit o 110" Fantoe. 
foram.

1 
~ (·Do do [:l"IL IJt'uto1 R1hr1ro. qul" co~~Pf:ulu que as J9<Jl - Morre em Relo Horiz ,nl<', Minas Ge-

1dmln 6 ~D 8 •rn ocupn1lo11 pur rúrçn~ lln pollclo, a rtm de ral!i, o pro:-.a.tlor. Jornolletn e poeta Ar;ur Lobo, oae• 
rn,!8;1:\~e/: ~obrttnç I r,~c'!l no luterC-sse da Capital da Re· i ctdo em Moutt,~ Claro~. no mesmo Estado. cm K de 

pdbUCO~ de ,eh•mbro de JS:,5 - Entre oe dias J1 e 24 de 

P.IRA con,ultnr c-111 ,rçQo Aslro.Gra!olti;lcn. la~a acoi:ii::· 
nhur ,, ··Cupom·· pera consulta por uma tarta. a l D • 

<'m papel sem pau"4 cum 15 linho• no mlnlmo. <'XP<•D1ºt &I 
razões p11r que de8r.j.1 que ac lhe fuça o estudo 8 ro• 
Grafuló~tco. 8b6lno.ndo-a corn tl,dus u!I caracterh,Uraa li.e •ua 
us,lnalura habitual 

11Cupom" para consulta 
Nome por extenNO 

Pseudónimo para reepo•la 

Data cio nascimento (dia) (mêa) ... J setembro de 186!t 

i morrem H ,·1cr11,·o, na \'lla de lguassú. primeiras 27 de setembro 
tele":,,'~a rôlero-morbo. , 1 1836 Saace em Fnrtolem, Crarll o poeta Ju- l i (aun) 
,ium 21 do setembro de 1918 - E publicada pela fliblloteca venal Galeno da Costa o SIive, 

1 1 na seçilo ll' r,•ltns ,lutorals, sob n, 3 507, 0 rep:IS!ro 189U - Nnsce em Caplvnrl, S õo l',,ulo. o poeta 
::cco~REIO DA L 1 \'OUHA requerido pelo editor proprie- 1 lfrleo Beucdllo Luiz Rodri~u•s d• A~r<U, 

l!rlo s;1,100 de Azere,ln -------. t 28 de fetemb:o & Estado civil 

(bora) Local (E•tado ou Pala) ___ _ 

Ctda lo· Pro'.lssilo 

êoHSERVATÓRIO BRASILEIRO DE MÚSICA tt ... 10 r!:e~u.,!
10~r~_i;~1~~º ~:J:,::i~r:;"~l°~!8·s'N~ 't 

Departamento de Hova lguassú • Rabelo qUI', rlevldo 80 ,eu Invulgar talento como 88· 
OFICIALIZADO l,rico, !oi rngnomloado o 'Rncage" bra•lleiro. ' R E S p O S T A 

Como costuma uslnar __ 

rd l\1 1 1561 6 Principais trabalho•: Poesias: Obras Po~llcu•. 
,tua Berna ino e 0

• Tro,·a•: Flõre, ~lurcbu; o co,·elro. :.ti Ll\'IA : - \' possui boas qualidades mentais e 
Acbam-oe abertas 8 ' ma1r,culas nn• seguinte• cursos; i morais, , slA apta a empregos de responsabilidade. É cuida· 
JolctaçAo ~lu,lcal (dcs lc 1 ~nos). Pr1He~rlco. Teoria, -----------------·• uus". Inteligente e 1<•111 capact•Jttde para aprender o que lhe 
Harmonia. Hbtória da ~hl-lca, Piano, \ rollno, Acor- p lllMEIRA \IE1''1'E sejamos o ordenado antes da presta- convier Dito lsln, bastaria concluir seu horóscopo com C>· 
deon. Cento. Conto Coral. Ballet e ln&trumentos_ <Je sõpro. bons, depois scrcn,os !c-

1

1 çúo do trabalho. tas pulavras: Confie e trabalhe, v. nilo precisa de niogui rn, 
lize•. N!lo queiramos exigir o apenas ainda não se ach,,u: 1 m l9é8 v. comrçorá a perte-

perSOnalidadeS das Nações Unidas prêmio antes da vitória. nem J. J. ROUSSEAU ber uma mud•nça pura melhor, em sua vida < Assim teria 

O ar. Luther H E1·aos, Di re
tor Geral da OrgdnizaçAo das 
Nações t:nlda• p11ra a Educa-

!
º a rtência e a C U 1 ( U r D 
NF.5CO). nasceu no Texas. 
tados t;nldos, em 1902. Ao 

ser nomeado. ~m julho de 1953, 
para o posto ~ue ocupa atual
mente, j à era Lastante conbe 
cido CQmO educador, autor e 
dire tor da maior blblloteca do 
mundo, a Biblioteca do Con
gresso dos Estados l' nldos. 
e o m o delegado americano, 
participou anterlormentd em 
quase tõdas as sessões da Con
fer ência Geral da UNESCO, de 
cujo Conselho Executivo !oi 
membro no.perlodo 19~9-1953, 

DR. SIINT-CLIIR COSTA 
, dito ludo ... Mas. ui<o ~ s6 Isso que ,·. deseja ... \' nl!.o se ccn-

f(l]'marla com poucas palavras e. por Isso, vou atendê-la: 
n) :-ião ~e preocupe con, o passado. mormente se .-1~ 

não lhe lol promissor; bl o casamento núo lhe será multo 
propicio, n!lo se entregue i , mdancolia por isso, pois casa
meoto n!lo é s inônimo de felicidade, para multo• pode ser 
antônimo. Isto não quer dizer que v. não se case.,. tah e,. 
mais tarde. digo que o!lo se de,·e con-umlr por esta Idéia , 
e) v. nllo tem dilema, ou melhor: v. tem dtlemaa, porque . 
embora umll Idéia a nlllja, atlo virias as idHas e o• pro
blemas que assaltam sua lmaglnnçilo , emprc pronta para 
criá-los, 

A UNESCO !oi criada em 
1946 como uma das entidade• 
especializadas das Nações 
Unidas. Tem como objetivo 
"coutr lbul r para a paz e a se· 
guraoça, incentivando a cola
boração entre as nações por 
meio da educação, da ciência 
e da cullure, de modo a pro
mover o r espeito universal à 
justiça, à lel. aos dire itos hu
manos e às llberdades funda
mentais de todos oa povoe do 
mund~" : (Foto ONU). 

ESPECIALISTA EM CRIANÇAS 

Consultas diárias pela manhã, com exceção 
de sábado - À tarde com hora marcada 

Con,ultórlo : 
Rua 13 d• Maio, 85- ~rupo 203 

Edllfclo Imperial 
Nova Iguus~ú 

Resld<'ncia : 
Rua Tabelllo Murllo ( 0111, 168 
(Prosseguimento de P-'u!o de 

Fronlln) - Tel 17 

'ICIDEMIA DE MÚSICI 
DlREÇÃO DA 

Prof •. Teresa da Graca Madeira 

Piano, Acordeon, Violão, Violino, Teoria 
Musical, Iniciação Musical, Canto, Har-

Falta em sua mente um rumo e um objetivo cer to a 
seguir. bem como uma fo sólida nos poderes do espírito. 

Trace os seus planos e trabalhe por êles. deixe o paa
,ado e cuide do futuro. 

Para casamento, associações e maiores amizades, pro
cure os pessoas nascida; entre 22 de dezembro a 20 de j•· 
n,·lro: de 21 de abril a 20 de maio: li• 2a de outubro a ti 
de novembro. 

Tem teodêncla a vida longa, por,·m ,leve coldar uo1 
nervos periodicamente e evita r Intoxicações hepâtica,, 

C ORR ES PO N D ÊNC I A: 
IRIS DEL MAR - Seu "• onho" não está longe, , ,:uar

u<' o próximo oúmero. 
BITIXHA NU6polls Só poderei responder atruéa 

destes colunas; procure sempre o CORREIO DA LAl'Ol llA. 
o prazer é nosso. 

·-------------------
monia, «Ballet», Bailado Espanhol 

e Castanholas. OBSERVAÇÕES - Voltando à consulta , re llra-i, ao 
número de sua resposta uult!rlor. DA. ALCIDES FATORELLI 

MEDICO OE CRIANÇ"S 
Censultas diàriamente de 2 às 6 horas da tarde 

Consultório: Residência: 
Av. Amaral Peixoto, 350 
(antiga Rua Mendon('a L\ma) 

1' andar - sala 3 

Rua Rita Gonçalves, 660 
NO\'A IOUASSÚ 

Est do Rio 

OH. A. lFA\TORIELLI 
MEl.llCO o, ULISTA 

ASSISTEN1"E DA fo'ACULOAOE OE C"IENCI AS M totCAS 

Receita de Oculos - Doen1as e Opera1ões dos Olhos 
t: O N SU L T ô ll l O: Av<'nlda Amaral Peixoto, :!S6 

;=========-----__ -_ -_-_ ----------. COHFEITARU ELITE PANIPICA~ÃO 
Sala 30 t f'réd ro do l;laroco d~ Minas Gera,,. 

2 ... , 4 ... e Gª'-íelras , da s 8,30 à 5 12 horas (,oai11tu ,0111U) 
À ta rdo: C, nsultas co11 , hora rhorcndu. ESCRITO Ri O All..lEX 

SER\lÇOS GERAIS DE CO:-iTABILIDADE. 
ADM'CsiSmAÇ,\O E CORRETAOD.S 

ALEXA~l)l-:E 1-.!Al,>HAEL 

Despachante: Lúe,,,. S. t~aphael 

Rua dr. Getulio Vargas, 197 - Hova lguassú 

Doces finos, Biscoitos de todas as qualidn
des. Pilo quente a toda hora. Especial 

café motdo à vista do lreguês. 
Aceaam-so encomendas para !estns 

Irmãos Ca r valh o 
Ilia M1recb1I Floriano, 1946 - Td. 252 - Nova l ruas,ú 

·--------------------
DR, ALVARO RODRIGUES DA SILVA 

C:llURGIÀO OEN!ISTA 
Gabinete moderno - Excelentes Instalações - Ralo X. 

IIORARIO - Tcr(".11, Qlllnl&J t. lib.idos. d.11 , 11 li hGtu . 
Ru> Bernardino M,lo, 19lt, I• 11dar, u lu Z t l , Edil. PIPA 

---••---•---•--•--•--•--•--••--•--•--.. •--•--•-- ••--•--•--•--••--•--•--•--..,o- -•- -•- -.,,•- -•--•--•-- ••--•--•--••-

1 G e 1 a e! e i 1 • a e;.; d E.~ F a m Ft 1\11 undifl 1: PELA TABELA 

BRASTEM P G. E. KELVIN ATO R 
NAS MAIORES LOJAS DO ESTADO RIO 

Que têm tudo para o confôrto do seu Lar! 
Revendedor autorizado dos produtos General Electric e exclusivo de BRASTEMP e KEL VINATOR 

Móveis - Tapetes - Presentes e Aparelhos Domésticos 

Av. Nilo Pe~anha, 213 a 239 ~ Telefone 21 - Nova lguassú 

• t 

l 
.. ---·--·--·-----·-----.. ·--·--·--·--·--.. ·--·--------------.. ·-----------.. ·-----·-----.. ·--------.. ·--·------~ 



4 ,;nnstt!C'I o-. LAVOUt.i. Domtng,, 22- JX , -1111i, 

Novi~a~es ~a Mel~oramentos 
.. • • • • • • • • • • • • • •• .. --= IINDl(ADOR 

OS \'IZ[:-;HOS DOS ,\;',;()FZI\HOS (\\'llllem Donuhe~·. 
trad. t!e ltobf>rto Guimar.1t-''.', L:ont) pertencem ;\ nrnravllhosa 
e vltorio~a .Sl.:'ríe .iBt.'ija-l"lor. elas E<11çõ~N !\1(;'Ihoramenlo . ..
Linda hist6ria infantil. qu ~ p1·,,1wrciona le-Huru o.legre e sa
dia. Graciot-as as ilustraçõe~. 

llAHBA IJE-Bi)l\E é r,1m,1ncc <le Rarros Ferreira. da 
~érle F1c<:ão N11rion:1h, 4:1t• a ,1elhorami,otns pul>lica paro 
divulgar nnssns maiB helt,s ro111a1wl!~. O t.>nrêdo (e o tltulo ... ) 
de B,1rba-<lc Bode n• ercre inteira ntcn1·iio dos leitores 

PASSEIOS ALEGRES mostram viaturas de todoa rs 
tempos. em póglnas coloridas e legendeadas em ,·erso, 
agrad!\xel•. Álbum cullurnt e recreati"º· assim para crinnças 
corno para ndultcs. "Passeios Alegres'' é o n. 28 de • Horas 
Feliz~,•. bonita série rtcssn conceituada editora paulista. 

__ ..., ___ ..._._,;;,il. 

MOVELAR 
,.. Móveis de todos os estilos, Colchões, Rádios, 
~ Cieladeiras, Bicicletas, Televisões, Máquinas de ' 
,J, Costura e outros aparelhos domésticos. 

ii Mauricio Kotler 
.,_ Rua Mal. Floriano Peixoto, 2215 
"' f ~ Tel. 413-J 11 (por favor) - Hova lguassú , 
~~ - ....... -- - ~--~- ~ · ..,... .... ~ Z(:. ~ ~ - '-1""" . 

JUIZU DE 0l~EITU OA COIIARCA DE l'i!,VA IOUASSÚ 
Cartório do 6° Ofício 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
com o prazo de 30 dias, na forma abaixo : 

O drutor Admãiio Alves d, "'endonça, Juiz de D,reilo 
da Comorca de Nova lguassi1. Estado do Rio de Janeiro, por 
nomeação na forma da fel. etc ... 

f,i saber aos que o presenle edital virem ou dêle co
nhecimento tiverem, expedido n09 autos número 841, de Notifl. 
cação, a requerimento da Sociedade Imobiliária Limitada cont,a 
Joaqi1lm Jovlano Aráclo e Leonldas Viana da Silva, que se pro
cessa perante êste )ulzo e Carlório do 60 OI/cio, atendendo ao 
que Ih< foi requerido pela Sociedade lmobllláril L1mltada, que 
afirmou estarem os suplicados em lugar Incerto e não sabido, 
pelo presente edital, que será afixado na sede dêste Julzo, no 
lugar de costume, e, por cópia, publicado no prazo máximo d< 
?O diis, a contar desta data, duas vêzes no órgão oficial do 
Estado e pelo menos duas vêzes em jornal local, notifica Joa. 
qulm Jovlano Ac;lcfo e Leonldas Viana da SIiva, brasileiros, de 
es1ado civil, profissão e resldencla Ignoradas, para, no prazo 
de trinta (30) dias, contados da ultima publicação no Diário 
da Justiça, , omparecerem ao escrllorlo da Suplicante, à rua 13 
Março n. 85, grupo 306, nesta cidade, de Nova lguassú, a fim 
de assinarem os seus resptcllvos contratos de promessa de 
compra e venda dcs lolea de número 138, da quadra 9, o prl· 
melro, e 02 d-1 quadra 1; o stgundo, situ3dos no loteamento 
denominado 'Vila da Abollçao", Fazenda da Posse, 10 distrito 
de1te Munlclplo, e eletuarem o pagamento das prestações em 
1tra,o, no montante de CrS 13.500 00 (treze mil e quinhentos 
cruzeiros), o primeiro e CrS9.990,00 (nov~ mll novec1ntos e noven
ta cruzeiros), o s,gundo, acr,scldos dos juros de mora e custas, 
sob pena de, não o fazendo, serem constltuldos em mora e 
con!tlderadas rescindidas as lransações realizadas, perdendo, 
ainda, em favor da Supllcarite, ~s quantias já pagas, e ficando, 
por fS!a forma, livres e dcsembarados os lotes referidos, con
forme a petição que me foi distribuída em 27 de agosto do cor
rente ano, e despacho nela ex:\rado1 cuia teõr C o seguinte: -
•D. A. Nutillque-se. Em 27-8-57. (as) Admárlo Mendonça". 
E oara que chl'gue ao conhecimento dos interessados e nin
guém p0UA alrgar lgnorancla, mandou expedir o presente edl
lal, na forma da lei. OJdo e passado nesta cl(!ade de Nova 
lguassú, Estado do Rio de Janeiro, aos três (3) dias do mê• de 
ttlembro do ;tino de mll novecentos t: cioquenla e sete (1957). 
Fl•, 5antin:1 Soares da Silva, E,_crevente de Ju11.t1ça, dalilr~rald 
1:::. • u, ( '"'"" A11gusto cü Fi~utitedn, Escrivão. o sub'-Crtvi 
O Ju·z de D,wto': (as.) Adm<lrio .Alves de Mm:lottça. 2-2 ---------------------
Entreposto São Jorge 

A\ JS,\ A Sl'A DhTINT \ FHEGl1CSIA QUE. 

Tem muito estoque, compra tudo à Yibta P cm 
grande quantidade. por iS80 pode vendN ba
rato. CEREAIS - LEGUMES - - FRUTAS -
BEBIDAS - PERFUMARIA - BISCOITOS, ete. 
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PHILIPS 

Fácil manejo - Seletor de 13 
canais· Novo tubo de 21" com tela 
alurninizada - Operação "não-sincrona" - 21 
válvulas "Noval" e 3 diodos de gennanium 
- Vidro protetor de 6 mm de espessura. 
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Profission~I e ~omerciil 
lftédt 00 

:>,. P-,d,o Regina Sobt· h 
\lédlcc operador. Par;~s O 

-

Consultas d1.lrlas da, 8 à -
hs. - R. ll<rnardlno Mdo 1'8~ 
sala l l, tel. 284, Edil. Co~ou,'. 

li d vogadee 
r,. t"a.,,loMocllaclo-,\Jvogaj 

- . R. t iclullo Vargas, 87, t-o,i(~ 
l8l. - Nova l~uanú. · 

Oenti•tae 
lula Gon~ol,u - Clrurgllo 

IJentlsta - Diariamente das 8 h 
18 horas, Travessa Pauguass6 
n. 14. T ~lefone, 314. - Nová 
lguassú, 

RUBEM Sll V A - Cirurgião-
denti1ta. - Ed. Carioca, 2· on• 
dor, ,. 220. Toloíono, 41-5951 
Rio de Janeiro. 

Televisores, mas que sejam da marca 
A MAIOR RIVAL DA IMACiEM VIVA 

PHILIPS 

9 
eeNSTROTf>RBS 

Joio Simonolo - Construtor 
licenciado. - Encarrega-se de 

Você poderá adquirir o seu aparelho de televisão na 
construções e reconstruções em 
~eral e aob administração. -

TELE - SOM 
es.: Rua Marechal Floriano, 

2036- Casa XI - Nova lguassú, 

Revendedor com oficina mecânica autorizada da PHILIPS, Roberi'> Ba,oni Soa,u-Cons-

que é sempre imitada e nunca igualada. trutor llcenclado no Munlclplo 
de Duque de Caxias. Residente 
em Nova lguassú á rua Edmun. 
do Soaros, 304. 

l'"'ELE·SOM Aberto diàriameot<J das 8 às 23 horas inclusive aos domingos. ' 

Vendas à vistu e a longo prazo 

1 
Co10 Santo AntonJo - Ser-

easa PanerarJa 

Rua Otávio Tarquino, 31 - Nova lguassú ~~çr~eir~ne~!r
1
'sn;a.

01
ti!~e~

1
:,~ 

. chal Floriano, 2018. Tel. 86 -

.::..,••-•--.. •--•--•--"'•.,__., • .,__••-•--"'•.,__., • .,__••-••-•--•--"'•.,__ 1 Nova lguassú 

Instaladora 
DE 

lzair Marciano 

Continental 
dos Santos 

Está aparelhada para executar todos os 
serviços de Bombeiro, Funileiro e 

Eletricidade. 
Atende-se a domicllio 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 2558 - Hova lguassú 

--

Como nasce o egoísmo 
E' na lo!ancla que se lançam os luodameotos da for

mação da personalidade do indivíduo, cujo modo de encarar 
as coisas da vida muito ddpeude das Impressões recebidas 
nesse período. Tratada com brutalidade, a criança passa a 
ver os outro[ como i!iimigos, e é levada a concentrar-se e 
a peu8ar sómente em si; definha, assim, o sentimento de 
s ,,lidariedade e o egoísmo se desenvolve em proporções lm 

.

1 

fravislveis. 

Evite que seu Ilibo se torne um egoísta, tratando-o 
com aleto e energia, mas fugindo dos exogeros prejudiciais. 

1 S.N E.S. 

1:AGENCIA INTERNATIONAL 
TENDES GRIPE? 
Ton~ai o legítimo 

ALLIUM SATIVUM 

Auto Caminhõe~. Auto Oulbas. Máquinas Agrícola,. Tratores da rodas, 
Tratv~es de esteiras. \lotore~ a Oleo Die,el. \láquina3 para Rodovias, 

~ Pcç~,. Acessórios, Oficina .\lcci\nica. Texaco. Gasolina. Oleos e Graxas. 

Alberto Gocozza, Iu~ustria, Lavoura e Comércio S, A. 
r o 1;: 1 e ~o PR o PR I o 

1 

1 COELHO BAR~~SA & (IA. 
Rua Mendonça Lima, 233 em 1 .. nte do Banco de Minas ~erals I À nnda nas Drogarias • farm,<las 

Entregas a domicilio 
Uma grande ra,a em frente de um grande Banro Pedidos pelo Tel, 28-1213 

CL'IIJAIJO CüM OS ATRA\'Ei:;SADORl'.S 

-
------------------_ RUA JOAQUIM PALHARES, 643 RIO 

~ J 
Rua Hemrdino Me:o. 1835 a 1849-Tels. 44-J II e 196 - ~oul lguassd 

1 OflCINn MHnNICn 
SOLDA EL!TR!CA E 

OXIACETIL!NICA 

Serviço de torno mecânico e 
plaina, onnsa hidrauhca, con· 
sertoa de mli:quinas em geral. 
retc-rmas l"m motores de com
bustão interna, montacem e 
asatntamento de mt:,,quinas de 
qualquer tipc,, ret!Uces de mo
=tore-a e eixo de m11nlvt1a. 

Bittenrnurt & limão lt~a. 
TRAVESSA 13 DE MARÇO, U 
TEL 136 - NOVA IGUASS0 

(J 

; 
::r, 

RETI,IC'A ··-··. 

\, 
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- CO~UIO DA U. VOUU 

Tah-ez você não saiba - mas nalgum lugar distante, entre 
re-stos de outra'i án·ores carbonizadas, está o que sohrou de 
uma grande ãrvore que cu fui queimando lenta11:cntt\ du
rante todo êstc último ml'·s. 

É verdade que cu nunca fui lá, que nunca vi esta árvore 
- mas ela foi lc,·ada até minha casa aus redaços, dia após 
dia, na forma de lenha ou carvão. 

Tal\'ez você não ~aíba - mas, cada novo mts que passa, 
_eu faço arder uma r.O\·a ârvore. E .iurttcs, cu e todo1 aquê
les que queimam lenha, nós incendiamos florestas in!t·iras, 
cobrimos de cinza e desolação árC'a~ imensas, antes forradas 
d~ vegetação fortt e vicrjante. Isto não é certo: é um êrro 
a que não inr posso mais permitir! 

Devo parar! ~ão qudmar mais árvons! Rninir-me aos 
que, morando no in·eriúr ou 1us c..pi1ai:;, ó·ixa1a111 par., 

DE SET.EMBRO 

" " 

srrnpr<" a knha. - volttlr;-m-se para o conffnw do gús, 
ser inrrtr, ~e1n vida, quc ,em du ft:ndu da te rra e qcc.
podc sc-r queimado l ivremente. 

Sirn ! \'ou juntar-me a <:~sa fm m:dán·l família de Lrasi
Jeiros que cons,.mtm apenas gás. São milhl.es C.:e pe~o·a, 
gente que nr~tJ. data scnt(-H' fc.·liz ror 1.:io L~.n r dt..:,,1ruído 
uma árvore sequer du: ar.te o ano! Hoje é Dia da .·\rvon: ! 
~as e;-~·c,.,la~ .. :~ to:.lo o Rrasil as c-rianç.1s ~p cnCem a amar 
as án·on·s. E amá-las 11,uito n-: ... is do qL.c as crianças ele 
qu3lqucr outro país! 

Pois o nem<· de nos a terra é Br:1 ·il - o mesmo de umn 
das ma·s bcl~is árvo1 es ! 

Deixe-me pe1 sar: laivlz um r:cqucno <.'~fôrço nesses pr6-
ximcs mrst·s ... e se Dn .. s nw ajl.dar. já r.o ,ano que vem 
eu C:$t;ut·i t~,u1l;(111 <·m11cmu1-.,1H)o o Di~t <l.1 .\tnHl! 

~ 

~ 
1 

, 
1 
1 

ÁRVORE POUPADA RIQUEZA C O N S-~-11-- V A 0---A . 

t 
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Um ~resente ~e amversano IDR. lLIUll'.Z V A\N 18IE1RG C!omarca de Nova ltllssG ----..;:: 

1 T A L, C) Ctrd1ologl$ta do Hospital do Servidor do Estado (I.P.A.S.E.) 
DOENÇAS DO CORAÇÃO 

El~trornr dlograma - Artel'iopa tlas Periféricas 
CONSU L TÓR I OS: 

Xo\'O. lguassú : rtlo de J ane iro: 

De depõ1ito de documentos em proe•,~o d• fote ~-
ro,, o r•querlmento de Mf'""o•I d• J~,ii, Aug::~

0
"

10 de t,,. 
raulhtt, no formo e1ba1xo : • •uo 

~I O dia em que vimos passar nosso 68° aniversá rio, dia ~ 
1~ de s,.t,•mor<'I, lomos coovl<larla por rl. Leopoldln.1 Ma
ch~ lo 13 1rbosa de ílarros para Ir a Pe.lr.> Leopoldo com seu 
, sp'J~0 o pror. Newton G. Ue Bt1.rros. íl.e=:ebemos es te coo 
\'lte com u rrainr da~ aleg-rJa... Ero. no;so maior de.;e!o. de 
hs mua,,, C:>nhl•crr o Chl1,M X'lvicr. 

' 

Rua Mamt.al floriano, 1798, S. 201 R. AlvaroAlvtn, 27, S. 33-Tel. 42-0235 
:J•', r,u e sâbadvs :r1

•
1

, 411 e Gu-rcira~ 
Oetnllo M,iur::. Fdh"t Ofir1,1 rh 1• C 'rcu 1 gislro de rmóve·• rle N~v, Ieu,ssi,, ele. nicr ção do Rt. 

Algunus- hora~ antes <11::1 em~arc::irmos. cm c:'lsa de d . 
J."o;>o 111l1a, fomos surpreen1llda ..!Om uma emocionante ma-
11,re,t·,~,ln, carinhosa e sincera. Um lanche havia •Ido pre 
pc.1;rado ru111 lrnlo~. etc. A Maria de Nazarelb tocou, ao pla· 
uo. o ·'PJrJhrns pra \'ocê ' ... 

1~~3_h_or_a_s _______ d_a_s_1_4_ú_s _1_e_1_,,_,r_a_s __ • Pdo prese"!e ec1ihl. rnm n or::ol, ,tp 10 r1ia, t· 
quem lntPre~s-f' p , q~1. 011P on, r\1 HH) ·• rle ltsú, 1\ .. ·t• labe, a 
rrulher M~rl::t \1;11euq. fnr,1m rt 'l"l"q' l:..fil""o ne111t~ f.::1~,;,\~' 'll' 
ng;crlç.ão rios l~rm ·111 '11 f~i , ,." ·1 u1nn de 1ntearn ... fltn rt ' 0•r1 

A'~ 16,0') Ih ra3 saí111uf;, o prof. Newton, d. Zinn, sua 
m,le e o 1-'1<1<•1 s rumo ao H,o de .Janeiro. a~nde íamos em
bH.rcur As '.!0,;jO hflr.1s, d~ nntu1·00, rumo a Belo H,1rizoote. 

Juntaram•se à nossa p q•1ent:l c.1ravuua o dr. Léo e d . 
L'Jcia, u,, c1,, prt•f. Newton. 

lia lia tempo, alnd,1, para ja·,tar. E o prol. Newton. 
~rnl"lnu•utt>, nns convidou P~1ra uma r< h·içJ.o no (tSpaguet-
1 rnduo-. ondtJ ja11b1mo~ cnn1iôu t1ptca itallano. 

E.nharclmos ;\s 20.10 horas, só cb.eganrto a Belo Hori 
zont·•, 11, vlt1o a uai peq11<·uo ac!dente, no dia seguinte, à, 
12:,:!0 hor:i,. 

Dó íl ,10 II ,rizonte. fomos cm seguiua, a Pedro l.eo
p nl lo - horn t, meh de ônibus - onde, intelfz1nentc, não 
11,·~mo~ o pruzer ,te Vl'r o Chico Xa,ler, pois e.tava êle 
vlaj.,n tn, a serli\'O. Pom,s a Roma e nilo vimos o Papa 
Ass1,t;111os, c1 trdunto, à ,rs,no de estudos do C. Esp. Luiz 
u,,nzii"- No <1i 1, :--f'guinte ,·ultarnus a Bt>IO Horizonte. onde 
pas ... 1:1.1u11i o 7 1le M:t~mbro. 

O prol. N, w'on, sempre com sua gentileza, nos levou 
R lng ire~ p.torcscos da cap tal montanhesa, s(·rdodo, ao 
m .. ,mo tempo, ele <'icerone. Fomos à Feira de Amostra~. 
H<>rto Mu•1ldpal, Praç~ Hui Barbosa, onde tivemos a opor
tu ,1 laóe de •rtmirar tanta beleza que, confessamos, em oos· 
sa l11n!!:\ rx•t-tênda ninda não ha, iamoe visto. 

Belo Horizonte é uma cl~ade, fruto de estudos, plaoe
Jada, bela. 

Almoçamos num botei, na praça Rui Barbosa, cujo no· 
me ollo recordamos. 

Depois, a nossa pequena caravana seguiu rumo ao 
Asilo Jesús de Belo Horizonte, o qual abriga cerca de cem 
meninas, com disciplina Impressionante. 

Uma das particularidades que mais nos chamou a 
atenção foi o formato do prédio, pois é o mesmo um per· 
feito a vlllo. Fomos carinhosamente recebidos pelos seus di
retores que n os facultou a ,·1s1ta a tôdas as dependências, 
multo bem arrumadas e limpas. 

Embarcamos de regresso ao Rio de Janeire às 19,50 
boras do dia 7 de seten br ;, chegando ás 10,30 boras de do
mingo, dia 8. 

Novamente na nossa querl<la Nova Jguassú, quero dei
xar, nestas linhas, os meud mais sinceros agradeclmentoe 
ao prol. Newton G. de Barros, dr. Léo e à d. Leopoldina, 
pelo belo pas, eio que rre proporclnoaram, quando tive 
a oportunidade de conhecer Belo Horizonte e Pedro Leo
poldo .. 

ETELVINA BASTOS 

ESCRLTóRIO DE ADVOCACIA 

RONALD CARDOSO ALEXANDRINO 
Inscrito na Ordem dcs Advogados 

Escritório: Residência : 
lu Paulo Frontln, 61-S. 10 Rua Mal. floriano, 2036-C. 17 
Dtàr1amente, das 9 às 12 hs. Telefor.e 268 

Korn lguassú - Estado do rtlo 

Chegou 11Alterosa'' 
Com aquela p.imC1ro,~ aprcscnlaci!o gráfica e lotelec· 

tual que toilus ia conhecPm, esta à vend;l 111ais uma cc.liçúo 
de ··Altero,a·', corre,poudcnte à seguutla quinzena de ,e
tembro 

Perfumaria MILTON 
SEÇOES COMPLETAS DE PERFUMARJA 
- ATITIGOS PARA CRIANÇAS. - BRINQUEDOS E 

PAPELARIA. - ARMARINHO. 

MILTON DE SOUZA 
Cialeria lguassú-Rua Mal. Floriano, 2078-Loja 12 

Nova Iguassú Estado do Rio 

SR. COMERCIANTE : 
Qualquer associação de classe só é forte e poderá 

zelar pelos interêsses de sua classe tendo nela grande 
número de associaJos. 

Unidos seremos fortes. Peça a sua inscrição ao 

Sindicato <lo Comércio Varejista de Hova lguassú 
Sede própria : Rua 13 de Maio, 85- 3° andar- Sala 305 

n. Mn cu no o uon. 
Construções e recons

truções em ~era]. 
PREÇOS MÓDICOS - OllÇAMENTOS GRÁTIS 

Av. Hilo Peçanha, 1030-Tel. 467-Hova lguassú 

Bazar São J 
, i 

ose l\ 
Ft.rragens 

esc::,/ares 
T,ntas - Artigos 
Louças e Cridais 

EDUARDO PIRES & CIA. L TDA. 
Rua Amaral Peixoto, 292-Tel. 34-Hova lguassú 

~~ 

1 ol~n1a, 01 tlru'nq cfe clomlnin P t"'ltin• t""q r1en,~I• ,1 e t~r,a,, 
'f"l;atlvoe11 ao 101 .. ament"- ~nh ;1 clPn"'m'n;ic~n 11f' ,.;t;i,n,.,,,,, 
<1er;1ld(J". da, '111-:a-c ct".!"int{"q j•paq ,..P c.11 ::. r'l'""''",.8~ rrn Sãr, 
r •it::.ct nn llvrn 3-1, li•. 60. e, h n ?.114 P ~-PI 11,._ f',;,;r-ria. 
n. 23.199: - :a rr'rnel•a com fr,..n, .. riH;i a rw, ~F,eltu R. Rib 
º"' onde mPd • 10().,,q_, mP111m, hqzo,, n~ 11nh, nnn,t "P~, 
?:OOms. de c~d.1 U'" <ln" 1ar1oci;: ;i IIIP('nnti::. hmh&rn rt1rn ~·,,.~"' 
"\;Ir:\ 11 ru.1 Frrll~s Rr-15,?,. "'""'1l•1dn mm, 22. ,.0 .,. 1 IQm:qo lt 
1inha doa fundn", r, ~la flJ:I N'nv~ 2A4m, d .. frrnt~ e funcfo~I 
llml lando com (j •r:.lttn Jn11f P , .. ,.. Fllhn, c1e n-n 11'1o. ::th\ • "'~ 
'lova e '10 oulro hrl., ro.,, t '!~r1111 r1n41 lnte;inft'I em ut'""'lo 
rpf::t de 200m, ., pnr uma llnh" c1t- 22 er,1u111 e QU'n1e minuto 
"-W ~lé o m~rro ou onnto C r ,hf i,or 11m , oe-, 1p,.-41r01,,: 
PSCló:\ Cf!m 100mca . .:a t~ rnronlrar o pt'lntn n ::i linh.-1 fip 2nm,. 11• 
mlti1r,rtn, por êctlP 1arfo. com propritd~de rlp M;tnr,Pl CMt~ Ro. 
rha F1 ho. Ans lntere'ls1dos. pl'Hvro•n,;J rx'strnfP•, flr:a P~tl•r,. 
cldn Que ::t lei conrrrle o prazo de 30 tli~111 rn11t~ffo ela 6'11ma 
nobllr~çAo do prPA~nlf", r,;:ir;1 ~nrPQ.Pnt:arãr, rle lmr,uen;:ir:ln, Nf\va 
f.i;e:uasc:u, 4 de Hltmbrn de 19:l7 E11, 01/ufi"' Afn,,ra Filh'>. 011. 
·i.al. o sublcrfvi e asstno. Getulio Afnura F,/hn. 2-3 

Curso Washington Luiz 
DATIJ,OGRAFIA - OFICIALlZADO 

Aprenda datllo1?rafla com e!icleocla, sob orlent•~ão de 
professora diplomada. Mâqulnas novas. Con!erem-•e 
diplomas visados pela Remlogton. Aulas dlurnu e noturnas. 

CURSO DE TAQUIGRAFIA OFICIALlZADO 1 
AV. NILO PEÇANHA, 436 - soe. - NOVA~~ 

Ju1zo DE DIREITO DA co. Fazendas de Madu
MARCA DE NOVA IGUASSÚ 

(Cartório do 9, Olieio) reiro, Morro Agudo, 

EDITH DE CITJ~W 
COM O PRAZO OE 40 DIAS 

O douior Admário Alves de 
l.lendonça, Jnlz de Direito da 
C"marca de Nrv~ Te:u~ttf1\, Es
t;u1n do Rio de Janelr('I, rtr., 

São José e Tinguá 
(Situ•d•• no Município de Nova 

lg,,a,,6. E•tado do Rio) 

A Santa Ce~a de M isericór
dia do Rio cte J;:ineiro. na qua
lidade de núa proprietária das 
duas primeiras fazendas e de 
plena pr,ipríetãria rlss duas 
últ\mas, chama a atencão dos 
intere~sado~ m,s aludidas ter• 
r.:-~ par~ o Protesto Judicial e 
Noli1'ic::.ção que intE"rpôs no 
Juizo da Comarca de Nova 
Ieusssú. cartórto do ~ Oficio, 
sito na ruq Getulio Vargas. 78, 
que apreciA e examina a si
tuatão jurinica da~ fazend1t 
em Flprêco. Faz sentir. outros
sim. a qualquer interess~dt\ 
indl~tintPmente, que nenhuma 
modificarão, loteamento. dPs
mernbrf'mf'nto ou venda pode· 

Faz uber a Adir 'Ra,bosa 
F enndes Que onr ulr lulzn e 
C,rróilo do Ollavo Or(cln se 
r,·ore,:sa o tnv~nUrlo do!I bens 
r1rlxados por Mada fnnc:hc, 
F,~undes e que, pelo pr,s,nlr 
"''Uhl, com o pr,zo de qu:iren
t;1 dias, fira cltacla pna diz, r 
,Obre as declar>(ões preoladas 
l"f'10 tnvenhrlanh·, f'IO pn1zo de 
:, (clocfl ) d1a!I, e p;ua o~ dt· 
mais tfrmos rlo lnvrntárlo t 
da partllha. Dado e p,ssade 
nesta cidade de Nova leuu~ú 
falado do Rio de Janeiro, ao, 
d,z dias do mês de serembr~ 
do ano de mil novecPnfos r 
cinquenta e sf'tr. Fu, nn,rtlir• 
Afr,s Rounh,itli, E!!crlvlf'I, o 
! Ubscrevi. Ad,,,drin Alvts dr 
Altndo'1ÇO, Juiz de Direito. 

rá ser feíto das aludt~as trr· 
rr.s. por quem quer que seje, 
senão pela própria ~anta Cu•, 
únictt proprietãria das faztn· 
das referidas. 
Mi1ti1t,o Lofay•H• d• And,ede 
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ADVOGADO 

Ni seção ,Je conlo9, a cargo de con~agrados nomeF 
oas letras tio pais ~ dJ estrangeiro, vamos encontrar agora 
i,xceleotes trabilho•. que confirmam o ulla clasae de "Alte
rosa" no gênero da r,cção. ~lerece ainda especial refe r ência. 
nessa edição da e,pléo,llila r e \'lsta mine ira. os seguintes 
a ssuntos: , ~lalrlsrcado, , de El,le Lessa; A Estranha Hi,tó ria 
da Doença cio Sono: Os Cães São Berna rdo: Sa maritanos da . 
Mootaoba: O Mais Astuto ~lenllrosu do i:iéculo X\' lll ; /\ S ua '~======================., 
llba do T~~,.uro: ~tarl~· .Sori-l '1'(·111 U11 , M11nte de T1tulof-: 

1 

MANOEL FURTADO GAMA 

CAUSAS CÍVEIS, COMERCIAIS E CRIMJNAIS 
Escritório no Rio: Rua Senador Dantas, 118, apt. 416, 4' .. d., 

l 2", 4", 6" e Sâbados das 9 às 12 e das 14 às 17 hora• 
Em No v a I g u a s s ú : Rua dr. Thlbau, 287, aparts. 101/10! 

3ª' e 5"-!elras a qualquer hora 

Te~our<H Hh1tô1 ico-t PulonP"'t' ~: l '111 Gori la Fdl1: Uma Ques
tAo de !\úrncros· Gt-r1c Th·rny t•111 Lu ta c M n o Dc~t l11f1~ Em 
t'lorbnópuli-' 0S

1 

C1n(1:t.Slit"'i 1 ·ra1Ja Jharu na Hu~; ulém Jus tiC

çõ~• do e tt 1·1tP, bcrnprt! alra.t:ntcs. movlmt'1, ta la:t e bem 
ilu,tradoo. --------------~---Mate1iais de 

Construção 
Artefatos de 

Cimento 

Ferragens em ..-- --- Areia, Pedra, 
Cieral e ...... ..==~0 ,>-==;..;;;; Tíjolo,Cimen-

Ci r a n i t o s to, etc. 

F&brica e LoJa : Rua Marechal Floriano, 1618 e 1620 

--- . . . . . 

\ r~;~D~~O~º~!!'!~!~U~!:I ~ !~~r 
Oficina Mecânica em geral 

Lanternaiem, r,lntura, eletricist!l, borracl.telro. 
Cargas em baterias 

f'eçaa e Acessórios em "era! 
Aberto Dia e Noite 

IVAN AUGUSTO GOMES 
A•. Hllo Peçanha, SOO-Tel. 164-Hova lguassú 

1 f n I x n nMnRnn 
Anuncia os 

DEZ DA SE.MANA 

Pasta Colga te 
grande 
Creme de uarba 
Palmollvo 

10,UO 

21,0\J 

Sabon e te Palmoll,·e 6,0o 
Talco Pülmollve 
Sabão lllnso (oler 
ta e•peclal) 
Sabão l.ux 

16,00 

.!1,0ll 

11,00 

Sabão 0'1(J J 1,1111 

Azeite de O11\'clra 100.00 
Balas (pacote) 
Farinha 1,ranllna 
Torrada 

'10,l~J 

13,0(J 

Mercadinho 
Faixa Amarela 
Rua dr. Tlbau, esquina 
de Bernardino Melo 

Po110 vender. 
t.: nlu dou l'Onflam.·a. 

PARECE BOM ... 
Há :iuem julgue allmeotar

se ôtlmamtnto porque, às re
!elçõee, come peixe, caro~ 
orroz, fe ijão e doce. regado, 
com , lnho ou ce rv~Ja. Mas a 
verdade é que •e a llmeotou 
mal, pois deixou de come r le 
gume•, verduras. fr utas c ruae 
ovos e le1te. ' 

Complcle sua• re feições, CO· 
mentiu também legume•, ver
duras. frutao, º"ºª e leite. 

SNES 

::.:.:.-_-_-_-_-_--:-:-=.:==:.: __________ _ 

TELEVISÃO 
Técnico Especializado 

RUA COMEHDADOR SOARES, 153 - FUHDOS 
ESQUINA AV. SANTOS DUMONT 

Junto ao terreno dos Eucaliptos-Nova JguassO :_ _____________ __ 

Oficina Mecanica Agostinh~ 
Consertos, Reformas 

Solda Elétrica e a 

geral. - Serviço 

em geral e Acessórios. -
P. turas ttll Oxigênio. - in 
. [stula. 

de Tõrno, Prensa e 

Oliveira & Jordão 
R - fdollO ua dr. Tibau, 60 = Tel. 124-11 l - Hova l9uassu - · 

) 
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Prefeitura Municipa~ de Nova ;guassú 
port-uias do sr. Prefeito Municipal 

.... ~,- ('onr~drn,lfl rio~ termos do~ arl"". 161. * --1' 
1 'j);~retn [el O:? 1 d,• ~H-W· J~. e rle acordo c•om o lau 

t 16·\.~'.:.0 30 Motoli!-.tO. cln (.J [~ Francisco 1-'urJu .Soare~. nn 
:,~tde lic'(·nçn, p:1ra tratnmtnln de snude. com venciweolo, 

em rr.~1-~_r .. 0;,;,~·~ (.'onrl•Jcndo. nos termos do o.rt. 7°, pard-
l - 11'c;) do Rriwlucüo :~rn. ti<' 1H 3-5:l, e de orordo com 

izrn <\1!~· medtco, an l•,tr1.111ullll!rrtrio diarístn ,\h1;1l ~h1t.oso. lf> 
"· '!uf'k licençn. pnra 1rotnmr nto de :-:m1dr:. <'0m !-,ft):1rio lntc-
din a b~'-t" ele :.i:-, dtnrlns. t·m prorroga\·ao. 
~rui. '!').,_ ·<:r;. _ ('onredcndfl. 110-. termo.~ do nrL 7°, poro 

~-1i'co da Re~olo~·iio :un. d~ Jh-3-5:t u d~ ac-ordo com 
grff~dc/ meJ1ro. ao l·xlranu1111•rario dinri~ta Deodo.to Antonio 
~e ªMoura, s dias de liceaço,. eara tratamento de suude, com 
,alario Jntegr•I, na base de 2n diárias. a purllr desta dato. 

., 7.57_ - C'oocrdendo. no~ termos dos arts. 2°. Hem J 

3• d;· Jlesoluç11o 316, de rn:J 5:l, e de ncordo com o_ la~do 
e edlco 80 extranurnerario mensalista Maria da Luz S1moe~. 
: dias de licença. pora tratamento de snude, com salarlo 
tntegral a partir de 15 do corrente mês. 

" .;_7_57_ - Concedendo, nos termos do art. 4°, do Re· 
,oJuçAÕ- 316, de lb-3-_53. e de acordo_ com o laurtu medico, ao 
extran,,merario diarista Jo3o Bapt1sta Queiroz. 40 dias de 
u~eoça. para tratamento de saude. com salario integral, em 

prorrof;~~ti. - Concedendo, nos termos do ar!. 7°, para-
ralo uoico, d!i Resolu~i!o 316, de 18-3 53,. e de acordo com 
~ laudo medico. ao extranumerarlo diarista José Martins. 
8 dias de licença. para tratamento de saude, com salarlo 
Integral. na base de 25 diarlas. a partir desta data. 

23-7 57. - Concedendo, nos termos do ar!. 6°, da Re
solução 31b. de 18-3-53, alterado pelo a r t 1° da Resolução 355. 
de 10 de agosto do mesmo ano, e de acordo com o laudo 
medico. ao extranumerario diarista Guiomar Ramos P4r es 
120 dt•s de licença, para tratamento de saude, com sularlo 
lotegral, a parlir de 1 de agosto p. \'lodouro. 

H7-57. - Concedendo, nos termos do art. 7°, para
grafo unlco, da Resolução 316, de 18 3-53, e de acordo com 
0 Jaudo medico, ao extranumerarlo diarista Pedro Antonio 
Pereira. 5 dias de licença, para tratamento de saude, com 
ealarlo integral, na base de 25 dlarias. a partir desta àata. 

23.7 57. - Concedendo, nos termos do art. 7°, para· 
gra!o unico, da Resolução 316, de 18-3-53, e de acordo com 
0 Jaudo medico, ao extrauumerario diarista Francisco Nestor 
de Aodrade, 8 dias de licença, para tratamento de saude. 
com salario integral, na base de 25 diarlas, a partir deeta 
data. 

23-7-57. - C'oncedendo, nos termos do art. 7°, para
grafo uolco. da Resolução 316. de 18-:i-53, e de acordo com 
o laudo medico, ao extranum~rarlo diarista Gabriel Santos 
da SIiva, 8 dias de licença, para tratamento de saude, com 
salarlo Jotegral, na base de 25 diarias, a partir desta data. 

23-7-57. - Concedendo, nos termos do art. 7°. para
grafo uoico, da Resolução 316, de 18·3-53, e de acordo com 
o laudo medico, ao extraoumerario diarista João Batlllba, 
15 dias de Ucença. para tratamento de saude, com salário 
Integral, na base de 25 diarias, em prorrogação. 

23-7-57. - Concedendo, nos termos dos arts. 161, § 3° 
e 163, do Decreto-lei 624. úe 28-10-42, e de acordo com o 
laudo medico. ao Topógralo, Padrão L, do Quadro III, Saint' 
Clair Peixoto Petená, 5 dias de licença, pa.ra tratamento de 
eaude, com vencimento. a partir desta da ta. 

24 7-57. - Concedendo. nos têrmos do ar!. 4°, rla Re· 
solução 316, de 18-3-53, e de acordo com a comunicação da 
D. E., ao extranumerario diarista Anlbal Anselmo Viana, 6 
dias de licença. para tratamento de saude, por motivo de 
acidente, a partir de 18 do corrente mês, com salario inte
gral. deduzindo-se da quota respecli\'a a importancla paga 
pela Companhia Segurador&. 

25-7-57. - Concedendo, no, termos do ar! 7°, para
gra!o unico. da Resoluçfio 316. de 18 3-53, e de acordo com 
o laudo medico. ao extranumerario díarista C'lementino Jos~ 
Mineiro, 5 dias de licença, para tratamento de saurlc, com 
saJario lntegr,I, na base de 25 diarias. a partir desta data. 

25-7-57. - Cnnce<lendo, nos termos do art. 6°, da 11e
sotuçilo 316 de 18-3-53, ~lt~rado pelo nrt. l' da lles, luçAo 3ó5, 
de llJ de agosto 11,, me:,mo ann. ,~ rie arôrdo com o Jaudo 
médico. ao extranum~rario diarista l tra Silva 1·urteito 1-lo
res, 120 dias de licença, com salarlo integral. a partir de 1 
de ago:,,,to n. vindouro. 

25 7 57. - Concedendo. nfls termos do art 7°, para
grafo unlco, da Resolução 316. ,lc 18-3-á:J. e de acordo com 
o l~udo medico, ao extranumPr,vio diarista ;\1anol?'I Rufino, 
8 dias de ltceoça, par:i. tratnmento ,!e saurte. com salario in
tegral. na base de 25 diarias, a partir Jesta data. 

26 i-57. - Cooccdendo, nos termos do art. 4°, da Reso
luçAo :!16, de !8-3-53, e de acorrlo com a comnntcn~ilo da D E .. 
ao extraoumerario diarista Faustino Carvalho de /\zo,vedo 
ldl dias de licença, por motivo de aciolente. a partir de só 

e abrJI p. passado, com satarlc integral. deduzindo-se da 
quota respectiva a importancia paga pela Cle. Segurttrlora. 

29 7-57. - Concedendo, nos termos do ar!. 7°, para
grafo unlco, da Resolo1çlio 316. de l8-3'i:l, e <le ncorclo com 
ft comunica.cão ria D. E., ao extranumerario diarista Ollmpl<, 
Fernan~e, Martins, 3:1 ,nas ele licença, por motivo ,lc arillen
te, a P"rtir de 2-t c1e iunho p. pa~,ado. Cflm i-atnrlo Integral 
'clec1uzmdo-~·· ria quota respccli\'a n importa.nela pag., p~1 .. 

ornp1ohia SegurA.dnra. 
:,;Q.7-57. - ('011cede11{)0, OOR lermos d0'3 nrts. 161, * :-Jr 

~ 163 d? Decreto-lei 624, ole 2b-J0-42, P de acordo com o lau 

l
o medico, ao Trabí'lba<lor dn !J f.. llegino Barbosa. ~ rlhs 

1 e ll<'cnça. para tratnmC'nto fie s:1t1dl'. com , cncimento, 1 
partir desta ,lata. 

!m-7-57. - Con<'•~dendo, noi,:i IC'rmos do art. iº, para 
grafo untco, <la Jiesolu~·ân :u6. de tn-3-5:t e de ac,,rdo com 
O :audo medico, an extrJnumerario di:nisla E,teni,lau Ft·r
~e ra de Sousa, 15 ,lias de llcem:n. para tratnmcnttJ de hau
d:at:º~C::i:•larlo Integral, nü hose de 25 dlartas. a partir 

r 3J-7-57. - Concedendo. no~ termQ8 110 u.rt 7". pira-
~ ato unko. da Re:-.oluçào 316, de lb·::S 5:1, ,~ ile .1cordo c,,m 
Pt~udo médtco, ao extranumerarlQ diari!:'La Ce-lso Gunçal\'es 
lllaerta, 15 dlaq: de licença, para tratamento de ... au,le. co~ 

r o inten,al, na base de 2!; diar1&!:i, em prorrogRçAo 
l?af 30-7-57. - Concedend_o, nos termos do urt. 7º. pnra 

0 
la O uolco, da Rc•oluçAo 316. de lb :i-,3, e de acordo com 

llctd~~o médico, ao extranumerarlo ,llarista Diva Maria Fe
de ea ~ de Sousa Festa, 30 dias de licença, para trttt,,mento 
P&rllr°diáta câ::'tasalarlo integral, na base de 2;; dtarlas. a 

ARY SCHl,\VO - Prefeito 

Balancete do Receito e D••P••o relativo 
ao rnb de julho de 1957 

RBeEITA 
RECEirA ORí'AllE'<TARI\ 
Rf'c,rla i •rduuJ, ia 

Tritutaria · 
l1npostos 
1'axas 
PatrlrnooiBI 
: oJustrial 
Pi.,erso1 

T,,tel da Rereita Ordinaria 

Rrctita t."Clraordinaria 
Ili versos 
Total de Receita Orçamt-ntaria 
Rtttila txlranrçomtnftlria 
Diversos 

Total da Receita geral do mês 
Receita dos meses anteriores 
Diversos . 
Saldo do oxtrni1·io anterior 
Diversos 

Total geral 
OBSPBSA 

DEAPESA ORÇAMENTARIA 
Comara Muntcipal 

f!!r~rta1;rfislativo : . 

Got·b un do Munictpio 
Administração Superior 
(l abinete do Prefeito . 

Divislio d• .AdminislraçiJo 
Administração Superior . 
Arqnivo Municipal . • 

.Agmcia Municipal d• Estalfslica 
Agencia Mnnlcõpal de Estatística 

Divisão d, Fuzenda 
Administração Superior 
Te;ourl!.ria . 
Almoxarifado .llunicipai 
lospetoria de Rendas 
Serviços de Contabilidade 
Procuradoria e Contencioso 

Educaçlio P11blica : 
Inspetoria de Ensino 
Escoia1 Primllrias . . 
Oioesi~~~~~ic~:1,%~~-teiro Lobalo 

Serviços Diversos . 
Mercodo Municipal 
Cemiterios • 

Fomento 
Fomento . . 

Divislio de Eng,,,i,aria 
,4,dministnção ~uperior 
Obras Publicas . . 
Construção e Conservação de Rodovias 
Limpeza Publica . . • 
Serviços Jodustriais - Agua e Esgoto . 
Oficinas o <lauge . . . 

2 234n74,JO 
t 132.064,10 

2 coo.ou 
148.458,60 
17J.8:8,30 

3.€91 8~:i.Jl1 

U67.ll80.0íl 
5 159 735,30 

288952.J.0 
--~--
5.448.685,30 

29.347.512,90 

8.491.4G0,90 
4l287659,IÕ 

229.000,00 
140.938,CO 

16.500,00 
u1.80~.oo 

2~5.987,00 
· 12.850,00 

3.700,0ú 

227.534,40 
22 t:>0,00 
28.270.W 

856891,30 
82.150,00 
12.810.00 

114.800,00 
1,738.620,'.!0 

104.640,00 

45.391,80 
15 580.00 
83.911,80 

34.415,00 

1231eo,oo 
1.182.478,20 

2',0.401 ,00 
1.007.861,tO 

21 a41.20 
370.919,9(' 

Orde1ts de Serv,co 
N. 37!J. de 23-1: 'li. Dispensando, a pedido. os extra-

numerários diaristas M8n,,el de Souza Mour~ e Wald 1r de 
Souza. da função de Tritb;:,lhador, com a diiln& de cr$ 70,00. 
o partir desta data, que &e achavam lotados nes tur,na9 2 e J, 
resi,ecttvamente. 

N. ~76, de 2; 8 57. Dispensando, a pedido, Nilo Can-
dido de Lima, extranumerârio diarish. da função de Moto
rista, com a diaria de cr.., 100.00, a patllr desta data, que S'-' 
ac-hava lot~do na turma 3. 

N. 3ií, de 2H-H-Si. - Dispensando. a pedido. oa extra
numerarios diaristas Walmlr Sinestro e Sebas!lão Moreira 
Vieira, das !um;ões de Trabalhador, com a dfaria de crS 70.00 
e Aprendiz, com a diaria de cr$ 50,00, o 1° lot&do na turm1 
;i e o 2º no Serviço Interno, a partir desta data. 

N. 380, de 2-9-57. - Dispensando, a pedido, a extranu
merario diarista Ronide Racila de Oliveira Carneiro. da fun
ção de Auxiliar de Escriturariu. com a diaria de crS 00.00, a 
partir de 2'l de agosto ultimo. 

N. 381, de 2-9 57. - Dispensando, a ped.ido, o extranu
merárlo diarista João Afonso Campos, da função de Traba
lhador, com o diatia de cr5 70,00, a partir de 1 do corrente, 
que se ,chr1va lotado na turma 2. 

N. 3fl2, de 3.Q.57, - Dispensando, por convenleocía do 
serviço, de acôrdo com o mem. n. í:i-J, da D. E., o extranu
merarb diarista Waldemiro Arruda Tiago, da função de Tra
balhador, com H dlaria de cr'S í0.00, a p3rtir desta data, que 
se achava lotado na turm• 2 (Morro Agudo). 

N. 389, de 9-9-57. - Lotando na Junta de Alistamento 
Militar o Fiscal de Distrito, classe L, do Q. li, Otávio José 
Soares, a partir desta data. 

A!lY SCH!AVO - Pre!~lto .----------------------
Fazendas de Madureira, Morro Agudo, 

Tinguá e São José 
A Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, 

o6a proprietária das duas primeiras fazenda• e pleoa 
proprietária das duas úllima,, torna ao coobecimento 
de quem interessar pos,a, que ditas terras não poderão 
ser vendida,, a neubum pretexto, nem tampouco expio• 
radas a~ pedreiras existente!!, por quem quer que seja, 
senão pela própria Santa Casa ou quem 1e,1l10ente a 
r-:presente. 

hllNlSTRO LAFAYETTE DE ANDRADA - Provedor 
21 '--------------------· 

Manoel Quaresma de Oliveira 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS 

Casas-Si tios-Lotes Comerciais e Residenciais 

Escritório: Av. Nilo Pepnha, 23-1° and. 

Telefone 126-J;o - Nova lguassú 

Total da Despesa Orçamentaria . 
Desf)esa exlraorçamenlaria: 

6.9fi0.73s,4o As amídalas como focos de infecção 
Depósitos Especificados (Restos a pagar de 1956) 
Depósitos de Dirersas Origens . 
Total da Despesa geral do mês 
Des pesa dos meses anteriores 

Saldo que pass~ para o mês do agosto de 1957: 
l:on Caiu(•) 

Em Bancos e Correspondentes : 
- !<o Rauco do Brasil S. A. . 
- No Baoco Com. e Ind. do Mioas ílerais S. A. 

No Banco Hi~otec6rlo e .lgrícola de ai. Ot1al1 S. A 
No Banco Predial do Est. do Rio de Janeiro S. A. 

- ~o Baoco Mines Gerais S/A 
- No Banco ltajubã S/A • 
- No B11, oco Popular do !itesquita 
- N 11 Caixa Econômica • 
Em Poder do Est. do Rio de Janeiro 
Em poder do Diversos ResponsaTeis 
1: 111 podN de Agentes Pagadores 

'fotal geral . 

Classificação do saldo : 
~ão di5pooivel 
Dic:pooivel 

Dtficit verificado 

(•) Ineluem-so neste saldo os pagamento, 
parciais <'m folhas do pessoal. 

CoCitadoria, 27 do 11:::osto de 19~7. 

34.2~6.00 
23 90,i RO 

7 018Y~UV 
29,398 438,2( 

4,782.500,30 

78 874,20 

Na luta contra germes agres
sores do organismo, as amiJa
lar. muitas vêzes, inflamam-se 
a ponto de constituir séria 
ameaça para a saúde. porque 
se podem transformttr em fo. 
cos de infecçâQ. Então, é in· 
dispensável ouvir o especiali~
ta, que decidirá quanto à ne· 

cessidade de extirpá-las. 
Quando sentir dor de aar

g:anta e o n s t ante, principal
mente se acompanhado de 
febre, procure o especialista, 
a fim d~ evitar consequênsias 
desJ.~trosas para I saúde. 

SNES. 

273 f,84,60 -----------------------... 
lú7 362,2(, 1 
231.208,70 
262.ti40,CO 
622.921,8(1 

101 GR8,rll 
10.221,r.o 
76. 186,2( 

116(131,00 
il6.023,30 

43.287 r,~~-1 O 

P,82?.590,90 
6.~70.29J,70 
l.~5i.2~1.l() 

Fernando Celso Cuimarães 
ADVOGADO 

Rua Getulio Var5as, 58 - Sc1la 14 - Nova lguassú 
Diúriamente. de U às 12 horas --------------------· 

"" o GURI 
A CASA DAS ROUPINHAS PARA GIAMÇAS 

Uniformos Colegiais - Rendas -
Lã.s - Linhas - Botões. 

\'isto: Ary Schiovo, Prefeito. - Je1ú1 de Ca1tro Vie-,a, 
Chd11 da 1,. da Fueu<ln - Alexondre Raphc1el, Cbtfe dei Scn i 
,;o5 de ruoh,l>ilid,uti• - lror.y Morel,o, Cbcfo da 'l'esounria. 

RUA MINISTRO MENDONÇA LIMA, Z26 - NOVA IOUA5SÕ 

Casa Mercúrio de Ferragens Ltda. 
Madeiras e materiaia r,ata const.ruçio. - Fabricantes de esquadrias em teral. 

Distribnldoree do Cimento MAUA. - Chapas para cobertura e tubos de Cimento-Amianto 
CMLIT. - Tintas "Atlantlca", Artigos Sanitários, Manilhas, Te!ha3

1 
Material Elétri~ 1 

e Hidráulico em geral, Ferragens, Louças e Artigos para pre~ent~e. 

Rua Marechal Flcrlano Peixoto, 2210 - Telefone 47 _ Nova fguassú 
.;;; ; o ;; < •e• ~ a• •a ---
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8 COl'tF..ttO DA LAVOUiA 
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DomJnl!u, 22-tX 
-11167 

-------------:. E O 1 1 ~ 
Oficina Carioca de Eletricidade I A ~·· S 

do bebê 
1 

. =') i ~A wid;, 
~7, 1-----11 

\ po, SINHÀ CARNEIRO i: 

Enrolamentos em Geral llegistro de Imóveis da 2• Circunscrlçao de Hova la., • .,. 
,1c solda - Transformadores. - Hermes Gomes da Cunha, Ollclal do Reglsl 
lleslslenclas de qualquer tipo. - da 2• Circunscrição, ro dt lo,6,,;, 
Apa, e lhos elélrlco• em geral. - Faz públlco que Tlbúrclo Jos~ da Silva, mar!llmo , 
Ext>cuta-se qualqnrr eiervlço de mulher Antonieta Rowen da SIiva, domé1t1ca1 resldent:a e ~111 
tô, no eom rup111,z e pertdçilo. mlclllados na rua Saca dura Cabral, 117, no Dlslrlio ftde,~j. 

CON SJLf01U- OE H G fNf 1-..,f NT l 0A JOHNSON & J0HNS0N ~~ 

COMO VEST(R O BEBÊ 
A maio, la das mães J í d,•,cobriu, com um certo hor

ror, que os bebês sirnptesrn ·nto não ~o.,tarn de ser Vt'Slidos. 
p1('h•rlmJo o mais completo e flt.•t-prC<,.CUpa,to nudismo. Aqui 
estrw n lgumas sugestões qu ~ njnih-trão n manü\e a quC'brar 
u rt>shtêncin (lo seu pimpolho e n·dnzir (1 nervo~ls111u tlu 
bora d"' vestir no mtnimo 

t 
Motores e dínamos. - Máquinas ••..,. 

- E s c u v as e ruia mcntos para por sua procurador> Lar Fluminense Urbanlza(õ'8 Lido,, dt••. 
motores. ,llaram em seu Cartório, à rua dr. Getulio Varg 90 •" 

1 
cidade, nos lêrmos do Decreto,let n. 58, de 10 d as, ' •t11, Sr. Guimarães 

937 
e dm rnbro de 

R M I FI · p · t 1620 A H I . l e seu rtaulamenJo, memorial, planta e docu!"tntos rei,. Ua a . OrlaRO etXO O, - - O~a gUaSSU renles ao fot,amento de uma Area de terreno ob11lo da lri1t, 
crição n. 16,348, Lº 3-AV, da 1• Circun, situada Iara do p,,

1
_ 

metro urbanr, no 2° dlstrlio desle l,lunlr!plo, Queimado,, à !1-
•••da do Daniel, à dlrtita de quem vai de Engenheiro Podre!,. 
º"ª J•perf, começando a medição a mil novtcrnlos e olt,oi, 
mPtrí\,i, m11I~ ou menos, 1f'pols da Eslrada d1 Caramojos, !!!,. 
,1 ndo oualrocfntos e vinte e dnro m( tros e novtnla ctnlímc
,, r!' de henlt, trlr,t;1 metros nos fundOP, pela faixa que mar. 
e•'• a Estrada d e Ferro Crntr•I do Jlrasll, sri,ceolos e no,e 
n, trflt1 peln bdn dirtlto, confrontando com terreno do con1n. 
t, de OUvto Anlunrs Filho e oltocrntos e lrêo melro, e trln
t:1 cf'nl(metros Pt>lo lado erquerdt\ confronlando com a Cortpa .. 
nhia Fazend::.s Reunida! Norm:1ndia, cnm a ~reade renlo, 1inte 
e nove mil oltoctnfo!' e cinquenta e sete metrct quadrado,, hu 
esta que foi dividida em diversos lclu, avrupadrs rm q,a. 
1,a., •ervldas por v~rlos logr•douro,. tendo recebido o Jo. 
1 P:imenlo a deni,mlnação de •Hal• ro Caramuior., tudo de acôr-

Gt>ralmente. os bebê; s.tl.o nga,nlhnclos cm demasia. 
Isto porque eis pCzinho::t e 11u\11zinhn~ da crfunça apar1:nhuo 
uma temperatura fria, em comparaçc1o com o tf3:-.lu do cor· 
plnh••. E11trcbrnt•l, hto 6 intt-ir1menle normal, J.\ que a cir· 
cul:ição ~nn(?:ufnea uindn cdA um p, uco lt>11h.1. Num quu1 to 
qu .. utP, nm11 crlançfl ativa e~t:\ ~util'1,•n1em4:'nl~ , c..-tida com 
us fraldas., camisinha e alguma YC ... ti111t"nh1 t·xtcr:or. como 
C'R$AQuinbü ou t·a.mbola. Pttrt\ dormir. um cob t:" 1 t,,rzinho tle 
ult:?:odff.o será usnr1n. Se a nnra da criança t:'~lÍYér ümiUe, é 
t-in:11 ct ~ que t'SlA St'nlt 1do c;ilor exoe~sivo. 

Pura que o b•~(• <•stcJ• cnnfortáv,·1, ,1 ta-lhe tômenle 
rouptobas bem ampla:--. 1::v,te s·1c<1S 11c tl1 r ,1itr e roupas mui
to 1u11arractAs cm redor c11 p "·Coç ,. ,\o \"t:!blir o pequerru
t'hn, es;tiquc-. pux•i. kiri.:t! a ruuí) ,, ma8 nu11('U C\S bro\llollos 
t1n ;:,~rni11has. 

Pa.râ vestir uma c~misa com mnng1s, enrie seus dedos 
p~la nwngt1, p~gu~ firme111t-nta a mi\ozinhtt do bebê e. com 
su~ ou1r.1 m:lo. passl:3 a m111J!t ~ôbrc o brucinhu. Vire-o cui
ds'11,s1-1rnente rlt: Ja110. (•nqnl\nto alisa a camibu nas costas. 

Cttmisolas, vestldinho~ ('Om c1ec< tt>s amplo~. podem 
ser ve,tidos pelos pés <lo llebê. l>Ppois . é só enfisr seus de
dos pelas mangas o puxá-l·1s ,ôbri• os brac:nbos. Vira-o sõ
bre a barrigulnha, enquanto abotoa as costas da roupa. 

Para vestir ,una blusa de malha, rechada, enrole-a em 
forma de rosca solta, estican,lo bem o decote. Passe a ros
ca por trás da cabecinha e, depol•, ràpldameote pelo rostl
nho. Enfie seus dedos pelas mangas e puxe-as para cima. 
Allse a blusa para baixo. Tirar uma dessas blusas é ainda 
mais fácil: seg~re a parte bUperior do braclnho firmemente 
e tire primeiro as mangas. Em seguida, laça novamente a 
"rosca .. e tire a bhtsa «por trás. da csbeclnha.. Casaquinhos 
abertos na frente ou atrás silo vestidos como camisinhas. 

O modo de dobrar as fraldas depende do tamanho da 
mesma, do sexo do bebê o do sen hàbito. Entretanto. lem
bre-se que uma allloetada nunca é agradável, principalmen
te an "' tratar de uma pele tn,; delicada como a do bebê. 
Portsnto, proteja-o bem, colocnndo su11 mão eutre a fralda 
e a barrlguinba, enquanto prende os alfinetes. 

----------------------
Mercearia Carvalho 

Box 23 - Cialeria lguassú 
\'endas por atacado e a varejo 

Grar.de deoósito de Queiios, Manteiga, 
Mortadela, Presunto, etc. 

Entregas a domicilio 

Av. Ciovernardor Amaral Peixoto, 311-Hova lguassú ______________________ __, 

Vale a pena saber ... 
+ A saúde das gerações futuras e seu desenvo1'·1-

mento normal só serno assegurado• se forem reduzidas as 
radiações produzida, pelo homem. E' o que conclui u:n re
l~tórlo apresentado por um grupo de estudo da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) à terceira sesslio do Comitê Cien
tifico das Nações Unidas para o estudo dos efeitos das ra
diações atômicas. Esse Comitê compõo-se de representantes 
de 15 paises, entre os q uals o Brasil. 

• A Comissão Econômica para a América Latina 
(CEPAL), órglio regional da, Nações L'oldas, recebeu com 
~rAnde 68ti~l1:1çfio a. n1,tícia dt'" qu-, o G,,vCrno Jo Chtle de
cidiu ,toar A~ Nações \Inulaa uma am11la faixa de terra no 
Patque de \'1tacore, perto da clda<le º" S•ntlago, para a 
coa,truçiio da ,eJe permanente da CEPA!. 

+ O I\' C'ong-rei.:;o Na('ional de :\1unicípios, renll1.ado 
recentemente ao füo d~ ,J,rnetro pela Assoclaçno Brasileira 
de \lunlc,plns, adotou por uoantmtJado uina r<>soluçnn rero
menJaodo "às Prefeituras e us Câmaras Munlrlpel• de todo 
o pai, que, no dia 2-1 de oulabro do ano corrente, seja da
do, em carAter solene, a uma rua. avenida ou pra(.·t1, em 
cada cidade-sede de municlplo, o nome de Nações Unldao' 
Como se sabe, a data de 24 de outubro, )á conhecida l m 
todo o mundo como o •Uia da• Nações Unida••. assinala o 
aniversário da luadaçllo da organlzaçllo mundial. 

FOTO ELITE t«•d•-•• a doo,iefiio part <Ula<ato. 
at-tfllt"t para doeaaua.tot em 30 mi

aetot. E1s,-ti1list& •• rtprodar~lo 4e retratol a erayon, dpla • 
61&0 Vu4u do llliqaÍll11, bhau, ,01dJ:01, 1utlil • 1lbu1. 

) 

IN M•••MI n.r, ... , tl4>-L•l•-T.J. 411-MM• ....... 

..... . .. . ..... 
O Volante Duas Pátrias 
t.en ao conhecimento do povo desta cidade, que •e 

acha ln1talado à rua lllnlatro Mendonça Lima, ~6. 

e Volante Oaaa Pátria• està 10b a compe
tenle dire~I'º de Eduarcre Raymundo Mar1101, q11e 

atende d &.riamente com aulas a qualquer bora. 

AO VOLAIITE DUAS PÁTRIAS 
kaa Mia. Mtadoa;a Limo, 46-NOVA IOLIASSÚ-1!. do Rio 

ACAUTELE OS SEUS HEGÕCIOS 
Ao comprar qualquer estabelecimento 

comercial, laça constar do recibo que as 
dividas eventualmente existentes até a data 
da transação, ficarão a cargo exclusivo do 
vendedor, registrando no cartórioº competen
te o recibo, para que a declaração acima 
possa prevalecer contra terceiros eventuais 
credores não confessados, evitando com isso 
dôres de cabeça e aborrecimentos futuros. 

... 
13azar São l?aulo 
FEIIRAGENS, ttNTAS, LOUÇAS, M-'TERIAL (LtTRICO, 

CRISTAIS E ARTIGOS ESCOLARES 

Teixeira, & Azevedo 
Av. Nilo li'eçaoba, 811 - Telefone 31.l'l•J20 

, NOVA IGUASS0 ~ - E. DO RIO 

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

PARA SUA MAIOR GARANTIA PROCURE f 

F ARACO Loterias 
UM!l eJ\SJ\ QUB NRf> F!ILHA 

Rua Mal. Floriano, ZIZS 
Tel. 313-N0VA I0UASSÚ 

Trav. Silo Mateus, 58 
NILÓP0LIS -E. do Rio 

....... ~·~·~~~~.., ...................... ~~ 
NOVA AURORA 
Bairro São Jorge - Ramal de Xerém 

T EftRE~OS SDI ENTRADA E SEM JUROS 

Próximo a Bellord Roxo - Facilidade de con
dução - Ótimo clima - Franeo progresso. 

Loteamentos inscritos no Decreto-lei 58 
\'E~DAS: A,·. llio Branco. 91 -5' andar- salas 10/12, 

ou com o sr. José \'ieira de Melo, no local. 

Empreza Fluminense de hpans.io Territorial e Agri(ola ltda. 

·---·-·----~~--· .......... ~.~~·~ ......... 41 

R, glstro de !moveis da 2' Clr-1 PRQLAR S A 
cunscrlção da Comarca de • • 

Nllópolis, Eslado do Rio . • 
de Janeiro Agência de Hova lguassu 

EDITAL A PROLAll solicita o com
pareclmento à ~ua no\·a. i\g~n
c1a de todos os porta,lorcs de 
utulot-i em atraso, a ftm de 
111c u;1q percam o direito à~ 
11uporláocias ja depositadas 

dn rom a pl,.nla oprovad• em 15 de julho de 1957, pela Pr,. 
'Piluro de•te Munlrfplo. As impuinaçõts dos qu• se julgarem 
ortjuditrdoR devtrão srr ;,preHntadas em Cartórlri, no pru11 
~e 30 dl••. conl?~o• d• 3• e ullh•• pubilração dhtr. No,a 
'euos,ú, 11 dr srt, mb,o de IP57. O Oficial: Hormu Gcau do 
Cunho, 1-3 -Hermes Gome& da Cunha, Oficial do Rrgistro ~e l1rótel1 
da 2• Clrcun,crlçã~. 

Pelo pre,ente, •lenderdo ao que lhe foi r,quuldo por 
Luiz Anlonfn Martin• Valenl•, inltm• Aloislo de Ollvtlra • 8•1-
••. Arlindo Pintr, Francl,co de fou'3, Jza!•s Peflx dos Santo,, 
José Marta Moreira e José Rcdrl~u,s da Silva, por •• encon, 
tr.1rem em Jog:tr fgnorado, par;:1 comparecrrem em nu Carló-
rlo, à rua <!r. Gel6lin Varia•, 90, n,sta cidade, e pagarem li 
imoorfânclas de c,s 3.498.oo, 6.076,oo, 5 525,ro. 9,85õ,oo e 
5.830,00, re,pectlvamenle, rrferent.a às presfaçõu atrasadH 
dos lotes de terreno situados no «Jardim San1a Branca>, no 20 
dlstdto deste Municfplo, Queimado•, por llts promttido1 com, 
J'l'~r, r as quf'" ,e vPrrerpm afé a dala do p,~amento, allm doa 
juro~ de mor~ e cus1a, ic,b pena dr, dtcorrldo o prazo ltgal 
de 30 dtas, serem os compromissos rescindidos e canceladas 
as respectivas av•rbações, nos termos do arl. 14, § 5°. do De· 
crrto 8.079, de 15 de setembro de 1938. Nova lguas,ú, 18 de 
set•mbro de 1957. O Olklal: He,me, Gome, da Cunha. l-2 

-----·-------------, 
RUY AF !~v~~~

0
!EIXOTO \ 

Diàriamente das 14 às 1ll horas 

Rua Afranio Peixoto, 99 - lei. 50 - Mova lguasstí 

_ .... ~--~--·-·~-~ .... -~ ... ---~·-~ 
COMERCIANTE ou INDUSTRIAL 

Faça da 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
a defensora de seus direitos e prerrogativas 

Asshtênda Jurídica is 3u ,1 s••. e sábados, das 9 ás 12 horM 

Rua Mendonça Lima, 236 - Sobreloja -----~ .............. ---~~~~--
PRODUTOS 

(F1Rci1N~ 
-,!.\RCA REGISTRAO.\ 

GRA\NJA\ CA\!n.OlUN.A\ 
LINS & FILHOS L TDA. 

Av,lmo fo,, Tar;arts, Oficial 
d,, Rtxistrr, de /mdvns da 2• 
Lircu,.i;;criçdo d.J Cnmarca de 
Nildpo1's, toe fni~J,c,., ptlo 
f>rts~nif, qu, Ern,~tu Cordo:;1,, 
bras,l11rn natural,zodn, viuvo, 
p,npritfd,in. domiciliar/o , ,,
sidn,t, tt(J av. Mina Barrttn, 
517, "" N,/dpulis, d, cm,for• 
midade com o dtcrtio 58, d, 
10/12/1937, J,posi/014 ,m .,., 

Comunica, outrossim, que os 
pagamentos de mensalidades 
pouerilo ser etetua,ios dire
lumenu~ à nova i\~(·ncla, a 
'"ª \l,.rechul Floriano Peixoto, 
1718, s/2, a partir das 8,30 h• 

Aves - Ovos - Pintos - R~ções 
Avelina, Suilina, Cevalina e Gadolina 

AV. NILO P~ÇANHA, 439-HL. 55-NOVA ICiUASSU 

cu,tórit"J, d trat•,ssa Sdo Ma- ~~~ 
1,u,, 52, nnt11 crdad,, mmw- ºp or::=~ar=-=.,a==" oi- --·I~ o IJ o O~ ' 
ria/. planta t ,,s ntctssar,n~ !J 
drc~nuntos rt(trtnlts 00 ,,. :) r 
10,,u,,.,n10 ,1, ""'ª drta ,1, ~- f R l G IDA I R_E: Produtos lfflllf#---- e 
t1tras composta p1lo1 /olts ~ ~--~ ' 
•rimtros 81, 63, 65, 67 t 69 du ~ • 1 
,.,., /nsl Nascimtnro , 122, j~l :

1 

• -~ ; - da' 
~~t· :ito 'j~· ;:,~ J;;;);'.;_ '~~; ' -.. ~ ,._eneral Moto·r·s d-o-Bras·11 S/A 1 
qucHS foram tlit'lthdaç, rm 31 \J 

; lults dt d1t•trsQ!) mtdtd,H. '"· 
do cc1nfo,mt planta up1vt1urltJ 
P•"' J-r,,,,,.,,., ,,,,,, 1'"""' ~ Domésm:a Caminhões 
f'w J,tlo pr,, ,,.sn "· .f:i6n7. I 
nu , ... m. ,,, .,, .. ,.,1. ""· , u f 1• Comercial Carros 
duu,1r/(01•a .. 1,,, .. , .. " s.,,7'1. ~ .,,.·(aS AcessóriOI 
,1, ,~ Y/1n~. o, "'''' "'"" .,. ~ Sorveteirns .-"' 
ll4utl,,s no p,rtm11, .. ,.,b,u,u ~ tl 
:~.,~:~n~~·.,;;,Jt~·,:~'.'.,,~~-':.:;-, ~ 0·1str·1b1•idora nulo Peças "Oautop" S/I 
tmJu • .As ,mf)~g,w<O-s ,1,,s 'l"l ~ IJ! N I 
Jt 1i-lgu,,,n pr,J,/.r.1du, dt-
t•t>Do sr, op1r.,n/uJ,., .,,. tu,- AGEN r E,... AtJTORIZADOS "'"º út11t,u Ju p,. ~, Je ,,,,,.. J • ;,:, • ,., ''º' d,.,,, <•"'"""' d,, ,,, ·1 o,- . . . m geral 
..,,,,. • 11/1,ma pubhcura, dtS- 1 IClna etpec1ahzada para reparos e sSJI 
1' N,Mpoii,. i:! ,1, "Kº''º "' 1 Trav. 13 de Mar,o, '8/72 T 1 272 ~ d T 1 " DAUTOP-Hova lgu• 19l7. o O/rc,a/ do l(,~,,,,o "' 1 1 .. e . - tn . e e,. 
Jmot•,IJ, An·IJno J<' e !'avuu. g a-, :ec=- ..----,e:-- <Jr 

~l 

~ 
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calllr,01• 
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Domlllgo, 22-IX-11107 

Concorrência desleal dos 
camelôs aos feirantes 

... 

Os feirantes de '\ova lguassú. que pagam 
impo•tM rf'gnlarment,• de suas barracas e tab_u
leiros a P1·t>f··it·1rn \lun1C'ipal e ao Estado. estiw 
descnn t<'nt ·s co•n a ('oncorr(>ncia rlesle~l que lhe, 1 
fazem os camelôs. E~pertos. aguardam elc.s a JMS· 
sag,•m cio tisc:ll <'111 enilra1:ça. e l~go se. instalam 
espnlliafatosa me•nte no meio da r~,1. d1f1cultando 
e às ,·ezes até 1mpcrtindo o .~ov.1mf'nto das pe~
soas que fazem <'0111f)rns na IP1r11. além disso, !1-
cam entre l'Ste e n~ut'le tnh~leirn. tntre esta e 
aquela oarraca. a vcnd,•r. !Jvr~ de impostos, ~s 
mesmas mercadorias das dos feirantes, que nao 
deixam de concorrer com sua parte para os co-
fres municipais e estaduais. . 

Ficariam satisfeitos os nossos feirantes se as 
autoridades tomassem as seguintes providências: 
uma no sentido de não permitirem a concorrên
cia desleal dos camelôs. cobrando-lhes também 

COtaflO DA LAVOURÁ 
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~-~" ~ Depósito de Doces 

1 · , 1 e OSME E DAMIÃO 
' 

Grande 
arrazar, 

festas 

(A~erto até às 22 ~nras} 

sortimento, a preços de 
de balas e doces para as 
de Cosme e Damião. 

.. 

os impostos devidos e. determinando-lhes os pon
tos em que devem ficar; e ,,utra para que a 1 
Prefeitura cobre dos feirantes. em vez de sema
nalmente, mensa lmente os impostos. Visitern hoje mesmo o 

NÃO PERCAM!... 
Filmes a cr$ 35,00 

Revelações em 24 horas 
Retratos para Documentos em 2 

Fotocópias em 30 minutos 
horas 

I 

DEPOSITO OE COCES ' 

Rua Bernar~ino Melo, 2101 Nova l~uassú - [. ~o Rio 
IFOTO PIETIIZ --~---------~---.. ·----··-.. ·----·--.. ---.. --....... -•. ~ .. --................ _ .. ___ ,. _____ ,., .. _,. .... _,. .. _______ ,. ___ .... .: 

Rua Mal. Floriano, 2019-Sobrado-Hova lguassú fleva~o a Promotor ~e Justiça ~e terceira 
Contribuições para as obras da ' entrância o ~r. Raul ~e fi~ueirc~o Meireles 
IGRUA DO SAGRADO CORAtãO DE JESUS Recebida a notícia do ato de sua promoção, o distiot,. 

~o Livro de Ouro que se abriu para angariar fundos 
em bene!lc!o das obras da Igreja do Sagrado Coração de 
Jesús, à rua Joao Martins, no Caonze, encontram-se as se
guintes assinaturas : 

De CrS 20.000,00 - Antonio de Oliveira Carvalho: de 
CrS 10.000,00 - Abelardo Soares e Sociedade Nacional Re
construtora Ltda.; de CrS 5.000,00 - Viação Silo José [Oscar 
Soares). Evaoil. Bazar São José e Oswaldo Meodes de Oli
veira; de Cri 3.000.00 - União Industrial de Bebidas Jguassú 
Lt<la.. Joaquim ílelra e Manoel Luiz de Andrade; de CrS 
2.000,00 - Ayres Rozo, Antonio Gonçalves, Vitorino de Melo, 
VergiUo Ferreira Duarte, Washington dos Santos, Ellzio Mar
tins Moreira e Hortensla Vale; de Cr$ 1.000,00 - José Fer
nandes, Ernesto Moreira, José de Moura, Brasilla de rarva-

Promotor de Justiça nesta Comarca, dr. Raul de Figueiredo 
Meireles, enviou o seguinte telegrama ao Goveroador Miguel 
Couto Ftlbo: "Após vlote aoos Ministério Público e treze 
exercício ininterrupto segunda entrâoci~, recebo mioba pro
moção terceira entruocla como ato generoso ben~mérilo 
Govêroo Vossêncla quem tribulo minha gratidão. Sauduções 
respeitosas". 

ESTUDIO DE CULTURA ESPAHOLA 
Abre curso de CONTAU!LlDADE PRATICA 

Comercial, Bancár," e Imobiliária 
lolormações: das 16 às 18 boras lodos ,,s dias 

e 4ª'., 6•' . e sábados até às 21 lwras 
Rua 13 de Maio, 85- GruPo- !02-Sala 3- Edif. Imperial 

( 1 H E (GUASSU' 

lbo. Fsbrica de Bebidas Drama Ltda .. Distilaria Ibéria Ltda., 
Gomes Felgueira Ltd11., Telmo Fernandes, Abel Mlza, Altair 
Pimenta de Morais, Padaria E•trel" Real, José Machado. Ar
thur da SIiva, Walter Ferreira VIiaça, Evaristo Lobato, 
José Haddad, Lojas Maracanã Ltda.. Fubá Graollno, Casa 
Adrlanino, Flavio Baronl Nogueira, Joaquim de Oliveira Car
valho Sobrinho, Jos~ Dias Ferreira e Fóbrlca de Bebl~as 
Marilene Ltda.; de CrS 500,00 - Bar O. K., Walderniro de Fa- Notin~as ~e Morro n~u~~ ria Pereira Sapataria Guilherme LMa., Antonio Santos Neto HOJE - "Nu n e a deixei de te 
DJonizio Cunba. Armando Ribeiro, Humberto Ambrosi. Crie~ ornar", com Roclc Hudson, MJss cor- (Do corrc . .;p1111d,•11t, 
tolino Chave,. Raul da Sil,•a Júnior, José rtos Santos. Ma- n<II Bo,cher.. • Geo,ge 5 ' nd•l'S. Hélio Lopes Ferreira) 
noel Joaquim, \'tlriv.sl ,te Freitas. Manoel J. Ribeiro Filho, Horário: 14,00, 15,50, 17,45, 19.40 e 
Antonio Pedro. Bernitrdiuo Augu~to Martins, Joaquim )loura 21•3.,· Há um gr:inde calendário socta·

SA, Otactllo Liclirci, Antonio de Sousa. Cttsa Saotos Antonio ... ~tf:s~~~s':•, A c~A=~~-r~~a~t;; =~t~~,i~fct:e~!f~~ss: s;:rc~~! c~r~f1~da~ 
Eloy Bezerra, Antonio Me,n1es. Luiz Acgut">tO Ma;tins, dr. pro::csegulrã por todo o outubro vin-
Nllton Fernandes. Aderbal Rodrigues, Confeitaria Elite João e Ava Gar.:tner. douro. Caberá a paroqut3 inlc â·lo. 

da Silva Triol'tade, Or)audo Soare~. Hubeos Barbos11 de AJ- .. ~~~:~~~:~~túAglo oodr:1Npr~~crl- ~:~ ~ev~~?! ~~~~r~.' ~~~t~I~ ~~!!1i: 
meida e Um Devoto; de CrS 250,<XJ - Sapataria Aurora; de a quem se espera a mesma m:.nt
CrS 21>0,oo - Abel Marques Torres. Murllo Costa Alvaro ~ ~:~~r ~º~et~;rr~~ªe.Mayo, George festaçâo popular cte fé e énrinhô 

Alexandrino, Darcflio, Edmunrlo Lnpes de Snm~a: Empresa (INE VERDE ~7::;,~ad~/1~p;;t:~t:~t~r;;r~1·e;:n~:~-
lmobUiárfa Guimarlle~ Ltda., Cm Dt!voto, AveJioo Pinto e to - pu~Jtcado em outro ,,.,cal dé~-
SalomA.o Feydum. tP jornal - atingirá o clirn~" no do· 

~~~....,..~.~-----~-~~ ... ~ IIOJE: - ''O homem qu~ st-bia de- ;r~ng~~n~~~'!~~a~erJ:'\ 
1~~t~18

1:r~!~ 
A g r a d e e i m e D t o IA g r a d e e i m e n I o ;:~~··. com James Stewart e Dor1s g:;do~uj~rr:1~ 1 rgt c!~~"u~~~":~ fe~, ~a'l 

Por intPrmédfo deste pr()S- AMANHÃ E 1 ERÇA-FEIRA _ g.e~~:~a~lº~~.,~~d~~(.\;~ ~~~~;~:,, 
Eu. -~faria Teresa StmAn ti~ioso órgão I0<·al, quer o "O mho de Ali Babâ". com Tony de 57, na sempre bonilr1 soteold;jde. 

leostb1hzada. agradeço. de Cí1• a.gradecer OS f!erviço~ profis- ;°:auurt~sa inr,i:~.r e~~~i~i~o;~ro;urret~ ~~c:i:~ah~~:~~:;,.~0pand;~<:~l;1o~lt 
ração, a todos os qu~, com "1 11 n11is do rir. Deoclécio Dias "de outubro: missas às a e• 1s hor ... ~ 
tanta genero,.fdade. adquiri- ~1achado Filho, dur,rnte a gra.- QUARTA E QUI!ll'.TA-FEIRA _ e teH~o. ,, notte. Q!; dl~s s. li e !'lJ 
ram votos para a mtoba elei- ve enfermidade quti me tele- ··cue1Ta entre pl:.net.as", com Jert ~rtencerão ao vasqutnh,., para rea-
ção de Rainha da Fe1>ta ,·Pri- ve no l~lto duraott, qua:.ó 15 ~~~~~':-; e fe~~~h~ºd:r~~ia ~~;~: ~~ç~~ ~::,~

1!~r~: c~~o~~â~e~,"a Rd:1: 
mavera em Portug-al•. contri- Jia~ ,:trn. ta; lançamento d3 pectr."' fund:-.rner-
bulndo em benetir-io tio Lar Nilo fosse o seu desvelo e tal da nova st"de a secuir e na u:u-
de Jesús, obr a beoemér1ta c1o cuidados mérilC/\8, numa hora .. gE~!~~E~~~roA d~º,!:~ls~~h-;:: ;~ ~ª\~st~ 1~/"~·~ª1

~:~(~'1!~~0 ·d~ 
•audoao prof. Leopoldo Mu.- l'.m qua sentia minhas !ôr('aM com Tony Curtis ,. Janet Letgh. As.sts, cuja con.tss:io, fi.Ob a pi·('· 

cb.ado Barbo:-.a. "'ª exa.urir1:m, m'!u final, tal sldêncla ao prof. Leonardo caricio 
Que Ueua retribua, cm dr,. vez. 11Hl'e outro. E L E I T Q de Almeida, trabalha para mante, 

bro, a tanta colaboração re· Agora, r>orPm, que me en. R: o brllhantlsmo f"xlgldo por 
1
ua tra-

cebldtl. contro !nt~intnienle rehtabe- dtção 
Que to.lo~ DÓ'.'!, l)!'U8~):iua-; Jprl,1ít, não po~so detxar d(-'. .Já, regu)ariZOU SUa Si- - Cusamento 1: X !>r .\lua..:• 

noa, unldob, pos~amo~ c·on.

1 

puUllc&menl ... 1r.t"o1l~t-.tnr nu-
llnuar dando no~:--.o auxtlJo nha !!rtltli1&o n t''-s,• m(•<llrtt tua~'.-l<> eleitoral ·1 

Leopoldo com :.a sta. EunLL·c: de .l-'P1· 
lquelae. trmilzlohab qu~ muf- igua~1iuan<1 1 l\ o rnh·re.;~a,tú PrOCUl't' o t:bCl'ilÓl'lO 1

i.1
1. Ele- mtio dou e t;ra. João Lc, 

to nece!-stta.m de oo&so apoio, pelori tteu~ clh.-utf>M, -quanto rto vereador Quaresma pvldt>. rl.s do 1:r e r.a. Arlnnto d 

• ftm de que, amanhã, ela'ó pela !i-0rtt, e prol,!rt·s1-11 d1! i-11a ,-------------•·,_•_
11.,, 

J:><>ssam ser dJgnas de um lar. terra natal, ptJr cujob lllbos 
utela à lamma e à sociedade. se Inclina como Jot o meu 

A todos, toclush"e u~ delt- cttso - ov rr.&15' puro e 1-a 
ceda1 Prtocet,as. em meu no- croi.santo do~ de\'t:res. 
~e e no de meua pais, e, mais No,·a Jguas:iú, 20-~J - i,7 

Aulas de doces, salgados e bolos 
Sta. NEU:lc\ 

CASA - crs 290,000,00 •EHQUETE• POPULAR 
Vende-se no centro de Nova 

Iguassú, com 1 sala, 2 quartos, 
2 varandas, cozinha, banheiro, 
etc. Tem bom quintal com 1 
qu&rto. Facilita-se o pagamen
to. Trat&r com d. Celio Wad
dingtcn Cunha, na Recebedo· 
ria d~ Rendas, das 10 ás 16 
horas, de 2• a sexta-feira. 

2-3 

Acordeão Vende-se t, verme-
lho, com estoJo, fa· 

bricac;ão italiana, marca «Scan 
dallil\ , com 80 baixos. em per
feito estado, pouquissimo uso. 
Ver e tratar à rua Santos Du· 
mont, 13. Tel. 214. 

Vende-se 1 casa recém-cons-
truida, com 2 quar

tos, sala e cozinha , faltando 
ainda terminar o resto da pin
tura, a cinco minutos da Es
tação de Comendador Soares; 
poço com abundância de ãgua 
no quinta 1, em terreno de 
12 x 30ms., livre e desembara· 
çado. Negocio urgente, e à vis
ta. Preço : CrS 70 000,00. A 
quem interessar, Cbrta por fa. 
vor a Artur Tavares. Rua São 
Vict:nte, 34, Tijuca, Rio. 

Atenção Vende se uma pro-
priedade em ternrno 

de 12 x 42ms~ e uma casa com 

O "Diário Fluminense" de 
Niterói, ••lá realizando uma 
•e o q 11 e te, popular 8ôbre a 
prerer é11c;a do eleitorado, em 
!Orno de candidatos &. Gover
nador do Estado. 

Ouviu dez pes~oas no pri
meiro dia, oas ruas de Nite
r ói. ohteodo o seguinte resul· 
tado: Roberto Silveira, 9; Ama
ral Peixoto, 1. No segundo 
dia de reportagem: Roberto 
Silveira, 5; Amaral Peixoto, 4; 
Pereira Pinto. t. 

Após qu•tro dias de •en
quete•. o resultado é o se
guinte: 

Roberto Silveira 
Amaral Peixoto 
Outros . . . . 

25 
12 

5 
\' ale ac~otuar que o "Diá

rio fluminense" nAo tem vin
culação alguma com o P.T.B. 

DURVALIHO DOS SAHTOS 
Despachante Estadual 

Serviço de Contabilidade 

Rul:l. dr. G•túlio Vorgas, 58 
Sala 22-A 

NOVA tGUASSú - E. 00 itO 

sala, 2 quartos, varanda, ter- ,,,,,,,,,,,,.,.~-.v .... •.• .. ,,,-.,r.
raço, cozinha e banheiro com-
pleto, água e wz, terreno tocto Vende-se uma boa Quitanda 
fechado e plantado. Faço q11al· com ótima reaidêr1-
quer negócio, por motivo de ci'll :\ rua Berni:1rdino Meto. a. 
vl•gem. S. ito à Estrada de Am· 1 1707. Ver e trutar no loc l 
b3í, 1527, em frente à Estrad,1 c:om Alb.:11 10. 2-2 
da Guar1 ta, em 3 Corac;õe ;. 

Aluga-se t apartamento de 
sala, quarto, cozi

nha, fogão a ~ás e chuveiro 
elétrico, na rua Manoel Coe 
lho, 16, K· 11. Tratar no 1uc,.:ül 
ou na rua Sebastião de La
cerda, 365. 

Vende-se um~ casM com 2 
Qu I tos, sala, co21-

nhc1, b ,nh"iro c<•mpleto e co
pa, e uru tt:rreno de esquín1 
som 28 x 20ms. Rua Teles B1t
lt.!n~uuL t 204, .:t 10 minutos da 
Esl cão. Tratar pelo tele.tone 
12 <liJO. </Orandão. -------.. ·---... ·-···-----------Farmácias de PlaGtão 

Estão hoje de plantão as farmácias Ceotra.l, 
rua Marechal Floriano Pcixot0, :!l!J~, te!. 16 11 
Fluminense, uv. ~ilo Peçanh·,, í!J, tel. :!O. 

Plantao Noturno 
cidade de Nova 

e semanal das farmácias desta 
lguassú, durante o corrente ane 

1 

Sâo Jorge Nilo Peçanba 
Ru,1 .\1al. f. lori.:ino, Tl!.I.471 I Av. Nilo Pc-1,:anha, 5G 

Silo Sebastião Imperatriz 

• ncero agradecimento. Edé1io Souts Pereira 
, No\'& Iguas,ú, 2u-JX 1957 Subdelegado 

Acclta. eucomtnôu. pnra h:blas e casanit•11toh-. 

.\tendt diâriamente à rua da Concórllia, 1"10 N lguasill 

Domingos 

2 .. -felras 

au.fc-iras 

f"-t'eiras 

Ru• Otav10 Tarquino •º A·,. Nilo Pt!ilnba, 550 
Sao Geraldo N. S. Aparecida 
Pu,, Mal. Flon.rno, ~ 1 Ru:1 ,\tarc<:h:r.l floriano, 1662 
São ,Jo,é . , As. Farm. Jguaçú Ltda. 

lon L Machado FIiho, Consultor Jurídico da Diocese 
Causaa Civeis, Comerciais, Criminais e Trabalhistas 

· Mariano de Moura. 3 (ao lado da lrreJa de Santo Antonio) - Nova lguaud 

t Serzideira 
1 ('e munJt·r, a bit'US Jrrgc.rses 
1 (• &m,~, IS que ac·ul>:,, etc um· 

1 

dur-s~ da I ua ~Ial. Floriano 
rsru. a rua Bernardino MPlu. 
lót9, nesta cidade 

Sábados 
1 

R. dr. 11bau, 1.,;9, Te! l'.::8 1 h'. u ,\ Ol.nio l arquino, ~ 
Amerirttna . / Dinorah 
Rua 13 Je M,110, l.."J aua dr . Ortulio \"Jri;:.11, IX 

Santo Antonio Silo Ouoiel 
Praç:,; da liberdade, !!8 [ Ru,, Bcrn11rdlJlO .\\dl). 1117 j 

1 
Central I Fluminense 
Rua Mal. F:ori.1no, 2194 1 Av. Nilo í'eçaoh.11, 79, Tel. a:> • 



o:sculirão os pro~lemas liga~os à cultura ~as plantas cítricas E· R,~;õ~ 
Reunião de técnicos e agricultores no Quilômetro 47 

IG(JASStJ, 
do Conselho Administrativo 

E..,_ STA mnrcada para a rroxima quinta-f<'ira. 
.t dia :c6. '.lata em que se comemora. anual

mente. o «Dia da Laranja». uma reuniilo 
d <' léC'nicos e agricultores, promovida pelo lo8ti
tu to de Ecologia e Experimentação A gricolas. cujo 
ob,;d1Yo é a discussão de rel evantes problemas 
re. :1l'ionados com a cultura das plaotaR cltricas 
no Estadü do Rio e no Distrito Federal. Obedece
ri\ a um programa de conferências, palestras e 
de nonstrações de campo, fazendo parte do es
q t• c•nrn el e amparo ténico à citricultura !luminen

<'O no Bn!stl ,, pelo ngrônomo :\!ílton Ana<'leto de 
Sousa \ ieira; «Combate :í eotezía e aos calendã
ri<is anuais de pulveriza\',lo,,, pelo agrônomo Char
les F. Robbs; «-;istema de manejo do solo em la
ran,ial•. pelo agrônomo Ady Rodriguez. do Insti
tuto .\gronú!I'ico de ,~amprnas: •,\ subeaxertia da 
lnranj,1», com demonstraç,io rle campo, pelo agrô
nomo Dalmo C. Giacometti Será abordada. tam
hlim. a noYa regulamenlaçüo para as exportações 
de frntos citricos. 

~e-· earí oca, cm exect,ção pelo projeto nº 36 do Quaisquer interessados poderão compa recer 
ETA. em colaboração com o Instituto de Ecologia ao III Dia da Laranja, havendo atualmente fac ili
e Experimentação Agrlcolas e, ainda, com as Se- dade de transporte para O quilômetro 47, pelo 
cr.,tar ias de Agricultura do Estado do Rio e do ünibus de Mangaratiba, que 8ai da estação rodo
Distrito Fede ra l. viária na Praça Mauá, às 7. 9 e 12 horas. O a l
Cido de Palestras. A sessilo de instalação dar-se-à mõço podei á ser feito , a preços módicos, em dois 

a) - Incluir n o Departamen to Feminin 
Nunes da Silva: b) - tornar sem efeito o item º. b~ sn. td1tb 
cão de 10 do corrente, com relação aos sóc:os ma lia r,1o1a,. 
e 1336: c) - conceder 68 dias de licença ao DI · ' lcul,s 211 
tas, sr. Laerp Chambarelli Pr isr.o, a partir do d~e '>r de F,s
rente; d) - consign11r votos d e congratulações pe~ 10 do tor. 
do aniversário oa talído do cel. Nicolau R odrigu;' PJ!J•g,,n 
::>D. Presidente do Conselho Deliberativo; e) _: • S lv,, 
reahzacão da confPrên~i;1 do d r. Aliomar Baleeiro. utor,za, 1 
21 do corrente, às 20 horas: f ) - nomear os sócios ~•raN ° ~i. 
So r es, Crlstolino Chaves e Nelson Marcos Belém \ ~1~n 
tarem o Presidente do Conse_lho Deliberativo ~et ~t V,Si• 
Rodrigues da Silva; g) - demitir. 1-'0r falta de oa a ' 01•u 
os sócbs matriculas ns. 84, 12,;, 187, 201 , 260, 2RIJ !H.'g .. !.11.•~. 
•Ili e 1366. ' ' ''"• •. ,., 

Nova Iguassú, li de s ete mbro de 19Si. 

Amaury Pimenta de l\lora::..: .. ºiretor Geral dt Secre!al"ll 

Portaria n. 7 

às 9 horas, na sala de eonie-1 resta urantes: da Coo perativa dos Alunos da l:ni 
rências do IEEA, sendo depois desenvolvido o versidade Rura l e o da Cooperativa dos Servido
seguinte programa de palestras: «O câncro citri- rcs . 

A diretoria do Esporte Clube Iguassú, reunida em .... 
ão de 17 do 1·orrente mês, usando das atribulçõ1:1s que lh• 

conft r e o a rtigo 70, lt tra .. e», dos Estatutos · · 

·---..-.----· ... · ... ·-----~~~~~ ............. ·-·-·-·--·---·-·-·--·-·-·· 

t1lllDI DA lAVIUIA 
JUIZO DE DIREITO DA CO• 
MARCA DE NOVA IGUASSÚ 

(Cartório do 50 Oficôo) 

Coosiderando que o quadro social do Clube tem se 
mostrado absolutamente in diferente e desioteressE.do Pt!o 
Concurso da «Rainha da Primavera• do corrente ano; 

Considerand , Q·:e a m .lioria das candidatas, apreser.t--

EDITAL DE ClTAtÃO 

Jas pelo Clube P -' r::l concorrerem, tem recusado , ~ convites· 
Considerando q ue é praxe do Clube organizw a fe -t~ 

d 1 tradicional Conc urso com •· renda apurada pela ve1.da 
nos votos das cand1da t ~: 

(5•J;lêJ·i•)lf:l·l#l!J4a•U4:i61ii'l:J-J·i•l•M#iiWIW•lW ~t ,,,;c .. ,., .. r;:,e-9 
~ _ fundador: SILVINO de AZfREDO -.....-- - -

lled. e Oficinas: Rua Bernardino Melo, Z075 Telefone, 180 

COM O PRAZO DE 30 DIAS 

O doutor Admdrio .Alv,s d, 
Mendo11ça, Juiz dt Dir,i fo da 
Comarca de Nova lguassú, Es
tado do Rio de Janeiro, na for
ma da lei, etc. 

Considerr1ndn qnP, apesar do aumento das mensalida
des. o Club~ não ts t I em condições de arcar com a respon
sabili i ade de uma festi:f. que t.'Xige despesas VL.ltosa~; 

Considerando que a D iretoria tem tido sempre a preo. 
upação de empregar q uase t\)da a renda do Clube nas obras 

do Ginásio de esporte~, 
RESOLVE: 

ANO XLI NOVA IOUASSÚ (Estado do Rio), 2Z DE SETEMBRO DE 1957 r-i. Z.114 

Legião da Boa Vontade Carlos Dlberto da Sllua, Faz saber, a fodos quanlo , 
presente edital, com o prazo 
de trinta dias, virem ou not l
âa tivrre,n, que por lsfe mt;o 
cita Ederba/ Pinto dos Anfos, 
para no p,ozo ltgol, s, habi
lita, no inventdrio de seu tio 
Mono,/ Pinto de Souza, que st 
,processa 'f)or êslt Juízo e Cor
t6rio do 5o O/leio, sob os p,. 
nas da lti. E para que o no
ticia clugut ao conhecimrnlo 
de quem interu,sar posso, se 
passou o presente, que sera 
afixado e f>ublicodo na formo 
da lt-i. DaJo e passadfJ nesta 
cidade rle Nnvn Je-uossú, Esta
do dn Rio de /ane,rn, aos dozt 
dias tio mês de s,t,mbro do 
ª"º d1, mil novtcen tcs e cin
QHtn la e sete. Eu, Hermes Go
mes da C II n h a, Escrivão, o 
subscrtvi. - Admário Al\'es de 
~endonça. juiz dt D1oito. 

Art. 1 ° - Revogar o Regulamento do Cor,curso para 
Rainha da Primavera, do corrente ano, publicado no "Cor

rt:>io da Lavoura" em 11-8-1957, e, em consequência. caoce• 
lar a festa programada para o dia 28 do corrente. 

Notas do Núcleo 3 de Nova lguassú 
Em virtude do acúmulo de noticiários pelos Programas 

da LB".' pela maobã e á noite, não tem a Sede Central po
dido divulgar as notas do grande Movimento deste setor le
gionário, razão por que paijsamos a divulgá-lo aqui. 

Sopa do Pobre 
Desde a sua inauguração, como foi noticiado, aqui e 

em 4 de agôsto, já distribulmos no «Galpão da Caridade, 
mais de :lo00 sopas substanciais, que valem por um almôço 
e jantar. 

Já !oram fichadas 520 lam11las deste Município, com 
grande distribuição de mantimentos, leite em pó, remédios, 
roupas. emprel(,,s e transporte de doentes aos vários bospt
tais de No, a Jgu,,5s ú e do Rio, Inclusive um para o lepro
sário ~e Hlo Bonito 

'. maior partt destes tivera que ser levada para o 
Rio, por falta de vaga em Nova lguas,ú, razão por que va, 
mos empreender um movimento para aumentar " sua capa
cidade; outros !lcaram em trntamento em oasa. 

l::slamc, preparando a instalação da Sopa do Pobre 
em todas as localidades do Munlclplo. 

Despachante Ollclat da Secreta
ria de Segurança Pública ju;:to 
à Delegacia de Policia nesla 
cidade. Rua Gelullo Vargas, 226, 

Nova lguassú, E. do Rio. 

1 

Margarida Cristoffel 
Confecções de chapéus de 
senhora, s o I i d é os para 
noivas, grinalJas, bordados 
a fio de prata e ouro para 
ve-:,lidus de uoivH, flurts, 
ele. Buquê de noiva natu
ral e artificial. Tamanco 

praiano e holandês. 
Rua Bernardino Melo, 2165, 
aplo. 202 - Nova lsuassú 

Nova Jguassú, 17 de setembro de !95i. 
Atbayde Pimenta de I\Joraes - Presidente 

IDR. JAIIR NOGUIEIRA 
CIRURGIA GERAL 

CONSULTÓRIO: Rua Otavl<!' Tarqulno, 8 - Te!. 245-J20. 
Dlàriamente das 15 às 19 horas. 
2 .... 4". e 6"., das 9 às 12 horas. 

R E S I Dr: N C J A : Rua Rita Gonçalves, 561 - Tel. 261 

Rasgou seu terno? 

SERZIDEIRA 
Rua Bernardino Melo, 

no 1549 
,-;ov A JGUASSU' 

Como evitar a "asiá\ità' 
O Serviço Nacional de Edu· 

cação Sanitária (SNES) aCOD• 

selba: 
1 - Abolir o apêrto de mio 

e lavá-la lrequentemenle. 

Continuamos upel•ndo para todos de Boa Vontade, a 
1111.1 de nos trazerem apoio e auxílios necessários a este 
Grande Movimento em prol dos Pobres, verdadeiramente 

poores. Deus Está Presente Viva Jesús 1 
A todos o multo obrigado de Eugeolo BeauvaUet. 

1 Ba~ar Americano 
Ferragens, Alumínios, Louças, Tintas, Cristais, 

Brinquedos, Papelaria e objetos para presentes. 

Delfim Pereira Montenegro 
CONSTRUTOR 

2 - Manter o organismo,m 
condições de reagir à mJ,c. 
çlio, alimentando-se bem. do~ 
miado oito horas, evlludo 
esgotamentó !laico e o uto de 
bebidas alcoólicas. 

,----------------------

\ 

DR. LEANDRO CARLOS GRANDINI IRMÃOS MATTOS 
i\v. Santos Dumont, 626-TeL 69 
Nova Jguassú - Est. do Rio 

3 - Manter ventilados 01 
locais em que permanecer e 
evitar aglomeraçlio em am· 
blentes fechados. 

DOENÇAS DO CORAÇÃO 
ArteriopaUas Periféricas - Eletrocardio~ra ma 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 2029 - Tel. 28-J20 

Con• u116rio: Rua llfal. Floriano P ei"oto, 1798 - Sala 201 
~egundas, qua rtas e sextas-feiras, das 14 às 19 horas 

Filial: Rua Ministro Mendonça Lima, 149 ' 
NO\' A lGUASSú ESTADO DO RIO 

A VAC A L E I TE IR A E -=º~1 __,;;T"--A_I_S_ 
Registro de Imóveis da 2ª Cir<unscrição de Hova lguassú 

P ode-se c.:>nhecer uma vaca le1Leíra pela Súma de sinais 
q ue e,a ~preseri t<i e que estão, hoje, determinados zooqliimi- Hermes Gomes da Cunh 1 , Ofic ial dll Registro dt! Ir!' ó vel~ 
carr.e nte. sob basts 1:ertas e com um caráter cientifico. da 2& Clrcunscrlçao, 

Tratando-se de gado cri<..ulo. comum. êsse gado que co- Pelo presenle, atendendo ao QUI! lhe foi requerido por 
bn· as mah,res exhm~ões dos nussos c&mpos, n?lo se poderá, Alberto Coco22:a. Indústria, L::woura e Comércio S. A , Intima 
entrttanto advti:lr o mesmo con}·,mto p 1 ra se produzir um José de souza Stquelra. Etcto Ferreira. Dlomedls Santana, AI 
tip que • .. selt'ção criou para ser alimentado de um n.odo bt:rlo Mlchcl e José Moreno Auujo, por sc> enconlr:uem e m 
to, u t."!-pedat. lugar Ignorado, para comparecertm em seu Carlórlo, à rua d r 

E' claro que uma vaca holandesa de alta produção não Gc:tullo Vargas, 90, nesta cidade, e pagarem as lmporlanclas de 
po 'e VLver nos pastos de g1irdura ou de capim 3ffidigoso, Pf!'los CtS : 242,oo. 2.884,oo, 4 702,50, 4.212100 e 2.980,So, respectiva. 
m i·;ros &fora, sem o trato que o seu organismo t:x1ge p~ra menlc=, referenlea às prestaçõew atrasadas do, lotts de terreno 
proJuzir a qu c1nUdade Ce leite Que bz ret·omendá_vel a iaca iHuados na .Cld11de Jardim Marajoan•, no 6° distrito de&te 
Mu1W gente há que aconselha r ~ças fmas aos cnadore, st:m Muntcipto, Japetl. por éles prometidoa compr~r. e as que se 
se procurar tuzer à lembrança qu.: um gado fino n?\o pode vt11cerem a,é a data do paaamento, além do! 1urr1~ de mora e 
dispensar um t r.-.t.,mento adequado; não pode fH.·ar tl-Xposto c,,stu, sob pena de, derorrtdo o prazo legal d~ 30 dln, serem 
ao s ol &rdente, f4z4:-ndo longas c:hminhadas a descer e subir os compromissos usclndldo:, e canceladas as reSpt>~llvas a\ler
m orro pera procurar água e a comer capins velhos resse.:a· bações. nos termos do art, U, § L0 , do Decreto 3.079, dr 15 dP 
dos. escassos, como &contece com o nosso g1:1do ~rioulo. aeh:mbro de 1938. Nova lguust\, 18 de sttembro de 1057. O 

P ora se podt>r conc1lh.r o inte resse dt; t~~1ar u~ reba- Oftcfa1 : H1rm,t Gom1s du Cu,,,ha. 1-2 
nho leitelro que dê boa produç~o e que não seJa preciso H"r .,._ 
criado de cothet ra. é necessâ-rio aceitar &:Jp~nas em termos O Htrmes Gomts da Cunha, Offc!~I do Rtg19lro d<Imóvels 
conjunto de r egras que se Jtrma para a formação do rebanho. d~ 2a Circunscrição, 

o gado crioulo l,.)ode ser mdhorado~ sabe-s_e que a í~n- Pelo presenh-, atendendo ao que lhe f,1'. rtqu~rldo por 
çlo é que fez o l,rgão. Uma vaca que dá dois l!tros de lt.'ite Alberto Cocon:a, Indúslria. Lavoura ê Comérdo S. A., lnttma 
por dia pode p&ISld" a dar tfê'S ou quatro se for ordtc"nh1Jda Vitalino Vieira de Carvalho, Sllvfo d,:• Ltmos Ttixelra. foflq11im 
duas a t rlS vêi.c-s ao dia: com o tt-mpo, com o correr dos dos Santos Pereira, Man,ueto '1e Souu Llm.1, l·'<rnando Alvt111 
meses ou d1 s c1n us. essa vaca pode :6er um animei que detxa da Cos,a , Ady Soare,. Fídelis S1m.1rlng:1 CoelhCI, M.ir la Fd1cla
um bom lucro Com o f'xerc1cio da ordenhr. e melhor alim"!'n· na do Nascimento e Franclseo Perei ra, p1r Jt t"ncnntr:ucm fn, 
tação, a vaca aumenta a sua producAo. As filhas dt"Ssa vaca lugar ignorado, para comparecerem cm seu C-ertódo, ;\ rua dr. 
sendo t raladijl do mesmo modo. rransm1t1rãu a &UH dest·~u- Gtdullo Varg.13, ~O. nula clttadt', e pag.uern ~, l,nn rt.--.n1;i:t<t dt:' 
dêncta essa quaUdade adqulnda, embur& a confusllu das td, 1~s Cri 1881,oo. 2.656,5fl, 3.60~100, 8."ilti,oo, 29fo R~, 4.428,r,o, 
z.ootêcnkas pretenda deixar o ,:rlador certo de que não há 3 3'59 f.o, 1.59;:,,6o t!! 3 36~1.6L1, respectivamente, rclorn1t:'s à, prc-s
aeleçlo capaz de tazer passar os eere~·õta t-sses •'c&racte• ts ar;õc11 1lr:tsadas dos lolu de terreno :s11uadns n~ •Cidade J tr· 
adquiridos· pela fuDi.;Ao e o ahmen_to. A vaca leitdra deve, dhn Maraloara», no 6" distrito dtttt r..1unlcfplo, J,pl:'ri~ por elta 
poli .ae-r apreciada e-m .. eua dula aspecto1~0 ~11 crla.-._ão int en· prumehdos comprar~ e :a que ae- veneerrm atê .t ,hl.a dopa
a tva e O da extensh·1: e-ata e q ue ~tm 11do • non_n:t em ~.amento, além do'i 1uro, de rno, a e custas. sob pena Je, JI!· 
008 10 pat.; e 81'! bem que e1sa extenslvadac.le deva sti 1edu·. corrado o prazc, l~gal de 3o d t1s, 1ert!'m os comprwulssos rCS· 
n da para 1 e apurar ,..-elbor a qualtdade du gado. o que fica lc1ndJ;So1 e cane"dadn os retf' •'• 1hias avrrbaç,'\",4 ,105 lf'"rmos 
de pé <'" a cunvenltncl& dl' adotar tipos e coníurmacão t..·ap~cial do art. 14, § 5o, do D,•crr lo J 079, de 1~ dt." ,ct .. ~'>r ,tl• 1'"'t'l~ 
para • crlatr.10 em c-ampc, aberto. em J;a1tagen1 acidt."ntu,daP, ~ova lguusú, 18 d,: tcu:mb v de 19~7. O (Jtlctal: J/11m ) 
cm clima QUt'nte- e em i*ltOI de forra ce11S ln!tnores. <;"""'' "" t.k,,hu. I-~ 1 

Seguro de vida 
Acidentes Pessoais e do 
Trabalho, Fogo, Automó· 

veis, Fldelldltde. 

Roberto Cabral 
CORRETOR OFICIAL 

R. Governador Portela, 314 
Te!. 418 - Nova Iguassú 

4 - Evitar as compllcaçõet 
da gripe, multas vêzes mor· 
tais, procurando o médico oo 
,melo da doença. 

5 _ Ao e•plrrar ou 101slr. 
colocar um lenço diante do 
nariz o da bõca e nuo cuipa 
no chão. 

6 _ Suprimir as vi,ltas 1' 1 

doentes 

CORREIO DA LAVOURA 
ÓRGÃO INDEPENDENTE 

1 ., 776, ,, 
Rtg,stodo, d1 aca,do com o tha,to /td"". n.d,',vot•• 
14 d• 1ulho dt 195', no Cartorio do 7° Oficio 

Fundador : Silvlno de Azeredo 

P u b l l e ~-s e a o I d o m I n g O 1 

ANUNCJOS ASSINATURAS : 

Ano . 
Semestre • 
Num, a\·ulso 

N. altaudo 

e,, 
,,,,,,,,. 

,.,,, " ""' (111 YJ,flJ 
t• pa~ln• c,I 'lfJ,flJ 
u1r,m• ri~tna : 110II 
t>a~. tmr•"' , 111,fll 
J"dttrrn •r.•~• IIR c,s 2, .. 

Publlc3,;~cs a pedido, preço por llnha • tal•· 
d en101 ,,pt< 

50,00 
30,00 

1,00 
l ,50 

Para 1n 11nclus a lon~o pra z" ,·se , ~ 
M d•t·tlrf 

l ,1.l,1 Cflr,·,spon d1ncra sobrl u nunct 

,1 K"""'" J,s /1 J•"'"ª' f ,. .. 
O 
~ .. ,,., •••• 

ll, llunorJ,no "1 r h•, ZO U •T<I IS • • 

1 
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