
Nova lguassú na jurisdição das Juntas de 
Conciliação e Julgamento do D. Federal 

PelH Lei n" :J.:Ul:!, de :?:l de outnhro ultimo, o 
,r. Pre~idente da Repuhlica estendeu a jurisdiçüo 
dall ,Junta~ ue C'oncíliarão e ,Julgamento do Dis
trito Federal aos Municípios de \/ova Iguassú, Du
que de C'axms, São ,Joiio de Meriti e Nilópolis. 

Esta Lei (]UC veio cm so('orro 
(micos nas referidas roman·as. pois ,~les acumu 
lavam as jurisdições trabalhista e ele menores. 
além da Justiça Eleitoral, entrou em vigor no dia 2-t, 
quando foi publicada nn '"fliárin Oficial" da llnião. 

- • - - • • • • -
Perdoadas as dívidas 

~os Municípios fluminenses .. ,._.--~ ~·---·-·---·--·-·-·- -·---·------·---·-·-·-·-·---·----·-· 
O (lovernador Miguc-1 Couto F'il11·>, san,·io

nando a l.ei n. 3.4:34, de :!-t-X-5í, perdoou a~ dí 
vidas doR .\l11niripioi1 !luminenRes cnntraidaR rom 
o Estado até o ano til' 11,:io. ----------~----------1!5•J;l§t·i•Ml:l•J4;J4~1•J4~ilW411:l•J-1•I•MJ~ll?l?W•i=lltt·i;I-C·M•l=4tlf. 
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Olrwtor-Oerente: AVELINO Df AZEREDO Diretor-Secretério : LUIZ OI: AZEREDO a I re~ao a s r a a e 
_AN_o_x_L_I _ ___ :"1_o_vA_1o_u_As_so_ce_otldo do Rio), oo_.~_,N_oo_._J _oe_No_v_EM_B_R_o_o_e_,_95_7 _____ N_. z_.,_zo Ferro Leopoldina o cel. 
- ·• EDUCAÇÃO E HISTORIA ·-·---·--·- A L A P I S ••• 

f i p - d de Brasília Haldir Laranjeira Batista . f1·nados na""'o f t ropagan a CºM ª presença do alias caçiio j(>, comprovadas, "leva-• ------------------ ------ autnri,1ade:-i, lncl11slve o rá a Lt'Opoldina a um 5t11rtn 

' 

• 
t, ,r Ren•to Feio. pre,i,Je11te ,ta de progres•o" r. tamb~m o 

% fo 
Rêde Ferro1·i6.rl• Feóer•I S.A, Diretor Superintendente em· 

i ,•o -~·--~ ,:p~• tomou po•se quinltt-lelra úlli, pos,a<lod•quelaFerrovlaque, 
11..A,..JV'U'T ~ ,-~ ma a uova lhrtlt1riu du _Es~ no ~tu dt"cur.tiO de ograderi-

Hewton Gon1alves de Barros t t,ada ele Ferro LeopolJona., menlo, em se11 11ome e no de 
(Especial para O C'ORREIO DA T,A \"OI 'RA) que pas,011 a la,•r po1·te a,?o· seus con,p•uhciros de Direto-

º 
PH OGRES cos. como personagens das ra do acêrvo rtu ltêJc. Ela f,- ria, dest•<·ou o v"lor dos !erro-

sº ' · má"'cas dn Garrido! cou assim coostitulda: lllrelnr vlario, ou, ,,brns da Leop,,1. 

DOIS de novembro <.\ uma duta de saud«de... 1 moral ~· ' SapcrlnteodPnte, cel Naluir dioa i·á reellzadRS, dele• es-ou material de E para que o Povo. o mi- 0 Três !iloso!ias vilo convidando, e.moro- sero Zé-Pagante, tudo Ignore, Laranjeira Batista: 1 reto r peraodo arnda todo n apo1o1 
sarnente, a humanidade para ama homenagem f' ~~uft~s,d; ~~~ decidem cercear a liberdad~ Admini•trativo, dr. Vicente nesta nova era da R~de Fer-

aos seus mortos! plosão de sen- da imprensa e do rádio!'! ... Prnto Pereira Filho. e Diretor roviáriu PMcral. s. excla. con-
A primeira allrma que os "vivos silo sempre. e t timeotos ou da Qual a atitude de nossos de Operaçõe•. dr. Almir Mu- clulu dizendo 4ue coo!,assem 

cada vez mais, governados pelos mortos··! O comtls· •• pré.fica de atos governantes contra o comér· cl~. 
1 

lã 
1 1 

todos na atual admlni•traçíio 
mo. realmente. sobrevive os seus mortos pelas Idéias ruidosos, que cio ilfclto do mercado negro Reo!1~eF~i~c. ª~e~o ª

0
~un~e":; da Leopoldlnu, "que irá pug-

proclamadas ! Se não houve iMlas, se os mortos não 1 despertam a ateoçíio do povo da carne por marchantes, re· '1 

pensaram alto e nobremente, mal governarão a si ! inteiro. Está, ao contrário, na talhadores e varejistas lnes- cel. Naldlr Larunjeiro Batl,t•. nnr pelo progresso do nosso 
me,m,,s. Os cérebros retornarão ao pó de onde vle- t obra tranquila e lenta dos crupulosos ~ com sua experlêucia e dedl- querido Brasil"'. 
ram. Poderão. sim, reviver singelamente, na~ coro- • que traba1bam com calma, Tôdas as atenções, carinhos •·~~~~~~ .... ~--------• 
la8 mullicôres dos Yegetals. {'tilmente, daríio aos • justamente por visarem ao e desvelos do supremo ma· C "C' 1· t ~ n ~-" 
pomares º saboroso sabor de pomos saudáveis! ,· bem geral sem se preocupa- glstrado se vollam paraª ,u- OUCUíSO 1en IS as e man a 

Outra filosofia sú vê uma existéncia - limita· rem com o seu eu, ensinando tura Capital, - na área deli-
da eotre o nascer, para a vi~a, e o tombar. para o peloexemplo e praticando si- mitada pelo Rio Preto, pelo 
llllnulo. l lenciosamente a bondade co- Córrego Santa Rita, pelo Rio 

Poucas décadas de possibilidade para as reali- mo a melhor das qualidll.des Descoberto e pela Lagoa Feia, A Seção de S. Paulo do 
UÇ<J,s sublimes_ Ou para o aniquilamento total! doQhuoemoebmse· r,•amos 

00 
"século no centro de Goihs, - cerca· Instituto Brasileiro de Euu-

dr. Arnal lo - Ed. da Facul· 
dade de ~led,cina de S. Pau
lo - 4' aodar. 

,., Ama_ t~,i:.e1r~ cUorrcnlte amdp ~a a nráa ao m. da bomba atômica""? Kalapalos, Bocas '.'legras, Ju- IBECC, que representa. no 
l' · r ·d Ili i t da pelas tribos dos Araras. cação, Ciência e Cultura -

oouo... 0 m....,,1to · ma oroa a imensu vel aguar- A clasqe proletária, o as runas.. . Brasil, a l'nesco, está promo-
daodo o homem na escada Iegendár1a de ,Jacob... t suas diversas modalidades, a O maior prazer do sr. Prc· vendo o co~curso 'Cientistas 

I digladlar-se na demanda de sidcnte é encaminhar vlsltan- de Amanhã com os segum-
t um salário, com acréscimo tes para a nova metrópole, 1 tcs objetivos: . 

Tôdas as três correntes. a dois de novembro, t' de mais alguDA cruzeiros, pa- para que se mostrem entu- a)_ - Despertar n_os Jovens 
JJOVIE™I 

1 
parece-nos, saúdam os seus mortos. E os reveren- ra enfrentar o custo interpJa. siasmados com a vertiginosa o gosto pela c_lên~,a e pela 
clam. Às vêzes os choram sentidamente... 1 netárlo da vida! mar eh a das monumentais Investigação c1ent1hca; b) - V I VEM OS uma era 

1 
Os cemit~rios, as campas, os campos-santos - ! Satélites artillclais a iova- obras a serem IMuguradas difundir o método cientilico, cient,!lca, em que 

sejam quais !orem as suas rles!1?Dações - ainda re- t dlrem os páramos do Azul, a 21 de abril de 1960. completando a !orma\·ílo da ~:~c;à;i~';ti::ie"n~e~ ~~~t 
presentam morte. E morte, tradirlonalmente, é antô- i com O objetivo de recolher Sete uruguaios, especial- juventude para a _vic(a 010• ficando O modo de vi-
olmo de ,ida... E onde não há vida, há mágoa, há dados sôbre os raios cósml- mentP convidados pard visi- llerna; e) - descobrir ioven_s 
tristeza, há saudacies... •, cos, o campo ir.agnético e OU· tarem Brasllia, chegaram à de talento excepcional, 111.Cl· H~r ie~en;:~.d~ ~~~~ecr: 

Já era tempo de re,taura, mos a verdadeira 
filosofia da eternidade da vida... Um novo concello 
de fé veio, na segunda metade do século dezeoov•\ 
reafirmar que podemos crer na vida eterna... pela 
razão! 

Quando as viagens chama•las "espaciais" vio
len~m as es!eras, antes intransponíveis, u ciência é 
atra1da, \iolentamente. quase, ao eon,·fvio ea rell
g!Ao. E reciprocamente ... 

Com Leon Denis. afirmaríamos: quando reve
DIOs o que realizaram e "maram múltiplas geraçõeR. 
através de milénios, somos Je,·adns a alirmar racio
nalmente que nada desapareceu. Mas sobrevive aqui, 
alL alêm, •ob lormas mais apurarias, sob condições 
m&ls sublimes ... 

1 

Por analogia, repeti! ht mo~ com Lavoisier: nin
guém morre: todos se transformam I A morte ~- ape
ou, a mudança de trajes! 

Nossas conquistas intelectuais. nossos aprimo
ra1 mentos estéticos, nossos patrimónios morais são 
ndestrutlvels e Inalienáveis! 

Nâo somente os árcades. das academias Htcrá
rlu, são imortais. Também Rafael c suas ··madonas· · 
Tarnbfm Franrisro rle Assis e seus "po,·<"rcllot;· ... 

Os chamado~ tnhrto" Pstão sf'mpre <· <·ac\a \'(•z 
rnals. rnat~ vtvo!'-, ! 

ApenaH a. l'SP!!Clu.tiva do rct"1wonlro <-·ria, ,,m 
nossae almai., ~m nossus ,·oraç·õet-i, um cttntciro c.lt· 
aaudades ... Re~ado. perludlcament~. nas ,-~spee,ls 
0om borrifos Indiscretos da saudade 1 ' 

tros !enômenos, de que cogi· Cidade Maravilhosa e ficaram htando seu desenvolnmenlo. 
taro os sábios e intrigam os "presos"' num hotel das une- p9:ra e_sti~ular a criação da ,•rà prlviJ~gio de u111 

l pessimistas! diações da zona da Lapa... ehte c1enttf1ca do Pais: d). - punhado d•· i-:ênios. ~loj,• 
Enquanto se aguarda o iol- Deixaram transitàriamentc premlãr pro!essõres de e en- e do dominiu do homem 

cio da viagem à Lua, pRrla- as belezas das praias de Po: Idas exatas, de curso medi .. , simples, que a utiliza 
' mcntares de todos os qua- citos Ramirez Buceo La Es- que cootrlbuam de lorma ""· diáriamente.dela depcn· 

l 
drantes da Terra de Santa tacada, Honda: Verde,· La Mu· cc_•pcional_ par_a o ensino ba· dendo mesmo a sobre-
Cruz se mimoseiam com in· lata, Carrasco. Capurro Pajas s,co de ciencus. ,·!vê nela da Humanid,<lt•. 
decorosos palavrões e Iro- Biancas, Sangulnetti...' c O m o Con_~ur~o "Cienlisl ,s ele O progresso r á p I d v 
cam tiros à queima-roupa. suas imponentes edificações Amanhã nao é l11rnlado apc· que o Brasil en!reota. 
cm delesa de mesquinhos in- de que conservamos as mal~ nus a estudantes, m»s <·::-,,.tt!n- na corrida de ttlc'lnçtir 

t terêsses da politicagem... ~ratas lembranças. ~ivo a todos os jO\'ens att"• os centros inter1.uc-io· i Peculatos surgem, oos ser- 1~ anos. nals mais evoluídos. e,-

1 
•iços públicos ou autárqui- (Conclui na 3' página) A sede do 113f.CC é na av [~c~~~.1:.'1:n."~~t~~l!ad~~ 

A 
MAIS de quinze dias - exigências da CÍ\"iliza 

1 

ção moderrw, o pr('l~r(':---
do passameolo do dr. ID jl1l À' ,r jLJJ A, \V' 1)) IE 1 :-.o cio n"s~o Pais L' da f {orars, A~~:yd1~e ~i::'a':::ii:ni~ "-~0 r-., li I J r\\ )1 j , própria llumanldade es-f al11d1t certa sensação de sur- 1 tá sentlo limitado pl'lo 

t r;::ª.io d:v!:1~~t1ulldac1e em Cial Brito ---- ~.;:~;\;t1sº reduzido dr 

i A todo momento, p•rhcn, homenagem sincera e com,,. o llm de ser pcssivel uma \'or,' poderá ser um 
u "' .._- vid d os nosi-.os cientista~ 1 mo provável, pos•ivel certo '!: vlrta em comum - de horas. 

! vi--111 surªlr de seu ésci-ltó· Nao tll·e multas oportunl- de minutos que !ôsse _ har- colaborando para o pru-
t rio, do edifício do ft)ro, rl"'. dades de conviver com o dr mônica, sen1 thoqucs. sem gresso e Uein-estar. Sf' 
, n Athayde, fora dos contactos ressentimentos. romcçar ji\, preparando-• ""ª re•ldêncla para e•pcrar h•bltualmente proporcionados 1'm dia desta semana. vlsi- se a<lcquudumente nos 0 õriillus que o trará ao cen- pel Ida I d cursos elementares de tro da cid'1de _ oiio tendo ª v rm •oc e aóe, 1t lei o cemit~rlo local, e qu80• 

parte dos encontros ocasio- du acld~utaJrnPnte 0 adminis· Ciências e MatenuHica. 
P a~sad o. coos~Ruintem .. nle, oe:IA oo . fôro ou 00 bane,:,, tr,utor ~~ rt'f~rlu 80 lugar tomando conhecimento 
<lc pesadelo aqnt'ltt noite de mRs a 1mpressn.o que m~ fl- oritl~ repOUbtl O corpo tio .:x- ,tas d<"scol>crtos r, so· 
twgun1H.·felra e n u,·nmpanha- r ou de ~un. personalidact~ prci,,ftlente rio R e. lguas.;íi O brctudo, dos mt'lodO!-o 
m~oto ,10 dio. im1~cliulu, bôbr~ marcante JUtstlrtra pleoamt.1n- tio Lur de .Jesus. m\o dclxtt1 c:i(•ntUl<·os. e, pr1nctpal 
0 qual pnHa,·u nm ~t·ntlnwn lf• a rrn1:1e OU\'ldn uo-; l)f\Ut'"i:J do t'.\{lerimentur, por momen· llll'Ofr St• vocP se Yaml 
to do co11~tt-11rn\!ÜO gora 1. dhtH upó~ n bUu m_ortt, ti. lo~. 1t reaçftn 11.,. quem se \'t~ liariznr (·om tt ú:q.wrl-

t 
rauaando u Impressão de que cio quu i\ovu lgUObbll acatn1ru .iiulltd ele um huo absurdo n1en1uc.,·do l· u ra<'lot·tnfo 
u própria <·~btênc-tn dn loen de perrler o . "llder da dlplo- irreal, como se me !alassem objellrn 4ue II Je,-ará 

1 
d Os que retornaram, anteb de 06~. nu~ ai:uar- tidade estaclontna, lttml.1(•111 111ac1n , (Juahficatlvo talvez de algo que Ignorava. u.o trtibalho ~ u. Pf'st1u1-

aD1. E nos pedem &ntmo, dinamismo e cre•c·ln,c,nto f prêsa de dolorosa cstupela Inusi tado mas que exprime, Nilo me lembro de morte sa construtiva. 

1 d 
E a Cliravaoa eterna, multl-becular, prosst.>i:u<·. ç&o. Por outro ledo, nno ie- com ,•xalldSo, o conccllo u d~ pessoa alheia a meu cfr. Nao desperdice s~n 

l 

n t·1i-truttvel, para a sublime cornunhilo uoiversnl 1 ! rta sido igualmente benilo um qu; h1z1a ,1u~ o d("1:H1pu1 cc1do. C't1l0 familiar qut; lllt- abulas- talento, e esteja rerto dt· 
F sonho mau a mlssn de s~tl I ersoolllcaçno do "e u t t que, colaborando para o ,1,,081_ lnados. não! \"!vos para sempre· El<•rr.amn1t1· mo dia, ,•om 8 l~reja repleta ' ., u e- '~ ao o e por taolo tempo 

de peesoas de vârioR credo• moo , Mo •e lhe conlieriom l E, na verdade, t-C" ,ne nntmO progrPsso da Ciência. 
e de tódas •• condlciies so: Inimigos, Já que prorurava u ronlessá.-lo p~bllcomente é vocé tera uma ,. , ,1 li 

G.--:c=·-=-~---1-;-,-g--_i_o_. __ A:::f:r::a_"-_--n:=-i-~-----p_-_e_-_i;:;~:·:;· b·~~,::~~::~~~:i: ::~~;:,à~!.e-·~-e-'~-d-··-~-·;-;-~-ç-:-··-s--:f 



2 COltHIO DA LAVOURA tloBllugo, 8-XI-11167 

Natal Crian(a 
» 

da Pobre 
\ssistimos terça feira última, na sl'dP do 

l!:(uassú, a mais umi. concorrida reuni1io das s<•nho
n1., e ~enhorinhas de nossa sociedade que, sob a 
pr,·~lúenc1a da sra. Arinda Barbosa Schiavo fa. 
ze'.11 dedicadamente a campanha pró-:--atàl da 
C, iança Pobre, . cuja dü,tribui~·1io se !'ará, como 
nM anos anteriores. no Grupo Esc-olar Rangel 
Pt.-tana. 

.. : ~º!-tº~~= c~:e~~" ~~~~!ª~~ Presi~entc 
Al!rarlávets as•i•llodo. domtn- lgu'Jssu' ,:.. passado. 80 resllval clr- U 

1 

<·•nse <111 Caixa E,colar do 
DATAS INTIMAS ~luoiclplo Atraçõc" do r(1dlo 

---- --~ 
~o Consel~o Delmcrativo ~o i~. 
o ~r. f ernan~o Nunes Bri~a~ãn 

e t•le,·lslio 11tuaram no pro 
Fizeram anos uo mí•s de 11m11na. recebendo de todos 

outubro p. llodu . oR pr es entes entusiAslicos 
28. •r. Belarmino da Costa nplau,o•. Com ugrarlo rcl(IB· 

Araujo. ~ereot<• m•sta tidade· Iramos que crlau~•• lguas&ua
da <:ia. Lopes sr,; :,as, futuro, nrll,tas de ama 

nhã. colahoraram lgualmeot~ 
28. mPnlna M6nlca (1° nni 110 festlvul que reverte o seu 

, crsário '· filha do sr. e sra. fundo em !uvor da merenda 
tJr. Deoclécio .\Inchado Filho; rto aluno p,,bre. lnterpretanrt,, 

28. d. Grazielu Baronl Cos- •·nm grac>< desliluram \larla 

Terça-letra iíltlma. ao mesmo tempo em q,,. 
pnepe, os norn• Coa•elh~lros do F. l' Jguaes,í · ~fm•ram 
seu• dirigentes que Pilo o, eegutote• •~eram 

p,..,.idente. rtr. Fernando Nuoes Brlgagiio· vlc 
dente. .Jo~<, Antonio Fernandes. 1° •eeretarlo · Rona~/~•1-
do•o Alexandrino. e 2<> secretário .. Joiio Eleut~ri~ de B ar. 

O CoMelbo !Jehberallvn rnltará a se reunsr de~i''º"· 
Amanhã, dia 5, a llm de eleger os Presidente e \'le~- • de 
<lente do Conselho Administrativo e Conselho fl;e.aJ Presi-

do F. ~~l~g~~-~':t.°oc~~di'.l::~o.:°S~a~;:ado paru l're@ldente 

O comércio, a indústria e o povo em geral 
' '"'n apoiando essa louváyeJ iniciativa em !Jenefí
cio das crianças pobres iguassuana~. a fim de 
4uc elas tenham tambérc um 'fatal alegre e feliz. 

:-/o Livro de Ouro, como verificamos encon-
tram-i,e mais as seguintes assinaturas : ' 

ta. e~pôsa do tarmaceutico Sônia d1> Olivf-'iro, Yolaodu ··----~--~ ·•·,..·~~·~--~-------
\!varo Soronba da Costa; llnrge•. Judllh \Inchado, \l•r- Diminuída a pena do réu 

José Rosa dos Santos 
De crS 10.0'.JO,oo Faraco Loterias; de cr$ 

5.000,oo - Bayer do Brasil Indústrias Qu!.nicas S A; 
de c r$ 1.000.oo - Geraldo ~fiquelotti. Abllio Ri
beiro. Joaquim Vaz .Martins, Antonio L<>bato ~a
veiro Gonçalves, Casa Coelho Cereais, José Go
m_es da Si!".ª· ~tachado de Oliveira e '.\ova Jguas
su Auto-Ombus; de cr$ 500.oo - - Aluizio Pinto de 
Barros, Luis Azevedo, dr. Getúlio Moura Filho, 
Obe rtal Santos, Oscar Pereira Gomes. José Mon
tes Paixão. Império dos Cereais, M. Crespo, René 
Granado, José Ferreira da Graça, Rodo!Io Qua
resma de Oliveira, Luiz Silva, A Garota Tecidos 
Ltda. e E. R. Farias Tecidos Ltda. 

Espetáculo em benefício 
do Natal dos Pobres 
Hoje à noite, no Salão Paroquial, vai reali

zar-se o último espetáculo que o Ginásio Santo 
Antonio já promoveu, com raro brilhantismo, em 
benet cio das ~lissões e da Igreja. 

inúmeras pessoas, nos dias 19, 20 e 27 d e 
outubro último, assistiram, encantadas, ao espetá
culo que hoje se repete em prol do Xatal da 
Criança Pobre, com vários números de arte que 
terminam com o drama em 3 atos - «A Missio
nária. 

Entradas à venda com a Comissão organiza
dor .1 do Natal e na porta. 

--------------------. 
Waldemiro de Faria Pereira 

AD\"OGADO 

Dlàrlamente, até às 10,30 horas 

Rua Floresta Miranda, 113- Tel. 192-Hova lguassú 

l•n• Santo•, Roherto .J o•~ 
2'.I. sr .. Jos~ Coimbra, resl- !) .\vila Bezerra. senhorinha 

dente no Rio; S11rlla do" Santos Sá e o jo-
28. jovem Paulo fcrnando vc111 :'lllton Bral(a Cbambart·I-

Torrcnll's; li. aluno• ch•s prole••ore• Ju-
28, menina Maria Nelde. li- ventlno llor11es .. Jaclr .. Perel

lha do sr. e sra. Geraldo MI- "' e Teresa \ladeira. O pre
quelot,1; ,1,Jento da Catxo. •r. Nlcannr 

29, sr Osvaldo Pereira de G. Pereira, em ligeira palR-
Sá; ,·ra•, agradeceu a e< laboração 

29, d. lracl Soares da Silva de todos. 
espôsa do sr. Antônio \taria 
da SIiva Jr.; 

29, ,ta. Gabriela MUiier; 
29, d. Lauterlngla Silva de 

Sousa e \leio, espõsa do sr 
Alberto Soares de Sousa e 
Melo FIiho; 

31. prol.• Lucila Frazll.o, re 
sidente no Rio. 

F1zaram anos neste mês: 
l. menina Elenlce, !Ilha do 

sr. e sra. Joi!o Junqueira: 
1, s1. Genésio ,José Ferreira 
l , jovem Nei \I. Sampaio; 
1, d. \larllia Pereira de Fi 

gueiredo. espôsa do sr. Os 
rnldo de Castro Figueiredo; 

1, sta. Matia Henrique Mar 
tios; 

2, jovem ~la ria de Na z a 
retb, Iliba do sr. e sra. prof 
11iewton Gonçalves de Barros 

Reunião da AIL 
E,lá marcada para a pré

x,ma quinta-leira, dia 7, às 21 
horas, no edil!elo do Fórum 
Itabaiana, a reuoiiio mensal 
da Arcádia lguassuana de 
Letras 

Rasgou seu terno 7 

SERZI D EIRA 
Rua Bernardino Melo, 

no 1549 
NOVA IGUASSU" 

CASAMENTO t Antônio Moreira de Melo 
Sábado, dia 26 de outubro 

último, r~alizou-se nesta clda (MISSA J)E ::10º DIA) 
de o casamento da sta. Lals Etelvina Almeida Melo, 11-
~~~::~:dfós~om O sr Luiz lhos. genros. netos e demais 

No ato civil, serviram d parentes convidam as pes-e soas amigas para a missa 
padrinhos da noiva o sr. e que, por alma de seu lnes
•ra Ellseu Conrado Figuetre queclvel espôso, pai, sogro e 
do e do noivo o sr. e ~ra. Or avo·, A1'TÓNIO \IOREIRA DE 
!ando Gonçalves. E na cerl 
mania religiosa, toram padri MELO (Zlnho Melo), maoda
nbos da noiva O sr. e sra. AI- rllo celebrar às 9 horas do 
tair Gomes Lavinas e do ooi próximo dia 6 (quarta-leira), 
vo o sr. e sra. Eduardo F Lós na igreJa-\tatrlz local, antec1-

0 novo casal seguiu para pando aqui agradecimentos 
S!l.o Paulo em viagem de núp aos que comparecerem ao ato, 
elas \'ova lguassli. 2-X!-57 

Xa última semana houve um ~ó julgamento 
pelo Tribunal do Jure. na sua 4" sessão ordinâría -
o de José Rosa dos Santos, que assassio ira ,José 
ele Sousa Condenado na primeira vez a 2:3 anos 
sua pena foi agora reduzida a 13. Foram seu~ 
advogados Antonio Cianni e Oscar Vasconcelos 
Galvão 

A sessão deverá prosseguir amanhã ou ter
ça-leira. 

1 n s t a I a ç ã o ( 1 H E ICiUASSU' 
A HOJE - "Tro1,1icana" com An,il 

da (amara B~:~:r1':~,;0~~~1':'.;'. H . .O e 

M ·1c·1Dal li.,._ un SECUNDA A QUARTA-FEIRA -

Por fôrça de seu Regimen
to loterno. dever<1 instalar-•e 
hoje a Câmara Municipal de 
\'ova lguassú, a llm de l.ni
tiar o terceiro e tiltimo pe
ríodo ordinário de seus tra
balhos lel(islatlvos no corren
te ano. 

Prece pelo 
de Ataíde 

espirito 
Pimenta 

(lulnta-lclra próxima, dia 7. 
lis 13 horas. no Centro Amyr, 
,ito na rua Floresta )liraoda. 
Mi, será feita urna prece pelo 
PSpirito de Atalde Pimenta. 

A dirigente do referido Cen
(ro. prol.ª Albertina Triguei
ro. convida por este melo as 
pessoas que desejam compar· 
hlhar esse ato de li•. 

A 23 pasfJOs da rua Baker··. com 
Van Jonh.Son fl Vtira MJJ~. em C1· 
nemascope. 

QUINTA-~I:IRA A DOMINGO -
"'A bOrda da morte··. rom Rc>bert 
Ryan. \'tnnnla ,\1aYo e Jdtre}· Hun
te, 

CINE VERDE 
HOJE - .. TUCIO que o C:f'U permi

te", com Janf" Wyman e Ro<'k Hud
c;on 

AMANHÃ E TERÇA•FE.IRA 
··Caminhos sanettntos". com Gene
Nelson e .\\on1,1 freeman: e "Ambi· 
e-ão de covarde·· com Jack Palanc-e 
e B:a.rbara Rw.h. 

QUARTA r. QUUiTA.•f'l:l.RA. -
"GavUlo do deserto", com fttchard 
Gre+:nc e Ivone nc Carlo: e "Na es~ 
trada da v1c1a·· com Anthony Qutnn 

St:XTA-FEI'RA A 0014.JNGO -
·cua de 8ambu"". e o rn Ro~rt 
Ryan, Robert ~tack t" Shlrley YI• 
ma.:uchi ~~-..-~----~------... ~~---... 

De utilidade Dública o 
E. e. Miguel Couto Corações em festa 

A sociedade iguassuana aguarda ansiosamen
te o grandioso baile "Corações em !esta", que se 

-------------·--------tt Pela Lei n. 3.4-17, de 29 X 5í, !oi considera-
Agradecimento • 

do de utilidade pública. pelo Govêrno do Estado, 

1 
o E. C. Miguel Couto, com sede em :\figuel Couto. 

, .J" distrito dêstc i\1uniclpio. anuncia para sábado pr6ximo. dia !:J, no Grupo Adelia Chaves de Moraes, J\1arieta Chaves, AI· 
Escolar Rangel Pestana. thayr Pimenta de \loraes. senhora e filha. .Juremlra 

Em beneficio das obras sociais do Nucleo n. Pereira P,meota de Moraes, filhos e demais parentes, 
3 ela LB\', nesta cidade, "Corações em festa" terá realmente sensibilizados com as demonstrações de f Academia Simonetti de Danças 

! Marcha, Samba, Vals1a1, Bolero , Blue, o \'alioso concurso da Orquestra de Ritmos de A. ,olidarieciad<· que r,ceberam e nm recebendo ainda 
Machado, que começará a animar o baile às 22hs. de tantas llt'>SOas amigas confortondo-o, ,obremodu 

A inic•iativa dessa grande festa é de uma no doloroso transe 1,or qu<· 1,as,aram, agradecem de 
comiss;'lo de dibllntas senhoras de nossa socieda- publico a lodos os que compareceram a missa de 7' 
de, sobre,baindn entre elas as sras \<li dos dia, rc,ad_ na ior<Ja-,tatri, desta <idade t•m intenção 
Santos Sales Teixeira, Inês ~1un1z de Almc•ida l' a atma d• HU quer,do filho. ,obrinho, irmlo. ,unha-
Mnria Luiza Ballo ~fendonça. I du tio, .,, .... o e pai. DK. ATIIA\'DE PDIF.NTA UE 

1\IOCAES. A todos. lndi!!.tintamentf'. o J.eu ai:radtd· 

De~~~~~ se~!e, ~t~~c~=rng~~~~~~1!~ ! n,rnlu_:o·:~·o;;::~u. 30 d,• outubro d<· 1957. 

tamhtim no Grupo Escolar J{:ingel Pestana, a ('o. -·-----------------
missão Orl{aniz11dora de ··Corações em lesta" vai 
promover um Uesfile de ~fod'J.S lnlanltl, com mui 
t&• divt'rsiíes e surprêsas u~r,1J(1 veis para as 
crianças, inclusive a presen\·a doH l'onhe,·1dos e• 
aplaudidos cômicos Fred e 1:arequinha. 

1 DR. JAIR NOG \LJ-IE_m_R __ A-~--
CIRURGII\ G~RI\L 

CONSULTÔRIO Rua Ota,·io Tarquluo, 8 
Lilàrlarneote du 15 às 19 horas. 
2"' .. 4"' -e cu, das S:J às 12 boras 

fel ~t~,-.120 

R R SI O P. N C IA : Rua Rita Gooçah·es, fiG1 - Tel. ~61 

Perigosa a Dassagem de 
ftlvel em frente da Matriz 

O \'ereador (Juarcama em requcrlmenlo eot amll1hudo 
• Me•a da Cllmara lluolclpal. •ugerlJ que o Prt-l•lto eotre 
em entendlroentoe com o ll•h,gado d" l'ullcla, a !lw de •u 
rem deeta 11.das tluae praçae, ao11 domlugt.H, prloci11almi:,uh.• 
ua parto da ma.nhl. quando o wovtmeotv < Intruso em cou 
NQUên la da telra•llvre pua orlentorem e proteii:erem u• 
1Dllmer•• i,eaaoae que trao•ltam pela c11ucela em !rente du 
i,nJa-MalrlZ. 

Campanha pró-Natal 
do Hanseniano 

t 'ma Comissão, euL·arrcgatlu tle fazer a ct1m
panhu prú '.'iutul do Hanscniaao de Novu fguassú. 
está solicitundo uo povo auxilio em roupas, ali
mentos, utensllio, domé~tíC'oR e tudo o mais que 
possa Rei· úttl aos enfermos nssistido~ pelo Dis
pen,{11·ío dP l.l·pra de a\'o\·11 1:.:uas~ú. :\ rua Bt>r
nardino !\leio, 11:>!l/i. 

As pessoas dcs1:.:nadaR para reeoll1crem os 
donativos µossu1•m um cart:1o d,• idt>nlulac1<' a~si 
nado pelo mf,lieo do ll1~pt•nfiâr10 

Alugam-se salas 
Bem lo<alizadas no Edifi<fo Imperial 

Huu t:l de ,\luio. S:-i 

Tratar no lo<al <Om o zelador sr. Mi9uel 

1 

Rumba, Tanp,o, Mambo, etc. 
AllLAS Oll'Rl\AS E N01TR!'.AS 

1 
Diretor : José Simonettl 1 

1 Rua Afrânio Peixoto, 102 - N. lguassú 

Po~c ser -construí~a uma meia-água no ~asseio1 
.',;1 Ci,mara ~tuolclpal. o edil (.)uare•rna req~ereu tl~o: 

St'lll p~dlt.las as :-t·~u_lnteA tnforme~Ot·~ ao Chde do r·,e<'U 1 a) ~t, a ou!t&-;ll?Ua coberta. QUl' esta '-'todo cond• 
tru1da no passeio d6 uma luja ct~ brinquedos na Praça 1, I.IIJdrdado, tem aul•Hizaçno da Preleltura: b) se u d~e
lojas de brinquedo• ,ksta cidade, em ca,o allrmah,o. h•• 
rilo construir também barraras em •eu• ro,pecttvo• puse · 
para comerciarem ,\ vontade. 

~~!~t~J~-e_-J-A-~e-s-~-,~~~-are-~~-,~~l 
ll!RE<,'.:\.O D.\ 

PROF." TERESA DA <iRAÇA MADEIRA PEREIU 

Piano, Acordeon, Violão, Violino, Teoria 
Musical, lnicia~ão Musical, Canto, Har· 

monia, •Ballet•, Bailado Espanhol 
e (astanholas. 

1 Rua Scb~;tii;u~;;;l;;o ·~; M;~;i~ld. • 
1r:n-en ---

,: 

; 

t 
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4 1.k non•mbrn. 
19:11.1 - ,\u,JlêrH'l:l do P'.\llln -.r. dr .. Jnfio \forja P,•restrt•lo: 

COHEIO DA LAVOURA 

N EM TU DO ~ 

EST~;i-lK1-E 
Di•tribuldor: e o MA T 
R. Mo!. Floriano, 2445 - N. fguasú 

3 

Para aprender 

música e folclore 

,, bf'rta .1 audl!·nc-ln, rôm a~ tnnl'l111ir1:td1 l<'i.:-110:, 1 r•rnp:1n'"f'1J n dr Alb<>r· 

,: Nu~s 1!~1feª:.~~t'~·;;,~-'",\'!\~~~~; ~:-!~1

~

1f~';,~~~!~t~~~·er~':i','\~á;~~; ~°.::; 
~·:,:::;i~-~~ll~:Ôt~~~;;,; ~'.:\~1;1:t;ii'~c~; l~~rl~-~f;~~~;l~\ie"::1\U j~:bri~nf
:;:~\~~'e 1uuee1~~~dc~a,~~7; (~::,~(·~;-,~~~:/:-ar~~~'~t~~;;; ~:-~'i~_d~.0 ~~ r~r:::~e~~ 

---------------------~----~-------~ 
A Melborameotos ara 

ba de tirar do prelll 
"Mlnbaa cançõ~1.f', livro
álbum colorido e rica
mente Ilustrado. Serve 
para os pre escolares 
e, em gerlll, para pr"
lessoras primária• do 
gênPrf'\, As rnú"'lrn"' ~»,, 
de Dln•h •Ir Bam·• Me
nezct-~ a~ letra~. tJP ~I 
Teresa Cunha ele íHk· 
como. Tootu pela unll
dade quanto pela bele
za é tra\Jalho de ,·alr,r 

-------------------, Lapis ... 
lnll\do r..,tadn dn Rio dr• J:rnrh·o t• ao exrnn. sr. dr. Prrs11ente (JO Rc-pU-

ti'~~~::~·~:x~~;nl~~;~l~~!~t'!º~1:cJ\lt~l,~~e ii~:~~~ ~~~;;:\~~~~J:~i\~:~::i~· 08~~; 
"~~o dr Ju!I'.: rol dr-ferido Nad.1 1na1'( h'.lllvr ~li- a,. U hor:t-.;, rnC'<:rn,ndo-
~f ei.~1:·-11~;~1~~ i~c-~!~.i~11;~~;t',;u- l1tnn ,-~te t•-mo. F.u. Dcclri Soa,-e~ 

de SO fatj,. ) J. Perestrclo - Atb~rto NunP~ Bri,:a~Jr, (\'<-nct"clorl" 

!'l de novembro: 
1919 - f.'a.lere Conrado Jacob Nlcme~·er. na:-;rido nr~

t,, MunlC'ipio e• hrndad,ir do CJubt.• <I<" Engenharia 
6 de DO\'f"mbro: 
l~~ - O Prelc,to do J)_ F .. <Ir. l'baldino do Amarul, 

, uspendc a resolu('iio do Conselho Municipal que autoriza a 
revisão cio contrato da Companhia Perr,1carrll d_c \'lia Isabel 
por oonslderJ-I0 ,·onlrarJO »os interl)s~ws do Distrito. à lei 
ol'l(éolr• e aos direitos de um Estado da l 'niúo. Declarando 
oro sua parte final do veto que o rc·terido Conselho nüo po
dia aulorlzor a Companhia a assentar seus trilhos além do 
no MeriU por se tratar ele território do l•:stado do Rio de 
Janeiro (Munic1plo de lguas- ti). <>onlormc demonstrou o se
ncdor Rui Barbosa. 

~ de no\"embro: 
!660 - Rompe no Hio tlc Janeiro a insurreição para 

depor o substituto d,, gen. Salvador Correia de Sá e Bene
vides, Tomé Correia de Alrnrenga. Neste mesmo dia o cap. 
Jerônimo Barbalho Bezerra nepõe Tomé Correia do govér
ao e aclama governador Agostinho llarbalho Bezerr.,, seohor 
de terras em Marapicu, oeste Município. Agostinho Barbalho 
depois de ter-se escondido para c,·itar ser go"ernador por'. 
que não queria se opor à autoridade de Salvador Correia. 
,eu amigo, bem como permitir a prisão de Martim Correia 
rasques, pai do senhor de engenho de Maxambomba, neste 
MIIJlicipio, declarou que permaneceria no govérn'.> apenas 
com o cooseotimeoto de Sal"aóor , orreia de Sá e Benevi
de<J. Por causa de uma carta que Agostinho escreveu a Sal-
1·ador aquéle !oi deposto em 8 de fe\'ereiro de 1661. 

1771 - Confirmação do padre Amador dos Santos na 
Paróquia de N. :S. da Piedade de lguassú, da qual foi segun
do proprietário. 

9 de novembro : 
!!>12 - LuJz Alves de Lima e Sih·a é empossado como 

preoideote da ProYíncia do R. G. do Sul e designado coman
dante-em-chefe do Exército em lutas contra os revoluciooá
rlos rtograndeoses. 

1916 - Por proposta do deputado Manoel Reis a lei 
a 1831 modi!icou a denominação de Maxambomba pa~a l'io-
1·, lguassú. 

19'.!2 - É lavrada escritura de transferência definitiva 
i Emprésa Melhoramentos, tornando decisiva a desapro
priação da lazenda de Iguassú da Ordem de São Bento. pelo 
Governo Federal. 

,---------------
DR, LEANDRO CARLOS GRANDINI 

CLINICA GERAL 
Doenças do Coração - Eletrocardio1:r ama 

Consultório: R ua ltal. Floriano Peixoto, 1798 - Sala 201 
Quartas e sextas-reiras, das l4 às 19 horas 

NA HORA PROPÍCIA 
grave como a pneumonia ou 
a tuberculose. Tais ocorrên

IDA\ TA\§ 
JDA\ 

2 de novembro 

I 

IL 11 T lE ,l•l A\ 1l<U A 5 
§IEMA\NA 

1738 Morrt' ús morgt>ns cio Po-
raguaçu, em seu rngcnbo, o poeta Se
bastião dts Rocha l>ita. nascido em Ca· 
cboeira, Bahia, ~'" 3 d<' maio de 1660. 
F'oi minucioso historiador 

Prinripal trabalho: 1-1,stúria da Amt'ri<"a 1>or
tu!{uêsa. 

Fontes pura e!-tudo: Inocêncio. Dicion{1rlo Ri
bliogrático: Sacramento Blake, Dlcionltrio Bibllo~rá
lico; Sllvio Romero, J-listória da Literatura Brasileira; 
,José \'erfssimo, História da Literatura Brasileira: Ar
tur Mota. História da Uteratura Brasileira - 2° vo
lume. 

1868 - Nasce no Rio d~ ,Janeiro Mário Para
nhos Pederneiras. poeta cio simbolismo brasllclro e 
jornalista. 

3 de novembro 
Hfü--' - Antônio Gonçalves Dias, nascido em 

Caxias, Maranhão, em 10 de agôsto de 182a, faleceu 
nesta data no naufrágio da barca «Ville Boulogne,. 
Leclooou História e Latim oo Colégio Pedro li. Co
laborou nos jornais e revistas do Instituto Histórico. 

Principais trabalhos: Primeiros Cantos; Os Tlm
blras; O Brasil e a Oceania; D. Leonor de Mendon
ça; Obras completas (5 volumes). 

Pontes para estudo : Sacramento BlakP, Dicio
nário Bibliograllco; Joocêncio, Dicionário Bibl1ográli
co: Sílvio Romero, Enciclopédia e Dicioniirio Interna
cional; José Verf•s!mo, História da Literatura Brasi
leira; Artur Mota, Histór ia ela Literatura Brasileira; 
Revista da Academia Brasileira de Letras n. 88; Gon
çalves Dias, Olavo B!lac, em •'Conferência Literária". 

4 de novembro 
1928 - Morre no Rio de ,laneir o o crítico lite

rário, poeta e jornalista Jackson de Figueiredo. Fun
dador do "Centro D. Vital" e da revista "A Ordem". f891ceu em Aracaju. Sergipe, em 9 de outubro ele 

5 de novembro 
1815 - Nasce no Rio de Janeiro o comedió

grafo Luiz Carlos Martins Pena. 
1849 ~ Nasce na cidade de Salvador, Bahia, o 

escritor, joroalista, critico, gramático, estadista e ju
rista Rui Barbosa de Oliveira. 

6 de novembro 
1875 - Nasce em Capivar!, São Paulo, Amadeu 

Arruda Amaral Leite Penteado, poctu, contista e 
folclorista. 

7 de novembro 
1901 Nasce no Rio de ,Janeiro a cronista e 

poetisa Cecília Meirelc~--Quaae tôdas as doenças si'io 
1uscet11·els de cura no Início, 
e, quando menos a vaoçadas, 
llla!i seguro e menos dis
pendioso o tratamento. Por 
exemplo, a um resfriado ba
nal, a .?m• gripe ''sem impor
lAncla segue-se multas vê
i:es uma lnlecção pulmonar 

cias serão evitadas se o mé- ---------- ----
dlco !ôr ouvido desde os orl-
meiros sintomas. · 

Ao sent.r qualquer pertur
baç&o da saúde, procure um 
médico. - SNES 

DR. ALVARO RODRIGUES DA SILVA 
CIJURGIÀO OENTISTA 

Cabinete moderno - Excelentes instalações - Raio X. 

CONFEITARIA ELITE PANIFIC!~ÃO-
Doces !in~s- Biscoitos de todas as qualida

des. Pao quente a toda h~ra. Especial 
•!alé mo,do à vista do freguês. 

Aceitam-se encomendas para !estas 

Irmãos Carvalho 
HORANIO - Ttr~;i1, quintu e 1ibado1, da, 9 31 18 hora,. 

Ru Beraudiao Melo, 1919, J• andar, ,alas Z e l, Edil. PIPA Rua Marechal Floriano, 19{6 - Tel. 25Z - Nova lguas, 11 

f 
l 

• • • • • - - - - - o - • • - - • • - • 
ADQUIRA AGORA SEU COLCHÃO DE MOLAS COM 

APENAS CR$ 100,00 DE ENfRADA, NAS 

é'"~--
~~~ 1i 
~--?~,Jn~~~--'t>-; 
~;âf~iii , • ._ 

fflARACAnÃ 
Concessionários dos afamados produtos : 

DRAGO E PROBE.L 
Estofados modernos, variadissimos 

.. 

Tudo pela t abela das fábricas -x- A VISTA OU A PRAZO 
Móveis Aparelhos Domésticos Tapetes Presentes I l 

-. A~. ~il~ '!ª~~h~ 2~3 ~ 2!9.- !ª~ 2!-.N~~~ l~u~!!_ 

(Conc:lu..;ão <ti 1.• p.ígina) 

Qti:\S{' ~rm cliabeiro, na mais 
afhtiva d.is 1-ituações, um doq 
''hói,q)cclPs · :,p dirigiu a um 
lo.i maiH conceituados ma.tu· 
tinas cariora~. invocando o 
"convite" que rt"ccbcu e sua 
·oncliçilo tle jornalista. (luerla 
JlW a~ autori lade~ t ma"sem 
,onhecimento e dessem um 
1 lto. To~o, o, uruguaios gos
tavam multo do Brasil, mas ... 
J\!scjuva,11 rrl!• cssar o mais 
breve possível 1 

O n os~ o timt>aixador no 
1 rugual convidou-os pàrti co-
1heccn\m Brnsilia, como hós
pedes ulic•ais do Govêrno Bra
sileiro. Viajariam i;um avião 
la Fôrça Aé. e., íl,·u·ileira e 
1uc não ti\:cs~..,m a mfafma 
~reocupação. Hotel e via!(em 
seriam por cnnta da "'lova
cap ,, A comitiva era consti
tuída de sete pessoas, inclu
sive quatro senhoras, uma de
las e-p,;sa de um oficial do 
Exército do pais vizinho, o 
jornalista que escrl-'ve para 
vários 6rgüos ele ~lontcvidl'U 
<: um cioegrafistn. 

"0 jornalista e~crcvcria. de
pois Ue ver Rra~ília. trinta re
portagens sôbrc a [utura nv-

"'1 "Anilai hr»:-llcir!l O <·ine
gra!lsta documentaria e as 
~\!unordS \t:1h•m apenas·. 

Procurodo o escritório da 
.-Novac·ap... poucos dia~ de~ 
Jojs ela cht'guda. ali ninguém 
,abla na<ln a ~!-~P respeito. 
O Itamtirati, também, ignora
va. O Mlnlsti·rio rla Aeronáu
tica não ::.d.baa u~ com·a i:slgu
:i.1E1 .•• 

"Se é assim, poderíamos 
conseguir uma pus~aiiem de 
volta pdra o l rugt:ai? · 

E no ~linlst~ri•·, tletentor tia 
ntt,·,~ em q,11· tr;-1n~pusera111 
a, fronteiras, , ecebcram a ir -
forrna<-U0 que "'s passagens tó 
p ,ôeriam ~er rt!~en adas p:.ira 
a d ia 20 de n ovembr o ... 

A cout;.1 do hotel. 110111 crc -
cenclo Assustador l... Que dirá 
o sr. Juscrlino tlêstc triste 
t·pisô-lio'! 

Bela. propagan,!a de I ra
sília l... !-----·-----·-···--·--·-·-··, 

1 Pégaso humanado 1 

1 

(Especial pora o CORllEIO UA LA \'OURA) t,. 

Sou o Aladirn do ~ooho: o de-roo Uem dt"m3udo 
'la foute do lofioito. e-111 Üf'u,; Ouipote-uk . 

l 
~\'.;~::d'.:;";i:d: ::::g:;.:·:~.:,'.~,::··:;;: .. :·:~d:~·"· l 
.Erguc•lt! ! - ~rito :i. \ iJa - e-, 30 me11 !,!;rito frcUlt'11t1.·. t f Brota .a flor .-lo lde-al. uo :e~ro ~olo ndou:idu. t 

t ~:~,, l~:.:::~ie~~ ;~,:·;.~;:i,~ :~·~:, .. ;~·:.:·~: .. :~;:::,:.·.. 1 
i
t Misto de gU~ria e mlgoa. em ful~or 1lc- 1lia11ll-nk. f 

O n11:u , er»o e-~11rd<"1,;o • ante- u punir raJio,o. • 

t: ouço o opróbrio 1·la111ar no meu caminho! - \\ai11e 1 t 
~ou o Lrronlt, J utleu, '>em p.i;t t" ,~lll rc-pou o, 

l'.Jb.dim du p0t·'>iil ~hí')..,Oô.t e , i.lu.in k, ( 

uma la efü'arm1~·::o Ju Pí·~.1 "• fu_:!thn ! l 
Ul"O.'IIEL ULL l•.Z \ 

t 
• i 
! ~-----------~~~ ..... ~ .... ~---

Caixa Beneficente dos Servidores Pú
blicos Municipais de Nova lguassú 

EDITAL 
A ruixa Benclicente dos Servidores Públicos Munfri 

pais de Nova lguasou, por seu presidente Alexaodre Haia, 1, 
faz saber a tooo, quau1os virem o pre.ente Edital ou dél" 
conhecimento Uvere111, que os filhos do falecido a~f.ocia110 
Diógenes 111arcenal requereram. pelo processo l22/S7, " pa
gamento do Pecúlio e Auxflfo Funeral deixados µelu tclerl
do associado, tudo de conformidade com " Resoluç!\o n. lfi9, 
de 1950. Se alguém maia se julgar com liireito aos relori<I"• 
beneliclos deverá hab!lltar se no prazo máximo de oito l~) 
dias, a partir d11 data da publicação dêste Edital. 

Nova lguassú, 30 de outubro de 1S57. 

ALEXANDRE RAFAEi, - Presidente 

CONSERVA TÓRIO BRASILEIRO DE MÚSICA 
Departamento de Hova lguassú 

OFICIALIZADO 
flua Uernardino Melo, 1561 

,\c.-ham-se uUcrlus tl:-. matriculo~ 1ws scgutule::t rura.os · 

1 
lulc·la~ão ~lusicnl (<IPsd~ ~ nnos), PrJ-tdórtco, Teoria, 
flarmo!11a. llblonu, dtt l\\Usi('a, Pia.no, VluJlno, Acor. 

1 cteon. ( noto. Cn_nto (oral. Hallet e l11::,trun1entu:i oe sôpro 

. 
6azar São I? au i o 
FEIIRAGENS, TINTAS, LOUCAS, M4TEAIAL rLETRICO, 

CRISTAIS E ARTIGOS ESCOLARES 

Teixeira & Aaevedo 
Av. Nilo Peçanba, 8.11 - Telefone 3lll•J20 

NOVA IGUASSú f , 00 110 



4 COllUIO DA LAVOUltA Domingo, 3-Xl-t9fi? 

Atenção Comerciários e de· 1-,_--- · · · ··· E e 1 ~ 
mai:!~.~~!~!~~~~.~~~:~ .e.! p~E~~~D~~O~º~!!f !~~~jT~:· ~~!~~:• :~:·;;;~;;;,:~:~~;;\~~;;::':~,~.:~:!: 

Pelo presente, atendendo ao que lhe lol requer d 

Por iniciativa do dr. Soler, Inspetor do n.N.P.S. cre- Oficina Mecânica em geral Empresa Granja Paratso S. A., Intima Antonio Henr,qu~ 0 P<I, 
denclado Junto ao exmo. sr. Presidente do I.A.P.C., ser~ tos- Filho, Benedita de Paula, Deocléclo da SIiva Ramos De om_,. 
talado nesta cidade de Nova Jguassú um Põsto Médico des- Lanternagem, pintura, eletricista, borracheiro. no da SIiva, Edna de Jesus Vitória, Eli33 Martins F'rai."~ec;,. 

tltuto. As providências para tal fim estilo em sua rase final Peças e Acessórios em geral. de Oliveira, Fernando da SIiva Lambo, Francl1co Quinu:•ndo 
tlnado " prestar assistência médica aos segurados desse los- Cargas em baterias \ tina Antonia da SIiva, Ferenc Kovacs, Ferenc Kovacs F~r rn,s. 

e o Püeto será tustalado dentro em breve com a presença Almeida, Grlmalda Maria da Conceição, João Nicolau da s1i de 
do Presidente Agenor Pedreira; do sr. Delegado do Instituto Aberto Dia e Noite João Souza Lima e Areoston P•tágoras, João Severino da s11"· 
no Estado do Wo; do Diretor Geral do Depbrtamento de Jorge Vieira da SIiva, JosE Maria 1e Jesus, José Vieira de ~·-
A€slstêncla Médica do !.A.PC. e dos srs. Superintendentes IVAN AUGUSTO GOMES nezes, Litlosa Amélia de Lucena, LulzSlmpllclo da Silva M,e. 
Médicos do I.A.P.C. no Distrlto Federal e no Estado do R!o. collno Outra, Manoel Bonfim dos Santos, Manoel oo;.e, •· Av. Hilo Peçanha, 500-Tel. 164-Hova lguas;ú Lima, Manoel Gomes da SIiva, Manoel Gomes da su.. ude 

A presente nota visa dar conhecimento aos segurados I Go d SII M I L d J M ' "''· do I.A.P.C. quanto à satisfação de uma velha aspiração sua noe mes a va, anoe opes e esus, anoel Rodn 
em boa hora facilitada pelos bons olicios elo dr. Soler. Be,~ .._ ____ ,. iues de Souza, Ma•ia Gablna da Silva Llrr.a, Maria Helena d; 

1 

bJ r . cl -- Costa Menezes, Maria Rita do Socõrro, Maria de souza Mar· 
nss m, o e 1va a,n a esta nota evitar explorações lndevi- nete Guimarães da SIiva, Marlo de Ollvelra Santos, N~Jana!i 
das de falsos benfeitora~. que na sua ganancia política s~ E t t s - J Santos, Nllma de Lourdes, Onofre José da Silva, Onotr, J~' 
Inculcam autores de obras que nllo fizeram e não tinham n r e p os o a o o rge d S11 OI d d F I' 1 G ""' cabedal para fazer. a ••, r an o a onseca. au o onçalves, Sebastião Oii •eira Barcelos e Sebasllão Vieira, por se encontrarem •m 1u: 

Aos políticos que procedem dessa maneira. d~tnrpan- AVIS A S S gar Ignorado, para comparecerem em seu C'arlório à roa dr 
do a verdade e manchando a leg(ltma finalidade de lniclatl- .\ UA DI TINTA FREGUESIA QUE: Getulio Vargas. 90, nesla cidade, e pai:arem as lmpÓrl1nt1a, d; 
,·as sadias, fica aqui um apêlo: Por lavor ,1m pouco mais Tem muito estoque, compra tudo à vista e em Cri 7.61'8,oo, 4.368.oo, 9.041,50, 7.650,5o, 5.670 oo 5670oo 
de respeito às lolciativaa alheias e um pouéo mais de temor 11 284,oo, 5 460,oo, 5 096,oo. 7.668,oo, 5 852,oo.' 9'041 's,' 
ao ridlculo. grande quantidade, por isso pode vender ba- G996.oo, &.802,50, 6.996,oo, 5.350.40, 6 330.oo, 6.996.oo, 5.too'oo' 

ANTÔNIO JOAQUIM MACHADO rato. CEREAIS - LEGUMES -· FRUTAS_ 6.353,60, 8307,oo, 5197,50, 12960.oo, 5.096,oo, 4.586.40, 458s'4o' 
Enfermeiro Encarregado da h,stalação do Posto Médico * 11: * BEBIDAS_ PERFUMARIA _ BISCOITOS, etc. 5.096,001 9.720,oo, 4.732,oo, 6.996,oo. 4.368,oo, 6.330,oo, 4.36800

1 

6.330,oo, 6.996,oo, 6.413,oo, 6.330,oo, 6.615,oo, 7.668,oo, 6330°00' 

Materiais de 

Construção t\Db.LSON 
Artefatos de 

Cimento 

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

Uma grande Casa em lrent<' de um gl'ande Banco 
CUIDADO COM OS ATRAVESSADORES 

4.664,oo, 11.284,oo e 6.142,50, respectlvamenle. relere.nt,~ à, 
preslações atrasadas dos lotes de terreno slluados na "'Cidade 
Jardim Cabuçú", em Cabuçú, no 2° distrito desle llunlcíplo 
Queimados, por êles prometidos comprar, e as que se nnce: 
em até a data do pagamento, além dos juros de mora e cos

Ferragens em ..,..,,,..-~ ....... ..,,,..,,...,,,,.,,.,.. Areia, Pedra, 
Cíeral e cows,•='-'• l~). '"º"u•"• ""' Tijolo, Cimen-

tas, sob pena de, decorrido o prazo legal de 80 dias, serem 01 

,,.... ____ ::_-------------- compromissos rescindidos e canceladas as respectivas averbt-
ções, nos termos do arl. 14, parágrafo 5°, do Decreto 3.079, d, 
15 de selembro de 1938. Nova Iguassú, 16 de outubro de 1957. 

Cí r a n i t o s to, etc. 

fábrica e LoJa: Rua Marechal Floriano, 1618 e 1620 

1 r m ão s Missionários 

DARCY CIANNI MARINS 
ADVOGADO 

Escritório : - Rua Getulio Vargas, 58 - Sala 6 
Das 9 às 12 horas, dlàriameote 

Residência : - Rua Tabelião Murilo Costa, 100 

O Oficial : Herm,s Gomes da Cunho. 2-2 

Hermes Gomes da Cunha, Ollclal do Registro de lmówels 
da 2• Circunscrição de Nova lguasaú, 

Registro de Imóveis 
da 1ª Circunscrição 

Jovem católico, de 15 a 30 
anos, delicado e de bons sen
timentos; pense e reilita se 
você também não poderia tor
nar-se uw Irmão Missionário, 
amigo Intimo de Jesus; habi
tar debaixo do mesmo teto 
que abriga Jesus Sacramenta
do, num Seminário, garantindo 
sua própria salvação e contri
buindo para a salvação de 
muitas almas. 

---~----------------! 
Pelo presenle, atendendo ao que lhe foi requerido pela 

Empresa Granja Paraiso S. A., Intima Alfredo Morais, Antonio 
Cel•o Forles de Lima, Anlonlo Valério daJSllva, Eflubelh 
Cunha de Almeida, Eunice Corroa da Silva, 1 Francfaco Acicto 
Braga, Francisco Gomes dos Sanlos, Jaime Aquino de Andrade, 
João Sena Filho, José Ferreira da Cunha, Manoel Domln1101, 
Manuel Gargamala Alvarez, Maria Fátima Cunha de Almeida, 
Maria do Nascimento, )(arlo Pujol, .Mercedes Braga Ramoa, 
Newlon Pereira da Silva, Paulo Alves Galvão, Raimundo Vlnus
to Ftll10, por se encontrarem em lugar ignorado, para compa. 
,ecerem em seu Carlórlo. à rua dr. Getullo Vargas, 90, ne,ta 
cidade, e pagarem as imporlanciu de Cr$ 3.780, oo, 5.275,oo, 
4 252,50, 3.780,oo, 2.912,oo, 4.747.50, 5.183,20, 3.762,oo, 5.830,oo, 
6.857,50, 4.386,oo, 3.762,oo, 3:180,00. 2 912,oo, 6.390,oo, i.12r>,oo, 
5 275,oo, 4.252,60 e 5.830,oo, respectivamente. relerentu à1 
prestações atrasadas dos lotes de ·terreno sltuadoa na •Ctdsde 
Jardim Cabuçu", em Cabuçu, no 2° distrito deate Muntciplo, 
Queimados, por êles prometidos comprar, e as que ae vence
rem até a data do p~gamente, além dos juros de mora e cu1ta1, 
sob pena de, decorrido o prazo legal de 30 dias, serem 01 com
promissos rescindidos e canceladas as respectivas averb1çDtl 
nos termos do art. 14, parágrafo 5o, do Decreto 3.079. de 15 
de setembro d~ 1938. Nova lguassú, 16 de outubro de \!61. 

O Bacharel Geiullo Moura 
FIiho, pelo presente edllal, com 
prazo de lrtnta dias e publica
ção por duas ve1es, alendendo 
ao q~e foi requerido por Ulys
ses Maciel do Oliveira, faz sa
ber ao promitente comprador 
faltoso, sr. Venanclo Gomes das 
Chagas, residente alualmenle 
em tugar Ignorado, para no 
Cartório do 20 0llclo, t. rua 
Getullo Vargas, 78, :-!ova lguas
aú, solver o débito das presta
ções atrasadas, da promessa 
de venda do lote número 26, 
da quadra A, da rua Ulysses, 
neste :l!unlctplo, devidamente 
averbado no livro 8/G, U lls. 
112, sob n. 116, sob pena de o 
não fazendo, 1er cancelada a 
referida averbação. Dou lé Nc, 
wa lguassú, 16 de outubro de 
1957. Eu, Getullo Moura Filho. 
Oliclal do Registro, o subscre
vo e assino. Gelulio Moura 
Filho. 1-:t 

-------~---=------~--
Bazar Americano 

Ferragens, Alumínios, Louças, Tintas, Cristais, 

Brinquedos, Papelaria e objetos para presentes. 

IRMÃOS MATTOS 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 2029 - lei. 28-J20 A pós boa reflexão, crendo 

ser chamado por Deus para o 
seu santo serviço, escreva a 
um dos enderi!ços menciona
dos abaixo, pedindo inlorma
ções: 

1 NOVA lGUASSÚ ESTADO DO R .0 

Padre Mestre dos Postulantes. -
seminário do Espírito Santo. - -=:at
xa Postal 12,605. - santo Amaro. -
:::.ao Paulo. 

Padre Mestre dos Noviços. - Ju
venato de Crish.> Rei. - Toledo -
Paraná. 

Padre Mestre dos Postulantes. -
Jornal do nla.-CalXa Postal J6tl. -
Porto AlegTe - Rio Grande do Sul. 

Podre Mestre dos Noviços - Aca
demia de comércio. - CaJxa Postal 1 
100. - Juiz. de For.s - Minas, 

-=---

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

vele, Fidelidade, 

Roberto Cabral 
CORRETOR OPICIAL 

R. Governador Portela, S14 
Te!. 418 - Nova Jguassú 

INDICADOR 
Profissional e Comercial 

Mtídloo 

Oficina Mecanica Agostinho 

0r. Pedro Regina Sobrinho -
Médico operador. Partos. -
Consultas diárias das 8 às 12 
hs. - R. Bernardino Melo, 1839, 
saia 11, lei. 284, Edtl. Cocoua. 

A d"og•d•• 
0,.. PaeloMaahado-Advogado 

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

Consertos, Reformas em geral e Acessórios. -

Solda Elétrica e a Oxigênio. - Pinturas em 

geral. - Serviço de Tórno, Prensa e Estufa, 

Oliveira & Jordão 
Rua dr. Tibau, 60 - lei. 124-111- Nova lguassú-E- do Rio ... 

Denli•I•• 
Lol1 Gon9at, .. - Cirurgião 

Dentista • Diariamente das 8 ~• 
18 horas, Travessa Paraguassú, 
n. 14. T ~lefone, 314. - Nova 
lguassú. 

ltUBEM Stl V A - Clrorgião· 
donfi1ta. - Ed. Carioco, t· an• 
dar, ,. 220. Telolone, 41°5951 
Rio de Janeiro. 

) JAGENCIA INTERNATIONAL~ I <!ONSTRUTORES ~ João Simonoto - Construlot 
, 11«nclado. - encarrega-•< dt 

O Oficial : Hermes Gomes da Cunhe. 2-2 -Hermes Gomes da Cunha, Ollcial do Rtglslro de Jmóteil 
da 2• Clrcunscrlçlo, 

Pelo presente, atendendo ao que lhe foi requerido por 
Antonio Valdlgem e outros, lnllma José Ferreira Sécda, Ht!IO 
André da SIiva, José Bezerra Cavalcantl, Eur!dlce )faria Ili• 
lheiros Dorla, José dos Santos Berto e João Simões, por se fD· 
contrarem em lu5ar Ignorado, para comparecerem em seu Ca•· 
tório, à rua dr. Gelutlo Vargas, 90, nesta cidade, e paga~ 11 

lmporlancias de Cr$ to,800,oo, 6.300,oo, 4.550,oo, 4 ..,.,oo, 
4 050,oo e 5.850,oo, respectivamenle, referentes b prestaçõ'.,1 

atrasada• dos lotes de terreno slluados no •Jardim Slo Jost , 
no 2• dlstrllo deste Municlplo, Queimados, por êleo prometido: 
comprar e as que se vencerem até a data do pagamento, 10 

pena de decorrido o prazo legal, serem os compromlasos res
cindidos' e cance1adas as respectivas averbações, nos ter~OI 
do art. 14, paragrafo 5•, do Decreto 3.079, de 15 de se0t~m1 \~ 
de 1938. Nova lguassú, 2õ de oulubro de 1957. O 2'; · 
Htrmes Gom~s da cu,,ha. --. .,, l¼AlilPII 

Manoel Quaresma de Oliveira 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS 

Casas-Sitios-Lotes Comerciais e Residenciais 

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

Telefone 126-]20 - Nova Jguassú --... 
Curso Washington Luiz 

DATII.OGRAFIA - OFICIALIZADO 
Aprenda datilografia com ettclencla, sob orientação J: 
professora diplomada. Máquinas novas. Conterem .,. 
diplomas visados pela Remlngton. .lulu dlum,s • •

011
" 

CURSO OE TAQUIGRAFIA Ol'lCIALIZADO 

1 

c.on,truc;Ocs e r,"con~uuçõcc t'.rt 

Auto ramlntiii.c'-1. Auto Ôolbus. MàQuina!-1 Agrícolas. Tratores de rodas g1eral e aob •u'minl~t raçào. -
'I raltJrl::!s de t,lit~lras. ~1uturt:~ tt Olcu Di~,~1. Maquina.:t pelra Rodovta::1' n~,.: Rua Mar\.'Chal FIJtia,i..J, 
l't:f,'ttS. ,\l'.~, 1uf1U'S, ut·kllli:1 \1ccàutca, l~Xi.H.'U, va~oll0:.1. OleOij t: Gtaxas: 

7
JJh- Casa XI - Nova l~uJSSÚ 

AV NILO PEÇANHA, 06 - soe. - NOVA..!.~ 

Alberto Cocozza, Industria, Lavoura e Comércio 
E O I f I C ~O P R ô P li I O 

S.A. 

:~ - ; 
Rua !ernardino Melo. 1835 a 1849- Tels. 44-Jli' e 196 -\oua· \guassú 

Rob•r>-, Boroni SotJr•s -Con~ 
lru10, llct'ndado no Munlclph 
d~ Uu1.1u~ de Ca)i:u, lle.:1tdl!nt, 
em Nova lgua~su ,; ruJ h.Jrnun 
do Soar~s. 304 

eaaa Pon~rarle 
C•to Softto Antonlo - Sér 

vlço Punerarlo - Oullhe.:rmln111 
Ftrrelra da Silva. lll,;t i\\;,•• -
chal florlano, 1UIK T,.-1 tfü 

j Nov=.. IKU3'1'tlU 

ACAUTELE OS SEUS NEGÓCIOS 
Ao comprar qualquer eetabelecimeot~ 

comercial faça conatar do recibo qued ~ 
dividas eventualmente existentes até a ªdo 
da transaçllo, ficarllo a cargo e~dusiv;teo· 
vendedol' regiatrando no cartório colllP i.fll& 
te o rec[bo, para que a declaraçAo ª~uai' 
possa prevalecer contra terceiro• even IJIO 
credores náo confeuadoe, evitando c~~ure&. 
ilôres de cabeça e 11borrecl111ento1 u ...... 



r,.,19,ngo, :i -XI -111~,7 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVA l<iUAssu· 

p0rtarlas do sr. Prefeito Municipal 
J-!1 f17, f'nnredendo. nos termos dos 11rts. 161 * 4° 

16:t do J)ecrC'to-lei Ci1 J. de 2!•H0-42, p, de a<>ort1o com O iau:0 medir•. an Contahillslo, padrão L. do Q Ili, J<:ruanl Suckow 
Botelho. :~, df•• ri• llr<•nça, rorn tratamento de s•ude, com 
veorfml"nto. u partir de 2 do corrent(' mês. 

~-~-fl7. - ConcedC!-ndo, nos termoq dos arls. 161, ~ 4° 
e J63 dn lleereto-lcl 624, <le 28-J/1.4~. c de acordo com o i&u
dn medico, uo Professor, padrüo _(i, do Q. S.. Maria Aotonla 
Sá Re~o e Sll\'8, 60 dias de hcença. para tratamento de 
•ude. cnm \·enclmeato, em prorrogação. 

4-9-57. - Coocedeado, nos trrmoa tio nrl. 7°, para
grafo uolro. riu Resoluçllo :irn, ele 18-3-53, e de acordo com 
0 laudo medico. oo extranumerarlo diarista Joventlno Gar
cia Rodrl~ues. 5 dias de licença, para tratamento de se ude, 
com s•lerlo intel(rel, na base de 25 diárias, a partir desta 

data. 5-9.5;, - Concedendo, nos termos do art. 7'. paro
grafo unfco. da Resolução 316. de 18-:J-53, e de acordo com 
0 laudo medico. uo extranum•rario diarista Allplo Francisco 
de souzo, 8 dias de licença. para tratamento de saude, com 
saJario Integral. na ba,e de 25 diarlas. a partir desta data 

."-9-57.' - Concedendo, nos termos do art. 7', para
grafo uoico, da Hesoluç!lo -316, de 1!1-3-53. e de acordo com 
0 laudo medico, no exlranumerario diarista Luiz Marques 
eoroeuo, 15 dias de llcenca. para tratamento de •aude, com 
111ar10 Integral, na base de 25 dlarlas, a partir desta data. 

5-9-57. - Concedendo, nos termos do art. 7°, para
pio unlco. da Resolução 316. de 18-3-53, e de acordo com 
0 Jaudo medico, ao extraoumerario diarista Antonio Camilo 
doe Santos, 15 dias de llcença, para tratamento de &aude. 
cem salarlo iotegul, na base de 25 dlarias. a partir de 4 
do corrente mês. 

5-9-57. - Concedendo. nos termos do art. 7°, para
po unlco, da Resolução 316, de 18-~-53. e de acordo com 
o laudo médico, ao extranumerario diarista Elza do Nasci
mento, 8 dias de Uceoça, para tratamento de saude, com 
lllarfo Integral, na base de 25 dfarias, a partir desta data. 

5-9-57. - Concedendo, nos termos do art. 7', para
sralo uolco, da Resolução 316, de 18-3 53. e de acordo com 
o laudo medico, ao extranumerario diarista Nadlr de Assis, 
8 dias de Ucença, para tratamento de saude, com salarlo 
flllegr&I, na base de 25 dlarias, a partir desta data. 

&-9-57. - Concedendo, nos termos do art. 7', paragra
fo unfco, da Resolução 316, de 18-3-53, e de acordo com o 
Iludo médico, ao extranumerárlo dlarlota Jalr Sobral, 5 dias 
tle Uceoça, para tratamento de sande, com salarlo integral, 
11 bue de 25 dfarlas, a partir desta data. 

9-9-57. - Concedendo, nos termos dos arts. 2', item I 
e 3' da Resolução 316, de 18-3-53, e de acôrdo com o laudo 
médico, ao extranumerario contratado José Fernandes Ro
ebl.8 dias de licença. para tratamento de saude, com saiario 
llllegral, a partir de 6 do corrente mês. 

C' 

COIUlllO DA LAVOURA 

PERSONALIDADE 
das Na~Õt!S Unidas 

O br. D,,vld J\rthur J>aYiP9, 
Secretário Oeral da Or~ool
zaçffo Mcteorolt\glcn Mundlul 
{OMM) de•de rn,,,, nasceu em 
Rarry, JJO Pui, de Gales. em 
191:l. Fui ôle quem estabelu
ceu, em lH37, na Grã·Breta 
nha, o prJmel1 o Escrltbrto Mo
lPreológ:tco do St.>ni~o Afro 
Transatlftnli<'O. 1)11 ra nt e n 
f,!uerra. desempenhou o cargo 
de Chele da SeçAo Jlleteoro
ló~lca <lo snvlço de Trao~-

portes Aéreos da Real Força 
Aérea. Ante• de ser nomeado 
para o seu põsto atual da 
OMM. foi Diretor do Departa
mento ~ieteorológlco da Afrl
ca Orientai Britânica, sediado 
em :,/alrobi. 

A Or~anlzação Meteorológi
ca Mundial é uma das entida
des especializadas das Nações 
Unidas e que tem por llnall
dades coordenar, unilormfzar 
e aperfeiçoar os serviços me
teorológicos mundiais. 

Carlos Alberf o da Silva 
Oespacbante Oficial da Se
cretaria de Segurança Pú
blica junto à Delegacia de 

Poilcia nesta cidade. 
Rua Getúlio Vargu, 225-Nova lguassú 

DR. SIINT-CLIIR COSTII 
ESl'ECULISTA t:.\I CRl.~:"i('AS 

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

Con•ultórlo . 
Rui 1 J de Maio, 85 Grupo 203 

Jo:~lliclo Imperial 
Nova Jguas•ú 

Reet<lência 
Rua Tabelllo Murllo Costa, 168 
(Prourgulmrnto d" Pa11\o df' 

nontln) - 'fel. li 

A\ ll :MI A\ 

G ~™1 lEA 
Quando t'lmbur o m•u corpo 
Na terrJ. lrfa ... ('aOABÔOC 
1~ lc-vautar-fw deste hnrlo 
o me , 1npro ilumlna~o 

o·um só võo suhlrá 
'-- ,\ lul!(uraote amptltude 

o·um só sail<> volverá 
Novhmerte n plenitude. A MO VELAR~: ·~ Móveis de todos os estilos, Colchões, R~dios, 

Geladeiras, Bicicletas, Televisões, Máquinas de 
Costura e outros aparelhos domésticos. 

Vendas à vista e a longo prazo 

1, E dlL posse do meu eu, 
1 _ Vonret por este ~-. undo 
., Como um errante judeu ... 

"" Mauricio Kotler ,,, Até o dia, querida, 
Que t~u eu, chato de vida 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 2215 ~ \"ior •e juntar ao meu 
Tel. 413-J 11 (por favor) - Hova lguassú • 

-~ Ourvalino dos Santo• 

,.,. -1,1t::==1nr=-=,n==1DI- --·IS ~ IJ IJ 0 :u- ~ 

"-------------~~ 
1 ~ :::::~;•Mo!~~! li 
r Doméstica Caminhões Q 
! Con,ercial Carros ~ 

.
1
1 

Dislri;~;;';;;· luto Peças ;.;;~;;.:~~º~ 1 
1íl AGENTES AUTORIZADOS 

0
~ 

ITT Oficina especializada para reparos em geral rn 
9-9,57. - Concedendo, oos termos dos arts. 2°, item I 

• 3" da Resolução 316. de 18-3-53, e de acordo com o laudo 
llltdlco, ao extranumerarfo mensalista Manoel Gonçalves, 
10 dias de licença, para tratamento de saude, com salarfo 
lltegral, a partir desta data. 

9-9-57. - Concedendo, nos termos do art. 7°, par,,. 
'1110 uotco, da Resolução 316, de 18 3-53, e de acordo com 
o laudo medico, ao extranumerarlo diarista Sebastião Alves 
da Sll1•a, 5 dias de licença, para tratamento de saude, com 
lllarlo lotegral, na base de 25 dfarlas, a partir desta data. 

ll~Trav. 1: de M,::::~~:~ 27·~-~En~:eleg. :=:Hov~~l~uass:J 

:==P=e==rf=u=m=a=ria;,..;_M_IL-TON ftlmana~ue fO Pensamento ~e 195~ 
9-9-57. - Concedendo, nos termos do art. 7', para

'1110 uolco, da Resolução 316, de 18-3-53. e de acordo com 
o laudo medico, ao extranumerario diarista Sllvfa da Rocha 
Jaueo, 30 dias de Ucença, para tratamento de saude, com 
llllarlo Integral, na base de 25 dlarias, a partir desta data. 

9-9 57. - Concedendo, nos termos dos arts. 2', iteni I 
e 8' da Resolução 316, de 18-3-53, e de acordo com ,, laudo 
~edlco, ao extranumerario mensalista Diva Soares Méres, 
'"'1a dias de licença, para tratamento de saude, com salario 

legra~ em prorrogação. 
9-9-Si. - Concedendo, nos termoe do art. 7', para

cralo unico, da Resolução 316, de 18-3-53, e de acordo com 
º11ala

8
udo medico, ao extrauumerarlo diarista Antonio Geraldo 
Uvelra, 8 dias de licença. para tratamento de saude, 

=~e'::'í~~rlo Integral, na base de 25 diarias, a partir de 9 do 

9-9 57. - Concedendo, nos termos do art. 7'. para
rralo uaJco, da Resolução 316, de 18-3-53, e de acordo com 
g_~~do medico, ao extranumerario diarista Luiz Cabral de 
,...-..,ode, 8 dias de licença. para tratamento de saude, com 
lllário Integral, na base de 25 diarias, a pRrtlr desta data 

9-9-57. - Concedendo, nos termos do art. 7°, para
rraro unlco, da Resolução 316. de 18-3-53, e de acordo com 
0 laudo medico, ao extranumerario diarista Julieta Cavai
cante Gondlm, 30 dias de licença, para tratamento de saude, 
::. salarto Integrai, na base de 25 dtarlas, a partir desta 

10-9-57. - Concedendo, nos termos do art. 7', nara
rraro uofco, da Resolução 316, de 18-3-53, e de acordo· com 
:..la:do medico, ao extraoumerario diarista Ventura de Sou
la•- dias de itcença, para tratamento de saude. com salarto 

-•ral, na base de 25 dlarlas, a partir desta data. 
10-9-57. - Concedendo, nos termos do art. 7', para

ltalo unico, da Resolução 316, de 18-3 63, e de acordo com 
ê,t~d,o médico, ao extranumerarfo dlarleta Maria Eugênia 

'"'• 8 dias de Jlcença. para tratamento de aaude, com 
~~te O Integral, na base de 26 dlarlas, a partir ~e 9 do cor
·- mês. 

l0-9-57. - Concedendo, oos termos do art. 7°, para
raio Oblco, da Resolução 916, de 18 3-53. e de acordo com 
da la~do m<;dlco, ao extranumerario dfarlsta Antonio Camilo 
lllarilva, la dias de Ucença, pari\ tratamento de saude, com 

0 lnle~J. na base de 25 dlarlas. a partir de•lll data. 
I0-9-57. - Concedendn, nos termo• <lo ftrl. 7'. paranro UDico, dia. Resolu._:a.o 316. de 18 3 53, P r)(> Qf'urtlo ColO 

dia:u~o medico. ao extranumernrlo d1arlftlú MunoPI J\lve~. 5 
Cl&l • licença, para tratamento de saude, com .a1ario inte-

. 01 baae de 25 diarlas, a partir desta data. 
e l0-9-57. - Concedendo, nos termos dos arts. 2º. Item 1 
1118' da Resolução 316 de 18-3-53 e de acordo com o laudn 
or~o, ao extranumerarlo me'osall,ta Djalme Gomes Je 
.. ;~ ra, 8 dias de llceoça, para tratamento d~ saude. com 

0 lote~!, a partir de 10 do corrente mês. 
lo l0.9 57. - Concedendo, nos termos do art. 7°, paragra
lao Ulllco, da Resolução 316, de 18-3-53, e de acordo com o • ia medico, ao extranumerarto diarista Seb&stlão de Sou
.. ,. •ria, IS dfa• de licença para tratamento de sande, com 
-rio lnteiirat. na base de 25 dtartas, em prorrogação. 

ARY SCHlA VO - Preletto 

SEÇÕES COMPLETAS DE PERFUMARIA 
- ARTIGOS PARA CRIANÇAS. - BRINQUEOOS E 

PAPELARIA. - ARMAR!NliO. 

MILTON DE SOUZA 

Galeria lguassú- Rua Mal. Floriano, 2078-Loja 12 
Nova JguasRú Estado do Rio 

IDIR<$ llll.JllZ VA\N HIERG 
Cardio1ogisla do llosplta1 do Servidor <10 Estado (t.P.A.S.E.) 

DOENÇAS DO CORAÇÃO 
Fl~lrornrdiog:rama - Arterlopn.lius Perlréricas 

CONSULTÓRIOS: 
Novu Jguassú : Rio de Janeiro: 

1 Rua Mamhal Floriano, 1798, S. 201 
~ 3". 5° e sábados 
~~3horas 

R. AlvaroAlvln, 27, S. 33-Tel. 42-0235 
2ª8. 4u e 6 .. -feirab 
das 14 às 16 boras 

Bazar São José j 
Ferragens - Tintas - Artigos 
escolares - Louças e Cristais 

EDUARDO PIRES & CIA. LTDA. 
Rua Amaral Peixoto, 292•Tel. 34-Hova lguassú 

l 

Como nos anos anteriores, recebemos da Empresa Edl 
tora "0 Pensamento·· Ltda. um exemplar do pnpular Alma 
naque d'O Pensamento, cuja t Ir age m <rnl 1956 alcançou 
520.312 exemplares. 

O êxito alcançado peln Almanaque d'O P,·nsamento 
entre o público em geral é devMo não •ó il exatidão ele smis 
predições, mas também à grande va~iMnde ne assuntos re
lativos à lavoura, ao comércio, à pecuária, etr. No presente 
te volume, além das matérias acima mfnclonada•. trntou-sr 
cuidadosamente da parte referente às receitas domésllc•s. 
anedotas diversas, matemática, seçno de astrologia, curiosi
dades e mais uma Infinidade de coisas interessantes, lor
mando uma brochura com quase 200 páginas. 

Fernando Celso Guimarães 
ADVOGADO 

Ru3 Getulio Vargas, 58 - Sala 14 - Hova lguassú 
Diàriamente, de 9 às 12 horas 

Oficina Carioca de Eletricidade 
Enrolamentos em Geral 

t 
Motores e dinamos. - Múqulnas 
de solda. - Transformadores. -
Resistenclas de qualquer t,po. -
Aparelho• elétricos em geral. -
Executa-se qualquer •erviço de 
tôrno com rapidez e PMlelçiio. 
- Escovas e rolamentos para 

f Rua Mal. Floriano Peixoto, 162~::~~~;{~ lguassú 1 

Casa Mercúrio de Ferragens Ltda. 
Madeiras e materiais para -consttução. - Fabricantes de esquadrias em 4eral. 

Die~b11Id~es do. Cime,?to ~U~; - ?113pas para cobertura e tubos de Cimento-Amianto 
vlVILI • · - Tinta~ Atlant1ca , Artigos Sanitários, Manilhas, Telhas, Material Elétrico 

e H1drâulico em geral, Ferragens, Louças e Artigos para presentes. 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2210 - Telefone 4 7 _ Nova lgua~su 



CORllllO DA LAVOURA Doml.ngo, 3- Xl-lijr,, 

-=--
r-<~·\ --=,r-. A~- r,i Leiteria Mineira 

"(_ '-.: · J / como lJ ~md~r \~~ Serviço de Har e Re~taurante 
de Francisco de Paula de Oliveira, na forma abillo· 

O doutor .Admãrlo .Alru de lhndon11. Joi, d, l\i . • 

Edital de C i taça_~ 

(, Leite - Queijos - Mante;ga, etc. 
pc, SINllA CARNEIRO 

Comu•1 de Nou ftto1s,~. Estorlo do Rio de lonelro ,,. ""º ila 
11 forma da 1d, etc. · ' · UUiitio 

t-'tz Hbf'r 101 qoe o presente ,ditai .,.1r,m oa iJete ._ 

" H\ 4 '- JO ttNS ON 

Doencas infantis (1) 

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

(.Junto ela f.\' A:-.IL) 

\'ova !guassú Estado do Rio 

-·---------------------
,lamuls so .. 1r-v.:1 rneoc:'!·r>rezar o vnl"r das varloas pre~ 

\'enlhtts 1·nm rel111;ilo 1\ sata.h- e ao hern estar do bt•b(· lnfo. 
)·7,n11"th\ por~m. 1n11itus mlll'S m.·~llgenri.1111 (·sse setor e.lo 
rr.-tt,t·m•ulo das c·rl.,111c.·n-, l"onipkt.tml·nh•. A~ dcsrulJ>us ~uo 
lào ·ntíltip!s~ Qll:lnt.> t•i-.rarrnpddft"\ ri lJt-bl• nunca llca l'X. r------------------------
pô"l•l a ;nt•nças .~ontnrtlosa.s. a \':trlnn pode fHow,rnr fohre j 
1111 <1'1,..Jqu••r outrn rc1t{,0!lo, niio tli, tempo de levá-lo ao 1n~-
1h('1, ~u nara. apllrl\r uma ,·ac:nazh,ha, <>lc. ete 

I 

mento tiverem, expf'dido no11 aotn1 dA Ação Ordiobli d'" ~·u~"i· 
d, rootrato Cumulada com.• Rfli_nt,.gr1,;10 d,. Pos'-t. tm 'tH i 1''4 
tora a Ci1. 1'~11eod11 Reuo1~1r Normandia S. A., qae , 0 i,rc •a. 
(1Pr1ote f'Ste Jofzo .e Cutóno dn (?oartn Offt•fo. qDP: at,1d~n;:'
qoe lhe foi rtquerid,, r-1• autora. ttado HD -ç-ista ,.,tar O • lio 
tm lagar lnr-nto P olo Cfabld'>, root,,m,. ('ertidlo do ,n,.1,1 t~a4o 
t•ç• dt 11• Vau Cinl do Dittrlto k',d,ral. d• n, 1,,. pet: 11 

1,otfl'. tdital. q_ae s~,, aíi11do aa nd111 deue ?aiza u',. lati~~; 
('OStome e, por r,íp11, publicado no prazo m,1,mo d@ triata (l \ 
diaq, uma nz no ór~~o nfil'lat. dt> Es:tsilo e, do11ci -yrz,-~. "ID io~, 
dflste llanldpio, Cll A Fnnl'l!CO de Paula d"' Olinlra, tirat:fl,iro 
n1hog1do. bem como s:111 mulher. se catado t,·1r, pna 00 riruo ~ 
trinta (30) dias, qoe corr,-r6 da data da primeira poblit't~~.., do pre 
C1e,nte, [azer--te r,prnent~r na r1o~a ,. roDtflttar. tado de .,,~rdo 
<'Om • petiçln inicial abauo ruom1da • - Por eaerito~ d111 12 4

4 
í•ver.lro de 1940, lnrld• ,m notas do Tab!lilo do 17• Ol!eio da 
Di,uito Feder1l. llno 284, 0<. 86. do,. n. 2, a ~opti,111, pro., .. 
toa Teoder ao Saplieado, pelo preço do CrS 12.478,!0 fd01• •il 
1101trcireotos e seteo~a " oito croze,iros e einqoe-nta <'tntnos,. 111 
terreno de ~01 propntdad,, situado DPtt111 M'anieípio. l E,tnda d, 
Limeira (proj•tad1i;, ,com a Ar.1 de 103.98~ m2, ,om u <t"11i11ts 
características~ - ,1to11d.,, 6. Estrada da T,lmt-Jra (projetada}. 1 ,. 
~do ,squerdo de qaem 'Yli da Estrada d111 Furo Bio D'Ouro pan 1 
Estrada Slo Pedro, rom,çaodo I medido mais oo meoos 6GO •• 
,fppois da E~trada de Ferro Rio n'Ooro, medindo dito t.rrno 
533,40ms. d• frent• porn I refer;d1 E!tnda d1 T.im,ln fproJtlo4la• 
rondo 01 lioha do!!. fandos .ttro metro d~ n:t,n"lo, e',11.(0111. p•I~ 
lado direito • pelo es~ntrdo m•d• 410,SOm•º Como sinal o Sapli
rado pagou i Snpllrante a importan,i1 de C'rS 1 200,00 Cnm mil , 
lozentos cruzeiros~ fitando co!lveneio~ado 111 elhsala 3ª, qoe • 
cestaote CrS t 1.2,8.50. acresr>do do Joro d• 12% ao ono, stri, 
~ago •m prestaçõu men .. is mfolmas d, e,, 180,00 (.-.ato • oh•• 
ta cruzeiros) cada uma. até o dia 8 de cada mh. •• sede da prt· 
curadora da outorg~nte. O Suplicado ocupou.. dtsde logo, o tfln eno, 
do qoaJ, aliA" conttnúa de po.S.SP, muito embora n:.o teab, ro1111ri· 
do as soas obrigaçr,,s roatrato1i11:, pois deixoo de pirar , ~aplieu--
1• as preotaçõe• a qae se obrigara, d1taodo de 30 de no .. mbr<> dt 
1939 o ••• dltimo pagamento, .. , .. do, 1<0im, a d"u o pa,:1:nuto 
do moitas prestações. •tora joro1 e outra, detpMu. Ora. rom HN 

prOcAdlmento. o Saplictdn não só incorreu em mora t i1tria~l1 
clausola ~ontr1toal, mas também dtn r10s1 , rPscl«lo do coatnto. 
adquirindo a Soplicant• o direito , , .. tltniçlo do t•rrono, eoa a 
perdi para o Supllcado, das beofeitoriH e ficar com a io...portaoeia 
rfeehida, todo 001 termos da dao,ala 9•. Anim. rom fradamn&o 
no, • r ts 136, 155 • 291 do Código de Proce .. o CiTII • 1r11. 1,079, 
i 19 § dnico, 499 • 523 do Código Ci,ii. prnpile a pre•ento açlo 
que- deveri llii:er joli1d1 proredentfl e apro?ada t. em ronieqotncia. 
declarado rescindido, ,ui l'irtude da •pontada fofnçlo ,.oatratual, 
para todos os f:'feitos, o contrato oromi~sórin de compn " veada 
de li•., rest ituindo o Soplltado l ~opllcanto o imd .. l ji dHcrltn, 
com soas btnfeitorlas. 1ces,ório11 e re-1dime1to1. dt!ldt a data da 

\ ;,•ri1a,1e. 1wr,.>m, (• que núo existem Ocsculpos vAII· 
d!• !)ara 11-ixRr <!e fszPr varlnnr II criança na épocn Indica
tia t:i \·untl1H1ur n~ ,·acinas prt!\'entiva'-', conforme o caso e a 
Indicação <1,, médico. ,lamaH se conse!(ue Isolar uma crian
ça compkt~ment~ da, doenças contiig,osas. Pam p,•,:ar mui· 
tas da, mo!êstlas comuns, n!lo é necess·.rlo que o bebê ~n 
tr~ crn contacto direto ,·orn uma criança do&nte. Basta que 
deis se aproximem adulto, que pegarem na criança doente, 
que o beb,· brinque com ohj~tos conl3minados ou QJe seja 
•tlnl(1do ;,or uma mo~cn portadora de um dos inúmeros gcr
mej c·ou -adores de Uoe-nça-4 lnfanti~. 

</u:,nto i\ ,·elha ,uperstlç~o de que o bebê possa ficar 
dnrnte •· realmente pei:nr n doença contra a qual lol ,acl-
11a:Lclo. nU > passa d1-.!-:o mesmo... uma velha superi-Ução. E' 
ver,h1de que a criança pode ficar com uma ligeira febre, 
1·0111 c'<>nseqnentc perda de Apetite, sonolência e mau-humor 1 
e 1110,trar outros ,inlomas ligeiros, mas esta é exatamente 
a runçilo da vacina. a qual é produzida, geralmente, de uma • 
<'Ullura dos micróbios da pr6prla moléstia. Aplicando-se uma 
pequena e controlada dose desres micróbios, o organismo 
da criança - ou de adulto reage e produz a delesa ne
cesM, ria para Imunizar o corpo contra um ataque realmente 
sério da doença Mal• ainda . no caso de vacl:ia contra a 
variol11, se o!lo houver reaçno alguma, é sinal de que a va
cina nüo pegou e que deve ser repetida. 

o GURI 
A CASA DAS ROUPINH4,S PARA C?IANÇAS 

Uniformos Colegiais - Rendas 
Lãs - Linhas - Botões. 

RUA ~llNISTRO MCNOONÇA Lli't\A, ZZ6 - NOVA IOUASSÕ 

~----.ullWlr··---en:, -

Instaladora º" Contin~ntal 1 
lzair Marciano dos Santo s 

E~tá aparelhada para executar todos os 
serviços de Bombeiro, Funileiro e 

Eletricidade. 
Atende-se a domicilio 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 2558 - Hova lguassú .\E doenças mal$ comuns cootra as quais você pode 
proteg~r seu filho por Intermédio da vacina silo. di!terla, 
vartola. •étano, tuberculose, tifo e coqueluche. Outras molés· 
tias. tarubém comuns. mas contra as quais a cl(•ncia nilo --~-------------·----
produziu ainda uma vacina, Incluem sarampo, catarro ou --------------· -----------
angin11, malária. catapora, varicela, cachumba. 1 

Até há pouco tempo, a paralisia Infantil era pràtlca
mente desconhecida no Brasil, mas, infelizmente, êsse mal 
esta come1·ando a aparecer entre nós. De outro lado, a ti!o 
discallda ,·aclna Salk Já esta sendo colocada ao ulcance de 
tôdas as crianças em perigo de contrair essa doença terrlvel. 

Mesmo que o segundo grupo de doença~ mencionado 
acima n!lo tenha vacinas preventivas. existem certas pre
~au('ê,es que devem ser tomadas e, se o bebê tiver sido ex
posto à moléstia, alguns passos podem ser tomados para 
ajud•ir a evitar o contágio. Essas precauções contra o con· 
tagio de muitas doenças Infantis Incluem higiene e certos 
rem, 110,. 

DR. ALCIDES FATORELLI 
MtOICO OE CRIAI-IÇAS 

Consultas dlàrlamcnt~ de ~ às 6 horas da tarde 

Consultório : 
,\ , •. Amaral Pdxoto, 350 
ht.n Z!I Ru:1 M~ndono L lm3) 

1• andar - sala a 

ResldC•ncia: 
Rua Rita Gonçalves, 660 
NO\ A IGUASSC 

l•:st. do Rio 

ESCRITORIO DE ADVOCACIA 

RONALD CARDOSO ALEXANDRINO 
Inscrito n11 Ordt'm dos Advoead03 

i:~crl\ório : H~sidl'ncia : 
Rua Paulo frontln, 61 S. 1 O Roa Mal. Florl•no, 2036 - C. 17 
Dla.r1am'-'n1e. dai , às 11 h!. Teltfone 2t'.8 

No,·a l~ua,sú - r-..Lnrto do Hlo 

Ah:nção, Comerciá
rios lguassuanos ! 

Mais um ta~u 
Multa gente acredita que " 

Ingestão do k1te juntamente 
Na 4ª pài,.'1na desta edly&o com frutas ;1eldas con8tl!ul 

a nota que dlrnlgll 11 proxl· mls lura perlgo•a. •la,plesmeu· 
ma ins!Hlação do l'o•to M,·,. te porque o leite talha. A Hr· 
dlco do I A.P l' oestu !'Idade. daue, vor~•n, e que, 11l~m de 
J.wr •m tap~o. (·1ta o nome do nlo fazer mal, u ,·olor ou1r1-
0r Sult'r romo autor da im· Uvu dus roucos lu:lt.lus dos fru 
ciallva. los e grundl'UJ~ole aumenta· 

Na verdade o autor é oj do pela Junçilo do leite. 
exmo. 1r Pre•ld~nlc do No ln\'eroo mHo sobretudo 
l.A.Pl' dr. Atitenor l'~drelra.1 00 \·era.o. to

1

me relr<-'ttC'ott e_ 
que re101\ eu akoder a uma aor~elc• feito, de sucoo na 
Tt•lha aspiraç&u t.101 Comt•r- turals <lt' rruttti,, .aluda que 
~l.ârlos d,. NoYn l1tuaasu /l<'ldos, adldona•lo• ,1,, lelte. 

Aolonio Ju&lluim 1\lacttado - f;Nf.,..',;. 

~1~:~J~::~l\~~~~. !: 
bem &<> oo Rulaur .e·, Uo o Gv,•ll•b•. ,n[,~ 

R11law,011tl IH 1,.,,, , , •r,:tffl, 
~ tl••Qt'clr11 a p,n1u1:ucn 

ALMEIDA & CIA. LTii.1. 
R M1roc•atFlor1uo. nU-Trl 119-Nns l1Hu6-l:.d>Rio 

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

zelar pelos lnterêsses de suu classe tendo nela grande 
número de assoclaJos 

Unidos seremos fortes. Peça a sua inscriçil.o ao 

Sindicato do Comércio Varejista de Hova lguassú 
Sede própria : Rua 13 de Maio. 85 3° andar - Sala 305 1 

tilcr itura ajuizada. e p11gando o Réu as custas do l\tOCeHo, oa for• 
"'ª da lei, •l•gudo o qoe .., lho oferecn, •• d•ltt• de 11111 d\, 
reitos. sob pena dei decorrido o pnt.o mareado, se roasiderer fH

·- ----------- ----------· foita a citação e ter infrio o prnzo para a eoatestai;l o, aa forma 
d• ltl. D6 i pres•nte pan 01 •f•itos fiscais, o nlor d• CrS .. 
6.CXXJ,00. - E para que ehtguei ao co1becimeato ae todo, os i1tt
rc!-ndos e o.inguh1 po1u alflgar f,rnnrao.cia. mandoa fl-Xltfdlr o pr.
..:ent" edital. 0 1 forma da lei. Dado fl p1111do atata ci, tde de)',-. 
"'" Tgoassá, Estado do Rio de Janeiro, ao!I: qoion diu do •li• 
nutobro de mll D0'Yeceo.tos e ainqueot1 • lf'tfl . Eo. Gullh•••• P1111 
l opes, Esereveote de J01t iç1, d1tiloenfei . E "º• Al•i1io Pi•N à 
ªº"º'' Eacrivlo, sub!cre-Yo. - Adairlo Alves de Me•4 .. , 

---="""-=---,,--=------------. 
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GRA\NJJA\ 
LINS lfr 

CA\IROILIINA\ 
RUY AFRANIO PEIXOTO FILHOS LTDA. 

Aves - Ovos - Pintos - R:ições 
Avelina, S·,illna, Cevalma e Gadolina 

AV NILO PECANHA, 09- TEL. SS-NOVA IC,UASSU 

ADVOGADO 

Diàriamente das 14 às til horas 

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

----------------------
r f AIXA AMARHA i OflCIHA MHANICA 

Anuncia os 

DEZ DA SEMANA 

Alpargataa Roda 2!1,0o 
\\'bloky Old Parr ft90,UO 

Gim Seagers ff,0,00 

Champanhe~ .. ,,., 150,oO 
Geléia Pê••ego 11,a :m,oo 
Ylnagre Cristal l•.00 
FelJAo Uberablnh• k0 l u.oo 
A \'ela Purllae :i:1,110 
Yaoos para llúres ü ,O( 

e olaha. c•alda <1,un 

Mercadinho 
Faixa Amarela 

Rua dr. Tibau, esquina 
de Bernardino Melo 

Pouo v,-m.ler. 

I' l oU lt'li1 1 
·- --
Delfim Pereira Montenegro 

l'UNS'l'Hl1TOll 

Av.&anto1 Uuruon&.62G•"J'~l. t,'"• 

No,·a ICu.&HU - •..:.at du Rio 

SOLDA ELETR!CA E 
OXIACETILENICA 

Serviço de torno mecânico e 
plaina, prensa hidraulica. con
sertos de mAqumas em ge1 ai. 

assentamento de máquinas de 
qualquer tipo, retificas de mo-

tores e eixo de manivele. ~ G 

reformas em motores de rom· í . 
bus tão interna. montagem e 

Hittmourt & Alanão Uóa. ·~ 
TRAVESSA 13 OE MARÇO, 24 '- ....--, 
TEL. 136 - NOVA IGUASSú RET!FLCA 

SE~~ARIA INDEPENDÊNCIA 
Madeiras e Materiais i>ara Constru(ôes, FerragenS, 
Tintas, Cal, Ciment:>, Tijo los, Telhas, Manilhas, etc. 

OLIVEIRA & NUNES LTDA. 
Rua Ministr o Lira Castro, 540 
Telefone 98 Nova lguassu .'<- Estado do Rio --



tIOTI 

N o t a s Nolin~as de Morro Agudo 

esport I. vas H~'.I:~ ~:;~.-:::~~.'.;~~\ 

f)rtebol de Salao 
fnl mt1r1":1dà 1wl•• 1,r,·si<.h:11· 

tt da LJ() a dnts ,lt• r; do cor 
ft'otr 11,s 21 horas. parn a d•'-
1110 ,lo rampP0011lo tr uotC"I· 
~ l'nfrt' o 1. e IJ!UUSSU r o 
\tt-iqulta T (' J.nc-1il: qnarira 
do r l · l~un~"'"· .JuiL <to 
,l(etN'POllt•OO 

IOfuttebol 
,Jog11r-J nu pro,fmn dia 9 

rootra A ~t•ll'ç!ln d<· ,IU\'cniK 
Jt narra do PJnu. nn Pstádjo 
Márt" Tamborinde(!u~. n ::-,•: 
Jeçlo .111,·pniJ hrua~i,;,unna. I·. 
na mramia orasUlo jrgnrfi 
111111 ,eleçAo de nmado_rcr 
oompo•ta de ntletas do ~-- 1 
1gua••11 e Jirue•su B. !'., con-
11'11 n C•otral Esport<' l'lube 

(llbes vinculados 
Curo a autortza\·iio da Ffl>. 

poderAo ,toculer-se ,;. Llga 
J~auuaoa d<' ílesportos to· 
dos os rlubes de campo aber· 
to que. embora sem tõda a 
11otumentaeiio exl,rlda. v~m 
pradraodo u futebol no Mu
Dlrfplo. bastando oficiar à F"n · 
Udadr dando a composiçilo 
d• sua diretoria. local onde 
pradra o esporte, bem como 
pagar oa TP!l.ouraria as rrs· 
p«U,·a2' taxa~ 

Yollbol no VII 
NIO Estadual 

Campeo-

l't·ra pro!i!.t'J?Uirnrnto hoj,• 
a ll'Un d,• :-,;_ J· rnnc·isro flf' 
A~~is O muu tpmpo reinun-
1f' domingo pust-1ado impl•,Uu 
ll SUilJH a_ ru:1 (18 prorlssD.o 
c1n Pnllrür1ro. a ,,uai St·rá r,•a 
llzu1lt1 r n 111 1mponi"•nri11 ih 
J :-1. 1:, hora:-- . ..\o rt•t•olla~r. pr1•· 
1!8Çân 1h• Fr('i ~loilt•sto O. F. ~1 
,·\fug<-ntnndn o po\'o, C" u j a 
aflu••!1ria fm pt•qucon, em ron 
~rqul·nda. a rhuvu nc•asionnu 
n ~ohra f11• rnuitl:l;;; prendas. 
l.Pg,, malQ, ;, nnitt~ seril.o t•las 
h.•110,ut.1s llnvcr{l alada tr(•s 
missa• ,. u banda J.Jru Flurnl
oen•~ ,·01t11ril a ahrllhantar 
os IL·Skjo.;, rujo rnC'err11mt·n
to ~P darf1 c•om rogo~ ele.• 
arll!frl~. 

Com raJslllcaçiio ou nilo 
dt~ 3!-isinatura", o certo l• <1ue 
de!-i.dP antC'-ontt•m N1tA majo
rado !'rn mais rr$ 1.00 o prc
('O da1-t pa~ss.rens dos lrnibu~ 
<1ue pela Poi.;~e not- liJ;?am a 
Novu Jguas!-!1L A gora, to.ão rrS 
5,00 

- Causa t:stranbeza. q u e 
as placas rct'entem!'nle colo
cadas na• ruas daqui. mant!'
nham a denorr.lnaçilo primiti
va de algumas ,·ias púbU<·as, 
nilo obstante 11 mudança dns 
nomes ter obedecido âs re
soluçõei; da Cil.mara. san< io 
nadas pelo sr. Prefeito. 

- O Vasquinho comemora 
ue~te mês o 12º unl\"ersârío 
Para l!'stejar. organiwu o ,e
gulnt,· programa: 1;;, 190 tcs
tival C'!=;portn·o e à norte rcu 
oião solene para f.l'ntrcga de 
titulo• de b!'nem erfncla " 
honortlicos ,. medalhas; 16, 
baile de ani,·ersárlo. e 17. mls 
sa às 10 horas pelos sócios 
falecidos e 6 tarde pro,·as cl-

A Seleçi<o lguassuana de· cllsticas. 
m6 trt-ioar oa próxima se- - Pede-nos o sr l.eilo Fer
m&DI tom o "six" de cima raz consignar o sei:uinte em 
do flumínensc F C. Para lan· março último requereu o no'° o preeidentc d~ Liga eo- vo titulo eleitoral. Todavia. 
te1deu-se tdefooJcamentc apesar do tempo decorrido e 
- o dr. ,losefino \tul'll:el. das ,-ârias ldas ao Cartúrio 
do llepartamento especializa-, Eleitoral. ai na sed,•. niío con
do do wtocr/\tico clube das seguiu ainda a posse do im-
l.1111)elraS portante documeoto 

DR. A. FATORIELLI 
MEDICO OCULISTA 

ASSISTENTJ: DA FACULDADE OE C'TENCI/\S MEDICAS 

leceita de Oculos - Doenças e Operações dos Olhos 
C O li S i; L T O !{ 1 O . A \'cnida Amaral Peixoto, 23G 

Sala '.104 Prédio do Banco de Minas Gerais 
za• .. -·~. e- &•'.feira", das 8.30 âs 12 hora~ (tonsuhu <oaun1) 

A tarde: ronsulla, com horn marcada. 

PROLAR S. A. 
Agência de Nova lguassú 

A. PROLAlt solicita o com
parecimento a sua nova 1\~i\0-
cia <Je todos os porta,tores de 
titulo!'\ em alraso, a f1m de 
que nilu pen:am o direito àt-3 
imporllincias já deposlUulas 

Deotiçiio perfeita com c,,rnunlca. outros,lm, que os 

COltUIO DA LA VOUltA 

Centro ~e Pesquisa Nuclear Legião da Boa Vontade 
Notas do Nudeo 3 de Novél lguassú 

Douro) llnjP, ,11n :1, ú1' 11; hs r<'u 
IHd IÍ h JG hs. fl'União 

li?C-ral l.lc
0 

1-ech.nAríns lnsrrt 
tmt 11f'1i{I• N1\c'lt·o par.1 conla• 
rlmeoto cio Rf'111,tório Cieral .• , 
,u·r roviado A SPl'.I~ t..rntrat 
r• rror1?unlzac;ü11 da IJirctoria 

Dia :!1, ú~ Ili hs. lnt:t11la~;)11 
110 Pm110 t'11hlwo \'III ,lt• f ·o 
m,•n,k.clor Sourt•s (Morro Agu 
do). 

1 nlAo dos l.c1uouórios. \ uita· 
dorC'B e m.,mbroa do lh•par 
tnrneoto dP A&l-li t.t(·nda, no 
. onlpào do Car1do.ck paro 
or,frm 110~ APnlço._ e pro
rrssarr,.-ntt, d o a <"ª"º" em 
ott•ndim,•nto fwlo ::\uf'11•0 1• 
Po9to~ ; ú CI rn hs., rC'1111111o r~"'. 
tl\'a na Praça dn UVrr1Sadf> 
,•m benPHcio ,la :-;,,pn :-;ub&· 
t ir ci · 1 ,to Pohr1•, c·,,m um 
show (' pN1uC'no lrilâo ITIUt-il· lluranl1• e~lt> mêl!l ,eril ini 

de• .. opH 
toeallda 

l 
ti 

Os trabalho~ que t"st.U.o ,t·nclo r1•uhzado:i no ('rntro Europeu 
de l'esqulsu Xm·lear (rEll'.',), <'m Ge1wbr11, n•preseu11,m e 
último está~io dC' um processo puramcntL' cirnUfico 1::-.s, !-

trabalhos, que ni1o tt'm hnAlidades bélkns 0C'm c·omt'r<"i:ti~. 
permitirão, se forem cnrondos dt• l·xifo. uma c•ompn•t•n-.ã" 
melhor das leis lundament11ls do l ' ni\·ersn Estabelecido sol> 
os ausplclos da 1 ·>,ESCO. 11 Centro é n primelru lnstiltli\·ã<• 
tuodada na. Europa para proow,·c•r a colaboraçiío ioh•rna 
cional oo campo da energia atômka. O pessoal do c,•ntro 
em sua maioria homens de ciência e t(•cnicos. loi escolhido 
entn' os doze Estados ~lembros O prol(rama do CEl!N s• 
coocentra em duas máquinas que proporciooarào à Europa 
,·alloRos meios para o estudo de um ramo da invesUgação 

nuclear quase intelramcnto desconherido at(• agora. 

FOTO ELITE Atende-se• domicilio pará cuamento. 
R<otr•to• pua docomtatol •• 90 mi

DGt.ot:. Espeeiall.sta em reprodoçlll de retntvt a f"UJoa, &6pia • 
óleo. Veadu d• miqaio11, ... filmes, quadros, saatol e alb1.u . 

I•• M•••h•I Ffo,leao1 tt-4li-L•l•-l•I. 41J - Ne~• 1 ... ,,1 , 

Alugam-se loias 
Bem localizadas no Edifício Imperial 

(Em frente ao RodoY1árlo ~•tullo Moura) 

Rua 1:, de Maio, ',5 
Tratar no local com o zelador sr. Miguel -----

Terreno - Bairro da Luz Compra-se Casa para resi· 
dt!ncia no centro 

da cidade, de preferência na 
parte residencial (lado do Cim 
lguassú). Tratar no EdifiCiC'I du 
Fórum, 3° andar. salas 20 e 21, 
com o sr. Adjovaldo. 

Veode-se um de 12 x 30, rua 
Senador Pompeu, Quadra K. 
lote ll_ Preço ã v,sta : e,~ 
<,0.000,00. Tratar com o sr R_ 
de Mattos F,sc-alizac;ão da 
Prefeitura. 

CrS 150.000 00 Vendem-se 
' duas casas, 

Casa Vende-se no cenlr o de 
Nova Jguassú, com seis 

cô-nodos. Medindo H de frentf' 
por 16 de f,mdo:-,. Tratat cnm o 
sr. Antonio Pereira de Aguiar 
no rua dr Bi:lirros .Juni,•r, .ia 
casas 1 2 

com água, luz e condução, na 
rua 1:1 de Maio. Terreno de 
20 x li\. Negócio :, vista. ln· 
formetões com o sr. Benic10, 
na redação deste jornal 1 Vende-se um terreno na ru• 

Silva Junior, me 
Alugam-se do IS apartamen- d<Odo IX 20. Rua calca,1•. Ju, 

tos, il rua Mare- e hgua Preço : cr, 170 000,00 
chstl Floriano, 2457 {ap. :m2 e lntorma~úes na redação destt 
]f):q. Tratar pelo tel . 2-t5. t, jornal. 2 

,·ado. ciart., a 11is r1tJ111,ào 
IHn !J, a 1 22 hs., l 'o rãÇÕl'I' 1n11!-.n rm t1h·1·r.ift8 

,•m FPstu •, gronrlc batlP no flt'fl do Muntclplo. 
Grupo l";E colar Hang<'I !'esta- L<"s;?lo11ár1'1 011 nAo, roopt• .. "ª Pm f a , o r <l<i.,. Obras remo~ como boms c·ristarn1 
SortatA do ~úch:o 1rnrn o lwm ,!os 11os11os ir

Ilia 10. 11s 16 b1; . l>cslUc mãos 1:1:,l" pohrP~, "Pm vttl · 
de '.\Iodas Infantil eum a prc~ rl:lc11'R l• M•m 1,rt•te-ns11,•s pt·~ 

j nça l' rolaboraçtto da c-lupln sorti~ 
r mica l,.red t· ( 'ar1..•1111lnho.

1 
f>t-u~ r:-,ta 1,rt•:-:enlC' 1 \'i\tl 

umbPm no Grupo Est'Ohlr. ,IC'~U'-' 1 
Ola 1,,. as IH h•. in•IBl·~:lo 

.ln Posto l'flbllrn HI. ,i., LR\' 1 f:.l (if_\10 Ut::Al \.Al.l.F.1' 
<'m \IJ~u,·I Couto ( Linha Riu Presidente 

f armá<ias de Plantão 1·.<Un hoje ... planliio a• lar 
má~la• Sanw Aotooio, Praçl\ 

da Liberdade, 8H, tel. 12. e lllnorah. rua Getullo Var11as, lt6 

Plantão Noturno 
cidade ée Nova 

e semanal d3s farrr,ácias desta 
lguass:í, dura,te o corrente ano 

Dnmi111.{c s Sito ,Jor::,!l' 
ll11.'1 ,\l.11 l lor1.1110, l l' ' -1"."I 

!'itm St•basliüu 

'Jilo l 11·c;anha 
Av f'liif, . .,C'('anh · 

lm;,cratriz 

1 

Ru~ Ot.n1•, Tarq, n .o 
Sfio UPr1:1ldu 
Rua .\1 .'1 l-li111.111 :Z-.!l:l 

AY .'ülu J't.;.:tnha, ~ 

;,; . S. Aparecida 
~ua .\\:uuh.~I P'lori.:tnu, lt32 

As. Farm. Jguaçú l.tda. ~âO ,]O"'t' 

fiº·fC'lra~ 
1 

P. dr. T1bau. JJ'J, 1 ~1 l~d 

Americana 
Rua 13 dt .\\aio, 12'J 

Jl II a Ot-1v1n T,u~uino, "'/.1 

Dlnorah 
R1,:i dr Gttulio \.';arx:.:111, 12'i, 

1 
Santo Antonio 
Pr.,ça da libtrdn1IC', ~ 

Silo ílaniel 
J Rua Bernardino ,\h•ln. 171i 

8áb0tlos 
1 !~:D~~~ll MooJnn, ~194 

1 Fluminense 
.\w. Siln Ptcantu. ".''l. ·1tl '20 

MANOEL FURTADO GAMA 
ADVOGADO 

CAUSAS CÍVEIS, COMERCIAIS E CRIMINAIS 
Escrllórlo co Rio IH S.ftldor Dantas, 118, •pt. 416, 4° Hdor 
2••, 4", 6" e Sábado• d&s n às 12 e das 14 às 17 boras 
Em N o v a I g u 8 s s ú: IH dr. n,11,.,. !87, ... rts. 101 /10! 

Ja• e su.feira.s a qualquer hora 

'------
fazendas de Madu
reira, Morro Agudo, 
São José e Tingucí 
:Situada~ no .\\unicipiu de Nul'1 

Jgua•~ú. E-tada dn Rr<•) 

A Santa Casa de M isericór· 
dia do Rio de Janeiro, na qua
lidade de núa propriet1hia das 
duas primeiras !"zendo:- e de 
plena proprietária das llu~~ 
úllimas, chama a atenc;ão dos 
inlere~sados m,s aludidas te1·· 
ra~ para o Protesto .Judicial e 
Not1f1c'lção que interpôs no 
Julzo da Comarca de Nov. 

Jguassú, cartório do 2° Oficio, 
silo na. rua Getulio Vargas, 78, 
que aprecia e examina a si
tuação jurídica das fazendas 
em aprêço. t ·a1: senlir, outros
sim, a qualquer mleress11do. 
indistintameute, que nenhuma 
modi!lcatão. loteam,nto. d••· 
membramenlo ou venda pode
rá ser feito das aludidas ter
n,s, por quem quer que seja, 
senão pela própria ~anta Casa, 
UnicH proprit\tu ia das fazeri· 
das referidas. 

Mini,t,o Lafoyette de And,cdo 

Provedor 

n. MA e H n D o ll D n. Ma t 
' 

•• de ftt e pal(amentu, de meo,alidade, 
poc1"rilo ser e!etun,Jos dlre
tamt!nle a no\·a ,\1,!êncltt, n 

la lllftOlto do Llbor•torlo Hoaeopiti,o :ua llarcehal f-'lor,anu l'cixolo, 

~:o u~A=~~ , ~ .. ~,~: ;~:v::·1:0:~~;'·i;;~ 1 
IJespachantc Estadual 

Entrega, a domicilio !-ier\'lço <le C'nntab lid.1111 

1!1'31J-:"-~-::. ~= ?t.;,_;1?:.~~ _ Construçõe~ e recons-
~ truções em ~erill. 

l'ílE~·us )IOOiCOS - OrtÇA\lF-'-TOS GRATIS 

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

Ptdidos Pt lo fef. 28-1213 R.. d• Goowloo Vv,po,. 51, 
11A Soln 22 A 

IOAOUtM PAlKilU, 6•3 110 N.;VA 1GUASSU - E. DO ~IC 

N·õvX--ÃifRÕRA 
Bairro São Jorge - Ramal de Xerém 

Pr Tf.1:fiF.)lOS 'sF.M f1'TRADA E !ifM JL' KC1s 
/~mo a Belior,1 Roxo - Fac1lulade de <'un· 
u.ao - Oumo chma - Franco progress<J. 

\'[~ l .ulc:õt.lnt-ntus ,nuratos no Decrth1•lti !:-8 
· DAS Av liiu Rra11C'u ~1 r,9 an,far-:-.alut. 10/12, 

uu com u sr Ju>c ,·1eira de ~1t-lo. no IOl"nl. 

.,...,.1-.,u, u~a1ntnu "" hp,rt:lo Ttmtou,1 t Agrnol• lld•. 
....... -e ............. ............. ~ ......... ........ 

Hem ('ooservada. l'Om luz elétr1C'a, telel'one, 
água em abundâncw, t'rnndosa arhoriza1'àn, 
alt1tutle agradável C' salubérrima, com Capt• 
la, porrm exclust\'a à <'aRa_ \luga-sc. Pamí 1 

lia r<'ligiosa lnlorma,:ões na Matrí1. dP 

-------ª~º-t_o_\_º .. t_º_" __ ":' :(:lt=· :':':o:,·:t::I g:,l:Ja:' :SS:l:I =· ::::::. 
----------

Armazem - Bar 
\ l'Jllll'- a- 1, t111 préo-tlio no\o t· lm·al til• l,!ru111h• h1tur, 1 
(Ul 1:-c•r,Utl\ .Jo~t'~ Rulht,e .. (•·m Suottt H1lu), junto :{ 

l·!!.rola '1: 1t\'ll·1· da Siht·1r11 Triitar C"nm o 
11r,1prlt-t~rlo til' J.qndulto. -------

l Vende-se Ford 29 (Passeio) 
l\láquina relllt<'ada, tt-eío a oleo " i>m 1wr 
leito t·~tado 1le <'onsen-ai;ão. \ ·p1· e tratar no 

Bar .- Restaurante ,Joana ll'.\r<' , 
rua \lal Flonann l'eixoto, 2~:1;. 1 

1 

CORREIO DA LAVOURA 
ÓRGÃO INDEPENDENTE 

Rt(olado. ú, acO,do com u decr,tu /#ll•rul n.:!-1 iib, ,t~ 

Ud, 1ullw ,lt t9l,, nu Car-lo11u dt, iu tl/11 11, ,;, .,,.,.,. 

Fun<ludor · Sflvlno ti~ Azcrt·,lu 

Publlc:1-tr :aos don,lnells 

ASSINATURAS: A N U N C 1 (l S 

Ano . Cri ~o.oo Prt(O po,- unt,m,tru 
S<m<stre . J0,00 t • p11tlna Cri :!tl,fO 
Num av J l 00 Ultima plRlna • :10,0t• 

· u so ' · Pai. lmparts , 15 ru 
N. atr:,aado 1,50 Jndete rmln>d• • 10,00 

l'ubtlcaçõet I pedido, pr<Ç0 ?0f linha : Crt 2,,0 

Para anunclos a longo prazo, de1conlo1 t eprtlal1. 

To,la cnr,,1pnndtnc1a sobr, onunc,os dn·, ttr dirigtlla 
tt ;:trtncio dtste JONfOI. 

~ - lltrn.,dino Mtlo, 207S•Ttl. 181-Neva Ir••"'· t . '" Nlu 



Vantagens das enxadas rotativas para a lavoura do Pats 
a a.:,.t"'"':,..~.,o,.:..;.;,.:,..:.,..y,.;"!~~· • o o o o 6 o n >+e,..•......_ 

Instrumentos ca~azes ~e efetuar o~erações agrícolas ~iversas Inseticida perfumado 
Já estamos fabricando um novo tipo de máquina agrí

cola de alta utilidade plrn os nossos campos: a enxada rota
tiv", cuja única p?ça importada ê o motor, pois todo o con
junto é nacional. incluinrlo-sc aqui a mão dt obra, só de 
trab31hadores brasileiros. Esse novo tipo de instrumento agrí
cola ven1 tendo a melhor acolhida da p ,rle de nossos lavrado
res, e o n..J.mero d~ conjuntos f•bricados mensalmentejá sobe 
H c.-::-rco de cinquenta. A adapta.cão dêa;se engenho para ren
der o mãxlmo em nossas t~rras foi minuciosamente estudada 

Grande utilidade 
Entre as diversas utilidades da enxada rotativa, a ca

pine e,n largas faixas, períeita e rápida, inclui-se como a pri
meira, dada a economia de t ~mpo e de pessoal que apre:1en· 
ta. Outros trabalhos que pode executar com absoluta segu· 
rança ligam-se ás taretas de pie ,r restos de Culturas nos tl'a
balhos de exttn,;ào de focos. de l!rvas daninh':IS às plantações 
ou como reboque p -ra cargas até trezentos quilos de pêso. 

Outros serviços dinda podem ser executal.los pelas en
xadO$ rotativas: comando de movimentos de bombas dãgua 
p~ra services dP irrigação p,r lnfLltraçilo e asp~rsdo das di
versas áreas que serão plantadas; para pequenas st:rra~; dada 
a sua flexibílidade serve tt.mbém p3ra comandar os traba
lhos de aduba::leiras e sulcadoras de batatas, pulv~rizadores 
dos mais variados tipos e nlJq,.unas de picar ou de moer. 

Outras peças que já fabri<amos 
Nosso parque industrial, principalmente o sediado em 

São Paulo, fabrica, nesse setor, mais os seguintes tipos dt 
ferramentas agrlcolas: carretas para cobertura e transpor· 
te, aspersores e conexões, tubos·principais. registros de va\ 
vulas e de retenção de hidrantes e de segurança, além ct, 
braçadeiras, canais e enxadas do tipo tradicional. Até as má· 
qulm:as que fabricam essas peças jà são, na sua grande mi1io 
ria, nacionais. 

Um novo inseticida, à. base de dielll tolüa
mida, está obtendo cre5cente popularicta,Je nos E·
tados Unidos. Parecido com uma loçJ.o, destituído 
de substâacias gordurosa~ e. exalando um perlu
me agradável, é bastante resistente, de modo que 
uma só aplicação dura várias horas. Após nume
rosas experiências, ficou provado que o produtn 
combate os mosquitos melhor do riue qualquer 
outro processo químico conhecido, tendo a van. 
hgem de niio causar nódoas. -·-·---·--------~·-·-·------.. 

COMERCIANTE ou INDUSTRIAL 

As carnes 
Faço da 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
a defensora de s1::us direitos e prerrogativas 

Asslstên<la Juridlca is 3"' ., 5as. e 1ábados, das 9 ás 12 horu 

Rua Mendonça Lima, 236 - Sobreloja 
As carnes são elPmentos in· 

dispeMaveis à boa alimenta
ção. 

Quando fah,mos em carnes 
não nos referimos apenas à 
carne de vatb, mas a tod-'S as 
e· ar n e s en ,pregada.i na. arte 
culinàr!a. 

l?;· l ·t?t-Y•OI: ! ·l#UUUI •l# ~1441111:i•í 1•3•M:ltii?fW·l#tt !;4-l•#•l4i46 k4!' 
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lguaSSU de Praça, de bens imóveis, 
COM O PRAZO DE 30 DIAS Entr~ n63 as carnes m1-1is 

comumente u:;adcts são ::.s de 
vaca, porco e galinha. 

1 Ca;~;~;~~º~-1 fruta cítrica 
Resoluções do Con-

O doutor Admárlo Uns •• 
Mendonça, Juiz d• Direito da 
Comarca de Nou Ig-ua .. ~. Esta· 
do do Rio de Jane iro. por • ., 
meação Dli forma dti. I,ri, ete. 

A e~ rne de boi, média, con· 
tém proteínas e pouca gordu 
ra. A de porco possui menor 
taxa 1e proteínas e mais de 
gorduras. A de galinha, quan· 
do magra. cootém proteínas e 
iorduras quase igual à de boi. 

Uma nova selho Administrativo 

Vemos que entre a carne de 
eshnha e a de boi cão há 
grande diterença quanto à 
ccmposição; a de porco possui 

1 
ªo~r~~~!~e~-
ç"r o solo não tem mais 
razão de existir. A téc
nica moderna resolve-o 
per!eitamente. Bastará 

Um cruzamento de "grapefruit" COII\ laranja, 
feito na estação experimental de agricultura da 
Universidade de Porto Rico, resultou na fruta cí
trica ideal para todos os fins. Cresce mais do que 
o ·'grapefruit", pode ser espremida como laranja 
ou saboreada em gomos como a tangerina. 

a) - Convocar a Diretoria 
do Clube para no próximo 
dia 2, às 9 horas, ir em co 
misslio depositar uma coroa 
de llôres em bomeoagem aos 
sócios lalecidos do Clube; h) 
- a tendei ao pedido do as
sociado Jair Viana. 

Faz saber aos qua o pmnle 
edital de praça virem ou eoabeei• 
mento d~le iinrem e lnternnr 
possa, que no Ediff lo do F6r11, 
desta cidade, h 14 hora, do dia 
10 (dez) de deiea; ',ro pr6xiao 
~indouro, serão lrvaJos a pllbllco 
pregão de nodo e an•metaçlo 
pelo Porteiro dos A, dit6rios d ... 
ta Comarce, a que,..l mais der • 
maior Janet ofere- ,r acima de 
CrS 58 7r,(),(Y.) (cioqueata e oito 
mn setecentos e eioqaeata t ru• 
zeiros), o• bens lmónls J>"rlea
ceatos a Aatoolo Fenelra Daar
te, cestloD&ria Anuoelàçlo For· 
rein Tones. eonstituldot do 1&
gulate , - O predio de a. \84 
f cento e oitenta e quatro) da na 
Sebastião de Lac.,da e o rnl)f•· 
fr,o terreno próprio, qae mecle 10 
(dez) mettos 01 frente e aOI 1111· 
dos e 30 ( trio ti) metros d, 
nteasão d• cada ltdo, d1 fnt· 

Nova Jguassú, 29-10-1957. 

el ·a porcentagem de gordura. 
ler a "Cartilha da adu
bação", que a Melhora
mentos estamp<i em sua 
série Crlaçilo e Lavou
ra De autoria de A. Le
fêbur~. "Cartilha da adu
baçl!o" foi vertida por 
J. Bravo C11ldeira. Ex
celentes, como o texto, 
as ilustrações. 

~~~~..---~------~--~_......--... Amaury Pimenta de l\1oraes 
Diretor Geral de Secretaria 

Muitas pessoas julgam que 
A tarne de galinha é menos 
•'i:l1igesta" e acham que os 
du~otes só devem comer ~ar
nes brancas. Mas é um érro. 
A côr da carne, entretanto, 
nada tem que ver com e sua 
di;.estibilidade, pois é devida 
a um pigmento - o miobromo 
- que não tem qualquer in-

n. A. f il~os de lguassú A cenoura Convocação do Con
selho Delibeuitivo 

fluência no processo digestivo. 

O teor de gordura da cf;lrne 
é que pode retardar a su• di
gl~tão na rbzão direte da sua 
q1.,.1:°-'ntid..ide. pois é sabido que 
as gorduras permanecem m&iS 
terr po no estõmego, porque o 
SUlO gástrito não tem tormen
to 1ue as dt sdobre. 

Resoluções do 

Presidente : 

sr. A Divisão de Propaganda do 
SAPS informa que a cenoura 
é um vegetal de g rande valor 
nutritivo e muito usado entre 
nós. 

Importância das trutas 
Ad frutas, em geral, silo ri

cas em celulose, substllocla 
que nlio é digerida como os 
demais alimentos. mas que au-
menta o volume das lezes e 
obriga o iotestioo a funcionar. 
De modo geral, as frutas con
têm celulose, mas esta existe 
em grande abundância na la

raoJa, tangerina e lima. 

a)- Aprovar o relatório d o 
lésttval do dia 27 p. p, e 
agradecer aos ~rs. Lino Her
mida, Jaime Ribeiro, Edmar 
D'Alm•ida Ramalheda, Raul 
Antonio da Silva Jr., bem co 
mo a todos que colaboraram 
para o brilhantismo do mes
mo: b)-ateuder aos ds. do E 
C. Universal e S. E. Mdrcado; 
c) - arquivar o convite do 
S. E. Sete de Setembro; d) -
conceder demissão a pe,11clo, 
do cargo de Dir. do Dep. Edu
cação Física, ao sr J uHquim 
doa Santos Oliveira, agrade
cendo llle os bons St'rvsços 
prestadoF, e designar o sr. 
Ozêas Ferreira da Silva; e) -
Rºr lodicaçll.o do sr. Sup. da 
Seçllo de Esporte. designar 
os srs. Maurlclo dos Santos e Livre-se da prisão de ven

tre, comendo frutas, diérla
meole, no loter\'8iO das re-

De aspecto agradável e bim 
sabor, tem vãrias aplicações 
na arle culinária: em sopas, 
ensopados. soutlés, puré~, sa
ladas cozidas e crllas e coque
téis de vitaminas. 

A cenoura pode ser inclui
da nas dietas de emagrecimen· 
to. po1que o !-leu valor caló 
rico é b;s1XO t50 calurias por 
100 gr~rnas). Contém, ~penes. 
10.70•·0 de bidr.tos de carbo· 
nv, 1,20 ° .. .,. de protelnas e 0,30° 0 

de gorduras. 

O valor nutritivo da cenou· 
,·a està n~s vitaminas e sais 
minei ais. Possui cãlclo, fósfo· 
ro, ferro, as vitaminas B t, B2, 
C. e Acido f'61ico e ótima quota 
de v,tamimt A. 

O Presidente do CooselbO 
0Pllberatlvo do E. <'. lguassú. 
na lorma da autorizaçl!.o que 
lhe !oi con!erlda, convoca o 
mencionado Conselho para se 
reunir ordlnàrlamente, no pró
ximo dia 5 de novembro. às 
20 horas, em 1' convocação. 
e às 21 horas. em 2' convo
caçlio, na Sdde socll,I, para 
deliberar sôbre a seguinte 
ordem do dia : 

a) Elelçll.o dos Presidente e 
\Ice-Presidente do Conselho 
Administrativo e do Conselho 
Ftacal; b) leitura do relatório 
e prestaç!lo de ccntas do Coo 
aelho Admlni•trativo, re!era n
te ao exercício lindo; e) dls· 
cusslio e volaçiio do partcer 
do ConselbO Fiscal sóbre o 
asauoto constante da le tra 
anterior; d) ioterêsses gerais. 

Nova lguassú, 29-10-1957. 
Fernando Nunes Brigagão 

Presidente do Conaelho Ddiberativo 

C-1utro totor que podE:- in
fh · nci;i1r !:Õbre a digestibili
dade d• carne é a idade do 
&n,rn.&.l. Qu11;nto mais novo êlt 
fo··. mais tenra será a sua c&r
ne. Nosso caso maior será a 
pr norção de ;_1gua em seus 
te· :dos e, em consequencia, 
me,)or a porcentagt'm dos ou
tr > tlementos nutritivos. de 
mi.do que o treb;,ilho digesti· 
vo St=ra mais rápido. Porem o 
valor nutricional das carnes 
amadurecidas é, e ou, o eslà feições e durante as 
dar.o, mU\to maior do que o 1 
das carne& tenras. - (A.A.). 

mesmas. 

SNES. 

Osvaldo O. do• Santos Dir. 
de Juvenis e Futebol. re8pec
tivamente; f)- comunicar ao• 
srs. Associado• que continu• 
em vigor o cancelameoto de 
matriculas em atraso com o 
clube .uperlor a 90 dlaH. 

Suas prepMações mais acon 
selhávels s~o a salada de ~e
noura r&h,da e o suco em ,·o· 
quetel de vitaminas. 

\ 

Margarida Cristoffel 1 

Mercearia Carvalho 
Box 23 - Galeria lguassú 

\'endas por atacado e a varejo 

Grande depósito de Queiios, Manteiga, 
Mortadela, Presunto, etc. 

Nova lguas,ú, 30-10 1%7. 
JURANDIR Ll\tA 

D1r. de, Propaganda e Comunicação 

Em virtude de seu elevado 
vJlor nutritivo, a cenoura e 
um dos primeiros legumes da
dos ãs crianças. 

Fazendas de Madureira, Morro Agudo, 
Tinguá e São José 

Confecções de chapéus de 
senhora, s o 11 d é os para 
noivas, grloaldas, bordados 
a llo de prata e ouro para 
vestidos de noiva, llores, 
ele. Buquê de noiva natu
ral e arllUclal. Tamanco 

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

te 101 fundos, limitando d• Jt. 
do1 com o tr111mlteate • • 
fundos eom Jo,t! Guilherme f't- . 
,e;ra traasmltênt.e. E p11t • 
fias aclma'lodlodos, loi p, ..... 
o pru,oteíedital com n pm• u 
30 (trinta) dlH, que ,.,, ,Ilu
do no lagar de e.iilo • ootrOI 
de l11aal t,ôr QU• ••rio p1bllea
do, no •Dllrio Olici•I• dêste lt
tsdo o aom dos periódicos d ... 
cidade. O ~oe compu-se, ~r
vada, u formalidadtt l•pll· 
Dado t patsado De9tt eidtdl lt 
No.a Tguass~. Estado do lllo •• 
Janeiro, 101 10 (dtzl dla1 do •t 
de outobro do 1 00 de 1957 Ili 
novee11nto~ e cioqoentl e tttlti 
Eu, hui Aoloolo do S11•• h
nlor, 1'abe1ilo, subscrno e ';: 
ao. O Jnii da Direito. Ada~ 
AI••• de Meodooço. 1-· 

.. ........... ~~-----
ELEITOR: 

Já regularizou sua si· 
tuação eleitoral'? . 

Procure o escritório 
do vereador Quaresma. 

Entregas a domicilio 

Av. Governardor Amaral Peixoto, 311-Hova lguassú \ 
A Santa Cua de Misericórdia do Rio de Jaoeiro, 

nC.a propriet6ria das duu primeiru !atenda• • plena 
pruprittária daa dua• última~. toroa ao conhecimento 
de quem interessar poua, que Jitn terraa alo poderão 
.er venJidiu, a aeubum pretexto, nem tampouco expio• 
radatl à:' ptJreira1 existentes, por quem qutr que aeja, 
,ralo pela própria Santa Casa ou qurm legalmente a 

TELEVISÃO 
Declaracão à Praca 

tfpre•ente. 

MINISTRO LAFAVETTE DE ANORADA 

JNIJLSTRI.,_ E CO\ll~IICIO OE liEUIDAS l.l'Bf, Ll'UA,1 
eati.Leleclda na cidade d., Non, lgu.,.su, il ruo C1ll1ta o. :iul. l 
80

,..eatiótH. de Germano Lübe, produtora de \'ioho d-, laranJa. 
vem decl11rar à praça para couheclmento d<>• Interessados, 
amigo• e !reguesea. e par11 re.gu11rdo da ldno<·sda<l~ da de· , _____________ _ 

c1aran~
9 

~-iioDl'TOS ANOKl'.A", di.trl\iu1Jus nas Jl\'erJu 
praças, nao são labrlcadoa e nem e_ngarratadü• ~or ~•ta 
tlrma. ape-;iar dti em seus rólulo11 cont>t11r o end.,ré~u dti_ t.le· 
clarante, para cuja irregularidade estii bw•ndo s• do, 1ctus 

Provedor 
1 

provld&~i~~i.lm •Provelta o euaejo para a,!sar il praça 
que n&o »e resPou1!ll>l11za p•Jr dh'ld1.1 ,-,.unrtUÜt:18, em 11um~ 
desta lodúalrla, que 11&.o eat,J•m devldomeuto •co1rp1ioba 
dai por comprovantes, ae1l11a.do1:1 vor um dos tilguulartue 
des\A declaraçllo. 

Nova lguaHll:, :n de outu~ro de 19:17 

O Volante Duas Pátrias 
Leva ao coohecuneoto <.lo povo doato clúad1>, quo •e 

acha lnetalado à rua l!!iolH!ro Mendonça Lima. 46. 

e Votante Duas Vátrlai: estll oob e compe
tente dlre1:llo de Eduarcre naymun<'o Martin•. quo 

atende dlàrlamente com ~,lae o •1ualqu~r hora. 

AO VOLAlfTE S!!AfJ ~ÁTRIAS INDl: STRIA 1 C0MUtO0 U~ lll::DIDAS L( B~: L't UA. 
Juho Inicio 1--·rrr~h·a b 

JDM11111D la.&do ForrTII'• 
JDM AU&UIO '\'letra Conela 

Andtnoo Ju.Uão de Suu.tlll- f\UI 
lt".la. Mradonçl !.ln11, 16-Nt;VA lOUASSÓ-l:. do l:ic 
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Técnico Especializado 
RUA COMEHDA0OR SOARES, 153 - FUHOOS 

ESQl 'l:-/A A\'. SA:-!TOS DU:\IO~T 

.Junto ao terrt>no dos Eucaliptoij-r-.'ov~~ 

,..,...,._,...,..,...,.,,.,._.,. • ..,..,.,.,.,..,.,...,.,~ • ..--.,..,&n,,,_,.,...._-,., • ~ J 

-;~~ SU i\ MAIOR GARANTIA PROCUI( 
1 

F ARACO Loterias 
l li\t'l l'!l\SI\ QUS :'111\t> P~t.Hll 

r,-, ,1 " i • ti 
N!LC.Pl,i.l) 4 
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