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Louvável iniciativa do Rotary Club de Nova lguassú A LA p 
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,,.,talou em m_elhores condicões a Enfermaria Infantil do Hospital dt! Onde esta· o d1' nhe iro? 
lguassu, entregando-a ã direcão do dr. Saint-tlair Costa, 

rotariano consciente e médico dedicado 
D o'-" a . .-.i fnslalat,·lle~. erul>oro Jber e as.;lsllr crianças pn co~ nUo sú para <-orrrspon 
o.toda limllaU1t~. l" tobretudo bre~. rnui~ prn r~t:\clo de ~ub· der;\ ron!iam.·a <1 1H' lhn d,· 
enm a orl<.•nlu\';1o ~ ft~bJstl'n 1111trlcilo 410 que \'Hlmu" de posHno a ntuul dtretn~la fli, 
eia que lht., vem dando o dJ&- doençus. ltotary Club. ma~ t-unbt•m ra · 
tinto pediatra dr. Salot-Cl!A.lr Alem d(·s~n "-0rviçn dl,:oo de ro. sulvar a vida daquoles ('li 
Costa. aplausos do Rotary Club, ttpa- tezinb<,s. para "·i• lo~. re('Hf)t' · o SH. Présl lrnlf'..' ua ltc>pül>lica, numa d:t., ir P·nas ,•ntr -

Truta-i-;e rie IOU\'óvel Inicia- rclhaodo a Eofermorio. lnfàn- rada a ~audc-, a Urlfü:ur l' sur- vista~ rolt'liva~ x. imprf'nsa, inforrn11u. j-•'.!~11, 1" ,·orn {H 
ti\'a do Rotãry Club de '.'lova lll, ten.os qw'I rt1gi-1trar u re- rir de alegria cladn!-1. for,wcldns pelo Serviço ele ,.:.,,ta1f_t_11.t " J>rc\' 
lguABsu qu'"°, rc~saltaodo o llz escnlbB ele, roluritrn:, dr ,,l,lr)
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1e11~~ tlênria cio 'l'railalho, que se \'l'ritfra. ("m 1~1.11 ,-rn ro.1,p~\-
~i:u i~e~I Ur ~er\•lr e_ aroar l St1lot-Clulr Costa p1:1r11 dirigi- , 1.: d 1· · 1t d t 1 

o ">ro,Hnn pro,ld 1 1) rfice,J,ira do 1iicenllvo p do ,aç1o com l!r1ti, um ec 1n10 na a a o CU'; o t :\ \'ll;a. 
a . ·. . • , euc1ou a >t. t~dic:ulo e cnmpt!ten!e, arpolo dos jauassuano .... ~ol>rt>- Os i:r~n ·r\,~ cssenclais. num formal drsm'-'nl1tlo u lnfo:-
,~e~e~"-u.rrn. rt'_equ_lp&f:?'em da 1 (lss~) jovt·n' pediatra lgua.s- t11d11 d"S ao~nl1oras e ~enliorl - n:.1çãn alvissar,•ira d~ ~ Ex., são ad-1ui1 l Jo-3 num •rrc-sr1'11· 1-..n_lt!rmorfa lntan.t1I •. de ma- ,~ano vt;111n n-1i;;lstlndo com to- ... · 
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:lt'Jra que Plu pUJt!~~e t·uncJo- ilo o interCsie us rri.wças nhos d~ nossa ~ociP.cladi:->, rwf, lo" assusta, or · 
nH_r normalmeute e com e[I- inlt>roadus uaq11el11 P.nr~rma- viija ao ampB.ro de crrnn,1- Qu" !a:t. a COFAP. m s SaJ~s nt:-ihuiçi;e~ c~peciUra,. 
cit~nrhl na sua tarefa de aro- ria e faz'.'ndo t•HI0!-4 ol-1. c~for- nhas desvalidas. >ar.1 l,ar,1tcar os precos e , orm J.' znr o abastE"l"imento ') 
-------------------------------------·----------- ., l)e qu~ lorma estão sendo 

COIIEIO IA üVIIIII 
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Dr. Saint' Clair Costa ANO XL! ~OVA IOUASSÚ (Estado do Rio), DOMINGO, Zf OE NOVEMBRO DE 1957 N. Z.IZJ 

"~~NS UN MOIS, llflNS UN JN" 
Cial Brito 

TORNA-SE embaraçoso, até certo ponto, escren,r all(O sô
bre os u,·ros de Françoise Sagan, principalmente de
pois que entramos em contacto com a opinião discor

dante dos crlticos em tôrno daquela cujo primeiro liYro, 
•Boojour tristesse", paradoxalmente !oi laureado com o "Prix 
des Crlttques". 

Possivelmente, não será êste o primeiro caso na histé-
111 da literatura mas não me recordo de outro em que se re
,ei..se tAo flagrante a discrepância de pontos de vista entre 
08 que mtervêm no debate. Menos raro, sem dúvida, é a 
cnUca de uma época, !avorãvel ou des!avorãvel em linhas 
C'rals, ser confirmada ou des- ,------------
meoUda ao futuro. de seus irmãos humanos", o 

O terceiro romance de Fran- certo é que para mim Fran
fllse - preferido pela auto- çoise se repete demasiado, 
n -porque tem mais perso- torna-se monótona com suas 
JllteDS, possui um tema cen- figuras estereotipadas a de
tnl e todo o livro é construi- bater-se sem remédio e sem 
do de cima" - terá desper- esperança em permanente va
lado aiJlda maiores divergên- zio espiritual. Demonstração 
elas se tal lôr possível. da insipidez que preside o 

Eoquaoto François i\1auriac último livro, intencionalmente 
allrmou que 80 lê-lo sentiu ou não, constituem as pági
pltar a alma de suas perso- nas finais onde, em uma re
!llgens e René Lalou, em "Les cepção, Bernard assinala que 
Nouvelles Littéraires", coo- a música executada pelo pia
do! que êle vem confirmar nista é a mesma de outra 
u qualidades da escritora, reunião do ano precedente, a 
Eroest Fromm, em artigo pu- que haviam comparecido exa
bllcsdo na "Tribuna dos Li tamente as mesmas pessoas, 
T!lls" sob O título de "0 equi- inclusive o artista. Pode di
• oco Françoise Sagan", faz zer-se que respiramos um só 
lrónicsmente referência 80 ambiente, sufocante por sinal, 
"romance da jovem automo- nos três romances de Sagan, 
bilista", adiantando que "o alterada a idade da persona
talento da então menina pro- gero central - conquanto es
dlgio tslYez prometesse coisa sa designação niío caiba, a 
IDelbor" para terminar asse- rigor, a propósito de "Dans 
Terando ter esperança de que un mois, dans un an" - como 
"a própria Sagan acabe can- que para acompanhar os anos 
llllldo-se e vá dedicar-se de- vividos pela própria escritora 
flnlll,·amente aos carros es- entre um e outro 
porte". Não se lhe podem negar, 

Se Rob•rt Kemp C"Les Nou- entretanto, dotes literários, 
•elles Littéraires") 0 elogia, um poder notável de síntese, 
recomendando à mõça subme- pois expressa um mundo de 
ter seus. livros à revisão de um coisas em poucas palavras, 
rra_mMico rigoroso, outros se como "il parti! d'un pas de 
l!m1tam a gabar-lhe ilnicamen- jeu:1e homme" (pág. 123) ou 
1e a redação, como O brilhan- "soo premier gestc iut un ges-
1e critico Otto Maria Car- te d'horome" 1pág. 154), sendo 

r.au ( e de notar o fato de, autora por 
1 x ... orreio da Manhã", muitos considerada imoral ou e 611.57) que considera a 

hcritora, e 8 eu 13 leitores. amoral, não se comprazer em 
"hors de la llttérature", alir- descrições que desperlariam 
llando, porém, que .. 08 ro- ioterêsse nos "adolescentes 
lll&nces de Françoise Sagan de tôdas as idades", aos quais 
ll o multo melhor escritos aludiu Gustavo Corçilo tecen
,ue a maior parte dos ro- do comeotàrios em tôrno de 
llla.n "l'n certaio sourire··. ,._ ces publicado• em outras 
uuguas". Por ourro lado, An- E já que mencionei, ocasio
dré Rousseau, ("figaro Litté- oâlmentP embora, a idade dos 
!&Ire'') a!z estar consternado, heróis de Françoise, \'ale a 
torque o livro lbP causou ·•a pena transcre"·er urn trecho 
lbal.s ac11brunhante decl·pção.. dPi entrevista rccenlC> c.-011('(.'
e "se não fôsse a assinatura dida por t-la a André Bourin 
Pte,11~10,a da autora creio em • Lee Nou,·cncs Llttérai
lDeemo Que nem Pu <·ht.·i:c:aria res ... Inquirida sóbrt• a tcrnu
ao &e1!Uodo capitulo". ra particular qu_e em SPth ro
a F..xperif"ncia nova ou não, manceH evldc-nr1a nutrir pe
.,0 •.•Dlldo que Ih,• atribuiu los mais Idosos. u,,im res
~n~ Lalou, em vista de apre- poodeu : ··Essa ternura, eu 
lentar-se a obra de agora dl- creio, é uma lnelinaçi!.o natu-
Yetsarnent d ' ral que têm as mulheres d111n 
"IOb . e as &nter iorce, te da !raqueza. Ora. na vida. a forma tradicional do 
knnance onde uma testemu- o combate se tra,·a de \"lntc 
'1la. f,nipresente e onisciente. a cinquenta. anos. Depoii;:, nilo 
lltaCre,·t 08 atos e revela 08 há. senão coml.latentes dc.:;u.r
llenaameotos de uma dezena mados. &es nos comovem" 

!DOMINGO próximo passa
do, em ses~üo ts1,.ile11e. 

com a presença da quase to
talidade dos membros do Con
selho Deliberati\'O, de cresci
do número de associados ~ 
de distintas senhoras e se
nhoritas da nossa sociedade, 
tomou posse o novo Conselho 
Administrativo, o qual llcou 
assim constltuldo: Presidente, 
dr. :\'elson Soar~s; Vice-Presi
dente dos lnterêsses Adminis
trativos, sr. Sflvio Sampaio 
Dlniz; Vice-Presidente dos ln
terêsses Financeiros, sr. Nel
son Marcos Belém: Vice-Pre
sidente dos Interêsses Sociais, 
sr. Cristolino da Silva Chaves; 
Vice-Presidente dos Interês
ses Culturais, dr. Clal Brito; 
Vice-Pre•idente dos interes
ses D~sportivos, sr. Mate o Pa
ladino, e \'Ice-Presidente dos 
lnterês8es de Dtvuliiação, sr. 
Darcy Giammattey Chu!I. 

Ao ensejo do acontecimen
to, usaram da palavra os Con
selheiros ars. dr. Fernando 
Nunes Brlgagão, João Eleuté
rio de Barros e Nicanor Gon
çalves Pereira, que disseram 
110 a e ê r to na escolha tios 
atuais mandatãrios, pois. se
,zuodo afirmaram êlcs. são 
ressoas capazes e já com lar
!!~ folh• <le ser\'lços pres1a
•1os ao Clul>c. 

Em breves palavras. o dr. 
;\e]$Oll Scares agradeceu. em 
~eu nome e no da nova a<lmi-

O que vai pelo Es
porte Clube lguassú 
nlstração, aa bondosas pala ,ia finali1.,çilo <IR conslrucf11 

v ras profer idas por aquêle:-: do glná~lo - pre lrn 1le nuu 
pares e disse que a no .. ·a dl realizar os lmilc~ rte Cttr0A· 
r eção tudo fará par.1 o maiur· vai já rn,quela novtt dcpe11 
progresso da nossa glor ioE-a llêncla - o sr. Prt"!--hlenlt! et-
Agremieção, solicitando. não ta lumandu A~ µrimt"trn:-i pro 
sómente o apolo do seu que- vidências p u r II Inicio da, 
dro soclbl, mas também da obras da piscina. tendo já en
sociedade igu&ssuana. trrgue a uma firma t>srwciah 

Finalmente. por uma genti- :,.ao~. do ruo de ,huu-iro. fü, 
leza do Vice-Presidente, sr pluntus para ~ue a nwsme 
Crlstolino da Silva Chaves , ... presente 11111 orçamento 1le 
dos Conselheiros i:-rs. .João ~ua conslrução. 
Vieira Feraanclcs e Domtn~o!,,. Ao iniciarmo~ esta nova 
Punela, fo~ ser vida uma laut:1 cmprcitt11la. não temn~ cJü\'i<1a 
mesa de fmos dc.ccs e sal~a d<• :,. 11a fdiz conclu:,1iír., púb. 
diabos, acompanhadot1 ôo 111· de t•,dos o~ );Hlns tc>moi,. r, -
dispensável champanhe, quan-, ,·.,bido, de :,nti~o, e p re,li· 
do, e~tã~. fm !cvantallo u1!1 1 J!i0!:-OS cor i:(1c·i1·~. mnniresta
entus1á_stico hrrndc no E. C. rõe8 de upré~·o e voto!) ele 
Jguassu. . :-wlfclari edarh· p1trn os movi-
_ lnel?àvelmente, estamos lrn· mer1tos que ~e rizerem nec-es

ciando uma nova fase sob _os :-;irios. Aesta opnrluohhule. 
melhores auspícios .. Uma 111- queremo~ H~radecer H.n iln~
conlida onda de v11Jr•çílo •e , ,·e só e; o Amn,teu Ferreira 
apossou de todos aqueles quP l>ua,ta que, num ges10 de 
tem qualquer afinidude com <.1 

1:espreuchmento,rei-;f Jvt-u doar 
nos,;o querido alvi-negro. Ja "" Clube tôda n ••ci!l l•vnrla 
não hâ._ mais di.ssent-ões t', <1 inda necessária à conclu~âo 
nem existem mais s~as. To-1,1º J?lná~in. 
rlos. trabalham c?1 torno de i,- 1 0 a! mentr, .comunicamos 
um ideal comum. o com~lc- .1os prrzttdos a.~soclados qufl 
rnent4) ~eral dH~ obras. Aliá~. 
como et-.tumos c111 v~speras Conclui na 23 p:.i~ina 
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§A\IBA\IDO§ 
Newton Gonçalves de Barros 
(Especial para o CORREIO DA LA VOUllAJ 

S ÁBADO é dia de descan
so. E, às 18 horas de 
sexta-feira, os sabatis

tas entram em repouso abso
luto! 

* . . 
Sôbre isso, e cnntra Isso, o 

reverendo Jos6 Henrlquefi; ,la 
Mata escreveu uma teat:: ··To
dos os dtae da semana eram 
sábados'•. 

O pro!essor e reverendo 
José Henriques da Mata en
trel!ou-nos o seu trabalho. em 
mãos, pedindo a nossa critica. 

Somos anllgo, admiradores 
de d1\it1 compH0helros cJe ma
~lslérlo: Jus,, l!eorlques rla 
Mata e M•rcelloo de Arauio. 
Aquitle e fundador de uma 
!~reja Fvongéllca. f:,tc (• es
ludloso sab,1tbte 

Amuos pollglu1as ,, pnqnl 
rlttorde cooslant<-i du.:t USbUO
tos u!bllcos ' 

Ambos. humildes escritores 
de te•es hieráticas, por~ue 
relativas às coisas do Seohor. 

Na.o DOR desp..-rtarJam tan
tas atenções as teses fios dois 
colegas, 08.0 fl>ssero élce stn-

ceros rebuscadores da verda
de. E exem piares chefes de 
seita ou de família. O prof. 
Mab convidamo• para uma 
coolerêocla na Faculdade Bra
sileira de Estudos P,lqulco•, 
que aceitou prazerosamente. 
O pro!. Marcelino nós trouxe
mos ao Auditório Leopoldo 
Machado e, alegremente, com
pareceu. 

Agora surge, em e a m p o 
oposto. a tese do re,·crendo. 

Não pudemoi;a, em uma se
mana. c~lnda.r o seu trabalho. 
Há clbi<,:õc~ minuciosas e gra
ves. Há cálculos ddlcado• e 
t,frlo.i,i. Pnrtt qualquer eelu 
dante de l!lstórlH, o pequt.>nu 
ih-ro (, .. uma teobtçi\o ! . . . 

Fechando o Impresso, o dls
lloto colega conclui, baseado 
em sua,:; aoteriOrt!~ utirma
(:Õi:!8: "\'ô-se qu,1 a nrnrtt! de 
Je~ue uno ro1 no auo 30. 11cni 
no ano 33 d0 sua exlslênt'la· 
mas no ano 32, , Isto quo ra1'. 
tavam alada 9 meses para 
completar :13 anos, ~e o seu 

llbSCimenlo foi no mCs de de
zembro: quer dizer que Iria 
complehr 33 anos, ou linha 
32 anos e dois meses, mais 
ou menos". 

É lema na !llosofla c ri slii: 
A verdade vos fará livres. 

Em linguagem ci en tllicn 
ntual: a verdade nos liberta 
da il(norânc,a. A sabcdori• 
nos dá felicidade. Felicidade 
é libertação dos sofrimentos. 

Pilatos perj!unton ; - Mas 
o que é a verdade'/ 

O Mestre sltenclou ! ... 
Emanuel allrmn. que a ver

dade é tal o brhllante que 
enc~nta. nos di.:do~; mas. tttl 
rodo na lace, pode ferir ... . . 

Felizes os oue buscam le,1-
meole nij vertlHctes. E ntlo as 
h:mcm. 

Ao riaverendo ,lo.::,é Henri 
qu~e dtt. Matn os ons-qos aplau
sos pdo H.llt,rt!8SUUtt, trdb.i• 
ll\tl. 

E aqui fica um convite pú· 
bllco, pura, om No\'t. ll(uasst\, 
(em a111'1leute di;, cumpreeu~i· 
vos lnti,lectuals) rleb,.terem 
ês~e'l assuntos bhi!órlco~ tão 
lnh-re~tiantcs ! 

l ',tra a fronte, proff'i,;sôres 
dt~ cabelos Urancog, atnda fir· 
~~~fic~~t~'í8mplo do trabalho 

·rsguarrlado~ o~ loterêsses 
la poputnçtto, do comércio 
hnnr1.to. da inchi~trla e da pe• 
cuárla brasileira? 

Que se tem !eito para o au
mento da produção, o bara
ct1mc•nto de !-leu custo P a 
·el,!1 1larizac;iio dos transpor· 
tcs? 

Dizem os enl~ndidos que 
, ioll•ção a,·assaladora é a 
maior causa <ln nosso de&
f'loui1ibi-io econômico e tioan
celro ... 

Sem emb~rgo, o artlllcialls
rno nolítico-administrfltivo Yai 
trn.n,formar um recanto goia· 
no numa das mais encanta
rtnrn._ metrópoles do No1,·o 
Mundo. 

J•; •L1.:11ta,11-~1· tt1 ·'us as p1·
·ip(·<'i:1-- tia atua\idadC', 11iio 
nb .. tante os <'nnrmes .-rJ,.-Ji. 
c!ts, or("n11H1 n!{1rins <' os ~as
'os do µ<'S"-Oiil t·stabilizado e 
r1o "pes~oal itinerante" ... 

O Gon··rnn Fc,1t.,ral. por flf· 
dPm cio ~r. Presidl'nte da H<'
púb'ic,1. <·om n l"rincordânria 
do ilu tr<' H'. ~ inb•tr o tia Fa
zcndu. ruturn flr11pantc <lo 
PulArin fia l.iu~r,hule. no Fs
tadn \lontanhi". --·gundo do
rumcnto in~<.·rto num dos úr
gíioc;:: mais rrorí"~l'ntati\·os thl 
imprC'n,n <':lrinr~. jú rlc-sYi()ll 
trt\s l>ilhõPs (1,- f'ruz<'iros ila 
prt'\'icff-ncia sotial para ol>r.i~ 
em Rrnsilia ... 

Ser:1. naturalm('nte. um dc>:õ.· 
lumbrnmcuto o l'ah\cio li<' 
Al\'orada ! 

As "embah.:adris" t' ns "CO· 
missõ<>s" par~ 0 ... mal::. r<'mO· 
tos puí--cs dl·~te globo i-.ulJ
lnnar. :s11<•1'\clC'm·'"t'. i11interrnp· 
tamente. com rr<.:11ltadns pro· 
blemátieos. ús <·11stns das ar· 
e~ s do 1'P$:011 ro ! 

E os Institutos de prcvi
d<'ncln estão devendo, por 
falta de verbn. milhões de 
cruzeiros em bcnef(cios aos 
seus contriuuintes ... 

Os benelicios retardados 
das beneméribts autarquia!', 
em lace da escassez de \'er
bas, constam de : 

a) Aposentadorias por VC· 
lbi ·e e inYalidcz; 

(Co:icTui n:1 3• pãg:na} 

Dr. A~mário n. 
~e Men~on~a 

Quarta (eira 1iltima, dia 20. 
trauscorrt!u o ani\'er silrio na· 
tdUclo do !ln-Iro ,Ir. Arlml!r10 
Alves de Mendonçll que, r<'.· 
ceoternente promovido pelo 
Govõrno flundnt;,11:-e, por mr
ri1cfmenlo. a Jti"z de Direito 
du :Iª c-n1râ1u·h, fnl tr1rnsr1•ri
do ele Novu lgu>1FSÚ parn aa 
1• \'ara Ci\'L·l t1~, Comores Ju 
Silo Gonçalo, 

Registran,lo " paisagem de 
sru nululfdn, quundu o dr. 
A,lmârlo Ai,•c., "" Mendoo('B 
rl•reh"'u Ju')ta~ homf'nageu~ 
de i:,,lmpat,a ._. tt pri'ço de 
seus cult>l,!8~ o ttri.igos, que
remot-1 r~&:,,,altar. vara fazer
mos justiça, que a. excla., 
dur~nte o sou exerclclo nes
ta ComareK, lêz-•d digno do 
reconhecimento o da admira
ção de todos os lguassuanos, 
por ,-iua culluru. capacidade 
ue trabalho e honradez. 

\S:olégio Afrânio Peixoto, um bom educandário para seus filhos 1 
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,º Wtlt Enlace Hugo Soma- Mlriam 
Morais ce Araujo da Cunha Notin~as ~e Morro n~u~o NOTAS ESPORTIVAS 

Realizou-,~ ontem. nesta ci
dade. o enlace matrlmoolal 
do jovem l111gn Soma, !Ilho 
do sr. e sra. r.,uiz Soma. com 
A itentll •to Mlrlam )torais de 
Aroujo ela Cunha, fllha do sr 
n sra Mário dP, Aracjo da 
<'unha. 

(Do correspondente Hão houve número para a reunião da ;,,;;,o havendo 0 

Hélio Lop es Fmelra) Assembléia Geral Extraordinária da Liga. ~e!feºd· 0 P,e;I: 
a Eot1da

de de acordo cnm o arl. U do Estaluto. marcou ern .,. 
vnroç.1o a re união para I dta 2't ,1-s :!t horas, cnm a - .~'>n
ordem do dia . IDé•ina 

naturns: de cr$ 3.500.00 -
GabriPI Hablb Filho; de e,$ Trova 
2.000.00 - J u J i o Corrêa de I:::unl ao vcntn q u e- p:i<:.sn 
QuC'iro:r.. Fazt:nda da PO~!=.C', num tempnrnl , d~ repent e. 
Alr.lro ,fosé d Avila ,Jr. e Ir- Ou (h.lm cl~arro o J'umac:a .. 

O ~,.. l:d,tord .Va,luH f<tbrltJ t"rfi 
11 1m1•0 lilul11r tJ,. cor~o. lt,1 m111/(J ,, "J· 

g11, d, s,,l,.Jrh'J,!11,Jo ,1/11 /'11/it111, T,·r11 
Cflmo ~uplc11,r o ~r. ~ld,rr .1 "ª"'ta. 

Junta Disciplinar Desportiva. Em reunião no ~ia 21 
sentes n~ julze!-. n'olre

Quare• ma de Oliveira. .Jé•us. Baesso, 1/,orli \lartin• e 0110 

r a neto Celso Gult'll n riie~. a,rec1ando o proces-.0 o. 6~ ~- f.,.r-
1,;;1;~:;:~:·;'~/,:í./fr/,/,!:i;:1:'\/,','"/;/,1~~:n~ ,•aram a peoa do lJdvertêocia às aUetaq falto!\as ~~ ·;Pll-

-- () ti/11/0 ,fr Rm11h11 do f.11n1nrul 
,ln \fnrro At:lfd" I 1 / Ili a th p 11l,i 
ln u ~,a~._ \"t'/\ Tti.\"""· /,ltf,i J.rn mao~ Ilorghi; de crS 1000 00 ''"' tm é :i vtda d a x:"nte 

- Yila CRrmari e Hortênsia · · 
Pirro do Yale: de cr$ 500 ºº _ A FONSO 1. COSTA 

ui,l,(J .... l11rl,,· r~1.T:t1rà. 

Pedro Gomes Lnvinas e Àblllo 
Aul!usto Távora; de crS ~00 oo 
- \'!la Guarita; de crS 200:00 

DATAS INTIMAS 

O ato civil lo! pela manh,i 
servindo ae padrinho• cio nol
\'O o H. e i;:ra. Helcin .Soma e 
da noivt1 o :-.r e srH. Joa· 
qulm Quaresm" de Olivei ra 
,Jr. 

wr111tr·u/ r, rornis1,o com o qu,1 d r o temloiao da Seleção ele ~ão Go oro.-
- Tfrrrmn mr,ifu r,u/a• ,u t·liriu-. Jn; P CODCederam O pedido de <femiS~àO ao dr N'elsnn ~~

:~~~::."::;,;,-;rl:r;:~~"~'!_'';:,\~;1~:; ,;{:::~~ r es. atJdilnr da .Juntst . em v)rl vde Ua sua rec(·ntc elêiç:~ Fizeram anos nes te mês: 
- Casn Ivone. A. R. Pach•co 
e Bar São Luiz; de crS 100.00 
- Anice lonts. 

Ir., menina Rossana, filha do 
::-r. e sra. A. lt Pacheco: 

lb, menina Tereslnha de 
,Je~u~. rnha «to sr. e sra. Lino 
R llerru!cln: 

O religioso verifirhu ~e ã 
ta rde, nn Matriz de S to. Aoló· 
nio, sendo podrlnhOf, do noi· 
\"o o s r. (.' s rn. Humberto So
ma e da noiva o sr. Héklo 
<le Araujo ela runha e d . 7.é 
lia de J\rnnjo Gentil Raroni. 

f! r'açr,,.,,,,/fl OUl/r/1/l!T(/lj r,•.Jrrru, ~ti- p:ua preslrl~nle <!O E. e. Jgua--sú. agradecendo-Ih~ •!m or,rne 
timln r r/0111111,:fl f't1'!.:,;,a1fo.~ (I ,.,., ,111;. lo~ ~e:0.porh:-.taq 1gu:issuanos o~ relevaot~s servi·"08 pre!l.ta-
,,,r~úrtn. F"'"'" Jrt~ t.ba, 1.h- r11lt11 a ;l os a Li~a . ' .. 

Cinema Quarta-leira, c o m o 
havismo• noticiado 

hom·e. Pm ben•flclo do Natai 
da <'r!Mça Pobre, sessões no 
Cine Jguassú, cedido gentil· 
mente pelo sr. Antônio \'az 
Teixeira. 

18, menina Lúcia Helena (lº 
aniversério). !ilha do sr.~ s ra. 
Gilson Rachld Dau; 

at1hdtulr, 1111~ f/lllliS i,IJ11 !I•; " ~ 11,~, 

;;i~"':,,i;,~1~;:,;1,::;-;:: ;.~i:;;tU.ª':· Mova lguassú manda convidar Caxambú. Pura amistoso, 
de.~p,,rl1, l1,,. f>11d,n 1m purlu i f'a r d,, c.le vr hb()l e biu. 
uumlrcm1rnlo• h unba a ,frilo. Xu , quetebol. ~ prf'sidente da Liga por iotermédio dn 1te!-"porU~
tnw_11~ nc1t,11w~ n birwr11m.~,. r r(. ta Jor~e Campo~ Teixeira, prett>ndendo retribuir as gentnef;(,::f!::~1·~:~r~/:í~ t'ítu Aulwcn 1· , , zas dos_ hons am1got. qu_ando da nossa \'t~Ha àq1iela rtdade 

18. sr. Adollo J. Mota. pro· 
priijtá,rlo da Ca•n Mola; 

18, prot • Ruth Bittencourt 
da Luz. espôsa do sr. llaimun
do l.eoblno da Luz; 

Os convidados foram rccep
clnm .. dos na rPsidêocia rtos 
pais do nni,o. à rua Antônio 
Carlos. 209. Seguiu o novo ca
sal fl'm viagem rle núpcias 
para a cidade de S. Paulo. 

_ ,. ·" ,,, " '"'""'" "dub, da m,. balneária, !ormul_ou convite, e pretende recepcl,n~-los em 
"" m al/a pr,m,(};·aú a CfJrriúa dw nossa casa, pO-i'-1velmente a l.t de dezembro. 

~:~''.,:;;;; A• n h<. ""ª P "'" P•I Ainda do atribulado campeonato de volibol masculino. Balanéete O espetáculo rea-
lizado dia 8 do 

corrente, no Sall!o Paroquial 
a favor do Natal da CrJanç!Í 
Pobre, apresentou o seguinte 
resultado: 

19. ,tft. Maria José de AI· 
meirla Outra; 

- A11i1•1·ntir io.' :!li, ~r . fJih(m ú,, E,-.taodo O br. Ramos rte Freita!.; em litígio com a aclminist,a-
c n.~1" I.ima i:ào ~o Caio Martin~. é intencão do presidente da FFO faier 

20, d. Ermelinda Pinto de 
Aruujo, espôsa do sr. 'flelar· 
mrno de Arnujo; 

Rádio em ação -:- Falu ime11ln . 1.-., ~ra . ./Mu1u;,w as ehmtoatórfas entre São ,João, Trt\s Rios (gan11adcres df) 
To:':hJt~,:~uJm1hu), m,trga / 11/w tia rt'Curso junto ao 1'. ,1. D D.) e \~olta Redonda, no ginásio 

229 Ingressos a 50,00 11.450,00 
Renda do Bar 2.040,00 

No programa Voe~ Sabia? 
que Nícanor G. Perei ra apre
senta na Rádio Solimões, oa 
próxima quarta-leira, no ho
ráclo das 16 às 16.~I), ouvlre 
mos como convidada a lniml· 
tável Araci Côrtes, acompa
nhada no piano de J. Piedade. 

<lo Mesqul:a T. C. 5' leira o prol Ramos de Freitc,s te!Pgra
r-:u à diretoria do Mes:iulta T. C., sendo prontaMente ateo
d(dO na ce~siio d!) _Ginásio. As•lm, é quase certa a realiza
,.,_,o rtes ehmlnatonas "º VII Campeonato em nosso Munlci
n10. Sefá que com a inesper.1da deci~iio da ITD, ;,,;'ova 
lguassu vai ser teatro do magnfllco espetáculo na derisao 
do Campeonato'? Esperemos. 

Total da receita 13.490,00 

Aluguel de 13 ca-
beleiras 1.300,00 

Aluguel de 30 colares 280,oo 
Contribuição para 

instalação 
Imr~essão de 500 

e. Iradas 
Pat.o para 2 faixas 
Pintura de 2 faixas 
Gratificações 
Gêlo (2 pedras) 

800,00 

140.00 
140,00 
100/lO 
500,00 

80,00 

Total da despesa 8.840,00 
Saido . . . . . . 10.150,00 

Baile A Comissão do Natal 
da Criança Pobre vai 

realizar, a 14 de dezembro 
próximo, grandioso baile no 
Grupo Escolar Rangel Pestana. 

R E UH IÃO. Di~ 21, no e,cri, 
t6r10 do poeta A. 

Pimenta de MoraiA, pre,eotes ali 
mais M &reades Joio Barbosa Ri, 
beiro, Newton Gonçalves de Bar, 
ros, Rui Afrioio Peixoto. Z. Pau, 
la Barros, Cial Brito e Valdemi• 
ro Pereira, realir.ou,se uma rcu, 
oiào extnordinãria da AJL, quan, 
do foi a pro\ ada a redação final 
de seu ReJ!;imento Interno. 

20, menina Rosárla (1° anl· 
versárlo). filha do sr. e sra. 
Ubiraj,irn Teixeira Guimarães; 

20, menina Angela a\larta, fl
lbll do sr. e sra. Felipe de 
Luca, residentes no Rio; 

20, sr. Otaviano Pereira de 
~!elo: 

20, jovem Walden Caval
cantl Bezerra; 

21, menino Narciso Fernan
des, reslcteute ~m Valença 
(R.J.): 

21, Jorge J. Almeida, aluno 
do Curao Washington Luiz; 

22, menina Nélla, !ilha do 
sr. e sra. dr. Clal Brito; 

22, Valdete N. dos Santos, 
aluna do Curso Washington 
Luiz; 

22, sta. Dianlra Chaves, re. 
sldente no Rio; 

29, d. Hermengarda Alves; 
2a, d. Ludovina Ferreira Ar· 

naldo, espô,a do sr. José Ar
naldo: 

23. jovem Hilton Sou,a; 
23, sr. Azamor Glammattey, 

residente no Rio; 
lH, jovem Alfredo Soares de 

Paiva; 
23, sr. Fausto Martins; 
23, menino Luiz Fnnando, 

!llbo do sr. e sra. Rubens Luiz 
Bastos. 

Fazem anos boje: 
- menino Carlos Rogério, 

Ulho do sr. e sra. Antônio 
d'Almelda Manso; 

ELEIÇÃO, Na reunião men,al 
da Arcádia. a reali

zar-se a S de dezembro prln.imo, 
f ar·'-C·á pro"itvelmente a eleic;Uo 
da Uiretoria dê~'le cenâcnlo para 
o exercicio de 1958. 

- sr. Mário Pinheiro Ber· 
nardes, residente em Pati do 
Alferes; 

- sr. Mário Martins de Aze· 
redo; 

- sr. Válter Caval~antl Be· 
zerra. 

Aniversário da Vibran Agradecimento 
A Famill& Cruz Osório vem 

( 1 H E ICiUASSU' 
HOJE - .,Rico ri à -toa", c;:om Zé 

Trindade, Violeta Ferraz e muitos 
outros. 

Horârlo: 13,50, 15,45, 17.40, 19,35 e 
21,311. 

SEGUNDA-FEIRA A DOMlNGó
"Marcellno, pão e vinho", com Pa
blito Calvo, Rafael Rivelles, Anto
nio Vlco e outros, 

AGUARDEM - No dla 16 de de
zembro: "A mancha". Festival dos 
empregados, com sorteio de brindes 
oferecldoi pelo comércio. 

CJNE VERDE 
HOJE - "20.000 léguas !';ubmarl

nas", com James Mason. Ktrk Dou
glas, Paul Lucas e Peter Lorre. 

AMANHÃ E TERÇA-FEIRA -
"0 âltlmo matador", com Scott Bra
dy e Betta St. John; e ''A Praça do 
pecado", com Faith nomergue e 
Lee Paterson. 

QUARTA E QUINTA-FEIRA -
"0 otário e a vigarista", com David 
Ntven e Mltzt Gaynor; e ''Horizonte 
do interno", com John lreland e 
Maria Engl:sh. 

SEXTA-FEffiA A DOMINGO -
"'Barbeiro que se vira", !ilme na
cional. 

Baile «Cora~ões em 
Festa» e «Desfile de 

Modas lnf antil » 

Balancete conjunto das duas 
lesti •idades supra, levadas a 
eleito nos dias ij e 10 do cor-

rente mês, que se divulga 
para os devidos fl~s. 

RECEil'A 
Livro de ouro 
Listas 
Ingressos 
Mesas 
Votos 
Bar 
Enteites das mesas 
Listas p / salgadinhos 

DESPESA 
Aluguel do G lnáslo 
Orquestra 
Eletricista 
Dlreltos Autorais 
Papéis e serv lço:s gráficos 
Fred e carequinha 
Bebidas diversas 
Ingredtentes p/ salgados 
Transporte e condut;ão 
OlverSOS 

Saldo verificado 

60.000,00 
7-500,00 

3(,.700.00 
11-150,00 
7,850,00 

14.309.00 
950,00 

2.050,00 

139.5(19,00 

5.000.00 
16.000,00 
2.500.00 

500,00 
4,724.70 
5,000.00 
4.939.00 

959,50 
3,001.00 
2.838,70 

45,462.00 
94.046,10 

Obs, - O saldo supra :foi entregue, 
n/data, ao sr. Eugenlo Beauvallet, 
Presidente do Nócleo 3, da LBV. 

Nova Iguassi:., 20-XI-1957. 
Adv dt,:, .\tinlo~ Safro;. 1'1°i.'(cirn 

Presidente 
jos11 .fjmtvJ ,/e .\l1m1/u11~t. .Yl'lo 

1'esou1·elro 
AGUARDEM - "0 segredo dos 

1ncas", no festival dos Empregados, Em con:tlrma(Ao : 
~~ ~o~é~~l~~s ':)rlndes oferecidos E1t_!(t1lio llt!illn-u/1,·I 

Agradecimento AVISO 
Para co~heclmeoto ~os cop tora~~~ .. is;1~º p~:faanizeª~°:ª~o~~m~ª~! 

legas e eh entes comunico não Modas Infa ntil • festividades levada, a 

Ontem, em suas instalações 
à Praça da Liberdade. 52, com 
um coquitel e ,show•, come
morou o seu 2° aniversário a 
\'ibran S/A- Comércio e Re· 
presentações. cuja organiza· 
çilo e conceito vêm-se lir
mando cada vez mais em 
nossa praça. 

Novos datilógrafos 

por êste melo agradecer a 
tôdas as pessoa9 amigas que 
compartcitram ao sepultameap 
to de sua querida LEONOR 
DA CRUZ OSÓRIO. enviar am 
corôH s e flôres. cartas e te le 
gramas de pêsames. bem as
sim aos ars. Hé lio Clano l Ma· 
rins e J. Carneiro ª" Rteo
ções dispensadas durante a 
enlermldade da la.! e c ida. 
Aproveltan\lo o t-nsejo convi

No próximo dia 3ú sábado dam para a mi~•a ae 'i" dia 

t~r nenhuma relação o~ tnte- 1 â~~~ºy /1b"dofoZi~e~{eº~~~ª~~:·be~ºe~ 
ress~ com o I:3boratór10 delfüio do Núcleo 3, 1ocaL da LBV, ces
AoáltbeS sa.o Geraldo. !lóada!> as SllaS a tL\'idades, vem, de pu-

Nova lguassú, novembro , 1957. ~~~:·10:n~~a~~c~{ou:r:~~~~t~~u1~:m i~ 
colaborara m para a s ua r~alí7.aÇJ.o e 

{as.) DR. J V. BRUNO e;.r;~:est~~~~l h 1to de qut ilS mesmas 

t Elpídio Modesto 
(Mlesa do 8° ano) 

Alice AJ,arez Modesto e de· 
mais parente• con, ldam as 
pessotts amiga~ para a mis,!o,a 
que, por alma de seu lnesqu,
civel espôso, ELl'lDIO MO· 
DESTO, será rezada 11s 8 bo· 
raR do próximo diu i6 !tnça· 
leira), ua Igreja local. E ante· 
ciµudanurnl~ Hgrndecem a to
dos os quo compHrecerem a 
~sse 1<to crismo. 

lmpossivel seria t litemJer ~~te a:!r.l
deCi:'ilt'ntu ,1 cadJ u m de per ~, - tan
tos e làu numero~os foram os que, ~e
nN011,1 e desinterel!S,1damente, com ete
\·:tda e comprtt'nsiva demo nstraçâo de 
i;olida riedade h umana, t rabalharam o u 
contribuitJm pari'I q ue pobtCl:I e nec:es
hilado~ do Municlpio h\'e:ssem O!! seus 
angut-tiooto!I prublem,H1 e sofrimento11 
di~rios 31en:.!iJ<>s, em parte, na medi
da do po1si'i·el e à luz do exame de 
cada caso, 

A1H,im. p)is, ~!ite agradecimento é d 1-
rl~ido a tuJo_s, 11em oceçlo-indu !ó,tn,1, 
coniérdo e unrrenu lt}ca11 e :\ :iio<:1e
dade ilituassu:rnn que, merci! d e Oeu11, 
nunca f.11t.1ra.111 com o seu a poio e a 
t-ua solidarledacte a todos e q u,u!lquer 
empreemJimentoli de fio!<. caridosos. 

ils 20 horas vai reaÚzar-se à que será rezuJa d,a 27 (quar
aolenldade de entrega dos dl· ta-leira), à s ~ hor11~. nu Ma· 
plomas 808 datilógrafos da 2• triz local. E des_dc Já •" cou· 
turma dê•te ano do Ginásio !easam agrad~c,dos aos q_ue 
lguassuano, sob a d!reç!!.o do\ asais tirem a cs•e a to crlstuo. 
prof. Leonardo C. de Almeida. Nova lguassú, novembro, 1957, Nova Jguassú, novembro, 1957. 

Nv,·.1 JguassU, 20-Xl- 1957 
A COMISSAO 

11c,~.!~!!i~ .~! .. ~!.~!Iª) 1 í---~'..~~~~ .. ~§.!~~~~~ :h:-1 
DlREÇÃO DA 1 Hh.:lu~l\"t' l'III tudo o pHl ri o1on lo tmo lJill,1rlo t·om tllrrlto 

' • 1 ,h ~ foto, •·0 111 stu1 10 tt•gr,,1 1u d 1clpa\·i1.o 11n sot'IL' rlnfl~. 

PROF.8 TERESA A R ,A imóvel, o que "''" ocorre , em ~"ru i, nus cl,·n,ui, so,·i<' O (j A
I MADEIRA PEREIRA J e 1>a rtldp11r. d1rd a rrll'1lt1·. n:, n i lorlzft\'à11 J t-1 todo n 1 

dad t.->S r t•crt·utlnss. por ,1 uot·1s 

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

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

1 ftuaSt~;üãu'H;;,;;o ~; ;;s:n:Tel.108 ------

n. M n eu n n o u n n. 
Con struções t ,·econs

tr uções em t1,er:.il. 
l'Rí<;os MODl<'0S - Oll<,'A \lE\/TOS 1;1t \ !l'l 

Av. Hilo Pe~anha, 1O3O-Tel. 467-Hova lguassú 

Desde segunda-feira que foram reiniciadas as 
obras mooumeotais do CLUBE DOS 300, em ritmo ace
lerado para conclusilo até junho de 1958. 

'frata-se de um corajoso empreendimento para 
saoar, em tempo , record ,, a lamentavel lacuna de No
va lguassú em não possuir um clube à altura do nosso 
elevado grau de clvllizaçiio e progresso, como se ve
rllica nas principais cidades do pais. 

Abono de Natal 
O vereador Manoel Quares

ma de Oliveira apresentou um 
projeto que autoriza o Pre
!oito a conceder um abono 
de Natal de mil cruzeiros a 
todos ~s servidores munici
pais, inclusive os inativos. 

Eleito o dr. Luiz <iuimarlies 
«Deputado da Semana» 
Na eleição procedida entre os iorna• 

li,;,tas credenci:1.dos ,\ Assembléia Legis
lativa do E,;,tado do Rio. p.i.irocinada 
J)t"l3 "UnipreMa", foi eleito Deputado 
dn Semans o dr. Luiz Guimarles, em 
ince do seu trabalho dt,;,envolvido pela 
re;:,ul<mzaçáo do pagamento da~ quo
t,1-. estaduaili t\05 Municípios, bem co
mo !'-ua obje1ividade- na dis.::ussão do 
problema da cor,!ltruç:\o d:1 usina de 
Caraguata.tuba. 

PROLAR S. A. 
Agência de Hova lguassú 

A PROLAR sollcita o com· 
parecimento li sua nova AgPn
cm de todos os portadores de 
utulo:i em atra~o. a fim etc 
que não percam o direito às 
10,portiincias já depos!tadas. 

O que vai pelo ... 
(Conclusão da 1.• página) 

a \'ice-Presidência dos inte
résses Sociais, iniciando sua , 
programação, resolveu real!-. 
zar no próximo dia 30 do cor
rente, às 20 horas, uma Noite 
de Convivência. Social. quan
do será levado a efeito um 
"bingo" com valiosos prêmio,. 
Foi, ainda, nomeada pelo sr. 
Presidente uma comissilo com· 
posta dos srs. drs. Fernando 
Celso Guirnarêea. Mário Soa· 
res Pereira JIÍDlor e La,!\l 
Cbarnbarelll Prlsco, a qual st 
encarregará de organizar o 
Segundo Torneio lolcroo de 
Buraco. 

Solicitamos o compareci· 
mente do quadro social do 
Clube. 

DARCY G. CHUFF - VII~ 
Presidente dos lntereim de Divul'!'tl• 

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

vele, Fidelidade, 

Comunica. outrossim, que o~ 
p.1gu1nento~ de mensalidades 
poúerào ser e!cluodos dire· 
1a1oeorn i\ DO\'ll ,\gência, à 
:ua \l11rech111 Floriano Peixoto, 
1, IS, s / 2, u partir <lus h.30 hs. 

Roberto Cabral 
CORRETOR OP!CIAL 

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

Loia em Nova lguassú 
Aluga-se uma recém-constru,Jo. com 84 m2. à rua 

Maecbal Floriano, 196S, esquina de av. Nilo Peçaah8, 
local onde funcionou a antiga Alfaiataria Globo e Casa 
Santos, próprlu para qualquer negócio. lnlorrneçõe• 00 

nio Tel. 2~-1641, com o sr. Quadrado a <lm Nova 
Iguassú, com o sr. Santos 'l'el 280 e 149. 

ESCRITORIO ILEX 
SI H\' IÇOS t;F.RJ\IS DE l'O~'l'ARIUl)A!lE, 

Ail.111\/IRTRAr\o E ('ORRET~GF)i'S 

ALEXANDRE RAPHAEL 
lle~pa<·hante LI CI,\ ~- R.\t>HAEL . 

Rua dr. <ietulio Vargas, 197 - Hova lguassu 

-------·---------------
FOTO CLITE Au•d•·" • domi,ruo plri •;•:,'t. 

littr&h.11 para doieaaeat.ol •• • 1 
a.oco, lbpecialls&a em ,,proda\'t.o de retratoe • aaJü, ~ 
óleo. Voodas de m,qoioa1, ... t,1•••, 4a1Jroe, UA181 • 

R•• M&Hh•I fle,la•, UO-l•J•-T.L 411-....:. ....... 

Wal1 

-
Ot denl 

eutro, 
4tm pro 
àllqua ·-· 'MOie a 
llftlol, ..... 



COllHIO DA LAVOURA 

l f-;~~-;~s ~1~;;i;~·;~;-! 
1 f 10 A 5 :E }~J /-\NA ,

1
. 

-----------'-'' t 24 de novcmbr.; v ~ 

1
• 1 i62 Nn:Q.f'f' no Rio ,I<' ,l:11wirn !AI L t .,1 de nf1,·1"111hro \ t - · 1· r t ~t · · ~ 

jq~J - ,\ ('nm~1r~ do l~unsNti pa:-.Aa para R 1'1PgurJC)a ~aP,)t~t~o~s;r;~;;{a;~ªt"ro •' n unio ,. t· .#JJ~ -
entrllnr.lB rom B IP

1
I :!ll1'\~. t 1~61 _ :--;u.._,,f• t.•m Driitt·rro, ntu:.dt . n'·, 

11
. t·, I 

,1;; cfo "º'"em •ro • FJorían6polls. Santa Cotnrin;i, 11 p1w :1 :-ir u 1 ~ • 

Í7tit1 ~-· Hpr~,--,•nlodl'\ li l'ar6<111tn 1ff' N. S. 1Jn Coocel- t ,loiln ,la Cru, t- Sou,a. t 
de \larapnuru (M,irnpJr111 n pn,1r,• .tono Antun('s Noro- , 1!)27 \torrf' c-m Buuru, ~:i.n Paulo, o p1wl:l t' 

<""º 0~ Jol ,w~unrln \ ·lgurin doquf'le trmplo (o Nt•gtindo lirko Aent•tHlo l ,uiz Rodri1:ur~ dr .\brt-u. nú-.ritlo "'11 

~:8t~ufdo).1ermlon1lo c·m li:li f'i,pivi,rl. ~ün P,rnln. t·m :!7 ,lt ... to., ti•mhr1, d1• J;:'); i 
,10 rft• nrn'Pmhro 26 d b · 

/; 
,,_, ~ 

L'"'J "1 a..{~:-YJ'~i 
IGUASSUANAS 

Permissão 
na 

'l 

exerclcio de 
Comarca 

Por ,1,..~p,1chn do Cher~ do Serviço rle CAn~urn tl,• l)l .. 
\"0t!'lõett P1iblictt~ tfa s.wretarla de s~,zuraoca Plihllca '~º l:.!t 
lado. ~m uma. rt!'q11h..fç,1,, do dr. Raul d~ F11it11etredo Me1relt-?1, 
rol autorl,ado o 1-ascal lberl- .So11res Macl .. l a ter exer~[cto 
Junto a Promotoria de .ruatlçd de•tu Comarca. e,,mn auxiliar 
no polir.lamento tnterun o cooperador nas dlllgêoclas exter
nas. 

CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE MÜSICA 
D~partamento de Hova lguassú 

OFl<"I \l,IZADO 
.Pua tsernardlno \lt-lo, 1561 

f;.;'i9 "'Ja-.<-e rn. lt:!,rn~-.11 Frflnrlf:.ro IVing .. 1 Pestenu. f e n:>ven, ro , ,. 
1 

,t,, i,•,·,,. t
1 J rnalf~ln. h1vd1111 "O 'J'11nbJr:, Plll J\60; ".\ Opluitio Lihe- J~6;1 :--.iuNn• f'íll l'úrtn da~ ,~a,, 1 

~-· em JMi6; · O Cnrrt>iO NeC'ion::d .-n, 1k6S l.ihertnu o~ <.'A- Alh«-rto de s,~h.a!-s i\lnrlms 'Uirrt>s, so,·1111111-•11. pt'u-.a 
1
. 

~\'O'- que receltern rJ(' ht!-rOn~·it. Orgd.niznu a "EsrnJa do clor " juristu brilh:rnt,· i ,o·· gr•tnll• Em 1875 luadou a "Pro,·fncia de Silo Paulo" f j 

,\,•h;,m-i-:f' Kt,~rlu~ a~ matr1cuhH, nos scJ,tulntus n 1r·11•:,,1 
l11fri;1v1n i\lu~tcul (desde ~ ttnns1. Pr{•-h•hrlcn. '1'.-1tn.1 , 

Jlarmt1nln. 1-fl,.tória da Mú .. lru, Plani'\, \'inllno. Ac1,r 
tl~on, f anlo. ('antn f'oral. Ballet e ln!\trun,euto"' do "i,pr11 

~. / 0 atual "fstudn de Sao Paulo" neputado provincial t 27 de novembro 
Dr. Silvino Silveira cm Santiago :rn J!,(i;~. ret~leltn v:'1ria~ ,·1•1.P~ Ff~z pRrte rtn trluovlratn pau- • t 

u~u nn HP(11ihllra • rnoã ,'i8S{'4' ( 111 Bc•IH l lnrizunl1'. \li1~H"l 1 ,~· 

~ rtt' oon•mhro. ;· ~~!~~ ;.r:~~~-tnr l' t·rlth'n ltlt>r,trlo Afonso ,\tmu, l t' t l)a <'On<·c-it:1,ulo r o vis t n E1",',.'c'aoll~agr•u•l.~oernº"lst-'~;cn·11'~:::: 
í~ti:! - A ,\~flembli:·1tt l'rovinrhil. *"'" suu IPi nº 1:l6i. "0tlnntolo~1ll Cl11ll..•na •. 11ue H· nu ... ... "' 

traJl!!íft"rlu parn Mexam~O~TihK. 8 sPrl~ ou Frt>J!IH."~Jn que t·ra 28 de novemLrn l'tllla em SttoU<.1g1,, sob a. rro- \'istto~ d~. -~'~a.~~etp1,i'1~·-l11 l'1·:1.~~-

o arraial d~ .Santo Antuoto dt.• ,lttrutingtt t lS6J J\forrt• ('lll J\l...tca1\ 1-:. do Hi,,. ,·ilirua d,• l vecta <ltrr(·ão elo dr. Raul ,Mu- ~r~t~. Torobém ~e t•nltt'\'•st,,u 

·" • um naufrágio do v~por · t•rmrs , 1~ ~11._ 1
., •. ,'n,·•dlr.·,, 1,rarnlrl fl•ll'vu dmi centro~ cul- com Frei Jo:-1é de itU\ n 11p•·. 

••1 de oo,·embro · t' 'li .. ~1 ,nu,·l •ntu· 01·0 • iioz loza, uma da-. figuras de ( d 
1 JSil Pfllo decreto n• 16:ti. Tt!'rmo 111.~ lg:uas~u (• i de Almeida, notávt.11 romunl'l~ta jorna ,;, .... ... ,.. 

1 
b mate conhecido cvmu ,Jo,-t-

tlr,·ado é <'~tegorJn do Cnnrnrra. fAzºndo parte de~ta o 7'Pr- ~asc:-<'u Pm 17 <ie no,·embro dr 1sa1. no Hto (ip ,Jt:1- t tural& laliao nrner canos, so Mo11ca. que rtrmou ~eu lhrn 
1110 de Hagual. íormedo pt'lo .Munlc1pio e.lo mu:uoo oome l rlPtro. o tftolo acinrn, cio srn núme ·•J-:u Pt'cailtir". Pasbou u &t\tl-

J!l2i - O Marerhal llhu \lorelra 11presento <1ocumen- Principais lrabnlhos: Mem/,rias de um sa· ~,·n- i r" último. extrnlmo• u segurn dur a Odontologia Chtleo .. ~ 
tado relatório em que ·~ confirma a usurpaçiln leita pelo ln de milícias; Dois amores; A lllosolia du "º"· 1 to nota: partiu para a mais bela cida-
OJstrlto federal de lcrras igunssuanas. t 19:i4 - Morre no Rio de ,Jandro o jor11ali•1>1 ty "0 dr. Sllvfno SJl\'elra, ci- d• do munrtn, Rio de Jaaelrc•. 

-~--------------- P escritor H()nrique Maxlmilil.lnO Co~lho Neto. n,isci- rurglão-dentisto tartO<'a, de~- pela Ptt11t1lr tio Brasil. D•\ 
-- do em Caxias. Maranhão, em 21 d<' lPV<'reiro de IX6t •• t:1cado jor1111ll,ta que laz peh, munhil dt qulata !elr6, 22 ti.: 

1 
Prlacipa;s trabalhos: Rico du P nn; Mlral{eu,. 11 fzade cl11leoo Lrustlelra ai •itústo pa.sado. 

W~1dem1·,o de Far1·a Pere1·ra •: Pelo amnr; Turbilhão; Ja,·eruo cm tio,; f{pj n,·gro: t ~o· de t!ctirn co;,.,, eotar taa: () ór. Silveira tem escrito 
U Pâtrin brasileira; Confert!ndas Jitt-rftrias: O Rvanl,!t'- lo aqui como uh, c)c·genc1o a imptel'l:--0t"S i,,úbre o C h 1 1 e, 

lho nas spJvas; Mistt'rios do Natal. compaohcirtt tle sua viria 111.!S seu.,. honrnn~ e iDfilitulç\1e~. 
,\ ll \' O G A D O ta terra, permaneceu uns dibs em joraal" de sua Pátrh1, u f 29 de novembro I a Pàt lll do O'Hlgglas que mu,to uos desvanece". 

Diàriamente, att' às 10.:m hora8 f 1806 - Nasce em Rio Pardo, H. G do Sul Ma· " . ' _,.:.___ --·-

lua floresta Miranda, 113- Tel. 192- Hova lguassú ! 1~~e;~~···~=:=•gre, Barão de Sunto I í.. ESCOL~ ~DnEs_z~~~;; ~OSTURA 1 
~ perigo dos dentes ~ue~rados 1 10n. JAni N0Gu1E11RA\ PELO 

CI R U R G I A G E R A L I i ~ú,!~~d~quc ~!:~-~~!~~a~ t o, dentes quebrados, entre 
outro, lnconvenleates, po
dem pro,•ocar ferimeatos 
da lfD~ua, das geal(ivas e dli 
muro'"' que reveste interna
mente a ca vldade bucal, feri
mento~ êsses que se infecclo
lltll, àa vêzes até por ger-

mes provenientes da própria 
cárie dentária. 

Proteja- se conlra as Infec
ções da bôca, procuraado o 
deatista para tr&tar as cartes 
~ remover os dentes quebra
dos. 

CONSULTÓRIO: Rua Otavio Tarquloo, 8- Tcl. 245-,120. , 

Diàrlamente das 15 às 19 horas. 1 fl~--=~L-ava~D~ Aiusgu·s-ta_~=~:e:bt~e·=-~~~::!
10:e'!"h:! J 2••., 4 ... e 6 ... , das 9 às 12 horas. 

R E S J D É N C J A : Rua íllla Gonçalves, ~61 - Tcl. 261 tivo em "Estado da Guaoa
ra··. encontra-se gemendo 

SNES. ---·------' (Conclusão da 1.• página) ªtiºa pêsn de incríveis aagús-
------------- s, que se refletem nas zo-

OR,ALVARO RODRIGUES DA SILVA 
CtiURGIÃO DENTISTA 

Cabmete moderno - Excelentes Instalações - Raio X. 
HORARIO - Ttrç3s, ~u1tntas e Ubados. dn g ~, 18 hous. 

'" Beroardino Melo, 1919, J• andar. sol3S 2 e l, Edil. PIPA 

RUY AFRANIO PEIXOTO 
ADVOGADO 

Diàriamente das 14 às 1H horas 

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

~,-~-Dõ_u_7_R_i_A--G-;-R-~-~-E-~---c-~-LC--H-Â_O ___ D_~_M ___ o __ LA---~-~-o-~--

l
l APENAS C~-,~~~;:-,E. NfRADA, NAS 

<L:,ojM ~~~~!~~:,{) mARACAnÃ 
~~~~i~gti~Q ~-

Concessionários dos afamados produtos : 

DRAGO E PROBEL 
Estofa dos modernos, variadissimos 

i46veis Aparelhos Domésfü:os Tapetes Presentes ! 
Tudo pela tabela das fábricas -x- À VISTA OU A PRAZO 

Av. Nilo Pecanha, 213 a 239 - Tel. 21 - Nova Rguassú 

J 

...... . • • . . - - . .. ... • • • • • . . . .. - . -DR. A. IF A\ lf O lR lE IL lUI 
M~DICO OCULISTA 

ASSISTENTE DA l•ACULDADE Df' ("JJ:':NCIAS Mf'.llíCAS 

Receita de Oculos _ Doenças e Operações dos Olhos 
(' O N S U L T (l Jl l o . A \'enldli Amaral l'Pixuto. ~~6 

Sttla :u}~ _ Prf>dio do Banco tle ~llous lit•rulij 
!",, 4". e 6J'-feira.s, elas 8,30 as 12 hor::u (<onsultas <omuns) 

A tarde. <'onsultas com hora marcadll. 

1 Meios ~revcntivos contra a mixona ~os cocl~ns 
A mlxona I.! ,loença e:\trornomento pc1·Jgosa para êsses 

uoirunls, pois uãu há tratamento algum erlcleute ~ a mortu
lhlallc t: prãtlcurnt'nte de 100° u entre os coelbOs atacado~. 
Acooselbamos a lleslnfecçtto rl~nrosu tlo locul, e 1-obrc•tud1, 
i~olameoto Oe todo aoltnal t-11~pt-1to, ijendo pJ·e!erlvt!l !i.Qllt>
les que apresentarem tesão vtsl\'el nos olhos. r,:· couve11ten 
te também separar desde j,\ os onlmsls em pequenos gru
pos, o que diminui a posslbllldttcle de contéglo. 

b) peasões a ,·iuvas e ir- nas limilroles da Terra Flu
fãos; mineosc-. 

Com a sua autoaomia, teae) auxilio pecuoiário: 
d) auxilio-natalidade 

xillo-fuocral; 
e) coatribuição obrigatória 

p:1ra o Serviço Médico Oomi
ciiiar de llrgénCiH. SAMIH'. 
que a tende a coatribulutcs da 
previdência acidentado,: 

c au- do a responsabilidade ele ele· 
\'ncl,1 nt'lmero de servidores, 
aeresctda da manutenção da 
l'oHcia ,. do Corpo de 8om
bc1r .. s, inclusive os derr ais 
ser\·iços até aqui custeados 
pelo Governo Federal, a ad· 
mlaistração guaoabarlna tor
nar-se-á um \'erctadciro iu
lerno ! ... 

l) contribuição de, ida.; ra
sa Popular. etc. 

Foram publicada•, com tô
das as dificuldades da histó
rica quadra que atravessa-
11 os, cm boletins oficia~s. gr:;1-
tiricações a funciomuios h)c--
11ico.s da tutura Capital. es
PN"'.~ IH,~OSU 
~ito . 

"''l'l'r: a da 1-'runtit:i-

A população do Distrito Fc
<lcrul, a transrormar-st• com a 
tram-,(erência Uu s.cJe do Ex-.·-

Onde buscar o dinheiro'' 
Novas fontes, novos impu~

tos '? 
Dispensa de massa con,i · 

dcrá\'tl de lunclonArios, au
mentando o nllmeru lh: Mlli
tos e re\'oltados '? 

Não seria mah; ruzoú.,·el iu
corporil -lo ao Estado do fll,, 
de ,Janeiro'? 

DR. SIINT-CLDIR COSTA 
ESPECI.\LIS'fA Ei\l CRIANÇAS 

Consultas diárias pela m:rnilü, com exçeçüo 
ele súbado - ,\ tarde com hora marl'ada. 

Con~ult6rlo : 
?.11,1 13 de Maio, 85-Grupo 203 

EdtHcln lm1wrinl 
Nova lt?lUH:J:--li 

H•·~l,lt•n<·I».: 
Rua Tabelido Hurllo Costa, 168 
(P10-.o:,•J'.'••l•Y1!">111o de Paulo de 

i,. 11111111,) _ 'i'el. 17 

CONFElTARil ELITE PANIPWA~ÃO 
Doces rinos. Bise-oito~ de todas as q,.rnlid,l· 

dc:i. Piio quente u tuda h1.>ra. L.:: 1-1~d.ll 
•·nlé mo1dõ à vista tlu ireguê ... 

Aceaam-su eucomeoJas parJ. r~sl.H 

Irmãos Carvalho 
Rui Morechol Floriano, 1946 - Ttl. ZSZ - Na,a ltuo,.,ú 

-------------------·-



4 COllHIO DA LAVOUIA 

Ordens de Servico 

Domlnito, 24-Xl-l91l? 

Bons de~tes e regime I nero Clubeiie 
alimentar 

Nova lguassú Os dentes estragados ou ca
riados são devidos. principal
mente, a defeitos da alimen
tação. O regime- alimentar é. 
pois. uma das condições es
Ntncials à con~en·i1ção dos 
bons dentes. 

N. 414, de G-11-57. - Admitindo como exlranumera
rlos diaristas Terezinha Fernandes Fagundes e Raymuodo 
de Almeida Mattos, para exercerem a luocilo dA Auxiliar 
de Ensino. com a diária de Cr$ 10.0ll, a p:utir de 25 a 26 de 
outubro ultimo: Nilda de Souza ,Jordiio, ~faria Aida César 
dos Santos, Lêda Hebe Sarnico Rodrigues e Maria de Lour
des dos Santos Marques, para exercerem a luoç!io da A u
xll!ar de Eosloo. com a diária de CrS 35,00, a partir de 12/8, 
21/10 e fá/10, respectivamente. 

N. H6, de 11-11-57 - Dispensando. por conveniên
cia rl~ ser\"lço, de acôrdo com o mem n. 861, da Divlsiio de 
Engenharia, os extraoumerarios diaristas Antonio José de 
Freitas. Onofre Rodrigues de Almeida e Ouilberme Ferreira 
de Oliveira, da fuucilo de Trabalhador, oom a diária de cr$ 
70,00, a partir ele 21 de setembro o lº e o• demais a partir 
de 21 da outubro ultimo, os quais se achavam lotados os 
dois primeiros na turma 1S e o ultimo na turma 22. 

REVENDEDOR DOS PRODUTOS ''ESSO" 

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

Cargas em baterias 
Peças e Acessórios em geral. 

Aberto Di.J e fl'oit0 

IVAN AUGUSTO GOMES 
Av. Hilo Peçanha, 500-Tel. 164-Hova lguassú 1 

Procure Ingerir s•mpre ali
mentos ricos em cálcio. !óslo 
ro ~ vitamina D. leite e deri
rndos (coalbllda. queijo etc.). 
nvns, verduras e frutas. -
S~ES. -·~~~~~·-----
Delfim Pereira Montenegro 

Convoca1ao de Ammbléla ~,,.1 
De acõrdo com 05 Estst 

tos sociais, são coovo~ad~
os srs. Súcios quitr, para • 
Assembléia de el, içiio d~ 
Conselho Deliberativo para 0 
biénio 1958/1959. a realiiar-se 
à rua Governador Amarai 
Peixoto n. 236, sala 201. !Is 20 
horas em 1ª convocação ou 
às 21 horas em 2' convoca. 
i!ºjgJ;º dia 17 de deLembr~ 

N. 448. de 11-11-57. - Admitindo como extranume
rarlo dlnrieta Silna Jdnuzzl, para exercer a lunQiiO de Au
xiliar de Ensino, com a diária de crS 3;;,01). a parllr de 16 
de eetcmbro p. passa.do. 

ARY SCHTA ,·o - Pretello 

Portarias do sr. Prefeito Municipal 
18-9-57. - l'onoedemlo, nos termos do ort. 7°, paragra

lo unlco, da Resolução 316, de 18-3·53, e de acordo com o 
laudo n,<'dico, ao extraoumerilrlo diarista Manoel Teodoro 
Filho, ~ dins de licença, para tratamento de sa11de, com sa
larlo lniegral, na base de 25 diorias, a partir desta data. 

18-9-57. - Concedendo, nos termos do nrt. 7º, para
grafo uoico, da Resolução 316, de 18·3 53. e de acordo com 
o laudo medico, ao extranumerarlo diarista Juacl Marques, 
5 dias de licença, para tratamento de saude, com s~Jarlo 
Integral, oa base de 25 diarlas. a partir de 17 deste mes. 

18-9-57. - Concedendo. nos termos do arl. 7°, para
grafo unlco, da Resolução 316. de 18-3-53, e de acordo com 
o laudo medico. ao extranumerario diarista Iraoy Maria Qui
rlno, 5 dias de licença, para tratamento de saude. com sa
larlo Integral, na base de 25 diárias, a partir desta data. 

l~-9-57. - Concedendo, noR termos do art. 7°, para
grafo unlco. da Resolução 316. de 18-3-53. e de f!,Cordo com 
o laudo medico, ao extranumerarlo diarista Maria de Lour
des Costa da Silva, 5 dias de licença, para tratamento de 
,aude, com salarlo Integral, na base de 25 diarlas, a partir 
desta data. 

___________________ ,....._ 

1 Entreposto São Jorge 
1 A VIS\ A SUA DISTINTA FREGUESIA QUE: 

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

Rua Mendonça lima, 233 em !rente do Banto de Mina, Gerais 

U111n grande Cn•a em !reot!l de um grande Banco 
CUIDADO COM OS ATRAVESSADORES 

~ ~- ------- -.:,--~_ •_ •_ •_ •_ "' ... _._._ m-ª_•_•_ •_ ·---_•_-___ -

Oficina Carioca de Eletricidade 
Enrolamentos em Geral 

t 
Motores e dínamos. - Máquinas 
de solda. - Translormadores. -
Reslstenclas de qualquer tipo. -
Aparelhos elétricos em geral. -
Executa-se qualquer serviço de 
tôrno com rapidez e perfeição. 
- Escovas e rolamentos para 

motores. 

1 
Sr. Guimarães 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1620-A - Ho~a lguassú 

CONSTUUTOR .Ant{mjo de Freitas Quintei, 
A v. Santos Dumont, 626-Tel. 69 Presidente 
Nova lguassú - Est, do Rio 2-2 

Perfumaria MILTON 
SEÇÕES COMPLETAS DE PERFUMARIA 
- ARTIGOS PARA CRIANÇAS. - BRINQUEDOS E 

PAPELARIA. - ARMARL';HO. 

MILTON DE SOUZA 

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

---------------------lmpôsto Sindical 
Srs. Contribuinte;:;: Ao pagarem o seu imposto, exijam 

que seja pago em Guias do Sindicato de sua categoria eco
nômica (ramo d~ negócio) de sua Base-Territorial e pago no 
Banco do Brasil, como determinam o artigo 586 da ConsoH· 
dação das Leis do Trabalho, Decreto n. 36.818 de 25/I/Q55 e 
Portaria do Trabalho n. 129 de 17/9/957. O imposto que for 
pago em desacordo com o determinado nesses dispositivos le· 
gais é irregular e inexistente. Pecam guias ou esclarecimen
tos, das 12 às 16 horas. - SINDICATO DO COMERCIO 
VAREJISTA DE NOVA IGUASSú. - Rua 13 de Maio, 8S -
3°, sala 305. 

João Alves da Costa - Presidente 18-9-57. - Concedendo, nos termos do art. 7°. paragrn
lo unlco, da Resolução 316, de 18-3-53, e de acordo com o 
laudo medico, ao extranumerarlo diarista Jurema da Silva. 
8 dias de licença para tratamento de saude, com salarlo ~o
tegral, na base de 25 dlarlas, a partir de 16 do corr~~te mes. 

18-9-57. - Concedendo. nos termos do art. 7 • para
grafo unico, da Resoluçiio 816. de 18-8 53, e de acordo com 
o hudo médico, ao extraoumerarlo diarieta Miguel Martio.s. 
10 Jias de licença. para tratamento de saude. com salário 
lnte~ral na base de 25 diarlas, a partir tlesta dat11. 

IH D ICADOR I OflCINft M[CBHltÃ" 
Profissional e Comercial SOLDA ELETRICA E 

• ri ê e±i± 

1\1-9-57. - Concedendo. nos termos do art. 6°. da Re-
1oluç!io 316. de 18-3-53, alterado pelo art. 1° da ResoJuçlio 35\ 
de 10-8-58. " de acõrdo com o laudo médico. ao extranu11:1e
rar,., diarista Terezinba de Jesus Lopes Furtado, 120 dias 
de l,ceoça, com salarlo Integral, a partir de 16 de agosto ul
tlm ·,. 

19-9 57. - í\meerlenrlo, nos termos do art. 70, para
gra ,o unlto, <la Resotuçao 316, de 18-3 53, e da acordo com 
o laudo medico. ao extranumerario diarista Luiz Gonzaga 
da Silva Filho, 5 dias de licença. para trat&mento de saude, 
com salarlo Integral, na base de 25 dlarlas. a partir desta 
data. 

19 9 57. - Concedendo, nos termos do art. 7°. para· 
grato unlco. da Resolucão 316. de 18-3-S3, e de acordo com 
o laudo medico. ao ~xtranumerarlo diarista Alberto Cluccl, 
6 dias de licença, p•ra tr11tamento de saurle. com salario 
Integral. na base de 25 diarlas, a partir desta data. 0 

19-9·57. - Concedendo. nos termos do art. 7 . para
gra!o unlco. d11 Resolu.,;!io 316, de 18-3 53. e õe acordo com 
o laudo medico. ao extranumerarlo ,iiaristn 1.Mn de Sousa 
Marinho. s dias de lieenca. parn trnt11mento d• saneie. com 
salario Integral, na t,ase de 25 diarias. a pnrllr de 1H do 
corrente me'•. 

19.9.:,7_ - rnnceilendn. n01-1 tPrmns (1n art 7°. para~ 
.zrAfn unl<1'o. da RPsolu"'·no :ns. ele 18 :1-r,:s. C' de aro~dn com 
o Jnurto medico. an f'Xtr:rnumPrarlo clinrh-tf\ l\foac~r Nunes 
da SHva, b cliflq cte, Jirf'nça. rinra tratanwnto <te "'ª"d~. rom 
eetarto tntNrra1. n~ ba~P ,l~ 25 rliaria1õl. a p1tt'ltl" de'-l!

0 
llata. 

19-9 57. - ~c1ncedPndn. nns tPrmoi, do nrt. , . para· 
grelo uotco, ela Resol11cr,o 316. de 18 :J.fd. ,. 1IP acordo eom 
o laudo medico. ao •xtraoumerarlo diarista Benedito T.nu
renco, 5 <lias de licença, para tratamento clo ,aude, com 
salltrlo lnt•C!ral, na base de 25 diartas. a :i~rlir des\a data 

Médloo 
Dr. Pedro Regina Sobrinho -

Médico operador. Partos. -
Consultas diárias das 8 às 12 
hs. - R. Bernardino Melo, 1839, 
sala 11, tel. 284, Edlf. Cocozza. 

ltd.,og•do• 
o,, PoaloMoohodo-Advogado 

- R. Oelulio Vargas, 87. Pone: 
282. - Nova lguassú. 

Donti•I•• 
Lul, Ganço!Ye1 - Cirurgião 

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

RUBEM SILVA - Ciru,giõo
dentista. - Ed , Carioca, 2· on• 
dor, ,. 220. Telefone, 42-5951 
Rio de Jo..-•iro. 

et>NSTRUTt>RBS 
19 9 ~7. - ConredPodo. nos termos do art. 7 . para

grafo unlco, da Resoluç9o :116, de 1s.3.r,:l, e.ºª aeordo com 
o l11udo medico. ao extrauumcrarlo diarista f,eraldo de Sou
H Rureto 15 dias de llr,coça para tratamento de saude. com 
ealarlo lnteeral. na base ele 25 dlarla•, a partir de•_t0a data. 

19 {J-57. - Coore«lendn. nni;. tPrmnR do nrt 1 , para· 
itralo unlco. da Re,oluç~o :116. d~ 18-3-f,:I " de acor,lo "ºm 
o lHudo mNHcn. ao extranumPrario dtart~tn OtHdlio .10~6 
Féllpe, 8 dlao de licença. para tratamento •h• saude. coru sa
larlo lnteual na base lle 2r.. dia rias. a partir Je,.;ta. tlula. 

João Slmonoto - Construtor 
licenciado. - l!ncanega.se de 
construções e reconstruções em 
gorai e ,ob administração. -
R.s. : Rua Marechal Plorlano, 
703ó- Cau XI - Nova lguassú, 

Robe,>? 8aronl Soa,e1-Cons· 
trutor licenciado no Munlclplo 
de Duque d< Caxla,. llesldenk 
cm Nova lguassll :\ ru11 Edmun, 
do Soar,•, 304 

1!-H:I !',í ' - Cooredeu<lo. nos termos do urt. 7º, purrt. 4 

grulo uotc-o. da Resoluçno :H6. de Hl :;-~:;, l:' ele u.ror,to ('om 
o tau<lu medico ao extranum•rarlo dlarl•to Otac1llo \larttns 
da Sth·a r, dta.8 <le licença. para trtthunento dfl' sauUP. ,·oru 
ialarlo lotegr11l na tia•e de 2G dlurlaB, a 1>artlr de•ta data. 

111-9 r,7 ~ Concedendo. ooa termo• do art. 7º• para· e asa Fu nerarla 
aoralo unlco, da Resoluclio Jrn. de 11:i-:l·f>:l, e cll' acor,lo ~.º"' ô laudo ml-dtco. ao extranumerarto dlarl&ta lrlnt-11 Rot:?erto Cena Sot1to Antonio - St!r
dos Santos, 1' dias de llc•nçli, p11ra trat>trnenlo d~ snude vlço Punerarlo - Guilhermina 
com ealarlo Integral. na t,ase de 2:, dlarlas, a partir desta Peneira da SIiva. Rua Mare-

chal floriano, 2018. Tcl. 86 -
data. 111-9-67 - i·oucedeudo, nos termos do nrt. 7', para· Nova IRu .. ,ú 
grafo uolco, · da Heaolução fju;, de 1t\.8-t.~. t• •h, ac;_or\Jo c.·o:n , ••,,,,,•~o,,, 11 • 1 oto 

0 
laudo medico ao ex1ranumer11rlo diarista Jok , ugu, 0

, 
de <'astro s dlá, de llceoca, para tratamento de •aud. 'j •·0111 1 0URVALIHO DOS SAHTOS 1 
nlar1o lnieitral. na basde dd 2& ~~·;~~':;.:s ld~tl~rt~~a ,~:~a- Despaclrnu!e IMall11al 

1'1-IH7. Cooce e1:1 º· 0 
, d , rdo eor11 

,rato uolco da Resolução Sl6. de l~-ll m, e lle ":ifu Us(,rlo /;en Iço ,I,• <'ontul.lllldatl,• la d edlco 80 oxtranum~rarlú diarista erc 
~ fi cll;", dlá8 de licença. para tratamento de saude,

1 
~ºJ" ••• d,. GetGllo Vo,go,, 58 

talarlo 1ofo,gral, D8 t,ase de % dlnrlas. a partir rir. U o I Solo H-A 
C{>rrOllll' IPC& ARY SClllAVO l'reMto NOVA IGUASSU - E. DO RIO 

OXIACETILENICA 

flETIFICA 

; ; ±Z+--P Ei * 
• .. , • + 

~1/&#f; ;o #3 **+e+;** ; &;+;; :e; «•o•A •s!9l"lfl!'ll 

1 
~ 

t 

SERRARIA NOVA 
Distribuidores do Cimento MAUÁ e de !erro em rural, Tl<1:Ss ~-piraahn - Madet· 
ra~ p Matcriah~ para con;.truções, Louçag sa,itâria.:.:i, Mani~·-~· ,' e~rag.•n-, e t~utas· 

Fab•icaotes de caixas e carroceries para CAH!NHOES - Muve,s e armaçuea. 
· Esquadrias e Carpintaria. 

Alhurto Cocozze, Industria, Lavoura e Comércio S. A. 

~-
EDli'ICIO PRÓPRIO 

Rua Bernardino Melo, rna5 a tM9-Tels. 44. J 11 e 19&-noun munssú __, 
e+ 

i!e•a i **a***ª+ ** 

Oficina Mecanica Agostinh~ 
Consertos, Reformas em geral e Acessórios. 
Solda Elétrica e a Oxigénio. - Pinturas era 
geral. - Serviço de Torno, Prensa e ESlul•. 

Oliveira & Jordão 
Rua dr. Tibau, 6U Tel. 124-J 11- Hova tguassú -E. do Rio 

11.i:z.z==.:::r.---.==-• =~-~=-~ .. ~~---------
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1 como / ). cuidar 

~! ~ ' j__J -
por SINHÁ CARNEIRO 

do bebê 

'º' " " 1Q 1N ON & JO ~N >ON 

O PROBLEMA l>A SUPER-ALIMEHT AÇÃO 
(Jnonlo r~ntnm<'nll' tlPn? o hCbe romer '! Estará êJe 

rornt>ntlo o suflrjt>ntt-'! Como ~C' pode s{lher quendo t'stá 
realnwote ~otta.fe1to •• Ou tnlvrz ei,,taró. êle com('ndo em dc
mssJd '! São e:--sa:-1 nlguru:.u, r!As perg11ntt1:-; que atPrmentom 
18 miiezinhas ine:q.,erlente-.i. P,ilanrto·sc de um 1uodo gernJ, 
poqut:la unsfcrtaôt.> dt' lt-r u <·t•1 kza d<.' qui., H. rrlunça 0btA 
recebendo :1 qunntldttdê scfidc..>nlt: ele o.Jt,oeotos. ehH":t teu 
deD'l a. ''!"ttper-11utril'" o hebê - o que, 1tUús, pode ber mo pre
Judiciol l' tr~zer cuneequências tão t-f'rias como o coutrar10. 

A regra h!lslca, de que todos os bebfs süo ladMdua
Usqfmos e diferentes, lamlJém ,le\'e ser _rPspe~tada aqui. ~·a 
Plaoho. temperorn('nto, ollndu\le~. t·ond:Çõt~s Hsícas. u autu 
tud• da mQe com relação à rornlda - tudo Isso lnllul 1111 
quaatfdade de olimf'ntos j1J!!t·ridos. Os pediotras conrordHm 

ue, 8c o beb~_ Pstiver rle b,,u sutMe o 1rnnleotnndo de pêi,,.o 
~gularmente. l'lc l':-turá cornt'11do o ,ur1cil!Dte mesmo que 
demonstre desioterés~w prla romirla. E tudo ii:,so. apct;ar· do 
desespêro da mãezinha, quando o bebê recuso engulir mais 
uma colbcrioba sfquer ela sopinha, ou toma i:;0mente m€ta-
de da mamad•lra. _em certas épocas. . 

F'orçar o bebe a comer 1na1s do qce ele quer, aiio é 
• melhor método pari\ SN querida, ou tornar a hora da pa
plaba um momento alegre. A única delesa que o cuitadl· 
ilho tem é de !ecbar u boquinha com tõda fôrça ou. se 
aquela colberiaba a mais lhe tiver sido enfiada boquinha a 
dentro. cuspir a comidioha o mais Ioage possível. Seu estô· 
mago só consegue compor tar determinada quantidade de 
comida de ceda Yez. Beb{>!óô prematuros, à<J \'êzes. recusam 
qualquer forma de alimento até ter chegado su 1 data regu
lar de nascimento. Bebês miúdo!-.. naturalm~ntt>, conseguem 
comer mafto meaos do que os seus coleguinhas mais graú
dos e gordiabos. 

A mãe que fica sentada duraatc uma hora inteira, 
i.ntaado enliar mais algumas colherinhas de comida, nao 
ealá lazeono aenbum 'ª"ºr para o bebê ou para si própria. 
Essa atitude , õmente fará o bebê decidir que essa história 
de refeições é uma tortura inventada pela milez!aha para 
C18Ugá-lo e entrará na mais irritante greve de fome. Natu
ralmente, depois de um certo período de fome. seu corpi
nho clamará por alimentos e o pequeno teimoso se toraará 
mais maasinbo na hora das refeições, mas êsse é certa
mente um método complicado e pouco pedagógico de resol
ver o problema da alimentação. 

Muitas vêzes alguns pediatras - e mãezinhas exces
llvamente zelosas - teatam adiantar o ritmo da alimenta
elo, pondo o bPbê aum regime de alimentos seml-•ólidos. 
aoleo que o pequeno organismo esteja preparado para tan
to. Se ,·océ estiver desconfiada que é essi, a causa da r e
llUS& de comer, por parte do seu filhinho, experimente vol
tar tquel. simples dieta liquida dos primeiros meses e de
pois. gradativamente, sem !orçar, vá lntroduziado alimeatos 
llllldos. um por um. 

DR. lUIIZ VAN HlE1RG 
Card.iologtsta do Hospital do servidor do Estado (Y.P.A.S.E.) 

DOENÇAS DO CORAÇÃO 
El:!trocart.J1ograma 1\rteriopatias Periféricas 

CONSC'LTÓRIOS: 
Xova lguassú · 

lu k1r«hal Floriano, 1798, S. 201 

:J<•. 5" e sâbad<>s 
desde 13 horas 

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

2 ... , 4 .. e 6 ... feira& 
das 14 às 16 buras ----------------------· 

COIUlllO DA LAVOURA 

f á~rica ~e Calca~os 
Vende D15ora dire

tamente aos con

sumidores de Nova lguassú e adiacências 
Vejam os seguintes preeos na sua Secii.o de \:arejo : 
De Cri :i20,oo por 300,00 De Cr$ 210,00 por ll!S,00 
De Cr$ 1r.1.oo por 1.15,{)(1 - lle Cr$ lOG,00 por 100,00 

Rua Mare<hal Floriano, 2137, sala 104, 10 andar 
Caixa Postal, 87 - Nonl lguassü 

Bazar Americano 
Ferragens, Alumlnios, Louças, Tintas, Cristais, 

Brinquedos, Papelaria e objetos para presentes. 

IRMÃOS MATTOS 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 2029 - Tel. 28-J20 
NOVA IGUASSÚ ESTADO DO Il..O 

---------------------
NOVA GAROTINHA 

E 
Bebidas de todas as qualid:ides 
Comer tem todos gostam, mas para c.:n.er 
bem só n-; Resta une :b No·:o Gt,:-olinha. 

R1siau,antt d, p,in.,,,, ntdtm, 
Pc1isq1.~eiras i ponug~en 

R .. llar«hal Floriloo, 1988- Trl. 129-Novo l111aostl-'E, d1 Rio 

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 

RONALD CARDOSO ALEXANDRINO 
Inscrito na Ordem dos Advogados 

Escritório: Residência: 
Rua Paulo Frontin, 61- S. 10 Rua Mal. floriano, 2036-(. 17 

Dlàrtamente, das 9 às 12 hs. Telefone 268 

Nova Jguassú - Estado do Rio 

,1 

o GURI 
A CASA DAS ROUPINH'-S PARA C~IMIÇAS 

Uniformos Colegiais - Rendas -
Lãs - Linhas - Botões. 

RUA MINISTRO MENDONÇA LIMA, 226 - NOVA IOUASS() 

5 

L VROS NOVOS 

,-;:;ARAJÃS, BEDUINOS E FARAÓ> 
(Mclhornrncnto~} ôtJ~Crt,ve u lodlo, o J·:i,.::llo, u J_.iUJ.un, 
o Puqulstão, 11 Terra Santo.... Mas d~scrf'\'~ h=tkR. ~ 
e,ptrilualmente, com muita t:itle, n Tt-stt!jada autora 
('armou Annee Dies Prudente. Foloa valorizam, ainda 
mais, <•sse volumP :W do. st•rle Carnloho~ <la \'tda, um 
<los êxitos maiores daquela editora. 

GUY MATTOS 
Candidato a Vereador 

carlos ftlberlo da Sllua 
Despachante Oficial da Se
cretaria de Segurança Pú
blica junto A Delegacia de 

Policia nesta cidade. 
Rua Getúlio Varga1, 225-Hova lgua11ú 

Existe mes
tele-mo a 

patia'? 
No Interior de um labora

túrlo. um grupo de cleallata• 
está •'onduzlndo experiências 
que darão resposta ú graud~ 
questão: É mesmo verdade 
qu~ os homens podem tran~
lllllir e receber meosagens 
pt!l1l peoSlimento '! O assunto 
é foc11llzA.tlo nnma dae repor
tagens de «Allt rosa . da •c
guuJa quinzena de novembro, 
agora pobta em clrculaçi\o. 
Cousti rvando as suas nota,-els 
caracterfsllcaa de revista de 
boa leitura. •Alterosa • publi
ca ainda diverso• artigos de 
lnterêsse. contos, reporta~en~ 
e varias seções permanentes. 

"Por Ia aberta ao êxito". 
1'Pcr-gu11tas feita~ ao Z u o''. 
".\'ós n'nrremos H·n.lnhos: ...... 
'' ,Jean ~eberg. 11 nuva ,Jtrnna 
D'Arc" e "0 mundo dos teci
dos de algodão" são outro• 
poatos altos da nova ed1çilo 
de •Alterosa,, na qual tem 
Inicio a publicação ,1a sensa
cional novela histórica "Os 
três reis''. 

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

MEDICO OE CRIA1'Ç,_S 
Consultas cliàriamente de 2 às 6 boras da tarde 

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

1 º andar - sala 3 

cazEndas de Madu
reira, Morro Agudo, 
São José. e Tinguá 
(Siluadas no Município de Nova 

lgnassú, Estado do Rio) 

Residência : 
Rua Rita Gonçalves, 660 
NOVA IGUASS ú 

Est. do Rio 

Proteja os rins 

Casa Mercúrio de Ferragens Ltda. 

A Santa Casa de Misericó r
dia do Rio de Janeiro, na qua
lidade de núa proprietária das 
duas primeirr,s fazenda~ e de 
plena proprietária das <luas 
últimas, rhama a atencão do~ 
interessados n~s alud1déjs tel'
ras para o Protesto Judicial e 
Notific~ção que interpôs no 
Juizo da Comarca de Novd 
Iguassú, cartório do 2° Oi1c10, 
s ito OH rua Getulio Varg1,s, i8. 
que aprecia e examin.. a s i
tuação jurídica das f,nen'das 
em aprêço. Faz sentir, outros-

O sal de cozloha além de 
ser iadispensável ao bom !uu
clonameoto dos órgii.os. torna 
mais •aborosos O• alimentos. 
Mas nem por isso se de,·c 
abusar das fgu.rlas .algudas. 
O sal é ellmlno1lo, em i:ran,Je 
parte. pelos rins, e, q111111d11 

em excesso. pod~ ir11lú lt·~. 
causando sC:ria~ dcsouh::,~ uo 
org11nlsmo. 

Proteja os rias, e,·Lton,lo o 
abuso de sal nu ~lhnenta\'fio. 

::-Nrs. 

Madeiras e materiais para const.!ução. - Fabricantes de esquadrias em Aeral, 

Dletribuldoree do Cimento MAUÁ. - Chapas para cobertura e tubos de Cimento-Amianto 
CMLIT. - Tintas "Atlantica", Artigos Sanitários, Manilhas, Telhas, Material Elétricu 

sim, a qualquer interessHd0. 
indistintamente, que nenhuma 
modificação, loteamento. <lF'~· 
membramento ou venda pode 
rá ser feito das aludt<ias Ler 
rr:as, por quem quer que sejH, 
senão pela próprio ~anta Casta. 
únict:t proprietária da5 fazen-, 
das referidas. 

Rasgou seu terno ? 

SERZI D EIRA 
e Hidráulico em geral, Ferragens, Louças e Artigos para pr;;sentee. 

Rua Marethal Floriano Peixoto, 2210 - Telefone 47 - Nova fguassCsi 
Mini1t,o Lofoy-•lf• de And,odo 

Rua Bernardino Melo, 
no 1549 

NOVA lGUASSU' 

Doméstica 
Comerciat 

Sorveteiras 

da 

General 
Caminhões 

Carros 
Pe(as Acessórios 

P1ovedor 3 1,_ ___________ • 

* 

luto Peças N .. S. de Fátima __________ ........, __ ....;.,,.~..:;_; __ 
P1·eza<lo Senhor : 

A Firma 0111•,•ira ,'ic ,Jortlão, prop:-iet:'lrb tia All'l't) 
PE('.\S "· S. Ili-: 1-' \TJ~L\. Organi1,açüo l u n d a ti a ,·om 0 
objetivo de suprir o nwr~:tdo de 'lova lg-uassú co,n o que 
há-de melhor em materHdS para automóveis e acessórios 
em geral, vem coloC'ar ao inteiro cllspor de \'. s. 118 suas 
novas rnstalu\·i,es, sitas il ,\ v Gov. .\maral Peixoto, :l93, 
(antiga Mendonçu !.una). nesta cidade! 

Na ex_pectativa da honrosa visit:1 d(• V.S. e certos de 
sua preferencia, subscrevemo-nos atenciosamente 

OT.l\'EIRA & ,JORDAO. 

«-Hhr :,: Cs«<· e 



G C0llHI0 DA LA V0UllA Domingo, 24 -XI _ 1867 

Qu.ase 400 n1ilhões 
instituições 

de 
de 

cruzeiros 
cultura 

para Boa N L1triç~ 

Das:inou o Govêrno ê:ite ano mais do dôbro das dotacões de 1955 para 
a manutencão de .,ossas grandei casas de cultura e arte 

l .ra. rlotaç .. u fi?luhd cJc 371,J rmlhü e d~ cruzeiros lol 
flt•,-tina1la J11•Jo (;ovl•rno HH ir1:-.t1tu1çut•:-1 11ue ~" rh·<llt·nm o 
hl'IHHI U (',·aura ti,, [HIFi!--0 f)O\'O, , q•r(' ... l'UlUndo Jllcl~ q11t• O 

d,1hro tht!>- v~rhn!il ~-•llrlt.idns t•m 1~:-,-,. pur,, th·zt,M·'l'.'o •·ntl-
1.ludei-:. entr,· 11s <p1:1i,.. H\'11\tam u Hihlln't•c·a :\:1rlnnal. H D1r1·· 
t,,r ia do P.1trimú11lu lllstor1t•n o Ar11,tr,·n '-ttr1011ttl, o ln~lilu 
to :\~u.-lrHl. ' I "" l.t\·ro t.' ,\rq11l\'<H1 Puld1<·0~ rlí' ,·nrio~ u1dda 
, 1t~:-. t.JH. Ft>d1•ra\'li,, c-nmn n ... do Uln e ;rau,h~ do Sul. P1•rrrnm 
lu1co u Htth•,1 O rn•ut•11t1, rta, d il:it,,·õe ., \ elo poi-sll,il1t·1r a 
t'~Sll~ r1•p1rtlc;ü1·~ um ron--idi•r:n, 1 dt;>,1•nvnlvimt•nto m1q ~tln!<. 
p rC'ICntm3<·{,._,,.. pnr;.. n nno rm c,1r:-0

1 
no l'Dmpo dos ,•urso-. 

d~ aperre1,·11umt•nto .:• cst.~~iui:;. 

Cifras e lnstituiçõ0 s 

Hc~i-: !"',I mllhiit•3 à U1rc·or,.1 110 J'atrim..,i.Jh Hl .. tórlco e Ar 
t1-1ttc:o ~11t·i111111l puro ch•r pr• l'l•Pi,,:lllrncnl•> ao ht'II trabalho 
eh• ft'"-ln11rar 0:,4 mo11'.l'.111•11t,r .. h ~tl>ru·os • flC4,lllradôH em \·(1-

rlus pontos cio Brnsll, ,1 J.4 11 11 J1 s no St:n·iço dt• l:á,lio 1>1 
1·usiw I·:1iu,·ull\'a, Jlaru contwu ,1· a trn11 tardd. ite complemt•n
hH 11 t. ult11ra do po,·o c·oru J rc1gr,u11oçi\o fll'lf-c•inn:HJu: ~i}l 
ndl1õcs ao Insliluto N11<•in110I 4io Lh·r,,. qw~ •·st I r1·01i1.and11 
o plnnn rln r•:1u•klop(•dia Br:1,.,ildr;l n thu11Jn tníeio a nrwus 
'-'41h.çÕPA d4~ lh·rM•: :i::6,1 m ., .. -,.~no ~l~n,~·o S~··ln11;1I ,IP T,•a. 
t,c,~ 1J.:l n,ilhiu•§ ao Mu ... ~11 til!oo!orh.•" ~neii111ul~ 11.!l ndlhõc- .. 
no Obst•rval{1rlo l'~u1·io11nl; 11,S milhuc·s no ln~t1t11lo NHl'ional 
d,1 l"inl'ma f-.rJ1watlvo: 111,; 1111lhõ<'~ u,, Mu-.,eu Nuclonal rk 
B'-1loe Artes; 111,6 milhões uo ~lust'11 lmp1·rial; UJ milhfie:-c a 
,nsa d<• Rui Barbos:,; 4,:1 mlll11les 110 (11,11t11t" ,Jr,nquim Na
buc-o; ~-ª tnilbues ,, romlssno !\/al'ional <IH Helas Arte•; 1.6 

S undo aconselha o SAPS, 03 rlementos princ:; 
q11P Of:>C'e$9jt·,moS para UOl8 hOA 8hmentt1ÇàO 8âO I jil f1" 
protem.-s. 21 As gordura.:: J) - Os hLdrato3 de carbo As 
~J - O c:011"10; "i) _ - o. fósforo; l•J O ferro, i) A r,c,-
mm::. H; H) A v1tamtn;i C \'lt.11. 

Ve-jamn!I qua s são os •!.mentos ricos t:m prote 
s:.n êleo. a) O l•ite; b) A ,·orne; e) 0• ovos; e d) o fe,ii""'-

!:om melo litro de leal,., 1 ~, cramus de carne um~-
e 10 gramas _de fc,Jão, um adulto norm11l terá carant do Povo 
si ótima diâr10 de prott:ínal1 rle primeira qualidadP Por!r• 
n'io df'\·emos comrr só al1mtnl•J~ ricos Pm protPínas. A ht~" 
dt'vf'm ~er associarlos mmtos outros. para QUt" a ahr:ientaçã: 
.. , J 1 varíed~. como f') deve S('r 

O Jehe é o t,limtnto que fornece !s mt>lhorrs protet, 
n:,~ O escorbuto e a cegu.:>1rn noturna SJO c&usados pela fal
h de v,tam,n,.s C: e . .\. respet·hv:1mf>'nte A v1tam1n. e era 
ron_tra-se. por exem11lo. no CAJU, na 1aranJa, no limão na lan
J:(·una, no ,n:.mão_. no espin11fre e na:,1 folho~ do na~o. Si'.ia 
U )~S fontes de vitamina A. entre outros alimento!. os seª 
cumtrs: óleo de f1g~do d~ ha alhau, figõdo dtt v1ca. mante1• 
Jt,1, ôvo, leite e queíjo. ----------------Dn t,1tal de :i;1,3 milhües, , Olados pMn l!l57 pelo Con

l!resso N,l<'ional. :i2 6 rnilhões lo, •m d,•,l!nudos ú Blbllo1ec11 
Jliaclo nal, para ~ariqu•cer suas ,·oleções. 11rlqulrlr obras ra
ros, r repurur bll,1:ote<'ânos e estunulur pesquisas biblw~rt'l 

ir.,Uulo no8 \rqui,·oq, PúlJ1i1•::•~ do \liun~ nerni!il 
n,o Grundc ,lo Sul e Bahin 

1 
Pernambur•,,. I f Leiteria Mineil'a 

Instaladora 
. --1 O cacão 
11 p~lment~ na <·ostt\ du h,ta lu ,10 Marnnhfo. O f,lco dtl ligado 

Serviço <le Har e Restaurante 

leite - Queijos Manteiga, etc. Cont•nental I º caçàn (• abuo, ente nn ,\tlantlro hrasil,·lro, prmcl-

dc~te St>láqulo substituiu \'U11t·ljo,ttmcnlo o úl~o <.lo Baca· 
DE l~uu, t1emJo mt•srno dua'4 vr1. a mot-1 rico ,~m protC'(na Além 1 

lza'·r Marc·,ano do e Santo-- disso, dt1s suas ,,,c .. ru, pudcm ser exlr11ido, vários produ- I va m Matos & Cio. Ltda. 
• ~ tos medicinal•. inclusive a insulina e a pep•ina. Forneco! 

também ingredientes pnrn a bhricaç,1o fie tinta• ,·ernlses, 
velas, cola. s~IJílo. seu,10 o couro emp,·egado nos calçados. EstA aparelhada para executar todos O'! 

serviços dti Bombei:o, Funileiro e 
Eletricida de. 

Atende-se a domicílio 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 2558 - Nova lguassú 
MOVELAR 1

' 

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

Costura e outros aparelhos domésticos. 

Rua M arech al Floriano Peixoto, 2471 
(,Junto da F\ .\NILJ 

:\'ova Jguassú Estado do RÍ'l -~--------------A fibra do rami 

Fenação rápida e moderna Vendas à v ista c a longo prazo 

Mauricio Kotler 

A fibra do rami presta-se, de modo e,peclal, ,ara te
cidos fortes do tipo !los de mó,·eis estofados, ta eçariu, 
cortinas, etc e. nos automóvel•. ser(l particula rru ,ate útil 
para cobertas de assento, e descansa. braços, b< m romo 
para outra• partes sujeitas a um severo desgaste. T Jo forte 

!e ,i\o as suas tramas que !oi precisamente nessa !oema que 
a usaram, para guarolçiies de paraquedas, as !ôrçab aéreas 
canadense e britânica. 

Jlio, os métodos vêm sendo intr oduzidos no processo 
da fenação. com o fito de !aclliler sua fabrlcaçiio na época 
d11 chuva. ,Ili. exislcrn i:randes máquinas que fena m as lor
ragens quase lnst1ntaneame:ite. submetendo-as a urna cor
rente de ,r sêcn. Trata-se por~m de aparelhagem muito ca
ra, !nace, ~lvel p•·r enquanto ao pequeno produtor . Para este 
a rnaii:. r '- .:ente J~sc0Uert11 consiste em ·um !--is tema df' rôlos 
com pr\!~sores que se ada:-;tam fl.; ceifadeiras t• <111'11 esma
gam a forragem, à medido que el., vai sen·!o cortatl11, facl
lltR.odo u. '-UH. ,ecai.:t.'m râpldn. ü&.stan,to 1nuita:-; \'PZ, s de ;í o 
6 hor .. s de sol para a coolecçã,, de (,timo !euu. 

Mercearia Carvalho 
Box 23 - Cialeria lguassú 

\'cnúas por atacado e a varejo 

Grar.dc deoósito de Quei jeis, Manteiga, 
M orta dela, Presunto, etc. 

Entregas a domicillu 

Av. Governardor Amaral Peixoto, 311- Nova lguassú 
1 

Tro~~1~~,~~r~~eu~~d~s !!~ie·-é,-s,-dm-~ -n~--•. 1 

trado t·n1 !alJleles ele i ,7 grAos f,lü !,!;rarnaRJ. t\ão MC deve dar 
os talJl.-tf"s uos animul-,; juntttmc11le cum o l1qullJn, mott usur 
uma gu,rrara pequena completamt>utc seca. que dcixP l'"-cor 
rer YtH"ilrucote o~ tal>l .. tes d·1 ~arn1ra it f.!ltr1,?;anta do animal, 
t!Vitimdh 08Bim li p<isblUili4lade tle engn~g:a lo e complicar o 
proLlern•. 

Bazar São José 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 2215 
lei. 413-J 11 (por favor) - Nova lguassú i: 

".-... ---
·~·~·~·~~ .... ..,.~ ......... ~ ................ ~-
NOVA AURORA 
Bairro São Jorge - Ramal de Xerém 

TJ'.l:RF.'10S i-DI E.:\'111.\IJA E SDI ,Jl'ROS 
Pró"imo a Beltord Roxo - Facilidade de ('on
dução - Ótimo clima - Frant·o progresso. 

Loteam entos in~critos no Decreto-lei 58 
\'E\IJAS: ,\\' liio Branco. 91 - ,,• and•r-salas 10/12, 

ou ctom o sr. Jow \'leira de ~leio, no local. 

EmprttJ Flumintrut d, h pan1do Ttnitorlal t Agricola ltda. ·~·~-~~-~.~~··· .. ·~· ... ·~-=-~~-~ 
Fazendas de Madureira, Morro Agudo, 

Tinguá e São José 
A Santa Cu• de ~l1tric6rdia do Rio de~Jaociro, 

núa prnprietãria da'tl. duH prímeirali' lazea du,. e, plena 
prupnetária d11 du3~ últira3:-, _torna 110 conhecimento 
de quem in tere~~ar J>O"iU1 que ditas ter ra"\ n!o poderão 
.. er \·endída,c. a neuhum prele'tlO, nen1 tampouco e,p!O· 
radtu a:- pedreir.11 e, iitente11. por quem quer que -..e1a, 
senão pela própria Snnta Ca,a ou quem leialmente • 
repre•ente. 

.\IINISTRO LAFAVETTE OE ANORAOA - Provedt 

t±ê\±e*•; e••• •• 

1 ~ 1 

Fernando Celso Guimarães 
AD\'OGADO 

1 
Rua Cietulio Vargas, 58 - Sala 14 - Mova lguassú 

Diàriamente, de 9 às 12 horas 

t ~E.XIGA , RINS . PROST AT A 
URE.THR,A , DIATME.SE. URICA 

. E. ARTHRITISMO 

iUROFORMINl\ 
,, ;;- DE CIFFONI 

j AJjT,1$.EPTICO-,DESIHfEC TAftTE E DIURETICO 

PRODUTO$ 

(RRCIIN~ 
,tAICC.\ REG ,~ rR.\ll \ 

GRA\NJA.\. CA\IROIU'NA\ 
LINS & FILHOS L TOA . 

A ves - C·.-os - Pintos - R.~;ões 
A velina, Suilina, Cevalina e Gadolina 

A V. NILO PECANHA, 439 Tl l . 55 -NOVA 1.:;u ... ssu 

m 

Ft rrn{;ens T,ntDs Artif,o; 
esco/arc$ L-:-uçt?s e Cri•tnrs 

EDUARDO PIRES & CU\. L 'TDA. 

Cansaco 
visual 

l 

! 
,), 

~ i111prescind1n•I .:1 lwa_ ,1sú,,. , 
A mb ih1111lu1u,·úo oril-('.tlla m1 ! 

,\ ilumtoa\;!lo <"Onvcnlrnle l.· SE~~ARIA INDEPENDÊNCI~ 
Rua Amaral Peixoto, 292-Tel. 34-tk,va lguassú meroso• der. 11,,- ti~ ,·i.19 , '' I 

, rc poui,;á\'l·I por ,áríol'I url 
\~ dt-11le~ d1• trahull1,J •· pcla in 1 

.,,...-s; ~.,.~-·- r.ap3cidade pro~re:,iliih , pari 
,------------------ -, u!l t1ti,i•t11,lt·s ruanuuh 011 tu 

Curso Washington Luiz 1ectua1s 

Aprl"nda datllOJ?nalla com t·llcleodn t, urku•, o uu!iequeotE.•ml~uh•. rt.·rlut1 u<·t 

Madeiras e Materiais para Construcões, Ferragens, 
Tintas, Cal, Cimento, Tijolos, Telhas, Manilhas, etc, 

OLIVEIRA & NUNES LTDA. 
Rua Ministro Lira Castro, 540, 

l•ATll,llliltAI IA Cll-WIALIZAllll I E\'ltt• ",an,açn " 'ai ''· 

proft-iuwra <lipl(IIIUSdD. Ma11u,ua nov onlerem t:'8

1 

1 drutrs do trabalho prorurc11 
diplomas ,·!oodo pela ltcmlugtou. Aulas diur••• • noturnas. do realizar Hfll8 r, .,.,.,,. "'" Telefone 98 .,, Hova lguassú 

(l RSO DE TAQL IGR \i'IA 01· ll !AI JZ \1 O i omMeotea e, n ,·e 11I, n t ,reu h• •• ~ Estado do Rio 
A V HILO PEÇANHA" 4?6 - S08. - NOVA IGUASSU l11r,unlnatloa. SNJ•s t!'".;.:r~-,;;.--•,.:-_ 1 __ ,..:,;:r~rz,, ...... ~--.-·~--.... ---~·~-2'"-.--~-•-•..-.------•z.,,...+JirlS-_,-, -----------------~..=..:=., ___ ~-·---· ... ·-·---·---·-·-·-·-·-·-·--·-·--·-·-·-· ... ·-· .... ~~.....,. ..... 

! E IT} e o 1 1 l l) i 11 a e ã () e() l l l o ~ l ) r ( ) ( l Ll Lo ~ l ~ o .\r a 1 

'1 Mercad·1nho Fa·!x· a Amarela apresenta n a T.V.Tupy,aos domln901,j12

1 

hora!.: B e LI e ff E A o v A L. ~ Coloque .. u• 
envelo ... es MEACAOINHO FAIXA ... ir.a urna no 
AMARELA f. 1 "r Tib u q d<· Bernardino M 1 

"ª • e• •• ~ .. ~...,. ........ ~-- ----· - ·- ·- ·~ ·- ·- ·- ..... - -.-·.,..·-·-·-·..,·-·•.. _.....,,..,.,...,. • ....,....,..___............,..,,.,,,. 

f 

I 

1 
1 
i ; 
l 



• 

1 

.., 
oa•tngo, 24-Xl-l!Jõ? COltltllO DA LAVOURA ______________ , --:;;,..---------==---:::--~----==========---===::-::~ 

N. otícias. da Prefeitura Vende-se ~~u~º~~b::u~e:ir;rº Prefeitura Municipal 
A meritndu C!-rnJar vai Rer, Jlnalmente, eslalJelerJda â~~a~~ ;,~,~·n1::tJº~~ºa;; P~~~ Resolução n. 597 , 

1 
d e.-

478 554 
"'l 

Muolclplo. fleRJr 0~ Jlrlmefro" dJaa de Julho do ror- formacões com O sr. Sebastião .Abre o (rtdlto Suplementu n4 lmport•n<IJ de <rS 8.142 7JO,O:> e Lpcc,,1 . e ,.. ; ,~ H 
,,11tf ano c1ue o pref~lto Ary .~rhtu,·o. alravPH do SAEP, Reis, à trav. d. Mariana, ã5. .\ C'itmnra Muukipal ele Nova IJ!ua~~u. pHr i • .-u~ rq1r1'!:wnt:u1ks l•·;.:,,1 ~. i.,·1·rt: ~ .., • 
,.,ntei,,n,·ldaodo NlÍ<lrço~ n~ !-entldo d(~ estabelerer e8~e Rer- Nov8 lguassú sanrlouo f' prumuli;?n a Ne::ulnlt, Hesoluçil(, n, .. ot, 

1
,., 

,rrn U esroJa~ munfctpiHS, por Intermédio da f'ampaoha Ai t lº Vir~ alit'rtn o c.-"'dtto Suplf"mrnta,· ~:;.1j~'1",_~,
1

~

1
~/

1
~,~

1
7~ '":;~ "nh: ·~

1
1· 

1
,.
1
:~1:' ,! ... ,':'..,~ 

~~;,:n{\.!o~: f!:~~d:o~i~~i«~ª!'nuoJrlpa_J. 8 satl!-ifOÇlio de anuo- Vendem-se ~Taª n;ªhen~c-º;, ~~i!-·~l~-~-1~;7~('(:~1~!".~u~:~~~t1,,c·:;~~;:1:.e'!u;~~-:t1~ f'~ ~ulntt>, rdUl':A1,<1. 1 

1Ô,u,:?uracuo. no próximo dlo. .!fi, de tuo relevante inl- 1 portes. e uma casa de resi· 0rtam("ntArlai c,s Cl'>li;,"~~n:/',:'~~1';_:;,;_"1;\.~;,'1-' "~·~, .. n 
('la~! do pref~tto Ar,\ Srhla\.'O. pof~. logo de loicio, seruo dencia pegada à loja com a 1·~;~" C'onsi(?na(':\n 2-,;11h-c-on,lJ.•n.,,;.o h .inm,Q.1)0 ("()li-tio Arr:in1n J-'ol'l:'Cotn .,.ª/;.1_·~.~ 
ela eflci8dos os aJunos dos i;.eguintes estabelecimentos de salas. 2 quartos, cozinha e 6rea ,.-q _ 11~6~~~~: f~~t1~~~

0
s~::~;:i::~~',7,. F.n in"' l4' ·~·; 1, 

btDI o (irupo~ Ec:.colorPb J\1annpl R~is e Ratllo de Mefqulta nos fundos. Mede tudo 12'<46. ·~ con~l~c:l<;'Z'in 1 3.ooo.on G1r,.i!IIO do ln<Tl1ll1'1 Sil'-'! Ir., 1 r1I~ tir, .IOt,_,., 
eot ~\fesqulto; Grupo Fo;:.colar Prnressor Paris, em Belforci Rua Passa Virite, HO, dO lado ~~ ~=iub-<'('ln"l.i,:n,v·~,o ;• ~-OOf">.t>o l>l ,·or,L,,i. d,: r-xru:lcii•s an'c '""''""' nu in:

111
1 

,m •. F.t1cola ,\mélin Barbosa de Moura, <'m '\1e@qulta; F.scola da Igreja, em Queimados. Trt'· 11411 _ 2- ~, :n.oon.n,, dP f"'rS ;.
1
,u

111
_
1
,
1 1

. 
101

" r nnc., rr,11 .. ..+11wf'ntn~ c""''""1-
110;f· tfaddad. em .Hell<lpolis: Escola ,\ ry .8rhta,•o, em QueJ. 1ar em Nova Iguassll. rua Bar- 0-10 - 2 11 :to.uno.o•> ro,, ,·nm;.n:in,,. d1~pMto nn art 11G rt~ u1 orw: .. 111,·..i 

M• d:~ e Escolo ílu1Jen1-1 FalrOo, no Bairro da Chacrfn.ha. ros Junior, 1:ío~, casa 17, aos f~~ _ ~ :~ 1 ~~-~~~:~~ da~ Mu~1
1
~t"~}1dt•t;·;~;. ,inulad,"l n lfnl•º""""' .. dv t ~ 

IDI Ào ato jnaugural, que está marcado para ds 15 horas. domingos, com o sr. Francisco. O-li 3. 1t 30 ooo.<,n fl.
291

.u~.m 
10110 

n.i,
11

.-,". duz,-n
1

n,i: ,. ~..i« mil ou7..-1-

i1tJrâO pre,;enteE' altas ªJtorldadeq municipais, estaduais e 1 2 ~~~ = :t 1•1 15-000-00 ros>. dos sa1d, d .. ~ ... Gu1n1,, v .. 111.;.i .. dcJ ornmw,,,11) f derals lncJu~iVE' o f.lr .• osé SaJq1dor .Jullnoelli, diretor da Vende-se um prédio com ter 011 C'On.-.lr,nnçJn 1- sntH::OMl~n:)f;'\O IJ ~·~~:~~ vlgent.c- c,s Ji ·ls&o 'E.xtra-F.s:cr,Jar, do MJolSlérlo ela Educação. reno próprio p:'oh- 101 - 1· ~ 2;~:~~~:~~ r';,;:~ fnns\fnac;-,o sut.-cnnl,,i1.:n.,,.:o 1 115.ooo."'° 

de Nova lguassú 

' - Prossegue ativamente. no Bairro Califórnia o ralça- <ina, medindo 10 X .,Oms. â :~: - ~ <Uh·<M<l~nac:,o •• 70 ººº·ºº rn • li 1~Z:~-:'.~::::: 

:ue,::a ~:s~i:aZ~
1
aºt~r~oc~tó~~:e~r: Ji~~:b~~~:rft ser inau- ~~:t~º~:r~i!~r C'O~r:~.

1ªc~~~ ~.~ = ; ·-1i~~:~~ !~ cnr.sl~na(J'> 
1
1
1
1b ~·:~:=·-~~ 

ª ou Orlando. 1--t 130 f)-f)O no 4•.z e. M 1'.'>.000,cn 

1

--=M A N O E L F U R TA D O G AMA l i~: = j sub-con-:1i;n3r;in (1 ·~~:~~:~~ :: = consit:ntl~1° 
1
1 :.-,.111i-, onS,t;n, i"io 1 tg:ggg·~~ 

A o V o G A D o Vende-se um bem montado ~i~ - l '\50.()00,00 8'0 - ::-sub-cl)nsl~ i;-Q. Ili ~:=:~~ 
ocasião. .;:~:;tirio~u~rei~u~~ 8'31 - cnnsi,:n3cão -e 100.000.00 ~!~ _ 

CAUSAS CÍVEIS, COMERCIAIS E CRIMINAIS Frontin, ~6,,, lei. 38 j-J l, de- :;: = • : 
1 
r"~~~:;1 :;:i _ oonslgno~&n //~ !~f:E~:~?, 

Eacrttórlo co Rio. Ru• Senador D,ntas, 118, apt, 416, 4° ,ndu pois das J-Jhs, com a sta. Mar- ~~: - : -;n~--~~:00 99-l 1i-!.:..1b•consl1,;na<_·:;.1J: ~-'~:~~~:~~ 

1

2" , •", 6" e Sábados das 9 As 12 e cf0 s 14 ,\s 17 horas Iene. GOi -- .i 1.,00.000.110 iss1 3 
" ... 

0 

fll3 _ 100.ooo.oo ~.a - 90.000.00 
.Em No\' a I g u 8 s s ú: Ru• dr. Thibau, 287, ap.,ts. 10T/102 Vende-se um a sorveteira Art. 2~ - F'l('a 3b~rto o Cttdllo Especial JlB Arf -1• - ., p,·~~enle Rcsoh1,·io entrarlt. em 

3a• e 5u.feiras a qualquer hora usada em pertei· lmpoitancla de Ci-i nt1,.s5-1,2o (Quatrwcnto~ e c:;~~r,u11 vl,:or n.i dat..i de ·ua publlc0o1;·ào. 
to estado de funcionamento, e c..ito mll quinhento~ e c-inquenta e <1uatro cru:r.f"lrcis Art. !;.• Hevoi,!am-~e as di ... posii iju em 1.on-

1 Um P6slo pú e; R REAL DE IGUASSO com todo apetrecho de fabri• e vinte C'Cntavos), destinado a atcnd-=1· ao~ segulntc.s tr.ál'lo. Preteltun.1 Mur\clp.al de NOV.l li:_1,IÜ'IÚ, 21 Oe 
MI S • • • cação. Preço: 25 mil cruzeiros, pagame.:;•~ ;.Jatrl<ulas o anuidades no total de C~ novemb,o de ,..,, 

bllCO da LBV (on,uno para llalntta de 1957 á viS
t
a. Av. Nilo Peçanha, 829- !!~~~·2g s~~~:~~~c;~1i;11e0 ~i-ºuª;e~~~:: ~'1':i~! ~~t~~~'~: .\_{~\ SCIIf:\ \'O - l'n teit1 

Hoje, As 16 horas, em Co- 3• ApuraçAo votos Vende-se um terreno na rua ____________ ,4 _______ .. ______________ 4 _____ _ 

mendador Soares (Morro Agu- Aurora Leone 602 Silva Junior, me• Alugam-se quartos para ra- 1 Acordeon "lscandali" 1 Bairro Moquet4 VENDE· SE 

PúbUco rlll, sob a orientação Maria de Lourdes :JOO e água. Preço: Cr:; 170.000.00. centro da cidade. Tratar à ruo VENDE SE um novo. oe 80 monbdo na rua lr'cema 
1711 

dol será instalado o Põsto Maria A. Delgado 525 dindo 9 x 20. Rua calçada, luz pazes solteiros no 1 . um Bar bem 

do Núeleo 3 de -""º"ª lguasslÍ, Alda1ra A. Ramos 100 Informações na redação deste Qufntino Boc?iuva, 4:l - no Baixos. Tratar â av. Nilo :e· º • · 
da LB\". Ma1·Jene Monteiro Arantes 2-5 jornal. 5 Escritório da O.T.A.L. 3 -:1 çanha, 412. 2-2 Ver e tratar no loc.L. :1-:1 
.... 1 • - • ~~ ..... ~ ......... ~.- ... - • ~ ..... ~ .................. ~ ......... ~ ............................... ~.~~·~·~· ........ .._.. ........ ~~~ ........ ......... 
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OUAL E O SEU CASO, CARO OUVINTE? 
1 < 

- T,ob:,Jha enquanto 0u-..e 
rtOvelo r 

- Cai em ê.dast ao o.Jvir 
Chopin t 

- Sofre com os desve11l11ro.s 
de seu time~ 

- Faz duelo com o s•u con· 
tor predileto t 

- Cosia de música iua~ 
anle.s óe adormecer t 

MG -136 - linhas moderníssimos de grande 
,obri~dade, Imbuia ou pau-marfim, -4 contrôle1, 
3 foi•o1 de onda 6 'l6lv1.1lo, el111tõnico1 e.e. 
2 alto folontH de 6", com imã permanente. 
Ull,o·ur.1ível. 

1ól..rio e el:gu ,h1u.uo lJj.,. tHJI ""11L111.:ições 
di, có1•1, o eholl10 3 ,..,nt.Ql 1 2 fo11,01 d• 
onda .S wQJ.,1,1l01 Um ollo folonle de 5'', ,..,m 
,mU permonenl"" Verdodvug ,r.,io elelrbruco à 
'"º coi.;•ceira Som•nte poro 1 ,O vv/h 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

MC-1510 - linhas modMnos, em imbuia ou pau• 
marfim. 5 contrô!e1. 5 faixo, de onda. 10 v61vulas 
eletr6nie'.1:n G-E. 2 oito-folantes de 6", com ímiS 
permc:rnenle. Sensibilidade e akonce e.x.C'.apciOnois ,------------------ --

1 ~ 
1 ~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 cr61icc:n. Imbuia, pou-morfim ou mo"no . .( contrõ,es. 
1 2 foilr.01 de onda. 5 "álvulo1, Um alto-falante de 5", 

MG- 325 - M,m,phottic - linho, modernos e cristo• 

J __ com ímõ permanente. Potência e fidelidade sonora. __ _ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

MG • 1 S9 - Gabinete de imbuia, Edilo profiulo• 
nol com medidoras de intensidada do ando por• 
todora e de tensão do linho. 5 contrôles, 5 fohto, 
da onda. 9 \tólvulos. 2 alto-falantes da 6"', com 
lmil permanenta. Alcance • ser.iibUidoda lncomwn,, ~sso Mais lmpotfanfe Pror/ufo e' o Progres1o 

GENERAL. ELECTRIC 
.. , 

G E N E R A L E L E C T R I C s. A. BRASIL 
\1 1 J ,r C, - ·-··------- • .. _.. 

1 
• 

. 
! 

• i 
i 

' 
t 



Citmpanha da plan_tação em ~:.~:,!,~ºd~s!º~'.i 
curva de 1uvel se/ho Administrativo 

Ko,so pais está. perdendo o seu solo lf1·ttl, porque o 
erof.;{10 allogt.4 tl camRda de terra agrlcullá\'t"l. cttrn•gaudo-a 
para ugJres onde nl\o pode ••·• •pro1Htle,la. 

l'm do• latore, que eonoorn, tndubll1l\'eJmentt1 pera 
ravn1 ·c.-r a acao da águu da r.hU\'R. que c.11,1 -.ôbre o tf\rrenn 
e provoca eroRllo do solo aL?rlrolH, é o plnntlu o a r(·spPc
ttn, :aplna execulitlas rui direção do dccli\'e, ou Hrja morro 
11bal\o. 

A fim dP mu,lar n mentalld,ule do nns~os ngrirnllore• 
Jnl'nt:ndo no~ mc~mo-, os Jdi'las do prttlt>-çii.o do t.nlo R~ríco 
l11. a OivMio 110 Fomento da Produção \'r,:etal, tio Mlnlst~
tlo ,1n Afrlcultura. Jart. rrall:ar 11mn intt"usa rnmpnnha nn 
l'lenttdo tft~ quo Oti ui:ricnlt,-rt·s s, j1tm orit·ntal.loR par,, <'xe 
rutal'cm u semrndura :--egunrJo u <lin ç:1n cio~ <·urvn~ eh• nivC"I 
riotsr para as cultu!'a~ aouai!I, qu ... r parn u..-. pc,rmanente'
Espera a Divisão de Fomento dll Pro,luç,1o \'egetal contar 
com o apolo de todus as secretarias do Agrlculturo dos Es
tados e das A••oclacões Rurais. 

Todo povo é !orle quando o -oln qu• rxplora é lértll, 
quan,Jo êsse solo ~e tornn improdu:ho ns humen~ empnbre 4 

cem e a naç!lo entr,1 em decadênofn + (S Eng I! OI-' P.V.) 

DARCY CIANNI MARINS 
<\D\'OGACO 

Escritôrio : - Rua Getulio Vargas, 58 - Sa•a. G 
Das 9 às 12 horas, dlàriamenle 

Resldên<ia : - Rua Tabelião ~Iurilo Costa, 100 

O abacate 
O abacate normalmente não é colhido de oez. mas sim 

r om a ntecedência, pois en1umto duro ainda é r~slstente, a 
fi m de poder ser transportado ou armazenado antes de 
tornar-se madaro e com l&to mole. 

O momento próprio par a a colheita é quando o fruto 
atinge o tamanho normal, o pedunculo principia a passar da 
côr verde à a marela. Quando bem amarelo o pedunculo o 
abaoate pode ser coibido. 

SR. COMERCIANTE : 
Qualquer associação d e classe só é forte e poder á. 

zelar pelos lnterêsses de sua classe tendo nela grande 
n úmero de a ssociados. 

Unidos seremos fortes. Peça a sua Inscrição ao 

Sindicato do Comércio Varejista de Hova lguassú 
Sede pr6prla : Rua 13 de Maio, 85-- Sº andar - Sala 305 

Como ~ar sal aos animais 
O fato de 11.s vitelas lamber em o ferro e roerem a ma

deira do e etâbulo 6 elnal de que necessitam de miner ais. E' 
Hbldo que s e deve fornecer aal em nbundàncla a todos os 
animais tia fazenda. O melo m11is seguro de proporcionar
lhes essa substancia é mantendo a onde os a nimais tenham 
livre acesso a ela a todo o momento. Nunca há. perigo de 
que comam dema elado. -------------

Materiais de 
Construsao ~Db.LSON 

Ferragensem -,.,.,..,..,...,.,.,.,, .. ,.,.~--cõ ... Hll/T(>U,[ f@\T'i°MOBIUAIIA lTM Geral e ------.....-..:~_.:.i,;----
G r a n i tos 

Artefatos de 
Cimento 

Areia, Pedra, 
Tijolo, Cimen

to, etc. 

F6'n ica e Loja : Rua Marechal Floriano, 1618 e 1620 

- O milho na alimentação dos suínos 
O milho é o rei dos alimentos para o porco e, ás ~ê

zes, i-,arece ser o único necessário para converter o~ leiloes 
e m 1, ,rmosos exemplares de e11pécie. Contudo, há elguns anos 
descobriu~se que quando <.iS leitões era.m encc,rrados em 
curru!s, ehmentados exclusivomente de mtlho. n&o se deSf"l

volviem devid 1mente. Houve até leitõezínhos que morreriam 
com a alimentação E-xc!us1va de milho. 

.,...,.,.,..,., --~-----~-~--~-~-~-~-~-.,.,,..,.,,. .... ~--............. --,..,..,- _.,. 
PARA SUA MAIOR GARANTIA PROCUR: 

F ARACO Loterias 
UM!\ t!l\SI\ Q UB NRt!> PI\LHA 

lha Mal. Floriaao, 21Z& 
Tel.Jll-NOVA 1ou .. ~sú 

1 

Tr ... Slo Maten, 58 
NILÔPOLIS-E, do Rio 

T A 
, Registro de I móveis da 2 • e trcanscr lção 

!:' _ de Nov a lgaasslí 

Herme1 Gomes da Cunha, Ollclal do RtRl1tro de lmóvrl1 
da 2• Clrcun1crlçlo, 

Ptlo proentt, atendtndo 10 que lhe lo\ requerido pnr 
Raquel Fureln dt Souo, lnllm1 Cirilo Jo1t de Souu e .Joio 
Antonio de Arauto SIiveira, por te enconlrarem em lugsr_ ,gno · 
rido pau computcerem em seu Cartório, à rua dr . Gelutln 
vu '11 IIO ne1t1 cidade, e p1eutm II lmport1ncl11 de C,$ 
21 eãD ÔO e' 10,800,00, ropectlv1mentt, rtlerrnle• b pre1t,:_çou 
.,1;1 , 1 d11 doa lotrt dt terreno 11tu1do1 na "Vila Raqurl , no 
20 dlalrlto dote Munlelplo, Queimados, por fio pronielldo• 
com rir • 11 que 1e vtncerem 11t a data do p1g1meoln, 10h 

nl dt • decorrido o pn10 lr11I de 30 dia,. 1u~m 0P comprc • 
~ I ; ,aclndldoa e c1ncel1d11 11 reapecllv11 averbaçl'lr•. nos 
~ 1~ do art u pui1nlo ~·. do Detreto 3.07!>, de 15 d• 
: :.:mbro de•1g)8: Nova teu~nO, 16 de novembro de 1~:_ O 
Oftdal, Hlf-• G-11 t111 C1tr1ltll, 1 2 

H) He&bnr }t mrlusfio de J 
sôclos contr1hu.intes no q J.adro 
Soc1&I; b)- rP.r,hzlf brí!vemrn 
l<' urn lornt>io de uHurac ,"; Red. e Oficina, : Rua Bernardino .~elo, 2075 Telclo11, Ili 

11. z-:ii'i ANO XLI NOVA IGUASSÚ (E,tade do Rio), l4 OE NOVE'I\BRO OE 1957 
) - fttzf"r cun~lgnar na!\ h• 

ChRS i11c.Jivldu;,is dQS ('). 4 di C'• 

tores L1iecy S1mas VasccnC('· 
tos e Jn~o Gonçalves C: .. bra, 
bl•rn assim nas dos r-itlelns j 
\ntonio Olavu Concah,es, /\1 
noldo n'ílngf:'l de Ohvcirn. ll"l· 1 
t. 10 Ch11ml>artll'. O,·l"li C:'.>TTll"'11t. 

riP Otivt1n1. Ot 1c1ho d11 Sli\",, 
l·'~koo. Rud1h·y Alarc 10 B q 

bosa e Sinesir, Frrre ra da s.1~ 
va um voto de louvor pt•itt 
conquista. dP maneira bt i\han 
te, do 2., Ca'llpeonato Muni:i· 
p,I de Futebol dP Salão; d) 
a~rAdect"r à Superbol os v"to:,:. 
d~ felk1tações prld pa•sagt"m 
do nosso anlversãric,; e) - f1t· 
licitar P agradecer bO V.ct~QIJI· 
nho de '1orro Aglldo o c,>n
vlle para tomarmos pule n::1s 
solenidadt:S comemorativas do 
seu aniversério; t) - realizar 
no próximo dia 30 um-t noite 
de Convivência Social «Bingo»: 
g) - nomear os :,rs. drs. Fer· 
nando Celso Guimarães, Mário 
Soares P~reira Junior e Laerp 
P1 isco Chamb·,relli para orga
nizarem e dirigirem o torn~10 
de "Burõco"; h) - lazer as se
guintes nomeaçõe.;: Para os 
cargos de 1° e 2º Sec1etãrios 
os srs. Osmar Laport d .. Mota 
e Altair Soares Pereira, res 
p~cliviJmente; para os cargos 
de 1° e 2° Tesoureiros os srs. 
Azuil Menezes Sampaio e Al
ceu de Sã B1ttencourt, respec, 
livamente; para Diretora de 
festas de arte e infantis a sra. 
Hercy Charpinel Gama; para 
Diretora do Departamento Fe
minino a sta. Julia Yaz Mar· 
hns; pard Diretor das biblio
teca e discoteca o sr. Orlando 
de Carvalho; ,) nomear os 
sr~. Agostinho Ma1 tios Duarte 
e Irany ~1oreira p1ra o cargo 
de Diretores do Patrimônio; e 
j) -- design,., o dia 26, ãs 20 
horas. para u posse desses au
xiliares designados. 

Em rádio portatil compre o melhor, compre 

TRANSISTONE PHILCO 

e Funci::na co m Filh;1s comuns d e 
1.::r.t::. rna 

o Não possui \ cl ula, e sim tran· 
sist,res 

O Fesa me n s que um r6dio por 
totil c omum De- ro;na mJndial 

p . l~ q,ardade :\'ova lguassú, 19-11-1957. 
Nelson Soares - Prosldcote e. i vandido cm , etc li":das cores 

Aviso 
Jã se encontram abertas as 

inscricões pera o "Segundo 
Torneio Interno c.Je Buraco'', 
as quais em errar.;e-fio impre
terivelmente no pr,,ximo dia 5 
de dezembro, 6s 21 horas, na 
Sf'de social. obedecendo ao se
guinte crité110: 

••• E cusrn DPENllS 

CRS 650, MENSDIS Praça do Libordado, S2 
T,I.. 70 

1 ° - Serão feitas por du
plas. 

2º - Cada dupl• pa~ará, no 
ato da lnscr1cão, e qu~ntia de 
Cr$ 200,00, ou sejam. CrS 100,00 
por pessoa, que se destinará 
à aquisição dos premi()S .:. St·
rem conferidos aos ve.,cedo
r<'S do torneio 

Novo Iguaç u •-

----0-le_O_d_e·---~-in-• e-nd•Oiffl 

30 - Não poderão partici· 
p:1r do t ,)rnfio: e) os s6rios 
p?rtencentes õ classe de »sp: 

~;~e;~ b) 8~;e~i~0s; e~c~ens~~: Dentição perfeita com 
,aris; C) os que estiverem cum- Ma t , •. d e" t e 
prindo pena disc.·1plínar. 

Os associ11dos que desej;t.-
rem participar do torneio dt'· Um produto do laboratório Ho1teop.itl(O 

verao procu,ar, na sede soc1•I. OELHO BARBOSA & (IA. qualquer d•,s signat!mos dê,· e 
te, aos quais estó afeta a :,ue À vendi nas Drogarias e Farmácias 
orglJnizaç~o. 

l>ova l~uassú, 20-1 J-19.;7 Eolr<'gus a domlcllio 
:llarlo Soares Pereira Junior . T 1 28 1213 
Laerp Chambarelli Prisco I Pedidos ptlo e · -
remando Celso Guimarães I IA JOAQUIM PALHARES, 643 - RIO -·~-._.-~-~---·~·~·-·---.--
COMERCIANTE ou INDUSTRIAL 

Faço do 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
a defensora de seus direitos e prerrogati\'as 

.Aulsttada Jundl<a às 3 ... , s• . e sáb,do,. das 9 ;s 12 horu 
Rua Mendonça Lima, 2:lG 8ollreloja ---....-------------··------,-,v_, ...... ....,..,._,_....,....,,.,..,.,.,.,..,.,.,.,._...,. ...... _,.,.,..,,..,,_,., """ """""""-"1 

O Volante Duas Pátrias 
Leva 110 conbeclmcnto do povo desta cldedt-, que 1111 

acha Instalado A rua 111ol1tro Mendonça Lima, l6. 

e Volante Ouas Pátrlaa eetl1 eob a compe
tente dlreçl.o de Eduarcr~ Raymuo.:o Murtlrs, <1ue 
atende dlàriameote com aula& a qu8lqucr b~rc. 

AO tfOLAIITE DUAS PÁTRIAS 
l<ea Mia, Mtadonçl lima, 46-NOVA IOUASSÚ-E. do Rio 

":. ................... ,..,..,..,.._ .,.,,..,..,...,.....,.,..,., ................... ..,.,. -.- ,.. ............... _,.,,.. . ...,._....,...,,_..,,,,.,, 

As sementes do amendoim_ contém 30 • 40°, de :r. 
A extração é feita em _três pres~ou; r. prime1re. 8 fno • .,, bri

4 

óleo extra.fino eomesttvel ~ muito empregado pira 1 · ~ 
, ncão de marg~rina; a SC'g~.mda, a quent~ .. dá um óleo e:

0
.., 

_, ;,1do para a fabricaç~o de sabões e lubr1f1cação de má~ • 
,. e terceira pressão dá um óleo que também se empr P 
:1d~stria do sabão. 

TELEVISÃO 
Técnico Especializado 

RUA COMEHOAOOR SOARES, 153 - FUNDOS 
ESQL'IN'A A\' S.\'lTOS DIDfON'T 

Junto ao terreno dos Eucaliptos-Nova Iguasaà 

1 --.;-----·-·-·-----·1 Contratos de Compra e Venda 
com Reserva de Domínio 

Para a \'8llda<le contra terceiros, dlsptle O ºri~~ 1 
Lei n. 1(127 de 2 de janeiro de 1939, em •eu ar gts1!'0 
qut, tai,,1 cot1tratos de, era:o f,,er traa11orrJllH1 º.?ilrl~ 00 
puhlico de titulo• e doc11111eotos do DOMll · 
, llllPRAOO!l doc<'II' 

()ualqun regi•lril ll'ito FORA do ,lomklilo aote 1 
prador, 111Yulltlu. o doc·umt:'nto, tornando lnoper 
:,:urunlla 01111.-juda pelo n.•ndedor 

1 

1 ...... c,--.. ......... c;...~ ..... ~ . .. . .... .-~ .... ~ 

... 6 azar Sã o J? a u Jo 
FEUAGENS, TINTAS, LOUÇAS, MATEIIAL U tfllCO, 

CIISTAIS E ARTIGOS ESCOLAIU 

Teixeira • A•e•••0 

Av. lll llo P e~anba, 8 :a - T e lefone 31,,Jto 
NOVA IGUASSU - 1. 00 IIO 
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