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REAUIENTE o ensino de 
nomes e datas em His· 
tórin perdeu. dldt\tlea

roente. a slgnllicação. 
A HJstórJa-ciência estuda o 

fato sodaJ, suas causas. con
eequenclas e illter-relações. 

Mas é sempre agradável 
pesquisar as minúcias da Hls
tórfa. Tal acontece em ciên
cia< f(slco-qulmlcas: um "pe
queno nada", um raio de luz 
pode alterar conceitos e ... la-
101. 

Educacão e História 

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

\urra o [lari\o do Rio Bran
co que .João r,opc• do Cor 
valho levara então. p,ira u 
Eu,·opa. um frlho seu. Serio ü 
primeiro mameluco ~ cnrtocu 
- talvez o único - a fazer 
tL viagem de circunnav.:gn
çlio. . 

fernão de' ~Íagalhães lo, 
vitima da ing1·at1dão ele fJ 
Manoel - um cristão. E dos 
gentios - não cristãos. 

Desde o curso primário, o 
educando ouve falar da vla
geJD de l'ernão de Magalhaee. 
O navegador que deu a volta 
ao mundo, ao globo terres-
1re. 

(Lendas da lndia"): "Partlu
se dos Canárias de Tenerifc 
e foi demandar Cabo Verde, 
donde atravessou a costa do 
Brasil, e foi entrar num rio 
que se cbama Janeiro" ... 

À enseada. Magalbúes cha
mou de Santa Luziu. por ser 
13 de dezembro. Uo dia 13 a 
27 de dezembro, permaneceu 
o ilustre na vegudor em nos
sas águas. 

-~•-•-••-·-·--------,~•-••-•-•••••-•-••-•-••-•-••-•-••-•-oe-~,._~• 

Seu descjry era convertê
los ao cristw.nismo. :-.ão lhe 
valeu a experiéncln da falsa 
conversão: t1quela que dá ti
tulo mas não reforma os cu
r,,ções ! 

Essa ,1agem tem, entretan
to, caracterlsticas históricas SABER PEiFiOER 
IIDll'Ulares. • . . 

Fernão de Magalhães viveu 
de 1480 a 1521 (quarenta e 
UJD anos). 

Fidalgo da cõrte de D. João 
n, trabalhou a serviço de D. 
Leonor. 

Não !oi o jovem piloto um 
calouro em viagens marítimas. 
ADtes \'iajara com D. Fran
cisco de Almeida (1505); com 
D fogo Lopes de Sequeira 
(1509) e Francisco Serrilo. 

Em África (na delesa de 
Azamor). adquiriu um defelto 
que o deuou coxo. 

Triste com a injustiça de 
D. ~anoel, ficou a serviço de 
Castela. Acompanhou-o o cos
mógralo Rui Faleiro. 

O
S ioglêses, cuja educação é 

modelar, graças a seu 
equil1brlo humoral e senso 

real!stico da vida. a que não 
!alta tambérn o puritanismo 
religioso, siotet!zam na ex
pressão "good-looser'' (bom 
perdedor) a qualidade máxi
ma daquêle admfrllvel povo: 
o cavalheirismo. 

Entre nós, infelizmente, por 
multilárias causas, que os so
ciológos investigam e o nosso 
Olivet,a Viana. fluminense da 
gloriosa Baixada, condensava 
na "falta de espírito público", 
no Bra,il ninguém sabe per
der. 

illcito. contra ernboru as re 
gras da de~porUvJdttrle, do CU· 
vnlhelri,1110, da solidariedade 
humana. 

Eis porque não no~ sur
preende, quando. iaconrorma
do com uma decisão judicio! 
contrária, vemos alguém ln
crepar ao magistrado, que 
talvez haja errado, mas jul
gou honestamente, a injusta 
arguição de faccioso, preva
ricador e apodo• análogo•. 

A esta veraatilidade, no 
conceituar os homens públl
coe, niio escapou o julz-pa
dr&o, o magistrado -rnodélo, 
que !oi. em Nova lguassú, o 
Ues. Acácio Aragão, em utna 
!ase de intensa agitação poli
tico-parlldária. 

Como pretender-se a una-

nimldad~ ela flpi11ião pl1blku 
em lôrno dos 1íllinh,S jufZl!d. 
que tanto dignificaram a j11-
d1cutura. n°sta Comarca, co-
1110 Arlmárl1, <le Mendonça'? 

Nova lgua..;i:iú, pela voz s~u
sat11 e justiceira dos homens 
vacinados contra a maledicên
cia própria da irrequletude 
nnciooal, reverencia a ausên 
eia de todos êles o o faz, se
gundo já deliberou o atual 
magistrado, im:creveodo seu.s 
honrados oomes no vestlbulo 
do Fórum Jtabaiana. na com
panhia simbólica daquêles ou
tros magistrados 11 quem a 
majestade da morte assegu
rará, ua placa alusiva, umH 
piedosa precedêocia. 

R. F. M. O rei de Espanha e o car
deal Ximenes !oram os eotu
llaetas da sua viagem de clr
cunnaregação. 

Com cinco caravelas e a 
Ordem de S. Tiago, partiu 
llaga]bães para a ousada via
gem a 1° de ogôsto de 1519. 

Na política, por exemplo, 
tudo se admite. t~do se tole
ra, nté a fraude e a calúnia, 
desde que não se perca a 
eleição ou o cargo. 

No esporte, que deveria ser 
escola. de civilidade, o b"lo 
nilo é disputar, competir, me
dir fôrças para ganhar ou 
perder com a serenidade do 
dever cumprido; mas o obje
tivo dos praticantes ou assis
tentes é conquistar, a qual, 
quer prêço, o triunfo, mesmo 

Brasília, Folclore e Turismo 
Ante-ontem. às 20 horas, no 

Copacabana Seara Clube (oú
deo cla Associação dos Pais 
de Familia), sito na av. Atlân
tica, 3264, Posto 5, !êz mnts 
uma brilhante conferência. sô-

bre o terna "llrasilia, Folclore 
e Turismo", o dr. Francisco 
Manoel Brandão, da Procura
doria do SAPS e membro da 
Arc:l.dia lguassuuna de Letras. 

As caravelas eram coman
dadas por Fernão de Maga
lbles (Trindade\ João de Car
Ugena (Santo Antônio), Gas
par de Quezada (Concepclon), 
Luiz de Mendoza (Yitórla) e 
João Serrão (Santiago). Era 
piloto da •Concepc!on, Se
ba,Uão d'FJcano. que repre
eentarla importante papel na 
expedição mais tarde. 

Não esperem pelos últimos dias 
Para que sejam evitados l sível, u 27' Zona Eleitoral (no I rio, e a apresentação de do

os atropelos de tlltima hora, 1 órum Jtabaianll), onde se- l cumento dó identillcação ( o 
é conveniente que to d os i-ão inscritos, mediante o pre- título antigo supre essa exi-

• • • aqueles maiores de 18 anos enchimento da !ó,,rnula es-1 gência) e três retratos, de 
Nem tudo correu em mar se dirijam, o mais breve pos- pecial fornecida pelo Cartó- !rente, tamanho 3 x 4. 

de rosas. ~iuito ao contrário. • • • • ~~ .... 
Em um a rebelião !oram CONHECI Genaro em um 

mortos João de Cartágena circulo de rapazes ale
(eequartejado) e Luiz de Mcn- gres. na Galeria Cruzeiro -
doza rdegolado). agora desaparecida - no sá-

A •Santiago• lo! posta a bado de Carna,·al de uns dez 
pique, na América do Sul. por anos atrás. 
uma tempestade. Solteirão, don Juan lovete-

A 27 de novembro de 1520. , rado, seria pelo menos vinte ra "rebater", segundo afirma
era atrave,sado o futuro Es-1 anos mais velho do que os va - chegavam os a conside
lrelto de Magalhães. Estavam demais componentes tlo gru- rar que !azia questão de n!lo 
no ,Pacifico... po. Estava, porém, inteiramen- se levantar antes de nós, pa-

No_ atual arquipéla!l0 rias . te a vontade e era o mais ra niio evidenciar o estado 
F!Up1nas rdenorninado ~. Lá- lolgazào. o menor initllo den- de equilibrio instabillss!mo 
:zro). Magalhães mar:aria o tre nós, o primeiro a dirigir em que possivelmente ficario. 

rmrno de su, aventura .• gracinhas às môças que pas- Nunca entretanto cheguei 
Tentando violentar a cons- sa,·aro no alcance vlsual d<· a ter m~!or intimidade com 
Clên71a re111?'iosa dos nati\'o, oossa mesa, dh;posto a s,·gui- , le. Apresentado por amigo 
~ ilha Me.tan, foi morto a la-... em ca!)o d!!: possívcJ i!1te- c:omum, ria•me com suas b.1s-

chadas. ri:sse por parte das atlng1dao tórlas e piadas, talvez um 
VlllSalram 237 homen• de Se- por nossas piadas movidas " pouco mais do que os outros 

~8 Eram, então, 115. álcool. e,,mpanheiros. e terei mere-
Seb&stião d'F.Jcano assumiu Como nas v(,zes 5Ubscqucn- ddo por isto um tratamento 

0 comando da expedlçiio tes em que o eocontr~i. Ge- c::;pe<:ial, vhih·el na maneira 
A caravela e.Vitória• ebe- oaro aparentava na.o posbulr t:omo se dirjgia a mt111, em 

gou corn V\ homenti, a li Bar· problemas de qualquer índúle. nosi:;as assembléias em honra 
:,mtda• no dia 7 de sett:m· Acredito que éle tttrá sido a Baco. 

ro de 
1522

· ,. • • ~~.rx~~e o o l~~t!r~cd.1 n~~;:'iª 1t~ "}~~~~ª ~~-º!ac~~l~l't~?~o!~ v~r~ 
Jü, t·ntretanto n,·ssa ,ia- hnçües e . ,:m tacc dos 1uir.- •1ui11la-lc1r,, pa-~ut.la na rua 

letn tah•tz uffla r,úgln& da" tt:rruptO:i rhopt•s tple lngt rh, du Ou\"idor. tr!H~. alquehra
lDat1Uestro"sm. otl\a14 par.i Hús Lru- dt:'poit; de- uma certa hora, .il-1 do. dtt tul 11:<ido sucmuht.lu 

teroados ó.A vt-ze3 com 111u qul:" t.t..· pr,dc·riu. dizer t-stuni 
Escreve Oa!:ipar Correla tini., e outros ··drioks" pa- ~lrnbUlicamc1,te:- rom um <'a· 

--, • ~ ............. ~ .... ------~~· .. Jtt.do mu:1 rnãus. 

Churrasco oferecido aos m:~':'!.1~e~ti~-º.e"~:::.e~t~~: 

' 

• • • .,. • ,·o mais ao pa'i~ado ou un-
UftCIOftá FIOS fflUI\ICtDalS tes. ªº •·meu" pa•;ado. e <1c 

me Ht:'gurou a milo com ta
maoh" lôrça que percebi não 
µretendia largllr-me tão cedo. 

1:-.u estava com uJguma prc•s-

Hole, :.a re1:1idêoc1a do sr. e 

1 

(Japerl). bêrá oferec1dci :u,i, 
•ra. prefeito Arl Scbt .. ,·o. à runclonórlos munlclpu1; um 
rua Pre&ldente Pedreira, 51 gn,.ode churrasco. 

sa mas resignei-me a saber 
o que deseja,·a. 

- "Júlio amigo, rnrnos até 
a um bar que preciso !alar
lbc". 

- "Vamos", acedi. "~!as 
devo avisar que disponho de 
pouco tempo·. 

- "N&o se Importe que nil.o 
tenciono caceteá-lo por rnttis 
de alguns minutos". 

Acomodamo-nos silenciosa
roente à mesa de um bar da 
rua da Quitanda e, quando es
pera rn ouvi-lo pedir alguma 
das bebidas habituais, sollci-
1ou do garção lhe trouxesse 
um copo de lelk. 

- "E você, o que toma'!''. 
perguntou. 

-- "B,•m. flê-me uma água 
Jl~ln~ral" , acHI.Ht i l>t:Ôlndu, ti 
tim de nno <lt·~ lour, t"rnboru. 
O (:alor IIIC ~UJ{l'fl SSC um d10-

pe g~ladu. ",\lu~ 4ue h:J, lil•
naro '!" 

-- "E s to u liquidado, meu 
velho. \'lu? Eu, tomando lei
te, depol• de ultrapaasaúos 
oH ~t:'t:-1 mt.•1::ii:~ dt· nascido ... E 
nllo o tió, Não posso coutor
mar-mc, d~ mao~tra alguma. 
com as restrições que •• dl
rllo própria• de minha idllde. 
\'océ dlrà que •ou fnlantll, 

A L API S ... 

BENEMÉRITO DA 
HUMANIDADE 

tfo~fo:t.~· 

e -' 
do Nobel. 

FALECEI' em 
t-iau lte mo, 

na bela e poé
ttca ltá!la, a JO 
de dezembro de 
1896, o notável 
inventor e in
dustrial ~ueco 
Alfredo Berna,-

Dispô• éle, em seu testa
mento, que tôda a sua Imen
sa !ortuoa. com exceçAo de 
"lgun• pequenos legados. !ôs
•e desllnudo. à !ormaçO.o de 
um ruo :to. que teria o seu 
nome. e que a renda dêste 
Fundo lósse utilizada todod 
os anos para a coucess!lo de 
prêmios àquêles que, no• 
campos da risice, da química, 
da medicina, da literatura e 
no fomento da paz, ·'tives
sem feito o maior beuelicio à 
Humanidade". 

De acórdo com a expressb 
vontade de seu mstituldor, o 
Fundo tomou o nome de "ruo
dação Nobel", num montante 
de al.400.000 coroas suecas, -
uma soma realmente conside· 
r:l. vel para a época. 

Estes prêmios vêm sendo 
concedidos todos 02 anos, a 
partir de 190J. excetuando-se 
o lustro compreendido da pri
meira ~ 6eguoda guerras mun
diais. quando !oram tolhldo1 
pelas circunstâncias. 

Os prêmios de Flslca e de 
Química são doados pela Real 
Academia Sueca. O prémio da 
Paz é concedido por uma co
missão de cinco membros, es
colhidos pelo P•rlameoto No
rueguês ("Stortlag''). de acôr
,10 coro as especliicações do 
testamento, pois a Noruega e 
;1 Suécia constitulam u ma 
União quando de sua leitura. 

Foram as seguintes as pri
meiras pessoas contempladas 
com os Prêmios Nobel: pro!. 
W. C. Rcentgeo, con1 o de Fí
sica; o pro!. J. H. vant'Holl, 
descobridor da pressão osmó
tica, com o de Qufmlca; o 
prol. E. A. von Behriog, por 
seu sõro antiltér!co, com o de 
Medicina e FJslologla; R. F. A. 
Sully Prudhomme, com o de 
Literatura. O Prêmio Nobel, 
em adltumento. !oi dividido. 
i~ualmente, entre Henri Du-
1,ant, o fundador da Cruz Ver
mellla, e Frederico Passy, o 
organizador da Lfga Fraacesa 
pela Paz loternncional. 

Slgnl!icatlvo número de des
tacados cientistas, escritores 
e pacl!lstas. desde 1901, ln
l'lulndo cêrca de mais de uma 
cfuzla de mulheres, foram con
templados com o Prêmio, -
~ue é considerado ainda uma 
d»s mais primorosas distin
ções interõaclonais. 

A vida de /\l!redo Nobel -
lemns algures - é a história 
de um gênio lnvPntivo e li
nnhc~iro que descobriu e 
aperfeiçoou u dinumite e ou
lros flxplosivos a que, no de
turt-o de sua vida, anH,otoou 
uma grande fortuna. É II hls· 
tória de urn homem que oun 
cn perdeu a lé na llumanl<ta
~e. nem n;> ex!stêar1<1 da Paz 
no mundo, e:-.limulallo. pelo 

e,tlureC'lmento ~ pelo rápido 
prú~r~,in,o da Ci~nctt:. 

~a.sceu cm E!!l(1Culmo a 21 
Ue (;Utut1r11 dts ll~J. t,,eodo o 
terceiro 11t .s uwllr,, tuhos de 
Emmanucl Nob .. l o Carolina 
,\n•lrtetrn. Ahls, 11. 

t\trr,•,to ~l lwl, devr,tand0·Se 
140 e~tu,fo d:1 quimka, ioiclúu 
c xp•>1 h!n•·l»s por& a produção 
e tiBO ria 1;ltr1,ellceriua corno 
.,xplnsivo. Apó~ vá.rios aci
dentes Inventou a dlnamlle. 

.;>urr~u "·âriod e sérios re
vez~s. Todos f<1ram superb.· 
dm1 com estulci,.,mo. 

Na parte linul do seu me. 
morâvel testami:-nto assim t:1e 
exprimira: "Decloro ser a mt• 
nha expre~sa \'Onlade que, ao 
outorgarem-se os Premlos. 
nenhuma coostrleraçilo. qual
quer que ela ••ia, deve ser 
dada à naclonalldade dos ca11-
ctt l11w-., bto é-, qu~ receba 
o 1-'rômlo oquele qul! tÍ\'t't 
111ator merecimento, seja ou 
nii11 f·~n111di11avo•'. 

A di~tri!rnlci1o dos Prerr,io~ 
se realiza, auualruenlt•, cm JO 
de dezemhro, tJata da morlt"' 
de Al!rndo Nobel. 

São outorgado~ em sulciw 
cerimôola. na pree'ença 1;0 

Rei, dn ~\,mllia Real. <10 Cor 
po diplomállco, do Govêrno 
sueco. expoentes da clêncla, 
arte e Jit,~ralura sueta e de 
nutra~ pers11nnlidades em1· 
oentos, realfzad• na Mualclpa
lida,le de Estocolmo, os prê
mios do Piilca. Química. ~le
dlf-in·1. Lite1 iitura t' dn Pu1. 

Os Prêmios Nobel jll cou
beram, igualmente, u uo!, h
t!oo-amertcanos, o prol. B,·r
nx rúo A. J1,,ussay, da Repú
blica Ar~~11lioa, e H iM;.pir~
da e saurlo,a poetisa Guhrk
la Mistral, do Chlle. 

A absoluta carência de es
paço priva-nos de spresentar 
mais ufguns lnteressuutes de
talhes. 

Será que o Brasil &!oda não 
lêz jús ao Prêmio Nobel'! 

1 Hotas ~a nrcá~ia 1 ---- ----
Cial Brito, !residente i?;~!·~~: 
tima. nn sala Je a1.1diêoéia-:. do .tó
rum Iruhaiau.1. com a pre-.enç:1 
do-. ár<·a<lc-. A. Pimeata de M<•· 
rai"' (pre-.iJéute), .Jo~o Barbo· á 

Ribeiro, Dt<odécio Dia~ ~J;.1.rhatlu 
Filho. \'aldt'miro <lc r'ari.l Perei
ra, f.ui;. de A.t:eredo. Hui -\íri.
nio l'ei ,oto e Z. Paula B.1rroa, 

Conclui na 2ª pig ína -----.--·--..-~---
Ili Congresso de Mu-
nicípios Fluminenses 
R':'Etltzar•sr-á a 15 do cor

renh·. em R'lrra do Pirní, 11 

Ili C1,ngress,, do Mun!dpio,. 
Dentre os 1teus lruportt:tnlt-~ 
,to temtlrlo destara·se n pro
blema rderi.· ote ao rio Ptt1 M í
ba e t:s!nu úe Caraguntatulm. 
l'ol dllic!do convilu eapecl•I 
uo gl1Y~1 na,tnr Jânio Quad1•ot1 
para púrtlcipnr dos úeliates 
dessa rdtwnnte questao. -----------.... ~~..-.-------

que adoto atitude feminina 
Mas o certo é que ~stou com 
mais de 50 uoott e tenho a 
lmprcss!lo <le qu,• liz ontem 
16 e a<·ht•l contl,lt..\ocialmf"ntc 
um absurdo tJUt' ~e eo111~11-
tnst-il' lmn·r mt.·u pa.J tolt't'•do 
"niuHo tlhi \·o" eurn -H.t. E o 
pi1, r l' qu(• os outros, e mc·n 
corpo m~:uno, ae eucnrregam. 
de mostrar-me a dura reali
dade. Hr!. um ano. • médico 
proibiu-me Ingerir á l coo I; 
t•ntel rebelar 1ue lnútlln1ente 
por q u e ~xperimcnto doreS 
atrozt's a cada vez que bt:bo, 
embora •e trate de mera "per
!umar,a ". Por outro lado, nilo 
l•z quinze dias resolvi tomar 

um banho de mar · oo L<'mc, 
numa m .. ·etsiH.o em que ª"' on
dtu, se uµr,-:;entavi;lm demu
l)Jo.du rc\·vlt ,::;; e t1pé~31' di::::w 
rupd.l~tl t" niüça.J tlt\'l•rtiam !,~ 

~ub a vig:ihmcta <lc um guu.r
da-viJu:, l'ol~ lll'lll, pnuNh1 
11 ioutrn:i dt•µoh• <ll· t·nt1 tt.!' ott. 
ú,;na atlr.n·:i-me õ. arl'ia, m11f3 
morto do t.JUC vi\"o, cúm faltlL 
de ar, enquanto os "brotos" 
continuavam a exibir-se, na
dando, correndo, jogando pe
teca e sem que. é claro, al
guém tivesse dado lodlctoa 
de notar •equer minha pre· 
•ença. E ontem. procurando 

(Conclui na 3• pagina.) 

l9olégio Afrânio Peixoto, um bom educandário para seus filhos j. 
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Naf 11 da Criança Po~re 
livro de Ouro - Coo atam 

do Livro de 
Our,, mais as seguintes assi
natura,. de cr$ 5.000,1,0 - He
llol(:, ,, de rr$ 2.000,00 - Banco 
de ~llnos (lera.Is, Rubens La
vatnr1 r Banco Comfrrlo o 
lo~, !ri• de ~llnas 1;erals; de 
cr$ ·,,m - 1-"ranelsco Scola
no 

Balancete - o lestl\·al rea-
füado a 20 de oo

vembr,, úlllmo, no Cio~ lguas•ú. aprcs~otou o s,•gulote re
•ulhdo : 
&16 entrada• ll 20,00 16 .l20.00 
'fot~l da receita lti 320.00 

Pago pelo filme 1.300,00 
Gralil,caçõe• 500,00 
Pago ao ll3GF. 165 oo 
Total do despesa l.96õ,Oll 

Sal.!o U355,00 

Baile SAbado próximo, dia 14. 
no Grupo Escolar Ra n

gel Pe,tana. gran,110,0 uatl,• 
em benl'licin do ~ a tal tlR 
Crlaoçll Pobr•. a~lmado P•l• 
ma11ol!ica orquestrn ,te Rei
muo·lo L'>urenço. ,la R"dlo 
Tupi llur&nte o bail~ haverA 
um dcslile encantador de ri
cos modelo. do grande cos
ture,ro Arruando Pontes. Sa
patos e boba~ cedidos r;ela 
Casa Pedro. Gentis senhori
nhas de nos5a sociedade que, 
e•pontaneamente, vllo desll 
[ar. colaborando pua o êxito 
de l,·sta em prol do :--.atai da 
Criança Pobre: Jullnha Tar
dlt \lartios, Helena Saleme. 
Creusa A l v e s Damasceno, 
Salde Arides e Luc!eoe LI
curei 

Distribuição A grande dlstr!-
butç!lo do Natal 

da Criança Pobr e Jar-se-á dia 
22 do corrente, a partir das 8 
boras, no Grupo Escolar Rao-
1el Pestane. ~~,_,.~------
Muito 
petor 

bem, sr. lns
de Veículos ! 

Quinta-letra pa,aads, aten
dendo a eollcltaçõee do sr. 
Azzls Rachhl, .to rnrcador Qua
resma e deste Jornal, o Rr. 
Inspetor de \'deuto. tomou 
uma providencia m-r&re~or11 
de aplausos: impe~iu o trA•,
&lto de ve!culos, duraule a 
fetra-llvre. na rua Bernardino 
Mele-, no trêcho compreendi· 
do ,mtre as ruas s. bastl!o 
de \!atos e dr. Tibau. 

Medida de prevl,lêocia e 
muit" acertada. sr. Inspetor 
de Veículos. Todos os que 
vão .\ leira, principalmente 
aenhoras e trianças, e.tao 
gratos e tranquilo•. sem re
ceio agora de b0lrerem atro
pel11meoto. 

Que daqui por diante ela so 
mar,tenha e •ela ll•callzada. 
em beoelfclo do povo. 

1 G U A S S U A N O, 
Colabore com o ESPORTE 

Cl l'llE IGl' \S:,.l' l•zendo de 
&cu nmigo um uuvo assoem• 
do. 

Notícias da Prefeitura 

COlUIO DA LAVOUIA Oomlogo, 8-Xll- iQ67 ; '! ff.llEnlace Marli Tupacinungal BOITE-SHOW 1 d~ Matos-dr. Joiio Russo 

-t 
1 

. t:i H. eúbad,,. .,i ,, 
o Re,thzou-se ontem, nesta no litoasiu <lo ~t,•,qulta T t .. 

1 ~ cidade o cnlar. .... 1nat~m10nidl UailP qul' a t ·aixu. Es~:olar do 

~---------------------------------------...:::::: 
1 O que vai pelo lspo1le Clu\e liü~ 

tia tlisllnta prolessorn. sta \lunlc1plo de Nova lguassu 
Trova ~l>trli T11pacinung>1 de Matos, promove cm bencl!•to da me

filha do Br e sra. Huí Her<;ot r 1•111ta CM·olar do O~upo E~
clt• ~lato"l. com o dr. ,Jo;lo colar l>. 11

1• Iro I, l'm .\ilc.squita 

Fm nmhiPnte rl11 frntPrn,I cnrill:1llrta·te. rc31iz1ml'lt1 
úlllmo sábar!o de novembro prbxlmo pas,ado. com 8 • ~eº 
ttPnçn ti<! nurneroAa~ fam_ilfa ~ ,1a nt>ASJI m~lhor "'l)Cierhid~ ~ 
pr1mctra ~oito d~ Conv1v~nr,fa Snf'fal. on,tP a~onteceu ú! 
·mlrnu,lf.slmn e úispula1o bingo, com diversos e lateréuan
lcs premlos 

)•fossa \'Ida sú tem graça. 
:-;l•ntido. tino e ~al>or, 
~(' Vl\'CffiUM HCm trapaça 
Com justiça t' muito amor. 

~-\~~~º·l~~ôºn1oº l~~~=~~ra. Fr.1n- l'UOGRA.\IA: 
O uto ci,·ii vcrl!lcou-se às A• ,:J horas (Bnlle), rtau 

H h.:>ra:,,, sondo padrinho!i do 1ll0 F'1~rrclra. e ac11 coojunto 
noivo hS seus pais e da uoi J.~ U 1ite• f'asahl 111ca. 

Aron::,o F. Co!;\a va o sr. e sra. ,Jos(t- Xohrll 1.Show.a <la m11drugada 
:,.;oter. E na cerimõnia r1,Jl~io- \[:.,,ola e l'~pe. dupla d" bsl 

DATA"l INTIMAS .si\. renllzouJa às 11 horas 11,. larloo, csp,nhóis, atração dn 

li1.t·r:i01 ano1' ne~t,• mcs 
2. menina Lulza Eliane (lº 

anlv, rsi\rlol. lllhu do sr. e sra 
vercu.!lur ~tanocl Qnare6ma 

h!reja-\!,1triz local. apú~ a •>r~uesta '·Cassino de Sevi
nlÍ'·;~a. foram p:,driohos da lln"; Oli\·inha Catvdlho, sim-
11oiva e do noivo os seu-4 rcs- p.1Uca c~mlora da H6.dio Na
Pl'Ctivos pai~. cinnal e Trio NaJ,ti1, o ma1~ 

de Oliveira; 
2. sta. ~larlu 

Machado; 

Na rcsldênrl~ da famflla luirmnn,oso conjunto voe 1( 
\latos, 1\ rua B-rnardlno 11e- do !Udio brasileiro. 

José Fróes lo, o novo casal recepcionou Co11viles e mesas com o 
os seuK numeroKin; convi,ta- presidente da Caix·1. sr. ~i
dos, sPgu1ndo depois, em via- canor Gonçalves Pereira.. 2. d. Glorio Homegu,•ra Bi

chara; 
3, jovem lbis Abiladel de 

Azercdo. aluna do Ginásio 
Sto Antônio; 

3. sr. !Jno Horoardes Filho. 
resJdente em Patl do Alleres; 

t menino Sllvio, filho do sr. 
e sra. Silvino Sosres Pimenta; 

~. menino Luiz Carlos, !ilho 
do s r . e •ra. Luiz Leal; 

4. dr. Joi!.o de Almeida Bar
bosa Ribeiro; 

5, sr. Antllo de Mi>lo Ber
nardes, residente em Pai! do 
Allereg; 

5, menina Eliane, lilba do 
sr. e sra. dr. Cial Brito; 

5, sr. Aquiles Stortl; 
6, sr. Nicolau Rodrigues da 

Silva (:i'!cola); 
6, ata. Núbla Ribeiro Masca

renhas; 
6, sta. lolenda Gltfonl, res i

dente no Rio; 
6, teo.-a,iador Luiz Fernan

do Cabral; 
6, d. Isaura Farab Nobre, 

espôsa do sr. Antônio Nobre; 
6, sta. Esmeralda \'laoa; 
7, bla. Hélia Hermida, filha 

do sr. e sra. José R. Hermlda 
Fazem anos hoje 
- d. Aracl de Azercdo Ne

ves, espôsa do sr. Carlos Fer
reira X eves; 

- d. Francisca Baronl, ,·iu
va do Comendador Francisco 
Barooi: 

- Jovem Enio José Fer
nandes; 

- Jovem ,Juracl Carlos de 
Assis Ferreirtt; 

- menina )',;adia Maria. !i
lha do sr. e sra. Anezlo Cbam
barelll: 

gem de uurcia, para S. Paulo. 

Enlace Gilda Alves de Oli- (IH E IGUASSU' 
HOJE - •· De perno pro ar", com 

veira-dr. Pedro Arume ~~~·~~i:,;., Ote, L,nmn~a Bor-

Ontem, na Igreja local de 
8anto Antônio, houve às 10 
horas o rasameoto da sta. 
Gilda AI vcs de 011 veira, neta 
da sra Hermengarda Rodri
gues Alves, com o dr. Pedro 
Arume. O jovem par, após a 
cerimônia, recebeu cumpri
mentos de crescido número 
de convidados. 

(Conclusão da 1.• p'glna) 
hou~e a ,w,4emblfia geral Ja Ar
C"ádia l~uu,uana de Letra,. a fim 
de ele,:ter a Oiutoria para o C'<C'r· 

Clcio de 1958. .\purado~ Oli vo
to", in("lu"ive º" que en, iaram. 
em en\'dope fechado. º"' árcade .. 
Haal de Figueiredo lleirf'll'!t e 
Newton Gonçahe~ de Bnrro", por 
iuterm(•1Jio. rt-'4(>f'rtiumente. de 
Luiz. de \zeredo e z. Paula Bar
ro'-, ,t>rificoo-~f'! a eleitão tia ,;;e
guinte Oiretoria Pre:,;idt'nte. Cial 
Hrito; , ice. João Uarbo .. a Hibei
ro; l O .. .-rretário. z. Paula Bar· 
ro~; !". \ ·aldemiro de 1'aria Pe
reira; lº te,ourt,iro • .\. Pimenta 
de Morai,.~ 2°. D«-odêcio Diai Ma· 
C'bado filho; Bibliotecário, Rtli 
.\ frãoio Pebl:oto. ~ diretor de pu, 
blicidaJe, Luiz dé Azeredo. 

Convites "ª últiro• «uniúo, º 
___ _ prt"t11l('ote .\, 1'11J1en· 

Hnràrl.o U,00, 15,55. 17,50, 19,iolO e 
21,311. 

SEGUNDA A QUARTA-FEIRA -
·Rasputtn··. com Pt,.ne Br.1ncur, 
lu Mltanda e Renée t·aure. 

QUINTA·"ElRA A DOMINGO -
'As chuvu: de Ranchtpur", e o m 

L,m,1 Turner e Richard Uurton 

CINE VERDE 
HOJE - ··Tarzan e a escravit.". 

com Lex B:..rker e Vanessa Brown; 
e o maravllho~o natural em ttcnlco
lor: "'O drarr.a do deserto". 

AMANHÃ E TERCA·FEIRA -
"\tetldo a bacana'', com Ank.lto e 

Crande Otelo; e o tllme "Ladrão 
tmprov!sadc.,'', 

QUART,\ E QUlNTA-FEIRA -
·'Sindicato de ladrõt's", com .\tarlon 
Ar:mdo e Eve Marte Saint; e "Jus
tiça sangr~nta·•, com Charles Star· 
rctt. 

SEXTA·FEJRA A DOMINGO -
"'A nudacla e- minha let", com Jo!m 
P.a)'ne, Rhonda. c·1e-mlng e Ronald 
Reesan. ~---·----
Audição de alunos 

::-o próximo domingo, dia 
15, às 16 hs, uo gloáelo do 
Grupo E,colar Raogel Pesta
ll6, vai realizar-a~ uma eudi
c1\o de alunos dos Cursos de 
l'iano e Acordeão, be01 as•im 
uma apre•entaçno de ulunos 
<1~ ,ballet, ao C,,nserrntórlo 
Hrusilelro de Música (D,,par-
1,meuto de No,·d lguassú). 

L1eal X Universal 

Tl.emos. lnel(Avelmento, no,sa primeira ,itórla lºm 
bnm nl1mern 1le ª'"ncfados comparec~u à ale~re fesl1~hs. e 
1•ntãn, DOlJffiO'I O ~ril:10 nobre replC'tO de senhora~. itPObores' 
:!r:tclo~as Rf•uhorit'l-4 e rnpaz~g da Ftoriedade iguouuana' 
'I''''· csp_nrllvnment~. h1.lam sua torclofazlnh~ Intimo, ,·1,andÓ 
•\ co,up11stn ,10~ prCmios. 

Uado o euc~i;1~r, alcançarJo. a. Diretoria re~olveu fazer 
r,-snHz,tr no oróxlmo dia 22 ,10 correot~ o ,Blogo do Natah 
rom gran lcs e valios:o-i: prêmios. Silo percom' 

- ~ovo~ Dire:ore~ tomaram posse de seu~ respecti
vos_ cargos. SAo êles: Na Vice-Presidência dos loteré,ses 
:-,oc,aJ,. cnmo Diretor de Festa• Daoçanles, o sr. 1.Amarlloo 
Pires de Melo; 08 Vlce-Presld~ncia dos 1oter~;ses de Oivul
t?aç!ln. como lliretor de Pr,,pa!!anrlf\ Interna, o rlr. F~roando 
Celso GuimnrAes ,, como Diretor rle Prnpagnodn F.xterna, 0 
prol. José Mnrla Neves e na ,·1ce-Presldênc!a dos lnterês,e. 
Atlrr.,olstrallvos, como Curador de Menore,, o sr. Artur da 
s11,,:t De tndns esptramm, gri1n1ie"' re111iza('Õ"P. pofq conbe
ce~ws de perto a capacl~atle e n dlnúmica de que sAo pos
dU1doret-. • 

- Continuam abertu as ln•crlçóe, psra o U Torneio 
Interno de Buraco, que deverá ter Inicio a 17 do corrente. 
O sorteio para a composlçüu <las reep~cttvas séries será nn 
dia 10, às 20,30 horns. As duplas JA Inscritas estAo convida
das 1\ comparec~r 

- P• ra conhecimento do seleto corpo social do Clube. 
damos em seguida a programação deste mês: 

. Hoje Domingueira dançante. animada por ótimo 
con1uoto de boate; dia 15 • Churrasco-monstro no Ginãslo 
de &!portes do Clube: dia 17 - Inicio do li Torneio Interno 
ele Buraco; dia 19 - Realização de partidas do Toroefo de 
Buraco; dia 2~ - --Bingo do Natal•, com grandes e valiosos 
prêmios: dia 2l ~ovas partidas do Torneio de Buraco; 
dia 26 - Cootinuecao do Torneio de Buraco; ala 31 - Baile 
do "Revefllon·', com Dedé e sua Orquestra, da Rádio Nacio
nal. Comunicamos aos distintos associados que o traje será 
o de passeio completo e que jâ estamos recebendo pedidos 
de res~rvas de me•es. 

- As obras do Esporte Clube lguassú silo obras do 
Muoiclpio. Sua concretlzaçno elevará Nova lguaseú no con
cêrto das grandes cidades. 

DARC\' G. CHl.:FF 
Vicr-Prc,idcntt' dos Jafcri?sscs de Oivui •. 1ç1o 

Or~anizacão São Cosme e Damião 
Barraca sortida com brinquedos e artigos plisti<os 
em geral. Armada todos os domingos em frente 

ao "Correio da Lavoura" 

Substituto_ do Ser-1Rainha do Real 
ventuárao do 

3 OI
. . ~o próximo domin~o. dia 

O ICIO 15. às 20 hs . na sede do G. 
R. Real de l!(uassú, será lel· 

- menina Maria Ltgle da 
Coocelç!ío. !fll,a do H. e sra. 
Otacllio Soares; 

- sr. José Celestino da Sil 
va, residente em Meraé. 

ta de \1oroi-1 dc-u t'Ollht<·imt·ntu 
.1 eeu11 p.11-r» do!t t,-·rmo~ <lo ofíciu 
t·o"1"ia1I,, au~ Ju. \lário Cuima
r;àt"' r. llum~rlu (;eotil Huooi. 
i·oo, id.mJu-0-1, t·m nornr tia mJio
ria Jo~ úrcadr~, para m·uparem 
doa" ,la-i trr.s l'a,l~iru 'ªRª" na 
~ IL d.-~Je a -,ua fuodaçuo. 

Tendo dispensado de suus ta a úllima npuraçao de vo
runções o sr. H~llo Corrêa tos oo Concurso para eleger 
da Silva, o Govern•dor llumt- a Rainha do Clube A Comi•· 
oense acaba de nomear o E,- silo 1tpuredora compor-se-á 
crenote de ,Justiça Geraldo de Joaquim Moreira (presl· 

HoJe. ,is U,30 hs., no cam- Pereira Gomes para o cargo dente), Celso de Freitas Uma 
po da A. A. \'ol11utcs. será ,lc Sub,tttuto do Seneotua- e ::-arciso de )!elo (escruuoa
Uisputado um jogo amistoso rio do ;1• Oficio tfe Justiça dores) e Aot,'ro Soares (secre-
cntre 11s equipes do l{eal e de•tn Comarca. tárlo). 

NASCl~IEKTO 
Terreno o!~i~nuu-st uma c_o· 

No dia 3 do fluente. nasceu _ muauo pau ,,. .. ª"'' 
a menina Maria AnJ;?fUca, ti- tu C'n(II " pr,frito .\ri jdlino. 
lhinho do sr. e sra. l:lt-rnarJJ- i,oli("ltaud,..th~ na uca ... iio tru ~m-
no de Mdo. 1 peohu r íoterrbt" no ... ,-uti,lo dr 

NOIVADO ,1ot" a \rddia c<m~il(a um t~,r~-
110 paril rou-.1ru1r ,ua ,cJr pro· 

Contratou casamento a 1• 1 pria. 
dest~ ,·om 11 !(rUciOSll sl11. L11- V t O de louvor 1-"irnu uprn· 
!lia Simno, !Ilha do .r. e sra. O -.,1,, "a•• 
Melik Slmfio. o jovem Sildno 1 ; 00~tar ""' ata um -roto de luu
l{els Equi. f~lbo do sr. e sra vor J ( amara Muulc,pal, por ter 
Antonio EQUL io~titui,lo uin prf"mi1) par.i II ou:-

ANl\'fR~ÁR!O DE lhor mo_oog~•fi,. •úl>ce'I a h(,.tóriil 

CA~AMF~TO ~~ :~~°t:::.1:~,u::u~:u::c::.ti· 

llnlver,;al, em beneficio das 

1 
-

r~rt\':~cials do ~úcleo 3 da º'"t- JAIIIR NOGUEIRA 
FARMÁCIAS DE PLANTÃO 

Estão hoje de plantlo as f.r,rm.ã
clas são Geraldo t" Assoe- t·arm. 
Jgua~ó Llda 

A g r adec im ento 

CIRURGIA GERAL 
CONSULTÓRIO Rua Ota,10 Tarqulno. 8 Tel. 215-J:!O. 

Diáriamente das 15 às 19 hora, . 
2"., t". e 6'"., das 9 às 12 horas. 

n E s I D t ~ e IA · Rua Rita Gonçal\'es. 5til - Tel. 261 ----------------Substituto do Promotor de Juslica 
o C.overnudor \1-~uel tou I Substituto de Promotor de 

to Filho acoba de uomeur o Ju•llçu de.ta Coroar.•e, vago 
dr, ~lúrln Soures !'~reira Jú- com a mort~ subltH do dr. 
otor para exercer o rargo de Atalde Pimenta de Mrrals. 

Oolem, !lzC'ram anos o 
e Brll. '-:icolau Botlrlgues 
Silva (Nlcola). 

A F11111!llu de Jiumberto Am
hro~i vt•m por l•sle meto ugra
deccr de todo o coração à 
IJoa an11gu sta. Pitoti 11 mis
MU. do :r' mêr, (J U'-' mandou ri.:!· 
zar em lntcoçuo da alma de 
sua querida CLOTILDE (Tii
da), e pede a Ueue que a re

•r. d I compen•~ por esta lembr11n
da Sócios correspon entes .~;;'.,~ ça religiosa. Bem assim a to

dos os qu~ comparcceru.m a 
CB!Se litO. ~.~.!~t~Ln..~t ~ !.~!I~ 1 

l·azem auo& hoJe: 
ar e sr11. Manoel da Sll· 

va Rala; 
,r ,, sra. Amllcar da ::;n 

-va lhu-Uoeu, 
- sr e •r11 Manoel Frao-

C'locll Bernardes N.to. real 
deutcs em \ ae1ourtu1. 

cc,rrc-tpoodeok• da Arl·idia. no 
IJLttrllo t rdrrjjl r rm Hr-lo llo
rU.ootr, foram l1·mhraJo.. I' o r 
Bu• Alr11nio l'f'notu O'i uu1ue.t 
do• iworuu t•c-Jro Lalu,on r 
HoJuj;u 0th io t ,llio. •lo 1--'rof 
Jii._·qur• Haimou,lu e ~tu 1m•·t.a 
Otomd Hc-laa. l t11z ,1., \u-·rt>tl,J 
lcmlir•,1U u Ju dr :,;,1J11uu 'i,1 

Em beneficio do Natal dos Pobres 
do e. E. Luz de Escol 

LJla 17 no Une Jguusú 

"Mulheres que brigam" 
cow MARIA AN'l'ON!E'TA l'ONS 

Nova lguassú, dezembro, 1957 

Asso<iaçllo Comercial e In
dustrial de Hova lguassú 

Aviso 
A Aasc,claç!o t'omerclal e 

IUttustrlul Ut! No\'a Igut1stm 
("OIUUDki:i 808 l,,t>Ul3 pr~ZütlUt, 
Só •los que o sr. Autôulu Ollm
plo Mertu• deixou a ruuçlio 
do colm,dor d•••la \~•odaçno 
6 ,•011\'lda U IIICSIIIU a CIIIJlfJJ.• 
rt.•, e-r c,m sua 1:1edL•_ paru prc~· 
t t ,o d'-' t.•unlu.11 

Antonio Pinheiro Gulmar!H Vl<torw 
l- e hJcrI - 1 ever ·li t.J 

DIREÇÃO DA 
PROF.ª TERESA DA GRAÇA MADEIRA PEREIRA 

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

monia, "Ballet•, Bailado Espanhol 
e Castanholas. 

1 Rua Sel;iüio'H;;;;,;; ·~; Mai~'.ii~Tcua 
,...__.._.....,..._.,.....~~ "'--
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IGUASSUANAS J tornar rnnlo mo•IPStM na mi "~-------=- nhaa r,rl'l<'nslirs, fui li prole 
do !ta.mos, une! J o mar geral
rncntc se 0ft'recc mais trao· 
quilo. Tive logo meu mterh 
se deapí'rtado p'1r uma ~aro• 
ta •111c, tomova tmnho tlt• sol 
C'm companhia ti,, 11m:1. amt
gulnhn Jlfrlgl-lh<' uns olhares 
nudaclosos. enquanto pruden· 
temente flca,·n dellad" perto 
da arc-ta, submcltodo•mc pas
shamente às c·ar!rla• Inter
mitentes dae /Jguos. Subilo. 
ou\·t clh•Untamf'nh• n c·r,mpn· 
nhtlra ,lo mfnh1\ •-pcqut·na" 
..azer uma rekrêol'.Jll no no
tório entusiasmo com que eu 
• f!larn. füa .-oltou se dlspll
"ente, soltou um mux:õxo rul
Joso e c-xcJamou SC'm n me
nor ,lltu-rlçllo. - ''I· u, hem~, l 
\11uC-h• "corúa'' ·, llt·11s me li· 

,,·rc! <'rut credor" \'pJa \OCê~ 

cuar •e ~ ;nl,to, fuoctonllrlo 
rrnhlit o 11p11sl·ntado. com uma 
110&11"'1'!.o f1nfinc-elra definida. 
m 1a nfto ~ o que me loteres• 
"ª Quero ser amado pelo que 
oou, pelo que penso que eou, 

AllYIOnDES DO vrnrnooR ounRfSM~ 
Na ultima ses•ão ordinária d, f lmnra M mi, lpal, que 

a.caba de encl'rrar o1 seu~ trdb 01 lqrt•l11lltos no correr,te 
ano, o verea1or M3ooel Quaresma Ollvelr:i npr tntou 

IO de drt• -nbro 
1,77 Snh,... a "História dn l·undação do lmperfo 

llrtllUdrO ~t• Sguassuant, í"onselhrlro .Juiio M11nuel PrrC'lrn 
dt SJlre, a re, t~~ "'0 < •:nlcmpnrun1•1," puhllra m•stu dota. 
"Ã Imrr'-'º'º tfn :.n\·o l' \'l'lho Mu11do ,mudou vltnrluaernt•n-

0 apaudm nto de 1.!lo \"alloso trabalho. .., oe sele ,·olu
tt to de qw, êle oe compõe foram unaofmemcoto reputado& 
'"mo dl11no• de !if,!Urar no ladn de fd{nUcas pMduçõea doa 
to.i, autor!udos h!stc,rlallorc• modernos··. 
111 

JS:Hi ,\ Assp~~l('lu !.,e,::i:dati,•11 do Pro\'lnC'la rt•sta 
belrcru. c11m n 1,ei n. ,,, , a \ Ua dr lgu,ua1í. Esta f!, portan-
1.,, pira 09 lguaHn11no,, uma ,1t, t.U.J8 e.lotas mais raras. 

l! de d,•zem hro : 
1;.;i - t;' criada a irmandnde para coooer\"aç!io r ado

~· l'erpêluo do S S. Sacramento de N. S. da <'oncelçAo 
de ;11aroplcu !2° erigido, 11ue ficou pronto em li:l7). 

H de dcv•mt,ro . 
Ji,33 - É' nomeado, intcrloam~nte, tutor de Pedro li o 

Jlarquêl de ltanbaem, le;uassuano. nascido em Maraplcu a 
~ de maio de 1762. ---------------

DATAS 
DA 

.,, 
·LIITIERA\1ft~A\S 
SEM/\NA 

10 de dezembro V' 

1779 - Nasce na Bahia o poeta c fij~ 
dJplomata Domingo• Borr•• de Barros. . . 
\'lsconde de !'ena Braoc1t. ltt 

11 de dezembro 
1893 - Nasce no Rio de Janeiro o critico J!te

JV(o, eooal•ta e jornalista Tristão rle Ala!de, paeu• 
dõnlmo de Alceu Amoroso Uma. 

12 de dezembro 
Jb77 - Morre no Rio de Janeiro o romancista, 

Jurisconsulto, jornallsto, parlamentar, poeta, drama
turgo e comediógrafo José Martlo!ano de Alencar, 
wcldo no Ceará a 1 de maio de 1829. Féz parte do 
Con,êlbo do Imperador, foi deputado e orador brt
lhante. alcançando o grau de Mrni•lro da pasta da 
Jo1bça e consultor Jurldtco. Pertenceu ao "Jornal do 
C-Omérc!o" como redator. redigindo tombém no '"Diá
rio do Rlo" 

Principais trabalhos O Guarani; Cloco miou-
• A ,1u,·loba; lracema; Diva; Luc!ola. l1>1rajara; 
Setihora; O tronco do lpé, Allarrabios. 

13 de dezembro 
1639 - Nasce em Araruama (RJ ), Pedro Lui~ 

Pereira de Souso, poeta, prosador e jornalista brl· 
!bante. 

14 de dez0 mbro 
1912 - :'-/asce em raruaru , (PJ, o escritor e 

tr1tico literário Alvaro Líns. 

DR,ALVARO RODRIGUES DA SILVA 
(llURGIÁO DENTISTA 

Gabinete moderno - Excelentes instalações - Raio X. 
HORARIO - Terçai, qulnt.11 e dbadot, d:is 9 ál 18 horas. 

Ru Buaardiao Melo, 1919, I• andar, salas 2 • 3, Edil. PIPA 

~~RFElTARll ELITE PANIFICA~io· 

fü] 
Doces li.nos. Biscoitos de todas as qualida· 

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

Aceitam-se encomendas para lestas 

Irmãos carvalho 
laa lllarccbal Floriano, 19'6 - Tel. 2S2 - Nova lgua,. " 

i .. --.. - - • 

· corõa"' Al~m de tu,10. pare
ceu•mf1t desumana n reação da 
pequeno, exemplar tlf•leo des· 
::.a Ju, l'0\udc trann·1sda que 
anrlu por ai. erm dlrc-trlz nem 
sentimt•otos. Nüo ouso alir· 
mar que ela tivesst., o obriga .. 
ção de deixar-se namorar 
Mas o!coder os outros dêsse 
modo ó ser exces&l\'8mente 
cruel. AI~ &~ora 060 tive ain
da coragem de olhar para 
moça nlgumo. tAo arrasado 
!Jquet A $0luçii.o e• Sérâ em 
tal sentido que \"Ocê me que
rerá doutrinar tah·ez fô~Fe 
adm!Ur a real siluaçAo e pas
i--ar a tnteresear-mu por mu· 
lbcrea da mloba Idade ou, 
pelo menos, balzaquiana,, po
rém els a questAo. só me acho 
bem entre pessoas jonos, que 
me Hltam. Sinto-me agoniado 
quando vejo môça• de dezoi
to • vinte e dois anos, vinte 
e cinco no màx!mo, oo es
plendor de sua beleza a Ju
ventude, e algo me faz lem
brar meus cinquenta e tan
tos, levando-me a concluir 
para mim mesmo que elas es
tão tnapelàvelmeotc. !rreme
dh\velmcnte fora de mlobas 
possibilidades. Poderia. sem 
dúvida, vir a encontrar uma 
garota da Idade de minhas 
preleréoclas que desejasse 

~i1o ':ên~~1~al~~n;~~~:cnl!~ 
ARplro a namorar, poder ex 
pcrlm,·ntar ª" emoçÕC'S de 
enr-ootros amorosos, andar de 
mlios dados ctc. sem pro,o 
c-:ir tensuras. 11orrtsos e olha 
,.... Irónicos F'.aoe é o drama 
em tIuc mn debato_ meu cs
plrlto conscn·o11-SA Jo,·cm. cm 
tlt•JJncl'lr1Jo com o m"u corpo 
<" aí esti porqun ml"' ferlrnm 
ião durJm· nto as palavra• da 
menina da prola. 

Oenaro começou a chorar 
r eu coostransrido como gem
pre Ílro cm sllu•çlles l<lênll· 
rae n!io F&bla o f}llC dizer. de 
que maneira consolA-lo. !-cn
tla-mo exabmente qual ao 
meu Interlocutor esu, esse 
i•ranlenodo um parente que
rido. ~o que. no caso. c,trn 
nhumento SI' tdentfrtcavam 
duas pessou.s: o atual Geno
ro que chilram o !alccldo Oe
naro de mais de trinta anos 
antes. 

Percebi que ouas lágrimas 
ee Introduziam copiosamente 
no copo de leltc ullo tocado 
atl• entAo, ameaçando trans
bnrdil-lo, o que me produziu 
elni:uler angilstia. 

o penoso rnomPnto aflnnl 
chegou ao lim, por iolciau,·11 
do meu companheiro. Pediu 
a conta. lêz empenbo em pa
gll-la apesar de meus protes
tos e despediu-se rapidamen
te, com estas pala nas: 

- '"Obrigado por ouvir m,·. 
,Jtillo. Se! que você nada po
de fozer por mim e, d~ lato, 
p o u c o adiantaria qualquer 
roi•a que dissesse. Adeus·. 

?-a.o procurei detê-lo e h· 
quel por ol!(una segundos a 
porta do bar, vendo-o ufas 
tar •e cabisbaixo por entre " 
mullldllo, evitando olh&r pn ra 
os transeuntes. corpo incllna
do para frente como ,e esli
ws•e a sentir sõbre a nuca 
o péso de século, 

CONSERVA TÓRIO BRASILEIRO DE MÜSICA 
Departamento de Hova lguassú 

OFICIALIZADO 
~ua Bernardino Melo, 1561 

mata oa ~ng~~':':::n~~q:e,r1 .. ~ep~~~eHn n ne e Jade d m o 
dar cooclulr o calçament, , rua Jt C..rroa Juol r par li 

zado b_à t~1'i'~1':a~i.~C:~ Chefe rlo r-:xccutlvo pro,1J~nclas 1 0 
aentldo dd drtcrmln:tr que a9 f ,rm t• '"" ft& planlAo notur no 
mantenham a luz areia e a porll 1h ,la ab~rL1. l l m 8 elm 
um emprt'gndo ~ plannio p11rn. at,..n lPr nu I ovo t I a' 
d11iculda,le1. 

- Su11:erlodo no pr,fcllo ,\ri S hlarn par" entrar < m 
entendimento com a dlreçA<> 1111 Central ,to Brasll, H>ando à 
cC1natru<:Ao. nésta rtdftllo. ,tt 11J11 v111.1l11to para \·c,culm, t!I 
duaa pe1u1&R"en! aubtcrrAnens para p,•,te,11,trett, Qlh) orrlecam 
dlàrlamente a ,Jda fttM\VP1oa11rlo o leito da ,·la Jérrtn EJI. 
quanto olo ac "x•cutam tal• obr"" lndl•pen•âveb, a Central 
poderia ln1talar dueo raocela• automAllcaa nas pusager.a 
de olvel, b6 tanto red3marta, pelo po•o. 

-- Su,:er1odo A lo,petorln de , clculoe local que Impe
ça o tràn~tto c1A rtirroA nH. ruu Rer11ar,llno Mt>lo, u,, lrtcho 
em que •• loca'lia a letra lh re, b quintas-feiras. 

- l'<·dlndo ao lliretor da CPntrel a mu~ança com ur
gência d~ r.uulta d~ E4,reda, na traves,fa próxima ao K 11 
e, Junto dela, a rem, çllo d" uma cêrca d~ mad•lrJ, que 
eslá prejudicando & vrslbllldade do• motort.taa e. portllJlto, 
colocando-os na lmloêocla Je era,~ desastre. 

Apresentcu tamMm, o ,·erea~or Quare9ma. na U.ma
r,< Muolclpal, um i;rojeto de reeoluçffo,Jt apro\"adn p<'la maio
ria. pelo qu,l ficava o Cbe!c do Exeeu1ivo autorizado a 
conceder um auxlllo de 200 mil cruzeiros ao E C li!Ul>!ll, 
para conslruçlo de sua sede, ~,lsuu,t e quadra,. 

Waldemiro de Faria Pereira 
,\D\' O GADO 

01áriamente, até 11~ 10.:Jo llor:i~ 

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

Agradecimento Esporte Clube lguassú 
Sirvo-me deste melo para, Cldadlo, 

de públlce. a11rac!ecer ao ar. Adquira um lttulo de oóc!o-
Homero Barbosa de Araujo, proprletArlo dêate Clube • 
~dmloi•trador do Hoepltal de toroe-1e um proprtet.&rlo de !a
lguaseú e 118 eo!ermelrae 7.116, to. •em eotar sujeito a oulrae 
Imaculada, Edoa. Zella e às contribuições meoaab, eleva
•erveote,. a ateoçl!o e o ca- das. tal, como, em geral, ocor
riobo que dispensaram à mi rem com o• chamado• .. clu
nha esposa, quando da inttr- bes ferbados", qae, além de 
vençlio c!rúrglu a que lo! valorlzarem, por demal•, seus 
submetida. 11tulo,, ainda exigem cootrl-

Esteodo meu agradeclmen- hu!çi!o, assaz pesada, para 
to, em parllcular, aos drs. sua maoutençlio. 
Ulaucus Calvei CaJaty, ,lo•é ----------\lberto Hndrlgues de Carva-
lho, João \'!tnr Bruno. Amérl- C O M U N I CAÇÃO 

1 

co Caselll, Jalr Noguei ra e 
,Jorge Sesslo Davlrl que. com Juvenal Per eira dos Santo• 

Acham-se abertos ª" matriculos nos se~u,nlcs cursos. gr11nde pericia, souberam agir comunica aos seus distintos 
l11tcl11ç!lo MnskHI (des,le 4 anos), Pré-teórico, Teoria, 1 na interveoçil<, a que !oi sub- amigo• e correlh?lonàrios que 

l Harmnnia. Hist()rin da Mú•l,•a, P1,1no. \'lnllno, Aco•- melida minha esposa \larla se dfastou da uo:-.. estando 
deon. Canto. Cauto Coral, Ballet e 111,tromcntos oe sôpro. ,!osé FerrP!rn Alves, c11j11 ,i- agora Integrado no PR, onde 

---- Ja, abaixo de Deus, coteve 

I 
se encontra às ordea. de to-

------------------- (lm sues mãos dos "8 que sempre o d1st10-

r"osto ~e lu~r·1t ·1ca~a-o "AVllA" ! Deus vos al>ençoe, gui ram com sua amizade e 

REVENDEDOR DOS PRODUTOS ''ESSO" 

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

Cargas em baterias 
Pe,;as e Acessórios em geraL 

Aberto Dia e Noita 

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

mARACADÃ 

M.\RIO AL\'f'S vaho~o apoio. 
Func1onar10 do JAPt Nova lguassú, outubro, 1957 ----

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 

RONALD CARDOSO ALEXANDRINO 
lnscrtto na Ordem do. Advo1ados 

Escritório : Residência : 
Rua Paulo Frontln, 61-S. 10 Rua Mal. florlono, 2036-C. 17 
Dtàrtam~nte, das 9 às 12 hs. Telefone %$1 

Nova lguassú - Estado do Rio 

ESCRIT O RIO ILEX 
SEHVIÇOS OEIIAIS DE CONTABILIDADE, 

AmUNISTRAÇ \o 8 CO!WE'l'AGE.'-S 

ALEXANDRE RAPHAEL 
Despachante LLCIA S RAPHAEL 

Rua dr. Cietulio Vargas, 197 - Hova lguassú 

FOTO ELITE Aloado-1<1 • 400,icQio pua cua•eato. 
, . Rttnto1 para 4-!oeu•••tot •• SO ai• 

Duto1. lbpee1alista em r6prodaçlo 4• reClato.t • crayoa dpia • 
óleo. Vend11 de mlqa.11111, '" lihau, qa1drot

1 
auw ~ llbu.l. 

Concessionários dos afamados produtos : 
IH Mwe,~el fletleae, Uü-Late-TtL UI-..._._., 

DRAGO E PAOEIEL 
Estofados modernos, variadissimos 

M6vels Aparelhos Domésticos Tapetes Presentes 1 
Tudo pela tabela das fábricas - x- A VISTA OU A PRAZO 

Av. NIio Pecanha, 213 a 239-Tel. 21- Nova lguass'8 
~ .................... . 

-----------------:: Materiais de Artefatos de 
Constru,ao ~ D b. LS Q N Cimento 

! Ferragens em ..,,.,,,....,..._, .. ~.,.____ Areia, Pedra, 
(i r~e~a: teo s ~'"""'º"\~)""''""''"'°" TIJolo,Clmen

to, etc. 

,. 1 ~e loja; Rua Marechal Floriano, 1618 e 1620 



CORllllO DA LAVOUIA Domingo, 8-Xll-1Qt.? -PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAssu· Impôsto Sindical 
Por:arias do sr. Prefeito Municipal 

::!5-0 ;,1. - Cnnceclcndo, nos t()rrnos do nrt. 7°, para
grc1fo 11nicu. da Resoluç11o 316. de 18 3 53. e de acordo com 
o l(,udo medico, ao exttanumerario dioritita Sebastiào da sn. 
va F,·rnAn~es, .5 dias d~ lkcnça, para tratamento de saudc, 
com ••lurl<> integral, na llase de 25 dlarlas, a partir de 23 

Boloncete do Receito e Despesa relativo 
ao mês de setembro de 1957 

~rs. Contribuinte_;i Ao pagarem o seu imposto. exi)am 
que seJa pago em Gu1~s do SLndícato de s':la cstegoria ec . 
nômica (ramo ~~ negócio) de sua Base-Territorial e pago i 
Banco do Brasil. como determinam o artigo 581, da Consot 
dação das Leis do Trabalho, Decreto n. 3SJJl8 de 25.'I/%, 1• 

Portaria do Trabalho n. 129 de 1_7/9,'957. O imposto que !o~ 
pago em desacordo com o determmad,J nesses dispositivos le
ia1s é irreJ;!ular e inexistente. Pecam guias ou esclarecirnen. 
tns. das 12 às 16 horas. - SINDICATO DO COMtRCJO 
VAREJISTA DE NOVA IGUASSÚ - Rua 13 de Maio, r., _ 
:i•, sala 30, 

do corrcnt~ mês. 
25 9 r,7, - roncodendn, nos termos do art. 7°. para

l!rafo unko. da llcsuluçno 316. de 18-:153, e de acordo com 
o l,rntlo rnf'rtko, no extranume>rarlo diarista Dorcelino de 
Medeiros. 8 dia, d• licença. para tratamento de saude, com 
s•lnrlo lntep:rnl, na baso rlu 25 diarias. a partir de 24 do 
cortPutc niõ..i. 

2:,,9.57, - Concedendo, nos termos do art. 7°, para
grafo unko. dM rt.esolu,·iio 816. de 18-3 58._ e de acordo C<!m 
o J:1u'10 medico. no extronumel'arlo diarista Pedro Pereira 
Tavxr,·s. 5 <lt:is <IP lic<'nça para tratamento de saude, na 
base d" 25 ,tiariRs. a p»rtir rle ~3 do corrente mês. 

25-9 S7 - CõnéPden<to, nos tP.tmos do nrt. 7°, paragra
fo unieo. ''" llrsoluçilo 816. de 18-:l-53. e dP acordo com o 
lau,I" medi<'O, ao extranum,rnrio diarista Walter Santana, 
8 <lias de licença, para tratamento de saude, com selarlo 
Integral, na base de 25 dia<ia<, a partir de 23 do corrente 
mf>s. 

RB<!BI 
RECEITA ORÇAMENTAR!,\ 
Htctila 1•rdindria 

Trilotaria: 
hnpootos 
Ta:ras 
Patrilnoni&l 
Industrial 
Diversos 

Total da Rereita Ordinaria . 
Rtctita t."C.traordinaria 

Diversos 

Total de Recoita Or~amentaria 
Rn~,,.,fo 1,ctraorçamenta,;a 
Diversos 

Total da Receita geral do mês 
R<!eoita dos meses anteriores 
Diversos . 
Saldo do exereioio anterior 
Diversos 

Totàl geral 

T 1\ 

25-9-5i - ronrerlenrlo, nos termos do orl. 7°, para
ll'••fo unico. ria R<,soluçAo 316. r)<) 18-3-53, e de acordo com 
o l•udo merliro. ao ,xtranumerario diarista Guilherme Pau-
lo <IR Cru?. 6 dlns de lic<>nça, para tratamento de saude, O E S V E S 1\ 
com solario ;,.t,~r3l, na bnso de f5 diárias, a partir de 23 DE~PESA ORÇAMENTARIA 
do corrente mês. ( umara Mumcipa/ 

25 !t-57. - Concedrndo. nos termos do art. 7°, para- Poder Lrgislàtivo • 
grelo unlco. da Res<,lução 316. de 18 3-53, e de acordo com Secretoci• . . 
o laudo medico, ao exlrannmerario diarista Gumercindo Mar· Got;lrno do Munictpio 
tios, 8 dias de licença, pnrl\ tratamento de ~aude, coro sala- Administração Saperlor 
rio lnt.,gr11, na base de 25 diarlas. a partir de 23 do cor- Gabinete do Prefeito . 
rente. Divisdo de Administraç4o 

25-9 57. - Concedendo, nos termos dos arts. 161, § 4° Administração Superior 
e 163 do Decreto-lei 624, de 28-10-42, e de acordo com o lau- Arqnivo Municipal . • 
do medico, ao Dirigente do Serviço Pré-Vocacional Inlantil, Agencia Municif>al de EdattJtica 
padril.o H, Llze Rodrigues Martins, 80 dias de licença. para Agencia Municipal de Estatística 
tratamento de 8aude, com vencimento, a partir de 6 dJ) cor- Divisdo de Fuzenda 
rente mês. Administração Superior 

25-9-57. - Concedendo, nos termos do art. 7°, paragra- Te•oure.ria . 
to unlco, da Resolução 316, de 18-3-53, e de ac~rdo com o Almoxarifado Kunicipal 
laudo médico, ao extranumerârio diarista Otac1llo Martins Inspetoria de Rendas 
da Silva, 5 dias de licença, para tratamento de sande, na Serviços de Contabilidade 
base de 25 dlarias, em prorrogaçl!.o. Procuradoria e Contencioso 

25·9·57. - Concedendo. nos termos do art. 7°, para- Educaçdo p,,blica: 
grafo uolco, da Resoluçl!.o 316, de 18-3-53, e de acordo com Inspetoria de Ensino 
o laudo médico, ao extranumerarlo diarieta José Caetano da Escol•• Primárias . . 
Silva, 8 dias de licença, para tratamento de_ saude, com sa- Ginasio Municipal Monteiro Lobato 
lário Integral, na base de 25 diarlas, a partir <l.e 24 do cor- Suúde Publica: 
ren~e mêR. Serviç.os Diversos . 

25-9-57. - Concedendo, nos termos do art. 7º, para- Mercado Municipal 
eralo unlco, da Resolução 316, de 18-3-53, e de acordo com Cemiterios 
o laudo medico. ao extraoumerario diarista Wald1r de Bar- Fommto 
roa Precioso l5 dias de licença, para tratamento de saude. Fomento • . 
oom salarlo 'integral, na base de 26 diarlas. a partir de 23 Divisllo de Engenharia 
do correote mês. Administração ~uperior 

25-9-57. - Concedendo, nos termos do art. 7°, para- Obras Publicas . . 
grafo unico, da Resoluçlio 316. de 18 8-58, e de acordo com Construção e Conservaçilo de Rodovias 
o laudo medico, ao extrenumerarlo diarista Jorge Sfgolo, Limpeza Publica . • , 
8 ulas de llcenQa, pari\ tratamento de sande, com salario Serviços Industriais - Agua e Esgoto • 
Integral, na base de 25 diarlas. a partir desta data. Oficinas e Garage • 

25-9-57. - Concedendo. nos termos do art. 7°. para-
11r9!0 unlco, da Resolução 316. de 18-3-53, e de acordo com Total da Despesa Orçamentaria 
o laudo medico, ao extraoumerario diarista Jolio Pereira. 8 Desf>esa extranrçamentaria: 
dl~, de licença. para tratamento de saude, com salário ln· Crédito especial Res. 586 de 1/8/57 • 
tegral, na base de 25 diarll\P, a p•rtlr de 23 do corrP~te mês. Depósitos Especificados (Reotos a pagar de 1956) 

25-9-Si. - Concedendo, nos termos do art. 7 , para- Depósitos de Di<ersas Origens : 
1ralo unlco. da Resolução 316, de 18-3-53, e ~e aco_rdo com - Vencimentos N/Reclamados 
o J.iudo medico. ao extranumerarlo diarista l-ebast,ão Teo- - Consignações 
do, o da SIiva. 10 dias de licença. para tratamento de saude. Receita a anular 
com salarlo iotegral, na base de 25 diarias, a partir de 24 Total da Despesa geral do mê1 
do corrente mês. 0 Despesa dos meses anteriores 

25-9-57. - Concedeodo. nos termos do art. 7 , para-
grafo unico, da Resolução 316, de 18-3-53. e de ac~~do com Saldo que passi para o mês d• outubro: 
o laudo medico, ao extranumerarlo diarista Jarbas l omé da Em Caixa (º) • · 
SIiva, 3 dias de licença, para tratamento de saude, com sa- Em Bancos e Correspondentes: 

li - No Banco do Brasil S, A. . 

973.091,50 
803.675,60 

3.000,00 
49.1,14,70 

170.203,EO 

.999.485,30 

619.791,40 

João Alves da Costa - Presidente. 

MANOEL FURTADO GAMA \ 
ADVOGADO 

CAUSAS CÍVEIS, COMERCIAIS E CRIMINAIS 

2 619.276,70 

318501,50 

2.937.718,20 1 

Escritório r.o Rio : Rua Senador Dantas, 118, apt. 416, 4' 1nd11 
2 .. , 4 .. , 6" e Sàbadoa das 9 às 12 e das 14 às 17 horas 
E ro Nova I g u as s ú: lua dr. Thlbaa, 287, aparts. 1011102 

3ª' e 5"-leiras a qualquer hora l 
4 1,570.519,30 

_8.491.460,90 
52 999.758.40 

16.500,00 
145.659,30 

346052,10 
8.500,00 

3.ó50,0U 

226.:!84,40 
22.150,00 
28.270,00 

821.475,00 
54.454,00 
13.350,00 

111.800,00 
814.705,70 
108.240,00 

27.400,00 
130 215,00 
133.394,10 

27.080,00 

96000,00 
636.513,60 
55105,30 

1.367. 754,40 
210 591,60 
108.254,50 
---

5.013.249,00 

62.530,40 
2.080,00 

3.060.(10 
5945,00 

747,SO 
5.087.612,30 

43.090.684,70 

3.9!\6.928,20 

78 874,20 

Auto retas N. S. ~e f átima \ 
Casa especiaUzada em artigos de frelo. 

Cravação de lonas e discos de embreagem 
Completo sortimento de material elétrico - Dl3lragmas 
- Bombas de ga~olloa - Bomba de àgua - Carbura-! 
dores e Reparos das mesmas. - Graode variedade de 

Acessórios em geral - Óleos de !reio e motor. 

Oliveira & Jordão 
Av. <iov. Amaral Peixoto, 393 (antiga Mendonça Lima) 

NOVA IGUASSú 

~= cz:J~e,:=====:ia:===-,me;-;;=p 

1 

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

Brinquedos, Papelaria e objetos para pr•!sentes. 

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

Curso Washington Luiz -1 
DATILOGRAFIA - OFICIALlZADO 

Apreoda datilografia com eliciencia, sob orienta ~iio de 
professora diplomada. Máquinas novas. Conferem-se 
diplomas visados pela Remrngton. Aulas diurnas • notvrn11. 

CURSO DE TAQUIGRAFIA OFICJALlZADO \ 
AV. NILO PEÇANHA, 4;6 - 508 - NOVA IGUl<SSÚ -

Eletricidade \ 
Enrolamentos em Geral 

Oficina Carioca de 

lario Integral na base de 25 dlarlas, em prorrogaç 0 · _ No Banco Com. e Iod. de Minu Gerais s. A. 
27-9-57.' - Concedendo, oos termos dos arl>I. 2º, Item i A 

1 e 30, da Resolução 316, de 18-3-53, e de I\Cordo com o - No Banco Hivoteclrlo e .lgrfcola de M. Gera • S. 
laudo medico, ao extraoumerario mensalista llka Rodrti:uee - No Banco Predial do Est. do Rio de Janeiro S. A. 
Quaresma, 15 dias de licença, pera tratamento de saude, - No Banco llinss Gerais 8/A 

73.684,60 
7 362,20 

1 
t 

Motores e dfnamos. - Máquinas 
de solda. - Traaslormadores. -
Reslstenclas de qualquer tipo. -
Aparelhos elétricos em geral. -
Executa-se qualquer oen Iço de 
tôrno com rapidez e perk1çll.o. 
- Escovas e rolamentos para. 

motores. 
Sr. Guimarles 

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

com salarlo integral, a partir de 26 do corrente mês. - No Banco ltajabll S/A · 
, 27-9 5,. _ Concedendo. nne termos do art. 7º, par>1· - No Banco Popular de Mesquita 

grafo unlco. da Resolução 316, de 18 :J-53,. e de acordo com - Na Caixa Econômica · 
0 laudo medico, ao extranumerario diarista ,Jacy Ribeiro Em Poder do Est do Rio de Janeiro 
Antunes, ~ dia• de licença. para tratamento ,te sande: com Em poder de Diversos Responsavei• 
aalarlo integral, na base de 25 dtarlas, a partir de 26 do Em poder de Agentes Pagadores 

corren;;.::r - Concedendo, nos termos do art. 70, para- Total geral . 
gralo unlco, ·da Reeoluçlio 316, de 18,R-53. e de acordo com Classificação do saldo: 
0 laudo médico, ao extranumerarlo diarista Joll.o de Paula Não disponivol 
Perpetuo 8 dias de licença, para tratamento de saude, com Di,ponivel 
oalarlo Integral, na base de 25 dlarlas, a partir de 26 do D•fieit verificado 
corrente mês. 

0 
(º) Inclaem-,e neste .. Ido os pagament<>• 

27-9-57. - Concedendo, nos termos do art. 7 , para- parciais em folhas do pe,soal, 

41.208,70 
12.~40,00 
23.921,80 

101638,dO 
I0.530,30 
76.186,20 

116032,00 
3n.454,40 

52.999.768,40 

8.707.366,20 
4.e21.4s1,4o 
3.885.904,80 

o laudo medico. ao extr11numerario ar s ae , s,· • . 
LaoneY ij dlu de licença. pars tratamento de aautle, com Visto: Ary Schlawo, Prefeito. - Je161 de Castro Vieira, 

Leiteria Mineira 
Serviço de Bar e Restaurante 

Leite - Queijos Manteiga, etc. 

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

(Junto da EVANIL) 

:--ova Iguassú Estado do Rio 

gralo uolco, da Reaoluçlio :u6, de _18-3-d153,1 tae deElal corJdoo J:ºd"e' 1 Contadoria em 17 de outabro de 1967, 1 

aalarlo 'Integral na base de 25 diarlas, a partir deste. data. Chefe da o. do fuenda - Alexandre Rophael, Chefe doo Seni-
' ARY SCHIA \'O _ Prelelto I ços de Contabilid1de, - lrany Moreira, Cbde da Tesouraria. :,___,___________ _ ~ ~ml 1'"= ·s·E=zz:;, ~ ~~-i=Ri'Ã==-z. 1==Nõ==Ep=É N'!'.ZZZ:õóiN==· C I~A 

t• Madeiras e Materiai$ !>ara Construcões, Ferragens, 
~ Tintas, Cal, Cimento, Ti;olos, Telhas, Manilhas, etc. 
~, 

1 
«:e•+õ &•e;;• 

Rt:TlF!CA 
Telefone 98 

OLIVEIRA & NUNES LTDA. 
Rua Ministro Lit a Castro, 540, 

Estado do Rio .. . .. Hova lguassú -
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• ~INHA CARNEIRO ' 
-t1o1 - rJ &J ..:N ,:) N ' [N O DA 

AJUOE O BEBt A CRESCER FORTE E SAU0AVEL 

coallEIO DA LA YOUaA 

DR. SBINT-CLBIR COSTA 
E'>FF:CMLISIA l ~I CRI.\S( \S 

CooHultas diári.1s pelo manhã. ,·om cxccç:io 
de ~úbado ,\ tarde "ºm hnrn maread a. 

('onsuJtórfo 
Rua 13 d, M1lo, 85 Grupo 203 

Erllllclo Jmperlul 
Nova Ig11n:ium 

Hc1ldênc1a 
Rua hb,lllo Murllo Costa, 168 
(PtG~4":1Ulrrwnto d f' r auT1 r.Je 

J'1 n t ln) T t l 17 

ncre~ita-se ter si~o ~esco~erta a caverna 
que a~ri~ou Davi 

.a\creUila &t' 1111c uma c1n-err.i rP~Pm .Jc1r.ob~rla no 
1Ja111 de tn-úedl (l!rnel) mnrgem Ocldenwl dn Mur ' 1 ti 
seja aquela em que o Jo.-em ltel Da,I s e earondea do Rei 
Saul bQ 3.000 anos. A entrada do lado Norte !oi redaztda, 
cm flat;trantP. !llnal de urna tentativa 1111.r.1 tranatormar a ca 
vernn f•m ahrlgo seguro. ,\ N·rámlra ,-n~nntrada c1f-'ntro P. ao 
redor da raverua Jod1ra que ela foi u a1Ja n'> lofc1o da Ida• 
de Jo ferro, no 12º século A. (' ~ ate os dias de Crt•to o 

11 rect·m nnsc-i ,io te,n niau!I ou menfl-.. aquela mesmn 
rot1lçAo enrolada que mante\"e duraole tollo o per1ocJo ,ta 
uteçlío. rm num ... ro fnJintto rle mudancas lt'm quo acon• 

fecrr naqu~lt' 1•nrpfnho rnnrno e roi,.nrlo. p.'.: ro c1u,, h criança 
crefi~·a fnrte t' tl'llnha E t•xislt" urna lotlnJrtudc dP maneira~ 
rom as quaaJs '"'cê podei aJudA-Jo. 

,\ sup<"rfírl~ Eôbrc a qual o behê- t: dclhtc1o é impor• 
taole l'm coldu1o firme e ll•o ajuda a e•pinha llexlvel a 
11car reta. Se ,·océ o deitar súbre um cobertor ou tran-s
tielrn para to11111r ur, colnqur por baixo um pednço de mu 
delra ou diçers&!- camada, rle l'Brtolloa. para obtt>r uma ~u 

doa Apóetolo• __________________ _, 

1 B ~~-~\ ~iç::\~:;; é I l~~!:~~l~~~s 
! 

escolares ! sumidores de Nova lgu<1ssú e adiacências 
perllde firme. 

\jude o no• exerclciOP. Logo que o pequPrrucho cni1-
,eat1lr Je\·antar R cabecinha :-.Oz:inho, vocP podo levantá-ln. 
teotamente, pl'll\!-1 mãozlnlHl.'1, até cooil?J.?uir Be ~entar. D~ixt 

ue o bebé fata tód,1 a Júrça e oao Insista. Dentro em brt> 
~e 01 pequeninos rnúsculn~ ül>:Jumiot1i~ Já estarAo bastttote 
1ofte1 para quP t'le t--e "ente J õzinbo. A melhor maneira de 
aludé 10 a levantar • cei.ccl11ha ~ dcll.'i-lo de bruços P l,rlo· 
csr de ··escood.--csconde'· l'nrn n ponto do cobl.!:-tor. Roupl
uba de dormir apertada, cobertores multo pesado•, camisl 
ubBI e casaqulohos Justos o l11comodarno e dlflcultarílo sua• 

1 

EDUARDO PIRES & (IA. L TDA. \',jam os seguintes pr,ços na sua Seção d• \'arejo : 

T 1 34 H 1 • De CrS :J20.00 por 300,00 - De C'r$ 210,00 por 1~5.UU 

1 
Rua Amaral Peixoto, 292- e · - ova guassu j n c crs 157,no por 1 1:..011 _ De crs 105.oo por 100,°'1 

.~::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::-.:_==- --=,,.. Rua Marechal Floriano, 2137, sala 104, 10 andar 
,- --, Cn,xa Postal , bi - No\·a l~assú 

FATOR E L L 1 ·-------------DR. ALCIDES 
MEDICO DE CRIANÇ-.~ 

teotatlve• de movimentar-•••. As bolinhas de IA tamb~m de-
1 

ó Resldfacin: 
vem !er bem folgadas. Bolinhas ju,1t,s siio para o bebé o Consu t rio : 

Consultas dlàrlamente de 2 ás 6 horas da tarde 

menio que 88patos apertados para uma pessoa adulrn. Av. Amaral Peixoto, 350 Rua Rita Gonçalvc~. G60 
Anime o seu pequenino herdeiro o engalinhar, jognn· (anttg• Rua Mcndonç• uma) NO V A I G U AS S l 

do bolas ou outros brinquedos •proprlados na •ua !reul• 1 1º andar _ saiu :i E.st. do Rio 

pora que êle possa teotar alcançar o objeto em questao. O ·-========================, mo,·Jmento de pernas que o bebê laz quando en~atinha en- ,. 
comprida e reforça oe músculos das perna,. Trepar é o 
de•aflo supremo e ,e o seu f1Jhfnbo tentar realizar mais 
êHe progresso não impeça. Ponba-o perto de algumas col 
xas firmes ou de alguns degráus baixos e deixe que laça 
!Orça à vontade. nunca o deixando s/Jzlubo, é claro. Trepar 
dHenvolve prdUcamente todo• os músculos, além de exigir 
graode coordeoaç.lo de mo,·lmentos. 

Quando o seu pequenino atleta começar a ficar de pé 
eôzlobo deixe-o em paz e ano ajude. Quanto mais êle se 
e,guer e baixar s/Jzlnbo, melhor para 08 músculos. 0 que 
moitas mães esquecem. por~m. é que longos períodos de 
ncar em pé sõbre uma superfície mole prejudicam a postu
ra. Por mais firme que seja o colchão da caminha, se o b~
bê po888 muito tempo de pé ai, pés chatos e Joelhos para 
deotro podem ser criados. 

Sunca insl•ta que uma criança l1que de pé, antes que °' m~sculos estejam aptos a êsse esfúrço, em outros pala
,,.. antes da próprh, criança conseguir ficar de pé sôzJ. 
Dhl,° Forçá-la a ficar de pé qusado o corpinho ainda não 
eeú 1ullclentemente preparado, pode resultar em sérios de
leiloe de postura, espinba torta e até interferir com <, des
earolrfmento da respiração e expanslio do tórax. 

I 

o GURI 
A CASA DAS ROUPINH~S PARi> C~IANÇAS 

Uniformos Colegiais - Rendas -

DARCY CIANNI MARINS 
ADVOGADO 

Escritório : - Rua Getulio \'argas, 58 
Das 9 As 12 horas. dlàriamentc 

Sala G 

Residência : - Rua Tabelião l\-lurilo Costa, 100 

=========------
DR. A. FATO IR IE L ll li 

MEDICO OCULISTA 
ASSISTENTE OA FACULDADE DE CI"€NC1AS MCDICAS 

Receita de ôculos • Doenças e Operações dos Olhos 
C O N SUL T ó RI O: Avenida Amaral Peixoto, 236 

Sala 304 - Prédio do Banco de Minas Gerais 
zu., 4 ... e 6ª'-feiras, das 8,30 às 12 horas (<onsultu <omuns) 

À tarde: Consultas com boro marcada. 

·----------------------.---------------------, 
IDR. I.UIIZ VAN IBIEIRG 

Cardlologto;ta do Hospital do Servidor do Estado (I.P.A.S.F..) 

DOENÇAS DO CORAÇÃO 
Eletrocardiograma - Arterlopatias l'erfléricas 

CONSULTÓRIOS: 
Nova Iguassú : 

Lãs - Linhas - Botões. I Rua Mamhal Floriano, 1798, s. 201 

RU4 111\ISTRO ME~OO\ÇA LIMA, ZZ6 - NOVA IOUASSÕ 3 .. , 5" e sãbadús 

Rio do Janeiro 
R.AlvaroAMn,27, S. 33-Tel. 42-0235 

za•, 4 .. e s---reiras. r 
, j desde 13 horas .._ _____ _;:,,_ _______ ! 

das 14 às 16 horas 

cr::- ~ae==~r=-=-.,===ic>1- ---10 ::i a ::i e ::i 1 ~·- ~ PROLAR S. A. 
Agência de Hova lguassú 

eomarca de Nova lguusú 

o 1 T 
D• publico~ão de depósito de d0cumento1, em procuso danlro 

do1 normQI do decrato lei 59, de 1937, Q req11eri"'ento de 
Benjamin lobão • 1ua ftlulher, com o prazo de 10 dias, 

na formo abaixo 

Getúlio Moura Filho, Oficial d• Primeira Clrcuo,cr:1ã1 
do Re~fstro de Imóveis de Nova fguassú. ele. 

Pelo presente edital, com o pr•zo de 10 dia•, faço uber 
a quem lnleresaar possa que por llenjamln Aueu1to Lobão e 
sua mulher, e não tão aàmenle Benjamin LobJ.o, como est6. aci· 
ma, foram depo,ltados n,ste Clflório a planta, os lítulos de 
domlnio e todos os demais documen101 relativos aos seeulnlu 
lotes por êles adquiridos por escritura lran,crlla no livro 3-CH, 
fls. !78 n. 33.519: Quadra 1 - lotes numero, um (IJ da rua 
Delfina Borges, 2 a 9, numeração seguida da rua Coola, e 10 
da rua Maurlcla Borges. Quadro 2 - lotes numeros l da rua 
Delfina Borges, 2 a 5, aeguldos, rua Coita 6, 7 e 8, rua Mau
rlcla Borges. 9 a 12, seguidos, rua Alvaro Chaves e 13 e 1~ 
rua Delfina Borges. Quadra 3 - 111tes numeros l a 8, 1e2uldo1, 
rua Alvaro Chaves, 9 e 10 avenida Maurlcla Borge1. 11 a 18, 
seguidos, rua São Januãrlo e 19 e 20, , ua Delfina Borges. Quo-
1:ra 4 - lotes numeres 1 1 8

1 
seguido!-, rua Slo Januarlo, 9 

avenida Maurlcla Borge•. 10 e 11, travessa Terezlnha e 12 e 
l3, rua Delfina Borge•. Quadrn 5 - loles numeros I rua Mao
llcla Borges e 2 i 5, seguidos, rua Costa. Quadra 6 - lotes 
números 1 a 4, seguido,, rua Costa, 11 avenida Antônio Bor
ges, 12 a 19, seguidos, rua Alvaro Chaves e 20, 21 e 22, ave
nida Mauricla Borges. Quadra 7 - lotes numeros I a 8, se
guidos, rua Alvaro Chaves, 9 e 10 avenida Antonio Borges, ti 
a 18, seguidos, rua São Januarlo e 19 e 20 avenida Maurícia 
Oorges. Quadra 9 - lotes numeros 4 a 10, seguidos, tua AI
varo Chaves e 11 avenida Antonio Borgts. Quadra 10 - lotes 
numeros um (ll a 9, seguidos, rua Alvaro Chaves. 10, li e 12 
rua Guarani, 23 rua Teixeira de Castro e 24 a 27, seguidos, 
avenida Antonio Borges. Aos Interessados porvenlura ulsten
les fica esclarecido que a lei concede o prazo de JO dias, con
tado da última publicação do presente, para apresentação de 
Impugnação. Dado e passado aos SO de novembro de 1957. As-
drubal Braga, Substi tuto. 2-3 __________________ """ __ _ 
Entreposto São Jorge 

11 fRlGIDA~R_E P,odutos :"!!..·¼ 1 
i~;=? da L~'/)1.l~ 1 
~ General Motors do Brasil S/ A ffij 

A PROLAR solicita o com 
pnreclmento à sua novo A~~11-
cIa de todos os portadores d, 
lltulos em atraso, a 1101 de 
que não percam o direito à, 1 
lm~ortíi.nclas jll depoalladn•. 

Comunica. outrossim, que 01:- 1 
pagamentos de ruen,alid11de, 
poderão ser eletuado• dire
tamente à nova Agência, ; 
rua ~larechal l'lorlano Peixoto, 
1748, s/2, o partir das s,:lO hs 

AVIS.\ A SUA DISTINT.\ FRllGL'ESIA Ol'E: 

Tem muito estoque, compra tudo à vista e em 
grande guantidade, por isso pode vender ba
rato. CEREAIS - LEGU~1ES -- FRL'TAS -
BEBIDAS - PERFUMARIA BISCOITOS, etc 

Doméstica 
Comercial 

Sorveteiras 

Caminhões W 

Carros m1 

Peças Acessórios W 

Rasgou seu terno 1 i Distribuidora lluto Peças "Dautopn S/11 ~ 
~ AGENTES AUTORIZADOS m1 

U Oficina especializada para reparos em geral W 

SERZIDEIRA 

~ Trav. 13 de Mar10, 48(12-Tel. 272-End. Teleg. DAUTOP-Hova lguassú ~ 
Rua Bernardino Melo, 

no 1549 

~ =o =ul,c-·lul ir,1 u& ---=·•ol-lt'lt--JC[E) 
NOVA IG !JASSU' 

Casa Mercúrio de Ferragens Ltda. 
Madeira, e materiais para constwção. - Fabricantes de esquadrias em tera!. 

Dlatrsbutdorea do Cimento MAU-Ã. - Chapas para cobertura e tubos de Cimento-Amianto 
CIVILIT. _ Tintas "Atlantica", Artigos Sanitârios, Manilhas, Telha:;, Material Elétrico 

e Hidráulico em geral, Ferragens, Louças e Artigos para jlr.,~entee. 

Rua Marechal Florla110 Peixoto, 2210 -Telefone 47 - Nova lguass!. 

-

Rua Mendonça Lima, 233 em frente do Ban,o de Minas Ger•ll 

Lma grande Casa cm frent~ d~ um grantle Bwco 
Ct;IDAOO COM OS ATRA\f:SSADORES 

---------------------Registro de Imóveis da 1ª. Circunscrição 
O Bacharel Getúlio Moura Filho, pelo presente Edital, 

com o prazo de trinta dia~ e publicação pu r duaa vezes, attn• 
dendo ao que fel requerido por Guilherme Benjamin Welos
chenck, faz saber ao promitente comprador lal1010, sr. DJalma 
da SIiva, realdenle atualmente em lugar Ignorado, para no Car
tório do 2° Ofício de Nova Iguassú, à rua Oelullo Vargu, 78, 
solver o seu débito re!erente à promessa de venda do lote de 
terreno nómero 95, da VIia das Porteiras, em Queimados, ae1te 
lllunlclpio, conlorme averbaçlo feita no livro 8,'E, h !Is. 210, 
sob n. 105, sob pena de o nlo !azendo ,er canr<lada a aludlda 
1verb1çao. Dou fé. Nova Igua,sú, 28 de novrmbro d, 19~7. 
Eu, Asdrubal /Jraqa, Oficial do Regletro Substl luto, o subi• 
( revo e assino. Àldruhul Brm,:a. 2-2 .-, ..... ._ ____ ... ________ ...,,. _____ ...._ 

O Volante Duas Pátrias 
Leva ao conhecimento do povo deata cidade, que M 

adia lnataledo A rua .lllalalrct Mendon~a Lima, 46. 

e Volante Duas ~4trfas eit, 1011 a compe. 
lente dlreçlo de Bduar«e Rayauelle lfarttaa. que 
atende dlllriamente com aolea a qualqu« bora. 

AO 'ffOLAIITE DUAS PÁTRIAS 
Rua Mia. Meadooça Lima, 46-NOVA IOUI.SSÓ-P.. de Rio 
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U~~:t~~~,,f~m~~,~~~~~~~-~ : Instaladora"" Contin;.;tal 11';" ;;:,.~~. '::;:_e:: .. ~~""~ 
mente e11c1ente, precisa repousar sôbre 4 pontos b/lsico,, q~e lzair Marciano dos Santos de Notificação, na forma abaixo: ..,. J 
são: P l Um Codif:o Florestal, consubstanciando medidas ten· 
dentt.>s ,. protPi:er e e desenvolver s~us recursos florestAls~ Est{J li d O Doulor Admirlo Alwes de Mendonça, Juiz de Direito 
b) Um Serviço Jolorestol. com pessoal capacitado para plane· • 1 apare ia a para executar todos os da Comarca de Nova Iguassó, Estado do li.lo de Janeiro, 01 
jar e oxecut,r •rabalhos florest,1,, e com recursos financei· servi,;os de Bombe1ro, Funill•iro e forma da lei, ele. 
ros su ' 1oentes P'~ra sua concre~it~r;ã••; e) Um prograrr.e de Eletricidade. F,z saber a quem intert11ar poHa. a requerimento de 
pesquis•s e inv.st,g•cües floresteis asslnolondo O que falta Atende Re a domicilio D!ony,10 Marciontllo de Sousa e sua mulher Maria Alzira Ma. 
ou o Que convém reahz ·r, vis~n.Jo a maior produc!io e aprimo fra de Souu, que por sentença de 19 de janeiro de 1957, pro,. 
ramer o dos florestas, seus produtos e sub ~rodutos; d) Uma R M I fl , p laiada por hte Julzo e que tem o seRulnte t!!rmlno, "1110 po1• 
Escola ele S1lv1culture, para • formação de pe<soal t~cniM ua a • orian:> e,xoto, 2558 - Nova lguassú 10, i•1l~O procedenle • ação para declarar o contrato de lls. 13 
cq,az. de Jever a bom t~rmo o verc!adeira p0Ut1ca flore!ltal e em decoufncla revotada a procuração de lls. 15, nlo dtvt. 
dn pai,. --------------------.. ----.: doa perdas e danos por não prondo, nos auto,. Cu11u e 
• . 1"'ilo posso b·ter o ponto !inal sem dizer que sõbre o ·-·.,."" ····-···-·~ .;y,,.; ,-,.: •••• ., • • • hon~r,rloa de advogado, que lixo em 20 % aõbre o valor da 
ult,mo Item aclm• epontodo - Criação de uma Escola ele s,1. . ºr\~o· ·,i·T·A·. ,._ G,.A .. R.O,.·,.T···1--N>.•H ... -:.v-..A· ·-:-:-:-:-:-:··.::: ~ 'l causa pelo r!!u. P. na audiência que designo para hoje. !t e I. 
,ncullur~ - me venho botcndo h:i mais de 20 anos. sem cvn ., Nova Igua,s,\, 19 de janeiro de 1957. (a) Admjrto Alvu de 
I C'bUJC o objdivo visadc,, que considero fundamental para Mendonça'', foi declarado rescindido o contrato para lolumen. 
o desenvolvimento do nos~o n,mo de atividade profissional. to e venda de uma 6rea de terra situada em Mteuel Coult\ no 
F. bem verdade que já demos um passo à frente com a cria· e n p (! r. li, i\ P. 4• dlalrito dute Munlcfplo. Belford Roxo, denominada "Sitio 
c:C,, do Curso de .,.'\grônomo-Stlv1cultor nos Cursos de Aper- Car1ola". firmado em 23 de ma,ço de 195-C, entre Olonyslo 
te ;oamento, EspecioH2'ção e Ext•,,são, da Universidade Ru- Bshlcas de !o:l:1:; .:s qt:a!itl:i!!cs '1 Martlonlllo de Sousa e sua mulher Maria Alzira Mafra de Scu-
rEi: e que o intf'i:ram ,s como prof~ssor da disciplina de Tec- sa e Alex Wolfe e revogada a procuração de 23 de marco de 
n~;ogia de Pro,lutos Florestais. Esse curso, apesar de minis- Co,rc• ~elll to!>• gostar.i.mes PUl e C,l'I' 1954, lavrada a li!. ••1 ao Lo 51, no Carlório do 22° Ol{clo de 
tr elo com todo carinho e dedic•cão por S professores, sendo b,m 56 6 ~ hcSlau, ir'.~ N?a c:;.,.~11,.w. S01>1 do Rio de Janeiro, outorgada pelos citados Dlonyalo 
a spec1ali&~dos nos Estados Unidos, ainda està aquém dos R11lau,01dt d; t,,m ... -, o,t.:nn. Marcionlllo de Sousa e sua mulher 10 citado Ale:z W l)lle. E 
pi,·grómas que devem ser obsrrvados para uma Escola de f(h1q\:(1·a-; .5 port:.iguc:J J para que a nolícla chegue ao conhecimento de qut.m lnttreau, 
S1 vicultu··a de ni\•el Uoivers1l1rio, conforme as citações fei· AL r, E possa. se pa,aou o presente que será afixado e publicado 111 
\1.• anteriormente rN IDA 8: Ci,".o 'y:;,• forma da lei. Dado e passado nesla cidade de Nova lgaautl, 

Estamos perfeitamenle • par dos projetos em andamen- E,tado do Rio de Janeiro, 101 oito dlu do mh de outubro do 
to na Câmara Federal, sõbre o novo Código Florestal, a Su- R ~\arccbcl Florioao, lt!S- T cl. IZ9-Nov, ltna;s~-E, ilrl Rio ano de mil novecenloa e cinquenta e sete. Eu, Httm,, Go,,,u 
p intendéncia das F"Jo,..,,tas, 0 Instituto Nacional da Madei· . '-l-o.":•:-!•!o->:-.~:-:-:-::-:•:!-:,'Y"-*:· -'"X-.:·X•>:-:-.,,,..,. do Cunho, Escrivão, o aabstrnl. Jtdmd,io .A/cu de Mtndonco, 
r•. a Escola Nacional de Flor•stas e outros, e confiamos que, Juiz de Direito. 1-2 
p, 1o menos, Mlguns dêles sejam sprovados e convertidos em 
le com reais vantagens para as finalidades em vista. 

E' certo, porém, que, no momento, o que mais nos ln· 
te·-essa, indiscutivelrr.ente, são os nossos problemas nacionais, 
e dent ro das nossas fronteiras os problem~s regionais, aliâs 
ar .plameote debatidos no Primeiro Congresso Florestal Bra· 
si. iro, reahzad1> em Curitiba. 

Mas. não podemos perder de vista as bases mestras da 
p, iítica florest!til mundial. se não quisermos viver na polttica 
d < isolamento, que absolutamente não se coaduna com as 
n r..Jsa.s tradições de p .,ís livre, independente e soberano no 
cc,ncérto dos pa(ses civihzados. 

!!"""---------------------Perfumaria _MILTON 
SEÇOES COMPLETAS DE PERFUMARIA 
-· ARTIGOS PARA CRIA."-ÇAS. - BRIXQUEDOS E 

PAPELARIA. - ARMARINHO. 

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

'fova lguassú Estado do Rio ·-----------------------

Mercearia Carvalho 
Box 23 - Galeria lguassú 

Vendas por atacado e a varejo 

Grar.de deoósito de Queiios, Manteiga, 
Mortadela, Presunto, etc. 

Entregas a domicílio 

Av. Ciovernardor Amaral Peixoto, 311-Hova lguassú 

- •• ··-. 1 • • . . . . . . -
CONTRATOS DE LOCAÇÃO 

O novo proprletârlo de prédio ou apartemento eó llca 
obrigado a respeitar a locação existente em Virtude 
de contrato por lnatrumento particular, uma vez rellis
trado no REGISTRO DE TtTULOS E DOCUMENTOS. 
Essa providência torna o contraio om documento púbU
co - com validade contra terceiros - fllturoa Interessa
dos no objeto do contrato (Cód. Ctv. - arte. 195 e 138). 

cart6rlo dO 3° Oficio 
Rua dr. GetCillo Vargas, 42 - Nova lguassú 

-----------

,.., ... ,.. .... ,,, ... ~ 
Manoel Quaresma de Oliveira 

COMPRA E VENDA DE IMÚVI:IS 

Casas-Si tios-Lotes Comerciais e Refidenciais 

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

Telefone 126-]20 Nova fAuass6 

EDITAL DE PRA~! DE BENS IMOVEIS 
com o prazo de 30 dias 

O doulor Enéas Mariana, Juiz de Direito d• Comarca de 
Nova l~uaS!ú, l!slado do Rio de Janeiro, por nomeaçlo na for
ma da Lei, etc. 

E ~ D I T A L:. 
--R=e·g-1 s-t-ro,=d:;;:e __ l_m_ó...,;v;;..e_l_s_d...,;a::;...2_•_e__,;;1r"'"c-a..;::;nscrlção I H D I e A D o R : 

,. de Nova lgaa&Sfi 

Faz saber aos que o presente edital de praça virem, 
ouvirem ou conheclmenlo dele tiverem e lnterenar p0111 que 
no Edlllclo do fórum deala cidade, h calone (14) hona do 
dia triato e um (31) de dezembro próximo vindouro, aerlo lt
vadoa a p11bilco preglo de venda e arremalaçla pelo Porteiro 
do• Audllór los desta Comarca, a quem mais der e maior lance 
olerecer acima de Cr$ 135,000,00 (ctnto e trinta e cinco JWil 
cruzeiros), os bens lrróvel! perlentenles a Arnaldo Perrlra da 
Silva , penhorados a Antonio Purelra Duarte e como cecio•I· "ª Anunciação Ferreira Torre,, consllluldo, dos seguln1n: -
Q prédio de numero cento e oitenta e quatro (!~~). da rua s,. 
baallão de Lacerda, nesta cidade-. e o re11pec1lvo 1erreno pie• 
rrlo <;ue mede dez (10) melros de frente e nos lundos e 1rlot1 
130) m•l•o• de exlensão de cada lada. d• frenle ao, fundo,, 
1,mllando dos lados com o lransmllenle e nos fundos com Jos!! 
Guilherme Pereira, desmembrado de maior porçJo. E para os 
fins acima lnd,cados, foi pa,sado o preaente edital com o pra
zo de Irlnla (30) dia,, que serj afixado no lu,., de eslllo e 
outros de Igual teor que serão publicados n~ "Dlirlo Ollclal" 
deSle Estado e em um dos periódicos deata cidade. O que cum· 
pra•se, observadas as formallctades lte;al!. Dado e panado nu
la cidade d• 1-ova Iguusú. Estado do Rio de Janeiro, 101 vln• 
te e novl! dias do mês de nov,mbro do ano_ de mil_ novtcen101 
e cinquenta e sele (1957). Eu, Raul .Anlo"'o da S ilvo '""'°'• 
Tabelião, sub,crevo e assino -O Juiz de Olrello: Ef~j ,'r/or-

Htrmea Gomes ~• Cunha, Ollclal do Registro de Imóveis 
da 2• Clrtunstrlçl() de Nova Ieuu,ú, Profissional e Comercia'. 

M4dloo 
Fn público que Joaé Henrique Carneiro de Novae1 e sua 

mu•~er Iracilda de Moura C.,nelro de Novaes, proprletlrlo•. 
resl1•ntea e domlclllados na C,pllal Federal, depo•itoram em 
aeu Cariórlo, à rua dr. Gelulio Vareas, 90, ne1la <idarle, de 
conformidade com o Drc,eto- lel n, 58, de 10 de dezembro de Dr. Pedro Regina Sobrinho 
1937 e seu regulamento, memorial, planla e documentos rele- ~1édlcc operador. Partos, _ 
r<n1t1 1() loleamento rte uma área de terreno alluada Iara do Consullaa diárias das 8 às 12 
per!m,110 urbano, no 2• dl•lrllo desle Município, Queimado,, no hs. - R. Bernardino Melo, 1839, 
luear ~•nomlnado Campo Al•ere. cem a ár,a de 726.800,00 m2, ula li, tel. 284, Edil. Cocoua. 
obj,10 da transtrlçlo n• 12 563, lclta a 111. 225 do L• 3-U, na 
2• c1rcun1crlçlo, medindo ncvecento, e tetenla e seis melrns. 
conl,onlando com terru de José A,sla Ferreira e Anfzlo Asais 
Ferreira e !Uas mulhertt, numa llnha reta que principia à mar. 
,em t.11Quer(!;\ do Rio dos Poços. vai até um marco na dlvi!a 
dae terras da Fazenda Normandia; dai. dr,ce conhontando com 
terra, da mr,ma Fazenda, por uma llnha rela de mll e cem 
metro1 alé um marco próximo do Rio Camboatá, seguindo dai, 
numa lln!la de 1:uen11 r. cinco melros alê a margem dene Rio. 
1egue I maq:em dcl!t Rio. numa llnha de !ienenta metrns alé 
a confluencla com o Rio dos Poço11; daf seiue numa llnha de 
doía r i1 metrn1_, em curva. margeando o ltUo atual do Rio dos 
Poco,, att o ponto ae partida, irta rala que lol diddlda ,m 
lotei, 1grupado1 t:m quadras, atrvldas por dlvrnos lf"le;ndou .. 
r01, trndo recebido o loteamento a denominação de "VIia Cri•· 
tina", tudo de acõrdo com a planta aprovada em 4 de abril d~ 
1957, pela Prefeitura delle llunlclplo. At Impugnações doa que 
•• julgarem prejudlc1do1 deverlo aer apresentada& em Cartório 
M prazo de 30 dlu, conl1d01 da 3• e ulllma publlcaçlo dnte. 
N u lgu111ú, ~ de novembro de 1957. O Ollclol /l,rmt1 
Go"'IS da '-""ho. 2-3 ------------·-~·-·--~---_....,.~ 

COMERCIANTE ou INDUSTRIAL 

Faça da 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
a defensora de seus direitos e prerrogativlls 

Auhténda J11rldlt1 As 3 ..... s••. e sab•dos, das 9 ,6s 12 ho111 

Rua Mendonça l,ima, 23G - 801.Jreloja 

A. MACHnoo l lOA. 
Construçõu e, recons

truções em aeral. 
PREÇOS MOú '::O'S - OP.ÇAMll:."-ITOS CRArl 

Av, Hilo Peçan!la, 1030-Tel, 467-Hova lguassú 

A d.,ogado• 
O,. PooloMochodo•Advogado 

- R. Oetullo Vargas, 87. fooo: 
282. - Nova lguaasú. 

a •• ,,., •• 
Lols Gontolve1 - Cirurgião 

Dentista - Diariamente das ~ ls 
18 horas. Traves.u Panguusú, 
n. 14. T~lefone, 314, - Nova 
lguassú. 

ltUBEM SILVA - Clr••11íão• 
dentista. - Ed. Carioca, I· on• 
da,, ,. ltO. Tolofon•, 41-5951 
Rio de Janeiro. 

et>NSTRUTt>RBS 
Jo6o Slaonolo - Construtor 

licenciado. - Encarrega-,e de 
construçõea e reconatruçõn em 

~~~~1: cR:~bM:1c~~~
1
t"í,'i~~?;n;, 

7J36- Ca11 XI - Nova lguauú. 

Robe,Jo Ba,0111 Soar•1-Cons
trutor licenciado no Munklplo 
de Duque de Caxias. R•sldente 
( m Nova lfUH8U ~ rua Edmun, 
do Soarc,, 304, 

easa Punerarla 
Co•• Santo Antonio - Srr .. 

, vlço Funerarlo - Oullbermlna 
i Ferreira da Silva, Rua Mare
chal Floriano, 2018. Tel. 86 -

, Nova liUIII~ 

GUY MATTOS 
Candidat> a Vereador 

A l.s!o~~ 1 c1r1ba0r:.-:::;~ªt
:'~: 

linalidade '-" amparar o:s mt"nos 
l"an1recidos da sorte. 

:Pé!i;;; a z> 2 gp; 

SERRARIA 

PAOOUTOS 

(RRCIIN!;1 
",L\RCA nECl~ ... R.\D.\ 

GIRA\NJA\ CA\ROILIJNA\ 
LINS & FILHOS LTDA. 

Aves - Ovos - Pintos - R:ições 
Avelina, Suilina, Cevalina e Gadolina 

AV. NILO PEÇANHA, 09 TfL. 55-NOVA IGUASSU 

2224?7 Z 

NOVA l<i uAssu·· 
lllstrihuldores do Cimento ~IAUA A de !erro em geral, Tln!as \'plranga - llaJet· 
rJ " \1alt•rlais par 1 corutruç,•e~. Louça.9 Saültlria~. M,.rnUU:a. P~rrag:..:ns e t!11t3:i· 

, u~· cJnte, ue calx~• e currocer1es para CA~lfOES - Mu,·ci• e drinaçuee. 
~quadrlas e CarpÍlllal'la. 

Alberto Cocozza, Innnstria, Lavoura e Comércio S. !. 

~ 
Eo1·1c10 PRÓPRIO 

Rua Hernardmo rne10. rn35 a rn49-Tels. 44 J 11 e 196-noun rnunssú -



l)oalng11, S-Xll-1Uõ1 
COltHIO DA LA VOUltA 7 

L1::,:::oa Noffohas,!! ,~!~~~!!!! PRE-FEITlJRA. MUNI CIP ~LI e Càmar~.~!~!~!!º d!. ~o~:s~uassú 
HéUoLopesFerrelra) DE NOVA IGUASSU º"' <ria um cargo d, (onsultor llndlto no Quadro P,r111_n,nt1 

Notas do Núcleo 3 
de Nova lguassú 

n/~:;,;~~:e!~~;t';.~ q~~o~• ~':~~e 0°P11t;~ da Cimara Mtnlclp,111 de Hova Jgu,ssli e d• oatru pro,ldtnclas 

~·~,~~~; ~:.~r.i:.~~~:·;~~-.. ~~ a ºi'.:~ EOIT AL, <Om o prazo de 30 dias, na lorma abaixo : A Câmnra Munlclp .. J de l!>u1 a l~U88SÚ, p-Or seus re-

oomlngo ultimo, foi ineugu
red• a -4,• Sopa Subst~nch1l do 
pobre, em ,nstAlaçÕe:<l pro

rltS, esto no P/P· V de Quel-

fuªi:,~f1!~FJbrd:dfi~!ife~:~~JE CONCORRÊNCIA PLBLICA para ª execução dos preeeo~t~! ~g~ll~a ~~~=~:. no quadro dA Pessoal Perma~ 
espo,tes. Porem, serla Justamente serviços de rer!uração de poço tubul~r profundo nente da Câmar~ Muntclpal, um carjlo de Consultor ,Jurldlco. 
~~c;rau~~r!~~:r!'\,('~~,3~u~ram:~0~:~ em próprio municipal. isituado em Austin. com os veoclmeotos mensala de CrS 10.000,00 (dez mtl cru· 

~~-to~u1~c-:1~:nqi!/~~~ª~!e~;t~i;;~:1~· 1 ° distrito de1:,te ~lunicfpio. zelros~rt. 2n _ As despe;,as rPsultantee da prese o te Delibe· ~ados, sob a orientação dos 
teocJosos DJreto1 es deste Pos

• Um grande trabalho que 
:m minorar o sofrimento dos 

:::;,1~':ne0;ivê0~~t~'::i~a:~ut.e:;"'::.i°i. O ~r. ,\ry Schinvo, Prefeito ~funiclpal de Ncwa Igmu1sli, ração, correrão por conta da Verba 000-2-h, do orçameIJtO 
dalldades tJveram também eiipl~n- E~to.do rlo Rio cio J1::1netro. usando dl' eutu1 atribuições, faz vigente. n ser suplemeota.c.la na época oportuna. 

breJ desse localidade, e um 
pordço que o Núcleo 3 da 
:_'8v ern Novo Iguassú esté 
•n,talando em todo o Munlci-

?e~r ~'!1t.1! ·~iº~~~=~tl;gtt~~~!:~~- ~abel' n (lU<'Ul tntert:!.Stlr pO;:,Sa, que até Us 15 hora.a do dJa Art. :i.-. A preeente Dellberação eotrarA em vigor na 
Nos dtrcrt>ntes certames disputado! 7 de jan~tro do ano próximo vindouro, na DivJslio de Adm1- data de sua publicação, ficando revogadas as dtspotftçõe11 
o Munlelplo elasslttC"ou-se em cada nh1t.-ação Munkipal, serao r~ceblrtas propost88 pera a exc- em contrário. 
qual honrosamente, a mere--::-er des- cuçüo c.Jos serviçu:-1 de p(H rurução dt:1 um poço tubular P~0 - Sala das Sessõea, Cümard :\luolcJpal de No"Ya Igu&89ú! 

• 10. Após I inauguração ante
p edide de uma Prece, e exor
~ção ao ato, foram servidos 
mais de 150 pratos de ap,ti· 
tosa 10p8 aos presentes. Se-

~~rti~~
1:SO~':i~1:. 11~;J~~r P~~tfc~~~; fundo cm próprio mu11k:lpul. ~Hueclo em Auettn. 1° db,tr1to 27 de novembro de 1957. 

!Q~,:~~rsos. espones com ettcAcla ltste Muotc(pio, pttra cuplsçilo t!u água no subsolo, a fim Norberto Ftnamore Marques - Presidente 
Ademais, pela or,ranlz.açlo tntro- ~le Jpoai:;llbdllldtar ª1ª'1"dpJlaçllo dai árcaldddo abdaassteccol~d~nç~~sd!f~t Joa""uJm Alves de Freitas - 1° Secretário 

duz.lda e ~obretudo peta lmparclall- 18 oca I a e re er a, na coo orm 8 e u • ... 
dacte observada. o sr. Nlca.nor Gon- xo estlpul!ldas: José Nalm F'ares - 2° Secrtetl:lri > 
çalves Pereira elt:vou a I..ID no con
ceito geral, fazendo-a lncluslve re,;· 
peitada e ac-atada. Para pros~egut. 
mento da e-ficlente admlnbtratão e 
continuidade do engrandecimento 
do desporto lguassuano. o Va,;qul
nho - tão preEt,gtado pt}o grande 
desporUsta - tesolveu apoiar a sua 
reeJelçt:io a pre-.ldencla da entidade 
no dia 16. 

·rarn-se varios quadros de ';:1. e lellão. Muita alegria, 
~uit• paz e agradecimentos 
, oeus. Viva Jesus r 

_ ootem foi também lnau
nd• a Sopa em Austin, f'p. VJ, ern G&lpão apropria

do, e onde serâ distribuída 
dJàriameote, a partir de ama
nbl, de 2• a sábado. 

- Com os 3 x O Impostos ao M1-
llonárlos, o VaSqulnho conquistou 
tv~dge ::,_~~t~-.. verendor JO&.Qulm 

- Rainha do Carnaval do Morro 
Agudo f'.C.-t• apuração: Nely Tet-

RofefrO do corrente mês :;t:· ~~ ~!~~~d~~:1°:oi Tetxetra, 
- Aniversários: 3, sra. Elvira No--

Hoje, dia 8, !utebol da Cs- fü!~.ª e ontem, sr. Horácio T. da 

ndode no campo da A. A. Vo- -------·-·-· 11ote1 de Nova Iguessú, com 
, provas. 

Di• 14 - Inauguração da 
Sopa do Pobre, em Miguel 
Couto, à hora e ordem do cos-

~~ 15 - Idem, idem, em 
e,, .. 1 Igua1sú Velho. 

Die 21 - Festival a anun
ciar, 

DI• 22 - Inauguração da 
Sopa do Pobre em Adrianó
polls. 

Dia 28 - Idem em Cabucu 
DI• 29 - Reunião Geral de 

apresentação de contas e re
lllório total. 

Dia 31 - Festividade de 
Ano Novo. 

fl!lllo leanellet - Presidente 

Liga lguassuana de 
Desportos 

ESPORTE CLUBE IGUASSO 
A construção de sua sede 

social, uma vez tornada rea
lidade, elevará nossos roros 
de cidade clv!Uzada e progres
sista. 

Clube dos Caçadores 
de Nova lguassú 

Assembléia Geral Ordiniirla 
Convocação 

De acôrdo com os Estatuto• 
sociais, oão convocados os 
srs. Sócios quites para a As
sembléia de eleição do Con
selho Deliberativo e Conselho 
Fiscal para o bienio !U58-59, 
a re111izar-se na sede da A. A. 
Filhos de Iguassú, às 20,30 hs. 
em 1 • convocação ou às 21 hs. 
em 2' con vocaçlio, no dia 19 
de dezembro de 1957. 

Sebastião H. Duccini 
Presidente 1-2 

Edital de Convocação 

De conformidade com o art. 
!ll do Estatuto, § 2', combina
do com o item b do art. 19 e 
ainda o art 22 e seu § 2', con
voco os srs. Presidentes ou 
representantes dos clubes da DURVALIHO DOS SANTOS 
1' Dirtsl!o e delegado da 2' 
Dh1sl!o, para a Assembléia 
Geral Ordinária a realizar-se 
no dia 16 do corrente. em 1 • 
convocaçl!o às 21 horas e em 
2' convocação às 21,30 horas 
com Qualquer número para 
elelçAo de presidente ' Vice
J)resldente e ConselhÓ Fiscal 

Despachante Estadual 

Serviço de Contabilidade 

Ruo dr. G•tútio Vargas, 58 
Sala 22-A 

NOVA IGUASSÚ - E. DO RIO 

~ Entidade, no biênio 1958/ Delfim Pereira Montenegro 
b Nor lguassú, 6 de dezem- CONSTRUTOR 
ro e l957. Av. Santos Dumont, 6ZG-TeL 69 

Nica.nor Gonçalves Pereira Nova lguassú - Est. do Rio 

Fernando Celso Guimarães 
ADVOGADO 

l11 Cietullo Vargas, 58 - Sala 14 - Hova lguassú 
Diàriamente, de 9 às 12 horas 

Loia em Nova lguassú 
Aluga-se uma recém-construit.111. com hi m2. à rua 

"'••ecbal floriano, t9C~. esquina de u,. NIio Peçonha. 
local onde funcionou a antiga Alfliiatarla GlolJo e 1'••• 
Santos, própria para qualquer negócio. lnlormaçiies no 

Rio. Tel. 26-1641, com o sr. Quadrado e eru :-,;ovu 
lguassú, com· o sr. Santos Te! :lô0 e 149 

Cl_awm/11 I - 01 proponentt, dever.1o arrescnl.ar, atlC o .:i.to da conc:or 
rtnci:i. do1s ennlopn fechados. contendo, uni, 01 documentos tnumuados nJ 
l'lausuJa li, e outro, a propo~tJ prõpri.1mcntc- dite. 

Todos os documento'! st't.ãO ulo1dos de A.Cordo com P ltl, a sabc-r; - os 
.Jt idoneidade. com estampill1u mun1dpais de Cr.t 2,00 !dois cruuiros) e- m.1i1 
o selo de Educação e Saúde, e aind:i o de EdU1·açio e Cultura, _por !olha A 
proposta. com Cr,J 10,00 •do uuiemnJ, em u1amp1lha11 mun1<:1pa1t, o selo de 
F.ducar..to e Cultur:, e o de Educai.ão e Saudt, por folha .. Ot tnvelOP,eJ dever ao 
trazer, tllittrna e re:1pechvamtnte, as mdicac;6u ''l<Jonetdade" e 'Proposta", 
-'llfm da meni;;Jo referente :1 concorrlntla e ao nome do concorrente, por ex• 
tenso. 

Clu11,;,,1/o li • O envcloi,e "Idoneidade'" deveri conter os documento& 
stguintcs: a ·· prova de domicilio legal do proponente e ttssinetura do rn· 
pons.ável, com firmll reconhecida; b - prova. de idoneidade linanceira; e ·· prova 
de quitaçlo com os Imposto$ feder-,is, estaduais e municipais. As firmas q•Je 
nJo forem utabelecidu no Municlplo. p3g~rAo o impo,to de lndúatna, e J>ro. 
fissões por ocasião da :lSSinatura do contraio; d - prova de observanti3 dai leis 
sociais e trabalhistas em vie:or; e) - cerlldllo negativa do Imposto de Renda 
(arligo1 131 e 135 do o~c. n_. 24.239, de 22 de dez.e_mbro de 1947); f) - pr~va 
de que o responsavel pela firme. proponer,te é proh~s1011al hab111tado, dCY1dA· 
mente rtg1strado no C. R. E. A., na forma do t-1tabelecida no De-ereto n. 23 S69, 
de li de dezembro de 19-13: g) - prova de quitação com o C.R.E.A., da firma 
proponente e do Engenheiro por ela responsavel; h) - prova de quitac.:i.o com 
o_ rcspeclivo Instituto de pre,·idlncia social; i) - documento de t~oneidade téC· 
mc3, consti1uido por compro,·::inh:s h1be1i, de obras congeneu:s 1J extcul:IJ.u; 
i) - prova rJe haver depositado n.1 TesourMia da Pref.-ilura, em moed:l cor· 
rente, apólices ou cadernelas da Caixa Economica, a importancla de C1S l.(U),00 

(hu:n mi: ,C:,~:!~~-ºo/il.:'"QK,ª;!;1~:/~i,~'~~!;~,~ad~~e~~n~r!~i~r: a·· dcclarAçlo 
de que está de pleno acõrdo com todas as condições eslabtlecldas neste Edital 
e a Obrigaç.1o de apresentar, nos seus mínimos detalhn, especificações e de
mais elementos de ordem técnica alusivos à obra, objeto da prestnte con~or· 
rencia; u prooos1:1r. datilografadas, nao poder.ao cor.ter rasuras ou 
emendas e deverâc, trazer as hrmaa devidamente reeonhe<:id:1s, b ·· prazos oara 
a execução das obras, compreendendo o de inicio, a contar da data da assina· 
1ura do contrato e o de conctupão dos sc-rviços, a partir da data em que os 
mesmos forem Iniciados; c - preço, por algarismo e por extenso, pelo qual 
se propõe- a executar os serviços a que se refere o presente EditJI; d) - de
claraçao de que o proponente se sujeita ;b disposições do rc-gulamento e daf 
codificações vieentes que se relaciontm com as obras ou serviços, objeto da 
concorrencia. 

C1u11,.11/a IV - Os preços incluirfo o custo dos materiais com tõdaf 
~s dupesas, inclusive as de trans~ortes até o local de apllcaçllo, mão de 

~~::tni!~~!:~~~ãie~!~~f~:~a e~~~r~e:;'fi~~n~;j,~~~ais, segur~s, previdência social, 
l/au.,ula r - O fornecimento de lodo o material , seu transporte e 

m~o de obra correrão por conta do contratante. 
Clau~ula 1'1 •• O contratante licarJ com a obri~açllo de transportar e 

desc~rregar o desentulho verificado, em local designado pda Divisão de Enge· 
nhana. 

Uaw,u/u VII - Examinados os documentos de idoneidade técnica e fi. 
naneeirn, a Comissão Julgadora abrirá sbmente as propostas dos concorrentes 

aceitos ~1i:J,~.s!~1~n~1~i fl:a~~irfta3!!"ª~
8
e1! ~~~~!~\~º J~f;a~"~i;es:aggl~s concor· 

rentes lor1as as propostas, fi~arlio as mesmas em poder da primeira, que pro
ceder.i. av s1:u estudo e ctus1ficação, devendo rtmeter todo o processado, ;,ara 
os devidos fms, ao sr. Prefeito, dentro do pl"azo de cinc-o (5/ dia!'. 

n_a Oivis~!ªd!'1l~~!i;·tr~c;f:.º~º;:;:;át~u~~fr!~g~~~ªe~r:, ac~~~t' ro dd~er:r!~~n~rt 
cmco_(5J dias, contados a part,r da ..!Omllnicação, por escrito, que lhe fiter a 
Prefeitura da aceitaçãa de sua proposta, sob pena de perder a preferencia. 

Oaus,1/c. X - ~a redaç~~ do co11trato, na parte referente a infrações 
e penalidatfes, a que ftcar.i su1e1to o contratante, serãl'.' aproveitadas tanto 
quanto poãsivel, as estipulações c-onstantes de c-ontratos firmados pela' Prefd· 
tura e mais ae determ_inações exaradas nas condíções contratuais, cujo exame 

fica à dtfa°,!~~~/~ "JJ ~teé:~~::f! ~~r ~~v~;:odgec;n~~!f:;t'~\s despesas do s~lo 
exigido, por fel. no~ contratos. 

Ch~11~11/a XII - Fica a Prefeitura. com o direito de: anular a prefente 
roncorrenc,a, caso as propostas apresentadas não const1ltem os interesses do 
Munici1,lo, bem como rejeitar _:i prop_osla de menores pr~ços, desde que não fi. 
que bem comprovada a capacidade fmanceirn do respectivo proponente. 

Dado e pi,ssatlo ,u,.ta cidm!Y dr ,\ ova lguussti, aos .~rú tlim, rio mis 
tle tfr::f'mbro do 0110 de mil 11or.-ueutos e cwqunita e !>.lti>. 

ARY SCHIA VO - Prefeito 1-3 

Lotes em Nova lguassú 
l'endem-se à Rua Bela Vista, com Bari\o 

de Bananal, a 10 minutos da Estação, com 
âgua e luz, a prazo longo sem juros. Tratar 
à Av. Rio Branco, 81, 11° andar, sala 1105. 

Tel. 43-7445 - Rio. - Sr. Gavazzi. 

Fazendas de Madureira, Morro Agudo, 
Tinguá e São José 

Atos do sr. Presidente 
O Presidente da Câmara Municipal ,te Nova lguauú, 

E•tado do Rio de Janeiro, na forma da Lei, usando daa 
atribuições legais que lhe são conlerlda1 pela Leglslaçlo 
vigente, · 

Jtesolve dispensar das funções de Assistente da Pr•· 
sldêncla da tâmara Municipal de Nova lgu11ssü, o bacharel 
Sebastiiln Herctilaoo de Matos Fllb~. a partir de 1 de dei:em
bro de 1957, por ter aceito cargo lueornpaUvel. 

Paço dn Câmara ~lunlcipal de Novn lguaeaú, 30 de 
novembro de 1957. 

O Presl<lcnte da Câmara Municipal de Nova lguassú, 
Estado do Hio de Janeiro, na lurma ,1. Lei, usando d•• 
atribuições que lhe silo coofo,111.s p,1., legl•laçiio em vigor. 

Nomeia o b11charel Seb,istlão Herculano de Matos FI
iho, para exercer o cargo de Consul tvr Jurídico da Cllm•m 
Municipal <le Nova Ii:uassú. a parl!r de 1 de dezembro de 
1957, de acôrdo com a Dellber•~àv 11. 45, de 27- Xl-1957. 

Paço da Climara Municipal de Nova Jguasaú, 30 de 
novembro de 1957. 

Norberto Finamor• •IarquH - Pretldente 
Joaquim Alves de Freitas - 1' Secret6rlo 
José Naim Farei - 2• Secretilrlo 

··-----.. ·-·-.. ·---· .. ·-···-----------
Sapataria Alzira 

Calçados para homens, senhoras e crianças. 
Guardas-chuva, sombrinhas e chapéus. 

Exdusividade em artigos para esporte. 

Av. Amaral Peixoto, 137-Hova lguassú 

Mercearia e Confeitaria 
Ho meU1or ponto de Copacabana, 

Posto 2, vende-se por 1.500.000,oo 
Casa especializada t--m pro· 

dutos Europeus, c-:>mo aren
ques defumados e outros, tnei· 
tonas gregas, frutas secas, no· 
zes, e.vela~, "cache", mun, len
tilha, gerge!in, cev&dinh .. , se4 

molina, s1 roz integral. feijão 
branco. soja, Vodka, vinhos de 
Israel, etc. Informações com o 
sr. Costa, av. Copacabana, 166, 
tel. 37-1228. 1- 2 

Casa e Terreno vende-se 1 

Hova lguassú ;;;-/mi'!!}~~ 
plano. lotes 10 x 50, n. 49, 50, 
S 1, 23, 2~ e 25. Rua cel. Alber
to Mt-lo, Estacão de Miguel 
Couto. A' vista ou a combinar. 
- Aceita-se oferta. Informa
ções Jair Viana, Preteítura 
Nova Igusssú. 2-2 

Vende-se um terreno, medin· 
do I O x SOms., com 

um prédio próprio p/ ollcin~, 
á rua Governador Portela, 9-H. 
nesta cidade. Tratar no toc•l 
com o sr. Gutdo ou Orlando. 

3-• 
Vende,se uma sala de jent•r 

moderna, de pau 
martin, com apena, :i mese~ 
de U:Ci<'. Tratar à rua Aniceto 
do V1:1le, í2, em Nova IguassU. 

2 

Vende-se um Bar, con\rato de 
5 an<..,s. com geltt

Vende,se um terreno na rua d,1rn e em ótimo ponto. n• 
S1lva Junior, me· tsv. João Pessoa, 1617, esquini. 

dindo 9 x 20. Rua calçada, luz dt: OtMvio Ascoli, próximo à 
e água. Preço: CrS 170.000.00. F.steçào. Preço de o:as1ão. 
Informatões na redação deste I ótimo ponto para armazem. 

.casa ne~ta 
cidade. à trav. do Cabeco, 5-1 
e o terreno ao lado. Tratar 
no Rio com d. Luzia, à Trav. 
dr .. \mujo, 149. fundos. Praça 
da Bandeira. O preco depende 
da oferta. 1-3 

jornal. N1lópolis - E. du Rio. 

Areas - Sítios - Chácaras 
A Santa Casa de Mi1eric6rdla do Rio de Janeiro, 

núa proprietãria das duas primeiras fuenda• e plena 
proprietária du duo últimlt', torna ao conhecimento 
de quem iatereuar poua, que ditas terras não poderão 
ser vendida~, a nenhum pretexto, nem tampouco expio.. Com 2 oco m~. :s.oucr m2 e nt,• 50.C0o 1112 tu\ Ft1zenda São 
radas 1 11- pedreiras existentes, por quem quer que seja BeruarJtuo u Harilo do Ouandú. tt p,nnr rte cr$ 800,00 
;.tnão pela própria Santa Casa ou quem lecalmeote ~ ment-10.le, a prt1zo lout:,o llt:IH juru:-o, l"lll Cavá. (anlfgo 
r<pre,enle. ,José llulbões). 'l'ratlir u Av fllo ílrun!'n, 81, 11º au<lar, 

MINISTRO LAFA VETTE DE ANDRADA _ Provedor ••la 110,,, tel. 43 7H5, '"' uu E,t•1·âo dt1 C'ava 
5 ttOs doanlngos. 2·.J .... • -- • • • • . - - - .---=-~----=---=.--.----------.--.--. - - - - - • - . - ... 

Compre o mell~01' azeite p~~lo n~enor preço 
Azeite puro de oliveira - Cometa - lata: de 1 quilo: 95,00 

no MERCAC>INt-10 POPULAR 

t 

• 
Rua Otilvio Tarauino, 197 (em frente ao Paraue de diversões) . . . . . - . . . - . . -- • • • • - • - • • --- - t -- -



~rograma de educação avícola através Revisão nas antigas espe. 
dos Clubes Agrícolas Escolares 

O Min1stérJo da Agrkulturr. 1' -.nicas parc1 o seu funclona• f t:S.1.;oJares rc& t.1a'ias ro l\ll-1 tos, vatendri-ise da oportunlda• 
(D. F. P. A.), em c;oleborer;ão mentv. n1stérlo da Agricultu.,.e, stndo do p:Ho ensinar a Juventudt• 
corno Escr.ltório Técnico! A po1t1r d~ t<)(fi. algumas pens;.une·to <1o" resron JVeí:i escolar os prcgr<'ssos assinr.· 
de Agr .cultura Brasil-E:;tat.!os unid1u.Jes estarão lnsti:1 ta d.is, l 10 dEscnv Jlvunenlo dêsse ado:, n ,se se, r e oo mes
l"naJo:1 (ETA) e cob os eu,pl pois cs · gaos compete~tes Jtt r h-.no d1fun~:r n ,v cull a ra- mo lt>mp , coc,peror na mt· 
nos dJ Com1s::.Jo N'.lclonal de iniciaram o levartarr,ento das I e "081 em todos os mf'WS r 1- lh'Jri.i do '- _ .. iio alam nta.r G 
Avkulturn, irâ. rlt!SenvolvC'r lpv.s1lull-i1:tde:, d:lS cnt .. 1des ra1:1 com métodos me1s d1re- nossas I,opulu;ões e ,mpesrnas. 
inLenso ._. t·xlcns, programa 

[~~1:t~'.?J~~~~t{:?:: CIBB~lO Dl ll\f llll{Ã 
óq;ão aue control:i o moVi-
mento Jos clubes sgrfcolas no 
Pois. Todos os clubes que 
preencherem 1s condições exi-
gidas receberão unidades avi
col,,s completss e instruções ANO Xll NOVA IOUASSÚ (Estado do Rio), 8 OE DEZE,\\BRO DE 1957 l'i. 2.125 

() f =>i me1~ tão DO DIA 
O pimentão i, um vegN"l que ao recomen,la .obretudo A ,·orne !"rnece r.o rorpo "º m p r ovudo experlmeulal 

A carne na al1menta1ao I U!lra e p.;ratillca. Hoje está 

por su. r1quez,t. em vitamina A. uiaclna e ,·ita1rioa t', pos- ~u .-,tàncias 11 ~ e e t. H 1.1 rias u m~nte que b 6gua tio con9u
~u1odo câlciP, fó~loro e ferro. e, .~-,tJu,iç-tio d >d vá.ri ,s teci- m11 é !'m dos fotor?s 1ª pro· 

Pesquhas rcRlizacias no S.-\P.S revr:Jaram que o pimon- dus. ~11a~. rt,n:::iumi1t1 ,Jt,·ma p1tL?Rçuo dc .. i:us rnh)i!totlas. 
tão é , ma dus maiores fout,·t:J conltt·cldas de vitamina C, ~tadau1entl._ torua st: inc,,nvt:- FYite as fcbrn~ t1[lca e pa
aendo de salientar que uma , ariedadt\ n &mHreJa. pos .. ui nirntc tH•rqiu, rntra nutro, raltriC'a fcnl•11r:!o ou, pelo ine
t'XC·t pclonal teor cm vihsml,1t.1 C, :~tu t>, :!3.-1 mihgranias, ,,. •1vos. tfu e;~sr-Jo à forma no~. fiHraul!o a água deslloa
ullrapassRndo o caju ,·erw• lhu. que l!rB con,!Jcradu corno ~"" llo ncidos prejudiciais ao <lo a beber 
a .T.1H.ior- fonte conht1\·.lda, com 27.-t ml11grc1ma.,. , ,,rg:rni~mo. 

Seu sabor é requintado e podemos usá lo em salo,111s 1 ~ü•> coma carne em ~xces-
cruas, como condimento, súl,retudo e~ môlbns. Também so. lhll-la unu, vez por dia é 
po~e ser usado recheado com caroe ou o,·o, duas sabúrosas O suf"elcnte. 
prbp&rações. . 

O prPço do ptmeot!io é relatlvamoote Latxo, p r1nclpal
mc ute tendu em vista suas qualidades outritlvos. Esse ve
ge i l pode resistir por multo• dia~. embora eeja preferlvel 
us, lo fresco, porque s ua quota de vitamina C, oesse caso, 
é rr.alor. 

SR, COMERCIANTE : 
Qualqu er assoclaçll.o de classe· só é !orte e poder!'l 

elar pelos lnterêsses de sua classe tendo nela grande 
úmero de associados. 

Unid os seremos fortes. Peça a sua ioscrtçlio ao 

'iindlcato do Comércio Varejista de Hova lguassú 
· ede própria: Rua 13 de Maio, 8S 3º andar Sala 305 

E o 1 T A L 
R!!gistro de Im6veis da 3ª Circunscrição 

de Nova lguassú 
Domiagos Antonio Palmeira Setto, Oficial Sobstitnto, em 

e1t releio. da ~· Circonscrição, 

Regime de saúde 
O uso diário de trutas. le

gurnes, verduras, leit~ e ovos 
dá saúde e vigor. Esse regi
ma é ta n to mais beoéltco 
quando, ao mesmo tempo, se 
praticam exercícios ao ar li
vre e ao sol. seguido• de ba
nho frio. Se niio siio aprovei
tados tais tônicos naturais, há 
diminuição da resistência or
gânica e o Individuo torna·se 
pr~dlsposto !lo doenças. 

Proteja sua .aúde, usando 
dü"trrnmenlc leite, ovott, ver· 
duras, legurues e frutas e !a
zendL um pouco de exerclclo 
ante~ do buoho habitual. 

Água, vei,ulo de doen1as 
Des<le épocas remotas se 

atribui à agua usada na ali
mentação a propagação de 
cerlas doenças. Est9.o oeste 
"ª'º· entre outras, as lebres 

Alimentos protetores 
O org•olsmo trabalha cons

tantemente. gasta se e conso
me energia sem cessar. As 
proteínas, os sais minerais e 
as, vitaminas. exercendo run
ça.o protetora. reparam êsse 
desgaste e evitam que o In
dividuo enfraqueça. 

Inclua sempre nas refeições 
peixes gordos. ligado. lelte e 
d<'rh·ados, ovos, legumes e 
frutas, para que seu organis
mo disponha das substancias 
necessárias à sua pro leção. 

Arma poderosa 
Os ralos X constituem, hoje, 

arma poderosa no combate à 
"peste branca'". Com éle• se 
pode faztr o dla~r-ó,tico ;,re
coce. seguro e completo da 
tuberculoso pulmonar e, des 
tarte, salvar multa~ vidas da 
doença traiçoeira. 

Ante a mais ligeira suspei
ta de doença dos pulmões, 
tire sem perda de tempo uma 
rodJograll11 dêsses órgãos. 

SN.E.S. 

dfica~ões das laranjas 
para exporta~ão 

Acaba de cc, c71J,t' os seu A prov,dt:1tJ1 fo1 adctt,fa 
tr 1b..tlh0• " Comi são encsrre· 1 em face do de""r~sn,no al'*r
gwta peh Minisl rto da A~cl- mante no volume da exi:u.ru 
culbra ele fazer H revisão naJ ção daq,__.tle- nocso produ1.Q
•nt1gas espec1í,cac;ões das la·' que consti1u1 grande fonte d; 
ranja:1 paro expnrtaçJo, prln-' divises 03 tr&balho~ f"lulb 
·íp.-t ,rer,tc n~ pdrte relativa .i in1ci::1dos em março dêste l,no 
nsp ç :10 dos P"IOArcs e das aLlng .,do tod• s os setores rc-a: 

.. 1sis dr emb h,,;em e na Je.· pors!v~1s. Emb n somente 
t.,rrr.in"lt'o m 1.J precLSa das •gor, lOnc:bh.to:,, permtt,u 10 
1 o ·ce, ta ;t ns dt.' rtefeJt,,s qu~ Servaço de Econom11 Rural 
consiituírnrn os rtfugos. A rre· algumas inic1ahvas de emtr· 
d_11fo vls!l a t?rnAr mais t"ti· génc1:1. que deram como re. 
~1e~te o f1sc1tl1zaçlo da expor sultado um &\ mEnto d é 
taçao e gar&nl1r a chr,ga Sa d:l e e rca 
frutii em boas ci:>nd1~ões nos de 600 mi! caixas sõbrc o te· 
mercado::.. consum1dorf'S, tal do ano p"!Ssado. 

.N.õVA-AültóRA 
Bairro São lorge - Ramal de Xerêm 

'TERRENOS SDf t.N'Tis -..DA E SE)! Jt:ROS 

Próximo a Belford Roxo - Facilidade de con
dução - Ótimo clima - Franco progresso. 

Lote-amtntos insuitos no Decreto-lei 58 
VC~DAS: Av. Hio Branco. 91-~0 andar-salas 10/12. 

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

[mpreza Flam,nense de b p,nsio Turilori•I e A,-ri(ola Ltda. ..... ~~..-.,..-..~ ............. ~.~ ..... ------
E. C. IGUASSU' ELEITOR: 
Resoluções do Con-
selho Administrativo 

o} - Conceder carteira so· 
eia! à sta. Waldemir Cavai
cante Bezerra; b} conceder 
2ª via de carteh a ao só e i o 
~roprietário Sérglo Gonzalez 
Chaves; e) - m.-,nter a nomea
ção do~ associados Ronald Car· 
doso Alexandr ino. drs Fernan
do Celso Guimarães e Walde
miro de Fari& Pereira, para 
darem parecer sõbre o pedido 
do ex·associado José Fonseca: 
d} - nomear o sr. Dante Per
rone para Diretor de Xadrez 
e Dama e Erí Lima Caetano 
para Diretor de Tenis de Mesa; 
e) - dedicar aos ex-Diretores 
responsãveis pela Seção de 
Futebol de Salão, bem assim 
aos atletas que lntegr11rAm o 
quadro que se sagrou cam
peão, a noite dançante do pró
x:mo dia s: f) adotar o tr•ie 
de passeio par~ A noitP ~ n· 

Já regularizou sua si
tuação eleitoral? 

Procure o escritório 
do vereador Quaresma. 

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

veis, Fidelidade. 

Roberto Cabral 
CORRETOR OPlClAL 

R. Governador Porteis, SU 
Te!. il8 - Nova Iguassl1 

çante do dla S do c:1,rreote; 
g} - realizar no próxirr.o dia 
15 um gr&nde churrasco no 
Ginasio, para o qual ped~ o 
comparecimento dos srs •. >\sso
c1ados e seus 1m1gcs 

Nova Jguassú, 3-12-1957. 

Osmar Laport da llota 
1 • Secret.'.mo 

~ .... ,... , 

r ri pdblico quo a Jmobllij ria E•trela Dalva Ltda., com sede 
i roa Rorba Canalbo, n. 767, em Bolford Roxo, DM t e Munlripio, 
re1 !tsentada nestP ato pelM s'1cios Constantino Vieira, Manoel 
Oo ... çalT~! e Sebastião da Silv.t Vieira, depositoo em seu Carti'1rto: 
, rua dr. Gttulio Varg .. , 118, do conformidade com o Decreto-lo, 
11. 59, de 10 de dezembro do 1937 e seu regnlameoto, memorial, 
planta e docomentos ~tferentes ao lotea'?'lento de oma á rea de ter; 
rt, objeto da traostrt,,lo o. 839, n~ hvro 3, fü. 29>!/299,. da _3 
Circunscriçlo, situada deutro do pe-nmf'tro urbano, no terceiro d1:..· 
trito dest. Município, Vila de Cava, com ~8 91) ,CY.lms2, confronta~· 
do pela frente com a Estrada de Ferro Rto D Ouro, do lado dlro.'
to com Ernt•to L,Goclo dos Santos, do lado esqou~o com Just1· 
niaoo de Castilho Lobo e nos !nodos <om T•odowiro (!onçal•.••· 
1U1do o mesmo cortado pela Estrada do Tiog~â. quo f~1 dlt1d1d1 
em diven,01 lotei, agropados em qnadras, !Prv1d~t por d1ve!1>09 lo· 
11radouro1, teodo rec•bido o lotoameoto a denom1o•çlo de l arqu• 
Maria da Fonte", todo de acordo com a vlanta 1prov~da pela Pre
feifora deste Mnn.ieípio. As imJJPR'D•çi5tt d6!1 q~e se JOl::.?utm 11rt· 
jndicados. 4e,erão ur apresentadas_ em urtóno, .. no prazo de 30 
diu contado& da 3• o ultima pubhcação deste. ~ov~ Igulist.1\, 22 
de ~onmbro de 19~7. O Oficiol Substituto em uerclc,o: ºº"''"liº' 

A M o V E L A R1 1 PFARAC(f 1;1;;1;;' l 
Mõvels de todos os estilos, __ Colchõe~, _Rádios, ! UM II ~1\S!\ QUB Niie F I\LR!\ 1 

A ritonio Polm t itd Ne tto. 1-3 

1 
R U yrn•~,:.:t~:: 1 •.: '~'.~.~TO 
Rua Afranio Peixoto, 99 - Tel. 50 - Hova lguassú 

Registro de Imóveis da 1°. Circunscrição 
O bachartl Getúlio Moura FIiho, pelo presente Edllal, 

com o prazo de t rinta dta1 e publtcaçlo per dun vezu. aten
dendo ao que foi requerido por Henrique de Lacerda Ferraz, 
tu uber ao promitente comprador lalloto, sr. Hyglno Plérre 
Samary rea,dente alu-almen1e em lugar Ignorado. para no Car
tório d~ 2• Olicto de Nova I~unsú. à rua Gelulio Vugu, 7B 
aolver O ,eu débito de Cr$ l l 70(>,70, relerente à promesu d< 
venda do lote de terreno número 2, da rua P(rraz, da quadra 
8, a .. rbado no livro 8/H. tis. 22v, aob ": 46, sob pena de e 
nlo ta&endo a,r cancelada a avtrbaçao acima. Uou 1~. ;r:1 

l u111ú 2 de dtz,mbro de 1957. fu, G1t1,l10 .\loura ~· '· 
cf11c111 do Rei:lslro, o aubacrevo e ualno. G,tulw ·"ºf .:_; hlhu 

------------::--~ 
'T' EI_.E '\l IS ÃO 

Técnico Especializado 
RUA COMEHDADOR SOARES, 153 - FUHDOS 

ESQUINA AV SANTOS UUJ\IONT 
Junto ao terreno dos Eucaliptos-Nova lgun~s(J 

Geladelras, Bicicletas, Telev1soes, Maquinas de lha Mal. Floriano, z1za Tro. são Mole••. 58 
Costura e outros aparelhos domésticos. r,1• Jil- NOH 1GUAssO NILóPc,us-E. do••• 
VF.NDAS A HSTA E ,\ LO'.\'GO PRAZO 

Mauricio Hotler 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 2215 

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

Fozendos de Modu
reiro, Morro Agudo, 
São José e Tinguá 
(Situadas no ,\\uoicipio de Novu 

lgnauú, E,tado do Rio) 

1 Gnr!os nlhRrfo da Sllua 
Despachante Oliclll da Sl'· 
1.•-otarla, de Stgurnoça Pú 
Lllea j1111t11 à D<legucla de 

Po11da ot:'stn <·ltlade. 

Rua C~tulloYllrgas,225-Hova lgua~u 

___ _ .,..,J' • ..,.,,_ ............. .,. • ....,. ........... _ ..... ,.... _______ --

-13 azar Sã o J? a u I o 
FE!IRAGENS, tlNTAS, LOUÇAS, MATERIAL fLETRlCO. 

CRISTAIS E ARTIGOS ESCOLARES 

Teixeira & Azevedo 
Hv, NIio i>eçanba, 811- Telefone 3111•J20 

NOVA IGUASSÚ - E. 00 RIO 
A Santa Casa de M lserlcór· 

dia do Rio de Janeiro, na qua
lidade de mict propnetária das 
duas primeiras t.-tzendait e dt:! 
plena propne-l5rla das dua!:I 
ultimas. chama a atenção dos 
interessados n1:,s aludidas ter
nu, para o Protesto Judicial e 
Notlfic1'ção que inlt>rpüs nu 
Juizo da Comarca d~ Nova 
tguassu. cartóno do 2• Oficio, 
s1to na rua Getuho \ argas. 78 
que aprecla e exernina a si
tuação jundica das fazendas 
em aprêto, l·'Bz sentir. outros
sim. a qualquer lnteress1tdo, 
mdlstlntamente-, que nenhuma 
modlf1ca~ãu, lott:arnento, dcs
mernbramento ou ví'nda pode
ri 1er feito das aludi, BS te1 

~""'---:; .. ·- .... :...-:., 

1 

r,s, por quem quer que 1eJB, 
sen~o pela própria 8ant.l Ca a, 
unku propnr,tana das faze11~ 
dus referidas 

Mlniaho lafayetf• de And,ado 
f f'rovedor 5 1 

' ~fi(F, • ~a Mecanica Agostinho 
em geral e Acessórios. -

Oxigênio. - Pinturas em 
de Torno, Prensa e Estufi. 

Consertos, Reformas 

Solda Elétrica e a 

se.ai. - Serviço 

Oliveira & Jordão 
RULl cir. Tibau, 60 lei. 124-J1t - Hova tguassú - E. do Rio .. 
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