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ANO XLI 

Carteira de Identidade de Saúde 
, 
a 

PROSSEGl1E em sua mar
cha vitoriosa o movi
mento há algum tempo 

IIIJclado sob os s uspfcios do 
lfllllatérlo da Saúde, no senti
do de ser inslltulda. em todo 
0 pais, a Carteira de ldenll· 
dade de Saúde, documento 
que, em última análise, virá 
a 1er o melo de comunicação 
,atre os médicos. Na Cartei
ra de Saúde, cada cidadão te-
16 aootados, em código, os 
18111 •ntecedentes patológi
cos, de maneira a tornar pos
lfvei em qualquer situação, 
11cfllter aos cl!nlcos um dlag
aóaUco mais seguro e rápido, 
111 beneficio do próprio pa· 
denta. 

r.&a• movimento, já agora 
lle Amblto nacional, pois os 

mais "arledos centros clenti· 
llcos e culturais do pai• o 
apoiaram, está entregue à di
recAo do dr. Homeu Marra da 
Sll\'a, aosessor técnico do Mi
nistério da Saúde. Os primei
ros frutos já foram coibidos 
de modo significativo e tudo 
Indica que a campanha está 
chegando ao seu final, intei
ramente vitoriosa. 

Há dias, esteve em Belo 
Horizonte o dr. RomeulMarra 
da Silva, com o objetivo de 
estabelecer novos contactos 
sôbre a campanha em prol da 
Carteira de Saúde. Na opor
tunidade, avistou-se com os 
dirigentes dos centros acadê
micos e entregou aos e6tu
dantes de medicina a direção 
da batalha ora em marcha. 

Newton Gonçalves de Barros 
(Especial para o CORREIO DA LA V OURA) 

IIIA carta interessante de 
"leitor asslduo", com Ini
cieis "provocantes'', traz
me queixas do mutismo 
aGbre o festival lnterna

cloD&I de plano, o campeona
to de basquetebol e ... o Sput
llldt ! 

Grato pelas re!erênclas e ... 
pllaa reprimendas! 

Também não escrevi sôbre 
o ocapl; sobre a situação do 
Caoto do Rio, no futebol ca
rioca; sôbre a Rêde Ferro
'!4rla Federal Sociedade Anõ-
1).ma; sôbre a falta de vagas 
l!O lnatituto de Educação, no 
Coléiio Militar e no Colégio 
P,edro Segundo; sôbre a Ble-
1111 de S. Paulo ... 

. . . 
!lealmente, meu caro, o con

CGrae de plano é assunto para 
educaçao arllstlca. O torneio 
de bola ao cesto é tema para 
edocação ffslca. E o ~atéllle 
6 um marco histórico ! 

Você (permita-me o trata
lleoto gostoso de G ullherme 
de Almeida) nl!.o leu mtr.hae 
li m p 1 e e e deapretenciosas 
~nicas com os eub-lltuloe: 

rlenlar" ... 
Também sonho, prego, de

aejo ardentemente um mundo 
de paz. 

Talvez discordemos sinnen
~~· meios para atingir o 

... 
O torneio de plano excedeu 

1 IDlnba expectativa. Tem<>s 
Platéia Independente, culta e 
:.tualaata ! Meuo conbectmen-

' P<>rém, oão me permitem 
111lgar o Julgamento" final. 

11~ Ballet de Bolsbol me fêz 
lo bem à alma. Além da:::1a lmpreeolooante precl
doa passos com as melo-

dias, a acolhida fraterna e 
democrâtlca dêste povo sin
gular a que pertenço... Gra
ças a Deus! 

Não foi só a elite econômi
ca das frisas do Municipal, 
foi o povo do Maracanãzlnho, 
esquecido da arquibancada 
dura e ... menos nobre. . . 

Peh. primeira vez enfrentei 
uma Ilia de hora e mela ... 
para ver cestobol. Estimulado 
pelo democrático esplrlto de 
minha companheira. Elege
mos. - ela e eu - pela gra· 
ça, pela elegância. pela agi
lidade, pela simpatia, as tche
cas e as brasileira•, como 
campeãs mundiais! Desculpem 
os técnicos e os números! 

Quanto ao satélite, meu ca
to, merece a nossa attmção 
E aos cientistas que rompe
ram o vaidosv e dogmático 
geocentrismo lliosólico, abrln 
do uma nova era, os nossos 
respeitos humildes e públicos 

Você deve saber, através 
dos conceitos repelldos e re
pl•ados, que eu •ou "suptr
apriorista'• qu .. nto á habfla. 
bllldade de outros plaoetae 

Quando a ciência abre, para 
o encontro com a !llosofia, ª"' 
portas da experlmentaçilo, u 
alegria aumenta Um r,ajus
tame:110. cada vez mais per
feito, se produz do homem 
religioso com o homem clen 
tista. 

Keplto-me. distinto l&llor, 
mais uma vez : posso nao 
concordar coro muita aUrma
ç!io EU&; minha formação crts
Ul democrâtlca me !sz repe
tir com o magnlllco A rouet . 

Esteve ainda com o presi
dente da Assoclnçiío Médica 
Brasileira, rtr. H1lton Rache, 
a quem !êz entrei!& de um 
relatório sôbre a Carteira dd 
Identidade ,le Saúde. Manifes
tou-se então o prr•ldente da 

Importante entidade inteira
mente favor(l vel á Iniciativa, 
asse2uraodo mesmo \jUe a 
AMB nfio faltará com sua 
adesão a tiio oportuna medi
da hll muito reclamada pelos 
médicos. 

Cial Brito 

!R
EFERIA-ME hú pouco a uma afirmação do sr. 

Wilson Martins de que os grandes poetas ni!o 
s!io igualmente grandes para todos. Creio ser 

licito acrescentar que não reagimos Idênticamente, 
mesmo em r elação às obras daquêles a cuja "familia 
espiritual" pertencemos - no dizer do critico - , ou 
melhor, não somos Impressionados de modo seme
lhante em face de cada um dos poemas que mtegram 
um dado livro. 

Não raro o que me parece o ponto culminante 
de um trabalho pode passar despercebido para ou
tra pessoa, enquanto esta descobrirá motivos de de
leite espiritual em poemas que me deixarão insensí
vel ou quase indiferente. 

Já se tem dilo aliás - o que justificará o !e
nômeno - que "a pÓesla nilo existe t11nto, ou niio 
existe somente. no poeta, mas também no seu leitor 
- mas sobretudo no seu leitor". Agirá, pois, o leitor 
como uma espécie de antena a captar a poesia do 
autor, esta só exercendo influência, porém, se en
contra correspondência, digamos, na eletricidade potl
tica do "consumidor", necessária para que haja sln
tonlzaçilo ou para que a recepção venha a ser per
!eita. 

Entretanto, não sendo ou podendo ni'lo ser idên
tica a proporção entre a poesia existente no poeta 
e em cada um de seus leitores, é compreenslvcl que 
as prelerênclas variem ou, até, que alguns déstes úl
timos nada experimentem, depois de percorrer todo 
um livro . 

Por outro lado, às vêzes um poema nos conduz 
a caminho diverso do idealizado pelo autor e cis-n°s 
a desejar que a compos;ção exprima isto ou aqullo 
e termine desta ou daquela lorma, pretendendo. em 
suma, "tolamente ensinar coisas aos poetas', como 
asseverou ainda o mencionado comentarista da "0 
Estado de São Paulo". 

Além disso, releva observar que - pelo menos 
é o que me assegura minha experiência pessoal -
não serâ sempre que nos achamos com disposiçilo 
favorável a ler poesia, visto como em all!umas opor
tunidades preocupações de diversa índole e outros 
!atôres nos perturbam, impedindo que se veri!ique 
ampla comunicação do mundo interior do poeta com 
o nosso. Nilo conõtituirá, assim. surprêsa o lato de 
uma releitura, em estado de ânimo dllerente, pro
porcionar a percepção de novos aspectos, o prazer 
de encantamentos ignorados. 

Estas consideraçõe_s brotaram-me, por assim 
dizer. durante e após a agradilveJ leitura de "Poe
sias", de José Jambo da Costa, embora quase lôdas 
não tenham conexão direta com essa obru e se jan,, 
talvez à exceção da penúltima, mrro produto de as
sociação de i~éias. 

l\las verl!lco, agora, haver-me alon)!ado cm de- t 
masia nestas notas prehmrnare~. pelo que reserva- J 
r.-t para o próximo ar- tigo o-.qu-e ·-pr·e-ten-dc-cstrtv-L'r J sôbrr o li\'ro. t 

- lutaria muito 1:a1n o seu tracJHa ntenrlm-a e Jutttu 
direito de dize-ln 

A convlrc!io adquirida ra
cional e de•inlere,sadomente 
nos torna lorlee t.1 blegrea. F. 
destemerosos. 

l~ saboroso \'lver o C'OD\'1-
vea- com hom'-•ne que tl·m 
Idéias. E ª" jJ•llltca111 raz,,,1 . 
velmente. Müls Ealmr11E10 nln· 
da, salu;:r (luc• no ... Ha~ td(>Jne 
também t:oúo ou 1.:1da~ e merc
t'em a Atençn.o tio umu con 

Con, .. t1 ulr, t:is u quet,tilo. A 
\'er_dade sobrevlverâ sempre 

ja predica ,·o. no Sinédrio, o 
queri<lo < iamuJtet l 

Ohservaeão ! AprefüJi rom 
Leopoldo Ahwbado r i\o dei
xar nem um bilhete sem n 
atencllo do uma resposta 
,1 ulto grato 

ti 
A ~~f !t~~~~!! 
do tempo regis
trou. quarta-fei
ra última, mais 
um aniversário 
do passamento 
do ln•igne flló
solo e consa

grado pootn ,Jos/o ,J. R0 rrutti. 
O vibrante escritor de ··p.,. 

glnas de mi Evangelio" via
jou para o Desconhecido, em 
A vdlaned,,, proviar·ia de Bur
nos Aires., a 6 de novembro 
tle 1951. 

Encontrjvamo-nos na capit11i 
portenha. de pasS&!!em para 
um conclave científico, a rPa· 
llzar-se em ~anllago do C'hlle. 
na qualidade de convidado 
especial. 

Tlnh•mos como norma obri
gatória uma visita ao feste
jado autor de "Escuela y De
mocracia". "La Maestrita dei 
Pueblo", "Educaclón", "El Se
Jior Maestro··... A sua pale6-
lra, com prolundo conheci
mento das novidades cultu
rais do continente' e do Velho 
~fundo. se toroava interessan
tíssima. Inúmeras vêzes, fize
mos a nossa primeira r elei
çúo (desayunoJ na sua ron
hrlâ"el residência de Bulnes. 
Dali, recebemos a dolorosa 
comunicação que a cerimônia 

de seu sepultamento teria lu
KUr, qua&e no mesmo instan
te em que ocupá vamos o te
lelone, ua necrópole de Avel• 
Ianeda ... 

Foi grande, Imensa a emo-
çilo recebida 1 . 

A distância não nos perm.
tia levar o nosso último adeus! 

Se todos fossem felizes, to
dos se julgariam provàvei
mente desgraçados: tudo é ne
cessário neste mundo, - as
sim se expressou Joiio de 
Deu•. O brilho e o encanto 
dos dias seriam indiferentes 
sem as tristezas da noite. 

Escreve BeI'l"Ultt, em "Pá~;i
nas de mi Evangello" : 

"No abandones el culto d, 1 
hogar. En ninguoa parir se
r.is más feliz que en el seno 
de tu familio, donde los a !ec
tos son Intimamente sinceros 
v Im:: rccuerdos son comuncs. 
Si cres feliz, todos participa
r:\ n sln egoísmo de tu fclici
dad; y si no lo eres, todvs 
trabajarAn sinceramente para 
que lo seas. 

Alimenta. pues, coo tu con
ducta ejemplar, la lá mpara 
,·oliva que lunde en una !la
ma ún;ca los recuerdos dei 
pasado. las luchas dei presen
te, los sueiios dei porvcnir··. 

( Conclui na 3' página) 

PRODUZIR E 
TRANSPORTAR 
UMA das causas primor

diais do encarecimento 
da vld.i entre nós resi

de na dificuldade que encon
tra o produtor em trazer liOS 
C'eotro:.-- consnmlrtores o fruto 
do seu labor. Pais ini~nso, 
com várias regiõ~i-i do "hin
tcrlan,I" quuse inaresslvels 
aos transportes. é claro que 
nr,o basta o amanho ,10 .,.10 
ruHtt a semeadura para gHran
tirem à~ r egiões litorâneos o 
ebasteclmento lndisp,•nsável 
e a precod razoávois. Embora 
pârüdoxal, o QII!:! se \' t"rUicn 
entre nós, nessns rPJ!iões u~d 
coltts, é que QtlHnto maior :-ot' 

afirmar a snfrA. lnnto mai::-1 
raro o ditíril t• i--eu <"n<.:»nli
ohamento :lo:,. mertado:s <lc 
eun~umo. A'i [crrovitls, com 
equipamento pre<"árlo e dell
cit>otP, limitando-~e a percor
rt r a~ regiões jú fie bA mui
to Pxplortt.da~ f" qt1a:.e impro
duli\ 1113, e o t·olooo rural que 
t-P uvt·nlura u procurCi.r "~ 
tt•rrtt~ ll'rtel~ du interior , ê
M' prlvNdO ,h, trftn!-portes fá· 
ceh-1 puru suu1:1 m~rcudutlil'9 l~, 
l'008l'(1Ul'nlornente, disso ª" 
hAo-do ressentir as popula
~õLiA llluràueatt sacrificadas 
quantlttitlvamente, em seus 
abastecimentos e !orçadas a 
pagar mais caro o consumo 
de g!\neros para que o pro-
1utllr possa res}<;arc1r os pre
ju!zos oriundos das dlllculda
des de transportes. 

Embora de soluçao dlllcll e 
até &!(ora ni!o encoutrada pe
los admlnh,tradores passn<Jos, 

o problema não é insohi\•el, 
desde que enlreotado com 
declsilo e alta visão. O de que 
precisamos é de facilitar e 
baratear os transportes. Para 
tnl nnn podemos ficar adstri
tos ov sistema lerroviárw 
existente que. embora servi:\~ 
do u extensas zonat1. nUo tem 
o poder de penetraçi\o lndis
pensA vel à coleta e distrlbui
çil<> tios produtos da lavoura 
em """ grande parte. PrP
cisamoa é de uma rêde ,ie 
tran,portes que possa colhêr 
ar; satras nos locais cru Que 
••lo produzidas para transpor
t,\. Ju,, de porta a porta. sr,n 
., custo de- frett:s altos, tlc ht
XO.i t:xtorstvas e de armazL·
nugens onerosas. que por ~ra
Vúrc111 ruodamente as 111<'r
cadorlas devem ser evitadas. 
Par1)ct• que há, agora, llrmt} 
tllspo~1çào paru resolver essa 
sit11H('fi11, com o desenvol\'l-
111t·11t,, tio 11o~sos parqueg rii. 
dovhll 11>~, a comitruçAu de <':,4 

1111uhõcs de gr1:t.nde e pequt,•4 

on hlntlagem e o rot-lhorn-
101_•ntu ,los nossos equlpamcn~ 
tua le, rul'lárlos dos centros 
eronômtcamente vitais. o qua 
será capbz por si só de n,t
norar conslderàvelmente u 
condições econômicas do po
vo, benellclando ao mesmo 
tempo o produtor e o consu
midor coro o eacoameeto fá
cil da produçilo rural e, pPlo 
mcno•. com a establll••~·no 
dos preços de utllldade• e gt'.'
neros lodi•pensávels :\ ,·tdu 
das populações lltori1oeas. 

~olégio Afrânio Peixotõ:-um bom educandário para seus filhos J 
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Natal da Criança Pobre 
fn.scr:u·'. com cntusta,mo ,ta comissão organizadora 

S?b ,c,idencia ria sra. Arinda Schfnvo, a campanha pró 
Nal~l ,1:1 Criança Pobre, t«:ndo patrocinado domingo último, 
no ,ah,1 Paroquial, a rl'al1znçi!o ele magnifi<'a ksta artlstlca 
a w , hcnel,l'io, com u , aliosa cotaboraçi!o do Ginásio San
to Antúolo. 
_ !\o Lino de Ouro, encontram-sr maiR as seguintes o•-

s10:i ,u~"~ 
llc crS r,.oon,oo - Dr. Guillwrmc W t•inschl'nck, de cr$ 

3.0 0/I -- Mrcânira Carioca: de rrS f>00,00 - ~lonteiro dos 
Snntns <'< Cin. e ('nsa rtciano: dr rrS :!00.1,1 - ,losé dos An
jo, Seixns. '1. M. llodrtgucs, Sapataria Pln1.a, ,J. N. Peixoto 
f RPrdeirn); "- l.oprs. Mame,tr, O Gurt, Cnsa Santos lvom 
~lotos. C11sa Kalil. Washington dos Santos, Loooidas' Sérgio 
Ferre-Ira .. Jo,6 Fares. l,ojas Frota. Casa Tnu!lck, Otaclllo t.i
cur.-i, ,los6 Gomes da Silva. Antônio Aui:usto Fernandes 
Roli•'.l r S•patarla ~anta Branca. ~ ----~---~----·-·---·-· 
Nota da AIL 
Q,ilJJt-1\·Í in. {1ltima. ('1;n~o3nte 

~(' aouncu,r:t, hout"C ll, 21 u ... , no 
edi{ido do },'(,rum ltrabaiaoa, a 
reur.ião meo'-al da .Arc"'!&dia lgo:1111-
suana de Letr.1:~. presirlid3 por .\l, 
toir Pimc-nl3 Jc ~Jora:~. ,~rific:m
do- t: ainJa a presença de J 0;1,0 

Barbo!!a ltibeiro. Z. t',lUb Barro111, 
1\t'.'• t•)D de narro~ Rui .\fri:-tio 
Pt-ü. ,)\O, Cial Brito, De >clh-io 
~1ac-haJo .Cilho. ,·.:11tlcmiro l'crei-
1'3 t: Lui& de .\z.,.,c-,).,i,. 

l-'oi umn da"I re-uni,~,cs m:li~ :mi· 
m:iJ,u r. 1,roJnti,at (1~ A li,. poi11 
tieu Rc~imcnto lnt('tnO merrceu a 
3tt'nc.,~o i)n .. !Ire-ade-.. presentP'> qnt". 
depui>; J,. lon~o-. de-hate~. apro\:I• 
ram o projeto com f'mcnda ... 

~ua rt>Jaç.ão ÍLDal. confiada a 
J ouu Barl.>th3 Hibeiro. tial Brito 
e \. l'imenta de Mor•i~. fict)U 
pau '-f'r at,rol'ada f'm reunião "' 
traordin .. ria .i 21 do corrf"nte. 

Hovo Juiz de Direito 
desta Comarca 

O Go,·ernador fluminense 
r emoveu, a pedfd o, o dr. 
En<-as Marzano. ,luiz de Di
r eito d~ 2ª entrância. da Co
marca de ltaperuna para a de 
Nova I, uassú. 

Eleito Presidente 
do E. e. lguassú o 
dr. Nelson Soares 

NA úl11ma H~un!At) do Conselho 
nf"Uberattvo ::to E. C. Igua~ú. rea-
11uda terc:a-ff'lra snb a prnldencla 
do dr. Fernando Nunes BrlOR:llio, 
!ot eldtA a nrva Dhetorta do .:lo
r1oso alvl-negro. a qual t!cou •~Sim 
com,'.ituld~: 

Prc>sld4"nte, dr. Nehon Soares: vi
Cf' ... pre~\drnte dos Interesses Adml
n1,1rattvos. Sllvto Snmpalo Dlni1; 
vlcc--prf'!"ldent<' dos JntNcsses Fl
n~nc:ctms. Nt1:.on '-larcos Belt-m: 
,.: "'r-rrc sldent~ dos lnterrMe!l' so
< ta ~, C1 is.tollno Cho\:f>s; v\ce-presi
dt nh: d"'s Inlf"rcssr-s Cu11urais, dr. 
Clnl Brito~ v1c-e-pr«''!.:<lentt" do~ In
tne~ses Desportivos, Mateo Paladi
no, e vke-pi r~ lden~(' do!> Jntercu.J:;.es 
df" Oi\.'ul1:;açào, Dart'y Glammattey 
Chu!f. 

lo,roll,,i F1tr,,1 -· Mur11o C o,:; ta, 
Aztts Rac-hld e dr. l,uiz Guimarães. 

A pos~(" da nova Dir~torta 1,eré. 
domtni;:.o próximo. 

Cresce o número de eleito. 

res iguassuanos 

Ontem, rouct, anfrt dt encerrar--.e o 
ui,,di,nt, nc, Cartório Ele1tor.il, o nú· 
mtro de c\titoro iRUHSuauo1 qualifl· 
e -1'! ~r. de 32.Si'l 

Absolvidos 

COHEIO OA LAVOOltA 

l>A'l'AS lNTn1AS 

A 2!1 de outubro último, lêz 
unos a ~ta. Lia Lemos oc Li
mo. 

Fizeram ano~ nc~to mêA 
1, s111. Yc,ta )loura: 
1, li . ,\1Rrtu da Ulorln Perei

ra ~IiQtu.•lolti, c-spô~a do sr 
<:.-raltlo Miquel< tti; 

1. jovem .!osé Soun F,•r
re1ra, 

õ d. Eu I i na Chumbar, Ili 
lluarte, espôsa do sr. ,Jolio 
1:artins Du,utc Filbo; 

6, sr. Alcldes Viefr:i de M11u
ra Sa (Cid), antigo e concei
tuado ~ercule do Cinc \'erde: 

6. sr. Ger•ldo Miquclotti: 
i. meninn Edna d,,s Reis 

~onto~. sobrinha do sr. Ju
randir Perl'!ra Heis; 

i, .;, Amé!la Gonçalves Fer
n~nde•. esposa do sr l.éUo 
Fernandes. residentes cm Por
riúncuta; 

7, sr .. laime Ferreira Ribeiro; 
7, d. Tcresinha Guimorües 

Gomes, espôsa do sr. Ant~nio 
t'~rlos Gomes; 

7, menino Paulo Sfrgio, fi. 
lbo do sr e sra. Carlos Neves; 

tt, pro!.• Sônia Celestino. li· 
lhu do sr e sra. Jo!lo Celes
tino; 

8, d. Zita de Almeida Bonli· 
glioli, espôsa do sr Ernesto 
Bonllglioll; 

8, sta. Nlzete de Góes Mou
ra Sá.; 

9, sta. Sueli Soares, Iliba do 
sr. e sra. Saul Soares: 

Dia 
do 

dos Veteranos 
E. e. lguassú 

15 de novembro 
A 1-1 ,r,,. ,to ti ~ 

Vllhác· do e 1t n ~d1 , ..a1 
As 10.30 horH - Mtss11 em açã 

d(" gnças, na l,:rt:Ja- Matrh: local. f'm 
homrnagcm fios sócios do alvt-ne-
1trh, TOCIOS f"StAO l 'OOvldados. 

A., 1 i .!O horas - O!ól \'tteranos c1 

o 

o ,. I uass • o ft' lf'C'4:r .ão, na 5t'dP socla 
, ,rn d1 loque à cntlc.i toi·al, escnta 
I' (OJ&d,l, 

Á'.'!' lfi horas - v1,1ta dos Vc-tera 
nos e ckmals ~ócios as obra$ dt> G !· 
11!,~lo. 

As f,-~tas de !!;aJAo t1cam SUipen 
Su!s, por u,nllvo do talec-Jmento re 
t.·c-11te d~,qude que !oi lncan•av 
t)f'(O prot!T('UO d• . E e. Iirua!,\:':-o 
'.'.fl.Udoso ,;Ir, Ataide: ('1mrnta de .\\o

-
el 

rols, 

C IH E ICiUASSU' .. HOJE. - ºA borda da morte 
com lt1Jbert k:yan, Vlrglnla Moyo e 
Jeurey Hunter. 

HorAri.o tJ,:l'l, IS.IS. 11.20, 19,25 
ll,31'1, 

e 

SEGUNO\ A QUARTA-FEIRA 
"A nvcnturetra do 011ente", co 
Jean ~laudt> Pascal, c,anna Mar1 
Canalr-, .Jean ServaL• e JuHette Gre

-
m . 

to, em Cinemascope. 

QCl~TA-Ft:IRA A DOMINGO 
"Yambaó'', com Nlnon Sevilla e R 

-•-mon Gay. 

FANTASIA ORIENTA L 
Ola 20 do C'orrf"nt.e, a partir d 

13,3) horas, no Clne Iguassú. o ru 
me "'f'onta"'" oriental", cuJa rend 
rev'!rterâ \.m beneficio do Natal d 

.. 
a 
a 

Criam;a Pobre. 

ClNE VERDE 
HOJE - "Casa de 8nmbu". co 

Ro~rt Ryan, Robert stack e Shlrle 
m 
y 

Yamaguchl. 

AMANHÃ E TERÇA-FEIBA -
e-

Do1111ngo, 10-Xl-1116? 

NOTAS ESPORTIVAS 
n 

Conforme estava anunciado treinou rontra 
ensc F. C. a Seleçi!o lguassuana'. Recebida el O flu1111. 
dente doe interesses desportivos de amador~s O 

d ,t~e-pre. si 
n Murgel. e pelo t~cnlco Pauto Azeredo contr t r . .' o•el!. n 

A 
:1 

e •oclal e esportivamente atletas e diretores \~rn,zaram. 
x 1 o clube bi-campeiio dee Laraojelrss qÚe ll~bceu Por 

ncontro, em •eu quadro, todos os ,·afores titutare:. "';!~ 
orno Ama. Arlfndo, Ronatd, etc. Ao término da partid 
ervldo à nossa delegação um farto ,tunch, Iro ~. 101 
ntâo nâmutas e os brindes do vice-presidenie do c:-Od"i""
o clube carioca e o do presidente da J.tD. Deixaraw •mp _U
ens lguassuanos ótima impressão aos componentes da à°" 
artamento especializado do Fluminense e Uzeram do iob e
r. \1u~el um lã. pois nas suas palavras êle revetou a re 
slaç!to de colaborar com todos os setores desportivos:-· 

e:,-ados A nossa f:ntidade Um bom passo para perm · 
es amlstoeos com o clube leader da Cidade )laravil~~~: 

e 
e 

' " e 

' p 
~ 

ti 
t 
t 

s ociedade Esportiva Mercado Foi o primeiro clu-
. be de campo aber-

o a vinculur-6e à Liga Ii:uassuana de Despor to•. Pagando 
axa de vloculo e a respectiva mensalidade. passa 8 ler : 
ovei Sociedade llvre acesso em partidas awistosas com 08 lubes filiados. 

t 
t 
n 
c 

F ilhos de lguassú X S. E. Mercado A ~. E. Mer-
. últ· cadc,. que do-

mingo ,mo venceu o Adrian6poli• F. e. por 3 x 1 em seu 
~óprio reduto, jogará boje, às 15 horas. no campo' da ave
ida Santos Dumont. uma partida amistosa com o alvl-rubra 

Assistiremos a êsse bom encontro · 

p 
a 

Esper anca F C \'isitand~ °:esta semana. ª con,1te, ~ 
.. • • • clube prmc1pal de Andrade Araujo. 

o sr N_ican<?r G. Pereira, presidente da Liga, t•Kpressou 
ua sathfaçao em •olucionar, junto A Federaçao, o impaose 
rlado por aquela ~lentora, qae colocara à margem êsse 
x-f1liado. Tem a sua nova diretoria --espel'Bnça. que o Eo
erança volte a participar dos campeooatos municipais. 

s 

e 
p 

Reuniões Estão marcadas para amanhã as 20 30 horas· 
_ do Conselho Fiscal para apreciar as 'contas dà 

!D, de Janeiro a outubro, e a dos presidentes do lfesqult& 
T. C., E. C. Iguassú e presidente da Liga para marcar deU

iUvamente a data para a decisão do esperado encontro de 
utebol de satao entre os dois Uderea. 

L 

D 
[ 

9, prof·• Altair de Andrade, 
residente no Rio; 

9, sta. Arlete Pereira San
tana; 

•· Bandoleiro~ de Houston". com G 
ne Barry e Barbara Halc; e "As se
te tllhas do amor", com Maurtc • 1 ChevaUer. DR. JA\IR NOGUEIRA 1 

9, menino Luiz Henrique, fi. 
lho do sr. e sra. Rodolfo Qua
resma de Oliveira. 

Fazem anos hoje : 

QUARTA E QUINTA·FElRA 
"30 homens e uma mulher", e o 
Anthony Steel, Peter F1nch e Dlan 
Cllento; e "Após a tempestade 
com Jean Slmmons e Rory Ca.U1ou 

-
m -~ 
n. 

SEXTA-FEIRA A DOMINGO 
• A morte espreita na floresta", co 
Victor Maturr e J.lnet Lelgh. 

-
m 

CIRURG I A GERAL 1 
CONSULTÓRIO: Rua Otavlo Tarqutno, 8- Tel. 245-J20. 

Dlàrlamenle das 15 As 19 horas. 
2 ... , 4". e 6 ... , das 9 As 12 horas. 

R E S I O t N C I A : Rua Rlta Gonçalves, 561 - Te!. 281 
---: Quint ,-!eira, quando tomou 

po,,e, o novo Juiz de Direi
to desta Comarca presidiu a 
sessão do Tribunal do Jure. 

os dois 
últimos réus julgados 
pelo Tribunal do Jure 

Qulnt::.-felra da -•emana pa'.'!' 1ada 
entrou em jul~amento. na P ses~lio 
do Tribunal do Jure. apenas um réu: 

- jovem Jlva Neves, Iliba 
do sr. e sra. prol. José Maria 
Neves; 

- menina Sueli, filha do sr. 
e sra. Yálter Borghi; 

- menina Lucilia, !ilha do 
sr. e sra. Osmar Teles Ferrei
ra Coelho; 

a t Gélsio Alvarezferrcir PREFEITURA MUNICIPAL 
CAMPAHHA COHTRA O 

JÔCiO E A VADIACiEM 
Requereu na Camara o ve

reador Quaresma que se ofi
ciasse ao dr. Paulo Maurltt 
Secret•rio de Se~urança no,'. 
te E starlo. a fim ~e •. excfa. 
fni< ,ar rorte camp•nha contra 
o• J.igo• de azar e a vadia· 
get:1 em !'>ova Jguassü. 

Noticias ~a rrctcitura 

José Rosa dos santos, que assassi
nara em Areia BranC"a, a 20 de mato 
de- l!/!16, Iracema coita e ~Uva e nlo 
José de- SOUSII como tõra pubHcado. 

Cond•nado a 23 anos da prlmc-lra 
ver. aa-ora 1ua pena foi fixada em 
U enos. 

Quinta-feira 6Jt1ma, dia 1, foram 
Julgados os dols ommos r'°us nessa 
4• !>e"ªº do Tribunal do Jure, que 
terminou sob a presldlmcta do novo 
J u l z de Dtttlto da Comar('a, dr. 
Enhs Marz.ano. 

Dun.oalina Bandi>lra Lima, que as
a,asslnara RU esposo Otaviano Ina
clo de Lima, ,.m H~ll6po11s, a 11 de 
novembro df' 1r15t>, foi abf!.Olv1da por 
matorta de v o t os. Ot'f~ndeu-a o 
advo,:ado Ah.d:ido H. Nelson. 

J,! Ari~rmlro Franctrco, ac-usado de 
tt-r morto s1n,-.11to da costa em VIia 
d~ cava, a 1 de aetrmbrt.. de 115(,, 
tambt-m foi absolvido por maioria 
d~ votos. "'l'k sua defesa o advoga
do wuson A bralo. 

Sf'ls r~us, rnb a acusado de ho
mlddlo. toram Julcados na .t• nss!1o 
ordtnir1a do Trtbunal Cio Jurf', "' ~ 
dos, pràtl"."iunll!'ntc, c-on:,egutram • 
aua ab olvição, pois o únJco conde
nad'>, Jo•" Ron dns Sa ntos, ,.m se
,:unelo Julg:m,e-nto. teve sua pena 
rcdu&ida d\! 2'I pura 13 &nos. 

- d. ~faria Cândida Celes
tino. espôsa do sr. João Ce
lestino. 

Ani\'ersãr io de casamento 

Fizeram anos a 7 do cor
rente o sr. e sra. Lélio Fer
nandes. 

Na.)cimento 

A 26 de outubro último. nas
ceu a menina Regina. prlmo
i;:ênlta do sr. e sra \'aldir Ro
•as 1\arct,o. 

Gratos pela parttclpaçllo. 

Falecimento 
Ola I do C1Jrrc11h: lalt'ccu "m sua 

r• " ' Conco,di.1, 33, o 
.,. <.:1pn,.,,o Ju1ot U• ~11Hlra. lunc,oni~ 
rio aposrntadu da Prcf,1tur,1 de Nova 
lguu,u e pnsoa multo bf'nqu1Ua 1.t'S· 
1.1 c1d.1\2t. 

<.:onlll\·a llt", QUf' u,\ ,;iuvo, 1J anot. 
df' idad,, e Jtuou B lilhut, li ntto~ t 
o b1•nctos. s,11 "ntf rro Ycrdlcou-sc no dl.1 lmt• 
1J1• to, no Ct"11uh~1lo luc.11 

(l\llssa do s• mos) 

Elfza Atvar cz Ferr eira con 
vida os parente~ e pessoa 
amigas para assistirem A mi 
sa que, em sulráglo da atm 
de seu esttwado !ilho, GÉLSI 
ALVAREZ FERREIRA, man 
dará celebrar às 7 horas d 
dia 11 do !luente (amanhll 
na lgreja-Matrlz de,ta cldad 
E agradece, aotecipadament 
nos que comparecerem. 

8 
s-
a 
o 
o 
), 
e. 
e, 

7 Nova lguassú, novembro, 195 

t Presciliana Figueir 
(\lissa do 3' mês) 

a 

e 
s. 
a-
e 

n-
m 
a 
el 
1-

- O sr. Prelelto Ary Schla
vo recebeu. em dia d11 ;;ema
na passada, a visita de cc,r
tesla do dr, Adm6rlo Alvee de 
l!en'1onça, ex-Juiz de Direilo 
da Conu.rca, que !oi levar a 
S. Excl&. oa agradoctmentos 
p~I• vallos1< cot•boraçlio que 
a ~lunlr1palMadc ven1 pr,·s
tondo Ku Sen·tço l:Jeitorul. 
htl111 assim u su I rtespe~ldn 
JH;r t~r tildo nomf•adr, r,aru a 
Comarca rt" ~lio vonç•lo. 

n. A. f ILHOS Dfi 16UASSU' Missa em açlio de 

Maria Jos6 Figueira d 
Araujo. sobrinhos e sobrinha 
Hindu profundamente aba! 
dos com o transe por qu 
passaram. convidam os pare 
tes e amigo, para assistlre 
á missa que seril celcbrad 
por alma de sua lncsqueciv 
1rmn e lia, PRESCll,IANA F 
0t:EIRA (lnhú). 1\s 8.30 hora 

graças do próximo dia 15 do corre 
te (sexta-feira). na igreja 1 
cal de Santo Antônio. E ira 
d,·sd,• já muito i:(rutos a t 
dos que compartx-L·rem ao a 

s 
n· 
o-

- :,;, Fxd•. " sr. Prt•lelto Resolu1 ões da Diretoria 
Ary Scbla,·" determinou o ' 
tnkio do <·tilçamc·oto rla rua •> At~nd<'r ao ofl.clo da R!.dlo 

T I f B 1 1 ló . \Solln Of'-9 b) - th·ncar dit atC'ndf1 
ruo o, nc, a rro l 8 1 r111H. "º ofl<"to· n. ,. do Plas11n E e . (·1-

- Prossegue ativameDtt."I o <"onvldu o !i. E. l,1C'rnd p,an um 
calçamento dts. l·. N t r u d u da ,ogo 1rntsto,o no próximo dla t o 

Posse :,.; 1~vJ~~1:1?:U~:~ ~~~~!~~:r~!to~ 
- flcou conclu(da sexta· do dla tt,; pa u o dl• 2' do corre-n te

feira a ceinstrução 110 u1ua 1•·bed~cc.·ndo o mr:rno traJo j tt d e
pont~ de dmento .tsrmado no 1ermmado; t-) ruuur hoJei u,11a 
llllnchu Novo. ·domtngueln :,,m 1n•c10 a io h r 

- 1-.m talt"HQUlla à rua CiCn.. Nova ,~uusu. G u-1~1 

clJ. outra ponte 'do cimento Jr41y lgnicio - 2° Scc-relarJo 
armi.do eet6. tim \'la dt."I l'Oll .. 
ctuslln COLETA DE LIXO 

Eità sendo construida. 
em Japerl, a t·raça Manoel 
Marqu<:-•, em frente A Estaçllo. 

'I crmtnou t,Sla aema11u o 
1ervlço de poatcaçlio e rêde 
de baixa teDJ1liO na rua llue
nos Aires. em Areia llraoca. 

F.m re9.uerlmcnto aprl'sen
tado oa Camara, o etlll Manoel 
Quaresma encareceu ou sr 
i'rete-lto ll necu,sldade cio re· 
gularlzar n eolct11 tle llxo 
nesta cidade. 

DR. SIIINT-CLDIR COSTI 

m 
O· 
to 

,Jc 1c cristã. 
,. Q . (ompu cccn·m • No'fa fguassli, o,n·cmbro, 19á 

n..e ato (:f' k c.11111. 

1 

7. 

i:_ , e'_" -~~-- • mnb,.,. ~'?~'-- Delfim ~er~i_ra M~ntenegr 
A{; XI L 1 AI o A1nbuhtório co:,;:; l RUI 0R 

o 

Silnta H5.rbara. obra <'Uj.11 , . ? _ G 
finalidade l' am11J.r.1r us menus A,. santos Dumont,6-6 T~L 
faVON'C'idos da sorte. N(lv,, tguas:su - E~t. do R 

9 

lo 

.. 
BCIDEMIII DE MUSICI 

(Filiada à Academia B. de Artes M. Mascarenhas) 
VtRE(.',\O DA 

PROF." TERESA DA GRAÇA MADEIRA PEREIRA 

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

1 
1 

csPEc1Aus"l'A t:111 cn1ANCAS • B li B d moma, • a et•, aila o Espanhol 
C'oneultas diârlas pela manlill., t·om exceçfio 
do sâbado - A tarde com 1tora marcada. e Castanholas. 

Coneultórlo 
au n • lúlo, as -Gr1po tol 

'E'.1 rtlclo 1m ptrlal 
l'ion lguanú 

~;:~~~-di_;~:_'.}_~_.º1_~:....: 1 Rua Sc!;;t;io'H;;;;,;;1 ·~; Mai;s'.ii~Te1 mi 

DE NOVA l<iUASSU' 
Resolucão n. 595 

AutorlH o Prefeito • ••eltor pro,om de ,..,._ 
i.110 d• estroda Hou lgu,SSIÍ--Migul (Oito, e 116 
oatras pro, idenclas. 

A Cllmara Muolctpal de Nova lguaasú. por ae111 
r epresentantes legais, decreta e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Resolução. 

Art. Iº - Fica o Prefeito Municipal autorizado a acel· 
tar a proposta oferecida pela Emprêsa "Vila São Teodoro lJ· 
mitada'', para a pavimentação esfâltica da es trada "'Nova Igult-
1.-Mlguet Couto'', nums extensão de seis (6) quilómetros. a 

parhr do trevo da rua Barros Junior, nesta cidade. mediante 
s 

a s seguintes condições. 
a) - O calçamento serâ com base de saibro e pedra 

britada e revestido de massa asfáltica; 
b) - O terreno será convenien temente d renado, de 

rr:odo a garaot:r a n,ilxima durabilidade da pavimentação, obe· 
decidas as prescrições técnicas e f1scahzação da Divido de 
Engenharia; 

e) - Tôdas as despesas de terraplanagem. preparo do 
olo, drenagem e pavimentação correrão por conta exclUliva 

da emprêsa proponente; 
s 

d) - Conclulda a obro, e aceita esta pelo órglo tkol· 
o Municipal, a Prefeltur~ transterirá â Empr êsa proponente e 

domínio da llrea de 2~.073,4· 1m~. (vinte e quatro mil 1eten· 
a e três metros e quarenta e nove centímetros quadr11doa~ 
urre~pondente à doacAo constante das plantas de loteame_o
v, u01f1cadas, :11provadas pelos processos ns. ~.9R8, de !95l 
:Ubl, de l'l5b e 8.IOQ, de l'l~6. da referida Emprêsa; 

o 
1 
c 
l 
t 

•, 
d 

e) - A PreMtura P•cará à Emprêsa proponente a tm· 
portáncla de CrS 500.000,00 (quinhentos mil cruzetroa~ .,,. 
moeda corrente do pais. cuja d_e~pesa correrá por coo~~ 
r~rba de Obras PUbllcas, cond1c100ando-se, por~m. o ttiar 
o pagamento ao recebimento doa quotas devidas pelo S.CI· 

d 

s 
1 
o 

o, rel:~1~a;, a~ ~rtp:~,e~:u~º~i!~~:~1~0 ~~::!u~~m 8 Em~ 
a proponente, do qual devtrão ,·onstar as condlcões eaube-
e idas na presente Resolutlo e demais comlnacõe• lepaa 
brlgatórlas. 

Art. 3° - A presente Resutução entrará em vlaor ., 
ala de &ua. publll'IICão, revogadas as dlspo1içõ~s em ('OD11'· d 

r 1º· l'r,•fettura Municipal de i.ou lguauú, s de 00•·•11111r• 
l' HJ37 d 

AR\' SCHIA\'0 - PreltilO 

Decreto n. 228 

b 
O Prefeito Municipal de Nova I~uusu, uu11do c1a1 alli' 

utções que lhe são ,·onleridas pel• 1ec11l1çl0 em vtaor, 

p 
d 

DECRETA, 
Art I' Fico considerado fa,ullllUvo o poDID,:.:: 

nc tições publh::11 montcip11l1, no próxtmo di• Z de noi 
Hlá e,n que ... comemora o • Ol• de 1-'lnadoa ...... rf.J, 

A ri 2' Revoc•m .. , 11 dl1p01t~ 1 ,m coo"• 
Heelstre-a~. publtque-se e cumpra ee 

d 
Prete1tura llu111c1pol de N v• ICUAM 

1q 1 
t l[IA\0 AH\ 



10 XT llltl? 

------·---------------t Templo de 
Não me pergunles porquê... l Ouro e Arte 

OTONIEL BELEZA i 
i 

J I Jc- 00\ t'lllbro • 1 1 níi111 •f'" i- irr.;11.,J,· ~ m.-n ,. ! 
JN:11 ,J,1rll ... Ferrrlrtt r \7. cloacAo ao moqll'lro do l{lo ';f'rt;:.t:~:;} ;•,;~:h~º;:11

1;~111. 1),.. •leu ,110·, , ""· ... ""º''"• 1 
d~ JJnelr,1 (S;lu J~f-11to•, por, uni cortlrlJo, dP uma llhll qm· Ln ••ml>f-iu 11,111 ""•; a, 1111.. \ iH· .,. 11.-1'" ""111.-111, •• i 
flltÁ no rln lg:11•/:;!IIJ ~ mnf~ llJ!I br,11;0M tttl htrgo do meNmti U.1 r•uo . . ~r 11.,nha ,. ,·ri-. ., ()ur in11,or1a II numr i· u por,11u·" • 

rio. 1.'ii~ - ~• frt':!11f''-ill d,~ ~anlo ,\nlc)olo de- ,Jttrutln"O 1 · :".110 .,.; 1,u r,pi;o • ""'' 'l"t' ,_.,;.,.., f 
Dº rorpo da J\lstrJ:r. . .;oh ft pr1•&1dl•n<'lr1 rto t"'n. ,Jo,;.(> Ofas ... ,.,~ 1)

1
.'.:1;"; .. ,~:~~·,

1
::·~ 

1d,,;;•1

;;,

1:"i... t .. romu r,i•tr mr ll.l~ta t 
\ttlo. fui apurada u 'ohção p1rn Ftt>flnn•s E..ip,,clui" da p8 • f Loo, q,u· ,rr-tf' rin 111,t,, .,.0 i·rf'i", t ... t• , h.a111.1 "'1-,, l..a '" ,.,h,a, ' 
j.{.qula. eenrfn o !-f'f.:Uiotc o rt·~ultado : 1 º"' qut' • P'"""•r f' lll ti ,i,o... Or• ~lnrio'"-'• ou tri•tr- ! 

1, _ í"nme~dnrlor fr!lnrf'-f'O .Jo~é Sonn•-1 . • :l2av 
~ _ Ten. (f'I. l·rl.lOCl~CO ,Jo-.;t• 80ftr('M Filho 32'.l\' •• Pro(undo, i·almo. 1li .. t:rrtu. l 11 ;..._ o liriro uhJrln f 
s• _ ('nm Antônio .Jol'!f. S11are... • 3ZO\· o 11tntir tm 11ur mf" " inh.o,lo. l)<õ-~tr 1 1Hr1u f"III 1111f" ,,r• 'i,u: I 
•• _ f•P· JlinUí!ln .Jos(- ria Costa . :U!J\" t t..omu, f'níim, hf'i-de ch•mÍI lu : l),.J.,. ••mh;.m, o uu,ti""• 
~· _ Cap ,Jonqulrn f....Paodro e .Sll\'8 317'\' \miudt. amor. dttn ! ..,~rt-no, ,ua, ,., C'tH1• '"''º· i 
e, _ Jo•é J,onrençn de CHtro 816v. • 

!IJ' Cap. Frand~ro rle PH11l1\ da C08tll Rarro~ 8aH1.o ·na\', J>,· um d~ .... UJ{O to 1·aprirho~o. Por 'Iº"' .-nt,10 h11i .,lf' lrn--t·â- lo '! ! r - .\JferP~ .,o~~ LourPncn d~ Castro FiJho ..• :)14v, f l'ah t--r. t;&ju 11111 dom ~agrlHlu Onero moti,o tf"IIIOtO. • 

!f _ Ten. Jo~é rno-- d~ M~lo 312v Qur rrn ti tf'•llm• o mf"U ~t,..co. Hu.,fh lu ln"•fU.l ;. .. do rmlaalu 
,~p Francisco ·'"~'' da Mllht :n,,\'. ; Qur p noh.a rrn ti lnf"II n1i,la1l•l,.. t .m '1º" mr ll"o•. t1or " "' '"'" ! t 
Ítº Fn1nclt-co de P1t.ulo ,\ ranjn ;1mh t' 
Jt° ~fajor Frenrl!~1·õ til' PHUIH Sil\'111 :i07v luht"L a 1·a11•• t-'<11\r .... ,. lu do mi•t{·riu a m f" n ·•·. 

].Ili de no,•t•mbrn. ' hm 1110" olho• 1•-.1'htrf"'4 : 1-onlf'I da miul..i 1u,.--.ia. ! 
17il - F'ah~c·ê em P,1rtug1,1 0 <Ir flemenh• de, l...emoA Ori ªº" ''""" 011111-. a ltar .... : "lo •111,.. te- ,liJ!'u nmfia, t 

de Azeredo Coutinho. desPmh,trKOdor du l'Asa do Ruplicaçilr- Cht-il:uu a ti minha 1,r('\..... :\.tu mr pnj!uut .. • 1u,r1111 • • 

ror111ou-1e em Dtrello p<'I• IJolHrsldade rle Colmh,·o. r.;, 0 & t 
cano militar. dfatln2utodo·t-l' t>ntre ne melhoreFt alunos. Le- ----·-~~~~·~·~ .... ~~--.. ·-··-·---~~·~·...,...,._~~~ 
elooou oo Colégio Militar de Portugal onde foi sempre dl•· HEBDOMADÁAIOS _______ , ______ ·--•·-·------
UDgUldo. Nomrarlo 110,·ern11,lor dR capitania do Moranhfio .I : =~ ng;t;·,el, quulhlade•. \'oltou 8 Portugal. onde fale- Grande eotuslnsmo auscltou IDA\ TA§ ll!TIE,Pt A\ R a AS 

16 de novembro. om tôdas as séries, no ano D...,_ ic:IErul :\~IA 
J!l:ffl - Publica-se aeslt• dia o • ,Jornal do Com~rcio··, em curso. o aparecimento de /"'\\. ;~ I\TJ A\ 1,,. 
"0 sr. Luiz Alves de Lima, comandante gernl dos per- revistas mensais e artigos es-

18auentee, que. como já tll•semns, •alu du capital oa noite 
de 1%. co111 um [orle piquete rlo seu corpo. pnra auxlliur a parsos em dois murais do Co-
eaplUra dos escrarns que tugiram da fazenda do capit'1o lt'glo Afr(lnlo Peixoto. 
110r do Patl, chegou às ; horas da monhã do dia 13 a 
lgoaead, e, depola de avi~tar ,e com o jui>, d~ pa,. daquela 
Vila, eegulu com a fôrça que lernva por.> Pall. pela estrada 
do Comércio. 

l'ma carta que rece~elDf)S ontem de lgua•sú de pes
llOI ~ue merece todo o conceito, as,egura-nos que os es
cravos, oo ato de evadirem-se. neahum excesso cometeram 
que o aeu aúmero se diz s11r de 180, e que la m bem armados'. 

Ante-ootem nllo consta\'a em lguassú a direção que 
levavam, mas sabia-se que o cbefe da legll!o e o Juiz de paz 
do htt Iam em seu seguimento com grande fôrça da guar
da nacional, e que esta\'am tomados os pontos por oode 
poderiam passar. 

F,' natural que a esta hora estejam todos capturados"', 

DR, ALVARO RODRIGUES DA SILVA. 
Cl~URGtÁO DENTISTA 

Gllllnete moderno - Excelentes Instalações - Rato X. 
HORA.RIO - Ttr,u. QWntu e dbado,. dH 9 h J8 horu. 

111 Btnardiao Melo, 1919, I• udar. 11111 Z t J, Edil. PIPA 

Em todo o decorrer do 2" 
sdmestre viam-se grupos de 
olunoe lldaodo, Instruindo-se 
o dlvertlndo-se com os \'arla· 
dos temas abordados, de ln
lerêsse geral. Foi mais uma 
Iniciativa do dotuslasmo da 
juventude bem formada na
quele modelar estabelecimen
to ele ensino. 

Carlos ftlberto da SIiva 
Despacbante Oficial da Se
cretaria de Seguraoça Pú· 
bllca Juoto à Delegacia de 

Policia nesta cidade. 
IH GelilioV1r911,t2S-Hou l9111ss,i 

1 luto Peças N. S. de Fátima 
Prezado Senhor : 
A Firma Oliveira t\: ,Jordflo, proprietária da AUTO 

PEÇ.\S -;_ S. DE FATl\1A. Organização funda d a com o 
objetivo de suprir o mercado de '-/ova lguassú com o que 
há-de melhor em materi:.ís para automóveis e acessórios 
em geral, vem colocar ao inteiro dispor de V. S, as suas 
novas instalações. sitas à Av. Gov Amaral Peixoto, 393, 
(antiga :\fendonça Lima). nesta cidad.!. 

12 de novembro 
lb77 - Xasce em Arornna. l'a

ralba, o poeta e jornalista ,\ntciulo ,lon
qutm Pereira da Silva. 

1914 - Morre em Leopoldina, Mi
oae Gerais, o poeta Augusto tle Carvalho ltotlrigue• 
dos Anjos, nascido em Eogenho l'.iu tl'Ar~o. Parafbo, 
em 20 de abril de 11181. Bach11r1•I em Dlr~lto. lol lcn 
te suplementar de geografia ,w Colé!?lo Petlro 1. 

Principal trabalho: "F.11'", volume de poesl11• 

15 de novembro 
195:1 - Morre no Rio ele ,Janeiro o romaocls

la, critico, plotor, médico e poeta Jorg• de Lima, 
nascido em União dos Patmarrs, Alagoas. t•m 23 d,· 
abril de 1895. f'êz os cstu,los secunclárlos 1,m Ma
ceió, cursou medicina na l'aculdnde d11 Bahia. dou 
torando-se no Rio. Cllolcon cm ,ua terru natal, mu
daodo-se em 1931 paro o nlo ,. ,•nntlnuan,lo na eh 
nica. Em 1917 foi eleito para a Cí,mara tios Vere11 
dores, cuja presidência alc><nçou em 1948. Embor11 
cultivasse o romaoce e o ensaio. Jorgc ,te Uma di•
tlogulu-se sobretudo como poctu, cujos trubalhos ""º 
grandemente apreciado•. 

Principais trabalhos: Poemas escolhltlos; Tem
po e eternidade; Salomllo e os mulheres; A cumédla 
dos erros; llledJcioa e humanismo; Poemas oegros, 
Guerra dentro do bêco: A túnlro. ineoosútll; lnn•nçilo 
de Orfeu, Encontl'o de Mira C'ell; l.ivro de •onetos 

17 de novembro 
18al - Nasce no Rio de ,Janeiro Manuel An· 

tônio de Almeida, notâvel romaocbttt dt" co:slunu.·~. 
célebre autor de "Memórias de um Sargento <k \h
hclas··. Foi também Jornalislt1 e médico. 

f á~rica ~e Calca~os 
Vende agora dire

tamente aos con-

., H•'<' ulAr h:rt-}u dn ( ou 
, 1·nlo .i,~ SH.o 1-"rauds,·o. t'III 

Stth·alfor ( U.:, ). t•nnllt•,·h.l~ ,·u~ 
n~o "a htrt.•Ja d,• ( »11ru··. t." 11111 
,to~ 111,.ut1 bonito~ 1121utuérh•1t 
4nli~,,s tio lirat!1l. Sua belez• 
e .. ua hUlorla &O.o moetra.dat1 
uo ldtur tll" ··All~ro~tl •• 11a 
·diçllo tlvt,la quin1t·na ,ta ttoul 
tu;:em µurh, outr;us n•porla
L!Pn.s Uc ~rao,lc alnalidsd~. 
,lll!m •ln <·ontos l'moclooantc,. 
t• cn:,rraça<.los. artll(OI e tütJa 11 
"" •eçõe• habltu1tl», ,•ornpon
dn uma rc•,·istt1 dt' 1 t! l tu r a 
atraenk, •adia e ln<trutl,·a , 

• A que pediu pira ser ,.... 
l·rl1icada•. • As mantu tani
bém clào lucro•, •l 'm drama 
,•m 11uatro ato::1 • e • Em cena 
tt H11lnha da Beleza• - ele 
RhJuma• das outras matêrias 
do1 uo,a edlçào de "Altero•a··. 
<I:\ qual ainda de1t&camo1 
• Paru um amor duradouro• 
( cm • l'robl~mas de todo muD· 
do•). • O eandldalo 11 oradoro 
(contn preml•do) e o emo<"lo• 
naote <lesl~cbn d" grande oo, 
,·ela ·l'ma testen unha oa 1·a
curidlio,. 

A LAPIS ... 
(Conclusio d~ 1.• pj9inal 

Era o Iniciador bt'nem~rlto 
e " prr•ldente de honra d• 
"l . olilo Cultural Americana·. 

Seus m~ritos sempre foram 
reconhel'ldos por todos. 

Seus li vroo 11nallzam o• 
principal• problemas bulllll -
nos, recordam as angústia• 
do momento que atra \'esaa 
ffiOM. 

Cultlrnm a llltl~lgêncla 
paro quantos enfrentam tôda• 
as \'lrlssltudes da vida. 

Descrevem o Amor e a Aml
zaac com a mais lúcida , i
si!o. 

As tertúlias reallmdas, sob 
a pre.lMocla do saudoso au
tor dt' ·•Bre\"larto dei Hombro 
Libre", conatttulam alto rek· 
vo, notando-se a presença do 
escritores, poeta&, jornali.t,a •. 
escultores, atores e llgura• 
representaU,·ao oo magistério 
da vlzlnba Repúbllca. 

Ali cooqulstamos 6 t I ma 8 
amizades, graças à geotileza 
da apreaentaçlo dos Uusttt• 
escritores \'lctor ~,. Acuiía ~ 
sua Iliba Prlmav~ra A. de Mo
nee !luiz. 

Citemos. aluda, as eegulotu 
palavras de Joa~ J Btrruu. 

"A e.cola e a demO<'rA<·h1 
e11Ulo ll~adas entre si, ,-nmo 
" raiz ~ o !rúto de umn pl1i11· 
ta. PerrulU recordar-ml' tam
bém que o homem é boto 
mais livre e lndepeodente, 
quanto mais limpa e regular 
seja o. sua vida.. Dai a oec•·•· 
eldade absoluta de que a edn
caçilo tenda ollo só a nutrir 
a mente do educando e faze
lo apto para triunfar nas b11· 
talhas da Vida". 

-;a expectaliva da honrosa ,·isita de \'.S. e C('rtos de 
sua prPfNêncin. Rnhsrrevemo-nos atenciosamentP 

OLl\'J•:tn.\ & ,JORDÃO. 

sumidores de Nova [gu.:issú e adiacê.,ci .. s No seu attrulsmo, desf~7. 
de tudo quanto possula, (~-

Vejam os se1uinles preços na su, Seçlo ~e Varejo : gando à "Unlilo Cultural Ame-
De CrS 320,00 por 300,00 - Oe CrS 210,00 pur 1115,00 ricana·· •ua ca••, seu• hvru•, 
L>e Cr$ 157,00 por 115,00 - De Cr$ IOS,00 por 100,00 Çije~s~u~~d:l~:~~~e:lj'~r1d:~ 

Rua Marechal Floriano, 2197, sala 104, lo andar conselho e de sua lnsplraçll.o. 
_ Caixa Postal, 87 No1·a lguoss,i Subscrevemos. mais um a 
- ,e;pap;,- a- zz;ez..-. •™ ..... ,... ;::.:::;;::=;;:=:;=:;:::::;;;--;;;:;::;:::::;:=== ,·e,. a nossa homenagem. r AÔÕurRA-AGÔR.i SEÚ êü __ i ___ c_H ___ Ã_~--D---E-----M--0-LA ___ S ___ C __ O_M __ ' i s t!_·n~~~;-;_i~ ~ ª 1 !... l 

1 
APENAS C~:..:....··$-~·.·"--. ---=---=::~1_0 ___ .~:~.,~-,~-~º,.E,NfRADA, NAS t ESCOLA DE C?,!!E E COSTURA J 

=~-:,_:_:~ , __ -~ l ~f~!~i~d~111e~!~.,~~~~'~"~ f (_ /Jo, i '~ . r-- ~ #.J m n R A" A n A- l Tr~vesu Aucu•la, SÇ (•• lrtnll •• 805 ~ •• ,. N,lo ,,, .. '-•> t 
-~ J ~ .:..~ .• ?.,,.,._1-~!!j=--:--~-1-... -j.-~ .. --:-..=-~.-~·-·;~-~~·_/-:.". M - li ~--,.~ -~- . -""·, Fa;~i;~'"F,;tã;';~;·:;7,;_:.~i=.:., 

r M I FI 1 "" l•rmérla. N S. A11aroei,lo, .,~! (' ~r ª11~- 16~ ~ ~ll!l s ... ha~tfllo, rua Mttl Ftorhrno, 

t --CON~~l;~a,;;~·L~,~~";,~;;;çiO 
Estofados modernos, variadissimos 11 ~ Doces fínos, Rlscolto• Je todas .. qualída-

é IE d••. Pio quoote II tuda llor,. J:::apec14l 
M6vels Aparelhos Dom sticos Tapetes Presentes I earé motdo A v1,111 do 1re1 ue,. 

Tudo pela tabela das fábricas -x- A VISTA OU A PRAZO Aceitam-.. encomeodas para 1e,1u 

A N 213 239 T 1 21 1 r"' 1 o s e• r v • 1 li o v. Ho Pecanha, a - e a - Nova lguassli fu Mam,al Florim, .... _ Til. JSl _ No•• lr11mú 

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

Concessionários dos afamados produtos : 

PROBEL DRAGO E 



4 COIUlEIO DA LAVOURA Domingo, 10 -XI -l11C17 -Prefeitura 
Decreto 

Municipal de Nova lguassú ,-=======~,=---=~ -. 
n. 227 Portarias do sr. Prefeito Municipal (.~~- · i,1- com:1

1
~

1

-cui~\ldo bebê - ~i 
O l'rrll'ltn \lunltlpal de \'n\'n igunssú. u•ando doe 13-9 r,, 1·onrt·tlN1do, nos termos do• nrts 11,1 , !i 1• -· 

at, bu ções 4m• lhe süo conkrld:is 1wlu lrglslaçilo em ,·li-(or, e 161 tio Drcreto-lc, 621, de 2.~-lll-12. e de ncor,lo com o 1au /_----
tio medico, no Esrritururio, tio Q . r.., l.aurltll Rarbosa Ramos, /, / ' - ~ 

[) E C n E T A : ;~) til• • do llcençn. paro tralalOPIIIO de A>111>1t•. cnm ,enrl• I \ " ' SINHÁ CARNEIRO 11 
,\ ri 1 · Firo ronsl lrratlo lnrullatlvo o ponto das rnento. o nartlr tio 4 tio corrcole mí·•. • 

f(')lUt iP~ núl>lica~ municipai'i. nos prflxlmos tlios 2k do t:l·H ~,7 Con(·et1Pn1ln , no:r-1 t1-rrr10H ,10 nrt. ttW 110 nr. cou"u "º 1 ... ' ~ ' A ic 1 u & '"'"N e,., 
m •. C,~ ,..uriw u l de nove rubro vin,louro. datai; em ,que se <·reto IPi G:! 1, de 2k 10 42, t 1l1· nr ordo rnm o laudo medico. ~- -- =~· 
c» emnrarn o "Dia do Funcionário Público• e "Todo• os no Trabalhador. do Q I' .. . Jo•t \'irt?olino B~rbo•o. OU dias de 
Sa tos·, resr,cC'ti\'amonte. llceoco. pnra trotamento t1r h:lmle, 1;om venctml'nto. em Doencas infantis (li) 

Art, 2' nc\'og&m-se as disposições cm cootrJrlo. prorro~aç0o. 
Hegt.trc•se, pullliquc-se e cumpro-se. ta 9-f,7. - ronceMndo, nos termos do ar!. l'. da Rc- É ,te b om nviso manter onotatüe1 ri:.?oro~alt aôt,re- "ª 

vocioa-. tio seu fllhn eJped tlmeote se Yo~ tiver mal, de 
11·11a cri:rnça quL• Pllt.í ~CD(lo !muotznlla contru. a-. vá.rias 
lucnças lnlanll•. O pediatra aplicará uma sfr,e de ioJetue• 
1 .. prot,çã>J tlurantc o primeiro ano de vida do ~ebê. Aoo
t" 11• data, para que. mais tardr, as lnjeçoeij su•,,eqotnlt-a 

l'rdcilura llunlcipal de Nova lg11a•sú. ~5 de outubro de ,oluçilo 316, ele lk 3-5:1, e t11• nc <>r lo com o laudo medico. no 
l!I. ,. extranumerarlo meo,,111s ta (' lella Pontl'a \lnrelra, 90 dias de 

ARY SCHI \ \'O - Prefeito licença. para trawmento de snude. com aalarlo Integral. em 
prorrogecAo 

13-9-57. - C'oocPdendo. no• lermos do arl. 6•, da Re· 
soluçüo 316 de 18-3-5:l, t1 <IP arllrdo com o laudo médico. 
ao exlranumernrlo diarista l.lndlneura dos Santos ,1acbado. 
120 dlKs de licença, com salarlo Integral, a partir de 11 do 
corrente. 

Orde"s d e Servico µu"&am u·r apltca,ta'4 no<i: lnt~n·atos cerl0R 

~- 424, de 17 10-,7 - Admlllndo, como cxlranumera
r lo, d1arisLa•. Dal\'a Coelho Góes. para exer~er o função de 
Server.te. com " dlsrla de c,S 25,00, a partir do 16 de oulu
brü currcntt: r1~00P de \for-'i18 co~ta . Jurcwa de Carvalho, 
Mn•,nett< L<,p,·s dtl Araujo, ill1r1e, José Borges e Sõolll ton
cei,•ão .\lorelra \'leira, pllra exercerem a função de Auxlllar 
de Ensino. com a dlarla do orS 35.00. a partir de 23/9. 10/10. 
12 10, 9/10 e 15/10, respecllvan:ieote. 

13-9-57. - l'once(lendo, nos termos do arl. 7º, pnragra
fo unlco, <la ResolucAo 31G, ue 18-3-58, e de acorilo com o 
laudo médico, ao extranom~ràrio dlariolt1 llazll ,1a1ollno, 10 
dias de licença, para tratamento de sande, com salarlo In
tegral, na base de 25 dlarlas, a parllr desta data. 

A ,·c.cina coolru. varioJa deve :ser aplicada do:aot~ 0 
p>lmelro ano dP vida da rr,anco e repetida ante• de come
r tt r a ir à P-. r c,la. A v11clnn contra tosse comprida ou coqu,
luche /,, np ica<1a. f t' ral;neute. ao~ ~ mti"•es de vida e cnn'!h
.,. de 3 Injeções e,puça,111, d<.r,,nte ~ a 4 •emanas. A loo
,, 11l11ç<iu coolra têt.ano consiste dt! 3 apltcaçüe, dadas ouran
te o perlodo de al~uns roeses. Pode se• dad11 durante qual
quer Idade ~ uma aplicaç&o "adicional'' deve ser lella um 
ano roais tarde ou quando a criança tiver •Ido vlUroa ae 
um fertmeoto mal• gra,·e. O bebê poda ser lmu~iiado con
tra a difteria entre 2 a 6 meses de Idade, coro t ou 3 1pU
c.1ções da~as durante um período de alguns mese•. As crian
ças niio siio, normalmente. vacinadas contra tUo. a oh 
s•r que vla~em ou morem em algum lugar onde as condl
,ões hlji:lêolcas niio sejaro boa,. Mullos médico. preterem 
, nllcar uma vacina composta que Imuniza contra dilterl•. 
ldaoo e coqueluche no mesmo tempo. durante a Idade de 
:1 ou ~ meses. Nesse caso, 3 011 mais injeções são apllca~a• 
com um mês de Intervalo. BCG. contra lubercu!o,e. é apU
cttda na maioria das maternidades, logo após o 11asclmeoto. 

.'l. 42;, dtl 21-10-57. - Dispensando. a pedido. os extra
n111nerarios dla.istas: Augusto José Plmenltl e José Natal 
no~ntn, tia fnnç!\o tle 1'rnbnll1R,lor. coro a dia ria de cr$ 70,00. 
a parl!r de l!i do e •rr.:nt~; Honério da Sllvn, du !unçilo de 
S<'rwntc de Pedreiro. com n d1arla de crS 70.00, a partir rle 
:N •lc qelembro ullimo . ., fi,11,.<1,to ~latias, du lunçi\o de Pa 
troustd. com a diarla de crS 'Kl.00, a partir de 15 do corren
t e mês. 

N. 126. de 21-10-5i - Dispensando, por convenlencla 
do ser\'iço, de acõrdo com o mero. 831. da Divisão de Enge
n haria, o exlranumerarlo diarista Alexandre Santos Barr os, 
da ruoçi'lo de T rabalhador, com a d,arla rle cr$ 70,00, a par 
tir de 18 do corrente rol!s. 

.-.. 427, de 21-10-57 - Dispensando, por coovenlencla 
do &er>·iço, o extranuroerarlo diarista Ary de Ollvelra, da 
funçll.o de Trabalhador, com a dlarla de crS 70,01), o qual se 
acba\'a lotado na turma 3, a partir de 7 do corrente, em 
face do roem. 815. da Divls!io de Engenhar ia. 

N. 428, de 21-10 57. - Dispensando. por cooveoiencla 
do een·Jço, de acôrdo com o mero. 824, da Divisão de Eo-
11enharla, os extranumerarlos diorlstas Geraldo de Almeida, 
Hervé Rodrigues. Josino Ger aldo e Antonio Fr ancisco Alves. 
das faoções de Trabalhador, os 3 primeiros e o último de 
Serve:ite de Pedreiro, todos com a dlarla de crS 70,00. 

N. 431, de 23-10-57. - Admitindo. como extranumera
r los rliarist11•: Xilda Alves dos Santos, Iza Taveira dos San
tos, Corina Tavares Mendes e Jaclra dos Santos. para exer
cerem o !unç!lo de Auxiliar dd Ensino. com a dlaria de cr$ 
:is.oo. as 3 primeiras a parllr de 18 do corr ente e a ulliroa 
a partir de 21 deste mês. 

.-; 43!, de 23 10-57. - Dispensando, a pedido, os ex
t ranum r<1rlo• diar istas Rubens de Oliveira e Candido de 
Oliveira To,naz. do luação de Trabalhador, com a dlaria de 
c r5 iO uo. a parllr de 21 e 22 do corre:ite mês. os quais se 
acba, am lot, .. Jos nas turmas 3 e 7. respecllv&mente. 

N. 433, de !<4 10-57. - Dispen•aodr.. o pedido, o extr a
numerur!o diarista Alcldes Teixeira de Rezendc, da fu nç!io 
de Trabalhl\dor. com a diar la de crS 70.00, a ;iar tlr desta 
data. o qual se achava lotado na turma 15. 

13-9 57. - Concedendo. oos termos do orl. 7', para
grafo unlco, da Resolução 316, de 18-3 r,3, e de acordo com 
o laudo medico, uo exlranumerarlo dlnrlsla Carlos Alberto 
~e Paha, r, dias de licença, para tratamento de saude, com 
""lurln int,,gral, a partir de l do corrente. 

16 n r;1. - Concedendo. nr,s tPrmoq cio~ arts. 2º. item I 
e 3• tia llesolucno :,16, de Jb-:J G:l, e de acõrdo com o laudo 
,r.Hico, ao extronnmerario mensalista Seha•llão Teófilo. 8 
dias de llrcnça, para tralnmrn'.o de suutle, com salario Inte
gral, a partir de 16 do corrente més. 

16-9 57. - Concedendo, nos lermos do art. 7°, para
grafo uulco, da Resolução 316. de 18-3-53, e de acordo com 
o laudo médico, ao extrannmerarlo diarista José Gonçalves 
Pires, 6 dias do licença. para tratamento de saude, com ea
lario inlci?ral. na base de 25 dlt1rias, a partir desta data. 

16-9-57. - Concedendo. nos termos do arl. 7°, para
grafo unico, da Hesolução ~16, de 18-3-53, e ~e acordo com 
o laudo medico, ao extranumerario diarista João Luiz da 
Silvo, 5 dias de licença. para tratamento de ~aude, com sa
Jario Integral na base de 25 diarlas, a partir desta data. 

16 9-57. ' - Concedendo. nos lermos do ar!. 7°, para
graro unlco, da Resolução 316. de 18-:J-53, e de acordo com 
o laudo medico, ao extranumerarlo diarista Nadlr de Asel_s, 
15 dias de licença, para tratamento de saude. com salario 
integral, na base de 25 diarlas, em prorrogaç!io. 

16-9-57. - Conrcdendo. nos termos do arl. 7°. para
grnfo unico, da Resolução :ll6, 1!~ l8-S-53, e de _acordo coro 
o laudo medico, ao extranumernrio diarista Luc,o Francisco 
da SllvA, S dia• ele lir~ncn, parn tratamento de sAude, com 
salario Integral. '"' huse de 25 diárias. a partir desta data. 

16-9-f,7. - Concedendo, nos termos do ar!. 7°. para
grafo unlco. da Resolução 816. de 18 S-53. e de ~cordo com 
0 laudo medico, ao extranumerarlo diarista Americo Amorim, 
5 ,lias de licenca. p>1ra tratamento de ~oude, com salarlo 
Jnlcgnl, na base de 25 diarlas, a partir desta 1lata 

16 9 57. - Concedendo, nos lermos do art 7°. paragrn
to unlco, ela ResoluçQo 316. do 18-3-58 e d~ acordo com o 
Jau,10 medico, ari extranumeriirlo diarista Palmira RanJ!el 
Rns:1, 3 ,lias ,te licença p•r• tratamento de saude, com sala
rio integral, nn base de 25 diarla•, n partir de 13 do corren-

te mê}i;.9 57. Conredendo. nos termo• do arl. 7º. para
grafo uolcn da Resotuçilo 316, de 18-8 5:1, o de acordo com 

N. 434, de 25 10-57 - Dl•pensando. por convdoleoclb 
do senlco, o exlrRnmnerarlo diarista Rubem da SIiva Bar
r os. da !unc9.o do Trabalhador, com a d1arla de cr$ 70,00, a 
partir de l do corrente, o qual se eccontrava lotado no 
Conselho l'lorest11l 

N. 436. ,te 25-10-57. - Dlspensoodo, por ter aceito car
go Jncompatlvi,l, o exlraoumerarlo diarista Antonio Jardim, 
da funç!lo de Trab,llbador. coro a diarl!I de cr$ 70,00, a par
tir de~la dula. 

0 lnutlo médico, ao cxtranumernrlo cllori•ta Antonio Alves 
P,•relra 8 dias de licrnça, para tratamento de aaude, com 
salérlo '1otegral, º" base de 25 dlarlo•, a partir rtesta, datá. 

16-9 57. Cunl'eiJendo, nns termos do art. 7 • para· 
grafo uolco da nesolucilO atG, de 18-:J 5.1. e de acordo com 
0 IKudo me:licn. ao exlrnnumernrio diarista Gabriel Santos 
d I Sil\'a 6 dia, de llcenc• para tral•menlo de sande. com 
s~larlo integral, na base de 25 diarlas. n partir de 3 do cor-

Cacbumba. varicela e sarampo silo doenças lolantls 
comuns e muitos médicos até preferem que a criança u 
contraia, pois oferecem pouco perigo. ao passo que, mala 
tarde. no adulto. podem ser até !atais. Para ajudar a prote
ger a criança contra escarlatina. tUo e tuberculose, use só
mente leite pasteurizado. Se tiver qualquer dú,·i Ja quanto 
à origem do leite. cozinhe-o durante algun• minutos. Lem
bre-se, também. que mesroo que o leite esteja pasteurizado, 
a~ gar rafas nem sempre s!io tratadas com a higiene de\'lda. 
Portaoto. de qualquer maneira, a fer"ura é uma excelente 
precaução. 

Felizmente, o tilo n!lo é mais a ameaça que era aall
gamenle. Entretanto. um ambiente pouco blglênlco pode 
provocar ês•e mal. No caso de dúvida. a 41:ua deve ser fer
vida durante altuns ro lnulo• e as crianças jaroals devem 
beber de fontes ou rios que n!io tenham sido te,tados pelo 
Departamento de Higiene Pública. O leite e os allmenloE 
também devem ser re,l(uardados culdado@amente, e ssm-
11rc no caso rle qualquer dúvida, nllo existe r emédio me
lhor do que uma boa fervura 

A tuberculose também exige cuidados r1goro•~• com 
o leite o produtoe derivados. Também o contacto com pes
"'ºs doentes ou seus objetos de uso pessoal deve ser ~vl
tu,lo a todo custo. ----------------DR. A L CID ES FATORELLI 

M( DICO DE CRIA,._Ç>.S 
Consullas dlàriamente de 2 às 6 horas da tarde 

Consultório : 
Av. A m aral Peixoto. 350 
(antl,:a Rua Mendonça t.Jma) 

1 • andar - sala 3 

Residência : 
Rua Rit.a Gonçalves, 669 
NOVA JGU ASSÚ 

Est. do Rio 

DARCY CfANNI MARINS 
ADl'OGADO 

X. 13$. de 25-10-57. - Dispensando. a pedido, o extra
numerarlo diar ista Pedro Candldo Pompeu, da luoç!io de 
'l'rabalbador, com a diarta de crS 70,00, o qubl se achava 
lotado na turma 2, a partir desta data. 

X. 439, de 2:,.10-57. - Dispensando, por convenlencla 
do serviço, de acordo com o mem 649, da Dlvls!lo de En
genharia, o extrbnUroPr>rlo diarista Vltor Leonel do Naacl
n,ento, da lunç!io de Trabalhador, com a dlarla de crS 70.00, 
o qual se achava lotado oa turma 14, a partir de 22 do cor

re~le f;;º; 57. - Concedendo, nos termos tio art. 7•. para
gralo unlco da Resoluç!lo 316, de 18-3 ~3. e de Acordo com 
0 laudo medil'O. ao exlranumernrio dlorlsla José l(lnárlo 
-Barbosa, 10 tll•s de licença. '!ara 1ratamento de aaude, com 
salorlo Integral, na base de 2-> d1ar1as, em prorroJ?a

0
çiio 

Escrit6rio : Rua Getulio Va rgas, 58 - Sala 6 
Das 9 às 12 boras, dlàrlamente 

Resid~ncia. : - Rua Tabelião Murilo Costa, 100 

16-9-57. Concedendo. nos termos do art. 7 . para-
ARY SCHI ,\ \'O - Prefello ralo unlco d" Resolu~!lo !ll6. tle 18-:J 53. e de a,·ordo com ------------------w-- ~ laudo me;lico. oo extranum,• .. arlo cliarislo Cilú Francisco 

r ente mês. 

Bazar São José 1 
Entreposto São Jorge 

A \'IS.\ .\ SUA DISTINTA FREGUESIA QUE: 
Tem muito estoque, compra tudo à vista e em 
i.(rande quantidade, por isso pode vender ba
rato. CEREAIS - LEGUMES -- FRUTAS -
BEBJDAS - PERFUMARIA - BISCOITOS, etc. 

das '.'le\'e• 6 dias dn licença oa1·n tralnmento do aaude, rolJl 
,ola;io 1ni'e2rnl. na base de 25 ,llarias. a partir de!ta data 

16·H-57. Concedendo. nos t.,rmos do art. , 0
• para· 

J!rnlo untco. da Resolucno !l16, do 18 :J-53, e de aeordo com 
0 laudo medko. ao Pxtronumc-ritrio dlnrl~ta Vely DomlnJ,?o~. 
5 rho~ ,h~ licença, pnr>' .tratamt·nto ôe ~au1le, com solarlo 
Integral. nK. bo.se do 25 cltnrias. a píHtlr de:-.ti\ data. 

0 
lt.i-!) 57. - Conceden,11', nos term_os do art. 7 , para· 

grafo unlco da nesoluçno :ll6. de 18 3-53, e de acordo com 
0 laudo medico. ao extranumcrario diarista Sebastião Mace
<ln b cliit, dA llcenca. r>·irn tratamento de saude. coro salár1o 
10 1.,grot, nn bitse de 25 ,tiarla•, a p~rtlr desta data , 

0 
16-9-57, C••nreMnrto nos termos doe arte. 161, li 4 

Rua Mendon~a Lima, 233 •• tr,ntt do hn<o de Mlnu ijtt1il e 163 ,ln oec.-io lei 62~. tio 28-to 42. o de acordo com o lau
do medico no E-rrllur• rl<', do Q. E., Beoedllo Domingos d•>S 

Cmli grande Casa em frenlt! de um grande ílanco S•ntoa, 17 ,ttas do licença. para tratamento de aaude, com 
CUIDADO COM OS ATRAVESSADORES venclmPoto. em prorr< J:•Cllo. , 

__ 16 9 57, Conce,lendo, nos termos do art. 7 , para--
\ r~.~~!"~~º~º~!!'!~!~!!:· ~~~~~:· 

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

Cargas em baterias 
l'eçae e Aceeeórioe em geral. 

Aberto Dia e Noita 

IVAN AUGUSTO GOMES 
Â'I, Hllo P~ anh1 t 500-Tel. 164-Hova lgu1ssú 

grnlo unlco, da Re.,olucnn :J16, de 111-3-5.1, e de acordo com 
0 laudo mcdlro. 110 l·,trouunwrorlo diarista Francisco Bar~ 
ho•a du Silva, ~ dias J., llernçn Pª!ª tratamento de ,aude. 
c•om t-:alnrlo 1ntC'~r~1 t. mt. ha~e clt" :!u dlartas, s partir desta 

dato. t?-!l·!"J; conN"tlendo. 110A termos do arl. 166 do De 
C'rr-to·lt~I h2-l. t).-,i 2s-lO-l:!, o th• ncordo com o IRullo mPdlco, 
RO Proll••,nr, l'adrno I'. do Q. S., Aurollna de Lima Rusl0R. 
90 dta• de IIN·nco, rnrn tratamento de :snude, rom \'rncl-
mcnto, t•m prorrOl(t1c,:ão. ..

0 J 7 4 !'.17. .. Conrt>d()ndn. UPA tPrlOOA cio Rrl ' • pRrR· 1 
grafo unlco. tio. Re1101uçao :Hti. de lb·J.5:J. e do

1 
11<•1,~110 <'om 

11 hrntlo mP•llco, ao t•xtraoumt:rurlo dlori ta Al~fr Ft·rrelr~. 

1 

~1 dlatt de 11 ,·~ocn, pnra tr;,.1tnnu•nto dl• ,mude, com BHl11r10

1 
Integral na l,tt6t" eh• 25 ,lhtrln-., a partir 1ll'Jiil11 datR. 

17-'d r,7 ('onredrndo, nos ttrrnoe do urt. i". p,nrtt 
grato untco, da fh.•twlucao :JJti, dt• lH a-5::l'. l' ti~ 1H·nrdu rnm 
0 laudo merllco, un f'Xtranurt11·rr1rlo dlnrlt-iti1 Allpto rr,rn<'l!ó-t'o 
ele Sousa. 20 dfaa tio lict"nÇ8, p&ru trutault'uto tltt ,nrnte-. ,·nm 
t4t1larlo lnte-grul, oa li:u•tt 1h~ :!o1 dlarht.8, a partir dt•slu. d11ta 

AllY SCtllAVO - l'tdcllo 
,__ _______ _ 

Ft.rragens Tintas - Artigos 

escolares Louças e Cristais 

EDUARDO PIRES & CIA. L TDA, 
Rua Amaral Peixoto, 292-Tel. 34•Hov1 lguasd 1 

"" -
Materiais de 

Construçlío 
Artefatos de 

Cimento t\Db.LSON 
Furagens em '"'"""'.,..,"'""~ Areia, Pedr•, 

Geral e ~!º"' \~t , ••• ,., • .,.., ... TIJolo,Clm• .. 
G r a n i t o s to, etc. 

~brica e Loja : Rua Marechal Floriano, 16~~ 

~ 

O GURI 
A CASA DAS ROUPINH'-S PARA OIANÇAS 

Uniformos Colegia is - Rend09 -

Lãs - Linhos - Botõ... ...1 
A l(JtJA:IP 

~e\ MINISl RU Ml:NUUNÇA LIM4, !Z6 /IOt 



IIILLI 

m da llrit 

141Dd&: ~· 1Gt: ASSC 
1 L do )!lo - ~ -MARINS 

,·ao ~t.· podt> nt•g11r o <.·xl.!d~ncla dl• um grande.• C'~fõr- romo t'• <'Vlilent<' ma!-! tPndn-~c- t'm ronla o ~«·u hafxo rusto 
,18an1h1 ,impUur u enl•rglu PIHrJc-a do pafs. Nos 1·11Umos e u sua mont:q,!'~·rn rnpidu. AJ16:,,, o <·urvU.o " tambPm C'lf! 

('
11 

' 08 0 sr,iaram a lum·lonur modí'roa~ e podC'rosa~ usJnas tn<•nto dr rt·c.d 1mportirnclu pura <l influ8trf_oli1ação ct.r m11lll
r,m~ trt~Jda,h.•. de~tJ.ra.udo-i-;t•, dentre claR, a de Puulo A•on- pio~ sul>produios, dc.•ntre os 11 uai~ o cn,otrf'. No _H10 Gran~ 
dt e r d,· J\•lxotn, n 111 ba~ destloadas a prC'star relC'vantl'~ tlc.· do Xul. em ,-.,anta t·atarlna e no Paranu a Industria r~r
!O e 1f Jfl'- a n1stas úrens tcnjtorlais. Outras rstão em ao- bnofrera ,·rm merc·ct>nclu túda a atenção da ('omissão Exc-' j 
beDt' ~o (lU rm projetos. merec-eudo espec.•ial atrnçào as úe cuttva do Plano do carvi,o Nariooal. Procura-:o.l:' modernizar 
damen r Três Muriu~. o~ proc<'sso::- til" minrraçlio. melhorar o produto,_ ª!npliar o 
furoabtretanto, as neressidadcs de energJa elétrica se fa- volume- da produç&o. Trabalhos de suma relevan<'Ja ("::.tã<1 

entir em várltis regiões bra!-iJeiras. E~tados nordcsti- srndo e,ecutados pela citada Comissão e, ao QUf) sC' espe
sem sst\o à espera dr <JUC a Hidroelétrica do Süo Francis- ra, o ra, ,·iio sulino virá. denlro em puuco, atender a grandc
oos ~pliC' f.UB C'ap~cldade, a fim de atender às necessidades part<' das nrcrs::-irladps br6.!-iil<'iras, notadamente no sc-tor 
r<> ~riosa• da industria ~ da populaçiio. No Sul do pais o sirlerurgico. . , 

11]) :1,1. A\. lf A\ TO IR IE 11. t 1 
MtOIC0 OCULISTA 

AS:-;J!~TE,N'TF; D/\ 1 A Cl.'1.0.' DE DE rrtNCfA.5 ·rr 1r \~ 

IIIIP cimento industrial arnl!a de ~onllauo, e por i•so mesmo E para admitir que O problema da energia cl(·t_rica , 
ares e-tte maior YOlume ~e eletrk1dt1Cfe. . cncontl'e uma :,.;oluçüo com o l"mprêgo do carvUo nas usma~ 

Receita de Óculos - Doen~as e Operações d~s Olhos 
< O N s 1J L TO H. l O A\'f'nida Amaral Puxot,,, 2:m 

Sala !JJl - Pr(•dio do Jfan~o de ~limu1 (j,1·r~1:s 

t.xfg para rernPdjar a t-1tuaça.o, os i..~cn1cos sugerem a ins- tt' rmoelétrlclis. Isto, pelo mC'no~. no que concerne aos Esta
lJJBÇAo de novas usinas e a ampllaçilo de outras jà existen- dos carvoeiros. ioterc.,sados no aumento de seu parque ln-

A instalação de usinas ter1I1_oelétricas é .s~gerida como dustriaL , _ 
lel-dfda de largo alcance, pois nao só consurumam o nosso o carvão é sustenUculo da economia_ de varia_s na
m~\'âo _ Jwje com ~ ~ro~uçílo em declfnio - mas tam- çõcs e conquanto venha ::-orrendo a C'Onco~rl!ncla dC? oleo, t1 
: atenderitlm às ex1genria-. do desenvolvhnento sotial e verdade l' que continua com Jur~o emprego na l:'.uropa e 

m ,triai dos fstados can·ociros. No Hio Grande do Sul. aos Estados l ·u;dos. seu aproveitamento e vasto. e ainda 
!D~~ ;e pro~essa a .m~lor extracão do can·ão. a !alta de I mesmo que p,·rdess,· p , ra os cu~1bustivels lfqmdos, sob~ar 00 

rgla elétrica conshtu1 um sério obstáculo ao progresso lhe-ia a possibilidadP de sollr<•vl\·er <·orno matéria prima 
rnef.stado. 1'. como se compreende, !Hcil seria remediar a ' para. o fomento da industria qulmica. 

em maior apoio A rndustrja. do carvao. e ll'SO- no país, st•u ~1pr,1,·e1tamento l' mais que opor!uno 
~~uaçno. bastando. para isso. que os po_<ieres públicos prc•-1 l\o que diz n•speito. a encr~iu Pliltrica. scmprP es 

talB Na ,·erdac.Je. pode.-sc :::;ubslilufr as u~inus hidroelétricas Jsto, aliás,~ o que sug-t'rem os térnicos e o próprio governo 
pelas usinas termoelétricas, n/,o em condições de igualdade, sem excesso de otimismo. - (B.,J.I.). 

Casa Mercúrio de Ferragens Ltda. 
Madeiras e materiais pata const:ução. - Fabricantes de esquadrias em tera/, 
Dlstribnfdoree do Cimento MAUÁ. - Chapas para cobertura e tubos de Cimento-Amianto 

CIVILIT. - Tintas "Atlantica", Artígos Sanitários, Manilhas, Telha3, Material Elétrico 
e Hidráulico em geral, Ferragens, Louças e Artigos para presentes. 

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

Escoteiros executam pro- 1 N DICA D O R 
ieto de reflorestamento rrotissional e Comercial 

e á r ie dentária e 
vitamina D 

A falta de vitamína D, na 
alimentação. é a mais impor
tante causa da cãrle dentâria 
Essa vitamina não só preser 

O. ijSCOteiros da Califórnia empreenderam um gran
dloilo projeto de reflorestar a~ matas devastadas por lncen
dlot em vtrlas partes do Estado. O reflorestamento tem 
por objeHvo combater o período das enchentes, preservar 
o, manaaclals e proporcionar recreação a milhões de pes-
1ou,1lém de aumentar a produção nacional de madeiras. 

Perfumaria MILTON 

lllédleo 
Dr, Pedro Reglno Sobrinho _ va os dentes contra a cárie 

Médico operador. Partos. _ mas até, .s~gundo alguns au 
Consultas diárias das 8 às 12 tores, ~ux1ha a cura dos den 
hs. - B. Bernardino Melo, 1839, 1 tes cariados. 
sala li, te1- 284, Edlf. Cocozza. Use leite, manteiga, creme 

de leite, ovos e fígado. pois 
êsses alimentos fornecem a 

A d "O g • d O e vitamina D, necessária à saú-
de dos dentes. - SNES. 

1 
1 

2•11
., 1i••. e Gª'-fciras, da.s 8,J0 as J2 ho~ («onsuttu comuns) 

A tHrtlc Cou~ull:1~ com hora marcn<Ja. 

----- ·- ---- ------- -----
Registro de Imóveis PROLAR s. A. 

d 1ª (1 • • ~ Agência de Hova lguassú 
a 1Jlrcunscr1çao A PROLAR solicita o com-

O Bachar,I Gelullo M ura 
Filho, pelo presente edl1a1, com 
prazo de triora dlae e publica, 
ção por duas vezes, atendendo 
aa que foi requerido por Ulys
ses Maciel do Ollvelra, faz sa
ba ao promitente comp,ador 
f~lloso, sr. Venanclo Gomes d•~ 
Chagas, residente a1ualme f'lle 
~m lugar Ignorado, para no 
Carlóriu do 2• Oficio, à rua 
Getuho Vargas, 781 Nova lguu
sú, solver o débito d~a presta
ções atrasadas, da promeHa 
de venda do lote número 26. 
da quadra A, da rua Ulyues, 
neste Munlclplo, devidamente 
averbado no livro 8/G, U !Is. 
112, sob n. 116, sob pena de o 
não fazendo, ser cancelada a 
referida averbação. Dou ft. NG, 
va lrtuauü, 16 de outubro de 
1957. Eu. Oelullo Moura Pilho. 
Ollclal do Reglslro, o subscre
vo e assino. G,tulio Mouro 
Filho. 2-i 

parecimento à sua nova Ag~n
cia de todos os portadores de 
tttulos em atraso. a llm de 
que não percam o direito as 
Importâncias jll. depoaltadas. 

Comuolca, outrossim, que os 
pagamentos de mensalidades 
poderão ser efetuados dire
tamente ll. nova Ag~ncla. it 
rua Marechal Floriaoo Peixoto. 
1748. s/2. a partlr das 8,80 h,. 

Margarida Cristoffel 
Confecções de chapéus de 
senhora, e o li d é 01 para 
noivaa, grinaldas, bordado• 
a !lo de prata e ouro para 
ve,ttdos de noiva, llores, 
etc. Buquê de noiva natu
ral e artlllcial. Tamanco 

pratauo e holandês. 
IH B1111rdlno Melo, 216S, 
•pto. 202 - Hovt l9UIS!IÍ 

PRODUTO$ 

r =:.-· 
\t, -. f ' 

(FIRêltNFI 
~ • 1 

~!ARCA RCGISTRAüA 

GRA\NJJ/\ CA\ROll~NA\ 
FILHOS L TDA. 

', 
., LINS & 

~ves - Ovos - Pintos - Rações 
Avelina, Suilina, Cevalina e Gadolin.1 

AV. NILO PEÇANHA, H9 - TEL. 55 -NOVA IGUASSU 

SEÇOES COMPLETAS DE PERFUMARIA 
- ARTIGOS PARA CRIANÇAS. - BRINQUEDOS E 

PAPELARIA. - ARMARINHO. 

Dr. Po•loMoahodo-Advogado 
- R. Oetul!o Vargas, 87. fone: 
282. - Nova lguassü. 

D~!J==='llilr===l!!l~lil~lil~::J~lil==EJ::J=::::=::::c=; 

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

Nova Iguassú Estado do Rio 

--------------------Declaração à Praça 
INDCSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LÜBE LTDA .. 

eet&belecida aa cidade de Nova lguassú, à rua Catita n . 301, 
•ncessora de Germano Lübe. produtora de viabo de laranja, 
•em declarar à praça para conhecimento doa Interessados, 
IID!goo e fregueses, e para resguardo da Idoneidade da de
Clatãote que : 

Os "PRODUTOS ANDRÉA", distribuídos nas diversa• g:•s. não são fabricados e nem engarralados por esta 
tia ª• apeaar de em seus rótulM constar o eoderêço da de
proi:i~~~cf::.ª cuja Irregularidade está tomando as devida, 

Outrossim, aproveita o ensejo para avisar à praça 3ne nlo se reaponshbl!lza por dividas contraldas. em uoir•e 
daeata Indústria, que não estejam devidamente aco!l'panba
d I por comprovantes, asalnados por um dos slgontários 
eata declaração. 

Nova lguassú, 31 de outubro de 1957 

lND'CSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LÜBE LTD,\ 
10&flUbn Inácio Ferreira Jullo Inácio Ferreira 
lllé Autosto Vieira Correia Ander.!i.on Julião de Souz.a 

2 :1 

=--------------------. 
Leiteria Mineira 

Serviço de Bar e Restaurante 

Leite - Queijos 

Ivam Matos 

Manteiga, etc. 

& Cia. Ltda. 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 2471 

(Junto da EVANIL) 
Nova Iguassl'.! Estado do Rio ~---------

Oentl•t•• 
Lol• Gon9ol••• - Cirurgião 

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

ltUBEM SIL \IA - Clrurgião
denfi1ta. - Ed. Carioca, 2· an ... 
dar, ,. 220- Tolofooe, ~2-5951 
Rio de Jal'lei,o. 

1

ílj·_ Produtos ft~~r:ie-c • Ü 
~ da Ili!!!:!:~......, m 

~ ~__, [:j 
ll <ieneral l,·i! 

ílj. Doméstica ·,,. Caminhões Ll 
~ Comercial Carros ~ i Sorve.teiras ! ' · Pecas Acessõrios 

0 

llc;~~;~~~=::;.;i;;;~; n1· Distribuidora luto Peças "Oautop" S/ll ~ 
construções e reconstruçõeoem ~ AGENTES AUTORIZADOS~ 0

1· 
geral e sob administração. - '0 

!los.: Rua Marechal Floriano, ~ Oficina especializada para reparos em geral 
2J36- Casa XI - Nova lguassú. 

Trav. 13 de Março, 48/72-Tel. 272-End. Tefeg. DAUTOP-Hova lguassú @ 
Rober1<!> Baronl Soare1-Con1- g W 

trutor licenciado no Munlclplo 

I 
SJGl~~l'l ~!!li; -luL==.au · 0i=;:;:!t!lr=JOl·-·GCE3 

de Uuque de Caxias. l!esldente 
f"m Nova lguassú ti rua Edmu:i, - -
3o Soarc:!l!ó, 304. 

Punerarla 
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Consertos, Reformas em geral e Acessórios . 

Solda Elétrica e a Oxigênio. - Pinturas em 
geral. - Serviço de Tôrno, Prensa e Estufa. 
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Duas o~ras ~a Mel~oramentos 
llepofs da S,·rlc Slierlo,'k l!olmrs. n \lplhora 

,,1rntos aJlrt!'RCnt"t. fio m 1"'--.mn grandt\ autor <'onan 
n,,_yle a Rl•rio 1-'lrçllo Híslúrir·a O prlm<'fro volumfl 
t • .\ ,·ornpanhta brnn,-., ·; n se,::nnrio. ··O C'Fct11JPirn 
11 12itôlco"; o trrct>tro, -•.\ ue.rrntin, dA ltrqul'tns flarke·. 
1·. H,::oru. e-.t:unp~, ··o~ rutugiaclos", onde rsplC'1Hlf'rn 
,, qualiJades de <'n1111n llovle romo rsrrltnr sempre 
c:npolj!80lc. 

,\S PO\T,:s m; TOKO-RI. ~e ,lt1mes A Mlcbt 
t·t\r. mostra.nos um Joi-. aspectos herótc'ls du. invn~Ho 
, 1 Coréia do Norte \'ohunt"' :m dt• Caminhos da Yida 
(l:dlçües ~frlhoramcntos), trm lotos pertencentes ao 
11 me do mPsmo lema L<'l,ura vibrunle e de atual!
< ide. 

o QUEIJO 
Pelo que aconselha o ~aps, o queijo l! um alimento 

altan.ente nutritivo. 
Magnl!ica fonte de prctdnas de alto valor biológico e 

excf'le_nte rornccedor ~e cálcio. Podem,,s mesmo dizer que 
ó o .J1mento em que esse mineral otingc mais alta concen
traçdJ. 

,. Es,a riqueza de eh leio. _toda\·h, varia c-om o, tipos de 
q ue,)o, sendo maior no quciJ0 Parmezil.o, vindo a sei:uir o 
que.;o Suiço. 

Mercearia Carvalho 
Box 23 - Galeria lguassú 

Vendas por atacado e a varejo 

Grar.de deoósito de Queiieos, Manteiga, 
Mortad ela, Presunto, etc. 

Entregas a domicfllo 

Av. Ciovernardor Amaral Peixoto, 311-Hova lguassú 

Algumas 
Oo ml.ogo, 10-~1-uit,, 

= indica~ões ... 
Solos para o plantio 

Os mel! or•· - são o~ plano~ ou r:om pouco tlecllve· 
enc·osta~ sua,·ee c;,\po . .;Ul~ ao oort" e au nascente e~o "ta 8t 
bl•m b,1a• O• espigões de morro• iogreme• oão se presta rn: 
as haixarJa,;,; timlolas cum tal,atlnJ!& prl•,1ma à &11perllde ~ 
plç•rrentos, devem ser afastado•. • 

O< solos prel~rldos são os rol,turado•. areno-•rglloaoo 
pro1uodos, rico,:,, em matéria orgt,nica 

0• •olos profundos dos tabuleiros e dos serndo, 
dem servir. depois de corrigido, na acidez: oa !alta de .:: 
léria orgânica e de minerais e quando se dlsponba de âgui 
de Irrigação. 

Oi terreno• multo arenosos niio se prestam. os fadel
~~~~~0servem sumente de;iols de se lazer a dele.a contra a 

Clima preferido 
As regiões de geadas devem ser evitadas. Ai oe culu. 

vam sómente à margem de r ios. lagoas, açudes. O lrto tor. 
na a laranja pouco doce. 

A temperatura elevada da r egião tropical, com cbuva 
!orle, alio convém multo, porque engrossa a casca da larao. 
Ju o favorece a lrutillcaçiio oo ano Inteiro. 

A irregularidade das cbuva• &tra•a a floração. preJu
rllca a lruti!1caçíi.o, atro!la o fruto e diminui as suas quall
dades. 

A estiagem curta :io la,eroo é favorável; se é loog1 
torna prejudicial; <., nr úmido e constante é Inconveniente. ' 

Moléstias e pragas 

A quota de proteínas dos queijos tambfm varia. No 
que io tipo Rocota é menor ()o que no Parmezão. Oo Upos 
(;anu~. \Unas, Prato, do Reino. Requeijo.o e Suiço. que silo 
os reais comumcnte usados entre nós, possuem boas taxas 
de proteínas. •l A Os laranjal; enfraquecidos pela deUclêncla de caplr 1• 

falta do adubação orgãolca e mineral, terreno muito ácl~o. 
r•so, de tabatinga, pobre, sujeito a sêcas de vários mese1 
todos os anos, silo os mais atacados por moléstlu e pragu. 

A i:ordura, que é outro elemento de relevância no 
queijo, varia bastante. Dos tipos acima citados os menos 
i:ordos silo o Requeijiio e o (;avalo, e os mais i:ordurosos 
o do Reino (Palmira) e o Suíço. 

Oi, queijos. na sua i:rande maioria, nilo possuem hi
dratos de carbono e quondo os contêm ~ em pequenas pro
porções. 

De modo geral os queijos contêm, atém do cálcio e 
ou tros minerais, lósloro, potássio, sódio, magnésio, cloro, 
enxolre e !erro. 

Silo também boas fontes de vitaminas A e possuem 
ainda as vitaminas Bl. B2. Niaclna e D - (A.A) 

Fernando Celso Guimarães 
ADVOGADO 

Rua Getullo Vargas, 58 - Sala 14 - Hova lguassú 
Diàriamente, de 9 às 12 horas 

Instaladora Contin;tal 1 
DE 

lzair Marciano dos Santos 
Está aparelhada para executar todos os 

serviços de Bombeiro, FuniJPiro e 
Eletricidade. 

Atende se a domicl110 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 2558 - Hova lguassú 

....... ~~~~·---------·-·-·-----~ 
COMERCIANTE oo INDUSTRIAL 

Faça da 

ASSOCIACÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
a delenso~a de s1:us direitos e prerrogath·as 

Ânlstênda Juudica As 3 111., S ... e sã~•~os, das 9 ãs 12 horas 

Rua Mendonça Lima, 2:16 - SolJreloja ------·----------··-----

TELEVISÃO 
Técnico Especializado 

RUA COMEHDADOR SOARES, 153 - FUNDOS 
ESQUINA A\' SANTOS l)lTMO~'I' 

Junto ao terreno dos Jtucnliptos-Nom lguussú 

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

Costura e outros aparelhos domésticos. O combate à trlsleza, moléstia muito conbecida que 
dizima os laranja1s, é evitada com o emprêgo de cavalo de 
li10110 galei:o: outroE aconselbam o porta-enxêrto de llmlo 
r,1goso e. prcfereuclalmente, de laranJa·da-cblna O cavalo 
do laranja da te rra está condenado. 

Vendas à vísta. e a longo prazo 

Mauricio Kotler 
Rua Mal. Floriano 

Tel. 413-J 11 (por favor) 

Manoel Quaresma 

Peixoto, 2215 
Hova Iguassú 

de Oliveira 

Estado sanitário 
O estado sanitário melbor posslvel do laranjal é uma 

dos condições para o seu bom des~nvolvlmento e elevada 
produtividade. Conse~ile-se esta condlçllo fazendo-se pulve
rizações sistemáticas de Inseticidas e fungicida•. mantendo
se o terreno adubado e carpido. 

O rerlmeoto de tronco com l~rramentas e máquina• 
ta vorece a gomose. 

COMPRA E VENDA UE IMÓVEIS 
Casas-Sítios-Lotes Comerciais e Residenciais 

Os al!deos, cochonllba• e cocldeo• stlo combatidos com 
pulverizações cooteodo óleos mlsci\·ele e albollneo, cllTol 11 

1 por ceoto. ou BHC. molba do ou em pó, etc. Também i• 
e!,clente o radlatox a 1,5 ou 1 por cento. 

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

Telefone 126-]20 Nova Jguassú 

A vorrugo,e, o ~omoae. a lepr~se e oulTas moléstia& 
,ilo combatidas com pulverizações de calda bordaleza com 
a 1- 1,5 por cento. A fe rrugem pode ser controlada com 
rulvertzações de calda sullo-Càlclca, a 32 graus Baume, dl-
1 .. 1do a 1/100. 

É melhor prevenir que 
remediar 

A vacinação é um dos pro· 
cessos de profilaxia de do~n· 
ças contagiosas, mais eficazes 
e simples. Há sete espécies 
diferentes de vacinas mais co
mumente usadas entre as que 
imunizam o homem contra ou
tras tantas doencas graves e 1 
mortais: 

- BCG, contra • tuberculo· 1 
se; 

- Anti-varióllca, contra a 
variola; 

- Anti-tíf!ca, contra • febre 
tifólde; 

- Anti-amarilica, 
febre amarela; 

- Anti-dlltérica, 
difteria, 

- Anti-tetânica, 
tétano. 

contra a 

contra e 

contra o 

- Contra a coqueluche. 

Procure. sem demora, um 
PO~to de Saude para se vac1· 
nar e bzer vacindr as pessoas 

1 OFICINA MECANICA 
SOL DA EL'E:TRICA E 

OXIACETIL~NICA 

Serviço de torno mecãcico e 
plaina. prensa hidraulica, con
sertos de máquinas em geral, 
refl'rmas em motores de com
btl3tão Interna, montagem e 
assentamento de máquinas de 
qualquer tipo, retificas de mo-

tores e eixo de manivela. 

!ilt!DlOUII & llartão ltfê. 
TRAVESSA 13 DE MARÇO, 24 
TEL. 136 - NOVA IGUASSú 

:»-

RETIFICA 

-wm 
~&&&; ;;+; ae a+z.•+++>>2& + •z 

í SERRARIA NOVA l<iUASSU, 
lllslrilmidorcs do Cimento MAUA e de ferro em geral, Tlo:a, ~·pir,ioga - ~fadei· 
r'l 1 e M.1tf"r1ais para con~truçõe!I, Louças Sanltarla~ . .Maoi~"'-; • erru,1,pni e tlntU· 

F~i,•·ieanlcs de caixas e carroceries para CA~HôES - llu,·eis e armaçõe.t. 

f! de tratamento dtmorado. 

de 1ua familta, evitando asstrr,. i 
fàc.;1lmente, doenças perigous 

1 

Esquadrias e CarpíDtarla. 

Alberto Cocozza, ln~nstria, Lavoura e Comércio S. A. 

~ . ' 

Rasgou seu terno 1 

SERZIDEIRA 
Rua Bernardino Melo, 

no 1549 
NO\'A H.óllASSII' 

Eo 1·1c10 PRôP RIO 

t Rua Bernardino Melo. rna5 a rn49-Tels. 44 J 11 e 196-noun 16UA~~ 
& « a z t!a?Z ; ;ez,;: &+++; ~----·-............. -·-·---·---·---· ... ~ .... ·-~----~ ............... ~-~~~ ... -------------------.... i E rr1 ~ o r1 1 l> i n a ç ã o e o 11 1 o s l => 1-o cl Ll tos l~ o i a 1 

1 
MERC AO I N H O FAIX A AMARELA 
apresenta na T. V. Tupy, aos domingos, ás 21 horas: BOUCHE ROIAL. -- Coloque seus 
envelopes na urna no Mercadinho Faüxa amarela - ruJ dr. Tibau, esquina de Bernardino Mtlo ·--------~ ... ~~ ............ -~ ~----... ~·-·-· ... --·---·--·-·-·-......... _, __ ~ ----........... - ~ ...... ..... 
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CORREIO DA LAVOURA 7 

assÕciacão Comercial I Noliohas de Morro ngudo E º=---=-• _T-=----=A'---='-----=•~-"'S ·~~ª~!~~,e~º~ ~~~~}!~!\~m~~ 
o ln~ustrial de Nava ll~r:.~;;;::~:~i:r::; Reglatro de :::::;: ,::a::IÍ ~lrcaoscrlçllú ~~:~~:~:':rnp::t::·::~~o ~~;a;,:,:~:1.ª:;:n~~ll~;~·;e,1;,'n;,:: :: 

~ 1 ' I O Cnruin estc,·e em dia da teria participado com o d,•putodo Oetúllo \loura ,·L u1do à nu!lssu semana pa~ .. ndn c-m pé de H•rmea Gom,s da Cunha, Oficíal do Rtgistro de Jmd 
y U ~ucrra. l'ma resfllêuclu. por vris da 2a Circunscriçll.o. sucee~lio estaduel. 

~e untepor no prossegutmeo· Convencido, p~la tnsfstêncfa <h\~ses rumorl's. d~ que. 
to da ru:\ do noYo loteamcn- Pdo pr,sentt, olandtndo ao qu, lhe Jni rtqu,rido p,la d 
to QUP Hli surge quuse foi Companltia de ExponstJo Territo,,;a/, intima Luiz Pi.nto Pas· ·,e trata de uh1;uma monohra p<thtlca, diri{o-me o.o povo n 
t.lemolitla ·rumbém O campo choal, por se ,ncofJlrar ,,,. lugar ignorado, poro compa_r~c,, Nova Iguas"'ú para dcclaMr '}ttP nilo t('.m, êlr~. rp1:tl']1H'r Edital de Convo,ação 

10 prt'sl'nte, íkum convi-
Pe tod11S IS fr,t,·,1{!'11"tt'~ 

do \'asquinho soírtrn a amea- ,m 31u Carldrio, a rua dr. Gdulio Vo,-gas, 90, nesta c1dad~, rundemento. 
ça lll' servir para a coostru- e pogur a importtJncio d, cri 18.799,4-o, rejertnt, as prestu
çàn rt(' um hospital. PopuJa- ç(Ju atrasadas do tot, d, ler,nio n. 15, da quadra 19, do rua 
res inten·iram a tempo de dos Crisunttmos, silu"do ,,,. ,. Prados Vrrde..,'', no 2o distrito 
imprd1r n consuma<,·&o dos dtst, Murricl/}io, Qu,imado,. por U, prometido comf)r~,. e os 
atos; ambos meio excusos que s. venc,um ª" a dolo do pagamento, oUm dos ;uros dt 
porquanto, ~e no primeiro, 0 mora , cuslas, sob fH.na d,, a1corr1do o prazo ltgiJl de_ 90 e/ias, 
proprtctárlo nQo permitira 8 s,r o compromisso rescindidn e cancelada o r1-spect,vu uv,,. 
destruição do imóvel no ou- baçdo, nos /.,,nos do ar/. u. pardgra/o 5•, do D,c.,to !J.079, 
tro a diretorla do clube não d, 15 d• s,t,mb,o dt 1938. Nova Jg,.assú, 8 d1 novembro de 1 

d•dºÊmprêses rlo TrA11 .. pnrli• 
da.:!dfl,·IMfO O J\Dt"X~''- pur11 ,-.\• 
N° Ir ,m e111 :\e-sembl~fa no ::ª1/ As ~O h11 ras, '>~o rua 
" I .Mendonço Lima •• 3&, su
,. ºiio 8 rim d• dellb.rarem 
!:rc~ da or1t~ni1,nção 1la As 

claç~o Pr ,flt,-.101-ul, Hprova~ 
:Xo de E,tfttutns o eleição da 
Diretoria. 

tivera conhecimento. Causa 1957.10 Oficial: Hermes Oomes da Cunha. 1-2 
espécie, outrossim. o falo de -

110,.0 Jguassli, 6 de novem- os corretores da futura \'ila Hsrmes Gom,s da Cunha, Oficial do Rtgislro dt Jm6-
sc terem apresentado como rJeis da 2• Circun!criçtlo, 

brO de 1957. 
(trios Marqves Rolo, Sebastl!o Fer· 

-4a e Oscar !::; 
Edital de Convocação 

Pelo presente, ficam convi 
adoi11 todos os ln te~ ran.lt>s 

~ E J O d u strias Metallir~1c•, 
)lecâoiC0 e Mater1•I ElélrlCO 
de Ml'a Iguassu P• ra se reu
atrem em Assembléia oo nla 
14 ., 20 horas, na rua Mio. 
11eodonça Llo, a 236, sobrado. a 
am de dehberarem acêrca da 
0rgaoizaç8o da Assoclaciio 
Proftsslona l, aprovação de Es-
11tutos • eleição na Diretoria. 

credenciados pela Santa Cnen 
de Misericórdia. P,lv p11smt,, altndtndo ao qu• /li, foi r,qutrido pela 

Companhia d• Expansdo Ttrrilorial, ,nlima Sylvio Gomes 
Giannini, -pnr u encontrar em lu,:ar ignorado, pa,-a comparr
Ctr em stu Ca,M,io. a rua dr. Oetulio Jlargas, 90, ntstn ci· 
dade, , pagar a imporfancia de crS 6.500,oo, referrnt, as -prt~· 
taç(Jes atrasadas do /oi, de i,rrtno n. J, da quadra 2, da Es· 
Irada Rio-SIJo Paulo, em •Prados Verdes", no 20 dist,ito 
desl, Municlf>io, Queimados, por il, prom,tido co,n'f)ror, ,- as 
qu• s, vmctrem alt a data do pagamento, alhn dos juros d, 
mora e custos, sob peno de, deco, ,ido o -prazo ltgal de !Jf) 
dias, s,, o compromisso r,scindido e cancelaaa a r,spectiva 
averbaçao, nos ttrmos do art. 14, pa,dgrafo 5°, do Dtudn 
9.07'>, d• 15 de setembro de 1998. Nova Jg,,~ssú, 8 d• nov,m
bro d, 1957. O Oficial: Hermes Gomes da Conha. 1-i 

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 
Nova Iguassú. 6 de novem

bro de 1957. 
l,aido hrreto, Joio Vieira Fer

.., , Milton Tames. 

- Silo ainda aqui muito 
popular,·s os festivais espor
llvos. Como verdadeira mara
tona. reali7.am-se durante to
do um dia diversas parti•tas 
de futebol, cada qual em dis
puta de uma taça. Iniciados 
pela manhll, geralmente com 
a famosa pelada. findam-se 11 
tarde com a prova de honra 
- esta sempre assistida por 
grande numero de a!icclona
dos. Teremos em novembro 
corrente três desses aconte
cimentos esportivos: o que 
hoje promove a Ala da Ra
paziada do Morro Agudo F. 
e.; 0 19º do vasqutnho; Ira- RONALD CARDOSO ALEXANDRINO ção comemorati1·a do 12º ani-

-Edital de Convoca1ão 

versário no feriado de 15, e 
o do novel Prima vera, no 
bairr o homonimo, no domin
go final do mês. 

- Mesmo transferida a les
ta de S. Francisco de Assis, 
não pôde ter o br ilho que lhe 
é peculiar. Choveu demais 1 
Ao recolher a procissão, im
ponente não obstante, desa
bou forte aguaceiro, que per
dura ria Incessante por horas 
a !lo - a Impedir que o po
vo participasse da homena
gem ao padroeiro. 

- Casamentos: 23, em Ara
ruama, sr. Hélio Ferreira da 
Costa e sta. Eliza Maria de 

• di Costa Monteiro, W a I ter Oliveira; a 30, aqui, sr. Ama-
llr!W , • Arau)o. r o Cerqueira da Silva e s ta. 

Pelo presente, llca!ll convi
dados todos os integrantes 
Ili Indústria da Construção e 
do lloblUério de Nova lguas
lll para se reunirem em As
iembleia no dia 14, ás 20 ho
ru, oa rua Mio. Mendonça 
Uma. 236. sobrado, a !lm de 
dtllbmrem acêrcn da orga
-'º da Associação Pro
lllioo&l. aprovação de Esta
lltos e eleição da Dir etor ia. 

So,a l~oas.;ú, 6 de novem
llro de l9õ7. 

Edital de Convoca1ão 
Pelo presente, fiéam convl-

8dos todos os integrantes da 
lldfatria da Alimentação de 
Nova li!uassú pa ra se r euol
nm1 em Assembléia no dia 
4. às 20 horas, na rua Mio. 

leadonça Lima. 236 sohrado 
~ nm de delibera rem acêrcá 

orgaolu, çAo da A ssocla
flo Prollssiona 1, ,, ;irovaç!lo 
de F.atatutos e <leiçAo da Dl
fttorf8. 

b Nova li!uassú, 6 de novem
ro de 1957. 

~ (Dftlnho, Arthur José Ta,elra 
1 "''Ido Mlq,.lottl. 

Maria da Penha Tinoco. 

DURVALINO DOS SANTOS 
Despachante Estadual 

Serviço de Contabilidade 

Ruo dr. Getúlio Vorgas, 58 
Solo 2! -A 

NOVA IGUASSÚ - E. DO RIO 

•••••OO 0, : oooooooec oo 

Inscrito na Ordem dos Advogados 

Escritório : Residência : 
Rua Paulo Frontln, 61-S. 10 Rua Mal. Floriano, 2036- C. 17 

Dlàrlamente, das 9 às 12 h.s. Telefone 268 

Nova Iguassú - Estado do Rio 

ESCRITORIO ALEI 
SERVIÇOS GERAIS DE CONTABILIDADE, 

ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGENS 

ALEXANDRE RAPHAEL 
Despachante : LÚClA S. RAPHAEL 

Rua dr. <ietulio Vargas, 197 - Nova lguassú 

,---------------------·. 
Alugam-se salas 

Bem localizadas no Ediflcio Imperial 
Rua 13 de Maio, 85 

Tratar no local com o zelador sr. Miguel 

Alugam-se dt ois apartamen
os, à rua Ma re· 

cbal Floriano, 2457 (ap. 302 e 
30~)- Tratar pelo tel. 245. 7 

(r$15O.OOO,00 Vendem-se 

Alugam-se quartos para ra-
pazes solteu os na 

centro da cidade. Tratar à rua 
Quin t ino Bocttiuva, 43 - no 
Escritório da O.T.A.L. 1-3 

A minlia posJção diante 110 prohlema j;'t í'~la ;(dfnl,ln. 
e nguar,lo, apt•nne, o pronuor.lamcnlo 110 Pt1r,idn a que 1Jc1~ 
h'oço para transmili-lt1 aos meu~ amigo~ e corr1.:liglooáriqs, 

Nova ri:uassú, 8 de n1;vembro 1e 19,7. 
).IABIO Gl l\lARÃES 

Curso Washington Luiz 1 
DATILOGRAFIA - OF!C[AL!ZADO 

Aprenna clatllogralla com ellclencla. sob orleote;ão de 
prole•sora rllplomada. Múquíoas oovas. Con!erem-•e 1 
<liplomn~ \h-Odo~ JJPla ílem1ogtoo. Avias diurnas e notur.as. 

('URSO UE TAQU[GRAFIA OFICIALIZ-AOO_ I 
AV. NILO PEÇANHA, 436 - soe. - NOVA IGUASSú 

E. e. fguassú Agradeciãllento 
A Familia Sil,·elra, multo 

seosililllzada com as manlles-

Reso/uções do Con- ;:~:~!u ~e v:~
11

~1~J:d:e~~b1~~ 

5 eiho Administrativo do. serve-se ~este melo para 
1 agradecer a todas as pessoas 

a) Conceder seis meses rle I amigas que a confortaram 
licença au lll'C~Ociado Luiz Vi- 111oralmPote por oces11io do 
ceote Lalh•ira Guimarae~. <l pas:-;1:ln,(>oto ine~p~rftdo rie ~t"il 
partir do mês dé 11ov•mbro querido chefe, CIPRIANO JO
<lo corrente ano: b) nomear SÉ DA ;:,ILVEJRA, bem assim 
os sócios Cri~toHno Chave~. aos que eo\·iaram cartaH e 
,'lelson Marcos Belém, Sllvio telegramas de pêsames, co
Sampaío Dinlz, José de Mou- roas e flores e, llnalmente, 
rn, \'cn turn Martins Duarte, aos que acompanharem o en
Agostlnho Martins D u ar l e, têrro. Seu agradecimento é 
Domingos Pauela e Orlando extensivo. especialmente, ao 
Soares par a, em comissão, dr . J. V. Bruno, por sua com
organizarem a festa do "Dia petéocia e dedicação na as
rtos Veteranos•'. sisténcla que prestou ao en-

fermo, auxiliado pelo d istinto 
Nova lguassú, 5-11-1957. tarmaceutlco Joaquim Lopes 

Amaury P imenta de Moraes FIiho. 
Diretor Geral de Secretaria Nova Iguassú, novembro, 1957· 

FOTO ELITE Atoade- .. a domicOio puà cu ameato. 
Retrato, para C:oeamtDtot em 30 mi

a.atos. Jiltpeeialista em reprodaçlo de reU• toa a cr•JoD, s ~pia e 
óleo. Veadu de mlquinaa, , filmei, quoclroo, saacoo o albtlllL 

) 

I•• M•••••t Flarlea•, ft4l-L•l•-Tel 413-Neee ..... ,. 

----------------------HÚCLEO COLONIAL 
"SANTA ALICE" 

Edital de Concorrên 
cia Administrati v<1 

Mictório público 
Lembrou bem o vereador 

Qua resma. em r equerimento 
apresentado na Camara. que 
há urgente necessidade de o 
sr. Prefeito providenciar a 
construção de um mictório 
público nesta cidade. 

O SAMBA 

Edital d~nvocação 
,!10 Presente, ficam convl· 
._;• todos o.; lntegraot,·, da 
etou'trl• Qulmlca e Far m11-
lt ,,..ca ~e Nova lguas~ú ,nra 
10 dl~ºj~eà Pm Assemblélu 
11h, M , s 20 hora,. na , ua 
"-cio endonca Lima. 236, so
leê • a fim de dtlibero rem 
11t1':" da ºl'!l•nizi,çfw da As-
1111 t'h f'rnl,sslonal. Aprova 
Dlreto"rta. tatuto, e el~lçil.o da 

duas casas, 
com ãgua, luz e condução, na 
rua 13 de Maio. Terreno de 
20 x 18. Negócio à vista. In
formações com o sr. Benicio. 
n:i redeção deste jornal. 2 

Bairro Moquetá VENDE sE 
um Barbem 

montado oa ruH In:i,cema, 178. 
VPr e tratar no locõl. 1·3 

Torno público, para conhecimento 
dos tnteressado~. que estr1 Adminls~ 
tração N!:CeberA propostas até o dia 
18 do corrente ml!s. !is 9 horas. para 
o tomectmentQ de um& niveladora 
atrelada, indicada µma serviços de 
conservação de estradas, c-om qua~ 
tro Iodas de aço para pneus ti'iOxu:;, 
sem pnE,u, com dois con-.andos de 
profundidade, hor1zont:1l e vertlzal, 
com Uhntna de 2.10m, para trator de 
3Shp na tlarrn de traç~o. 

As propostas deverão ser entre• 
,:ues na Admlntstracão do Núc?eo, 
Km. 46 da Rodovtn Presidente Ou
tra, df.S 8 às 11 horas. 

Recebemos um exemplur de 
"0 Samba·· (suplemento), di
fun dido por todo o Brasil r•·l, 
Dlslrlbuldor a lmpreo•11 Lt,•u. 
Trata-se de uma antologi" 11., 
letras da música popular (su
cessos do psssado). yue os 
seus apreciadores encontr"
riio em todas tts bancas du 
jornaleiros. 

... ~o,a l~uaesú 6 de novem-

..., de 1957. • 

1 ~ Al~edo Mal,, António falcõo 
-Miqaetottl. 

Dentição perfeita com 

Matridente 
Um produto do Laboratório tiorreopãtlto 

COELHO BARBOSA & CIA. 
À venda nas Drogarias e farmádas 

Entregas n domicilio 

Pedidos pelo Tel. 28-1213 
RUA JOAQUIM PALHARES, 643 - RIO 

--------~------ - i 
Waldemiro de Faria Pereira 

(asa Vende-se no centro de 
Nova Iguassú, com seis 

cômodos. Medindo 8 de frente 
por 16 de fundos. Tratar com o 
sr. Antonio Pereira de Aguiar, 
na rua dr. Barros Juni,1r, 43, 
casa 5. 2-2 

Vende-se ~?t'v!er;~~f 0 ~ª ~~~ 
dindo 9 x 20. Rua calcada, luz 
e /lgua, Preço: CrS 170 000,00. 
Informações na redação deste 
jo.-nal. 3 

Vende-se uma casa nova 1a-
gt>ads, com 2 quar· 

tos, sala ctizir.ha, cop:i e ba· 
nheiro, construida em terreno 
medindo 20 x 10. Ver e tr;;tar 
djarhnnente na Travessa Da· 
nanal, n. 35. Nuva lgu3ssú. 

1- 2 

Vende-se uma casa com 1 • .-. 
no medindo tO x 40, 

de esquine, situado á ru;:1 Son· 
tos Dumont> n. 580. Tratar 
com Roberto, na Avenida AmR
r:l Peixoto, n. 470, Apto. 201, 
1 ;\ndar. Nova Jguassu. 

Itrigu:d, 5 de novembro de. Hl57 . 
NORMANDO ALVES nA SILVA 

Administrador 

Alugam-se loias 
l!em localizadas no Ed:ficio Imperial 

(Em frente ao Rodoviário <ietúllo Moura) 

Rua 1a de Maio, 85 
Tratar no local com o zelador sr. Miguel -·-----
Impôsto Sindical 

,-------~ ------_ Srs. Contribuintes: Ao pagarem o seu imposto, exijam 

(OHSERVATO• RIO BRASILEIRO DE Ü que seja pago em Gutss do Sindicato de sua categoria eco-M Sl(A nômica (ramo d• negócio) de sua Base-Territorial e pago no 
Departame t de N 1 .. Banco do Brasil, comn determinam o artigo 586 da Consoll-

n O OVa guasSU da~ão das Leis do Trabalho, Decreto n. 36 818 de 2:i; 1/95'\ e 
A D \' O (l A 1) O OFICIALIZADO Portaria do Trabalho n. 129 de 17/9/q57_ O imposto que for 

D J{ua Bemardino Melo, 1561 pago em desacordo com o determinado nesses disposit ivos le-
iàriamente, at é às 10.aO horaR ·1 Acham-se abertae as matriculas nos segulu!os •ursos: ga,s é irregular e inexistente. Pecam gulas ou esclarecimen-

lu 

11 
lolclação Musical (desde 4 Rnos), Pré-teórico Teoria tos, das 12 às 16 horas. - SINDICATO DO COMÉRCIO 1 Roresta Miranda, 113- Tel. 192-Hova lguassíi Harmonia. História da Música, Piano, Vloli~o. Acor: 1 ":,AREJJSTA DE NOVA IGUASSú. _ Rua 1:1 de Maio, BS _ 
deon, Canto. Canto Coral, Ballet e Instrumentos de sõpro. 3, sala 30:i. 

:---__ - ---- João Alves da Costa - Presidente. • • - • • 

Apresenta O Bagulho da Semana : 

• • • - • 
F' AIXA 

Garrafão de Vinho 

• - - • - • -AMARELA lM Ê R.é A ·o 1 ·N MO 
Somente esta semana, do dia 10 a 16, no Mercadinho ..................... -... "Mosele", 5 litros Cr$ 140,00 

Faixa Afflarela - Rua d r. Tibau, esq. de B ernardino Melo . . . . - . . . . . • • • .. • 

-
J -



Algumas indicações . gerais no cultivo laranjeiras das 
Cuidados a serem observados pelos citricultores 

·--XJ.->4:~-:_..,..,..;:.,:-.:..,.-·~~ ....... 

A 
LAÁ.ANJA brasileira suplanto, cm qualidade, as demaisll: de tipo menoi o ide;..I, e o preço t: mais c)ccssh"el &l pe 
do mundo. Hoje, sua exportac-lo está em declinlo. E' queno consumidor. 

O solo para 
doce 

pre~lso retornar ao Sl'U põsto no comfl-rclo interneclon~l. Para A •Pera• também dlt fruto ótimo pua 8 exportJtão. 
15:~o. pre~Jsamos ~dotar métodos e processos econúm1cos de Aguenta bem na laranjeira depois de madura, tem casca f1nij, 
.- xplorac;uo. lmpoe-se a. seleção para formar árvores de ele e oferece a grnnde vanlagem de .;uport1:1r bem o transporte 
vadd _produllvJdade, melhora_ndo se"!'pre a ,_qualldnd<'. ('Om o }~' tardia, comrça a amadurPcc r em setPmbro, no ~stado do 
cmpregii, de adubaçllo orgAmc~ e mm, ral. .ornecendo suplC· Rio e em julh·>, ('m s~o Paulo. A VHit>d&de ,.H,u11lln • t! ex 
men o d .. •iua durante l4S eshageni, combatendo as pragas ("rlente, apresent~ a casca vermt>lho ~lr1ranjada. mv1ll'l lisa. 
,e_mol~s11es no n1omento_ preciso. colhendo o fruto com o m~· tamanho médio, e amadurt"('C cêd,. As variedades ,saia•. 
x,mo cmdado e na _octiSIAo adequadP ,. procedem1o ao acon· «Bai1uüoha• e •Pêra• sln, ulhvadi11s também para consumo 
di(;10namtnto perfeito do~ frutos. mt<'rno. Outra~ para es~e f,m são a -,Stleta .. comum, a •Ba 

batata 
Osvaldo Bastos de Menezes 

Eogenbelro Agrõ,1omo 

rõo•, a «Seleta~ c•ampista, a Lima~, ~ "'Tangerina 
A ccSekta• comum ~ a laranja mais conhecida no pais 

A escolha das \'&riedades depende do flm a que se e boa,. amda q1.:1e esteja verdoenga. E' melho!' depois de ama
destina a produção: exportar. consumir no pais ou para uso durecida; cai tàc1lmente da ttrvore t: conserva-se pouco d~-

Variedades de laranja 

do i:omareiro. pois de colhida. 

Sabe o homem observador do campo que aa 
plantas têm certas "preferências" para ~rescer 
Se não dá ao fe11ümeno, ~s vezes. uma ex1>licaçã~ 
certa. o fato é que êle retrata. com pre~isão 1) 

que se passa com suas culturas. ' Deve-se cultivar para exportar as variedades •Baiana;.;, A •Lu-g1n-gong• é laranja ótima casca fina vermelho-
11Pt!ra» e •Hamlin». A laranja «Umbigo• ou •Bida» tem • e\..-ranjada viva, bastante sucosa e conServa-se be~. 
casca grosse; estã servindo sómente vara o comércio interno; I 
foi substituid11 pela eBaianinha» na exportação, porque esta (Conclui na 6ª página) 

Os ~rf ceitos ~o ~ia t1lBEO ü llYIIO 
O solo, como o meio em que a planta se lixa 

e se alimenta, é sobremodo importante I ira seu 
crescimento Não é sem razão que, aos Oantios 
se antecede um preparo conveniente do 'erreno: 
limpando-o, arando-o. gradeando-o e. m1 1tas ve
zes, suprindo-o com adubos. 

Os tijolos do edifício 
O nosso organismo necessi

ta, permaoentemeote, de cer
tos elementos indispensavefs 
â sua cc·nstituição: ferro, só· 
dia, pota~sio, célcio, magnésio, 
mangan(•s, f6sforo, iodo, cloro, 
cobre, e· ·xofre, etc., o, quais 
são tira ·10s dos alimentos que 
ingerimo!. 

fé:JJ<I i•Mt:l·J:UUül•JJ;lili49:i•J i•I•MivWfM•IW,'.t i;C-l·»·JWC=í ... 
fundador. SILVINO de AZEREDO --- ~ -

Cada planta tem um desenvolvímen. 1 máxi
mo, na mesma unidade de área, quando 1doe os 
cuidados p•évios siío tomados. E esse des 'nvolvi
mento está em Intima associação com o t Jlo. 

Aprenda a organizar os seus 
cardápios. incluindo alimentos 
que contenham substâncias ne
cessérias a seu organismo. 

Boa troca 
Pastéis, empadas e outras 

gul0seimas de confeitaria são 
de ,lificll digestão e custam 
dioL?iro demais paru o valor 
nut tivo que têm. Um copo 
de J"!1le ou uma fruta são mui· 
to r nis Uteis ao ora:anismo e 
ms i.5. baratos. 

Red. e Oficinas : Rua Bernardino Melo, 2075 Telefone, 180 

ANO XLI NOVA IOUASSÚ (Estado do Rio), 10 OE NOVEMBRO OE 1957 "· 2.121 

Varie d ades E=-'--=º=----•-T~A __ t _s_ 
~e ervimas resistentes RegiSlro 

de Im6vels da 2•. elrconscrlçii<' 
de Nova lgoasslí 

Htrmts Gomts da Cunha, O/,cial do Rt41islrn de lm6• 
vtis da 2• Circunscriçao, 

Que solo se pode indicar para a bat ~ doce 
como o melhor'? Eis uma pergunta um ta to sim
ples, a exigir uma resposta algo complen. Ire
mos situar a questão em termos singelo . O la
vrador, via de regra, ou _possui terreno ,renoso, 
ou argiloso em sua roça. As vezes tem o, dois e 
procura usar mais aquele que lhe parec~ produ
zir maiores colheitas. E, de modo geral, ê.·e tende 
mais para o arenoso, porque. inclusive, é maia 
suave para trabalhar. 

Os nossos ensaios, no entanto, têm revelado 
que os argilosos são melhores, conforme ,e veri
fica no quadro abaixo. (Produção em quilos por 
hectare, sem adubação): 

Q '9ndo tiver de fazer uma 
rele· ;ão ligeire, tome um copo 
de 1 ite ou coma uma fruta 
subJ anciosa, 

Mo1 1tono e incompleto 
:E: Je!eituosa a alimentação 

diát 1 j constituída cxclusiva
mer.\e dit carne. feijão, arroz. 
bat: -~. doce e café. As refe1-
çõee, além de variadas e bem 
prororctonados, devem conter 
difer=-ntes v e g e t" 1 s frescos. 
car,-t s, 2orduras e farin,ceos. 

Pr'lcur~ variar 11s suas re
ftit "'5 a fim de evitar a in&· 
petrncl• e as de!lclênclas re
sult ,ales doa reg,mH monóto
nos 

Alilnentos construtores 

a pra~as 
Duas novas variedades 

de ervilhas cultivadas 
por especialistas da Uni
versidade de Wisconsin 
dão aos plantadores a 
certeza de melhores sa
fras e lucros compensa
dores. As novas varieda
des denominam-se ''No
va Gales" e ''Nova Esta
ção" e foram liberadas 
para o plantio na últi':Ila 
primavera. As espécies 
recém-descobertas sã o 
resistentes aos vários ti
pos de germes, especial
mente ao mosaico. 

Fazendas de Madu
reira, Morro Agudo, 
São José e Tinguá 
1S,tuadas nu hlun,cipio de Nova 

lgnass6, e,tado do Rio) 

Ptlo pr,sentt, almdtndo ao qut Ih• foi r,qu,rido po, 
Ctindido dt Ca, valho, lmobilidria • lmf)o,tadnra Lida., intima 
Domingos Sarto, Osmarin<J Dionfzio, {)u,val Alvts, Lhristo
va,n Li.,,p Junior, Josl Bahia Ftrnandts, Oswaldu ,.,,,.;,a 
Nunts Filho, Ary Ptrtira dn Ros>, Alvnro Marmho Cnrderro, 
Ptdro da Cruz t Euclydts de Olirmro, por St mcontrortm "" 
lugar ign6fDdo, para comparec,rnn tm stu CarM,!n, d ruo 
dr. Getulio VarKaS, 90, ntsta cidadt, • pa~ore,n a, ,.,,porlân
etas de cri 9.555,oo, 2.700,oo, ~ 200,oü, 2 310,oo, 5.850,r,o, ... 
5.760,oo, 4 (J()(),00

1 
2.420,no, 41120/JO t 9.680,oo, resp,ct,vami"tt. 

rt/trtnlH ds prtsfaçlJts atrasadas dos lot,s d, lt1rtnn_ .s.ituo: 
dos no • Barrro Pora1<0", no 2" distrtlo d,st, Mun1ct/)10, Qutt· 
modos por llts promttit/os comprar e as qut s, 111nce,,m ª" a data do paga,nmto, sob pm~ d,, d.corrido o prazo lt• 
gol dt 30 dias, strim ns c, ,nprom,ssos 1tsc1nd1dos t canetlo
dos as rtsp,ctmas a~n ba(Dts. ntlS /,rmos do a, t. 14, pard
l!ra/o 5º, do Decrtlo 3.079, d• 15 dt stttmbro d, 1938. Nooa 
Jguassú, 8 de nov,,nbro dt 1957. O O/mol · Hermes Oom'9 da 
Cunha. 1-2 -fl,rm1s Go,nes da Cunha, Oficial do Rtgistro dt lm6· 
t-·tis da 2• Crrcunscriçdo, 

O :rganismo humano é uma 
mác !in1 que tn,balh • s ~ m 
cess~r. Mesmo em repouso ou 
durante o sono. està funcio
nando e. portanto, ga.stando-se. 
Daí a necessidade de compen-
5:ar l:s:e desgaste. dando lhe 
elementos p a r a reparar as 
perdas. 

Inclua sempre em suas re· 
ft-1çôf"1 carnes. peixe. queijo 
ovo:,;, leite, legumes e frutr.s, 
par~ assegurar &o orgimismo 
• re-p1raçlo da& pndas conti
nuas 

A Santa Casa de llisericór 
dia do Rio de Janeiro. na qua
lidade de núa proprietária das 
du•s pr1meir&s fazendas e dt: 
plena propritlária das duas 
LtlUmas, ch~ma a atenção dos 
mleressados nws c1ludidas ter· 
ra• para o Protesto Judiciei e 
NutLf1cS11çâu que mlerp6s no 

O des<·a.nso do fim de ,emana Jutzo d& Comarca d~ N_ova 

P,lo prtsmt,, at,ndtndo ao qu• Ih, foi r,qu,,ido_ fJtlo 
:'ompanh,a de Expansao T,rritorial, inti,na Ya, a O/tfJttrn 
d, Souza, Eloy Moura da S1/w, por • ,tf)rtst~lunt, l,gal do• 
mtnor,s Marta E/mu MourtJ do Silvo, Waldrr Mourn da S,/. 
va Eloy Moura da Silva Filho, Mar,l,nt Moura da Silva t 
M~ran.,, Mouro da S1/tlo, dr. Brau/10 Matto, Manutl Alv" 
da Cunha , Antonio Galdino da Stlva, pnr s, ,~conlrartffl 
tm Iui:ar il(nnrado, pura comp:Jrtc,r1,n tm uu lorltJno,. d 
,ua dr. Gtiulw Vargo-.. 90, ntsla c,dadt, t pogor,m as tm• 
porttincia• d, cri 2.620,80, 12.717,oo, 9564,oo, 2.400,oo t ... 
, 480 00 rts/)tctivamn,t, r,/trtnt,s ds p,.stacDts atrasada, 
tlos lot;s d, ttrrtno stlu

1

ados em "Prodos Verdes", '!º 2° dis
t,ito dtst, Mun1ctpic, Qu,i,nndas, por 1/es prom,t,dos com 
p,o, , us 9,,~ ~, r·tnetrtm ª" a dolo do pagam,n_to, a/bt1 
,J,is Juro'!. d,, mora , custas, sob p,nu d,, dt_corrrd,_> o f>rott • 
hl(ul dt 30 d,a~ .. strtm os cmnpromusos rtietnd,dns t cnnc, 
/adas as r,~p,cl,vas uvtrbaçDt~, no.) t,rmos do arl. 14, pnrd-
11.rufn ó•, (lo [),c,.to 9.ú79, d• 15 d, <tt1,nbrn dt 1938. Nova 
/~ua<lli, (j de nutJ,mb,u dt 1957. O O/reia/: Hermes Gomes do 
(;unha. 1-2 

SR. COMERCIANTE : 
Alfm do repouio diltrio, o Iguassú, cartório do 2º Oficio, 

organi,mo necessita do des· sito Od rua Gt-tulio Y~rgas, 7~. 
canso 1em1-nal. Por tua é que que 1::1prtcia E': t'xamina u Sl· 
se adotaram aa folga domtnlcr.l tuaçlo juridlca das !dzend&a 
e a semana lngte,». Esses dias em aprêço. 1-az sentir, outro&· 
devem ser aprOVt"'Jhdos para 1lrr1, ti qualquer tnteress•do. 
passoos. de prt'ferfncia pelos 1ndi!.lintamerite, que nenhuma 
arredores da cldadf" em em- modificação. lott>Hmtnto. d("S• 
bientes d,versos diQueles ~m ~tmbr~m;ntdc1~u .~i~i~~;>ºt~~ 
que se permane:ct durante b 1~"ª~e~ore1q~em quer qut.• at-Ja, 
ae:•~:veite O drscanso sema srnão pela pr6prla fanta C•»a 
nal ':,.n passar elgumaa horas, única proprJctana da!t ht.en· 
apraztveiB, t-m parques t-Ulos. ldaa referidas 
taz..,.ndes ou pralt8, Mlnut,o Lofayetl• de And,o_,,do 

s. N ~- S. 1-'1ov1:dor -----------------------. 

1 
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Diàriamente das 14 às 11i horas 

Rua Alranlo Peixoto, 99 - lei. 50 - Hova lguassú -

Qualquer assocluçllo de ctass,• só é lorte e poderá 
zelar pl'lo• tnter~ose• de sua classe tendo nela grande 

número de assoclaJob. 
Unidos seremos fortes. r,,çu u sua inscrlçllo ao 

Sindicato do Comércio Varejista de Hova lguassú 
Sede própria: Rua 13 df" l\taio, 85 3° andar-Sala 305 

n. Mn cnno o uon. 
• . Construções e recons-

- -...... ~ t,uções em tera/. 
PR[<,OS l!OOJí OS - ORÇAMl'S:TOS GRATIS 

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

O Volante Duas Pátrias 
D .n. LUllZ '1 i& N IBlE!RG Leva ao coobeclmeoto do po•o deats cldadA, que •e 
~ ,r ,..1... acha loetatado à rua Mloi.tro M~odooçs Llwa, ~6. 

CardlO' "'"' "º"°'"'"''"°Servidor"º°"'"º (I .P,A.S.z > t') Volante Ouas Pátrlail eetà 80b a compe-
oot SCAS [10 CORAÇÃO 

Detrocardlc,gracoa • Arlerlopallas l:'erlMrlcas tente dlreçlo do Eduarcro Raymucllu Llort101, que 
e o N s u L T O RI o s. ateo110 dlllrlacoente com 11ulae • quatqu~r bor&. 

N Iguaml. mo do Janeiro AO VOLAIITE DUAS PATRIAS 
oval I la 1198 S. tOI a. At,110.ll,ln,27, S. 33-t.1. 42-0235 C, 

Solo argiloso 
Solo arenoso 

1º ªºº 8.952 
6.362 

2° ªºº 8.!i18 
3.038 

3<> IDO 
5.672 
3.481 

Vê-se, por ai, a importâncie enorme que re
presenta a escolha adequada do terreno para a 
batata doce, ou para qualquer planta, como pode
mos generalizar. 

Esses ensaios foram feitos com os camalhõea 
distanciados um do outro de 80 centtmetros, e ai 
ramas espaçadas de 40 centtmetros entre si. -=------------------: 
Bazar Americano 

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

IRMÃOS 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 
;-;OVA iGLASSÚ 

MATTOS 
2029 - lei. 28-J2~ 

ESTADO DO RIO ------------:-_-_-_-_-_-_-_-_----. 
Oficina Carioca de Eletricidade 

Enrolamentos em Geral 

t 
Motores e dínamos. - M•quloao 
it,• solda - Translormadorea. -
H,•,lstenclas M . qu"lquer tipo. -
Ap11relbos Plétrlc"s em geral.;: 
F.xetuta-se qualquer ,er,tco "" 
tórnn com rapidez e perlelçlo. 

I-:&co\'as e rolamentos para 
motores. 1 

Sr, Guimarães 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1620-A - Nova lguasd -------------------
.NõvX-AifliôRA 

Bairro São lorge - Ramal de Xertm 
TEl!nE.'IOS SF.M 1::N1RADA E S~! Jl'ROS 

Prúxiruo a Beiford Roxo - Facilidade de coa· 
du~üo - (>timo clima - Fram·o progre110, 

r .oh•amentoi in,crJtos no Dtcrtlo-lti 51 li. 
\·c:-.u.\s. Ar llio !lr"º"º· 91 -5" aM~r-salH t~ 

uu co-:n u sr Joiê \"teln J1J Melo, oo l 

(mpftU flum11\tnlt d~ (~1tlf1tl t A9,uo&, u•. ·-·---·-·-·-·-·---·~ ............ 
.,..,...,,..,.,., ,.,.,,.,,. •• • ,.-,-, ___,.,,...,.,,..,,.._ • ,r 

PARA SUA MAIOR GARANTIA PR0CUi. 

F ARACO Loterias 
llMI\ ~/\SI\ QUE Nftf' PALHII 

llwo li ,1 H .. ,,.ao, ltZ& 
lei. JIJ Nll~A ttot•A'!IÔ lH llertdll 101 00, • 2 •• , .. e 6 .. lelra6 lha /t\la, Mclllloaça Lima, 16-NOVA IOUASS -e. do Rio 

8"' r,•• e aAbado• da; 14 u 16 horas ~.,..,_.,.,,..,..,..,..,....., ...... ,.,..,..,..,..,...., ........... ,,..,..,.....,.,.,.."",.,,..,..,,._ 
L_!cm=:'.d~o:_;ll:.'.:b~n:•:_ _____________ _, , __ • 
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