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Serão instalados Postos de emergência em todos os distritos 
Criad::-1 a Cornissão MuniciJ)a l el e Combate á G1-ipe 
~___.-----·---------~.------·----- --------·---·-·-·- -----··• E M reunião ante-not•m reallza•la no Oal:11cl<• do prelel 

:of IH' ~-Ir ~,,~u1r11 DDI\ IJ, \I\ or lm~Rf ~A'L ~;1~~,l~a.d~lf}if}{:]~;~~~:fi:r.;_fü{JfJ/~~fl~f~ l\ a \ H~ t•riou a ~ omle .. ão Munldpnl <le ( omhatt' 11 Grfp~ ta ('h3. 
~ ~:; · ~ J' ~ ~ ~ !!> M" mada Hsiút,~a). que serlaon lmt•lado•, a partir d~ segun<la-

_, ...., - !eira. dia :llJ, doz• postos ôc cmcri:v·ncla nos distritos, a llm 

~·i;i#IJ•Mi:1,U4:.1::jwu:iiWi•W•ti•i•MiUWfW•JW~P j;#o(•#•1WJi=if4!!1l fie pr<starem assistência mi•dlra e r,,rwmm rcm~dlos ~u - t,I amente ao povn, 
- Fundador: SILVINO de AZEREDO ,. Em 1a1s po,tos de emerl(~ncia. m•nudos pe1a r , e1e1-

Dlretor-Oertnte: AVELINO DE AZEREDO 
DiretQr-secret6r lo: LUIZ DE AZeREDO tura Munlclpal, !lcarilo um m,·:dlco e uma enfermeira, dlà-

(C"onclui na 7ª página) 

ANO XLI 
_ ••• ··----- - ---------- Educacão e História 

~OVA IOUASSÔ (Estado do Rio), DO.'IIINOO, 29 DE SETEMB RO oe 1957 
N, 2.115 

A L API S ... 

Cidade dos Barões V. t d C Ih t E n v e 1 h e e em os ... 1cen e e arva o t Newton Gonçalves de Barros 
f (Especial para o CORRE10 DA LA VOURAl 

ft HISTÓRIA, de 
1,1 \'a::H,ouras 

acha-se i n
delevelmcnte JJ
gadaao progres
so da Terra de 
Santa Cruz. 

Em 29 de se
teml>ro de 1857, 

pela lei provincial n. 961. a 
vila de \'assouras era eleva
da A categoria de cidade. 

A efeméride constitui um 
dos acontecimentos rnarcao
letl da velha Provfncla Flumi
nense, digno do mâxlmo real
ce, revivendo os dias de êx
traordinárlo e s p le n d o r no 
cultivo da rublácea valorizada 
na triplice aliança de Taubaté, 

A riqueza de saas terras, ao 
\elllpo do Império, aproveita
das para a cultura do café 
!êz com que ali acorressem 
abastados fazendeiros. agra
ciados oom títulos lioblll~r
qulcos ... 

Vassouras passou, então, a 
• e r ccognomlnada ''Cidade 
dos Barões". 

Resultara um grande passo 
para o seu desenvolvimento 
-palácios colomais, ainda ho'. 
Je existentes, foram construi
dos e companhias liricas su
biam da C•pital, para se apre-
1eo~rem à pequena côrte dos 
Baroes de \"assoures 

Alphonsus de Guimaraes Filho i· Fºl criado mata llm "dia"; rum, com é ..... •ntre< boquu 
o dia do a ncião! F~llz o de lutas 1oclai• '! 

1! vespertino carioca. "0 

P
ARECE ironia o injusto esquecimento, quando t Globo", com a sua lnl- • 

se considero. que VJceote de Carvalbo contes- • ciatlva. Juntsm•,~ 11t1asos paral.Jeos 
sava, com relerêncla aos "Poema, e Canções": t Já é, quase. da lilosolia po- à lnldativn d~ vr.;pe rlino. 

A extinção do cativeiro, "Só deles !lo a minha sobrevivência espiritual. eu t pular o conceito: a vida se O dia de Co• me e Damião 
coo, a assinatura da Lei Au- pobre poeta deserdado da esperança numa outra divide em duas partes: na será, ta mb~m. uni dia de me-
rea, em 1588, pela Prloceea vida, e que tem por suprema ambição do seu ~g"I - primeira, an•iar pel<1 s~gun- dilação para a Juventude. 
Isabel, - e a consequente der- mo, não um grande lugar na terra. mas um pequeno ,1a; na oegund•, ter .auJades E é bom qu~ 1,•pltamos : 
rocada das economias basea- recanto na simpatia mais ou menos duradoura de da primeira. - Eu eere1 arwUl.o um Ola . 
das em trabalho escra\'O, algumas almas" AI está a pro!lssão de fé do poeta. 1 Mordeu aron,elhava que Cuf,le m0 s dos velhinhos b, je, 
trouxeram maus dias para Amava a clareza a ponto de justificar um ou devemo• ser pet ldtos "°' para qu• zol•m por uó•, um 
\'aõsouras. tudo que l 1z~rmos. Como u tila. tamltém ! 

0 
traçado da via lérrea !oi outro ponto mais obscuro (ra rissimo, aliás, e eu ne m i 'pr~ssn é Inimiga da perlel-

alterado por questões polltl- sei se existente) de sua obra. É o que se deu com çilo", a juventude nlio dev~ • • • 
cas... o poema "Sonho Póstumo", a q ue a pôs uma nota, ier pre. sa para realizar, com - Se 111io conhecem um \'8· 

Somente a construção de embora não se eslivesse certo de que "a um poeta t' per!elção. a tareia da primei- lhinho abandouarlo, eu 11,e, 
uma outra estrada dé' ferro, corra obrigação rigorosa de justificar a s concepçõ~s • ra parte da vida,.. recordo casai henditus ae 
a Rêde Fluroio~nse, - diz um de sua poesia, deve ser, antes de tudo, sentimento• t A velhice 001 espera, lo- confôrto p~r~ ancião•. )1An-
dos nossos matutinos, _ faria sinceros, impressões recebidas". Afirmações de um 1 fü,xivelmeote, como a morte rtern-lhe• um Clirtl!.o de ,~u-
rena.icer em Vasso~ras vesti- paroasiaoo como se vê e de um parnasiano de prl- y do corpo! Para que 88 nossas dações. Doces. Revistas. :-.o-
gios da antiga importância. Es- melra água. Já hoje perguntaríamos se é verdade t recordações, na ae1:uoda me- las pi.m ndqulrlrcm gulosei-
tradas de rodagem também lo- que nós, contraditórios e estranhos seres, conhece- • tade da vida, não sejam amar- ma•. 
raro construidas e a Rodovia mos mesmo os nossos sentimentos e as impressões t gae, é preterível viver útil e Ao acuo ••m irmos ao nc,i-
Federal "BR-57'' cor1ará a que nos vêm das coisas, .. Faltou-lhe humildade dian- i calmamente a primeira me- 10 lleh/irlo, inól<'llmo• : 
cidade que, devido às coodl- te do mistério. Um Raimundo Correia, com seu lei- !ade t A>tl<> s~nlo /\ ~-,,Unho (Bar-
ções de seu clima, se tornou tio tão diferente, seria capaz de escrever O seu "Pie- l · ra do Pir"í), Ari,paro Teresa 
ponto turlstlco, como estilncia nilúolo", poema que Osório Duque Estrada cooside- • • • Cristina (R1111 M,galhues C11,._ 
climatérica. rava como a única realização de todo o movtmen- As no~sas leis sociais ainda tr ... 2f)I, 1;1ach11°10, IJ F.), Lar 

No dia 14 de setembro de to ... simbolista. 

1 

não sabem como proteger 1\ S1111i<o Pe,1ro (Rm, César Za-

/~10-R!;~~~~º-ne,!tu~~º~! ro, de V~~e~~niia&:~:a1:rºon~~cÍic~;t;sir~v~º~~a .~·:~ fl~~~lc:,e~;.;i~~!n~~do~;~,~L T;rs':; (~u!.Jar/;~a. ;~.

1

'iJii, 
a primeira experiência da lo- sensações. Confessando-se debcrente "numa outra cantes de cabelos brancos P•· A,llo Anlônln de Pádua (Cll-
comotlva da Estrada de Ferro 'd .. las calçadas das ruas. cboeira Pauli•!•) Lar dos 1 ~-
\'assourense que, puxando v1 a ' com o que acompanhava a nenhuma (ou pelo Alguns d e 1 es dissiparam lhinho• (Nova Friburgo). E 
um carro de lastro cheio de ~enos esc9:ssa) preocupação de ºrdem mcta!fslca seus bens e colhem, boje. o tantos ... 

* . . gente, percorreu o primeiro os parnas1auos em geral (dai a reação mística do t galho dêco do pomar que oll.o 
quilômetro daquela estrada, slmbollsmo1, Vicente de Carvalho niio se negava. t cuidaram ... 
por entre as aclamações do contudo, a lixar-se numa idolatria. Há um ,·erso seu 

1 
Outros gemem as dôres dos 

povo dellraote. de grande importância para o conhecimento de sua y ,·íclos a que se escravizaram ... 
No dia 7 de setembro do obra. Está nas "Cartas a V. S.", e é êõte: "0 mar é t Nilo noe cabe, porém, ao 

ano Imediato inaugurou-se o para mim como o céu para um crente". ver o ancião, atirar-lhe na !~-
tráfego mútuo das Estradas ! Foi um grande cantor do amor. Do mar como f •·e as consequências de seu• 
de Ferro Vassourense e Pe- + do amor. Seus versos de amor, aliás. ·deixam-nos um , d~svarlos ! Amanhã, nós po
dro II. Essa inauguração re- acre sabor: oão se limitou O poeta a uma febre di- •• deremos estar, em noites Irias 
vestiu-se de grande >Olenida- i gamos assim, que, senundo êle, é só dos 20 anos e • e chuvosas, mendlgaoilo em 
de. havendo em casa do sr. · ~ t Joil" Pereira, na estação de t morre com os nossos "vinte anos em !lor". ( ·antou u.na esquintt, pilo ,. agasalho .. 
Vassouras, um suntuoso baile. i O "dia segu_inte do amor·· e, à const•tação do elê- i Quem poderá allrmar olgo 

"A Companhia nunca se en- t mero e do IDCompleto, não soube concentrar-se nu- sôbre os dias que nos espe-
ma outra emoção mais tr,1nscendent". Quis conser-

E você, querido leitor. que 
nada pode levHr-lhes, p n r 
qualquer 111011,•o. laça a •ua 
oracao pelos ,,•lhlubos aban
donados. qu~ !oram algum 
di2:1, jovPn~ ft>lfzeB. pais 1ra· 
balhudore:-:. ::nós omorv~os! . . 

Nó~ f'O\'t-iht-Ct-mos inflPxi
velment~. l.;111 llla s~remos 
velh1uhos lumbl•m !. .. 

teodeu com a Câmara Muni- var o impossível: a "manhã de s,.I" dos 20 anos. 
cipal nem quanto à constru- i Num dos seus melhores poemas, "Palavras ao Mar", 1 - 1 

---·-·--·- ção da estrada de !erro. nero há contudo versos que nos colocam ante a angústia T F L E V ;i S A O 
quanto ao serviço de trá!ego. que lhe causava o apêgo às coisas que lhe escoa-

1 

Os nobres. dali, custearam 
os estudos para a construção 
da Estrada de Ferro V Pedro 
ll, atual Central do Brasil, que 
deveria cortar a pitoresoo ci
dade do saudoso parlamentar 
Soares Filho. do impoluto ma-
5::_trado Sebastião de Lacer-

Entrada pagavel até dezembro 
9,875,00 

• prestações de 2.500,00 

VIBRAN 
r,aço da liberdade, 52 

Novo lg uaç ü • 

e os resultadoa dessa lrregu- vam entre os dedos : 
larlda~e foram deploráveis Cial Brito -
não ~ó p&ra a própria Com~ .. Maldita a \ida que promete e falta. 1 panh,a como para 

O 
plibllco. FENÔMENO curlo,so me I ucaram. Pois bem, pouco t&m-

Em relação ao serviço do que mo'!tra O céu prt'orlea do-noj ü terra • cm parece vir ocorren- ~ po depois de chegado e mal 
tráfei:::I) prnvisó;·io, estabeleci- e. dando :ha~. não r,ermite o \--Jo i ·· t . _ do em tôrno da te- f acabara de trocar os cumpri-
do t,mbém sem aprovação i lev1sao. Pelo menos enquan- mentos Iniciais, ouviu-se um 
loi ê)t, lão imperfoito que ---------....... ~.~~---- to nem tod,os possuem aptl- grito de al>1rma: estava ml 
num mêo e melo não 

0008
1,. -----· relhos, nota-se a conc,·ntra- hora do programa X da tele-

gulu vencer a concorrência Ate' um ~,·a, meu com~an~e·1ro '1 çilu da vizinhunça llltS ca,as visão. o. que me cercavam oos carros tirados a animais. que asteotam a antena ca- ati~aram-se em direção no 
Um horário que forçava 

08 
1acterlstica da TV. Assim, aparelho e !ui convidado a 

passageiros a esperar mais • pode afirmar-se que se ver1- assistir a não me lembro mais 
<l e uma hor, pela chegadll do fica um proveitoso estreita- o que. O!ereceram-me preci-
c,xpresso na estaç!lo de ·vos- A . Pimenta de Mora is meoto de relações entre pes- pitada'1!ente urna cadeira em 
souras. oiio era desejável'', soas que antes mal possuium lugar de honra, tive de acei-

NestaR mesmas colunas já E U oii.o te trago !lôres, meu amigo _ elas murchariam tempo para cumpr1mentar-se, lar o convite quase sem ro-
tivemos oportunidade de des- ~; lcnecldas, nenhuma men-agem de vida terl ,m. e Isto • por obra e graÇll du lletir, dado o açodamento com 
tre,·er o progresso de Vas- 1 r ago-te lembranças q ue lcvar~s contigo para ond , t_e_Jevlsao. Deve '.'crcscentnr- que o formularam, segulndo-
"º".'""· nas suas diversas mo- quer que lôres. ' " se. ahás, ,..,. mér_1tos _da TV se longos minutos de silen-
d•hdoclcs, lncluslve de seus (Não m I o fato de os ma.ridos ficarem elo de nossa parte, apenas 
P

opul d t P e posso urtar à curiosidade de pergunt ,r-t~. 1 osos ,, ritos, que mú- ara , ndc tu vafs '/ 1 · ' · ~tua ment~ m"1.s tempo em entrecortados por uma que 
meros . bene!lcios vem pres- casa, (leia lttlta rlc pretexto outra exclamação, sorrisos 
\ando a Capit, I da llepúbllca. LEMBRAS;TE'/ Oh, tu .te lembras, corn certeza, claque- pura_suir, visto como a dl- etc. Cumpria-me ademais a 

O seu not->ocõmto é um dos la noite oo c~ssmo de fcfHUL. <.:aotava EJvira. aios e 1-., t,- ,·c1·::,uo , t•m a o e b 1 • · melhores 
3

nsrelha•os de, Rrn- nhamos per dido algu , t O d b . . 
11 

sso ncoo- o r gaçao de ser amável, de 
11 0 

,. " . ns r ca os no acarú, quando apare- tto. n~ aconchego dos lares. não deixar transp•reeer ml-
~ , , seu comércio, a s •uaa ccu aquele nosso nm!~o. tra~eodo pelo broço, em triun!Q " -: E.mbora nada lt•nhu a n ha decepção por senllr lrus
mdustrlas. n ,11:1 lavoura seus ~lagoanazrnha redonda " alegre que ao nos ser apre11enta ObJetar propriamente q uant" trado O obJ'etlvo da lonrra \'Ja
estabelec,mento, de educação .ª· dizia, rt· -poudendo ao nooso cla~slco muito pra,cr· "Oh. ao que a senhora me diz, la- i:em àquele bairro eligante 
m,_

0
erree•c.em os mais justos lou. s,mi na nil'sma <!a.ta!" 1-ra engraçada, recl rJut:i-tl! ·, Con í; mento ntl_o ~oocordar com a Ja metrópole um• vez que 

aze tonas com rara e garlo e. ao recusar rouis uRl 011 função I t ' \• 
lSm decreto ~n Munlclpall- de lagosta, desculpavx-se: "Não posso mal•, tô multo cleia~.P. ,1 · • soc,a q~c atr bui à par a ver a talcvlslio poderia 

Jade Isentou de laxa• regu- te iv'"",º· Sou I_Il!Delro, como haver Ilendo cômodamentc 
lamentares ns reformas e p!n- (Conclui na 3' Pá&lna) sa e, d e resolvi na semana em casa, de pijama <! chlne-
turas dns p1érllos, racilitundú ------------ rassa a lazer uma visita a los. Portanto encontro ra-
a renovaç!io do asp t d - ·--- -- n~mLJJa conterr~nea, residente zões de sobra' para achar que 
hano. eco ur emonstranoo um aspec to do I nos Impedem de com eblon. a fim de, tendo o es ta maravilhosa invenç!lo 

iotei:rando o vasto progra- 1 ~
1
~~~~~1.~~f:~"i,1,";~1 08 mais li "Cl,iade do• Daroet~r;;3; prazer de conversar com pes- velo dar um golpe de morte 

ma de solenidades terá lttg•r. Motivos de !ôl os. 
1 

contamos bonf•simos amigos. !~ª~ov!fa'f!: ~ cultas, Esab~r nas agra dáveis conversações, 
magnillca expoelcil.o blslOrlra que srncerament:r:m::::i:;06~ 80~~~~~ o centenário de Vas- e notlclas frescaes '1:J~~ ~~~b~~ as quais eram a caracteristl-

1 Colégio Af rânio Peixoto, u1~m::---.:b::-:o=-=m~-=e:--:d:-.-u-c_a_n_dc;-;iad:;-·r:..;.e1·op::.:.a re=ot=-es ..:qu::.e .:po::r lá~~(~Co~ncl~ul :_n•_:''~pág~iaa) 1 
para s~us filhos 
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~ 
NOTAS ESPORTIVAS 

ta Teresinha 
No próximo domingo. dia 6, 

na Igreja-Mo.triz local. serA 
reallza,la uma festa em lou
vor a Santa Tereslnha e N. S. 
Apar ecida. 

As solenidades terao inicio 
quinta-leira, dia 3, com ladal
nhn às 19 horas e béoçAo do 
SS Sacr.unenlo, o que se re
petm, sexta e sábado. 

llomiogo. dia 6. haverá mls
B&S às :;.~0-7-8,30-10 e 18 
horaq, sendo o. das i com co
m11nhão gorai e a das 10, so
lene. acompanhada pelo córo 
!oral. 

As 16 horas. sairá impo
nente proclss!io, seguindo-se 
a Santa Missa e hênç!io do 
SS. Sacramento. 

Constam do programa de 
festas, na parte externa, lei
lão de prendas, logos e mú· 
slca. ... ,.,.~~~---·----

DATAS lNTl~lAS 

Fizeram anos neste mês: 
23, sta. Divalice Rezende 

Soares; 
2a, menino Carlos Falcão de 

Barros: 
23, menina Aogell, !Ilha do 

ar. e sra. Arl Pereira, resi
dentes no Rio; 

23, sta. Ivone Belém; 
23, jovem José da Silva Fal

cão; 
24, sr. Edlsoo Bouças Kl!!er; 
24, d. Eugenia de Azeredo 

U clnlo. esposa do sr. José Ll
clnio Sobrinho; 

25, 1° ten. Newton Lemos 
de Azeredo, do Uorpo de Fu
::llelros Na vale; 

25. sr. José Monteiro, resi
dente em Nllópolls; 

25, d. Julieta Corrêa Beato, 
esposa do sr. Antonio dos 
Santos Beato; 

25, menino Selmo Costa; 

A VERDADE SÔBRE OS PRE~0S 
DOS APARELHOS DE TV 

DLTIMAMEi\'TE tem havido uma vPrdadeira onda de 
"liquidações" de aparelhos de TV. Casas especializadas es
tão o!erecendo televisores de diversas marcas, com gran
des descontos. Entretanto, a verdade é outra. Os "descon
tos" oferecidos por essas casas nada mais são do que a 
redução no preço de tabela feita pelos fabricantes. Em 
outr2.s palavras, o comprador pensa estar economizando 
quando na verdade está pagando o preço de tabela. 

Exemplificando o que antes dissemos : 

Marca 
Mullard (Console 21 ") 
Stromberg-Carlson (Mesa 21") 
Pbilco (Console 21") 

Preço em Julho Preço Atual 
Cr$ 55.950,00 
ú$ 50.500,00 
Cr$ 55.950,00 

50.500,00 

45.500,00 
50.950,00 

As reduções acima representam o primeiro passo para o 
barateamento de um aparelho que, dentro de alguns anos, 
será comum a todos os lares. E quando isto acontecer 
poderemos nos orgulhar de nunca ter "liquidado".:. 

"Liquidar" nao é vantagem. Vantagem é vender pelo justo 
valor, vender pelo preço de tabela. E isto nós fazemos. 

VIIIBIRA\N §$ A\(t 
Praça da Liberdade, 52-Tel. 70- Hova Iguaçu 

Refeito da "asiática" Restabelecido da "asiática" ., 
atendendo ao expediente 001; "" 

Presidente da LID, sr. Nicanor Gonçalves Pereira. maio 

Ciclismo A Liga Iguassuana de Desportos programou e 
lizou. domingo passado, a 2• Corrida ClcJt,; rea. 

Primavera, vencendo. na prova oficial d11s 12 voltas t!ca da 
cicleta de passeio, a representação da A. A. l'ilhos de I m bt, 
sú. e conquistando galhardamente o troféu Deputado E~ª,'

10
· 

d, Cruz Nunes. ue 

O Assessor técnico Albcrico de Sá Bittencourt eslá d 
parabens pelos momentos agradáveis que proporcionou aoe, 
amantr.s do esporte do pedal. 

Foi o seguinte o rc•ultado geral das provas: 
1' provn Cnrrlda de sacos para. meninos _ Ven-

cedor: Mario de Sousa: 2• prova - C~mda do õvo na co. 
lhcr (meninas'. - Vencedora: Ana Mana Torres;~· orova
"orrida de 3 pernas (em duplas para meninos). - Vencedo
res: Osny Cbuves x Carlos Alberto Castelar; 4• prova- Fm 
bicicletas ·- .,Perde e ganha,. - Vencedor: ,José Jorge Es
t.,ves: 5' prova - Corrida de bicicletas rle uma só roda _ 
Vencedor: lsnard ,José da Rocha· 6' prova - Corrida d• 
bicicletas para moças (5 voltas) . ..:. Vencedora: Lacyr Soa
res da Silva; 7' prova - C".lrrida de bicicletas de passeio 
para homens (12 voltas). - Vencedor: Raul Vieira e 2' lu
gar: Sebastião Batista: 8' prova - Blclcleta de Corrida (20 
voltas). - Vencedor: Otllio D. Pereira e 2° lugar: Noemio 
de Jesus Patrício. 

Volibol As moças iguassuaoas não irão às finais do VII 
Campeonato Estadual, pois foram desclassllicadas 

?elo forte conjunto de São Gonçalo que, por sua vez, ven
ceu também Volta Redonda. Os rapazes já classilicados vêm 
mantendo, no ginâsio do Grupo. Intensivos treinos. Obede
cendo a tabela da Federação, as finais entre Niterói, Tr ês 
Rios, Nova Iguassú, etc. serão realizadas depois do dia 20 
te oulubro, no ginásio de Caio Martins. 

Futebol de Salão Somente com J uiz da Metropolitana é 
que será realizado o jogo Uoal do ll0 

Campeonato Municipal, entre Mesquita T. C. e E. C. Iguassú. 
Para tal o Presidente da Liga providenciará juizes e ainda 
nesta semana marcará data para o esperado encontro que 
decidirá o titulo máximo, se Jguassú Campeão ou Mesquita 
Bi-Campeii.o. 

XVI Campeonato de Futebol Amador [;ehm;;! s~º;~/! 
orientação do técnico -'oll.ozinbo, contra a A. A. Fllllos de 
lguassú. a Seleçii.o de 1957, que terá como adversária no dia 
13 de outubro, em sua 1• partida, ~lagé ou sao Joao de Meritl. 

Os atletas convocados deverão comparecer munidos 
de seus materiais. 

Expediente O Presidente da Liga despachará. na proxima 
terça-feira. com o Presidente em exerciclo da 

FFD, Jar del Noronha de Oliveira, todas as inscrições dos 
amadores que formarão as Seleções de Futebol e Volibol 
de 1957. 

Junta Disciplinar !)esportiva ºresPrm esldeote Rodollo Qua-
a de Oliveira convoca 

26, menino lienlclo Jr., IJ· 
lho do sr. e sra. Beolclo Gon
çalves da Silva; 

-------------------==,_ ______ _ os demais juízes para uma reunião no dia 3 de outubro, às 
20 horas, a fim de tomar conhecimento dos amador es coo
,·ocados para a Seleção de 1957, suas reoúoclas, etc. 

26, prol.' Regina Wilson, re
aldente uo Rio; 

Homenagem ao pre- Congratula-se com êste jor, Agradecimento 

' 

. A l s h' nal o Clube dos ca,adores Humberto Ambrosl, espo&a, 
26, sta. Ada de Paula Bar

rot; 

eito r ( ,avo !Ilha, genro, netos e demais 
Em oficlo que nos enviou datado parentes agradecem. multo 

A d · t A Comissão organizadora da Corr ida de gra ecimen o Bicicletas denominado •Primavera• agrad .. 
, .... em nome ria L!D. ás !lrmas, casRs comerciais e aos des
porlislas que ofereceram prerr:ios aos veocedor ea. bem assim 
" colaboraç!io para o êxito das provas que deram, entre ou
t, us, os sro. Nelson Bluo, Otilio de Almeida, Ol!vlo P. Morei· 
r.,, José M. Llcurcl e José Monteiro. 

26, ata. Shlrlel Novais dos 
Santos; 

Sábado pet-sado, dla ti, no Cn1po 
Escolar Raneel Pesta_l\tj, to1 o pre
f eito Ari S<-hlavo homenageado pe· 
los seus numerosos corretlglonâr1os 
e amtgos, por motivo da passegem 
do reu .anlversàr1o nataUclo. 

de- 20 do corrente, o presidente do seoflibiltzado~, o gesto da dts-
f~~b:r ~t~~tªãdoo~:!lQ~~v:,~~~1';,t tinta prof.• Natlvtdade Patrf-

27, prol. Joaquim Elfdlo da 
Silveira, noa.o prezado amigo 
e distinto Técnico d~ Educa
ção oo Distrito Federal; 

Conforme Já notlclàmos, fot-lhe 
oferecido gr.nde churrasco, seguido 
de um baJle em sua homenagem. 

comuntcou que a diretoria dessa as- cio Antunes, chefe da 21• 
soclaçlo, em sua últtma reunilo, ]nsp. ReJ!. de Educação Prl
ha.vta deHberado congratular-se com rnál'ia e demais professora e 
:~: Jl~tt,.::t~~ ª~~th~::1c1~~~~~ do tlrupo E-.colar Rangel Pes-

27, gemeos Pierre e E~oa, 
filbos do sr. e sra. Pierre Per
relll; 

Naquela ocasiJo, usaram da pala· 

I~~'c1:~~~~n:~n~1~:1~~~i:~~dr~ 
'Rafael o vere.1:1.dor Bayron Dore de 
Almeida. o prHtdente da C'ãmara, 
,r. Norberto f'lnamore Marques, o 
deputado estadual Jos~ Hadda<I e 

1.uvo ao campeonato Fluminense taoa. tomando a si a lniclati
de nro, reall:tado no Estande Muni- va de mandarem rezar a mht
~':~o«!:~1ê1~::.~.e. iob O patrodnlo sa de 1~ dia ~m intenção à 

alma de sua querida lilh•, lr
m8, cunhada e tia, CLOTILDE 
DANTAS AMBROSI (Tlld a). 
A essas bondosas educadors s, 
o agradecimento de coração 

CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE M0SICA 
Departamento de Hova lguassú 

OFICI ALIZADO :!.7, jovem Nel Alberto de 
Barros: 

27, •r. Nilo Sampaio de Aze
redo; ~.;~~':~~o~4f,~:1m~:~.11

~ -~~~u~i 
Sehlavo aquelas manlfe-staçõ-es de 
atn,p,i,ua e iílpreço a tle tnbutadu. 

C IH E ICiUASSU' 
HOJE - "Congotanga, refúgio de 

proacrtto~". com Vlrgmla Ma y o, 
George Nader e Peter Lorre. 

28, sta. Margarida Celestloo; 
28, d. Tomaala Pelaglo da ~u~:: e•posa do sr. Dirceu 

Fazem anos.boje: 
- menina Heleoita, !ilha do 

ar • •ra. Edmuodu Baronl 
!;ühtt:8~ 

- sr Osmar L!iport da Mo
ll1; 

- menino Gilsoo, !Ilho du 
•r e sra. Eugeolr Jo•é Fer
nandes. 

ANIVER~ARIO DE 
CASAMENTO 

Hoje, sr. e sra. li Brito. 

FALECIME.'11'O 

Quaria-lelra, dia 25, faleceu 
em eua resld~ncla, A rua da 
Coocordla, 411, o conhecido 
me1tro de carpintaria sr. Jus
Uoo Rlhelro da Silva. que coo· 
ta va >sll aooe de Idade. 

Deixou êle viuva d. E<luar
da da SIiva, '1 l1lhc,3 e 1& ue-
10, 

Reunião da AIL 
Horà.r10 _ 14,00, l~,55. 17,5G, 19,40 e 

21,31'1, 

Na próxtma qulnta-telra, dia ,. SEGUNDA A QUARTA-P'EJRA -
geri; r~J.Un<la ma1t uma reunião ·'TerTll enunguéntada", com Gre
men&ai da Arc:6dl~ tguassuana de gory Pe.:k, Wln Mln Tan e Brenda 
Letras, nv t-órum ltabalana de Banzle. 

Nova Casa Mercúrio 
de f erraoens CINE VERDE 

Oa proprietãrioe da concei- w~~t-~ --;~~ ;:n~dt"~~~F. ~d~~~; 
tuaJa Casa llercurlo Je Fer- 1..<l&n. 

rageo& L\da., que acaüa Je AMANHÃ E TERCA-FE!RA -
elt,vu.r o H~U tapUal sodttl J~ l "'A. Vi.da nlo vale nada'·. 1..-om Rosa• 
mllhllo para 2 mtlbôer1 e 4.0J ruil ,·to Grana.doa e ~edro tufante: e ··o 
cruz.drue, proct:idtffttlQ a um~ uu1to··. com Jtm DavtJ e Manha 
elorma completn dtt seu es Jond. 

a,t,~leclmeoto, sHo é. rua MtL Q'(JARTA E ci"vINTA-FtlRA -
recbal 1-'loritlnO, 2210, iu~talao• "A caça do mon1tro' com Jeff 
do·ae aestco cm roelbOrt!s cou~ . Morrow e Rex Rea.1(111 e "Tln-tan 
d.lçõea partt. ntcndereru aos lem Havana·•, cqmcdi•. 

Seu enterro, oo dia !medla-

uumerosos fregueses dt, sua sEXTA-FEIBA A. uo11rNco ~ 
( UB!l em todoij, ot:5 arllgoi ô~ "L.Uboa'·. com Mau--eer o·uara e 
seu ;amo Ray M land. -

ESPAHOLA DE CULTURA 10, teve numero,o acompa· 1 ESTUDIO ohameoto, Inclusive d~ luoelo· 
Dtrlo1 da Prefeitura local, que Abro c·ura" de t. UNTA IIILIUAIJI- PHA TI< A 
couhec_\am e eat!wavaw O ve- Comercial, Bancarh• e Imobiliária 
lbo JuaUoo. Informações da• 16 !la l~ t,oras todo• c,s dia• 
FARMÁCIA OE PLAHTÃO ., •••, u•• o s11uado1 ute b lt hurao 

ttua lS de ':\talu. 8~ Grui,u !02-S&la 3 Edlf lmµcriàl 

Sà!"t;;Jlt .~ ~"· • W'màalo :::::::::::: :::: :::::::::::::::::::::~::::::::~ 

Dr• JoH L Machado POIIO, Consultor Jurídico da Diocese 
C&llll• Clvel.l, Comorc\ala, CrlmlA&la e Trabalbiataa 

'JftT Mariano de Moura, s (ao lado da 11re1& do Saoto Antonio) - Nova 111u11d 

da Familia Ambrosl. 1 
Nova Iguassú. setembro, 

f(ua Bernardino Melo, 1561 
Acham-se abertas as matriculas nos seguintes cursos: 
loiclaçilo Musical (desde 4 Roos). Pr~-teórlco, Teoria, 
Harmonia, História da Música, Piano. Violino, Acor
deon, Canto. Cant" Coral. Ballet e Instrumento• ae sõpro. 

1957. 

Agra d e e i me n t O t Antônia Flõres Teixeira t Clotilde Dantas AmbrOJI 
(Missa do 1° ano) (Missa de 30' dia) 

se!sitit1~1~! c~~·:a ~~~j:!:: Aotõolo Vaz Teixeira, !!lhos, Humlierto Ambrosl, espo,o, 
taçõe• de solidariedade que genros, noras e netos conv!- !Ilha, genro, netos e demais 
tem recebido, agradece por dum os demais parentes e purentes convidam as peoso•• 
este melo a tõdas as pessoas •111fgoo para assistirem á mts- amigas para a missa que, por 
que compareceram ao enter· sa que sera. celebrada por alma de sua querida lllhs,J~ 
ro de sua querida e•posa, alma de sua bools&lma espo- mil, cunhada e tia, CLOTIL 
mlle, sogra e avó, ROSA PAI- sn. mlie, sogra e avó, ANTÔ· UA:-ITAS AMBROSI (Tllda), 
\' A TEIXEIRA, no dia 22 do NIA FLÚRES TEIXEIRA, na mondarllo rezar quinta-feira 
corrente. bem aaelm A dlre- próxima qulota-!elra, dia 3 de próxima. dia a. às 9 hora•. o• 
çào do Hospital de Iguassú, e outubro, as lU.30 b•., na Ma- Igreja-Matriz local, maolf~~ 
ao• que en,laram llorea e triz de Santo António de Ja- taodo aqui, anteclpadameo 0; 
cartas e telegrama• de pêsa- cutlnga, nesta cidade. Antecl- os seus agradecimento• ªd 
roes. . poJ11mente agradecem a os que comparecerem ao ato • 

E aproveitando este ensejo, quo comparecerem a t'sse ato !e cristã. 
a Famllla enlutada convida dl' !e crlsl!l. N O v 8 lguauu. selembro. 
para a missa de 1• dia que ,, 1 t b 57 9•7 
aerâ rezada amanha. dia ~u • .,ova guassú, se em ro, 1_9 __ . _1_ª-----------1 
As 9 horas, na Igreja-Matriz 1 
loc•I. ltcanJo desde JA mais 
uma vez ai:rndeclda " quan 
~~s asslz,tircm uo ato rellgio 

1 

No\'a lg:,1;1 J, i;;r.,,t, .. mlJr1, 111.-;; 

t Justino Ribeiro da SIiva 
l ~11,sa de 7' dia! 

E&puss. IUhoe, ~euros, norai e netos pt11nboradtJ,11 

Assoclaçao d,s Contadores e 
Despachantes de H. lguassú 

IISOlUÇOES DO SI. PAESID(HT( : 

ngraJcccm a toJos os amigos e
11 

t,ª,~e
1
~1tle• RqlB.Elk~f~.i 

r1•cerllr11 tt.o tu.•pultamt1oto J-, • ..., 1... r 
~li.\',\ e convidam para a mls•a 1ue maoJnm l'<'P 
no prôxlmo dia ~ tio outuUru (quurta-teJrH), O.li li bc,ril. 

1 
Ull Alatrtz u~ Santo .Auton1,,, (ll,' .. ta t"itl81h: 

Nova Iguasoú, aetemhro, 1% 

_:.:.-:.-:.-:.-:.-:.-:::: 
u) Apruvar as propoetn1 

Jus •ra. ll•llo do Ullvelra Pe· 
robe!U, N•lsou 1,dunnlo d6 
Mornle e GHI.Jerto HodrlCUl'I! 
d" Olh·t:trll. JJ4rll 1ôclo11 •·ou 
trlbUIDkB, 

Novu lgua,sú, 18 9 1~ .. 7 
Mnotl ,,d,o de A111ddt c .. 10 

1 • SecrdArlo 

,_L_A_B_OR-AT-Ó-Rl-0 -TÉ,_CNICO JGUASSÚ 
Fund1ç!lo tlt.l Hr111eh o con!err!lo d• t,,do e 

quali111cr serviço lll lhJ,,ntolt•Jlll 

Rua Sabedoria, 1889 - Mesquita E. • llO --
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OiR. JA\IIR NOGUIEIIRA\ 
CIRURGIA GERAL 

CONSULTÓRIO: Rua Ota\'i0 Tarqulno, 8- TeL 2i5,J20. 
Dlll.riamente das 15 às 19 horas. 
2"., 4"'. e 6 ... , das 9 às 12 horas. 

R E s I D t N C J A : Rua Rita Gonçal\'es, 561 - 'l'el. 261 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PRl:\IÃRI~ 

21ª. lns~etoria Regional ~e [~ucatão Primária 
Portaria n. 2 

o Chele da 21• Inspetoria Regional de Educação Prl
mérta, usando de atribuição legal. de a_cõrdo com o Item X, 
do art 72 do Regulamento da Secretaria de Educação e Cul
tura a· que se relere o Decreto n. 5728, de 25-7-1957, 

Rernlve suspender o ensino, durante oito dias. a par
tir de 25 do corrente, nos grupos escol!res, "Range\ Pesta
na" em Nova lguassú, ·•Presidente Outra· e· Clodom1ro Vas
conceloa", em Jtaguai e "Coronel Moreira da Silva" e "Cae
tano de Oliveira", em Mangaratlba, tendo em vista as_ comu
nicações recebidas das respectivas diretoras,. relal!vas à 
redução da lrequência. nos referidos ettabelec,mentos, mo, 
tlvada por caeos de gripe "asiática·•. 

Serlc da 21' Inspetoria Regional de Educação Prlmâ
rla, em Nova Iguassú, 23 de setembro de 1957. 

NATl\'IDADE PATRICIO ANTUNES - Chefe 

ICIDEM
0
!~Ã~t MÚSICA 1 

Profa. Teresa da Graca Madeira 

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

monia, "Ballet", Bailado Espanhol 
e Castanholas. 

IDAlfAS 
IDA\ 

29 de setembro 

~ 

ILlllf lEI~ A\ H li A\§ 
§IE™IA\N,A\ 

100~ - Morre oo Hio de Janeiro V~ 
Jouqutm l\1orla ::\lachado. de Aseis. e~crl- ~ f L 
tor aprimorado da llngua porluguêsa e .. 
1,eu uotco me~tre con~ugrado, dada a 1 
expreasão lftcrarla • excelência do es· ~ 
tllo. Segundo ,Jus~ \' cr!s•lmo, ~!achado 

' t i 
i 

t 

1 

Odisséia dos ro~res 
(hpodll pm o {OlllEIO DA LAVOURA) 

Pob,,.• p•riu dolintu. pohr-e• ~u 
Sem p»o. •~m tt'lO, a,m amor, te..aa 1oz t 
Pauam. 1em vo, ol.b,.r. u turbu .,,riu, 
Empohiada, df) õlf)itmo que H 4;owtu, 1 

de Asei• era "a mais emloeote llgur" da noa•a 11· 
teratura. por ter chegado ao apogeu do seu enge
nho literário com ue ·'Memórias póstuma• de Broz 
Cuba•" Nasceu oo Rio de Janeiro a 21 de juobo 
de 1!Í39. sendo membro da Academia Brosllelra de 

J..etrasPrlnclpals lrobnlho•_: Qulncaa Borbo; C;rl•âllria•_; 
Faleoas; R•ssurrelçllo; , ayil Garcia D. Casmurro, 
Poesias Completas. 

li 
Quem vos pood.-ra H »•>r1f"s ! Ueo, 11.1.,...r.,-a., 
f. em auréola~ CQD\'l':tta • voua c:nu ! 
\'ivei,i t"m mim. <Ji1i,t-~ tomaltu6ria,i, 

()rfào• (1r;oint0t. magrot • .otmi·OUt' 

1 de outubro 
1887 - Nasce em Areia, Paralba, José Américo 

de Almeida, poHUco e romanclsto, autor d• "A Baga
ceiraª. 

2 de outubro 
19H - Morre no Rio de Janeiro o rom•ncista, 

eoaafsta e jornalJsta Alcldes Castilhos Maya, logrea
eou oo joroalJsmo aos 18 anos e ao• 20 lâ era dire
tor de "A República", jornal de dlssidêocla republica
na do R. G. do Sul, além de colaborar em vários jor
nal• desta capital. Nasceu em Silo Gabriel, R. G. do 
Sul,,. 15 de outubro de 1878. Membrú da Academia 
Brasileira de Letras. 

Prlocipals trabalbos: O Rio Grande ludepen
deote; Pelo Futuro; Alma Bllrbara; Ruloas V" a,; 
Lendas do Sul. 

3 de outubro 
19J3 - Morre no l{lo de Janeiro Paulo da Sil· 

va Prado, escritor modernista, nascido em SIio Pau
lo a 20 de maio de 1869. 

5 de outubro 
1906 - Nasce em Montes Claros, Minas Ge

rais, o romancista e Jornalista Ciro Verslanl dos An
jos. 

NÃO PERCAM!... 
Filmes a cr$ 35,00 

Revelações em 24 horas 
Retratos para Documentos em 2 

Fotocópias em 30 minutos 
horas 

IFO"f O IPIE"fllZ 
Rua Mal. Floriano, 2019-Sobrado-Nova lguassú --------~ Tônicos de verdade 
Para combater a anemia, 

o ada como a vida ao ar U \'re, 
o cxerclcio, os alimentos ri
cos em !erro e cobre. Espi
nofre, alface, ligado, rim e ge, 
ma tle ovo ell.o dos melhores 
n~ete particular. Valem muito 
mais do que xaropes, fortifi
cantes e outros preparados. 

Faça uso constante de ali
mentaç!lo capaz de fortalecer 
o sangue e n!lo tome coohect
mento de medicamentos apre
goados como tônicos e !ort!
llcantes. - SNES. 

Rasgou seu terno 1 

SERZIDEIRA 
Rua Bernardino Melo, 

no 1549 
NOVA JGUASSU' 

AS árvores de alturas con
siderá veis funcionam co

mo verdadeiros pára-r ai o s. 
durante os grandes tempo, 
rais. 

DR. ALVARO RODRIGUES DA SILVA. 
Cl~URGIÁO DENTISTA 

Gabinete moderno - Excelentes instalações - Raio X. 
HORARIO - Terçu, qulnt11.s e a.1badot, da, 9 41 18 horn. 

Rua Bcraardino Melo, 1919, I• andar, salas Z e J, Edil. PIPA 

1 \' o~ta" d~•i:tnÇa.'1, qul! nalio e pe<10. 

i Af'umolada.• oo meu peito trago-ai ... 

1 

Orl~io o (au11to qu.., TO! <'tuta '> uncue-
Amarg-ae oo 1u~rfiuu ao duro <.:rno 

--

O_p_i.o que-•oe o.ão cht!p à bôce. es.ana,ie! 

OTONIEL BtL!:ZA 

---------·---Até um dia, meu ... 
(Conclusio da 1.• p,gin•l 

LEMBRAS-TE, Ca!uoga, como Ucámoa lntrlgadoa com 
1 o achado uo nosso companheiro? E do outro que panava 
por o. Juan e apertava os hlblo-1 e os olhos, numa estudada 
máscara sensual para lmpres,looar a moxlcaoa dos boleros? 
f:le supunha que seria notado por ela ... lembras-te co1110 nóa 

: o gozamos? 

1 
E da famosa cachacloha de Magé que me põa em es

tado de coma alcoólico tôda uma noite. dando-te tanto tra
balho?... Eu queria - será que esqueceste'/ - mergulhar 
uas pôçaa da rua Julgando ser plscin11s ... 

LEMBRAS-TE, Catunga, das noites em meu escritório 
quando ouvíamos a tua coleção de discos,: Beetboven, Salot
Saens Dvorak a Consolation n. 3 de Llszt '? ... Poucos soube
ram d'o teu en'lêvo pela boa música. 

Uma vez trouxeste-me um caderno coberto com a tua 
bela letra tão especial : eram versos. Versos ? Bem, eu nã" 
diria que lôsses poeta mas, havia taota alma naquelas li
nhas, tanto do que, escondidamente, eras e _pretendias ser ... 
Não, lá não estava o jovem meio dandy, "!e,o dlspllcent• •. o 
dançarino exímio do Esporte Clube I1:ua11u; nem o que 10-
gava sueca, muito menos o que entornava, com delicia, o 
seu copinho de vinho. Era outro, bem diferente, o que eu 
entrevi naquelas linhas ... 

LEMBRAS-TE das nossas serenatas serra acima, eu. 
tu, o Ayre,, o Ismael? Tu oão cantavas - laço-te agora 
essa justiça - mas ajudavaa com as tuas i:argalhad"s a 
acordar os pobres mortais adormecidos... E dos "casos", as 
anedotas, as Ingênuas maledlcõnclas ... '/ Quanta, de quanta 
coisa te lembraràsl 

Olhando êste buraco de sete palmoa em cujo fundo 
dormes, tão silenciosamente, lico imaginando ... Nós nos lem
braremos disso aqui, após a morte? 

Talvez ! Talvez, meu caro Cafunga ! 
Sabemos... O que sabemos nós, na verdade? Garan

tem-me que a vida continua sempre, sempre. Se assim fõr, 
realizarás ainda a tua projetada \'iagem a Portugal, tantas 
vêzes sonhada. Não te esqueças, se !õres, de levar debaixo 
do braço o nosso querid? Eça. S1e se~á o teu gula como 
!oi o meu quando lá eshve antes de ti ... 

LEMBRAS-TE daquela moça de trançaa louras... dos 
teus castelos ? 

Oh tu te lembrarás de tudo. até desta tarde feia, en
farruscada, eru que te dlllxamos aqui... Tu que, pnrtindo, 
levas um dos melhores pedaços de minha juventude. 

Até um dia, meu companheiro! 
{P;\,Ptna Uda no dh1 20 :1e setembro de 19.)7, 
junto ao tl.mulo de An,adeu Soares). 

CONFEITARU ELITE PAHIFIG.AÇÃO 
Doces linos. Biscoitos de todu as q11alida

des. Pão quente a toda hora. Especial 
café motdo à vista do trecuê11. 

Aceaam-so enc~mendas para festas 

Irmãos carvalho 
Rua Mare,hal Floriano, 1946 - Te!. ZSZ - Nova lf••s$1Í 
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BRASTEMP G. E. KELVIN ATOR 
NAS MAIORES LOJAS DO ESTADO DO RIO 

fflARACADÃ 
Que têm para o confôrto do seu Lar! 

Revendedor autorizado dos produtos General Electric e exclusivo de BRASTEMP e KELVINATOR 
Móveis - Tapetes - Presentes e Aparelhos Domésticos 

Av. Nilo Pecanha, 213 a 239 - Telefone 21 - Nova lsuassl'í . . . . . - . . - . . . - . . ........ - • ... -- ... .. - • 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE HOV A l<iUASSU1 

Portarias do sr. Prefeito Municipal 
81-i -57. - Coocedendo, aos ter mos do nrt. 7°. para

grafo uotco. d11 Re•olu~ao 816. de 18-8 6-1, e de acordo com 
o laudo medico. ao cxtraoumerarlo diarista José Martins. 
10 dtas de licença. pa ra tratamento de saudc, com salario 
Integral. na base de 25 dia rias. em pror rogação. 

31-7 67. - Concedendo. nos termos oos arte. 6°, da Rc
eoluçil.o 316, de JS de março de 19:,3, e art lº da Resoluçli.o 355, 
de 10 de agos to do mesmo ano, e de acordo cc>m o laudo 
medico. ao extraoume rarlo dia rista ~far ia da Gloria Bunn 
l'~res, 120 dias de licença, com salarlo integral, a partir de 
1 de ago,to p. vindo uro. 

31-7 57. - Conredendo, nos ter mos do art. 120, Item VI 
da Conslituiç iio E,Ledu111. ao Prc>fessor. padrli.o C, do Q Ili 
Carmelita dos S• nto,; Anselmo, 4 meses de llcençu. <0m ven
cimento. a partir de 1 de agos tü p v indour o. 

31-7-f,7. - Concedendo. nos termos do nrl. 120. Ite m IV 
d1t Con,tttulçao E,tadual. ao Professor , do l'adrAo C, do Q Ili 
Milita Lubo de Souza Santos. 6 mese• de licença especial 
com vencimento, o partir de 1 de agosto p . " lndouro. 

tbltUIO DA. LAVOUltA 

NOVA GAROTINHA 
c.!ll FB B BAR 

Bc bl~a~ de tol!~s as q ua lidades 

ComPr ~~m to!os llO!t-&m. ma, pua e. n,er 
bem s6 nv Restaunc~ti No~m G""-<?tfnn.i. 

Ferragens em 
Geral e 

Granitos 

t\D~LSON 
,....,--.... -1','"" ~

C:ONSTIWTOltA ul@.). 1NOe1u"•"' ... -, .. , .. -

Artefatos de 
Cimento 

Areia, Pedra, 
Tijolo, Cimen

to, etc. 
31-7-67. - Concedendo, nos te rmos do art. 7° , para

grafo unico. da Rcsoluçilo :ue. de 18 3·63. e de acordo com 
I 

Fábrica e Loja: Rua Marechal Floriano, 1618 e 1620 
o laudo medico, ao extranumerario diarista Otaclllo J osé Fe 
llpe, 5 dias de licença, parR tratamento de sa ude, co m sala - --------------
rio lntegrul, na base de 25 dia rias, a partir des ta <iata. ~ - - ..,,., - ~ - - -- ~ - -

31-7-57. - Concodendo, nos termos do art. 7°, para J A 
grato unlco. da Resolução 316. de 18-~ 53, e de acordo com • 
o laudo medico, no extranum~ra rlo dlnr ista ~larla Apa , cclda , MOVELAR 
da Fonseca, 5 dias de licença. paro tra tume nto de saude, com 
solarlo Integral, na base de 25 diaria s , a partir desta data. 

31·7 57. - Concedendo, nos terntos do art. 7°, para 
gralo unlco. da Re~oluçDo 316, de 18-3-53, e de acordo com 
o laudo medico. no extrauumerario diarista Cicero Soares 
20 dias de licença, para tratamento de saude, com salarlo 

, Móveis de todos os estilos, Colchões, Rádios, 
i Geladeiras, Bicicletas, Televisões, Máquinas de 

Costura e outros aparelhos domésticos. 
Integral, na base de 25 dlarlas, a partir deeta data. ..1 

31-7-57. - Concedendo. nos termos dos arts. 2°, Item 1 
e 3° da Resolução 316, de 18-3-~3. e de acordo com o laudo 1 
medico. ao extranumerario mensalista Zinah Fagundes Trl 
guelro, 30 dias de licença, para tratamento de saude, com 
aalarlo integral, em prorrogaçllo. 

31-7-57. - Concedendo, nos termos do ort. 7°, para -. 
craro unico, da Resolução 316, dt! 18-3-53, e .de acordo com 
o laudo medico, ao extranumerario diarista lêda Medeiros 
da Mala, 15 dias de licença, para tratamento de saude, com 
ealarlo Integral, na base de 25 diárias, a pat"tlr desta data. 

lll-7-57. - Concedendo. nos termos do art. 7°, para 
cnto. unlco, da Resolução 316, de 18 3-53, e. de acordo com 
o laudo medico, ao extranumerarlo diarista Sebastlilo de 
Souza Faria, 15 dins de licença. para tratamento de saude 
com •alarlo iotegral, oa base de 25 dtarlas, em prorrogaçAo 

31-i-57. - Concedendo, nos termos do art. 6°, da Re 
Mluçíi.o 316. de JS-3-53, combioado com o art. 1° da Resolução 
855, de lO de agosto do mebmo ano. ~ de acôrdo com o 
laudo médloo. ao extranumerario diarista Maria Ermelinda 
Tavares Barbo~a. 120 rtias de licença, com salarlo integral, 
a partir rle t de ago,to p. v indouro. 

Mauricio Kotler 
Rua Mal. Floriano 

lei. 413-J 11 (por favor) 
Peixoto, 2215 
- Nova lguassú 

Fazendas de Madureira, Morro Agudo, 
Tinguá e São José 

A Santa Cau de Misericórdia do Rio de Janeiro, 
DÚa proprletãria du duas primeiras fazenda• e plena 
propriet6ria das duu úllima,, torna ao coDbecimeDlo 
de quem iateresur possa, que dilas terras •lo poderio 
ser vendidas, a nenhum prelexto, nem tampouco expio, 
radas u pedreiras exlslentb, por quem quer que seja, 
~enlo pela própria Saata Cua ou quem legalmente a 
rtpre,eate. 

MINISTRO LAPAVETTE DE ANDRADA Provedor 
22 

Oollllll10, 29-1X-18o! 

E 0 - 1~ 
aegistro de lm6veis da 2• Circunscriçao de ;;;: 

Hermes Gomes da Cunha, Olldal do Reglatr d 
da 2• Cl rcunscrlçãn. 0 e llll69t1a 

Faz público que T lbúrclo )os• da SIiva marnt 
mulher An tonieta Row,n da SIi va, domhllca ' ruld mo, • Ili 
mlclllados na rua Sacadura Cabral, 117, 0

1

0 Olttrf,:ltt e do. 
pnr sua procuradora Lar Fluminense Urbanlzaçõ•s Ltd Feder11, 
•llaram em l<U Cartório . à rua dr. Getulio v.;l .. oo' de,o. 
cld•de, nos tê rmos do Decreto,lel n. 58, de ! Q de d~zem .... 
1937 e seu r,gulamento, memorial, planla e docum,nio,bro de 
re ntes ao loteamento de uma &rea de lerreno objelo d 1re1t. 
crição n . lê.348. Lº 3-AV, da 1• C,rcun, situada lora ;

0 
rana, 

m<lro nr b•n~. no 2e dislrllo desre Munlcfplo, Qudmadoa ft!: 
trada do Dante!. à d ireita de que m vai de Entcnh,tro Ptdret 
p>ra Jape rl. começando a medição • mil novecrnlos , olte \' 
mt tro,, mais ou me nos, 1t pols da Estrada d! Caramujo, 11 

d lndo Quah oc, ntos e vJnle e cinco melros e no,enta (t~lf:t-
1ros de lrenlr, lrfnl;1 melros nos fundo,, pela fatia que 111 ,. 
gela a Estrada de Ferro Centr,I do Braall, atlscenloa e n.':· 
melros pelo lado direito, conlrontando com terreno do contt,• 
to de Otávio Antunes FIiho e oitocentos e três metro, e trt~ 
la _cent!melros Ptlo lado esqutrd~. conlronlando com a Conopa. 
nh,a Fazendas Reunidas Normandia, com a área de cento e rinte 
e nove mil oltocenlos e clnquenla e sele metros qu1d11do1, are, 
esta que foi dividida em diversos lote,, agrupados em qaa. 
dras, oervldas por v~rlos logradouro,, rendo recebido O 10-
teamen:o a denominação de •ffahro Caramujos•. lado de 1,0,. 
do com a planta aprovada em 15 de julho de IP57, pela Pre. 
leil~r•. deste Munlclplo. As Impugnações dos que se jul111em 
pre1ud1c•dos deverão ser apresentadas em Carlórlo no pruo 
de 30 ~ln,: conlado• da 3• e ultima publicação dht•. No,a 
l~u•sau, l l de srtembro de 1957. O Oficial; Hormu Go••• ~. 
C.nha. 2-3 

Instaladora 
DE 

lzair Marciano 

Continental 
dos Santos 

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

Eletricidade. 
Atende-se a domicilio 1 

~ai. Floriano Peixoto, 2558 - Nova lguassú 

Portas e janelas ~o corpo 

31 7 57. - ConceJendo, nos termos do art. 6°, da Re 
solução 316. Je 18 3-53, alterado pelo art. lº da ResoluçAo 
8!;5, de 10 de agosto rto mesmo ano, o Je acõrdo com o lau 
do médico, ao extranumerarlo diarista Alice Leite Ballstae, 
120 dias de llcen·;a. com Fal•rlo Integral, a partir de 1 d 

É pelas abertura, naturais gos, depende das boas coodl
do organismo. , erdadelras lções da r••lstêocla org&.olca. 
portas o janelas do corpo hu- Fortaleça o corpo allmen
maoo, que se introduzem, sem tando-se ádequ~damente, vt
cerla:ônio, os germes. Eocon- ven,lo ao ar liue, la1endo 
Irando o organismo eo!raque- exerrlclos t,sicos e submeteo
cldo. ln•talam-,e. causando as do se a exame médico de 

-------· dLença•. A dtleso da saúil~. seis em sei• meses. 
reia dcstruiçüo de tais i01mi- • SNES agosto p. vindouro 

1 8 57. - Concedendo, nos termos do art. 7° , para 
grafe. unlco. da Re,nlução al6. (\e 18-3 53, e de acordo co m 
a comunicaçã o do I. A. I'. 1., ao ~x tran ume rario diaris ta 
Adalto Lopeo Coutinho. 40 dias de licença, pa ra tratamento 
de sau·t ... a p.,rtir ,1., 22 ,le julho último, e e nq ua nto e s11ver 
recebendo o bene llrto ,10 re h•rido Inoututo, com salarlo In
tegral, na base d~ 2:; dla rla•. ,teduzlnrto-se da quota respec
tiva a lmpo rtanclo curre,pond,nte ao beneficio lnstltuldo. 

1-8 57. - Concedendo, oob k rn1ob do a rt. 7°. para
cralo unico, da Rc•oluçAo :116, de IS :l-53, e de acordo com 
o laudo médico, a u extranuinerario ,1111 r ista Gera ldo de Al
meida , 10 dias de licença, p11ra t ratamento do saude, com 
ealario in tegral, 03 bllsc d~ 25 dlarlas, a parllr-,de~ta d•ta 

INDICADOR 
rrot issional e Comercial 

Médio• 
Dr, Pedro Regina Sob,lnho -

Médico operador. Partos. -
Co nsultas dlblas das 8 às 12 

Seguro de vida 
Acidentes Pesaoala e do 
Trabalho, Fogo, Automó• 

vele, Fidelidade. 

Roberto Cabral 
CORRETOR OPICIAL 

R. Governador Porte:a, Sl4 
Te!. 418 - Nova f11uaaad 

MANOEL FURTADO 
ADVOGADO 

GAMA\ 

CAUSAS Ci\EIS, COMERCIAIS E CRIMJ~AIS 
E,c rltório r.u Rto: Rua Senader Dantas, 118, apt. 416, 4° and11 
2•• • .$'"' . 6 .. l. ~ábadOt<i das !J à~ 1:.! e das 1-i llS 17 bona 
E 111 r.. o,. a 1 ~ 11 :1 , s ú . lua dr. Thibu, 287, aparts. 101/10! 

:i·•• e 5u .fciras a qualquer hora 

l -8-57. - Concedendo, nos ter mos do t<rl. 7 , para
grafo unko. da Hes1,1uçíi11 :116, de JS-3 53, e <le acordo com 
o laudo médico, "º cxtran u111erarlo dtarleta Orlando Nóbre
ga, 15 dlao de licença, paru trátamcnto de aaude, com sala~'º lote11ral. na base de 25 dlar las, u partir •leda data 

hs. - a. B«oardlno Melo, 1839, 1 
sala 11, tel. 2a., Edll. Cocozu. 

A d"•g•d•• 
OflCINB MHANICA 

1-8 57. - Concedendo. nos trrmos do 11rt. 166 do De
creto-le l 624. d A 28 J0-42, o th! acordo cnm o laudo meJ~co. "º D••e nhlota. Pu•iríw M, ,to tJ Ili !,11,Ulo du Menezes \ la
na, 90 dlae de lícf>oça. para trnt.1uucr1to o, 6:lUde, ~om ven-

cioacn~o~ r~7m ~r~~:~;g;f:,~,lo. noK tt rmos do 41rt. 74, para
~rn fo uuko da lteeoluçn.q 311j, ,h· l i\ :i 53. e 1h• .acordo com 
o l>tU'1ú med:co "º ~xtrnuunu~rarlo ,llsrista !.larla hulJel da 
Sllvu. lO dJa, d lkenç ,, pnr01 tratamento ti<' •aude , com 
H~la rlu Integral, ua lias<' du 25 di•rlas u partir de 7 do 
correute- 111/!s. 

1,; 57. - ronCfl1lcn1lo, nos lt•rmo!ól tio art. i º, para 
grafo uolco da Hesoluçfio 316. ,1 .. 18 1-f,3. e de ac urito <'om 
o laurto medico, ao extrunumernrlo diorlsta Geraldo Gonca t
ve• Ma~ru11$. 20 dias de llceuça, pa ra tratame nto de saude, 
co m oalario Jut~g ral. na t,as., de 2,, tllarias, u partir desta 

data. l·S ~7 Concedendo. nos termos do n rt 6° tia Re· 
ooluçlo :no. de lb-3-53. alt~rndo pelo art 1 ' · da HescluçAo 
355. de 10 de ai:ooto tio m~•mo ano, no extrnoumerarlo llla
rts t" Ru th Martin& eh, CRt\'all,11, 120 dia& de licença. com •&· 
Jario tntf~Krol, a partir do 1-; dt julho último .. 

Dr. PaoloMaohodo-Advogado 
- R. Oetullo Vargas, 87, f one: 
282. - Nova lguanú. 

Dentl•I •• 
L•I• Gon9at.H - Clrurgllo 

Ocntlsta - Diariamente das 8 ás 
18 hora. . Travcsaa Pa ra&uassú, 
n. 14, T ~lctone, 314. - Nova 
l&uuaõ. 

ltUIEM SILVA - Clro,9!60° 
d .. tl,ta. - Ed, Carioca, t· an
dar, ,. tto. Telefone, 41.5951 
Rio de Janeiro. 

eeNSTRUTt>RBS 
% i; ,"'.'. l ••uc.-dendo. ºº" trrmos •lo ort ,.,, pu.ra-

Kralo ~ ,llc • da H súluçãu .JIG. de 11; .J 53, e de a ('ordo eom Joio SltDonato - Construtor 
11 lauilo m~df<-11, 811 <·xlr1tmime-rarlo dlari ta reo)·ta Queiroz llccnclado. - Enca,rc·ga.se de 
Hatl.'t'lo"', 15 dlnt1 ,h11 ltc .. m:n. p,ir.1 tmlaml•nto ti, bftU te t r,m con,1ruçõc1 e rcconauuçõi:, em 
ti!il&r ln lnt t-~r ,1 na t,use til• 2;; duulaM. u 1uirllr tlt' ."lfo 1htla Ktr1I e aub a,1 mlntetraç:!o. -

~ ,-, ,1 l rmcedtmflo. no tl'r11to?.1 tio a--t 4•. dtl He o Hcs. : Rua Marechal fl oriano. 
Juçlo :no de ':ij .'\,, ., e dA 6 , ordo t·· ,111 a c-~munt1 8 .,.ão dn U 1 70.Jb- Caea XI - Nova lguJssu 
c o extrunumerarlo dlarlilu Dtl'moc!nclouu Almada. O dias 1h· 
licença, pc,r motlvn 1le nd1h .. r1lt,, a purllr du li de julho u~
t lmo. com saJur lo lu le~rul d eduzlm.lu ,ae da quola tl•&pl't"tlu1. 
a lmporl&ncla paga pela Cla. Seguradora , 

~-8-57. Concedt:"ndo. no• lt-rmos do art. 7 para-

Rober~., Baroftl Soaras - C'ons 
lrutor llcenclado no Mun1clpt11 
dr Duque de Caa:la1. Ucsldc:nle 
em N<.,va lgu111u * rua tdmun 
~o Soui:1, 3tM 11:ralo unlco, da lleoolução 316, de 16-5-53, ,. de ucvrd<> com 

o laudo medico. ao extrauumerarlu dlarl8ta l\ldde• M~r10el 
da (:oata. 10 dl&M de 11eent:i paru tr 11taineut11 i.Ju t1tt.U1h1• com 
eal•rlo lntegraL na ~aae de 2:. dlulas. a parllr ,ic•U• d,ttu 1:!••• Panerarla 

t,..t:.--r,7 Coocedendo. nott termos do art 6°. da lle-
aoluçl o B16, de l6-IH13, alterado pelo arl. 1•. da Ruoluçllo 
lSM de 10 do agooto do me1mo a no, ao extranumerarlv dl11-
r1aia Maria Ellza Hollm Hraodão. 1;e0 lllH tle liceu~•- com 
..iarto IJl~ral • parlir de 1 do corren l6 wh 

ARY Sl lllAYO Pr '1elto 

Ceio Seato Antofllo - Srr 
wli;o funerulo - Oullhtr.nlna 
ferreira da Silva. W11a Ma•\• 
cbal f loria no, 2018 r, . 86 -
Nou l1u1116 

SOLDA ELeTRICA E 
OXIACETILENICA 

Serviço de torno mecânico e 
plaina, orensa htdraulica. con
settos de méqulnas em ge,1 &I. 
retC'rmas em motores de ccm
bustão interna, montagem e 
assentamento de máquinas de 
qualquer tipo, r e tificas de mo,-

tores e eixo de maolvela, 

Bittmoort & Alanão lt~a. 
TRAVESSA 13 DE MARÇO, t4 
TEL. 136 - NOVA IGUA550 -

SERRARIA 

R ETIFI C A 

Zê#? P-4 » ;p 

NOVA 
!1t ,,..~ul,t ,re• do Cimento ~!AUA e de ferro em rcra l. T to:a• '.'plran~a - ~:•t:!. 
rn'i (l \ l ;.i,h•rlals para con-.tr Jções, l.ouç ~'i Sa -it4rnu, Mani!...... , t!rrug 1n " e ~:. 

1-ac·1ca11t,•, de cul.xu e carrocPrles pura CA'J!NIIÔES - Movei• e arw~Ç · 
E •quadrias e Carp:otarla. 

Alberto Cocozza, lnànstria, Lavoura e Comércio S. j, 

~ 
Rua Bern~rdino me10,E1;35

1

; ;~49-T;,;_'44
1 

Jll e 196-nDVI 16Ulsi 
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Métodos de organização - B a Z a l sã O J O Sé li ; 1' ,º,,d111eeº, ,mG60:, e,i., ~.,ªcu2niuns<r~e H~va l~ú 

C~ave do êxüo de emprêsas mMias e pequenas l da 2• C:ri11nscr1çi~. v '"· º''"ª' do 
11
''

111
'r ~< lr,,óvcls 

' 
Ft--rranens - Tintas - Artigos Pt.:111 fHt!\Cllff", 1,h•11dtndo 3 11 qu..: lhe- fel ~l'Q/\llerl~n.rnt 

F.m J.!eral a pequena <.·mpresn eslá em poslçQo 't'S\'_AD· 6 Alberto Cocou.a, lt1du"tr1:11, L"vnur~ ,.. Cnmételn ..,, • n ma 
t,Jot'ft ."º ,1ut- diz re-!',peito n n•c·nroo~ Urmncl•lro~ 1111 me:smo e.<::.colDres - Louças e Cristais José de Souza S1qut'.lra, E.Ido F~rrelra. Ol()mrd s ""~nuna • ..\I-
• pos,ibflirlaile, dt• obter t.·npltais !-lUtfrlentel'l que ns..;c•gu~em berto .\11cht:.l e Jose Morl"no Ar:.ujn, ri·1t ,.. t"f1CO 1trarcm rrtt 
v 8eu drst>:'!\"Pl,irn_"!'tº bcto porque a rr_que-no. c-mpr·t•ijU, EDUARDO PIRES & (IA .. LTDA.. iue:ar l~no,ado, p;tra con,parHeic-m em seu Car16no, à rua tlr 
muJta-i H?te8 no I0IcIn dt~ HHIS ulivldade~. Jtil)?a pouro con· (J'dulin Varga~. !10, nt:!.I1 ricbdt. e r,aa:art,n 'li!' lmp,.,rtancta, C~ 
•·cntent< nrrl-caMP 1'111 de,pesa, que niiu s.·jHlll rúplcitunen- Rua Amaral Peixoto, 292-Tel. 34-Hova lguassú c,s 1.242,oo, 2 R~4·"º· 4 702,5n, ~.212,00 • 2 Y80.H '· .. ,pcct•v,-
le ret.•mhol-1A,·el!i'. I> 11 rrnYc·111 a di(h:uldaJl' th' C'mpn·cuder u mente, fclerente1 à1 pt(!h~Õt" ~11auda!I dn, lolr'!l de tcrrrnr, 
um tntbalho cio ue ... ,•11vol\'lmc11tn. vbundo ª um resulludo \1 ""======================- ~lluados na 4C1t1,.i.1,• J:.,d1m Mctnjoar;», no r,,, c11"1ritn dt:' .. ,,. 
1ong1nqu1, e cmpreJ,? 1u· o~pcci:11lsta~ dc,·Jdarnente pa~oS, CJ-1· .....: Município, Jap\:rl, fl•Jf Nl"~ pron,clidrs comprar, e ;i9 qui: !'t: 

Pazes dt', maf!-1 hrd1• 1111 rn&Js u•tlo, melhon-ir o po~içiio tio d M d PRQLAR S A Hncerem ;ué " da1,1 '°" p~f.!'.3mtnl(), a 1ém d<1!\ ju,,,s d~ mor. e 
empri••a em fac,• de "''"' concorrentes. Fazendas e r a U • • . cnslae, sob prn, d<, ds,·v,,.oo o pr1to 1<ga1 do 30 rl•U, serem 

Pnr outro J&rlf1, c~sa c·onsirtt•rA\'el ,le:<,;,vonlogem, pro- reiro, Morro Agudo, o~ comproml!\sos r1sclnd\do3 e c:rnccladas as rc~rwcllv~s ave, --
vcntente pr!nripa1nwn(e da <1Jf1c11!itade dr ol>tl'r funóo!-1, t'<Jnl- T , d H I . O,\ÇÜt"S, nos turno, do arr. 14, § :°1fl, c1o o~crcto 3.019. de 15 d 1ª 

llbra-,o "'' pequeuu empri•sa pel•s rela,õe< internas mais São José e ingua Agên<la e ova guassu •,·kmh,o de 1938. Nova l~u .. ;ú, 18 de setembro de 1~:.1. O 
fáceis t' o contuln dlárJo entrt:' patr,lo l' t·ruprt•gadOEI, que ~ tu~d:J ... "º Mune rio de N11v:i < ltclat: Jlerm,s Gnmrs du C11nh,1. 2-2 
podem fJ.\"Ori.>C'Cr a pa .. sa~em rápida das ,,.lelrllsõc~ no:-i.al~~- rro11;"1 ... ,ú. E,fado ,'.n Rin) 
em assuntn-.i ,le udmlnfstração e do traun 10 l"m comu ,. 
E1ae nu,inr l'ntrozameoto Jeva os ernpregndos n umn com
preeo.,â11 m:ú,. ju-ita d.1 razll~ ser dais decisões. 

A PROLAR sollclla o com 
parccimento à F-Ua nova A~,.·u
cia de todos os porta1lnre8 dc
tltuloa em ntrasn, a fim ele 
que nao percam o direito :I~ 
lmportilncias já dcposlt~<las 

·--l!ermes Gom:, da Cunh,, Oficia l do Reg·,1ro de Imóv,ls 

A medida que umn emprêsa. cresct, torna-se necec:.sli
rlo que e la encontre ns forma• de or!(anlzaçiio que melhor 
convém uos diversos eslAdio.-.- de seu dese11,·nl\'imento. sem 
o que ,·er-se- ~ rxpoi;:ta a ~ofrer s~rios C('lntrntempo~. Multa~ 
,êzea O próprio thelc d• pequena emprés• que a fundou e 
fêz crcsJer com iotelij?ência. e cncrgie, em certo moweato 
chega a eotr:ivar seu deseovolvlmeoto. Isso derivo ~o fato 
de querer assegurar-se o cootrôle de todos os setores. ue
l(&Odo-•e a delegar a ospeclah,las o trabalho minucioso das 
dlv~rsas funções. Essa mesma repugnância em reconhecer a 
mudança operada nos :noldes da emprésa. impede-o d.o ado
tar técnicas moucrnas de organiuiçllo oode poderiam ser 
úlele. 

Para obter-se o beoe!rcio Integral das técnicas de or
ganluição, dc,•e-se adaptá-Ias convenlenlement<, lls condi 
çõea da emprêsa, sobretudo slmpli!icando-as quando oe tra-
tar de emprêsas médias e pequenas. . . 

O empreendedor ou empreeudtmento que deseJa sm
ceramente a melhoria de sno sHuaçilo pode encontrar, na 
aplicação de métodos de organização selecionados por con
aelbelros especializados, a solução adequada a seus proble
ma• importantes e vitais bem como eficiente ajuda para a 
maior expansilo de eeus ~egócios. 

(Zn1der & A11oclados-lnternadonal) - S!o Paulo 

D R. A. IF A\ TO R IE L ll li 
MtOICO OCULISTA 

~ISTENTE DA FACULDADE DE C'ltNCIAS M'€DICAS 

Re<eita de Õ<ulos - Doenças e Operações dos Olhos 
C O N S U L TO RI O: Avenida Amaral Peixoto, 236 

Sala 30~ - Prédio do Baoco de Minas Gerais 
2 .... •"· e 6ª'-feiras, das 8,30 às 12 horas (<onsultas comuns) 

À tarde: Consultas com hora marcada. 

·---------------------
LIVROS NOVOS 

Guia T uristi<o do Rio de Janeiro e seus arredores 
É mttis um trabalho notável das Edições Me-

A Santa Casa c1e \!iseriC'ór· 
c1iR do Rio de .hn~iro, n;,i qua
lidade de núA proprie lária das 
ctu.-.s primeir&s fttzenda:-. e de 
plena p1 f1prietári8 das ,luas 
últim&s. cham.i A 1:1tcnc3o rios 
interessados n;.,~ 81udidas ter-
1 ::t:-i p<1i-a o ProteJ.to .Tud1ciel e 
Notif,c~ção que interpôs no 
Joizo da Comarca de Nova 
Jguassú, cartório do 2° OCicio, 
~lto nH 1 ua Getulio Vergas, 78, 
que aprecia e examinM a si· 
tuação juridica das fazendas 
em aprêço. Faz sentir, outros
sim, a qualquer lnteressudo, 
indistintamente, que nenhuma 
modificação. loteamento. des
membramento ou venda pode· 
1 á ser feito das aludidas ter
n,s, por c;auem quer que seja, 
senão pela própría Santa Cosa, 
únic1:1 proprietária das f&zen· 

Comunica, outrossim. que os 
pagamento• de mensalidades 
poder&o ser efetuados dlre
tarnente A nO\'O A~(·ncla. li 
rua :\htrechal Floriano Peixoto, 
1748. s/2, a partir dns a.ao hs. 

Margarida Cristoffel 
Confecções de ch'\j>éu, ele 
senhora. s o 11 d é os parn 
noivas, grinaldas, bordudos 
a fio de praia e ouro para 
vestidos de noiva, flor< s, 
etc. Buquê de noiva natu
ral e artificial. Tamanco 

pralano e holandês. 
Rua Bernardino Melo, 2165, 
apto. 202 - Nova lguassú 

das referidas. 1 
Mini,tro Lofayetfe de Androda 

Prov•dor 23 ·--------------------------------
DR. SIINT-CLIIR COSTI 

<ia 21 Circunscrlçàr, 
Pelo presenk, ~•~11dcn::lo ;,o qu_. 1h1! lol ,, querido p,,, 

-'lhcrllt Cocozza, lndúslda, Lavoura e Comérrtl) ~. /\., Intima 
V11~11no Vieira de Carvalho. S•lv o de Lerr.os Tri•i:11a, Joaquim 
''º" S.anlos Pe reira, Man4 u~10 Ji: !)ouza Llm,1, í•'o nar"ldo Alvts 
ôa Cost;1. Ady Soare!l, l•'idelís S1marlnga Coetho, Millrla f'ellcl1. 
n:t do Na~clmento e franc:isco l'i:relra, por !IC ~nc:ontrairem tm 
11gar il,!norado, para cornpartcer~m em seu C.:ntórto, à ,u,. d~. 

Oelullo Vargas, 90. ncst.- clt1a'1t:', e pagarem ~, ln,p.uanciH de 
c,s 1881,oo. ,.655,5n, 3,605,•10, 8.311i,oo, 2.9PO 8•, 4 428.~o. 
:i.Jn9,6o, 2.59t,,6o e 3 364J,fü\ respectivamentt, ref(rt'n1~9 às pre!· 
1.1çõ.:" alrasadu dos lorcs de terreno situados na .-C,dade Jar
tHm Marajoara•, no 6,, dialrlto deste Monldplo, Jap~ri , por ~lt1 
prometidos comprar, e as que se vencerem até ~ d"ta do pa.
camtnto, além dos juros de mo.a e cu1tn, ~ob rena de, de· 
corrido o prazo leg111 de 30 dias, serem os C<''llprnmlssos re1-
cln<1i 1,,s e canceladas a, re9p,..ctlva, averbaçõ!:L nos lnm,., 
I,> ~,,. 14. § 5°, do Oecrt:10 3 079, de 15 de seh·mbro de 1938. 
'ova r-:.uassú, 18 de sc1embro de 1957. O Ollc1a\: /f,,-,n, :s 
G ,,,,,., ,:a c,u1/zo. 2- '.l 

llermes Gomes da Cunha, Ollclal do Regislro de lmóvd 1 
dJ 2a Chcunscr tç~o, 

1'.: o presenle, .:1tendtrid, ao que lhe foi requerido ror 
Luiz A11ltnlo Martins Valenle, int•ma Aloislo de Oliveira e ~1l
va, Arlindo Pinto, Francisco de Sousa, lufas felix d°' Santos, 
josé Maria Moreira e José Rodrigues da SIiva, ror se encon-
1rarem em Jogar Ignorado~ pa,11 comparecerem tm seu Cartó-

ESPECIALISTA EM CRIANÇAS 

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

rio. ~ ru• C:r. Oell\llo Vaoga,, 90. nesta cid•de, e pagarem as 
imporlân, laa de Cr$ 3.498,o,,. 6.075,oo. 5 525,eo. 9.855,oo e 
5.83°.oo, reepectlvamenle, ref:rentt"a às prestaçõt s atrasadas 
dos 101es de terreno situados no «Jardim Santa Branca>, no 2o 
dlstcito ~este Municlplo, Queimado,, por êles promelidos com
prar, e , s que se venceoem alé a d•ta do p 0 g2mento, atém dos 

1 
juros de mora e custa~. sob pena de, decou tdt, o prazo lrgal 
de 30 clt; s, serem os co mproml11111os rescindidos e canceladas 

1 

as respr ctlvaa averbações, nos têrmos do art. 14, § 5'>, do De· 
creio 3 079, de 15 de setembro de 1938 Nova lguas~ú, 18 de 

Consultório : 
Rua 1-3 de Maio, 85-Grapo 203 

Edifício Imperial 
Nova Iguassú 

Residência: 
Rua Tabell!o Murllo <osta, 168 
(Prosseguimento de Paulo de 

Fronttn) _ Te!. 17 

... 
o GURI 

set~mbro de 1957. O Ollclal: Hermes Gome, do Cunho. 2-2 

AURORA 
Bairro São 

lhoramentos. Descrições, in!ormaçõee, mapas, plantas. A CASA DAS ROUPINHAS PARA CRIANÇAS 
lotos, e texto em portugu~s. francês. alemão, italia-

Jorge - Ramal de Xerém 
TERIU:::-10S Sf.M ENTRADA E SEM JUROS 

Próximo a Belford Roxo - Facilidade de con
dução - Ótimo clima - Franco progresso. 

no e Inglês valorluim as p~gioas incomparáveis Uniformos Colegiais - Rendas -
dêue Guia de R. A. Freuden!eld. No gênero, não co-

1 

Lãs _ Linhas _ Botões. . 
Loteamentos inscritos no Decreto-lei 58 

VEI\DAS: Av. Rio Branco. 91-5' andar- saias 10/12, 
ou com o sr. José \'leira de Melo, no local. 

nbecemos nada melhor: é ide&I para nacionais e es- • 
trangeiros. _____ i RUA MINISTRQ MENDONÇA LIMA, ZZ6 - NOVA IOUASSÕ Empreza fluminense de Expansão Territorial e Agritola Ltda. .... ~~~·-~···---·~4~ ...... ..-~~~ 

" eomarca de Nova lguusú 
---~=º=ªCE:3!:J=ª=ª=ª=:i~ 1 Porta~ores ~e ~crmcs -e: c, 1 T A L 

'-'--...... =57~ E Produtos -~. --r. i,1-·~==-- 1 ~~~;:" .. :;;,~~:,.~!rp~le~.'. De depósito de ~ocumento, em proces,o do lotoamonlo de ,,,. ~ da ~ - ~ mais diversos germes, em es rcn, o rcque,imeftto de Manoel de J•sús Augusto e 1ua 
.,fr-=="'-='i cado de pr;de-rt--m transmitir mulher, na forma abaixo: 

r.eneral Motors do B.r.as1·1 S/A e ~=~;'~~ri~: ~foº:~~a;º~ ?~ir~ Oetullo Moura Filho, Oficial da ,. e rcun:crl,;ão do R,. 

Doméstica 
Comercial 

Sorveteiras 

" ~ tl!lca ou dlseute, ia, por exem- gistro de Imóve•s de Nova Jguassú, etc. 
plo, _ ~ que por muito tem· Pelo presente edital, rom n pr;iz'l c1e 10 dia,. f·çn s~be-r '1 

e - po elim:nu os mkróbios p~laf?; <JUf'm fnterrs,)r pnssa, que por Manoel dt> Jesús AtT211s1n e , 111 
amifthOeS 1ezes e urinus, podendo, aln- n-ulher Maria Maoeu,, foram drposlt.dos nesk C><·órln, para 

Carros ~e da, com as mão• poluidu, Inscrição nos tl!rmo~ da lei re~ul ,dor> de loteam ntn de terra •. 
propagar a d ucn\'H, Pnra pre- a planta, os ti tulo~ de domtnlo e todos os demal!I documento, 

fi {,(as Acessórios \ ençllo contra tais ·•portado- rel•llvo• ao loleamento, sob a denomln>çlln de "íl>lrro Sã~ 
res de germes'', impõe-se a Geraldo", d:.,:11 d uas se-'uinles áreas de sua pronrititade. tt:na•-

e I d il <riras no livro 3-J, II,. 60, sob n. 2.314 e 3-llL. lls. 220, "'t, 

De1str"1buª1dora Duto Peças "Dautop" S/1 ~- .ª~!\;;~· .:1~s"<1.~
8 

r~V!'i'çô;.:·· º· 23.399: - " primeira com Jr,nle p,ra • rua Frellas nraii•. 
lllcJuq_ f'ln t-<"Us h:'lbt!u!i IS· 

2
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desma largora na Jlnha oposta
1
, pnr 

var as 1nüos untes de lngPrir os: a see-undi' tamb~m l'Om rt:nte 
AGENTES AUTORIZADOS a qualquer alimento. - S'.'lt,.S. para a rua Frellas Braga, medindo IGmo 22. rom l 19ms.10 na 

~ 
____ linha dos fundo•. pe1a r,1a Nova. 284-m, d t" f,,..ntP e fundo~, 

Oficina --·--·-·- !Imitando com G·raldo Josf P aes FIiho, de um lado, até • "" especializada para reparos em geral Delfim Pereira M,ntenegrc Nova e do outro lado rom !erras do• loteanles em extensão 
T 13 d M 48 72 T 1 « 1• de 200ms., por uma Unha de 22 ~nus e quln,e minuto, 

rav. e ar10, ~:r~::End. :eleg. :=.:Hov~nl~uassl~·=--~ Av.S~ot~~;:::~t~~t-Tel.G. t·~~:~~~º:2:tit·:::t~io;;~~:~p~;i~~~~D:~~~:E~rJ:~?~~ 
...,..=-, Nova lgúassú - Est. d I R1 eh, filho. Aos lnft:re~sados, porv;,0•1"ª Pxlstentt"•, fica eschift'· 

Casa Mercúrio de Ferragens Ltda. 
cldn que a lei conrede o prazo de 30 <1ii1c:. C"'fliado <h Uttln•a 
p~;b fcaçlo do presente, para anresentacão de lmpugni---:ln~ No,·a 
leu,ssú, 4 de setembro de 1957. Eu, G,f.,fin Moura Fi/1,o, Qfl. 
""'· o subscrevi e assino. G,tulio Moura Filh-. 3-3 -·------··--------------O Volante Duas Pátrias Madelraa e tnllteriais para eonst.-uçiro. - Fabricantes de esquadtlas em ~era[, 

Diltrtbutdorea do Cimento MAUÁ. - Chapas para cobertura e tubos de Cimento-Amianto 
CMLIT. - Tinta11 "Atlantica", Artigos Sanitários, Manilha~, TelhaG, Material Etétricu 

e Hidráulico em geral, Ferragens, Louças e Artigos para presentes. 

Leva ao conhecimento do povo desta cidade, que ee 
acha Instalado à rua Ministro Mendonça Lima, •e. 

~----llu• Marechal Flerlano Peixoto, 2210 - Telefi:,ne 47 - Nova fguasri 

(!) Volante Duas P'átrlas eet4 eob a compe
tente direção de Eduarcre Raymundo Marlln1, que 

atende dlàrlamente com aulas a qualquer hora. 

AO tlOLAIITE OUAS PÁTRIA• 
R111 Mia. Mtadoaça Lima, •6-NOVA IOUASSú-e. do Rio 



6 ("OI\ fl r; IO OA l I. VOUI.A Domingo, 29-JX-tllf,, __ ..__.~-~-----

c:YC Jw~ar {~ -::: r r.~.~-~~.,~~"~º.~!!'!~!.~!!:· ~!~~r 11 

7 ' m:r1A CARNe1Ro !l , Oficina Mecânica cm geral .._.....,__...,,_.._.--'--.---__..;..--'-.:........:'"-'~'--___;__~-'-'J 
co" u ,..,,. " ;::• " " • "'' :». • -'""S'>N !: Lanternagem, pmlUra. e k tri, ist ,, 'Jorra c heiro. pAR,\ consultar esta seçiio A•tro-(;rafológtca. l:i~ acolllpe 

Carg:a s l'lll hatc rius nhar o "Cupom'' para C'o_nsulta . por uma caria, a Unta 
O RETRATO DO BEBÊ l'eças c: ,\ Ct' rn,rtos ~rn geral em papel • em pauta, com h llobas no mlnimo. exponfo 81 razões por que deseja que . se Ih~ laça o e•tu<JQ Astro. 

Grafológico_ ª~""maodo-n com todas ne caracterísh~as Je aua 
asslnaturn habitual. 

'Olhe ~6. quP nrr.or' ne, orlamos. tirar um retra to d(• 
Je o,~im. lniotando r.;,,m o chocolbo·· ~im. miul1:1 amiga 
votê dtHt•rit1. Crt..·ia·mc, sem um álbum ft ' o~ráfü•o, d1,cumeu• 
tttn•lo t·~:-.a i,Jade eo<'~rntadorR, vorê ,;;e t'SQ\rn('<'rll romo e r,, 
u seu (ilhlnllo durante os primeiros mNH~!I d~ \'i ri a. I· tirar 
BQU\>las cn!:!rnÇadas t' expr~sslvas roto~rn(1as til' bC'hés não 
é U!.o ul!1cil como parece. 

·\ cha\'c de totui:ralias de criança,. bem sucedidas, t
um plant'j.iimento <.'uiílsdoso de antt,)OJÜ.O l". uma ,·ez 8.!- lu· 
z~a ,. d~n•nis <letalhes cm trdem, a mAxlma rspidez oo dls
var.,<lor. Esc<>lha a hora em que o bebê está 111als b,,m rll•
p o-.l11, mt.'smn que i'-tO seja a-.. oito horas da manbil. Sua 
Alleza, n l'rinripe Herdeiro, n~o gosta ,te licnr flucnl'iado 
cnm dPmoras desn('cc-ssáriR~. Sua J\u~osto Alt<~zo. Hcnl tl'.lm
l>ém flcarã lrrlt11diço e chorao se e,li\·er com fome. Portan- , 
10 laç1 com que tome a mamadeira, •nluce o número de 
v/izes necessário e procure Yerl!icar se e,tá no mais per· 
!eito coolôrto fi,ico. 

\lesmo um m!n1isculo tlqniobo cio ~eote, com menos , 

Ab 0 rt .J D,, e Noite 

IVAN AUGUSTO GOMES 
Av. Nilo Pe1a1ha, S0J- Tel. 164-Hov~ lguassú .... 

ESCRITól<JO Dr ADVCCA,.. JA 

RONIU.D CARDOSO ALEXANDRINO 
ln~ ... . tto n a Ord~m (Jo1 Ad, · ~iitd• , 

I·:, critlJriu: R.esiJl•ncir. 
Rua Pa•I• lronfü, 61-S. 1 O lu M,I. flori,no, 2036-C. 17 
D1.~11:.mentc, da~ 9 à!f 12 h•. Tel~fone 268 

Nu\a l~un·,,ü - Estado do Hiu 

"Cupom" para consulta 
.\'orne por extcn ... o 

Pseudónimo para resposta 

Data do oasrlmeoto (dia) (mês) 

(ano) __ (hora) _ _ Local (Estado ou Pais}_ 

Cidade 

Estado civil 

de r'lois meses de idarl~. {)UP mal cou~PJ::IIC mo\'e,r a cabeci· ---- Como costuma assinar 
1,l·e, pode ,er !otot rehdo de mo<lo intfrpssa11h•. Aos dois 
111c ... cP, o bebê j,'i é çu1u1z do ~egutr tJ!lI objeto com <1, olht• 
nhos ttr rcgala,tus e <1emonstrar certo interesse ao OU\'it a 
voz da o,iiezinha. É claro que niio entende nada do que 
, ·ocê c~tt, dlze-ndo, ma:; como se sente lisonjPado com a 
a tenção que lhe é dispeosada I Eotretanto, você terá que 
iler muito rápida para conseguir captar aqueles momentos 
!ugazes de percepção. {;'ma pôse qua,e iu!ah,·elmente boa 
é a carinba espantada do bebê olhando por cima do ombro 
da mamne. que o segura nos braços, como se lôsse para 
soluçar . 

Coloque o bebê sôbre uma superlic!e dura. Do coo
trárlo, o pequerrucho afundorã naquele colchiio macio e a 
tlnlca coisa quu sairá oa chapa ser á o topo de uma cab1e
cloba meio carequinha... Aos :iuatro mc,es d~ idad~. o be
bê é o modêlo ideal. risonho, sociável, ágil, sempre teotao
do pegar com os miio~inhas gorduchos os objetos que lhe 
elo mostrado•. Êle poderã ,er sentado, apoiado em alguos 
travesseiros e certamente recompensará o fotógrafo com 
um daqueles ,orrisoo cheios de covinhas, capazes de amo
lecer pedras. 

Chegaodo a máquina fotográfica muito perto do bebi!. 
o retrato .a!rA deformado. ~!uito longe, você terá. que pro· 
cura• o coitadinho, perdido que estaré. no meio de tantos 
objetos deso~cee,,rlos quu também !oram fotografados. Se 
as maos solicitas da titia ou o nariz do papal tiverem en
trado 110 retrato, peça que o laboratório fotográllco laça os 
oeces,árlus cc,rte• na ampliaçAo. 

Para •e obter 'lquela Uum!naçD.o ~uave e clara. que 
!lo bem destnca o• traço, rechonc·budo, do seu herdeiro,· 
pendure alguns leocóls branco, no encosto de cadeira, co
locadu em r .. dor du bebé Depois, projete uma luz ele cada 
lado do beb( e uma tercdra no teto, bem sóllre o lugar oo
de e ta s•ntado o pequeoloo modélo. Assim, éle não aper
tarã o• olb1nbos por cu u,a de luz demasiado lorte e a llu
ml:iaçllo sempre estará boa, seja qual !õr o lado paro o 
qual o bebê resolver ,·Irar a cabecinha. tstes prepuratlvos 
•lo .oment~ oeccss,.rlo,. e• claro, para lotoi:rallas ll'ltas em 
loterwres com "flash' lnstuntãncos "" ar livre po lem •er 
Uradc,s com a propna luz do drn. Mas se ,ocê quiser se 
dedlc~r h !<,tos de "portru1t", lembre-se <lc ,1ue tudo terá 
que e,tar pronto antes do prqueno "as\ro" eutrar ern cena 
B~br. sfio ln.o ten,perameolal, como as próprias pnmss
dooa& da opera e do c:nem~ e muito e,pera e corre-corrtl 
diminuem as chanc,·s de se ol,tcr aqu,•la lutogralla perlel 
la que pnder(l 1er mandada para todo& os parcoirs. ---------------------. 
Bazar Americano 

Ferragens, Alumínios, Louças, Tintas, Cristais, 
Brinquedos, Papelaria e objetos para presentes. 

IRMÃOS MATTOS 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 2029 - Tel. 28-120 
Mi\ :'\ . C..l' \SSl E~TADú 00 R,0 

---
Perfumaria MILTON 
SEÇOES COMPLE':As DE PEduMARIA 

Af,l IGOS PARA CRIA"ÇA>;. BRl!'.Ql FIOS F 
l'Al'I I.Artl \ AHMAHtrm o. 

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

Novo lguasso Estado do Rio ·---------=--= .... ---c,c;=....,~ 
• e•• -~--------·----•w .. 

CONTRATOS DE LOCAÇÃO 
O novo proprtelirlo de prédio ou apartamento IÓ flCa 
obrtgMlo a rnpeltar a tocaç,9.o exleteote em vtrtudo 
de contraio por ln11rumentn ~rtlcwar. uma ,·ez N>lrto 
Irado 11 REGISTRO DE TIT'JWS E DOCITMENTOS 
EM• provldtocla torna o contralO am documento p~bll 
oo - oom nlldade contra krcetroe - fllluroa totereaa&· 
doe DO ot,Jeto do CODlnlC) (Cód. Clv. - &ria. 1~ e ll!b). 

cart6rlo do 3° Oficio 
1111 dr. Getfillo Vergas, 42 - Mon lguw 

Oficina Carioca de Eletricidade 
E n rola m e ntos e m Geral 

t 
~lotorcs e dioamos - ~laquroas 
de solda Transformadores. 
Resls1e11clao de qualquer tipo. 
A parelhos elétr icos em geral 
Executa-se qualquer .er, Iço de 
tôrno com rapidez e per!elçno. 

E se o" as e rolamentos para 

1 

motores. 
Sr. Guimarães 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1620-A - Hova lguassú 

- -----------------~ 
TELEVISÃO 

Técnico Especializado 

RUA COMEHDADOR SOARES, 153 - FUHDOS 
ESQüJ\A A\'. SA:-;TOS DUMOXT 

Junto ao terreno dos Eucaliptos-Nova Igua ssú 

PRODUTO$ 

{FIRCI IN~ 
'il.\HCA Rl;('ilSTR \O.\ 

GHA\NJJA\ C A\ IROILIINA\ 
LINS & FILHOS L TDA. 

Aves - Ovos - Pintos ·- R::ções 
Avelina, S..zilma, Cevalina e Gàúolinri 

AV, NILO PECANHA, •J9- TEL. 55 -NOVA IGUASSU 

RESPOSTA 
57 - !RIS DEL MAR: - V. serâ lellz à prnporçilo que 

fôr aprimorando su~s próprias acões. Isto é; desde que v 
t•nba firmeza em suas opioiões, IIHe-sc do complexo de 
culpa ou de 1nler!oridade. 

Tenha fé, prudência e confiança oos.secs próprios a toF. 
Heplto o que já disse para ~IARLL'CL\ Dentro de 

dois aoos v. terá oportunidade de harmonizar sua vida; pois, 
clepols dos 25 anos. v. terá um lellz acooteclmento. Procure 
fazer por mer ecê-lo. 

Seja menos apaixooacld, menos impaciente. mais coo
liaote em si, no seu próprio valor. 

Realmente, v. é muito booda.a, mas é muito Incons
tante e de ~splrito, .); \'ÔZPº. precipitado. \luitas \'êzes pre
judica ou impede a realização de um bom presságio por fal
ta de habilidade ou prudência. 

Mantenha-se confiante, serena, como quem sabe o que 
quer mas oilo dá a perceber, nem se ga,la por isso. 

Verifique as respostas dadas a • ~lnrlúcia ,, o. 26, por
que elas respoodem à• suas necessidades, 

Ali vocé terá os tipos que mal• se bar monlzarAo com 
,~u tema horoscóplco e as idades que mais lhe serilo lavo
rãvels. 

OBSERVAÇÕES - Voltando à consulta. r efira-se ao 
número de sua r esposta ant~r ior. 

--------------------Entreposto São Jorge 
A\'JS.\ A SCA DISTJ:-.T,\ FREGl'ESIA Ql'E, 

T e m muito e s t o que, comp ra tudo à vista e em 
grande quan tidade, por is~o pode vender ba
rato. CEREAIS - LEGUMES F R UTAS -
BEBIDAS - PF.RFl.::'.\!AR I.\ - BISCOIT OS, etc . 

l Rua Mendon1a Lima, 233 em frtnte do Ban,o de MlnlJ Gt11h 
L'ma gr1tnde (,a,a em !reot~ de um grande Banco 

1 
Cl'IDADO COM OS ATRA\'ESSADORES --------------------I ==zz;;-;;ez e;; rl??',i; •zz;;e;;e;;e; ;;-z; zz 

rn1:!m~~!~~u I SE~~ARIA INDEPENDÊNCIA 
L,EZ úA SEMANA 

(. r1-ra C1 i l11 1 :-, k>) 17ã,OO 

l r ·ne \rro, (pt) • 
Saiamo ( 1• J l8 01 
A,u ar I pllol 1 ,, 
Sardinha 'lat&J 10.00 

l·ar•~!Ja flocos 
C.rauflna 11.00 
Ote1> !iaude .. ~ 00 
Roo \lcrlo11 14• 00 
Friza'.lte 'lo•e , 
llrl u de I eira 

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

Pou o , eod~r 
1:: c.inho multo. 

ELEITOR: 
Jâ rc •ular zou 6Ua si 

tuaçlio ele to rai ' 
ProlUr o 4:' , n\f,rw 

do Hreador Qu r m:i 

Madeiras e Mati!ria is p ara Construc;ões, Ferragens, 
Tintas, Cal, Cimento, Tijolos, Telhas, Manilhas, ele. 

OLIVEIRA & NUNES LTDA. 
Rua Ministro Lira Castro, 540~ 
Telefone 98 {E Nova lguassú ~ Estado do Rio 

f cina Mecanica Agostinho 
Con,ertos, Reformas em geral e A<eSSÕfiOS. 

Solda Elétrica e a Oxigénio. - Pinturas tll 

geral. - Servi10 de Torno, Prensi e ( stull. 

Oliveira & Jordão 
Tel.124-Jll - Hova lguassu-E, dollO Rua dr. Tibau, 60 ... :_:::m-_ •• ..,,,,-=--
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Nofin~as de Morro Agudo 
(íln corre,poodente 

Hélio Lopea Ferreira) 

o suo-dlrrtórlo de> P'TJ3, quf> IAo 
t,#m se Jnlclart1.. NIA actfalo. A f:,,i;. 

;o~~:0~!do ~s:::~~dl~- ndo~-; ~~~1~: 
"u _ ('Om 11. lnterv .. nçã1• do dlrc

~rlc> municipal ,u ~".:olhn do c:1n
.::tldAto Joc--'11 .a ve,1 r-:mr:i. C"'m c-1~. 
rt"nunc111.u,m outro diretores. 

_ o for!(' n;.:u:iceirn rte"."'lbado 

~~;j~ a~~~~(a t~1~~u a n\ltl~:~~7~ d<,ir;~ 
n.1U.ra para o sr. Bt""P''. D. As::t'lelo 
RosaL o"-í('lra, quando o m'-h.:rie pr,"
lado iniciou a vl!-lta p:.'loral que 
ora nos f.J!.. 

_ sera o ca,·nlhelro dil Rainha dl 
pnma,1-·C"'ra do \':,«q,,Jlnho, ~ta. Fran
cellns. F. da Slln,, no bane de cn· 
roaç-ilt', dta ">, t. "-r. Nlcanor Gom:al
vH Pt>rc11<i1. J)e!erl'.:ncla esp,eclal de, 
clube ao gT1mde President(' da LID 
o, pares das PrJncf'S:IS 5t4ll'-. Nelt 
IJJ'na carlos. e Allln3 /\. Tata,:1ba 
,erlo os fundadores srs. João Nu
nes e Horaclo T_ Silva. 

- Enquanto 1:.so. o baile de C'O
rooc-~o da Rainha do Morro A~udo 
r e. foi transrerldo de untem para 
o 

0

dJa 12, motivado pela "aslêttca" 
em algumas das c&ndldatat,. 

- E:-nos prazeroso consignar o 
tram;curso da data nataUcla a 4 de 
outubro d~ llustn sra. El:ta PJ~s da 
SJJva, perSonalJde.de marcante da 
sociedade Joc-nl. A a niversariante 
inerecerà nei.sa oportunidade, como 
só1 acontecer nas anteriores, A de
rnorutraçlo tn~uh·a;ca da esl!ma, 
do rtspeJto e do prestJgto de que 
eou. no circulo de relaçõe~ enorme 
que pouul. 

COllllEIO DA LAVOURA 

Veja! Ouça! Compre! 

Planos 

Schwarlzmann 
VEJA c-s linhas modernos, o 

acabamento impecável e a ele
gância do coniunto. 

OUÇA a famosa sonoridade, 
a ccusticidade períeita e o pu· 
reza de vo1es dos diversos mo
dêlos Sthwartzmcnn 

COMPRE uma só yez, • poro 
tôda vida I Estolho o mo:'êb 
de sua preferintia. Adquira-o 
em suaves prestações mensais 1 

., 

- Outros anlvers.trlos: 22,9, o 14 

de Edson Damião e o :iº de Jor,,~e 
Lino. ambos filhos do sr. e sr.-.. Li
no de B-rTos Ltn,a. resJdentu em 
11carepagui; 2 10, sn. :>gt. Naerclo 
M. de, sousa e João Plnes e 4, 
Francisco A. Freitas. 

Pianos Schwarlzmann, o melhor som no móvel mais atmnte. 

- Sábado e domingo pai:;sados a 
loclllldade tol palco de lament4vejs 
lncidente-s atentados à moral pu
blica, acressões. dros... 3..._fe.irA os 
11~, visitaram o Armu.em Can
cela. 

Hé, sem dú\.1da. necessidade de 
um poUclamento mals ostensivo, In
felizmente. 

Carta a~crta ao ~r. Hum~crto Gentil Baroni 
Prezado senhor, 
Temos a grata satisfação de lhe participar que, na 

TeunlAo da Diretoria, de hoje, !oi, unanimemente, aprovado 
um voto de gratidão e de reconhecimento p~la dedicação e 
carinho, de verdadeiro !Ilho, e de abnegadlss1mo médico, de-
111onatrados por V, S. durante a enfermidade de nosso pre-
eldente, o prol. Leopoldo Machado Barbosa. . 

Praça da Liberdade, 52 
Nova [guaçu 

IESCRIITO IRJO A\ILIEX 
SERVIÇOS GERAIS DE CONTABILIDADE, 

ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGENS 

ALEXANDRE RAPHAEL 

Despachante: Lúcia S. Raphael 

Rua dr. Cietulio Vargas, 197 - Nova lguassú 

Farmácia de Plantão 

Queremos lhe patentear nosso eterno reconhecimento 
e noua Imorredoura gratidão pela assistência médlco-crlstã 
que \'. S. prestou ao Irmão Leopoldo, durante grande parte 
de sua enfermidade, durante a viagem de despedida à ado· 
raveJ BabJa e até aos ~eus últimos Instantes. 

Queremos deixar registado, mais para exemplo de 
nossos Ilibes, de nossos continuadores, do que, proprlamen· 
te, para agradecer ao prezado irmão, que V. S. cumpriu to
élo o seu nobilltaote sacerdócio junto ao leito de nosso pre 
1ldeote, com prejuízo de suas atividades, sem que, no en
tanto, quisesse de nosso Professor a menor retribuição ma-
19rlal, ou quaisquer honorário•, que, aliás, seriam justíssi
mos. SenUamos que V. S. se dava plenamente recompensa
do pela confiança que despertara em nosso Leopoldo e pela 
admiração e real amizade que lhe dedicara. 

Está hoje de plantão a farmácia :'lão Daniel, 
sita à rua Bernardino Melo, 1717, te!. 183. 

Que Jesus o abençoe •empre em seu verdadeiro sa
cerdócio, abençoe sua dedicada esposa e seus adoravels !J. 
lhos para que V. S. possa, a toda hora, dispor de tempo, de 
boa vontade, de carinho e de dedicacao. a !Jm de. continuai· 
•mparando aqueles Que, num lelto de dôr, aguardam, ansio
sos, a visita do Verdadeiro Médico. 

Paz e Alegrf& em nome d~ Jesus. 
Nova lguassú, 21 de setembro de 1957. 
Pelo Lar de Jesús: 
Athayde Pimenta de Moraes, Presidente; Maria de lourdes de A. 

,-.Ira, Vice-presidente; Joio Sablno de Carvalho, Secretàrlo; Anteno1 
DIIS de Carnlho, Tesoureiro; Aurora de Sou1a Marques, Vogal; lura 
• Almeida Babo, Vogal; José Antonio Marques, Da Cumlssllo de Coo
taa; lllalde11110 de Faria Pereira, Da Comlssao ele Conlos. ........ ~~ ..... ~.---~~~ .... ~~--~ 
i l 

l, :.~~ 1,.: ~.~ ~6.?.. I 
t 

Condições a combinar. Tratar à rua Marechal 

Floriano Peixoto, 2210 - Hova lguassú. 
t 

iérã~, in-slãíãc1i,s DOstõS:~: 
[Conclusão da 1." página) 

llamente, durante duab horaA mais ou menos. 
Já e&tão resPrvsdo\; para a primeira remessa aCJs re

tertdo~ (JO~tos. numa loU\'cnel iniciativa du pl'f>h·ito Ari 
~hlavo, lf,IJO nmpola, de ('ortoblon Q111nioo ,. 1U mil c•um
rulDid~, ll•) t:r Aspirina 
Em N SPrlio ins~ladns 03 s~gutnt~s postos llc (·mcrgi:ncia: 
1 °_v• lgu•s•u (~). 110 Centro de saudc. no lio,pllJli de 
.~:t::"i • na Leldão Brasileira de A•sist~ncla. ~lédicus: :-;el
F.m 6 ••dent .• Renato llral(a. Hor/irJc,: 7 i,s 9 da manhG Pt1ot'•·11qulta_1L). à rua ll•r~o de Mesquita. M<·dico, Alberto 

o. o~ár,o: 16,30 As l!s,'.iU. - Em Bellord Roxo. no Ui, 
~:'trio S!io Jo••· Médicos locais. Horário: 7 '" li da rna
liort~ ~"/i Morro Agu,10. Médico. Deoclécio Machado FI1111,. 
liortrtº: •à•• li. - l:m Auotln. Médico: Ernesto Malle1,a 
Horá 

O
: • • 10. - Lm Qu~imados. Médico: Jor~c IJavJ 

liora~º · .10 as 12. - Em c,,ramujos. Médico; Luiz llusso 
e e••-t°ª · ll ài:; 13 (3ª'· 5frl' e 8ábado:s) o 1a às 1:; uu. i•• 
rio· ~•:a~6 - Em Japeri Médl.co: Cario• de Uma. Hon-1 
111.D.•lo "tt .:,. -rl Em Ylla de Cava. Médico Bolfvar de As-' º•• o; 16 h J& horu 

RUY AFRANIO PEIXOTO 
ADVOGADO 

Diàriamente das 14 às 1n horas 

Rua Alranio Peixoto, 99 - Tel. 50 - Nova lguassú 

;-=::================== --
D R. A L C I D E S F A T O R E L L 1 

MEDICO DE CRIANÇ.O.S 
Consultas dlàriamente de 2 às 6 horas da tarde 

Consultório : Residência: 
Av. Amaral Peixoto, 350 
(antiga Rua Mendonça Lima) 

1 º andar - sala 3 

Rua Rita Gonçalves, 660 
NOVA IGUASSÚ 

Est. do Rio 

Fernando Celso Cuimarães 
ADVOGADO 

Rua Getulio Vargas, 58 - Sala 14 - Mova lguassú 
Diàriamente, de 9 às 12 horas 

DR. LEANDRO CARLOS GRANDINI 
DOENÇAS DO CORAÇÃO 

A rterlopalias Perl!érlcas - Eletrocardlol(rama 

Consultório: Rua Mal. Floriano Peixoto, 1198-Sala. 201 
Segundas, quartas e sexta•-lelras, das 14 às 19 horas 

FOTO CLITC ~•••d•·•• a dowicllio puà cuameoto. 
itl•rratf)~ pua docaaeoto1 em 80 mi .. 

DoCOa. E,r,.r1a11~'- em reproclaçlo de utn.t.oa a enyoo s,pia e 
óleo Veodu d" miqoin11, hlmH, qoadrot, natoa ; albau. 

Roe M•••h•I Flo,lue, 1141-Lei,,-T.i, 411-.....:. ...... , 

R. MR CHAOO LTOI. 
Construr,;õts e recons

truções em geral. 
PREÇOS ~IÚDJCOS - ORÇA\IE~TOS GRÁTIS 

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

Aulas de doces, salgados e bolos 
Sta. NEUZA 

Aceita encomenda para lestas e caaamento1. 

Atende diàriamente à rua da Concórdia, 17C-N. lguassú '-------------------
CASA - (r$ 290.000,00 Televisão 

Vende-se no centro de Nova 
Iguassú, com 1 sala, 2 quartos. 
2 varandas. cozinha, bonheiro, 
etc, Tem bom quintal com 1 
qu&rto. Facilita-se o pagamen
to. Trat&r <.·om d. Celia Wad
diogtcn Cunha. na Recebedo
ria d'! Rendas, das 10 âs 16 
hores, de 2ª a sexta-feir:t. 

3-3 

Aluga-se 1 apartamento de 
sela, quarto, cozJ

nha, fogão a g:~s e chuveiro 
elétrico, na rua Manoel Coe 
lho, 16, K· 11. Tratar no Inca! 
ou na rua St!bastiüo de La· 
cerda, 365. 

Vende-se uma boa Qu t•nda 
cum ót ma re:--1den· 

<'ia e bom contr;ttu. LivrP e 
di:!sembaraçado. Ver e tr~tnr 
à rua Berna,·dino Melo. t 707. 
Nova Igu Sf.Ú. 1-2 

Vendo um terreno de 1 o 1 /2 
x 25, ünlco lote à. ven

da bem no centro da cidade, 
à rua Bernardino Melo, pró
ximo à Prefeitur~. Pr~co de 
ocasião. Ver: Te!. 99. l'/ Alv.1ro 

Alugam-se d o Is apartamen-
tv:-. n I ua Mare

chal Floriano. 2~57 ( pt. ;.:02 e 
303). Tn:1lé:tr pelJ lei. :t-15. 1 

Consertam-se Bolas de lute 
boi, bafquete

bol, vollbnl, p~slAS col~ghtlS, 
t>t<.·, A.v. $Mnlos Dumont, ~100, 
fundos. Nova Jgu.1s1:>u. 1 

··--·---·----
Garlos Alberlo da Silua, 
Despachante Oficial da Secrela
rla de Segurança Póbllc1 jur.to 
à Delegacia de Policia nesta 
cidade, Rua Getullo Vargaa, 22~. 
Nou leua11ú, f!. do Rio, 

(Conclusão da 1• página) 

ca marcante das visitas que 
se laziam às lamlllas brasi
leiras. Agora, o interessante 
bate-papo de antanho deve 
ceder lugar incoercivelmeote 
às aventuras do dr. Ricardo 
ou a "0 céu é o limite". 

- Bem ... mas, na verdade, 
já bavfa o rádio e, de certo 
modo, era quase a mesma 
coisa. Não é exato, 8r. Otá
vio? 

- Nilo. O rtldlo é menos 
absorvente e no•so interlo
cutor pode, por exemplo, es
tar olhando para nós, ainda 
que com a atençao voltada 
para um program&.. Mas a sL· 
nbora já pensou o que é ten
tar dirigir-se a uma pessoa 
que está com os olhos teimo
samente colados em um re
ceptor de T V'! ... 

DURVALINO DOS SANTOS 
Deapachante Estadual 

Serviço de Contabilid11.do 

R1to dr. GetGllo Vorgas, 58 
Sola H-A 

NOVA IGUASSÚ - E. DO ~D 

Vitoriosa a S. E. Mercado 
Prellando domingo último 

cm Ollnd•, contra o Estrela 
de Ouro F t:., a S. E. M. c,rn
qulstou magn11Jca vitória "º 
ab'lter o seu oponente pelll 
contagem de 5 x 3. Os goals 
do vencedor foram marcado• 
por: Pierre, BabJ, Rubens, 
Nlrley e Amerlco. 

A equipo da S. E. M. jo~ou 
com a oegulnte coost,tulçno: 
Roberto; Olegário e Gaca; Pe
dro, Anurnry e Zeca; Babf, ttu
bens, Nlrley, Américo e Pier
re. 

Prellmloar, E•trela de Our,•, 
2 " a .-------------------.------. 

IDIR. I1.llHZ VAN BIERG 
Cardloloe1~t11 do RospttaJ do SCl"\rtdar do llatado (T.P;A,SI 8.) 

DOENÇAS DO CORAÇÃO 
EJ~trocardlogra,u" - Arterlopallu Peritérlcas 

CONSUI..TÓRI OS: 
Nova l~uassú : Rio de Janeiro: 

I Rua Mamhal Floriano, 1798, s. 201 R. Aluro AMn, 17, s. 33-Tel. 41-0235 
3

11
• 5u e sábadus 2u. 4u e &--~reira& 

j desde 13 hora11 dH 1' àa 16 hoNle ---------------------· 



Novas normas para a distribuição de lotes nos Nncleos Coloniais 
Avaliação dos conhecimentos agricolas do interessado, antes da entrega da gleba 

(\Ovas instruç -,e ~. pa ra r egula_r .ª distribuição q_ue o candid~t? dem?nstre cond_içües satisf.at_ó-1 Cabe,rá ao administrad<>r do Xúc)Po . 
de l,• tes rurais nos Xueleos _Coloniais aca~am ~e rias, será adm1t1d_o a titulo pr_ecár10 e probator10, o plano teenico de exploração agric,,Ia / laborar 
ser tm1xadas pelo Instituto :'\acional de lrn1graçao e em área experimental do Xucleo, por per lodo econômicas, do qual constará sempre · .m base, 
e ColPnização, por inte_rm~d_io_ d!' sua. Diretoria nunca rnferi~r a um ciclo vPgetat1vo da cultura ra permane nte e uma reserva lloresta[1~~ tultu. 
Ex_!!1)o.Jt1 ,·a e a ltcrnmlo d1spM1çoes antcrwrcs. De le, ada a efeito pelo pretendente e ni:io superior nwnos. toº 0 das t erras concedulas. '· Pelo 
acordo coll! as n_ormas a~ora r1x,!das. quand~ '.la Ia um ano. _ , . . Entre os dot·umentos que O !SIC' . ., 
apresentaçuo dos doc umrntos (Jlll o hab1htara ao Aprovado no ei;tag10, o adm1n1strado r do pi·etcndcntes l'iguram declara.- d ~_x,~e dos 
lote_ rural. o agr!cultor será entrevistado pelo ad- Núcleo localizará o colono em lote rural de!initi- w; mes mos prop rictárir 

8 
rt ~~es . e na,, serem 

mrn1strador do \ucleo no qual preknde esta.bel:· 
1 
vo,. demarcado "ad rele, cnd~m" da Diretoria Exe- , . . >. uais, tomo _também 

cer -se, para QU(' possa obter·se uma ava!Jaçao I cut1va do 1:'ilC, que expedira os titulos de posse po,suidores tl e es tabe lec imentos rndustr1a1s ou co. 
dos <:_onhcciID:c~toq agrlr ola~ do i_ntcr~ssado e se Os colonos deverão in iciar, de imediato, os tra-1 mcrc1a1s; de que se comprometem a residir com 
t em _ele cond1çoes pa~a. m1c1ar, 1me?iatamente, e balhos agric~las, sob pena de torna r-se sem e!ei- a familia no lote e a dirigir peFsoalmeütt 

08 contm uar as suas atn idades na la \ oura. Desde to a concessuo. traba lho~ de exploração agricola. _ [S.J.A.) 

,~~º-~-lÕ_n.~i i ijiiif_P i--~:IEª~~s~~:i~=~~~~!~~~~T~.: ... ~.:·1 t'lJD.il.t.~ ~ =~ M=> ~ !llJ!I l\ft selho Administrativo zelar polos interésses de suo classe tendo nela grande 
Ew-@X•Clt:l•J.J!l#:l,J4:í1Wl!J:l•ti•]•M#l:Wffl•JW?f !;l4•M•]=lí€5iM número de associaJos. 
s,:::- fund~dor . S ILV!NO ds AZEREDO __ __ -v_ a) - Tornar sem efeito o Unidos seremos fortes. Peça a sua Inscrição 80 

~ Item •3• da Resolução de 17 5" di t d ( · ' V 
~ cJ. e Oficinas : Kua tleruardino Melo, Z075 Telefone, 189 do corrente; b) - ate11d•r ao ln ca o O omercio arejista de Nova lguaSSIÍ 1 

ANO Xll NOVA IOUASSÚ (Estado do Rio), 29 DE SETEA\BRO DE 19S7 !\ z 115 ~~~l~I~ d:;~1,~;"icA~~~~~ta ~~~~ Sede própria : Rua 
13 

de Maio, BS- S' ªºdªr - Sala lOS 
· · ctol Brito; c) - coo,,fgnar um 

Dtlético CI ube Aliados 
Baile da Primavera 

No salão social do E. C. Jguassú. gentilmen te cedido 
por sua Diretoria , o Atlético Clube Aliados faré. realizar, no 
próximo dia 5 de outubr o, grandioso baile em homenagem 
ao seu numeroso quadro soeis!, quando seré. coroada a sua 
Rainha da Primavera. sta. Maria Luzia de Oliveira. 

O baile, que teré. inicio às 21,30 horas, contará com a 
pr esença das prince,as Rej•oe Figueiredo e Marly Dallro 
Nascimento. !Jem como de grande numero de oonvidlldos. 

Salada de saúde 
O organiijmo exige allmen· 

la ção escolhida e variado. Em 
qua lquer relelçl!o, são lndts
pensa veis trutas c r ua., ver. 
duras e legumes lrescos, -
laranja, banana, mamilo, aba
cate, espinafre, a lface, couve, 
bertalba, chlcórea, tomate, ce· 
noura, couve-flor. 

voto de pesar pelo lal~clmeo
to de AmadPu Soarc~; d) -
demitir, por falta de pagamen
to, as associadas do Departa
mento Femlolno, matrícula• 
numer os 337,401, 713,715,800, 
821, 8!2, 852, 926, 9:J9, 965, 1016, 
1017, 1041, 1043. 1053, 1055, 1063, 
1065. 1084, 1089. 1102.1127, 1128, 
ll32. 1151, 1160, 1171, 11b2 123-1, 
1235.1237. 12,19, 1240. 12H , 1251, 
1271, 1274, 1276, 1278 e 1283. 

Nova lguassú, 21 9- 1957. 
Procure fornecer ao orga

nlsm'l os alimentos de que 
Resultado final do Concurso da Rainha da Primavera necessi ta, tnclutndo legumes, 

Amaury Pimenta de ?\1oraes 
Diretor Geral de Secretaria 

Assembléia Geral Ordinária 
Convocação 

1• lugar - ~ar fa Luzia de 011\'elra . 10.944 verdur as e frutas nas relet-
2" luga r - Rejane Figueiredo . . 10.893 çõea - SNES 
30 lugar - Marly Daltro Nascimento 8.930 ,...._...,_y,_ .. .,.,. .. .,,_.y.r.v.r .... v.,:,,. .. ,..,. 

Carmem Lube 100 O J r . Athayde Pimenta de 
'1oraes, Presidente do E. C. 
lguassll. de acôrdo com as 
normas estabelecfd•s nos Es
t~tutos em vigor, ronvoca or
d loàrlamente, os s~clos quttes 
do Clube para uma Assem
bl~,a Geral a se reah,.ar no 
dia oito de outubro, âs 20 bo· 
ras, pa ra tratar doa Sl'gulntes 
881'-UntOA: 

Dllcéla C da SIiva 100 
30.967 

Alteração nos Estatutos 
Extrato de modificação Introduzida nos Estatutos do 

Atlético Clube Aliados, cuja P pro,·açno loi feita na Assem
blé ia Geral Extraordlné.rla, realizada em 1 de setembro de 
1957, passando o seu a rt. 116 a ter u seguinte redaçno : 

•·So caso de dissolução do Clube. o seu patrimônio 
r evenera para uma das Instituições de assistência social ou 
de caridade, sediadas no Munfc1plo, que tenha existência le
gal, e que for escolhida, por maioria de votos, na Assem· 
blé:K Geral respectiva•'. 

TENDES GRIPE? 1 - Realizar n eleição d'ls 
membros do Conselho Oehbe
ralivo e seus suplentes para Ton~ai o legitimo 

ALLI UM SA TIVUM o próximo biênio; 
2 - Interêsses geralL 
Caso nAo haja número le-Sova lguass~. 2t de setembro de 1957. 

DARCILIO AYRES RAUNHEITTI - Pre&ldente 
,.,..,,....,,.......,,..,..,.,.,,,.,,,..,.,,. ...... .,.,..,.....,.....,....,._ ....... ,,. ...... _.., __ .,...., __ ,...,,. ..... - DE

(OELHO BARBOSA 
l(al, a ~ej!unda convocaçl!o 

& (IA. será reallz•<la após u111 a boM 
da prlmelrn con, ocaçl!o, de 

J, vend• nu Drogarias e faraidll · con!ormlda,te eom o artigo H 

Manoel de Oliveira do, ref~rldos Estatutos. Quaresma 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS 

Casas-Sítios-Lotes Comerciais e Residenciais 

Entregas n domlcfllo Nova lguassú, 21 .9 1957 

Pedidos pelo lei. 28-1213 Athayde Pimenta de Moraes 
IUA JOAQUIM PAlHARE5, 643 - RIO Pre•ldenta 

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

Telefone 126-] 20 Nova l g uassú 

O Deputado Edésio da Cruz Nunes conse~ue 
atender mais uma vez a solicitação 

do povo i~uassuano 
Breve seré. inaugurado o Arrnazem Distribuidor do 

SAPS, s ito à rua dr Tlt.au, 161, neslc Distrito, seodo a me 
dlda ora em execuc;Ao re,.u1tant6 do trabalho do ltttt:"r do 1 
l'.T.8. uo Mu:ilc.·11,10 que. ptoeur11ndo ttt'U cnrrcllglooH.rlo e 
amJi:o, lJ~legado do :SAl'S do Ealado do Hlo •le Janeiro. 
Ezlqulu de ArauJo. , ·elo trazer aoluçllo " um problernn que 
de bé. mullo alllgla o& pn1l0• do SAl'S. con•lantes dn rêde:. 
Nllópoll•, 811.o ,Joll.o de Meml. Cuxias u o• ,te Novl\ lgunssú, 
Mesqulla, 'l'loguà, l 'ava, ltaguu,, l 'ull de ..\llerc•. \'l•undo u 
um abaatecJmcnlo rApldo d t.• ma nlim~nto" fern assl111 o Ar· 
mazcm Dlatrlbuldor colocar um ponto l!oul ou dificuldade e 
trazer ao povo uma pos•I Mlldndo de comprar melhor e b 
prcçú mal• ace•alvel 

Mercearia Carvalho 
Box 23 - Galeria lguassú 

Vendas por atacado e a varejo 

Orar.de deoósito de Qu eijos, Manteiga, 
Mortadela, Presunto, etc. 

Entregas a domlcfllo 

Av. Governardor Amaral Peixoto, 311- Hova lguassú 

·6c1zc1r São I?c1ulo 
fEJIRAGElolS, TINTAS, LOUÇAS, M4TERIAL ELtTRICO, 

CRISTAIS f ARTIGOS ESCOLARES 

'l'ei x eir a. & Aae..-edo 
1'v. Nilo J>eçanba, 8 11 - Telefone 3111•J20 

NOVA IGUASSú E. DO RIO 

E D 1 T A e. 
Registro de Imóveis da 21 eircaaserlção 

-. de Nova lgaaasCi " 

H1rm,s Go,n,s da CMnha, Oficial do R, f(i,tro th J,11ú
aeis do 2a Cfrcw,rsc, irllo, 

Faz t,_,,hl(cn, q.,, EMrico Faro, ,n11ita,, , '"ª ,.,.,1/wr 
Carl/nda S,querra Forn, d, p ,,,.da• domlsticas rt<ilUfllt1 , 
dnmicili~dos no rua Pardal Mallet, n. 18, aparto. 101, "º Rio 
ti, Ja11n r n, thf>os,tara,n .,,,, s,u Car f6ri r1, d ""ª dr. G,l,dio 
Va,~01, '}(), nesta cidodt , ,,.,,,,M iai, ~la,rfa , dncw,,,mln$ 1101 
tlr,nns do Dterero-lri " · 58, d, 10 d, d,ztml#'o d1 1937 ; -
rf( u~a,nt ,rtn, r1f-cnl1s. an lolta1'ftttlo d~ uma drta d• 1,,,,,_ 
nn <ituad<.1 fnra dtl p,rr,netro ,.,bano, no -, di, trito thst, MM
nicl/>Ío, Btlford Ro,cn, ol,j,to das t,a ,,.cnç{J,. n<. 8 535. Lo. 
9-11, 8.321, L• J- M. da 2" Circu11, triçllo, ,,p,,,.,,,tada f>,los 
lo t,s ns. 13' • 139, da 21 Gleba do Núcl,o Cn/o,,ial S ilo B,,,. 
to, a,.;,,,o, po,ados • e,nancipado•, n lnt, 13, com 10,.919,11 
... 2, com,ça,,do "º ponto 9, "ª fr,nt, da Ettf'ada do Caf>t"' 
tltlado , na dmi~a do lnt, ,.,.,,,,,,.o c,,.tr, , 1,1,.ta , oitn. sob 
o ""'"º d, '9 4ll 51., SW, ,,.,di,.do '""'º , 1111 ,..,tros , diz 
cmti,n,iros ali o ponto quatrn; du t, pn,,10, ,oh n """º d, 
130 58 10'" 5 W, "'"'' , nito ,,.,trns , "11tl1 , dnis Ufl.li.,,trn• 
ali o flonto cinco: d,.t, f/ONln, snb n rumn d• 2fJo 2r '1' SW. 
tinqaun la , 5,t, '"tiros , lri,cta , qt1tllrn c,,.1;,,,,,,,o~ otl o 
ponto sn•. dut, flo ,tln, ,ob o '""'º d1 Ji}O l 2' Ul" S W , oi
I n da , um Mttros , lri,,ta ~ s,is c,nti'"1t,os ª" o po,ttn ,.,,; 
rtest, ponto, sob o rumo 6° ' 6' 05" SW , u ss,11/a , doí, ,,.,. 
tros , trinta • trl< c,,,1;,,., t,ns " " o f/<)nto nitn; d,st, flo•to, 
.~nb o ''º"º 9o 29' &§" S W. ct1tlo , ""' ,,.,1,os , IION td• , 
f r is u ,.1;,,,,t, n, ali o pn11tn ,cr fJt ; d,st, t,n1tln. sob o n1•n li 
5Je 57' 06" SE, cento • oit,nln , doí, ,n1tros , ci11q.,,,.t,1 
d'ois u ntimetrn< n tt n pn,,to or,z,; d1Jt1 fx,nto, snh o ,,. .. 
d, Sto 08' fJ7" NE, ,,,z,nlos t ciftqun,la t s,I- •lfros , dlis 
centillfUlros a i~ r. pnntn ton,· d,,t, t,o,tto. Jnb 01 ,....,~s • 
56o 3'' 29" NW 1 59" 02' !J0" NW, qua lroc,,,/os I rn•I• • 
nMM ,.,,tros , oitn c,nti'"droJ , doiJ Metros , NOIU' , .,.,
lros otl o po,.tn i11icial. co,,fr,,,.la"dn ao ffort,. COM o loll 
n,i,n,ro etNlo • tri1tla t ci,rci,; ao ,ui. '"'" o Co11d, Po•bnn 
, o lol1 nU'M1ro ""'º , lri,rla , trlr; a o t,. Cf'l#I os /11111 
"""''"º' ce,rto , t, i,.lo , crnco, u 11to , t, inta , c,nlo , /ri,,,. 
, lrls; , a out, com n lot, nu,ntrn cntlo , tn .. ta , osto,·, o 
lnl• 1J!J, co"' 102.0!J6.78m2 pa,ti,,dn do po,.to •t-11", ,_ 
d1 510 06' 07'' /',E, ,ntdir,do /r,zt,,tM , cinqw,,ta • s,tl -
Iras , dnis c,,.t,,,,,/ro( ali o pn,tln • t-l-419''; dtst, f><JfflD, 
(nb o rumn HJo 11' 34" SE, .,.,di,rdn d 11u Nt0t , nit,,,to • ,,or, 
"'"'º' ª" a pontn "15-18''; dt d1 f/oNlo sob o r ,.,.o 
, <Jo 2?' 97" 5 W, mt diNdn tr,n n lo• , triNIO I :s,/1 ""''º' 
t stis c,nt;,,,,t,r,c ntl o f:,on to 21, d1sl1 fJ01tlo, sob o ,.. 
mo ,10 !16' '7" sw, ,,,,a;,,,tn d•z "''"º' , q .. 0,,,,10 • ~ 
tro c,,,,t,m,trn, "" n po" tn •n- 0-!J"; dtsl• pn,,to, ,ab o ,,,_ "'º 41• 69' , 1,. NW, ,n1dindn d11z,,,los t nnv,,.ta , nor• ·'"'j 
tros , oil,nla • stis c1,rli,,,,lros ª" a f>o ,.lo •J-11". •;:::. 
da dtscrir4n, cnnfronlattdn an ,.,,,,, co,n D! lr,lts .., 
cutlo • trinta. u n to • t, ,nta_ , quatr () , emiti , ln,elo 1 ,,.~ 

an sul, com a Es trada Cap,m N,Mdn • n lot, """'"º .CI(' 1 
• trinta • dnit; a t dt, 'º"' n /r,11 ""''"'º unto ' ln• Í&-
quat,o, t,rras dn Co11d, dt PoMhtr,r; , a o,d, , C() III oi,,,, 
t,s ,,,,..,,rns cmfo , t~inla , c,1t ln , tr ,,rfa , dl!U, "'"' .,,. 
qu• fui dividtda ,,,, d1t1trrns Juft c, o~rupodfJ~ ,,,, q,,odr~ 1 
vidas por ,,d,ins lnRrodouros, t~ttdn o lnt10,n,11lo ':f' Ofll 1 
dtnn,,.,,,açiJo d, ·R,trro dns C-a/1fn<", tudn d, ocbr,,::

1
' ,.,. 

plo,rto aprora1n ,,,, 6 d, .,,1,,,.b,n d, 195?, _p,la r,I " 

d,,t, Nuniclpio, As ,,,.p,,l(ftaç6'• d"s qr,, JI 11111{•""' ",:í, 
ditodn~ drotrtJn u, ap,, ~1nlodns ''!" Cor/d,rr, "" p,a,a ,._ 
,J,ns, cn,,tados da 3• , ú/1,,,.n fl11blrcoç4o d,s/1. N.n>~ 1~ 1a1. 
n rt, ul, mbro d1 195?, O O/icial Hu mu Oomea 

1
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....... ~~~~ -~·-·~-·-· ... --~~ 
COMERCIANTE ou INDUSTRIAL 

Faça da 
O po,·o lguaBB uauo t.,altí d t'I par11t,cns por ter Nu lota 

por seu, problemas um homem publlc,, da e o,·eri;adura de ' L.---------------------... 
Ed~'o da Cruz Nuoes e na Delei:acla do H&tadu do :Uo. l homem dtoflmlco e de moral a k ,·antada como Fzlqulo de ,.,,..,..,..,..,..,..,..,..,_, __ ......,...,.,,..,,.,,.,. _________ _ 

ASSOCIA~ÃO COMERCIAL E IHDUSTRL4L 
gat1\'ld 

a defensor 11 de ~cus direitos e prerro -

ArauJo, que nao mede es rorços pdra oo dcsl0<· umt.lr da ta· 
rela que o l'.T B llle cou!lou, e •oube escolher a deJo o 
luncloll!.rlo para dirigir o Ar,nazem U!Blrlbuldor, ar. Jose Hello, 
lll.aoo, eaclarecldo, dernlado A causa de, po, o, e mal• que 
\udo um admlo!Btrlldor à altura do emvreendlmeato 

PARA SUA MAIOR GARANTIA PROCU~E 

FARACO Loterias 
UMI\ <!ASII QUE Nhõ F l\LHJ\ 

Rua /1hl FloriHo, ZIZI 
Td, JIJ-NOVA llil A!SÓ 

Tu, , SI• M,1,u,, 55 
N!LGPuLIS C do 111 .. _..,_.,. ________________ .,._..., __ 

Aulst!ncia Juudlc• •• l",, 5 ... e s,b1do1, "'. 9 •• 
1i' jll 

Rua l\ll'ndon,;u Lima, :!:!ti -~ .... ~~....- .... 
Curso Washington Luiz 

IIATII.OGílAFIA Ol-l• ' IAUZAllO dll 
b ri oia,l~ 

Aprenda itullogralla ~om el,d o 1a • 0 .,.,....--:. 
prureuorn diplomada M:l11u1n"' no.a• 

41
.,... , ;.--

diploma• , nduo pda fümlnJlun -'""'' 1 íl'llSO Ili• 1'A(Jl IC,IUI IA om l~IJ t(,IJ,.,,, 
"-V NILO PCÇANHA, 4 6 SOi tiOVA -

"-
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