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l'llCl:\I.IIA·SE o Ano !So- A 
ro. sempre portador LA PI S ... 
fins mais ragueiras es

p"r'rn'-'"'' em todos os lares, ,,11 t,1110,,. o~ po,·os. me~mo 
entre.\ aquetP~ que , J\'em soh 
0 Jugo na escra\·JdAo 1 

f'R ra o complemento da 
,rrsndln.-.a rla1A, pa~semo!'- a 
uma síntese dta. evolução do 
oal•odárlo, Jó muito ronhc·cl· 
da de multo~ dos nossos lei
tora• . . 

Evolução do 
Calendário 

o primeiro calendário oc i
deotal foi instJtuldo por Rô
mulo. o lunrlador de Roma -
1 CJdad~ Eterna. O ano era 
compo,10 de 30~ di~s. dlstrl
buldos em dez meses: Mar
Uus. ,\prlll•. Malu•, Junius. 
Qulotili<, Sextills, September 
Oetober. November e Deccm
ber. 

Aperfeiçoou a obrn Numa 
Pompll!o. suces,or ,te Rõmu
ln, adicionando-lhe os meses 
de Janu.sr,us e Februerius. que 
paHarern a figurar como os 
prtmeir-0s. Setembro. Outubro, 
Xorembro e Dezembro que. 
pelo seu sentillo etimológ,co, 
corresp·,ndiam numericamen
tt aos 7°. 8°, 9" e 100 meses. 
p&Haram a designar os nono, 

décimo, décimo primeiro o 
décimo segundo 

Esta lei foi a Que vigorou, 
durante seis séculos. até que 
o graode imperador romano 
Júlio Cés~r. o '·Conquistador 
das Gálias", empreendeu a 
segunda reforma, zom a de
nominação de Calendário Ju
liano. Subordinou-o à realida
de do ano solar que só mais 
tarde se demonstraria corres
ponder ao tempo rigorosa
mente exato em 4ue a Terra 
realiza uma revoluç&o com
pleta em tõrno do Sol. 

O calendário J uliano lixava 
o ano em 445 dias. p elo que 
fol cogoomloado o ano da con
fusão. Lugo se estabeleceu a 
necedsárla harmonia entre o 
ano civil e o ano real ( ou 
trópico, que é Igual " dias 
365,242217, arrellonllado pela 
Reforma em dia• 365,25. Esta 
fração, equivalente a seis !Jo. 
ras anuais, converte-se em 
um dia de 4 em 4 anos, ou 
seja o 29 de Fevereiro do 
ano bissexto. 

O Triúnvil'o Marco Antônio, 
depois do passamento de Jú-

Jio Cé-~nr, prop<",._ qur em ~ na 
honra o mê~ l.lo ~cu nl\"'t·I 
meoto. Qnlntm~. se denond 
o <ts!'-e Julius, e o SPnsutn Rn 
mano, maifl lorde, t'Ol honra 
do lmperndor Augu,.tf'. ttlh>· 
rou pttrR Augustus n dt'noml
nação do m~s S1xtf1fs. 

rontou-se o tempo por lon· 
,zos qujo2,e ~éculOH. ma~ <.lo 
ar rerlonder o uno para dia:-
:J65.25 resultava anualmente 
uma diferença. que emborn 
mlotms e não iodo a l~m úc 
0.007783 do dia, totalizava em 
1582 UJO BVRnço de 1•) dias do 
ano dvil eôbre o an o real. O 
Pdpa Gregório XIII. pa ra cor
rigir êsse ~rro. dete rmino" 
que naquele ano , e denomi
nasse dia 15 o dia 5 de Outu
bro, seguindo-se dai pa r dian
te a ordem normal. e com 
Isso e com o mal• que deter
minou. o ano civil tornou se. 
quase, a expressão do ano 
real com um êrro, in!loitesi
mal, de um dia em 5000 anos, 
ou seja menos de 18 segun
dos por ano. 

(Conclui na 3' página) 
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fl(ERTA feita Simão Pe
dro perguntou a Je

m: 
- Senhor, como saberei on

dt encontrar nossos maiores 
lllmlgos? Quero combatê-los, 
1 nm de trabalhar com eli
dêncla pelo Reino de Deus. 
Iam os dois de caminho. 

eatre Calarnaum e '.\lagdala, 
ao sol. rutilante de perfumada 
ll&llhã. 

O Mestre ouviu e mergu
lhou-se em longa medHação. 
lulstin1o, porém, o discípulo, 
êle respondeu benévolamente: 

- A experiência tudo re
vela no momento preciso. 

- Oh! exclamou Simão im
paciente, a experiência demo
ra muit!ssimo ... 

O amigo divino esclareceu. 
lmperturbá,·ei: 

- Para os que possuem 
"olho, de ve,·" e "ouvidos de 
ou11r", uma hora. às vézes, 
basta ao aprendizado de ines
quecíveis lições 

Pedro calou-se desencanta
do. 

Antes que pudesse retornar 
aa Interrogações, notou que 
alguém se esgueirava por trás 
de velhas figueiras, erguidas 
à margem. O apó,tolo empa
lideceu e obrigou o ~lestre a 
Interromper a marcha dc,·la
rando que o desconbeéido era 
UID tarbeu que procura\·&. as
aa.a,ná,lo. Com palavras ús
peras desaliou o ,·iajante anô
:m1º a ala,tar-se, ameaçan-

lHI sob forte irritação E 
QUnd~ tentaya agarrá-lo. á 
Vh a força, diamantina risada 
~ lêz oum. A suposiçAo era 
... justa. Ao Invés de um farl
aeu, loi André, o prúprio ir
llllo dêle, quem •urgiu sorri
dente, &!;sOciando-se n peque
na raravana. 
",Jesus endPreçou ex prcssi 
~u Rhto a Sirniio e (1btr•m pe· 

. - P1:dro, nunca t P ,•sq,Jt:· 
\b d!! qut- u mt'rln .. ,1m ~l d · 
'~Hiirl 1, tt-rr1vel .. 
t Ht:cuml,Jl!~lo o 11rupu n.11.o 
,~vla_m_ avançadv ffiutto. 

0

4uan· 0 8\lstaram um levita que 
Pecltava passai?eos da To r.1 e 
lbes dirigiu a p1ilavra mPnos 
1•pelto~o. Sim~o in~·ho1J de 
,. lel'B Heagl,1 e discutiu lon-
1• ela lól>rânct" lr!lterna até 
~~! o intnlocutor JuJ;u ~me
=ntado 

O M•att•, até eot~o s!len· 

\Curso de 

Educacão e História 

LUZ ACIMA 
Newton Gonçalves de Barros 
(Especial para o CORREIO DA LAVOURA) 

cioso, fixou no aprendiz os 
olhos muito lúcidos e inqui
riu : 

- Pedro, qual é a primeira 
obrigação do homem que se 
candldata ao Reino Celeste? 

- Amar a Deus sõbre tõ
das as coisas e ao próximo 
como a si mesmo. 

- Terás obserrndo a regra 
sublime, neste conflito'/ ... 

Mais alguns passos e en
contraram Teólrasto, judeu 
grego dado à venda de per
rumes. que informou sõbrc 
certo Zecõnias, leproso cura, 
do pelo profeta nazareno e 
que fugira para Jerusalém, 
onde acusava o ~fessias coai 
falsas alegaçôe.s. 

O pescador não se conteve. 
Gritou que Zecõnias era um 
ingrato, relacionou os bene
l!clos que J esus lhe prestara 
e loternou-se em longos co
mentários, amaldiçoando-lhe 
o nome. 

Terminado. o Critito inda
gou-lhe: 

- Pedro. quantas v é z () a 
perdoarás a teu irmão '! 

- Até setenta vêzes sete 
replicou o apóstolo, humilde. 

O amigo ce leste contem
plou-o, calmo, e r~matou : 

- A dureza ,.,,, u m r arrasco 
da alma. 

Não atravessaram grande 
distância e cruzaram com Ru
fo Gracus, velho romano, se
rni-paralltico, qae lhes sorriu. 
desdenhoso. do alto da litei
ra, sustentado por escravos 
fortes. 

Marcando-lhe o gesto sar
c:1st!co, Simão !olou •cm re
buços: 

- Desejaria curar aquêle 
pecador impenitente, a fim de 
dobrar-lhe o coração para 
Deus. 

,Jesus, porém. alagou-lhe o 
ombro e ajuntou: 

- Por que instituiriamos a 
\ iolência 110 mundo. se o pró
prio Pai nunca se impôs a 
ninguém ·1 A 1·aiduJe é um 
vt'rdugo sutil. 

* . 
Dai a minutos, para repas

to !lgeiro, cheg• vam à hospe
daria modesta de Aminadab, 

~~ •. 'tfn~i~~~to tll!di~~éii~~i;o"~ 
os erro~ e desmcrndos da Cõr· 
t t•, ao que Simão correspon-
11eu, colaborando na poda 
,erbolis t!ca. Tibé rio foi invo
e udo lmpie dosam~ntl• 

Finda a palestra, ,Jesus per· 
guntou, ao discípulo, se acaso 
c.,li\'t'l'J. tsl~uma Vl'I. t· m Ro
mH. 

- :Sunca. 
Falaste e o m tamanha 

tl~scnvoltura sõbrd o Impera-

_r~:-Diretorts u::l Colégio Leopoldo e Escola 

Técnica de Comércio env:,m c1 ,s r 1 seus 

alunos ao corpo d-cente, cJ C' nle, fun

cionários, coloborar.!ore. e amigos :is me

lhores vo tos de paz P,p1rJuol e prosperi-

dade cristã, pelo ANO NOVO. ___ I 

admissão gratuito no 

dor que me pareceu estar 
diante de alguém que com êle 
houvesse privado intimamen
te. E acrescentou : 

- Estejamos convictos de 
que a maledicêncla é um al
goz terrivel... Pedro, há preci
samente uma hora procuravas 
slluar o domicilio de nossos 
maiores inimigos. De entao 
para cá, cinco apareceram, 
entre nós - o mêdo, a cólera. 
a dureza, a vaidade e a ma
ledicênda .. Colllo reconheces, 
nossos piores i oimigos mo
ram tm nosso próprio cora
ção. E sorrindo finalizou : 

- Dentro de nós mesmos 
será travada a guerra maior" 

IRMÃO X. 

NOTA: 
1 - Envio aos queridos lei

tores os votos amigos d~ Boas 
Festas e um voto amigo 1.h· 
paz e prosperidade paru 1958. 

2 - Abri minhas colunus 
para a página de educação do 
Irmão X. - N. G. B 

H Á coisa <.te umos dua),l 
semanas. avf:-t ·i um 
menino do cur -,o pri

mário cio Ginásio lgu• ssuano, 
o qual. Otsl,mtando todo o en
tushu:imo inftsolil que tinhtt 
podtdo reunir. cam\uhava uo 
h1do de alguo~ culegbr-. mtth, 
retraídos ou com menos ru· 
zões para t1lei{rla . prochunuo
úo quase lolntc rruptumeate: 

" liu passe , 1 ... Eu pas•el, .. " 
fttzla-o, porém. ,·omo ~E' t>x 

pcr hneotttsse lnt·o~r~i vt'I n1·
ce8etdade <.le que o ruuo<to 
lo telro tomasse c'.1111h~cimc•11to, 
" naquell• rnel'\1110 jn~1a11tc
t.10 t1l1J~t1lar tin:ulo. ' 

1~ possl\'td qut• H t•uforlu do 
~ur oln \Ir~~~ tt tithc1t i r 11u 
tr1:1s t·ou~idtniiÇÕ~s. 1·111 túr11 1,, 

por exemplo, <10 juetUictatlo 
n•ct:do flé r~prO\".t\'Üo, upós 
um ano 11:ti\'O r,ouco feliz. o 
que hu.\ crtn t'Xlf?ido c.::lúrço 
I IICtJ01Ull1 ll o tt UIUtnOd Uhtb 
para ~vJLur o IU)Utri,glo Imi
nente, eot-ieJ'lndo. as~lru, o d~ti· 
11ba!o \'ltorloao. 

Ocorreu-me ao vê-lo e prln
ctpalmente ouvi-lo apenae a 

Colégio 

Sobe a 42 mil os eleitores 
qualificados até ontem 
O Cartório Eleitoral. s ito na Sala Desembar

gador Atatde Pa rreiras, tem atendido ultimamen
te a centenas rle pessoas que desejam alistar-se 
ou substituir os seus títulos antigos. Aié ontem o 
número de eleitores qualificados subia a 4·~ mil, 
prevendo-se ago ra. com u prorrogação do prazo 
leita pelo Presidente da República, que o total 
de e leitores neste Município seja de 60 mil ou 
mais . ------------------------

Aos prezados amigo;, leitores, assinantes e 

anunciantes do CORREIO DA LAVOURA 

de boas lestas e 

._m_ui-ta_s_r_e_lic-id_a_d_es_n_o_de_c_or_re_r_d_e _1_9_ss_. ____ I 
formulamos os melhores votos 

Pagamento de impostos 
sem multa de mora 
Em virtude da Resolução n. 599, sancionada 

e promulgada pelo sr. Prefeito, estão os contri
buintes da Prefeitura Municipal dispensados do 
pagamento da multa de mora. incidente sôbrc 
todos os impostos em atraso. desde que sejam 
pagos até 31 do corrente. ..... ~~----........ ~ ... ~ .. -... -··-·----·---~--
O que Vai pelo E. e. lguassú 

Passos de grande impor
tância !oram dados nesses 
últimos d tas em bene!{clo 
da causa da nossa Agremia
ção. Por iniciativa do depu
tado Edésio da Cruz Nunes 
foi proposta à Câmara Legis
lativa do Estado a inclu.ão, 
no orçamento para JU58, de 
uma subvenção a favor do 
E. C. Jguassú no valor do C1 $ 
iU.01'0,UO. A propo-içilo cm re
leréncia sofreu emenda apre
sentada pelo deputado Lui, 
Guimarlles, elevando seu to-

tal para Cr$ 200 000.oO, tendo 
a mesma sido a pro, ada pelo• 
nobres deputados daquei• Ca
sa Legislativa. 

Ainda por iniciath·a do de
putado Luiz Guimariles foi o 
nome do nosso Clube inclui
do na relação das org•nlz11-
ções que, então, seriam lJene
hcladas com as sult\·enções u 
scre,o concedidas pdu (,.,te
ria do Estado do H!u llc Ja
neiro. Dias apó,, convidado 
que foi por aquela organiza
ção lotérica, o nosso presi
dente, dr. Nelson Soares. com
pareceu aos seus guichês ,. 
recebeu a importância de C1$ 
10.000.00, valor da sulJ\'eoçjio 
que nos !oi reservado. 

Nesse mesmo dia, " ,Ir Nel
naturalldadc da el\teriortza- soo Soares conse~uiu, aind:•, 
çOo do coatent•mento que lhe receber da_ Secr~t,r_la etc 1-J. 
iu pda almu. do modo ruido- nanç~s ~o hbtHflo a 1111p"rtân
so, nlio bá dúvilla, mas t,en- ela UrS 30.000!00, _rcs1a1,1,• !'. · 
to de r~stri~ôe• ,lc qua14u~r uma proposiçao feita em 195,l. 
1,idole, que sf\ 0 tempo raril I pelo ~ntão deputado Arruei" 
provàvetisenlo surgir Negreiros; bem como empe-

nhar importânc,a equivalente, 
A idade realmente parece que deverá ,er recebida den

gue nas vai Urandu, a quase tro dos próximos dias . rclati
lvdos. a e,poataaeldade de va a uma subvençao propos
manlleatnções em publico ou ta no ano cm curso pelo de
na preseuç!l d~. e•tranbos. pulado Luiz Gulmariles. 

((on,lul na ultima paginai 
Mull•> r aro perrmt1mos se r-: 
vch: li <.·r hrnça rxis teote cm 
nós, diaute J~ um triun to ou 
UIU (O:iUCel)SO, ~ 110 ::J lll tl l i \' 8• ~.~ ..... ~~---·.,.. 

advettiárlo merecet. n rt>$t1l
tado favorável"; "A!iuul, ti
ve st)mente um pouc-o mald 
,te sorte. ·1 

riu.doe terrenoi:-1, rom exceçtlci 
tnlVt'I: do i•t-p o r ll\'o, o,11lt> n iio 
t:1t1hc rnot-", l·ln rl·~r1:1 , conl rul,1r 
no~SU!i \·lbr u(;Õcl"i, IIUSS (h C II 
lustat-1mo~. 1111~!-io~ 4mar~ores. 
11os1:mti J1:cepçõet1. Fnquautc\ is~o. por ,lenlr<l. 

E procurumoP, l',ternumeo. :t~:r~~,~~s~t~s tôcd:m ':'r~i~! 
te ao meootL encer ttr coiu um de ê xito de nossaa diUgêo
"!air pio.," ct,• super!lcle, Que e las ou, no caso oposto, in
ch~g-a s i:Jer qu~i--t: lndlfcren· tetr amente eufóricos em face 
çe, nossas d~rrotRr; e noei-ati da conquista do triunfo alme
vl_tó rlas, escudando-nos por jado - no fundo a gritar alto 
vezet1 t:m trae~s poncJ~ra1.Jtu1, t: a bom som. como o garoto 
tanto quanto permtt.. o mo- l ue outro dia. "Eu paa-
mento ou a aituaçllo ( 'Meu sei! ..... 

Afrânio Peixoto J 



2 COH.IIO DA 1.A'IOWIÃ DomJ.ngo, 2{J Xll -1 IIO? 

Natal ~a trian~a Po~re < 1 H E l<iUASSU' 
HOJE - "Estam~ul com Errot 

Notin~as de Morro nuudo NOTAS ESPORTIVAS 
Distribuição Domiogo 6ltimo. 

pela maobi , no 
1.;rupu .b.iic-olar Rao,:tel Pe<1tana. 11 

Comici1;ao Orllaoiz.adora do Natal, 
10b a pre,ci,1i·ocia da aro . Ario,la 
Barbo..,3. S(·),iavo, procedeu u di'I• 
lribuit:lo a J mil criança'J pohrf' "
de far1 oda~. fubla, <1aborir1t·<'I. tal, 
co, dore~. bala .. , bonet'll", Lota .. e 
outro" Lrinquedo,.. foi um3 fe<,ta 
-realmente grandio'ia para aquele" 
wilba,.,.._ de crianças _ pobre'! que 
encber:"IJU I" depeÕdi-nciai do 
Grupo F"rolnr, em l!IDll maioria 
menioe-. le,·audo o cartão e rec;-e. 
Leodo 115 pre~entes do bondoso 
PApai ~ oel, graças ao apoio va
lioso do comhcio e da ind6-.tria, 
do poç ,, em geral e aoe esforços 
empre~.!dO!I pela Comissão orga· 
ail.ador:i. 

DATAS fNTHIAS 
Fizera m a nos nes te mfs 
23, menina Marll. fllh:i do !>r e 

srJ . . \.\.moei da s uv.1 n.-11a: 

Flynn, Come-1 Bor :her e Nat Kln:: 
Cole. 

Hor,rlo 13,!50, 15.4~, 17,40, 19.::t~ e 
,21,31). 

SEGUNDA A QUARTA-1-'EIRA -
•• ;.talueo por mulher''. filme nar:lo• 
nal. com Zé Trlndad!!. Conc-hlt.'i. 
Matcarenhas, Zez6 Gonzaga. ze'tl.: 

(l)o correopondenle 
lféllo Lopes Ferre ira) 

A mis'I~ .tto Galo rol 11.~lsttda po1 
r;:(r.lndl? numero de ftl-ls. C11mpal 
pois fol celebrada no adro d ;1 tt.re~ 
i.l, ,~ve :i OflM.'i-la Pe. AIOl5in RU1h 

Ocpt,b de ;tl,:uma relutaoc-la o 
sr Arm.1ndo PirM dl '\pu1 l1 .J m, .. ;no 
;, vertanc-:i muntclpal. 

Nova lguassú vem fazendo bo,n intercâmbio esportivo 
E..itá em rP,-,ta hoje o ( ·a io '-lartio~. rom a apresPnt ~"l'i'l d•• 
,1uatro gran'1P.., m1 inl r1 plnF1 t1 ·1 ~··n Campeonijto . J- ,·la<lual 
\la-icullno 41n Vollhol Suvl\ I1r:1a;i;_"'u, Campo~. N1terh1 ~ \'nlt>t 
HP-don,ht em cote; 1. nuina H.ulcnt1,::u ,1emoo~tra':àt> de vatn
•·,•:,; a o Br .n·i\cir· • <Je \'ol ibol. 

Fon<:<:ca e 'l\\tro<1 . 
.l.l, SI', Alf'X1S G l<Ammslttí'y, re~I· 

dcn1C? r\O Hh.1: 
2]. mt'"nina Lulza Euláll11, füha do 

s1. e s r .1 . Ver-e:adr>r Manoel Quhres
ma de Ollvelrn: 

QUJNTA·F"EIRA A DOMfN(";O -
"Dlo~utnho··, filme nactonal, c-o,n 
Hf'llo Souto, Norma Mnntrlrn c> JO~ 
,é Pollc-ena. 

- O Morro At:tdo F. e. vonará 
para o onn a dlspular o •!&mpeon.a· 
to. Para tanto filiou-se nov:i.mente 
n LIU, da qual, mesmo h-i mutto 
nfastndo, ~ um ::tos !unl'.ladllres, 

Retôrno à Liga Vol ta as h;•s~es de,portlvas <la 1,m O \for. 
ro .\gn ,lo [· . ( . turln fa,:en(lo cr€'r 4~JP pu-

Uclparú 1fo r ·aropPr :iato \ lunlc ipal de Futelinl ,10 pr•-x.imo ""'º· 
23. menln:l Maria t nes, t1lha do si· 

e s,a. Ar tur da S ilva; 
23. me nlna 1\1:ula das Gra1.·es. fll~a 

do sr. e sra. J -,~t'- Pe1eh,. d'" Sr,u<.a; 
n. Jovert'I Paul,, c ..i~rnl B.ag.-. : 

CINE VERDE 
- O Va<iqulr,ho ~,ct·urslonar~ a 

'-'assouras no dia (1 de fevereiro 
qu~ndo f'nfrf'n13rá o F,. e. Varou: 
rPn::ie, Lo20 m.;i!', estará no balrro ~!:.,;, Eu~rnla, Jogando contr::i. n A \la-

Posse dos dirigentes da Mentora dos Esportes 11 ia ~ •• prc.~eo. 
h·~ p rebl1leotes. representaute s tle cluhe~ e muitQ-. coovids
tlo~, houve a reunwo de posse. na Liga, rio l'rr-,irJeott-. \'tce
l'rt>sideotc e Conselho Fiscal. Por delerencla espec·lal ao 
lr.abalho e!lclenle da ,Junta lJiaclpllnar Desportiva. !oi con
v1 111<10 par• presidir os trabalhos o dr Fernando Cel-o Gui
marães. secre tariando-os o s r. ~laooel Lopes Sodré. F'oram 
prnpossados Nlcanor Gonçalves Pereira. Presidente (reeleito). 
\\'aldemar SIiva, \'ice-Presidente, e Marildo Pires Domloguea. 
M , noel Loyola d Admar Moseoso. memhros do Conselho Fis
ca l. Ouviram-se vários oradores eoallecendo a atuação de 
Nicanor G. Pereirs, que agradeceu com palavras espnaoco
sas de grandes inlelativas para o bien!o 1958-195'1. J:lati~as 
vúrl~s !otogralias. Ao champanhe talou o sr Joaquim H!bel
ro, Diretor Desportivo da Rádio Solimões. 

--·~--. ..-..-~~ 
Bo~s Festas 

23. menino Jo~é Antónlo l:"acheco 
FIiho; 

2.1, s ta . Va lnlr Cavalcant l Bezerra: 
2,1, sr. Newton da Silve ira (Dodb). 

residente no Rio; 
24, maestro Ab lllo Murtlnho. resi

dente e m P~dre Mt~uel: 
24, menina Eneida , filha do sr. e 

sra. Januario Faraco; 
25. sr. Paullno de Melo Fontes, re

!-ldente no Rlo; 
25, d. Nataana Pimenta de Vas

concelos. espôsa do sr. Teócrlto de 
Vasconcelos, residentes no Rio~ 

25, prot.• Natallna Fernanda da 
Silva Candra: 

25, menlno Re inaldo Ribeiro Mas• 
ca-renhas: 

HOJE - "Homens q1,1e f-.>ram te
i-a~ com Randolph S 1tt. 

AMANHÃ E TER Ç A-F'EIRA 
··como US9r ac; curvas", com Setty 
Gr:,ble e- Sheree North: e ··os peri
gos do Supez:-•homem .. , com George 
Reeves e Noel Nelll. 

QU ART A E QU INTA- FEI RA 
•·s.:.b ado vlo lentf'l", com Victor Ah· 
ture e Richard E:gan . 

SEXTA-FEIRA A DOMINGO -
" Ao d espertar da paixão' '. c-om 
Glen n Ford. Emest Borgulne e va
lerle Frtnch. 

- A'!radecemos e retrlbutmo11 os 
votos de Bo:lS f('stas QUf' nos en
vlaro.m stn . I1,·onerJ.ta da Sllva. me
n1na M;lrla 10:::abel Soares, sr. e sra. 
Sebast1ao Joaqolm Ribeiro, dr. Bo· 
ltvard Gom~s Assumptão, Sap:ttar ta 
N . S. da Conceição e Casa Jor.l- Sil
va. 

- AnlversárJo de casame nto : ho
ie.;1~rô.e sra. Antônio Elpídto de car-

- Batisado 1~. menina Tânia, t i
lhinha do sr e sra Oécto Ferreira 
Sampaio. 

- Falecimento : 27, sra . Eleo:dna 
Outmardes Leopoldo. 

Recd1emo, e retrlbu!mos, 
agrad,•,'ldns, os cumprimen
tos e oto~ de Boas Festas ~ 
feliz Ano Novo dos geguintes 
amigos dêste jornal: 

Banco Predial do Estado do 
Rio Jc ,Janeiro S. A. 

25. menlna Maria Lucta, ftlha do 
sr. e sra. Alberto Balis ta Martlnho; 

26, mentno Fellsbelo, !ilho do sr. e 
--------~~~---~~.....-~·· 

1957 1958 
Já escolhida a nova diretoria da liga Tes?urelro. Ro-

már1co LI ma; 

Cia. T. Janér, Comércio e 
Indústria. 

Domingos Antônio Palmeira 
Neto e Senhora. 

C,lDtor Inácio Loiola. 
H. Dubols. 
VW, S Teodoro Ltda. (Jar

dim Bon Esperança). 
Sitra~ô. 

sra. dr. Francisco Manoel Brandão; 
26, sta. Edla Vieira; 
2G, sr. Edgard Borges de Menezes; 
26, menino José R.angel Rosa: 
26, menino Lulz Augusto, filho do 

sr. e sra. Aul Garrido; 
21, d. Nadir R. Soarer., espôsa do 

sr. Antonino soares: 
21. sr. FeHi. da Silva: 
27, sr. SHvio Sampaio Dtnl2; 
21. d. Violeta Ptmenta Vleira, es

põsa do sr. João Fernandes Vlelra; 
!8, nr. Amadeu Lara Jr .• chefe lo-

cal da Cla. Tele{õntca Brasileira; 

SA\llÂ\O NA\UlRO 
Deseja a todos os amigos e fregue
ses Boas Festas e Feliz Ano Novo. 

Rua Bernardino Melo, 2117 

Secretário. l\laooel Lopes Sodré. Asiessores - VoUbol. Luciano 
Nogueira Ramalho: Futebol, Mauro Miguel Garcez; Basquete
hol, L•ooldas da Silva Barros; Futebol de Salão. Lnecy Si
"'ª" Vasconcelos: Tenls de Mesa. Jorge Campos Teixeira; 
Ciclismo Alberico de Sá Bittencour!; Diretor de Festas e 
l'ropaganda, Gllto Nascimento. e Contencioso, dr. Fernando 
Cebo Guimarães. :-___________ , _____ _ 

Ferrando Vasconcelos e 
fuaclo >árlos do DCT de Nova 
lguas& '>. 

28. sr. João Junqueira (Joãor.lnho): 
28, sta. Cleusa Alves Damasceno: 
28, menino Sebastião Neto. filho 

~~~-··---------·~·~ ...... ~~~ Boas Festas A Liga lguassuana de Desportos. envia 
a todos os desportistas. autor1d1<les. 

clubes, diretores e à imprensa !alada e escrita dêste 
próspero ~funiciplo votos de Boas Festas 

e feliz Ano Novo. 
Agêi..cla do Banco do Bra

sU S. A. 

do sr. e sra. dr. Sebastião H. de .Ma
tos Filho. 

Reunião da Arcádia AO PUBLICO 
Nicanor Gonçah·es Pereira - Presidente 

Luiz de Oliveira Ca valcantt 
e Fa11.1illa. 

Fazem anos hoj'-" : 
- sr. Dermeval Gouvêla (Vavá); 

Na próxima quinta-leira. dia 
2, às 21 horas, na Sala Minis
tro Rodrigo Otávio do Fórum 
l tabaiana. vai reafüar-se a 
primeira reunhlo mensal em 
1958 da Arcádia lguassuana 
de Letras. já sob a presiJên
ela do brilhante cronista Cial 
Brito. 

Os empregados do Cine lguassU ai,:ra· 
decem a todos que compareceram ao 
festival e desejam ao distinto público 
amigo Boas Festai: e Feliz AnJ Novo. 

----------------------
Distribuidora Auto Peças 

"Dautop" S. A. 

................ ~·-----
- sr. ValQulr Sobral, antigo e ze· 

1oso functonérto dos Correios nesta 
cld.ade. 

NOIVADO 
Contratou casamento no d.la 24 do 

corrente o jovem Saad M.llton, filho 
do sr. e sra. Milton José Milton, 
com a sta. Terestnha Góis, fUha da 
sra. Augusta 061i. 

- A Empre,a A. Vaz Teixeira e fi· 
lhos a nossa mais sincera e profunda 

f~~~~d5!i~ ;~ó~pe~o ~~:.agem de Boas 

E. C. 1 G U AS S U' Associação dos Contadores e 

Resoluções do Con- Despachantes de H. lguassú 
RESOLUÇÃO DO SR. msi,nm : 

NATAL DOS GUAR• 
DAS•CANCELA 

- Ao Comércio lguassuano, que t:em
pre nos prestigiou com os brindes pa
ra o sorteio, nosso profundo reconhe
cimento, co,n 1o1otos de Boas fe~tas e 
Feliz Ano Novo. 

selho Administrativo 

F:!te ano, o Natal dos bo(Qildes 
guardu•c8.Dcel1 foi hem melhor, 
graças aos doo.ativos espontâneos 
daqueles que mais reconheceram 
o trabalho realizado pelo9 referi· 
do!! senidores da Central e qui• 
1eram dar·lbe~ agora um pouco 
de alegria. 

Enlace Luiz Carlos -
Lília Teresinha Curso Antonio de Pádua 

- Ao l'tr. Ca1los Marques Rolo, que 
patrocinou o filme do nosso festival, 
nossa sincera ~ratidão, com votos de 
Soas Festas e feliz Ano Novo. 

Os guardas Clarindo Cardoso, 
Albertino Nuues. Sebastião Oli
'feira de Sousa (Mineiro), Albaoo 
Afonso, Benjamin de Oliveira, 
Luiz Esperidiio e Pedro Ventura 
j6 receberam. cada um, crS 300,00, 
aum total de cr$ 2.100,00. 

Cootêm a li'-ta do Natal dos 
guardas ~ seguiotes as~inatoras : 

Já publicadas a 15 e 22 1.650.00 
Colégio Leopoldo 500,00 
Djalma de O. Jnnqoeir, 200,03 
.Mercadiobo FaixaAJUarela 200,00 

Total dM donativos 2.550,00 
Recebido, pelo, guardas 2.100,00 

Saldo . . . 450,00 

Dia 21 do corrente, o enlace ma
trimonial de Luiz Carlos e LfUa Te
reslnha foi um acontecimento social 
nesta cidad.e. êle filho do sr. e sra. 
oeputado Mfu to Guimarães e ela t1-
ll\a do sr. e sra. ltalo Tourtno. 

f'oram testemunhas do noivo, no 
ato dvU, o sr. e sra. dr. Luiz Gon
çalves e da noiva o sr. e sra. Cus· 
t ód.lo José da Silva. E na cerimonia 
religiosa, muito bonita, realiza.da na 
igreja de santo António de JacuUn
ga, serviram de padrinhos do noivo 
os seus paiS e da noiva o sr. e sra. 
dr. Da.rei Ciannl ~arlns. 

O novo e distinto casal recepcto
ncu os convidados, encantando-os, 
na magnifica residência dos pais da 

º't~fi. carlos e LUia Teresinha fo· 
ram a c~xambu em viagem de núp· 
clas. 

ANIVERSÁRIOS DE 
CASAMENTO 

Fizeram anos neste mês os se
guintes casais : 

23, sr. e sra. Alutzio do Nascl.l'nen-

toh. sr. e sra. Ubr.ldo Storti; 
24, sr. e sra. Antônio de Padua No-

br:t ST. e sra. Francisco Joaquim 
Ribeiro: 

2 '.,, sr. e sra. Serafim Torrentes; 
2d. H. e s ra, Djalma d e OUvt!lra 

Realizou-se dia 23, nesse 
educandário, o encerramento e a u te I a perdida 
<lo ano leti"º· com entrega 
das provas e pt'émios aos alU· PE>rdeu-~e a cauttla n. 249í da 
no~ que foram promovidos '=' Caixa Econômica Feder .. t iocal, 
distr,buicào de doces ~ brio· ~m nome de Nono Stanescou. 
quedos us crianças pobres. 1-3 

1 A Diretoria do Curso de Datilografia Washington 
luiz, com sede à av. Nilo Peçonha, 436, 
sobrado, nesto cidade, deseja aos seus 
amigos e inúmero; alunos, extensivos a 
suas famílias, Boas Festas e Feliz ~no Hovo. 1 

A. A. FILHOS DE IGUASSÜ 
Hoje. domingo, matinê ln· 

fantil com inicio ,,s 15 horas 
e grito de Carna vai à noite, 
com Inicio ás 21 horas. In
gresso com o r ecibo do mês 
corrente. 

lray Ignácio - 2° Secretario 

Despedida 

tste 11ldo, com outras cootri
buiçõe- que chegarem a esta re
dação. o.a 11:uarda,-cancela poderão 
recebt'-lo depoiit de amanhã. d~s
pera do ano novo. 

J~~?~~-lr::sra. o arcmo l\tres Rau· 
nhe ltU Agradecimento 

Ernani Esmcraldo de Figuei
redo Júnior. na impos,1bill· 
d11de de fazê-lo pessoalmente, 
serve-se deste meio para des
pedir-se de todos os seus co
legas e amigos que deixa nes
ta cidade tão hospitaleira. e 
tem o prazer de lhes oferecer 
"'ua nova rc:-;idcncla, à rua 
cap. A vellno Bastos. 380. em 
c ,·uzeiro. Est. de Sl!o Paulo. 

a) Agradecer os votos de 
Boas Festas enviados pelos 
,rs. Geraldo de Robert•, GU
ton do Na~cimento. Luiz Aze
vedo, C. R. Vasco da Gama. 
Fornecedora de Mat~rials dr 
Construção e Orquestra Ita
guajuard: b) arqum1r o ol1clo 
1911/57 de 19, 11/57, do Chefe 
du Setor de Relações Públicas 
d; Ministério da Educação e 
Cultura; e) Incluir no quadro 
social llo Uepartamen:o Fe· 
minino. como contribuinte. a 
, ta. Luciene Licurcl do Nas
,,,mento; d) nomear o sócio 
J,uiz \'lcente Ladelr11 Guiroa
rJes para o cargo de Diretor 
do D~partamento de Cou!e
rénclas e Expvsiçües: e) oo
rnear os assochtdos Agosti
nho ~larttos Duarte, Altair 
soores' Pereira, ,\rtur da Sil
rn. Azi Garrido. A "elino Pin
t,, Bento, Artur Maurício de 
J.e,uos. Brnid do Almeida Mau
rício, CristoUno t bave•. dr. 
Cia I Brito, Darci Giammaltey 
, hui!. Doiniogos Panela, dr. 
f·'ernando Cel::;o Guinwrãe~. 
ller,>u da Gama liJsile, Hugo 
Papaléo, João Martins Duarte 
Hlho, Jair \'lana. José de 
~loura. Lamartine Pires de 
Melo, M•noel Quaresm11 de 
Oli velra, Mateo Paladino, Nel· 

a) - Fazer constar em ata 
um voto de pesar pelo !ale 
cimento do associado Romual 
do dos Santos ocorrido em 
18 do corrente. 

/\ova lguassú. 19-12-1957. 

Manoel P•dro de Almeida Couto 
1° Secretário 

~l"JYYVVtN 

cl~ do PresidPole do Clube 
constituirem a Comissão pro 
molora dos festejos carna,·a 
lescos do ano d~ 1953. 

Nova lguas!iú, 23-12-1Hã7. 
Altair Soares Peteira 

2° Secretário 

Edital de Convocação 

DR. SDINT-CLDIR COSTA 
Sr. e s ra. \'ereador ,Joaquim 

Al\·es de Frelta•, s111is le ttos 
com o restabeleclmento de 
seu Ulhtoho AUia, vêm de pú
blico expressar os seus agr a
decimentos ao distinto umlgo 
e competente clinico. dr. J,ur 
Nogueir a que, com •ua dedi· 
caçào e constante assisti-ncia. 
conseguiu salvá-lo de tão gra
ve enlermldade. A êsse con
ceituado médico iguas.uauo a 
sua eter na g r111ldilo. 

Nova lguassú. dezembro. 1957. 
,011 Marcos Belém, Orlando 
So«re•. Oldeinar Chaves, Os
,·al 10 Mendes de Oliveira. 
Ob,· rtal Santo,. R<>dollo Qua
r e::-. ma de Oliveira, Rubem Pa
qu, lot de Al,neid•, Sflvlo Sam
pa ' " Dlniz " Yeutura \larllos 
IJ11arte pare, sob a presldên· 

O Presidente do Conselho 
Admluistrallvo ao E. C. lguas 
sti. usando das atribulçõe• 
que lhe silo conferidas pelos 
Estatutos em ,tgor. coovoca 
os srs. As:::;ociados para se 
reunirem em Assembléia Ge 
ral Exlraordinárla, no dia b 
de janeiro prc.ximo vindouro. 
àe 20 boras, em 1" convoca 
çllo. e, para as 21 hora• do 
mesmo dia, em :L" convoca
çilo, caso não se verifique nú 
mero na primeira. a 11m de 
ser discutida e votada a re
forma dos art.• 7° e seus pa 
rágralos. ~º e JO', dos Esta 
tutos ESPECIALISTA EM CRIANÇAS 

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

Coosult6rlo . Residência · 

lu 13 de Maio, 85--'r•po 203 
Edlllclo Imperial 

Nova lguaeaú 

Rua Tabelllo Murllo Coita, 168 
(Prosseguimento de Paulo de 

Yrontln) - Tel. 17 

~.~.!~~!i~ .. ~! .. ~ !.!!,~~ l 
DlREÇÃO DA 

PROF." TERESA DA GRAÇA MADEIRA PEREIRA 

Plano, Acordeon, Violão, Violino, Teoria 
Musical, lnl<ia~ão Musical, Canto, Har

monia, •Ballet•, Bailado Espanhol 
e Castanholas. 

Aulas diurnas em sua sede própria 

Rua Se~astião Herculano de Matos, 12 • T r.!.108 ._ ___ _ 

Nova Jguassú, 28 12 57 

r O GR[MIO RECREATIVO 1 
REAL DE ICiUASSU' 

Deseja ao seu distinto qua· 
dro ~ocitt l. uo:; co-frmn.os 
e aroi::tos Boat; Festas e 

proi-;perlJade Cl1' 1958 

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 

RONALD CARDOSO ALEXANDRINO 
l nscrlto nt1 Orc1,•n1 c.Ju:oi Advogpd• o: 

t·:~crttúriu R~sl<l~ncl• . 
Rua Mal. floriano, 2036 C. 17 lua Paulo Frontln, 61 --s. 10 

Dlàrlamentr, d as 9 às 12 h: TE>h'íone 
1
r11 

Nova l~UtlSbÚ - Est.udo cio Hlu 

DR. ALCIDES FATOREWI 
MEDICO OE CRIANÇAS 

t 'unt>ultas tUà riame ntt· de.· 1 as t.i hora s J a torilt-

!'on•ultórlo · 
Av. Amaral Peixoto, 350 
(artlga Rua Mend t11•çc1 Lima} 

l ' undar - ~ala .J 

H~sidt•ncia · 
Rua I!ita íio n t aiv~s. t;t;o 

'-: O VA I G I .-\S$1°' 
b~t. du Hill .__ _______________ _ 

Nova Iguassú. 2K-12-57. 
Nelson Soares. Presidente do C. A. 

I ESCRITOR IO ILEX 
SrH\'IÇOS GERAIS DE CONTABILIDADE. 

ADMIN!STRAÇ.i.O E CORRETAGEN"S 

ALEXANDRE RAPHAEL 
Tlespachanle IXCIA S RAPHAEL 

Rua dr. Cietulio Vargas, 197 - Hova lguassú 

.------------------.. 
ijazar São 
--------------------
FEl!RAGEHS, Tli~~AS, LOUCAS, MATElllAL (t.ET~·(O, 

CRISTAi! E A~TIGOS ESCOLARES 

Teixeira. & Azetredo 
nv. NIio Veçanba, 8.a - Telefone JIQ,J'.JC l 

, OVA l~UASSU - f. 00 AIO _J 
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t4a1aocete da rt•ct>iLu ,., eles 
,a dn haJle rt•111l1ado a 

r.12-19:'17, JlTII Amhulatorlo 
OTONIEL BELEZA !U>A\ §;E})11A.NA 

~ata R 1rbartt . 
\'roda d•· ron,·ltf'~ 
fiar e Ralnh• 

1.!f.lSflJIII 
1 19:1,r,1 

'I cus olhos dore8, sereno~ 
Que belos mimos que sno ', 
Há néles magoo aceooa 

(Juaodo em tl·mt olhos mergulho 
Meus olhos, dêk~ an~lo~otJ, 
Como QU<' escuto o marulho 

Dl• \'entura e dt~ iluello 1 f)p um sonhado mar de gozoL. 

foo\·lh"tt 1!i11,no Absorto, ao vt'-lo:-., ::tuponbo Tl·u~ olho:i mf" taz~m crentes. , 

1 lâmpada :!7.nn <Jue dois deut1t"8 kltlcelrnt1, A mim, do mundo desrrtdo; l 
t' rhfraras 60 Oo l Pura embriagar-me de t1onho, P'or h•ue olho~ t:lo 8umi>ntt•, i 
6 ('c,pos .f'>,O(I Palpftum nPs~es lu7.cfros... Mlnhu. vida lt>m e:i,nthlo' 
: 11t•• de Uota 90 tYr 
~ metroi; de n~att:,ria · t 
· plástlrn a 6N,OIJ ~O.J,00 Dêasee olhoH, em que espelhat-1 Para os meus st>nhos amenos, t 
:1,:.0 melro• de 110 io:;,oo Teus soohoa em al,·orada P b · 
~ correjas a 15

'
00 115

'0(
1 1 Os deuses mandam ceoteÚm•... H:r:o: ~;~.q~i"hosu:~::o:, _.,.u, J 

Total da de.pesa 796 oo F. els minha alma extasiado ! C'oovite• em prorusilo ! li 
~a!d,, liquido 2 677'.oo 

Teus olhos silo singulares P• ra afastar mil abrolhos, 
Balanceie da receita e des- 1-mli·s que um ~êol,, condu•. · ld d 

P
esa do baile realizado 8 ~ , l'ara ter um so cu a o, 

i1-J2-J9ã7, pr6 Ambulatório - Tall•mãs flutuando em luares, Deixa que eu fite os teus olhos, 
Santa Bárbara. Kadlaodo bênçãos, a llux... lleixa que eu sonhe, acordado! 
renda de coo,1tes 2.500.00 , 
Bar e, HaJnba 2 285,00 -·,...·-~-----~· .. ·~~-~-----~..-·~,._.~.......,._ 
,...dYGI p•r• o baile · 
Naldlr Plsaol 
Jalr Oby Trigueiro 
Manoel F'. '.•logucira 

Total da receita 

Despesas diversas 
Orquestra 

).1)()0,0U 
l.000.00 

50,0o 

6.8:l5,00 

899,00 
:woo,oo 

Total da despesa :l.899,00 
~aldo liquido 2.936,00 

Nova lguassd, 26-12-195;, 
!',ACIB AML'M FARAH 

Tesoureiro 

Dr. Silvino Silveira e 
Cambuquira 

Seguiu para Carubuqulra, 
ante-ontem, o nosso prezado 
companheiro de trabalhos dr. 
SUvloo Silveira. acompanhado 
de sua exma senhora d 1.1-
dla C. de Silveira. 

A sua permanência oa agra
dável estância hldromioeral 
sul-mineira será de uos quin
ze dias. ----------------------TIPOGRAFIA E PAPELARIA 

SÃO SEBASTIÃO 
-- DE= 

Norival F. da Silva Pinto 

Deseja aos seus amigos e fregueses Boas Festas 
e Feliz Ano Hovo, esperando continuar a 

merecer a preferência que lhe foi 
dispensada no decorrer do ano. 

Rua Bernardino 
'.\ova Iguassú 

Melo, 2169 
Estado do Rio ----------~~~ ...... --

Impôsto Sindical 
Srs. Contribuintes : Ao pagarem o seu imposto, exijam 

que .seJa pago em Guias do Slndi~ato de sua categoria eco
ntmu~ (ramo de negócio) de sua Base-Territorial e pago no 
Banco do Brasil, como determinam o ttrtigo 586 da Consoli
daçlo das Leis do Trabalho, Decreto n. 36.818 de 25jl/955 e 
Portaria do Trabalho n. 129 de 17/9/957. O imposto que !or 
Pl~o er_n desacordo com o determinado nesses dispositivos le
PlS é irregular e inexistente. Pec:-am guias ou escl~recimen· 
~ das 12 às 16 horas. - SINDICATO DO COMJ,:RCIO 

'J'
AREJISTA DE NOVA IGUASSÚ. - Rua 13 de Maio, 85 -
, sala 30,;. 

João Alves da Costa - Presidente 

DARCY CIANNI MARINS 
ADVOGADO 

Escrit.ório : - Rua Getulio Vargas, 58 - Sala 6 
Das 9 às 12 horas, dlàrlameote 

Residência : - Rua Tabelião l\lurilo Costa, 100 

!2:4 de dezembro 
1602 - O mosteiro do Rlo de ,Janeiro compra "1000 

braças de comprido para o sertão rio nclma, e JOO de lar
go, llcaodo o rio lgoassú oo melo, • E,tevao de Araujo e 
sua mulher Catarina Bitteocourt". 

1914 - É Inaugurada a F.staçlio de Rocha Sohrlnbo 
da Linha Auxiliar. 

31 de dezembro 
1936 - Na divisão administrativa o Munlclplo consti

tui-se de 9 distritos: Nova lguassú, Bonfim, Cava, Caxias, 
Estrêla, Merltl (ex-Sl1o João de Merltl), Nllópolls, Pilar e 
Queimados. 

1937 - É mantida a divisão de 31-12-1936. 
194:l - A dlelsão territorial para o qulnqueolo 19H

J9-l8 passa a ter cinco distritos : Nova lguassú, Belford Ro
xo, Cava. Nllópolls e Queimados. (Desapareceram Caxias e 
lmbarlé - ex-Estrêla). 

1943 - Pelo decreto-lei 1056 é crl•do o Muolclplo Duque 
de Caxias, com os distritos OuQue de Caxias, Merltl. Eitrêla, e 
parte de Belford Roxo desmembrados do Muolclplo de No
va lguassú. 

1 de Janeiro 
1734 - Nasce em Maraplcu o dr. Clemente d0 Lemo• 

de Azeredo Coulioho. Formado em Direito pela Uolverslda· 
de de Coimbra, foi professor do Colégio Militar de Portugal 
e desembargador da Casa de Suplicação. 

1916 - Celebra a l' missa na Igreja de Sto. Antôolo 
de Jacutlnga o padre Alfredo Barbosa da Silva. 

1939 - São lo vestidas em vilas as localidades : Quei
mados, Cava, Nllópolis e Bellord-Roxo. 

~ de Janeiro 
1724 - É concedido a Clemente Pereira de Azeredo 

Coutinho e Jorge de Sousa Coulioho a sesmaria de C•bu
çu de 4.500 braças. 

1883 - Falece o vigário Aotôoto d0 Santa Maria Ma
dbleoa, um dos 6 r11nde, propulsionadores da conslruçi\o do 
igreja de Sto Antônio de Jacutioga. 
____________ ..; ______ _ 
Entreposto São Jorge 

AVIS.\ A SUA DISTINTA FREGUESIA QUE: 

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

Rua Mendonça Lima, 233 em frente do Banco de Minas Gerais 

Uma grande Ca!-a em rrcntê de um grande Banco 
CUIDADO COM OS J\TRA VESSADORES 

---------------------r Ânôu~RÂ ÁGÔRÂ SEÜ êÕLêHÃo -DÊ MoiAS êoM -
APENAS CR$ 100,00 DE ENTRADA, NAS 

mARACAnÃ 
Concessionários dos afamados produtos : 

DRAGO E PROBEL 
Estofados modernos, variadissimos 

M6veis Aparelhos Domésticos Tapetes Presentes I l 
Tudo pela tabela das fábricas -x- A VISTA OU A PRAZO 

Av. Nilo Pecanha, 213 a 239-Tel. 21- Nova lguassli ........................ •--...-~ 

2 '.l dP duf"rnbn ..,.. 9 
J8;!r ~lorre em Berlim, ,\l<•mu- ~ f L 

~:~:io~I P·:;~:Ú pl~~º-~\r~~\~c';.;~t:r~~~~~:~ J~ 
1 Barao <lc Snnlo ,\o~do}. 11<1~<:ltto ,·111 
Hh, r't1r ln fRGS), a 2!1 tlt1 1r11\-·c1uhro ,I ,• 1sr1fí. 1 rma 
do pl·lu Lsn,la de Bl'la~ ArleH, l',,rlo ,\h·t!r,• 1,,11 1111 

pn:·t~ do mo\·imPnto rom;·u,Uco no Bru~il O,·ura lu 
~ar ,:e 1le~ta,1u1:: c111n11 p,,.,.,a lfrlco e t.·1111111 q1h'11. 
alt•111 de t~u \'er produl.ldu \ àrlu,:1 l1 abtdbn,- •ti: ptnt11 
ra 1• un1111t~turt.t, todos dlgo,1& de admlraçt'i~ 

+ Prlndpala trahall,-,s. 1-3ru"4ilh100! (jl"l':-il:11•): 
..-\ugl'lll'a IJ Flrtioto C'o10111hu (poema) 

31 d~ dezembro 
l~Jl '.'la,ce em S11l,ador niA) 

manllco J.u,z .lobt.· Junqueira Fr,,r..,, 

l de ioreiro 
1i~J - :\torro em Ambaca, -\n17:ot.1 (Afrí1•:1), n rw•·h\ 

<1R. Inconrlclêocla Inácio José de Alvarene:a Peixoto. 
Emhord. tenha stdo um poeta de n.ru M·11~1hd1,1 8 c1f! 
de suae nbras restam apenas frd~mento-s. ;\tti-ct!u ,u; 
Rio de Jauelro em 17J4, 

. 1897 Morre oo Rio de Janeiro o Jornull,la, 
cr1tlco o rurnaocl:sta Adolfo Fi:,rrf!lra Camint.a. 11u~ 
cldo em Arttcatl (C) em 29 <le maio de ltt67 · · 

3 de janeiro 
lM66 - Nasce em Pinhais (PR) o pu, Lo, i"• .,.,. 

lista, prvlcstlOt e advogado Emiliano Da\·111 1•erncta 

4 de Janeiro 
l~J7 .- Nasce<''" n11rra de SJ.o J, :i,, fl!,JJ 11 

po, ta 1011 antlco CJ.s1miro ,Jv:,é i\!arqun; de AlJrcu. . ___________________ ...; 
A LaDis ... 

Conclusão da 1' página 

Resultou, de tilo exlraordi 
oàrla Iniciativa, ser o Calen
dário Gregoriano adotado coo1 
mais ou meno• presteza por 
todo• os povts, Incluindo os 
russos. os gregos e oe turcos, 
que por mais de três séculos 
o tinham recusado. 

O cômputo Israelita é um 
dos mais eogeohosos. O ca
lendário atual remoota 110 sé
culo IV D. C. Os meses sãu 
regulados pela Lua e têm 29 
nu 30 dias. O aoo compõr-s~ 
de 12 meses, quando é comum, 
ou de 13 q uaodo é embolís
mico. O ano comum pu11,~ t,·r 
353, 354 ou 355 d1os e ... 111, 

se chama defectivo, regular 
ou abundante. O ttno emboJfK 
mico pode também ter 383, 
384 ou 385 dias e ser desig
nado ptlos mesmos nomes. 
Os rn•s•s são Plsserl, Her
van, Klslev, Tébetl, Scbebat. 
Adav, Véa<lar. Nlssau, )\'ar, 
Slran, Tamuz, A b, Ellul. • 

O calendário chinêe é ba
••o~o oos movimentos com
bloiidOs do Sd e da Lua. O 
ano solar trm uma duração de 
365 dias, divididos em 12 par
tes íguols chamadas Tcbong
kl. 

No calendário muçulmano 
OR mrses seguem o curso da 
Lua e süo <le 29 ou 30 dlae. 

Não nu, é possível a esme
rllhação dos demais caleodá
rlvs. Leitores amigos.. Boas 
Fe,tas ' ... Feliz Aoo Novo! ... 

DR. ALVARO RODRIGUES DA SILVA 
Cl~URGIÁO OENTIST A 

Gabinete moderno - Excelentes Instalações - Raio X. 
HORARJO - Terça,. qulnt.u e l!libadot, du g ,. 18 ho,u 

Rua Bernardino Melo, 1919, 1° andar, salas z e J, Edil: PIPA 

'DURANTE tôda a mtoha 'FARMÁCIAS DE PLANTÃO 
vida, gaohel mala com 

os meus amigos crfllcos ,10 HOJE 
que com OH ádrnlradorE"s, prJo- Farmacia Fluminense. av. 
clpalmeote quando a crítica Nilo Peçanha, t~l. 20. 
!oi feita em liD!!Uagem cortês l·a rmacia Ceolral. rua :,:. 1. 
e amistosa. - GHANDI l'lt,riaoo, 2194, tel. 16. 

CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE MÚ~ICA 
Departamento de Hova lguassú 

OFICIALIZADO 
;tua Bernardino l\lelo, 1561 

Acham-se abertas as matriculas nos seguinte" r11r--i<H-1 • 

1 
Iniciação Musical (desde 4 anos), Pré-teórico, 'l'e,,r,.,: 
Harmonia, História da Mú•lca, Plano, Violino, Aco,
deoo, Canto. Canto Coral, Blillet e Instrumentos ae ,üpro. 

Bazar Americano 
ferragens, Alumln:os, Louças, Tintas, Crist4is, 

Brinquedos, Papelaria e objetos para presentes. 

IRMÃOS MATTOS, 
Rua Mal. Floriano Peixoto 2029 - Tel. 28-120 
NO\'A IGLL\SS(T • i,;s't'ADO no R,O -= -----------------· 

CONFEITARIA ELITE PANIFIGA~!O 
Docds fin,os. Biscoito$ de todas as qualh.l,1-

es. 1 ao quente a toda hora. E,pedal 
calé motdo à vista do !regues. 

Acettaru-sc eacomeodus para restas 

Irmão s carvalho 
1111 Marechal Floriano, 1946 - Tcl. 2H - !'iJ10 tg,.u,.; 

----
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~itjHzadas no ensino rural Pôsto ~e lu~rificação "n Vlln" E d it;l
0 

d
0

e 
7

C
0

i~;l ç ão 
1 

o curso ;--ormal de l'untogato r1 plomou mais ,,ma RbVENDEDOR DOS PRODl:TOS "ESSO" COM O PRAZO DE 30 DIAS 
turm. dt> profr~"-ore:-;, constitulda de 2.! Jo\"ens espeC"la,.za 
tl>iS 1 • t•nsinu rural. o ,•ur,o forma prufossor11s QUt', pruvc-1 Oficina Mecânica em geral 
11it:"11t s do int("'rfor. :,;f prepar.un part1. ministrar õs suas po. 1 

p11laç ,es, nlu só o ensino, ma, rudimentos sôl>rc te,;_ntca I.anternagcm, pintura, eletric ista, borracheiro. 

O dootor En#u Mariano, .luiz dr Olr~ito tta C, ntrr1. d• 
No•a Jgoas~ó, E111tado dtJ Rio d" .hoeiro, por nomeação 01 f'>rm.a 
da 1,1, etc 

Faz saber a qa1oto1 o pr.-s11ote edital •irPm ou di'e rnnb,.., ,,.:ric ,!a, iad11str1as casdras e uma serie ma1s de conhcr,-1 Cargas em baterias 
,,,cn.u,. d~ cnr"t~r cmincotem,•nto pri\tlro, qu,-, atra\t•• do PeÇ(lR e Acessórios em geral. 
aluno, ntlng<'m toda " lam11!0 do rurl<"oln. 

Aberto Dia e Noite 

Oficina Carioca de Eletricidade I IVAN AUGUSTO GOMES 

1 

dme~to tinHm qoe, i>'>r parte "" Jonu1hr Ptrf'íra dn~ 'f\,.1, 111111 
foi dirigida a petiçl'> dn t•M ~ .. gn·otA: Exmn. sr dr Jo·z. de o,. 
r11irn dr, No·u fl!Dl941, Jorandvr Pereira do, Reh1. brt,11,, rn. c,sa. 
do. foorlonhlo manicip1l. rrsldtote e d-,micili•d'> 01 n \ t'tlMnrl 
Fuorl1rn qoarP!, 772, rint.- Moaicípio. Mm íoodam•ntn 0., a.rt 
317, l e Ilf. do r6d ~n Civil. vem propl)r t'Ontra ~ªª mo hPr. Alri 
B1thflocoo,t dot Rti". husilelra, cuad111, dorné,ti"w, com tt1~ldPaeí, 
i~orad•. Ac;lo de Dtt1'1uitr, pPlos moti•n~ 'tDfl puta a uocr t _ Enrolamentos em Geral Av. Hilo Peçanha, 500-Tel. 164-Hova lguassú 

t 
Motores e dlnnmos. - il:\qutnas 
,te eoltlo - Trenstormador<'s. -
lle•blencies de qualquer tipo -
Aparelho, elétrico, en, gc1ul -
Ewcut11 se qualquer •eniço de 
trH no rom rup1dez e perlelçQo. 

E 8 covas e rolamentos 1>.ira 
motores 

1 
Sr. Guimarães 

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

L VROS NOVOS 

A Tentaçao de Santo Antao, de Flaubert. é um dos 
acontecimentos literA

rio, que a Melhoramentos apresenta com tradução, pre
f ,cio ,. notas de Curtos Chaves, ilustrações de Pedro 
H:u. Obra-prim11. universal, dispensa comentários. 

A l.tuiher de Trinta Anos do nl\o menos genial 
' Balzuc, é o volume 20 

,las :,. velas dn ~lundo. das Edições \le!hora,nento,. 
Traduçi,o de Casimiro Fernandes e Wilson Lou,ada, 
ilustrações de Renate E~gcr,, é, como o romance de 
Flaubert, rasctnante maravilha que todos devem ler. 

Almanaque Melhoramentos n. S constitui. paro cri-

1 

------------------·------~ O Snplic1nt,, oo dia 21; de jolho de 1º47, contraia m1tric ônil) ,orn 
•...;r.,.. • • Alr_v BitbCD('Oort do• 8Pi5 (dllc. O: 2 - De'-'-" c1-.amerto aa~-

1'1 óVA .. : _. -~ ·A· ·R· ·o· -: .. r: .. :-1. N-· H· · .A .... · · · ,· .. ~---·.-;"l :~1·~11::i~:·:~· )::~ºnr q:i·.!!.~~·i;;E:z;:f ~·:.;~I d~; 
·' • U 4 - At-ootece 1oe, no dia 8 dP janeiro do conente: ano, o SopH: 

.,. caot(l. chegando a c•u, dPpol, do traball,~. não ,rit-ontrou "ºª ma-e A F lC E B R R -~, lber, 5 - Como se p1111ss,m OI diH -.m noti,la• de ., ... po,a 
Bcblrias de todas as qualidadPS . 1 o Supli<ante d•u qnelu " PoJ;ci• ••• dor• ••p,ranta d, 1•• ro,: 

T
,11 sem tomada,; m,dida, para 101 lnc11iz1ç1lo "' pr,111111h••I r11roofuçh 

Correr te~ to1os gont~m. mas p&."a c : n,er ~, • :) para casa, oridP dPi::r.ara os trb filbo!óii choroso, (tine. 21· f - Mai, 
bem s6 n-., flestau:- ,e .t; No -:a Ga:-ofü,o4'. - .~·-- tardt, '\"eio o Soplicaote a saber "º"' 41:oa mulbtr havia' fc'oi,Jo eom 

Bisiau,an~ dt t,r,n .• ,· 1 ordem. Bf'nilton Verfs~imo dll lfont,. m'>tl)r;c;;ta 'tOP eu empn~d" d,- ama 

trna residiodl) ero Nilopolis, oa romo1ohi1 dec:'1111 roP~mo mntorish; 
ALMEIDA & C6J!.. LTG.ie 'i: 7 - Como •e vã do •tntado d• Polí•iA d, Ni'ópnli, junt• (dn,. ~,. 

Fctl1q1:cirn& i portugucu J firma estabelecida ditfrontP á <'111 d,, SnollcantP, " qafll ,,. eua,,-

a molhn do ~oplit'ant.P passon a ,iver maritalm,ntP com Rtniltor 

:;:::::::~:-:

0 

•• :.~_: •• • .... 

1:~~-ª~--~~~~:~~'~: .. '.'..~~--~ .. : __ 4_.~~~ t.~:r~~ ~º;;:~~::i; t0~·Nã!5~i;.::~~:~;;.t:··;~pr1::::;·. ·;:.~u!:'. 
• ... .., rs. -.-y-.r,.--,,.,..,_-..-..-......... - ---..-- rícia de que soa ma)ht>r se f'bt'nntra gr,vida ~n SfD don Jatn, n 

--- _ •••1':::r.auw que melho~ "oofirma o •dnl1~1iC> - m,x;ma infár1a g-tl'ffl - e qne 
• • • •'"" • • • • • • •• Psr, compl1rad1 com I Policia, 1eoq;ad1 d,- forto qae '!lf' teria d1'4 l 

O V 1 t D P , t • cum circo, onde os dois amante, tP,-am tu1'1lh:1do TalT•'Z mesmo 

O a n e U a S a r l a S c,tivo,so pre'8, o qoo o 8up!lronte prnco'R •v•riitaer; 9 - Frent• 
!\ htr~ fato! é de notar~st11 qoilo ,m ...... ndillldo fni fl P'iH J"Ddn o 

Leva no conhecimento do povo desta cidade, que ee 
acha Instalado à rua Ministro Mendonça Lima, 46. 

6 Volante Duas Pátrla3 eett sob a compe. 
tente direçllo de Eduarcre Raymundo Martins, que 

atende dlàrlamente com aulas a qualquer bora. 

anças. adolescen
tes e jovens, leitura das mais agradáveis, Instrutivas e 
bonitas. Podemos dizer que em suas paginas ilustradas 
se l'ncontra de tudo quanto ~" procura numa obr.1 do 
~ênero. E. digno de comparação com o "Almanaque 
Melhoramentos··, só mesmo o Almanaque Companheiro. 
lgualn, ·nte da ~lelhoramentos. li

.AD 
_ Rua Mia. Mendonça lima, 46-NOVA IOUASSÚ-E. do P.io 

VOLA#TE 

l ,...,....,. ............ ...,..,. ....... .., ..... ~~ 
DUAS PÁTRIAS 

Soplicante em seu oom,. hom,m qop, t1emorP se- f'lrtocopn11 Pm dei
tar a seos filhos um patrimõoin dA df,:nidade e dfl' trabalho; 1~ -
A. injúria graví~sima de adoltérlo lanc;t11d1 contra o brio d,. om cb,
fe d" famflifl não bastou , malb,r do ~oplicantf'. QOP pr,,rtrfa tro
rar um h.r sadio e honPSt/J por ams &Tf'Dtllr• de cons0qo.S-oeiH de
!!Tadnntes. Faeo ao upo-.to, ,.. Suplielllnto requer " • eui, _, di~ 
ne detnmioar o prazo d~ edlhl, t'onfnrm111 n arr. 178, TV. do Cod. 
Proc. Civil, para qu• seja •it.,da .,1,y Bltbenconrt dos R•i•. re,l
d€'ote em lugar incerto e Jgnoradn, par.i todns o~ atos do prPse1te 
feito, até fln1,I loclosive ~ndiêocia de ('oocl1iaclo, como d,-tnmlaa 
a L,i n. 968, d~ 10 de dezembro de 1949, apó• o qae ••Ja decr., 
tado o desqalte, julita~a culpada a Ruplicada e condenada a abu· 
doaar o nome do Suplicante e- 10 pagamento du ca.!tu e hoaori• 
rioc; do advogado. R,qaPr, aiad1. !Pi• a Ré dntitalda do pltrio-~ 
der sôbre os filhos do cosa! Prote,ta-se por todos os gêooro, de 
prova admitidos, documento~ df'--poimf'oto pPnoat da Ré. Ptal de 
c11nfpi.so, te~temat1b•~- etc e d6,c-fl o -.ator l prP!IPntfl dfi CrS ••• 
5 000,00 (ciOf'O mil cozeiro9) Têrmn em QU~ Pf'rlfll n.,,.nmeato. 

--------------------

1 
... SE~ ~IRIT.üPENDiéíiw 

Mddeiras e Materiais para Construcões, Ferragens, 
·~ Tintas, Cal, Cimento, Tijolos, Telhas, Manilhas, etc. 

OLIVEIRA & NUNES LTDA. 
Rua Ministro Lira Castro, 540 
Telefone 98 

C!lZ: ••• ·-·~·-· ·-·-

(õm1NA MmHlên 
SOLDA EU;TRICA E 

OXlACETrLENICA 

Strvlço de torno mecãni<·o e 
'-11 tna. on·nsa hidraulica, con
St. rtos d mãqumas em geral. 
rc rma_, err, motores de ccn
bu!tão mtE-rna, montagem e 
ass<'ntamentu de máquinas de 
qua~:.,"t.er l1po1 retlf,cas de mo-

tores e eixo de manivela. 

Bitlmomt & a1anão lt~a. 
TRAVESSA 13 DE MARÇO, 14 
TEL. 136 - NOVA IGUASS0 

Nova lguassú Estado do Rio 

RETlt"ICA 

ºAGENCIA INTERNA TIONAL. 
Auto C"amlnhúe, i\uto Ôul~L • Mllquln 1s A ,.·cota• r tures ,. odas, 
Trat<:,res (Jc t•Stt~1ra Molore, a Ol~o l.J ê d M .1.quina o,ara I e 'i'la.1:1. 
f~ças.A~t' ... lillr1t:. lJf.·mu ~hcau1cu, lt"x11·v G~1 • ,,,,,Jeoli e Gaxa~. 

Alberto Cocozza, ln~ustria, Lavour& e Comércio S. A. 
E D I F I C ~o P R O P R I O 

~ 
Hua sernaraino Melo. 1835 a 1849- tels. 4 4-J 11 ~ 196 -Mua lauassú 

INDICADOR 
Profl·ss·1on!)I e Comerc·1al Nova Jj!uass~. 22 de ootobro d• 1957 ,., Alh•rto Goim,rl .. do• U Sant0 < Brito. (Devldam<nto ttl•dal". DF.~PACJIO · D. A , contia• 

slo. Ew 26 de 10 de 57 (a Rord'nelli". PT~TRIBUIÇJO: "Di•· 
tribuida ao 7° Ofício. Nova I2uassú, 31 d• X d• 1957 la/ :fla,io 

Médio o 
O,. Pedro Regina Sob,inho -

Médico operador. Partos. -
Consultas diárias das 8 às 1~ 
hs - R. Bernardino Melo, 1839, 
53la 11, tel. 284, Edll. Cocona 

Ad•og•d•• 
D,. PaaloMachodo-Advogad, 

- U. Oetullo Vargas, 87. Fone 
2S2. - Nova lguassú. 

a.,,,,., •• 
leia Gonçal•H - Clrurila, 

U<ntlsta • Diariamente das 8 J, 
18 hora•. Travessa Paraguassú 
n. 14. T ~lelone, 314, - Nov, 
lguassú. 

KU0EM SILVA - Cirurgião• 
dentista. - Ed. Corioco, 2· an• 
dor, •· 120. Tele fone, 4!,5951 
R lo d• Janeiro. 

1:!0NSTRUT~RBS 
Joc.o Slmonaito - Construtor 

1·.,·nclado. - l!ncarrega.se d• 
"""uções e uconslrutõe1 cm 

't'.',.,1 t! 30b admlnl!traçào. -
1? "' : l?u:1 Marechal f'lorlano, 
, J](J- Casa XI - Nova lguusú. 

Rob.,>., Ba,oni Soores-Cnns 
uu,,, llcl"1"11ul'10 n1 , Munlclph 
dt" Uuque de C3a l'1. lks1Jcntf 
('nt Nova lgu~~st.J ~ rua Edmun 

St .,,,..li, 104 

e11~11 f>nnerorl11 
Caio SGnfo Antonio - Ser 

vl-.;o Funi:.-r .1rlo .. l ;,illht"rmlna 
ferreira tJa :..:lva, •1u:.1 Ahrc• 
rh1l Floriano, 2018 rei. 110 · 
N-,va l~uaasU 

Carlos nioerlo da Si lua 
llt•.spaclurnte Ulklul Ja ~e~ 
t·relarta de ::il1 1,:'U ro nçn 1111 
bllca Junto A lle!ei,:ocln e' 

l'oU la nesta <tda,h· 
lua Getul10V•r9u, tt5-'4ova lg,a~ u 

Faria - Distribuidor sobstitoto. (Pagna • tn• jodiri6rla d•vidal•. 
DESPACHO: E. o edital. prazo de trinta dias. após rrdorlr-se a 
têrmo a alirmação. Em 14-11-57. (ai lhr,aao". CERT!Jl10: 
"Cortilico que !oi d•si,:01do o dia 21-1-19~. 4s 10 bom. para 
a 1udiêocía de conril11cão O referido é verdadf' e dno ft Non 
lguosst\, 2 de 12 d• 1957. (ai O •s<rivlo - Ocroeflio Sotrtt" ia 
virtude do qae é o p,e~ent~ p111ra citar a Alt·\ Bithnenrt •OI 
R-i~ para, oo prazo lei:-al, qotreodu, contestar 1 •-~:lo dt1 dt~qolt., qae 
lhn move Jorandyr Ptreira du1 Rfl'l!f, <'Ujo pr,10 eru1tçu6 do •11 
'21 de janeiro de 1958, qoaodn a roesm111 dtveri comp11,ur •.•a
d êocia df' cont"IJi1-;IC1, no Ediíl<·fo do Fórum. n1 ~,ln. du Aud•b· 
ela,. i• 10 hora, f•qoelo dia, soh as penas da l•I. E, para qa• ai•· 
~uém posu alegar i:::oor!ncfn, i:, che,:?Otm ao coohtdm,cto df to
dos, mandou o M"· Juiz txptdlr o pr,senle edlltl que 1er• 
publicado e alindo na forma d• lei. Dado e pas!ldo nttll 
cidade de Nova l~uassú, E•tado do Rio dt J1ne110. aos doll 
(2) dias do mb de dtzembro ~~ ann de mil novec,nlos • cin
quenta e sele (1957) Eu. (•) N,l,nn R,b,irn dn 5,1..n. Esrr•· 
vente de Jusllça, o datllogratel . E eu (1) Octnrflin Snnr,•. E•· 
e:rlvão, sub!crtvl (11) EnltH ,1/a,zann, Ju'z: d( Olrrllr. 2-2 

n. Mn CH no~ llDI. 
Construções e recons

t, uções em d,eral. 
PRr-:~·os )!OOICOS - ORÇA\!E'iTOS GR.\TIS 

Av. Hilc; Peçanha, 1030-Tel. 467-Hova lgu•sr~ 1 

·NovX-Jiif1iô1Th 
Bairro São Jorge - Ramal de Xerem 

r~r.llf'WS SDI EN1 íl.-\OA E sf\l .ll"RUS 

l'ri,.._imo a lldt'ord Roxo - Fac1l1dade de <ºOO· 
du~·uo - Ut1mo clima - Fran<.'o progrt!sso. 

l ol("atnitntos in~n1tos no Dtcrdo•IC"I 58 
\ [);DAS. A,. H!o Branco 91 - r,• nnJ.<r - saiu 10 IZ, 

ou ci m u sr .Jo::.ê Vie,ra de ~t ... 10. oo lo sl 

[mprtu flumintnse dt hp4n!h TtuUorlal e ,,mol• ltdl, -~-----·-·-·-· .. ·~·---·--... ~~ ........~....... ... ........ 
CONTRATOS DE LOCAÇÃO 

o novo prop:tet4rlo de prfdlt> ou apartameoto -;s,:= 
obr1~ado n reo~ttar a h.ca,;&o exlctente em • . 
<lo rootrato por lnatl'ument ,_p,rUcuJer. uma~~ 
trado no R~GlETllO DE TITULOS E OOCU .. ~· ••-
El • , ·~·~·I 10rna o ccoll'llto um doownnto pd-
cu •om dll.tle cc::itra tercelroa - luturoa ID~ 
doe /!O c"et, Jo contrsl, (Cód. Clv. - arta t:t:1 • 1 r 

~ .... :-~ :lo do 3° Otfclo 
Ru dr. Ge·~ 1J V.usas, 42 - Non .-
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Municipal de Nova lguassú 
N. º 6 O 3 ~ DE lo DE DEZEJ\'IBRO DE 1957 

fsr1MA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA MUNICIPALIDADE PARA O EXERCICIO DE 1958 

\ e,OrARA MUNICIPAL DE NOVA IGlJASSú. POR SEUS R.EPRESE"TANTES 1 EGAIS. DECRETA: 

, 1 · 1 "' Rc-_c·eiwta Gen.J do _Municipío. par :1 n t'Xt'TC'fcin de )58. , orçada em C· $ 94.000.000,00, 1 Art 2, A J?espcsa GPnl da Mun\clpalidt.1P nara Igual pc-ríc 1o P. fixada em CrS 9~.000.000.00 
,J;,i ,r.• ,, ou:itro nulhnes de cru:r:e1ros

1 
e s_ra 1 r.ec.1d.l(a dP ~c-)rio com a Sf'~lllntc ,J stribuição ,,,twent e quut·o miJhQC's de cr ... zclros e -será Me- uade: '1(' arõ1do "'lr. .l g~gutnte class1f1raçao 

HfSIC,',.\(. \O JH REC'EJT \ 

.,. ' .. 
01;3 

-, .tS.'.1 

RECE1TA ORDINAR1A 

I - Receita TribuUrio. 

ai Impostos 

1•upósto Territorial Urbano .. 
ftnposto Predi~I Urbano _ _ 
Impósto s Industrias e Prohssor.s 

Jmpósto de Licença 
_ Impôsto de Licença 
- tmp.")Sto de Velculos 

Taxa de Empachumento 
_ Taxa ~ Matricula de Animais 

.~i 3 Jmpôsto ::-ôbre ,Jogos e Dn·crsões 

4 500 000.00 
õOO 000,00 

42. ººº·ºº 
23. ººº·ºº 

Total da Receita de Impostos 

bl Taxas 

: 11 2 Ta~s T~~~o~~árb°;"nservação de F.st1 cr.das 

: :4 • Ta:9 t'!~! ~~nsH!._~~~\T~~i~ 
11~.t Ta,a de Assistência e Segurança Social: 

- Taxa de Assistência Social l , 800. 000,00 
- Taxa de Assisttncia a Meno-

res Abandonados . . . . . 800.000,00 

: :5.t Tii~\fu~3o FJ~1SE~~~;:J~'O:·cultura 

1 :; ~ Taxas de Emolumentos e Estabelecimentos de 
Ensino. 
- Ginásio Municipal :ti.fonteiro Lobato 

• :i ti 1 ' Ta:r.a de Saneamento 

~ ~ Taxa sóbre Consumo de Luz e Energia: 
- Taxa de Iluminação Elétrica 

... 4 Taxa cte Ex.pedlente: 
- Selos e Emolumentos . 1. 300. 000.00 
- Ta'.l:a de Transferência e Aver-

bação 1. 900. 000,00 

. !:3.4 T&xa de Fiscalízação e Serviços Diversos: 

- Taxa de Aferição de Pesos e 
Medidas ............. .. 

- Taxa de Vistoria de Obras . 
- Taxa dl" Vistoria de Motores 
- Taxa de Emplacamento 

100.000.00 
150. 000,00 
600.000,00 
100.000,00 

, .U Taxa de Limpeza Pública· 
- Taxa San1tãr1a 

: :S.l Taxa de Viação: 

- Taxa de Arruamento e Nive
lamPnto 

- Taxa de Calçamento 
- Taxa de COt'!!'-ervação de Cal-

çamento 

Total da Receita de Taxas 

Total da Receita Tributária 

li - RECEITA PATR1MONIAL 

Renda Imobihária: 
- Loc2ção de Proprios Municipais 

20.000,00 1 

'·!?O I Renda dr Capitais: 

- Juros de Depósitos 

Total da F~eceita Patrimonial 

111 - RECEITA INDUSTR1AL 

• 1.13 IJ Sen·içc_. Urbanos: 

:; ~ 

• i.l.o 

- To:va de Consumo Dágua 

Total da Receita Industr:" 

rv - RECEITAS D1VERSAS 

Receüa dP. Mercados, Feiras e Matadouros 1 

- Matadou ·os 600 000,00 
Fr-lras e Mncad• .s 7 00 OOO,'.)O I 

Receita de Cem1tertos 
- Receita de Cemitér os 

~'!!Ceita de Combustíveis e Lubr111c1.ntcs 
"<'Jota Pre,·ista no nrt. 15. ~ 4.) da Co"'-r:t L: çáo 1 

FedPral . . .. 
Quota PrtVista ;.o art 20 de: Cons~itmÇJ.o Feden.1 

Total da~ Recei~as Dive. us 

Total da Rece1ta Ordinária 

keCE!TA EXTRAOROWARIA 

Total da Receita ExtraorL,ár1a 

To1·,o.L Di, RECEITA GERAL 

l ti\·a 

c-s 

8.000.000,00 
15.000.000,00 
2 soo.ouo,n(I 

1 

5.065.000.00 
900.000.00 I 

31465.000,00 

1.000.000,00 

2.500.000,00 : 

2.600.000,00 

1 200.000,00 

200.000,00 
i 

850.000.00 

200.000.00 I 

1 
3.200.000,00 : 

950.000,00 1 

J .200.000.00 

14.050.000,00 

80.000,00 

100.000,00 

180000,00 

1 

2 155:?ºº·ºº 1 
2 155.0000,00 

1 3ú0.000,00 

' ,00.000.00 
1 800.000,00 1 

coo 000,00 
27 ;00.000.00 

31 400.000,00 

.1 .• 00.000,00 
500.000,00 
150.000,00 

14.750.000,00 

1 
1 
1 
1 

J\lula('Oes 
PatrlmÔnfai'i 

CrS 

Tot.11 

CrS 

1 
J 45.515.000,00 

180 ººº·ºº 1 

2.155.000,00 

31.400.000,00 

79.250000.00 

19.250.000,00 

]4.750.000,00 

94.000,000,00 

1- f !:füa Mutaçõe., Tot" J 
('~rti,ro DESIGVA(' \O OA nt:SP1-:S1\ {'rS P.1trir.;.iniais <·'r$ 

800C 

8000 
cno~ 
8003 
8?04 
C.'.'!94 
f,~8~ 
t~94 

C-\\.1AHA M TNICIP,\L 

PodPr r.e ir ... tivo 

l"'C o~l Fixo 

Sub tal 

Sccrc .. iria 
P 0 •..sr1l Fixo 
Material Pf'rmanente 
\fatC'r l -Ie Consumo 
'1e-soeSPS Di\'C'rS~S 
Despesas DivC'rsas 
OC'spesas Di\'C•rsas 
Oespe~a.s Oi\' ~rsas 

Subtctsl 

Total da Despesa da Cãmara Municipal 

PREFEITURA MUNIC1PAL 

Gorérno do Município 

3020 / Pe~soal Fixo 
1 

Subtotal 

- Gabinete do Prefeito 
8020 Pessoal Fixo 
8031 Pessoal Variável 

:g~~ 1 ~~!i:~:~~ ::rgo~~~~~ 
:~~: ! g;;~:::: g:~=~::: 

! 
Subtotal 

Total da Despesa do Govêrno do Município 

DIV1SAO DF ADMINISTRAÇAO 

- Administração Superior 
8040 Pessoal Fixo ... 
3041 1 Pessoal Variá,...el . 
8042 Material Permanente 
8~43 l\faterial cie Consumo 
3044 1 Df'spesas Diversas . 

Subtotal 

- Arqui\'O Municipal 
3070 Pessoal Fixo . 
8071 Pessoal Variáxel .. . 
8072 Material Permanente .......... . 
s073 Material de Consumo .. 
8074 Despesas Diversas ......... . 

3070 
8073 
8074 

8JUO 
8101 
8102 
8!03 
1104 
ff294 
8900 
8954 

81,0 
Hll? 
8113 
8114 

81.lO 
lS13'.! 
8133 
8134 

8130 
8131 
8132 
8133 
8134 
d924 

Subtotal ... . 

Total da Despesa da D1~·isão de Admi~ 
nistração .. ::,, ... , ... 

AG~NCIA MUNICIPAL DE ESTATtSTICA 

1 - Agência Municipal de Estatística 

1 

Pessoal Fixo . . . . . . . . . . . . 

1 

Material de. Consumo . . . . . . . . 
Despess.s Diversas 

Total da Despesa da Agência Municipal 
de Estatística 

orvrsAO DE FAZENDA 

- Administração Superior 
Pes.soal Fixo .. 
Prssoal Variãvel 
Material Permanent~ 
?-.iaterial de Consumo 
Despt'sa~ Divers::is .. 
Despesas Din•rst.s 
Despesas Diveri-::is . , 

, Despesas Diversas .. 

Subtotal 

Tesoura-ia 
Pessoo.l Fixo . 
Material Permanei t .. 
Material dc- Consumo 
Despesas D1vc1·sas 

S11bt"l\l . 

Alniux r ::ado l\Iur_c,p,11 
P" :s::>a' Fl:,co ... 
Mater~:11 Perm::mente 
1faterfal de Cons-urn 
Desnesas Diver 

rubtotal 

I petor 1, r· e Reno _s 
Pc.:: oal r'•: 
Pe '10al Varia\-..· 
Mat ria t>erm .. ~e 1tt 
l\lat ut de C· nsuo o 
D ~ue:.. D1vt"r-sa15 
DPspesas Oivenas 

Subtot I 

2.758.000,00 ! 
2.758.onn.ÕÕ 1 

812.400.ílO 

30 000,1){} 
116.500,00 

17.000,00 

9t~8t88 ' 

40.000,00 

2 758000.on 

2.758.000,00 

812.400,00 
4-0.000,00 
30,000.00 

116.500.00 
J 7.000,00 
6.000,00 

95.000,00 

__:076.900,00 
1 

40.000,00 I l.116.900,00 

3.834.900,00 
1 

40.000,00 3.874.900,00 
.:::---1---
1 

1 
198.000,00 1 

-~, 

576.000,00 
203,300,00 1 

40.000.00 
271.000.00 

2.830.000,00 

3.920.300,00 

4.118.300,00 ' 

2.262.000,00 
840,800,00 

200.000,00 
49.000,00 

3.351.800,00 

1 

gggg:gg 1 

20.000,00 1 
16.000,00 

135.400.00 

3 487.200,00 1 

1 4~ggg:: 1 
11.400,00 

1 
1 

~~ººI 

130.800,00 
75.900,00 

5.000,00 : 
32.800,00 

1 
1.487 ººº·ºº j 946.962,80 

108.800,00 

198.000,00 

198.000,00 

576.000.00 
203.300.00 

30.000,00 30.000,00 
40.000,00 

271.000,00 
2.830.000.00 

30.000,00 3,950.300,00 

30.000.00 4.148.300,00 
_1_ 

30.000.00 

30.000.00 

10.000,00 

10 000,00 

40.000,00 

10,000,00 1 

2.262.000,00 
840.800,00 

30.000,00 
200.000,00 
49.000,00 

3.381800,00 

61.200,00 
38.200.00 
10.000.00 
20.000,00 
16.000,00 

145.400,00 

3.527.200.00 

42.600,00 
2,000.00 

11.400.00 

56.000,00 

130.800.00 
75.900,00 
10.000,00 

5.000,00 
32.800.00 

l.487.000,00 
946.962,80 
108.800,00 

2.787.262,80 ,--10-.00-0-.0-0 2.797.262,80 

256.800 00 j 

20,000,00 
28.000,00 

I0.000,00 

3-04-.a-oo,oÕ 
1 
--10-.0-0-0-.0-0 

256.800,00 
10.000,00 
20.000,00 
28.000,00 

314.800.00 

1 
380.600.00 1 380.600,00 

20 ººº·ºº 20.000,00 
P0.000,00 170.000.00 

__ 1.ouo.~ 
1 
____ 

1 
__ 1_.000_.o_o 

~51 e~oo 1 20 000.00 1 __ 5_1_1_600_.oo_ 

2457.000 00 
1 538.600.00 1 

700.000,00 
noooo.oo 1 

40.000,00 

4.925.600,00 

100.000.00 

I 

2.457.000,00 
1 538.600,00 

100.000,00 
700.000.00 
190.000.00 
40.000,00 

J 00.000.00 I 5.025.600,00 
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J:ft"tiva 1 Muta.çóes 

(.'odi~o rn:~JGNA\'.\O D.\ DESl'LS,\ 
Cr$ 

Mutações 
ratrimnnfai~ 

Cr$ 

Total 

Cr$ 
Código' DESIGNAÇÃO DA DESPESA 

Efetiva 

CrS 
1 
Patrimoniais 

- Cr$ 

FOMENTO 
- Fomento - Serviço de Contal>ihdadf> 

Pes...c:.oal Fixo 

8691 Pessoal Variável Hl.300,00 
66.373.10 , 441 300,()", 

562334.60 
1 

66.313.,r, 259.800.00 259.800.00 8593 l Material de Consumo 
, 130 
,,131 
313~ 
~133 
0134 

Pc...:coal Variãvel 262.100.00 1 
50.000.00 1 

262.100.00 3594 
1 

Despesas Diversa.a . . . . . ---- 562.334.&o 

8130 
8132 
8133 
sn1 

~330 
P.331 
8332 
8333 
8334 
838~ 

8330 
r.331 
R332 
(1333 
8334 

13330 
P.331 
8332 
,;333 
8334 

~\tatrrio.l Pt'rmanente 
;:\IJ.terial de Consumo 
Dc~prs~1s Di\·ersa5 

Subtotal .......• 

- Procuradoria e Contencioso 

Pessoa.! Fixo ....... . 
1vrnterial Permanente .. 
l\faterial de Consumo 
Oe$pesfls Diversas ..... . 

Subtotal 

Total da Despesa da Divisão de Fazenda 

EDUCAÇÃO PúBLICA 

- Inspetoria de Ensino 
Pessoal Fixo . . . . 
Pessoal VJrülxel ... ! Material Permanente 

1 

:Material de. Consumo ......... . . 
Despesas Diversas ....... . 
Despesas Di \'ersas ... . 

Subtotal 

- Escolas Primárias 
1 Pessoal Fixo . . . .... . 

1 
Pessoal Variá\'el .. . 
Material Permanente 

l 
~:laterial de Consumo 
Despesas Diversas ... 

f 
l 

1 

Subtotal 

- Ginásio Mw1icipal Monteiro Lobato 

Pessoal Fixo . 
Pessoal Variã,·el .... 
Material Permanente 
.Material de Consumo ... . 
Despesas Di\'ersas ....... . 

Subtotal 

Total da Despesa de Educação Púbhca 

SAúDE Pú13LICA 

- Sen•1ços Diversos 

8430 1 Pes.soal Fixo . . . . . 
3433 1 Material de Consumo 
8484 Despesas Diversas 

Subtotal .. 

- Jl.{ercado l\tunicipal 

8490 Pessoal Fixo . 
8491 Pessoal var.ável 
'3492 ~f.at.erial Permanente _ 
8493 : Material de_ Consumo 
8494 Despesas o.versas ..... 

Subtotal 

- cemitérios 

8490 ' Pessoal Fixo . . 
8491 Pessoal Variável 
õ49~ M.aterial Permanente 
3493 f\1aterial de Consumo 

200.000.00 1 
50.000.00 

771,900,00 

144.000.00 

2.00000 I 
20.000.00 1 

166.000,00 I 

9.507.162.80 

426.200.00 
128.100.00 

40.000.00 
23.000,00 

630.000,00 

1.247.300,00 

1.767 .000,00 
7 .206.400,00 

130.000.00 
615.000,00 -----

9.718.400,00 

126.000,00 
1.333.800,00 

50.000,00 
2.012.000.00 

3.521.800,00 

14.487.500,00 

160.800,00 
2.000,00 

2.500.000,00 

2.662.800,00 

42.000,00 1 
258.800,00 1 

3.000,00 ' 
11.000,00 

314.800,00 

~!~~i:~ 1 
50.000.00 
55,000.00 

34.94 Despesas Diversas 
S•·btotal • 1 1.142.800,00 

60.000,00 
200.000.00 

50.000,00 

50.000,00 1 821.900.00 

144.000,00 
5.000,00 5.000,00 

2.000.00 
20.000,00 

5.000,00 171.000,00 

195.000,00 9.702.162.SO 

-:-

426.200,00 

40.000.00 1 
128.100.00 

40.000,00 

40.000.00 1 

40.000.00 
23.000,00 

630.000,00 

1.287 .300,00 

1.767.000.00 
7 .206.400,00 

150.000,00 150.000,00 
130.000.00 
615.000,00 

150,000,00 9.868.400,00 

'126.000,00 
1.333.800,00 

50.000,00 50.000,00 
50.000,00 

2.012.000,00 

50.000,00 3.571.800,00 

240.000,00 14.727.500,00 

2.000,00 

2.000,00 l 
1 

20.000.00 

20.000,00 1 

160.800,00 
2.000,00 

2.500.000,00 

2.662.800,00 

42.000,00 
258.800,00 

2.000,00 
3.000,00 

11.000,00 

316.800,00 

297.000,00 
740.800,00 

20.000.00 
50.000,00 
i;s.000,00 

1.162.800,00 

4.142.400.00 

Total da Despesa de Fomento .. 1.070.008.30 \~ 

----- -l DJVISAO DE ENGENHARIA 

3800 
- Admmist~ação Superior 

Pessoal Fixo 
8801 Pessoal VarláveÍ . . ' .. ' ' 

1 
1 

792.600.00 
424200.00 1' 792.600 Ili) 42UOQoo 

8802 Material Permane'Oie · · · · · · · 
8803 l Material de Consumo · 
8804 Despesas Diversas 

30.000.00 30.00<Ú)I) 
10.000.00 10.00Q llQ 
63.600 oo 6360,i'oo 

8294 Despesas Diversas · · · · · · · · · 100.000.00 100.000·00 
8914 Despesas Diversas · · · · · · · · · · · · 
8944 1 Despesas Diversas '.. • · · · · · · · · · 

1.400.000.00 j l.400.ooo:oo 
100.000,00 1 100.000,0Q 

2.s5o.4oo,oo , --30-_-000-.00-~ 

8890 
3891 
8892 
8893 
8894 
8884 

8820 
8821 
8822 
8823 
8824 

8850 
8851 
8852 
8853 
8854 

8630 
8631 
8632 
8633 
8634 

5690 
8691 
8692 
8693 
8694 

Subtotal 

1 

- Obras Públicas 

;:~:l ~?:~á~ei . : : : : . - . . . . . . . . . . . . . 
Material Permanente 

.. . . ....... 
\ Material de Consumo 

Despesas Diversas ..... 
Despesas Diversas _ . _ ············ 

1 Subtotal 

1 - Construção e Conserv~~~~ de R~ov,~ i:::~ i1:r~áVei · · .. · · .. · · · · · · · · 
) Material Permanente . : .. : ... 

Material de Consumo 1 Despesas Diversas . .. .... ·.. · .. · .... 

Subtotal 

- Limpeza Pública 
Pessoal FLxo 
Pessoal VariáVei .. ' .... 
Material Permanêriie . . . . . . . . . . . . . 
Material de Consumo 
Despesas Diversas 

subtotal .. 
1 - serviços Industriais - Agua e Esgôto 
; P essoal Fixo ................... 

Pessoal Variável ..... 
1 Material Permanente 

Material de Consumo 
Despesas Diversas .. 

Subtotal ..... 

- Oficinas e Garage 
Pessoal Fixo ......................... . 
Pessoal Variável . . .. .. ......... . 
Material Permanente . . .......... . 
Material de Consumo 

li Des9esas Diversas 

j Subtotal ........ 

Total da Despesa. de Divisão de Engenharia 

1.000.000.00 ~ 
1.353.600.00 1 1.353_600:00 
4.196.400.00 i 100.000,00 41::~:~ 

1.000.000,00 1 1.000.000 Ili) 
14.100 ººº·ºº 14.100.00000 
3.550.000.00 1 3.550.000:00 

24.200.000.00 1 100.000,00 24.300.000,0Q 

288.000,00 
1 

2.999 .600.00 
100 000,00 1 

288.000,00 
2.999.600.00 

100.000.00 
1.000.000.00 
1.500.000.00 

1.000.000.00 
1.500000,00 

5.781.600,00 1----100.000.00 5.887.600.00 

454.800.00 l 
7.033.600.00 

100.000.00 

454.800,00 
7 .033.600.00 

100.000.00 
400.000,00 400.000,00 I 

30.000.00 \ ___ _ 30.000.00 

100.000,00 1 7.918.400,00 

299.400,00 
900.000,00 

60.000,00 
3.010.000.00 

4.269.400.00 

313.200,00 
4.772.100,00 

1.910.428,90 
100.000.00 

8.018.400,00 

299.400.00 
900.000.00 

100.000.00 100.000.00 
60.000.00 

3.010.000.00 

100.000,00 1 4.369.400.00 

313200.00 

100.000.00 
4.772.100.00 

100.000.00 
1.910.428.90 

____ \ __ 10_0_.oo_o_.oo 

7 .095.128.90 

52.221.520.90 1 

92.903.000,00 1 

100.000,00 1 7.195.728.90 

530.000.00 J ~ 

1.097 .000,00 94.000.000.00 
1 TOTAL DA DESPESA GERAL 

Art. 3.º - As dotações fixadas ;>ara os elementos - pessoal fLxo. pessoal variável. materiai 
permanente e de consumo e despesas diversas - constantes do art. 2.0 • teráa a distribuição do qua-

dro anexo a esta Resolução. Art. 4.
0 

- Acompanham a presente Resolução, como tabelas complementares. o.s s~uintes 

elementos: 
a) Da Receita: 

Análise da Receita por incidência 
Tabela das Fontes da Receita 

b > Da Despesa Análise da Despesa por serviço, em cada ôrgão Administrativo 
Análise da Despesa. por Elementos, em cada órgão Adminlstra.tivo 
Análise da Despesa por Elementos, em cantrário. 

Art. 5.0 - Revogam-se as dlsposlç~-S em cada se1·viço 

Prefeitura Munlcips.l de Nova Iguassu. em 10 de dezembro de 1957. 
\RY SCHUVO 

Prefeito 

To< .1 da Despe, a de Saúde Pública 4.120.400,00 
22.000.00 1 

QUADRO A QUE SE REFERE O _\RT. 3.0 DA LEI N.º 603, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1957 
CóDIGO 

C.\llfARA l\fUSICIPAL CrS 1 116 900,00 

<'óDIGO 

LOCAL 

C ó[IIC.0 

LOCAI, 

C ... l\UR, '.\IUSICIPAL 

DE~DOBRAMENTO 

TITULO I - PESSOAL 
PESSOAL FIXO 
Em C')miuâo 
- Para µ~amcnto de subsidlOS ao& v rea-

dores .. .. . 
- Para 11ar;1mento de gTatificaçáo, nos ter

mos na legl.61açáo e-m \"igor .... 
Pa Ia indemz.."tçáo de comissões espe-c ais, 
e-n m1660es especi.aiS 

UI 8110HKA,tt:NTO 

nruLO 1 PESSOA' 
O Pf 'S,QAT, PIXO 

Em Comt.s.5ào 
Quar , IV 

Par pat me tt d,. graUtlc&'.lt de í 111-

ç 
E!< 

(j f m do p("SSOa efe .. 1vo 

__.,__ ---------

t" 2 ,~s 000.00 

t'rS l Cr$ 

i '16.000.00 2 °36 000.00 

12.000.00 1 

10.000,00 

-=·~58.000 ~ 1 2.736.000.00 

t.·rs l.116.900,00 

Toul 

e r$ 

~0.000,VO 

'13S.OOO,OO 

Fixil 

('r$ 

60.000.00 

'T'JS.000,0U 

Variável 

Cr$ 

12.000.00 

10.000.00 

22.000.00 

\"ariávtl 

Cr$ 

DESDOBRAMENTO 
--i-T=-· 

1 1 li -
11 - Para pagamento de gratificação, nos têr-

1 mos da Deliberação n.0 14 de 29 de no-

002 
003 

994 

1 
1 

vembro de 1950 .. , ............ , .... . 
15 - Para pagamento de Diárias. nos têrmos 

17 1 - i!r!eg~~;;_~e~~ ~~r sÜbSiit'UiÇiiõ. · · nos 

20 1 - ~:~º!:~sl~f~1
~~ãou~Wo~~: · · 

1 MATTh1:ltºP~RM~i~~t~L 
MATERIAL DE CONSUMO ........ . 

TITULO IV - ENCARGOS CORREN
TES 

SERVIÇOS E ENCARGOS 
'transportes e Comunicações 

1

-- Para tra1U1porte de pttssoal e matenal e 
para taxas postais. telegrt\Ucas e tele(ô-
ntca.s . . . . _ . . . .. , . . .. .. 

1 ~J~~~a~: ;m:;-
0
e~:g~t~1uipamentoa . . . 

l - Para publicação no órgão oficuil 
2 - Pura outras publicações 

1 
1 

A56inaturas de periódicos e public".içoes téc-
nicas ............. . 

serviços Adjudicados Diversos 
ASSISttNCIA SOCIAL 
- Para pagamento de 1alário-fâmihu 

CONSUMO DE OAS, ELETRICIDADE 
AGUA, ETC. . . . . ' 

TITULO VI - EVENTUAIS 
DESPESAS IMPREVISTAS 
- Pare esta \'erb.'\ 

1 2.400,00 

2 ººº·ºº 1 

10.000.00 Í 
3.000.00 1 

40.000,00 . 
30.000.00 

12.000.00 
1 

48.000,00 

15.000.00 l 
25 000,00 

1 
1.500.00 

15.000.00 
1 

l 7.00t\00 
1 

6000,00 I 

95.000.00 

l.116.900.00 

1 

2 400.00 1 

1 
z (IOl).11<1 

10.00-0,llll 
3()00,00 

:~::~ 

' 

efÍ 

tf?'',J 
# 

tJ!l~I 
-~,J 

~ 
,~016'> 

1ofll, ,, ,. 
li li !: ;? 

f11 

p~~ 
1 ElJI ,.tr<> 

1 ~por• 
,µ 

! 
E{eti'º 

1 ~ 
,oal 

:8 
_para 

~ l ~ _ PaJ'I 
ex!rll 

Tf 
MATBII 
w,TER 

rr 

;)! 
SEIIVI~ 
pUbllcld 1 

1 - Par> 
l - Para 

S,l\1ÇOI 

DESPE: 
!ventw 
-Para 
- Par> 

do f 

DI 



., ...... 

1 
1 , 
-

.., 29-12-1957 
~li~· 
~ ----
,~pro<• 
L<" , L 

1•nf I f li I l t.4. MI Nll )t• ,, 

TITULO l - PESSOAL 

j PESSOAL FIXO 

1 Em Comí&sáo 

roi..1 

('rS 

CORREIO DA LAVOURA 

f r$ 198. noo,on ('OntGO 

'·º' .U, 

., 
" 

1 

fll\l~AO J>f .\UM'l'ífSTR\< AO 

\r1111ivn Munidpal 

TITULO I - PESSOAL 

7 

<c r$ 145 400,00 

Total Fica 

Cr$ 

_ Pàr/\ pagamento de substdios do Prefeito j 
:~:rrltgttsamento dt! repreaPnte.ção 80 

070 

180 ººº·ºº 180.000,00 1 1 
1s.ooo,,o 18.noo.oo 

PESSOAL FlXO 

Efetivo 
Quadro UI 

lO 

13 

PRF FFITl R \ ~flr.',IUPAI, 

G~ bln~te do Prefeito 

DESDOBRAMENTO 

1 TITULO I - PESSOAL 
PESSOAL FIXO 
Em Comissão 
Quadro rv 
- Para pagamento de f;ratiflcação d~ fun-

ção 

Sfetü·o 
Quadro II 
- Para pa~amento de \'encimento ao pes-

SO.ll efetivo . . . . . 
- Para. aquisição de uniformes 

PESSOAL VARIA VEL 
Mensalista 
- Para pagamento de sa.láno ao pessoal 

extranumerátio 

TITULO II - MATERIAL 
MATERIAL PERMANENTE ..... 

1 
MATERIAL DE CONSUMO 

TITULO TV - ENCARGOS CORREN-
TES 

SERVIÇOS E ENCARGOS 
Publicidade e Propaganda 
- Para publicações no Diário Oficial 1 
- Para outras publicações Oficiais 
Serviços Adjudicados Diversos . 

DESPESAS IMPREVISTAS 
Eventuais 
- Para esta verba ....... ........... . 
- Para o reajustamento dos vencimentos 

do funcionalismo municipal . . . . 

!illlGO 

!OC.IL 

DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO 

Administração Superior 

DESDOBRAMENTO 

TÍTULO I -- PESSOAL 

PESSOAL FIXO 
Em Comtssáo 
Quadro rv 
- Para pagamento de gratificação de fun

ção 
Eletivo 
- Para pagamento ao pessoal efetivo, a 

saber: 
5 Quadro JI . .. .. ...... · .... 

li ~ui~~ ~a
1
ga·~e~·~ ·de g~àütiêâÇâO' ·a "út~lÔ 

de representaç.ão a todo pessoal, da Pre
feitura dos Quadros n, m, Suplementar 
e Especial, quando em serviço ou es· 
tando fora do Municipio, nos tênnos da 
legislação em vigor ... . ....... , · · · · · ·. · 

11 - Para remuneração de serviços extraordi
nários a todo pessoal da Prefeitura, dos 
Quadros II m, Suplementar e Epecial 
nos térmos 'da legislação em vigor ._ .. _. · 

12 - Para pagamento de gratificação ad1c10· 
nal a todo pessoal da Prefeitura, dos 
Quadros II, m , Suplementar e Especial, 
nos termos da Resolução n.0 80 de 2 de 

15 - ~!~to p~:a~!:to · êie· · diâri~ a· iOdô peS: 1 
soal da Prefeitura, dos Quadros II, III, ! 
Suplementar e Especial, quando em ser
'1iço do Munlcipio, mas fora ~a s~de da 
r~partiçâo, nos têrmos da leg1slaçao em 

11 - it:: rem·uner~ção· Por ·subSútúiÇão a to: 
do pessoal da Prefeitura dos Quadros II, 
m, Suplementar e Especial nos têrmos 

19 - i!r~eg:~:t~e~~ ~~gº:utr·as ·gtãtiiiCá~êS 
ao pessoal efetivo da Prefeltura, de acor· 

PE~~1r ;~Wtil~ái em vigor 
Mensalista 9 - Para pagamento de salário ao pessoal ! 

11 : - i~~:n~~ei~!~ção de . re;;i·ços ext;~~~: 1 
1 dinários a todo peswal extranu~eráno 

da Prefeitura, nos têrmos da legislação 

1 

19 1 
- i~r:1b~~.;mento ·ctê· o·,;t·ras 'gi'.ãtiiiCàçõeà 

.:i.o J)eSS()al extranumerário da Prefeitu
ra de acôrdo com a legislação em vlgor 

MAJ1filºPi1MA:E~~-
MATERIAL DE CONSUMO ·· ·····•·.EN .... 

TITULO rv _ ENCARGOS CORR • 
TES 

~ERviços E ENCARGOS 

- ª~:r:r~a~p~~r:ºdeca~:oal e material 
da Prefeitura e para taxas post&.LS, tele-

~~c~dJuj~~:~õo'!ic;~vêrsos · · . 

~~I~ ----1011 

Para vag"lmtnto no pessoal C'fe-t vo 

PESSOAL VARfAVEL 

'\tensall.lta 
Para pagamento de sala-rio ao 1 essoal 
t-'l<t, numt"rArl1 

J'ot.:il 

rrs 

213 600.00 

317.400.00 
45.000.00 

Cr$ 

203 300.00 1 

30.000,00 
40.000,00 1 

20.000.00 
250.000,00 

1.000,00 

530.000,00 l 

J 950.3-00.00 

Fi:u. 

Cr$ 

213.600,00 

317 .400.00 1 

Vnriávrl 

l'rS 

45.000,00 1 

203.300.00 

30.000,00 
40.000,00 

20.000,00 
250.000,00 

1 000,00 1 

530 000,00 

2.300.000,00 2.300.000,00 

3.950.300,00 / 2.831.000,00 1.119.300,00 

Total 

Cr$ 

Fixi> -f Variável 

Cr$ Cr$ 

íl'1l 
073 

O'H 

CODIGO 

J.OCAL 

070 

073 1 
1 

074 

CODlGO 

LOCAL 

T1 T't.flO rr - MATERTAT, 

MATERlAI PERMANENTE 
~'ATE~AL DE CON'Sl:\IO 

Tt,l'LO IV ENCARGOS CORREN
'IES 

SERVICOS E ENC'A <GOS 

- Assinaturas :St Pcrtocllcos e Publ.cações 
Técmcu: 

13 servJços AdJudlcc-:"o Oh,ers.:-c: 

\GCNCIA ~ll'NICIPAI, DE EST.\TJSUCA 

\.gl'ncia ~Junidpal de Eetatistka 

DESDOBRAMENTO 

TITULO I - PESSOAL 

PESSOAL FIXO 

Efeti\-'O 
8 b l - Quadro Especial 

- Para pagamento de vencimento ao pes· 
soai Efeti\·o . 

TITULO JI - MATERIAL 

MATERIAL DE CONSUMO 

TiTULO IV - ENCARGOS CORREN
TES 

I Serviços e Encargos 

' Locação de Imóveis e Equipamentos 

DlVlSAO DE FAZENDA 

Administração Superior 

; j,"f~IH/ > tt= :~ 
DESDOBRAMENTO 

61 200.QO 

J8.2or,,oo 

10.000 on 
20.000,00 

15.000.00 
1000.00 

145.~·oo.oo 

Total 

('rS 

42.600 00 ' 

2.000,00 1 

1 

11.400,00 1 

56.000,00 

6!.200,00 

61.200,00 

(.'r~ s,;. 00-0,00 

Fixa 

Cr$ 

-----
' 

42.600.00 ' 

42 600.00 1 

CrS 2 797 .262,80 

Total 

Cr$ 

Fiu 

Cr$ 

38.200 00 

~0.000,00 
20.000,00 

15.000.00 
1.000.00 

84.200.00 

Variável 

2.000,00 

11.400,00 

13.400,00 

Variável 

Cr$ 

130.800,00 

228.200,00 1 
108.000,00 

130.800,00 1

.. .:.. ;,,gl 

--.- 1------
TíTULO I - PESSOAL 

100 j 

-1 - ---~---- _1_ -----

1 
5.000,00 1 

1 

100.000,00 
1 

1 
1 
1 

1.300 000,00 
1 

150.000,00 

110.000,00 1 

130.000,00 1 

700.800.00 

100.000,00 

40.000,00 ' 

30.000,00 
200 000,00 

40.000.00 
9.000,00 

3.381.800,00 

228,200,00 
108.000,00 

1 

[ 

1 

.67.000,00 
1 

11 
1 

2 
1 

5.000,00 

100.000,00 

1 101 

1.300.000,00 1 :g~ 1 

150.000,00 M4 
2 

13 

110.000,00 294 f 

2 
130.000.00 

700.800,00 f 
41 

100.000,00 
900 

40.000,00 

30.000,00 
200.000,00 

954 1 

r 1 
40.000,00 
9.000,00 

2Jll4.800.00 ~ 

1 
PESSOAL FIXO 
Em Comissão 

7 Quadro IV 
- Pan pagamento de gratificação de fun· 

ção ....... . 
1 Efetivo 

5 Quadro n 
- Para pagamento de vencimento ao pes-

1 soal efetivo . . . . . . . . . 

PESSOAL VARIAVEL 

Mensalista 
9 - Para pagamento de salário ao pessoal 

extranumerário 

1 '11TULO II - MATERIAL 

r '\fATERIAL PERMANENTE .. 
MATERTAL DE CONSUMO . 

TITULO TV - ENCARGOS CORREN
TES 

1 SERVIÇOS E ENCARGOS 
Locação de Imó\·eis e Equipo.mentes 
Serviços Adjudic::i.dos Oi\'ersos . . ....... . 

ASSISTltNCIA SOCIAL 

' - Para pagamento de salário~tamília a 
todo pessoal, nos têrmos da legislação 

- ~~xi;~~º~a·r~ e.:n~1U?nentoS ou custa·s· ·c1; 

1 
casamento (Dtcreto-Lei E.sto.dual núme-
ro 1248 de 18-10-44> 

1 - Atudlio pai:a ~aixa Ben~ficeflt"ê ºcicis 'ser-
1 Vidores Pubhcos Municipais dt Nova 

~~u~~4:s~ºs. _t~~os da Resolução n." 159, 
PESSOAL INATIVO 
Em Disponibilidadt:• 

!:;';t e~ggj~;i~ft,â~~=i~:ncirnento ao pes-
Apo.:sentado · · · ... 

1 
J. i Para pagamento de Pro,:t-ntos 
bl ~ara paiam nto de pro..-entos de noves 

I matlvos . • 

] PENSôES 

- Para pagenu!uto De µensoi' de acord.o 
~om a lf>g1~laç~1.o em vigor 

- P,ll''l pagamento de novas µe11sões 

i 
1 

76.800,00 1 76.800,00 1 

54.000,00 1 
54000,001 

1 

75 900.00 1 75.900,00 

10.000,00 i 10.000.00 
5.000.00 6.000,00 

31.800.00 \ 31.800,00 
1.000,00 1.000.00 

1.400.000.00 1.400.000,00 

2.000.00 
1 

2.000,00 

1 
Sã.000.00 ] 85.000,00 

1 

77000,00 j 
1 
1 

77.000,00 

769.962.80 1 769.962,80 1 
100.000,00 100 000,00 

uaoo.oo / 84.800,00 
24.000,00 2•.000.00 

t'om62.8Ô ____ , ue:i-.111 1 1.634.700,00 
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f'Olll(,O 

1 O( \L 

e e 

1 
.• 

'ri c:,:-e 
- o 

i~ ~f ., -

IH\'l~Ml DE f'IGJ:._IHRIA 

oti-ras Publ.c 

DE "DOBR-\Ml:N"!'f l 

Ttl'ULO 1 - PEeSOAL 
PE, ~oAL FIXO 
Em "'omi 
Q I dr IV 

"ll' 1 p ac-: .,. " dr rnt 1caçõ d f1Jn-

' ,. r et H 
p n v:r,~~:c~t.o .. g~/·enclmento~ 10 ws- 1 

G-. ;,III 

~94 

8'4 

lO 

l 
~ 

10 

1-1 

8 b ldr , E...:;pc uJ.l 

4 

5 

6 

1 
7 

10 

11 

12 

13 

H OAL V~RJAVEL 
,._.. 11 •a 
TJI lst.\ 

iTULO li MATE 'UAL 
' -rRIAL PERMANENTE 
•' \ E T l\l 'JE CO~SUMO 

'IITULO IV ENCARGOS CORREN
TES 

SERVIÇOS F ENCARGOS 
Rr~ ,raçôec. <' li .stalaçóes 

Pira rc-pnr dP próprios municipais r, d<!
o ro.douros publicos 

Otns No\·.1s 
Pa a caltamcnto '-.l Est da POS!"'~tre
hr Mendonça Lima e R. das Botns 

P~ra construção dn Praça Pim.lornma. 
o Banco de Areia cm Mesquita . 

Para pavim('ntl('ão d., rua Baroncza de 
Ue.squita em Me...'Quita .•.. 
~ara continuação do colçamento da Rua 
Ro~ha C.lT\'nlho _até ª. Rua Vat,•rio da 1 
Rot:ha, em BelfoI d-Roxo . . . . . . 

- Para continuação do calçamento da Rua 
Cel. ~Ionteiro de Barros. Austin 
Para calçamento da rua Oscar Garcez, 
no trecho compreendido entre a A\.·em
ct.:. Francisco Sá. e Pra.ç:l. Expe,1.cionário 
Eliaquim Batista. Belford-Roxo . . . .. . 
Para conclusão do calçamento a p:1rale
kp1pe~os de \"ánas ruos de Vila de Cava 
Par l cocst.n:çi, de um jardim püblico 
na.., prsças Cel. Teodomiro Feneira em 
V'.la de Ca\·a . . . . . . . . . . . . . ..... 
Para pa"imcntação dt\ Rua Gov. Porte-1 
lo. em Nora Jguaçu , Cr$ 1.000.000,001 .• 
ºara pal'imcntaçâo dos trechos re~t.an
tes d;.1s ru:is Barão de Tinguá e Rita 

1 

Gcnçal\'C-S. cm No\·a Iguassu t CrS .... 
1.000.000.00) . .. . . . .. • .. . . .•.... 

- Paro pa\'1mcnt.içáo da Estrada que liga 
Nova Iiuaçu a ·Morro Agudo . . ..... 
Para rl'",nclusão do c'llçamento da Rua 
rrH.info. o Bairro Califórnia I CrS 
200 000.00) ..... 
Pira execl.oç.;10 de outros obras públicJ.s 

!LUMINAÇAO PUBLICA 

ift~~~~ ~~ 1i2;"~ute 'i\~\~!f~~~ib ~~blica 
nas Ruas hlu oel OuaYte e '-!arte em 
Mt·squita ..... . 

Colocac·:io de luz el"trica na Rua Dr l\'13.
nocl Reis no trecho compreendido entre 

Pnça Ehaqmm Batista e a Rua Valé
rio í'a Roch~ 

ill..-f ::lÇ..to ~r )1 z eletrl("l r;.a Rua Austm-
c. buç11. em Austin . . . . . . . . . . . . 

1 

Er..t ·n~o d:. lui elétrica da Rua Martins 
e No,·a I..,i1açu . . . . . 

r.;, m1.H ç ,-; el'"tri1 ~ da Tr~w São BenCC•to. 
ecc N-.-1 I uaçu 

Co or 1ç.-:;r- d,. 'sJ'l" rl~tr1ca nas Ruas S:muo
·"1 C' Am.õn;o \Vllmn, em Nova Iguaçu 
· CrS 200 ono.oo , . . .. . 

Col4 a;ft.o .,,:,, luz eletr1ca no Bairro "CPrá
m1e, cm N rn I~uaçu <Cr$ 3oa 0:IO.00l 

Ext ") da 'ed de llumm:ição elc.,rt .. 1 do 
J ... 1m !')ai') Jo'°'o e7l Novn I Jaçu I Cr$ 
l/,o 1)f ·,oo, . . . . 

1 
t: ·nmJ.ç~~c c 1 trira da nuns Alice. Moacyr 

1 !ueuo e J.:stra a dP Roc""a SobrL hc em 
!es:iult 1 Cr$ ~ • 000.0\. • • 
In!ta1 aç10 l' z. eU·tnc 1 nos Ba rros 
e Vil, Jurf e Fazcni1.a do L 
rr, Austm tCr$ 800 JY.>,001 . 

J-; t.:11 !1',:i:io •. 1.: ll'7: publ,C'l <' part c11l parl 
R, r .., no c~r· e·· o a.,e a pr ;a 

e, mi CJZór o, Maria Custó~t, t o 
t r. ruas lt 1p r e A u N -

e n Vila de Cava (l.."r$ "'"~-' 00) 
I'um 1 o e- .. nc-a nas Ruas O ir GJ. cez, J 

E tn"llnl Vlrgilina B1cc e- e Ica1 n~ 
Gr ,•;. • e Ar .matei~. tói 1s em Bel-

~~ : \·-~oxoe,tenso da fectr- de ,'·Jm1r..1,-

1naç pubhca 

CORREIO DA LAVOURA 

e r$ !~ 300 000,00 

1 ola 

C'rS 

ta ,JOO 

7G n ,00 
~.,_ 4<:000 

l~íl.4CC,00 
,.000.000.00 

100 000,00 
' 000.000,00 

000.000 Jr 

2 000.000.00 

J00.000,00 
1 

200.000.00 
' ' 

120.000,00 , 

' 400 000.00 

1 

2~0.000,00 ! 

400 ººº·ºº 
150.000,00 

Vetado 

Vetado 

vetado 

Vetado 
9 390.000.00 

1.500.000,00 
1 

50.0C0,00 

150.000,00 

200.000,00 

100.000,00 \ 

200.000,oa 

Vetado 

Vet• o 

Vetid.t 

Ve do 

Vetirl 

1 ~so.ooo~"'.l 

F"is 

(r$ 

13.200,00 

".68.000,00 
'172.400,00 

Cri 

196.400.00 

4.000 ººº·ºº 
100.000,00 

1 000.000.00 

1.000.000,00 

2.000.000.00 

200.000,00 

200 ººº·ºº 
120.000,00 

400.000.00 

240.000,00 

400.000.00 

150.000,00 

9.390.000.CO 

1.500.000,00 

50.000,CO 

150.000,00 

200.000.00 

100.000,00 

200.oao.oo 

135f 000,CJ 

C(11>IGU 

LOl~L 

800 

nn·1~,\() DE ESGE-.nARI'\ 

-1.dmJnb:tn!'ão Supaior 

DE$DOBRAMENT0 

TITUIO I PESSOAL 
PF3SOALFIXO 
Em comissãr, 
Q, adro IV 

P • pa nento de atiflcação e!"" fun 
' o 

l tive 
P r:1 pagam • •o de ven ..... 1ento ac pes
soa Eretivo, -:i 13:1.ber 

5 Quadro II 
6 Quadro m 

801 PESSOAL VARIAVEL 
1\!t""8hsta 

9 Para pagamtnto de salarto 110 pessoa' 
Extranumer!lno . 

804 

294 

9141 

944 

2 
13 

CóDIGO 

LOCAL 

820 

822 
8'.!3 

8'!4 
10 

12 

lOIIJGO 

lO{AI, 

TITULO TI - MATERIAL 
MK_ ERIAL PERMA..'IENTE 
MATERIAL OE CONSUMO 

TITULO IV - ENCARGOS CORREN-
TES 

SERVIÇOS E ENCARGOS 
T.oc:.ção de Imóveis e Equipamentos 
Serviços Adjudicados Diversos 
ASSISttNCIA SOCIAL 

Para pa!['.lmento da quot:, de 0.5 . do 
salârio de d,ar;sta à L<gláo Brasileira 
de Ass.ístcnc1a . 

INSTITUTOf' E CAIXAS OE APOSENTA
DORIAS E PENSOES 

Para pagamento de contribuição. re!e
rEnte ao pu.wal diarista 

SEGURO 

~i;tiist~!g~~eon~ias~~o~et~~o~
0 dg:~:: 1 

eretos-Leis ns. 7 036 de 1'11144 e 7 521 
de 7 5 45 

DIYISAO DE E!'IGESHARI \ 

{"<1ru.t r uçáo t Conservatão de Rodovia" 

DESDOBRAMENTO 

TtTULO I - PESSOAL 
PESSOAL F I XO 
Em Comissão 

7 Qoadro IV 
- Para pagamento de gratificaç-ões de fun

ção 
E!etii,·o 

1 - Para pa~amento de vencimentos ao pes
soal efetivo, n saber: 

6 Quadro III 
8 l>l Quadro EspeCllll 

?ESSOAL V ARLA VEL 
P.ua pagamento de s:ilano ao pe.ssoal 
cxtranumerár io. a saber 

3 Men.. ... nhsta 
4 Dianst.1 . . . .............. . 

TtTULO II - :\IATERIAL 
"ATERIAL PER!IIA== 
~t-\TER!AL DE CONSU!'JO .... 

TiTULO IV - ENCARGOS CORREN
T ES 

SERVIÇOS E ENCARGOS 
Reparações e Instalações 

Para consen'açáo e reparo de rodo\·.1s 
Obras ~o,·as 

- Par:i reconstrução das pontes sõbre o rio 
Paiol e a ponte ligando Vlla de Ca\.~J. a 
\Uguel Couto, ponte de Santa Rita e 
paÕtilllão para a Rua ~lârio, t~das em 
vn,, de Cava •CrS 300.000.00> ....... 

- Pau as obras de construção da estrada 
Belrord-Roxo u ~lesquit.l e respect1vas 
dt:saproprtaçée~ nece5s.ánas l CrS 
2. ººº. 000,00) 
Para outras obras no\'11s 

DI\'ISAO DE t:SGf.:-iHARI.\ 

Seru~, l ndlL'litri.1.i-. - ~,,ua e f:s~oto 

DESDOBRAMENTO 

• t ~~.000.00 i ,sa.eoo ~o 22 946.400 oo 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=;,,,~==--.~~====== 030 

TlTULO I PESSOAL 
PESl:lOAL FT'CO 
Em Cor:1.l~:.&.r 

7 Qu•dro IV 
lODIGO 

10( \L l lmpez:.. Public:a 

,• .oJ<>BF MENT0 

1 T U l - rrr ... >Al 
UAI rJ.XO 

e • f' ,. ,ento 
b 

CORRFN-

í .~ l 018 400 00 

rc~t 

( rS 

ut.80,.,,00 
mo.oc~ ou 

33 600 
, 00000000 

100.000"" 
400t W 

JO.UOU,00 

018 •00 

Fb.& 

Cr$ 

H800,00 
:~o.Joo,oo 

VarlaHI 

33.t!-00.C 
"000 000.00 

100 :noo 
'ºº ~-ºº 

30.0UO 00 

454.&' ,DO 7 563 Gllv,00 

;Jl 

3? 
33 

04 

10 

,. 

Pllra p .. a <'!"t > de ("r •u e _es de fun
ç 

Efetn· 
I - ~~{iª ('~~tl~~e;/~a~:r~enclme~tos no pes

fi Q • ir III 
8 ~, Q · o Especlal 

b~!f.;tpa\' ::I :~. la 10 10 ptsooal 1 
xtranumcrnno 

f!TULO II - MAI'ERl~L 

o 

1 

da r ~ de 1 

rede e abasteclmen-

d!ig J dt subJus· 

e r:M.~ de .ibaa-

Cr ~ .? ' i:-H) l')Q 00 

Total 

18. 600.00 
401 400,00 

4J•.200.00 

,0.000,00 
70 000?0 

53 600.00 
10 000.0G 

10000000 

1 400.000.:0 

100.000,00 

f ixa 

C'r$ 

207.600,GQ 

183600~ 
401.400,00 

,92.,;oo,,Jf) 

('rS j 887 600,00 

T ota l Fi:ita. 

f l"S CrS __ , 

48.000.00 

H800,00 
li5 200,00 

99.600,00 
2.900 000.00 

10000000 
1.000.000,00 

500.000.00 

Vetad 

Vetado 
1 oco 000,00 

, ~87 6ú0,00 

48000.00 

64 .800,00 
175.200.00 

él!8 000.00 

l'r, t 369 too.ou 

r ota i 1·i,:a 

l'rS Cr S 

18.000.UO 

~00.000.00 

lOOJl00,00 
G0.000.00 

1 0.000000 

Vetado 

Vetado 

• •)00 00,,00 
10000,00 

t3~ 40000 

1 
1 

18000.00 

6-1800.00 
216 600.00 

4.t.200c 

30.00011" 
70.'X)C 

53.600,oo 
10 QO,J,oo 

100!)00 

1 400.0C) , 

100.000,00 

2.18i .80J 

\'arián-1 

CrS 

99.600.00 
2.900 000.00 

100.000,00 
1 Q00.000,00 

soo 000,00 

1.000.000.00 

5 599.60000 

Variãn-1 

Cr~ 

EI. 1 

( 

Dis 
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Aberto aos dois sexos o ingresso na Escola E O I T A I S_ 
de Servi. ÇO Soc1· al do Estado do R1· o ltegístro de [móveis da 2• Cir<uns<rição de Hova lgua,su 

Et1lo.rãn obrrtas d<' 2 n :?O dC' janeiro pr(,xlmo. na Es
cola de S··rd_\·o Social, n-s in~ ri\·õ,..... ,10 co11curs,1 de hnbdl · 
taça.o à matm.:ulu nw !ianlt• a aprcscntaç,io dos scguinlcb 
documentos: J - e•·rlHicalto dr ,·ursn eieot1fiyo ou clás~ico 
( 'l vJa.::1: 2 - certlJüo de reghtro civil; a tirlws mollclot:, 
1~ e 19 t:! ,·ias): -1 :l!Pslado <l•· idoncidacie uwrHI, firmado 
por 3 pe~sna~ idóaC'a~: iJ - atesta1..h1 t.lc ''{lCina expedido por 

autoridade sanitéria, 6 - atestado de sanidade !osica e rr.en
lal; 7 - carteira de tdcotidade (!otucópia): 8 - provu de Qut · 
taça.o com o 8Crviço militar; !) - rctr1.1tos 3x4, e 10 r~cibo 
Je taxa de ioscrlçúo. O exame vesttbulnr sel'ú. reahzado 
após o dla 15 de !everclro, dele ronstaodo _ns seg~lotes "!_ll· 
térlas: Português, História do Brasil, Hlst6ria da ( ivihzaçao, 
Inglês ou Francês. 

~. --.. ~------·-·-·--·---·-·-·· 1-----
!.~~~~~~ .. ~~~ .. ~~~~!!~~ 1I ~~~~~ ~:~~,:~~~~ n~ 
e amigos desejando-lhes Boas Festas tamente aos con-~ 

e feliz Ano Novo 
sumidores de Nova Tguassú e adittcênci s 

Rua Otávio Ta1qui110 , 20-Nova Iguassú ~--·--... ~-·-·-·-----·-· .... ~-·- ... 
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE NOVA IOUASSÚ 

eart6rlo do 5• ~flcio 

E C) 1 T AL 
De praça, com o prazo de 30 dias 

O doutor Euéas Maruno, Juiz de Direito da Comarca dt 
NO?a Jguassó. Estado do Rio de Janeiro, na forma da lei, etc., 

Faz saber a todos quanto& o pre9,nte edital cor:o o prazo de 
triota dias -çlre-m, que o porteiro dos auditórios dêste Jui2, no dia 
23 de janeiro de 1958, às U boras e trinta minutos, no Edifício 
•o Fórum desta Comarca, levarA A público pregão de vendi o arre
m1t1ção, 1 quem maior lance oferecer acima do pr~ço da a.valiação, 
o, ,egaintes bens de prop~iedade de Miguel Gabriel. da Silva, pe· 
1borado!I nas llções execotivas que lhe. move Maurício Jorge ~h.al
fon. e que se processaram por este Ju1zo e Cartório do 5° ~f1c10 : 
PrHio sem número da roa llacabó. construção de pedra, tlJolos e 
ui. coberto de t~lhas tipo francês, com peqae~o~ cômodos res iden
ei1is em regular estado de conservação; e d1re1to e ação s6bre o 
terre

1

no em qae est.A con,;troldo o prédio. designado por lote n. 10 
(du), da quadra ªA". da citada ma Macabú, medindo nove metros 
1a frente, qu.lllze metros nos fnndos1 vinte e qoabo metros pelo 
lado direito dezoito metros pelo lado esqoerdo e nove metros o.a 
ea"a form~da pelas ruas l!arabtí e Conselheiro Galvão. localizado 
11 esquina da citada rua Conselheiro Gabão, e confrontaodo pelo 
lado esquerdo com o lote onit. lote este prometido comprar a José 
)(acedo de AraaJo, do qu.al o executado aio.da não te~ escr!tara 
de{loltiva, sito•dos oo logar denowln1do "Vila da Felicidade , em 
-V.la Carmary", no Jo distrito de!te Município, avaliados. ~m CrS 
120.000,00 (cento e vinte mil crozeiros). E para que a notícia che
roe ao conbeclment4 de quem interessar possa, se p&ssoa o pre
Mnte que ser6 aftudo e publicado na forma da lei. Dado e passa
do ne1ta cidade do Nova lgu&Ssfi, Estado do Rio de Janeiro, aos 
cinco dias do mls de detembro do ano de mil novecento, e cin
quenta a sete. Eu, Hermes Gomes da Cunho1 Escrívão, o subs-
crevi. Enia, Manono, Jo!i de Direiw. 3-3 

D H. lllJ,IZ 'VAN HIERG 
Card.lolo;tsta do Hospital do Servidor do Estado (t.P .A.S.E.) 

DOENÇAS DO CORAÇÃO 
El::t1 oc:1 r:liogra111tt - Arlerhlpatias Periféricas 

CONSULTÓR IOS : 
Nova l!!ua..;,ú : 

Ru• M•mhal Flor1, no, 1798, S. 201 
au 5 ... C sábadV!>. 

d~s.Je 13 ~oras 

Rio de Janeiro: 
R. Almo Aivin, 27, S. 33-Tel. 42-0235 

211, 4u e 5u.feira~ 
das 14 às 16 horas 

Vejam os seguintes preços na sua Seção de ·varejo : 
De Cr$ 320,00 por 300,00 - De Cr$ 210,00 pur 185,00 
De CrS 157,00 por H5,()I) !)e CrS 105,00 por 100,00 

Rua Marechal Floriano, 2137, sala 104, lo andar 
Caixa Postal, 87 - Norn Iguass tl 

!DR. A. IFA\TORIEll..llil 
MEDICO OCULISTA 

ASSISTENTE DA FACULDADE OE C'I€NCIAS ME:DJCAS 

Receita de Ô<ulos - Doenças e Operações dos Olhos 
C O N SUL T ó R l O: Avenida Amaral Peixoto, 233 

Sala 304 - Prédio do Banco de Minas Gerais 
2u., 4u. e 63'-feiras, das 8,30 às 12 horas (<onsultas <OmunS) 

À tarde: Consultas com hora marcada. 

Leiteria Mineira 
Serviço de Bar e Restaurante 

Leite - Queijos - Manteiga, etc. 

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

(Junto da EVANIL) 

Nova Iguassú Estado do Rio 

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

veis, Fidelidade. 

Roberto Cabral 
COAAETOR OP!CIAL 

R. Governador Portela, 314 
Tel. 418 - Nova Ignassú 

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

lgnass 6, Estado do Rio) 
A Santa Casa de Misericór

dia do Rio de Janeiro, na qua
lidade de núa proprietária das 
duas primeiras fazendas e de 
plena proprietária das duas 
últimas. chama a atenção dos 
interessados na:ts aludidas ter-

//,rm,.r. Gr,,ne.1 da Cunha, O/1cú1I do Rrgislf'O dt ln ,.. 
vtis da 2• c,,c,mscriçOQ, 

Pelo p,tS,nf,-_, o_ltndtndn on qu, /Ir, f,,, ".qutt idn pu· 
Erico Jlunu R1i,ç, ,nt,ma Àlmu,,,du .Afo,isn d~ Su,,zo, l.uhtl 
J/itira Gomu, lgndc,o Gom,s FOlto ." /os, Alves Nontn11• 
Fill,o, pnr st tncrmt,ortm tm lu,::or 1gno1'orln, para ,om·fJt,. 
rtctr,m tm s,u Cartório, à ,ua dr. dtruhfJ Vinga(, 90. tudo 
âdad,,, pognrnn as imf>~rf11ncü,-. dt l,$ 4.fJ<J0,oo, 6.7J.0J-,·. 
6.000,oo e 7.650,no, rt~putwomtnft, rt/trtnl,s di J>rt'ilOf1':,, 
atrasadas dns Jnfts dl' ltrrtuo situado .e no "J'urqut Rocam(, , 
no 40 distrito dtsf, Município, Btlford Roxfl, fu>r lltc. fitMIH • 

tidos comprar, t üs qut se t·tnartm oll 1J {lulu do pogamn,
tn, a1'm dos cu das, $.Ob pen,J til', d,cn, riJo tJ prazo luza/ ÚI' 
90 dias, sn€m os compro,n1,;,ç11 , r,sri,,dl(/flS ~ canceladas (H 

rtsf)tclivas averbaçDts, nns ltrtt10, do nd. /J, po,dg rofo ~o. 
do Decr,tQ 3.079, d~ 15 d, <et,mh,o dt 19:JfJ. "'''"ª l!!ua~sú, /'t 
de dtzembro dt 1957. O Oficial ll<rmes Gomes da t;urh>. 

Humes Gom,s dá Cunha, O/icial do R,gistro d, /n,o. 
vtis da 2• Circunsc,içdo, 

Ptln presente, attndtndo ao qu, 1/11 f,·i rtqutrido por 
Canfidio Gonçalv,s Duafte Bmrti, lnlimu At,,,1,,,, Mu,i1mo 
dns Santos s Leont,na Gome~ E.,ttvâo, por "t encont,artm 
,m luga,. igno,-ado, para comporecertm ,,n s,,. Carf()rin, d 
,-ua dr. Getulio Vargas. 90, n,stfJ c,dude, ,. p1.1~art m as ,,,.,_ 
porloncias d, Cri 9.350.oo t 17.40fJ,,,o, rtspr.:. ltvtJ-ntnt,, ,.tft
r,nlts ds prestaçôts afrasadat; dos Juus "' tnrtno s11,,,ad,,s 
"º Bairro Buril,, no 4° distrito deste MJmfripio, Rtlford Rux1't 
~ as que se venctrem oi~ a dota do po,:umtnln, afim d,,-s 
custos, sob pena dt, decorrido o proz, /,,:ui ,,,, J0 dias, ser,111 
os compromissos rescindidos t canc,lurfos as r,s_btctivr1s °''"'· 
haçlJ,s, nos tl,mos do ort. 14, ptnógrof,, 5°, do D,creto 3.0i9, 
d~ IS de s~tembrn de 193~. Nova l1tur1t~rí, 20 de dtumbru ,te 
1957. O 0/icral: Hermes Gomes da Cunha. 2-2 

Auto Pe~as N. S. ~e f átima 
Casa C'Specializada em artigos de freio, 

Cravação de lonas e discos de embreagem 
Completo sor timento de material elétrico - Diafragmas 
- Bcmbas de gasolina - Bomba dP llgua - Carbura
dores e Reparo• das mesmas. - GraMe variedad~ de 

Acessór ios em geral - Óleos de freio e motor. 

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

NOVA IGUASSÚ 

JUIZO DE OIREITO OA CO• 
MARCA DE NOVA IGUASSO 

EDITAL DE CIT!~ÃO 
COM O PRAZO OE 30 DIAS 

O dr . Enéa• ~larzano, Juiz 
de Direito da Comarca de No
va Jguass6, Estado do Rio de 
Janetro, etc. 

Faz saber aos herdeiros e In
teressados Incertos do espólio 
de Anl~nlo Francisco da Silva 
que por este Julzo e Cartório 

Produtos 

da 

ras para o Protesto Judicial e \. 
Notificação que interpôs no 
Juizo da Comarca de Nova 
Iguassú. cartório do 2° Oficio, 
sito na rue Getulio Vargas, 78, 
que aprecia e examina a si
tuação juridica das fazendas 

GUY MATTOS 
Candidato a Vereador 

o Oitavo Ollcio se processa o 
inventário dos bens deixados 
pelo •ludldo Antonio Francisco 
da Silva e que, pelo p1esente 
Edital, com o prazo de trinta 
(30) dias, ficam citados para 
dizerem sõbre aa declarações 
prestadas pelo lnventartante, no 
prazo de cinco (5) dia! , e para 
o, demais lermos do lnven1, rlo 
e da partilha. Dado e passado 
ne ,ta cidade de Nova Jguassú, 
Estado do Rio de Janeiro, aos 
cinco dias do mês de dtzem
bro de mil novecentos e cin
quenta e sete. eu, (•) n,,rrf/,., 
Àyrts Raunhtitli, [:scrivio, n 
Subscrevi. - (a) Enius Mm. 
z.mo, Juiz de Direito. 2-1 

Doméstica 
Comercial 

Sorveteiras 

General Motors do Brasil S/ A 

Caminhões 
Carros 

r~{!(as Acessórios 

em aprêço. Faz sentir, outros
sim, a qualquer interessado, 
indistintamente, que nenhum~ 
modificação, loteamento, dt-s
membramento ou venda pode
rá ser feito das aludidas ter
r&s. por quem quer que seja, 
senão pela própria Santa Casa, 
únicu proprietéria das fazen
das referidas. 

Ministro lofay•tt• de And,odo 
Provtdor 7 

DURVALIHO DOS SANTOS 
Despachante Estadual 

Serviço de Cootabllld~de 

RuA dr G•túlio Va,901, se 
Solo 22-A 

NOVA IGUASSO - E. 00 RIO 

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

Dlatrtbutdoree do Cimento MAUÁ. - Chapas para cobertura e tubos de Cimento-Amianto 
CMLIT. - Tintas "Atlantica·•, Artigos Sanitários, Manilhas, Telha3, Material Elétrico 

e Hidráulico em geral, Ferragens, Lcuças e Artigos para pr,;seotes. 

Rua Marechal Flcriano Peixoto, 2210 -Telefone 47 - Nova lguas:;ú 

----~-.... ~~.~ 
A U X I L I A I o Ambulatório 

Santa Bãl'l:ara, obra cuja 
f;nalidadc é amparar os menos 
favorecidos da sorte. 

PAOOUTOS 

(RREIIN~ 
\1 \ltCA rtCGJSTR,\ilA 

GfRA\NJA\ 
LINS & 

CA\IROILIJNA\ 
ffLX05 l '10A. 

.il.ves - Ovos - Pintos - Rações 
Avelina, Suilina, Cevalina e Gadolina 

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

F ARACO Loterias 
UMA e11s11 QUB Niie PALHA 

Rua Mal. Floriano, ZIZ& 
Te!. 313-NOVA IGUASSÓ --

Tu, . São Matt us, 58 
NILÓPüLIS -E. do •io 

.... ~ 
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Resolucão n. 601 
Modifica as Resolu1ões ns. 41 e 159, mpectlvamente, 
de 3/11/48 • 30/11/SO, e dA outras providencias. 

A Câmara Municipal de Nova lguassú, por seus 
representantes legais, décreta e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Resolução: 

Art. lº - A Caixa Beneficente dos Servidores Públicos 
Municipais de Nova lguassú. criada pela Resoluçiio n. 41, de 
li de novembro d" l •1~. modi!lcada pela Resolução n. 159, 
de ao de novembro de 19:;J, p11ssar.1 a reger-se por estatuto 
emanado da Assembléia Geral de seus associados, observa
das as uormas bâslcas estabelecidas na presente Resoluçiio. 

Art. 2° - A Caixa terá por finalidade a assistência 
ao servidor municipal e sua familia. 

Parágral11 único - O plano de assi,têncla compreen
derá: 

I - Assistência médica, dentária e hospitalar, sanató-
rio P creches; 

II - Previdência, seguro e assistência judiciária; 
Ili - Flnanciam,nttJ para a aquisição de Imóvel des

tinado a resid<'ncia; 
IV - Cursos de aperfeiçoamento e especializaçlio 

profissional; 
\' - Centros de aperfeiçoamento moral e Intelectual, 

lnclusi~e recreativlsmo. 
Art 30 - O Estatuto lixará os valores e a forma de 

conces,ão dos bene!lclos sociais, tendo em vls\11 as possi
bilidades !inancelras da Caixa. 

Art. 4" - Slio sócios da Caixa: 

Art. 1-1 - O Estatuto social só entrará em vigor de
pois de homologado pelo Pre!elto. 

§ 1° - Votado o Estatuto, será o mesmo remetido ao 
Prefeito para bomolugaçiio. 

!i 2° - Verificando a existência do dispositivo con
trário lls normas básicas cstabelcclde.s na presente Resolu
çüo, o Prefeito devolverá o Estatuto à Assembléia Geral. 
para a devida corrcç!lo e, ~ó depois disso, poderá decretar 
sua homologação 

§ 3,, - A regra dêste artigo se aplicará também nos 
casos de emenda ou reforma do Estatuto. 

Art. 15 Cada um dos Poderes Municipais manterá 
um delegado junto à administração da Caixa com as se
guintes atribuições . 

Doml..Dgo, 29 -Xll-11!6? 

E~~º=---=-' -T-=----=-A-=---.;I=-- S 
Registro de lm6vels da 2• Circunscriçao de Hova lguas.sú 

Htrmt! Gom ,s da Cunha, Oficial do R,gist,o d, /m<,. 
r,is da 2A Circuns,riçdo de Nova /guassú. 

Pdo p,,s,ntt , a!end,ndo ao que lht foi rtqut,ido 'f;da 
Cnw,panhia Pa,.qu, da Vdrzta do Ca,mn, intima /o.Jqfli,n 
.\lartins, foaquim 11/orlin•, fooqu,m .llarti,,s, foaquim Ma,. 
tans , Joaquim },la,-lin1, Joaquim Mart~n 1, Anlonin F,,na"dn 
Ptrtiro. Vladonir Per,s , Mo-,ia On,zmda Arou10, por s, tn
cont,a,,rn "" ll'gar ,gnnradn, para cn,ttpartctr,m tm s,a, 
Car/ô,if1, d ruo dr. Getulin Var,E'as, 90, nesta cidad,, t '/)aga
nm ns ,mpn,tandos de Cri 5.310,oo, 5.910,on, 5.3/0on, 5.310,oo, 
5. 110,no, 5.31(1,oo, 38.592,oo, 7 560,oo t 3.120,oo, ,up,c!,i·am,nt, 
,,f,r,nter; ds prutaclJts at,asadu1 dos Jnt,,. d, turtnn sstuo: 
dos no "Vilar Novo", no 40 distrito dtslt J/unictpio, Btl(o,d 
Roxr,. t>or llts p,ometido~ comprar s as que !t fJtnartm al4 
a data do t,ogam,nto, aUm do,; juros dt moro t Cf.lStas, sob 
plna dt, dtco,.ridfJ o p,-az o ltl!,al de 30 dia~. Str'tm os co,n. 
promíssos r,scindídns e canctladaj as r,sp,ctiva, ar.,,bacDt,. 
"º' têrrnns do a,t. 14, pa,d!(rofo 5o, do Dtcrelo ., r i9, dt 15 
1• ~•l•mb,o d• 1938. Nova Jguassú, 20 de d,umbro de 1957. 
O Oficial· Hermes Gomes da Cunha. 1-2 

Hermes Gomes da Cunho, Oficial do R,gislro d• lm6-
t•tis da 2ª l'ircun5c,.içDn, 

1 - Participar, como simples observador e sem direi
to a voto, de todas as reuniões llos órg!los coletivos da 
Caixa. cuja realização, porém, Independerá do seu compa
recimento; 

II - Comunicar por escrito aos respectivos Chefes 
dos Poderes representados, ,ôbre qualquer irregularidade 
veri!lcada. relativamente à aplicação das contribuições do 
Govêrno Municipal. 

§ 1º - No caso de ocorrência de Irregularidades a 
despeito da qual nenhuma providência tenba sido tomada 
pelo• órgãos competentes da Caixa, o Govêrno Municipal 
pod,•rá Intervir, mediante decreto, para apurar as respon
sabilidades e ala,tar os responsáveis, destituindo-os, se !ôr 
o caso. até que st proce;Ja às eleiçõos para a substituição 
dos m ~SniOS. 

Pelo pr,sent,, ote,idtndo a~ qu, lm /01 rtqu,rido pda 
Empr,za Terra e Comlrcio Lida., íntima EdmJmdo Fernatt. 
d,s Brasiel, Etelvina Ftrrtira Dias, A-faria Batista do Nasci
mento, Maria Batista :Jo Nascim1nto, Ma,10,l Galdino dos 
Anjos, Augusto Silv,,, O,itida Compns da Si/vu, Elmo da 
Silva e Manoel Goudino dos Ànjos. por st tncontro,tm m, 
lugur ignorado, paro compartctrem tm seu Cartótio, a tua 
dr. Getu/io Va,gas, 90, ,iesta cidadt, , pol(octm os i,npo,ta~
cias de Cri 2384,ln, 5.219,2l>, 7022,oo, 8./J68,2o.1J0.994,oo, ... 
.•.914,10, /; 265,30, 4.756,80 t 10973,Io, rtSPHl1vomtnt,, ttltttn-
1, s às prtstaçDes atrasadas dns lotts dt t1,r1no siluodos nn 
• fa,dim Amopa", no 40 dis/,ilo dest, Munictpio, B,:tord Ro 
xn, por 1/es prometidos comprar e as qut st v,ncer1,n a1' " 
data do pagamento, oUm dos juros de mora e c11slo$, sob 
pena dt, dtcorridn o prazo l,gal dt JO d;os, strtt+.• o, cnm. 
promissos rtscindido, t canctlodas os rtS,PtetitJos o"·t1boc1J1,, 
nos têrmos do arl. 1', pa,dgrofo 50, do Decr<to ~-· 79, d,:15 
de setembro de 1938. NOtJa lguassú, 20 dt d,ztmbro de 1957. 

§ 2º - Os delegados do Govêrno Municipal deverão 
ser previamente cientificados da reallzaçiio das reuniões dos 
órgil.os coletl vos da Caixa. 

J\rt. 16 - A Caixa só poderá ser dissolvida através 
1 - Obrigatóriamente, os servidores públicos munici

pais e!,tivos, os interinos, os extranumerárlos mensalistas 
e os Inativos; 

II - Facultativamente, os demais servidores, qualquer 
de ato Legislativo Municipal. O Oficial: Hermes Gomes da Cuoha.1 1-2 

que seja a sua categoria. 
§ 1° - Fica estabelecido o limite máximo de 35 anos 

de idade para a admlssil.o de novos sócios. 
§ 2º - A regra do parágrafo anterior não se aplica 

ao servidor que, tendo sido associado da Caixa, ve1;1ha a 
ser readmitido ou nomeado para cargo ou !unçil.o publica 
da Municipalidade, desde que o prazo decorrente entre sua 
dispensa, demts,lio ou exoneraçil.o e a nova admissão ou 
nomeação não exceda de noventa dias. 

§ único - Em caso de dissolução, o Patrimônio da 
Caixa será dividido em duas partes Iguais, cabendo uma 
parte ao govêrno do Munlcfpio e a outra aos sócios rema
nescentes, na proporção das respectivas contribuições 

Art. 17 - A presente Resolução entrará em vigor a 
partir de l de janeiro de 1958. 

Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Nova lguassú, 4 de dezembro 

de 1957
· ARY SCHIA \'O - Prefeito 

Fazendas de Madureira, Morro 
Tinguá e São José 

Agudo, 

§ 3º - O associado que deixar de pertencer aos qua
dros do Pessoal da Municipalidade poderá continuar como • • 1 • • ,_ ... _., ,,-••·----------
sócio, desde que o requeira, dentro do prazo de noyenta 
dias contados da data do seu afastamento. Não o dese1ando 

A Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. 
n6a proprietéria das duas primeiras fazenda• e plena 
propriel6ria das dua, 6ltima,, torna ao conhecimento 
de quem interessar pos.a, que dilas terras nlo poderio 
ser vendidas, a nenhum pretexto, nem tampouco expio• 
radas a~ pedreiras existentes, por quem quer que seja, 
senão pela própria Santa Casa ou quem tegalmeale a 
represente. 

Alzira 
1 

(alçados para homens, senhoras e crianças. 

Sapataria 
MINISTR.O LAPAVETTI! DE ANDRADA - Provedor 

7 

e s,: assim se manifestar dentro do prazo acima referido, 
poderá ser-lhe devolvida a metade de suas contribuições, 
desde que se encontre em dia com as mesmas e não tenha 
goz•1do nenhum dos benefícios assistenciais constantes do 
parágrafo único do artigo 2°. 

Art. 5• - Cada sócio contribuirá mensalmente com a 
lmportancia correspondente a 4% de seu vencimento, remu
neraçii.o salário ou provento não podendo, entretanto, a 
contrtbÚlça.o, em nenhuma h1pótese, exceder de CrS 200,00 

Guardas-chuva, sombrinhas e chapéus. !--------------------
(duzentos cruzeiros) mensais. 1 137 H I assú 

§ 1º - A contrlbulçlio social. bem assim o resgate de Av. Amaral ?eixo o, - ova gu 
divida~ porventura contraldas pelo associado, na Caixa, se- 1 
rlo compuJsõrlamente descontados na folha de pagamento .,....,........,....,.._ .,. , • • ,... • , • • ..,....,,.,,......,...,~ ! 
do servidor. f 1 __...,,...,, . ..,....,_ ..-.-- .... 

Exclusividade em artigos para esporte. 

de Oliveira 

R U Y
0
"~~,:,:v;; ! :: 

1
~ ::.~TO \ 

Rua Afranio Peixoto, 99 - Tel. 50 - Hova lguassO § 2º - Quando nlio tôr possível o desconto em o ha, 
a conÚ·ibulçlio e demais débitos. quando houver, deverlio 
ser pagos dlretemente na TeRourarla da Caixa, até o dia 10 Manoel Quaresma -----
do mélr~~\~1

~\) associo.do cm débito com a Caixa terá 
os seus direitos sociais suspensos até que se quite. 

§ lº - Tratando-se de sócio de c11tegorla constante 
do Item II do art. 4º, a duração do débito por três meses 
consecutivos Importará na eliminação do quadro social, sem 
direito a qualquer ressarcimento. 

§ 2º - No caso de o associado deixar de figurar em 
tolha de pagamento por motivo de pene. disciplinar ou de 
licença sem vencimento ou salário, as respectivas contri
buições mensais, quando não recolhidas diretamente pel_o 
associado, ser-lhe-O.o descontadas parceladamente. a partir 
da sua relnclusa.o em !olha, mantendo-se-lhe a suspensão 
dos direitos sociais até a total qultaçl!.o d11s cootrlbuições 
em atraso. 

!i 3º - O Estatuto social poderá restringir a su,pen-
slio a 

0 determinados direitos ou benellclos. 
Art. 7• - O Govêrno do Munlclplo contribuirá para a 

Caixa com a lmportancla Igual aquela a que e•tlver obriga-

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

Escritório: Av. N,lo Peçanha, 23-1° and. 

Telefone 126-]20 - Nova Jguassú ~-... ---'"'~::'.::'.-~:::::::::::::::::::::::::::::::::-·_, --
rl~ ELE V IS .. ~ O 

Técnico Especializado 
RUA (OMEHDADOR SOARES, 153 - FUNDOS 

ESQUINA A\'. SA:,.iTOS DUMO~T 
Junto ao terreno dos Eucaliptos Nova lguassú do O 8À~t. s:,.r~~- recolhimento das contribuições a que se 

relerem os artigos 5º e 7º lar-se-á airavés de processo origi
nário da repartlçl!.o Incumbida da contecç!l.o das folhas de 
pagamento do pessoal, devendo o recoiblmento ser cletua- QLAR S 
do 11té O dl" lá do mês .egulntc ao do desconto . d 11 PR . 

Parágrafo único - O lato de o servidor deixar e _-
A Delfim Pereira Montenegro 

• CONSTRUTOR 

gurar em tolha de pagamento não o exonera, nem o. Mum- Agência de Hova lguassú Av, s antos Dumont,626-Tel.69 
ctpalidadc da obrigatoriedade da contribuição, dev~odo nes-
ac caso o a•socle.do recolhê-la diretamente à 'l esourarlo A PROLAR solicita o com- Nova Jguauú - Est. do Rio 

Materiais de 
Construção f\D b:_LSON 

Ferragens em ---~,, ... .....,,,.... ......... (ier ai e COHST ~,JTQA:A i'l't{g~J:~O,·U,U:IA lTDA 

Granitos 

Artefatos de 
Cimento 

Areia, Pedra, 
Tijolo, Cimen

to, etc. 

Fábrica e Loja: Rua Marechal floriano, 1618 e 1620 
-------------

Mercearia Carvalho 
Box 23 - <ialerla lguassú 

\'endas por atacado e a varejo 

Gra r.de deoósito de Queiios, Manteiga, 
Mortadela, Presunto, etc 

Entregas a domicilio 

Av. <iovernardor Amaral Peixoto, 311-Hova lguassú ._ _______________ __ 
da Cal,;a. l>e sua parte, a Munlclpslidadc procederá na lor- parectmento à sua nova Ag~n
ma de•t~ ~rugo. . , . • \ ela de todos os portadores de 

Art 11' _ O Estatuto social fixara os dirc,to• 1 as tltulos em atraso. a fim de 
otmgaçõea do• associado•. dentro do• prlrll'iplo• básicos 4ue nllo percam o dtrelto àK 
e,t11t,elecldos 011 presente Resoluçllo. . , lm~ort!l.ncla• Já depositada•. 

Art lU A Caixa runclonarú couo v• •e~ulull-s u_r comunlca,outroslilm, que os 
llus lunúamental•, além de outros aux1llor,•s qll•-' pndcruo pagamentos de mensalidades 

~cr criados no Estatuto : poderão eer e(etuAados ·dlalreà 
Oficina Mecanica Agostinh~ 

tamente à no,a gene · 
l - Assembléia Geral: rua ~ta recbal Floriano Peixoto, 
li _ Con•dbo Uellberatlvo: 1748 812 8 partir das 8.30 b•. 
Ili - Ulretor1tt: , • 
IV Conselho Fiscal. .. .. -----------1 
Parágrafo único O Elltatuto cstau,·leecrú ,. delloira 

• compe\('ncla ,, as atrluutçõca desses órgflos. Rasgou seu terno 7 

SERZIDEIRA 
A t 11 _ o p11trlmônlo da Caixa •erà coostltuido pela 

talldade de seus lién• e dlrcllos. por cuja ~uurda e artml 
10 â rcepons&nl a sua IJlretorltt · 
ol1traçll.o ªf; _ f mantldll 8 outi,cuçno u.riuul ordinária d~\ 

Art .- • 1 (<.:rS wOQOUu) t,cm assim a quot• d, Rua 
i,cuenta mil crduz.':. rosd11il multas 11.Bc°als cobr11das vela l're-· 1 
J(.JQ J do arreta a..-0 

Bernardino Melo, 
no 1549 

leitura. S A Caixa oll.u admitirá munilestaçõt>s de ca· 
Art 1 - lltlco-partlddrlo tm •u•s dcpeodt•oclas 

rAter rrllgloao ou po '------------
VII ~w ,eu DOIIII! ' 

!1:0\' A IGUASSUº 

Consertos, Reformas em geral e Acessórios. 
Solda Eletrica e a Oxigênio. - Pinturas em 

geral. Serviço de Tórno, Prensa e Estuf•. 

Oliveira & lordão 
~ Rua dr. Tibau, 60 - Tel. 124-111 - Hova lguassú -E. do Rio 
~ =•.-!':;::::. ===· ·=·--,--r.-.=.,;,--:!!,,.._•.•~- • 
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_I~ BAZAR SÃO J O 5 É, 

no transcurRo dêste período <lc íe~ta~. a pr,•
senta aos seus distintos fre_gue6es e amigos 

os mais sinceros votos de 

BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO 
r agradece a preferência di~penAa1la 

durante o ano. 

~ J 
(@l 

'i 

~~~Ji~J@lli~l/i~lli~lf@J®ii~lJ@1Ji~1fi~)J@J'fª-1f@J@lf@lJ~i®f~ 

Resolucão n. 603, de 10-Xll-1957 Registro de lmoveis Vendemos ;1!:d:~.ª ;,~~ui~= Vende se :!i'::~e;:~. !~ ja;;·,~ 
Conclusão da 10ª página d 1 e· • - Royal de escrever, rádio Phi- marfin. com apenas :i meses ================================= a a. tr(URS(rt<aO lips, liquldíticador Walila, bi- de uso. Tratar à rua Aniceto 

cicleta, cofre prova de fogo, do ,ale, 72, em Nova Iguassú. 
CODIGO l)IVISAO DE ENGENHARIA 

LOCAL Oficinas e Gara.ce 

C90 

6)1 

692 
C9J 

1J 

DESDOBRAMENTO 

nTULO I - PESSOAL 

PESSOAL FIXO 

Em Comissão 

Quadro IV 

- :;;a pagamemo de gratif1c.1çóes de fun-

Efet1vo 

bl Quadro Especial 
- Para pagamento de vencimentos ao pes

soal efetivo . . . .. . . . . . . . . . . . . 

PESSOAL \' ARIA VEL 

- Para pagamento de salãno ao pes
SOll extranumeTé.rio, a saber: 

Mensalist:l . 
Diarista 

TITULO II - MATERIAL 

MATERIAL PERMANENTE ............ . 
MATERIAL DE CONSUMO ............ . 

TITULO IV - ENCARGOS CORREN
TES 

SERVICOS E ENCARGOS 

Servlc.os .~djudlcados OJverso~ 

JUIAL Ol<RAL 

lotes em Nova lguassú 
Vendem-se à Rua Bela Vista, com Barilo 

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

Tel. 43-7445 - Rio. - Sr. Gavazz1. 

Cr$ 7 . 195. 728,90 

Tot.tl 

Cr~ 

lZH00.00 

182.400,00 

972.100,00 I 
3.600 000,00 

100.000,00 
1.910.428,90 

IOJ.00~.l)O 

1. 195 728.90 

9t.uou.oou.uu 

Fixa. 

Cr$ 

130.800.00 

182.400,00 

17 .H94 .Sül.80 

Variável 

Cr$ 

O bacharel Getúlio Mou
ra Filho, pelo presente Edi
tal, com o prazo de trinta 
dias e publicação por duas 
vezes, atendendo ao que fot 
requerido por Alice Souto 
da Silva Couto, faz saber 
ao promitente comprador 

- faltoso sr. José Antonio dos 
Passos, promitente compra
dor do lote n. 4, da quadra 
6, da rua 6 Marias, no Bair· 
ro Redenção. neste Municí· 
pio, com atraso de CrS .. 
3.000,00,restdente atualmen
te em lug&r ignorado, pera 
no Cartório do 2° Oficio de 
Nova Jguassú, à rua Get..í
Uo Varges, 78. solver sE:u 
débito acima citado, sob 
pena de o não fazendo ser 
canceladb a averbação d~ 
promessa, no hvro P./D. fls. 
129v, sob n. 18. Dou !é. 
Nova Jguassú, 27 de dezem
bro de 1957. Eu, Asdrubal 
Braga, Oficial Substituto do 
Registro, o subscrev1.1 e as-

972.100.0) 
3.eoo.ooom 

sino. Asdrubal Braga. 1-2 

.. --. ' ...... ~ 
100.0J0,0J 

1.910.428,90 

100.0C).00 

C.:.B8:!.5:!:!,9J 

76.105.H7.tJ 

COMUNICACÃO 
A Cla. Telelônlca Brasi

leira comunica aos seus 
assinantes a mudanca de 
•eu escritório comercial 
para a rua Augusto Rodri
gues, 26 (anllga Trav. do 
Cabeço). 

....... ~.~------
!

Teresa Banuro 
comunica que a ac!lo entre 
amigos ficou transferida de 
28/12157 para 25/1/58. 

Loia em Nova lguassú 

e~pingarda Winchester, alguns 5 
quadros, portão de !erro. co- 1 
!unas de concreto. Therezinha Alugam-se quartos para ra 
Pinto, 1%. 2-2 pazes solteiros no 

Vende-se uma casa recém-
construida com 2 

quartos, sala, cozinhR, b~ohei· 
ro e varanda, água, luz e con
dução à porta. Travessa Mar
ques. 2, em Comendador Soa
res. Tratar no Armazém São 
Benedito, à rua Luiz S oares, 
48. 2-4 

Hova lguassú Ponto Chique 
- Alugam-se 

centro da cidade, é rua Ran 
gel Pestana. T r a t a r à rua 
Quintino Bocsiuva. 435, oo 
Escritório da O.T.A.L. 3-6 

Vende-se uma moenda e1étr1 
ca, de r~rro. para 

cana. Tratar na rua Barros 
Junior. 153, casa 1i, ou no Ar 
mazem Distribuidor do SAPS 
com Francisco. 

casas tipo apartamento, com Hotel Qultandlnha V e n d o 
sala, quarto, cozinha e depen- apart. no 
dênclas. Aluguel Cr$ 1.500,00 e Hotel, totalmente financiado 
hxas. Ver e- tratar no local Tratar amanhã à rua Otâvio 
com sr. Taveira, à Estr. da Tarquino, 1911, apart. 104, o, 
Gamo, n. 1716 - tem luz e/ hoje. à rua Tomás Fonseca, 4' 
água. 2-2 - Morro Agudo. 

lreas - Sítios - Chácaras 
Com 2.000m2, 3.ooo·m2 e até 50.000m2 na Fazenda São 
Bernardlóo e Bari!o do GuandlÍ, a partir de crS 800,00 
mensais, a prazo longo sem Juros, em Cava (antigo 
Jo•é Bulhões). Tratar à Av. Rio Branco, 81, 11º andar, 

sala 1105, tel. 43-7445, ou na E•taçAo de Cava 
aos domingos. 4-4 

l lDH. JJAll!Jl NOGUEHI~ 
CIRURGIA GERAL 

t'ON8Ul.'rôRJO · Rua Otavlo 'l"arquJno, ~ - TeJ t;5-J20 
Olàrlamente das 15 às 19 horas 
2"., 4" e 6"., das 9 às 12 horas. 

R E S I D t N C I A : Rua Rita Gonçalves, 561 - Tel. 261 ------------------
o ,1 

GURI 
Aluga-se uma recém-construida, com ~, m2, 11 rua 

M"recbal Floriano, 1968, esquina de av. Nilo Peçaoha, 
local onde luoclonou a antiga Alfaiataria Globo e Co•a 
Santos, próprl11 para qualquer negócio. lnlormacõe• 00 

A CASA DAS ROUPINH•S PARA GtA&-'.ÇAS 

Uniformos Colegiais - RendCllS -
Lãs - L~nhoa - Botõ~::. Rio. Tel. 28-1641, com o sr. Quadrado e tlm Nova ( 

Iguassú, com o ar. Santos. T_e_1._2a_o_e_ l4_9 ___ _,:j RUA MINISTRO MENDONÇA t.l,'IA. ll~ _ NOVA 1ou.r.ss(l ------------·-



Rotação de cu ltu ra t11BR-~1?10 DA l "IIU1fi', ~ IJ=i~ --~= ~ ~=- :) ~= ~lll\fl\ A rr taçdo de cultljru e gr .. 
r almt>11 , f\ ,ltlinhhs. como t;~u do 
uma .,,c,s ,O.o de culturas di· 
le reut , 110 me.mo pedoço 1k 
terra. ";omumenle, u:sa·~" po· 
ra a , o to ç n o umi, cultura 
maior· umM. grtt:mlnea e unrn 
le~um ,,osa. O prlncíi-~io i11J o 
l tldo l ? o de que a cultura 
maior expõe ttu máximo o 
t:iolo ~i. <.>ro!<lilo; a gramfaea 
a penas permite p,•que1u1 ero
sao e " Jegumloosa impede 
por completo o arrastamento 
d o solo. O r esulto.do da rota
~·ão é. lnvarlàvtlmeote. a re
d-ucO.o seoslvt'I da perda do 
&olo " da á.gua. 

das ~e solo e da õgun pela 
e rORUO. 

A rotaç!io de culturas varia 
C(.Hn os 1;oloe, condiÇÕt.'8 eco
nilmlra s do agricultor e. sis
temas de culllvo locais. E, po
rém, tida como bádlca a rota
çilo de :J "nos Esse si.tema 
poderá ser modll1ca,lo para 2 
a nos, corn a elimintiÇllo de 
uma cultura ou entAo o perío
do poderá. •er aumeutauo pa
ra 4 ou 5 anos. 

dilo, soja o milho; a l~ndl!.o, 
m u e u na e mllllo; a lgodilo. 
a men11olm e milho; a.lgodno, 
guando, milho e a rroz. 

Devemos ter e-orno pontos 
háaicos pora o estabelecimen
to de um plano de rotaçilo os 
~t>f.!U l otes !atores . 

~·l;l?i·Y.Ml:hUUlã~hl4:IIIWi'l:i•J·i•l•M:l{Wfil•lW:,t 1 0:9•i4C:5E4!J 
e - _ fundQdor. SILViNO de AZEREDO --- _ 

Red. e Oliclnu : Rua Bernardino Melo, 2075 Tele'oae, 18' 

ANO XLI NOVA IOUASSÚ (Estado do Rio), 29 OE DEZEMBRO DE 1957 ~ 8 
1) A• plantas devem ser<•· 

colhidas rte acôrdo r,om ::t9 
condições locala de clima: 

~~~·~~---~~~~~-~~·~~~~ ..... -........ 
t Iguassuanos: 

Pura as n ossas condições 
em quaisquer planos d~ rota
ç!lo, o milho e o algodão po· 
derllo ser lnduliio• com van
tagens. pois silo produtos agrf· 
colas de !ácll comerc ia lizaçilo . 

~) A tôda cultura de deter 
mlnaJn exigência deve segUir 
se outra de exigência di!c
rente: 

3J Produtos agrlcolas de lú
cil comercialização; Na s~udaç_ão que agora vos dit ijo e,tá im pregnada com 

aquela smcendade que tem carac terizado c s meus atos 
q uer na vida privadB, quer na vida d e homem público. ~ 
v,?ntilde d e que todos vós recebam do Altíss imo af bên~ 
<;aos pelo transcurso da data máxima da Cristandade e 
que o Ano de 1958 sej , portador de perenes felicidades, 
pare que as nessas aspirhções se tornem em realidade a 
f lm de que possais vencer as inúmeras vissicitudes c~m 
que te ndes_ de lutar p~la snbrevivência da vic.h, na época 
vresente, Jà por demais cheia de obstàculos variados e 
eno~n:es. Entrt:tantot com fé em OeuE1-1 todas as coisas nos 
sornrao de m aneira a qoe possamos nos desvencilhar das 
terríveis garras que nos perseguem a todo instante na 
mesma posição de combate àqudes que nQo sabem ~ não 
querem se manifestar em prol da independênciu material 

Os eleitos da roto.çilo de 
culturas manifestam se pela 
menutençao da produçao e 
preservação da !ertilidade do 
solo. Esses objetivos silo Hl· 
cançodos e m vir tude da siste
mattzaçllo da operação agrí
cola. economia da milo-ue· 
obra, combate de moléstias e 
certas pregds, 111 uoutençao da 
matéria orgânica e nitrogênio 
do solo e d iminuição d;.s per -

A soja, a mucune, o g uBndo, 
a crotaleria e outras legumi
nosas silo pl11nlat que se pres
tam perfeitamente a uni plano 
de r otação, lor necedora s que 
sllo de grandeR quantidades 
de matéria orgllnica e de ui · 
trogênlo ao solo. 

4) Alternação de pla ntas de 
sistema radicular superficia l 
com plantas de s istema r adi
cula r p rofundo. 

Existem diversas combina
ções de espécie<! vegetais pa
ra o plano de rotação - algo-

Perfumaria MILTON 
SEÇOES COMPLETAS DE PERFUMARIA 
- AP.T IGOS PARA CRIANÇAS. - BRINQU EDOS E 

PAPELARIA. - ARMARINHO. 

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

Nova Iguassú Estado do Rio ----------------------
JUIZO OE DIREITO DA COMARCA DE NOVA IGUASSÚ 

Cartório do 7º Ofício 

Edital de Praça, 
COM O PRAZO DE 30 DIAS 

O <!lulor Enéas Marzano, Juiz de Dlrello da Comarca de 
Nova Iguassú, Estado !lo Rio de Janeiro, por nomeação na for
ma d• lei, etc. 

Paz saber a quantos o presente edital virem ou dele co
nheclmenlo tiverem que no dia 30 de janeiro de 1958, às li 
bons, no Edlllclo do Porum, serão levados à praça para pú· 
bl lco pre11lo de venda e arrematação, a quem mais der e maior 
l•nço olerecer, nlo Inferior ao da respectiva avaltação, os bens 
pertencentes a Kamel Sallm Magtul, penhorados por Nalm 
André, nos autos de "Ação Executiva" que o segundo move 
ao pr ,melro, cujos bens do os ••gulntea: Uma mllqulna de es
crever, marca Halda, n. 6-106007, com carro de 11 polegadas, 
evallada em C,$ 6 000,00 (aet1 mll cruzeiros); Uma mllquina de 
ncrever marca Holda, n. 6-169048, com cerro de 15 polegadas, 
av1ll, d1 em CrS 8.000,00. Duas mesas pequenas; um "But eaux" 
com quatro gavetas; Um ·'Bureaux" com sete gavetas , estes 
1vallado1 em CrS 2 000,00 (dois m,1 cruzeiros). E para q•ie che
a:ue ~o conhecimento dos lnterenado, e ninguém possa alegar 
lgno,ã 1cla, mandou expedir o presente edital que será afixado 
nJ lugar de costume, na sede deste Julzo, e, por copia, publl, 
cado na Imprensa, na forma da lei. Dado e passado nesta cl
dad• de Nuva lguaasú, Es tado do R•o de Janetrr, aos nols (1) 
dias do mêa de de1embro do ano d• mil nuvecentos e clnqurn
ta e set~ (1957). Eu,(•) N,lso,r Ribtiro da Silva, Escrevente de 
Justiça, o daltlografel. E eu, (a) Octacilio Soo,rts, Escrivão, 
subscrevi. (a) E,rias 1,/ar~a,ro, Juiz de Dlrello. 1- 2 --------- -----------
W a Ide miro de Faria Pereira 

AD\'OGADO 

Diàriamente, até às 10.30 horas 

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

FOTO ELITE ,hellde-1e • domiellio pará euaaen&o-
Retr1to1 pua doe11.meato1 •• SO m.1-

ª"""- lt1pedallsa •• r•prodaçlo de retru.oa a euyoa, 16pia • 
6100 Vorulu do ai(einu , , filaloa, •"•clroa, ...... , • alluu,-. 

IN w ....... Fl.,t.a., IHi-Le)e- T.L 411-.._.;• ..... ,1 

Associados e Beneficiários 
do IAPC de Nova lguassú 
Já está funcionando o 

serviço dentário 
dêsse Instituto. 

Inlor mações : 

• i 
Eduardo Silva Júnior t 

Cirurgião-Dentista f 
Ru• Getulio Vargas, 94 - Nesta 

1 

e espiritual dos povos. 

Nova Iguassú, dezembro de 1957. Av. Amaral Peixoto, 298-S. 1 t i 
l •• 1 • - •• -~l -----------· ------. 

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

zela r pelos lnte rêsses de sua clas se tendo nela g ra nde 
número de associados. 

Unidos seremos fortes. Peça a s ua . inscrição ao 

Sindicato do Comércio Varejista de Nova lguassú 
Sede própria. : Rua. 13 de Ma.io, 85- 3° andar - Sala 305 

.. -. . -. . 
1 
O que vai pelo ... 

(Conclusão da 1.• página) 

1 

- Com as dependências so
clas lotadas, rea lizamos. do
mingo próximo passado, em 
ambiente cor dial e seleto. o 
"Grande Bingo do Natal". Hou-

servas de meus, e o traje 
exigido será o de passeio, 
comple to. 

1 
ve muita animação e dispu ta 
pela conquista dos valiosos 

______ .,: prêmios oferecidos. Sentimo-

- Receb emos votos de Boas 
Festas e Feliz Ano Novo dos 
seguintes : N e I s o n Al!Yedo 
Bubalde. acadêmlco Luiz Aze
vedo, Câmara dos Vereadores 
desta cidade, Orquestra Ita
guarajuara, Fornecedora de 
Mate riais de Construção Iguas
sú, Ltda . e C. R. Vasco da 
Gama. A todos agradecemos 
e re tribuímos. 

Bazar 
Ferragens 
esco lares 

São José 
Tintas - Artigos 
Louças e Cristais 

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

Curso Washington Luiz 
DATILOGRAFIA - OFICIALIZADO 

nos conlor tados em constatar, 

1 

cada vez. uma m aior frequên
cia em nossas festas, p rtncl· 
paimente de pessoas que há. 
muito não compar eciam às 
nossas reuniões soc iais. 

- Dia 31 do corrente mês, 
!aremos r ealizar o "Monumen· 
tal Baile do Reveillon", que 
será animado por "Duarte e 

l 
s ua Orquestra", da Boa te Aca
pulco. Comunicamos aos dis
tintos associados que já esta· 
mos r ecebendo pedidos e re- · 

- Ao ensejo da entrada do 
Ano Nov o. desejar.o os ao 
corpo soc ial e aos amigos 
do E. C. Iguassú um 11no ven· 
turoso, repleto de grandes e 
felizes acontecimentos. 

DARCY G. CHUFF 
Vice-Presidente dos lnte-

rêsses de Divulgação 

Fernando Celso Guimarães 
ADVOGADO 

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

Apren<la da tllogralia com ellciencla, sob oric ote;uo de 
pro!cSsQrc diplomada . Máquinns novas. Conlerem-se 
diplomas visuuos pela Jlemlugton. Aulas diurnas e noturnas. 

CURSO OE TAQUIGRAFIA OFICI/\LlZA- DO_I 
,..y _ NILO PtÇANHA , 436 - SO B - NOVA IGUASSÚ •l'.J?Á Je.' !!2':.>ll~·:l!..•- -2 ~·~ -"''"-' "' .::..4 

"l Ã MOVELA~ t -
Instaladora Continental 

DE 
lzair Marciano dos Santos 

Está aparelhada para _executa_r ~odos os 
serviços de Bombeiro, Fumle1ro e 

Eletricidade. 
Atende-se a domicilio 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 2558 - Nova lguassú 

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

Costura e outros aparelhos domésticos. 
VENDAS A VISTA E A LONGO PRAZO ~ 

Mauricio Kotler 
i Rua Mal. Floriano Peixoto, 2215 t 

1';"" -- e" . • 

... .... ~___,...._..~-.... ~~·---· ... · --- - -d 1 
Tel. 413-~11- (~~o~ ::_ N~v~ ~u~ss~-= 

========~====;=~~:;::;I COMERCIANTE ou INDUSTRIAL 

1 

MANOEL FURTADO GAMA 
ADVO GADO Faça da 

1 

~~~:~sr.~~:::1~~.~~~:::.~:~:~8~.~~:!~1

4~~.
1
d~, ~S!~~!~o~~~e ~?u~~~~fio~ ~. p!~!~!}t~!!L 

E ,:i N ~ v u t g u A "" ú: Rua dr. Thlbau, 287, apam . 1011102 Rua Mendonça Lima, 236 - Sobreloja 

f 
• • - l 

2u 4" 6" e Sábado• d&s 9 às 1~ e ~as 14 i\s 17 horas Asslrténcla Juridl,a as 3"., 5" . e sábados, da, 9 ás 12 •0111 

:1u• e 5u feiras a qualquer hora ~ ~ ,----•~---------.. •-··------------------J , ~------ ----- ---·······-i - . . - . - - ~ . - . . . 
ME RCAOINHO POP ULAR ~ 

-

Deseiando Boas Festkas e feliz Ano Novo a os seus fregueses e amigos, ! 
OFERECE OS SEGUINTES ARTIGOS ESPECIAIS DE FIM DE ANO : ~ 

nzeite puro de oliveira «Cometa», lata de 1 quilo : 95,oo ~ Bacal~au da Norue~a, quilo : 62,oo - Bacamau do Porto, orau~o, ~~ilo: 10,00 t 
Vin~o Castelo, garrafa : 16,oo - Nozes graudas, especiais, quilo: 120,oo = Passas novas, ~uilo : 140,oo = Amêndoas novas, quilo : ~~,oo J 
figos, quilo : 100,00 = Castanhas portuguesas, quilo : 50,oo_ = lâmar~s novas, pacote : 15,oo - frutas ~ristaliza~as, quilo: ~o.oo 

Todos os demais artigos serao vendidos pelos pre.:os mais bancos 

Rua Otávio Tarauino, 197 Cem frente ao Parque de diversões, , .. - . . . . . . - . . . - . - -- .. --------- ----·---- ------

Antigo, ah 
Leopoldo l'e( 

IO Teatro 
eeittenas de 
dt ! de jaoe 
Plotaa.de b, 
du Pel~ Fi 
l<llla ~a l'nl 
lllto Federai 
Ilente, a últi 
IO IIIIUi,, e 
~Antonio 
~dome 
a•- la •n•ej "'mou · 
- Ag~ra 

11e11~i101 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

