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• LA PI S . .:,: -GRAVE PROBLEMA 
~I>~ 

'- { •J.0\',l \(. \o rurnl t·ha prol-{rC~t-il~to. da produçlo 
~ d·J no,:-10 p.i,~. ull'III Llt- uo~i-0,-1 l'&mpos·· ANO Xll :lOVA JOUASSÚ (Eatado do Rio), DOMINGO, 15 OS DEZEMBRO DF l95i N. Z.IZ6 

---------------_.., "" ,·nni1t1tllif" n 111 tt. , Ocorrt>rn-uo~ êsse~ tópicos 
qoei-t:!o rlt> ruolt11 rf•l,.·Yán r~H puhlle:1.do~ ~oh o. epi,trah.~ su~ 
psra nM~H gra111h-z,1 t·1·11uo- pr~. na edição c.t~ ~5 cte \tL 
rul('ll. ,·em hoje <.'m rfltt M.' ne1ro d~ JH34, Quando surge 
trans(nrmunrlo num probJ4:ma um trnpas~~ pelos refu~iudos 
1c,clal cll"' fndf--t'utfvcl j!rttnde- büngsrol:! que procuraram a 
dl'- A-. ... Jm :,;e ClXpressova. há 1't>rn:1. ti~ .Sontn t'ruz. chefos 
,nR.J'- 11t, inte anoi,;, e nos._n de í.~spernnç-as e lambtm tle 
p~tz1dl'.'-"'lmn amtg-n e llu:;lre IJu,..«ie:,;. F5'pC'rnvam ~t,r re<:e
er1uesdor .J Clidio du Sl/n•I- bido~ como herói~. t.•ercados 
re, ern r•11htl,c1_rnç •lo •·~P?<'iHl de tôdas us atenções ... 

-------~.-.. • o -e , ... 1':. 
... _.~......_~·-·-·~·---·~·-·-- -·-·~..,...-·-· A ' 

f PEDRO E O LOBOt 1~~~-..--~~-·-·-·-·-·-·---- Cial Brito ---.... ~~~~~ ... 

IJlll'A 11 , ·oRl(l,.10 DA LA\ OI J. Desiludiram-se d~ aportar .l. 
RA encantadora Guenabdra. ~en-

• SPU extenso terrltorlo d,•s- do alojados Dll lllm das Flêl
babfhuJo. 11 lertlli1f:1d~ ilc &uas r e s. Preferem regrez:;sur il 
re~ra .. fncolfas, suas 111tlmeras Huugrla, enfrentando u situa
ronte, de riquezas inexpluro- ~tio polftica do satélite bol
dll, o Uberoll•mo de suas lei•. chHlslo ... 
• tnJol~ hosµifnlt•ira de seu (Jueixam·~e da p~ss1ma a.li
porn i's1.em do Bra .... lJ 11 dt:- mentação e da demora em 
cantada terra da pro,u!~~ílu. sert>m apro,·eiladot, em quais-

Jle rato. aqui aporiam. con-.;- quer d as nossas attvJdude~ 
1antt'r11cote, levas e lovus de prndutivas. 
fmlgronles que. ,·eocido• na Julgam melhor um campo 
foti pelo vida em sua tcrrtl de conceotraçil.o 1 
!llllal, procuram e nqul en Q u a Is as garantias que 
rontreru no selo re,·umlu ~e,- ad\'~m da pátrl" oprimida'? 
ta terra martlvllhosn, existên- Do contrário oiio demanda. 
ela !adi e melhor cornpeosll- riam o Brasil! .. 
(io de R('U~ laborioso~ esfor- NA•) mantemos relações dt-
ço, . plomáticas com a Hungria, 

TJ\'EMOS nestas últimas ,c-
mann~ três novos espetú

culos do ·reatro Experimente i 
1 táUa Fausta, apresentando 
"Pedro e o Lôbo··. de J. A. 
s~ota nosa. inspirado em Sér
gio Prokollelf. 

Assisti à cxibiçílo do do
mingo passado, entranrtn em 
contacto, na oportunldad~. 
com o entusiasmo d'l g-Rrota
dn pre5iente. As msnitet,taçõe8 
infantis - evldencfao1o o ln
tt1rês!-.e com que a~ crl,rnças, 
f-upremos jufzes. acompanha
vam o desenrolor dn encena
('ilo u ela• dedicada - chega
ram mesmo em alguns Instan
tes n causar ligeira perturba
\8n. qual ocorrt>U quando o 
"I0bo" aprisionara a "pati 
nha" e ono se conseguiu ou
vir as palavras ent&o pronun
ciadas. 

11m foto rlli:no de nota rm tão be.n no, papéle aoterlo
tôrno ela reucãn ria plall-lil f .. l reR que lhe foram confiados 
n rerep(,:ãn rntu~la~ta ao "JIJ~ pelo T.E.I.F. 
bo" t·OI tõrlos ns vêz~~ que As dernaf~ atuações de "Pc
Rurglu no palco, embur;1 poi"· dro e o Lôbo'' toram corre. 
sivelmcote taJJ?un~ do~ <'f"J')t><~- tas. desde o travéseo e trre
tadores slimC"nta!'l., 0 ctb,·rpto quieto Pedrinho à etérea Fada. 
reeeio do algoz ct~ SHcha, CHH cvmprlndo salientar, p,,rém. o 
torlo seu ar ,tt, ··~o! dl--1a1,t'' :g;~() ª/!~fc~e~~e~Jerre Gama, 
pul'ta e amanlc ,tns !lór,•s. Conforta verllicar - e dl~to 

\Urmou Sillo Campo-1, n!n- nos ofereceu testemunho nilo 
diodo à porto que 111•· ,·oul,u ,ómeote a peça c<.,mo o pro
na repre~entacâo : ":C:::l"mprc 11rama ,u~trjbuldo ao Grupo 

~iin~~1 J~~~~~~~~i~,q~~: ~fo~~-~;:: E~colsr Rangel P~staoa - que 

bem nesse papel"' Óbvlamen- ~/eE.~~ "~~tgle~~~oerº~u~l: 
te. ninguém dispõe de e!e- rtade do que l•zem supor ao 
mentos parn conte•tá-1°. <1e- leigo seus espetáculos públi· 
vendo convfr.se. epeoeH. t•m I cos, uma vez que 0!i compo
QUP se jsso tnlvrz t-:xpliquo uentes do grupo 8e interes
i:;eu <lesempeuho na pclt" do ~11m efetivamente pelo~ pro 
persom:1gem ,1e Santa Rn~n. hlemas do teatro, estude.rn
ni!o justi!ica o hllver !icudo 1100 ,érlamente. pedem ajLdo 

aos técnicos e entendido• na 
mutl>rla, sacrificam oe mo
mentos dP lazer para ouvír 
os mestre:j · e em exaui'th·,,!11 
enftaios d8i-tlnados a sprlrLO· 
rAr os trabalho~. 

l'or tudo Isto, pelo ldealls• 
mo e pel.1 lõrça do vontade 
Jácrls de inferir ao trovarmog 
cnnhecimeoto ainda que 8\1· 
per!iclnl com os obstáculo• 
que o conju11t(} deve super11r 
tt cada ap:ueclmento em cenu, 
cabe-aos fie-ar em simpática 
exp~ctativa em relação aos 
pró xi mos laoçnmentos, Jó. 
1:1nuucíados: "\'iagem Feliz'', 
do Tbornton Wilder, e •·orá· 
culo" ~ "Entre o Vermute e 
a Sup4", os dois últimos do 
granrle comediógrafo bra,1-
lelro Artur Azevedo. 

A oo:--sa laroura_ muito _n~· um dos mais populosos pai-
1·t>l!!sJt11. e_ rt>r-rarn,l O auxilt.o. ,e::- do \"l·lho Mundo, onde se 
do braro, t·r. a_balhad~re::!. P1!1~ 1 ol.J··en·a a entrada triunfal do 
os que PJ.3SUlmu~ -tUOdb bUO DauülJío. u grande rival do 
multo ~.-;ca,sos p~ra. o tama- \'olga 
Dilo de.'""' possibilidades. O representante da "Hun-

Fantasma de sete fôlegos ... 
A lm1g.ração intere.ssa so- 1 !(ria Livre." declarou a um 

bremane1ra il nosst1. , ida eco-

1 

dos nossos vespertinos. a. pro~ 
nõmlca, como esllmulo para pósito do "grave problema'•: 
nona laroura, como impulso 

~IOITE de junho, Iria, esª"" cura, sem luar ... Newton Gonçalves de Barros 

pera o aceleramerto da mar- (Conclui na 3' página) 

----------"---·-------Homenageado o Juiz 
ldmário de Mendonça 

Faltava pouco para n meia 
noite! ... 

Por estradas de carros de 
bois, lá ia eu nos meus quin
ze anos, à garupa do cavalo 
do tio Simeão. 

Pouco atrás, passo a passo 
com a sua égua, vinha a tia 
Geooveva. 

Caminhávamos sem pressa. 
guiados quase pelo instinto 

- "Cus zóio qul a terra há 
di cumê", ela vira correntes 
do tempo da escravidão ar
rastando-se pela estrada. 

Muitos ouviam cantos de 
senzala, joogos, batuques e 
•·marraras" ... 

Outros viram sombras ne
gras e caveiras com al!aogcs, 
a cercar os viandantes ! ! 

dos animais, dada a escuridão Tio Simeão, q 11 e não acre
da noite e a estreiteza dos ditava em assombrações. ia à 

Qum•-f•i.a última. no ~ran<le reira Ploto, agul presente. e caminhos. Ponte Preta ver um velho es-
Í" "' que foi uferecido. na do DP,s. Acácio Aragão, ora A Fazenda da Ponte Preta pfrita "doutrinar" os !ant<1s-

do lodescrltiveL 
Tinha cala!rios horríveis. 

Embora colado ao tio Simeão, 
parecia-me existir um abismo 
entre nós dois! Oe maxilares 
batiam um no outro, apesar 
do meu eslôrço ! Nas passa
gens mais escuras e ermas. 
eocolbla as pernas, com a 
Impressão de que mas puxa
vam do chão! 

O cavalo aproximava-se da 
Fazenda! E o meu mêdo cres
cia! . . . Albt a,, Juiz .-\dmário de Meu· em vilegiatura em ~1inas Ge- era mal assombrada! Desde mas. 

doo{•. totre outro:-. oradore~ o rais. que o preto Anacleto 1ôra as- Tia Genoveva oão quis fi- Faltavam poucos minutos 
hom.,o, de Ju-tiça """ª Co· Pois bem. sras. e srs. : Ad· sassinado a loiçadas, em fren- car comigo na Fazenda do tio. para a meia noite ... 
"""'- dr. Raul de hirueiredo mário Alves de Mendonça, te à porteira da Fazenda, nln- Eu achei mais prudente acom- Um barulho no maio, um 
Mtirtle-,, pronunciou O --.eli!'.uinte pela sua cultura jurídica, tn- guém ousava passar p e Ia panhá-los. agouro de coruja. ou uma Je-
di.ror,o: teireza moral e capacidade "Santa Cruz" depois da meia Entre os fantasmas e a so- bre que atravessasse o cami-

•sr Presidente. Renhoras E' de trabalho, é, sem lisonja, noite ! ! Jldão, cu preferi os !antas- nbo, causava-me uma friagem 
Senhores. um juiz que se aproxima e Contavam casos de arri- mas, grudado na coragem do na espinha ... 

~estes 10 ª"º" de Promo- virá a ombrear-se com aque- piar... tio... Nos momentos em que o 
toria ele ,Justiça em Nova les dois mag1strados-modêlo, Os cavalos empinavam e A sessão nílo pôde ser an-' torclilho rellnchaYa, cobria os 
Jguossú, tracei-me uma cau- padrões da Judicatura Flumi- retrocediam! O cabelo da gen- tes, porque chovera muito e olhos para oilo ver um pos
telo,n norma de conduta fun nen,e. te ficava eriçado como pai!- o córrego havia transborda- slvel fantasma branco. com-
r·lon•I, que raras vêzes hei Uma virtude reconheço e teiro ... a cachorrada !ugla. ga- do, impedindo 11 passagP.m dos prido e ameaçador! 
tr,n,gr•cli<ln. qu,I a ,te lalllr, proclamo em Admário de nindo, com o ralJo encolhido! cavnlos... A porteira da Ponte Preta 

:~ :~~ºiud~r1~f;l!n. ,/,mente ~~eo~i~g~~id:d~~a dei~f:n~~~: 'n'f:gc![ª ;F,~~Ji~~d~;,mmc
0

0
~

0
I~ m,~ç1~elad:sc,';,'~t}\iil~~rix~ cch/i~;~T;i os olbods da "Sa

1 
nta 

Hoj~. novamPniP, rPinrido, mo humildade cristã. sempre- !riag:em cios galhos que rrc ruz que guar ava a em. 
b.Ya que ouvia, à noite, os lambiam o rol)to, de vez cm braoça do assassmio do Ana 

mas por coatão 1rrrsisiiw~l, juizo da ener~a mora) tãdo gemido1:; do Anacleto ! quando, me eausüvam um mê- cleto l · 
na \loh1tiío a ê .... t,· pr.._,,,.,.,to necessária a um magistra o 
tó-&lot;,ir, q11e me impú-., ~ (1 cônscio da dignidade do seu -~---·-·-·----·-----~-·-~----·-- Os bois e vacas, no tcrrei-
f4Ço litn,zi,lu por '1uHR p,,nde· sacc-rdócio ci\"ICo. ro de cAfé, pareciam sombras 
to,a, razüi,,; 1') r~l•bra·Sl' l'ma obra. que perdurará e Orçada a rece·11~ mun1·c·1pal negras de defuntos: Um boi 
•qci um;, r,u11iü" de <·an,ter lbe perpetuara o nome, dei- O fujão balançava o delengo-
ab,olutameote apnl,lic<•, par- xa Adm~r,o de Mcn~, nça no dengo do pescoço, como se 
llrlàr.amenl, .ncr,lor d,• "' li- Fórum Itabaiana: a Bibliotecn 94 ªIh- d • puxasse uma procissão de al-
gf•t•m•nto da i•milia l •« 11 - Des. Acácio Aragão, preste~ em ffll oes e cruzeiros mig Ía~~~i~s .. da fazenda era 
; l,uat-i"-"ªºª· 11 Que ~1! t·om- a ioaugurdr.se. E ba.stHria is- largo e acaçapado. Na varan-
bo':;:J· à e\"idPncia. com a to para consagr~-Jo 1~ ~~atl Em !!na ... e ..... ao ordinária de no- de cruuiro.~. numa Jtmon ... tratao du. comprida, amparada em 
Pres1~11ª ~rC'sença ,. prt•cl,1ra dão dos ."icU-.s antigos Jur1sdi- \ i•mbro último. a Càmara l\luni- e\ ide-ntc: tlt: qur o '"''S~ú Mnuid- paus roliços e mal descasca
l>rom t ocia do no-..-.o c•x donados. t"ipal apru, ou. com all-'uma':i emen- pio r u111 do1 mai, puJàntc .... Jo dos, dez pessoas nos aguar-
t n or e ex-J~11 de Din-t· Louvemos, então, sras. < 1ta~. a propo ... ta orçamenr.í.ria do E'ltado do Hio. davam. 
,:ir~rp~MbO anngr,. Dt'S Ft'r- srs., a Insplraçno dos promo- Poder l<,et·utiH>. a qual orc,;a a A re<'eita ordinária ::.tinKe CrS O número treze fêz-rne pen-
da l 

1
~tn, ahutl Cnrre-:2e<1or tores debta ju ... tissjma e tal- rereit::. "" íi,a a de .... pe~a para u i'Y.250.000,00 e a t-,tr::.orilinárla sar muitas cobas ! 

con~bti~ do Est~dú; é 2ª) vez tardia homenagem, a qut' t-,er-dt-io de Jll.)8 em Y, milhút·~ Cr$ 11.i'.)0.000.00. Cheguei a,-ver, na luz iode-
Da gr11.-se, nilo um bom~ logo emprestei mioh;,1. cntu~ cisa e rubra elas lamparinas 
mfie:r1o qualquer. mas O hu- :slái;tica adesão. em uome dú ,- de querozene, os fantasmas 
ti ' ~••do dr. Adml\rio AI ~Hnlstérlo Público, e testemu- ' negros da morte, jogando da-
Pld de Meo~onça qu• em rá- nbemos-lhes, aos Iniciadores, __ Os Diretores d::, Colégio Leopoldo e Escola dos sôbre ns nossas cabeças! 
bU,\iu_dlcatura entre 'nó~'. 11111 oi:, aplausns do oot-so re~o- o d 
• n" mcompleto. no, ,1eixn11 nhecimeoto: advogado Lucrn- Técnica de (omérc·10 env1·om oos po1·, de seus ru ei.. atenciosamente, no 

r,reulhosa rcconlacàQ de 
00 

Pinto, acarlémico rtouald ~ braço de tia Geooveva. Meus 
~ue, tomo lodo,.; 01:1 s~u-1 nn· Ah•xandrino " .. PSrrevl'nle J)ul l olhos não se voltavam, nem JOa"'"º•••. ,oube wmbl·m e~ N, \.(U•·ira. o unos, oo corpo d:;cente, discente, fun- para trás, nem para os lntios ... 
tra,º1,t:!- ben •. ,.ltu, :l!:i n1•hres 1, ... ,. n,, ..• fo~~c· lít·ito. ursta A enorme ~ula dl· visitas, 

Visse o "presidente", pouro 
depois: 

- Vamos hoje. meus Ir
mãos, "doutrinar" os espírito• 
que perturbam a paz noturna 
dêste lar. 

Estávamo, dispostoa selo 
de cada lado com o "presi
dente" na cabeceira. Horrori
zam-me licar de costas para 
o corredor. Tinha a lmpres
siio de sentir as almas dos 
mortos agarrarem.me pelas 
costas. 

Coatfauava o "presiJeote": 
- Não bá assombrações. 

nem fantasmas. As almas dos 
mortos continuam no mesmo 
lugar onde ,·iveram. Por mui
tos anos. t\s vêzes ! 

llm vento forte e !rio batia 
as !olhas das janelas. Uuas 
lamparinas apagaram-se. fi
camos em sernf-escurid:lo ! 

A Barblnu, sempre quieta. 
de repente, deu um grito que 
nos lêz. a todos. estremecer: 

- Uiii... mardito dus inter
nu ! Dl-granbudo ! 

O "pre~idente · pediu con
centração e eu techt::i os nll.w:, 
para nada ver. Um suor frio 
corria-me pela testa e lace ... 
A cegueira vc1luot1, ria e .. con
condia o meu pavor. 

Um ,·olho relógio iuiciara. 
lúgubre e rouqueoho. as b11-
tldas da mela noite. 

Pouco depois da Barblna 
sacudir-se tõda, o meu marti
rio 11umeotou ! Alguma coisa 
grande e áspera pendurara-se 
no meu grosso ,.sobretudo", 
à altura dos rins. 

Um pavor iodescrili,·el pa
ralizou-me a lmgua. Os joe
lhos batiam um no outro como 
dois cacêtes de can11-v~rde. 
Tive desejos de gritar de mé-

Conclui na 93 página 

SANCIONADO 
o orcamento 
do Estado 
Dara 1958 

Uoil) ?Ots dt-:)tJ. \"Clha (.1 prl'r: 1,u'r'a' .• r,,r,;~u)ar aJ>dO!-.. ,a-.:o ("'jQnários, colaboradores e amigos os me- de tábous largas e empena~ 
">.u•-:t Comtt.rca ,.,,,,u• u111 ·•u lh.·s. h:1r .·1r .. t dt1s como SOf\Jho, possnla no~ \iwml,lt"ia l.e~i,l.1ti\.1 fl•l· 

do 1 ~~· Nt,,·a J~uu,,~ú tc 111 =-l Ploto .. e out(o a(J .Juiz Atlru:, H· Cl€'" Vül('S ele paz 0.3pirítuol e, pro.:ipen- tantos lampurint1s furnureutas. ruinen~t- apru\ou. pur wt.mimlJ, 
s t iz r-n11_1 OH seuti imZt~s l" m eorrt"Uor 1011~0 como dr-, •> ur\a111,·nto do F-.lud,, 1 ,u, 

a6•m alulir itquele, q11e ,1., rio de ,ieod<rnçJ. dade rristã, pelo NATAL e ANO NOVO. um tunel, cnlçn<lo rte tijolos, JOi8. ,.,.,., a,eguin<, m·,i••· ,1u, 
.,,!t!e 8Partar.ttn1 para sem- Ao IJPS. Ft'rreira l'into,.n<,s llga,·a a !SUltl tle ,·biltas à sa- r,:ql1e ilt1mu'l"t..1u\ilaliJad~ d~ 
bo/ aqueles li quem Hui BH.r- so cx-Promotnr dt" .Just1ça l' la de jantar, também dt.'Sl'O- no-; .... t't·ontuui,, i· u fh.1u~1·t-n1c-
tha~' com t,iJa tt proprldadl" nosiso c"X-Jufz tle IHrc•ilô. Sl'· 1 - 1 - munal. dr1rra•ohimr-11to t!r- nu:. .. u. ~thi-
r lll.ava de tnvl15,os porque' Ja nosso ad\ogado Junto ao tas l'!ila:; rl' ,in, lca<;ul':,. rt.·· Mt!ntlon«;>a, nilo tomo Hlho Sobre a mesa, ntsta e tôs- dJde, produti,J ... 
lslcanient~ au.,enl~~ í'Onti: EgTégl';_, Trttimu:ll ih• ,Ju1-,llça turnl• à bUa antiga Comar,·a, pródigo, mati como paf t.•::.t1- rtt. cerc1:1da d~ bancos mats Ht"l'f'it.:a Ordiu11ri•: a) friLu11í. 

:aa.m Pr~&Pot<·s .\ 110~1,a t-uu- do E-tado. na duplú. rt l\lu:11• ciu~ ~l'S<·ja "- •1º t.h~llabuu- rnudo, â sua antiga t: ~u1udo- toscos atoda. o cate com ra- ri-t - Cr-$ J.b,l7~J.'i0.40tJ,0o: bt 
t>,a •~mbraoça ~ . l • . . • çli.o JUd1c16r1~, t1a ou~-u (_ o- .Justiça Juntum~nte eon1 o sa ram1l1a judlciúrla d c.H p $ i,o O ou 

JI-Ot1e t! de,e ,·, 111,:~ g ... usStiU ca . a ~ua ~lt:vu(;fi.o l :J" utual t.· digno titnlur da \'ara Ela o acolherá clt.-- Uraços ~a ura, a mau O(·a, a batata ;icrituUtJial - C..:r 3, o. uo, ; 
lld<,_ •ntrt ou"tHnsr-)o;e ii_Pl. t_er matrc11n,.•ia ~·., crla•·'o ,t .. u •111 1 un1cu. o IJrllhantP intt-1~<.:tuo.l, ~- uO~~ e- o _angu, fum~g&ntett. '"·) l11Ju .. tri11 - LrS 5,4Ju.l)OO-.UU: 
'101 do rü!'s, 1uag1 ... t111- eo ru -.- F ..,.~ ,JU~l A:J que ~ u dr tn(·a1:1, Mauauo. a.uertoti, aconchei::anllu-o l·oi rupl<ltl a menrnda. E ::.i- Re4,;d1tt .1::-c.traordiniiü - Cr-$ .. 
tataturlºmroterallotdeelecDtue~I. ~Fedr"- sme'grulondda'", ,.ª1'eªndo;çªs: batli:;let- \' oltl~ poi!Õt. dr \dmárJo df." ~~!i~_ertda. a. ljleu peito gen~~ lcodo~u., SJ.713. 7uu,oo. 11erfo.zenJu.. --~iw. 

0 G ... 011\ tot~I ile Cr ~J.llfi.jlJ-&.100.U\L 

\ Colégio Afrânio PeixolO:-u-m---;b;-o-m--e--=d-uc_a_n_d_a_' r-io.....:..._:p_a-ra____:s~e-u_s_f-il_h_o_s I 



2 CóHIIO DA LAVOUIA Domtngo, 15-Xll-11111, 

= 
N~~~~~º ~~! !~u~,~~~!:~!~ªc~0

1
1~ Natal da Criança Pobre·C~urrasco oferecioo aos funcionáfos e 

que trnbalbam, como ;?UarJus, nas cancelas em frente do Livro de Ouro E,v,ontram ,e no Livro de Ouro mais as se- 1~ t O j 
Merca,to e no K 11. t!ver•m pela primeira vez o seu Natal gulotes as,1naturas: de cr$ :J.00<>,0o - Câ- me oramcn os 1nllugura os em an)_,r·1 
organ:z3do, graças à ld6ia e ap?io do conceituado comer- marn Munlclp•L de erS 2 rl(Jl1,oo - Sebastl:io Rabelo Guima- U p. 
clanle nesta praça. sr. Eduardo Pires, e à colaboração deste r~,·•; d~ c1$ 1.500,00 - [·'ubm,a <10 Vagões Sonarec; de crS 
jornal, iniciativa que mereceu desde logo o aplauRo de ou- 1 0011,00 - Fubá Gran!l110 e Lalidoios Nova lguassu; de crS 
tras peseo8s grata~ ao sen·lço que os guardas-cancela pres- :i,1;;,00 - Depósit,, da Cia. Sou,,. Cruz. 

Dr,niinizn, dí:1 P.. a antiia. l<lralidar~P dr Hf'l~m,' b,1;e Jap,.ri. 
e3te,·e f.'m ft,,ta. por mntÍHJ da mau~urar,ao. P"'lo pr~fP1t,J \ú ~cbi.a
,n. df' váriot1 nidhorarnf'ntQ• p6blirn ... tam ao povo. 

.\gora quem pensou primeiro no Natal dos guardas
cancela foi 'o esllmado tabelião Muriio Costa, que abriu a 
oegulnte lista que temos em nosso poder, aguardando ou
tras assinaturas esplnt&.oeas: 
Murilo Costa . 
Rodol!o Quaresma do Olirelra 

Cr$ 200,00 
, 200,00 

Cartões A Comlss~o ori.snl1.1dora ~o N,,toi da frlança Po-
bre, na fss" final cl,• seus trabalhos dignos de to

•lrs o~ louvoreR, prPt~nde r~z"r chegar fl8 cartõe::J âs mãos 
dns <·rtAnças ele muta menos quPJ 20 bairro~. pü.ra a grande 
dlstribulcàn rlH r•zend:is, doei,,, brinqu•dos, etc. que se fará 
no próximo din 22, pela tl'Unhil, no Grupo Escolar Rangel 
Pestana. 

,\ntr<1. na apra1Í\rl Tf''"idi·nr·ia ,fo C:ht'Íe d,, P•1.Jer l:.vruti'"n 
foi off'reddo um :trande rhorra~rn a,, .. fuorionário, rnunii·i·,ai", da: 
pbmentP homrna~ea,fo,:,, por "'· euia. que a~ .. inou. oaqutla op<:>rt11. 
nidad,., o ato de efotínr;ã,, do~ n1,·1l"ali-t.a<1 da Prdeitura. Fm Ollfflf' 
df·.,le ... falou o flr, .\ui'! Ka,..bid. QÍerf.'1'."f.'ndo ao pref,·it•> .\ri ""~·bi.a_. 
,o um rrl6p:i•1 de nur<l, teorlo aj?:raJrridC> o Prr{eito do \1unidpi,,. 

\."iam, .. f' ali. além dr ~rande uúmero r.lf' [uo1·irmário~. muih>OJ 
('')n,i<l.irlo<i, F!lita1-am prf".;f'ntr .. também o deputadc, ÍPrlf'ral 1;Ptúlir_, 
:\loura. o tab~li.i.o Murilc» t.o~t.1. u df'putado f"-tadual Jo-4.f UaddaJ. 
o Coletvr \ot,.oor \1. Amaral. o pre•irleuh: J.1 L.imau, \tread,,r 
'iorherto lioamorf" )1arque'-. o Uel":;(a,Ju Ül'io~.aldo Srrra. h u. 1 • .ar. 
lo• Marqut>ól Rol,,. o prof .. \maznr Hor~,. ... ~errad()rf'~, j11ro.&li."t.a."' e 

outra.., PP"-.ºª~ grada"-

Dr. Salot-Clalr Costa . 
Antonio Joaquim ~!achado 

Total 

Churrascaria 

• 200,00 
• 200.00 

"800:00 

Riograndense 

··--·--·--·-·-·---·---~~~ 
Notícias na rrct eitura 

Formaturas 
Din 9, às 21l hs .. no auditó

rio do Colégio Bennet. ,houve 
a solene colação de grau <la 
turma de professorandns de 
1957 daquele conceituado es
tabclechn)oto de ensino. A 
oradora oficial !oi a sta. Alba 
Saber Brigagão Ferreira, fllba 
dileta do sr. e sra. dr. José 
Brlgagão Ferreirn. 

Quorto-tet.ra, à nolte, na rua Anl
C('tO do Vale, 5,. foi lnaugur&da res
tlvamcnte a Churrascarta Riogran
dense, de proprle-dade do sr. Auré
!k, Lalse, que n tm.talou com origi
nalidade e bom gõsto. 

Numerosos convidados comparece· 
ram à intiuguração e saborearam a 
especlalidad~ da Casa, que está em 
condições tambêm de oferecet aos 
'.".eus fregueses refeições à brasllel
ra, italiana e s[r1a. 

DATAS INTil\1AS 

Fizeram anos neste mês: 

r·om rr.uitas lestivida<l.-s. a 
qúe cnrnpãrL'Ceram o deputa
tio estadual ,José Haddad e 
os verendores NorlJerlo Fina
more ,!arques e ,José de Li
ma, o prcfoito Ari Schlavo 
inaugurou, dia 12. um trecho 
de iluminação pública na lo
calidade de Areia Branca. 

Sr1,tuiu,,i.e a inaul?urac,,·ào. pelo 'Ir. PrefeitrJ, de uma bi("a dáini.a 
na Chacrinha. de •pla)-gronnd• oa Praça lfanud ~Jarque, de i111. 
minaçào p6blira e f'alçamf'nto. e de um marco l"m homeuai;rf'm ao~ 
beufeitore~ de Japeri: rJepotado Gf'túli.o )loura, prefeit•J .\ri '-;chia.
\'O e vereador Finamore )Jarquf's. 

O gerente da simpátlca Churras
catia é o sr. Lats Alexandre. 

9, menina Márcia Regina. li 
lha do sr. e sra. dr. Nnton 
Fernandes; 

10, jovem Moacir Gomes; 

Ot!:poi ... bou"e concorrido comício político na praça r rio,·ipal. 

O que vai ~elo 
Ontem. no auditório Gusta

vo D' Ulta, da Universidade 
Rural do Brasil, cnlou grau o 
jovem iguassuano Hélcio Viei
ra Fernandes, da turma de 
1957 da Escola Nacional de 
Veterinária. 

alunos 

10, jovem 1gor Guimar.i~•. 
lllho do sr. e sra. poeta João 
Guimarães; 

- Em dias àesta semana, o 1 
Chefe do Poder Executivo re
cebeu, em seu Gabinete, a 
visita de cortesia do novo 
Juiz de Direito dest11 Comar- :..---------

[s~orte Clu~e iss~\ 
Audição de 10, jovem Edson Vicente ca, dr. Enéas Marzano. Realiza-se hoje o •Churrasco-Monstro• no GIL1•io de 

- Inaugurando elicie nt,e Esportes. sito à rua da Concórdia, esquina de Otávio Tar
Servlço de Merenda Escolar, quino. Reina grande animação em lôrno dêsse acon!ecimen
em Queima d os, o sr. Ari to, que dever<i reunir cêrca de 1.500 pessoas desta e de cl
Scbiavo teve oportunidade de dades vizinhas e onde diversos valore• artísticos duta ter
presidir, também naquele 2° ra deverão exibir suas qualidades para essa consljerável 
distrito, ao encerramento do assistência. 

Ferreíra; 
11, d. Yeda Fortes Fernan

des, espõsa do dr. N,lton Fer
nandes; 

Hoje, às 21 bs., no Teatro 
l\!uni~ipal do Rio de Janeiro, 
,·ai colar grau pela Faculdade 
de Direito de Niterói o jovem 
lguossuano Edyvan de Olivei
ra, filho do sr. e sra. Joaquim 
Mariano de Oliveira. 

conforme jâ &nunclámos, està pro
gramada para hoje, às 16 horas, no 
Grupo Escolar Rangel Pestana, uma 
Audição de alunos do Conservat6-
rlo Bra~tleiro de Música tDeparta
mento de Nova Iguassú), que está 
sob a direção da competente prof.• 
Darllh dos Santos HUI. 

O número ttnal do programa, dl· 
vidtdo Em duas partes, será exe· 
cutado pela graciosa sta, Georgtna 
Gama. 

11, sr. Ernani F. More1ra; 
12, menino José Luiz. !Ilho 

do sr. e sra. Osmar Laport perlodo escolar do corrente - Na próxima terça-feira, dia 17, deverá ter ln.iclo o 

da Mota; ano. Il Torneio Ir.terno de Buraco que, por certo, se transforma-

Pela mesma Faculdade de 
Direi'o de Niterói, também 
vai cdar grau hoje a jovem 
l~as-uana Maria Aparecida 
Nogi.,irn, !ilha do sr. e sra. 
José \foacir Nogueira. 

Noite esportiva 
Quhta-felra próxima, às 20 hora&, 

a A.A F'ilhos de Ii,,f\las.sll vat reall• 
ur urna noite esportiva. 

Traje esporte, 

----
6. R. R[Al O[ IGUASSU' 
Resultado final do <oncurso 

No último domingo, depois 
do trabalho da Comisoão apu
radora, verificou-se o seguin
te resultado linnl do ~oncurso 
para eleger a Rainha do Clu
be: 

votos 
3677 
2~87 
2360 
329 

~!arla de Lourdes 
Aurora Leone 
Maria A. Delgado 
Aldalra A. Ramos 

M ar a t o n a u1Le DE COROAÇÃO DA 
do Real 

12, menina Nirva, filha do Ã OA OHTADE 
sr. e sra. pror. José Maria Ne- LE<il O DA B V 

vefi_ sta. Nilcéa Marques Pe- Ho~::. i::::1•l: r!ce~e:•:•.~!ua~~ 
reira; material que devE.Tâ pI"Over as co-

12, sr_ Rosalvo Gomes La- ~~:~~tt~º!e;:uJ1:~~~~~ ~0s.~~P: 
vinas; substanclat do Pobre" do Muntcí-

12, iovem Teresinha Inácia pio, e que faz parte dos utensu10s 
Lopes Freire; já adquiridos para es,;e fim. Serão 

13. sr. Edmundo Bernardes. ~~!t~~f:~t!~.cc,tr:aso e n~~~ \fa~!i 
residente em Patl do Al[ereb; Permanente. 

13, 1ovem Maria Luzia, filha tê~g~~~~~~~~u;a!º:º;u~;o~ur'!~~ 

ao sr. e sra. Álvaro Moreira !~:vtç~og: ~~~~b~r~~!~/t1!1s~o~ºª ª 
Botelho; . Domingo, 22, partiremos às 6.30 ho .. 

1~. jovem Antônio Paulo, Il· ras da Ptaça da Liberdade ao en-
lho do sr. e sra. ten. Roberto ~ºfet~~ ~~ e?.~~;;; t:r-~s~:ºv!!f~ 
Cabral; Redonda. Preço da passagem por 

14, jovem Marlene de Aze- pessoa, cs 250,00. Inscrições até ~·-

redo Mendes; ~C,:rLib~~~te~ ~-f~~~~es~ 3, à Praça 
14, jovem Celi Santos; Deus está presente 1 Vlva Jesus! 

rá num acontecimento social. dado o número de Inscrições 
feitas e a projeção das duplas disputantes que enumeramos 
em seguida: sr. e sra. Edmundo Cunha, Azzkl Rachiu e Cus
tódio José da Silva, sr. e sra. Wanderlel d'Ávila. Heron Ba
sile e Lauro de Oliveira, sr. e sra. Brald Maur!clo, Humber
to Soma e Russanl Elias José, sr. e sra. Wálter Cavalcantl 
Bezerra, José Fernandes e Mateo Paladino, Waldeo Caval
canti Bezerra e irmil.. Lamartine Pires de Melo e Afro R. 
Melo, sr. e sra. Hugo Papaléo, Domingos Panela e Otacfllo 
Falcão, sr. e , ra. Azl Garrido, Otacíllo Soares e Giison Ra
chid, sr. e sra. Aureo Cardoso, Lourlval de Freitas e Mau
ro 1111guel, Isaura Marques da Silva e Maria José Machado, 
Laerp Prisco e dr. Déllo Cardoso, sr. e sra. Fuad José Jor
ge, Alvarino Coutinho e Carlos Acloly, dr. Nelson Soares e 
Sebastião Rabelo, sr. e sra. dr. Gilson Quaresma, dr. Fer
nando Célso Guimarães e Darcy Chu!I, sr. e sra. Nilo Nunes. 
Paulo Pereira e Artur l\faurfcio. Rivaldo Teles e Almlr Bar
bo,a, dr. Paulo Machado e Delttm Mauriclo, Armando Ribei
ro e Aldo Silva, Sebastião Cardoso e Wlslalne Pereira, Joio 
\'ielra e Lueci Vasconcelos e Artur da Silva e Hamilton 
Nascimento, sr. e sra. Claudio Acioly. 

No Grupo Escolar Rllngel 
Pestana, dia 7 deste, houve 
Interessante maratona int•lec
tual entre os alunos da s•. 4 • 
e 5' séries, paraninfados, res
pecli •amente, pelos sr,. de
putaéo estadual José Haddad 
e a0 a~êmlco de Direito Hen
rique Ferreir11. pelo ar. :-(lca
nor G. Pereira e prof'. Pcrlna 
Vaz Rochl\ Lima. 

Rainha 

14 menina Eialoe, !Ilha do 
sr. é sra. Armando Sales Tel- (UijEHIO BEAUVALLET - Presidente 

DiR 28 de,te rnês. no Gru
po E,colar Raugel Pestan11, o 
G, émio llecreativo Real de 
lguassú vsl realizar grandio
so baile, animado pela orqufs
tra d" Raimuncio Lourenço, 
para coroar a sUR Rainha, a 
graclo•a sta. ~l11ria de Lour
des Cruz. 

xetra; 
14. jovem Hiran Renato. 11- Ginc\sio Estadual de Mesquita 

lho do sr. o sra. poeta Z. P•U
!11 Barros; 

14, menina Rosângela, !Ilha 
do ~r. e sra. Braid de Almei
da. Maurício. 

Fazem anos hoje: 
- sr. Luiz Martim Dallepra-

-------A comltisào julgarlora era 
composta dos proh. i,at1,·iJ ,
de Patrlcio Antunes, Maria 
José Raunhelttl Duccinl e dr 
Rui Alrê.nlo Peixoto. 

C IH E l<iUASSU' 
ne.'.... menino Osvalnir. !ilho 
do sr. e sra. Osvaldo Marques. 

NASCIMENTO 

Foram classificados os se
guintes alunos: 

HOJE - "As chuvas de Ranch1· 
-pur". com Lana -rurner e Richard 
Uurton. 

Da 3' série - Angela Maria 
Nunes Richard e Silvio Pinto 
Saraiva, em 1º lugar, e José 
Rosa de Sousa e Ramiro de 
Matos Florcnce, em 2º. 

n,, "!' série - César Costa 
Chi~ld, cm 1° lugar, e Déclo 
Char Leal. Placedino Antonio 
da Silva, Dionisin Lima, Mil
ton Nogueira e LUia Meoa
cbo. cn1 2°. 

Da 5' sé, ie - Claudio ser
gio Pimentel Bastos, em l • 
lugar, e \'alter Soares, cm 2°. 

- O encerramento far-se-á 
dia 18. às 1 ~ horas. com en
trel?a de prémios e medalbas, 
além de Exposição de traba
lhos manuais e pedagógicos. 

- r. dia 20, as 16 horas, 
snleoidade de concluslio do 
C'uroo Primário com entrega 
de diploma!. 

DR. AFOHSO FATORELLI 

Horé.rlo. lS,lO, 15,15, 17,20, 19,25 e 
21,3fl. 

SECUNDA-FEIRA - ''A rnanc-ha", 
com Alberto Farnese e Irene Gal· 
ter, - festiva> dos empregado:-, com 
ma~nifl<'O t.ortelo de brandes ofere
cidos pelo comtrcl.o. 

QUARTA-FE[R,\ - ·•o regresso de 
Oom .:arntlo", it:stlval pró-tormatu
ra dos alunos do Gtn..sio Iguassua.
no. 

Q\JlNTA-FEIRA A DOMINGO -
"Seu único dest'j<l", com Ro1.:k Jlud-
50n, Annc Uaxter e Julle Ad;.1ms. 

ClNE VERDE 
HOJE - "A audâcb é minha lei', 

com Jo~r. Payne, RhOnda Flemtnr. 
e Ronald Reegan. 

AMANHJ\. - .. ; pt1ncesa de Da
mas.co··, corn Paul Henrelô, Helena 
Verdugo e John sutton. 

1.ERÇA-1-'ElHA '',alomé", com. 
nlta HaywoT1h +: Stf'V. t1rt Cral i;::u 

QUARTA-FEIRA - "A um passo 
da eternidade", com Burt Lam~ster 
e Fr<*nk Sinatru 

Dia 7 ~o fluente, nasceu o 
menino Rogério. !ilhloho do 
sr. e sra. Htumllon Nascimen
to. 

CASA\IENTO 
Realizou-se n~sta cidade, a 

~O de novembro úlllmo, o ca
samento da sta. Núbia Ribei 
ro Mascarenhas, filha do •t
" ara. Alipio Mascarenba•, 
com o sr. Valdir PusHod dob 
Saotoa, !ilho do sr e sra. Ar
grmlro Uos Santos. 

Foram 1:seus paiirinho~. o~ 
ato civil. o hr. \'á)ter Josl..' 
dus ~antoN e t-ra. Neui,a l ~r 

'~8'~o~eo !:::~lixou residên-
cia na Ilha do Governador 

ANl,ERSÁRIOS UE 
CASAMENTO 

Fizeram anos a 10 do fluen
te o sr. e srH. AHr~do Gomes 
L·Hinat-t. 

Fazew anos hoje; 
sr. e s ra. deputado Má· 

A Assembléia Legislativa apro
vou, em sua reunião do dia 12, 
emenda de autoria do deputado 
Luiz Guimar!les criando o Gtnâsto 
Estadual de Mesquita, que 1unc10-
nnr.i no Grupo Escolar daqueli> lo
C;;tlidade. 

Agradecimento 
Carmen Barros, Tasso Bar

ros. ,\luizlo Pinto de Barros, 
espô,a e !olhos vêm por êste 
m~w agradecer a todos o~ 
que compareceram ao sepul 
tomento de seu querirlo es,õ
sn, pai, sôgro e avô, MlGUEL 
\\',\GNER UE B,\RKOS. aos 
que enviaram llôres, corôas 
,. telegramas de pêsame ... P, 

Lh.·m atislm. ao cornpeteott! e 
ctislinlo clinico dr. Humberto 
Gentil Baroni as atençJes que 
,ti~peosou ao enfermo. 
Nova Iguai:;,sú, dezembro, 1957. 

t Miguel Wagner de Barros 
(Missa de 7° dia) 

Carmcn Barros, Tasso Bar
ros, ,\luizio Ploto ae _ Barros, 
espô,a " lilhos convidam os 
parentes e pessoas amigas 
para a mi!õ!Sa que mandam 
n.•1.ar por ulroa de seu querl
th\ el-lpôso. pai. sogro e avô, 
MIGl'hL WAGNER OF. BAR 
itl'S dia 16 (anianhi'l), às 8 
hor.;•, na Igreja-Matriz Jocnl. 
E de•de já ul(radecem aoe 
que comparcc~rt,m o ê~:se uto 
d•· lé crl•lil. 

QUlNTA-FEtRÃ- "\'t-nuade Bag
gad", com Paul ilf'nrtld e Patrícia 
Medina. 

SEXTA-t-'ElRA ·o c>;i,sti:lo 1n-

rl"__Gi~_m:r:r~~; Luiz Slmonetl 

(1° ª~~~~r:!!
1
ºtanderlel A vi la 

Nova Iguass(I, dezembro, 1957. 

DURVALIHO DOS SAHTOS 
Despachante Estadual 

vericlvcl", com 1ucha1 d e,•-· r..- t" 

Borbua H11lc-

Em viagem de estudos, de
aignado que foi pelo Ministé
rio cio Trabalho, d"''ª embar
<·•1r boje para o Hlo G raode 
do Norte, com o objetivo de 
e , talrtllr 0118 ealloae d,.quele 
f 'l ltli.lo, o conhecido e com~ 
peiente oculieta dr Aronoo 
Fatorelil, presideutc da A••0· 
claçlio Médl~11 de Norn lguu• 

~AU.Anô "V rei M.Vt_·nt~·r· lru·, 
<:um An1h<,ny Dexter, JoJ)'' •" u·n· 
cc t" Anthon,· Qu1nn. 

Domingueira senii·o de Contabilidade 

1 

Rfola dr G•t6f1r, Vargo1, 58 
A~•;(1~;o':º~e l~~~~s~~ .. ~~~~r 1r~"~l1~1~ Solo 22-A 

.u 
DOMINGO ·•o u11lu,u plriita" 

com P»ut lh.:nidd" Anita Lo,tU.C -------~------~----

\ 

Em beneficio do Natal dos Pobres 1 
do e. E. Luz de Escol 

Ula 17 oo (;lne lguaosu 

"Mulheres aue brigam" 
com MAH!A A.NTO!-.IETA PONS .. US • J •LA ....... ....., ______ _ 

uma domlngu('ha di.inÇante. N 1VA l(;U4.SSU E. O') gJC 
Tr&Je dt: pas,.t"lo 

Organização São tosme e . Damião _ 
Barraca sortida com brinquedos e artigos plást1ccs 
em geral. Armada todos os domin~os cm frente 

ao "Correio da Lavoura 

- rom a máxima satisfação, regietramos o movlmeo
to que está sendo levado a efeito, visando à volts de anti
gos e prestigiosos associados, que há muito haviam se re
tirado do convfvio da nossa Agremiação. Assim. colhendo 
os primeiros !rutos desse simpático movimento, voltamos a 
Inscrever em nossos registrc,s os nomes dos ars. dr. Paulo 
Fróes Machado, Delllm de Almeida Maurício e dr. Joa.o Luiz 
do Nascimento, pessoas gradas e que gozam de ju,to real
ce no seio da sociedade local. 

- Queremos, também, agradecer as ofertas leitaB pe
los associados abaixo que, num gesto de devotamento à 
nossa causa, doaram materiais destinados a acelerar a mar
cha das construções. Silo êles : Conselheiro José de Moura 
- 3.000 tijolos, Conselheiro Osvaldo Mendes de Oliveira -
1.500 tijolos, Conselheiro Antônio de Freitas Qulntela - l.000 
tijolos u sr. Casemlrn Meireles - 1.000 tijolos. 

- Domingn, dia 22 do corrente. •Grande Bingo do Na
tah. Rica Cesta de Natal. liquidificador, aparelhos de chã 8 

ca!é e outros valiosos prêmios serão sorteados entre J>S as-
sociados que comparec~r~';:~ car"M de Direh>res d~ Xadrez 
e Da~ !T~~[!°c\,,P';;:;sa os srs° Dante Pmone e Erl Lima 
Caetano. Desejamos e estamos certos de que esses novoa 
colaboradores serão muito proficientes em seus respectlvo1 
tietort-s. 

DARCY G. CHUFF 

ACIDEMII DE 
(Filiada à Academ 

D 
PROF.ª TERESA 

Piano, Acordeon, Violão, Violino, Teoria 
Musical, lni<iacão Musical, Canto, Har· 

monia, •Ballet•, Bailado Espanhol 
e Castanholas. 

A ssembléia Geral I rui .,·,traurdlm!rla. ,tdird~ 
rl'IIJ ti:01J1·t• 8 8t'l{UIDW O 

Ex/ raordinária dn doa 

(_ on\ i,11:Hn st.• us ers Adu- 1 Aumt:>uto do capital ,o-
nh;rn.s a 1.:v111par1_'<'êr :\ &t·do l.'ld.l, w,. 
,;1,,•1al, ou. rua 'l'opa1i11 n 25-~ H ReT• rma d, t E tatu 
.u"l, li1 horat1 dn ,ua 2a ,1C de' "iL,a 1a:ut1&l 1 11 t., 1811 
t.t.•11 1li r1) 1te l~.i7, a fim ,I~ 1 re 
í 'Jr1! ,, ' una :wJ11LINa g/ A , (11 y1~1fO 
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A ri;,:·:~~~~t~:s V(\~ i~q,:;!1111 ~~!:~ª:1;~T,?;~~~~wma~.: ~i~·n~>: 1 >PUS fnrh\ Í)('U~ augu.~to, lkU3 rtt•run, '---·-i_fl _.. ____ , _G_u_A_s_s_u_A_N_A_\_l 

,·rlfl, mormPnh' quan- rwrns llf'U,... (•studns. oo 111'1i ele (.JUP 6!1'5C'itas o orvalho. o flor o fruto: 
d nos 1, if:1dn rflll\ h·t·r com Bt•r, crtrla qual. o \"t'n<'l'dor; AntC' u tutt ~rtlndt•za t·n mt.• prosterno 

e 7~~~~r1~,l~";;~~~lih:~nc!~ ,1~r= ~;"t;;~oN~º:/a~ ~~~~i::··n~ª r:i1:: t•: .1~ tt-UR mJst~rio~. ri \'Ido. pl'r~rruto .. 
0 nh-· úlUC'rt'. i-timph•,... e Ht'o- mulaçlio dn,q per,:?unta~. P oin
t,~~dt1r. quitl fada do-i 1·onl<1s da. no preparo de ~cus alunos; 
~ ' meninice, faz r('tr11eerJe-r trou,e o ra1or do presrnçu 8 ano~ tr.t.D!ilf'lºrtamfo-11ns :to patt·rna ao umbkn(t• <'S<'olur; 09 ii1:1odo'. Alijamo~ d~ nossos mo~trou, rr.oi::1, R <-xfstPnrta 
~ibrn.::: 11~ pr••oruput;oC':-i t' n~ de homem-1 e mulheres de bou 

l'.ar1,,;o:1; esqmc"C'C'mos o rifa vontade que n;:1o trc•pidnrnm 
t'D ama.nhil e no~ lntr-gramm• l'm d<•ixar por horas 01' seu~ 
dt' ueles i-êres, ,·erdadi.'iros afa1.rns e ao ífrupo foram 
ºªeitrrs "" artP de \"ht>r. Co1- le\'ar o seu estímulo, 0 seu 
:ri& hull~·o!õla .. onrl(' o zum- nplau1rn, o ~eu exemplo dt
iuro cararterbtfco é a nota Jntcrês~e pl'lo~ cmpreeodi
domlnante. nqucle conjunto menta::, ~ocJais. E' motivo de 
de crlaoças bem eonelha. a orgulho tal demonstração de 
atee:rie qni.' o anima face us espfrito publicn, num país on
festa• preouocladora• do eo- de o desintcrê-se avulta. 
<'erramento das aulas. Em s<>u A mriratf111a Jnte~eclual. à 
perpetuo mo\'J_mento não per- rtropor\'Ílo que tr:ini;.c.,rria. 
mttem elas, crianças. o dom!- dcsdobrnvu-su: Intelectual pn
DiO do ambiente pela mono- ra os alunos: nen·o,a para 
tonle. As horas transcorrem o~ circun:stan!es. A~ criaoçaõ, 
,ua,eroente: o tempo, em nos dentro de pouco. dominavam 
l&S mentes. deixa de exfslil' ·1 ambiente. respondendo s.,m 
o corpo oAo reju"enesce, cn- titubear, como se em redor 
tao· nosso esplrfto. todavia. nada existisse, seoi!o elas. 
rtcebe o influxo benéfico da- Seus conhecimentos d•s!ila· 
quelas almas alada Hvres do vam sucessivamente; palmas 
convenclonalfsmo dos ndul- sauda,·am o candidato. 
to<. Por isso mesmo. o am- Paralelamente, um drama se 
biente traduz a crescente hu- desenrolava entre a assistên
man!Zacão dos presentes e ela. O calor da competiçüo 
•• torna tranquilo e al{radá- aos poucos despersonalizava 
,·e!. Ali os homens descem às os presentes e a "alma das 
crianças: estas sobem até os multidões" de que oos fala 
homens. Seriam elas melhor Gustav~ le Bonn, ali pairava 
compreendidas se êstes mo- percept1vefmeote. 13astava cir
meotos de coovfvlo fossem cuovagar o olhar quando 0 
amiudados. Felizmente já se candidato se embaraça,·a na 
ensaiam os primeiros passos resposta. Rostos, até eotilo 
nesse rumo. calmos. adquiriam vida súbl-

Alnda recentemente foi rea- tamente. As ftsionomias crls· 
llvlda no Grupo Escolar Ran- pavam-se sob a ação da an
gel Pestana. a maratona lote- gústia; mãos. de dedos encla
lectual entre os seus alunos. viohados: contorciam-se: bra
Sel'\1U ela para aqufla tar o 
fl'IU de conhecimentos de Conclui na 10ª página 
aeus partiripaotes; serviu, pa- • ·-~--~--·~ 
nlelamente. para conjugar es
loiço, de diversas pessoas e A u XI L l A I o Ambulatório 
)llll congregar 11luoos, pro-1 Santa Bárbara, obra cuja 
festôm. pais e convidados. finalidade ê a mparar os menos 

>0b<rba demonstração de favorecidos da sorte. 

~~BfEITARll ELITE PANIFICA~Ãf 
Doces finos. Biscoitos de todas as qualida· 

des. Pão quente a toda hora. Especial 
ca!é moído à vista do freguês. 

Aceitam-se encomendas para festas 

Irmãos Carva lh o 
Ru Marechal Floriano, 1946 - Tel. 252 - Nova lguassú 

... . - • • • • • • • • 

Pol-1 que tudo. SC'nhor, te cl<'\'O, r- luto 
Pdo Amor rwln Bem, pit-doso t' terno, 
Mata-me a inquietaçíin - bnrtl'n<l,, infi·rno; 
Abr1.•-rnc• o rru da pai. Dí'U3 Impoluto 1 

J)(•sdobra-m(' o f'amioho ao \"idn pstranlio: 
f>a edi•oC'u Pt·rft'içüo IJlf> .. tra-mP o nortt•: 
E <'U - C'C"g-n, m:,s s<"guro te urompanh" 

HefJo aslral, tua graça m<· coolort,; 
Tua oniscli•orta, ao 801 daq primavc-ras, 
\"ibre 1..•m mim n harmoofa da.~ 1•sfe-rn:s ! 

oro:-1 r.I Hr.1 1· z.\ 

I 

IDA\ 1f A§ 
DA\ 

111 lf IE!fi A\ !RUAS 
§IEMIA\NA 

16 de dezembro ..,.-~ 
1865 - Nasce em Rrcile (P) o en- t f L 

salsta, professor e acadêmico João Car- ¼·. · ~ 
neiro de Sousa Bandeira. > 

1865 - Nasce no Rio de ,Janeiro 
o poeta e jornalista otavo Braz ~!urtins cios r:olma
rães Bila('. 

17 de dezembro 
1676 - Nasce em Lençóis (BA) o escritor. m~

dlco, comediógrafo, polfgrafo, pro!es~or e político 
Júlio Afrânio Peixoto. 

• Principais trabalhos: A esfinge; As razões 
do coração; Bugrioha; Maria Bonita: lima mulher 
como a~ outras. 

1905 - Nasce em Cruz Alta (RS) o romancista 
trico Veríssimo. 

19 de dezembro 
1910 - Nasce em Fortaleza (C) a romancista, 

cronista e teatróloga Raquel de Queiroz. 
1936 - ~torre oo lllo de Janeiro o poeta. dra

maturgo e cronista José Maria Goularl de Andrade. 

DR. SIINT-CLIIR COSTA 
ESPECIALISTA EM CRIANÇAS 

Consultas diárias pela manhã, com exceção 
de sábado. - À tarde com hora marcada. 

Consultório : 
Rua 13 de Maio, 85-Grupo 203 

Edlliclo Imperial 
Nova lguassú 

• • - • -
Residência : 

Rua Tabelllo Murllo Costa, 168 
(Prosseguimento de Paulo de 

Frontln) - Tel, 17 

• • • --l 
l 

ADQUIRA AGORA SEU COLCHÃO DE MOLAS COM 
APENAS CR$ 100,00 DE ENTRADA, NAS 

fflARACADÃ 
Concessionários dos afamados produtos : 

C> RAGO E PROBEL 
Estofados modernos, variadissimos 

Móveis Aparelhos Domésticos Tapetes Presentes 
Tudo pela tabela das fábricas -x- À VISTA OU A PRAZO 

Av. Nilo Pecanha, 213 a 239-Tea. ~1- Nova lguanú 
...... - . - - - - .. - • - • • • • • • • - • • 

Casa Mercúrio de Ferragens Ltda. 
Madeiras e m ateriais pata cor..st~ução. - Fabti"cantes de esquadrias em Aeral. 

Diatrtbutdoree do Cimento MAUÁ. - Chapas para cobertura e tubos de Cimento-Amianto 
CIVILIT. _ Tintas "Atlantica", Artigos Sanitários, Manilhas, Telha3, Material El6trlco 

e Hidrâulico fim geral, Ferragens, Louças e Artigos para presentes. 

lua Marechal Floriano Peixoto, 2210 -Telefone 47 - Nova fguass6 
tt s, 

15 dr dP1:em Uro 
110a o pa~re Luiz nama Pereira compa do ~ap. 

Raruosa Lima uma !(•1:u" ,lc trrra em ~faraplcu. 
t9:i8 A dlvi-1;f10 t('rritorfal do Muolcfplo é mnotldn 

1~1·12· 19:1fi ;ll-12-m17) cm nove distritos '/ova lguaesú. B•·I 
lor<l Hoxo, Bonlim, <"ava l'uxhs, F.Btri•la. Merlll, Mlhpo:IB c 
</uPlmados. 

29 de dezembro 
1!-J2!.f Aparero o rrtn1f'trn nlimer 1 tJi) •·Correio t.le 

Nll{,polls'. 

CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE MÜSICA 
Departamento de Hova lguassú 

OFICIALIZADO 
•~ua Bematd..ino --'1elo, 1561 

Aeham-se abertac;i as matriculas nos seguintes eur~os: 
l11!claçi!o ~lu•fcal (des<le t Roos). Pré-teórico. Teoria, 
Harmonia. HMória ,ta Mú•lca, Plano, Violino, Acor
deon, Canto, Canto Coral. Ballet e Instrumentos de sôpro. 

A LAPJS ... 
(Conclusão da 1.• p4gina) 

- A verdade é que quando 
o refugiado volta à pátria tem 
de enfrentar um campo <te 
cooceotração. Para evlt11r fs,o, 
procura a lntervençlln lilplu
mâtlca. Mis, nllo é êste o me
lhor remédio, no momento. 
Há os que eiw mala pacien
tes; bá os que não o sãn. Os 
primeiro~ talvPz levem van
tagem. Sabem que n aclima
tação virA. seus problemas 
serlio resolvidos, haverá tra
balho e a eua vida será mais 
feliz. A volta à pátria torna
se, eotllo, multo mais atraen
te, e só se processará quando 
oportuno. 

O novo presidente do INJC, 
em rápida e Inesperada visi
ta, realizada na hospedaria 
de imlgraç!lo, na llba das Flô
res, teve lameotâvel Impres
são com o triste aspecto e 
precariedade elas instalações 
daquela dependência oficial. 

"Constatou que no refelló
rlo o!lo havia copos de vidro 
e os talheres somavam ape
nas ~50, numa hospedaria des
tinada a receber dois mil imi
grantes. 

Sentiu-se revoltado com o 
eslado deplorável dos sanitá
rios e com a atmo~fera dos 
<lorm!tórios qud Pra irr ,•spl
rável. As três gela,lelrus da 
cozinha nAo funcionam <..lcsrtc 
março o môscas esvoacam 
por tôdas a ., dependências, 
em virtude dOi esgot.Jt:> abcr· 
to!õl.". 

E-:tivemo!-li, no inkin dt>- Hl30 
em ví.~ita d Ilha l1as Fl<"úes. 

(lub? dos Ca~adores 
de Hova lsuassú 

Amtr.bléia <ieral Ordlniria 
Convocação 

De ~côrdo com os Est~tuto• 
soclat-,. d4o cuovocados ot1 
srs. Só.-to, quites pard a As· 
semuh·-1 .. ,1e l'IPiÇÕO do Co11-
~elho o~ub~rullvo e Cnn,tdhn 
Fiscal para o bieoio 1H58 ~H. 
a realizttr-~e nu sede da A. A. 
rllhns de lgua,sú, A• 20 ao h •. 
cm 1•convoct1cão ou às 2l b~. 
t'W 2ª COOVOCti('l'l.0, no dia 19 
de dezembro de 1957. 

Sebast ião H. Duccin i 
Presidente 2-2 .... ~~~------

ESPORTE CLUBE l<iUASSO 
A construção de sua sede 

social. uma vez tornada rea
lidade, elevará nossos foros 
de cidade civilizada e progres
sista. -----~ .............. 
conforme notfclámos destas 
colunas. Eocootrárl'o-la em 
condições dignas de um cen
tro de recepção d eocaml
nhameoto de Imigrantes. Or
dem e asseio lmpecáVels, en
riquecendo o Património Na
cional. Serviços médlco-odoo
tológfcos merecedores de en
cômios. 

Como se justifica a p resen
te meta morfose ? 

Nilo será a mcdnnca de "dl
reçUo". ttnte a estarrecedota 
intromissll.o da politicagem? 

---------------. 
1 

, Waldemiro defariaPeteira 
ADYOGADO 

Diàriamente, até às 10,30 horas 

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

GUY MATTOS 
Candidato a Vereador 

Hábito sem igual 
É ú!II " tôda gente. mesmo 

ao:; que se sentem b1:111. r:tzer 
Eie exumlnar por um 1111· Jcu. 
Um r~sultado ne.guttvo, h,to ~. 
u 111 a comprovaçll.o de ~º" 
saúde em dado momento, nilo 
vale para a vt.la t0da. Aquê
le que boje está de per!ella 
saúdt,, dentro em pouco po· 
derá contrair a semente 100 
piores males, donde a oec~•
s1<lada do t:\.atne de saúde 
pelo menos ctc seis 1.•m 11eli 
mt"ses . 

Inclua em seus hú~ 100 o 
exu111t, tnélJlco e 1lt'11lurfo, no 
mioimo cte sefs l'm ~1..·1tt tue
•••- - SNES 

FARMÁCIAS OE PLANTÃO 
HOJE 

Farmacla Imperatriz - A,. 
Nilo Peçaoha. á50. 

Farmacia Nilo Peçaoha -
Av. Nilo Peçanha, 56. 

DR. ALVARO ROORIGU ES DA SILVA 
Gabinete CIJURGIAO DENIIST.A 

H0R Rmoderno - Excelentes lnst.alaçücs - fhio X 
R 8 A 1? - Ttrç.1t, ~ulnl.u t 11ib1d~•. d.u !:I j, l.i r,c.,.•, 

ua eraard1no Melo, 1919, t• andar. solo, l e J, 1 J1l. PIPA 



4 CbllllO DA LAVOOIA Oollllngo, 15-XU-tllô? 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVA i<iUASsu· 

EDITAL, com o prazo de 30 dias, na forma abaixo : 
CONCORRf:NCIA PÚBLICA para a execução dos 
serviços etc rerfuraçiio de poço tuhul~r profundo 

l
...,, • G=!i--. 1 JOI ZO DE DIREITO DA COMA RCA DE NOVA ~ 

I Aut~~!~~~:~::~::~::~~L~;~ma Ed.1or:I :. \~::'·~.,L 
Completo •ortimeuto de m:1tcrial c16trtco __ Diafragmas O Doutor Admárlo Alves de Mendonça Juiz de 0 1 
- llumh•s do gasolina Bomba de iigua _ Carbura-1 da Comarca de No va lguassú, Eslado do Rio de Jane1ro"

110 

1,m próprio municipal, situado em Austin, 
1 ° distrito deste Municlpio. 

O sr. llry Schiavo, Prefeito Municipal de Nova lguassú 
E<tBd1) ,tu Rto nc ,luudro, usando de suas a tribuições. faz 
••hc. n q11~111 luter,••s•r po,sa, que at~ às 15 hor as do dia 

rlotts e Rcj)ar,,-3 d!id mesmaq. _ (;rande vftriedade de forma da l ei . etc. 
1 

na 
Acessórios em geral _ Óleos de !relo e motor . Faz sáber a quem inlereuar possa, a requerimenlo d 

011
-Ve-lra & JOrda- O Dlonyslo Marcionlllo de Sousa e sua mulher Maria Alzira Ma' 

Ira de Sousa, que por sentença de 19 de janeiro de 1957 r • 
A (j A I p latada por êsle Julzo e que tem o segulnle término "lstÓ P a°" 

V. OV, mar a eixoto, 393 (antiga Mendonça Lima) to. j•1lgo procedente a ação para declarar o contrai~ de nl t 
7 tlt! j Ph:Hf,) ct,, ttno próximo vindouro. na Divisão de Adml· 
u lat,J,f,,. Munlrip>tl, scrào r ~cebtdas propostas para a exe
cu~iiu ,to~ :-cn•t,·o-l de 1•erluração de um poço tubular pro
lu ,.,10 ,•,n p, úprio muulclpal. situado em Aus tlo. 1º dis t rito ' 
d, s..u ~lun1cipH,. pttrn c1;1.p1u.çi10 de égua 110 subsolo, a lim 
o.l• w's,1l>l111or n ampltaçii.u da área do al>1<st~clmento dágua 
11, IJi•h·la t., refonúa, ou conformidade das co ndições abai
h J 1·supul1dtlS: 

NO\'A !Gl ASSI e em decorrlncla revogada a p rocuração de 11,. 15, não d~yJ. 
dos perdas e danos por não provados nos auto,. Cuslaa e 

..,,._,,_,<•~~0'====1~13'=='==!, BE? honcrárlos de advogado, que fixo em 20 % sôbre o valor da 
• ....,_ _ __ causa pelo réu. P. na audiência que designo para bole R e 1 

CJi,u,ulu I - Os propontntts dev"ão l!ll"1'estntor, até o ato da concor 
tlnda, llr11s em·elopes lech:-tdos, contc.ndo, um, _ 01 documt ntos cnumerndos na 
clnu~ul,l .11, e outro, ~ propolt.ta prOpna mente dita, 

de i 1vnJ~1:. o~~l~~~':'n~ri~~~=!'~ºu~;ir:~! ~~ êcrrtcJ(doi~ l~~u!ef:obs~' ~ -;a~: 
o S!! •'1 de EJ\\O(IO t Sude, e aindà o de Edlll·açào e Cultur.!I, por lolt,.a. A 
~roJJ(•St:i.. Cí'm~ Cr1 10,00 1dt1 cr1.1te1ro~1, em cstamp1lh:\S municipa is, o selo de 

tr~~~~.":.:~ fe~~,t~''iesep;ct~:~ ~i~~~=~ã~s' _i~~l~~~-ü~~r ,!f J~!ei~d! '~v! l~Pt:o~~~~~~~ 
:!~~\_da m1..:nçi\o reler..:nte à concorrtnc,a e ao nome do concorrente, por ex 

lfom.-1,/c, li · O en,..clore "li;lonelcfade" deverá. conter os documentos 
lt,í,!:lirite;: n - prorn de domiclh~ h.,~~I do proponente ~ assinatura do res 
eon ~1~e!, com 1trma rt'C'Onhecilt-'~ b - prO\'a de Idone idade ,financeira; e -- prova 
de ei•.itaçáo com ot. 1mpos1M fe~ern_1s, eitaduo11 e municipais. As f~rmas Q•Je 

Leiteria Mineira 
Serviço de Bar e Restaurante 

Leite - Queijos - Manteiga, etc. 

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

(Junto da EVANIL) 

~ova Jguassú Estado do Rio 

Nova lguassd, 19 de janeiro de 1957, (a) Admárlo ÁI~~. d~ 
Mendonça''. foi declarado resclndi~o o contrato para lotumen. 
to e venda de uma ãrea de te rra 9ltuada e m Miguel Coulo no 
4° distrito deste Município, Belford Roxo, denomlr,aoa "Sitio 
Carlota", firmado em 23 de março de 1954, entre Olonyslo 
Marctonlllo de Sousa e sua mulher Maria Alz lra Mafra de Sou
sa e Alex Wolle e revogada a procuração de 23 de março de 
1954, lavrada a fls. 147 do Lo 52, no Carfório do 22• Oficio de 
liotas do Rio de Janeiro, outorgada pelos citados Dionyi lo 
Marcionlllo de Sou•• e sua mulher ao citado Alex Wolle. i! 
para que a nolicla chegue ao conhecime nto de quem lotoreaur 
possa, se pa,sou o pre,ente que será afixado e publicado 01 
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Nova lgua11tl 
Estado do Rio de Janeiro. 20a oito dias do mh de outubro do 
a no de mil novecentos e cinquenta e sele. Eu Htrmts Go"',s 
da C,mho, Escrivão, o s ubscrevi . .Admd,io 111é,s dt Mcndo,rça 
Juiz de Direito. 2-2 ' 

fi!:/~r~~r ~~ªs~:~'~!U,~,;i~~~~~:ic~~
1
~·o~t;!~~~od ~- i~~~~~t~ed~b~,~~!~~!s d~s~~?s 

soc1·· s e trab.tth,stas em Yie,or; e) - certidão ntRativa do Imposto de Renda 
(arti ·n 131 e 135 do D,c. n. 2-4.239, de 22 de dezembro de 1947); n - prova 
de (?'.e o res ponsa\'el pela firma proponcfltt é profissional habilitado, devida 

-~-----------.-:, ___ ..,.,.,..._::::::: ------------ • • • • • • • • 

:e'~\' J:gd!~e
1:~r~0 d;·1~3~-g~·:. "~r~~am:e dgu1f;~~~le~~d: ~o c~R~É~l~. "da ~i·~~ 

pro~onente e do Engenheiro por ela responsavel; h) - prova de quitaçAo com 
o rc\oectlvo. Instituto de pre\11dtncla social; i) - documento de idoneidade téc 
nica. conshtuido por comprovante, Mbeis de obras congeneres já executadas: 
J) - 1,rova de haver depositado na Tesoura ria da Pref,.itura, em moeda cor 
rente ap61icea ou cadernetas da Caixa Economlca, a importancia de Cr$ 1.000,00 

(hum mil g~:~~:osJi/~b e:;!;1~;/~rªr~~~::~:.a d~~e~~n~!~f;r : a - declaração 
de q•1e está de pleno acordo com todas as condições estabelecidas neste Edital 
e a c.brlgaçlo de apresentar, nos seus minimos detalhes, especificações e de 
m alf elementos de ordem ttcnlca ;).Juslvos à obra, objeto da presente concor 
renc 1; as propos\3", datilo~rafadas. não poderão conter rasuras ou 
emeoJas e deverãc;. trazer H firmas dt\'idamente reconhecidas, b - prazos para 
• e,:ecuç3o das -obras, compriendendo o de inicio_ a contar ds data da assma 
tur.!I lo contrato e o de cooclut!o dos serviços, a partir da data em que oe 
mea, .os forem iniciados; c -· preço, por algarismo e por extenso, :,elo qual 
se r r,)põe a executar os serviços a que se refere o pre~ente Edital; d) - de 
cl1r•_'. ão de qu.e o proponente se sujeita b disposições do reg~lamento _ e das 
codn.c:ações vigentes que se rtlacionem com at obras ou ser\'1ços, ob1eto da 
cone ,rrencia. 

Ciausula IV - 01 preços incluir.lo o custo doe materiais com tõdas 
H dP!§peus, Inclusive ·~ de transportes até o local de aplicação, mão de 

:~~ini~~:!~~~ç.1~,::ri~~~:r~a e~~~r~e:Sifi~s~n~:fr~~~-1,, seguros. previdência social, 
Cla,o" /a 1· - O fornecim ento de todo o material, seu transporte e 

mio de obra correrlo por conta do contratante. 
Clau!)u lu VI - O contratante ficar.i com a obrigaçll.o de tram:portar e 

dttcarreear o desentulho \'trificado, em local desi~nado pela Dlvisão de Enge
nharia. 

llau.(1,la Ili] - Examinados os documento, de Idoneidade técnica e f1-
nanreira, a Comitdo Julgadora abrir, sbmcnte H proposta, dos concorrentes 
aceitos como ldoneos , ficando as demais à dlsposlçAo dos intereuados 

'"l'E I_., E V I S ÃO 
Técnico Especializado 

RUA COMENDADOR SOARES, 153 - FUNDOS 
ESQUINA A V. SANTOS DUMO:NT 

Junto ao terreno dos Eucaliptos-Nova Iguassú 

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

Brinquedos, Papelaria e objetos para presentes. 

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

--------------------~-

Sapataria Alzira 
Calçados para homens, senhoras e crianças. 

Guardas-chuva, sombrinhas e chapéus. 
Exclusividade em artigos para esporte. 

Av. Amaral .»eixoto, 137-Nova lguassú 

Registro de Imóveis da 1ª. Gircnnscrição 

Claushla Vil/ - Rubtic.adu pela ComlssãC' Julaadora e pelos concor
rentes tofiu u propo1tt11, ffcar~o as mesmu em poder d11. primeira, que pro 
cederá aú seu esludo e claa,;ific., cão, devendo remeter todo o processado, ;:,ara 
os dtvidos flM, 'JO s_ ... Preteito, dentro do pr1zo de cinco .(5/ dias. 

ClaHs,d11 / .\ - O propone11te, cujJ1 propos:111 for ace,ta, deverá assinar, 
n1 Divisão de Administração, ~ contrato c~,rre~pondente, dentro do prazo de 

~ ~trf~i~~radi
3
~~ c."c~!:~~<1;» 

11
d~~,~~' i:o~:!':~.nir~~~0

Pe~~r d ~
11
~!~~'er q~e p;~fer!

1
::i~. 

3 

c·1,111111lt, X - Na rt'daç~,, d o coulr.ilo, n ,1 p~rte referente a infrações 
e penl!lhds,1e11, a que ficaré ~u1eito o contraM,nte, serãc- .aproveitadas, tanto 
quanto po~swel, as eshpt1laçiles constantet de contratob firmados pela Prtfti
tu~ e m11is as deternl_inaçôet, exarad;,• n~s condições con~ratuais, cu jo exame 

fica ~ d(,f:,~~~~/~ ~j ~-teç~~:!~J~ ::, ~~\~f!ºdi\;;t~!t:: : t ~s d espesas do s~lo 

INDICADOR 
Prof issionil e Comercial 

Seguro de vida 
Acidentes Pessoais e do 
T rabalho, Fog<J, Automó-

veis, Fidelidade. 

Roberto Cabral 

O bacharel Getúlio Moura Filho, pelo presente Edital, 
com o prazo de tr inta dlu e publtca1ão por duas vezes, aten
dendo ao que foi requerido por Henrique de Lacerda Ferraz, 
Jaz saber ao promttenle comprador faltoso, sr. Hygino Plérre 
Samary, resldenle aluatmente emLlugar Ignorado, para no Car
lórlo do 2• Oficio de Nova I~uassú, à rua Getullo Vugu , 78, 
solver o se u débito de C1$1l l.700,70, referente à promessa de 
venda do lote de terreno número 2, da rua Ferraz, da quadra 
B, averbado no livro 8/H, l ls. 22v, sob n. •6, sob pena de o 
não fazendo ser ca ncelada a averbação acima. Dou fé. tio•• 
I2uassú, 2 de dezembr o de 1957. Eu, G,tulio Mouro Fi/lto, 
Ollclal do Registro, o subPcrevo e asslnP. G, tul io No••• Fillto. 

2-2 

RU Y AF ! tv~ ~~
0
!EIXOTO \ 

u :lgido, per lei, no.ó contratos. 
lllé d l o o t"/auuda XII - Pica a Prefeitura com o di reito de anula r i1 prttente 

concorre.,cia, caso II J)J«?PO&tH a presentJ1da11 não conbulh:m os internses do 
Mumcii,.io, bem Cf;mo reietta, a propll~ta de menores preços. desde que não fl· 
que bem compro\·ada a capacidade financeira do reaptc tivo proponente. 

/Jndo t passuJo n ~ ... tu d d1.1d, J,· ,\ oni l g1tu~'>óÚ, aus sd.1 dlus titJ nrl$ 
d• tlnrmllru d<J """ de mli N01'l·ct11fos • cwqt1t11lrt • 'ácle. 

ARY $CHIA VO - Prefeito 2-3 

0,. Pedro Regina Sobrinho -
Médico operador, Partos. -
Consultas diárias das 8 às 12 
hs . - R. Beroardlno Melo, 1839, 
sala ti , tel. 284, Edlf. Cocozza. 

Atos do sr. Prefeito Municipal 
26-11-57. - Resolvendo nomear , de acõrdo com o art. 

18, parágrafo ú.nlco, combinado com o ar!. 19 do Decreto-lei 
n. 41, de 23 de fevereiro de 1942, Romualdo dos Santos Filho, 
p ara exercer, como substitu to, o car go de Despachante Mu
nlctp&I, enquanto Jurar o impedimento legal do respectivo 
titular, Roniualdo dos Santos, em gôzo de licença para tra
tamento de saúde , a partir de 7 do corrente mês. 

2S-11-57. - Resol\·endo aposentar. a p•dido, de acôrdo 
com o art. 191 do Uecr eto-le, n . 624. de ~~ de outubro de 
1942. Jol!.o Cunha Freitas. no car,!o do Escriturário do Qua
d ro Especial, com os proventos mensais de ns 5.005,oo !cin
co mil e cinco c ruze iros), a partir dll 1 de dezembro p. vin
douro. 

ARY SCHIA\'0 - Prefeito 

Ordem de Servico 
N. 460, de 27-11-57. - Dispensando. a pedido, o ~xtra

numerárlo dlarlata J ol!.u de Oliveira, da lunçilo de Trab1i
U1&dor. com a diária de CrS 70,0U. a partir de U de novem-

bro. ARY se HIA \'O - Prefeito -Portarias do sr. Prefeito Municipal 
.!11-11-57. - Resoln udo designar, de ac&rdo ,com o arl. 

811, do Uecreto-let n . ti24. de 28 de outub ro de 1~ U, o extra
numerário meu.alista llka Rodrigues (Jua resmu, para exer
cer ll !unção de Cbele tio Senlço de Coo tabllldad~. do (J 1 \', 
1:m sub•Utulçlio ao respectivo tllula r. Alexandre ltala.-1,_ que 
•~ eDcootra em 11õ,o de lérlas regulaweutares, 11 paru r de 
2 de dezem~ro IJ. v tndourv. 

29-11 -57. - Resolvendo dt•PCDoar, pur utiaotlono, o ex 
tra!l'umerárlo wenllllll•la Nlltoo Corrêa Soares, da lunça~ de 
»oioriala referêocla X.V, da Utvlal o d" Euieuharla - Cons
t rnçlo e 'eon.ervaçlo de Kvdovlns, a pa rtir de 1 do correu, 

te me:_12.~7. Resolvendo to rnar sem ele}to a o.llsveosu do 
e:rtr&numer6.rlo mennl!Bta Jvel de S ousa ,lurmbo, ,_la tuu
~• 11 de hacr!tur6.rlo re le rê ucta XII , Uhl.S.o d~ Adn11ulstra, 
çÃo Adwlull,traçlo t,upertor . fo1ta por l'ortarla d• ~ de 

~ e111bro I' pa.oado. AKY SCIUA VO - Prelelto 

Adrog•d•• 
O.. PooloMoohodo-Advogado 

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

D••"•'•• 
lui• Goo9olve1 - Cirurgião 

Dentista - Diariamente das 8 ja 
18 horas. Travessa Paraguassú, 
n. 14. T<!lefonc, 314, - Nova 
lguassú. 

llUBEM SILVA - Ct, orglão
de nlllte1, - Ed, Corloco, t· on
da,, , . tto. Telefone, 4t-595t , 
Rio de Jonewo. 

eeNSTRUTeRBS 
João Shaonoto - Consl rutor 

licenciado. - Encarrega,se de 
const ruções e reconstruçõei cm 
gera l e sob a<lmlnlatração. -
lfrs. : Uua Marechal f loriano, 
1JJo- l:a•a XI - Nova lguassú. 

Robe,,., Boronl Soor•s-Con!· 
uutor 1tcenc1ado n o Mun lclplo 
de Duque de Culat. ~esldente 
em Nova l guassú :1 rua Edmun, 
do :;oar<S, 304. 

eas• Punerarla 
Co,o Sonto A.fttonlo - St: r 

vtço Funerarlo - Oullhermlna 
Ferreira da SIiva. llua Ma re
chal Floriano , 2018. Te l. 86 -
Nova 1au111v 

CORRETOR OFICIAL Diàriamente das 14 às l fl horas 
R. Governador P or tela, 314 
Te!. 418 - Nova Jguassú 

Rua Alranio Peixoto, 99 - lei. 50 - Nova lguassú 

·------------------
1 OflCIHBt: MECmÀ, 

SOLDA EL:E:TRICA E 
OXIACETILtNICA 

Serv iço de torn o mecânic o e 
plaina, orensa hidraullca, con
sertos de máqu inas em geral. 
refC'rmas em motores de com
bustão interna, montagem e 
assentamento de máqu inas de 
qualquer t ipo, ret ificas de mo-

tores e eixo de manivela. 

Rillmourt & Alanão lt~a. 
TRAVESSA t3 DE MARÇO, 24 
TEL. 136 - NOVA IGUASS0 

e&&&++ e 

RETIFICA -
ºAGENCIA INTERNATIONAL. 

Auto Caminhões. Au1,, Ónibus. M~quinas Agrir ola• . Tr atores de rot!a~. 
'l"ratorcs tlt~ t:,Stt:1rtts .. , totore:-, 1.1 Oh~~ .lht'~t· I. ~t~quina~ para Rodovl~s* 
l'e~a::i, ,\1.'t'::i!)urw~. u 11 ... ·u1a \1et·1tu1ca, ! l'Xa l·u . üa~11lIna, Ol~o~ e Graxas. 

Alberto Cocozza, In~ustria, Lavoura e Comércio S. A. 
l 

E D i ;, 1 C ~o P R ô P R I O 

.~ 
Rua Hermdino ffl&:d. 1:~: a 1849 -Tels. 4 4-J II e 196 - ~oua 1uumt 
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EIXOTO 

Oomlllgo, 15-Xll-lllõ? COIUlllO DA LAVOURA 

r:: Festas e Feliz Ano Novo 

Merca,dinho 
FAI XA Al\!IARJELA 

(COM ÊXITO ABSOLUTO) 

Rende suas 
agradecido, 
fregueses 

homenagens a Deus e, 
deseja a todos os seus 

FELIZ NATAL 
a 

e amigos 
e próspero ano de 1958 

••••••••••••••••••••••••••••• 
Honrando su.a tradição de casa que de fato 
vende barato, apresenta alguns de seus preços: 
Clnzano 48,oo Conhaque de Alcatrão Azeitonas verdes 38,oo Espirais Dorminhoco 8,oo 
Martin! tinto 45,oo Slio João da Barra 42,oo verdes 21,oo » Cobra 10,oo . seco 52,oo Rascante Mosele 20,oo • pretas 55,oo Mortadela Ko 36,oo 

» doce 48,oo Champanhe Mosele 88,oo Linguiça - lata 52,oo Salame KCl 30,oo 
Conhaque Dubar 95,oo Garraflio 5 litros 140,oo Palmito - » 39,oo Tamancos - par 16,oo 
Biter Russo 45,oo Garrafão 3 litros 110,oo figos em calda 35,oo Alpargatas Roda 29,oo 
Licor de Cacau Dubar 58,oo Litrões 85,oo Goiaba » » 54,oo Creme Dental Colgate grande 10,oo 
Gin Dubar 140,oo Aguardente Pitu 30,oo Pêssego» » 48,oo » gigante 17,oo 
Xaropes Dubar 45,oo » Praianinha 25,oo Salsicha Wilson 17,oo » » Gessy 9,oo 
Quinado Dubar 52,oo » Creola 22,oo Almôndega Swift 21,oo » » Eucalol 12,oo 
Gin •Seagers» 150,oo » Drama 20,oo Viandada Swift 21,oo » Lever 9,oo 
Gin Foeking 130,oo » Seleta do Norte 12,oo Peti-Pois 16,oo Sabonete Eucalol 8,So 
Quinado Martini 48,oo » Serenata do Norte 12,oo 4 em 1 74,oo Palmolive pequeno 6,oo 
Whisky Old Par 990,oo Jurubeba 22,oo Marron Glacê 95,oo » grande 8,oo 
Ron Merino 149,oo Vinagre Cristal 18,oo Marmelada Cica 72,oo » Lever 9,oo 
Genebra Dubar 155,oo » comum 6,oo Geléias Cica 30,oo Talco Palmolive 17,oo 
Moscatel Unico 26,oo Tôdas as bebidas com casco Marmelada - caixa 20,oo » Lever 17,oo Clarete Unico 22,oo » Eucalol 17,oo 
Moscatel Mosele 20,oo Azeite Patuá 10,oo Getê 45,oo Papel Higiênico 4,So Vinhaço Mosele 15,oo » Dendê 10,oo Removedor Cristal 24,oo Talharim Piam 10,oo 
Faixa Amarela Mosele 14,oo » Marina 100,oo Cestinha Marilu 95,oo Macarrllo 15,oo Frizante Mosele 28,oo • Imperador 120,oo Creolina 16,oo Sabão Rinso 13,oo Bagaceira Mosele 36,oo » Ribatejano 125,oo Velas - caixa 9,oo » OMO 14,oo 
Raposa Mosele 54,oo » Gaiato 45,oo Branquiol 7,oo » Tipo Português 19,oo Granja Mosele 45,oo Ôleo Lírio 65,oo Massa de To1nate 10,oo Creme de Arroz 7,oo 

Grande e variado estoque de artigos de Natal 
Cereais - Legumes - Frutas - - Doces 

Rua Bernardino Melo, esquina de dr. Tibau --Nova Iguassú 
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Vinte milMes ~e cavalos-vapor, potencial 
mínimo ~os rios ~rasilciros 

A Divisão de Aguas do Ministério da Agricultura, cm 
recentes estudos. lixou em tôroo de 20 milhões <le cn valos
vapor a capacidade mfnimn de produção de enerJ?ln nas bu
cias potamográficus brasileiras, Isto é, o pot~ncial hldráuUco 
dos rios nacionais. Note-se que êsse potencial corresponde 
à fase de maior estiagem do ano, quando a vasi\o dos rios 
atini:e os pontos mais baixos, ao que se chama, nos meios 
técnicos, de "potência firme". A estimativa do potencial hi
dráulico demanda. portanto. o conhecimento minucioso do 
regime dos rios, tanto nas Iases de enchente, como nas de 
\'asante. 

O citado órglio do D;-.'P r ealiza, para isso, slstertiAtlcos 
Je,·antan-entes e medições na grande maioria dos rios pe
renes do pais. Uma rêde de postos fluvtométricos (mais de 
um milhar) está aparelhada para proceder. di~riamente, à 
a!eriçilo do nível de cada rio estudado. C'om base nos nú
meros coibidos, podem os técnicos ter Idéia da descarga e. 
assim, avaliar a potência hidráulica correspondente. Para 
que cheguem a tais resultados, é necessArio, no entanto, la
zer estudos prévios, mais complexos, destinados justamente 
a m~dlr o volume da água e a velocidade com quo corre, o 
que dá a "vasao" do rio. 

Essa operação é feita por equipes volantes que perio
dicamente percorrem as bacias bldrográlicas. De cada rio 
e~tudado, deve-se conhecer a descarga correspondente a di
ferentes trechos, porque ela varia de conformidade com a6 
condições topográficas. - (S.I.A.). 

--·------------------

~~~~~,;!:~;'~~; ~ 
sumidores de Nova Jguassú e adiacências 
Vejam os seguintes preços na sua Seção de Varejo ; 
De Cr$ 320,00 por 300,00 - De Cr$ 210,00 por 185,00 
De Cr$ 157,00 por 145,00 - De Cr$ 105,00 por 100,00 

Rua Marechal Floriano, 2137, sala 104, lo andar 
Caixa Postal, 87 - Nova Iguassú ----------------:--------------------

Instaladora Continental 
DE 

lzair Marciano dos Santos 
Está aparelhada para _executa: ~odos os 

serviços de Bombeiro, Fumleiro e 
Eletricidade . 

(g,auO 1 
Atende-se a domicilio 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 2558 - Nova 

E ~ .D 1 T A 
1 Registro de Imóveis da 2ª etrcaoscrlção 

" __ de Nova lga~ssCi ., 
H,rmes Gom.s da Cunha, Oficial do Registro de Imóveis 

da 2• Circunscrição de Nova Iguassú, 
Faz público que José Henrique Carneiro de Novaes e sua 

mul~er Incilda de Moura Carneiro de Novaes, proprietá rios, 
resl1enles e domiciliados na Capital Federal, depos_ilaram em 
aeu (;arlórlo, à rua dr. Oetulio Varga1, 90, nesla cidade, de 
conformidade com o Decreto-lei n. 58, de 10 de dezembro de 
1937 e seu regulamento, memorial, planta e documentos refe
rentes a'> lnteaménto de uma área ele terreno situada fora de 
perím•lro urbano, no 2º dlslrllo deste Munlcfpio, Queimado•, no 
lu~,r ~enomlnado Campo Alegre, com a '1rea de 721\.800,00 m2, 
objeto da transcrição n• l~.563, lella a tis. 225 do L• 3-U, na 
2• Ctrcunscrlção medindo novecentos e selenta e seis metro,, 
confrontando co;., terras de José Assis Ferreira e Anizlo As,1, 
Ferreira e suas mulheres, numa linha reta que principia ê. mar
aem esquerda do Rio dos Poços, vai até um marco na dlv1!la 
das terra, da Fnenda Normandia; dai, desce conlrontando com 
terras da mesma Fazenda, por uma linha reta de mil e cem 
metroa até um marco próximo do Rio Camboatá, seguindo dai, 
numa linha de 1,tsenta t cinco metros até a margem desse Hto, 
1e5tue a margem de89e Rlo~ numa llnha de !etisenta metros a1e-
1 conlluencla com o Rio dos Poçoa; dai segue numa lln_ha de 
doi1 mil metro,. em curv3, margeando o lelto atu_al do H10 dos 
Poços até o ponto de partida, ârea esta que to, dividida em 
lotes, ·agrupados em quadras, servidas por diversos }ºi:!'ª~º!-1· 
ro,. tendo recebido o loteamento a denominação de Vila :-"'' 
tina" tudo de acOrdo com a planta aprovada em 4 de abril de 
1957 'pela Prefeitura desle Munlclplo. Aa Impugnações dot qut 
ae jÚlgarem prejudicados deverão ser apreaentadas em Car1órlo 
no prazo oe 30 0111, contados da 3• e última publicação Oeslt. 
Nova lguusú, ~8 de novtmbro de 1957. O Oflcl•I , Herm,, 
Gomti da Cunha_ 3-3 

PAOOUTOS 

\, 

'(FU:.!cl IN~ 
I ' MARCA REGISTRADA 

GR.A\NJJ.A\ CA\lllOlllNA 
LINS & FILHOS L TDA. 

Aves - Ovos - Pintos - Rações 
Avelina, Suilina, Cev:Jlina e Gadolír1a 

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

COllllO DA LAYOUIA 
-....~- ...... ..... 
Pôsto ~e lu~rifica~ão "AVILA" 

REVENDEDOR DOS PRODUTOS ''ESSO" 

Oficina Mecânica em geral 
Lantemagem, pintura, cidric1sta, borracheiro. 

Cargas em i.Jaterias 
Peças e Acessórios em geral. 

Aberto Dia e Noite 

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

l~reposlo São l;rge 
l A\'IS.\ A SUA DISTINTA FREGUESIA QUE: 

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

Rua Mendonça lima, 233 em frente do Banco de Minas ~erals 

Uma grande Casa em !rente de um grande Banco 
CUIDADO COM OS ATRAVESSADORES ---------------

Materiais de ~ D r LS Q N Artefatos de 
Construção~ '"---'---""t:. ..... =..=c--'a.....--- Cimento 

j, Ferragens em '''"',e=~~ Areia, Pedra, 
(j 1 ~A[ i@\ IMO!ltUARIA lTOA r·· I c· era e ~~.,, 110 o, 1men-

j
; Ci r a n i t o s to, etc. 

Fábrica e loja: Rua Marechal Floriano, 1618 e 1620 
l 

Fernando Celso Guimarães 
ADVOGADO 

Rua Cietulio Vargas, 58 - Sala 14 - Nova lguassú 
Diàriamente, de 9 às 12 horas 

Fazendas de Madu
reira, Morro Agudo, 
São José e Tinguá 
(Situadas no Município de Nova 

lgoass6, E,tado do Rio) 

Domlngo, 15-XU-lllo? 

eomarca de Nova lgu11ssú = 
~:;__-=º=-----I _T_...:;A~~ 
De p11blicação de depósito de documento,, em processo d 

dos normas do decreto-lei 58, d• 1937, o requerimento : 111' 0 

Benjamin Lobão e sua tn11lh1r, com o prazo de 10 dia, 1 

no forma obobco · ' 

Getúlio Moura fllhP. Oficial d, Primeira Circunscrl 
1 do Reghtro de !1róvels de Nova Iguassú, ele. 1 ° 

Pelo presente edital, com o praz~ de to dias, hço Ub 
a quem lnleressar possa que por Hen1amln Augu,10 Loblo " 
sua mulher, e não 1.10 romenle Benjamin Lobao, com,. esi, ,e{ 
ma, foram d,posllados neste Clrlórlo a planta, os 11tulos d; 
rtomfnio e todos os demais doc:umentoa relativos ao! ngulnlo 
lotes por êles adquiridos por escr itura transcrita no 11,ro 3-CH 
li•- 178 n 33.519: Quadra 1 - lotes numero, um (1/ da ru; 
Dellina Borges, 2 a 9, numeração seguida da rua Co,1a, • 10 
da rua Maudcla Borges. Quadra 2 - lotes numero, 1 da rua 
Delllna Borg<0, 2 a 5, ,eguldo~, rua Costa 6, 7 e 8, rua Mau. 
rlcla Borges. 9 a 12, seguidos, rua Alvaro Chlves e 13 e 1, 
rua Delllua Borges. Quadra 3 - lotes numeros I a 8, se~uldos 
rua Alvaro Chaves, 9 e 10 avenida Maurlcla Borges, 1\ a 1é 
,eguldos, rua São Janullrlo e 19 e 20, rua Delfina Boqes. Qu

0
'. 

,ira 4 - lotes numeros I a 8, seguido~. rua São ]anuarlo, 9 
,venlda M,urlcla Borges. 10 e li, lravessa Terezlnha e 12 • 
13, rua Delfina Borges, Quad,u 5 - lotes numeros l rua ,11au, 
, ltla Borges e 2 • 5, seguidos, rua Costa. Quadra 6 - fole, 
números 1 a 4, Sfguldos, ru" Cosia, 1 t avenida Ant9nio Bor. 
ges, 12 a 19, seguidos, rua Alvaro Chaves e 20, 21 e 22, ª"· 
nida Mau,icla Borges. Quadra 7 - lotes numeros I a 8, se, 
guidos, rua Alvaro Chaves, 9 e 10 avenida Antonio Borges, 11 
a 18, seguidos, rua São Januarlo e 19 e 20 avenida Mauricla 
Borges. Quadra 9 - lotes numeros 4 a 10, seguido,, rua AI
varo Chaves e 11 avenida Antonio Borges. Quadra 10 - foi" 
"umerns um (1) a 9, seguido~, rua Alvaro Chaves, 10, 11 e 12 
·ua Guarani, 23 rua Teixeira de Castro e 24 a 77, seguido,, 
wenlda Antonio Borges. Aos Interessados porventura e1isl1r.
tes llca esclarecido que a lei concede o prazo de 30 doas, con
tado da última publicação do presente, para apresenlação d• 
Impugnação. Dado e passado aos SO de novembro de 1957. As-
Jruba/ Bfoga, Substltulo. 3-3 

Bazar 
Ferra~ens 

escolares 

São José 
Tintas - Artigos 
Louças e Cristais 

EDUARDO PIRES & CIA. L TDA. 
Av. Amaral Peixoto, 292-Tel. 34-Nova lguassú 

Curso Washington luiz 
DATILOGRAFIA - OFICIALIZADO 

Aprenda datilografia com eliciencia, sob orientação de 
professora diplomada. Máquinas novas. Conferem-se 
diplomas visados pela Remington. Aulu dl•m11 • noll/l.., 

CURSO DE TAQUIGRAFIA OFICIALIZADO I 
AV. NILO PEÇANHA, 431> - soe. - NOVA IGUASSO --
DR. A. lFA\ TORlElll 

MEDICO OCULISTA 
ASSISTENTE DA FACULDADE DE C"IENCIAS MtDICAS 

Receita de óculos - Doenças e Operações dos Olhos 
C O N S U L T ó RI O: Avenida Amaral Peixoto, 236 

Sala 304 - Prédio do Banco de Minas Gerais 
2.st., 4 ... e 6ª'-feiras, das 8,30 às 12 horas (<oi.,sultas <oa1ns) 

À tarde : Consultas com bora marcada. ·--------------------

A Santa Casa de Misericór
dia do Rio de Janeiro. na qua· 
tidade de núa proprietária das 
du~s primeiras fazendas e de 
plena proprietária das duas 
últimas. chama a atenção dos 
interessados nbs aludidas ter
ras para o Protesto Judicial e 
Notific~ção que interpôs no 
Juiz.o da Comarca de Nova 
Iguassú, cartório do 2° Oflclo, 
sito nu rua Getulio Vergas, 78, 
que aprecia e examina a si
tuação juridica das fdzendas 
em apr~ço. Faz sentir, outros
sim. a qualquer ioteresstsdo. 
indistintamente. que nenhuma 
modificação, loteamPnto. des
membramento ou venda pode
rá ser feito das aludidas ter
ri;.s. por quem quer que seja, 
senão pela própria Santa Casa, 
ú11iCH proprletãria das. fazen
das referidas. 

OLIVEIRA & NUNES LTDA. 

Ministro Lofayette de Androdo 
Provedor 6 

Rasgou seu terno 1 

SERZIDEIRA 
Rua Bernardino Melo, 

no 1549 
NO\'A IGUASSIJ' 

Rua Ministro Lira Castro, 540_ 
Telefone 98 * Nova lguassú '* Estado do Rio 

l§Eê ê i ?;;: ke e •*•* "••••• e e • • ••e•e•+•e•e•••••e•e•e•e•e•e •,e;~ 

ê ; ; e ; ê"!Zi ;; k 

Oficina Mecanica Agostinho 
Consertos, Reformas em geral e Acessórios. -
Solda Elétrica e a Oxigênio. - Pinturas em 

geral. Serviso de Tórno, Prensa e Estufa. 

Oliveira & Jordão 
Rud dr. Tibau, 60 = Te!. 124-Jll - Nova lguassú -E. do Rio .. 

( 
I 

j 

' 
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Ç~-2-n- 1 ADVOGADO I e o Natal ~;;,;\~:·11ir.t!11l1 ,leM<tl•· 

' 
· . COfflO cuidar do bebê CAURAS CÍ VEIS, COl\lfiRC IAIS E CRIMl~AIS pr,,pri.tarw '''"''' l'luu~ " 
• • Escrilórl<> r.o Rto Rua s,nador Dantas, 118, apt. 416, 4" andu lfma t>Jh_:ilo primrm.s npr., totnP.•8l' um propr lPt .r1., d•_· r .__... 1 1-eateodo uni ~x ·etc: li ,· .. n lo, SPm ~i;.lar t-u]elto tl ,,utnu1 

-., 2", 4••, 6 .. e Sábadoll das H às 1:.! e <htB 1·1 l'i~ 17 bortts Juoto de rnaltrl&.!!t prrT t:J~ contriLUlf,,:Õt.'8 m~ncal .. , f-h•,JJ 
(' ~ Em Nova J g u a a 8 lÍ: Rua dr. Thlbau, 287, aparts. 101/102 mente ldentlflradus COIII o C,11,a das ha ll4 como. ·~m i,tt"ral , H!I ,. 

' por SINHÁ CARNEIRO Jª' 8 _c;••.felrus a qualquer hora pfrtto do NHtal, ó o 'lu ~ ,\1· rerri "º'" 0~ chomadns •d11 
coNSUL JOU DE HI E~t NFAt-.111 .. 0A. ,..:)1-!NSON & JOHNSON tPr0SH.• oterccc 8('1R t-t.·11~ l ·i bes rech:1.Jos ... q,1e, além tio 

--, toree de todo o Bra~u. 1wslu ,·qlort7.arem, por clemal~. i:. ,·11" 
f A T O R E L L I primeira quto,ena de dezem- tltulo9, ainda exl1:ecn ,.,,,.trt 

.,... 
A HORA DO BERÇO DR. ALCIDES 

Ao aJunçar dois meses de idade, o bebê geralmente 
estabeleceu seus h&bltos de &ooo. Entretanto, sempre 

l• 1,1,m criança• que apresentam problemat1 que devem ser 
"'iuclooados o quanto anles e com o máximo de tato. Al
•0 05 bebé• acordam duraole a noite. Outros dormem ape. ru, por curtos espaços de tempo. Ou, o que é bem pior 
8i'mpleomenle se recusam a Ir dormir pacificamente. abriu'. 1 um berreiro quando colocados no berço. 
do o principal ao estabelecer a rollna dos sestas e bo-

1 de dormir do bebê. é obser var um rlgldo horário. Seja 19 al lllr o horário natural do seu filhinho, depende de você 
:.r com que o mesmo se regula~ize. Se você começar 80• 
te, que o pequerrucho alcance tr~s meses de idade e tra
t,alhar com a!lnco para estabelecer uma rotina conlartável, 
1110 levará, geralmente, mate de uma ou duas semanas para 
deoenvolver a regularidade. 

o mala Importante é lazer o bebê dormir sempre à 
!Defm& hora. seja de dia , seja de noile. O melhor método é 
tlCOlher as horas em que o ga~otln bo esteja naturalmente 
caaoado. Algumas crianças mais ner vosas, entretanto, de· 
tem ,er deitadas antea de se ca nsarem demais. Embalar o 
i,erço é o mais antigo e seguro método para Induzir o sono. 
Oo cantar em voz baixa e s uave. l!ma gostosa mamadeira 
00 om b&Dbo morno, seguido de reconfortante aplicação de 
talco para criança•, são outras excelentes s ugestões. Seja 
qual fllr o seu método. mliezlnba, ao executá-lo seja agra· 
tfjvel e procure ter um ar d~ certeza e segurança. 

Afiuns bebês choram q uando deitados Jogo após a 
mamadeira. Se êste lôr o seu coo tente segurar o bebê no 
eolo, em poslçlio mais ou menos vertlcal, durante uno quln-

• • • • • • • • • • • 

M EDICO OE CRIANÇ'°'S 
Consultas dlàrlameotr de 2 :Is 6 hora< da tarde 

Consultório : 
A\', Amaral Peixoto, 350 
C•ntlt;R Rua Mendonça Lima) 

1' andar - sala 3 

H.e~idêncla • 
Rua Rita Gonçah,es, GGO 
NO\'A IGUA<;~fl 

Kst. do Rio 

zo minutos mefimo depois de ter soluçado. Jst~ ali,·iurà o 
(•st{)mego 8 0 bebê e:-itará COffi OS mús<•U)OM ITIUltl rt•laxarlOlf 
quando fôr deitado. Quanto a bebê~ que tém 1t•nclênc1a de 
formar l!'aze•. dellá-los sõhre ,, harrigulr ha •ju,lartl. 

Muftaa mães recorrem 11 <·hupeta para htc1lltar a thc 
J!&da do sono. Outras t~mc>m que uma ,•ez udqulridn o há
liito. serA dtffcll ttrá lo. Isto ú um problema iute1rameute 
pessoal e você mesma terú que resolyé-lo_ . 

Os próprios pais silo. muitas ,ezea. os responsuvels 
pela Insônia dos bebês. \'ão cada cloco minutos espiar o 
coiladlobo, mexem oo mosquiteiro. allsam o cobertor e dei
xam a criança nervosa e iuquleta. 

Colocar o bebê num quarto separado faz com que seu 
•ooo seja mais traoquilo e profundo. Caso seu !llblnbo co 
mece o bàbltozlnho encantador de acordar durante a noite. 
combata-o Imediatamente. Multas vêzes o motivo ,, uma 
doença que teve e que lêz com que acordasse duranle al
gumas noites seguidas. Entretanto. uma ve1. curado, o betê 
deveria dormir sem Inter rupções. Teule deitú·IO uma m•ia 
hora mais tarde, para que es1eja realmente cansado e faça 
o rttual da horloba do berço urn pr.uco mais demorado e 
afetuoso. 

• • • • • • • • • • • 

bro. ~; a mesma «Altprosa1 huição, oesaz p~~a1ta. {l.i r J. 
que já. nos acostumarnn-" a sua manutençilo. 
ler tôdaJ as qulniPnaR - vi· 
braote. atual, sur:11a, ugrndá· 
vel a todos urna re,·lsta 
para a familia 

"Natal, lesta do esplrfto" 
(em •·Nossa~ criança.''), ··A 
toqufetação de Maria" !c011· 
to), "Caminhando com a Lua." 
(artigo} e uma série ,1P outro~ 
lltu)oe compõem o i,umarlo 
da nova edição de •Alterosa,. 
onde cada u.ssunto t- trn td.rl0 
com leveza e objetividade. 
dando ao leitor o melhor que 
l-le pode esperar. 

1 Garlos n1oer1D da Sllua 
Da•par.hantc Olidsl dd Se· 
('f'elaria •l~ St•'2:urnnçs. Pu
lillrn. ju11to à Odl'Kada dt" 

Pnltc:ia ne"ta ('tdt11Jt-, 

Delfim Pereira Montenegro 
CONSTl:t:TOR 

.Av. Santos Dumont. 626 -Tel. f. l 

"lova Jc:aassil - E!S&. do Rio 

IDR. ILll.J llZ V A N IBIEIRG 
Cardloloebta do Hospital do servidor do &stado (1.P.A.S .I: .) 

DOENÇAS DO CORAÇÃO 
Eletrocar diogramn - /\rte,1 .. patias P• ril<·rlcas 

CONSUL'f'Ólt!OS: 
Novn Jguassú : Riu ti~ ,J:.t n~irn: 

1 Rua Mm chal Floriano, 1798, S. 20I 
, 30.•, 5•• e sábatl\Js 

R. AlvoroAlvln, 21, S. 33· l ei. ~2-0i35 
2••, .in I! (t'-h:il'i.l!, 

j desde 13 horas ,1:t~ l.t .is 16 horas 

... • - • - - - • - - • 

OUAL É O SEU CASO, CARO OUVINTE? 

1 

.... 

- Trabolha enquanto ovn 
novelo, 

- Cai .,,, êxtase ao ouvir 
Chopin f 

Seja qual fôr o sett caso, a General 
Electric "ajudará" Papai Noel a 
resolvê-lo da melhor maneira, pois 
somente a G. E. lhe oferece tantos 
modelos de rádio para atender às 
mas necessidades e ao sett bom-gôsto. 

E O 1'101//ff!il?O 

- Sofre com oJ desventuras 
de 1eu timef 

- Foz dueto com o seu can
tor predi/efor 

- Goslo de mú-Sjco n,o.,. 
ant,u de adormecer r 

MG-136 - Unho, modern!uimos de grande 
sobriedade. Imbuia ou pou,,.arfim. 4 contrôlos. 
3 faixa~ de onda, 6 v6tv1,1lo1 ~fetr4nlc:as G-E. 
2 cito folol'lle, de G" com ímã permanente, 
Ull,a-1en1ível. 

Mode,no, 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

MG-151O - linhos mode rnos, em imbuia ou pau• 
marfim. 5 conttôle ,. 5 faixas de onda. 10 v6[vulos 
eletrônic01 G-E. 2 clfo•falontes de 6", com ímã 
permanente. Sensibilidade e alcance excepcionais. ,--------------------

1 ·1 
l ~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

MG-325-Musopftonii:-linhcs moderna, e arlst~ 
cr6tica,. Imbuia, p au-marfim ou mog no. 4 contrôles. 

1 2 folxos de onda. 5 v6 1vvlas. Um a lto-falante de 5", 
,__ c:om lmõ permanente. Pat@nda e fidelidade 10nora. __ 

j 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

MG • l 59 - Gabinete de Imbuia, Estao p rofiuJo.. 
nol, com medidores de Intensidade d o o.'lda por
tadora e do tensão do linho. 5 c:ontr61es, 5 fol:10, 
de onda. 9 v6/v1,1los. 2 oito.folante. d• 6" com 
imã petmonente. Akonce e sensibUidode lnco'mun,. ~sso Mais lmporl-anfe Prochfo e' o Prog,,.esio 

GENERAL. ELECTRIC 
G E N E R A L E L E C T R I C s, A. BRASll 
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(xcelentes arti~os ~e ex~ortatão 1 ~~\.li JeJe. ·;i...~ -':.le. ~J..""' ~ ·~ JUIZ8 DE 

JA MOVELARf. 
D! REITO . DA CO" A ncA DE 

"' " NOVA l<IUASS0 
eartórlo do 5• "ficlo 

A amêndoa e o óleo da castanha do cajú são dois 
artigos de exportação com um Imenso merc .. do às ordens. 
Incentivar o aproveitamento dessas riquezas é realizar uma 
obra fácil diante dos milhões de cajueiros espalhados pelo 
nosso território e também diante das condições do solo e 
chu u. que proporcionam a cultura slstemãtlca de tllo pre
CIO! o vegetal. 

M6veis de todos os estilos, Col<hões Rádios ~ E O I T A L 
<ieladeiras, Bi<idetas, Televisões, Máquinas d~ i De praça, com o prazo de 30 dias 

Costura e outros aparelhos domésticos. O doutor Eoéas lilamoo, .Toiz de Dir•ito d, Cnm 
VENDAS A VISTA E A LONGO PRAZO •• Nova I1tuami, Estado do Rio de Jaoeiro, na forma da lei :~a d, 

M 
• r- • F'~1. sahf'r a todos qoaot.os o presPntA ~dita\ com O 'pru'' d aur1cio Kotler , '"•1• d,as ~1,.m .••• º porteiro dos ••ditórios dê•t• Jni, .: r' 

...... ,., ....... 

Manoel Quaresma de Oliveira 
2 l rlA janeiro de l9eA, às 14 horas "' !r1ota mionto,, D'"I 

1

EditieJ'0 , Rua Mal. Floriano Peixoto, 2215 j• do Fórum desta Comarc•. levar,\ l póbhco pregão dP veod• •., 
J 1 413 J 11 ( f ~- matoção_, a qnero maior laoce oferecer acima dn pr,ço da •valiaç~ 

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

1
, e . - por avor) - Hova lguassú 08 "l!••ntes b•n.:, de prOp(i•dade de Migo•] Gabri•I da Silvt, ,: 
~.,~ -~ ;;- _ ...,.)_ ._ _. _ ..,... ~ ........ _-:-- J nhoradt)'J nas Rçoes e:tPCtlttvas que 1h11 move Maorício Jnri:re Ch~l

fon, . o qao se. proce~saum por este Joizo e rartório do 5n Ofício· 
l>réd10 sem ri11merr, da _raa Mllcabl\, t'onstruc;lo de pedn, tljnto, e 

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

Telefone 126-]20 Nova l~uassú 
IAllll'WWM! _____ ... _ ...... ""'"------------.,. 

E D 
Registro de 

1 T A 1 s 
Imóveis da 2ª elrcunscriçàú 
de Nova lguassú 

Contratos de Compra e Venda 
com Reserva de Domínio 

. Para 
0
a validade contra terceiro•, dispõe o Decreto

La1 n. 10.7, de 2 de janeiro de 1939, em seu artigo 1•, 
Ql!e tais cont~atos deverão ser lran.critos no registro egif PiAdDO~.tulos e documentos do DOMICÍLIO DO 

Qualquer. registro !eito FORA do domicfllo do con,
prador_. lnvah~a o documento, tornando inoperante a 
garantia almeJada pelo venctedor. 

c~l: coberto de tclbas tipo francê!, com peqoPnos cômodM retideD· 

lierm,s Gom,.< da Cu,rho, Oficial do Rtgislro d, lmd• 
veis da 2• Circu,rscriç4o, 

NIIS, em rf',:?olar estado de coosuvação; e direito e ação sôbre 0 
tnrf'oo em que r!-ttA coo.;trafdo o prldio, dtsigoado por lots 11 • 10 
(dez), da quad~a ªA", da citada roa Mac1bú. medindo nove metros 
na frPnto, quinze metros nos fundo,~ vinte- e qaatto metros pelo 
lado dfreito, duoito metros pelo 1adn esquerdo e nove metro, aa 
cn"" f~rmarla p_e1u roas Mac-obú ~ Constlbeiro Galvlo, 1oca11zado 
na tfqo101 da citada rotl Conselheiro Galvão, "' confrootaodo oeln 
1íldo e~qoerdo com o lote onze, lote este prometido comprar a Josê 
~hcf'rlo de Araujo, do qoal o exe~ntado ainda t1ã"' tem ~serlttira 
ffpf~nltiva, sitnAdos no lotz'ar denomiPadn "Vila d• FPlfcidadPi", em 
"V1Ja farmary'\ DO Ja distrito deste Muoirípio, avaliad'lS fm l;rS 
120.000,00 (conto e vinte mil cruzeiros\. E para qne a noticia eb .. 
goe ao ronheclmento d" qo,m interessar ,:ossa, sPt pastioo o pre
sente, QUP 9erÃ afl1:&do e poblit'ado .ia forma da lei. Dado e pus,. 

••e••••~·~_. ... ......,....,.. ... ., d_o nut.11. cidade de Novl\ J~assd, Estado do Rio de Janeiro, aos 
cinco dias do mês df'I dezembro do &oo de mil novecento1 e eiD• 
qoentfl a sete. Eu, Herme1 Gomes da Cuftho, Escrivão, o sobt· 

Perfumaria MILTON 
SEÇÕES COMPLETAS DE PERFUMARIA 
- ARTIGOS PARA Cíl!ANÇAS. - BRINQUEDOS E 

PAPELARIA. - ARMAl1INHO. 

MILTON DE SOUZA 
<ialeria lguassú-Rua Mal. floriano, 2078-Loja 12 

Nova lguassú Estado do Rio 

crevi. Enios Morzano, Jo!z de Dirtito. 1-3 

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 

RONALD CARDOSO ALEXANDRINO 
Inscrito na Ordem dos Advogados 

Escritório : Residência : 
Rua Paulo Frontln, 61-S. 10 Rua Mal. Floriano, 2036--C. 17 
Dlàrtamente, das 9 às 12 hs. Telefone 268 

Nova Jguassú - Estado do Rio 

P,lo pres•nl,, at.,,d.,,dn ao que Ih• foi requerido por 
Stbo<lillo Mo/la Ribeiro de Vasconctlns, intima Josl Pinfo, 
G"nçoln /ou d, ,Almtida, Filmtn fost da Cosia, fosi Gracw
"º ti• F,.i/as, folio tlt Carflalhn, Luudtlino Vitira, C,lso dos 
Santos, Antonio d• 5ouaa • Z mmi, Nascim1,r/o d& Olivtira, 
,por se encontrarem em lugJr 1g,10rndo. para comparte:erun 
•m $tu Cartdrio, d rua dr. Gtlulir> Vargas, 9(), ntsla c1dndt, 
• pog~rtm as imporla,rcias d• Cri 2.400,nn, 4 600,on, 4.800,oo, 
J.600,oo, 5.520,on, 2.340,oo, -'.200,no e 3.200,oo, rtsptclivame11t,, 
reftrtnles ds pr,s/açlJes atrasadas dos lotes de ltrrtno .,it~a
dos na ''Vila Silo Francisco", no 20 distrito deste Municlpio, 
Qutimados, por e/,s p,omelidos compra, • as qu, st vencer,m 
aU a data do paeamenlo, altm dos juros de mora e custas, 
$OÓ pena d,, dtcor,ido o prazo ltgol d• 90 dias, serem os 
comprt,missJs r.scindidos e C1Jnuladas as resf>tctivas avtr• 
bações, nos t,rmos do art. U, paragrafo 5°, do Dtcrelo 3.079, 
dt 15 dt stlembro d, 1938. Nwa Iguass1i, n de deztmbro ti• ---------------------1957. O Oficial : Hermes Gomes da Cunha. 1-2 

Herm,s Gom•s da Cu,rha, Oficial do R,gislro de Im/J· 
vtis da 2• Circun5'riçüo, 

Ptlo pru,ntr, at,ndmdo ao que lht foi ,.querido por 
Stbaslillo Mo/la R1btiro de Vasconcelos, intima Jost Am,mcio 
Nu,tts da Silva, Josl t.havts de Almeida, WanluiJ Claudirlo, 
Jo,i Ch•v•s de Almtida. N,lson Massamban• Toslts, ]urbas 
Joaquim da S1lvu e Erol1ldes Catlano, por st tnconlrarun 
1111 Jugur ig11orado, para compartctrem ,m stu Cartório, d 
rua dr. Gt111lio V<1rgas, 90, nesta cidade, • pagarem as 1m
porlanc,~s d• Cri 4.600,t•O, 2.700,on, 5.250,oo, /3 50fl,oo, 13 200,oo, 
7.20(),oo t 2.751J,ou, resp,ct1vammt,, rtftrmt,s as prtsloções 
o/rasadas dos lotes dt tur,no situodos na "Vila !:,fio Fran
çisce,", no 2, dis/r,/o dtsle Muuicfpi,''. Qutimados, por tlt!:> 
trom,tidos c"mprur • us qu• s, venc,r1m otlo data do pa
gomtnto, al"n dus custas. sob ptnu dt, dtcor11d1J o prnz,, lt· 
gol de 30 dias, su,m ns compromissos re~ci11d1dns e canu/a. 
düs as rtsptc:ivas uvtrbaçôu, nos ttrmos do art. 14. pu, Jgra .. 
fo 50, do Dtertlo 3.079, de 15 d• s,/tmbru de 1938. Nova /guas
lÚ, 12 de deumbro ti• 1957. O Oficial: Hermes Gomes da 
Cunha. 1-2 --Hermes Oome1 da Cunh1, Ollclal do Reglalro de Imóveis 
da 2• Circunscrição, 

Polo preaenle, alen1, ndo ao que Ih, foi requerido por 
Manoel Jacinto Ferrtiu1 iuttma Ad,mu Pereira Gome!, por se 
encontrar em lugar Ignorado, para comparecer em seu Cart ório, 
, rua dr. Gelullo Vargu, 90, ne!ta cidade, e pagar a lmpor
ltncia de CrS 21 575 :!O, retcrente à, prestações a1raaadas do 
lote de lerreno n. 8, da quadra 8, da rua Tupinambll, s!luado 
no "Slllo Rellro Feliz". no 4° dlstrllo deste Munlclp10, Belford 
Roxo, por tte promelido comprar, e u que ae ven«rem alt' 
• d•la do pagamenlo, além ~oa juros de mora e cu&IH, aob 
pena de, deeorrldo o prazo legal d e 30 dias, aer o comp,omis• 
10 reacindldo e cancelada a respectiva averbação, nos termos 
do arl. U, partgralo 5", do Dettelo 3 079, de 1~ de setembro 
de 1938. Nova lguusú, 12 de deumbro de 1957, O Ollc1at: 
Hlrmt> Gomes tlu lun/1a, 1-2 

Hermet Oomea da Cunha, Ollcial do Registro de Imóveis 
da 2• Ctrcunacrlçlo, 

Pelo preoenle, alendendo ao que lhe foi requerido por 
l!:millo Lourenço de Souza, lnllma Pedro Maieus, por se encon
trar c:m lugar tgnorado, para compuccer em aeu Cartório, á 
rua dr. Gdul!o Vargu, 90, neala c idade, e pagar a 1mportancla 
de Crl 1.800,00, reterente h presuçõ<1 atrasadas do Iot• de 
terreno "· 33, da quadra •E•, do •s1irro Biacha.o", por êle 
promelldo comprar, e u que se venetrem até a data do paia
mento, al~m doa juroa de mora e cuata1. •ob pena dt, dc:cor
rldo o prazo legal de 30 dia•~ aer o compromtno reac1nd100 ~ 
cancelada I reepecliYI averbação, nos ltrmoa <10 art. 14, p,H6.· 
&ralo 50, do Oecrelo 3 079, de 15 de selembn de 1938 Nova 
JguaHU, 12 de dezembro Oc 19~7. O Oficial! llttmtS G, mr~ 
"" t a. ,.hu. 1-2 

n. Mncunoo uon. 
Con1truçÕe! e recons

t, uções em tera/. 
PREl,,O MÔD-CO - O!tÇAME."11OS uRATIS 

Av. 1H1lo Peçanha, 1030-Ttl. 467- Hova l91.1mú 

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

TERRENOS SEM ENTRADA E SEM JUROS 

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

Loteamentos inscritos no Decreto-lei 58 
\'E1'DAS: Av. Río Branco. 91 -5' andar-salas 10/12, 

ou com o sr. José \'leira de Melo, no local. 

Empreza Flu.mlnen~e de hpan~cio Territorial e Agri<ola ltda. 

Mercearia Carvalho 
Box 23 - <ialeria lguassú 

Vendas por atacado e a varejo 

Grande depósito de Queiios, Man tei{ja, 
Mortadela, Presunto, etc. 

Entregas a domicilio 

Av. <iovernardor Amaral Peixoto, 311-Hova lguassú 

.,.,...,.,._, ,..,...,...,...,.,,"""""",..,..,.,.., . .,.~-~--W.J--~ ... -' 
\ PARA SU \ MAIOR GARANTIA PROCLI ~ 

F ARACO Loterias 
UM!\ el\S11 QUB NR~ FI\LHA 

l>"a M,I. Floriano, 2128 
Ttl. 313-NOVA lül•A~SÓ 

Trn. São Mateus, 58 
NILÓPliLlS-E. do Rio 

E o 1 T A L 
Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição 

de Nova lguassú 
0

Domio,os Antonio Palmeira Netto, Oficial Subttitoto. em 
e :urcleio, da ~· Circunscrição. 

Fez pt\hlico qoe a Imobiliária Estrela Daln Ltda., com ,ede 
,i rua Ro,ba Carnlbo, a. 76i, em Belford Ro~o. n•ste llloolcípio, 
represPntada neste ato pf'los sõcios Constantino Vieira. 1haot1 
Gooçahes e Sebastião da Silva Vieira, depositou em seu C11t6rio, 
ó rua dr. Getolio Vargas, 118, de conformidade com o Dw,r.-1,l 
n. 58, de 10 de dez,mbro do 1937 e seo r,gulameoto, m,,oorltl, 
planta e documentos referentes 10 loteamento de uma ána de ter· 
rà, objeto da transtríçllo o. 899, no livro 3, li• 29':l/299. 4a 3' 
Circoascric;ãn. situada dentro do perímetro urbano, no teretir(I à\s· 
trito deste Muoicípio, Vila de Cava, com 68.91 l,00mo2, ,oofro1l11· 
do pela !reate com a Estrada de Ferro Rio D'Ouro, do lado dlr,i
to com Ernesto Leôoclo dos Santos, do lado esuoerdo ,om Ja1ti· 
niano de Castilho Lobo e nos fundos eom Teodomiro GooçaJ,ea, 
•••do o mesmo cortado pela Eotrada do Tiugo6, qoo foi dl,idida 
em diver~os lotes, agrupados em quadras, Hnidot por dh",rt0• 1t
,rradooros, tendo recebido o loteamento a denomine.çlo de "Puqu 
Maria d• Fonte". tudo de acordo eom a planta apronda pela P'r@ 
feitura deste llunic!pio. As impujto&ções dos que •• jolgmm prt
jodfcado!, deverão ser apre9entada!I em cartório, no pruo dfl 30 
dias, contado~ da 3• o nltima poblieaçlo de1t,. Non Igo.ssú, 22 
do novembro de l9fi7. O Oficial Substituto em enreicio· Oo,oiogot 
Antonio Polmeira Netto. 2-3 

Oficina Carioca de Eletricidade 

t 
Enrolamentos em Geral 

Motores e dínamos. - Máquina• 
de solda - 1'raoslormadore• -
Re,ls1Pne1as rte qunlq. uer Upn -
.\parelhos Plélrleo, em l?er•L -
Executa-se qualquer _.,,ttn de 
tõrnn com raplrtez e pPrMcAo. 
- F, se ova• e rolamentos pars 

Sr. Guimarie-s l 
motores 

Rua Mal. Floriano Peixoto 1620-A - Hova lguassú 

' --
0
:~'.~:,~.~:::;::;:,,,.: i B ~ z ~ r ·===A--m=1,- ~-~ i~ ~ ~~ 1 

traz eemprt, CUDdeQu~uclaS Oferecendo os '" I 
pr~jud1c1a1... uma dus mal• e~- menores Drecos e 
rre~uenttJ• é a tendéocla <los I 
olhos asa tornarnm ve.go•. bonecas e diversos br·1nauedos, 
Com o tempo, a pt"ssoa lica ' com us olhoe tor:os ou e.strâ~ a 

:~ii~~~~cª:",i~:~ ~·;1~1:;~ ~~: ~ Deseja aos amigos e distin-
NBo use óculnl:l d.e outra 0 

,culltitU SNU, m l
~f.:~~ª ;;::}u:.c:i~~<lº~,e"~·r _

1
~, tos fregueses Boas Festas e 

ELEºnTCOOR~-<> ~ um próspero Ano Novo. 
,J l'.I regularizou sua si 

tun«;fio eleit,,rnl ' 

1 
l'rocur~ o Pscrit6r10 

do n•ro-.dor Uuare6Cll'1 

0 Rua Marechal Floriano 
~ Nova lgt.:;:is!~ 

Peixoto, 2029 Tel. 2a-J20 
-- Estado do RI;- J 
~t.lAE:::Zlt.W ~ 

para f 
0 des1 
s11va -
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da8 elE 
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~7 COlllllO DA LA VOUllA 
::;..-- -
NOTAS ESPORTIVAS Nofin~as de Morro Agudo 

''

boi Tabtla ,lo, jngos do \'li Campeonato Fluminense 
Vo de \'ollhol \l,scull_o'.'· a realizar-se nos rlias 21 e 22 
dP corre,olt:>, oo J;~tadto lo,,o .Martin1-, participando :-.lova 

Fantasma de ... 
(Conclusão <la 1.• p'ginaJ 

do o de dor; mas, 1l dlgolda
d~ do ··sexo forte" e o brl11 
do adolescente eram maiores . 

(Do corrcapoudeute 
Hélio Lopes Ferreira) 

I afl-.U, Nft('rÔI, <. amroq u \ uJtn. RedODtlà; 
í" Sábado. dl• 11 - Deslrl •. Após o ,lesfil• · 10 jogo _ 

Ntteróf x \"lllt:1 R_ .. 11,,orJa t• 2º Jogo Nova }J.!uussti:"' tampos. 
.\~ 20 hora~ \ l'D<'t!dnr do Jn joj.(n '- \'encüdor do 2º Jogo. 

O PTB reorganlu aqui o subdlre
tóTlo. Agora ,-ob a dlreçlo do sr. 
C.orlos Gomes. 

- Foi t1'.uJto bonita a ~olenldade 
de domingo pas:i.ado, quando perto 
de 60 meninos e meninas nieram 
pela prlmctra ve1. a comunhão. 

Aquela massa quente < ás 
pera subia ao meu pescoço 
como um acrobata. 

Ás 21 llô1'8" ,·enc~dor do :.!º jogo \.. \'encrdor do lº jogo. 
r>omlng(), dh :!:! - A hJht>la dos Jogo:,1 deE;se dJo será 

ticirtterfe depois dt• r, 111h~cldo::1 os r~huJtados dos jogos de 

- Será celebrada uma mlssa na 
capellna da faunda do Rtachão. No 
dia 24 às 9 horas. 

Horrorizado, •egurel-a com 
as duas mãos, atirei-a súbrt• 
a mesa e isaf desabaJado pelo 
corredor. 

Eábad~.eleçilo de .\'1n::1 Jguaqsü - DeJPg-ado: NíC'aoor G. Pe. 
·ra· Assessor T(•t·n1t•o: LucJ:,on Nogueira Hamafbo; Mesl\'f~ Leonlda.-. rla Sll\"a Berro--: Atl~tss · Miro Dllsou Arino 

f{ai8eJ, Rog{'rlo, ,\mlltoo, D~rch,. Rrnp,· 8 J, 
0

.f\'C'lson.' Ttiio à 

- Anlven.Arlos 8. sra. Ell!\a Ma
ria , c.!pósa do sr. Hélio F. Costa; 
hoJt:, sra. Mel'llha. das Neves, espõ
u Oo sr. ,Tor,:-e Dia!> Vlelra: 17, me
nina Vanla L\Jcta, !llhtnha do i-r. e 
i-ra. Oh,cfllo Leopoldo: 20. sra. Jra
·cma Leopoldo. e~p6sa do sr. Anl

c-eto Maciel e 2 t, rnentna :'iataltna, 
filhinha do sr. e '-TO. JoM.· Baltazar 
de Oltvelra. 

Longe, na estrada, o t n d a. 
ou,! a ,·oz da Barblna: 

- \'orta. sô JucJ. que o 
mard1to tá seguro ! \ óMrta. 
sô ,Jucal 

MaoJobO. 
. . . 

, Liga foi contemplada O Presidente da Liga recebeu 
,. Do dia 10. oo Palilclo do Ingá a 
imporlaocla do l'r$ 10.Wl,OO, dh"ldendo que é 16 110 pelo 'sr. 
oo,·ern:vlor !lumtoeni:-e, alre vês da Loteria Estadmtl. aos 
CJubea, Ligas, Banda• e Jastitulcões de Caridade do Estudo 
do Rio. O dr. Nelson Soares, Presidente do E. c. Jguassú, 
rec.beu Igual quaolla. 

- Falecimento : 11, me-nino Fran
··l~<.'O, fJlhlnho do !:.r, e sra. António 
1 lna 

PROLAR S. A. 
Agência de Nova lguassú 

Ah'• hoje, ainda roro s(>:n 
saber explicar a f(tZilo da
quela dlsp•rada .. 

l\ão sei explfcar como fiz. 
correndo, o caminho que me 
levou il Fazenda do 110 Si
meão. 

E pior que tudo, o que mais 
me revolta é não ter podido 
dlstmguir. na seml-escurldão 
da sala, a dllerença que ha
via entre uma alma de mor
to, do outro mundo. e um ,·I
vo, ousaao, vagabundo e gor
ducho ... gato aogorá ! 

A PROLAR solicita o com
Para Presidente, Hicanor <i. Pereira e Vice-Presidente, rurec1mento à sua nova Ag~o

,·1a de todos os portadores de 
o desportista representante de Mesquita, sr. Wafdemar 1itulos em utruso, a Hm de 

que afio percam o direito às SIiva - a chapa oficial Aman_bã, às 21 horas, na sede importâncias Jú depositadas. 
da Liga, estari!o reu:,ldos os Comunica, outrossim, que os 

PresJdeotes e representantes de clubes para a reallzacão pagamento• de mensaUdades 
das eleições de Presidente. Vlc~-Presldente e Conselho Fls- poderão •er efetuados dfre- Aº XI LI A I o Ambulatório 
cal da Entidade durante O biemo de 1958/59. iamente à nova Agência, à Santa Bárbara, obra cuja 

1 
:ua Marechal Floriano Peixoto, finaJjdade é amparar os menos 

1 OJR • .J A\ li R N OG U IEHlA\ ;-17-48_. _•/_2._a_ p_a_rt_ir_d_a_• _s._ao_h_"·- 'ª_vo_re_c_id_os_da_ s_o_rt_e. __ -; 

1 Dr. J_.,obato CIRURG IA GERAL 

CONSULTÓRIO: Rua Otavlo Tarqulno, 8 - Tel. 245-J20. 
Dlàrlamente das 15 às 19 horas. 
2 ... , 4°. e 6ª'., das 9 às 12 horas. 

R E SI D E: N C I A : Rua Rita Gonçalves, 561 - Te!. 261 

E o IT A 1 s 
leglmo de lm6vels da 2• Clr<unscrlflo de Nova lguassú 

Hermes Gomes da Cunha, Ollclal do:Reglstro de Imóveis 
da :li Circunscrição, 

Pelo presente, alendendo ao que lhe foi requerido por 
fiou Clara de Souza Dei Oiudice, Intima Eulallr Freires da 
Sim e Geraldo Rocha, por se encontrarem em lugar Ignorado, 
p111 comparecerem em seu Cartório, li rua dr. Oetullo Vargas, 
!ll. 1t1la cidade, e pagarem as lmporlanclas de Cr$ 7.700,oo e 
llll,oo, respectivamente, referentes às prestações atrasadas 
dos lotes de lerreno por êles prometidos comprar, situados no 
'Jardl11 Marechal Caxlaa", em Belford Roxo, 4• distrlJo deste 
Maaldplo, e u que se vencerem até a data do:pagamento, 
alm dH custas, sob pena de, decorrido o prazo legal de 80 
dln, 1trem 01 compromissos rescindidos e canceladas as res
pectlna avnbações, nos termos do arl. 14, parãgrafo 5•, do 
Dttrtto 3.079, ~. 15 de setembro de 1938. Nova Iguassú, 12 
de dmmbro de 1957. O Olfclal : Hermes Gom1s da Cunha.J 1 

Hermes Gomes da Cunha, Oficial do Registro de Imóveis 
da 2' Clrcan,crição, 

Pelo presente, atendendo ao que lhe foi requerido por 
A!lhar Cbrlstlano Leopoldo Muller, Intima lgnez de Castro, por 
" tnconlrar em lugar Ignorado, p:ua comparecer em eeu Car· 
16rlo, li rua dr. Getullo Vargas, 90, nesta cidade, e pagar a 
lmportancla de CrS 12 723,oo, referente às prestações atrasadas 
do lote de terreno o. 5, da quadra •I!•, situado na "Fazenda 
da Conceição", no 4• dlstrl)o deste Munlclplo, Belford Roxo, 
por ela prometido comprar, e as que se vencerem até a data 
Oo pagamento, além das custas, sob pena de, decorrido o pra
zo lega! de 30 dias ser o compromi•so re•ctndldo e cancelada 
a retpecli .. averbação nos termos do art. 14, parágrafo 5°, do 
Decreto 3.079, de 15 dé setembro de 1938. Nova Iguassú, 12 de 
dezembro de 1957. O Oficial: Hermes Gomes da C:unlta. 1-2 

lreas - Sítios - Chácaras 
Com 2 ooo m2, 3.000"m2 e até 50.000 m2 na Fazenda São 
Bernardino e Barão do Guandú, a partir de crS 800,00 
men&als, a prazo longo 6em juros, em Cava (antigo 
Jo,1, Bulbões). Tratar à Av Riu Branco, 81, 11° andar 

sala 1105. tel. 43.7445_ ou na Eotaç!lo de C1<va 
aos domingos. 3.4 

da 

Clrurglão-l)entista e Eletro-Radiologlsta 

Clínica - Prótese - Cirurgia - Raios X 
Tratamento Indolor - Aparelhagem moderna 

CONSULTORJO: Av. Amaral Peixoto, 298 - sala 14 
HORA MARCÀDA 

ESCRITORIO ILEX 
SEltVJÇOS GERAIS DE CONTABILIDADE, 

ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGENS 

ALEXANDI?.E RAPHAEL 
Despachante ; LÚCIA S. RAPHAEL 

Rua dr. Cietulio Vargas, 197 - Nova lguassú 

Lotes em Nova lguassú 
Vendem-se à Rua Bela Vista, com Bari'io 

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

Te!. 43-7445 - Rio. - Sr. Gavazzi. 

---:~""""'.'----------...: 
Rádio-Eletrola ~,:',°~~~e, ~7'

1
~ Mercearia e Coníeitaria 

funcionamento, som formidá- Ho melhor ponto de Copacabana, 
vel, toca-d,scos com capacid&- Posto 2, vende·se por 1.50O.00O,oo 
de para 12 discos, au!omâtka Casa especializada E-m pro· 
de 8 1otações1 pelo preço in- dutos Europeus, como aren
~ignificante de C1S tS.CXl0,00. ques defumados e outros, t:izei· 
1·osso facilLtar parte do paga- tonas gregas, frutas secas, no
mento. Tratar com Ruy, rua zes, avelãs, ''cache", mun, len 
Marechal Floriano, 2248, sobº., tilha, gerge!in, cevbdinh~. se
sala 1, por cima da loja Sin- molina, arroz integral. feijão 
ger, em Nova Iguassú. branco. soja, Vodka. vinhos de 

Casa e Terreno Vende-se 1 
casa ne:;ta 

cidade. à trav. do Cabeço, 54 
e o terreno ao lado. Tratar 
no Rio com d. Luzia, à Trav. 
ur. Araujo, 149, !uncsos. Praça 
da Bandeira. O preço depende 
da oferta. 2-3 

Israel, etc. Informa<;ões com o 
sr. Costa, av. Copacabana. 166, 
te!. 37-1228. 2-2 
Vende-se um terreno, medin-

do 1 O x SOms., com 
um prédio próprio p/oi1ci111-1, 
á rua Governadur Pm Lei~, 9-H, 
nesta cidade. Triatar no loc.111 
com o sr. Guldo ou Orlanno. 

4-~ 
Vende-se uma saia de i•ntar 

moderna. de pau 
marfin, com Etpenas :i mese~ 
de uso. Tratar à rua Aniceto 
do \'alv, 72. em Nova lguassU. 

;s 
Vende-se uma moenda e1e1r1-

Cieneral Motors do Brasil SI A 
<·M, de ft'rro, parn 

cana. TrBt<1r na rua Barros 
Juni, r, 153, c::1sa 17, ou no Ar 
mazem Distribuidor do SAPS, 
l'om Francisco. Doméstica 

Comercial 
Sorveteiras 

(aminhões 
Carros 

IP(:(as Acessórios 
Alugam-se dois •p•rtam.,,tos 

Associaçãv de Caridade 
Hospital de fguassú 

Convocação 

A. A. VOLANTES DE 
NOVA ICiUASSu' 
Convocação 

Nlo tendo akan,çadn num('ro le- fJ pr~•i,lt"nU" ,l,1 \ \. \ 01~"1'".'" 
.r;:,al a. 1• Con\t-oca,,.-Ao. _ convoco para l •111" :'lto\a l11:ulf:.,~Ú. u~an,Ju da, .ilri
O dl.o 11 do corrente, Jº•felra .1!!1 20 1 ul4.111 . .., 'JUf"" Jlw ,·onf,.re o 1 •1.1 

~~~~Íont:::a~ d:2/~i~ª~;;J/~! /ut,; "'"' ,i;:1lr, ,·on,wól .~' 111~'1rn 
Sócio• para • As:Kmbl~la r.eral Or- 'lorial parJ a A•""'robl.-w l,..,.r.il 
~~~~a d~~la 1~ ;~:;~~t~t> e cu.la qu,. "'°r.i n•;1liza.1!a dia lfl t;t:;',:) 

1• > Leitura, dlsc:usslo e aprt>va,çio r..-otf", na ,,.r),., ,i1ta ·1 nl.l ' 

~g ;:!~~ófn~/1~1:1":~~;'t ;:~~~~~ \':i,rr~~~n~!,~::::r:;1,;,f):l:J~t:,~.ra~: 

f!tt:~~~,º~1
:Jn3t~s':~~~t•d:~~t~~~ J.ª ron,ocaçào à<1 J.I hora •. , 

se- da Assocta,ção. Ordem do ,lia ; j,J,.i~ao do Cnn-
Nova I,11ua.~,ô, H d,. deze-mbro d~ .. ,.lho Utdih~rati,o para o Lirui1, 

I' 11 lll.181.19. 
Homero Barbosa de Araujo ::'lo,a f u;uH'IÚ, 1-Ul2J19.l7. 

(Adm. df' ordem do ir Provedor) Gabrle1 Joao Jorge - Presidente 

DARCY CIANNI MARINS 
ADVOGADO 

Escritório : - Rua Ge,ulio Varias, 58 - Sala 6 
Das 9 As 12 hora•, dtàrlameute 

Resldincla : - Rua Tabelião lUurllo Cosia, 100 

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

O doutor Enéas Marzanr , Juiz de Direito da Comarca de 
Nova lguassú, Estado do Rio de Janei ro, por nomeação na lo:
ma da Lei, etc. 

Faz saber aos que o presente edital de praça virem, 
ouvirem ou conhecimento dele tiverem e Interessar possa qu~ 
no Edllfclo do fórum desta cidade, h catorze (14) boru do 
dia trinta e um (31) de dezembro próximo vindouro, serio lr
vados a público pregão de venda e arremataçãt> pelo Porteiro 
dos Audl1órtos desta Comarca, a quem :nals der e maior lance 
oterecer acima de Cr$ 135,000,00 (cento e trinta e cinco mil 
cruzeiros), os bens lrr.óvels per<rnceotes a Arnaldo Pereira da 
SIiva, penhorados a Antonio F«ret ra Duarte e como cecioo~
rla Anunciação Ferreira Torres, conslltuldos dos seguintes : -
O prédio de numero cento e oitenta e quatro (!84), da rua Sr
bastião de Lacerda, nesta cidade-, e o retpecuvo terreno pro
prlo que mede dez (10) metros de frente e no, fundos e trlnla 
(30) mttros de extensão de cada l~do, da frente aos lundo1, 
limitando dos lados com o transmitente e nos fundos com Jo1~ 
Oullberme Pereira, desmembrado de maior porçã<,. E para 01 
fins acima Indicados, foi passado o pre1enle edlJal rom o pra
zo de lrlnta (30) dias, que será allxado no lugar de estilo e 
outros de Igual teor que serão publicados no "Dlirlo Ollclal" 
deste Estado e em um dos periódicos desta cidade. O que cum
pra-se, observadas aa lormallaadea 1,gal,. Dado e passado ne•
ta cidade de Nova Iguass,1, Estado do l(,o de Janeiro, aos v1n-
1e • nove dias do mês de novembro do ano de mil noveceo1us 
e cinquenta e sete (1957). Eu, Raul An/o,.io da Silva Junro,, 
Tabelião, subscrevo e a,slno.-0 Juiz de Direito: Enlas ,1/a,-
zano. 2-3 ------------... ~~~..-~ ---. 
PRffEllURA MUNltlPAl DE NOVA IGUASSU' 

Resolu,ão n. 605 
.Autoriza a Conms!o, sem prlYlléglo, do ,ml10 
telefônl<o do Munl<iplo e dí outr11 provldêadas 

A Câmara Mnnlcipal de Nova lguassú, por seus 
representantes legais, d ecreta e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Resolução: 

Art, lº - Fica o Prefei10 Municipal autorizado o COl)Ceder, 
'.óiem privilégio, mediante concorrên •ia p6blica, a e:tploração do ser
, iço telefônico do Município, obser,ada:1 ai. disposiçõh contiJ:u ua 
presente Re<1oluçâo. 

Art. 2° - O prazo de duração da concessão sení de 25 ( ,-jy. 
te e cinco) ano<J, contados da data da homologação do reõ!pectiTo 
contrato pela Câmara Municipal. findo o qual, o cooce11iou.itia per-
111auecerfi com a integral pruprieda<le Jo'j ben~ uli.li,c,ados ua prc,
l."IÇJO dos serviços 

Art. 3º - O ser,iço tclefõoico con11t11rá. de iu:italaçLi.o teleíü· 
nica local, siisterua automático e re-,pectha rêde e,:terna, com capa. 
l.'idade apro"\iruada de 5.000 t.:cmioab, no .Município. ,,.ua ;i;enir 
ao'! a'l'lioante, localizados dentro da !lede e da. lo<::alidade3 ood• 
hou,er um míninrn Je 300 a,,sinante!I, em zona u jer delimitada 
pela Prefeitura. 

Art. -t0 
- A conce-,,;ion6ri11 de\"erá manter o jer, i,:u telefõ

uito local em trftfego mútuo ~om a Comp.1ubia 'lele fõnk.i 1;ra,ilei· 
ra e outra<1, de modo a pos ... ibilitar as comunicarõe, tele-fôr1Íl'<U par.a 
fora elo terr itório do Munidpio. 

.\rt. .)0 ~ .A couc-e-1sioné.ria in~talar:í telefone:; públin, .. : 
a) - um aparelho pua <:ada grupo Je :!O\J (lh.1· 
.t.eotoi.) onde hom er rêdc local; 

~ 1° - Cad.a. ligntào pedida des .. es ou para c::1-.e-; a1>ardho, 
?ter.i cobraJ.a ,lc acôrdo com a,-, Urifa-t em , igor, 

~ 2° - \ in::1t:1lação de telefon<!ll p6blicos só se íarft em e•· 
tabrlecitnenlO'i ((Ut." oít-rttaru ª" net·f"<itâtfa'3 coodiçõe~ de higiene e 
deefüo, 

Art. 6° - ~erJ obri~at6rio o ewpr~go de cabo11 aheo• ou 
iuLterrãneo:1. it opçalo da conce-.'lionária. «-m tôda, 8$ •ia1 públic·a• 
f'm que ':f("ja ne1,:e'l-,ári:i a 1,•ulu<.'a.;ao de mai, de •iote (20) circuito.. 
é",cetuando,i-.e o-;, ponto.. t'lll que ht.i!i linhu ,ejam usada• eir.du_.i, 
vamente pua u ,;ervi~o intf"rurbauu ou p3ra usinante-. lot·:1li.zadt>~ 
na .t.ona rural. 
. Art, 7° .-\. conce--1;;ionária Jwderú L·ulocar e manter 'iUU 

lanha~, t·abo,. aÍ'r4"4U e- »ubterrâneot, pu1He~ e iuporte~ eu, 4uai,1quer 
h>~raduuru"I p6tJlit·u1 por ou<le ti, er ~tC' e:.tenJt'r !irU.- -'lil"Ui!,·u-., 
uh"rnaJa1 111'4 1•0-.tur.1-1 munit'lpai1. 

\rL Hu .\ L'nnrc.•~.,iuuHri~ "uJerú !uJtlar .1u ..tt\ore1 C""Ú.lh:a 
11'"1 IIU lt;.IJl'"tO Je >Uai lioh.-.. , >IC'Ulpre IJlh" Uljlll'i.U púi~Jlll tra.~~r 
rn::tl.1..1r11~vs ou i11krrur,1J.1t', 110 nn iço h:ldVnü•u. 

.\ri. lil" Utntru Ju peri1ut'tru urL.rnu u11u :.i:-r;1 pHmitiJi 
-' n,lol·ai;au ÔI.'.' pu~te111 de- n1aJelf"a. 

.\rt. 1 li ~•H trrdw• ou.te liut.n rr e1.tt'Oitau •Ulitc-rr.ioe411 411 

com:! QUIU lOS,Sbl& 
!'.r&nJe, <.·oztnha com fogão t:1 

gás, banheiro complE-to, âreft 
de S'?'rvJço e v&renda Ver t, 
rua M&I. Floriano Peixoto, 2·Hi 
e tratar no Rio pt'lo tele! in~ 
23-3232 ou em Nova Igua!lsú 
pelo telefone 245. Pre~os: CrS 
4.000,00 e S.500,00. 1 · 2 

Alugam-se quartos para ra-
pazes solte1ros no 

centro da cJdade, á r ua Ran
gel Pestana. T r a t II r à ruA 
Qul~tlno Boc"luva, -435, no 
Escritório da O.T A.I.. 1 U 

r·un,1·ruio11ari .. lil·.-rú ohri4:.a,-1• ;l re4·ou1po,i4;•·u Ju ca(i;iruenlo e: J~
LU1t1,1 obrai pont'"ntura 1tanllk.1d1t. 

. :\~t. 11 - Our:lote a ,i;:1:"ncia do '--oattato. • ('()m't" .. iooiria 
ler.1 1l1r~Ho " u.m lurro hquidu míoi010 a.aual de J Z010 {doz~ por 
'~ntu) t-obre u JU1to çalor da rfde- tddô.oi..:.J., depo: · J,.. a,wdida" 
tudati- u de.:t~r,a, .... inclo<Jiçe •• de depreciaçU.o e- H de- formaç-io. de 
r .:ae-~va~ legau ou ~,tatut6riat da coo~t"Hi-.,111hia. mio pode.o do a 1m• 
por-l~ocia a 1rr deduzida at:uialweote, p 1r J a fornuç1lo d :u reien .. 
l,·~81111 ou t':-1tah~tjriu, excedrr de lS~v (,iuiMe por.' ,:nlu) do jotlu 
,;.alor da r,rupric-dade da con l"'e-oionJrio m> Munic·lpw. 

(Con,lul n• p19ln1 1e-9ulnte) 



Hão ~ueime os restos ~e cultura !:s~~}e~ud!s!º~: 
O velho hábito de queimar os rebtos de cul

tura deve ser totalmente abolido, pois desbarata 
a reserva de humus da terra, conduzindo-a P.o 
~sgo~amento e esterilidade. Quando a queima for 
mev_1tárnl, como no caso do algodão, deve-se pro
cede-la em dia calmo (sem vento) e sêco, a fim 
de que a terra aproveite da melhor maneira pos
sível as cinzas ricas em fósforo e potássio. 

selho Administrativo 

- -. -- __ _... 

ttRBEIO DA L\f1GIU 
a) - Tomar conheclmemo 

e arquivar a Revista Ilustrada 
do Jacarépaguá T. C.: b) -
tornar conhecimento e arqui
var o Boletim Informativo n. 
5 do Vasquinho de 111 o r r o 
Al(ndo; e) - conceder licença 
pelo pra~o de 12 meses ao 
a..;sociado Samuel Teixeira de 

~·J;@-f•Mi:l~ii?t#i:ht=Uil44'i:t,ti•l•M#;,Wf#411: t SiUl·M•i4\ilk-,J 
,. fundcidor. SILV:NO de AZERl::DO ___ , ~ 

Red. e Oficinas : Rua Bernard ino Melo, 2075 Tel•fooe, 180 

ANO XLI NOVA IOUASSÚ (Estado do Rio), 15 DE DEZEMP.RO DE 1957 l'i. 2.126 

E;tportac,ao brasileira de banana P,wla: d) - Incluir no quadro snclol, como contribuintes, os 
Maratona I E=--º=----=-' _T=--=-A-=--~• S 

A cxportaçilo brasileira de banana, relativa ao ano de srs. Armando de Sá Bitten-
1%6. clcvou-s~ " 9.403 000 cachos. contra 10.586.000 em 1955 court. Joaquim Fernandes, EI
,, 11.%1 ,OJ cm J95J. Conquanto se verUicasse queda na ex- zc. Alves da Silva, Almir Alé
pnrt,,di<>. o valor do produto subiu no triênio cltarto, ou se- rtio llarbosn, dr. Paulo Frôes 
ja.m Cr$ 319.825.00U,OO e111 195·1. CrS 363.912.000,o,, em 1955 e Machnclo. Oell\1n Almeida ll!au
Cr$ ;;s1. >3.tlll0.00 no ano passado. rioio e Aldo Silva; e) - coo-

A banana foi expor tada p,lra pfLíscs da Europa, Amé- ceder 2• via de carteira de 
r ,cn Jo Sul, América do No, t,! e Central. A Argentin,1 figura .J,Ientld«de ao sócio Cvro Sou
cm pl'imciro lu)(ar com 7.865.114 cachos, seguida ela Urã- sa Marinho. matricula· o. 1.36t; 
)Jretlnha. com 810 .. 103 c,ichos (algarismos bastante inferiores 1) - conceder carteira s<>clal 
oos de 19Jã e 1954, que atingiram, respectivamente, l.585.286 its sra•. Lenita Tourino Bar
e 1.~J7A66 cachos). ~osa, Luzia de Sá Freire F.ir-

0, embarques foram roalizados pelos portos de San- nandes e Lldla Maurlclo de 
t os, Antonina ~ P,rnmaguá. - segundo lnlorma o Serviço !,-,mos: g) - Incluir no Deº" I ;tatistlca Eo,nõmioa e Finonceira do Ministério da Fa- parlamento Feminino, como 
zen<lá. sócia coutrlbulote, a sta. AI

Conclusão da :1~ página 

cos er1Juiam~~e P sussurros 
t:1e ouviam, P~rcebia.-se o es
rôroo ,le todo~ na tentativa 
d~ transmitir ao examtnaniJo a 
resposta exata. Se ê•te o ia-
1,ia, um sorfr•,o. nma .. xclarnn
ção antecediam a volta à nor
malldatlc. A tranquilidufle vol
via ao seu lug•ri por momen
tos a teosàu s~ rtesn1n~da 
para retornar depols. 

ílegistro de Imóveis da 2• Circunscrição de Hova lguassQ 
Hermes Gomes da Cunha, O!icial do Registro de Im6. 

veis da 2ª Ctrcuoscriçi5o. 
Pelo presente, atendendo ao que lhe foi requuido pela 

Empresa Granja Paraisa S. A., intima Adelino Martir,s. Alve
rma de Oliveira Jorge, Alzira dos Santos Lopes, ;. lzira dos 
Santos Lopes. Antonio Pereira da Silva, Antonio P~reira e.a 
Silva, An~onio Z1.:zarte da Silva. Arlindo Corrêa d, Santos, 
Ary Henrique Stadler, Aureliano Borges de Carvalho. Bene· 

iii~~ac~1~~~~~ ;i~aiêB1~:tae~~f!~ nfn~~e~~a°n1oe ~=io,c;~:~~ 
Ferreira, Eduardo Pereira Dias, Eduardo Pereira o; "lS, Enées 
de Ar;:iujo Trinrlade, Francisco de Oliveira, Hélio Dias de 
Lirr.a, Ivan da Silva Araujo, Izabel Francisca de Fr..- iça, Iwan 
Grigorowit~h. Olinik, Iw~n Grigorowítch Olinik, Iw~n Grigo. 
row1tch Ohn1k, hvan Grigorowitch Olinik. Joel Adiala, Jorge 
Cândido do Amaral. José Sandianes Perez. José Sandianes 
Perez. Jcsé Sandianes Perez, Luiz Guilherme s~_iueira da 
Fonseca, Luiz Messias Targino. Levy Corrêa das CI âgas. Ly
gia Roberto, Manoel Ft:rreira Gonçalves, Manoel S,lles, Nil
ton Pereira do9 Santos, Osmar Petrelli de Mello Rt>is. Rayl
da Macedo dos Santos. Ren~to Carretero Pinto, F .1fino Ro
zendo de Jesus. Sebastião Francisco Gomes, Sebas 0 ião Moa
c1r dt: llelo, Sebastião Moacir de Meio. Serafim Pais da Sil· 
va, Waldemar Bezzoco. \Valdir Paulo. Walter Cypriano Costa, 
Zilda Gomes Baptista e Ma r y Martins R o dr i g u e s. 
por se enc(Jntrarem em lugar i g nora d o, para compa
recerem em seu Cartório, á rua dr. Getulio Vr1rgas, 90, 
nesta cidade, e pagarem as importancia.s de CrS 11.287,oo, 
7.668.oo. 7.579.oo, 6.-113,oo, 6.996.oo, 6.996,oo, 8.910,oo, 6.646,oo, 
10.416,oo, 10.535,oc, 6.330,oo, 6.330,oo, 5.197,oo, 9.-157,oo, 9.457,oo, 

------------~~~--------------
O Volante Duas Pátrias 
leva ao conhecimento do povo deata cldede, que ee 

acha lnatalado à rua Ministro Mendonça Lima, 46. 
ô Volante Doas Pátrias està sob a compe

tente direção de Eduarcre Raymundo Martins, que 
atende dlàrlamente com aulas a qualquer hora. 

AO VOLA#TE DUAS 
Rua Mio, Meadonça Lima, f6-tiOVA lOUASSÕ-E. do ltio . ,., .... """'"""" 

Resolucão n. 605 
((ondusao da página anterior) 

.. 

§ 1 ° - Cato o líquido ao.uai. calculado de acôrdo com êste 
artill não atioja 12°10 (doze por ceoto). a concessionária, após de
roon raçúo contábil ao Poder concedente. poderá reajustar os pre• 
ços le seus serviçoi de modo a obter o lucro mínimo acima esta
bele, ido. 

clone Furtado de Mendonça; 
h) - de,lgoar como auxlltar 
de Secr<tarla o associa cio 
Paulo Oscar Pio Gomes dos 
Campos; i) - fazer um a;,êlo 
ao quadro social para com
parecer ao churrasco a ser 
reallzado no próximo dia JS, 
no Ginásio dos Esportes: j) -
agradecer ao exmo. sr. Go
vernador do Estado e bem 

1 

assiln ao sr. Diretor Gerente 
da Lote, la do Estado do Rio 
o aux11Io prestado ao Clube; 
1) - nomear para a noite de 
convivência social (Bingo de 
Natal), a ser realizado no pró-
ximo dia 22, os srs. Cristollno 
Cbaves, Domingos Panela, dr. 
Oélio Cardoso, Lamartloe Pi-

Por vêzes, bobagens ditas 
com aquela con clc~üo Ingê
nua <las almas inianlis, con
tligiavam os n!-Bi~tenteR e o 
riso estn1;.tin, unf:-3~nno. A co-
1nl~,1ie. e n, ão, sulJ::-.liluía o 
dnuna. 

A~ crianças demonstravam, 
calmas. os t-eUij couhccirnen
tos. Se concorrentes fôssemos, 
melhor nilo !arfamos. Ao con
trflri<\ inúmtra1' vêz~h fomos 
incupaze~ de soll1C'inoar ques
tões propostas. Leve apreen
são acuelia-oos, t:mtão, como 
na expectativa de que a per
gunta nos !ôsse transforlda. 
Todavia, a c a d a resposta 
mental que acertâvamoe, urna 
alegria ln1ima nos assaltava, 
tilo !orle, a ponto de se trans
formar em sorriso, sinal tx
terior do contentamento. 

Céleres passaram as horas. 
Terminada a waratona, como 
que deepertamos para a rea
lidade diuluroa dos nossos 
a!azeres e preocupações. Aos 
poucos, engolfados neles, dei
xamos de ser crianças e vol
tamos à triste condição de 
homens. 

11.3fü,oo, 8.307,oo, 8.307,oo, 5.197,oo, 6.857,50, 6.413,oo. 7.100,oo, 
12.190,oo, 4.860,oo, 4.680.oo, 3.640,oo, 4.800,oo, 10224,oo, 6.-113.oo, 
9.782,5<1, 12.190,50, 13.545,oo. 6 413,oo, 6.330,oo, 7.668,oo, 6.857,oo, 
8.277,oo, 7.182,oo, 6.996.oo, 7.029,oo, 7.668,oo, 6.243,oo. 6.996,oo, 
9.720,oo, 9.457,oo, 10.607,oo, 8.346,oo, 8.307,oo. 9.782,50, 6.142,50 
e 10.607,40, respectivamente, referentes às prestações atrasa· 
das dos lotes de terreno s:.tuados na ''Cidade Jardim Cabuçu'', 
em Cabuçu, no 2° distrito deste Município, Queimados, por 
êles prometidos comprar, e as que ~e vencerem até a data 
do pagamento, além dos juros e custas, scb pena de, decor
rido o prazo legal de 30 dias, serem os compromissos rescin
didos e canceladas as respectivas averbações, nos termos do 
art. 14, parágrafo 5º, do Decreto 3.079, de 15 de set~mbro d~ 
1938. Nova Iguassú, 12 de dezembro de 1957. O Ofi1·ial: Her· 
mo, Gomes da Cunha. 1-Q 

§ 2° - No caso de lier obrigada a pôr em vigor aumentos 
aala iad, decretados pela justiça trabalhista, ou oriundos de dissídios 
dirir. ido~ pelo Minh.tério do Trabalho ou acordados com os sindi
cato: de clas,e, a concc'isionária, apó-. demonstração contAbil ao Po
der concedente, pochrá reajustar suas tarifas, na proporção nece5Sá· 
ria para compensar o aumento de despesa pro,eniente de tais alte, 
raçôeit salariais. 

§ 3º - O Poder concedente poderá oh!jtar o aumento tari• 
fário d e~de que oâo lhe 1:,eja feita a pré, ia demonstração contábil 
de que tTatarn os padg-rafo'J precedentes, ou ,erifique a sua inexa

res de Melo, Laerp Cbamba
rell Prlsco e Heron Gama Ba
slle; m) - autorizar a Vice
Presidência dos loterêsses Fi
nanceiros a efetuar a cobran
ça, com a batimento de 50º·,, 
até o dia 15 do mês de janei
ro do ano vindouro, de todo 
o débito de sócios contribuin· 
tes, juvenis e Departamento 
Feminino decorrente de men
salidades atrasadas, d é b I t o 
êsse relativo ao perlodo com
preendido até o mês de no
vembro último. 

HE:'IIRIQUE FERREIRA 
Hermes Gomes da Cunha, O!icial do Registro de Imó

.0_011 o o ~00 ~ a I O O o o O o O IX" veis da 2ª Circunscrição, 
Pelo presente, jllendendo ao que lhe foi requerido pela 

Empresa Granja Paraisa S. A., intimai Aceil José Costa, An· 
tonio Leopoldo da Silva, Antonio Lisbõa, Aida Sardinha Gon
zales. Alfredo Coelho Castinheires, Ariovaldo Pedro Arão, 
Aristóteles José da Silva, Ataide Pinto da Silva, Càndido Dias, 
Carolina Simões, Cecília de Oliveira, Crisolino Rosa de Sou
za, Dom:ngos Ferreira de Queiroz, Dulce Lopes Silve. Edgard 
Carvalho dos Santos Emygdio José dos Santo$, Francisco 
Felix Diniz de Armas. Henrique Bove, Jair da Cruz Lopes, 
Joaquim dos Santos. José Guilherme Gall, José Leite Guima
rães, José Pereira da Silva, Levy Antcnio de Lyra, Maria das 
Neves Gomes, Manoel Roberto, Ovídia Petronila da Silva, 

tidão de11tro dt 60 (&essenta) dias, 
Art, 12 - A cooce!isionãria poderá adotar plano de alto fi. 

uantiamento. 
Art. 13 - A cooce.hiooári1 gozará de i!,enção de todos os 

Nova Iguassú, 10-12-1957. 
Altair Soares Pereira. 

2° Secretário 

imposto, municipal,. Edital de Convocação 
ArL 14 - A coocessioobia fornecer6, gratuito.mente, apare

lho, e linhu nece:,s6.rio~ b repartiçõe, municipais, sujeitas, estas, 
apenat, ao pagamento dali, taxas de tr;íiego mútuo, quando fôr o u90, 

reunião no dia 27 do mês cor
rente, às 20 boras, em 1• con
vocaçã.i, e, para ss 21 horas 
do mesmo dia, em 2' convo
cação, caoo não se verifique 
número na primeiro, a !lm de 
s~r apreciado n peiliclo for
mulado pelo sr. Presidente do 
Conselho A<lmlnblrativo. 

.\rt. 15 - A coocessiooãria goza.ri do direito de desapropriD· 
çio, na forma da legi,laçio em vigor, relatiumentc aos prêdios e 
terreno~ necC!->'!>;i.riO'!i ao scn·iço concedido, correndo por sua exclu· 
1iva conta os ônus du dcsapropriaçõe~. 

\.rt. lG - A coocest.ionúria poderá transferir ou arrendar no 
todo on em parte, a , or.cci.~ão do f!eniço, p.issando ao-. suce!.lsores 
tôdas a~ obrigaçüe11. direito!t e 'faotagem1 cootratuai!i. 

Art. 17 - Para. 11:aranlla da boa execução do contrato. 3 con
cc:bionária deverá caucionar ua Prefcitur:i. no ato da a-.:-iinatura do 
contrato, a quantia de CrS S0.000.00 (cinqueata mil cru.t:eiros), .:m 
mueda corrente do l'ai", ou em titulo~ de Dh ida PúLlil-a. 

Nova Jguassú, 11-12-1957 . 

O Presidente do Conselho 
0<1lberativo JIO E. C. Jgunssú, 
usando dqs atribuições que 
lbe $ão conlcridas pelos Es
tatutos em vigor, convoca os 
srs. Conselheiros para uma 

Fernando Nunes Brigagào Paulo Roberto Campista. Paulo Roberto Campista, Pedro 
Presidente do comiclho Oehberntivo Guterres de Oliveira, Pedro Nascimento. Raymundo do Ro-

FOTO ELITE Atende••• a domicOio pará euameDl!)-
Betn.tos para docamentot em SO _mi .. 

"""''· Espeeialisu em rtprodnçlo de remto• • erayon, s6p1a • 
óleo. Vencia, de miquinu, , líhaeo, q111dro1, sn&o~ • albllJIJ, 

Jt•• Mere1\al Flor)Ho, U4J-Le)e-Tol, 4U-....,_ ,-111 '--------------------

sário Silva, Sebsstião Braz Caldas, Sebastião Gomes da Silva, 
Sebastião Pereira da Silva, Sebastião de Souza, Valdemar 

Art. 18 - Dentro de trinta (30) dia"• contado~ da Jata da 
puhli .. :açao da pretiente Re,,.oh:u;<io. o Prdci10 baixará o re-.:pt"elÍH) 
t.dital de C.:oocon~ocia públiC"a e o fará publicar no-t órg~o, oficiai!! 
da Muni<"ipalidade e em jornai<J da Capi,al }cderal, vara -.ua .tnai!t -----------------------,, 
ampla di·rnlgação. 1 SR. COMERCIANTE : 

Rodrigues da Silva. Valdemar Rodrigues da Silva. Vicente 
Batista de Lima, Vanderlei Cassano. Waldyr de Costa Pimen· 
tel. Walter Calandribi da Costa e \Vilson Ribeiro dos Santos. 
por se encontrarem em lugar ignora do, para comparecerem 
~m seu Cartório, ã rua dr. Getulio Vargas, 90. nesta cidade, 
e pagarem as importancias de Cr$ 6.Q55,oo, 5.247,oo, :-tn6Q,oo. 
; 016,oo. q,720.oo, 4.747,oo, .i.747,oo . .i 664 oo, -1725 oo. 6. n4,oo, 
ô 955,oo, t>.9'16.oo, 6.134,oo, 5.802,50, 702<1,oo, 8.~46.oo. 5112,oo, 
5275,oo, o.677,oo, 5.8:lO,oo, 11.HO,oo, 5247,oo, i650,5o, 5.1<16,oo, 
t, 020,oo, t, 020,oo, 5.842,oo, Q 782,oo, n. 7R2.oo, o.541,oo, 6.330,oo, 
7.233,oc, 4 431,oo, o.:130,oo, 6.95,,oo, h.9'16.oo, 4.431,oo: 5.0t,-1,oo, 
7.224,oo, 5.564.oo, 4 72S,oo. 5.751,oo e 7.540,oo, respectivamente, 
referentes às presta<;ões atrasadas dos lotes de terreno situa
dos na "Cidade ,Jardim Cabuçu", em Cobuçu, no 2º distrito 
deste Município, Queimados, por êles prometidos ccmprar , e 
e~ que se vencerem até ~ d ;,.ta do pagamento, além ~as c.us· 
tas f' juros, sob pene de, decorrido o prazo legal de JO dia~. 

Art, 19 - A conce1'1~ao :.Ó t>nlrará em , i:,.::or apó-. a horuvlo· 
r.açiio de., re~pectho c:ontrato pela Cámara Munit-ipal. 1 

_ _Art. 20 _ A prc~rnte He~oluç~o~ ,i:,.::urará a J~artir da i;ua pu· 1 
bhraçao, íkanJo re,·o:'.!aJa; a!lo d1-.po,1çor-,;. t-m cuulriJrto. 

Prelt-ltura Muolcipo.l de Nova lgua,•ú, J3 de dezembro 
d~ JY57. 

ARY SCHJA \'O - Prefeito 

... 
l3azar São t?aulo 
FERRAGENS, flNTAS, LOUCAS, MATERIAL ELETRICO, 

CRISTAIS l ARTIGOS ESCOLARES 

Teixeira & Aze,reclo 
1\v. Nilo :Peçaaba, 8.!J - Telefone 3l11•J20 

NOVA IGUASSO _ - E. 00 RIO 

Qualquer associação de classe s6 é forte e poderá 
zelar pelos interésses de sua classe tendo nela grande 
número de associaJos. 

Unidos seremos fortes. Peça a sua lnscrlç!lo ao 

Sindicato do Comér<io Varejista de Hova lguassú 
sede própria : Rua 13 de Maio, 85- 3° andar - Sala 305 

'--------------
I 

o GURI 
A CASA DAS ROUPINH~.S PARA C~IAM(AS 

Uniformos Colegiais - Rendas -
Lãs - Linhas - Botões. 

RUA MINISTRO MENDONÇA U.~A. ZZ6 - r.ov A IOUASSÕ 

1 
serem os compromissos rescindidos e canceladas as respecti· 
va~ averbações, nos termos do art. 1--t, parágrafo 5°, do De· 
crdo 307'l d~ 1~ de setembro de Jt)füt Nova Iguassú, 12 de 
dezembro de 10Si. O Oficial Hermes Gomu do C"n~o. 1-2 

COMERCIANTE ou INDUSTRIAL 

Faça da 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
a defensora de seus direitos e prerrogativas 

.Aurstên<la furidl<a ai 3° ., su. e saba dos, des 9 ;s 12 horu 
Rua .\lendonça Lima. :!36 - Sobreloja ........... - -. ___ ..., 

f FA-~t ~~i~~õ~:~:i~·D:ct~M~~i-~Nô l 
! azeite puro de oliveira «torneia». lata de 1 quilo : 9ã,oo - Bacalhau da Noruega, quilo: 61,oo - Bacalhau do rort1, graudo, quilo: 10.11 / 

j Vinho Castelo, garrafa: 16,oo ~ lo~os os ~emais artigos ~e Natal serão vcn~i~os pelos precos mais ~aixos. t 
Rua Otãvio Tarquino, 197 (em frente ao Paraue de diversões) , 

1 __ .... ~..,.·--·---............... - ... - .......... - ... ~ .......... - ... --.... - ... - .......... - ... - ...... - ... - ...... _ .,.,_ ., ..... ___ ----- - - -- - ___ ..--
......... --· o 
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