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Já se inscreveram até ontem quase 32 mil eleitores iguassuanos 
õfuíziimílõAf VêílêMendõõÇã~~õmõvíofféõfráóêiã,fõf irã.ã1:õlUârêãfcíoGonçaló 
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da ('o~a;.ca de :\o\'a lg-t1aH~ú para a 1 • 
Vara l'ivel da Comar,•a de Stto Gonçalo. 
S. excia. despediu-se desta romarl'a CJU:lr
ta-feira. deixando suas funçües 110 ,luiz de 
Direito Substituto, dr Frar:cisCJ Rondinelli Dlretor-Otrente : AVELINO DE AZEREDO 

Diretor-SecretArio : LUIZ Df AZEREOO 
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C
!AL Brito, nos· 

1 so prezado 
cole~,n. ~ um 

dos batalbado· 
res Iro páYi dos 
em prol de tü
das as causas 
boas e nobres. 
pugnando sem· 

pre pelos mais elevados Ideais 

• L A p I S d(sslmo Passeio Público. quir.- IEduca.,;ão e História 
_______ ••• ta-feir,, tíltlmn. em C'xtensa ..;;.-------,,-

Tagarelice nefasta 
li I u 0.11,i• rdando embarquo 
num ônibus, em demanda <l.,. 
pitoresco bairro da capital cio 
!uturo Estado da Guanabur• 

A inquietação rcioante nx 
"flll\", provoca as m:1!s desen
contradas palestra,. lndi vf. 
duos Q\H' num·a se \'iram n1ai~ 
gordos, torn.J rn-sc conhecido~; 
e amigos, nas 1nats íntirnn~ 

A\NGllJ§TllA\ 
Newton Gonçalve~ de Barros 

(F.spec!al para o CORREIO llA LAVOURA) 

~!ulto o admiramos na ex
posição dos problemas huma
nos, nas suas apreciações 
oportunas e ricas de sabecto
rla, mesmo em seus espiri
tuosos comentários. Constitui 
lne!Avel prazer a leitura de 
suas crônicas, traçadas em 
correto vernáculo, primando 
em colbêr os mais curiosos 
aspectos ... 

Num dos últimos núrreros 
do CORREIO DA LA \'OURA. 
ou seja na edição de 15 de 
1etembro. sob a epígrafe "Ta
garelices", Clal Brito assim 
ae manifestara: 

ºTalvez por não ser de mui
tas talas. i~pressiona-me a 
lacWdade com que se lazem 
conlldências, ln de pen dente-

mente de considerações de 
pessoa, local ou hora. In~iv!
duos que nunca nos viram 
mais gordos, transmit~m-nos. 
em uma simples espera de 
ônibus ou em viagem mais ou 
menos prolongada, incríveis 
pormenores de sua vida Inti
ma, de alcova mesmo. quan· 
do não traçam, em rápidas 
pinceladas, sua autobiografia 
- desde a "aurora... que os 
anos não trazem mais", fes. 
tejada pelo poeta, até chega· 
rem ao ponto onde nos en
contram. 

E tais confissões assumem, 
não raro, o aspecto de decla
rações públicas, ,·isto como 
podem ser ouvidas em um 
rulo de poucos metros, sem 
que os interessados oe del
::em afetar por isso". 

Não solicitamos, como é de 
pra x e, adevida vênia, em 
a tenção à camaradagem rei
nante entre quantos pren
dem seus vínculos afetivos 
ao CORRErO DA LA \'OURA, 
na sua trajetória de mai• de 
quatro décadas. 

Fstâvamos no movimenta.-

coo!idénclas ... 
(;uvalhciro, de ccn temen t• 

trajado. palestrava com rn · 
pe1táv~I matronn, acompanha· 
da de uma senhorita. sua r:
lha. de beleza comparável ~ 
amazônica Morango, com dois 
olhos simplesmente tentado
res ... Não se n1ostravam es
traohos ao colega da !lia !. .. 
Mas, voltemos ao principal 
assunto. 

Conversa vai, e o n versa 
vem ... originou-se a palestra 
de um homem, todo maltra
pilho, que estendia a mão a 
quantos se encontravam na 

(Conclui na 3ª página) 

J
O\'E~!: 

Recebi sua l'artn. f: 
uma e>:plo~üo de Torça:. 

!-lem Uirl'lrlzes que podem ::ier 
dirigidas para o bem... ~u 
para o mal. Respoo,l~rel ao, 
itens que julgar publicáveis 
em um jornal de leitores tilo 
diversos... na compreensão e 
na idade! 

Seu conceito tle lei é lalse>. 
Leia qualquer compêndio de 
filosofia e você o verá. Só 
desreHpeitam as leis, reinci
<lentemente, dois grup06 hu
manos: os pusilllulmes (às 
ocultas) e os anormais (acin
tosamente ). 

:~·s ... ). Nada, ninguém vi· e 
,cn, J~is. 

Se st u professor. no seu 
col•~:: o. o deixll ro.ze r o que 
quer, êl~ não ê seu amigo, 
nem é... professor. Se ,eu 
diretor pactua com isso, o lu· 
gar que você !requenta não é 
um ed;icandário ! ... 

A !unçilo do educador crie· 
lüo nl!o é fazer escândalo. O 
escândalo não educa, nlio re
cup~ra ... 

E ,!,. mosolla cristã : "o es
cilncla:o é necessário; mas, ai 
daquele por quem vem o es
càodal< •. :· 

........ ~~---~·-·--.... ·-~---~-......... ..,_. _____ ·-·--·---·-·-·--·-·~·· 
Onde nilo há lei, não há 

segurança, n e m harmonia. 
Cumprir UI\'ª lei, ou lazê-la 
cumprir. não é humilhar-se, 
nem humilhar. 

E' certo que as leis evol
vem, progridem. quando são 
humanas. Há leis imutáveis 
porque pcrleitas; chamam-nas 
divinas. 

O mal, meu caro, cai por 
si mesmo. Nilo há na füstó
rla uma sei vitória dos maus. 
Nem uma! 

Ml..'SICAL YIBlitA~ 

M
ER!TORIA e útil a produçilo de Gil Ribeiro e Ubirajarn 

Monteiro, que tive ensejo de ou,•ir pela primeira vez 
no domingo último, a partir das doze horas. ao micro
fone da Rádio Solimões. 

Além de apresentar ,·alorcs locais do teclado -
na oportunidade a si.. Helena Azevedo Borges. 1·m núme
ros cuia execução me agradou plenamente o "Musical 
\'lbran" oferece-nos ainda inteligentes comentários a prnpó· 
sltn das peças tocadas ou de seus autores. o que torna o 
programa subren•odo atraente e instrutivo. 

Já se anuncia, alli,s, a ampliação dos objetivos do 
"broadcast", mediante a instituição de tc,tcs que espero 
~~~~lo~. a ser de nlvel elevado, a julgar pelos textos então 

. Contribui~d? para realçar e estimular os que se de-
dicam à boa. muswa, trata-_se de louvá1,,1 iniciativa, a que• 
muito podera d(~,·er. sem duvida, o iuturo artfstico desta ci
dade. 

() C A l>El-.1 ::-...:t> 
!\ão rbegarei a ser iodi:,creto. Cornetcrri no máximo 

uma semi-indiscrição. pois nbo r('Vf'larei o n.Ome do autor 
do crime. O !ato é que tenh,, em niãos um co.Mrno ue poe
lias dos quinze anos, daq1..1ela fase q11c Érico Yeríssimo cer
ta vez a1irmou pitoresct:mente sc-r ioe\"itu,·t!J corno o i-a
rampo e a coqueluche de uns poucos anos antes. E encon
tro aJi coisas como e~ta. d,~ urn dcscngantulo amoroso: 

-Matt. luJ,!v \ i 'fOt' nau rrá ..ip,·011<1 rr1·u-.;1. 

Lra dt" .. dém pela bt-leu url?u1ho .. a 

t:.a1ha1l11' f'ind,,u·~f' a .. ~irn um.a iln~llo .. ."' 

ou esta outra· 

··\bt ni,o tt"nho inda em ti J::randt' 1,-nili\o. 
Pui,. não .. ti ae trn-..rnr l1l Mlj..'111'11a amiLa1lt
:'.'iiem .. ,.j ine~mo C"omo. na <l(Hi,13. ,i,,, !'' 

ou o terceto _que se :,;egue, em que permunc.·r.e a túnir.a 1'a 
dúol r de coto\'l•Jo •. decanta,la, pnr sinttl. 1•a1 mlisi<-a 1lc· u:11 do~ 

tlrnô~ c·arna,·tus: 

.. "\C:.o. \'in;!u·mt. ,1a .... ail1a11 ;1 muncira 

l'vr qur IÍru 11111:1 l,rm atrol \ iu~a.Dl;a 

Alvf'v 1111nli.a~ n1.1i,:u.ts nuu1 .. ,,ut:10" 

Retificados os auxílios a 
dois institutos iguanuanos 
PELA Lei n. 3.418, de 18-X-57, 1 sub-consignação 1~0. Item li

sancionada pelo Governa- Nova Iguasstí. os auxílios que
dor Miguel Couto Filho. !oram beneficiam o Instituto Brasil 
retificados para a verba 5.131, e o Instituto Silva Pinto. l'ons
:·ubrica lll, consigna~ão 100,, lantes do Orçamento em vigo:·. 

~.Jovo lns~ctor ~as Coletorias f coernis neste fsta~a 
r, EGUNDO publicação no"Oi,\.

1 

c,-.1 !l as ('r,letorl~s f-,,:crui, 
.; rio Oíicial" da Hep1tblicn neste Estado, pt•lo prazo eh' 
cic tl do corrente, foi nome.•&· tr(•s nnos. o Coletor cm ~ovu 
,!o para. exercer, cm comis· l lguassú. sr. Antcn0r ~laga
.~o. a funçil~ de Inspetor Fis- lhà~s Am,ic,11. 

Os astros- estilo sujeitos às 
l~is do macrocosmo. D•l a 
prevt,i\o rigorosa dos astrô
nomos no aparecimento de 
rometas com a precisão de 
1,-.,ções de segundos. 

Qualquer agrupomento hu
mano está sujeito a leis. 

(Al está o campeona\o le· 
" inino internacional de bas
Quctchol que tanto o emoclo· 
11uu. Há erro~ no jôgo. Ma~ 
o mundo inte[ro act•ita o ri?
i(ulamento atual. até ,1ue UIH 
l'1~nJ,?re:;so internaciom!.I lhe 
dê uo\'O regulam, nto. nu\'a~ ---------~-~---------~ ..... ~ ..... ---. -... 

Comércio de Frutas 
O COMÉRCIO do !ruia• Afrânio Melo Como surprêsa dos expor-

entre a Arge!)linn e (adores brasllelros e dos pró-
o Brasil. obJeto de prios impoctadoros argentinos, 

Por que, então, não perse
verar no bem'/ A expectati
va da vitória lln&.I nos dá 
energias ao espírito. quando 
eltt é dlnilmlca! 

Nãn julgue, com antolllos, 
as vitórms aparentes dos des
respeitadores de tõdas as 
leis. Trabalhe, estude, cons· 
trua. q uc a sua consciência 
dar-lhe-à cn!ma e amor à vi
da. ::-li\o é viver permanecer 
com o espirito <:ontt:rbndo ! 

E depois, mPll caro 1Fn• co
laboram,is. dir,'h ou iwlir~
tamc11tt', nt\ 1C"!tura tl~ \'Úrlu:.-t 
leis. Ut>H~l"li·t>:l,1-las é ,!c:>
truir-nos a 1 li::s mn mcs. 

Anarquismv, na lorma poll· 
Uca mais altu, ~ o governo 
da Lei, acima dos homens e 
inslitul\ ões. 

Uma sociedade é medida, 
no seu grau de evolução, pe
la porcentagem de delinquen
tes, ou infratores das leis. 
Pelo número de dcsrespella
dores d11s lris ! um acõrdo ~rorrogado por um , Eotende-s,•, as~im. o retrai- interessado• na comercializa

""º· a partir ,te 8 de agosto mento doa importadores n, · J çllo diflculdadi>s Imensas es-
11111100, uúo está funt'iomuuio ' J!CUtiO(I~ de bH.nena do Br&t-.11. t.lu 'surgi:uto pura a conces
hem. Nem pod~rla estar, cte i Helativumente ü expo1tnção !soo de llce11ç•s tm Bueno• Liberdade uíi.o ·é o direito 
1•1. que, se,s dias depois da de •bacaxls. a sltuuçao, se- ,\ires. Esto mês, os expor16· de lazer o que desejamos. A 
a:--oi!)aturu d~ docunrnnt. o, o gundo R(' sube., torna, t:ie mais 11h,res pau_llRtas chei:aram u ''dcelH.raçao dos direitos do 
~"~ero,_. bra•1lelro •d~tou no- l(ravc, pois era do supor-,~ preparar 40 mil caixas de bome111" afirma qúe !aremos 
'". tar1lus a11.n,lrglmas, mo- que a Argentrna, que tem ne- Hhuc•xl~ para colocar oa Ar- o que quisertnos até onde 
u,r,cando. bbvlameute, os t~r- c•ssidade dessa !ruia t•nto ti f' 1 1 não prejudiquemos alguém. Ulºª hthicos <>m que repru- pora o consumo Cl.mO pura gPn na. _.sea merca< ora coo-
, .. va'!' as transações em opr1'- ._ Jndustrlallzaçilo, ano opu- tlnua em Sao Paulo, aguar- As leis, exatamente, ensl· 
co. 1·. natu_rol, por consrguln- sesse nenhum entrave à llbe- dando que as auto11tlades ar- ~!::!a !itiserd~~~_ens O limite 
1", que hap queixas. de ""'· ração dos permlssos para O gentlnas concedam as respec- • 
~~K"i,'iri,,~n~~

10
Jl;~~~u~los nc.,s- c.--xportador bt1:H:iileiro. tivas licenças. • ._.. __________ Meu ~aro: conversemos em 

A[irm~m ns Pxp1 1rt»rlont:- t partirular sôbre outros ns-
hra~1h:1n,~ qu~ 11 Argt'ntina hlllltos. Compar'-"Ça :.\s quin-
t·i...tA l:'U ... ll:!htlu oi,;. fh·rmii--sne Dom1'ngo 'l dp novºmhro no S!!l~o p!I . 1 tas-Yelros ele 19 t' :10 minutos 
,1.1 banana e111 \'lflUd~ ,:u SÍ· 1 li U11 li li I u u uíOQUla : .\s 21 boras. ,\ rua ,liqulba, 
lu11çQo ('1tn1hlul a que Pf-t~ t J:.i9 (Mururnni1). l .ti t.'> o nos::so 
sendo lcnuln, ,I,• ucscquillb110 G d• f coneultúrlt1 nmli:11, (Ou n•nlttt. 
no comt~rd11 dt, trutas. Conto ran IOSa ii-.sta art1·s a NO\'li lgllUSSIH 
,. sabld". ,erlllcou-se agora, t 6 • Nllo •• t'ol]ucçu. pot'~m. ,lo 

m Para terminar, transcrern Olinda outro terceto IJUO dt· Dfs 11lued• áúel !lll'l,ua, UOIO i 1•1ca em b e n e f 1• e 1• o do que O "\'rrdadelro amigo é O 

4
°0 • tra. lnequ"·ocamente, haver sido o an,or a preocupa- e ovaç O O g O cobrado pn 1 que nos aiuda a retilicar Od 

~-aº quase que exclusiva do proprietário <lo rarternn i\ fµo Ira 1~f0 rJaç~o d• fruta•; P11 • · T nossos erros". E mais: a lei 
em que perpetrou &eus ... poemas it~8~ Ê mªa1/

5 .fl::J 0i~~~ ~~~ t do progresso é universal; é 

· 1c. huJe, todo ""···· ioah«adu. mento, ª nova lel de \arl!aa • Natal da Cr1·ança Pobre t inflexlvel. A sociedade evol· 
"--· entrt-tanto. tu r,ur mira f>J .. .a~tr estabeleceu um "ad valorem'' i ve lenta, mos Urmemente. 

, ue ~O O u para ª" rrutas lm· • t. para a !rente e para o alto . 
... j' Ul'm eu te ulhri. oem tu mt' ull1j1,~lr portadas Leia e meça tl distúocfu de 

\
1"""'.:C;;o--:l:-:é:-g-i_o_A-fr_â_n_i_o_P_e__::ix..:......o=to, u-m---=b:-0:m~.::::--e~d--u~-;-~-d--a-=--:~-i~-;-a-;:....:;~·~-
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2 tOkRUO DA LA VOUllA Oom1cgo, 27-X-lllõ? 

l~ês julgamentos, três a~~D!Y!-~-~ 
ÇOCS de acusa~os ~e ~OmlCl~IO . OATAS txmus 

NEM TUDO [:iJ 
···~;~lKTEx 

------ ~ 

F1z,·rum anos neste mCs. 

21, sr. ,Júlio ~litre; Tcrça-lelra. dia 2~ foi .instalada _ pelo dr. Ado1ârlo AI
' es de Mendonça, ilustre ,Ju,z de Direito de1,ta <.;o marca, a 
4"' RC-s~ilo urdinárfa tio Trlbunal do Jurl'- encontrando-se na 
tr1lm11a da Promtot<>,i,1 úe Justiça " ,li-. Haul de Figueiredo 
Akirdcs. 

:!1, menina I>cat.-,e. filha do 
:;r. e ~ra Manoel Pedro ti..! A:
;ni+la Couto; 

Distrlbuldot' e o M A T 
R, Mal. Floriano, 2445 • N. lgucsú 

M-e-ns-ag-em_d_a -wNatal da ériãrlçâ Pob"r 
Frocedeu-s,,_ ,oti\o, uo Julgamento do réu Arim Mene

zes. acusad•l de ter assassinado. em J\Jesquita, o sr. Wenceb· 
lau er,z da Silva. Uclendido pelo advogJdo Sebastião Her
culano tle Matos !'ilho, !oi êle absolvitlo por unanimidade. 

A se,são prosseguiu ante-ontem, dia 25, quando cn· 
trnr.i.m em julgamento mais dois r éus. Presidiu-a o dr. Nel· 
son ilartins rerrcira. Juiz de Direito da vizinha Comarca 
de lhgual, uma vez que o dr. Adm·,rio Alves de Mendonça. 
em cnnsequéncia de sua promoçllo, já. havia se despedido 
para ir us,umir su~s n.ivas !unções na Comarca de S. Gonçalo. 

O primeiro réu a ser julgado foi Belarmino Morgado, 
aob II acusação de tor assassiaad0, em Vila Nova, o sr. Ma
rio rodrigues. Teve n detcnuê-lo o advogado JO,ê Fr{les 
~lachaúo, que conseguiu a sua absolviç9.o. Funcionou ainda, 
na Promotoria de Justiça, o dr. Raul de Figueiredo Meireles. 

E o segundo a entrar em julgamento foi o réu Antônio 
Corrêa dos Santos, que havia assassinado, em Mesquita, o 
sr. Davi Fellsmlno dos Sa ,tos. Na Promotoria de Justiça 
encontrava-se o dr. João Batista de Morais Côrtes. Promo
tor na vizinha Com• l'('fl de Nili>polls. Fêz a delesa do réu o 
advogado Sebasti9.o Herculano de Matos FUbo, obtendo a 
sua absolvição. 

Prosseguirá a 4ª scssllo do Tribunal do Jure na pró
xima quinta-feira, dia 31. pois ainda estão aguardando jul
gamento mais quatro réus. Serão tamhéro absolvidos como 
os três primeiros, ante a alegação da legitima delesa'? 

Academia Simonetti de Danças 
Marcha, Samba, Valsa, Bolero, Blue, 

Rumba, Tango, Mambo, etc. 
AULAS DIURNAS E NOTURNAS 

Diretor : José Simonettl 
Rua Afrânio Peixoto, 102 - N. lguassú 

Circo Infantil em Benefício ~a Caixa Escolar 
Hoje, no Ginásio do Grupo Escolar 

Às 16 horas - Execuçõ~s ao piano, acor
deão, \'iolão. mlmeros de declamação e canto 
a cargo de Yalorea iguassuanos. 

~:!. ('Om,triHor Antônio N1..
rH.'8 tlc Almr1<ln; 

23, sr. Murtlo Co,ta, concr·i· 
t11odo oficial do Regi•tro d~ 
lrn6veia lht Cornar1.:a de ~ão 
J1)ÜO d~ _Mpr\ti: 

Por m~livo de seu anlver- e 
:!;:, v1-•readu1· Aolônto S.rn

tos ,"-:t:L(,; 
23. r-r . F.n~f·nio Heauvall 0 I, 

prl·~H1entc flU As::i. E-.;p. P'w
oeir,ls d·• \\ r Jud~ t>i 11tretor 
do Se, \·iço {'" AU1l~ Fah:tnteR 
Ue Nova l!,!U~ssú, 

~~- d u, giil-dentlsta Cclina 
?\fotlin:-, tic SousR; 

24, sro. Dinor!I. Rlb>8 de 
C.;stro. rE"sidenre no RiP: 

24, mentna Catarina, lilba 
do sr. Eugenio Uarielo c!e ,\l· 
1neidn: 

25. :::r. Azun Menezes Sam~ 
px11,: 

~5. d. Flor:sbel.1 Gonçalves 
Teixeira. e,pôsa do sr. João 
~!nuoel Teixeira; 

25. menina Sônia Maria. 11· 
lha do sr. e sra. Aureo José 
AvilH; 

26, menina Vera Neli, !Ilha 
do sr. e sra. prol. Candido 
F. da Silva Pinto; 

26, jovem Valter Coimbra, 
residente no Rio; 

26, d. Odete da Silva Bra
gança, espôsa do sr. Romário 
L1pe de Bragança. 

F-ário na talído, tr~nscorrJdo a 
li dêste, o sr. Luiz de Azere
<lo, diretor-secretário d este 
jurnttl, rPcebcu a seguinte 
lllf:'OS.ig('ffi; 

"1\ Associação Brasileira de 
Imprense e seu presidente. 
roni.ratulando-se com o esti
madu cou,úc10 e amigo pelo 
seu aoiversárlo natallclo, la
zem votos pelu sua leliclda· 
de pessoal. 

(as.) HERBERT MOSES." -~·~·~·~----.. 
Sarau de Arte 

A Associação Comercial e 
Jndustrial de Nova Jguassú 
lar&. realizar boje, As 20 ho 
ras, em seu roagoflico auditó
rio, roais um Sarau de Arte, 
com a colaboração do ~le· 
mentoa da sociedade local. 

C IH E IGUASSU' 
HOJE - "Palavras ao v e n lo", 

<'om Rock Hudson, Lauren Bacall, 
Robert Stack e Dorothy '-1:alone. 

Horário: 13,SO, 15,45, 17,40, 19,3S e 
21,311. 

Fazem anos h;ije: AMANHÃ E TERÇA-FEIRA -
- sr. Vicente GiUoni, resi- ;~~~ô!c;:n~ª J!;~ª~éi~!r~. Abel Sap 

dente no Rio; 
- sr. Eurico Pinheiro Ber- QUARTA E QUINTA-eEIRA -

oardes, residente em Pati do ;~: ~~i~~!nds:~la~ªans::1?;:·, c<.m 
Alferes; 

- sr. Antônio Maria da SII· SEXTA-FEIRA A ooMrnGo -
va Junior. ~-rx~~!c;~::;~~-om Ana Bertha Lep~ 

CASAMENTOS 

CINE VERDE 

Prossegue em grande atividade a ComlEsilo or 
dora do Natal da Criança Pobre, aob a presidêacla ~:ª~· 
tiatl\ s ra. Arloda Barboea Schiavo. As reuniões têm ~ 
reallza'.las às terças-feiras, As 15 horas. na seue do [ 1t? 
Jguassu. 

No Livro de Ouro, com que a Comissilo vem percorrea 
do sobrelu~o o comércio e a indústria de Nova Iguaeaú en'. 
cootram-se mais as segulutes assinaturas: ' 

De crS 5.000.00 - Antonio Leal Medeiros· de era 
;:.500,00 - Companhia tle Canetas Compactor· de cr$ 20000<) 
- Forjas Bra,ileiras S. A; de cr$ 1.000,00 ._ Jorge José 
Barquet. João Ferreira, Evaristo Lobato, Custódio Pereira 
Henriques, !varo Vigné, Ismael Ramos e ACISr.: de cr$ 
ó00,00 - Cim!ermad, Luiz de Carvalbo, Luiz S. Alves, Mário 
Scapl_o, ~llvelra Carvalho, Serraria Independência, Emprêoa 
lmob1hSr1a Guimarães, Casa Laura, Irmãos Lelvas Lida. (Tio 
Luiz), Vitorino Melo, Gllsoo Racbid Dau, Aurelia de Sousa 
i:raga. Orga!)lzaçii.o Comercial Cinderela Mndas Ltda., Ayres 
.. oz•J, Aotomo Santos Neto, Art~s Modas e Bazar S. Antonio. 

---------------------Noite de arte em beneficio 
do Natal da Crianca Pobre 

Por gentileza e boa vontade em colaborar do Ginásio 
Santo Antonio, vai repetir-se domingo próximo às 19 horas 
no Salão Paroquial. o !estival que tanto êxito' alcançou nos 
tllas 19 P, 20 em bene!Jclo das Missões e da Igreja e certa
mente há-de alcançar ainda nos espetáculos anunciados pa
ra boje, às 14 boras (para crianças e alunos, com entrada 
reduzida) e As 19 horas. 

O resultado da noite de 3 de novembro próximo re• 
verterá para o Natal da Criança Pobre. 

--------------. 
WALDEMIRO DE FARIA PEREIRA 

AD\'OGADO 

Diáriamente. até às 10,30 horas 

Rua Floresta l\liranda, 11:{ - Te1. 192 - Nova lguanú 

Às 16.ZO horas - Graude Circo 'T'al, com 
aprese11ta~oes ele m(,gicas. malauarismos. bo
nt·c·ot; tlihrnlf's ci.eb nrncstrac1o~. o grnncit> 
cômico Tlrlr!cà, atrações da TV e a surprê
,a da Rádio Nacional. 

Ola 19 do !lueote. na igreja 
local de Santo Antonio de Ja. 
cutioga, verilicou-se o enlace 
matrimonial da gentil stu. Ma· 
ria Silva, lilba do sr. e sra. 
José Gomes da Silva, com o 
sr. Arlindo Silva, lilbO do sr. 
e sra. Arlindo Candldo da Sll· 

HOJE - "0 rel vagabundo", com 
J<::athryn Grayson, oreste e Rita 
Moreno. 

~nauguracão, hoie, da 
::?raca Ant6nio Goncalves 

.. ,to~~~~A d';' r~~~~~~~
1

~:nn; Hoje, às 19 horas. no Banco de Areia (Mesquita). o 
~f~c3; ~:J~!J~1~0~t!I'e~ ~~~~~~ prefeito Ari Scbiavo vai inaugurar a Praça Antônio GonçaJ. 

,·es, construída pela Prefeitura Municipal. 
va. QUARTA E QUINTA-FEIRA -

Adultos: Cr$ 20.00. 
Crlançae : CrS 5,00. 

CONFElTARU ELITE PANIFIC!~!O 
Doces llnos. Biscoitos de todas as qualida

des. Pilo quente a toda hora. E~pecial 
café moldo A vista do !regues. 

Ace\tam-se encomendas para !estas 

Irmãos Carvalho 
Rua Marechal Floriano, 1946 - lei. 25? - Nova lguassú 

l" 

Nova lguassú, nas eliroino.tória.~ fl
n11i J XVI l'ampeom1to E,ta:lual a reu
hu•- cm JCJ:t~. classilicou·s~ multo bem. 
co!oC'a11 1,, rora d~ combat~ a Seleção de 
Ma1•'- .!·.,~o na.o eficiente no ::!'-' comr,ro
mis rne-.;mo assim nll.o compromdt."u 
n• nt1wn atleta, taz.endo cadtt- um, cm !H·u 
pó t ,. o que !oi posst\'el, a n1\u ser Amll
toa, .J ,'t, :,lartin-:J, Neném e c ·trn.mb.uclli. 
que se l'nr.ontra.va.m num dia 1't:li1,, &t•Ja
ram i d'turu do~ sc'J9 conheclmt-utn!i t~c
nil"tS e i,r0Ju1Jram rnuis. 

~ Liga ,em cumprln<lo " seu pro· 
CtRfllU. f• tvm tt'itU tdgUutti t.:ubá. l1c, útil 
P'l1 te.,· r du uoõno ~Juukiplo, 1,.!ràças uo 

6volo que tem ~ncüatrado nos <:lnl.H:ilo, Jlo!J. 

1:tllt.•tas dtse1r,1tuadui ,. u!\o J11lt-rt·1:n1eltu8. 
E tem a Lili, nesta lasc llnul, o de

\'er dt• u~rad••ctr, em eeu nonu· e uo da 
1 )"[I, a C' Iaouroçf!u lncoudicioual do t~c· 
nico Joao,lnbo t' a abneg,.çflo de Müuro 
Mlg-.iel, que nllo regatearam e&lorçod no 
ecnUdo de !ovarem até tlnal esse "º""º 
coropronilosú em !tlVút da nona 'ferra. 

- Ontem, na igreja de N. ~;h~fa~~~~l!c;rs0 ~~ª~~;!~~·;· ee~.~ 
S. Aparecida, no Bairro de monstro cUaboltco", e o m Patrick 
~loema, São Paulo. re~lizou- Barre Ellzaoeth Allan. 
se O casamento da d1stlota SEXTA-FEIRA A DOMlNGO -
sta. Zita Ferreira de Almeida "Tudo que o céu permlte". com 
com o sr. ErneMo Bonllg!loll. J Jane Wyman e Rock Hudson. 

JJ A\li it\t 'i'~ OG llJ IEII IRA\ 
C IRURG I.\ G l: RAL 

CONSULTÓRIO: Rua Otavlo Tarquino, 8- Tel. 2·15-J20. 
Ditl.rlomente <illtl 15 às 19 horas. 
2"., 4". e 6"., das 9 às 12 horas. 

R E s I D :Ê N C IA : Rua lUta Gonçalves, 561 - Tel. 251 _________ " ___ _ 

Els a Se!~tlo dewte ano que, di&cl· 
plloarmcnte, aoulu, conservar o ktlo da 
St!lt,<;llo do ano passado, o truto do trtlbu 
U,o tliclente do d••port11ta Jc:,rge Uma 

o sr. Nicanor O. Perei,·a (prt:!si<lcnte riu L!H). ,J 1l'I, lês,, .Jur:.:, 
Pumba, Amilton, Jollo Martins. o tée111eo ,Jua,,vnl >, "1,zinl 

Geninho, Charubarelli l>ico. Neném I u m:1sr.:.ig-ist1. 

.---------------------
Alugam-se salas 

Bem localizadas no Edifício Imperial 
Rua 13 de Maio, 85 

Tratar no local com o zelador sr. Miguel 

Corações em Festa Bi-<ampeãs mundiais de 
basquete as americanas 

Anuncia-se grandioso baile 
para o próximo dia 9 de no· 
1•cmbro, no Grupo Escolar 
llaogel Pestana. em prol das 
obras sociais do Núcleo n. 3 
da LBV nesta cidade, deveo
,tu realizar-se, no dia seguiu· 
te e no mesmo local. um en
cantador Deqflle de Modas 
lnlantis, animado com a pre
sença dos conhecidos comi
cos Carequinha e Fred e com 
rituoeros mu8lcais a cargo rla 
sra. lracema Baroni de Cur
valho. 

As pessoas que desejarem 

Ontero A noite, na úllilllB 
parti d a do li Caropeonato 
~lundial de Basquete Feminl· 
no, realizada no MaracanAZi· 
nho, a representação dos Es· 
tad,,s l'nitlos venceu espeta· 
cularroente a da Rússia por 
51 x IS, tornando-se bi-cam· 
peils mundiais. 

No primeiro jôgo. o Br11sil 
perdeu oa prorrogação P8!8 

a Tc·heroslonlqt11a por >l ~ ,O, 
ficando portanto em Iº lugar 
no Campeonato. 

colaborar para o êxito da ro- Ã 
rerida lesta devem compare f ARMÁCIAS DE PLAHT O 
ccr às reuaiões da Comi•silo 
que se verificam às 2., e 5"· Estilo boje de plantilo ~~ 
!elraE. às 20 horas, na rua !arm.iclus Imperatriz e 111·' 

·;~~~;~,~~ii1yusléãl 
PROF." TERESA DA <iRAÇA MADEIRA PEREIRA 

Piano, A<ordeon, Violão, Violino, Teoria 
Musical, lni<ia~ão Musical, Canto, Har· 

monia, ,. Ballet•, Bailado Espanhol 
e Castanholas. 

, 

J 
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l,11111,nr,cu, 'l7 X 1,.;,7 

LEOPOLDO MACHADO 
,oi um homem pobre de 
,nas rico de inteligência 

dinheiro, 
e cora(ão 

O 1r. l'fUOJwg \'Prgul pronunciou, na Cúmera tio~ De 
pulado~. o ~eg111nt,• ,IJ .. t..·urtiu t>m homt>IHl~Pm uo prhr. Lt>O· 
pPldO Maeb1uf,, B 1rbi1~u. 

"Sr Pre~itlenh.•, Of'upo t•sta trihuna p»ra lt-cer ;.dl,!U· 
m•• <.'OO~lder,it•c)es. ,•mh11ra li~tdras. súl>rt:1 u Ugurd dl' um 
uott"·el baiano. hoje hll•_;J:Jn. 'lllL'. durante nlllltoj'> anos. re 
sldlu ua cldud,~ tlt' ,\ovu lg-ua~s11 o prof. l..eopolclo Mu
rbado 

O que sempre admirei nn ,11a \"ld.:1 í,d seu grande PP. 
p_frlto de l,118. "it'U acerHtrM1o 11mor ;\ P.tz (• 1\ llulll11nlda1lt.> 
Na dlstr1b11lçiic, dns te111ouro'4 11·• srnt inlt:,H~l·m•ltt. e do i-tt>u 
roreçAo, l."opnldo Mach1.1dt1 11i~1Hf'11U a melhor parto 1le sua 
exlstenda U dclc:-u tia crbrn1.·a uha11'11 1nt1cltt. •l.ar de ,Jesús •. 
que edlfwuu numu da~ mab llntlt's colina-. dt3 Nova lgmu:1i-.ú, 
~ o asilo st-guro r1e multas cr1aoçu-. colhlda-1 11as rue~. ou~ 
praças. nas rpguelres do ahandorn•. Lutou Hlt" o último mo
rneoto e10 prol dos causas nutl'.'! 11obres, mais humanit,,rhlc. 
mais ecnsf\·els. 

Se, pelo lado d1• coraçiio e do afeto, loroou-!--8 Leo
poldo Machado credor da a1111ilraç0o e do respeito de cen
teoas de milherP-. 1le 1·rlutur:-1s, pelo ludo ioh:lcdual f1d, 
1negàvelmente, hriJhantl! jornnli1:,lu e, ._..l-!cr1lnl', embora nü11 
Uvei-.i;e 11ka11çado u 1\l'uticmia Brbsileirú 1la Letras, nem seu 
nome ocupado os poatos 111ats destacados da grande lin 
prensa do Pdis. É que Lr>opoJ,fo .\lac-ho.rln foi sempre eco
nôm1ca e fiuanceiranwnte •1m homem pobn"; µobre de di· 
ubeiro. rico de lutellgênclu e de coracã,• 

A um bomem rico upcoas de dinheiro e de poderes 
materiais. eu jamais \'Iria u esta tribuob. prestar homena
gens. Ma-t a um magt!ân!mC'I. a um ari~tocrata do esJ?írito. 
da boodadc. do lntellgeocrn, da cultura e da lodepeod(•ucia. 
renderei sempre o meu lributn. onde quer que seja. 

Leopoldo Machado se cl•spede da vida no momento 
em que ~e Jancs seu ültlrno li\ ro. Ca~da:i. um emio('nle 
lguassuano ••. 1'ive or,,rtunldade de lê-lo, ~ senti ~moções 
novas a respeito dn vida do Condestável cio Império Ha 
bitoado a conhecer Caxl•s interpretado apenas peh, espada. 
pela política e pela admiração. que vai crescendo com o 
transcorrer dos anos, encontrei em Caxias. um eminente 
tguassuano , detalhes Inteiramente novos. impressionantes. 
que apresentam ao povo brasileiro o homem sofredor, huma
nllilrlo. arrastado multas ,êzes, pelas paixões politlcas, ~ 
rua da dor e do desespêro. Foi um duplo herói: herói no 
campo de batalha, na Guerra do Paraguai, no serviço de 
coesão da Pátria. na pacl!lcaçAo do Pai&. beról no so!rlmen
lO, no martfrlo, oa grande renúncia. 

â em suma, um lh•riobo precioso, êsse que recebi há 
poucos dias. quase à hora de partir para a Eternidade o 
eminente e ilustre professor e, acima de tudo. esplêndldo 
edocador. grande coração e leal amigo. l 

J 
1 

Els porque oa tarde de hoje, veobo à tribuna render 
minha homenagem profunda, sincera, Independente, à l,en
poldo Machado, que mu110 contribuiu, oa sua simplicidade 
e modéstia. pelo bem-estar, pela educação e instrução em 
D08Sl Patrla. 

' ' J 
(Conclui na 81 página) W 
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llas 27 de outubro i 
.....iJ 1892 - Nasce em Quebrílngulo. V '\, i 
1-,..• Alagoas. o romancista Graciliano Ra- ~ Á f L '1 1 

COHflO DA LA VOU~A 

--------------------------í 

Vendendo 
pelo preço 

a prazo 
de tabela 

() FATO de vender a prat.0 aparelhos de televisão 

pelo preço de tabela não (• nenhum bicho de sete 

cabeças Pelo contrário, isto é das coisaR mais simples e 

vem seodo feita por nós desde que nos lançamos no ramo 

de aparelhos eletro-domésticos. Ainda agora acabamos de 

receber diversos aparelhos (f>O) da mnrrn PHILCO. em 8 
modelos diferentes e todos da linha para Hl58. os quais 

serào vendidos por um plano especial de pagamPnto que 

em breve anunciaremos. P•>r êsse plaoo o comprndor pa

gará o seu aparelho. " prazo, pelo preço de tabela. 

Apenas para dar uma idéia do que se1·ú .. ·sse plano, t•is 

as condições de venda do aparelho PHILCO de mesa, :!1", 
cujo preço de tabela é de C'r$ 46.fl:,o.oo: 

Entrada 
Cr$ 12.950,oo 

10 prestações de 
CrS 3.400,oo 

Total 
CrS 46.950,oJ 

rrEMOS certeza de que o nosso plano vir:'.i. de encontro 

às disponibilidades orçamentárias <lns com rradorcs 

d e PHILCO. Para os que preferem outras marcas conti

nuaremos vendendo pelas diversas forma!l de pagam<'nto, 

as quais prevêem entrada desde Cr$ G.000,00 e até 20 
prestações mensais .acrescidas dos juros normais. 

SE \'. está pensando em comprar PHlf PO aguarde um 

pouco mais i, compre em Yll,ran. ;'-:;1o rompre cm 

" liquidações". 

"liquidar" não é vantagem. Vantagem é vender pelo justo 
valor, vender pelo preço de tabela. E isto nós faze,nos. 

VIBRAN S. A. 
Pra~a da liberdade, 52-Tel. 7O- Hova Iguaçu 

.; mos. :t, . . /t t! 1 "' '"JJm.)J,, ,#, 

ui.oi 29 de outubro ~ t 
f 1.111.,... t 1 '------

;a..- ~:nms. ascido em Fortaleza, Ceará, c,n 1° de maio TipOS de merenda 

A LAPIS •.• 
(Coru:lu'itlõ 1f.1 1 ~ po13;n.1l 

•·ma", na euplira ile u·n:i e· • 
mola. <'om nlflO de in~olt: 1c11 

Vé, minha .Rcnh•Jra, i.L 
pnm·a \'t'ri;!'onha ,'l•~sles p(lrlm• 
tes 1k no~$1 t ula,IC ~h1r.1, t 
lhoAo. Eu ,,onhcço bf.\n1 •·ti. o 

pi\~,~~~eS('('lltOU U. mda \ 07. 
"Sou do polida, ja 1• s ti v ,, 
urnas trl'.•A vé7.f!! ;,s \·o lia .. 
com êsse ,·agHbundu. Tl•111 
mA.ts ,linh.,fr<, 'llH' n ('dd1r1

• 

rilo Duro ... ' 
i·: prosse~uP, O.Jtran•lo 011 

t!"os n,sos, bempre de enC"ot,· 
tro rom os olbare~ Uu j1 ,· ,·m 
o que não e ra. muito do ~l!ft.1 

do da matrona. 
- Tudo oo Brasfl ,·. roubu· 

!beira Observemos o caso 
do Hospital da Frrndaçilo Lau· 
reano. Como a senhora deYe 
recordar-se, p ercor tlam H~ 
ruas E:- os estabelecim<"nloti 
comerrlals grupos de senho
ritas angariando donativos 
para a humaolt<lrta re111i,açii11. 
l\roguém sabe o que foi leito 
d-, Ili! dinheiro... .\lulta g•nle 
boa envolvida na •·campanha·• 
possui lioáos automóveis e 
confortáveis apartamentos ... 

Vejamos até que pont·• che
gB a tagarelice de um r~pr~
seotante dos poderes públi
cos, sem a devida compostu
ra moral, nos com.-otárin~ 
com pessoas qu<: nunca \ira111 

mais gordas n~m mais mH_gr,..t 1 
~abemos que o Hospital da 

f'undação Laureano, na J'ara1 
ba. já ~e encontra com a Hla 
edl!lcaçiio terminadu. i:ruc;us 
ao auxilio popular. 

F;' um moderno cdlhclo. <·r 
guldo em ârea apropriada. ,. 
aua arquitetura obedPce aos 
requisitos da técnica hosprta
lar. Acaba de receber a apa
relhagem de radioterapia rro
funda e de diagnóstico, assim 
como ponderável quaotidadt· 
de rádio. As suas portas M
vem ser abertas no romi'ço 
do ano vindouro. 

E segue a vida no seu eter
no ritmo de tolices... Como 
b.-·,rá possibilidade de se 
entravtirern as expansões da 
maledicência '!l... 

Associaçao dos Contadores e 
Despachantes de H. lguassú 

R!SOLUÇÕ!S DO SI. PRESID!Hl! ; 
a) Providenciar a llllaçílo 

da Assnclação á Federação 
,los Sindicatos e Associações 
dos Contadores do Estado do 
Rio de ,Janeiro; b) colocar à 
dispo•ição do C. Fiscal o Ba
lancete e Contas do mês de 
setPmbro p.p. 

Nora Igl,a!:lsl1, 17-10-Ht:17. 

Manoel PNfro d• Al11,tda Couto 
1 • Secretário 

Assembléi,1 Cem· 

~ 1· 1911 - Morre no Rin de Janeiro o escritor e , 
:;. --.,1,1r * c~ineote jurisconsulto Tristão d<' Alencar Ararípc 1 
!111e li- Principats trabalhos: contos brasileiros; o ni- A DR. ALVARO RODRIGUES DA SILVA 

n.bo .do beija-flor: O r•ino encantado: Luizfnba: Per- s mereodas que as crlao- Cl~URGIÃO OENIISTA O ,r Pre•i<ienlP. us:,111lt r!:is 
ulJIU.~111 _. f bs literários. 1 cas levam plalrai a escolta de- Gabinete moderno - Excelentes Instalações - Raio X. alrib11i1·ões 11ue IIJ~ t11nf,re " , , D -,J vem ser cr er osameo e es, art. 22 do h1atut11, ,·on,·1, a 

li 
•' 30 d coibidas !I co nantel HORARIO_ - Ttrc39, quln1a, e 9ábado1, du 9 h 18 •••••-~-·"""' P outubro : P O m I ga n B d um11Aso1 mbl'laúerulEx1ru, r-•• 1!11'1":.~~ e carne de leite ""3 crnar roo M<lo. 1919, I• andar. salas Z e 3, Ed1·1. PIPA ' -~~a,OO M~ t ; um copo e dluArfn p&ra o dia 7 úe ,,,.-
~ ~".:.. t ta . l!S95 - Nasce em Petrópolis. E. do Rio, o poe- uma fatia de bolo; duas ba- ===========:=. vcmbro próximo. ils ~n.80 li<. 
" ...-. , 1ornallsta e prosador Raul de Leoní Ramos. f ti d lj .-------·-------·-'-'~ •-" 'f' 1 19~2 - Morre em Salvador, Bahi,,, o romaoc1·s- naodas e uma a a e que o em primeira Pon,•oca\·fw , .. "" .,.~ ,, ar:.. 1 ou uae bananas e uma latia R U y A f R A N ( Q p E f 21 bora~. em segund~ co11, o-
,n~~· .. ..., ....- /· P0.eta " Jornalista parlamentar Francisco Xavier d-, bolo; õvo cozido ~ p!!.o X O T Q cação. 11 f im 0 ., traiu,. , " 

,,.- derre1ra Marques, nascido cm ltaparica. Rahia em :l e m ma t 1 • ld ,. __. e dezembro de 1861. ' ''- o era ou ovo co1. o tran~'ormacüo ih, As8nc·h1c1'\o 

l
'-'_!~· l"" o~ T d e pão com queijo. A o VOGA D O em Sludi•·ato, 1,or raZÜ"• qu~ 
~; ,.-. r:. en o sido eleito <lcputarlo federal pelo seu • ' 
iJ1J 

I 
i E~tado, dêle disse Goulart ,le .\ndrad<·. (•m sua ali- Aprenda a organizar as me- Diàriamente da~ 1-1 :\s lf) horas s.erüo .e.xpo,l,i,. 

'-~O~ f .,, mirável resposta ao paraninfo: rendas de seu !Ilho, recorreu- Nova l~uaS$Ú, 17- 10-19;,i. 
«~ itJDIO... º"'•m ~·; ;.~.~:A~".':i';.'. ·: ~~::;'."t;''.,,:','!,~~''tf.".'º~nca~m.~ ~~l~tr~~~~IS~Eie real valor Rua Alranio Peixoto, 99 - Tel. 50 - Hova lguassú Mi10tl Jo1qulm Rlt,lro fll~o ~~!Ili"·--::;; "JUillbno • precisão; aquela, marca de bom senso e d e bom '"------------_,.,._':-:..:_::_:_-..,-,.:_-:-:,.-.::_-_-:_-,.:_:_-=.,-;,:-_------- Presidente /. r.l'.. ~osto. E os efeitos são de tal modo ~ndu,dos. que ch•e••• •m • • • • • • • • • • • • 

~~ ;~!~r?T::;l:::;;j;;:~; 1 ll ADQUI~~:iffs~~$si~o.~õ~~~~~~f~A~~}~S êoM ·1 
·.~1dl 1 ~ ::~~::::~;:/;. 1~:~~~d~'.ÍMS (l<'rais. o poe• • ~oi M m ARA e A n A- 1 

Ili M llsU - ~lorrc nu Hio dl· ,lane1ro o 1wt-h1. ltr!l'o r;,, 
, .. Prª"llt'l lnác1,, e!~ SIiva Alvarenga, nas<.·JClo cm Uut·u t 
n~, ,,..- eto j;;,.~uts,!

1
\ IIA Rica~ Mm~s Geral•."'" 171!1 

1• ,' _
1
_ JV ., nrrt.'_ ..-m .-.;antus .. ....;fw Paulo, o rurnt111 

' 

t.: tsla 1.• gran1áttcu Jutio César Ribeiro, que bc de~tu 

~ ~~u também como jornalista e profes,or em~rito. >;as ! Concessionários dos afamados produtos : ,\ 

lo' 
tl'r.11' 11 em Ssbar /l, ~!toas Gerais. em IU d• abril de 1,1,, T C) ~ A G Q t' 
f 1 . 1:'loclpals trabalhos, A carne - romanc<· r<'a ~ E ~ ~ O E3 E L j•ta, ~o,·a l(l'&mé.tlca da llogua latina: O Padre Rei .,---~ 

~ 
n~?r de Pontes: Traço, gerate da lln~ulstlru; os te 

· º" ºº ttrasu. Estofados modernos, var1·adiss1·mos 

1 
cl 1~~ -- Morrt' em São Paulo tl 110etistt Fun- t 
s:~PJw.ia da Silva ~lunster. nascida ~m Xtrlrlca, Móveis Aparelhos D é t 

0 auto, em a1 cte agosto de 1811 om S icos Tapetes Presentes ! 

~ Af 19'.l'i - Morre oo Rio de .Janeiro o romanrt,ta Tudo pela tabela da f · b · t _JJ' m:º~º Heorlquee de Líma Barreto, nasrldo na mes- • S a ricas -X- À VISTA OU A PRAZO 
,,, .i º dade em ia de maio de 1f!81. Av. Nilo Pecanha, 213 a 239 = Tel. 21-Nova lguassú , ___ -_ ... _.,,..,..,...,,,. __ ..,. ____________ ._-__ -_ . - . --.... ---- .. - -- . . - • 



4 CbllllEIO &>A LA VOUltA Doml.ngo, 27-X-ui~t 
-- ::::--

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVA l<iUAssu· 

~NOVAGAROTINHA--~:-'l 
CiiFB E B1Hi Q',~-

D.btc:a~ de todas as quallda~e3 ~~ 

Um tanque bíblico desc; 
berto recentemente na 

Terra Santa Portarias do sr. Prefeito Municipal 
31 7-[>7. - ConcedPJHlo. no-.; termos do arl. 120. item IV 

da Con,titulçilo Esladual, ao Pr ofessor. Pildri!o C. do Q lll. 
Lucy Soares Ribeiro 6 mese• de licença ,•speclal, com veu
CJmt"rHo. n partir de 1 de a~osto p. vmliouro. 

''jJ 

bem slt nu l~estaunc:u ~o·•q Ga·"'..td!"lJ. · • . ·tl 
Rtslauro11t1 d, f>ro,., .... , Md1r.1. 

Fc11 '1q1,•ejr1c i ~rru:ues:J 

ALMEIDA & c,a. LT~,1. , 

(SNA) l'm pôço bU.Uco do século terceiro A 
nbecido coroo tanque de Gibeon. !oi descoberto recente' CO
ie. por uma expedlçãi, arqueológica norte-aroericana tnen, 
~ncontra oa Terra Santa. ' •~ •e 2i-8 57. - Concedendo. nos termos cio art 7<>, para

i:1a!o 1111lco. ria Rcsoluçiio a16. de 18 3-63, e de acordo com 
o lnu,~o incdiN), ao extrnnumerario ,11urii,.ta Tereza Tavares 
Ferreira H.oc1rlgnf'a. 4 ÔJ08 ,te llcen('n, pnr1\ tratamento de 
saud•·. í':om ~alt:1rio rntegral, na base de 2fi diuriu~. a purltr 
11esta data 

R. ~\arecbol floriano, 1936- icl. 129-NoYl 1:"•"G-E. d, Rio 
A descoberta !c,I anunciada pelo Museu da 1·01" 

da,le de Pensllvàoln que. junto com a "'Cburch D1,fr,t. 
S,·hool oi tbe Paclile"", de Bcrbeley. Cali!órnla. lotrna _"li, 
!crida expedição. rs-~~-:.-:•:,,.: .. :,.: .. ~~...:_ .. ; ... ,-~:.,,: .. :,"00-"~X..; ... :->X••:•~ .. .:,..~:--:,, ... ,x -----------== ... -~-- 0 antiquíssimo pôço !oi encontrado ao se fazerem 
obras 1le esravaçã~ na cidade entérra~a de Gibeon jun~' 
«•> .1orrlã11. a oito milhas ao norte de Jerusolém. · 0 27-8-;};, - Concedendo. nos tc,rmns tlo art. 7°, para

i!'"!" unieo. ,la Resolução 316. de 18-3 5:1, e rle acortlo com 
o luu,:o mt'-di<'0. no extranumerarlo thar1~ta Hermogéoea Ma
rhu11• ilt>: M1nttls, 5 ditt.~ de liceuca. para. tratamento da oau· 
fie, rn111 s ,li\rio 111t~:;r.1l, na bise de 25 diarla~. a partir '1es-

Bazar Americano \ G,beon é menc111nada 4~ vezes na Bíblia. encoatran,Jo 
,e referência ao hnqu~ no livr o de li Samuel, onde 88 1.i 
que ali foi o oeoarlo de liatalha entre as casas ri,ai, r!t 
D.,vi e Sa"I. 

Ferragens, Alumíníos, Louças, Tintas, Cristais, 1 
tu <i-tla 

::7-S 57. - Concedendo. nos termos do art, 7°, para
grn!n ne1i,·o. ,la Resolução 316. de 18-8 53. e de acordo com 

Brinquedos, Papelaria e objetos para presentes. O!tenta homens toram empregados na desobstrução do 
pôço. os quais trabalharam intensamente durante seis sema 
nas. IRMÃOS MATTOS o laudo medico. ao extranumero.rio diart~ta Waldl!mar Leba

nio Tomaz, 10 ilias de licença, para tratGmento de saude. 
com ·-~larln integral, na base de 25 dlarlas. ew prorrogação. 

27 S·57. - Concedendo, nos termos do art. 7°, para
l(rafo, unico. da Resoluçiio 316, de 18-$-.'>3. e tle acordo com 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 2029 - lei. 28-J20 \ 
:NOVA IGUASSÚ ESTADO DOR.O I 1 

MANOEL FURTADO GAMA \ 
ADVOGADO 

" lnu lo medico. ao extranumerario diarista Geraldo Gon
çalves Madruga. 10 ilias de licença, pnra tratamento de sau-
11". c»m $'1lano integral. na liase d~ 25 diarlas, em prorro
g 1çiio. 

~~il '*"-~~=:...~-~~---- l CAUSAS CÍVEIS, COMERCIAIS E CRIMINAIS 
Escritório r.o Rio: ~ua Senador Dantas, 118, apt, ~16, ~· and,r 

1 
2~ • 57. - ronc,dcndo, nos termos do nrt. 4º. da Re

~nhHt1o 311>, de 18-3 53, e <le acordo com a comunicação da 
D.E, no extrttnumert1rio diarista Antonio Fontes da Silva. 
~7 olia, de licença, por motivo de acidente. a partir de 2 de 
julho ultimo. com salario integral. deduzindo-se da quota 
rcspecliva a importancia paga pela Cla. Seguradora. 

Mercearia Carvalho 
Box 23 - Galeria lguassú 

V cndas por atacado e a varejo 

1 l 2". 1". 6" e Sábados das 9 às 12 e das 14 às 17 boras 

1 
1 1,"' N II v a J g u 8 s s ú: Rua dr. Thibaa, 287, aparts. 101/102 

:i•• e 5"-fciras a qualquer hora 1 _____ _ 

29-8 57. - Concedendo. nos termos do art. 7°, para-
1tralo unlco, da Resoluçilo 316. de 18 3-53, e de acordo coro 
o laudo medico, ao extranumerario diarista !'ladyr de Souza 
Viana. 10 dias de licença. para tratamento de saude. com 
salário integral, na base de 25 dlarias, em prorrogaçllo. 

Grande deoósito de Queiios, Mantei~a, 
Mortadela, Presunto, etc. 

n~arencias ~ue en~anam 
A lome é sinal de que o or

ganismo está precisando de 
alimento. Deve. pois. ser sa
ciada. O café e o álcool fa
z~m desaparecer até cerro 
ponto essa sensação. mas não 
evitam as consequências pre-

judiciais que a prl vaçl!o de 
alimentos acarreta. 

Entregas a domicilio 

Av. <iovernardor Amaral Peixoto, 311-Hova lguassú 
Não procure matar a fome 

com calé e bebidas alcoóli
cas, mas com substâncias no
tritivas e variadas. 

S.'<ES 

29-8 57. - Concedendo, nos termos do art. 7°, para
grafo unico. da Resolucil,o 316. de 18-3-53, e de acordo com 
o laudo medico. ao extranumerarlo diarista Maria Apareci
da Fonseca, 5 dias de licença, para tratamenlo de saude. 
com salarlo integral, na base de 25 dlarlas, a partir de 28 
do corrente. 

29-8-57. - Concedendo. nos termos do art. 7°, para
grafo unico, da Resoluçllo 316, de 18-3-53, e de acordo com 
o laudo medico, ao extranumerarlo diarista Antonio de Oli
veira Maia, 5 dias de licença. para tratamento de saude. 
com salario integral. na base de 25 diurias, a partir de 28 
dc. corrente. 

Fazendas de Madureira, Morro Agudo, 
Tinguá e São José 

Materiais de 
Construção I\Db.LSON 

Artefatos de 
Cimento 

29-8 57. - Concedendo. nos termos do art. 7°. part1-
grafo unlco, da Resolução 316, de 18 3·53. e de acordo com 
, laudo medico. ao extranuroerarlo dial'ista Luiz Ca_bral de 
Tt,•zende. JO dias de licença. para tratamento de 8anne. com 
,.,lario integral. na base de 25 diarias. a partir dest!l data. 

,Y 8 57. - Concedendo, nos termos dos arts. 2°. itero 1 
e 3" da Resolução 316, de 18-3-53, e de acordo coro o laudo 
medico, no extranumerario mensalista Zinab Fagundes Tri
gueiro, 20 dias de licença. pora tratamento de &aude, coro 
P•lario integral. em prorrogação. 

A Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. 
núa proprletãria das duas primeiras fuenda• e plena 
pfoprietãria das dua~ última,, torna ao conhecimento 
de quem interessar possa, que dilas terras alo poderão 
ser vendidas, a nenhum pretexto. nem tampouco expio• 
radas u pedreiras existentes, por quem quer que seja, 
,enão pela própria Santa Casa ou quem legalmente a 

Ferragens em 
<ieral e 

Granitos 

Areia, Pedra, 
Tijolo, Cimen

to, etc. 

Fábrica e Loja: Rua Marechal Floriano, 1618 e 1620 

represente. 

MINISTRO tAFAVETTE DE ANORAOA Provedor 
25 

PRODUTOS 

(FIRCIIN!1 
29-8 57. - Concedendo. nos termos do 11rt. 7°. paragra

r,, noico. da Rosoluçao 316. de 18-3-53. e de acort1o coro o 
laudo rnérlico. ao extranumerArio diarista Elenf Gomes, 8 
d,a• de licença. pnrn trat•mento t1e ~,111de, com salarlo Inte-
gral. n,i ln,e tle l!5 d:aria•. a pnrtlr desta data. 

0 a,, 8 t.,7. - Concedendo. nos termos do art. 7 • para
trn!o n11ico. da Resoloçli<> 316. de 18 3 5B. e \le aco~do com 
,, !anilo medico ao extranumeru.rio drnrlsla Neu1-1n Sanches. 
2<) dia• ó• licença. pÍ.ra tratamento de _soude. com salario 
iut•gral, na bnse do 26 dlarlas. a parllr de 26 do corrente 
mês. 

INDICADOR 
Profissional e Comercial 

Médl•• 

Margarida Cristoffel 1 
Confecções de chapéus de 
senhora, sol ld é os para 
noivas. grinaldas, bordados 
a !lo de prata e ouro para 
ve9tldos de noiva, !lores, 
etc. Buquê de noiva natu
ral e arllficlal. Tamanco 

pralano e holandês. 
Rua Bernardino Mela, 2165, 
apto. 202 - Mova lguassú 

'.ltARCA RCGISTRAi)A 

GRA\NJA\ CA\ROilll'NA\ 
LINS & FILHOS LTDA. 

Aves - Ovos - Pintos - Rações 
Avelina, S uilina, Cevalina e GadolinD 

AV. NILO PEÇANHA, 439-HL. 55-N0VA IGUASSU :10-8 57. - Concedendo, nos termos do art. 7°, para
grafo unico, da Resolução 316, de 18-B-53. e de acordo com 
o laudo médico. ao extranumerarlo diarista Candldo de Oll
v•lra 'fomaz. 5 dias de licença. para tratamento de saude, 
com salario integral, na base de 25 dlarias, a partir desta 

data. :io.8-57. - Concedendo. nos termos doe arts. 2º, Item 1 
e 3° dli Re•oluçll.o 316. de 18-3 53. e de acordo com o laudo 
merlico, 110 extraouroerarlo mensalista Manoel de Almeld~. 
6•J dias <le licença. para tratamento de sautle, com salarlo 
tnV•grul. a µartir Je 29 do corrt,lll-' mês. . 0 

Dr. Pedro Re9lna Sobtlnho -
Médico operador. Partos. -
Consultas diárias das 8 às 12 
hs. - B. Bernardino Melo, 1839, 
sala 11, 1el. 284, Edil. Cocozza. 

A d"og•d•• 
o,, Pa.loMachado-Advogado 

- R. Oetullo Vargas, 87. Fone: 
282. - Nova lguassú. 

1 Of1CIN4 MECANICÂ 

+ +&. e* 

ao11tlot•• 
2-9 ;jj_ - Concedendo. nos Lermos do~ urts. 161. ~ 4 

e in:: tio lkcreto-lc, G2~. de 28-10-42. e de a<"or.to cora o lau-
110 mt.•,licl,, ao Encfllrrt:"gado do St-rviço de Aguas e Esgoto. 
1•a•lriin ~1. ,lo Q til. Ep11111iuoodai Ramo•, :10 dias de licença, 
para tralamento tte sijUlJ(", com ,·encunenlo, a partir desta 

data. 2-9 r,1. _ Concedenrlo, no• termos tio art. 7°. para
gra!u unico. da R~soluçll.o 316. de 18 3-53. ~ ele 11~ordo com 
o laurio medico. ao extra.numerario d1arh;ta Rol',a <.:armen de 
Frelta•. 30 dine de licença, p.,ra tratamento de 1,aude. com 
ealarlo integr3I, na base de 2ó dunlas. a partir de 2 do 

Lul1 Gon9alH1 - Cirurgião 
Dentista - Diariamente das 8 ás 
18 horas. Travessa Paraguassú. 
n. 14. T ~lelone, 314. - Nova 
lguasaú. 

corren]\ ~;~s."_ Concedendo. nos t1:lrmos do~ arts. 2º, Item 1 
e 1" ,la Resolução :as. de 18-3-53. e de acõrdo com o laudo 
nti!•llc,,, ao extranumerario mensalista Ciella Pontes More_l
ra. 10 dia, de licença. paril tratamento de saude. com ealario 
lntt·gral. a partir de 2 do corrente mes. . , 

3·9-57. - Concedendo, nos termos dos nrts. 161, li 4 
e 16:l ,to Decreto-lei 624, de 28-I0-42. e de acor,to com o l&U· 
do medico. ao F.scrlturarlo, do Q. E., Benedito UomlnKO• dos 
Santos. 15 dias de licença. para tr1>tamento de saolle. com 
veocirnt-nto, a partir de 30 de agosto ultimo 

11 
:i-fl-57. - Concedendo, nos lermoq 110 urt 7 • partL

~ruro uulco. tia Jleeo\uçlio :m;, de rn-~-5~. e •le acordo com 
" laudo medico ao exlranumerarlo diarista Jorge José Do
miogoo, r. dias' de licença, para tratamento de s11~de, com 
••tarlo Integral. na Lase de 25 dlarlas. a partir de • do cor-

rente ~~~7. - (.'oocedendo. nos l(·rmo~ do !irt. 7", vara
gr11lo uolco. da Reaoluçl!o :116, de l~-:n,:i. " d~ acordo rom 
0 laudo medico, ao extri.num~rarlo dlarl•tu Dl\'a \larla ~e
llcldade },!arque& de Souza f'eata. :IO dl11• de licença, Pª'.ª 
tratamento de aaude. com aularlo Integral. na tiase de 2, 
dlarlu, em prorrogaçlo. ~ 

4.9-57_ - Concedendo. oo~ termos do cnt. ,0
• partt-

ralo uo1co da Reeolução .n6, dd JIS-~·53, e de acordo com 
~ laudo medico. ao extraoumerarlo diarista Jo•ll Antoolo d~ 
Silva r, dlao de licença. para tratamento de aoude. com sa 
larlo '1ntei1ral, na tiHe de !ti dlârlaa, a pllrUr deata data. 

ARY SCHIA VO - Prefeito 

ltUBEM SlL V A - C1'or9lão
dentl1to, - Ed. Ce,loca, 2· on• 
dar, ,. 220. T.lefone, 41-5951 
Rio de Janeiro. 

<!C!)NSTROTC!)RBS 
Joêio Slmonalo - Construlor 

licenciado. - Encarrega-se de 
construçõea e reconstruções em 
geral e 10b atlmtnletraçllo -
Rea.: Rua Marechal Floriano. 
2036- Casa XI - Nova lguassu. 

Robe,~& Sa,01111 Soores-Cons 
trutor llcenclado no Munlctplo 
de Duque de Caxias. Resldcnt, 
em Nova lguauú A rua Edinuo
do Soar<S. 304 

12••• Puoerarla \ 
, ••• SafltO Antonio - s(',. 

vlço Punerarlo - Oullhermlna 
ferreira da SII••· Rua Ma«· 
cbal Floriano, 2018. T<I. 86 -
Nova 11111110. 

SOLDA ELETRICA E 
OXIACETIL~NlCA 

Serviço de torno mecânico e 
plaina, prensa hidraullca, con
sertos de máquinas em geral, 
reformas em motores de com· 
bustão Interna, montagem e 
assentamento de máquinas de 
qualquer tipo, retificas de mo-

tores e eixo de manivele. 

Bittenrnun & Rlauão Lt~a. 
TRAVESSA 13 OE MARÇO, 2• 
TEL. 136 - NOVA IGUASSÚ RE T IFICA 

?fi A 

t?Z i!e #Zêi± • !-ê ;; ;; êl ; ê.:f *#&êt!Z :ti i ZZ?!i+ ê9i ê?Zi Zê 

1 ~-~-~~~!.!!;, ~!~.~.:.~.~-~~!~!! 
Tintas, Cal, Cimento, Tijolos, Telhas, Manilhas, etc, 

OLIVEIRA & NUNES LTDA. 
Castro, 540 

Estado do Rio ,,.. 
4':'.--:.-....:i:...·~---~----:-:::~~~.i:-"""!:..•....,. .. -.- ••• .,.,,z:;i --

Rua Ministro Lira 
Telefone 9G .. , .. Hova lg!JdSSU 

I 

11111 

EI -

1 
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A 

tOUN.\ 
L'IDA. 
, -Rações 

1 e Gidofinl 
-MOV~ISIJ,llil 

bo1DU11Co, l!i -X 1•1:,7 --(lcerrem-se em novembro as inscrições ao 1 

--~C~O:;lt~lt~f~IO::º:A:~l-A= _v=:: _=º=U~lt~A::::~:::.==-
COSTI I o primeiro filme brasileiro 

«l'rêmio Esso de Reporlaoem» 1 
DR. SDINT-CLDIR 

ESPECIJ\USTA EM CRIAN('AS 

Consultas diárias pela manhã, com exceção 
de sábado - À tarde com hora marcada. foct:1rrom-~e llíl 1liu :10 de novembro B8 ín~cri<;tie~ no 

,prt'imlo ft11"'º cit• H~portn~t!fll de 195i. roncurso que pelo 
,erceJro llUO l'•1n"t'1'utho prt·mfará 08 trés meJhore::. traha
JbO!l Jnrrntlf~tlc·,~ publkudo.., na impreasti de todo o pn1~. 

~ o autor ,ht melhor rt-"portagem rio ano 1-\Crá premiudo 
com ,·em mil cruzf>ir<''.'l o uma viagem a Nova York, Jh'la 
\'arlg. H'."\ tlniA outro!-: prPmlos de vinte e cinco mil C'ruzet 
fOEo r:tJa para as dua-. oulrüs reportagt>n~ melhor colorada~. 

Cada joroallata poderá concorrer com ,,m máximo JC' 
~q rept,rtr11,?t~n1:1. Os recorte'l (e,n dupUcnta) deverão ser 
eu~•fndos. t\ r\!-~ociuçllo Rrnsilt'irn _ de- Imrreu;o-u, rua Arauto 
porto Alr,:trt.•. iJ ;o and11r Hto. 

Sú pnllt'rilo concorrer as r~porta,::en.., pubfü·adas uo 
perfod,, ,h• 1 LIL' janeiro o. 30 d(' non•mhro tio corrente ano. 

Consultório : ílealdêocia · 

Rua t 3 de Maio, 85-~rupo 203 
Edl!Jcio Imperial 

Rua Tab<llao Murllo Co,u, 168 
(Prosseguimento de Pnulo d~ 

frontln) Tel 17 Nova lguosfiü 

Oficina Carioca de Eletricidade 
Enrolamentos em Geral 

Motores e dlnamos. - Móqu1111Ls 
<fe solda - 'l'ranslorrundores. -
Reslstenclas de qualquer tipo. -
Aparelhos elétricos crr, geral. -
Executa-se qualquer •ervlço de 
tôroo com rapidez e perfeição. 

Escovas e rolamentos pnra 

A comissão Julgudora está lategrada êste ano de dois 
Joroefi,ta< rio Hio e ~ois de Silo Paulo. sob a presidência 
ao sr. Herbert Moses ... Silo ~les os srs. Carlos Castelo Bran
co rio "!li~rfo ('.rlora , Luiz ,\fberta Bahia, cio "Correio ,Ju 
MoobA·· ,iorh• M•zzel Hurmarlies, da "Fôlba da Manh11", de 
SAo pa~lo e CIAudlo Abramo, do ··Esfado de São Paula". 

o , Prêmio Esso de Reportagem lol instituído em lDG;, 1 
pela E,,o Standard rio B. rasll. tendo o palroclnlo da Asso
claça,, Br•s•leir• de lrupr.asa e o apolo dn maioria das en
Hdades d• desse jaraahslica brasileira. r 

motores. 
Sr. Guimarães 

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

E 

Casa Mercúrio de Ferragens Ltda. 
Madeiras e materiais para const.wção. - Fabricantes de esquadrias em geral, 

Distribuidores do Cimento MAU.A. - 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 Fl@riano Peixoto, 2210 - Telefone 47 - Nova lguassú 

C) 1 T A L IDR. llJIIZ VAN IB!Eil?lG 

Registro de hr.6vels da 2• eirc:ansc:rlçào 
- de Nova lgaasslí "' 

Cardiotogtsta do Hospital do Servidor do Esto1do (I.P.A.S.E.) 

DOENÇAS DO CORAÇÃO 
Eletrocardlograma - Arteriopatias Periféricas 

Herme1 Gomes da Cunha, Oficial do Reglalro de Imóveis 
da 211 Clrcunacrlção de Nova Iguassd, 

CONSULTÓRIOS: 
Nova Iguassú : 

( 
Rua Marechal floriano, 1798, S. 201 

3u, 51111 e sábados 
~~3 horas 

Rio de ,Janeiro : 
R. Alvaro Alvln, 27, S. 33-Tel. 42-0235 

2u. 4° e 6 .. ·feiras 
das 14 às 16 horas 

DARCY CIANNI MARINS 
ADVOGADO 

Escritório : - Rua Getulio Vargas, 58 - Sala G 
Das 9 às 12 horas, dlàriamente 

Residência : - Rua Tabelião Murito Costa, 100 

Gaste bem o 
seu diftheiro llVR~~ NOVOS 

A traente, pitoresca, 
A falta de recursos pe- instrutiva, essa "'Viagem 

cuoiárlos é a causa prloclpal pelo m u O d o", que as 
da nutrição deficiente. A ma Edições Melhoramentos 
nutrição, porém, é devida, ~o- acabam de publicar. De 
bretudo. ll igoorãncia e il ne- autoria de !{odol!o Gru-
gllgêncla. Os que têm melo• nwoM, que !ntogralou 
gastam muito em carne, ar- po, os e regiões e oo-

em CinemaScope 
Intitula-se "0 Capanga" e foi rodado no interior de 

Mato <irosso e sao Paulo 
Com três mUelcafl do tolclore matogroseense, e noveu

ta minutos de projeção, vai ser lançado no Rio, na
1 

prblmel
1
-

ra semana de novembro próximo, a primeira pellcu a ras. 
leira rto género CloemaScopc, em preto e bronco, lotltulart., 
"0 Capanga", contando a vldn doa nossos grandes prnprl~-
tiirlos d~ 1erra na regll1o cenlrn-oeste do Brasil. . 

Além de ser o !,hnc qu~ 1nlcla ,. série de produç.,e, 
no •Istemn cm nosso pais. "'íl Capanga" ainda apresealtl, 
como novltlade, duas outras renas loédltas na história du 
cinema brasllelro '. um estouro da bolada, no qual aparecen, 
cêrca de cloeo mil rêzes, e um combate de lodioa a cavalo. 
vivido por rernnneseentc• da trlbu dos Gualcuruo, unlca en, 
nossa terra a lazer uso dCsse animal. 

Música atraente Os número• musicais locluldoe no Ili
• me silo os seguintes: ··Hei-de moner 

cAntando'•. de Valdemar Henrique; "'Caoto do Búladelro", de 
Nlltoo Melo: e "Chove, chuva", de Osvaldo de Sousa. 

Todo o fundo mualcal ,la pellcu\a llcou a car~o do 
maestro Gabriel Mlglicrl, laureado em vllrlos países. Eotre 
r.s artistas rte "0 capanga'·. estão Alberto Ruscbel, Rubeas 
de Falco. Luigi Plccbl o fada Santoro, seodo seu diretor o 
H. Alberto Sever!. 

A primeira exibição dêsse lllrno deverá dar-se na pr(,. 
xlma semana. revertendo 11 renda para o Fundo Nacional 
de Merenda Escolar, que se destina a propiciar complemen
tação aumentar aos escolares primários de todo o Pais. -----------------------º lR. A\. 1f J.l ·r Oi~ iE ll. l. il l 

MEDICO OCULISTA j 
ASSISTENTE DA FACULDADE DE: C'l~NCtAS MEDICAS 1 

Receita de Oculos - Doenças e Operações dos Olhos ! 
e o N s u L T ó RI O: A,·cnida Ar,1aral Peixoto. 2::;; i 

Sala 304 - Prédio do Bnuco de illiuas Gerais 
2 ... , 4 ... e 6ª' -feiras, das 8.30 às 12 horas (consultu cor;iuM) ! 

À tarde: Consultas com hora mnrc_:d~_j 

O máximo de bom s6sto, 
l\uma revista 

Acaba de chegar ils nossas 
mãos um exemplar da edlçl1o 
de «Alterosa. para a segun
da quinzena dêste mês. Exa
minando-o, encontramos con
firmadas tôdas aquelas quali
dades que, desde multo tem
po, caracterizam essa notá
vel r evista, e entre as quais 
sobressaem o apuro da par
te grAflca e a crlterlos11 se
leção de assuntos, dando ao 
leilor o máximo que êle pode 
e•perar de uma revista. 

··~oseas mãos s a o incri-

veis". "Rapsódia do ulnm•u: 
te", ··Festas, gentes e ma 
nlas"' "O silhão rios capurh.· 
nh~s·'., ··Um gorilll !eliz'' e 
"'Os 1·ães ;;ãn tolos· - ei• al
guud dos erligof4 e nporln
gt>ns que llguram nce-~à n,1,a 
•Alterosa» ao lado de couto, 
de :,rirnelra quall<lnd~. uor,a 
novela em série. \'Orh.·<hH~~-1:1 
e excelente conjunto r1c S•.' 
coes perman~nt~s. que !aulo 
contribuem para vo1,,riwr a 
revista que /J aceita tn1 to
dos os lares. 

Perfumaria MILTON 
SEÇÕES COMPLETAS DE PERFUM <\RIA 
- ARTIGOS PARA CRIANÇAS. - FHUNQOEOOS E 

PAPELARIA. - AR~IA111NHO. 

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

Nova Jguassú Estado cio Hw , ________________ _ 

Pelo presenle, alendenda aa que lhe foi requerido pela 
Mpreea Oranja Paraisa S. A., Intima Antonio Henrique Gomes Pll••. Benedita de Paula, Oeocléclo da SIiva Ramos, Deuclecia
lO d1 Sllu, Edna de Jesus Vilórla, Elias Martins Fraga, Ernes
llaa Anlonia da SIiva, Perene Kovacs, ferenc Kovace, Feraando 
de 0lf,elr•. F<rnando da SIiva Lambo, francisco Quinllno de 
Almtfda, Grlmalda Maria da Conceição, João Nicolau da SIiva, 
joio Souza Lima e Areoston Pitágoras, João Severino da SIiva, 
Jo,ce Vieira da SIiva, José Maria 1e Jesus, ]os~ Vieira de Me
aeus, Lillosa Amélia de Lucena, Luiz Stmpllclo da' Silva, Mar
collno Du1,1, Manoel Bonfim dos Sanlos, Manoel Gomes de 
Lima, Manoel Gnmes da Silva, Manoel Gomes da SIiva, Ma• 
notl Oomes da Silva, Manoel Lopes de Jesus. Manoel Rodrl
pes de Souza, Ma,ia Gabfna d• SIiva Lima, Maria Helena da 
Costa Menezes, Maria Rita do Socõrro, Marla de Souza, Mari· 
aete Ou11narãea da SIiva, Maria de Ollvelra Santos, Nalanael 
Santos, Nffma de Lou,dea, Onofre José da Silva, Onofre José 
tia Silva, Orlando da Fonseca, Paulo Gonçalves, Sebasllão Oli
,elra Barcel(IS e S"bastlão Vieira por se encontrarem em lu• 
pr 1,:norado, para comparecerem' em seu Cartório, à rua dr. 
0.fulio Vargas, 90, nesla cidade, e pagarem as lmporlanclas de 
CrS 7.668.oo, 4.368,oc, 9.041,50, 7.650,50, 5.G70,oo, 5.670.oo, 
11 284,no, 5 460,oo, 5 096,oo, 7.668,oo, 5 852,oo, 9.04l,5o, 
6.996,oo. ô.802,50, 6996,oo, 5.350,40, 6 330,oa, 6 996,oo, 5.196,oo, 
6.353,60, 8 307.oo, 5 197,50, 12 960,oo, 5.096,oo. 4 586,40, 4.586,40, 
5.096,oo, 9.720,oa, 4.732,co, 6.996,oo, 4 368,oo, 6.330,oo, 4.368,oo, 
6.330,oo, 6 996,oo, 6.413,oa, 6.330,oo, 6 615,oo, 7.668,oo. 6.380,oo, 
4.664,oo, 11.284,oo e 6.142J,n, re•pectlvamente, referentes às 
prealações arrasadas dos 101es de lerreno situados na "'Cidaae 
Jardim Cabuçú", em Cabuçú, no 2• distrito deste )lunlciplo, 
Queimados, por ~les prometidos comprar, e as que se vence~ 
rt111 ate a data do pagamento, além dos iuros de mora e cus. 
Ili, aob pena de, decorrido o prazo legal de 30 dia,, serem os 
COuipromissos rescindidos e cancels,das as rupectlvas averba
ç6ea, noa termos do ar l. 14, parágrafo s•, do Oecrtto 3.079, de 

roz, !eljão, farinhas, batata, los mostra nessas ptigi-
:emperos e doces e pouco em nas, é livro que todos ! 1 
leite, le~umes, verduras, ovos devem ler. Conduz nos B s - J ' ! 
e frutos, que sãa alimentos em seu tapete m6glco... , a Z ar a O O S e ! 
de inestlmavel valor. Outro mooumeuto ela 

Aproveite bem o dinheiro notável editora é "Ca-

O
IS de aelemb,o de 1938 Nova Iguas,ú, 16 de outubro de 1957, 

Olfcoal: H,,,,,,. Go ... es da (.unho. l-2 

rnentos, reserv~ndo u maior joroall•ta 010Schuelder. Ftru,(iens T,ntas - Artigos 
parte para ovo~. leile. le- Paginas ilustradas que escolares Louças e Cristais 
~umes, ,·erduras e rrutas. - fucuUzam nitidamente a 
:,Nl'S remosa Imperatriz da EDUARDO PIRES & (IA, LTDA. Rússia. '"Catar ln a, a 

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

destloado à equlslçno de ali- tarloa. a grand~", pelo l 
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111~lll~1!:"• 27-x_11111, 
PEÇO A PALAVRA ! ,- -----------. ~ 
A um virtuoso, minha 

última homenagem 
Antônio Joaquim Machado 

" CONS<JLO 
Minha última homenag!m ao primo Ataíde 

Ninguém lbllou ao séquito trlstonl10 
E como um sooho, a prolusi!o de !li>rPB 
f':ioccras dôres nos •emhlantee vi 

· NAo mntR !=Orrta o n(isc.io hom lrmfío 

So o rnroçiio lhe reclamava neus 
Por que oR ti CU.., haviam de chorar? 
iln-de cnconlrt1r a recompeosn elém 
Pois lêz o bem a todos nesta terra. 

Delx/l-lo em paz a dormita, um dia 
E' alrgrla que devemns ter 
Saber conter a dôr que nos assalta. 

t1e se foi e todos nós llcamos 
E não llcamos a sós na verdade 
Pois a Saudade entre nós ficou ! ... 

YBICUY TINOCO DE MAGALHÃES 

( :· / r como 1~ ;~tl;, (;d.~j 
/, _, . ---- \ -...-- . 1 

co r ', ~11;;,1t <:~1~~1~0' - , "' 1 
=~ 

ASSADURAS E BROTOEJAS 
Bf\OTOE.JAS sii_n um dos ~ai, res tormentos do btLi

quatro prlncipa1• espécies contra as quais a ~'•• · As 
JJr•' ,11·,·1· estar vli:ll•nte são: assaduras "de fraldas·· ·;11 

toefas no rosto, tl'·~:.i<luras de calor e croi,tas nn cnJrO r 
lu;Jo. f.ntre estas. a 11,ssudura <le fraldas (• 8 mais rom cabt
cll'\'l'lo a gua localizaçilo, uma das mais resis tente· 11 ~,':' 1

'. 

_ ··Assadura de lraldas•. E' causada principain'rnte 'ª· 
u_monh lormada por bactért, .. que fermentam a •Jrioa Pela 

~:Ü. n;~J::~1!"nne ~~~~a ~en;~n: ':a~~:g:s. peto!~t~:J~: 
~ erva c enxague bem as lrnldes. a fim de matas O ma~:, 
numero <le bacti>rtas pnsslvel. Caso a assadura , 0 toniar 
mais gr11ve. lena lôrla a roupa de cama. · 

i'or tradição. ja era mc•u velho conhecido, quando me 
Jiz, r nn. ,u,t apres~11taçil.o re~~wal. ,lá (•.:;l11va nco8tumado a 
ou, · ('1L1r .H<'U nome t: Yirtudes, como honroso patrimúnto 
mor l de ~n\'a lr:ua'.'l~ll, cxullado por humildes e abastados. 
1'.ru ão gra11d,, "Uii projeç-úo em todag as camada~. que me 
r;en 11r:,!11U1oso ,1.t 1111\'a nmtzuflo que conquti-;tci no t-cr-lhc: 
<Lpr ,~!lluito pPlH venernndu fi~ura de um homem simple~ 
''""·, ,, Ju,\o Eleul<'rio do lla,·ros, quo por bondosas pala
vra -.} lhe .ctisie ~er eu um grande companheiro nad bos.tei:; 
•lo I etehismo loc3J Du cortesia reciproca com que uos tra
tun"'" nisccu-mc a convicçilo de estar em frente de um ho
m,,i: de !in" truto e ,1e formação moral estruturada na hon
r,.,I, z úos meis s_ad!os propósitos par!l com seu povo, sua 
terr.1 e sua P,,tria. Com tal convicção a re,peito de u1n bo· 
me,•: de tanta ltnhagem. não é de admirar que me tivesse 
~m'"''I:""º com 11 Idéia de vê lo consagrado nas uro11s de 
á8. 01110 t·hefe do Executivo l,lunlclpal. Por isso, n!lo hesi
tei m cumprlr missão recebida de consultá-lo a respelto 
de 'aa posstvel candidatura, Prometendo estudar carinhosa
rne ,1.0 o as~uoto na iotlmidade dos seus. respondeu~me um 
mê depo:s, que por motim de seu estado de saúdo nilo 
lh~ -'ra possível aceitar o con,·ite que lhe fôra leito. Aote 
li r- :Posta dêsse ilustre Jguassuano, alegando tão alto moti
''º urcunshllcial. vi ruirem por terra as esperanças que os 
l'et bislas tinham de levu ao pleito de 58, como seu can 
iliJ·,to próprio. o homem que reunia em tôroo !le s i a, 
atençü~s e o respeito de todos os munícipes, l\ute o acatll 
mer,to ia:llscutível que 'l maioria absoluta lhe tributava 
Cessad" as razões pollticas de nossas relações, continuei 
merecendo de S. S. 11, honra de sua amizade pessoal. 

·--------------------' 1:roque as fraldas com frequência É 6b1io que quan. 
to m~nos t• mpo o bebê permanecer molhado,. meon; opor. 
t ';loidade te rão os bacténas de produzir amonia. l'se u111 forro entre a crian~a e o lençol impermeãvel. l\'iio u,e ca1. 
c1ohas de_ borracha; estas apenas servem para coose,. 
"8:r a um1dadP. 1 • b~nl'llca a aplicaçiio de um dos creme• 
feitos rara •livior irritnções na pele da criança. l'ma vei 
curada a assadura, a maior parte destas medidas pode ser 
dispensada. Entretanto, depois de ter tido todo o trabalhro 
nrna vez. _você _certame8:te terá aprendido a lição de que ,, 
nulto m:11s fácil prevemr do que remediar, Algumas gôt .. 
le óleo para crian~as. aplicadas por melo de um chumaço 
de algodão embebido no óleo tôda a vez que se trocar as 
!raldas, lormam uma leve camada que evita o contacto da 
urina com a pele do bebê, protegendo-a desta lorma contra 
a assadura de fraldas. 

Eis a razão pela qual. ao ter chocantemente a noticia 
de seu desenlace, senti grande pesar por seu passamento 
e, impedido por meus deveres profissionais, nil.o pude com
parecer ao seu entêrro. Compareci à missa de 70 dia, e ao 
bomem virtuoso qu<1 souber ser em vida o dr. Atalde Pi
menta de Morais, presto-lhe nestas linhas modestas mlnba 
últi'lla homenagem, rogaodo a Deus Todo Poderoso que ve
le por eua alma. ----------------------

Dn. ALCIDES FATORELLI 
Mtorco DE CRIANÇAS 

Consultas diàriamente de 2 às 6 horas da tarde 

-... ..... ~~----------------
Pôsto ~e lu~rif icatão "A VllA" 

REVENDEDOR DOS PRODUTOS ''ESSO" 

Oficina Mecânica em geral 
Lanternagem, pintura, eletricista, borracheiro. 

Cargas em baterias 
Peças e Acessórios em geral. 

Aberto Dia e Noite 

IVAN AUGUSTO GOMES 
Av. Nilo Pe1anha, 500-Tel. 164-Hova lguassú 

~~~sk-~" ':n ~ t~·-f/ ~ n ,.~,, r ? " ~ 

Consultório : 
A\". Amaral Peixoto, 350 
Cantiga Rua Mendonça Lima) 

1 1° andar - sala 3 

Residência: 
Rua Rita Gonçalves. 660 
NO\'A IGUASSÚ 

Est. do Rio 

~ -- -- ~- -....,.-- .. -'"""""·o>IL -.......-,_,::,e 19111. t 

1; !!is de~os<? ers,~o,:es~á~ i 
------- 1 Cíeladeiras, Bi<idetas, Televisões, Máquinas de ; 

Existem_ vários tlpos de brotoejas no rosto. que apa. 
rccem nos primeiros meses de vida do seu [llhinho e que. 
se bem que comuns, nilo têm nomes definidos. Um dêstes 
tipos é caracterizado por minúsculas bolinhas brancas e bri
lhantes, &em rodelas vermelhas em volta. Elas desaparecem 
com o tempo. Pode surgir, também, uma série de manchas 
vermelhas, ou espinhas Usas, nas faces: as vêzes duram 
muito tempo e às vêzes desaparecem e surgem novamente. 
Cremes ajudam bastante. mas o tempo é a melhor cura. 
Uma grande mancha vermelha e áspera em cada lace é ou
tro tipo d~ brotoeja que desaparece por sl. Aquelas peque
nas bôlbas brancas que lrequeotemente surgem oo centro 
dos lábios do seu bebê. s!io causadas pelo movimento de 
mamar. Não precisam ser tratadas. pois desaparecem quan
do chegar a bOra. 

Assaduras de calor atacam tôdas as criancinhas du
rante o verão. Aparecem com maior frequência nas regiões 
dos ombros e no pescoço, Caracterizam-se sob a forma de 
minúsculas espinhas ,·ermelhas. cercudas por manchas ro
sadas. Pequenas bôlhas se formam em algumas das espinbas, 
,!ando à pele uma aparência ligeiramente queimada quando 
s ,caro. Por mais desagradável que seja sua aparência, êete 
tipo de assadura raramente prejudica s~riamente o be,e. 
O tratamento é simples e consiste principalmente em pol•i· 
lhar as partes aletadas com um talco puro para as crtançu. 
\' .. c~ também poderá passar sôbre a assadura um algodão 
e:nbebido em uma solução de bicarbonato de sóbio, O mala 
importante é conservar o pimpolho sempre bem tratado 

-
E'""' 

D 1 T A L"- -! Costura e outros aparelhos domésticos. *' 
Vendas à vista e a longo prazo ~ 

Registro de Imóveis da 2ª etrc:nnsc:rlção 
~ de Nova lgnassfi • 

Hermes Gomes da Cunha, Oficiai do Registro de Imóveis 
da 2• Circunscrição de Nova lgua,sú, 

P~lo presente, atendendo ao que lhe foi requerido pela 
Empres• Granja Paralso S. A., intima Alfredo Morais, Antonio 
Cel,o Forlea de Lima, Antonio Valério da Silva, Ellzabeth 
('unha de Almelda, Eunice Corrêa da Silva, francisco Acácio 
Brzga, Francisco Oom,o dos Santos, Jaime Aquino de Andrade, 
João Sena FIiho, José Ferreira da Cunha, Manoel Domingos, 
Manuel Oargamala Alvarez, Maria Fátima Cunha de Almdda, 
Maria d~ Nascimento, Marlo Pujo!, Mercedes Braga Ramos, 
Newton Pereira da SIiva, Paulo Alves Galvão, Raimundo Vlnus
to FIiho, por se encontrarem em lugar ignorado, para compa. 
reetrem em seu Carlórlo. à rua dr, Oetullo Vargas, 90, nesta 
cidade, e pagarem aa lmporlanciu de C1$ 3.780 oo, 5.275,oo, 
4 2~2.5n, 3.780,oo. 2.912,oo, 4 747,50. 5.183.20, 3.762,oo, 5.830,oo, 
6.R57,50, 4.386.oo, 3.762,oo, 3.'180,00, 2 912,oo, 6.390,oo, ~ 725,oo, 
5.275,oo, 4.252,óo e 5 830,oo, respectivamente, referentes àa 
pre .1açõ•• atraaadaa dos lotes de terreno altuados na "Cidade 
jarJ•m Cabuçu", em Cabuçu. no 2° distrito deste Munlciplo, 
Qut.>Tmados, por ~les prometidos comprar, e as que se vence 
rcm até a data do pagamenre, além dos juros de mora e cuatae, 
sob pena de, decorrido o prazo ltgal de JO dias, serem os com
prcmis!'>S rescindido~ e cancelaoas as re1pecttvas averbações 
nos ,ermos do art. 14, para~rafJ 5o, do Decreto 3 079, de 15 
de s~tcmbrn do 1938. Nova lguassú. 16 de outubro de 1957. 
O U•1cl•I: fltrmts Gome, tta Cunha. 1-2 

---------------------~ 
leiteria Mineira 

Serviço de Bar e Restaurante 

Leite - Queijos 

Ivam Matos & 

Manteiga, etc. 

Cia. Ltda. 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 2471 

(.Junto da F\'ANlL) 
'llova Iguassú Estado <lo Hio c...~------------.......,,.;.;I~~ 

)}azar São t?aulo 
f.lli11'GEHS, TIHT1'S, LOUCAS, MATERIAL fltTR:co, 

CRIST 1'1S E ,t,.RTIGOS ESCOLARES 

Teixeira &; Aaevedo 
l\v. Nilo Pe(anba, 8ZI - Telefone 31ll•J20 

HOV ,t,. IGU1'SS0 - f , DO RIO 

1 Mauricio Kotler -
_1 Rua Mal. Floriano Peixoto, 2215 

lei. 413-J 11 (por favor) - Hova lguassú ~ 
/" 

---. ~-~ ,.,,,..._.,,,.... - ---_, --~ Jí --,- __ ,_ 3["~-

~-----~-----=•e:z"'·™""'=-~---~ 
Entreposto São Jorge 

A VIS,\ A SUA DISTINT.\ FREGUESIA QUE: 

Tem muito estoque, compra tudo à vista e em 
grande quantidade. por· isso pode vender ba
rato. CEREAIS - LEGUMES - FRUTAS -
BEBIDAS - PERFUMARIA - BISCOITOS, etc. 

Rua Mendonça Lima, 233 em frente do Ban,o de Minas ~erals 

Uma grnnrle Ca ... a em rrer.te do um grandr Bonco 
CUIDADO CO~I OS AIRAVESSADORES 

_·_-____ -:::_-_·::::_-::_~=--------
ELEITOR: 

1 f AIXA AMARELA 
Anuncia os 

DEZ DA SEMANA 

Sabonete Lever 9,00 
Sabonete Lyleboy 10,00 
Sabonete Carnaval 7,50 

Já regularizou sua si
tuação eleitoral ? 

Procure o escritório 
do vereador Quaresma, 

Delfim Pereira Montenegro 
CONSTRUTOR 

A v. Santos Dumont, 626-Tel. 69 
Nova lguauú - Est do Rio 

O quarto tipo de brotoeja comum dos bebês é a cros
ta do couro cabeludo. uma forma especial de eczema que 
aparece geralmente nos primeiros meses de vida. Surge sob 
a loro·a de partes escamosas, dando um aspecto •uJo. O 
melhor tratamento é evitar completamente o contacto de ó~ua 
e sabiio com o couro cabeludo. Faça uma limpeza com óleo 
para crianças, embebido em um chumaço de algodão. A re· 
p.-tição dêste tratamento. duas vêzes por dia, amolecerá as 
cro~tas e Hpre~sará seu· dl):--aparecimento. 

Curso Washington Luiz-, 
DATILOGRAFIA - Of[CIAUZADO 

Aprenda datilografia com elicienciu, sob orlenti•;&o de 

1 
professora diplomada. lfáquiMS 110,·as. Con!erem-,e 
diplomas vitados pela Remlngton. Aulas dlernu e notll...,, 

CUílSO OE TAQUIGRAFIA Ol·ICJAL!ZADO 1 
AV, NILO PEÇANHA, 436 - soe - NOVA IGU>SSÚ -----
ManoeJ Quaresma de Oiiveira 

COMPRA E VENDA DE Il\IÓ\'El~ 
Caeas-Sitios-Lotes Comerciais e Residenciais 

Escritório. Av. Nilo Peçanha, 23-1° Bftd. 

Telefone 126-]20 - Nova Jguassú --.,_...,..,..,.......,.....,....., ..... __ .,.,._-_....,.. ______ _ 
Pasta Lever 9,00 

•• O' ••••• • " · ·· ·•····· .... •··•·• .... -Talco Lever 17,00 
Banha, lata 2 k0

' 

Banha, pacote 1 f·. 
l'elJilo Raiano kº 
Salslch& Wlls<ou 
Fll(O em ,·~ld,, 

100.00 
16,00 

16.0U 

17,üO 

.l ·ºº 
Mercadinho 

Faixa Amarela 

Rua dr. Tlbau, esquina 
de Bernardino Melo 

t'Oll'U \'l"Otlt-r. 

t Hnctrel se Deus quistr. 

Oficina Mecanica Agostinho 
Consertos, Reformas em geral e Acessórios. -

Solda Eletri<a e a Oxigênio. - Pinturas em 
geral. - Serviço de Torno, Prensá e (stu1•· 

Olivei ra & Jordão 
Rua dr. Tibau, 60 = Tel. 124-Jll - Hova lguassú-E, do R~ 
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Domingu, 27-X- 1~()7 COllllEIO DA LAVOURA 7 

Em d:ç::d:m~aesp.RuNraac,Disona11r ér'flfé.fil~~r 
• IGUASSUANAS 

TU'l"' ===e....-" -,-[xtermtna(dO de ratos, exames no laboratório 

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE MOVA IGUASS0 
1 Cartório rio 1º Oficio 

Edital deCitação 
NA FORMA ABAIXO : 

e fornecimento de remédios 27 de outubro de 17.">2 ff celel>rndo o contrato entre 
a ca,a e o morgado de Maraplcu e o bispado <lo Rio de ,la-

,\ ..i• Jnspcto_ria Jo Setor dC" llagu,11. tlt?IH..'ndencia d0 ueiro sôbre a Igreja de Nosa1.t Senhora da Conceição de Ma
Departamento ~acional cf(\ E,11Jcmi11s Hurllis. qr~e acaba de rapicu. F.ocootra-se nessa tgreja uma placa de mórmor~ que 
instalar um Jiiboratóno nos f,,ndn~ do C't:•11tro dr Saude local. menciona êste fato e quo está afixado. na po.recle fl C8quer
sob a cbeUa tflcnka do sr .• Jo .. é GoaçaJ\·ps F.vangelh;tA.. ioi- da do altar, já mela soterradt1. 
l'lou nnt~-ontem. dia ~r1. em N'o\."u fguu6s1i, um trabalho dP 29 de outubro d(' 1131 _ J~ batizado Clemente na ca· 
extermiofo do~ rutos, vbH11do assim prossf·guir em sua ram- pela curada de l\ftt.rap:cu. filho do caplUlo·mor Mnno~I Pe 
panho contrd a peste, reira Ramos de Farlu e Lemo• e <f_ tlelen1< de Andrade So,i 

O doutor Admirlo Alvu '1,: Mendonça. Juiz de Direito 
Ja Comarca de Nov ~ ta:u .,-Hú, E11ado do Rio de Jinelro, po.H 
nome:açAo na torm;ii d.it l..-1, etr-

Faz sabr:r Que pr,r (tle Julzo e Cartório do to Qf;cln, ,. .-; 
procuu a Ação Execuliv~ en1 que é ,,u Arnaldo Pe, 1• 1 r,i; d1 
,:;uva, e como aulora e c1:1<slonola de Antonio Ferrei,a Dt1nle-, 
Anunciação Fi>rreira Tnrre<t. qn,: dfle às fõlhas .. 7°. Rt."C'lúbl\ ca 
doa Est11do, ltnlctM dn B·a~J 1 - Atma da Rrí1Ubllc1. Es1aoo to 
Rio de Jandro. Com:uca de Nt1va 1guanú. Eu, o Bachartl Üf• 
tullo Mou,a Fi1ho, Servenlu~ri" v1111icto do Segundt> Oficio Oe 
Jus11ça desla Comarca de Nova fguaasú, Eotado do Rio de j, -
rudro. com as lunçõts de Tab·d· .lo de Notas, rto PUbllco Joa\ ... 
ct1I. Escrivão do (;:.v l"'I e Oticbl da Primeira Clrcunacrl(àO do 
Rc2istro de lm6-.,rl,, Prlrnc!ro tislrllc,. exceto Com. Soares, por 

Al~m da desrattZ·1çlo. 0 ~l. N. E .. Rurais, no laboratú· . to Maior. Clemente, nat:-cldo no engenho do HCU ptt.f, f'ffi ~JR
rio QUE" lnst~ou no Centro de ~audP \ asco ~ar?elos. tem I rapicu. fez seus et.tudo~ no Rio de ,l~oetro, ,Joutortt.odo-~t-1 
pessonl habilltado alJ para atender ao publico d1ànarlamentc, Pm Direito cm Portugal 118 ('nlversldade d~ ('olnii>rn onM 
de ; às 16 horas. Jazendo gratuitamente exames de fezes, lecionou muitos anos n~ Colégio ,\lllltar. 
e fornecendo os remédios necessários As pessoas ~em re 
cursos. nomeação na forma dA Lt'. ele-. Certifico - por me haver aido 

vrrbalmr:nte ped1dn. que revtndo tm rntu cartório e podet o 
ino .. 3-Cfº C:e Transcrição dt Imóveis, dele a fia. aeten1a 

r70) consta a lr&n~cflçào do 1enr atg_u·nle: .Numero de ordtm : 
32 210. Oala: 23 de juoho de 1956. C1rcunscr1çao ou distrito: 
- 1-"rlmetro. Dennmin;.çtn ou ,ua e numero: Prtdio n. 18-1 cta 
rua SebaatlAo le e o respectivo terreno. alto nesta cldad,. den
tro do perimelro urbano. caraclerlstlcoa e c:onlfontações: Pré oi o 
11umern cento ol•tnla ~ quatro (184), da rua Scbaatllo de L•· 

Aulas de doces, salgados e bolos 
~ta. NEUZA 

Aceita enc"mcnl.la para kr,tas e casamentos. 

Atende dià.riamenle à rua da Concórdia. 170-N. Iguassü f

l <OHSER!!!~:~~nt~R!S~~~!R~u!! MOSICA 
OFICIALIZADO 

..-tua llernardino Melo. 1561 
Acham-se abortat; as rnatr1culaa nos eeguinle:i cursos : 
lnklaçao Muslcnl (destJe 4 ,rnos), Pré-teórico, Teoria, 

Nofin~as de Morro n~udo IA e a d e m ia s 
(Do correspondente no e. A. p. 

J 
Hilrmonta. 11t~t6rHl ,ie. l\lú .. ica, P1an,l, Violint'.J, Acor
d,•nn. Ctrnto. (;anlu Corul, Jlttllet e Jn;-.trumentoe ae sópro. 1 

cerd-,, de moradia, com ,ala, quarto e c:02inha, de conttrução 
p1óprl& e do resp<c1lvo ltrr•no, próprio, que me<le dez \10) 

1 me tros de frenle e nos fundos e trinta (30) metros de extenslo 
Je cad,. ladf"I, da frente 110,i fundos 11mllando doa ladoa c:om o 
transmflenle e nos lundoa com José Oullherme Perelro, der
;ncmb,ado de maior porçlo. Nome, domfcfllo e prollsslo do 
adquirente: - Arnaldo Peretra da Sllv;i, bruilttro, cauc1r', 
construtor, reaidente e dam1clllado nesta cidade, à rua S,b~~. 
1lão Lacerda, 134. Nomt. dornlc:lllo e profissão do t,ansmi,t'n• 
te: Anlonlo Ferrelr• Duarle, portuguê,, desquitado, proproer., 
rJo, rtsidente ,. domlclllado nest:1 c1daor, à rua Sebastião L. • 
cerd:,, n. 176. Titulo. Compra e Venda. Forma do tllulo, d.IH,. I! 
Serventuauo: - Eacrltura lav,ada em 6 de ou1ub10 dt: 19~1·{, 

nas no111 do Tabelião ~o 2• Ollcfo de,t• <Idade, no livro 1n. 
lfs. 14v. Valor do contrato: - Cr$ 25 000,00, Imposlo sobre C l 

Hélio Lopes Ferreira) 
Foram instltuldas, no Colé

gio Afrâolo Peixoto, quatro 
academias (Ciências.Letras, 
Geogruf1a-Hit--tória e Bdus '"\1 -
tes), rompost~s de 20 cadclta-, 
cada, que serão preenchida, 
pelos alunos de todas as sé 
r1es e cursos, que se des1s
caram oos e~tudos das supra
citadas disciplinas. É mais um 
prêmio-incenti10 que o C.A. p_ 
oferece a se u s estudantes 
pelo seu lnterêsse em busca 
da sabedoria e arte. 

A da Po1Jc1a MUitar, do Rio. e a 
Lha Fluminense serão as Sondas 
de Mlls.lca que abr1Jh3nt:u·do n fes
ta de São Francisco de As~IS, cujo 
proJrama abrange todo o dla de 
hoje. AJvorada; ml!'sas às 6, 7,30 e 
10 horas, esta solene; distribuição 
GO pio bento; Jogos re::reõtlvos; 
p.u de sébo; procissão: sermão pelo 
nujOJ" capelão da AcademJs MUitar 
das.Agu~ ~egras, Pe. ArquJmedcs 
Sumo, bénç.\o do SS. Sacramento: 
leilões: um no adro da igreja, o ou
tro na ~ça da Estação. e encerra
~to as 23 horas com fogos pi
,o'.~cn.Icos. AssJrn será êste ano a 
bomena,em tradicional ao padroei
ro 1oea1. 

- O Presidente da CornJ.ssão da 
festa de Sio Francisco de As!.1S de 
19!>8 ~rí o sr. Franc-isco dE. Sous.a 
Lobato. 

- DeSde 3•-!elra encontra-se aqui 
estacionado um carro do Serviço 
Nacional de Tuberculose. atenden
do tratwtamente em chapas radto
piflcas a numerosas pessoas. Está 
de panbens o sr. Sílvio Luiz Mar
que,s por consegUir a Vinda da im
portantt contnbutção de combate 
áQuela doença 

- ~e--no, comunicar Esperante
Jo que o esperanto ~stá sendo ago
" aqllf rn!nlstrado à rua Lionel 
Gouvela, lOJ, em sua sede. 

-AnJvers.érios: 18, sta. Paysy Al
ffl da SUva; 23, 'ila. Nadlr José 
Carlos e mentna Náct:ia Maria Ran
Ctl Leopoldo; amanhã, sr. José Lo
pes de Arauio e novembro, 2, sr. S1-
netto Ferreira da Costa. 

- An.lversárlo5 de casamento : ho
je, o Sr. e sn.. Aniceto Maciel. 

- Nuclmento; 16/9, Cristina ti
lha do SJ". e sra. Antônio Nef"Y de 
XJra.nda. 

--~-----
P.S. P. 

Convocação 
Convoco os srs. Membros e 

simpatizantes do Partido, bem 
como os componentes de di
retórios e sub-dlr•tórios, pa
ra uma reunião a realizar-se 
nesta cidade à rua Marechal 
Floriano Peixoto, 2137, 2° an
dar, no próxlwo dia 6 de no
vembro, às 20 horas em 1• 
coo vocação e às 21 horas cm 
::.•, a llm de serem escolhidos 
os novos Diretório e Conse
lho n~uberatfvo. 

Nova Jguassú, 24 de outu
bro de 1957. 

Jesus de Castro Vieira 
Presidente 

FOTO fEL/TJF: J,t>ode•.e ~ domid!io p•,- ........ IA>. 
• . &trito'\ p-,• d.cea1&e11,ws •m 30 mi-

:.:0.,10&. ilpe~11.h.>u ,m reprodaijl:t de- ,~trs.t<II a era7on. !\6pia • 
V1ndu dt m.iqa.iDu, ... filmes, quad.ro,, sut.os e &l.bus. 

... M-....i Fi.,1aae, n,:.-L•l•-Tel. ,u-~ ....... 

E. C. IGUASSU' PROLAR S. A.1 
Resoluções do Con- Agência de 
aelho Administrativo 

Hova lguassú 

a) Tomar ciência e arqul
tar o oficio d~ LID que deu 
conhecimento a êste clube 
das medidas tomadas quando 
do falecimento rlo Presidente· 
bJ con•Igoar um voto de pe: 
l&d r pelo laleclmeolo de Joil<, 
e Morais, geoltor da asso

eiada lolanda Morais; c) oflrar aos sr.. Joeé Nobel! So
er e Antônio Nobell Soler, 
enviando-lhes condofêncla, 
~lo laleclmento de Casem•ro 
· obell Borra<; d) nomear os 
"•· Crletollno da Silva Cha 
vea e Dornin1?os PanelR para 
Pepresent.arern o ~lube na mis-
1& de Casemlro ~obc:11 Borras· 
e) agradecer e· arquivar o~ 
ºc11

1 cios do Mesqulla Te II is 
Ube_ 

Nova Jguassú, 22 JO Hf57 

All\aury Pltnenta de l\lora.e1 
Dltetoi ~t"".11 de "iccrcl;,rin 

A PROLAR solicita o com
parecimento à sua nova Ag~n
cia de todos os portadores de 
títulos em atraso, a llm de 
que não percam o direito à, 
lmportílncias já depositadas 

Comunica, outrossim, que Of 
pagamentos de mensalidade, 
poderão ser efetuafloA cllre
tamenLe à nova Agêoda, i· 
rua }larecbal Floriano Peixoto. 
1748. s/2, a partir dus S,30 h,-

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

velo. Fidelidade. 

Roberto Cabral 
CORReTOR OPICIAL 

R. Governador Portela, 314 
Tel. 418 - Nova Iguasoú 

• o GURI 
A CASA DAS P.OUPINHAS PARA Ci!IAHÇAS 

Uniformes Colegiais - Rendas -
Lãs - Linhas - Botões. , 

RC.\ ~:. ,1srr.o MEl'iOONÇA LIMA, lZ6 - NOVA IOUASSÕ 

ft. MftCffftDO uon. 
Construções e recons

truções em geral. 
PREÇOS MÓDICOS - ORÇA~lENTOS GRÁTIS 

Av. Hilo Peçanha, 1O3O-Tel. 467-Hova lguassú 

Á PRAÇA EMPATARAM 
Coqueiros e Mercado NPrio de Souza Mariz, pro 

prietãrio do negócio de llqui 
dos e comestlveis denominado No último jogo que dlspu
Mercearia e Bar Gato Preto I taram, a S. E. Mercado e o 
sito ã rua Getulio Vargas, 130' E. C. Coqueiros empataram 
nesta cidade de Nova Iguassú' de 4 X 4. Após estar perden
Estado do Rio de Janeiro. de- do de 4 x 2, a equipe do Go
elara aos seus fornecedores e queiros reugiu bem para COD· 
á praça em geral, que nesta seguir o empate nos minutos 
data vendeu o referido esta- finais da peleja. 
belecim~nto, livre e desemba· Na preliminar, venceram es
raçado de todos e quaisquer petacularmente o~ aspirante& 
ônus, ao sr. Augusto de Sá Pe- do Mercado por 5 x 1. 
reira e Silva e convida a to- _ 
dos os que se julgarem credo- ------------
res de sua firma a se apre
;;entarem dentro do prazo le
gal e devidamente documen
tados para liquidação de con
tas, no endereço acima. 

Rasgou seu terno 1 

SERZIDEIRA 
br~ºJeª ici!

7
~assú, 16 de outu- Rua Bernardino Melo, 

no 1549 Herlo de Souza Marlr 
De acôrdo: 

Augusto de Sá Pereira e SIiva 
NOVA JGUASSU' 

-~· ... ·~· ....... ~----~---·---··· .. ~· .. ------NOVA AURORA 
Bairro São .lorge - Ramal de Xerém 

'fE!lRE:-lOS SEM ENTRADA E SEM JUROS 
Próximo a Bel!ord Roxo - Facilidade de con
duciio - ótimo clima - Franco progresso. 

Loteamentos inscritos no Decreto-lei 58 
\'E:<DAS: A,·. Rio Branco, 91-56 andar-salas 10/12, 

ou com o sr. José Vieira de Melo, no local. 

Empreta Fluminense de bpansb Territoríal e Agricola ltda. 
.... ~ ...... ~ ..... ~ ..................... ~ ..... ~~4 

Alugam-se loias 
Bem localizadas no Edifício Imperial 

tEm frente ao Rodoviário Getúlio Moura) 

Rua 13 de Maio, 85 
Tratar no local com o zelador sr. Miguel 

Automóvel x Terreno 
Vendo ou troco ótimo ter-

1 f'HO, mugrJificamente localizc.1-
do nc, t:Ordçào de Nuva lgUHS· 
S;.ú. Rua res dendbl, serve para 
mcorpon,ção. Troco por carro 
c1P 5'.t em diRrite. Trütur ~ rua 
I:! dt:' l\.lhio. 8.\ :}<1 tond· r . gru 
P'.J .IUI, Shlu 1, d1:.riurnt!O\l'. 

Alugam-se u u l 3 >P•rtam,,,,. 
tos, à rua Mart!~ 

<.·hei Flo11 no, 2457 (ap. :102 e 
JO:i)_ 1'r•t,,r pelo lei. 2~5. ;; 

Motocicleta Vende-se um a 
motoclclt:ta ale

mã, marca Oltmpie, motor ILO 
em perfeito tun elo na men to 
ano 195-+. 1iS e. e, ltcenca 1957' 
CrS 30.000,00 ou troca-se vo; 
uma geladeira do mesmo va· 
lor. Ver e tratar com o sr. 
Waldemar na ACISA, Rodovia 
Presidente Dutra, km. 15, de 
segunda a sábado das A às 18 
horas 

Bar e Quitanda passa-se um 
Bsr e Qul

tand 1• bem loc:eliza.do à rua 
Berna1dlno Melo, 1317 (em 
frente à cancela). V'"r e trala1 
no local com o sr. G >mes. 

2- 2 

Aluga-se uma casa CO,l) dois 
quartos, s1tla, cozi 

nha. banheiro e varanda co. 
bPrld, ó rua Morest11 li u onctit 
U:t Trat&r no local. ' 

Vende-se um terreno na rua 
Silve Juntor, me· 

dmdo 9 x 20. Rua calçada, luz 
e á&ua. Preço : Cri 170 000 O() 
~nformar;ões na rodacllo de':ue 
Jornal. 1 

Terreno - Bairro da luz 

40 000,00. Nova Iguaull, 23 de junho de 1950. O Oficial do tt -
glstro: Henrique Duque Estrada Meyer. - (Colados e devld,
inenle inutlllzados seles federais no valor total de quareota e 
um cruzeiros e cinquenta cenlavos (Cr$ 41,50). lnctu,ive o de 
[ducação e Saude, um outro judlcltrlo, desle Estado, no valor 
•e cinco cruzeiros (C,$ 5.00) e mais os de aposentadoria, 0111-
.Juais, no valor lolal de dezc,sete c:ruzelro1 e quarenta centa
.~, (Cr, 17.~0). ERA o que se continha em a transcrição aqui 
bem e lfehnente reproduzld• na presente certfdilo, 1 qual me 
reporto e dou fé, nesta cfd•~• de Nova lguassú, Estado do Rio 
de Janeiro, aos dezesseis (16) dias do mês de maio do ano de 
on!t novecenlos e cinquenta e sete (l957J. Eu, Lourlval de Frei• 
,as, Sub-Ollcia1 do Registro, ~ dallfografef. E eu, Geluflo Moura 
filho, Oliclaf do Registro, • subscrevo e assino. Nova Iguassú, 
16 de maio de 1957 (as.) Oetulfo Moura Filho, Oltclal do Re
gistro. PETIÇÃO DE FLS. 17. - Exmo. Sr. Dr. Juiz de Dtreilo
Anuncfação Ferreira Torres, que também se assina Anunciação 
Ferreira, na qualfdade de cessionária de Antonio ferreira Duar
"· nos aulos de Ação Executiva que êste move conlra Arnaldo 
Pt"telra da S11v.1, que translt1t pelo expediente e Cartório do 1• 
Ollclo deste Julzo, vem peta presente requerer a V. Excla, se 
d1eno ordenar a designação do dia e hora para a reallução da 
praça dos bens perlencentea ao Exocutado, expedindo-se 01 
compe1enles efüats, na lorma da Le•. Nestes termoa, P. dele. 
,;men!o. Nova lguaS!ú, 3 de setembro de 1957. (as-) Marlo Soa• 
res Pe,efra Junior. Despach,: Nos autos. Em 3-9-57. (u.J 
Admárío Mendonça. Desracho de U.. 18. - E. o edilaf de pra
ç•, cem as caulelas legas Em 5-9-57_ (as.) Admárfo Men-
1nnça. O presente edital serll publicado com o prazo de Jrlnta 
( 10) dias, e afixado no lugar do costume, de acõrdo com a Lei. 
Darlo e passado nesta cidade de Nova lguassll, Estado do R•n 
de Janeiro, aos oito (8) dias do mês de oulubro do ano d, mll 
H1Yt:centos e c:lnquen,a e sete (1957). Eu. Raul Ànloni,, úr, 
S,lva /u•,ior, Tab~1 1ao. subsc-revo. O juiz de Olrdto: Admd• 
no Alt-ts d~ N.,ndfltt(O, 1-2 

Fernando Celso Guimarães 
ADVOGADO 

Rua Getulio Vargas, 58 - Sala 14 - Hova lguassCi 
Diàriamente, de 9 às 12 horas 

E D 1 T A~ -----
Registro de Imóveis da 2• '-!lrcunscrlçio 

.- de Nova lguassfi ' 

Hermes Gomes dJ Cunho, Ollci31 do R,gtslro de Imóvds 
da 2• Ctrcunsl r ç-An. 

Pt>ltl pri.:scnh', Mt"nd~n.:lo c10 que Ih~ foi requerldn r"r 
Anlonlo V~1dlel"m l' out,o!I, intima Jo~é fc-rreira Séc:da, He110 
An~ré d-t Silva, j1.hC Bt"z.erra Caval;:.nt'. Eurídice Maria ti 1-
lhe1ros Dorla, J·--.~é do! S11ntos Ut'rlo e Joãc, Simões, por se en
contrarem tm lu~,,. lgno,ado p;:u~ comp~rtcerem em seu CM
tório, à ,u, dr. Ü~·t•1lto V""e:~~. 90, nP~1;1 cldact~. e pa,:?:arem a1 
lmportanc-i•~ •11! C1S tO 800,"0, ô.300.no. 4.550,oo, 4 200,oo. 
4 050,oo e 5 850,oo. 't'l'P ·r1ivam1 n1,•. rt:ftrrntes às presta(Õ •s 
·1t,audu dos lo1e5 cfr 1.-,r1•no ~ttuaoo.t oú "'"jardim S.ào Jo~é'", 
no 2·• citstrltô <11:'Sk '\1uni, íplo. Q11elm11dn9, por llc1 promeUJ01 
comprar e ili que ::11• Vt'IICl!rem ;.1é a dttla do pagamento, aoll 
P_tua 11t•, d.:c,,rdd,~ o pr.uo legal, suem os rompromlasos res-
1·111ltt,11i-. t: c.·ancet,ldJ.i_ a:s respe1.:1ivaa avr,b~,oes. nos termos 
do ar! 14, p1ragrafo 5°. <*ô Detrt'to J 079. llc 15 de setembro 
de l~Jf. Nr,vo lguos,ú, 2j de 0•11ubro de 1957, O Olicfaf: 
'!.:::::::....Gonus ti~ Cunha J-2 

1.' E I~ E VISÃO 
Téc:nico Especializado 

RUA COMENDADOR SOARES, 153 - FUNDOS 
ESQUli'-A A V. SANTOS DUMONT 

,Junto ao tPnt•no dos Eucaliptos-Nova Iguassú 

Vende-se um de 12 x 30, rua 
Senador Pompeu, Quadra K 
rote 14. P, eço á vlata : e, s 
60.000,00. Tratar com o sr. R 
de Matto•. - Fl1calfzaçAo da 
Prefeitura 

-------------------------------
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f azen~a-pilôf O para eStU~OS e São Paulo, mai~r nro

peSQUiSaS agro-pecuárias ~~!:~~:·~:}:~:!!~.~ 
,. 

Futuros agrônomos e v,tnir:lirios ganham novo 
centro de orientação profissional 

1-1prese.-,b1ndo aumPntos suces 
üvos. a putir de 19~9. ano em 
qu~ o tr>tal d e tais aves era 
de 11.179 8:JO cabeças. Em 1952 
,l t o l&l era de 13.686.020, e cm 
195:l. de 1, , 975 00 cab, cas de 
~alinhos corp o v ~lor r orrf"s 
ponrlente de C, $ fl'>4.302.()/l0.0'1. 

Red. e Oficinas : Rua Bernardino Melo, Z075 Telelone, l&I 

ANO XLI NOVA IOUASSll (estado do Rio), Z7 OE OUTUBRO oe 1957 ~~ 
Objetivando proporcionar AOS bC:tdémicos de Agronomia 

e Veterinária mais um campo de pesquisas e estudos, a fim 
de que pO.$S&m sair da Universidade t·om !-.eus conhecimentos 
prál\cos na melhor forma, o Ministédo da Agricultura acaba 
de iniciar uma nova experiência criando uma fazenda-pllôto 
em terras de Universidade Rural. 

Fazendas de Madu
reira, Morro Agudo, 
São José e Tingu<Í 
S:tuad.t"- no l\lunicípio de Nova 

Núcleo Col~onial "Sa nta ~\ice" 
Edital de Concorrência Administrativa 

Alunos firmam um acôrdo 
A concretização dessa lnici·1tiva deveu-se a um Convê

nio ass1nAdo entre a Cooperativ~ dos Alunos da Universidade 
Rural e o Ministério da Agricultura. vis~mdo à instalaçAo. ma
nutencâo, administração e conservação de um estabelecimen
to rur~l denominado tezenda pilôtC", que será o celeiro de 
gêneros alimentkios necessários a uma outra entidade, criada 
em novo convênio: um restaurante, que funcionará na ârea 
reservada à Escola Nacional de Agronomia, 

Re vela acentuar - segundo 
o Serviço de Estatística da 
Pro<lucão, do l\linistério d~ 
Agricultura - que o valor da'3 
aves em aprêço acusou um 
aumento de CrS 251.861 000,00 
e-m relação Ro ano de 1954. ...................... _____ _ 
a. n. filhos ~e lguassú 

lg11n,,ú, E,tado do Rio) 

A $anta Casa de Mlsericór· 
dia do Rio de ,Janeiro, na qua
lidade de núa proprietária das 
du ,s primeiras fazendai; e de. 
plena proprietária das duas 
últimas. chama a atenção dos 
interessados ni,s aludidas ter
ra~ para o Protesto Judicial e 
Notif1c•ção que Interpôs no 
Juizo de Comarca de Novc.1 
Iguassú, cartório do 2° Oficio, 
sito n~ rua Getulio Vargas, 78, 
que aprecia e examina a si
tuação juridica das fazendas 
em aprêço. Faz sentir, outros
sim, a qualquer interessado, 
indistintamente, que nenhuma 
modificação, loteamento, des
membramento ou venda pode
rã ser !eito das aludidas ter
r?s, por quem quer que seja, 
senão pela própria Santa Casa, 
únicH proprietária das fazen
das referidas. 

'forno públlco, para conhecimento dos lntereM<ado, 
~ue esta Admlnhtroçõ.o receberá propostas até o dia !J dê 
novembro próximo, a-. 9 bora~. para a cnn,-,trução de uma 
p,1s-.iagem de alveoar1a para \"eículos sõbre o rio Cacaria 
, oolorme proieto aprovado pela FDC. do 1.N.l.C. à ,1tspo,1'. 
çào dos Interessados na Aclministração do Núcleo, Km. ~ 
da Rodovia Presidente Dutu, das 8 às 11 horas. 

As vantagens 
Além de posslbilltar aos estudante:; maiores experiên· 

das no plantio de cereais e cuidados COiT'I as aves domésti
c&.s, suinos e bovinos, a fa2:enda pilõto lhes facultará v~nder 
refeic\les a preços baixos no res.taurente 3gora criado, pois 
com a produção racionalizada, v~lendo-sP. das mais modernas 
têcntcas postas em prática pela agi icultura dos nossos dias, 
o custo de producão baixará dP muito. O novo estabeleci
mento servirá refeições aos acadêmicos, professores da Uni· 
versidade e aos servidores do Ministério da Agricultura que 
ali servem. 

Resoluções do 
Presidente : 

sr. 

Tôdes as dependencias da tazenda-pilõto, bem como o 
restaurante, deverão reverter ao patrimônio do Ministério da 
Agricultura. caso as providências previstas nos convênios se· 
jam concretizadas pela Cooperativa de Alunos, que será a 
sua executor&. 

DR. LEANDRO CARLOS GRANDINI 

a) - Aprovar a ala da reu
nião anterior; b) - aprovar a 
resolução do 2° vice-presiden
te que determinou luto oficial 
por 8 dias, motivando a trans
teren,,:ia da domingueira de 20 
para 27 do corrente, em vir
tude do falecimento do 1:r.s::::0-
ciado dr. A ta ide Pimenta de 
Morais, apresentando à fbml· 
lia enlutada. bem como ao E. 
e. Iguassú, as nossas condo
lencia~; e) - designar c o m o 
auxiliar de Tesoureiro o Asso
ciado Wilson Elias Nobre; d) Minittro Lafayefte de Andrada 
- dar autonomia à seção de Provedor 25 
esportes, designando o asso-
ciedo Enéas Pereira Belém Gllrlos Rlbºrlo dll s·11u11 

CLINICA GERAL 
para responder pela mesma; U H t. U U 

Doenças do Coração - Eletrocardiograma 

Consultório: Rua Mal. Floriano Peixoto, 1798 - Sala 201 

Quartas e sextas-lelras, das 14 às 19 horas 

Despachante Ol!clal da Se
cretaria de Segurança Pú
blica junto à Delegacia de 

Policia nesta cidade. 

e) - i n .: 1 u I r no quadro de 
.:ontribuintes os srs. Enio José 
Fernandes e Erodices Gomes 
de Azevedo; f) - realizar no 
próximo dia 16 de novembro 
0 baile do ai vi-rubro, e exigir Rua GetúlloVargas,225-Hova lguassú 

Leopoldo ... 
os seguintes trajes : Cavalhei-
ros, terno branco; Damas, saia DURVALIHO DOS SANTOS 
e blusa ou vestido, desde que 
obedeça às côres do Clube ri- Despachante Estadual 

Conclusão da s• pãglna 

Leopoldo Machado foi especialmente um lidador e um 
ltlenllsta. Como lidador, sua vida to! um dignificante exem
pl-> de trabalho, de perseverança. de rara capacidade pro
dutiva: lutou desde tenros anos e espraiou essa luta produ
tl<a através da adolescênola, da maturidade e até às por
tes da velhice; como Idealista, pelejou nas estepes da llber
d,.de de pensamento, de !Jóias, acolhendo com entusiasmo 
tudo qGanto fõsse novo e bel", libertador e construtivo, re
vr,lucionsr!o e nobre; seus esforços de várias décadas es
praiaram-se pelos campos da Imortalidade progressiva do 
E<p(rito, encontrando para setor mais alto de suas atlvlda
d,·s o cEplritismo, pfncaro altaneiro na serrania da lmorta
li~ade na alma humana. 

gorosamente; g) - realizar no 
dia 27 do corrente uma do
mingueira com início ás 21 hs. 

Serviço de Contabilidade 

RuG dr. GeUilio Vergas, 58 
Solo 22-A 

Eeonõmlca e financeiramente viveu e «desapareceu• 
pobre dd arena mundana; educador, profe8sor, jornalista. 
pn,emista orador possuidor de admirável cultura lntelec
tt,>\I retr~tou bem' cinzelada e !orle sua própda existência 
en, 'urros como; Poesias. Contos, Viagens. Teatro, Polêml
c~ K tudo• Teses e Biografias. Tiveram papel saliente ~m 
sua vida e;p!rlto-lnteleclual •Brasil, berço da Humanidade•, 
• o Espiritismo é obra de E1ucaçiio•. •Da responsabilidade 
do, E,pfrltas do Brasil», •Uma grande vida. (b1ogralla de 
Calrbar Schutel) e outros. 

É lndlspenst\vel se destaque o seguinte: Leopoldo Ma
cl,a<lo teve em sua espôsa, a ;>rof.' Marllla de Almeida Bar
bos&, companheira de raro valor, cart\ter bem modelado, 
que !oi o •anjo bom• de sua exiotência. Bonlsslma, a sau
do•a senhora foi-lhe a alma e o braço forte na fundação 
e manutenção do Alb~rgue Noturno Allan Kardec e, prlncl
p,ilmente, uo Lar 0~ Jesús, que •~ osten.ta gracioso, modes
t11, mas vencedor iocrustac1o ern alta c11h1ul cm Nuva Iguad
sú. E,t><dO do Rio. A ela, pois. é tumbém uos•a homenagem. 

N,da vamos dizer a re,peito d,• . l)uu!rlna Inglória•. 
de .,P1gmeud contra Gii,!aote~ •• tio cNttb1I. do-, Crlsl~os i\o
voi;, di:, •Ci~11lhrn10 e Esplrltlsmoll, drl -_,, (iuerra ao 1-arl'-ai~· 
moll' llu cJu)gct, Leitor. por tl me~mo•, do 11f ruzada do Esp1-
r1t1s'mo J~ vivos»... N••seR trnb•lhos se fica <'Onhecendo 
bem a t~IT'pera, a indepcnd~ncta, o valor, a coragem, o b.C· 

ru~•tarneuto, li lcaldad~ do prol. Leopoldo Mach•do. 

Nova Iguassú, 23-10-1957. 
Iray Ignácio - 2° Secretario 

NOVA IGUASSÚ - E. 00 RIC ....... ~~~~·~~ .............. -.~~~..-.. 
COMERCIANTE ou INDUSTRIAL 

Faça da 
ASSOCIACÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
a defenso~a de seus direitos e prerrogativas 

Asslstênda Jurídl<a h 3" ., S". e ,~bados, das 9 is 12 horas 

Rua Mendonça Lima, 236 - Sobreloja -... -......... 
SR. COMERCIANTE : 

Qualquer associação de classe só é forte e poderâ 
zelar pelos lntcrêsses de sua clnsse tendo nela grande 
número de associatlos. 

Unidos seremos tortes. Peça a sua lnscriçilo ao 

Sindicato do Comércio Varejista de Hova lguassú 
Sede própria: Ruo. 13 de l\!alo, 85- 3° andar - Sala 305 

1 • .#-.---------.--------.--~---::----=-.-;;:;; ........ .,..., 
Contratos de Compra e Venda 

com Reserva de Domínio 
Para a validade contra terceiros, di"põe o Decret~

Lol n. 1027, de 2 de j11ne1ro de 1939, em seu artigo 1 • 
que tai• contratos deverão ,er traai,critos no. registro 
pübllco de htulOb e doCUIJlentos do DOMICILIO DO 
l.O~IPRADOR. · 

Qualquer registro leito FORA do domlc!llo do coru
prador, Invalida o documento, tornando lnoper11ote a 
garaotla almejada pelo vendedor. 

ltaguai. 20 de outubro de 1957. 

NORMANDO AL\'ES l)A SILVA - Administrador 

ESCRITÓRIO DE -ADVOCACIA 

RONALD CARDOSO ALEXANDRINO 
Inscrito na Ordem dos Advogados 

Escritório : Residência : 
Rua Paulo Frontln, 61-S. 1 O Rua Mal. Florlaoo, 2036-(. 17 
Dlàrlamente, das 9 .)s 12 hs. Telefone 263 

Nova Iguassú - Estado do Rio 

Edital de Citação 
de Francisco de Paula de Oliveira, na forma abaixo; 

O doutor Admárlo Alves de lfeodonça, Jolz <le Direito da 
Comaroa de Nova Jguassú,"Estado do Rio de Janeiro, em ·exerelcio 
na form& da lei, etc. 

Faz saber eos qo~ o prestote edltal Tirem, ou dele conbeei
mento tivorew, expodido nos 1otos de Açllo Or~iolizl• de a. .. 1,1o 
do Contrato Comolada com a Reinttgraçlo de Posse. tm qoe ~ H 4 

tora a Cia. Faundas ReoniJar Normandia S. A., qoe sr proUAa 
perante este Jolzo e Cartório do Qoorto Olfolo, que atendendo 10 
que lhe foi requerido pela autora, tendo em vista estar o eitado 
em lugar Incerto e não sabfd'>, conf,,nne t>ettidão do dicfal d,. Ja,
tiça da l l' Vara Cível do Distrito Federal. de fio. 18,., pelo pre
sente edita), que ser, afixado na Hde de!õ!te Joizo no lugar de 
eostome e, por <'ôpia, publicado no pruo m,ximo de triata (30) 
dias, uma Vfl& no 6r~lo ofici11l do Estado e, doAS. ,ezes, e,m jor_naJ 
deste M nnleípio, CITA Francisco de Paula d• Obnlra, br111\mo, 
advogado, bem como sua mulher. se cuado fôr, para no prHo de 
trinta (30) dias que correr6 da data d• primeira poblicaçllo do pre· 
sonte, fnM-1e

1 

repruentu na causa e contfisttr, ~do de arõrdo 
com a petição inicial abaixo resumida~ - 'Por ucntora de 1,2 &e 
f,,verelro de 1940. lavràda tm notas do;Tabelilo do 17• Oficio do 
Dlstiito Feder11I. livro 284, n.. 86, doe. n. 7. a Sopl~eante pro111-
tou vender ao Soplieado, pelo preço de C,$ 12.4711,"0 (dose•ª 
l']Uatrocentos e setenta e oito cro:reiros é chiq~n~~a centavost a 
t~rreno de sua propriedade, situado 11nte M a111cfp10, à Estrad.• &a 
Limeira (projetada), com a ire• de t03.98ij m2, com ~s "~ollltl 
uracterístieas · - "sital\d/') t\. Estreda da timefra (pro1etad1). H 
lado esqo~rdo ·do qutm vai da Estrada de Ftf!O Rio D'Onro part: 
F.strada São Pedro, coa:i~çando a medieão ma11 ~o men~s 600 11 · 
depois da Estrada de Ferro Rio Il'Ouro, m•d)udo dito terrtoo 
533,40ms. de frente parn a r,fer'da Estrada da L1melro lproj,ui•

1
; 

tendo na linha dos fuudos zero metro de ,~ten,110, r,11,ro,us ~
lo.tio dtreitv e pelo esquerdo mede 410,SOm• ° Ccmo ,in1l O 0

~ i
rado pegou e!. Sopllcaote a imporllncia de CrS 1.200,rO (om m 1 

dun•ntos croxeirost ficando conveociooado na e1,asula 3•, qot i: 
rutante CrS t 1.2í8,50, acrescido do joro .. d11 17% ao 1nc; 

0
r;:, . 

r,ago em prestações mensais míolmai; de Cr~ um.no (rfDIO da ro· 
ta cruzeiros) cada uma, até o dia 3 de cada mb. na stde P 

0 
curadora dft outorgante. O Suplicado ocopou, desdf'I logo, o ttrre~~ 
do qual slib continúa de possP, muito t-mbora nlo teob~ cu:~, 
do u: s~as ob~igações rontntoais, pois deixou de p,gar 11 • nt t ,; 
tn as prcstaçõu a que se obrigara, datan~o de 30 dt- notem ':uto 
1999 0 seu último paga:mento. estando, assim, a dever o Pªe~': ,su 
da muitas prestações, afora juros: e outras despesas Ora, . friuJII 
proredimt'nto, o Soplic1do ni'io só incorreu em mora e !:,,rato, 
cl11osola contratual. mas também d•n cansa ' rt"sclsio do 11 1 
adquirindo a Soplicaate o direito, á. !estltoi9ão do terr~no, 0,:~atia 
p11rda para o Suplicado, das bPnfe1tor1as e f1oay com 1 ~mpdamot~ 
rf!rebida, todo nos termes da claasol.t. 9•. Asstm,,. eom ºªts 1 079. 
no• arto. l36, 155 e 291 do Código de Proeesso CIVIi • ar · ·,.10 
119 § óolro, 499 e 52~ do Código Civil, propõe I P"'::::,.);,. 
qoe deverli ser julgada. procedente e 1pr0Hda t, em:ºº ontratual, 
dPclarado rescindido, e0t virtude da apontada Infra\ 0 e e ,ud• 
para tcdos os efeitos, o contnto promiuórlo ~e (,c"i~~· d,strit11, 
de !Is., resti1olado o Su-pllrado. á Sopllu_nte O im •t:de I dat• dJ 
eom soas benft'itorlas, acessónot e rend1mento9. d · 

0 111 (ot" 
ei-rritora i-jolud,. e pagando o Ria as costas dd fr~ces;~ 'st11• dl· 
ma da lei, alegando o que se lbei oforeeer, em " e!on9iderar p,r 
r<"itos, flob pena de deeorrldo o pruo martado. se 10 •• for,• 

N4u preciso Ir adit,nte. Nów, os esplrttas. sabemo-lo 
vivo. :-lão morreu. ••gundo li linguagem do• que aceitam a 
mort~ como o filo da vltta. Cootwua ,·tveudo, t!'Xlstlndo nou
tro plano, uo e.paço, Isto é, na qu•rta dlmensao ou segun
do outros ainda, no plano etérleo. Eslá natutalment8 rle"· 
cllo8lln<lo repousando em ferias. em virtude d" longa. ,,.u. 
gante joroad" na Ter~a: colhendo jà e•til os l>ons truto• 
das eementea que generosamente, abundantemente. e•pa
lhou nest .. sua úitlma encarnação. Nós. que aqui !Icemos, 
lhe dizemos apenas aaalm: l'ellcldad~s e ato breve, Leo-

~ .............. .....,.ca,. ... ....-..~ ........... .., feita a tit1ção e ter infrio o pr8!º . P'!" • cootut•\ de CrS 
d• !Pi. DA li preMote Jllrl oi efeitos f11ea_i9, o 'fº todot ot i1lt-
6.000,CO. - E para qoe cbegne 10 cooh•frw•oto : u dlr o P!'" 
rrc.:ndos e oi11gv,ru pon• a),.,rar lgooraot11, maodo -r.de d, ti'.i> 
sectt\ tdital, oa forma da_ lei. Dado. e passado ~e:~•df;, do u:i'9 d• 
~,1 rgoassá, Eshdo do R10 de Jantiro," 109 qo,11 Gullh•'"'• PI•" 
M.:tullro de mil nottceoto1 e ~iuqu~nttf• ~Pte. Ea,/tllllJlo Plrit• d• 
Lcp•• Es<'rf'nnt& de Justiça, dat1lrgr1fei, E jº• d• M••_.•1tt'1 

poldo ! " " lt b ) Era o que deaejav• dizer . (a,u o em . 

(Do «Diário Oficial•, Rio, 11 d_e ••lembro de 1957.) 

\ instaladora º" Continental 
lzalr Marciano dos Santos 

Est6 aparelhada para executar todos os 
serviços de Bombeiro, Funileiro e 

Eletricidade. 
Atende-se a domicilio 

Rua Mal. Florlano Peixoto, 2558 - Hova lguassú 

- .. 

PARA SUA MAIOR GARANTIA PROCU!! 

F ARACO Loterias 
UMA easa QUB Nl\~ FllLHn 

Rua Mal. Floriano, ZIZ& 
Trl. JIJ-NOVA lll~ASSll 

Trav. S!u Matou•, 58 

NILGPüLIS -E. do • j,, 

Bo,,o,', Esl'rivlo, 9Gb!l'revo. - Ad•6rlo A VH J-2 
.Jni.t: de Direito. 

Ô V o Ia n te D u a s Pátrias 
d ta cidade, qotd., 

Leva no cooheclIDenlo do po•o ,,,.8ª donça Lima. 4 • 
acha Instalado ó rua Mlnlatro ao 

111
.,.. 

õ Volante Ouas ll'Atrlas e•,tA •::11~1~
0
4ue 

tente dlrec4o de Eduarcr~ Raymuouo 1~uer hot• 
atende dlárlameoto com aulas • qub !AI 

A,,Tr DUAS pÃTR ,,. 
AO VOL ~ IOLASSll-f- .. 
R"l .'!\ia. MroJunçt Lima, o-NO\A .,.,..,,.,.,., 

.......,,,;.,___,.,,.,,.,...,,,,.,,...,,.....,.,...,..,.,..,,,,,,..,..,..,.,.,,.,..&.,.,.......,. 
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