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presidtncla da República, para a Câmara dos Deputa lo• os que já ,e definiram como político, militante• 
e o Senado Fede!al está bem próximo, razão por que Entre nós, no entanto, vemos com trl!ileza que 

1 " ___________________ a, campanhas de  propag.,nda polltlco-partidárlas ,e ln- várias pessoas procuram fugir a essa linha de conduta 

� :::==------- _ _ ___ tenslficam, hoje num panorama diferente do de ontem que manda o bom-senso ae)a observada, não se res-

l � 
em pleno Estado Nacional do sr. Getúlio Vargas, o que peitando mútuamente nem reconhecendo o direito que 

j 1 � 1 % ,, 
quer dizer sem bafejos governamentais e privilégios ou- todos ttm de lazer livremente propaganda dos seus par. 

A 
� ��· 

tros senão a boa causa que esta ou aquela corrente re- tidos legalmente registados, pondo abaixo as falias, 
\
i
d

, 

li 
presenta e defende, arregl,nentando seus correl lglonárlos rompendo cartazes ou sobrepondo os do 1eu partido 

V I 
e conquistando ma is simpatias e adesões mediante a aos do adversário, sem conclêncla do seu gesto vlolen-

h,Ud 

exposição de um programa justo de govêrno e a apre- to, que provoca sempre reação. Assim também são al-

'11 :-.esta hora inquietante, que baixa sobre a '!'erra de sentação dos que, eleitos amanhã pela vontade popular, guns oradores nos comícios, cuja estranha atitude como 

Õf saolll Cruz, o Dia do. Uandeira tem uma signilicaçâo excep- sejam capazes de executá-lo à risca, honesta e patril>- que estimula os irresponsáveis destruidores de faixas 

h cional. tlcamente. e cartazes de propaganda, Com llnguagem violenta e

t t"h,e
Apos a impetuosa re!rega imposta ao barbarismo nazi- Neste Munlciplo, os partidos que se dlstin�uem exagerada, deselegante e de,«speitosa, desviam-se da 

li ( ra,cist·i. com o ioestimavel concurso da Força Exped1ciona- na arena das competições são o P. S. D., o P. C. B . propaganda natural dos  programas e dos can<ildatos dos

ria Brasilem•. o auri-verde pendão impôs-se ao deslumbra- e a U. D. N.: que tomou considerável Impulso desde a seus partidos e Investem contra os seus antagonistas,

111eplo das grandeb e pequenas nações como o sfmbolo da depos,ção do ROvêrno federal pelas Fôrças Armadas e esquecidos como aqueles de que quem maltrata pode

bravura, do �stoicismo. do amor à liberdade. agora se entusiasma e se desdobra em cc-mlclos que ser também maltratado, de que quem ofende o próximo 

Aquc:a cel�bre lrnse. proferida no ultimo século, por antes não se faziam. em praça pública não pode esporar outra coisa senão 

conhecido ,·iandante gaulês, de que "no Brasil tudo é gran- Sentimos que caminhamos, soll a presidência do ser também ofendido nas mesmas condições. 

de. só o home.m é pequeno", km,se transformado em !igu- novo govêrno que se const,tuiu no país, _com a Intenção Tudo Isso num momento político que está a exl-

ra de mendacidadt?. evidente de acertar com atos serenos e 1usl 1s, para um glr,  principalmente dos que estão Investidos pela sua 

SilO plenamente jubtilicadas todas !lij homenagens tri- regime constllucional e democrático, coloca"do o Brasil posição de maiores responsabilldades, equilíbrio e pon-

butadas à nossa Ba_ndeirn .. na data de amanh�. em_ q_?e se em situação de prosseguir na marcha par.1 o seu glo- deração, a fim de que , unidos, possamos atingir  com 

regista mais um aniversario de sua patriohca inshtmç»o. rioso destino, sob o Império da lei e da s gurança pa- firmeza os objetivos de democracia e progresso. 

Penas adamantinas têm exalçado a grandiosa e!eme-

1 

ra todos os seus filhos. Seria mullo mais proveitoso se os elemer.tos 

ride, pondo em rl'levo o deslraldar da _Bandeira, desrle as O que se deve lazer, nesta hora de i.randes res- exaltados dêste ou daquele parlldo se conduzissem com

Jl)llis remotas épocas até os nossos dias . . nos cam10os da ponsabllidades para todos nós brasllelros, é prestigiar elevação no setor de suas atividades, respeitando o dl-

velha Italia ou nos mastros dos nossos na\'los na zona be- cada vez mais, dentro da ordem e do resp ·lto à lei, os reilo dos contrários para que o seu s,ja também po, 

11gerante da segunda guerra mundial. . homens que dirigem atualmente o país e querem pre- êles respeitado. 

Coelho Neto. o insigne autor das mais bela� paginas, sldlr, com absoluta in1parcla\\dade, às eleições a 2 de L. de A. 

" ....... , ..... , 

l 

1 
em dezenas de livros, tTaduzidos para. varias idiomas, legou- •. 
no:; um dos seguintes mandamentoô c1,·1cos : . . ,,..,_._,_.__..,.,,., • .,. • .,..,.,., •• .__,.._,.. • .,. •• ...,,..... •• ..,.,,.-,.... •• .,..,.,,.,,,,,.,,,..,,,..,,,_.,..'"' •· • w-•--.r.�""•"" ..,,..,.,,,,.,r..-. •

"Considera a Bandeira como a imagem viva da Patr1a, 

prestando-Ih.e o culto do teu amvr e servindo-a com todas

u lôrças do teu coração". . . . . CRIMINALIDADE SOCIAL 
são e são despedidos bru
talmente. Restam-lhes então 
duas alternativas, ou então 
morrer de fome, ou então 
continuar a viver à custa de 
outrem." (Dr. Aubry). 

Ola vo Bila e, o grande evan_geh,..ador do �erv1ço Miil· 
111 o príncipe dos poetas brasü�iros, Já o disse na sua

fm�rtal "Oração à Bandeira" : . . . 
P o r H A L  J N  P H A R É S

Lento do inglês no Ginãsio Leopoldo 

policia, etc., revelaram por 
toda parte que eu era um 
!orçado. Expulsaram-me de 
todos os •1atellers", não po
dia viver e a vossa vigàlan
cla é que foi causa do no!o 
roubo que cometi para nao
morrer de tome." (Dr. Tha
bet). 

Fontes políticas e filosoficas do crime 
II 

Plni nasceu num meio mi�
seravel e muito sofreu. 

Tão 1 1a1Jançadas" como
sejam as opiniões desses
malfeitores e preciso admi
tir, com efeito, que todos os 
adeptos dos partidos revo
luclonarlos não são crimi
nosos "nos crimes coletivos, 
ê preciso considerar. antes
de tudo, a pslcologla espe-

Conclu• na ]a. página 

" ... Bendita sejas, pela tua glória ! Para que se1a mawr 

1 tua glória, juntam-se, na mesma labuta, a enxada e o h

rro a espada e o escopro, a espingarda e a trolha, o ai

vião e a pena. Para o teu regaço piedoso, elevam-se. como

11ma oblata. os aromas dos jardins e os rolos de lumo das 

chaminés ; e sobe o hino sacro de todas as nossas almas.

ressoando o nosso esforço, o nosso pensamento e a nosoa 

dedica�·ão, vozes altas concertadas, em que_ se casam o ran

ger dos arados. o chiar dos carros de boi�, os silvos das 

Ioco:aotiva,;, o retumbar das máquina.,. o lerver dos enge

nho•. o clamor dos srnos, o claugor dos clarins dos quar

téis. o es!usiar de s veutos, o ramalhar das matas, o mur-

11urejo dos rios, o reguugo do mar, o gorgew da� aves, 

todas as musicas secretls da natureza, as cantigas_ mocen
les do Pº"º· e a serena harmonia criadora das hras dos 

"A sociedade, diz êle, fez· 
me enormemente sofrer, foi
enlão que lhe declarei a 
guerra . . .  Obedecendo ás mi
nhas convicções, é que pra
tiquei os roubos. Fiz a ex-

"Alguns, malfeitores por 
ocasião, procuram uma vez 
restiluldos á l iberdade achar 
um serviço honesto. Se eles 
apresentam sua cadern.!ta,
agradecem-lhes; se tentam
esconder sua ldenlldade, não
se tardl a saber quais eles

11Se e_les querem vcltar ao 
bem, impedem· nos; se que
rem continuar a ser maus,
exltam-nC's a sê-lo a 1 nd a 
mais e podem ctizer e eu 
ouvi mais de uma vez con
denados dizê-lo perante os
tribunais :  "Senhores, v ó s
m i!  condenais por ter come
tido um roubo, mas eu mor
ria de fome; a estampllha 
que estava no passaporte, as 
Informações que tem sido 

dadas pelo comissario de 
-----------

p
oe

U'\ciendita 6ejls, pelo teu poder; pela esperança, que nos 

dás; pelo valor. que no:• inspiras, quando, com os olhos pos

tos em tua im,,�ém, bablhamos a boa batalha, na campanha 

augusll\ cm q, sturn ,a c,m_pt·nhn,Jus: e pela certeza t!ll. 
nos,a vitoria, que c·,,lla •· chispa .. , frem1to e no lampejo 

das tua, dotr 1s a, \'eJh, e !l.'• ,oi '  . 
Bend,t'> s· jas, p€I0 teu rn!luxo e pdo teu car!�ho, 

que in!lumarJO 10 la· as ,!mas, co 1ueusara1 numa �ó ;o!ç�

tud..i.s as f1,rç 1.s 11 pPrSlii L.O te1 rltor10 ml ·n >, .abaf:nao as 

Invejas e UM rl\, li 1,.1 :s i�u st�1v � � turwlla t>r:.R1l�1ra, e ua: 

do corag<'m aos frac ,, tc>leranciu aos fortes, l1rn,1e,a a�
s 

crentes e c:,t1mul•> ao� ctcsanuna_doi:; ! Ht:11d1t,a bl Jªº . _e. pu1� 
lodo O sempre �xpnnJe-te, deslralda-tc, . 1,alp:ta e ,.csplan 

4eee, como u.�tl. graol.ie asa, :-;0�1�1· a <leliuitivu. p�tria, q�c 

queremos criur forte t' livre: i,ac1llca, mu• armada, noode•;t
· 

mas <li,.rna· dadivosa r1ara i)s estranhos, m_as antes de t� .º 

malero;I Par.1 os uthÓ�: übe_rul. mbencord1�1:>a. su_u.ve: l1�1• 

ea, mas escu iada de cne1·.;1a e de p�11dcnc1a, . ?e __ 10sh uçao 

e de civismo, de ,liscipliua e de coesao, lle e:;'erc,t� dcs:r� 

e de marinha apartd.,aJa. para assegurar e dclende1 a n ,s 

1& hoorti, a no8s::1 intcllgenc1a, u nosso tt·aball�o, a oos�a 

lllitiça e a nossa paz ' · d B - · 1 1" 
Bendita seias, para to•Jo o sempre, Bandeira o rasi · 

A roxin, a-se a data ua cs�c,lha, pelas .urnas, do �u

l)femo ,�agist�ado que terá de dirigir os destiuos da �uça0: 

Bras11eiro6 d� tvt.ios_ os par.u�os p0ht1��s._ d� to o� t�

credo, ou de loda.s as seitas religiosa,, 1110,otos ou I" ºt-
1irio�, capitalistas u�1 indigentes, ��orncni; LI�. l�tra:,,

a
l��atl�.

vradores depositcmu� a n�.s:,u cunüançd. nu lab:lfO ti º .. 
iaentotj Je raocore:> e v1nd1t.1:� p�ttt>o.�1s, coopera.ndo pat�1 i.t. 

111'8.Ddeia da nossa extremecid.a 
I 
Patua. 

Salve, Bandeira do Bra•1l . - ---- --- -
� - H (:) R l Z-� NTE a Duenças Pulmona�

e•• íuberculo,e 

1 Dr. Luiz de .Azeredo Coubnho

Aceita <"lir-ntes v;ua tr.at;1mcoto :,,rnat•JI" sl. Iiã iofvuu.i.c,:õ s, 

t:m cart�, i111;.11,1!0 soLc1tadJS, 

Cons. :  Carijós, 218-2> - Das 3 âs ó - Fon, '  2-HOó 
_____ ..,;...;. ____ -

propriação". . 
Ele foi con�enado a vinte 

anos de trabalhos forçados. 
Jacob, assim come mu_Hos

de seus cumplices, aderia á 
Idéia lobertar ia .  O fim Ime
diato de seus crimes não foi 
um fim de propaganda, mas
eles não abandonaram seus 
principlos e os ahrmaram
diante do tribunal da Som
me  (1904). 

Esta categoria de crimes
pode explicar-se por duas
ordens de coisas : 1°. a si
tua -ão economlca difícil c1,n.
tra 'a qual o individuo deve
lutarj 20. o esp!rito de re
volta que o anima. 

Esses criminosos são ge
ralmente nascidos de fami
lias pobres, têm sido dota
dos de uma educação rnsu
ficlente, que el�s comple
tam tão bt!m como mal ao 
a e a s  o das tdturas e dos 
"meet1ng�". 

Suportam mal a tutela pa
tronal. ,\lenos doce1s que
seus can1aradas de trabalho,
ri::criminam voluntariamente
e não SI! suieltam a todas
as exigcnci&s do patrão._ Oes 
pedidos, estão eles su1i.:1tos 
a ficar !:lt:m emprego�. du
rante petlodos rnals ou me
nos prolongados. 

Outra coisa d.!VC se_r tam
ben\ assinalada. A v1gilancla 
t::special exercida pt:l� poli• 
cta sobre o:s. úpcrarios co
nhecido:; p u r -,ua:::. iddas
avançadas n,\O pod� -s1:nào
os prejudlcar. fazê los_ ex 
pulsar de s1:u ser'l�Ço � �xi!
pt::rnr-lh�i:. �1s 1ncH113ÇÕ-'S n,, 
revolta. Ess� mesmo tator 
r r:presenta algum papd nd
pruduçao dos at ' �e: r,:lncl-

• denc1a,

No G in á s i o  L e o p o l d o : 
Matrícula gratuita no Curso de Admissão durante as férias

O GINÁSIO LEOPOLDO, descjrndo dar uma ;,rova da sua boa vontade e 

1 f Vantagens da MATRICULA GRATUITA no 
p2trioti<mo, rcso vcu o ereccr as

d e  A d m i s s ã o

RCIAL BÁSICO (Diurnos e noturnos) deste educandário ou p:lra 

aos �ursos GINAS
I 

l�L E
p 

C
d
OM�I e A\'litar Escola Tl!cn ica Nacional , Instituto de Educaç�o, Aca• 

matricula no• co eg,os e ro , ' 
(i' á . ex'gindo apenas como condição, que 

demia de Comêrcio e bem . assim em qualquer
, 

oulr� 
),

n
d:•�dad� e já possua;,, os conhecimento• 

os candidatos tenham ma,� de_ li anos (em evere,ro 

ministrados no t•. ano primário. 1 
consigam os cinco I•'. lugares na classificação, serão 

,
�on 

:�; 

O u r s o 

Os alunos _aprovado; _  qu� . . alr icula gratuita, durante um ano, na . s , 
piados com os segu!ntes �rem,os . 1 • lugar 

·c:cedido pelo dr. Gelulio de Moura, em nome d:t 

(ginasial ou co�!rc1al), diurno ou n
���!:�l�c imenlo de ensino neste Município: Z·. lugar : m•·

Prefeitura Mun1c1pa l, P,ara qualquer s 
. 1 . la ratuita por trl!s meses; t·. lugar : um 

tricula gratuita por seis meses; 3· . lug
�

� .  
-�ª n��dos

g 
os livros adotados na série. (Os quatro 

uniforme cãqui completo e 5· .  lugar : o ,rei a 

ultimos premios serão oferecidos pelo GINÁSIO LEOPOLDO). . d ro uma organi-
o GINÁSIO tenha no ano v ,n ou ' 

TE 
Já  estão prontas as ba�es p�ra que 

ESCRITÓRIO oi:' CONTADOR, ESSENCIALMEN 

,ação verdadeiramente mod
d
elar

C
, ,

�
c l

:
-
�
•
;:d�� onde os alunos no decorrer do curso, colberio 

PRÁTICO, anexo ao Curso e on a ' 1 

por certo, ótimos resultados. . terio oacional acaba de 

O corpo docente, constituido de ele�entos de e:col 
:o :.::;: Nogueira (cn'ntador co� 

ser enriquecido de mais tres novos el��ento� . 
S •: p�o:e�;�r: e S: lva, todos integrado• na Ili• 

longa prática). Geraldo Meneccucy e eneva e en e 

fic il e árdua missão de educar. 
continuar muecendo a cooperação do povo, 

o GINÁSIO espera, sem constrangimento, 

cooperação que aliás não lhe tem faltado. 
------

L E O P O L D O
G I N  .á. S  I O

Rua Marechal Floriano Palxoto,

NOVA IGIJJ4$SU'

tD74 - Tel.

�. DO RIO

29 



O novo pre

feito de Nova 

Iguassú 
Nomeado pelo Interveo·

tor Federal neste Estado
para exercer, cm comissão, 
o cargo de prefeito munici
pal de Nova lgumú, já en
trou no exercício de suo,
novas fuoções o dr. Manuel
Augusto da Silva.

Natural do E s t a  d o d,
Bah, ex-deputado estadual
e ex-juiz da 2' Vara em Ni
ter6i, o atual prefeito desta 
cidade, antes de sua nome•
ç:io pelo dr. Abel Maga 
)hães, vinha militando no 
Fôro do Rio de Janeiro. 

S. excia. recebeu-nos aten
ciosamente em seu gabinete 
e, em ligeira palestra que 
manteve com o CORREIO 
DA LAVOURA, teve opor
tunidade de declarar que na 
Prefeitura de Nova Iguassú 
vai observar, como um juiz, 
rigorosa imparcialidade em 
face das eleições que se avi
zinham. Como cidadão que 
tem o direito de votar, i•· 
mais alguém saberá, enquan
to no u:ercicio do cargo de 
prefeito, aquele que merece 
a sua preferencia. Considera 
os dois candidatos, o do 
P. S. D. e o da U. D. N., 
cidadãos dignos do respeito 
dos brasileiros. 

O dr. Manuel Augusto da 
Silva prometeu-nos, ainda, 
fazer interessantes declara
ções. 

O novo chefe da Divisão 
de AJmioistração é o sr.

Hclio Augusto da Solva, fi
lho do atual prefeito. 

Prefeito de 
Cabo Frio 

O Interventor F e d e r a  1 
neste Estado nomeou a ,3 deste para exercer, em co
mis,ão, o cargo d� pr<Ícito 

N::.:.;::C!)�T�R.;;...._1...;G...;U_R_s_s_� 

Cl\�INHl\�OS 

G�ORIOSOS 
Nesta altura dos acontecimentos políticos que cha

mam a otenção dos ignas•uanos. jâ convocado& para 
comparecerem às urua� a 2 til' det.em!Jro l)ró�,m� e \'O· 

tarem nos candidatos de ::JUa. c�éolha. � prc!creuc1a í!ªr� 
deputados federais, senadores ,, presidente da Republi
ca, temos ensêjo de passar revi,:«. me.ntalmente, à vida 
pc!Jtoca e administrativa de ooss,, Mumc(plo, nestes ul
limos trés lustros. e bem pouco encontramos com que 
nos alegrar e envaidecer. . 

Dada a sua posição entre :is umdades do Estado 
do Rio, pelo número considerável de seus habitantes .ª 
eleitores, pela fertihdade de sur s terras e desenvolvi
mento natural de suas l'ontes de produção, o Município 
de Nova Iguassú, hoje quase reduzido a metade do que 
era, podia muito bem encontrar-se em situação de mais 
relevo e prestígio, salientando-se os iguassuanos na de
fesa de sells legítimos direitos e impondo-se para serem 
ouvidos e coosult11dos sôbre tudo o que lhes dissesse 
respeito ou à querida e amada terra a que se dedicam 
de corpo e alma. 

Tem-lhes faltado, no entanto, a par de um maior 
interesse na solução dos grandes problemas. achando 
que lhes não cabe intervir nesse caso. o espírito de or
ganização que tudo constrói. a fim de, através dos vá
rios órgãos de classe. falarem em nome da maioria e, 
portanto. com autoridade suficiente pura exigirem a rea
lização de tudo o que fôr de direito e de justiça, pugnan
do sempre pelos mais altos interêsses do l'lluniclpio au
tônomo, célula importante da g,·aodeza do Estado. 

Conforta-nos, ainda assim. a certeza de que os 
munícipes seguem o seu destino, cada vez mais esclare
cidos e, em futuro próximo. saberão desprezar, de ma
neira conciente, os homens públicos de má fé, que os 
iludem cinicamente, fazendo-lhes tôda sorte de promes
sas, só enquanto não se agarram aos cargos com unhas 
e dentes, nem atingem as posições de mando. 

Futuramrnte, com os rouniGipes unidos e organiza
dos, sabendo perfeitamente o que querem.só os homens 
bem intencionados e capazes é que poderão conquistar 
as suas simpatias. que são as do povo, e ter o seu de
cidido apôio em tudo o que pretenderem realizar em be
nefício da coletividade. 

Caminhamos para êsses gloriosos dias. 
MARTINS DE AZEREDO 

Prorrogado o prazo para a 
cobrança do imposto predial 

O novo prefeito deste fluente, a cobrança do 
Município, dr. M a  n u  e l imposto predial do se
Augusto da Silva, pror- gundo semestre, relati
rogou por mais 15 dias, vo ao corrente exerci
isto é, até 30 do mês cio. 

0 8 
. 
A u T O  s O Externato Flumi· 

haviam desa.-
parecido 

eoncedi do "habeas• 

corpus" pela se• 

ganda vez 

A 2•. Camara do Tribunal de 
Apelação do Estado do Rio  
iulgou, ante·ontem, o "hobeos

IlBilSB e a data da 

Proclamação da 
RepúMica 

corpu1" impetrado pelos advo- Em obediencla ao QU� havia 
gados Louro Fontouro O Paulo noticiado. o Externato f'lunl
Gotn•s do S,lvo em favor do dr. nense comemorou, à noite de
Francisco Furtado, criador de quinta. feira, na sede social do 
gado em Oueimados, denuncio- clube Filhos de lguassú

1 
a dala do pola segunda vez pelo pro- da Proclamação da R�pubhca motor de. Novo lgJussli como 1n- e o encerramento dos trabJlhos 

curso nos penas do art. 1 56 do do Gremio OI avo 81lac.
1 
Cõdigo Pehal. ' 

Relotar.do O pedido, diue O 
Presidiu à solenidade, que 

desembargador Oldomo, Pochu� 
se iniciou com '  o Hino Nacio

co que não se justifica o se nal, o prllf. GIiberto ,\Jves dos 

municipal de Cabo Frio 0 bacharel João de Almeida
Barbos� Ribeiro, Promotor de Jumça da Comarca. - --------

Entrega dos titulas 
até o dia 30 

O Tribunal concedeu, <m 
caráter ge:al, a prorrogação 
d_o prazo pira entrega do, 
t1tu los eleitorais, o qual terminará, assim. não 2 .tJ. mas 
• )O do corrente. 

9u"do de"uncia, uma vez que Santos. constituindo ainda a 
o processo havio sido anulado mesa os srs. prof. KameJ Ma
"ob initio". Disse moía que O 

gluf, d l retor do Exttrnato. prof 
repre1entoção do queixoso não 

Leonardo Carielo de Almeida
conttnho os requisitos exigidos di retor do  Curso JguassU, t�n: 
pela paragrafo 2 do art 39 Roberto Cabral, prcsident� do do Código de Pr;ceuo P�nai' ComUê De:mocrállco local. jcr .. 
não se podando afrib;,,ir qual: naltsta José Alves dt: Paula quer crime ao paciente, uma prof. João Batista de Pauta: vez que no, autos não havia representante do Glnás1o Lt:oP:rov

d
o d• que . ele houvesse re� poldo, Sta. Valdem,· ra Chambatiro O da soc,adade rezei e:n numero superior ã ,vo quota. 

�elll e O dlretor-secrdario destt: 
Sw1tefttou oralmente o pedido 

1ornal.
0 dr. Laur� Fontouro, que fez Além d.) presldentl! e d(, prof 
con,�deroçoas em forno do de- Leonardo Carh: lo de Almeida 
nuncio, taxando.o de CONTRA- '-PI! fez a prJnclpaJ palestr� 
�T�.�l��m:�RCIAL E INEPTA. sobre ª. Procl,mJçáo d, Repu. 
d 

o concedeu O 0, bllca, falaram o d i retor do Fx 
:�d:or

a 
u7onimidade de voto,, �cr•1aio, proí. Kamcl Magluf, u P ' .d
u m,

1 

termo oo proc:es- Jvvem Drt.:t6v10 Eskv:io d� Li so rncv1 o pe o dr Cled e 
1 

-1olconte de Holanda L
· 0" a• 

C
ª Filho e a ata. lracl'ma � ,3 

Ira o dr. Francisco F�r;;dºo_con 
O�a"t;, 

81�:� nonu: do Uri:m10
O, auto, do proc:eno du,a., te algum tempo foram r:onsld• Houve tJmbem. c,,mplctando rodo, de,oporecidos, em virtu, 1 a e.xpr�sslva soh•nhL�de, t.antos da de terem •.ido enviados para Pt�O côro do Externato e nu-o Supremo Tribunal Federo!. 1 

mt.:ros dt: d1.:c ,W1 \jJ.U pdJr, .ilu 
Uo '"DltUJO de Noti ' 

na, .. H-:!L"nlte .. •',11c , GIi! :i 
l& ll -lVJ� 

c1as • d, d Sousa Lima e Diné J Voe r · Fernand�1. 

A infinita magia 

luminosa •.• 

JOÂO GUIMARÂES 

Perto de ti, a vida 

A 
AUSJl:NCIA da ata. \1. ".:. do 11;osso meio social tem cau. 
sado desaasossêgo 11 muitos Jovens . .  

* * 

é céu lodo estrelado P
ODE)! fazer cruz. Era uma vez a bela eolermeira ... Bateu 
asas e voou ... 

- cheio de auroras .de luar I 
• * 

Minha querida . 
é o teu carinho iluminado 
pela magia de qu•m sabe amar! 

A 
N. e. s. está um amor. i. Será que o jovem G. ainda di
rig<. o seu coração '? 

* * 

D
IZEM que a sta. N. 1,. possue um _esplrilo brilhante. O que 

a gent<, quer saber, on entanto. e se ela tem. reallllente, 
DATAS INTIMAS colflçiio., * •

Fizeram anos oeste mês : 
- 12, menina Gilda Maria, 

filha do dr. Getulio de MoW"a 
e de d. M a r  i a Barbosa de 
Moura; 

O 
MORENO G. é um rapaz d_e gôsto. Conversa com a for
mosa O. L .. rooxe com u hnda A. A. :S. e namora. me.
mo de loui.:e. a insinuante 1. G ... 

- 12, d. Cacilda Duarte de
Carvalho, esposa do sr. Gui
lhermano de Carvalho; 

- ia, sr. José Baroni: 

r,N'fRE as !iodas or(}uidcas, enquanto as moças e _senhora, 
.t:'., diziam a cada pass;, - i que awor !-a i::ente na� olhava 

as par'l.sitas. mas aquelas que tinham, de lato. vida pró
pria ... 

- 13, menino José, !ilho do 
sr. Artur Silva; 

D R. C O I S I N H A 

- 13, jovem João Luiz do
Nascimento; E:a:pasiçã,o dê orquídea.a 

- 14, sr. Manuel :\1artins de 
Azeredo; 

- 14. d. 0rlina W. Pereira: 
- 14. menino Luiz Fernan-

do (1° aniversário), filho do 
sr. Lauro de Oliveira e de d. 
Manira Rachid de Oliveira; 

- 15, dr. Ricardo Xavier da 
Silveira, ex-prefeito deste Mu
nicípio; 

- 15, dr. Antonio de Luca, 
diretor-medico do Hospital de 
Jguassú; 

- 15, jovem Miltoo Sá Freire 
Ribas; 

- 15, menino Luiz Marcos, 
filho do sr. Luiz de Carvalho 
e de d. lracema Baroni de 
Ci.rva/ho; 

- 15, d. Julieta Pimenta dos 
Santos, esposa do sr. Osvaldo 
dos Santos; 

- 16, sr. Avelino 11artins 
de Azeredo, diretor-gerente 
deste joro·1l; 

- 16, sta. Lilia Cardoso 
Mendes: 

- 16, d. ,Jutia Mil'anda Ro
magueira: 

- 16, d. Maria Suab de Aze
redo. esposa do sr. Jtui Bar
bosa Mal'tins de .-\zel'edo e 
residente em Taubaté; 

- 16, menino füunilton do 
Nascimento: 

- 16, d. Gioconda Baroni 

L;ndo, inédifa • ori�inof foi, 
sem dúvido, uma deu portes do 
programa d'J festas do lguossú, 
constante da Exposição d• Or• 
quídeos, insfalada no dio 1 3 no 
salão do clube e •nce rrado an
fe•ontam, depois que cent•nas 
de pessoas a visitaram. 

Ouinfa-Feira, urna comissão 

composta dos sts. dr. Elói Pon• 

SR. CARLOS PORTO DIAS 

Rolo. espo8a do sr. Carlos les Teixeira, dr. J. A. da Veiga 
\IarquP::; Rolo; , Soares, Carlos Porto 0ios e dr. 

- 17, sr. João A. Sampaio Henrique Blanc de Freitas, este 
Rauoheitte; como ,ecrefario, clauifictsram 

- li, jovem Raimundo Fer- as Aores e os conjunfos expos-
reira de Almeida; tos., conferindo os S primeiros 

- 17, menina Lili, !ilha do premias nguintes , C. Mendelii,
eng W. White \\'atkins e (le oferta do dr. J. A da Veiga 
d. Anita Castro \ratkins. Soares ao •xpositor J. C. Ma

Fazem anos hoje : 
- sr. Onofre Sousa Santana: 
- .;ta. \Jarioa Gonçalves da 

Silva. 
NOIVADOS 

A 9 do atual, o sr. Manuel 
Guilherme Barbosa, f i lho do sr. 
Policarpo Machado Barbosa e 
de d. Cocil la Rodrogues Barbo
sa. pediu em casamtnto a sta. 
llz1 Dias rios Prazeres, fo lha da 
viuva Euridoc" dos Prazere�. 

nhães; Lc. Sohmabrosa, híbrida,
oferta do dr. Eloi Pontes Tei. 
xeira ao expositor José Faria 
de Barros Filho, e tris plar,tos 
oferecidas polo O:r. Guilh•rme 
Guinle, respectivamente, oos ex
positores Hípolito Paquolet, Cor-
mino Verderosa e d. Irene To· 
vares. Os premios de estimulo, 
ofertas do dr. Eloi Pontes T ei
xeira, 5 "seedlings" de phalae• 
nop1is e outros generos, foram 
dirtribuidos aos expositores Ju .. 
cian Arrio& Ramos, Hons Ma
gers, Hugo Popalóo, Sebastião 

Cardoso • sra. Valdemiro de 
Faria Pereira, 

O artista Manuel Mora ofe
rece;, oo sr. Ca,los Porto Dia,, 
diretor-social do lguossú • P,O• 

motor entusiasta do Expo1 iç:ãor 
um quadro de suo autoria, ,._ 
produzindo três variedades ra
ras de pu,purata. 

A Exposição de Orquídeas 
assinalou, no festa natalicio da 
querido clube iguouuono, u• 
exito sem par, merecendo de 
quantos o visitaram muitos el• 
gios, não só pelo felicidade de 
sua orgonizc:ç:õo, mas a inda 

pelo lindeza das plonfas ••po1-
tos oli pelos orquidõfilos. 

Comíc ios 
Da u. D. 11. 

Domingo ultimo, na Praça 
14 de Dezembro, realizou-se o 
a11z,nciado comício da U. D. 
N., fazondo propaganda das 
candidaturas do dr. Soares Fi,. 
/1,o para deputado federal , 
do brigadeiro Eduurdo Gomes 
para presidente da RepuflliCD. 

Um numero regular de P,s
soas assistiu ao referido co111i,. 
cio, ouvindo-se os seguintn 
oradores : srs. dr. ,llario Glli
maràes, S1ivio Guimarãts, dr. 
Cap1tulino dos Santos Junior, 
dr. foãu da Silva Cardoso J»
nior, prof. Teles Barbosa, dr. 
::>tbastiào de Arruda Negreiros, 
dr. Soares Filho, Rt'lt Gra,ia
do e dr. Franc,sco Ma nu 11 
Brandao. Algu11s deles se n, 
ced,ram, fazendo ataqu,s IJjq, 
lentos e ofensivos à, pesSOOJ 
dos Stus adversarias pol1trcos. 
O tir. Sebastião de Arruda � 
greiros, ex,t,ref.ito deste .il/11· 

mdpio, sernw tm sucJ '"''" 
t,raçüo, fui o que recebtu ,,.Qis 
aplausos dos udenistas. 

Do P. S. D. 

Hoje à noite, 11a Pruça li 
de Dtzembro, vai realizur-)I 
um comício do P. S. IJ., quan
do usará da puhvra, tntrl 
outros, o. tribuno ig11assuu11tJ 
dr. Ge/u/10 de .Voura. 

No d ia  1 1  deste, contratou 
casamento com a sla. Luc! de 
Andrade Soares, filha do sr. 
Francisco de Faria Soares e de 

1 
d. Sebastiana de Anarade Soa
res, o sr Gil Ribeiro, filho da
sra. Elvira Rlbelru.

A 13  do fluente, o jovem Sebasllau Herculano de Matos Ft-
, lho, hlho do cel. SebasJiao l lerrnlano Je Matos e de d. Hermlnia th:rçot di: .\1atos, contra 

D�� 1 �!�r:
E
d�

R 
l��:

A
z:es 1 

COt,SUL TORIO : Rua llarecbal Floriano, 1 950 - Tel. IJZ 

tou casam�nt,, cc.m a Sta. Sc:miramls Bulhões, fi lha da sra. Se

2••. 4••. e 6u, das 15 ás 17 horas 

I 
R E S I  D E N  C l A : Rua Antonio Carlos, 145 - Te!. Z88 

bastoana Bulhões. 
ANIVERSÁRIOS DE 

CASAMENTO 
A 15 do aluai ,  festejarammais um ano lle seu con-;orclou sr. L'9faidr do Nasci iuento � d. Alvac.1 1  Fo1tes do Nasctmtnto. 

da noite de 10 do corrente, falectu nesta citbdi: 0 sr. Geraldono ,\\achado Nunes, Irmão do sr. 0eoclec10 Dias .\tachado.O vcnerJndo e�poso da sra Laura da S i lva Nunes conlava80 anos de Ida de, tendo a noticia do seu passamrnto cau,ado Prufund!; pesar cm u num�roso circulu dt:" suas r�laçõt:s. 
. O enkrro verificou-st:" no diaimtdl'llC', ,;1indo o corpo da Av 

O casal 0sv.1ldo dos Santos Irene par, a MaJrli loe•I ond� -Jul ieta Plmenta d >s $anu�s foi Cnf'_ln n,t.J.J c) pelo 'padre e• memora h• J ' ar.iversJriu João Mü h e.! d,111 para o e, ... 
de seu casam1•nfo. • mlterlo puhllco, sendo lnurnadono carn iro 1 ,a da <l 1 F \LE<'I\IENTOS ! • 4ua ra . 

•. 
GE.�ALDINO M A e H A o o P L_'-W?A 1 1�'l11e11w 1•f. UNeS - A, prl, Ira, hora, MEllllcL - !'lo d·J t2, A ta,.

dt!, foi lnumado no <.:�m11erlo 
de S'1o Francisco Xavier o cor· 
po da sra. Palmira P1nhdr<1 l'I 
mtntel, esposa do distinto JOt· 
nallst:1 Osmunau Plmc"ntoel e 
progenliora do sr. 0ukodlo p, 
mentel , qu� con\i' 1ve em noss 
meJo. As�lstiu a,, sr.:puttarnenl, 
crtscido numi:!o de pes,oas 
c11trc: as 4u-11s se notava•n °
gen. Jos� Pesso.1, rtpresen lJ1 

l<s da Al:!I, do Sin-110310 Jo 
Jornal1:1tJs t-,rof1ss1onJ1s, ot J 1 

nal1st 1s ! au lo U.U!!nC ,urt Cof 
ta Reg� e M 1rlo A J v t • d 
· ·Cc·rrtto d 1 A1Jnh:\" � o 
Ernesto Luna Fr�ir .. , repr s 
tan lo r, gabln te d . r,110111 
da Gucrri. 

Mo: tas cor •• , p 1.nu f 
deposlJ �,, s br tJud 



ÕJançamento da pedra fun
damental da Maternidade 

• nte  havíamo< notí- ' o esforço conjugados de  quan(.,on<
d
oa . 0 ultimo pela tos aqui se reunem em prcl da ·,Jl,, omtng . t concretização de mais uma es,, hã, vcn6cou-<e ,1unto ao plendlda obra de asslstenc;a t11•0 r•l de Igu•s,u a sole- social, que dignifique e consa li•''�' do lançamento da gre o desenvolvimento, já tão ,;d,,< 

d t•I do Pavi- acentuado, da brilha nte e lulu ptfr• fun amen_ 
d à I rosa cidade de Nova lguassú ih,' J• Matermda e, qua Prosseguindo sua oração C:lsse 1 '.�tiram, além �º. _então ele ainda : 

"'.t<1to deste Mumc1p10, dr. "Bem sabemos o quanto do 
pr lio de Moura, o sr. luta e de sacriflclos encerram 
G:tu •dor e Mordomos, 0 tais realizações, quase sempre pr�v-

d '  óe transcurso pro longadc,, o 

INDICADOR 

Profissional 
M e d i c a s  

D,. Domingos de Banos RarnoeCli nlca medica. Doenças do aparelho genito urinario.-Av. Hio Branco, 108, s. 401 (Ed. Martlnelll). Tel . 42-9385. Res. : rua Grajaú, 67 - Tct.  38-7935- Rlo . 

Dr. Pedro Regina Sobrinho -
Médico operador. Partos. -
Consultas diárias das 8 ás l6  
hs. -R Bernardino Melo, 1763. 
Tel. 284.-Nova lguassú. 

A d " o g a á o •  

Diretor, me icos e _en- que mais uma vez irá põr á ,. eiras damas de canda- prova a boa vontade e o ele 
tr

m 

enh�ras e senhoritas da vado esplrlto de allrulsmo de 
"" .'dade iguassuana e ou- que se acham imbui dos os seus ioCJ< 

d 
. I · Idealizadores, represe n t a  d o sPessoas gr a  as, me USJvc nas pessoas do digno sr. Ge 11'11 
b D,, Paulo Machado-Advogado 0 

,,p. P•ulino Bar osa,. o tulto de Moura e dos esforça _ R. Oetullo Vargas, frl. fone: Silvino de Azcredo Filho dos membros que compõem a 2S2. _ Nova lguassú. ,
r. 

0 ten. Roberto Cabral, P rovedoria e a Mordomia, que r • atualmente regem os destinos e!I
. dente do Comi te De· do Hospttal de lguassú.pr 

'd d Dr.Alberto Jeremias-Advogado. 1110,r.iico desta ct a e.  E' de esperar, assim o creio 
Escritório : Rua 10 de Março, 7-N<s<a ocasião fala�arn os que a sociedade, a Imprensa e 30 

and. S. 309-- fone 43-9150-
P I dts principalmente as classes con- Das 16 ás 18 horas ás 4.u e ás 

111- João I oto, CUJO • • servadoras desta cidade com 6aa feiras. No forum de Nova curso publ,camos a sei:uir, preendam e apoiem esta inicia lguassú, ás 3,. e ás 5u feiras. dr, Getulto de Moura, 1dea- tiva, a fim de que ela atinja o 
"-·dor d,qu_cla obra de �s- seu lermo no mais curto espa - 1 f G l ço de lempo , para gaudlo de Dr José Ba,llio da Síl,a Junior ii,ten�ia socta • 0 pro · 1 • quànlos nela se empenharem. -Advogado _ Escritório : Rua l,uto Alves dos Santos, c:m Contribuindo todos com seus da Quitanda, 50, 10 andar. s. 1 .1111me do Comitê Democrá- esforços poderemos proceder á Tel. 43.554e, ll·co Progressista de Nova rapida inslalação de um melhor 

d A · d serviço de assislencia obstetri-Jguassú, os rs. otomo e ca, que . acnlha e beneficie Luca e �•lelsoo �alcs�ent, aquelas que, seja qual for sua e u  j o s  ducunos inserimos condição soclal, fnrem dlstlr� anui cm resumo, e o sr. guldas com o subllme prem ., 
d da maternidade. Murilo Costa, que agra e- Sirva-nos de estimulo a lmen-

D e n t i s t a •  

Luiz Gonçalves - Cirurgião 

Dentista - Diariamente das 8 ás 
18 horas. Rua Bernardino Melo 
n. 2139. Telefone, 31 4 . Nova 
lguassú. 

ccu a presença das pess_o�s sa e assinalada tarefa daqueles 
que se interessam pelas m1- que se lançaram, em dias que 
,;•tivas que enobrecem a não vão longe, á realização -

des1e belo Hospital, que lantos - Dr. Pedro Santiago Co,cia -IDISI terra. 
e tão destacados serviços vem Cirurgião Dentista, Raio X-�Edl

o Provedor do Hospital, sr. 
/HD Piloto, congratulando-se 
com o povo lguassuano pelo 
llnçamento da pedra lundamen. 
Ili do Pavilhão da  Matern1da
*• proleriu ainda as  seguintes 

contlnuamente preslando á po- licio Ouvidor). Rua Ouvidor, pulação deste Munlcipio e re- 169 8• andar, sala 81 1 .  Tele. gtões circunvizinhas. fon�. 43-6503 - Rio. 

avras : 
-Não é preciso salientarm�s 
importancia deste empreend1-
nto porque todos nós ava. 

os o quanto de bem e l e  

Que a obra q u e  ora s e  inicia 
encontr<, pela beleza de seus 
objetivos, guarida sincera no 

coração de todos quanlos se 
interessam pelo eletivo progres
so desta cidade, são os votos 
que aqui consignamos, a alma 
transbordante de efluvios". 

râ à familia i;:uassnana, prin-
o cbefe da enfermaria da Malmente à familia pouco la- teroidade, dr. Nelson Balesdent, ecida pela sorte. dirigindo-se ao entiio prefeito dr. Aqui serão abrigadas inum�- Getnlio de Moura e aos presen• parturientes que receberao tes, para com eles se congratular lamento condigno. pelo ioicio d, obra que hã-de aoTrata-se da construção de um mentar O patiimonio do Hospit,.J, ediflcio de dois pavimentos, teve ensejo de dizer qne "o _valor vido de todos oa requisitos do nosso )lunicipio, a densidade ernos, com capacidade para de sua população, o progresso ca de 30 leitos. das cienci,s medicas há muito Mas a pedra lundamental não clamavaw p,la modernização, pc· tuclo sã o neces.sarias ainda la melhoria, pela ampliaçã� das 11

1 

pedras, mui_tos tijolos. ir.stalações de u:.ua Maternidade. 11, madeird, muito lrabõlho 
o zélo e a dedicação dos co• dinbriro. carre�ados dos serviços hospita-l! para se conseguir tudo isto lares -não p�dem, de ��o, suprir a época dificil como a que as deficienctas matmats �uo os ,casamos, precisamos da dominam. 

T a  b e l l • • •  

Cartorio do 2" Oficio de Notai 
. João Bitlencourf Filho-Oficial 
do Registre de Tltulos e Do
cumentos. Comarca dt Duque 
de Caxias - E. do Rio. 

De•pachantes 

E1critorio T icnico Comercial
Santos Netto & Irmão (Contado
res e Despachantes). Serviços 
comerciais em geral. Rua dr· 
Gttulio Vargas, 42. Tel. 208 -
Neva lguassú. 

Ybicuy T. de MagalhâH-Aj. 
Despachante - Serviços comer
ciais. Escritas. Transforencias. 
Averbações.-Esc. e Res . :  rua d(, 
Getullo Vargas, 165. N. lguaasu. 

Cooperativa de Ci
tricultores de Morro 

Agudo Ltda. 
CONVOCAÇÃO DE ASSl:.\IBLélA 

Ficam convocados 01 senhores associado& para a Assembléia Geral l!ztraordtnaria, a realizar.se na sede &0clt1 I, á praça Evaristo Lobato n. 2, c mMorro Agudo, munlclplo de Nova lguaaaú, !!atado do Ilia de Janeiro, em 29 de novembro corrente, ás 14 horas, a fim de deltberar sobre a modlffcação do artigo 69 § 10 e das alineas 
b e c do § 2o do mesmo artigo 
dos Estatutos, ntle regulando a 
substituição do Diretor-Gerente 
e Diretor Comercial, tudo de 
acordo co,n o oficio n. 368 do 
Serviço da Organização da Pro
dução da Secretaria da Agrl
cultura, Industria e Comercio 
do Estado do Rio de Janeiro, 
e do oficio n. 2 668-8145 do 
Serviço de Economia Rural 

Pede-se o comparecimento de 
todos os associados para que 
a assembléia possa funcionar 
em I•. convocação, que será 
allxada no lugar de costume e 
publicada de acordo com o art. 
n. 39 dos mesmos Estatutos, no 
jornal local e no D1arlo Ol•ciat 
da Republica e lambem no Diá
rio Oficial do Es1ado do Rio 

Morro Agudo, l i  de novem
bro de 1945. 

EVARISTO LOBATO 
Presidente do Conselho 

de Administração 

Hospital de lguassú 
Balancete da Receita e 

Despesa do mês de 
setembro de 1945 

3 

Liga pró Educação e Fraternidade (LEP) 
D I V U L G A � R �  

e i r c u l a r  
- Como colaborar com a LEF ? - Além do Ideal - dar aulas a um analfabeto, em nos-so próprio lar - a LEF aconselha estes deveres : I•) Aumentar o número de sócios aa LEP. 2•) Fornecer-nos endereços de analfabeta.. 3o) Observar onde ha alunos primários fugindo da escola e procurar evitar esse mal, com lnteltgcncla. 4•) Ouvir os pala que não enviam seus lllhos à eacota e comunicar as razões à LEP. 5o) Procucar os mestres allabetlzadores, ouvir a1 aua1 m6-goas, oa seus métodos e prestar-lhes carinhos dignos de beról1. 6o) Ter sempre presente à memória o nosso tem• : bondade, cultura, saúde e fraternidade. 

1°. c o n c u r s o  
Escreva, na ficha, um pGnsamento 1impte1 e. Incisivo contra o analfabeUsmo. A LEF premiará o melhor dos pensamen• tos, recebidos até 31 de ciezembru de 1945, após o julg1mcnlo da comissão de três prolessores. 

N o t i c i á r i o  
a - Nossas divulgações serão publicadas neste jornal, 

no segundo domingo de cada mês. 
b - Aguarelamos as l1cl\as dos alunos, para contratar .. 

mos as graduações. 

F i c h a  d e  I n s c r i ç ã o  
Peço mi nha Inscrição como sócio voluntário da Ll!f 

Nome : 

Nosdmenlo : 

Dato : L�cal : 

Estado : Pois : 

End,rlço : 

Permito (poro os ,,.,noru) : 

Pai 

RECEITA : 
1 Subvenções Crf 12.000,00 J.>rim�lro concurso da LEP 

Mensalidades 
dos Socios Cr$ 

Internações • 
Raio X . 
Ambulancia • 
Receitas diversas • 
•Deliclt• . 

DESPESA 

180,00 
4.772,50 

892,00 
1 .400,00 

540,00 
1 .380,80 

21 . 1 65,30 

_i 

Nome do sócio da LEF: 

Ordenados . 
Gratificações 
Pro-Labcre 
Abonos 

• 3.767,50 Enderêço provia6rlo da LEF : 
DO RIO 750,00 , RUA PROf. PARIS, 53 - NOVA IGUASSU' - EST. 

Armazem 
Luz e telefone 
Lab. e Farmacia 
Padaria . 
Despesas gerais 
Gasolina 
Lenha 
Rouparia 
Ralo X • 
Material clrurglco 

1. A. P. C. · 
Despesas diversas 

• 2.215,00 
., 419,70 ___ ..._..._ "V"• _. .. .......... 

Ct$ 3.984,40 

} "d d 51 1 . 1 0  Crimina. 1 a, e • 1 .700,00 
» 627,50 
• 1 .350,0J 

665,00 
440,00 

209,00 
230,00 

• 1 .326,20 

475,20 

, 1 .024,60 

Cri 19.755,20 

c1c.  Fornecedores 
Pelas co ntas não pagas, 
li saber : (mh de selm.) 

ConclHâO da 1•. pógl.a 
clal das multidões. Seja ela 
a n a r q u i s t a  ou pa1rto
tica obreira ou rellglosa, 
umi: multidão constltue sem
pre um melo favoravel às 
sugestões malsãs e á perp!,
tuaçào de atos perigosos . 
Pelo contrario, são frequen
temente dotados de pentl
mentos morais desenvolvidos 
e capazes de agir com at
trulsmo e deslnteresaada-
m

�!"idélas professadas por a M. Menezes e 
Brito Lida. 

Social 

e1plr1to1 lraeels ou por tem
peramentos apaisonados, de
generam l.icllmente em ob.es
sõ<S tlranlcas. O Individuo 

não vive mais, entlo, senão 

pela difusão dos principio, 
que lhe são carot. Eatamos 
aqui em presença de Ilus
trados e de mlsllcoa. O anar
quista está prestei a sacrt
hcar fanaticamente aua uta
tencla, feliz de morrer como 
martlr da causa e persua� 
do de ter obrado a bem ª

humanidade. 
a das pessoas de boa von- o rorpo clinico deste Munici' precisamos do povo de pio onde mo· .. rejam profissionais ,a lguassú que, naturalmen- qu� se distinguem pela eompe-11 aerá secundado pelos pode- tencia e se preocupom com os • públicos. E' juslamente nes- apelos de seus clientes, há moit, 

Marinho MagalhâH - D�s- a l nst. Medic. 
( d Policia f ontouta · pachante Oficia ª . · 

lnst. CTenl. São 

Cr$ 125,00 

Cr$ 256 30 

Cri 150,00 

Cr$ 754 C0 
aeatido que lanço aqui o procurava uma solução para o apêlo ao povo de Nova problema da �aternidade. 

á para que ampare esta }'recisamos de quartos pa1tie obra humanitaria e s0-
1 

colares em corrcspondencia com 
contribuindo com qualquer 19 nec�ssidades presentes. 
nancia por menor que seja, Precisamos de atender a um 
lorma a ser transformada numeio sempre crescente de mães tijolo, pedra ou trabalho. de poucos recursos, que procnram tlizmente muito antes deste O awparo do Hospital na bora da 
apelo, quando a penas se parturiçiío. . . 

Trata de todo serviço admlnts- a 
Jorge S1A . . tratlvo desta repartição. Rua dr. 
Lab. Paulista de Getulio Vargas, 52. Tel.  316 a 
B iologia . Nova lguassú. 

a Lab. Wadel » 124,80 

21.165,30 Cid do Couto Pereira - Des
pachante oficial junto à Rece
bedoria. Esc. :  R. Marechal flo
riano , 2029. Tel. 101-Res.: rua 
Bernardino Melo, 1595. 

NUMERARIO DISPONIVEL 
Banco lnd. Bra

G
s. C

C
r$

S 
1�-�-�i 

Banco C. 1. M. · r 

18.370.30 

Oficina Mecânica lguassú 
f • eral de automóveis e ca· 

Conserto e re orm g . ê 
. _ Adapução de 

minhõcs. - Solda-se ª ox,g 010' · d carro. 
freios hidraulicos a qualquer upo t 

O U C C I II I & F R A II C O

2376-NOVA IOUASS!l-E. do Rio 
R- Marechal Floriano, va criar o Pavilhão da Prerisamos, onfnn, de . ,nstala-

Fornecimento � colo-
Movimento Geral rnidade, pessoas abnega- ções inspiradas cm pre_ceitos mo 

1 J· os 0 
t de espirilo bem formado demos, qnando _nm estilo novo e cação de azu e ' 1NTERNAÇ ES - -

..,._....,.,,..,., 
am um2 campanha e m  nma nova técnica convulsionam 

lad rilhos, mosaicos, Existiam 62 ..,._ • .,..._ • .-., •••• _..,._.._-.v.-.-... ...,.. 
Ç 

deaae Pavilhão. todo o Universo. 
Entraram 95 ..,.,,.,,.,.,,.....,.,, •• �.-......,.....,.. 

Q ºfanda
!)I el�ilos se fizeram sen-

V ex. sr. dr. Getulio Moura• ceramica8, etc. 
Tiveram alta 81

�-' 

l 

Armazem e UI 
1med1atamente, a par da · . ' atrono desta boa 

Ob 
• 

panba do tijolo empreendi- ha-de s
��e.°er! face do :llnnici· 

1 

J. Vieira Pa:��:a� para 
0

0 mh 6 1  
" s. d• Cono•lfl o

la1 damas de nossa �o- c�nsa, 
uer peranta os governos e<· 

de outubro • 
lld de Bebldu 

de, com absoluto exilo, pio, 
41 e federal, •1ne hão-de vir 

Rua Marechal F. Peixoto, ?243 AMBULATORIO Generoe de t• qu1 a '
1 

•.m os doadores de m_o- tadua
uxilio desta obra que é um 

1 nacionais e estran1e r�•·
Úlf,.,. 

cunento,_ pedra, etc., c�1os em ª
de necessidade publica, oro• NOVA ICiUASSU"-E. DO RIO Matriculas 

cl ;urglca; 0 , Vtrduros , ltK'l"''s. c;:::Íio, me dispenso de CJtar, cas� 
l1 do todos os filhos des1, Intervenções 

102 , , 1 tocüS. E,ctr,go • 
que 

) 
não me dispenso le 

:-f:!
ªç

n� anseio de todos 03 1uo 

111.ai; enfermarias, numa afirru.at?lo Curativos 
1 1  

.....,,,.i� � M I e bral JODlOf
l 

er- bel OI meus agra e- . '1 botam. 
do 'vida e os gowidos matorn�s Injeções . 

5 • . '•',:e}�· anue a 
• OI, que são os da Mor- aqui a 

ctos a Deus para que cmuder;rem de to·lo, esses pn· Altas 
O SOCORRO # 

IOUASSU' 

, 01 da direção do Hos- F•ç•, �� pedra ora aqui colora• 'd · ente• por um PRONT 
ELO 2107 • TEL, 26• NOVA 

e 01 do povo de N ova sobro e
� · ·sas ,,·'sras emor'tonada:s� meiros vagi os inu- - 1! 

tr
à

n
�· 

ld "' pe•soa! ºDINO M 
.. d Deus bilo ' <· Foram socorr _as º' • 0UA BE�NA-. • _, ---

N S da Concel•lo : 
6, porque o Hosnital per- da �00 oo:, os paredes mestra� wll agro IJ ' ã de laz o "-

., 
,- · ,, cr'"'am "d d formar•se nuwa h<-'DÇ O 

e Qultauda · · 
d reira 

lo povo de Nova lguaasu . se 
difirio da no�• Mawrn1 a <  

DO�ATIVOS RECEBIDOS - FILIAL do Armazem 
IM ada de MI u . 

do e 
da• m"aes sc,íredorns, ga do

B
a
e
w
n,

º�
.
· 

d• la·,, o do a1uor pau , d lmento 4 caixas ru ..iAZE" •• S DA GRAÇA, na r .... :. .� 
ª
ra
b
n
r
tt
g
iaº d1 v'1d• de n,.....os filhos do 

todo, �·.·1u<·le", ",,uo tornara
l
11
0
1 �!1

•
1 2 sacos l! e , A"'"" "" .,, • - • • .._ .. .....,.. ...... .. .. 

dr. Antonio de Luca, dlre
lttdlco do Hoapltal, falou 

a aolenldadc acentuando tia traduzia a' promeaaa e 

.. 

.. ,.,, •• � u de laranjas� t carro de p edrl ,-.,r.·.r.·..r.r.-.... .._._..., .......... �.·-····._-_ . • • B sil i,rimeiro íat<) .e ,�t:ret�, o gru1.,de sou" 
! e 1 carro de areia, r

Qa�ndo os va�ido::. do C!ltb aw• Yatt:I1udade 
reç;cw-u.u.scido econew p 
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E n I T A 
L I  Hemorróidas e Varizes 

COMARCA OE  NOVA IOUASSL ' 
o eracao u 

Registro de Imóveis da ,.. 1 Tratamento sem P 

Circunscrição 
Pera venzes (nas pernH) e hemorr, ,r::lns inter 

Pelo present�. • reqocrimcn�o 
de Horacio Lemos & Ut1iupa.chia
Limitada, intimo os comprointssá· 
rios compradores �o torrecos on 
Vila Santa Tcres1nh1, cm. ��s
quh1, 1º distrito desto Mun1c1p10, 
abilixo e,nume�ados! 

tod_os do d�
micilios 8 rc!.1denc1as l!rnorado , 
para, em meu cartorio, é. ro� Ber· 
D1rdioo Melo, 2059. �esta ridade, 
iolvercm os seus deb1t-0s om atr� 
so juros de mora o custas devi· 
da� pela intimação, tud_o de acõr
do com os seus respt'cttvJ.; con
tr.itos de compromisso do com�ra 

j 

nas. use via bucaJ. Para hemorr6tdr.s ezte�, 
w:e a pomeda e tome juntam"'!nte o Uqu1do.
"''º •ncontrondo •m farmaclo.s • Orogorlo

1

•, 

l"fª para a Ca/;ca Postal 1874 - Sõo Pou o. 

e venda firmados com a.qu_c!a ftr· ... 
ma, debitos, terren2s adqUlr,tdos e 1 960,00, do 28 prl's,a��es de . .  : 
11umero de prestaçoe_s veoc1du e í0,00, contrato o. E-233, de 2o 
não pagas como abaixo S!) espe- d!J junho de 1943, averbado .. no 
cifiea : 1) - Jarací Mnrt1os ,!o- Livro s B, fls. 2:31, sob . o. Sa3; 
reira, lote numero 2.630 da Tra- 10) - José Pereira da Silva, lote 
Tessa aa Serra, devedora de. • · n. 335 da Avenida Nicéa, devedor 
87õ,OO, de 25 prestoçõcs de. · -. · do 1 .740,00, de 29 prestações de 
35,00, mais 20,00, eootrnto_ D- 10:>, 60,00, contrato o. E·234, de 25 
de 12 de novembro de 1930, aver de junho de 1943. averbado no 
bado no Lino 8-B, fls. 224 v., Lino 8-B, fls. 231 v., sob n. 857; 
sob �- 809; 2) - Antonio Carlos 1 1) _ Edgard llonteiro da Silva, 
de A.ranjo, lote oomero 1.207 da lote o. 1 .615 Ja rua Aureltn, 
rua Aurora, devedor de 1.360,00, devedor de 1 .560,00, de 26 pros, 
de o4 prestações de 40,00, . con- tações de 60,00, coo trato n. F 235, 
trato n. 167, de 28 de abril de de 25 de junho de 1943, averba· 
1943, averbado no Livro 8 B, fl_s. do oo Livro 8-B, 11s. 231 v., sob 
218 v., sob o. 733; 3) - Mana n.  858; 12) - Olivia Pereira Fab· 
Nev,•s Costo, lote oomero 2.415 bri, lote n. 336-A da Avenid� 
da roa Cordura, devedora de · · Nicéo decedora de 1.820,00, de 
1 015,00, de 29 prestações de · · ns pr�·tações de 70 00 contrato 85,00, contrato n. 867, de 20 _d.e �- G 247, do 20 d� 'agosto doagosto de 194-�, aver�ado 00 LI· 1943, averbado no Livro 8·B, Cls.vro 8-B, fls. 2:,2 �./2a3, sob D. 256 sob o. 955 e 13) - Mar• 926; 4) - Almonoda_

0 
Ro

,i': r!: cio�o Vicente, lote n. 400 da Cooce_1ção, lote •· l f>t Avenida :\'icéa, devedor de . . . .Allreha, devedora de 960,00, do 1 150 00 de 23 prestações de 24: prestações de 40,00, contrato · ' ' 
a. 600, de 1 de mar ;o de t ;\44, 50,00, contrato o. H-255, do 29 
nerbado oo Livro �·B, !Is. 271 de outubro de 1943, ••erbado no 
v., sob o. 1 .064; 5) - Silvcrio Livro 8-B, fls. 265, SO? o. 1 .033 
José da Silva, lote o. 1.326-A da - sob p_eoa de, de_corndo o p�a· 
roa Emílio Gaadani, d •vedor de zo do tnnta (30) dias após a ,n-
1.0S0,00, do 18 prestações do . .  -timação, serem ditos contratos 
60,00, eootrato n. 818, de 13 do considerados rescindidos o caoeo
agosto de 1944, averbado no Li• ladas as respectivas averbações, 
no 8-B, fls. 295 v., sob. o. 1.201 ; na fo,m._ do artigo 14, § 50, do 
6) - Adarci Pinheiro, lote o. Decreto· Lei o. 3.079, de 15 de 
2.274 da roa Veons, devedor de setembro do 1 938. Nova Iguassli, 
1.8511,00, de 37 prestações do . . 1 do novembro do 1 945. OUcial ó0,00, contrato n. 999, de 23 de do Registro : Henrique Duque fevereiro do 1942, averbado DO Estrada Meyer. 2-2  Lino 8-B. fls. 95, sob o 247; 7 )  
- Francisca de PaolG Lope�, lo• 

1\parelhos sanita• 

rios, brancos e de 

cores, nacionais e 

estrangeiros 

J. Vieira,

INDICADOR 

COMERCIAL 

F a r m a c / a 
Fara,acia • Drogaria Cenlval

Rua Marechal Floriano, 2 194. 
Tel. 16 - Nova lguassú. De
positarlo dos Produtos Seabrlna 
e Vlctory. Farm1ceutlco A. P. 
Guimarães Vlctory. 

easas Fu nerarias 

Caia São S.ba1tlia-Calxões 
e corôas - Osvaldo J .  dos San
tos. Av. N i lo Peçanha, 39. Tel. 
283 - Nova lguassú. 

Casa Santa Antania - Ser
viço Funerarlo - Guilhermina 
Ferreira da Silva. Rua Mare
chal Floriano, 2018. Tel. 86 -
Nova lguassú. 
........... ,,,. ...... -. •• v.v.r.•.•.-,,, 

D i v e r s o s
Saber é poder - A prenda 

inglês - Preços modlcos. -
Dtrija- se a Mr. Deltllng. Rua 
Floresta Miranda, 222 - Nova 
lguassú. 

Delllm Pereira Montenegro -
Construtor. Av .  Santos Dumont, 
626 - Telelone, 69 - Nova 
lguassú. 

S. M. To,..aca - Copias e pa
peis heliográficos. R. Uruguaía 
n1, 1 12- 1• and. Fones : 23-4968, 
23-2663 e 43 8826. 

te o. 361 d• Avenida Nicéa. de
vedora de 1 .980,00, do 88 presta• 
ções de 60,00, controto n. L-213, 
de 23 de fevereiro de 19-l3, aver
bado no Livro 8-B, fls. 199, sob 
D. 597; 8) - Armando Adriano 
da Silv,, lote n. 1 .507 da rua 
A orclia, devedor de 1.4-lO,OO, de 
S-2 prestações do 45,00, contrato 
n. 8·219, de 23 do fevereiro de 
19,13, averbado no Livro 8-B, !Is. �ua Marechal F. Peixoto, zz.3 1 

Fotografia lguassú - Lauro199 v., sob n. 602; :l) - J•ime de Oliveira. Chamados a doml-!ilvv&is Méodes, loto o. 460 da I NOVA IOUASSU'•ll. DO RIO cllio. Telélone, 146 - NovaAvenida Nicéa, dovedor üe . . . .  .,_ ___________ • 1 �ua�sú,

Pela Imprensa 
JORNAL DO POVO 

Esse conceituado periodlco. 
lundado pelo jornailsta Abdon 
Fócs em l taja i ,  no Estado de 
S. Cata•ina, completou no ola
30 de oulubro ultimo o seu
ICJo aniversário de lutas e cam
panhas em prol do povo lta
jaiense,

Dirigem atualmente esse ór
gão da Imprensa catarinense os 
colegas dr. Paulo M.  Ferraz e 
Antonio Fóes, a quem apresen
tamos sinceras lellcilações. 

Seja, também, leitor 
das revistas 

111S/tlo• e

Fazendae11' 

guarda avançada dos 
interêsses do campo, e 

"" F a u n a 11
' 

- órgão sõbre tiro, caça,
pesca e fauna em geral .
Assinaturas e publicações 
com César Torraca, re
presentante nesta cidade.
Rua Bernardino Melo,1735 
- casa 2 - Tel. 238.

lleleon Trigueiro 
Despachante Municipal 

Rua Getulio Vargas, 78 - Tel. m
Nova lguauú - E. do Rio 

..... • AN'MICOS 1 
,.__, 

,,_ CIIBCe0'I'ADO 
" a t L Y a t R A "  

'g; ... Eec,e.1 ... 
C-elescenças 

V1NHO CJUWSOTADO 
t 11111 -..- N SA0DL 

SRS. Proprletarios - Querem
vender suas casas, terrenos 

e chacaras ? Procurem o dr. N. 
Benjamim, no Hotel Guari -
Nova lguassú. 

Mandioca e alpim - Com
pra.se qualquer quantidade, á 
rua S. Sebastião, 1695 (fundos) 
- Belford Roxo - Estado do
Rio. 

PNêffllUllfl..mllnlc/PAL 
oe ll(}lJA /61/fl,SSIÍ 

1\Tf>S Dt!> PREPBJTC!) MUN J (! I VA L I tonlo Pinto : Como requerem. 8431 ,  Dante Toscano de Bri10; 
- Foram concedld 1 3322, Edmundo Lopes de Sousa; 7314, Eponlma Maria Vlrglnlo

rios : Francisco da Sllve1:! tflas regulame ntares aos funcioná- e outra; 8553, Geraldo da Costa Lima; 7625, Clementina Pires
xandre Rafael, a artlr de l i  

res, . a partir d e  1911 1 145 e Ale- Moreno; 8239, Antonio Jullo Belchior; 8386, Abelardo Jacinto 
tonlo da Silva Ju�lor, 11 1 145• e ao mensaltsta : Raul An- de Sousa; 8575, Joaquim Pereira Martins; 8413, Frlmeta Zlben-berg; 8615, Antonio Joaquim Marinho; 8227, Naby, N i lza, Nad1r
DBS ,. 

- e Nazlr Grahlm; 8522, Joaquim de Abreu Salgado; 8448, Tava-P nl!Rl!>S OC!> PREPBI T(!) MUNJ(!I VAL res & Corrêa; 8172, João Rodrl�ues !'onltnha; 8262, Szaja 

o cachorro do Cotia,

Um do� tipns mais pnpu/are� e enqroçados, qu, sob,,, .. 
_ .. ai entre os c,Jçadotes (rPQÜ"n/odores da hmxuda BeUm-Cu,a .. 
mujos f O e Jtin. Ndo li,,, snbtmos o nome e be�_ /Joucr,1 ,, 
s"hem: A tende por ê:,se opelidn� certamente adqu11ulo ,ras I#. 
des venalórios. 

Seu u�pec,ló p pitnrr�c.n; homem de ulüde avançado, /)os
sui cabr /flrfl grisalha, sempre despenteada tuJ1;ez peln con. 
tacto da selva, e veste, para caçar, roupa, que em Passada 
/011gtnquo foram de c()r azul clara: Tra� mvarràve/.,.ente • 
buzina de caça e 1'ma ennrme muclula, f�lla de /()na, qu� 114 
muito apresenta evidentes sinais de neces�itar . aposentacJ_orrf!. 

O que mais o caract .. riza é o seu esptrito C0ff!,unicot1110, 
Fala muito, quase aos grilos, numa ltnguogem cunosa, vosc,.. 
da em Urmos peculiares ao caçador espalhafatoso. 

Está sempre conhndo uma novidade, que é recebida, 
como t(Jda história de coçado,, com as devidas reservas. r.,,. 

sempre um falo fora do comum, que se passou com 1/e ,ra 
última caçada, para conlur a quem se _dispuser . a oulJI le. 
Conversa cot11 todos comn se houvrsse muito u,tzm,�a{fe r, eo
municativo como é, fuz a alegria do trem em que via1a quori
do vai caçar. · 

Há ocasiões em que se loma alé_ bfirulhenlo, dada a o/. 
gaz.arra que faz para descrtver as peripecias. 

O mais interessante de sua mda de cmtgeta é o qu, s, 
segue :Certa r;ez, nas matas de Caramujos, vários caçotfor11 
se entregavam ao seu divertimen_ln predzlet'!, quando ONtllro•, 
vindos do recesso du floresta, grilos de socorro. 

Os apelos eram redobrados e os caçadores nao lusrt• 
rom em dirigir.se ao local; talvez algutm estivesse. phdido 
na selva ferido atacado por uma serpente 011 um felino. 

Chegando' ao local de onde partiam os gritos enconl•a• 
ram o Coua.  em alrtuae de aparente c,,lma, gritando tu�,
peradamenle : • Soc{)rro I Socôrro !" 

Acercaram-se déle e perguntaram o gue havia. 
- Nada - respondeu o Colia - pào estou sentindo 

nado, não. E' que tenho um cachorrinho que se chama_Sot:6, • 
ro e o "danado" sumiu nessa mataria que não há 1erto IM 
qu,rer atender ... 

S6 mesmo um tipo do "estirpe'' do lo/ia seria capa 
de "batizar" um caclUJrro com tal nome . 

Oficina Eietro-Mecânica 
ENROLAMFNTO DE MOTO RES E INSTALAÇÃO 

DE ALTA TENSÃq. 

TORNEIRO MECANICO 

Alber.ico de Sá Bittenconrt 
Rua 13 de Maio, 23 - NOVA IOUASSÚ - Est. do Rio 

Escritório Técnico Comercial 
ORGANIZAÇÃO DO "PERITO CONTADOR" 

A R /III A # D 0 R I B C I R D
Contabilidade-Serviços de Despachante- Carteiras, Casa

mentes, etc. • Residencia , Ruo 5 de Julho, 89. 
ARQUITETURA ADVOCACIA CONSTAUÇÔES 

L. !'ires - Dr. Benjamim P. Vasconcelos - Pedro Cunha
Desenhista Const. Liceodado 

das 7 ás 9 e das 16 ãs :lO 
Orçamentos sem compromisso 
RUA CHACO, 13 . sala 2 • DUQUE OE CAXIAS . E. 00 RIO 

Processos ns. 7948, Benedito Vitorino Malias · Dê se baixa
J
por

é 
equidade. 8128, Alarico Guedes de Almeida . Áprovo 8824 os Marques : R<>tilua.se. 5091 , Rubcm Gla .;.matte Chulf : �omo
1 
requer. 7527, Herdeiros de João Alves do Almoi<Ía Pires : 

T
utor 1fº o pagamento. 5524, Sebasllao Fernandes Gomes : rans ra-st. 5444, Banco do Brasil : Proceda se dt: acordo com 1 pare,er da Procuradoria. 3274, Lima &: c,a . Ddiro 8915 rllndo Passos e 7102, Aladlr Cardoso de M;lo . AuÍortzo � procossamento. 8647, Admardo de Almeida Lima· · 79'.-0 · bas t

d
tlo

S
Mota Ribeiro de Vasconcelos e 7605, Petro�llho 'Rolrlgues a llva : Aprovo. 

DBSP1U!Rl!>S OI!> eHBPB DA DI V I SÃf> 
DB Al>MI N I STRA�iil!> 

Kamlot; 8514, Carlos A lvaro e 8642, José Domingos Maia : Tr ansftra-se nos termos da Informação. 8625, Zllda da Silva 1 Brum e Antonieta Brum Pereira : Odlro, nos termos da Informação. 8385, Dlmplno Vitorino de Sousa; SUO, Dagoberto RIbeiro Sobral e 8491, Antonio da Sl lv.r : Qui:em-se prelimi narmente. 8143, Aurora Cardoso de Morais : Junte o cor.trato decompra do terreno. 5945, Marlo José Vieira : Junte prova dequitação do Imposto territorial no exercício de 1942. do terreno à rua Nilo Peçanh,, 33, em Nl lopolls. 8771 ,  Ballazar Ribeiro · Retifique na petição Inicial, os nomes do transmitente e com:prado,, de vez que os mesmos estão truncados. 7623, A mellada Silva Pereira :_ Retifique, preliminarmente, a escritura. 7529, Manuel José Ribeiro : Pague, preliminarmente, os emolumentosreferentes á diferença apontada pela D. E. 

"P a 1-1 1 i e é a "  

Proprietario : WALTER R. COUTINHO 
Se�v_iço de torno, plaina, prensa b idrauliea, 
rel1t1cação de eixos, reforma de motores a 

explos.ão, combustão inte rna, maquinas a vapor, 
fr1gormcas, ,;olda eletrica e ox;gt'nio. 

CO VFt:CÇÔES DC FERRA IJENTAS t: jtJGUS 
A U T O  S O C O R R O 

Proceaaoa na. 8766, Otavlo Luiz Vieira e 6839 Edson d A11l1 Alberoaz e outros : QuH,m-ae prelimlnarment�. 
e DBSVAeHl!>S OI!> eHEFB DR D I VI SÃC!>

Accit• ch2m2dos p•u mont•�em e de,monu�m 
dC' m�qui n.u. 

OESVReHeS 1)1!) (!HBPB OR DIVI Sii�
OB PAZBNDA 

Procusos n1. 8565, Jullo Galdlno : Averbe-se prellmlnormcotc. BOOII, Joio M•rtlot Duarte flih� e 6165, Joaquim An•

OB BNGBNHAR I R  Opororios 01poclali,ados •ob o di,ação d e  mosl,o 1•••1 
Processos ns. 8437 A oram Ma· NI kl · 8 1 e · • Bastos &: Cla • 8705 Cassiano l 1 1 

Je� � t 
<r, 439. Vt. ira 

' 

erga de Boterrn� Reforma dé ,arro� d" pu,,10 e '"'' José Blttenco�'rt; 8t79, l-lrrnanl p�:;i:; n:m 
1 �a; _s273. Av.tlno

l 
• · 1 Roberto de Almeida· 8707 Alb T 1 " 0•: 1!545, Francisco Rua Ei ras da Si lva,  33\l - Pone � �-881 , , at<, � x�1ra da Cunha • Oef1ro 

�fr�u�
rm

d
oa 

1
da lnlormaçao. 8016, J o.1u R Cardosu :  lnd�liro .. � ESTAÇÃO DF QUiN l"INOt \: nti:rromp(r o transito d� peJe�lrl!�. �,.r.-� •• .,. .._._,."""" _., wr, ••• ,

• 

(ine Verd 
HOJE - jo,1111 Nack Ili Fm; 111 daallo; 111c lllat te lhlt : "A lnlla 

�"; Jotl M« Cru 
• °"°"· '° ,_ __ . D. 11/1 • w- , DI 
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- Oto Penone 3 - Aleaondre Rafoef 3 - Valde,niro d" Souto 3 
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/1 2" cal gor,as. 8 lis. <OI ' Para 
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Ponto, 
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- Max Marinho ! 
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•• la.ada-
' 'Seleções do Reader's 
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OUART A TURMA - A eoloeaçh da Ouorta T "'"'ª po,. 
111•11• .. 1_11alteranl, 1110 i, Darei Ci.111, """ido de So, .. el To, 
rei, coat,eua 6 lre11le da T Offlelo. 

.IOGOS PAIA A SEMANA DE 18 A 14 , 

Temos em mãos um eiiemplar 
da edlçlo de outubro de 1 945 
da revista "Seleçõea", olerta 
do sr Pernando Chlnaclla, aeu 
representante geral para o Bra
si l ,  com escr1torto , raa do  
Rosarlo, 55-A, no Rio. 

Como aempre, OI editores 
oferecem ao crande numero de 
eltores da popular revista uma 

edll:lo que repraeata am régio 
desfile de materla aelecloaada 
para despertar o maior lnte
rtlH, conalitalado ama coletR
aea de uc:eleate leitura. 

De  aeu leldo, todo ele con1-
lllllllllo •• -deaudo dos 
mal lmportaatea aconteclmen-

__,...., •aa1am01 oa 
a,plDfes lr.abalhoa que reco• 
---- aos le lOla : "0• 
que vêem• aem olbDI", Satur-
daJ Bwea PDlt; "Em que Ida 
de dnemos começar a viver ?", 
Ha rper'a; "Carta aberta a1111 
RuuOI", Stanley Hlp; "Plze
ram de mim am crlstlo", Cbrl1-
tlaa AdftlC.lte; "Desenlaces lm
pre.,lsloa", Trae; "Morte I ern 
daa,nba I", Better tiome5 & 
Oardens; "Mirando atraris doa 
ato111os", O. R Harrlloa; "Cbar
cbl l l  - uma p'glna vil'& da Hts
t6r a", ew York Herald Trl
bune; "Cacborroa I a  b t d o 1", 

mpJJl1 Pras-Sclmltar; "Pe· 
r p a l iberdade do cinema ?'', 
ll.il er'a; Ateaçlo medica pa

• Paul de Krull e o 
do u.,ro "Mlalo 

por J Bryaa Ili e 

PRIMEIRA TURMA - Dr. Mauro Arrud.1 li WIII  Volfll• 
Antero Nogueira li Juventino 8o<0e1· Otlando ( hacaa li Vicente 
Vernlerl. 

" ' 

SEGUNDA TURMA-Alexandre Rafael x Hlpollto Paque 
let; Augusto Al.,ea li Oto Perrone; Hello Clanl x Plorlaao Suu· 

TERCEIRA TURMA-Lucl Paquelel li Gerardo Bruno· Cap· 
Dracontr x Max Marinho; José Paquelcl x Luiz de CarvaÍbo. 

QUARTA TURMA-Carmelita Braall li Samuel Torres· 
José Vitela x Manuel Sanllago; Rubem Barbou ,. Eden Sanlos. ' 

Reaaltado da Simaltanea Dirigida pelo meatre Erich 
Elllkaaes, reallzoa,ae qaln 

ta feira panada a eaperada 11multanea, Dando uma demoaatr•
çio cabal do seu valor técnico, aquele celebre enxadrista nl11 
eacoatrou dlliculdade em vencer OI 19 !&boieiros defensores do 
alvl .. aecro. 

Notas sobre Eli skaaes Nasceu na cidade de lnsbruck 
Auatrla, em 15 de leverelro d• 

1913. A la& primeira laterveaçlo cm provu lnternac1onal1 101 
no. IDO de 1930, cm Hamburgo, no "Torneio du Naç6ea", em 
c1110 certame tollllsou maior numero de pontos : pnhou 8 par 
tidas, empaton e e perdeu 1. Em 1932 em am cmatcb• de cran 
de repercaalo mundial, venceu o campeio austrlaco Rudoil 
Spl!lmann. LHantoa OII aegulnt .. ToraetOII : "8adape1t", cm 
1933; "Llna", em 1934; "Zurigo",, "Viena•• e "Aalborg"., em 
1935, Em 1936, canbou o campeonato da AaslrlL Venceu mala 
oa loraeloa de ''Hntlnp", em 1996; "Blrmlagbam". em 1987; 
ºLodz", 1 1Mlllo" . .. Nordw1ik" e 1 1Krefeld", em 1938; ••s1ua
prt", "Viena'', 1 1Bad H1r&bura" e •Rourio". em 1939; • •Mar 
dei Plata", "Monlevldco" e " Afa&I de Slo Pedro", em l !Nl, 
e, finalmente, o "Rio de Janeiro' , em 19'3. Ataalmenle é coa-
1lder&do um dOII mala ltrmea valorea do udrn mu:1d1a1. 

R e e e l & a  

O e • p e a a s  

� clctaadaa daranta o me& 
Depillllo ao BaDCD lbdualrlal Hrullclro StA 

8 11: & J do air
' roa Mtrccbal Plo
aa48, a Alfaiatana

__ .,_ de propriedade do 
Dará Sampaio de Azr

rcdo 

DISPONIBILIDADES 
Dcpoallo DO Banco ladaatrlal Brasileiro S1A CIS �.611 

N01ra lgn&llil, 5 de onlabro- de IIM5. 
Ll,fr,ynu • N•-'-'"º· Tesoureiro Geral. - HMOruro 

.SOU. Jr., I• Teaourelro. Ylllo: 1/or,o e;,,;.,...., Prealdenle 

Agencia Chevrolet lguassú 

1,tltv 
Peçu e Aces1orio1 cm Gual 

Co11ce11lo116rlo do1 prodato, 
da General Motora da Bro1II 

Paeua e Camaras de todas as maru,. - 0lic1aa aecaaica 
a carro de tlcalcos competentes. 

PRODUTOS MOBILOIL INSETICIDAS SHELL TOX 

João B. Cardoso 
llepnacalaale da Aaglo Mexlc.11 Compaay Lida. 

••• 13 de Marfo, .118 - Tel. 272 
Rf>l(R I GU11 SS0 E, oe RH) 

Rrgutado, d• tJCô, do com o dttfflo ftdno/ -U Jt Jwlho dt 19:,4, no (o,t'1w ,o 70 Of,c,:·::;:���� 

Fundador : Silvioo de Azertdo

P u b l i c a-s e 
A'iSINA TURAS 

a o ,  d o m l n a, 0 1  

A N U N C I O S  
Ano . • e,, 20,00 Pr,ço por ""li,n,t,0 

Semestre . , 10.00 I •  pagina Cri 2 oo 
Num. avulso • 0,30 Pag. lmparu • 1 :50 

N - atrasado 0.40 1ndete,::::�a
o
,
u 

Cri 1 00 
Publ icações a pedido, preço ?Or l inha : CrS o.eo' 
Para anunclos a longo prazo. de1tont01 e1pecl1l1. 

Toda cnrrt,pnndtnc1u 50br1 a,u,nc,os dtt, .!Ir dirigido 
d gtrtncra d,1t, Jnrnol. 

li. Bernardino ll olo, 20í5•Tol. 180- l'io•• 1191,.6 . E. do Rio 

Filhos de lgnassú F. C. j 
RESU.llO DAS IIESOLUÇÕES 1 Escola de Corle e 

DO DIA U-Xl- 1945 

11,.. Cos•·nra a) - Apronr 3 ata da Tfunilo Wl ,. 
an�riqr; b) - fazer realizar. no 
prosiao dia 23 do dezembro, o 
40. Co11ido da PrimHero do acor· de Mzne. A...-.do 

Confere diplomas pela Aca
demia de Corte e Alu 

Costura cio Rio de Janeiro 

do q,m a desicllac;io de data f<i. 
ta pela Liga Jletropolitana do 
Cielumo; •) - etder a �de oo
ciol ao prosimo dia 9 de dezem 
bro, entro 111 o 20 boru, para aa 
Recital .t, Piano; d) - incluir 
DO ,aldro do D. F. u sepialtl ·- Maracllal Fleolaao, 1119 
propo1tu : stu. Niba, Dalee e Teloloae, tlO 
llaria Aparecida Nopclra; e) -
iacluir 110 qaldro 141Clal, como I NOVA IGUAISO - E. DO 1110 
eoatrilnüato, o ar. Heriberto Boi• 
io. da Roto; f) - oficiar ao C. , 
B. Vuco da Goma, folicitoado-o 
pela brilbuce C08'DÍlta do cam• yoTB peoaato de facebol do t!N6. 

1 

livre e conolen-
temente. Nlo ae del

BBNANDO OOllBS LAVl!IAB 
xe vencer por lntel'tllHI 

1° Secretario 1 abalterno1. 

Admiado a.o pauia.1 

e OIIHO báal• 
Malrtealu aber&a• pua exa•• ea 

Dezembro e Pe,rerelre 

Tipografia do

Correio da Lavour 

Fone, IBO 
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Embora não seja a alcachofra um �os vege ANO XXIX "!OVA IGUASSÚ (Estado do Rio O(l,\\INGO, 18 Df NOVEMBRO DE 19-15 

tais mais utilizados entre nós, já se
d
vai

d
_tazenl� -------------------------

dela um consumo regular, aumeotan o ia a 1 

0 numero dos seus apreciadores. OS PBEOEITOS DO DIA' ;,: · ,. _____ · · · · ..... ., · · · · · .. · · · ··· · '· · d,...,.,� 

E' planta dos climas quentes ou temperados, 'f 
não umidos. Vegeta bem e� �ulos pro�undos, sol- .1/AUS DENTES crianças, diminuem de vnlume ), 
tos, freecos e ricos em mater1as orga�IC!"B- _ cnm n tempo, att desaparec,,r :_f_,: 

PlªDta. se de semente ou de mulbphca. ça_o de .1/aus dentes tornam a mas- de todo depois da adolescencia. 

f 8 fiaucão defe;t14osa, iniciando-se 1.Vo adulto, como na criança, •i 
rabanetes. No primeiro caso, azem se viveuo · 11�al a digestão. Os microhios podem estar aumentadas de )'.
Logo que as plaotinhas têm uns 3 8 ? cms. re- q11e se desenvolvem nos dmtes volume 014 mal localizadas. ,. 

João R. Cardozo 
Pica-se em lugar mais folg<1do e depoi s pla�tam- c.strngados, carregados pelos Ne s t a s  condições, acarretam •;• 

d fi ·t· d odo aos pés uma d1stao- alimwtos, Podem causar as serios prejuizos à saude, à in- :,: 
se no lugar e OI IVO, 8 mai, strias perturbações e al- teligencia e ao desenvolvimen- :.,'·

.
· •• 

eia minima de 80 cms. Exige rega e proteção teraçõcs em todo o aparelho to, devendo ser retiradas. 
Agência Chevrolet lguassú 

contra o sol. dig,stivo. Faça verificar as condições :i; 
No segundo caso, tiram-�e os rabanetes que Quando tiver pert11rbaç/Jes ds suas adenoides, consultando -}

nascem junto ao solo com ra1zes e plantam-se !1º gastricas, procure verificar o um medico especialista. ,. 
Comunica a seus amigos e fregueses 

lugar definitivo, observaod_o as regas e proteçao, estado de seus dentes. SNES. ::: 
salvo como no caso anterior. :i: 

que acaba de formar com seut1 filhos Ra-

A alcachofra exige limpas frequentes e _ ad�- UM ATRATIVO PESSOAL :l' 
baçflo. Esta deve ser muito junta. Convém distri-

Os dentes normalmente im- :i: 
phael R. CMdf'lzo e Lincoln R. Cardozo a

buir esterco, em grande quantidade, meses antes plantados e bem conservados � ... � ...= � �( 
do plantio e incorporar nesta ocasião 30 grs. �e constituem um atrativo pes- Mie•• • """"' a .. _, - •!· 

firma 

sulfato de amôoio 50 grs. de sulfato de potass10 soai. Sua limpeza deve ser fá- �::; .. �;;��� ... "::,!",; ·=:

e 100 grs. de fari�ha de osso por m2. No decur- ta, todos os dias, com escova u G • o ::. 

· as com "pu e pasta. As melhores escavas nu :;: 80 da vegetação são necessar1as reg · são as de urdas resistentes, 1· 1nffi?1:1111i111�11/ I rio". Ao cabo da primeira safra é conveniente capazes de retirar, de entre os k l)J !.,ll]ll ! :ir: 
reincorporar adubos, pois a alcachofra é muito dentes, restos de alimentos. A •• ,..._ • -· _ .••
exigente. escova deve ser passada no ----- ·f:

Colhe-se quando as escamas centrais come- sentido vertical, de cima para n baixo, tios dentes de cima, - �,i 
çam a se desligar, deixando ver as mais novas, e de baixo para cima, nos den-

-·-

f 

João R. _Cardozo 
I

····· & Filhos· · 1-
levem1>nte arroxeadas. E' preciso cortá-las com tes de baixo; no lado de frente 

1 -
c�rca de meio palmo de peduoculo. t no lado de tras e, em segui- -

O ciclo vegetativo regula entre 12 a 18 me- da, na borda livre. -

ses. No primeiro ano a colheita é reduzida, cerca Escove os dentes, com rigor, 
1 

= 
de 400 a 

5
00 grs. de alcachofra por m2. Esta pro- ao levantar-se, pela manhã; 

depois de cada refeição e, à ' -
duçii:> no segundo ano atinge o dobro e, no fim noite, antes de deitar-se. 1 

-

�--4"'
a
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5
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a
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o
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s,
_
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....... : ... : ... � ... � ... :� ... : ... ·: ... 
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e 
... : .. � .. � ... �--� ... : ... : .... _ ... : .. _.,,

c
_.,,�_ ... �� ... : .... 

r
_.,,ª_ .... ·_ AS ADENÓIDES ,:��"� ���: 

A CULTURA do agrião, onde houver agua, é uma
das mais Úteis, pois permite ter verdura fresca du 

rance o aoo inteiro com poucos cuidzdos. Bastará nas 
ocasiões de sol intenso sombrear a vala. 

As adentJides são formações 
situadas no naso-faringe (par, 
te do faringe ou garganta em 
comunicação com o n a r i z), 
Normalmente existentes nas 

B RASlLEIRO, ao vo
tar não se eRqueça 

do Brasil. 

- ····---------------��-�---

BANCO DO BRASIL S. A: 
o MAIOR ESTABELECIMENTO OE CRÉDITO ao PAÍS

Filial de Nova lguassú - Estado do Rio: Vraça tlJ de Dezembro, 98 

Telefs.: 4 (Contadoria) e 25 (Gerência) · End. Tel.: 11Satélite" - Caixa do· Correio, 3 

Condições para, as contas de depósitos: 
'2om furos - (sem limite) • • • 
J.>opulares - (limite de CrS 10.000,00) 
Limitados - (limite de CrS 50.000,00) 
Prazo Plxo - de 6 meses 

- de 12 meses

2 % a.a. (retiradas livres} 
4 ¼ a.a.( " ,. ) 
3 % 8.8. ( ,. ,. ) 
4 % a.a. 
5 ¼ a.a. 

l>RRZe Fixe eeM REN01\ MENSl\L OE 1\VfS() - Para retiradas (Sle quaisquer 
quantias) mediante avilio - de 6 meses. . 3, 112 ¼ a.a. - de 12 meses • 4, lt2 ¼ a.e. 

NOTA - Nesta conta, o depositante retira _ de 30 dias a renda, mensalmente, por meio - de 60 diasde cheques. - de 90 <lias

prévio: 

LETR1\S 11 PRÊMU!) (soJeitas a sêlo proporcional)

3, 112 % 8.8. 
4 ¼ a.a. 

4, 112 % a.a. 

de 6 meses 
- de 12 meses · • · 

4¾ a.a. 
5% 8.8. 

operações bancatrias 
Faz, nas melhores condições, tôdas as

�:
branc;as - Transferências de Fundos. 

Em
s
;

:én
s
t,�:!i�e letre:3, �aques e cheques sôbre esta ou quaisquer outras praças.

E é . 
5 em coo 88 correntes com cauçlí.o de duplicatas mpr st1mo s em letras hipotecária s 

:�::::� ::�
í�ola 11 Ji°ogo prazo, sob ; gal'antia exclu8iva da fruta. u rio ªr

e
��!�f;8L� Pitra custeie de criação, nquibiÇlí.o de gado para engorda 

'2rédito Indu strial ara a cÔ 
e c. . . 

' 

eiçllo de maq·.ioárlo.P mvra de matêrws primas e reformas, apei·felçoamento e aqui·

Sio atendidos, com � maior i,resteza todos os d d I r 
i;õlire q..ia1sq1. •r operações aà Carteira i�e C1

1 é
od�to 

dÁgrl�o��mações e teclareclmentos
ac!Ja em pife (..iucionamento.

o Juduslrial, que se 
R gênclas em tôdlls as capitais e principais cidades do Brasil C:'orre pondentes nas demais e em todos os pafscs do mundo

_,,.--.. • .. -.. -.,_. ___ ,_·;;;··;;:-;.;·;.;·;.;·.·-·;;··.;·.;·;;.�.;-;;·-:.-.-:.->-">;:::;:.:;.·-;:.---�;;.-::;�;.:;::.:,;; ..................... ..,.., . .,,.,,,...�- ----... -�� -�.�

i 
1 
1 

de responsabfüdade solidárh, com o capi-1 
tal de Cr$ :o00.000,00 e que explorará o 

mesmo ramo de negócio, esr,ierundo conti-1 nuar a merecer a preferência que sempre 

Ih..! dispeasaram. 

Novu lguas&ú, 11-11-H•45. 

••• ., ...... ................. :-,. ..... :-... : .. : ...... -.-: .. : .. :-: .. : ...... :---:-:•-,,.:...;--.-:-:,..:-!->1

C0.11ARCA DE NOVA IGUASSÚ 
Cartório do Registro de lm6• 

veis da Za Circunscrição 
Roseo Deoclecio Pontes, of1. clal substituto, em exerclclo, 

atendendo ao que requereu a 
Empreza Parque LafayetteLtda., 
intima, pelo presente, Cirilo 
Anlonio Quuesma, francisco 
Soares de Sousa, Marce!e Er 
nestlne Laine e Ricardo de Ho, 
landa Maia, residentes atual 
mt!nte em lugar ignorado, a vi .. 
rem a este cartono, á rua dr. 
Oetullo Vargas, 126, nesta ci
dade, pagar as lmportanclas de 
Cr$ 1 260,00, t 2t'!l,OO, 1.800,00 
e 1 848,00, respectivamente, de 
preslações atrasadas e ainda as 
que se vencerem, devidas pelos 
conlralos que assinaram com a 
requerente.de promessa de com
pra e venda dos lotes de ter

Fauslo Corrêa e Benjamin Mo. 
reira dos Sanlos, aados come 
resldenles em lugar Ignorada, 
a virem a cario no requerer• 
que lôr a bem de seus dirello,, 
sob pena de serem os seu1 
mes cancelados na relaçào j1a. 
ta aos autos de lnscrlçào do 
loteamento, em vista de alO 
ter sido realizada a lrans.açlt 
dos lotes de terreno n .... 13, dl 
quadra 68, da Avenida Nilo 
Peçanha e 21, da quadra 94-A, 
da rua 2, em curso de vendi, 
localizados lambem nos m.., 
mos Parque e Município. Nov1 
lguassú, 5 de novembro de 
1945. O Oficial : Rosto � 
clecio Pontes. 

reno n. ,, da quadra 58, da rua .----------·11 
das Palmeiras; 48, da quadra 
93, da rua 2; 41 e 42, da qua
dra 93, da rua 2; e 37, da qua
dra 78, da rua 2, situados no 
Parque Lafayette, 1 • dlslrlto do 
Munrciplo de Duque de Caxias, 
sob pena de, decorrido o pra
zo li:gaJ, serem os mesmos res
cindidos e canceladas as res, 
pectlvas averbações, noij lermos do art. 14, § 5°, do Decre-to 3 079, de 15 de setembro de 
1938. lntlms, outrossim, Artur 

Chuveiros, aquecedo
res e fogões elétricos 

''Ouvidor" 
Revendedor outori1ado r 

J. Vieira

�cus lABORATClUOS E f AAMACIA: R.CARIOCA.32-d


