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da,Je de Buenos ,\I res. E "" 
tor da lPi r f' lat\1-·a no cn~tn, 
'1 0 ifttoma por tugu~"' no-; J?I 
ná~ los dn ,\ rgcntlna. Aprt>R,·n 
tou ao Lon(!r e~so, cn111 bri
lhante ju~lltlcnçãn. f\ m1•1,·à11 

d e bOllJarlt-da<lt> com n llrn 
eH ao serem Htun-lado"' o .. 
OO!ilSON navio~ pf'la~ hirçus 
do nezt~mo. Prt>i--Hiu a ('o. 

mls~úo Jove~111?Adora cliJS Ali· 
vidadee Anti~Ar~e11t1nai,i, de~· 
mascarando a et-plooRge-m no 
hemlslério. ílateu-sc por três 
, êzes em duelo. denwn!<,tr a11· 
do o vigor e R valenl\a de 
sua& atitudes. f: <le sua au
toria o projeto de rutura dHs 
relações diplomática• ,11, Ar· 
geollna com os pal,es do 
Elxo, aprovado em 1942. lnt
ctou-&e no Jornalismo aos 17 
anos de idade. 

O
A~IO:>;TE T•- A L A P I s._ .. 

bor,la ê o 
fesl"j11rlo A 1 

autorde··orn- u m a p e o t-n P••rón'', lm-
pre ssinn•n t,• s 
t10,~ume0toq 

ftAZ campAnh:•~Ca:r;:~t:;:; d em o e r á ti e o 
"Justlclallsmu'' travada no 
Coo,:resso Argeotlon, na im-
prensa de Buenos Aire•. na• tfo % 
aula• e nas precas rliblleas ', ,•o-~•~•_ ,!,~ 
- contra a consplrnç~n pe- ~ .....,_ ,_ 
roolsta no Continente Ame-
ricano. 

A "~uerra fria" de•fechada "0 exílio e o sacrifício sao 
pelo empréJ!O simultâneo de 
quinta-colunistas. sabotado grandes mestres. nos roean-

melhantes. Entilo a Natureza 
aos parece uma eterna aman
t~ a quem não cessamos de 
\'exar. E os nossos semelhan· 
te9 se nos allguram todoo 
nosso• próprios filhos, c ria
turas desamparadas a quem 
devemos redimir com doçu
ra'•. 

"'ª· propagandistas. ~splõ•• e dros da luta política e soctal 
traidores da Pátria de Avel- da América, às vêzes marca
laneda _ !oram sempre com- da como estlgma de Sancho 
batidos pelo ,·erbo e pela Pança, - escreve Taborda. É 
pena do intrépido parlameo- belo descobrir um dia, como 
tar porteobo. Dom Quixote, que a vida é 

Sofreu as rades persegui- um a aventura maravilhosa, 
çGes do antigo ocupsote da pois estamos sempre às vés- Taborda !oi deputado. pelo 
Casa Rosada, daquele que peras de morrer, o que é ver- Distrito Federal da Republica 
dlHera, com a arrogância na- dade. Nesse momento ?" ho- ~rgeotlna ao perlodo de 1938· 
poleônica: "AI pueblo argen- meos deixam de ter medo, o 

1

41. Membro e secr<:_tárl~ ôu
ttno bav que conducirlo a Ja que é um gran1e acontecer, raote anos da Unlao C1vtca 
ruerra· · ba,· que ponerlo eo pois o mêdo nos converte em Radical. Em 1942 foi reeleito 
armae' y névarlo a la muerte egolstas, em covardes e em para o Congresso, como o 
tranquilo. dicboso y feliz"... exploradores dos nossos se- deputado mais votado da c!-

Taborda lo! cb ele-de-reda
ção do periódico "Critica", de 
Bueno::; ,\ires, ocupa ntlu n t.ua 
dtreçao em pie"" ditu<l11ra 
peronls ta, de• de fins de 19H, 
até o fechamento do jornal 
em abril de 1946. 

Participou da soluçAo cio 
Cúnllito paraguaio-boli\'iaoo. 

( Conclui na 3' página) 

NOSSA SENHORA DE IGUASSU' 

A 
4 de outubro de 1921, pe
lo decreto n. 15.036 o Go
vêroo Federal desapro
priava uma das maiores 

lazendas do Estado do Rio: a 
Fazenda de Iguassú perten
cente à Ordem de Sao Bento 
do Brastl. 

Rvy Afrânio Peixoto 
(Especial para o CORREIO DA LAVOURA) 

em bloco de imbuia com 1,45 
cm. de altura, executada con
forme modêlo de barro por 
Irei Agostinho de Jesus, da 
Bahia, em 1642. 

A e•crttura de tr aoslerên
cla delinltlva da propriedade 
para a Emprêsa de Melhora
mentos, efetivando aquela de
aapropriação. !oi as•ioada " 
9 de novembro de 1922. Sur
rltam os retalhamentos de 
terra para o povo~mento e, 
com o Núcleo Colonial sao 
Bento, o Govêrno se empe
nhava em tornar àquela re
filo o trabalho do homem. 

As terras de São Bento !o
ram doadas em 1565 e 67 por 
Mero de Stl a Cristóvão Mon
teiro. A viuva de Cristóvão, 
D. Marquesa Ferreira, deixou-

as para Jorge Ferreira que, 
em 1591, as vendeu ao Mos
teiro do Rio de Janeiro da 
Ordem de São Bento do Bra
sil. 

De 1,93 em diante o Mos
teiro adquire, progressivamen
te, em mais de vinte escritu
ras, considerá veis tlreas mar
geaodo, por ambos os lados. 
o rio Igu1U1sú. 

A Ordem lavrou a terra e 
promoveu várias construções. 
Entre estas um imenso enge
nho de açúcar de grande pro
duçao (uma das maiores par
tidas p,ua o reino foi aprisio
nada pelo corsário holandês), 
um engenho de larloba. uma 
grande 01arta, muitas edilica
ções e uma majestosa Igreja, 
construida em 1645 por Irei 

Vicente de Carvalho 
llI 

Alphonsus de Guimarães Filho 
)\ 1 estava o melhor de ncente de Carvalho ai 

como nas suas caoligas praianas ou nos ve~sos 
pujantes de "Fugto,lo ~" Cativeiro·•. E" claro que nin
guém nega a belezit de seus versos de amor; entre 
flea, porém. apesar de belos, há alguns que exibem 
uma exce•stva lolluência maeterltocktaoa sempre 
desagradável. • 

José Mauro das Chagas e que 
se chamou Nossa Senhora de 
Iguassú. 

Em 1711, quando o Rio de 
Janeiro lo! lnvandido pelos 
lraoceses, a Fazenda de São 
Bento de Igua•sú "concorreu 
com todo o mantimento de 
car ne, larloba e feijão para 
o sustento das três com pa
nhlas da armada da J unta 
do Comércio e todos os pai
sanos ocupados nos três re
dutos da Ilha das Cobras" 
(Oletárlo, pag. 62 - Mosteiro 
de São Bento). 

Tendo lu~ido da cidade o 
gover nador Francisco de Cas
tro Morais, !oi a Fazenda de 
lguassú que lhe garantiu, e à 
sua comtt1va o susteolo. 

Nesta fazenda hospedaram
se e alimentaram-se os mi
lhares de soldados que vie
ram de Minas Gerais para so
correr o Rio ele Janeiro. 

O quartel levantado no Cam
po de Santana, no Gov~roo 
de D. João VI, foi lodo cons
truido com tijolos e telhas 
vindos ela Fazenda. 

Na Igreja havia uma ima
gem de Nossa Senhora de 
Jguassú, escultura trabalbada 

Aos pés dessa Imagem, o 
governador Francisco de Cas
tro Morais rezou pedindo a 
Nossa Senhora de lguassú 
pela cidade do Rio de Janei
ro! 

Em 1920, antes da d~sopro
pclação da Fa~end1< de 1-ão 
Bento foi ela removi<ta para 
o Mosteiro do Rio de Janeiro. 

Em 1941 o Serviço do Pa
lrimõoio Histórico e Artlstico 
Nacional retirou as diversas 
camadas de tinta que a co
briam, deixando-a na côr de 
sua madeira. 

Desde o dia 8 de dezembrc 
de 1941 a im•gem de Nossa 
Senhora de lguas•ú ocupu 
um altar oo Mosteir o de S:lo 
llento, do Hio de Jantiro. 

Senhores Frades Beneditl
aos ! 

Senhores Diretores do Pa
trimôolo Hlotórico Nacional! 

Senhores Católicos lguas
suaoos ! 

Nossa Senl1ora de Jguassú 
deve voltar AO Município a 
qne, durante 278 anos, prote
geu e abençoou!!! 

fii--ê1adeNãssã-sãilho-
ra de Fátima e S. Jorge 

~cão e Hlst6rla 

VA\lllENÇA\ 
Newton Gonçalves de Barro• 

(F.apectat para o CORREIO DA LA \'OURA 1 

VÁRIAS cidade<! numloen
eea es tAo ltcaorlo ceo· 
tenárlas, neKte ano da 

graça de 1957. 
\"aesouras, \'alPnça, Petri,

poUs ... 
Estamos ligados umb;lical· 

mente ao Estado do Rio de 
.Jane iro, gl.,rlo!-to f> fpcundo 
pedaço do nosso Brasil. \ "us
souras t- a c•idad" natal de 
Papai. Em \'alença. c~tl:l a es
collnha onde d. Bcoe<ltta, cm 
1921. nos ensinou as primei
ra~ letra~ Em Barra ,10 l' l· 
rai marca.riamos . dellntllvu
mente, uma fg_cc tlc no:,;sa 
"pirâmide de conhe• lmcntos 
í{erais", c-n tre o car inho de d. 
FloMnda Baronto e as mãos 
rígidas e maternais de d. Oa
llla Leal. 

Mas (perdoem estas m• mó
rlas sectaris tas) é sóbrc Va
lença que desejar!amos es
crever, boje, em um esfôrço 
mental de memorizaçâu trlo
taotlria. 

A escola de d. Benedlt, li
cava ero frente ao "'jardim de 
baix o"'. Uma grama velha e 
a rqueada ocultava, no v~lho 
jardim, enormes sapos. Eram 
1le ver, à noite, o~ olhos es
bugalbados tlos batruquto,, 
e m pulos acrobático•. alasla
rem os pasijeadorcs descui
ilados. 

A direita da escolinh11 llca
'"ª o g.-upo escolar, comprido 
e "jaoeloso"'... Saudades de 
Casimiro de Abreu! 

No lado oposto. uma unida
de do Exército. 

Nossas manhU& eram ca
racterizadas por duas manl
lestações de júbilo: os clarins 
da alvorada e o apito das oll
cinas da E. F. C. B. 

Ao lado do quartel havia 
um "mangueiro"' que vendia 
leite à cidade. A nós cabia. 
como primogênito, apanhar o 
litro do precioso alimento. 
(Nessa ~poca. e na singela ci
dade, o leite só continha a 
dosagem de tlgua que as va
cas lhe davam ... ) 

üepols, as aulinhas de d. 
Benedita! 

Sôbr~ a escola há um fato 
que interessa à uossa seção 
Chegara à cidade, em rn21, 
um cidadão de C•choelra Pau
lista. Vinha removioo lera !uH
cionário do :\[1nistérí11 da V1a
çilo), porque naquela cid.,de 
prégava idéias religiosas con
sideradas inoportunas ... 

Ao chegar à querida \'alen
ça continuou, cu1110 bon: llu
minense, a pretação de ijua, 
idéias. E a primeira iniciatl"a 
!oi a de reabrir a escola ue 
alfabetização. 'I ivemos a hon
ra, o prazer. a alegria i:npar 
de auxiliar o bouuo::.o ca,·a· 
lhciro idealista na remoçiiv 
das teias de aranha que en
volviam as carteiras ... 

Nesses mesmos bancos es
colt1res senhtr•mc-ia par a 
!l.preoder o a-b-c ! 

F: o nobre portugnêA, d'! 
pos, tvets traços espanhóis, 
receberia a honra d~ ver. em 
terraA de Santa ( ruz. ll sua. 
"cas11" eternizada na cldad•, 
de \"aleoça . 

Há i ~un .. suanos <'m contac:· 
tn r om \"nll·nça ntrtncs d~ 
~ua Af·a,lcmin fi e I.r.l ras Es
teve aqui. cPr,.os.c•o, o Nabor 
FPrnandes. Outros acad,!mi· 
e ,s nos [oram ~prc~eotado1 
em Barra do Pil'al ! 

Enviamo:.-1, daqui r,ossos bU· 
m!ldes saudares aos valeo
,., .. ,..,..... ~" J'lilo seotissemos 
dilercntemente a n,orte, afü
marfamo~ f"moch,oarlos : em 
\"nlença repousam os restos 
mortai~ de um do-. maiores 
ami~os nossos - Ncy Goo
çal\'cS de Barros. 

Mas, não! \"aknça. hOje. 
qua~e quarenh an, ,s depois, 
é ccntenArlH. O allabetizado 
de ontem visitt\.-lo-A em bre
ve, como ;, reade lguassuaoo. 
E !• vará as saudações de sua 
irmã fluminense: Nova lguas
:sti ! -----~ ............. ~ 
DISCIPLINA 

Cial Brito 

N
OTO os alunos de um gi

nahio local incoi for111a
c.10s co111 o re~in1~ dh-ci
pliuar =1ue ,d1 \'fgora. 

Quen, o-. ouv;r, prt1ü1,·elme-o
te dira quo se trata de hós
ped,,s Ou algum campo de 
conce11t1 açilo. quando óbvia
mente a realidade é muito 
outra. 

Acho compreeosiv~l a re
beMia como também o exa
géro. reaçAo de aôolescentes 
que se julgam pe, 1-ttameole 
cu pac1taJos a agir,» orleotnr
e.e por ~i mesmos. rli~peosan
do tutelas e normas rígidas. 

lfa verdade, cabe dizer a 
êsses jovens que oiio é só
mente na lnlâncla ou na ado
lescência q u e nC:ce:--sitamos 
de disciplina para sermos ou 
cons~gulrmo~ algo. O Inte
lectual indisciplinado - por 
exemplo - de Igual modo qut> 
o aluno lntet,geote e111 condi
çõe• idênticas. nada produzi
r!\ de duradouro. 

Drlve, pole, a di,ci11lina ser 
encar&dfi e i·umpreeoJida uão 
como u111 tit11 tlll s. mesma, 
porém como um rndo para 
atingir um dctt-rminudo alvo. 

A de~prt'oeopaçâo om tôrno 
de tornar cl.iros º"' objetivo-t 
é. ~t>gundo me parect~. ori,:?t'm 
de ravolt1< e da tendência a 
deixar de ac,,tar as determi
nações recebidas. 

Evi,lentemente. se se exige 
disciplina na escula. dentro útt 
sala de uula ou !ora dela. é 
que se tt::111 em mira obter o 
máximo rendimento das 1:-

• • ções minislruJas e manter a 
De Valença trazemos, na ordem no e•tabelctmento, ern 

memoria e no coraç~o. mui- bendicio ,le t,,dos. 
tas cenas e fatos interessan-tes. Exemplos'? A dlsc,plioa dumésticn. p"r 

o jardim verde, !erbado de outro lado, é irn post>1 em pro
velhas árvores, com os sapos velto ,10, !llhos, para qtn• 

•·Eu Insisto em cismar se a alma serâ talvez 
uma função do ol.~ar"' _- dizia êle. Mais adlaute. no 
mesmo pc;erna: A dor que vemos dói como se em 
nós doesse"'. E aqui e•tá um passo do poeta no sen
tido de evitar ª" aparências. Apesar de todo o seu 

(Conclui na 3• página) 

assustando os transtluntes. aprendam a r11otkrnr St-ui 

tembro _últtmo na Associação Fatima e s. Jorge. no local : :b:ct~~:d~ uma casa veiba. embates tut"Jros da vida, par,L 

Em reunião bastante éoo-1regadas da construção da O 1 d lmpetos. para que ~rrem "" -

1 

corrida realizada a 26 de se- Igreja de Nossa Senhora de ,argo a Alegria. triSt
e nos e nJo ,, Iram l!rnto nu• 

1 omermal, foram eleitas as As locomotiva., puxando va- que i--o não \"ej.tm expO$tO!>I. --·-·~-·----=-~ comissões principais, encar- (Conclui na. 2a página) g õ e 8 e carros pequeninos iodetesor-, ll p~rlgos que não 
--·-·-·- -·-·-·-- b · d satbam ver e di, que nilo o ~!~~HA~:~ e~lt!l:pi~: o b r 1· g a d o dr A. d-m-·-·a:·-r-1~-o·-·1· co:~.b;:~ii~~ ºJá rua que li- poôs!J:,a't.~:~rti~1j~. é que 

do artigo no "Fôro e Foras', , • gava 
O 

"ja
rd

im de cima" a a disclpllou, um'l vez eoten-
aua apreciada colaboração 

00 
igreja! dlda ractonalmeote. brote d,1 

"Correio de Maxambomba"' ceu\r~aºs'seomuraB
5
om Jardim, "agé I que logo o identll_l_cou com a 

I
do res"uardar os ,nenore• Intimo ,to ser. espoottloca-

traduztu o pesar com que to'. · melhor sociedade d ~ • \ 'alença ntlo tem nome ln mente. 
doa, nesta Comarca, recebe- Repelir aqui os conceitos que romonta A igu•ssuana, esn1.lidos através de um• digena ~nas origens etimnló- l'omo nem ,empre é poa•l-
ram a próxima •alda do dr. eocomléstlcos seria, por certo gens e cultua : S mesm,,s Orl- P:errvaçQol regulamentar e glcas remontam uos nobros Hl que ístu suceJ•. por IH· 
AJ dmário Alves de Mendonça sensibilizar demasiado a deli: d õ ' · mesmos pa- am a prest giando a Arcádia portuguêses. , 

ulz de Direito. . cadeza do nobre ,Juiz, em r es morah. lguassuana de Letras e !un- Primei ro eram os lndt"ns compreeosao e por tulta tle 
St sua natural e encantadora Como comprO\'ação désses dando a Biblioteca Dcs. Acá- que dcwriam ser c rlstlaniza- m1tturl.t•de dos atingidos por 

ta b~~r~xitt~ª~ºs o éarirttt cu1
1
1s- modéstia, que o torna de tra- a_ssérto~, deixa o .Jutz Admá- doE Aragâto. 1 . . aos pela cruz do Cris to. Mas ~~\ (it?:,~ •. :~"~~~~\

1
,'.;,ª·p~~~0~

1
~ 

kl m os .n- to stmples e !!dalgo acolhi- rio,emNovalgu,ssu,umaatua- nquao o ,uci.oo P10to fé que tur.,m caçados e ... corri-
p1c';:'iua1s gie morais do coos- meoto. çno que nao se r estrio•"u a e- ~••pcôe cmoclooad?,• num do., pelos "cristãos" ! aclulta, .. '" "ª ldtt,le), nao ha 
earret ma strado, novo na Fluminense quatrocentão, ti nae:; ao serviço 1·udichu1'o, oa~te Aue.us. dr. s\ druárto ! ' preU- l>(•pois vei o tt. capul• de outro r~11t1:,1l., s~11âo contl-ra. mas antigo no ser- lho d I i 

8 
ro e ,-iJur a. vo d a. ... .... ou.ar, nu ou lt•rfa do:i caso!.t, t1. 

~ço pOhllco do Estado, desd• r I a g ~rosa d alxada, que I se JºbJepujou a s i mesmo, ex- para · dizer lhe ~ o cJ°~aç o :-os•n Senhora da Gtória. E impõ-la d6 lura para dentro, 
eleKado de Polfct• contra o 2u•mR c,e ediro b e estadistas t ce eo o a própria capacidade i ua lumln-osa' . odml o t u z da os Je_sult~s. por et•·t", em em hora co11\'o•nhll nllo pordet 

quem jamais &e arti~ulou um no e na o, em represen- 1 fh-:fce, como bem salientou ]U ca ura d~ obc- iwucla ao Papa, ,1tss t!ram d tt '"'"t" o propó,tto de tor• 
~u;:,~udu

8

m
0
a,~rb

1 
ltrarledad•. ~vfiif!ça~d~~~~1! 8~~te~:

1
g: ~u~~é~ Plconmto; 

08
prepocubp

1
ou-se !~~ -~o~ f~~d;,mdrNl~':n~';:l1i~,; que l

nd'º cr,, gente Punições "' " <H 111,1,v,,tuos tnteraasft-
u. ue to por coo Pr í t d f ro cmo.s ttcn:ra"" , ()Cle~iásttcas, Pa r a t l 11 ~ IH\ 1hill"iplln111. ll9ID o que 

1 Colégio A~ãni~ ·p;i;~;~~;·bom ed~~;~~:;~1~'"";:;~"'~:~::;.:~;,~::1· 
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Combate à gripe "as,áiica" nos 
---------__ ,.. __ .., __ .. _________________________ =-~--=------~ 

FUTEBOL 
Hoje. no campo da Postos d e Emergência 

in!;talados pela Prefeitura 
n c-s,IP ~egunda fcirA , no~ Pn!--tos ele Eme~·j:!êoein qne o 

rret,·1~0 Arl S ch1a,·o mRn·lon tn .. talar em to1l11~ o,-i dh•trito~. 
tt>m I nc1•nlr,uhl o pO\'O i!,!:ua-.su:\nfl 8b~l"tlência 111l•Jica gr,1-
t11ttn 110~ {·.~sns de g:rJpe ··us i,,tlca··. numero5:ios. sem <hivillt1 
sl~u1111. ma~ f,•llzmc11tt! em uhques se~ muH..t gr~vlll.~llt·. 

A VERDADE SÔBRE OS PREÇOS 
DOS APARELHOS DE TV 

Filbos de lguassú à, ;\, A 
dará •eu ultimo t;eioo 10 ba., 
Tupi E. C. a Seleção d:ºi'~.,'.' 

Na pre!imlaar, a-.lstlre · · 1. 

à parll_da entre a Sorled~~: 
Esportiva 7 1e Setr mbr 
FIihos de lguassú. 0 x 

Junta Dis<iplinar Desportiva 
Reu~ida 5~-lelra a ,JOD. sob 

a pres1deoc,a do dr. Fernando 
Celso_ Gulmerilea. preseotea 
os jmzes José Fróes Macba. 
do, J ésus Baesso. Zorly Ma, . 
llos e o auditor dr. lielsoo 
Soa res, foi aprec iada a cita. 
ção do Presidente da Liga que 
pediu punição pera as atletu 
que não comparecera11 no ho
rá rio marcado. conlcrme dt
lermlnara a FFD. ao j ·~o co11> 
a Seleçiio de São ,ooçalo. 
Apreciando o pedido, > Presi
dente da Junta suspen ,eu pre
ventivamente as atle tas lal
losas. 

!,'ornos io(orma d o~ q ue $.Ó nos prImt~Iro~ treR chth; [o~ 
ri-tm ntr,1111idai-;, no~ ref ta r id os Pn~tn"'. rnat~ dl' 2 mil pessoas 
com gripo. verifir :rn,h . ~e maic r número df C'O~OR í'.m JApert 
,\ ·•n,1Alka". no cnhrnl<\ vai diminuindo d-' intPos•d~,11·. em 
lace tio cmnb~lP que lh~ t t"m s ido clado n~,t 1 ~tu,dt'iph,. ________ _._. .... ~~ 

! NOT ~s nR~ílDl~NAS ! fxpositão «Lux latina» 
RÊÜWIÃO. A_ últi=-= no cornijill leo~orno 

m,1o mensal da Cotncldinrlo oom passagem 
Arcádia lguassuana de Le- do aoiver,Arin ,te oa,c im.,nlo 
tras realizou-se no escritório rlo prol. Leopolúo M11chado 
do rr:esiêeote A. Pimenta de B•rbos•, h ouve p eta manhã 
Morais, ,issinalando-se ali a de segunda-le ira última, 110 
presença dos ârcades ,Juão salão de lestas do c<1uc11udá
B ,rbosa Ribeiro. Francisco rio que êle lundara nesta cl
Manoel_ flran~ilo, Z. l'.aula Bar- daM, a inaugurnç!lo da se· 
l'Oº, . C' al R,r1lo, Heitor Pw!o gunda Expo,tci\" <h> trabalhos 
ti\ ,-,1v11, \ nldem1ro de Fa'r1a 11:reC{l-latinns que o prol. New 
Pereira e Luiz de Azeredo. ton Gonç .. 1ve• de Barros or
Proveitosa a tertúlia sob a ganiza com entusiasmo e ln
presidência do elegante cro- t~ligêocla. 

·uLTJMAMENTE tem havido uma verdadeira onda de 
"liquidações" de aparelhos de TV. Casas especializadas es
tilo oferecendo televisores de diversas ma r~as, com gran
des descontos. Entretanto, a verdade é outra. Os "descon
tos" oferecidos por essas casas na da mais silo do que a 
redução no preço de tabela feita pelos fabricantes. Em 
outr2.s pala vras, o comprador pensa estar economizando 
quando na verdade está pagando o preço de tabela. 

Exemplificando o que antes dissemos : Punição 
Mar<a 

nista A. Pimenta de Morais. d d 

Mu!lard (Console 21 ") 
Stromberg-Carlson (Mesa 21") 
Philco (Consolete 21") 
General Eletric (Console 21") 

Preço em Julho 
Cr$ 55.950,oo 
Cr$ 50.500,oo 
Cr$ 55.950,oo 
Cr$ 59.500,oo 

Preço Atual 
50.500,oo 
45.500,oo 
50.950,oo 
54.500,oo 

Serão puatdos todos os atle
tas convocados que recoobe
cMameote se negaren, a cola
borar com a Seleç!i" lguas
•uaaa de Futebol de 1957. 

Classificação para j~gar 
com Hova lguassú sobretudo quanto aos assun- Além e numerosos e u-

tos ,·eoti'ados pelo brilbante candos, ,iam _s~ presen_tes 
folcloristàr Francisco Manuel à~ue!a Expos,cao, fruto IDe-
Brandào gàvelmente de uma louvâyel 

· Iniciativa de valor histórico 
e cultural. os profs. Rui Alrâ
nlo Peixoto, Pou!o Emilio dos 
Santos Pereira, z. Paula B11r· 
ros W•ldemlro de Far ia Fe
re i'r a, Basillo Aoastassakis 
(grego de nascimento) e J. F. 
Marques Leite, autor de vá· 
rias obras didáticas e cate
drático de Latim na Capital 
de S. Paulo, a quem coube 
Ioaugurar a referida exposl
çi\o " o !êz com p~lavras de 
louvor à obra do pr ol. Leo
poMo Machado e ao Idealismo 
de Newton Gonçalves de Bar
ros, para ressaltar . fina lmen
te, a stgnl!lcaçi!o daquele tra
balho que vinha prestigiar e 
enriquecer o IV Certame In
terestadual de Cultura Greco
La tlna, do qual possula o 
Colégio Leopoldo o Titulo de 
Inscrição n. lH. 

FESTA SOCIAL. o presidente 
da AIL pre

tende organizar para muito 
breve, com a vallo•a e lndis
peosà vel colaboração das se
nhoras e senhoritas de nossa 
sociedade, uma r~sta original 
que seja a um só tempo en
cantadora e útil não só para 
a AH,, mas também para o 
TElF. 

As reduções acima re presenta m o primeiro passo para o 
barateami:,nto 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" não é vantagem. Vantagem é vender pelo justo 

Hoje. no campo do :ião Pe
dro. em São João d Merltl, 
jogam as Seleções de "1agé e 
São João, safado des• peleja 
a seleção que eofret ,Jrá do
mingo. 13. a Seleção Jguas
suaoa. 

Notas diversas valor, vender pelo preço de tabela. E isto n6s fazemos. 
Yolaotes venceu o Altados 

no futebol de salão, ·olocan
do-se em 3º lugar. Ta viobo, o 
artilheiro do relerld;, Cllm· 
peooato. VIBRA N S. A. 

HOMEHA6EM. Leopoldo Ma-
chado, se es

tivesse ainda entre nós, tnla 
lestejado seu aniversário na
talicio segunda feira, dia 30. 
Não esta"ª· Infelizmente, mas 
seus amigos não o esquece
ram, prestando homenagens 
de respeito à memória do 
mestre Ilustre, como aconte
ceu no Lar de Jesú•. no Co· 
légio Leopoldo e na Rádio 
Solimões, através do prog:-a
ma "A Voz do Lar de Jesus", 
cuja última lrradiaç~o lhe foi 
Inteiramente dedicada. 

Praça da Liberdade, 52-Tel. 70- Hova Iguaçu 
- Falcão e Helcio Chembarel

li, chamados à reilnliio da JDD. 
O Presldeote da Liga apoia 
lirmemente o técnico JofloZl
nho. Já !oram pedidas as Ins
crições dos atletas que !or
marilo a Seleção de Futebol 
de 1957. O campo escolhido 
para a realização do iôfO da 
Seleção loi o da A. A. \ olan· 
tes de Nova lguassú. --------~--===---------

A Expoeição de trabalhos 
apresentados por alunos do 
pr,,f. z. Paula Barro•, do 1° e 
a• anos, cauf OU magnifica im· 
pressüo 11 todos os visitantes. 

< ' ! 'Vtl Hão reclamaram nem poderia~ recl~mar os 
___ • J_ '. moradores da rua Teresmha Pmto 
- ~ -

111

0.._. .. -~ ... .., Os sts. Artur José Ferrcir.i e Moacir Gonçalves, êste 
ML._.~,.._:,i,....,_..,_...__. Oficial de Justiça oe,ta Comarca, estiveram nesta redação 

para afirmar que os moradores <la r ua Terez1nba Ploto, on

-Vem treinando constante
mente a Seleção de Volibo! 
que participará do \'11 Cam
peonato Estadual a reallz.r· 
se em Niterói. 

....,._~~~,._.,..~~~~CI·..-.~~ 
Vai reiniciar suas atividades a Fizeram anos a ao do mês 

DATAS lNTll\-tAS de residem também, não recorreram á imprensa local para Notas dO G. R. R.1, 
reivindicar do Prele lto Ari Scl>lavo a colocaç!!.o de luz elé-
trica naquela via pública. Não reclamaram nem poderiam Real X E. (. Brasil 
reclamar tal melhoramento simplesmente porque o chele 

Com"1ssa-O organ·1zadora do :~~:;:~~~~- Ji~fz 1~\~~i~~o 
_ menino Curlos Alberto, 

Natal da Cr·1ança Pobre ~~~~ ~~ 'Xze~e6J::· üarci Sam-
- menloa Maria Helena, li-

A rli1tolsslma esposa no Prefeito rleste Município, sra. lha do sr. e s ra. Domingos 
Arln l!l HHbo,a S~h!av», de,ignou o próximo. dia 8 (terça, Tinoco de Carvalho; 
f,.' ra) /Js 14,:JU hr,r as, M sede do E. <'. !~uassu, para reah· - sta. Maria Helena Maga
z:t.r·K"" a primeira r eunt:lo das orgaoizaaoras, e.ate a no, do lhães~ r 
Nat ,1 da Criança Pobre, ,rnllcltando por nosso intermédio o - gêmeos Jolre e Maria. 1· 
com pareclm~ntu de tôdas as senhora• e senhoriobas de nos- lbos do •r. e sra José Rai
sa fó.l•riedttrli~ q11,,. d1·8t-'jarem rolal111nu· p~ra o êxito du. festa mundo Teles de Almeida; 
~u· , t,;,, p· ,,, N·•tal, prupor,•,.,n•r alc-::r1a com lln<lo9 pre· sta. Maria das Graças 
til" íl '.t"~ a 1111)h ,rc-t 11,.. 1·rL111(.'d~ i).!u ,~suanas C~Si~o~e<la 'fôrres Gonçal· 

----~ ves, cSpo!)a do sr. Arnõ \laia 
Igreja de... Brasil-Modas Gonçalves. 

(l on tlusã.o da 1• pai,::ina) . , F1zer1un aoo~ oeste mês· 
Oatem, à rua Otavio far· 1 Slidlo Porta J)las, 

da e 1rlt:ia velha, " Praça quino, ::Sl, tnaugurou 4 se 11 Br9:--, lrn:á~e~() ~audoso Carlos Por-
J o:,c Pe -s, a . sil-Mu,ias. u.ma '-"asa cxcl~s1- \ t UI .. 

P re . J~ntes dl.' Honra UP- vamente il•mmtna. 81.·m in~-
0

1 ~i;'Yalmtr \'ieira l·'eroan
puUldo.>J GctUHo Mu~ira e ~ta- tulalla, \'ai scr\'lr a clc~~llt1a, ·. 

6 
· 

rin C.lu1maràe-;. Com1ssfio 1!.X - da rnu'her iguassuaua.. dt\8' d. Joaquina Rodriguez: 
1:utira : !'residente ,, ,·ice; 1 1' sta Ana Pontes ~lore1ra: 
,Joaiutm \·az M,!rlins ~ José ( IH E ICiUASSU' i'. ur. · ,;or!y Martins; 
de ~toura; 1º. e 2 Secrt•tirioi. . 1 prol• lolanda Carvalho 
( 'arlu .\c1vh e Aritõu10_ R1- 1. 'suva. esposa do sr. ,Jou-

do governo municipal já os havia atendido, tomando tõdas o diretor de e•porles do 
as providências necessárias par,, que aquele serviço púbU- Real de !guassú está con•0• 
co iosse executado. A ordem ali• j il tinha sido dada para a cando todos os atletas do clu· 
colocação dos pos tes e 1 transformador naquela r ua. be para comparecerem boje, 

Por isso é que vieram aqui desmentir reclamações ln· às 12 horas. na quadra da ru• 
tempeslivas que te riam sido leit s à imprensa por morado- Gnverna,tor Portela, a lim d

1
c 

res da rua Teresinha Pinto <·S srs . Artur José Ferreira e enlreotarem. em partida am ,. 
Moacir Gonçalves que representavam também os srs. Murl- tosa de vôlei. a represe~!•· 
to 1\larques dos Santos, José Oonçal\·es Nunes, José dus çAo do E. t . Brasil, de :,illo
Saoto, Amorim, José Rodrigues Hocha, ,-ocratcs Ribeiro. polis. 
Antônio Carlos de Oliveira, ,José Ama ral, Antoo,o Prazeres 
santos, Manoel da <'osta e as sras .. \laooela Emitia Pereira, Real x Brasil Industrial 
Fli de 011\·eira, Dila ,\maral, l.uiza Santos, )laria Amorim. a 
,Jandira Santos. [)eoliuda Nunes e América \'leira Costa Segue hoje u t&rde par 
- - · - ·- ·----· - · ---·--· - • •,. TatretA. onde Joga~á ~.!,"tld~~ 

h d - p li . amh.tosas com o l e - qu 0 
1. menino Adilson, lil O O Escrivao de O c,a dros do Brasil Industrial. 

sr. e sra l'baldo Stortl; \lofs!o de Oliveira Caldas, Grêmio Recreativo Real da 
!: r 1:a~t::~ :;~;~~

0
1'.:arva- que scr\'l ra na Ue!egac te. lo- lguassú 

lho, esposa do sr Luiz de cal como 2·• E~crlvllo de Poll- Con,uno par• 1,1nh• d• 19S7 
Carvalho. eia e tõra remo\'ldo pera Nl 1• Apuração v~:.', 

taól, acabu de v .. ttar a Nova ~·· 

~lz~~~~,::'.º~:~~:: antigo ~~.~,~·~~ eca~:~~,mmlr 
O 

mr· t~~f!ªd!· •ig,~rJes !tlJ 
e zeloso !'hele da Inspetoria o ex-2° Escr1'·ào, Jorge Pe- A\tlatra A. Ramo• 

1
~ 

de Rendas da Prefeitura; na Sauerbrono de Sousa, loi Maria A. Oet~ado ;; 
sla. Tcreslnha de ,Jesús para .Mteról. Ma, tene \tonteiro \rant~ 

Curr~" dll Silva; - V 
- d. Moemozlne Gtammat- t leda Maria deBarros(orrêa Sindicato do Comerd0 .ª· 

lwlro: 1º e ~º T ,•sourc~1ros_: UCJ '.\mor .,rcludtoele- Ticr- \J~rt M da ~ilva 
E1uari1o Pires e Gcrnhlo fih· t:.. , cQm Robt'" t Wu~nn. JC'•tn·Y l? • . ._Alb~rto filho do 
q uelntu. Co~-~rw ,j ,, Livru1~~nt~~c v1-tn1a ,~ith, cr-> c.:1ne 6r-·e~~~~ltziro .Jo!w d·A,•Ua 
,te• Ouro -- Prc-Mente h1~sto H<"ir"r O , 1• 1 fi:J, r 40 1,1 'J ~ ,Jr. 
l.adt•ira. e._, mei,mos li( 1111 0. 1 3,, 2 d IH\ a .\1 es harelra, 
reterldos e nuus us srs. IJan • '09 do v1:rt•adur ,lobl- As 

tey, esposa do sr. Azamor (lltlssa do l º ano) re·1·1sta de Hova lguaSSII 
Glammattey: 

~s~~far~!;".~.rt,~~~~,1:i ~:::~:~~; A1t
1
i!t~e~I~~gs:r B~: roi:8:1:: l~ll'OS10 ~ l :IIDIC\L 

sr ~lanoel .Joaquim ~lar- mi!ia convidam par a a missa Srs t 'ontrlbutnt•• e il Co• 
Uns qut•. por alma de tiUO que rida t , ,·1.,-r~·~ e l>t13 p,tcbt1Dh:'~ t·' 

te '1lqu(!};,ttI. Anteoor __ A111~1-1 'Ff·1~~ i,ª' L nt~r~/1t1:.~n/:!!:ufe- ~r! F:rreira· 
ral, Cusl~tllu ~ost• da :,.;:.11,a e Rer1otd we 11e t:1 •n t: ,,\'al1C'r .. i. sr. t)dffiundo Huroni ~oa 
Pa rua} I atadmc , Hu·nna1 t>m U 1 e-rnu pe res funeiouario munlPlpuL 

llulntn-ktra, .~ do (_·orrente, ~t'l rrA-,.nn, r.. 1 oMtN< ·> 2: sr AICt·UiaJe.s Storti: 
houvt: rn111 te urn1t reunll:lv na I Hiena. do l,l ·no'-' ·"' :s com ory 2 F>r. l'tcero lionorlo da l~o 
quele méSJU'• lot'ul. para l'l'· e u·ti e A\.i.1 :.ha Hy ct ~ 
gt1.niz.açlió do 1,rügramu d_tl _......... 

1
2.,' juYem Jair <'aKLelo 1.k 

festa ll str r<:allu,da d,,mlu- VERD E Azcrcdo; 
go prltxlmo, dia 13. 0 qual \CINE s prol• Alia úc \'ascuw e 
está io1<rto na 7• páglua. Jus' l'twéo11.1· 

lc
llrlos lllherlo 1!:4 e,·1u:I \ 0'~°.:: ;-n:~~ndcom Maumn do3,:eoui:;; ~í~~~> ~{u_t~,: ',\(~v 
u li u uu o u Al4ANHJ\ & lt:RÇA-t"l:1 1'!.A 7 .. ila .Jr., 

~ '·A u-aa:t!dla c•~md..U O ttpetacu.Jo • v n.lnl\ rnmnt.· l1lhu tlv 
Drspacliaote O!ic! 1 da"" com,"""º,...., • X•n.10 ".~d•rl: li "'eme,ra l:;ctgar Bor~es lle 
c r&tarla do 8t-gurauça 11 0 e '\.~anelo mumb., no t:c:lto , coro r , 
t,Uca Juoto à Delegacia de Aowr • ~ , \tenczes: ~luur, 

p u la oeela cldadr. \ .,, .rA•f'F.IRA ,. r;,o,11 • , 0 - t, menino Hogerlo 
o <: er I un euta ._ · 1 M 1a~1 du IUbo do sr. l* sra Mu.url· 

lu~V.1111,tt~· Kon l911uu cto' M. de Al\areui,:a, 

stu. ,1aria ~lartlns l.upes. Ulha e trmi\, !EUA ,1ARI,\ DE do tmPº' • 
m~nina iiaria l.u<'ia, TI· BARROS COHREA. mandarllo .\ arrecadação do BaD..., 

lha do dr. ,lalr /\ogueira. rezar depois de amaobA. dta s lndll'al ~ p~t,at1,-u 8 ,0, 111• 
Fazcrn anos hoj<> s, ,ls ~ horas, na Igreja-Matriz d,1 Brasil t,;olldto ~ Jel<r1111· 

sr Al,:eu Rra~n ,Ir. re local, maoílcstaodo aqui, an- a tcn1·õ~s para \~~:sl<'nal 11, 

• '1<l"ntn 110 ruo·, tecipadalOL·nte, Ub ügrad~ci- Oll :l }'ort~rit• , utiUc•J• p~ 
'" '" e • t ~9. tl t!' 1' ~ P rnillh 1 
-- sta. Marina Hau~el Hoea; ~1:.~t~~ :r,~ J~,u~l'• ~~~~:r~ e - lHário Uftdal ~~., t"fD 1:t 

Wt'Hh o Ed~dr Jr. filho ,• Scçilu, ,. !olhal 2
11
-
0
-d~:· 

du sr. tt srt:1. Edgar n, rc:c~ de !\l,J\·1;1, lgua.ssu. outubro. lY~H t bro p v 
1'1 du &t: em .. co-" 
,, cnez~s. i --------· ~ _....... . J uao ,\h'ti J-

Ntll\'ADU \ prof• Ru•a 1 »rti•• d~ ta Cruz, l'rt'lfdf~ 
Acu.ban1 til' ,., nlratur ca--ta ,1u-_u díl r. Ell1t8 Emlllu do B 

1
., d ,-,.cr 

Ul""Dto CIII \'11la \li•111ana I' hi la t, ~IZ Mutta saudo~O fun t ffl se q 
lei. o dr Wahlo \ tdllt AIV!i· ..i .. nário ,Ju M:101.-ipall,!ad,• J e (onser a . 1 .-
tt'Z, owdico da A ~hHr nr-lu l \ lf"lll dd \lar t;!.I 
l'ublica <k \ u.1parii.lso. ,, A n•Jl\a ~ ,oLrlnlla do nni '7l 
1:tta. Ma.1:::1;lu de la t r z t '-'r .. o 1· 111p.rnh••_1ro Ue rt•duçflu f 1,, 

t~ 1, unlv,•roltarlll 1111,~ da dr ,11' 100 S1helrM ! 
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DomlngCl, fl -X 111:1? CôkUIO DA LAVOURA. 

G~-R'ON ~~] 
Vicente de Carvalho 

(Conc lu$jo da 1.• p•giJ11) 

paganismo ou de seu panteísmo. êssc poeta fl.OUhe apreen
der, aqui e ali, a~ vozas rlo fn~prJm1vel. f\'Ao PS.condeu .• o eeu 
'"horror da sombra, hor ror a.o vá.cuo, horror da morte . Pre
fer iu contudo O.ti mala das veze~. entregar d8 à vldt1, vl~Ut.l 
e aeosorla l, 18vantsndo paru o céu. como diz e~. •·Patavra!l 
ao Mar'", tõde. a poelr11 de ourõ do~ me,u sonh~~ • Aliá~, P 
êste um dos ~f'U!-:i poemas maf'J reveladnrPB. Como sllo rr· 
veladores os alexandrinos das "Carta~ a \' S.", onde con· 
!essa a sua grande aspiração 

M !rente á rosa vra um tljucal. Dua• pessoas perderam 

IE (lS sapatos na visl'OSR. massa vermelha. uma. cria nça 
c1-1r<1rregou, emJWrl'alhuncJo as anâguas engomodas; o 

Oldtmobilt- 57 dNrapou e foi b.ater com os faróis da frente 
nos pllolis da rnrandu... Algu,·m sugeriu tábuas e elas !o
rem arrancadas do tapume para que pudt'.> ~scmos passar ,,m perigo. Nilo ob~tuote ,tudo isso, a onfitrlA espe ra \'a-not; 
oa ,·araoda de cima. Eu!orlca, brandindo um copázio de 
oaJu-fnlmigo, abrJa-se em meio~ sorrisos já que o res to da 
t,oca esta\'a ocupada rom n lon11a piteira de tartaruga e 

"l11norar o Mlouto, Inseto odtoso e vil, 
Que rói a vida e vai tecendo a eternidade" 

ouro. _ Por aqui. queridos! Por aqui I Kssa maldi ta chu,·a 
velo estragar tudo. Por aqui' . _ 

Poeta do amor, ficou-lhe um ressaibo de logo extinto, 
de cloia. Ou como êlt exprimia: •·o eco de um rumor can
tando em meu ouvido"'. Nüo fôf.sem ..,.·ereos opulentos como 
os de "Fugindo ao Callvelro" e "Palavras ao Mar", e alguns 
outros como o seu cél0bre "Pequenino Morto·-_ e "Poemus t' 
C11nções" ser iam mdJs um cancioneiro comovido mos ll~BCO· 
cantado mesclH da ardência dos 20 anos com "o d!a se~uln, 
te do ainor". Nada concluamos a respeito de &ua po•lç:io 
diante da vida. Seus estados de alma silo Indicações que 
poderiam arrastar-nos a afirmações evidentemente precárll\•. 
Concluamos apenas, com Agrlploo Orleco: \'!cento de Car
valho foi "poeta espontâneo. teve unidade Interior, Inspira
ção própria, orlglnalldHde de inteligência". Mais ainda: "Me
receu ê le o título de poeta. Igual, untlgamente, aos título• 
de nobreza··. 

Festejava-se a cumielrn dR no\·a res1deoc la. 
Admlrá\'el J Admlrá,.el ! Detesto êsse adjetlvo. Acho 

que se abusa dêle, lmpuoemcote, mas se lmpuoha, oaque-
1• momento em que era massacrado pelo abraço do dono 
da casa: Admirável! Admirável! 

Por uma rampa subimos ao 1° andar, todo êle tomo do 
por dois vastíssimos salões. O primeiro tem uoe cublculos 
escusos: bares, estante• para a~ culeções Jack soo, um e~
oaolnho para o aparelho de telensão. Um balanço de tres 
metros e melo que se projeta sôbre a rua, oum atrevimeo 
10 dlgoo de Le Corbusicr, é o jardim de ln\'erno. O segun
do salão, que uma senhora, fartamente despida oa par te 
nobre do corpo e arrochada por umas calças ~~ar~las o.~ 
menos nobre, apelidou de ramily-room, é outra babilônia : 
Ao lundo, junto à rotunda gigantesca - duvidando da lei 
da gra,1dade - uma escada engraçada, perecendo lacraia 
de alumloio. 

- LoveJy ! Lovely ? Lovely ! 
- Quem é essa'! 
- Cunhada do dono da casa. Fêz um curso de seis 

meses em Nllópolls com a falecida Mrs. Farmer, passou quin
ze dias nos Estados l!oidos e agora virou isso. 

CONFEITARIA ELITE PANIFICA~ÃO 
Doces li.nos. Biscoitos de todas as qualida

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

Aceitam-se encomendas para festas 

Irmãos Ca rvalho 
IIOI Marechal Floriano, 19~6 - lei. 252 - Nova lguassú 

- Loveb· ! Lovely? - repetia a discípula de Mrs. Far
mer, enquanto a !ilha mais \'Olha do casal - ad_orA,:el ele
mento da ju,·entude transviada - expllca as mmuc,as do 
acabamento: mosaicos da Itália. mármores, granitos da Sué-
cia, tintas plásticas dos Estados ( 1nidos... A LA PJ S 

- Papai quer tudo do bom e do melhor. • • • 
___ LIVROS NOVOS_ 

Estávamos boquiabertos. Nunca se construira assim 
em lguassú, nem antes nem depois dos áureos tempos do 
ciclo da laranja. Principesca! 

Tudo corria .is mil maravilhas. O churrasco quentl
nho, o chope gelado, as doses !artas de uisque e conhaque 
acalentavam nossos estômagos. 

- Onde é a piscina '/-perguntou um espírito de porco. 
Envergonhado, tentando justificar o seu esqueclmeoto, 

o dono da casa murmurou desculpas. A casa crescera tan-
to com as últimas exigências da espõsa que mal sobrara 
uma lnsiltOilicante área para o jardim. 

- lmpossiveL Decepclonante. E o terreno baldio nos 
lundos '? Compre-o! 

- O proprietário ollo quer vender. Somos inimigos 
pollttcos. 

- Chocante. Perde a metade do valor. 
E uma slo!ooia de protestos se seguiu. 
De repente, oo meio da lacraia de alumínio, a dlsclpu-

la de Mrs. Farmer parou. Deu um grito lancinante. O rapaz 
arredondado que a acompanhava levou a m!lo redonda ao 
coração. Assustou-se. Que acontecera? Alguma serpente 
salda do cap!nzal da rua? Uma barata? 

- Pronto !-disse alguém ao meu lado. Baixou o santo. 
m:mé l~~~á~:fmo. Recebe em qualquer lugar. É um me

A mulher parecia mesmo em transe, assim til.o trans-

(Conclui na 6' página) 

DR. A. IFATORIELII.I 
MEDICO OCULISTA 

ASSISTENTE DA FACULDADE DE C'ttNCIAS MEDICAS 

Receita de Óculos - Doenças e Operações dos Olhos 
CONSULTO RI O: Avenida Amaral Peixoto 236 

Sala 30-I - Prédio do Banco de Minas Geral~ 
2" ~ 4ªª. e sa•.feiras, das 8,30 às 12 horas (consultas comuns) 

À tarde: Consultas com hora marcada. 

DR. JAIIR NOGUIEHIA 
CIRURGIA GERAL 

CONSULTÓRIO: Rua Otavlo Tarqulno, 8 - Tel. 2~5-J20. 
Dlàrlamente das 15 às 19 horas. 
2 ... , 4 ... e 6"'., das 9 às 12 horas. 

R E SI D É N C IA : Rua Rita Gonçalves, 561 - Tel. 261 

(Conclusão da 1• páJ ina) 

tendo colaborado no Rio de 
Janeiro com o embaixador 
.Melo Franco e promovido a 
sess!lo de Assembléia do Con
gresso Argentino em que se 
pôs fim à guerra. 

Tem sido um dos maiores 
arautos da amizade argentloo
brasllelra, nos seus !requen
tes escritos. 

Exilado na terra de Santa 
Cruz ocupou a cátedra de His
tória das Idéias Econômicas 
na Escola Superior de Comér
cio do Rio Janeiro. Dissertou 
nas tribunas da Escola de Di
reito, do Instituto da Ordem 
dos Advogados do Rio de Ja
neiro e da Universidade de 
São Paulo. 

Foi recebido, solenemente, 
pelo Congresso dos Estados 
Unidos da América em home
nagem á sua ação anti-nazista. 

Publicou três livros: "Pro
blemas vitales de América•', 
"EI problema nazi eo la Ar
gentina" e "Los vlejos tlenen 
derecho a vlvir"_ 

Esteve muito tempo exilado 
na cidade de Montevldéu. on
de lutara contra o totalitaris
mo peroniste. Desbaratado 
êste, volve à encantadora me
trópole do Pra ta ... 

Encontra-se preso, em Bue
nos Aires. fazendo a «greve 
da fome» !... 

Por que '! Críticas acerbas 
ao situacionismo da vizinha 
República? Menosprêzo à lei 
fundamental dú Estado '? lgoo
ramos . . 

Estamos solidários com o 
apêlo democrático dos escri
tores e jornalistas patrlclos 
em lavor da liberdade do ln
temerato batalhador Damonte 
Tu borda, um d o s maiores 
amigos do Brasil. 

"Passeios ale~res" 
Há muitos tipos de 

viaturas . Os mais ca~ 
racteristiccs, de. ontem 
e de hoje, estilo nas 
páginas coloridas de 
"Passeios alegres", de
licioso álbum da série 
Horas Felizes (n. 28) da 
Melhoramentos. 

São apresentados os 
velculos de mane Ir a 
atraente, e em legendas 
rimadas com muita gra
ça e simplicidade. 

Um ~rasileiro ensina 
a fazer c~uva 

Vive em Araraquara (SP) 
um cientista brasileiro que lo, 
o primeiro a fazer experiên
cias bem sucedidas com chu
va arti!lclaL A sua história e 
o relato de suas experiências 
são o tema de uma das re
portagens da nova edição de 
"Alterossa" que acaba de ser 
posta ea, circulaç!I,>, manten
do o já tradicional critério de 
seleção e oportunidade que 
caracteriza a «revi~ta da 
!nmilla brasileira». «Novo Me
dichmento para Aliviar o Mê
do e a Angústia», «Histórias 
de Homens que já Morreram», 
« \ Energia Atômica a Servi
ço da Humanidade• e «Sabei 
Reconhecer o Amor» silo ou
tros tltulos através dos quais 
tem o leitor uma Idéia do que 
eacootrará em "Altero s a •', 
nesta primeira quinzena de 
outubro . 

1s~{ ~ut·
h

~~t~d.i a frrgn,·-l:1 fhi SarH'Anoa de Paimc_.f. 
ras no territórtn 111~ JJ.!U-t'-l'U s .. 11,lo u rne~ma formada P_ • 
terree dei!memhra1lt1::1 +.lu!ii trt-~11,•-.1,1 .. <le N. S. da Concefçao 
rle Patv do Alt1' r t'S e Stlf'r,, 1 umiila Oo 'Ttoguá, AmlJas º'"' 
\'aesotir,s P N. S. ,ta Plo•1Hol•• dr h: 1assú. curo a J ... t n. :-.1:: 
da Aasembl~la Provtn1·ial. Par,t a ,-.-ieçHo desta l r eguefl-la 
multo 1oflucnctou n n 1rlln c1 .. P.1tv do ,\ltereH. 

1921 - O dl•trito de s,1 .. aisteus passa. co111 a lei n. 
171'5, para denomlnaçllo de ,'!lló~ulls. 

7 de outubro : 
Jll:H - Na,ce em l11uas•ú o ,Ir. Yenü.nc:o Jos6 de Oli

veira IJsboa, promotor p,H,llcn ,,rn Resend~. juiz em lguas 
sú, preside11te ria- províncias ,ltt Para1ba e da Bahia. vls
coode de São Vicente. 

10 de outubro : 
le66 - Por decreto Imper ial Caxias ~ nomeado co

mandante em chefe ô~ tódas a• fôrças braellelras elll, ope
raçõe~ cuntra 11 Par11l!m1l. 

llJ>A\lf AS 
DA 

6 de outubro: 

-----------I 

llllTIERA\RlA§ 
SIEMANA 

1837 - Na-e,• CIII O ·l••m, Pllrá, o 
non·li:--t,s e ro111erlióg:r;1fu Bruno Htmrt~ 
qac de ,\lcnel-Ja Seabra. 

lQ,)5 - Morr6 11 0 Hi11 ,10 Janeiro 
o rnn1,:nc11 tn, jor n11l,sl;t e A· l vogedo Domingos Olím
pio 13,aga Can11C'a 11t1. nas:udo c m Sobral, t:earà , t"ln 
18 de •etembro J ',50. 

8 de outubro : 
1863 - Nasce em S~o Luiz. M,raohio, o poeta 

r eglooallota Catulo da Paixio Cearente, 

9 de outubro: 
1891 - Nasce em Arac•Ju. S•rt:lpt, o critico 

literário, poeta e jornallst!l Jackson de Fiirueiredo 
Martlns. 

1893 - Na.sM na cidade de São Paulo Mário 
Raul Morais de Andrade, romancista, poeta e aua.,,tu . 

12 de outubro: 
1810 - Nasce oo Rio Grande do Norte a escri

tora Nísia Floresta. 

DR. ALVARO RODRIGUES DA SILVA-
,,~uRG1Ao DENllSTA 

Gabinete moderno - Excelentes Instalações - Raio X. 
HORARIO - Terçu, qutnlas e al.b.ad01, da, 9 •• 18 hotH~ 

Rua Beraardioo Melo, 1919, I• aod,r, ulas Z e 3, Edil. PIPA 

ICIDEMD!!ÇÃ~t MÚSICA 1 
Prof". Teresa da Graca Madeira l 
Piano, Acordeon, Violão, Violino, Teoria 
Musical, Iniciação Musical, Canto, Har

monia, «Ballet», Bailado Espanhol 
e Castanholas. 

---.,--------=-t~-------G ....... e-·l-a ....... d __ e_~.,1--a··-~-d··-G-=-~-.... :-~---~-----M---u··-~-d ..... _i __ :_1..,. ...... : -••P-; .. L-~---T .... ~---;·E--z~A-·-·---·-
B R AS TEM P Gº E. KELV IN ATOR 

NAS 1'1ATORES LOJAS DO ESTADO no RTO ,;.odO~I~ 
itl; .~~ 

0,~t-~1 ~ÓjtU ~J ffl ARACADÃ !. ::r~· ~;.i, ~ii-f~_,._, r 
,~~ (e', Que têm tudo para o confôrto do seu Lar ! r 
• 111~~ Revendedor autorizado do~ produtos General Electric e exclusivo de BRASTEMP e KELVINATOR i 
~~lf!" p , ~~.I. ,..__, ___________ "_6_v_e __ ,, ___ T_a.,.p._e_t __ e_s _-_P_r_e_s __ e.,n-te .... s_e_A_p ... a_r_e ... lh_o_,_º_º_m_é•s-ti .... co_s ____ ~--=~------~ 1'.JJ Av. Nilo Pecanha, 213 a 239 - Telefone 21 ~ Nova lguassú - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~?/ __ _ 
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4 C0~dlO DA U..VOUU 

f?.efeitura Mrí~al de Novalguassú 

Dollllngo, 6- X-ui&t 

--;;:;;·n;;T~:HVH~:-1 HáMo r. 
(Bruno Tomba, n ~ de , A r.,aiorla ~ • 1 .. 

- ~~%~~·~. ~ ,~~ <T'A \)! • 

'} -
Portarias do sr. Prefeito Municipal 

5-8-57, - Concedendo, no• termo• do nrt. 7', para
J!ralt> unlco. da Resoluç!lo :116, d,• 18-3 ã:l, e do ucordo com 
n l~11do me,lico, ao extr,inumerario diarista Erlca Solnnge 
!leMomar Stassem, 15 dias de Uceoça, para tra\hmento de 
,au,lc. com salario Integral, na base de 25 dlarlas. a partir 
desta data. 

'-·O 57. Concrdencic1, nos termos Uo art. i'._ para-
1'.rnfn unico, da Re8oluçào 316. de IS J-~'3. e do acordo com 
r. lauilo medico. an extrooumernrlo dlnrlsta Norma Lucas 
ne:z,co, 5 diaci; de lirença. parA. tratanwnto 1lr sond(', cnm 
ealã·,o lote~ral, na hase de 25 ,llarla•, a partir c1e,1a data 

5.g.;;7, - ConC'Pdtmlo. noR: tprmn~ 110 urt. 7º, para
;:rAlo unico, da H~sol11çD.o :116, de 13-3 !\1, e •le ncor<lo com 
n 1a,1do meítlco, ao Px!rnnume-rari11 thnri~t,- -\ntnnio Jo~l' t!e 
Freitas, 10 dias do hcença. para lratn:nento •h• saud<', com 
~QIHI0 lntei::ral, nn base de 25 diarlas, 11 parlir destu data. 

5--S-:;;. - Concl.'dendo, no~ termos do art. 7°. para
grelo unico, da Resulucno 316. de 18 3-!\3. e de ncor<lo com 
o laudo medico, ao extranumerario <liun,ta .10,é lgnécio 
Barbosa. 8 dias de licença, para tr;1lnmento de ,aude. com 
salarlo lntegrsl. na b,ise de 25 d1nr!ns, u partir desta dnta. 

5 S-57. - Con,:,•(lcndo. nos terrnoca do art. 7º. p3ra· 
grafo nnico, da Resoluçlo :l16, de 18-3-;,3, e de acorJo com 
o lnudo medico, ao extranumerurio diarista José Nacal Do
nato, 3 dlu de liceoça, para trotamento de saude, com sa· 
larlo Integral, na base de 25 dlarias, a par tir Jesta data. 

5-8-5i. - Concedendo, nos termos dos arts. 161, § 4' 
e 163 do Decreto-lei 62J, de 28-10-~2. e de acordo com o lau
d o medico. no Trabalhador, do Q. E .• Reglno Barbosa. 15 dias 
de licença, para tratamento de s~ude, com "eoclmento, em 
prorrogaçD.o. 

6--8-57. - Concedendo, nos termos do art. 7°, par a
grafo unico, da Resoluç!io 316, de 18-3 58, e de acordo com 
o laudo medico. ao extranumerarlo diarista ~laria Souss 
Vieira. 6 dias de licença, para tratamento de saude, com 
salarlo integral, na base de 2:; diarias, a partir de 5 do 
corrente mês. 

6-8-57. - Concedendo, nos termos do n r t. 7°, para
grafo unlco da Re•oluç5o 316, de 18-3 53, e de acordo com 
o leu,to médico, ao extranumerarlo diarleta Raimundo de 
Sou,a .\!achado. 8 dias de licença. para tratamento de ijaude, 
rom s.~lasio integral, na base de 25 dlnrlas, a par tir rle 5 do 
corr,•nte mês. 

6-5-57. - C"ncedendo, nos termos do art. 7°. para
grafo uolco. d" ll.esolu~no 316, de 16-3 53. e de acordo com 
o laudo mr,tico. ao extranumerarlo diarista José Martins, 
15 11la• de licença para tratamento de saude, com salarlo 
Integral. nR base de 25 <llarlas, em pror rogaç!lo. 

Ato do sr. Prefeito Municipal 
20-9-'.,7. - Resolvendo apo~enlar. compulsoriamente. de 

R<'ôrdo com o inciso li, do art. 116 du Constituição Estadual, 
Uenedlto Domln~os dos SJ11los, 110 oargo ele l>Bcrlturarlo do 
Quadro l':speelal, com o• pro,·entos m ensai• dE: Cri 4,;i;,0,00 
(quatro mil trezentos e clr.qucnta cruzeiro•}. a partir de 1 
ile outubro p. ,tndouro. 

,\llY Sflll.-\\'O - Prefeito 

Ordens de Servico 
:,.;. ~91, de 12-9j7, - Lot,,ndo na Divis'io rle Enaenh,, 

rio, a p,utir do ú tio cnrr~nte, o cxtranumcrario nJC11~allNL1 
~lar!a Aparecida de Azevedo Trabulln. 

N. 392. d~ 12-9-j7 - A,hnitinJo como cxtranumerulo, 
diaristas: Reglnn P~ralra Queiroz e Oalva Barroso du Silva, 
para exercerem a !uoçilo de Auxiliar de Ensino, com a ri&"ª de crS 3~.00, a plrtir de 1 de agõsto e 5 do corrente 
mês, respectivamente. 

N. 395. de 17-9 57. - Admltiodo como rxtranumcrarlos 
diaristas: Anita Marh de Lima. para exercer a lunçilo de 
Servente, com a d1Arl11 de cr$ 25,00, a partir de 3 do corren
te mês; Léa Leone !labelo Guia:arâes e Gilda Rangel de 
Oliveira, para exercerem a !unção de Auxlll~r de Ensino, 
com a diana de crS 40,00, a partir 1 e 16 do corrente mês. 
Aurora de Jesus Ferreira, Alzira da Silva Campanucci, Lira 
de Sousa Braga, Vanda de Oliveira Macedo, Edil~ 1!arla Be
zerra. para exercerem a !unçlio de Auxiliar de Ensino com 
a dillria de cr$ 35,00, a partir de 13, 12, 23, 19,8 e 9/9;57. 

N. 396, de 17-9-57 - Admitindo como extranumerarlos 
d lar iatas Lalr Desidele de Souza e Sllvla \!arques Rodrigues, 
pars exercerem a luação de Auxiliar de Ensrno, rom a dia
ria de crS 35,00, a partir de l e 11 do corrente mês 

N. 397, de 16-9-57. - Dispensando, a pedido, o extra
numerar10 diarista lderval do Nascimento, da função de Tra
balhador, com a dlarla de cr$ 70,00, a parllr de 13 do cor· 
rente mês, o qual se achava lotado na turma 3. 

N. 398, d e 19 9-57. - Dispensando, por convenlencla 
do ser viço, o extranumerarlo diar ista Bertoldo Lagõas, da 
Junção de Trabalhador, com a diarla de ct$ 70,00. a partir 
desta data, o qual se achava lotado na turma 2 (Austln) 

N. 401, de 24-7-57. - Dispensando. por convenienc la 
do serviço, de acôrdo com o mem. n 799, da Divlsno de En
genharia, o extraoumerarlo dia rista Sebastião Alves Ma
nh!les, da tunç!io de Trabalhador, com a diaria de crS 70,00, 
a partir de 2:1 do corrente mês. 

ARY SCHIA\'O - Prefeito 

6-3 57 - Concedendo. nos termos do ar!. 7°, para
grafo unlcn, da Re,oluçD.o 316, de 18-~-53, e de acordo com 
o laudo m~dlco, Ao extraoumerarlo dluista Julieta Ca,al
eante Gon,l!m. :.io dias de licença, pera tratamento dr saude. 

~~~-•alarlo integral, na base de 25 dlarlas, a parllr desta ---·-·-·- ·-·-·----·-·-·- _ 

6 6·~,7 - Cnnr•rlen~n. no• termos do 11rt 6°, dR ll.e
~oluçno 316, ,te 18-:! 53, altPrado p•ln art !', rla Resoluçllo 
355. f1p 10 f1p. ago .. tfl ,10 mPsrnn ano f\O extranunicrarto dia
rista Erany Fonseca ,te AlmeMu, 120 dias rle llrença, para 
tratamento ,le s,u,!r, com salarlo Integral. " partir ,le l do 
corr~nte mé~. 

'lo Mundo do~ AnlmoJ1o1. 'sofr€ •nhnuaIT' lte Ddt,,duo, 
rins Ed!çí,ee ~!elbora- pertu baçúe, <!. 11r,'Qien., 
mentos) 6 galeria dos cara•;ter!z;1r1a~. 1_ e ~r~1!· OII\J 
ma Is cur!Oso~ IJicbos. fu:1lmente. cam m-ee rn ·~ 
apre,.entados, e< m tex- nor_estôrço, n[u t~m 

8
'
1 

tne. 
to explicativo, ~m ma- queixam-se da ,á ~lg=~~Ute 
ravllbosas eatnmpas co- prl•i1° de vtnt e Oe t O

• 

!cridas. Trabalho para vil rias ca11,u d• tala !;;4:• 
criança, e adultos I destac~rr.-se de$ lo• ailme 1• 

E,pecial para II garo res e . ~1tbltos i reg1!1aresº~; 
laila: ''A Corrida do• "da. So 0 méd ·o poder& 1 
Animais", de Louli Spe dlcar como li,· <r-1~ de 1a1· 
ckl!r, escritor " ilu,5tra- mates. 

1 

dor. Coirespond,• ao li- ~lesmo 8 ~10 rstar doeot• 
vriubo 3á da 1"~rle Ou- consulte um n dlco perl/Jdt'. 
ro. da hlelhor.Jmento:-- camrnt~. ª IJ.r de corrl21r 

I pos~h·eB rte,n( d,· sua .. J,j. 

·-========== .:...'.'.:de:...._....,'.S:::'i:'.E;_:-S:;_. _ 
:- --

Fernando Celso Guimarães 
\Il\'OGAllO 

1 Ru3 Cietulio Vargas, 58 - Sala 14 - K lVa lguassú 
l Dlàri11mente de 9 às 12 hor· ~ 

jA~-M ô v E L~~R1 
F 

Móveis_ de todos os estilos, Colchões Rádirs, r 
Cielade1ras, Bicicletas, Televisões, Má· uinas de ~ 

Costura e outros aparelhos domés icos. ~ 

Mauricio Kotler t 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 2215 ~ 

Tel. 413-J 11 (por favor) - Hova lguassú 
"""". -~ - ---?."· - ""':. ------------------

Mercearia Carvalho 
Box 23 - Cialeria lguassú 

\'endas por atacado e a varejo 

Grande d eo6sito d e Queijos, Manteiga, 
Mortadela, Presunto, e tc. 

Entregas a domlclllo 

Av. Ciovernardor Amaral Peixoto, 311-Hova lguassll 

Entreposto São Jorge 
A VISA A SUA DISTINTA FREGUESIA Qlr: . 

6 8 57. - C'nnc•rlendo. nos termos do art. 6°, da ll.C· 
•oluçllo 316 Je 18 3-53. elterado pelo art. 1° da Resoluciio 
S.'15, de 1,, ile ago:Ho r1o me~mo ano, ao extran11m("rario dia
rista H·l~nu Freira Duarte, 120 dias do licen ;1<, para trat1<
meoto de oaude. com vencimento, a partir de li do corrente 
mê,. 

------~~~~ .... 
Tem muito estoque, compra t udo à vista e em 
grande quantidade. por isso pode vender ba· 
rato. CEREAIS - LEGUMES -- FRUTAS -
BEBIDAS - PERFt.:MARIA - BISCOITOS, etc. 

9-8 57. - Concedendo, no• termos do art. iº, par«· 
!(talo untco. da Resolocilo 316, de l8 :J.5:1, e de ucordo com 
o laudo medico, ao extranumerarlo dlarl~ta Manoel ,!e Sou
"ª Moura. 5 dias <ie licenco, par~ tratamento de ,audc, com 
nl~rlo Integral, na base de 25 dlnrlas, a partir de 6 do cor 
rente mês 

9-~·57. - Concedenrlo, nos termos do art. 6°, dR Re
.olnçAo 316, de 18-8-53, alterado pelo art. 1° da Hesoluç!io 
~:;s. de 111 de aJ,?oato dn me&ruo ano. d rle ucôr1to com o 
iaudo mt-,Ucn. ao extranumenirlo 1HnrJst•, TrrPzinhs ele Jfll· 
•n• Pereira Ribeiro, 1~0 dias de l<cença, com salorlo lote 
!rnl, n ptutir rles\a datn. 

U t, 57 - ('onN•denllo, no~ tPrm1 1R do nrt. 7°. para
grnlo u~ co da Resoluçno ,10. ,,~ 18-3 5:l, e de octrdo com 
o hurlo mc•11co, tlO extranumerarm cliarlsla João Anlzlo. 5 
dhn rJe lictnça, pnra tratamPnto d~ anuile, ~om ~alario t11te
•ral, nn base de 25 rliârias, a partir ,lo 7 do cc,rrente nil's. 

Mtt dlo o 
Dr. P•dro hglna Sobrln~o -

Médico operador. Partos. -
Consultas dt,rlae das 8 às 12 
hs. - R. Bernardino Melo, 1839, 
ula li, tel. 284, Edil. Cocozza. 

A dtrogad•• 
D,, PoaloMaehado-Advogado 

- R. Oetullo Vargaa, 87, Pone: 
282. - Nova lguassú. 

ae11fl•t•• 
lata Gan9ol•H - Cirurgião 

Uontlata - Diariamente daa 8 !t 
IS horDI, T, ...... ParaguaHú, 
n. 14, T ~telone, 314, - Nova 
lguasaú. 

9·h-~7. - l "ncedt.:ndo, nos termos do 11rt. 120.101 110 IV 
<la < n,tltulç!io R•tnrtual, " d~ acordo com n laudo medico, 
HIJ l'rotua.or, do l'adrílo C', do (.J Ili, [)onllce Soares ~llcbo, 4 
meiH:t~ do lictmça, c")m \'enchneotn. a partir de 6 do corrt!n· 
te ru(•s 

9 6 7. - ConceMndo, nos termos do art. 1•. para• ltUBEM SILVA - c1r .. 11l60• 
gratn unko, da. Ht·1HMu~·D1• 816, de t~ :1 {)3, o do FH"or,lo com dentlato. - Ed. Carioco, t· an• 
" laudo medico, ao extrauumcrarlo diarista José üonçah·e• dar, ,. 120. T•l•fo .. , 41-5951 
Pires .. 5 dla& de Uccnça para tratamento de 1taude com sa .. ,Rio de Ja11elro. 
J1trlo rntr-1tral, na base •11, 25 ,t1arias. 11 p;t.rtlr de ti du cor-
rente m~•- NST T-RBS 

9 !;-57 - Concedendo, nos lermos do art. ;•, para ee RO ~ 
i:ralo uni, o. da Reeoluçno 310. de !ij-3-f,3, e de nc rdo com Joõo ShHoalo - Construlor 
o, lnwJo .mel'1ico, ao extr1tnum .. rarlo dlnrlsta Ptturla Augmsta llccnclado. _ encarrega-se Clt 
\ letra ( 'lmpelo França, 8 dloa rlA lkrrn:a. para trotamento construções e rfconstruçôe-t c111 
de ,aude com nlarlo Integral. na base de 2 , dia rias, u par- Retal • ,ob a~mlnl,tnção. -
tlr dL• 6 do corrente mfi1 Mcs • Rua M,rechat PloHlno 

U·k-::.7. - l'ontedendo, 110s termos dn urt. 7 , parn 10Jti:_ Casa XI_ Nova lguJ1tu' 
troto uolco, da H.esoluçfio 816, df, 18 ~ 53. t• d,i, nrord(J com 
o laudo medico, ao extranum .. rurlo diarista f!lzlllrlo I olz de 
Paul.a, 3 d1a1 de licença. parK tru.tam.-nto '1e t1an11t", t: om 1u1 
l,wlo Integral, na base de 2;; dl•rlas. a pnrllr 1le,1.n data 

1t '> !>7 Collc.-deodo, 1101 t~rrnns dr, H.rt 7u p~ra-

Rob•t1? Ba,oni So.,., --.C JUI 

trulor llcenclado no Munlclpl'-' 
de Ouquc de Caxias. l(c!'lden1,
c-m Nova leu1111.\ â fUI l:dmun 
do Soucs, 304 

grafo un! o, da fteaolut'l.o 318 de J§..B "J. e, ,tt" oc rito com 
laudo medico, ao extranurnerarlo dl.Brlsta \\ alkr ret~elra 
r, dlas de licença. 1•ar11 trutameot,, do ••uJe, com oalnrlo in
te_ual. na baae de Z dlarlao, a portir d• 6 do correute 

11--!l-57 ( onc,dtodo, 001 termos do ort. 1•, pora:;ra eaa• JZunieraria 
lo uulcn, da Resolução }16, de lS-ll-63, e d• acordo com o 
lauclo rutdlco, ao ex1raoumnlrlo dlarl•lll Orlando do Sousa 
l>IM 11! d ao de Ue n~• para tratarueoto de oande, rom •o 
larl t,,gr.· na ba e de t!i dlaria•, a partir de 7 do ~or-
,.11w me. 

, ••• s •••• Ànlonl• - s~' 
vlço Punerarlo - Oullberml111 
ferreira da Silva, Rua Mar<· 
cbal l'lorta110, 2018 T et 86 • 
Nova lpan6 

Delfim Pereira Montenegro J 

CO~STRUTOR 

Av. Santos Dumont, 626-Tel. 691 
Nova lguassú - E~t. do Rio 

1 O flCINft M ECANI CÁ 
SOLDA ELtTRICA E 

OXIACETIU:NICA 

Serviço de tomo mecf1.nico e 
plaina, orensa hidraulica, con 
sertos de máquinas em gera), 
reformas em motores de C'orq~ 
bustão interna, montagem e 
assentamento de máquinas de 
qualquer tipo~ retificas de mo 

tores e eixo de manivela. 

Ritteornurt & llarrão Ltàa. 
TRAVESSA 13 DE MARÇO, t• 
TEL. 136 - NOVA IGUA!Sú 

Rua Mendonça Lima, 233 •m lr••t• do aan,o dt 111w wa11 
L'ma grande Casa em lrent~ de um grande Ba nco 

CUIDADO CO'1 OS ATRA\'E~SADORES 

HETlFIC'A .... 
&M :z::w * 

SE~~ARIA INDEPENDENCIA 
Madeiras e Materiaii para Constru<ões, Ferragenl, 
Tintas, Cal, Cimento, Tijolo s, Telhas, Manilhas, ele. 

OLIVEIRA & HUHES LTDA. 
Castro, 540 

Hova lauassu @ Estado do 1'° 
;, ~ 

11<1::'.Z~:il!lll!:õE.ee:-~;e.e.,ll::ÕI!!:.•~~ .. •.• •w - ,...............,.~2!:0,s":'.r~ZEólP~!lill!:ZBlr.l ___ _.._.,.. 

Rua Ministro Lira 
Telefone 98 



jo 

:anteiga, 
e. .... ----
'"" ~IA 1111 

, à '9111 tS 

le venkr• 
.. FBl'TAS 
sco\'IU.eCC-

J)oalago, 6 .X .11:11 

• Dê seu apoio ao 
,lá htt vArlos aoo:s que, por inkfatlva do Dcpartameo

to Narlona1 da Criaoc,.·a. \·eru tie comemorando. corno data 
cuJ01loante da Semana lln l'riauçtt, o Ilia 12 de Outubro 
Dia da Criauça. ~ão _1negtl\·l'ls ot. beneffcios que eslão seo
do o\ltfdos com et,~a 1n~tHu1ção, em rrol de urna ca~sa tno 
nobre, de loterésse tilo vllal paro a Nação. ,ll•s. nuo é •.6 
com ccrimõnias cJvlcas. com o empenho dos Podt"res Publi
co• que o Dia da Criança dese se desenvolrnr A contrJbul
çAo particular, de cada um de nós, e talvez a demon•traçlio 
mais genuma de que o J2 de Outubro alio é apeuas uma 
ereIDérlde a mais no calendário. 

Dentro dessa ortentaçQo. diluode-se gradall"amente o 
bébltu tlio slp;ni!icatlvo de se dar presentes, no Dia d"; Crla,n
ça O comt'rcJo de produto~ lnfanti~. na Semana da Criança, 
a1C~rnça um movJmeoto extranrdiuàrlo. São b~ioquedos. erll
eos para o tou<'ador do bebê, booeca•. ssqumbos de balas. 
pequenas lembranç 1H, amplamente recompent-adas pelo sor· 

COkltEIO DA LA VOUU 

Dia da Criança ! 
rho feliz dos no~8os tilhos, sobrinhos. netos e ntilhados ... 

Ma•, a crl•uca bra•ilelra nllo é só a que tem ramtlla, 
que é protegi la pelu conrôrto carooboso <le um lar. E' taD'l
bem o humilde garõto que \"Hj{a pt'Ja::t rua~. que vive da 
<·ontrlbufçiio o mais dus vê:,,.e~ int-uíiclentc ilc algum pas
.snntt, piedoso, a criançu sujlnbe -.~ tümlnta a riucin faltam 
tôdrt'I u~ po~slbil1rh-1rtc,1 de uana s11brl..'\"l\'ê11cia sadia. de uma 
educação que u intl•gre 1i:1 soc1t"daJe. Pob, a et1@a criança. 
também, dt.wemOb vulu:lf os olhos, pr1orfpalm('nle no Dia J2 
de OututJro. Eu tiunl>(•m mi:rece - lalvcz mal~ do que aa 
outras 0111 pre~enlioho, uma lt:'ml>rauçu Ao illlmioarmos 
Sl'U rosto com um sorr·len de ui;trt1.tlt·dmt.!11to por qualquer 
Coit;n QU~ lhe dei m11~. u:-.hsrc-mO~ _Loroan1IO mais fác11 a 
meo~a turcra du~ m~l1lui~·õt•!'4 Jnihh,·a~ e p 1rllculares fie 

beoerner<'ncia o n,slstênciu ~\ infiuH.:IU. J,: ... taremo~ daodo ao 
12 do Outubro um ~l'·ntldo prdt c:i. tmenfeto. Estaremos fa
t1..·ndo felizt-ts as crlun~·a~. no seu lUa - 12 de Outubro t 

Casa Mercúrio de Ferragens Ltda. 
Madeiras e materi~is para cozut.!ução. - Fabricantes de esquadrias em geral, 
Dlltribnidoree do Cimento MAUÁ. - Chapas para cobertura e tubos de Cimento-Amianto 

CMLIT. - Tintas "Atlantica", Artigos Sanitários, Manilhas, Telhas, Material Elétrico 
e Hidráulico em geral, Ferragens, Louças e Artigos para presentes. 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2210 - Telefone 47 - Nova lguassú 

---
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Registro de lm6veis da 2• Circunscriçao de Nova lguassCi 

Hermes Gomes da Cunha, Oficial do Registro de Imóveis 
da 2• Clrcunscrlçlo, 

faz pllbilco que Tlbúrclo José da Silva, marítimo, e 1ua 
mulher Antonieta Bowen da SIiva, doméstica, resldenlel e do
miciliados n• rua Sacadora Cabral, 117, no Dlalrlto federal, 
P')r sua procuradora Lar fluminense Urba~l21çõe1 Lida., depo-
1ltusm-em seu Cartório, à rua dr, Getuho Vareas, 90, ne1la 
cidade •nos têrmos do Decreto,lel n. 58, de 10 de dezembro de 
1ffl e' uu regulamento. memorial, planta e documentos refe
rentes ao loteamento de uma ,rea de terreno objeto da trana
Cfiçlo n. 16.348, Lº 3-AV, da 1• Circun, situada fora do per(, 
melro urbano, no 20 distrito deste r.luniclplo, Queimados, à Es
tnda do Daniel, à direita de quem vai de Engenheiro Pedreira 
para Japerl, começando a medição a mll novecentos e oitenta 
melros, mais ou menos, iepols da Estrada de Caramujos, me. 
dindo quatrocentos e vinte e cinco metros e noventa centíme
tro, de frente, trlnt• melros nos fundos, pela faixa que mar
gela a Estrada de ferro Central do Brasil, selscentoa e nove 
metros pelo lado dirPlto, confrontando com terreno do contra. 
lo de Otávio Antunes filho e oitocentos e três metros e trln, 
ta cenl(metros pelo lado esquerdo, conlrontando com a Compa
nhia fazeodas Reunidaa Normandia, com a área de cento e vinte 
e nove mil oitocentos e cinquenta e sete metros quadrados, área 
etta que foi dividida em diversos lote,, agrupados em qua
dras, aervldas por vários logradouros, lendo recebido o lo, 
teamento a denominação de , Bairro Caramujos,, tudo de acõr
do com a planta aprovada em 15 de julho de 1957, pela Pre
feitura deste Munlcfplo. As impugnações dos que se julgarem 
profudicados deverão ser apresentadas em Carlórlo, no prazo 
de 30 dias,• contado& da 3• e ultima publicação dêste. Nova 
1,u•ssú, 11 de setembro de 1957. O Oficial: Harmu Gomu do 
Cuoho. 3-3 

J[J)l~., IL\lJIIZ \' A\N IBlEt~G 
Cardlolog1sta do Hospital do Servidor do Estado (J.P.A.S.E.) 

DOENÇAS DO CORAÇÃO 
Eletrocardiograma - Ar teriopatias Periféricas 

CONSULTÓRIOS: 
Nova lguassú : 

) Ru• Marechal floriano, 1798, S, 201 
! 3", 5" e sábado9 
~de J3 boras 

Rio de Janeiro : 
!, Alvuo Alvln, 27, S. 33-T•I. 42-0t35 

211
, ... e s••-feiras 

das 14 às 16 horaa 

RUY AFRANlO PEIXOTO 
ADVOGADO 

Diàriamente das 14 às lfi 1.Joras 

Rua Afranio Peixoto, 99 - lei. 50 - Nova lguassú 

DR. SDINT-CLIIR COSTA 
ESPECIALISTA Ei\'I CRIANÇAS 

Consultas diárias pela manl.Jã, com exceção 
de sábado. - A tarde com hora marcada . 

Consultório : 
Rua 13 de Maio, 85--0rupo 203 

Ediffcio Imperial 
Nova Jguassú 

Residência: 
Rua Tabelião Msrllo Costa, 168 
(Prosseguimento de Paulo de 

Frontln) _ Ttd. 17 

r-

E D 1 T A 
Registro de Imóveis da 2• GlrNoscriçio 

de Nova lgaaasd ' 

11,rm,\ Gnmt• da c.,.nha, Oficial dn l<tt:istro d, bnór 
, tis do 2• Clrcun<criçiJn, 

Foz fiúblicr, qut l;~u,icn For11, mi/1/nr , sua_ mullur 
Carl,ntln Siqu,lro Forn, dt p,-,nrJrH d mrltl,cta, rl~Jcitnft4 ' 
drmucilif1dns n.-1 run .._Da,-rlal A/t'lf/,t, n 1~, ofwd". 101. ,w R,, 
d, Jan,irn, dtt,os,lnram ~m uu ('arlr',,;n, d "'"' dr. G,t,,t,n 
Vor,e-a .. -, 90, n,<ln cirl,1d1, mtmt>rlf"JI, f>lrJHt,, , r/rc.,,m,,•' <t " 11 

tlrmns do Dtcr,tn-/,i "· 3S, tÜ tn dt t1,zn,1h,n ,J. 1QJ; t "" 
r,~ulom,ntn, rtftrn1I," "º Jnltnm,nln d, wHrJ ,,,.,n ,1,. ,,., • 
nn sitl40d,, fnr() dn f>trimtfrn 14rbo'1n, nn '" ,1,~1,,tn dtsft ,\114

-

nicl-t>fo, B,lfnrd Rnxn, nhj,tn dofl. trnnsrri(,)l'f, ns. 8.535. Lo 
3-M, 8.n,, Lo J-M, da 2• Clrcunfl.Ct'i(6n, ,-tpr,(tnfodtJ p,/n~ 
/ntu ,.,, 134 • 133, da 2• Gl,h" tio Núcl,n Cnl,míal San /Jm 
ln, duincnr1>ornd11s , ,mant.ipodn~. n lot1 1,U cnm 10~.919,11 
m2, ennuçondn nn pn,,fn li, ,rn fr,ntt ria Estrada dn Capim 
Mtlado , na divisn tln lnl, núm,ro cn,tr. • trinta , oito, Jflh 
o rumn dt 'Jo 48' 51" SJV, nudi'1dn t,;,,ta t um mrtro! e dtz 
cn,timtlrn.fj ntJ n pnnln quntrr; dtst, f>ttnf,., .t;ob o rumo Jf 
1.':lo 5~· /(j'' S lf'. ""''' , nilo m,tr,,,; • t;inlt , d1is c,nt,mtlrn< 
otl o prmtn cinc,.; d,dt f,'1,t(,., sob o ru,no d, 200 21" 47._ S JV. 
Cl,rqutntn t sttt met,ni; , t,int,, , quntrn c,nl,mefro,; ou o 
po,rto sti<., dtdt 'f)Qnln, ~ h ,, ,,,,,.,., d, /30 121 07" s iv, fli
fr,rta t um nutros , f,-,,,/11 , <,i .. r,,,/,,n,tros ª" o ponln stfF; 
dtst, pnnto. sob o rumn t 0 4f.J' 05" SJ.V, .<tssntla , dfli, mr• 
Iro$, trinta II trl~ r,~,;,..,,.,,,,,. oll n pnnftt t·iln; de:1tt pcnln. 
!<Ob o rumo 9o 29' 26" S IY, onl11 , um nr,lr,,'1 , not·1nla , 
trls c,ntimelrnfll aU n pnnto ,i, ,,,, dtf:oll pnnll'I, sob " rumn ,t., 
tH• 57' 06,. S8, ctntn t n;t1ntn ,. rf,,, ... ,11,1,-,,.., t cmq1.1,,,/,1 t 

dois untimetrns atl n """'º "':e,; dt'!itlt p,11110. snh o n"''" 
dt 510 08' (IJ" NE, ttfz,,nfofj , rtnqu,nlo , ,,1, mt!rns t d111'i 
c1nti"Nttrn.f; ot, e pnntn um; rJ,r:1, fwut". < b os rum11'- ~ir 
560 94-' 29" NW t 5t;º fJ2' 3(J" ,\'IV. ,,,,,.f,, r,nfo!i t vint, , 
nnvt m,t,os t oitn ctnfim,lrflt t ,J,,, ... m,t,o, t nnv, r,,,t;m,
lrns att o pontn in;cial, cnn.'r nla•,tl11 on '1flr/6, com 11 /, ,,,. 
número c,nto t t,;,.,a t cincn; on .·u,J cr m n Condt I',,,,,1,,,,,, 
to lnlt mímtrn c,,.,tn , trinfo, t,I•, o 1(;.f,, cnm os/,, 11-

num,ros ceutn e trinta t cinr,·, o,,to, t,inlu t c,nt,,, t,,~,,,, 
, trl.<; t a oeste cnm n lnfl' nrumrn cinto ,. trinta t n,J,.,· ,, o 
ltite 133. CO#f 102.0J6,78m2 p·,rt,,,dn tf,. pnnto "1-11", ru,nn 
ti~ 5Jo 08' 07" AE, m túindn trrztnlu,;; e cinq·unta t sde mt• 
tros e dnis untimetrn,;; nti' n pnrtlo "1-3-419''; dtsf1 pontf', 
snb o rumo 40o 11' 34" SE. m,,J,ndn due~ntns e oittnta e noi, 
,netrnt oU f> ponto "15-ló''; deste ptmlo s,,b o r u tn o 
490 27' 37" 5 W, medindo tr,z,ntos e t,;nta , s,t, met,os 
t sei~ antim,tros ati o ponto ~1; deslt ponto, sob o ru
"'º 470 36' 47" SW, medindn drz mtlros t quar,nta e qua. 
tro c,ntim,trns ª" o ponto "22-0-3''; d,stt ponto, sob o ru
mo 41• 59' 47" NW, m1dindo duznifos , nov,nttJ , nove mt
t,os , oitenta e seis c,ntim1fros aU n ponto •J-11", inicial 
da dtsc,i~ó, confrontar1do ao nor/1 com o, lotu numtros 
c,ntn « trinta, cento e trinta, quatro , c1nlo , trinta t cinco; 
nn s11l, cnm a Estrada Capim Altlodn , o lot, numero cutlo 
, trinta e dois; a este, com o /ntt numero c,nlo I trinta t 
quatro I' ltrras do Conde d, Pombri,,,; e a o,st,, com os lo
t,s nunuros cento , trinta t unto e trinta , d()i~, drta 1s ta 
que foi dividida em diversos lutes, og,,,pados tm q11adras, ser· 
1•üias por vd,ios logradourtJs, t11,1n ó lnftam1nto ,,etbido a 
rl,nn,ninocâo de "R,tiro dos Colífu:;,". t11dn d~ ocDrdo com a 
planta aprovada tm 6 d, s,t,,nbrn d• 1957, ptla Pref,itura 
d,slt Mm,iclpio. As tmp11gnaçli,s dos qu, 58 julgarem pr,ju-
1J;cndns d,verlJo s,r aprestnfodns tm (,orf6rio no prazo dt 30 
,fins, conlados da 3a • última publfrn(âo dtsle. Nova Jguassú, 
27 tle setembro dt 1957. O Oficio/: Hermes Gome1 da Cunha. 

Bazar 
Ferragens 

escolares 

2-3 

São José 1 
Tintas - Artigos 
Louças e Cristais 

EDUARDO PIRES & CIA. L TDA. 

Instaladora Continental 
DE 

Capas ~e ~orrac~a Fazendas de Madu
reira, Morro Agudo, , 
São José e Tinguá 

Rua Amaral Peixoto, 292-Tel. 34-Nova lguassú 

lzair Marciano dos SanlO$ 
Está aparelhada µara executar todos os 

scn·iços de Bombeiro, Funileiro e 
Eletricidade. 

Atende-se a domicilio 

Rua Mal. Floriano ?eixoto, 2558 - Hova lguassú 

--------------· 

Doméstica 
Comercial 

Sorveteiras 

General 

Caminhões 
Carros 

Acessórios 

(Situadas no Município de Nova 

lgtcassú, E,tado do Rio) 

A Santa Casa de Misericór
dia do Rio de Janeiro, na qua
lidade de núa proprietária d~s 
duas primeirEis h,zendas e de 
plena proprielát 1a das duas 
últimas, i.:hama a atenção dos 
interessados né:ls aludidas ter
ras para o Protesto Judíciel e 
Not1f1cft1;ão que interpôs no 
Juízo da Comarca de Nova 
lguassú, cartório do 2º Oficio. 
sllo na rua Getulio Yargas, 78, 
que aprecia e examina ~ si
tuacão juridica d,1s fazendas 
em aprêço. Faz sentir, outros
-,,il'n, a qualquer mte1 ess~do, 
incJi~tintamcnte, QUe nenhuma 
modif1<.·at·ão. lot~am~nlo, dE'S· 
membr~m,-nto ou venda pode 
rá st-r ft.110 d;;s aluUh'as Ler
r1os, por Quem quer que seja, 
_,...,,,Jo pela própri.l E!ante Case 
ú i<':-t. IH i. priclt.i.11a das faz<.~n~ 
das refenJ,.s 

Yini,t,o Lofoy•lf• de And,odo 
Provedor 2,4; 

Rasgou seu terno 1 

SERZIDEIRA 
Rua Bernardino Melo, 

no 1549 
NOY A IGUASSU' 

----------------------
Materiais de ~ D r LS Q N 
Construção ~ t::. 

Artelatos de 
Cimento 

Ferragens em .,.,.,,.,,..,,....-<,"'"",.,____ Areia, Pedra, 
Geral e c"s""'º'" l~l 1"

0
' ·""'' """ lijolo,Cimen-

(j r a n i t o s to, etc. 

Fábrica e Loja: Rua Marechal Floriano, 1618 e 1620 

ESCRITÓRIO DE ADVOCA8IA 

RONALD CARDOSO ALEXANDRINO 
Inscrito na Ordem dos Advoi:ado, 

r.~crilório: Resldênclll: 
Rua Paulo frontin, 61 S. 1 O Ru• Mal. floriano, 2036-C. 17 
Otàriamente das 9 Js 12 h,. 'toldone 268 

Norn 11:uassú - Estado do H!o 

Oficina Carioca de Eletricidade 

t 
Enrolamentos em Geral 

Motores e dlnaroos. - l\lliquinas 
de solda - Translorroadores. -
Re•htencfao de qualquer tipo 
Aparelho, f'létrico• ern gerftl 
F.xeeuta-1e qualquer •ervtco · de 
tôrno com rapidez • per!elçlio. 
- E se ova I e rolamentos para 

sr. Guimarães 

1 
motores. 

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



t:OkUIO O• \ AVOUkA DutnJlL"O 6 ,. 6 ------------------- ... . " lllfl? 

Em Recife o VII Congresso Brasilewo ~e-.... 
A la 

e n-l..1180 do 31 p;gin~ 

~orn1da com a farta cabeleira (vigorosamente, rejuven~scla!6; !t;Jfro) arrepiada como o rabo de um gato preto 

-. Ache~! Achei, dear ! Transforme a sala da frente 
em 1l scrna Claro, por que não pensei nisso antes? Vocé 
não pre.cisa de salas convcoclon:11s, mas de espaços. Espa
ços cl.1e10s de alcgrta onde se possa rC<"11perar a vida ... 

Ofegante. trllnstornada com a profundeza da frase co
meçou logo com os inevitáveis consPlhos c sugestões: !,um 
poo. corno ,nas modernas casas americanns. Como a piscina 
de Quit~ndmha: quente. AdorAvelmente tépida p11ra as tar
de~ de m,·erno. Paredes cõr de morango amassado com 
açucar contrastando com um verde de goiaba adormecida 
ao relento. Plantas tropicais cm vasos da China subindo 
pela porede de vidro da rotunda. Um teto removivel para 
banllos ao luar ... " Sentiu-se genial. Estava encantada. En· 
cantado estava também o dono da casa, embora vagamente 
lhe passassem pela cabeça !IS despesas llstronômtcas que 
teriu. 

- Não é por ser minha irmlí. niio mas é um bocado 
Inteligente - admitiu. envaidecida, a anfitriã. 

- Também, tendo passado pelos Estados Unidos ... 
O rapaz arredondado tinha os olhos marejados dll.gua 

Por isso ! So por Isso tinha licado noivo dela- •firmava en· 
tre dois suspiros. 

Piscina. Por que foram falar nisso? 
Piscina quer dizer água, Agua quer dizer Prefeitura. 

Prefeitura quer dizer pre!elto, polltlca, caos. E é óbvio, co· 
meçou a discussão. 

"Tem água I Nilo tem I Tem água! Tem, mas não que
rem d.ir: Presentearam a águo do Rio Douro. Não explora· 
raro mais nenhuma nascente. Nascente, onde? Abateram as 
matas para faze~ lenha. Queimaram as reservas florestais. 
Relloresta!Dento, quando? Uma turma de incompetentes. No· 
va lguassu, o pior lugar do mundo. Brasil em franca deca
dência. Brasilla. Ditadura. Comunismo. Só mesmo um Carlos 
Lacerda para dar jeito nisso l" 

Timidamente, falei em poço artesiano. Afinal, se não 
se olhavam despesas... um poço artesiano talvez resolvesse 
mais que o rarlos Lacerda. Estrugiram palmas. A discípula 
de Mrs. Farmer abraçou-me comovida, o môço erredondado 
segredou-me .ªº pé do ouvido elogios eloquentes, a anfitriã 
redobrou a mmha dose de conhaque e garantiram-me· "Se-
rá eleito um dia prefeito de Nova Iguassú," · 

- Lovely l Lovely l Lovely ! 
André Pierre 

--·c;:i~:~:-T.ê~:~;~-~-v:~~
1 

com Reserva de Domínio 
Para a validade contra terceiros, dispõe o Decreto

Lei n. 1027, de 2 de janeiro de 1939, em seu artigo 1º, 
que tais contratos deverão ser transcritos no registro l 
público de titulos e documentos do DOMICILIO DO 
t:OMPRADOR. 

Qualquer registro !eito FORA do domicilio do coru
prador. Invalida o documento, to, nando inoperante a 
garantia almejada pelo vendedor. 

••A -~~ .. ~~._. . .._.~.~..iat., 

Perfumaria MILTON 
SEÇOES COMPLETAS DE PERFUMARIA 

- ARTIGOS PARA CRIANÇAS. - BRINQUEDOS E 
PAPELARIA. - ARMARINHO. 

MILTON DE SOUZA 
Galerla lguassú-Rua Mal. Floriano, 2078-loja 12 

Nova Iguassú Estado do Rio 

--------------------
COMERCIANTE ou INDUSTRIAL 

hça da 
J· SSOCIA(ÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
.• defensora de seus direitos e prerrogativas 

A.sslstenda Jurídica as 3u ., s••. e sãbados, dH 9 b 12 horas 

Rua Mendonça Lima, 236 - Sobreloja ~---·- -..... ~ 
Manoel Quaresma de Oliveira 

·COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS 
c~sae-Sitios-Lotes Comerciais e Residenciais 

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

Telefone 126-]20 Nova l~uassú 

fazendas de Madureira, Morro Agudo, 
Tinguá e São José 

A Saata Cua de Ml1erlc6rdia do Rio de Jaaeiro, 
ah proprletiria das duu primeiru fazenda• e plena 
preprietirla du dua, 61tlml•, tona ao coabecimeato •a •••• latere11ar poua, qae dilu terru alo poderio 
ter .. adldu. a aeabam pretexto, aem tampouco uplo• 
radu •• pedreirH ui,teatu, por qaem quer qut ••J•, 
oelllo pela pr6prla S11t1 Can ou quem lecalmeate a 
reprc,eate. 

MINISTRO LAPATETTI! OE ANURAOA - Prov,dor 
23 

Pôsto ~e lu~rificaçâo ''AVllA" 
REVENDEDOR DOS PRODUTOS ''ESSO" 

Oficina Mecânica em geral 
Lnnternairem, plnturn, eletricista, borracheiro. 

Cargae l'm baterias 
Peças e Acessónos em geral. 

Aberto Dh e Noita 

IVAN AUGUSTO GOMES 
Av. Nilo Peçanha, soo~Tel. 164-Hova lguassú 

'l'EL.(EVISÃO 
Tjcnico Especializado 

RUA (OMEHOAOOR SOARES, 153 - FUHOOS 
ESQUINA AV. SANTOS DUMONT 

Junto ao terreno dos Eucaliptos-Nova Iguassú 

--
Curso Washington Luiz 

DA'l'ILOGRAFIA - OFICIALIZADO 
Aprenda datilografia com e!iciencia, sob or!enta~ão de 
professora diplomada. Máquooas novas. Conterem-se 
diplomas visados pela Remiugton. Aulas diurnas e noturnas. 

• Organizado pela Socled~de de Medicina v 
:Sordeste, realizar-se-á em Recife, de 12 a eterinarla do 
mês, o Vil Congresso Brasileiro de Veterlnáfi~ d~, corrente 
tem&r!o a discos-ao dos problemas da pro<lu ~Ó a ,onota do 
fesa ,antiária,_ hl_gi<'ne do~ prn<Jnlos alimenll~ios 01o_na1, de. 
terlnárlo e H,,torla Ja 1i e ter Jnárla no Brasil Ai en,lno ••· 
a Collllssiio org,onlz 1<lora rlest \COU pare tem~s p ér dêases, 
9• 8el(uintes: P~cuárta Leiteira do Nordest,, {e ereociats 
Artlflelal, Proliiaxia da Brucelose, etc ·• 

11
•em1oat!t9 ,-~··· ............. ~.~--~· ----·-,'""" .. 

'PARA SUA MAIOR GARANTIA PROC~m-1 

F ARACO LoteriRs ' 
UM!\ eAS!\ QUE NfiE> F"\LHI\ 

l(ua Mal. f!loria110, 21Zt 
Tel. 313-NOVA IOl•il~SÚ 

Tra,. Sã, Malta<, 53 
NlLéP(,LIS - E. do •io 

eomarca de Nova l91111ssú 

C) 1 T A 
0• publitoção d• ~.posilo de documentos, •• p,oc,uo d• 
lot1omuto de terra,, com o ~,oro d• 10 dia,, a rtqNri•••to 

de H1rm11 Monteiro • sua mulher, no forma al:talao : 

CURSO DE TAQUIGRAFIA OFlCIAL!ZADO 

1 ~ V. NILO PEÇANHA, 436 - SOB. - NOVA IGUASSO --
Pelo presenle edital, com o prazo de 10 dlar, laço sabtr 

a quem interessar possa que por Hermes .'llonleiro e 101 mu• 
lher Ruth Pereira .'llontelro foram deposllados nesle Cartório, 
para Inscrição nos lermos do Decreto-lei 58, de 1~87, reiuta
mentado pelo Dtcreto 3.079, de 1938, a planta do Imóvel. os 
lltulos de dominio e lodos os demais documenlos relaU,os ao 
loteamento, sob a denominação de '"Bairro Bela Vl1ta",:d•T••· 
guinte área de terras constante da tranocrlçlo n. 33.574, de 111. 
n. 214, do livro 3-CH: - lerreno situado à estuda da Onça. 
antiga do Rlachão, principiando a medlçAo:n• Incidência [da 
Rodovia Presidente Outra, estando situada do lado direito de 
quem, do Distrito Federal, segue para São Paulo. lendo~253ms. 
de frente. sendo 77ms. pela antiga eslradaJdo Riacháo e 176ms. 
pela eslrada da Onça, 122ms. na linha dos fundos, tendo como 
confrontantes a Normandia ou sucessores, 840ms. pelo lado di
reito, com a mesma confrontante e Hnalmenle 250ms,50 pelo 
la1o esquerdo, confrontando com uma servidão, perfazendo , .. 
60.108 melros quadrados, Ao• Interessados, porveotura exlster,
les, llca esclarecido que a lei reguladora da maleria concede o 
prazo de 30 dias, contado da úllima publicação do preaenle, 
para eleito de apresentaçlo de lmpuinaçlo. Dado e paosado 
aos vinte e sete de setembro de 1957. Eu, Asd,ubal BrOllO, 

NOVA GAROTINHA 
enr-8 E saR 

B,btcias de todas as quaMades 
Come1" ~e,n fo~os gostam. m.is pc:.ra c.:n,er 
bem só A•:. Restaunt:b No·.·o Ga~~tlhf,\I. 

Resiauranlt de t,rin.::,:- 'J tJrtl:m. 
feli'1:q\.•,:i1.1s i portuguesa 

ALMEIDA & CIA. L"itJof. 
R .. ~\arecbal flori•oo, 1988-Tel. 1!9-llor, l1:oa;sú- E. d·, Rio 

Bazar Americano 
Ferragens, Alumínios, Louças, Tintas, Cristais, 

Brinquedos, Papelaria e objetos para presentes. 

IRMÃOS MATTOS 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 2029 - Tel. 28-J20 
NOVA lGUASSÚ ESTADO DO RLO ---------~---------

subslitulo, o aubacrevl e aaslno. Asdrubal B,oga. 1-3 

PRODUTOS 

(RRCl1Nf1 
\!ARCA REGISTRADA 

GRANJA CA\ROlllN/>\ 
LINS & FILHOS L TOA. 

Aves - Ovos - Pintos - R::ções 
Avelina, S u ilina, Cevalina e Gadolina 

AV. NILO PECANHA, 439 - HL. 55-NOVA IGüA.ffJ 

Exatamente ao 
contrário 

E' errado dizer-se qut1 a 
la ranja e o limão, por seroro 
ti.cido•, tornam-se prejudiciais 
oo organismo. Ao contrário 
do qu" se supõe, esso8 lrutas 
n~ulraiizll!D oe acldos prove
nientes dll digestão do• ovoo 
e carnes . 

Oficina Mecanica Agostinho 
Corrija 08 Inconvenientes 

da carne e dos ovos. comen
do laranja e saladas teropc· 
rada8 coro caldo de liml\o 

S.N E.S. 

Seguro de vida 
Acideotea Peaeoala e do 
Trabalbo, Fogo, Autom6· 

vele, Fidelidade. 

Roberto Cabral 
CORRETO!: OPIC!AL 

R. Governador Portelo, 314 
Tet. '18 - Nova Iguateú 

Consertos, Reformas em geral e Acessórios. 
Solda Elétrica e a Oxigênio. - Pinturas em 
geral. - Serviço de Tôrno, Prensa e Estufa. 

Oliveira & J ord·ão 
Rua dr. Tibau, 60 - lei. 124-J11- Hova lguassú -E. do Rio ... 

11GENCIA INTERNATIONAL. 
PROLAR S. A. 

Autt> Caminh,)co,;. Auto uuiLu5. Mti.quinas Agr{C"1•h1~. Tr.'.!.tores de roJd.tJ, 
Tralo~L·s dl• L•Stt•tr~.s. \111C11rt.•-1 u Oli:o Üit:".,t'l .\1aquina.i pa.ra Rodovtas, 
Pt!\,'i1S. \t't!'::,::,(JrtU~. Ufü:ilw. ~tl!t·rtu1ca. r,•,avu. ua~ol_ina, Ol~u, t: Oraxa,. 

A:ê:~~i~eR ::i::tal~u:::~ Alberto Cocozza, In~ustria, Lavoura B Comércio S. A. 
pareciroentoâsua nova Ag••n· E D 1 ;e I C ~O PR ó PR i O } 
ela de todos 08 portadores tio 
titulo• em atr11•0. a llm de ~ 
que oAo percam o tllreito us a,.. l l e: ' 
lroport8.ncia8 Jâ tlepo•llatltts. -- \.,o 

Corouolca,outros•lm, que os - J'.,\ 
pagu.meototi de weot1alidtt.<fos 
poderao oer eretuados tllre- • ~~tf:~.c: .. i°f~~~ •• ~!f.~f!~·1t fiua ff2í~Jràino rite: 1. !e25 íl 1849-TBlt 44-J II e 196 - ~ovi IUUasl 
t741i. 1/2, u partir das b,80 lu1.: ~-=...-~ -~~ ___ -~ .:.::-~~ _ ,. • • • --.w• a:;io• ___ ... 

,.._. ... 
•• 
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ILINA 
IDA, 
• R:-;ôes 

Ca:lol1t11 

'J 
boalJIIO, 6-X-tll67 COllllEIO DA U.VOUU 

-----1aslllca de Nossa Senhora Notin~as ~e Morro A~u~o E. e. I G U AS s U' Hoje, em Vila (armar', 

de Flltima e São Jorge (Do correspondente Assembléia (ieral ~rdinc\ria GRAHOt f[SlA on l8V 

Assoclaçlo dos Contadores e 
Despachantfs de H. lsuassú 

RESOLUÇÕES 00 ~·- Plflitlltlt : 
a) Indicar do! s !Jlratore~ 

Lançamento da Pedra 
Inauguração solene da 

F undamental e 
nova Paróquia 

Convite Coovlda-se a populaçllo dêste Munlclplo para n 
iirandlo,s e !estl,·a solenidade de lnauguroçno da 

Paróquia ,k No"~ Senhoril de Ftitlma e São Jorge e Jun
çameoto da Pedr11 Fun huneota.l do 00\'0 t~mplo cntóllco cm 
noita cidade, domingo. dia la, 110 corrente. com a ~eguiote 
programaç/lo . 

As 16 horas: - Prücissl1o r,om a Imagem de Nossa 
Seobora de Fátima. que sairá <111 Igreja do Sagrado Coracllo 
de Jesus. do K-JJ. e percorrerá HS ruas Sebnl'llh1o de La: 
cerda, BernariJlno Ml!'lo e Gettillo \'aq{OS, dt!tendo-se no io1 
cio desta, na Praça ,\ntônlu Fiõres Teixeira, em !rente ao 
etne lguassu" 

Às 16,20 bo,,1s: Procissão com a Imagem de sno 
Jorge que soJOdo da Evanil, pas,ará pelas ruas Marechal 
Flor iano e Bernardioo Melo até a Praça Antônia Flõres Tei
xeira. em frente no Cioe lgun~';ú, oode t;e reunir~ à Procis
lio de Nossa Senhora de Fátima, prosseguindo Juntas. daí. 
até a Praça Jollo Po,soa, local da futura BasUica. 

Hólto Lopes Ferreira) Convocaçao 
O dr. Atha~·dc Pimenta de 

Moracs, presi1lcnte do F.. C 
lguassú. de acôrdo com as 
normas estabelecidas nos Es
tatutos em vigor. convoca or
dlnArfamentc os sócios qui
tes do Clube para uma As
sembléia Geral a ~e renliz •r 
no dfa 8 d<' outulJro. ús 20 ho· 
ras. para tratar dos seguinte~ 
assuntos: 

O deput.1do Jo,-tc H,-,dd~d e Dom 
Ai;:nelo ROS'-I forom º"' oradl"IN!'!I na 
solenidade d~ lanç•mt-nto da ~dra 
fundamt-nt11l do srmtuárlo de sno 
Francl!lC'0 de A~sls, a que,J r~allted• 
domln,z:o pal'lsado foi !lem duvida o 
atõ m.faxlmo do vl!!.lta past.on,1 da
quela autoridade eclcsló.stlc,. /\m• 
bos cloglar~m o trabalho e a dedt
caçlo do Pe. AloJslo RU~h à frente 
da Par6qul111. kndo ainda o ar. Bt'°' 
po exort&do o povo a eooperar nn 
eonstruçlo da majestosa obra. que 
ta.mbém pela sua beleza., enriquece• 
râ r;;obremodo o arqultetura muni
cipal. NAo ob$tt1nt1? o m1tu tetnpo 
retnantr, chuvO!i:O e friorento, o Qual 
tmptdlu que ros,.;e prestada ao llus
trc vh:ttante a mnnlfeataçlo públlc:1, 
de reltglostdade e cntu!ilasmo co
mum aos rtNs locals em momentos 
análogos, as crtsmH atingiram o 
1 o tal de 84C'-

- comunica-nos EsperanteJo, or
ganlz.açio aqui crla:la para ensino 
do E.speranto pelo sr. Abel Mar
ques, que as aulas estno s4;ndo da
da~ às 19,30 horas das t•s-te:lras, na 
,;.ede do Morro Agudo F. c. 

1 Realizar a elPiç,io dos 
membros do Conselho Dcli
bcrattrn e seus •upll'ntcs. 
para o próximo bll•nio: 

2 - Int(:'r(•sscs gt>rai!-(. 
Caqo não haja numero Ir 

gal, a segunda convocaç:ln 
será realizada após uma hor• 
da primPira convocac;ãn, de 
conformlJadc com o artigo 
11 dos referidos Estatutos. 

Nova Iguassú. 24 "9 - 1957. 

Atha:vde Pimenta de Z\loracs 
Pre•ldente 

Precisa-se rte mocas. meno-

ta~: 1:!!:~k!1Y1!,j<!ª ~r~ª ;P~~J; ~;rir~~i~:~~~"
1d~rf~~,1i;~~A~ 

11:1. Vila Carmuri, a111pl1aodq o do~ Sinrticat,,s e A~~odaçõe• 
seu movimc-nto '"ºdtt.l. Nl,-ti1o do~ ConCldnrc-1 110 t-:St..1do d'
e fllaotróplco. com u. instala J-t I o dr .Jandrn, vers.Jnrl 1 

<;ão de mu.ls um Po!',,t,i Públl- prtndpalmf!OU· búbn~ a pr4J· 
co e in;1tJgt1racllo da E~,·nla messa ano cumprida do 1n· 
de Erlucaçâo Chtr.a P 11•· Mo- l)i:lcg"do [{egionul elo lAP'.' 
rul Crlstil. "lhunau~··, a r,rn no E!';tado do Wo ,1,, ,Janeiro, 
Democracia.. UH. <lt~ cc,Ra<;Uo ,tos l~\'anramef 

Consta do pro~rama l'lalH,- tos P col>ran<:a.~ da~ contrl• 
raclo o 1:wg:ulule: buições dt· sóc O{ coli~tas: h) 

Prece d11 Pre~ltlcntc do Nú convídar os 1:1r:;. Cootador•::J 
dco de Nova Iguessú, a~ rn e Ucspachantie~ que •·xercem 
hortn', seguln<Jo~se o cortP. ch.1 a. Pl'0tis:-;ão no Munlcípío par\ 
rita slmbóltca, a formação tia apoiarem a Associação, tor
rnesa e o Hino Nactooal, c11n, i nancJo-::;c• sócios da mesma. 

'.1~dt./':1~;'i•;J?,1~10f.; ,\~''~':,". Nova lguo.ssú, 2 -10-19G7. 
rltl. os quali estarão ali pre- Mano,! Pedro de Almeida Couto 
Heotes sol> a orleotec:Uo da; 1 ° Secretário 
profª. Francisca C:rui. ' --~~ 

Verlricar-su ú, entao, a pos~ td).!unr.1 números de arte. 
so solene da Direto ri!\ provi- Depois, o corte do boh 
sórta do Posto, finda a qual simhóllco, lellào de preodru 
l.ir-sc. á a apresentuçiio de e prece de encerramento. 

Às 17 horas: - Inicio, ali, das principais cerimônias 
litúrgicas : Bênçllo das Imagens. lançamento da Pedra Fun
damental e leitura do ato episcopal de crlaçao da nova 
Paróquia. Tôdas c•tas cerimónias, lnclu,ive a missa solene, 
1erllo celebrada• por S. Excla. Revma Dom Agnelo Rossl, 
nosso querido Bispo Diocesano 

A prégaçllo estará a cargo do Pe. Arquimedes Bru
no, dlgnlssimo major Capeli!o da Academia M1llt•r das Agu
lbaa Negras. 

Às 18 boras. - Missa camplll. 

- Antven.árlos : hoje. s r. Sllvlano 
Gomes da SIiva, cujo aniversário de 
cas.amento Ct,m n. sra. Elza Pires da 
snva transcorreri depol.ll de ama· 
nhã; 10, sr. Antonio Huback e me
nino Alan Kardec, filho do sr. e 
sra. Anketo Maciel: li. sr, Joyce 
J\l0n!I0. 

- Nascimento: 24/9, menina TA· 
nla, prlmogênlta do sr. e sra. Decto 
Fen-elra sampaio. 

- Casamento : 20, em Araras, S, 
Paulo, sr. Aces!o Devltte com a sta. 
Arlz.ocela CogJJ3t11. 

res. par-. serem 
vendedora~ a domicilio. P1 o 
dutas de fácil aceitecão. Tr~· 
ter á rua Mendonça Li na, 236. 
sobrado, tom o sr. Oji,lma ou ! 
d. Maria, aos domingo.::.. d~s 
10 ãs 12,30 horas D••s útris 1 
d&s 8 horas em diante. 

Leiteria Mineira 
Serviço de Bar e Restaurante 

Le:te - Q1?ijo~ - Mant?:ga, ct:. Serão paraninfos do ato da bênção das Imagens: 
De Nossa Senhora de FAtlma, Deputado dr. Luiz Gui

marães e sua digna espõss, ofertantes da Imagem, e 
De Sao Jorge. os empregados da EvanU, também ofer

tantes da Imagem, representados pelo sr. Carlos Marques 
Rolo e sua digna esposa. 

Um avião do nosso Aero Clube sobrevoará o local 
das cerimônias, espalhando !lôres e papéis multicôres. 

- Falecimento· 30/9, u. Luiz Vlel· 
ra. 

LABORATÓRIO TÉCNICO IGUASSÚ 
Fundição de Roach e confecção de todo e 

qualquer serviço de Odontologia. 
Rua Sabedoria, 1889 - Mesquita - E. do Rio 

Ivam Matos & Cio. Ltda. 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 2471 

(Juoto dtt GVANIL) 

;\/ova lguassú Estado do Rio 
Múalca - Fogos - Barraquinbas - Quermesse - Surprê•as e, 

por fim, um grande e dlsputadlsslmo leilão das ::============:-=-==------· 1 ·------------- ----· 
mais Interessantes prendas. -Pretl lciai com vossa presença êste histór ico a contecimen to 

que marcará u.ma nova éra de fortalecime nto da fé 
e exaJt.ação religiosa do povo iruassuano ! 

1 

CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE MÜSICA 
Departamento de Hova lguassú 

OFICIALIZADO 
Rua Bernardino Melo, 1561 

Acham-se abertas as matriculas oos seguintes cursos: 
Iniciação Musical _(desde 4 aoos), Pré-teórico, Teoria, 
Harmonia, História da Música , Piaoo, Violino, Acor
deon, Caoto, Canto Coral, Ballet e Instrumentos <1e sôpro. 

DARCY CIANNI MARINS 
!\DV0G,\00 

Escritório : - Rua Getutio Vargas, 58 - Sala G 
Das 9 As 12 hora-, diàrlamentc 

Residência : - Rua Tab~liã:) :\turilo Co:da, 1 QO 

--------- -~ l 
Aulas de doces, salgados e bolos 

Sta. NEUZA 
Aceita encomenda pa ra lestas e casamento• . 

Atende diàriamente à rua da Concõ.rdia, 170-N. lguassú 

________________ ,,---------- -------
------

ESCRITO RIO All.lEX 
SERVIÇOS GERAJS OE C0NTABlLlDAOE, 

ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGENS 

ALEXANDRE RAPHAEL 

Despachante: Lúcia S. 1'::aphael 

PERCAM !... 

1 

NÃO 
Filmes a cr$ 35,00 

Revelações em 24 horas 
Retratos para Documentos em 2 horas 

.. 
l3aza r São l?au l o 
FE!IRAGENS, t lNTAS, LOUÇAS, M4TERIAL Eltl'RlCO, 

CRISTAIS E ARTIGOS ESCOLARES 

Teixeira. & Azevedo 
1\v. Nilo J>eçanha, 8 4 - Telefone 3 1/l,J20 

NOVA IGUASSO - E. DO RIO Rua dr. <ietulio Vargas, 197 - Hova lguassú 1 
~;t~ó;~eml;I;;~;; 

Rua Mal. Floriano, 2019- Sobrado-Nova lguassú 
;_;;;;;;;:;;:;.;::;.:;:;::;.::====;:::::_=_::_:: __ =:-=-=====-=~ ~~-~-..... ~-----------------· i '------ - - ----------------.J 4 ---·-·-·-·-·4··-·--·- - -·---------·-·----·· Aluga-se 1 apartamento de 

sala. quarto, cozi
nha, fogão e gàs e chuveiro 
elétrico, na rua Manoel Coe
lho, 16, K· 11. Tratar no local 
ou na rua Sebastião de La
cerda, 365. 

Vende-se uma casa com dois 
quartos. s&la, cozi

nha, banheiro, quarto de em
pregada, duas varandas, âgua, 
luz e cem terreno para duas 
ruas. Preço : Cr$ 290.000,00, fa
t.i.lit&ndo-se parte. Tn. tar com 
o sr. Marques, á travessa 13 
do Março, 88 - Nova lguassú. 

Vende-se por motivo de doen-
ça um Bar e Tendi

Ilha num dos melhores pontos 
~ Austtn. Ver e tratar á av. 
Vital Brasil, 106, esquina da 
~- do T1oguazmho" 

Vende-se uma boa Quitanda 
. com ótima residen-

cta e bom contrato. Livre e 
det:embaraçado. Ver e tratar 
~ rua Bernardino Melo. 1707 

ova liUêt SS\.. '2-:! 

Alugam-se d OIS apartamen
tos, :à rua Mare

~~l Floriooo, 2457 (•pi, 802 e 
-,. Tratar p,,io tel. 24,. 2 

Margarida Cristo fiel 
ConlecçGea do chapéuo de 
.. nhora" ao I ld é oa para 
:O~•ud Jrloaldu, bordados 

0 e prata e ouro para 
::udt de noiva, !lort,a, I 
rat · e uquê de oolva natu

miJiclal. Tamanco 
pralano e holandês. 

... ilehntoo Melo, 1165 
....... -· !O! - Nou 1_,.; 

'5 Veja! Ouça! Compre! --·""-'"" -

..i 

g= 
... 

P lanos 

Schwartzmann 
VEJA e s linhos modernas, o 

ocobomento impecável e o ele
gância do coniunto. 

OUÇA o famoso sonoridade 
a acustiddac'e períoita e a pu: 
reza de vozes dos d versos mo• 
dilos Schwor'zmonn 

COMPRE uma só vez, .. p~ro 
tódo v1do I Escolho o moe' êl, 
de suo preftrênc·o. Ac'quiro-o 
•m suc.ves prrdoçõ:ls monsais \ 

Pianos khw111l1111111, o melhar sem no movei mais atrae~te 

i'roça c!a L'bor:lc:da, 52 
Neva 'gu · çu 



f=>LANTE .. ~LHO Z AR U R 
E/oídio Moreira Prad.J-Eng. Agrônomo 
O Pai~ importa Anu,3lniente dt> 1~ nações rérca de 87 

milhô,•s de cruzl!iros de i:tlho. P"'ra o , nnsu·no nacional. 
P•ira que o Guvêrno pnssa fr re,tuz.tndo R importp;çl"io, 

é preciso que as :,-'ecrttArias c1e Agi icullun P HS enlirtades 
eg:rkol,.s foment~m o plantio do elho nas reg ões eco1úg cas 
onde a colheita <-olnt'ida com as t>poc;.i,s de e11trada d,, pro· 
duto imp~1rtlld0, que é de jan<'iro a setembro. 

\ m11i1•rla do novo hrusl· 
lc1 ~o 11H 1 !-.P l'<1nformn ( 11•m 

pncl,·rin i-:i• cnoformarl r 1111 as 
pH.ct·1w-1 r·r11cls d,• intr1~1t ... 
rlt> <'alu 1aas. de 1.01111, 1r1>, • de 
f,,l-.ifl1•:J1.,'ÔP~ d<) do("U1th nlmi, 
1 1 · · ~I · (•s · 11 u'< ri• Red. e Oficinas: Rua Bernardioo Melo, 207S T \,~11/·\•;<;;.~; ~;vt>i.'l"'/1\l \,~ 'rc- el .. foae, l~t 

O r1lh·J nacional : b ,stece e.is centros consumidoreR, só 
mente. de setembro a d, zt>mbro em Quantidare 1n~uf1ci~nte 
e a crescente demanda do produto v~m ~l~v<:tndo o pn•ço no 
var, jo, :Jcançando, atualmente, cem C'ruzl"i. os o quilo. 

"I lhd<>, das elei1·ões para to- _11_N_O_X_L_1 _____ N_O_V 11 __ 1 O_U_11_s_·s_ú __ (E_s_t_ad_o_d_o_ R_1_· o_). __ ~ _O_E_ o_U_T_U_B_R_O_O_E_l 9_S_7 ____ -:._~:._-Z.ll' 
r1n'I º"' po~loR f!.'l ndmtnhlra- • 
c;,o dn Pa(~). q11e há rl11<·(•11in~ 1 B -

PPODUÇÃO - A /Ires plantada em 1'156 &lc•nçou 
10.141 hect:tres, sendo nece~s~no o phrntto de mais 10.000 
h~ctares ps,n cobr!r o •deficit» de produção. 

,,·111 ,~ rl,·.r-,,hun 1° PºI' ,,,. 
1 Legião da oa Vont~de 

hrc• l·~~a 1.\:rra tlP 8a11h Cru, f 41 X n nMnREln ~ 
Por ;s,u s,, \'ê vo1t•o1., , Notas do Núcleo 3 de Nova lguass'· 

~u, ttrreciação para um ni,,_ 11 

PLANTIO - Cultura fácil. O.i be·n em gu&lquer terre
ro ~,lico~argiloso, princlp:,lmente os d~ ba1x'ldtt, como os do 
Vale de Slo Frencisco e O-; do Município de São José do 
Nort<>, onde se cultiva a cebola, 

l'lantam--se os bulbinhos ou "dPntps" em lugar defini
tivo. O ç-l11nlio de semente é mais econômico. emborr. ~6 dê 
"cabrçiii", no segundo ano. enquanto o de ''dentes" produz 
em 5 meses. 

O espaçamento é de 8 a 15 cenlimetros entre os cov&s 
e de 25 cms. entre as linhas ou n ... qs, São precisos 6 900 bul~ 
b lnh<•s pRra um hechre e 3 ''dent, ·s'' por cova. 

\"imento que e!".tá me,rroc()11d11. 
inclusive. MB ale n ç O e s dr, 
exmo. sr. Presidente cta. H.,, 
plilJllcn. nll•m de 011t111s ull ,, 
pPrsonalidudtlS rlo Paí..i. 

Anuncia os 
DEZ DA SEMANA 

Vinho noposa Mo· 
sei~ á-1,00 
Suco 1lc uva 20,00 
Creme ue i\troz 
Culumbo. . . . 7,00 

Hvje, às 16 horas, insta_Jação d? Posto ~úbUc,, de VII 
C,irmarl. que deverá ler o numero \ li. e cuia scctc e,111 : 
ma Demo•!racia, 18~. entre a Estrada Amb•I e a rua p01 
E terá a cllrecão da sra. ~lia Vasconcelos Pln:ecta p:'· 
!essnra e Sal!'arltana dedica1a ao bem dos seus ,eu;elba~
tcs mais necessitados. Militará ainda, ali, nm pugllo de 1; 
~iooários de Boa Vontade, no bem do próximo. · 

. llavcrà cuidadoso l'rngrnma Cristlio e Arllslico, ie. 
gurndo·s• atos recreativos. 

A Caravana de Nnva lgua.sú partirA da Praça da Li, 
b0 rdode, 50, As 15 horas. Passagem lodlvldual, Cr$ 4 0<:i. Re. 
gresso as 19 horas. 

O alho. além de condimento nA alimenlacão humana, 
t~m ?roprieda::ies terapeutices, q 1 1e fõzem baixar a tensão 
Rrte'" 1al, é diuréti::o e anti-helmintlco. 

Tratn-~e da • LPgi:'"10 tia íl 111 

Vuntarf1.<'', que por intt>rnH•,)io 
de !:->CU pret1ide11te-iflealiza,t, , -
fundador, H Alzlro Zarur. fala 
an~ nperArios todas ,,s noit,·~. 
a partir das oito hnra-1, alrt!.-
vés do r-eu órgi\n próprio, 11 
Rádio ~1undJal. ''Eiuis~,1ra ria. 
Boa \'nntade", crisllimente. 
despretenciosnmente, cnm o 
olJJetlvo puro e simples de 
proporcionar-ll1es a lraterni• 
dnde, a compreensão, A pRe 

Ron llerlno . 149,00 
11acarrlio (quilo) 15.00 
Creme Dental Eu. 

, Dia 18, às 19 horas, haverA na Praça da Liberdade 

1 
uma festiva concentração legion~ria, com apresentação pJ\. 
bllca do Programa e realizaçõcA deste N~cleo e seus Poslos 
no Município. Seguir-se-á um leilão de prendas de objetoa lit ANO E L FURTADO GAMA 

ADVOGADO 

( AUSAS CÍVEIS, COMERCIAIS E CRIMINAIS 

1,.- eritório r.o Rio : iu1 s,nador Cartas, 118, apt. 416, 4° andar 
2·, 4 .. , 6" e SAbados das 9 às 12 e das 14 às 17 boras 
F n Nova I g u a " s ú: Rua dr, Thibau, 287, aparts. 101/102 

3ª' e 5"-feiras a qualquer hora =-------
"Primavera em Portugal'' 

A Comissão Organizadora da magnífica festa, ao publi
car e, •Balancete• que demonstra o êx1to invulgar el ancado, 
sent..:-se no grato dever de transmitir, de público, o nosso 
tnuit1 obrigado, em oome de Jesus, a todos os que, direta ou 
tndiret1mente, ostensiva ou anonimamente, colaboraram co
nosco. 

Não poderemos oi vidar que o nosso agradecimento se 
estende, também, ao grande Chiquinho e a s~us comandados, 
com a su:1 admirãvel orquestre, e aos bondosos diretores e 
associados da "Casa do Põrto" que, !:em dllvidà, vif:ram dar 
mais &legria e mais beleza ao nosso baile. 

Aos que as!.inaram no Livro dP Ouro e nas Listas, aos 
que adquiriram votos do Concurso da Faínha e os ingressos 
para o baile, ao:; que trabblheram muilo e aos que trabalha· 
ram pouco e1 até mesmo, aos que, dt"sta feitB, não puderam 
colaborar. nem contnbuir, queremos diz~r que a um:lo de 
nossos ec:forços conseguiu reunir p~r9 ~s fithiohas do «Lar 
de Jesus• a v&liosa contribuição de C1 S 277.805,90. 

calol . . . . . 12,00 
Sabonete Eucaiol 8,50 

de espírito entre todos. le·Hlo Tulco Eucalol .. 17,00 

Noes~~llc;~~
1
~o~ TJ!!~~ec~~.~:. i Tamancos (par) . 15,00 

E o faz numa linguagem mui· 
to bem entendida entre todos, 1 

principalmente entre os roais, 
modestos. Sem camull•gem ' 

E' a "Campanha da Boa 
Vont,dc". 1 

E' iillportante no ta r: êle 
acba que todo rnundc é ope
rArio. E o diz de uma manei· 
ra til.o bela e tão verdadeira, 
baseado no Testamento de 
Cristo, que quantos o ouçam, 
o admitam. 

Mercadinho 
Faixa Amarela 
Rua dr. Tibau, esquina 

. de Bernardino Melo 

Posso vender. 
E durmo sossegado. 

Congr,gando todas as pes- •-----------
soas de vontade boa a cons· 
truir e a ctar a mão ao pró- DURVALIHO DOS SAHTOS 
ximo, e de todas a• correntes 
religiosas e !ilosólicas, as 
quais já lormarn uma legião 
de quase 200 mil, Alziro Za
rur estA trabalhando firme
mente, para retornar ao Pais 
o respeito à dignidade albel~, 

Oespacha..nte Estadual 

Serviço de Contabilidade , 
R.,.4 dr. G•túlio VarQos, 58 

Saio 22-A 
NOVA IGUASSO - E. DO RIO 

o amor ao próximo. 
E' o belo e o verdadeiro ---~~~~~~·• 

que snrgem depois de sfrulos (OL:\BORAR com O jornal da 
., séculos de buscas através ,i{a terra é um dever de 
de sonhos. . • 1 patriotismo, pois o jornal, por 

Nova lguass11, 2-10-1%7. meoor que seja, é uma po-

doados em beoeflclo das noosas obras sociais, e ali:uns 
uumeros a rtlstlcos. 

Ola 20, às 16 hora•, grande reunião legio~àrla e do 
reorgaolzaçilo dns nossos trabalhos gerais ~ de Diretoria . 
1'odos os legionários residente• neste Munlc!pio deverão 
,:omparecer ao «Galpão da Caridade», à rua Augusto Rodri
gues. 64, onde é dislribulda diáriamente a Sopa Sobstanclal 
aos Pobr~s. às 12 horas. 

Dia 27, às 9 e 10.30 horas, festiva sessão de cinema 
com desenhos animados Terry x 1'on e uma comédia do 
Gordo e o Magro, no Pavilhão lguassú, gentilmente cedido 
por seus proprietários. Ingressos jà à venda na bilheterlA 
do cinema e no Núcleo, em beneficio da Caridade e Sopa 
do Pobre. 

Outubro de 1957. 
EUGENJO BEAU\'ALLET - Presidente. 

FOTO ELITE Ateod•·•• • domicruo para euaaeo~. 
Retrato!I pan docGatDtol em 30 m,

HIOI. E1~ei&U."1 em teprodaçlo de ttlral<>O • er1yoa, ,,pia • 
6leo. Ve.ndu de miquin11, .. fil.mes, qv.ad.rot, uatot e alblll. 

I•• Mare•h•I Flerleao, tt4)-loJ•-Tel. 4U-NMe '-916 

Edital de Citação 
com o prazo de trinta dias, na forma abaixo : A f im de proporcionarmos mai"'r satisfação aos que di· 

rigem aquela Jnstituicào de amp.:u o à infância, convidamos 
todos os colaboradores para, no di.:, 12 do corrente, às 14 hs., 
assistirem ao ato da entrega da vuhosd con'ribuicão que a 
nobre sociedade envía ás 51 meninas do •Lar de Jesus:.. 

Al'O:-iSO F. COSTA têncía a serviço dos interês· 
• • • ses da coleh_v_,d_a_d_e_._____ O doutor Admllrlo Alves de Mendonc•. Ju'z cte Oirtlln 

------------- 1 da Comarca de Nova leu .. ,ú, Estado do Rin de Janeiro, tm 

C"m licença de SS. MM., a linda Rainha e as lindas 
Prlnc-esas, p;ssamos &. traoscre-ver o 

Balancete da Festa "Primavera em Portugal" 
Em benefício do «Lar de Jesus» 

Receita 
Lista do sr. Zenon Bica 0 .'247.50 
Lista da sra. Ruth B. 

José . . 

P11go a Chiquinho e 
sua Orquestr, . . 30.000,00 

3 240.00 Bebidos . . . . . 10.518.20 
Codn

3
cu,~:~

1
.d•_ R_alnh~ 109_JQO 00 União BrasilPira de 

Livro rle Ouro • . St.240,00 Compositores . . 
Co,,trib11·ção da ln· 

dústria para paga
mento d• O, que,tra 30.000.00 

Venda de Ingressos S4 000,00 
Bar . • . • . . 3 <.31!. <,SO 
Mesas . . 26 000 00 
Enfe-ites d mesas . !1.0.iU,00 

Soe. Brasileira de AU· 
tons, Compos1tores 
e Editores de MU 
sicas ..•.. 

Gratificações . 
Pre!'-F-ntes à R~inha 

e P, rn.:esas 

500,00 

60000 
:l60.00 

ü00,00 
Don~tivos para s~l· 

g-tdos 1 .825.00 De-spc~as Di\'t:'rSáS . 7 271,90 
Convite5 e mes:-s re· .:.3750,l0 

~~;~~i~:s ~~ ;:~:; 3 200,00 S,ldo a ser entrrague 
Rendas Diversas 1.000,00 c::10 L~r de J~::.us 277.80.'-.,9') 

CrS 331,~<6,0fJ 

Pela Comissão, agradecida, 

e, S a:J] sso.00 

Jotê Antonio Marques Waldemlro de Faria Pereira 
Presidente Secr~tárto 

Hel<IO Somm1 
1.'~sc ureiro ,-------------

\ 

DR. ALCIDES FATORELLI 
MEDICO CE CRIANÇ'-S 

Consultas d!Artamtnte de 2 às 6 horas da tarde 

Consultório : 
Av. Amaral Peixoto, 350 
••ntiga Rua M~ndonçe Limai 1 lº andar - sala 3 

• 1111 

Residência 
Rua Rita Gooçalvea, GGU 
NO\' A I G ll AS 'i 1 

Est. do Rio 

.... .... ----
O Volante Duas Pátrias 
Leva ao conhecimento do povo detta cidade. que ee 

acha 111,talado à rua lllnlatro Mendonça Lima, 46. 
e, Volante Duas Pátrias eatl eob a compe

tente direção de Edurcte Raymuodo Marttoe, que 
atende dlàrlameote com aulae a qualquer hora. 

W'-' 

AO VOLAIITE ou•• PÁTRIA~ 
h• 11111• Mnduoçe Lima, 46-NOVA 1ou11ssú-e. do Rio 

• ,. ,.. ,...., 4 ,..,.,,,..,..,.,,, 

SR, COMERCIANTE : rxerclclo, na forma da Lei, ele ... 
Faz saber a todos Quantn o prE"1tenle ecllt:iil rom o prno de~ 

Qualquer associação de classe só é !orle e poderá lidnl•l ctl•• virem nu dê!• conhecimenlo llvtrtm. qu• por "" 
zelar pelos interêsses de sua classe tendo nela grande 

I 
m•io clla • Oarlo de Castro Junior, p•r>. nn ~, .. ~ l•f•1. ,.,po,-

núrnero de associaJos. der ao têrmo ela acão Or,Unhhi <1f' rnc:ls:ln '4e contrato Que IM 
i ã mrH/P a Oreantzaçãn tmob'lhirl,a Contfnt,ital Ltd,., 11nh ptn:a dt 

Unidos seremos !orles. Peça a sua inser ç o ao r,vella tudo em virtude da oetlclo que lhe 1,,1 dlrlfld•. a qu•I 
Sindicato do Comércio Varejista de Nova lguassú I é do séfulnle 1,or: •Exmo. sr. dr . Juiz d• _Dlrello d• Com,rct 

s 1 305 t1e Nova Jeu1u1sú. - Ore.:lnlz::tcãn Jmoblll:h1,i Cn"llntntal Lld• • 
Sede própria: Rua 13 de l\faio, 85- 3º andar- a a cnm sede na Caoltal Fed.,al, à ru• d• Aase'"hlél•. 51, 5" and>r, 

onr ,eu advogado, vem exrior P rtouerer ::a V. Exci::t. o ~e2uln .. 
tP. - ::t) que a 111upll~:, ntP ê ptOf"ltlPUrh11 dn loh•,mf'r,ln Jartlfm 
Na

0

cion::tl. s ito nes h C'ict;uft, (IPvlii?mPntP lr,crrftn no Cartórl~ 
rio Rrelstto de lm6vel3 rb 1• Clrc:-un~rrlcão doh C('lmMc,. ,. 
Le 8-0. fls. 40, sob n. 320: b) QU"', f'IO'" rnntr::itf"I r,::1rtlcuht /~t 
rtocumento junto), ptômPleu venc1fr -" Darfn de- C;i!'lrr, Jttn ~~ 
bra,llefro, C';t9ado, m'111M. rnm rt-C111~tnrht lenor:Hh, ~ fole ,lt'I 
tnreno n. 1n, da on;u1ra "0". d:1 ruit fflelnn c1e- 011'1e ''· º•,, 
preco de CrS 59 000,00, p;1,z:1veb c1e acMtfO rom a, clAu~u~!· rr 
rnndltõt1S contlt:1ntes rlo mPC11mf"I; e) 011.-. tPntto n r,-,rrprlld ti 
~tt:\!\"'"º no p;121111tntn de m11itaC11 pr•t't:tcõec, foi o menciona ~ 
cnntuto c:1nce-bdo (ut dorumentn fnnto); ,n ouP, nr, t~~'"rj 
:tc·m:1, o promitente com(lr;:u1M ron~trn 1u um. ha,r~("f", f' c~sa 
!P mudou. pau lug:u lncertn e lennndn, dP1x:\ndn ~i\ m vi
dt11C11 cama, em pé~simn et1t1dn t outr:u pec11q- <1t n Pn u Aul,n 
'º' flnancetro, el!\ que a~ mp11:m;1• se ll'Chi\m deteTlnta'1:'fpne,,,,, 
CIIPnrfn, e p~t11nrlo o promittnlP r-rrnpuutor 0111 po!ll!tt d • rbjtl,,• 
rrauu a V. Exria. se dfgne !lt-i-' ~felu,da ;1 retlrJJcf.1 d\,,eue!I à 
Arlm:1 e, recolhlc1os 110 dept1!1.tlo 1urllcl11I, c,u ,,fam en ,o ,,,. 
eu:\rda de ouem V, Exrh•. dPtt,mln,r. P ,iut, rl1,incin 11 : à Pprl"· 
ti\rl,- a entr::ir n;1 r"'F"t"' e,,. mrnrfrr'lact::1 e,!:-. C;,,r'lcfr-s d prr· 
~ente- o valor dP Crf 5.0C0.00. e jutit3 n<1n o ni1irut;~~ d: 0 ,,. 
curacãf", o rrnfrafn de rrtimt!t!l11 dt> vtncl;1 e II C"f'rtl f lmrnl"· 
celamPnto do Cartório de Bt2i,1to df' lff'óvtlfl ,.P· .~f '1'77. "· r. 
e rltartdn-~r o ,uplf("Jt'fo per rtllt11• rl' frrrr,. ; Í·) lrl"' p11f• 
df'I C. P. Ci..-11. Nnv::1 le1•a,i11l, ':'7 ,.,. ,s,r-~ lr, ~,. 19!1 · ft <ll"rlu~I,,, 
so". fOevldam,nle ,elad,), OHPACHO: D. A. n, •pi•• 
Em 27-8-57, (3) AdmArlo M,nM rç•" ['1~1 Rl~~!~Ã [1l;trl~1,l
frlhult13 110 A• ()ffdn Nova lpirMsti, 2i tf.- B <'r t ... 1 , dr ( •S 
r1or: (11) AIPncu F11rla". (C'ol::irln H~lr, j1•tfJriátl('I "'", '";: .. ' <tr.,,,,, 
~,O_('I() t" lnullll111ctn rom um c•r1mhri rnrTl r~ CtCII n 0~7 í)l91fl .. 
"~0 % SOln J11<1fci~rf,.._ Nnv~ Jr11:.!tri1::n rlr- P ": .. 

1ftlt• 1 1!1r· 
tt111t1or· (,) A,enrar faria". f'F5PACHO fl S 1v : ,r 1,,,.,t 
m,c~o· de QII~ tr•ta n 11rt J7P, r, ri" C'flrl. lit' p,c,r~:) Âdffl;rli> 
a ("lt,l('~n ('IOr tdlla,. crm ::ro ,,,,.,~. f"m '.U-8-57, '",:ulldt{tf 
~pr,tfr,nr:t". o QUP rur,,r"·!lf' oliP.t'fVIIHhlll ilfl ' f'I; f1UdO 
1,e~l• O;,do r pa~udn nu.ta r-lhtde dt> Nc:~: ~!":!,,,:,.brC' dO 
,1,. Rfo dP l•ntl,o, ""' ldr,l:t t'.'Ol "'"~ do "''7 F. f1uh•••"'' 
'.lnn fie, mll nOVt'rent"'" P Cl"'lUt'nta f !ftf~ /'f~5 ,!t ·"r tlt. 0flll~ 
11.-('\v ... i) Lccrevi>nlt' dL-. Juc-ttc:, o d11h 11 J? , J f dt Olrell• ' 

r 

·N·ovx-xu1fõif"Ã 
Bairro São Jorge - Ramal de Xerém 

THtlU:'lOS sn1 ENTH.-\DA E SE~! .JUROS 
Pruximo a I3el!ord Roxo - Facilidade de con
dução - ótimo t:lima - Franl'O progresso. 

I.oleam.:ntos in~critos no Decreto~lei 58 
\'E~OAS A, Hio ilr•nco. 91- 5' andar-salas 10/12, 

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

Emprua Fluminense de bpan-s!o Territorial , Agritol• ltda. 

..... ----~--~---~· ... ·~·-· ... ~~~ 
n. MnCHAOO uon. 
Construçõés e recons

t, uções em geral. 
PRE<;US ~lUíJ!'.0S - OP.ÇA\!F.:-;TQS GR \TIS 

Av. Hilo Peçanha, 1030-Tel. 4ó7-Hova lguilSSiÍ 

I 

o GURI 
A CASA DAS ROUPINHAS PARA. C>IAHÇAS 

Uniformos Colegiais - Rencl.as -
. Léís - Linhos - Botões. 

RUA MINISTRO MENDONÇA Ll'IIA, 226 - NOVA IOUASSÓ 

/l. ,,,ru (;11,,,.,c, E•rriylC"I, n ,ubsrrrv1. - O u 1 1-2 
_,_,_•·,::_•_:·•_··- A~l•_:··_•_;'_;''_::':_,''_;".:_:d::_''-"':_;ª:_:· _______ _ 

CARLOS GAANDINI DR. LE.QNDRO 
1>01·'1<,'A.S UO 1·01uç.'I.O 

,.\rterll,p&thu l'crtf,,rt .. ·n~ Ell'trtiCd rd1"-''ama 
1 U98 Sala ljl 

Curuultúriu • Rua ,ral. f!urlanu Prlxolu, A l9 bOra' 
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