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EspN·la1 par,1 n COH.HEIO llA L,\\'Ol'H.\ \IJI me poKRo r:xprimír. por rasso 11 RUU. cau11a, em 19:JJ 
que. na� urmu de 1 dt- mar· o trftglco d1•�aparPdmento 
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""' ctuhota hl•tórlro, oe assim 
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embora pollti,..ameu '- tri,10 

Jiilrt'� de niam,·ns o ndo· quP ela t-P ron�mhrn pelaq t,o d� 1930, surraJ,?uel. para ele Gellilio \�ar,zas, de fundu u1 "-.1 111 ·í•ntes i�U/l!-osuum,1:1 de 
I 
t•11rnnu«;õet1 <lo puotano. 

1 
• result>nte da Hepuhlka e extensa repercunno emo 

--- (VI e;�tsr dt s1ilanrlo pdas � o 8 rarnp1111 oxil,!t"llodo!-,, C:ettilio Dnrnel1•!4 \'ttrga�. t.• 
1 
do1�al e polftlca em toclo o enffit... � l,ti4 -1 ,..,.��rfnrtpats ne-.te r1ominp no� planttlCi.,s \·cnti�ados, nus rara \'icc_.Pre,lde�te JoAo Bra311 e até no exterior. obrl-

de Fnrnma com \Va•hln"'tun 

l

tor democral1, que t•ramo31 e 
Luiz, t1umi11Pn1e 110 �1ac,tt•. aio1ln o somos, flcava coo!lli;to 
conh•rrirneo flr, meu pai e fl me'i!IIO, cm s�u a11n11imulo 
lho rtr um amigo 1le 111ct.1 nvo. parlM?1rlo. durante (l,stelt 2 

1950 ro dec(mlos de ut?�taçlo e trnn!I r·. r,uiri�·l qu�. em · . rormaçilo da �ida nacional. mo NTI .1 ),JiJ, ugtmn� hom. 8( m Sim, nea.tes 2.l &n<,� de ahflo• co11tr4HllçAo. pois, ne!4sa ant., luta ascendi•oCIR. p,1htica ,le iiõnlca dellb.ração c!Vlca. vi Várga, ,·erdadclm era Getu•súnHH1 o permancnl-1'. e 811 ltu.na f�i o Presillente suicida premo ioterf!!:uJe da Patrla l!:t tutlo '. Hberal, l�glonhrin. r,,r, 

ao � _ --........, ""dP t-t•tPmbro 1 _ montanha� ah•nntlladas hr\ Pes ... õa C n,·a:canh d� ..\lbu $l& no11 a um exame de conit-
0(' 
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1
ptjrulo reprt1r se ll pureza t• \'Ida 1rn lubel'rtma. querq111�, duqu1•le Chefe du • ciência d\o·ic� . se fomos tn-

,,. li 11rtft j ::'!'iltrl• • _ ,·lsta ';i'••ta ,•ndlre,t11r II po �m 1932. quando �llo Paulo. pelo ,·oto._�m 19.50, lhe neRi· 
p.sq''·• � an,lb· • ( (od09 º�
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Hast,

.
t t'levar um . pouco R Aliança l.lherHI 
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me divorciei. l ju�tOM ou Incoerente� quando 
Joa� ' ª&ro lrt Pollti<'ni- estarao pl'ln"" ('s· siçno \t:rllcal da c ... p,nhu dP armas nas mão�. exigiu a mos o apoio que. 20 ono:-- &n· ba 11A1.1&u1�1n1u1t1 q ui na � 11u nns pslnnques rt1('nn)j;tituclonult1açtio do Bra. tes. entuHiàRtkumente lhe dr, 

tre�;n•��: 
0 candidato liberal poralivlst.a e ofioal trabalblsL,. 

rte 30 rnra ohsor\.·ido pelo ro- Passei. por lsso, u ncompáp 

pulistu di:!! r,o. enquanto o elel- 1 (Concl-,ia no 7• pág no) �0lP ?., sib:�•rtt0eri:�Pr,,,,� olhando e aplaudindo u nos- No\'Os l'ruuulas de Amllito ell e foi \'Cnclcto militarmente, mos, a despeito da amlzaill! 
• .., "" a i-a. infância e a no..,�a ju\·cn· nacionnl {'stâo m,,biJ1zaodo ---------------------------·----------::�----------tro1•,".:11:'0 C•to10
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to. � tude 1 1 t t I I 1 
<tu,.._ . \j •q o; protis ... ionais eternos da ll9 enerJ! 8S H \!O eli l u na• 

R E p u B LI  e A ���!.�,J:Cr.,,0 _ "ir.. polilica�em. romn lohns ,ora- clo����:��a 
:';acional de Edu U 1\11 M A R TI  R D A 1cas. ar- 1 a r ro,.Qualli�o ze ... , denlrarAo pantagruló!IIC�- caç:lo. iniriada pela serenida s ·•1 nenh SSo mente as e�perunças de ml· 1 t. t d e· • á t 110 t 

. Por�"' ""' �  ... d, 
!bares de voto,. de e per, s enc_:1 ' e •\••lavo No9 rllmpo• de Miguel Cal ceado ae ao governo do cel Rubens Falcao V r 08 qu me ro, qu, ""º a 

1s, Prctei:ºQstlluein titQ ,\r�brust. prosseg�1e 1mper- m O n. 00 interior cearen�e.
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Franco Rabêlo, que aucedift I bala bomtcida. arremeç-ada do . ••. óleo for 1 Frio, de alma. lndilerente, t�rr,ta na nlfahelizacJlo du tombn\'a em 1914 \'ltlma de 80 comendador Acloll. p,ira 

I 

Bati•ta. seguira par• • re�1'1· tôpo de uma árvor<1, lhe nllo-uu0 de F . ' ªttil�, t'· aos de..,tin,)s da nadonalidade. adultos. na recupera�·11u . dos I uma emboscada. () cap. J. da combater 09 fanático11 tio J U,l· do Cariri t1. fim de se pôr , gira em cheio. clerruboodO·O , c1té "Ua t
ªr1as consta ei:oistifirados llO!-- p_a.roxi ... mO_:'\ \'Biores intelerlu1tls n<'�nt1vo1-1, l

j 
Ptaha. natural de Angicos, 00 zeiro. onde era trnnhor ele ha (reot� da.s .!orçai lel(als. ,Jtt da montada. Conilou que í=le 

rnais ra {ªnsfonnaci dt narcí ... icos. prPmed1tarilo ex- (Conclve "º 7• pói ino) Hio Grande do �orle. orere· raço O padre Clcero Homil.o ao� J,1guoço1 fizera recuar dt- saira eôzlnho. para. umts. ios-icJos \'erc1
ona1 deis, '!.O t1J1 ploraçõt'-. enriquecedorstt '1º." peção aos arredore11 do ucam-i 1cac!os tias ,��. 
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ba1 \'o::; do� posto� de d1- pamento. q11aodo ocorren o 

... "'� ,0 fatal eoc'1ntro com a morte. Os destruidores do re�ime 

E:ORIEl'O DI u�r\ .G'l�l�A 
A noticia chegou a Fortaleza 

!AIS F. cnnu�AIS 
apts .  101 e 102 ,. Estado do Rio , 

ro Mendonça Lima 

[guassú - �]. J 

ra compra do prédio ad 
2 ao ro2. com area cobet· 
procurar a Adm1cistra�o 
,il _nesta cidiu

do�r uma. ou íre1to de re lertantes dl· assí>!& �os �ob qualquer / índentia..,..o 

15 de ,etembro 
.tas - até õ , . eomiislº 
tra• inlormaÇ PIÓ X. o. i>l 
de _ Praça 

democruiico. peles sua, atitu-
' 1 •• �·, ·  r. � ,'""_,, . 1 -
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,' a principio veladamente. mas de� indigna�. ni\n se preocu-
. . no dia se�uiote era confir-pam cnm o pe�simo exemplo. mada Transporta1lo para a nem com o \·eneno que des· 

• \ • r As�einbléta Legislo.tiva. onite !liam. minuto B miou to, nos 
� 'lf!!J ::.1 _, � -� � �=i � ::, � _ � . ttnh� aceuto como rleputa lo, ca.racten•s cm rormaç110. o corpo do Inditoso r10-,-!r,111 o, ioimicos t10 regime go- �•i:fct·i•Ml:l,J4::i4�1•Fju:j:nidlaWd 

0
41r,::1,5t1iL•lV•WI N 0=4�dWe AfZWE•RJWE 0:0;t-!;l-l•M•l=i €5f"!' dens" recebeu as 11ome11a�e11°' 

sam eom 8 auto-destruiçlic,. --·-------· -----
� Jo oliclaliemo e ela c11h.1,.IJ�. 

que pranteava a �ua mortf'. �las a miooriu. que "não 
Nossos olhos de arlolPiC".,ntu planta couves e sim cai·,·a Oírelor-Ülrente : AVELl:"<10 DE AZEREDO Oiretnr-S•crel�rio : LUIZ OF AZF.REOO curioso puderam ver o ot 1!1· lbo!',": os idea1í..;t.ns de todot, 
cio provocado pelo rt,:-:pa·n 11:1 0• tempos - cerne \'irn da 

l�ll XXXVIII �- OVA IOUASSÚ (Estado do Rio), OOMINOO, S OE SETEMBRO OE 19ii4 N .  1 955 cabeça do bra\'o ohtial. continuidade nnrional não _· __ ·_·_______________________________________________ José dll Penha Ah·e 1 <lo $.e ahatem com :,i,,.; lorrupçües 
S do picadeiro. 
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ardor e tanto surdnment� cn: ouza - êste O 1-1eu nome to-
• . • t /m �ff�
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Habelais. oo s(·rulo X\'. já permanente e 

p I d d I d 
" • recesso do• lares. nos quar- figura de eleição. ver,la lt•1 <·a-

descre\"ia ª' cena-. lamentá encarniçado de-
·nos a n epen enc1a t�ls. no retiro da"' relas mo- mente predestinada. (),��:\p:t•. r p 1 ... • (" i:tadiar de com .:::\ a I recendo antes de ro,npletar ;:��U�'�). 
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s r�;:n�1ft�� OS quarenta anos, empenhar.1• doada. qual con�tante- 11 1 . se em duras campanhu-t, tcn-Não preci-amos ,ublr il ti meote os iote SI L VI NO S I LV E I  R A às escancaras. no� com crns do-se destacado romo trilnmr, rama de ti.pia� ,-u ·liparc", re ... :-;es de• pH.ii-. e colunas de joroa,�. e pan- e polemista Frases suas ":1 1 it 1 · , · e é tam é concedida anistia oos ,o- lleto, da época. que. 101!0 
b I à t na Gn�cia tiveram de cec er o passo 

I 
ou ro em1ssu.r10. qu • - apó-1 0 �urto conqtftuclnnal imprensa e no com a e o 1-�iio orce,-,iamos "•ilir mei, f ,rte c,·njugacilo <l• con· bém preso. e lu•llado, o padre brÊ��;enie�stado rle espirllo de 1820, começaram a aUuir. garquia dos Mnranbõe<, na Roma. oos desmandos do lm- , enlências individual•, - le· Roma. cuJo hlho asoisie à bom sintoma de vltalida,le e terra poliguar. corriam dep{>rio ou n11s con.  1ios tia Re- mo ... al�ures. execução. �o momento de da naçü.o diante do re;:?ime boca em boca. atraindo pro-púhlica. ·Nós aln<la nilo ti\"emos no- abrirem fogo, o bravo sn representado pela familia real rlesa!ogo do pensamento M· séllloa. Eram dês-e teor : ".\ 

llaus e desbr1 .. o::-, pen·er- licia das ,,,eins nobreR e ele- cerdote exclama : ··Camara portuguesa. cional. por torlo o pais. maxi· morte ndo alcança a i,li•ia'·; 80 8 e bipórritas txi�lir'io ,·udas, e u corrupção política das. eu vos perdôo a minha O 7 de setembro de 1822 mr nn Rio. onde o� audnze ... ·•a liberdrtrlr. ni\o mrirre. lr·"'"p 
sempre em marnrla oecres O udminhstrali\'a ai eontíoua morte; lembrai-vos na ponta foi uma respO!-ila di reta e ca paladinos da ln1epencêocln - tigura-�e"; • se O ni , q :  ,e.;.. cente.. 8 resistir a t{)Ja,;, as boas ia- ria que aqui (e põe n mão no bal à chacina dos nossos pa Joqé Clemente Pereira. pre�I- -;,em revoltado contr.-1 «·� prc-O. Bosro julgava que ·a tençôes. A ,oheraoia popular coraçno) é a fonte da vida ... e lriolas de 1817. heroicos pre- sidenle do Senado e dn C9.. varicadores rla ju ;tiç" " ,1,, ouo1.adia do-. maus é direta- não nos dá também sinais de atirai." curtiores do maravilhoso ge� mara, Joaquim Gonçalves I.ê· direito. que !he nrranc , .. i-:cmmente propowiunal u c1Har- haYer melhorado a i-.ua coo- As tropas da República de to de Pedro 1. à margem do do, moço agitador. veemente a liagua'\ "um dia o Itio dia dos bon," l'or '"º t, pre· dlcão de eterna ludibriada'•. Pernambuco oferecem comba- riacho da Paulicéia. tribuno e Jornalista, Irei Fran· Grande do NortP há-ele se :i·ciso mjetar na ju,·entude o Oepoi, de amanhã ser, co- te às tropas do Reino de Por- Em 1821, Portugal foi liber- ci�co de Santa Ter�za de Je. bertar, ou pela fôrça rl''.' ' '?.-otimismo racional. E' urgente memorado o célebre "Grito tul(a\. !ada d a s  hostes !rance�ns. sús Sampaio, grande orador tos ou pelos votos da Jorca . .persistir na elernção do nivel do Jpiran�a", marco glorioso O padre Jono Ribeiro caml· chefiadas pelo general Juool. sacro, Jo9é Mnrlaoo, notável _ A atividade jornah,tic,1 mide auto cooliança da emancipação política do oba descalço à !rente dos Os reis lu•1taoos voltam a advogado, o veterano Luiz da clou a no Ceará. ainda muitol'r�e estimular a lixaçáo Brasil. cm 1h22 seus homeos. levando ao om· Lisboa. deixando no Brasil o Nobrega. José Joaquim da moço. No Rio,  !oi colaboradorda personalidádC da adote,- Relembremo, a g l o r i o s a  bro um saco que contém o beneficio de um adiantamen Rocha. patr,ola ardoroso. os de órgãos de reputaç·,,. ji c�ncia epopéia da l{epública Per arquivo da República. Para to cultural que vem servir sacerdote9 e polltlcos de ação firmada, 0 "C'orrelo ,ta \hoh:\" felizmente nQo prerlsamos nambucuoa. eutilo proclama- oão ser aprisionado, eolorcn- para canalizar .º descontenta- padres Januarlo da Cunha e a "Gazeta de Noticias", aorecorrer a mentira-, conven· da. abrangendo as  Pro\'iocias se  numa ãn·ore. mento e a insta de lndepenp Barbosa, Góes e Macamboa, tempo db Ferreira de Araujo.ciooais. da Para,ba. Alagoas e Rio Até 6 de agosto do mesmo dêocla. 

1 
t�abalhavam para que o Bra- Com Medeiros e AlbuquerqueA .-erdalc do fatos, 11 coe- Grande do !sorte. em 1817. ano (1817) sucedem-se exe O conhecido escritor Max s11 .. llvesse govêrno aulono- entreteve. em 1899. uma po-rêoc1a da h1etor1�. a lut;:urAn· Na Provinda do Ceará é ��ções d• republicanos. O Flern•s. sa�dos� secretário do mo . 

1 

\êmlca quo eo!eixou no h\'ro ela de mulhplas atitudes lt1 detido Josê Martiniano de l ribunal 1n,11tu1do para _Jut.

1 

loshtuto His.t6�1co, e de cuia
! 

o Brasil, agora mal• do que «Pela Pátria e Pelo Ex�r
.
cito�. dJVid·1ats, o ,alõr de lnum,? A lencar. um CIT'b�ário dos re· gá-los rol chamado, n:-e:smo amizade pat ttc1pamos, assrn1 unca deve proclamar sua Dizem que foi êste (lo-. pre-rá\"ei,;;. a ç õ e s  olelivas. de- 1 publicanos. ao pretender pro na épora, "verdadeiro tribunal se expressou : n • ' 
mais Tem ser e,ados ao coobec,-

I 
clamar a Repúulica do Crato. <le sangue". Em 1818, diante "A separação dos dois pai- iodepeodêncla moral, politlca !los que travou, 0 que 

mento da ju,·entudc. antes Para u 8H.bla é mandado da crescente revolta popular, ses enlrou a ser prê�ada com I e administrativa ! 1 (Con.l•• no 3, p:lgino) 

D
epois da tragédia que inesperadamente ocor- DAQUI E DALI... cisou tanto a nossa Pátria de tantos filhos p:,ra 

reu r;.1 mantll de 24 de agf,sto último, assi- 1 sair da crise que a envolveu e logo se rec,1mpor 
nalando com sangue não sr. o fim de um sis-

A p A T R I A 
e se reconstruir, seguindo a sua trajetória de pro-tema de g•n êrno, mas ainda o de uma época agi- veitosas realizaçi\es sociais. O povo clama scm-

tada da vida na<'ional, o nosso povo viu-se en- pre por melhores dias, através do barateamento 
leado num estado emo<'ional que bem se justifica do pesado custo da vida, o que poderá l'Onse-
e se compreende e se respeita pela profundida 

a C ·1 m a d t d 
guir um govêrno honesto, justo e humano. C'�m ª de do golpe recebido numa !tora de apreensão e u o atenção sempre voltada para os altos inten•sses 

coletiva. O suicltlio do Supremo Magistrado do do pais e da coletividade. Um govêrno que co-pals, que grangeara extraordinária popularidade 
A r "  u t O nheça e sinta a realidade brasileira, a !im ele entre a massa de humildes trabalhadores. não po- ______ procurar meios de solucionar os nossos protile-der1a deixar de como,·er, _como de fato �.o�_oveu, paz de construir a grandeza do Brasil. Subindo mas mais urgentes. nulhares de hra�1Je1ros. F. �-

m con,equcne ,a do ao poder um novo govérno, nesta fase t1io di!lcil . _ . . . . . · lamentável desfeelto da �r1se _r
olllleo-m1htar, o� em que vive O pais. com sua situação econômica Assim, suo _cundenáve1s e 1mpatr1�ticos qu

.'
11s &.011T1os . de muitos se ':xaltaram,_ cometeralJ!·SC agravada ainda mais pela crise olltica, carece quer mov1m�ntos _que ven�am avivar res�env1olcnc·1as e abu�os ?e toda .

espéc_1�, _ a seremd�- éle da coluboraçllo, do apôio e si�patia de tc:,dos time�tos e suscitar dtvergênc1as entre bras1lt>1ros,de cede_u lugar à pa1xlio, as opm10e, se d1_ver:1· 1 os brasileiros que desejam ver realmente prós- .  d1v1d_mdo-os neste estado emoc1on�l quando ma1_s ra� mais à !alta de ponderaç!io e rac1ocinio, ,,s I pera e leliz a nossa querida terra. Porque, con- :  pr1:c1sam se un_1r  para o ro_rtalecrn:ento e . l'onllco1sas e os latos su mverteram d_e modo que .. no venhamos todos muito há que fazl'r agon a Yim 
l
nuidade do regime democrt\t1co, quando m,us precarnpo das Ju�s partidúrias,. 

mu'.tos combahd1>s de repor O pai,;' no caminho da �rdem e' do tra· cisam caminhar om�ro a ombi:o para a reciqwra-Paesaram de 1mpronso a falsos combatentes... balho perseverante e honesto, do respeito A Cnns- çllo do tempo perdido e re!'-hzaçllo d_o que lhes
. htu1çfio e de!es11 d<> regime tudo por um Bra8iJ cabe na tareia do engrandecimento nacional. .\de-A transição de um si�tcma para outro, folla i�o- mais forte e melhor.

' 
mais, as eleições estão A vista e são muito sus-_Ptnadamcnte, marcaodQ uma ép_1.,c!l de tnqut1;· 

1 peitas us explorações políticas que temos ,·isto, �.çao em nossa ltlstória p�huca, P0� uns em cvi- pn�stemos justa e sin<'cra homcnal,(t!m à Pátria próprias de maus brasileiros, porqut! querêm t1-1..eocia e outro, no ostrac1,mo, mas certame�te •·uja semana estam•>s comemoro.ado cc,m a eon: rur partido da contusão, da aus�ncia de serenitraç.indo novos rumos o.o pa's Agora, que o. erise fortadora presença da alma pura e cheia de es dade para um raciocinio melhor e um'\ atitn te�:ssuu, cmlJ<!ra d11lorosame
. 

nll' ante O _sucriflcio 

1

1ler1111ça ,111 jU\'l•ntucln 11,(Uas�uana. Sl'jamos um mais currt!ta. Mas, estamo, convencido, d, <i :w vida do Ilustre Presidente da Hepublica, os exemplo vivo tle fé no futuro Jll'lu. compreens!lo tudo Re normalizará uma vez separado o j,1111 do resse_otimentos entre bra�ik1ros d�\·cm se� es- e fruternlclaile, pelo rt•speito ' à� leis O :\s Ji tier trigo, uma vez escll�recido o dt!ver a cumprfr d ,• �ueti,los, a paixiio postt1 _de lad
.

11 �· os �8� ri:."s ,1a,lcs <1 .. moen}tícas, pelo Hei cumprtm.ento li� ! cada u�.  Porque i;.ssím est!lo exigindo u ,::randl'zaesarmados a favor da unuo qul fuz ª força u nossas olirigaçoes e deve�es. E' que nunca pre ela l'útr1u e o bem-estar do povo üra�ileíro. 
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CORREIO DA LAVOURA Domingo S -- -- � -1]( 1 

-------.;;,,_1 ·� 1 , Transferie1 's,, 
guaSSU Cartório :i,� e. .�,1:�:!:���!�:. �.:s.r:..�.��� ��� �-k/JI . M���'.�--�-· '���-�r.o E. 

bele,·1r,,entos de enaino parllculuo·e, H
a:
_r.a,.....c..._,._ .. _..,,iU._A.__ todru º" ano-., 0:1 M1la�res d R d A ordem do desfile. no !Unl'ra.rio Jé. divulgado h•to ....,_, Setembro da e a e a Sanl<i esumo os atos do 

A partir d• 1(1� 
o Cartório ltt°ª( ,� a fuor.lonar e tr,r�1 é, rnns Beruardmo Melo. flor��ta MirtA.ol.la 8 Antooi,j t'ar. Trova tradldonat e conceituado e sr. Presidente : 

11•!-(, krminan,t_o ua Pruça ,Jo.tlo Po�soa. ond.., está. arma.do O tabelecimento desl(t. praça. do F"órum. noM e11n� 
tst() �- das 12 àrn��ffl, l.i: dias útefe e fl:-.2� l "I& r�s. aoa dom1n .t àr �rnatura e eotr��, �� 

pul,niquc dt!1>t1oado àti uutorida. lc:-1 do Munlc1plo, devt!râ Stir Amor é feito de esp;nhos 
n ::ic,=::ulnte: entre floridos rosais. 

1·:_ .. colnR Municipais. Giniu1lo Municipal Montelrn Lot..a- Quem de flmor sofrendo vlve t'.•· Instituto f'd.guode.s \'a_rela. c.;oh;gio ,\frã.nlo Peixoto, lns- dPseJa at� sofrer mais. utnto )j!uas8U800 de Ensino, h1stiwto 8ra1:11I, lublituto MeR-
qu1ten�e do Ensmo, Escol1t. Paulo de Tarso, EJõtcola Clora de Paulo Freitas 
A-..s_is, Co_Iégio �anto ·\Dtônto. f-:Scola q de Nov�mbro, Esco 
la S. .losl-', ln8htuto Rui Barbosa, Instituto ouaoabara Esco
la_ Jono Bafü,ta. Escola Hurulldade e Caridade. Lar' de .le
o_u,. Instituto !>llva_ Pinto, Colégio Leopoldo, Bom Retiro e 
Entidades Esportivas. 

O Grupo Escolar Rangel Pei,:itfrna e demais escolas 
p�blicas e�t3:duais oUo tomal'il.o parte na parada de hoje, 
b que à ulttma bor1:1. quando u.s crianças desses referidos 
estubelecime_ntos de en�too JI\ estt1 vain prontas. velo u rua 
lncompl'�ens1vel ordem telefônica da Secretaria de Edut.:a 
�ao, _pro1bludo que as escolas_ estaduais concorressem _para 
o brilhantismo da feslll cMc:. que hoje se realiza em Nova 
Jguassú. 

IV Campeonato fsta�ual �e Jiro ao Alvo 
Nova lguassú, campeã em Silh ueta Olímpica 

Iniciou-se ontem. r1Ia 4. o IV Campeonato Estatlual de 
Tiro ao Al,·o. sob o patrocinlb do Clube dos Caçadores de 
No\'a lgua:-.;sú. devendo prolon�ar. se até o dia 7 do corren
te. no �;stande Municipal de '('oro ao Alvo. à Estrada de Ma
Uureira. nesta cidade. Estão pr�scntes :epresentações do 
t'luue de Caça e Tlr" de Niterói. Sociedade de Tiro ao Alvo 
Sa"' <>ouci [Nova Friburgo]. Cluue dos Caçadores de Cam
po:--, Clubt:,, de ( 'aça. Pesca e Tiro de Petrópolis. Clube de  
Caça e Pesca de Vila Meriti e C'l ube dos  C&çadores de l)u. 
uue de Caxias;, além dos atiradores do clube patrocinador 
do campeonato. 

A Diretoria do Clube dos Caçadores de Nova Iguassú 
con\'icta o povo em geral para assiRtir a essa competi<;b.o 
que pela primeira vez se realiza nesta cidade . 

Na unica prova de ontem - Silhueta Ollmpica, 60 tiros, 
- a eq u ipe de atiradores iguassuanos. composta de Sllvlo 
\'igné. teu. Cab!'al e Ribeirinho. tirou o primeiro lugar, co· 
locando-se a de Friburgo e Niterói em 2° 

e 3° lugares, res
pecl1vamente. 

ÚLTIMOS LOTES HO CEHTRO DA CIDADE 
PARA RESIDil:NCIA OU COMÉRCIO 

Vendem-se ao lado das Lojas Maracanã 

Na trav. Almerinda, recentemente aberta ligan
do a av. Nilo Peçanha à rua Otávio Tarquinio. 

Tratar com o sr. Luiz, nesta redaçllo. Tel. 180-Jll. 

Tentativa de sui<idio !'::�� ;��nt:
ª 

d�
11

;o
ª
r'rotTr,.r}� 

,\ rlindo José de Campos, tentou suicidar-se em Rocha So
brinho, ateando fogo às vestes embebidas em querozene. 

Sui<idios Isabel La!s dos Santos, de 18 anos, suicidou-
•• em Miguel Couto. tomando formicida. 

- Também Francisca Maria Figueira, de 24 anos, sul
cidou-llie no Bairro Vila Nova. ingerindo formicida. 

Trocaram tiros perto da Polícia :�::ta'.r!i��
11 

ú1t� 

DATAS INTIMAS 
Fizeram anos no mês de 

agõsto último : 
SO, sta. Aurilfa Morais Cha

�as: 
SO. menina Dorallce !ilha de 

d Nadlr Costa de Carvalho: 
SO. sr. José Haddad. resi

dente em Belford Roxo; 
81, sta. Neusa da Silveira, 

residente oo Rio; 
31. sr. Darci Sampaio de

Azeredo; 
Sl. prof.' Marta Machado de 

Azeredo, esposa do sr. Esta
cio Martins de Azeredo; 

31, menino lblcuf T. de Ma
ga!Mes Jr. 

Fiz.eram anos neste mês : 
! ,  prol.' Teresa da Graça 

Madeira; 
1 ,  menino Lauro Serglo. ri

lho do sr. Lauro de Oliveira 
e de d. Manira R. de Oliveira; 

1. menino Paulo Sergio. fi. 
lho do sr. Osvaldo Sá e de d. 
Nllza da SI! va Sá; 

1, jovem Artur da Silva F'; 
2. sta. Helena Silvestre Bar

bosa. 
2, �r. Anisio Sousa de Assis, 

residente no Meier; * 
2, jovem Ar! de Anàrade 

Soar1:?s; 
2, jovem Henrique de Ma

cedo ArauJo; 
2, prof. Otac!llo da Silveira; 
2, Jovem C a r l  os Roberto 

Cabral; 
2, menino Edson. filho do sr. 

Jollo dos Santos Moreira e 
de d. Marta José Soares Mo
reira; 

S, d. Alvacell do Nascimen
to Melo. esposa do sr. Lamar
tine Pires de Melo: 

3, sta. Heloisa Mota; 
3, menina Selma Aparecida, 

filha do sr. Conceição Pinho 
Sobrinho e de d. Odete Este
ves Pinho; 

3, menino Roberto, filho do 
sr. Valter Borghl e de d .  Ali
ce Borghf; 

3, graciosa sta. '.llaria da 
Gloria da Silveira Leone; 

4, sr. Armando Sales Teixei
ra, soclo do Bazar S. Paulo; 

4, sr. Francisco Monteiro, 
4, d. Luiza Baronl Argenta. 

esposa do sr. Artur Argenta; 
4. sr. Calmerfo Rodrigues 

Ferreira .! r., residente cm Mi
guel Pereira. 

l'azem anos hoje : 

a} Induir no Departamento 
Feminino, como contribuinte11, 
as stas. Z1lme SHva e Elldii 
Barbosa Moreira; b) arquivar 
o of 226,'54, da Feder<1ção Flu
minense de Tiro ao Alvo, de
pois de ciente do seu teor o 
diretor da seção de Tiro ao 
Alvo; e) convider P Assocla
câo Atletic& do Rocha pan 
dhputar partidas amistosas de 
b&squete e vblei a 7 do cor
rente; d) i:tprovar votos de pe
sar pelo falecimento do sr. An
tónio Amorim e menino He
lio Lopes. irm!Ao e filho respec
tivamente, dos nossos asso
ciados Otacflio Acioli Amorim 
e Bento Chaves Lopes. 

Nova Iguassú, 1-9---54 

� Resoluções d 
o � 

Presidente 
a) �PrJcvar a: ali da antenor; b) incluir social. corno cor;t . r.� srs. José Rodn�u�buir 

Custodio Domin � J11nior, Aroldo fef.Ue, , 

loEUtuidos pelo l.listlnto co 
merciante. l:ir. Antonio d o�  
Suotos Beato. como prova de 

I_van U'Jbo Cruz: �t\� ,_ 
hzar, em homena � .., Luiz d• AHr•do didatas do Coocur::rr ,.4 Diretor da Secretaria n�<' da Pr1ma·,eni � 

simpatia e atenção aos seu, Rainha da Primavera 
;�::,1

e
��\)f1a���

u
�!

8
Seieci:::.� R•suhado da S• opuraçao 

têm marcado época na Casa Marlene Soares 2i00 
SPntos. que durante o mês Vera Lucia G. Basile 1675 

rnm�ueira daocan�. � dia 5 (hoje), às �li nossa sede social. te. 
Nova Iguassú, 9 \1.. 

Lélio f.,nand•• _ � 
de sua maior festa St\mpre Auta dos Reis 1 1 20 
bate o «record, nas vendas, a Luiza F. de A. Morais 180 Rainha da p . 
:r:iimento de suas mercado- Clube dos Caçado- Re .. hodo do 2• .,,..,.· 1 
preços reduzidos. do variado 

I 
llfflalt'i 

res de Nova lguassú Maria Helena Amaral 

T b I 
Olga Ramalhed<1 ri Una gUaSSUana A Diretoria comunica a to- Eli Borges Lemos 

dos os associados que fará Anilda Tmoco 
realizar no proximo dia 12, Recebemos o primeiro nu 

mero desse novo l::iemz na rio 
iguassuano, que aparece sob 
a direção de i\nlenor Marce
lino de Carvalho Junior. pro
metendo pugnar p o r  Nova 
lguassú. deotro da ordem e 
da lei. 

• E' sempre auspicio�a a no· 
ticia do aparecimento de um 
novo colega, embora de orien
taçil.o politica como se mos
tra "1' r i  b u n a  lguassuaaa.". 
mas no Urme proposito de 
não fugir à ética jornalistíca. 
Por Isso é que lhe auguramos 
os melhores votos de êxito. 

Dr. francisco M. Hran�ão 
Depois de cêrca l.le um mês 

de ausência. regressou aote
ootem a esta cidade o nosso 
prezado amigo e apreciado 
colaborador, dr. Francisco Ma
noel Brandão, que !ôra a Re
cife desiocumbir-se de impor
taote missao que lhe confiara 
o SAPS. de cuja Procurado
ria ele laz parte . 

E' com oatisfação que da
mos aa boaij viudas ao dis 
tinto amigo e ilustre membro 
da Comissno Nacional de Fol
clore. 

domingo, a sua já tradicional 
resta de eocerramento da tem- Partido Libertadorporada Olicial de Caça, po
dendo os ioteressados lazer 
as suas inscri�ões. 

C r i s m a
Nos próximos dias 12 e 13 

do corrente, haverá crjsma os 
Capela da Fazenda da Posse. 

CONVOCAÇÃO 
Ficam convocados t Delegados Conveocionau · � Convenção Municipal ,';' 

hzar-se no dla 6 de !eie:;:. 
de 195t em sua sede. 1 

Carlo1 fronti1co Acio!y 

--------------·--

Dr. Humberto Gentil Baroni 
1 

Um �ornem �e �em para Preleilo �e No�� ,��1�:
lJ. O. N. 

e i H E iGuAssu· 
1 n moci�a�e Ii 

�i?f !'.t��f �:Jirt�:�� 
c

i: lguassú �omen���il 1
IS�g_r��·.i� e

1�i31o
.
1s,10. 16, 1

5. �r. Mário ��im�rill
ma. na e�quina de Getúlio Vargas com Antonio Carlos. bem 
próximo portanto da De legacia de Policia , os sargentos Jai
me ArauJo e Francisco Belizarlo de Oliveira, aquele da Po
lícía Militar do Estado e este, Inativo, do Exercito. em cou
sequencia de uma rixa antiga, trocaram varias tiros, sain
dn ferido oo quolxo Fraocisco Beliiarlo, que foi medicado 

- sta. Marta Tardlt Mar-
Uns; 

i:;ta. Cleusa Rangel dP. A g r a dec i m e  nl o

Segunda a quarta reira -
"A morte ronda a cais". com 
John Payoe e Evelyn Keyes. No próximo dia ; de �:? 

Oro. às 19 hora!,, oo Rr)!I,
raate Chu\'i8CO, li rua o�i ...

Ot.acilio Acioli Amorim, aio- Quinta-teira a domingo - Tarqulofo, nesta cidsde. s C'. 
CASAMENTO 

Ollveira. 

no h,),pital. Aproveltaodo a coofus�o que se estabe,eceu Vertrtcou-se a 2 do correo-
no momento. o sargento Jaime deu o fora. te nesta. cidade. o casamento 

da sensibilizado com o con- "l\"élufragos do Titanic'· com cidade de Nm:a Jgua?�1 • 
torto moral que recebeu,agra Clifton ·webb, Barbara Stan- menageará 0 dr. ,\1ar10 1.1 
dt!ce a toda� as pe:ssoas ami- wick e Robert Wagner. marAes por oca�ião de 1111 
gas que acompanharam o en- banquete que está ::�n��: 

-------------------------, dá sta. Ruth Carolina Carta
xo, !Ilha do sr. Mario Carta-

têrro de seu mesquecivel lr- Aguardem : ''A Viuva Ale- ganiza.do sob os aus�1�1u\, 
mão, Antonio Acioli Amorim, gre'•, com J...ana Turner e Fer- uma comfs�Ao de 1 ov� domingo passado. E oprovel- naodo Lamas. lguassuanoa. amigos e ei: dt 
taodo a ()portuoidade. convida ---------- ligtooár.ios .dês�e ilus�o 9-Açougue Flor de lguaçú 

Especialidade em galinha, porco, carneiro, 
banha e toucinho. - Aceitamos encomendas 

para festas. 

MOlRIEHlA\ DIIJ\S 

Praça da Liberdade, 18 - Nova IAuaçú 

Farmacias de Plantão Vende-se ��: �º
!\f:,�ut 

HOJE ta bem na praça. Tratar na 
Av. rua Terezlnha, 186-Nllópo�• F1umacia São Joaquim 

Nilo Peçanha 

xo e de d. Lafs Carvalho C'ar· 
taxo. com o sr. \Vilson Pioto 
Coelho, filho do sr. Antonio 
Ploto Coolho e de d. UmbeU
oa Gomes Coelho. 

Foram padrinhos doe noi
vos. no ato c1vll. o sr. Dante 
Humberto Paladloo e Senho
ra. E na cerimonia religiosa, 
que se realizou A tarde, aa 
Igreja de Sto. Aotonio de Ja
cutlnga serviram de padri
nhos dÕ noivo o sr. Ve.ldlr 
Pinto Coelho e Senhora e da 
noiva o t:or. Cerlo:,, Alberto do 
nio

n��°c,0t�!��l
8 :::�l�

rª
Para 

Petropoll•. em viagem de oup
cfa� 

f:�: �e:�;
ª
hof:. �:m���.��: CINE VERDE

lo politlco da t. V. · ·  
18 hOras, na igreja Matriz des- ta

l� 1i�:S
º
de ades.!0 11"'1, 

t
a N

c

��!
d

iguas8ú, setembro de Cl�t?(�:t; ��i1;�fttr,,
a r

e
r�� �:���!:u

. 
88 encontram

N
, 

1954 Willlam e Heory Wllcoxoo. Nova !guaesll. ••t,�b 
A m a o h  a e terça-feira - l!ló-1. A çoM!SSÃO 

"A valaache de odlos'', e o Dl _______ ___.-:_ 
Rod Cameron e Ruth Hussey. 

•J 
o u u ,  t ª e quinta-reira - Seguro de ,': ,1 

"Folhas de 1lu1;i\o". com Ire Acidentes Pe�.soa�Ull.lC"' 
ne üunne e Oean Jagger; e Trabalho. Fol!"o

1,d·adt "F'rontt>iru.s da crueldade", \''31s, FJde 1 ..1 
com Rriun f>onle-·) e Gig f (allr• 

coRttETOR oFICM 
ANIVERSARIO OE 

Alugam-se d11ao c�··· à Se,ta. ,ahado o olomin�o - . , or ror1<1'· .,. � ..... rmélcic1 Centrdl. Rua Mal 
Floriano. 2194-. Te-1 UI 

1 

rouni: Aober o , 

CASAME.�TO rua Tenzlohe. "A morte tem t-;t.>U pre!,:o·•. com lt Uo\ernad , , f' .i��-

LOJA :l:t,�·sr"' 1 � a rc:�::!-. Fez anos a • do corrente o ��; ;'�
ªt

NÍJd°:ol��sna rua 6 º' !�6��
1 
�'!���l_\", !'.,u�aD Cabot � 

Farmacla 510 Daniel. Rua 423. Tratar à rua Marechal casal Adeval ferreira--,Jacf · 
d jra

DIA 7 

Bern•rdlno M�Jo, 1717, te!. 183. Floriano Peixoto, 2222, sob• A Ferreira. 
D 

I 
Dr. E r n e s t o  (e'sar Ma e 

,----------- _ _.:.:.::..:..:�.:__----: Dr. eodécio D. Machado Filho 

1 
Dr. Jos .... A. Machado F-11ho, Con •ultor Jurídico da Diocgse 1 'ºº " P.S . • do rn. ""'" •• ca,d;oloal, '' CJ.INIC'.\ M�DICA li 

.: � !lo>r,ll.11 i->·d1u Eme;to) _ Tt•,fo!H I 
Cauaas Clveh,, ComttrcJal�. Criminais e Trabalhistas 

l 
lliàr;:1m· nte da. 17 à 1 0,J0 h• r11, - t I I. !�Z Oiàri:,mrnlt p·!la m,nhl GlJ.ASsO 

Trav Mariano de Moura, a (ao lado da tirreJa de Santo Antoato) - :--ova Jµunss1 �SULTÔRI 0 ,  RUA DíRNARr1,·o MELO, 1919 - SALAS 1 E 2 - 1'40V-" 1 

·-----------------



artido Libertado,
CONVOCAÇÃO 

Ficam COD\'OC8do1 OI 1:1. elegados Coo\'eoctollllS 11111
. Convenção Municipai a 111• 1za r-se oo dia ij de ,e1ei'. ,. e 195-1, em sua sede. ;, 

Cario, Fraecltco Aciot, 

Gentil Baroni 
rreteito �e 10�� 1,�11!
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- V- , mpr 111 o as t u s. :irri.ora es , comi> �nas, re 

' .  o ' 
! 

gozljao•to-ee. Jntimtt.m•�nte, cnm o truR:lcO deaapareein,eoto 
p SINHA CARNEIRO l·ostl' tu .. fostP. tu, plllrlA querida! do ex.Pr�sittenle, pOf(ltM lhc i oferece11 n oportunidade Ue 

1N  A J t tN �N & , HNSON que ln,.plrastc teus filhos. teus r.aotoree. rerooquistar o volo doa bt111ssuanos. exploraotto 1:-n com canl:1rum tua OJ(iria e tua \'Ida, preen,n·el e Justmcrn el sc11t1111ento c.le lrlteza e 16 .. rnd.i 1e do teu <·l'u e tuu lPrra e tuus tlore11 '- ·· po,·,, humil,Ju 1le nossa terra 
lncupai:es de e1.? Impor. por seut1 prlJprios Oll·ritos. à 

confiança do eleltora,to. proc11rllm l atrigur. difamar o caiu 
niar os udeolstas como o llzJram com um lõrpe e h:"101111 
pa,•eluchu 0110nlmo que distrlbulrrm, uo ultimo dominl,!o em 
lodo o Munlclpio. 

D I S C I P L I N A  
JliscJplinHr um, ('r!;,nC'inllll é umo do.,. tarefa9 mais dl 

IICl+,, parn qualqurr rn11e. '°11n !HlmenlP. l' oec:e�M(1rio ter ln 
llnita PBl'i(1nl'ia. mus tamb(•m eln deve ttuber romo temper11r 
dlt1ciplina com a quantidade exata de ternura ei tato e romo 
ron�t>l!Uir o máximo do s.eu filho, o que nllo é onda faril 

�uitu ... mlle�. oo pratll'nr o que elas rhanu1m de dh•· 
rlpllna l(•m o tendi'n<'ia de dar à criança demo!lodo opor 
1unidade p1,ra pronuoci11r �un. própria oplnJão Robre certoH 
aios e •••unto,. O mal disto é que. durante a ldode de l 11 
3 anoo;. R. rt>'"PO'-t.'l do �eu anjinho �erá ln\'&rl&\'elmecte um 
ener�ico e- F-olene•-·noo·· · F\·ltar razer perguata� (.> a re�rn 
de ouro ó� uma disi•iplioa hem sucedida. Nunca dl�a : "Pau 
!lobo, , o,·ê nao quer dor um passeio o�oro T' ou "f11�1o�o. 
,-O<"� nao acha que e,tA na hora de tomar a sopinha ? . \ o
r� estarà desperdiçando lempo e pacl�ncia enfrentando a 
harragem de re�postAs negati\'&S. dando moth�us e ar,:ru. 
mcolando. Simplesmente leve-o à mesa ou YIRta-o para o 
pa�seio. 

Entretanto. met!ltno ue�ta utilude !'>imples. o tato l! es
sencial. \"or� oiio pt>de sempre arrastar o seu filhinho de 
uma orupuçllo para outra. e�pecialmente quando t!le eNlfl. 
prorundomente entretido com al�uro brinquedo Interessante. 
!'e o seu hd>ê• de I ano ePmeio •tde•) idade esther solene 
mente brinC'ando com º"' blocoA de armar oa hora do almô· 
co. n&o pron)que hi�rima!- e J?Uinchioho� de prote�to sepa
rando- o des•es bem-amados companheiros. Deixe-o levar 
uro ou dois bioro, para a mes• e depois. quando êle esli 
\'tr entretidn':comta H1pa,l. tire,os:cuidado8'amente de su�s 
mãozinhas. Provà,·clmente ,cu traquinas nada nolarâ. :Sa 
hora de dC'lrmir. sua g•1rotinha tal\'e1: e'.',teja brincando com 
o ur!-siaho. Sera muito mai� facil coose�uir submissão ae 
voei' sugerir que ela ponha o ursinho no cama Afinal, bi
cbo, precisam dormir tambi•m .. Convença seu Jovem Chico 
l.aodi de 3 onosa levar;:o•autornó,·el!para o "Trampolim do 
Diabo··. que lica lã no banheiro. Depois disto, o e•lôrço de 
eo!lã-lo na banheira •er>I mínimo. E assim por diante. Você 
lnJ?o \'erá que exi�t<"m meios �imples para contornar situu
çOes e con�eguir tudo o que fór preciso. com um mínimo 
de de�ga�tc de nervos. renas," argumentações. e com resul
tado:-. mais posith·os. 

Outra regra impr�rtantcJpara a diêciplina é nunca ore· 
rf"rer(muítos moti,·c� a uma criancinha. Em muitofi; casot:1. 
frases como ·Xno sala do jardim,;você poderis;nndar:J)ela, 
ruas e •e perder . . •· ou "Não se encoste no abajur. Ele po 
derla cair e macbuco.-lo. :· �llmentc f=ef\·em para pro\'OCar 
no E-eu 111110 um complexo· de mCdo.� Pma criança compre
ende> as pala\·ra!i,. mas ot\o!BR razões que moli\'am ei;t.as 
pala,·ra� Para proteger �eu pequenino herói de .-.ituações 
bicamente pe�gosas ou ntos proibidos. �implesmente le\'e 
o para outro luj!ar e ofereça uma d1�traçuo: mai� apropria 
da. Se éle pedir uma �xplicaçilo, u�e u mais simples possí 
vel. mas não •e sinta na obrigação de oferecer-lhe ruma 
para c&da ação. Bem oo fundo. a criança tabe que não tem 
experiência e ronta com a proteção dos pais. Guiando-a e 
protegendo a. ela se sentirá sej!ura. Porém. faça o com talo 
e ruidado e nunca rom muitu insistência 

Fitando tua t•xrel!•a natureza, 
•sob um pilho de luz'• num réu dtt anll;
J)uquL• E,-.trn,111 inspirou se cm tJa l,eleza, 
quutHlo cumrm-4 o Hl�O DO HH.,\SIL!

�o esplêntli1Jo <-larão de lua hHtl,rla. 
bra,·os berois [i�urne eminentes -
mularam-se por li. por lun (;torla, 
como o lizem o heróico TIRAIJ�;.•ffES 1 

Em prol da tua saola liberdade, 
um brado tc,z-so ou\·lr de �ui a Norte. 
como e.Xpre::;11Qo �ubli1oe da Jguoldade 
- Brudo imor�ll de 11\IIEPF.NDf:NCIA 011 MORTE1 

Foste tu ... foste lu. pálria querida ! 
que, d&� dobras de teu ,agrado roaoto. 
derrama�te o lulgor. a hu e, a vida, 
dando a Castro .\lves um ditoso caoto 1 .•• 

De seu �anto de amor 1\ humanidade, 
fez se espargir e,plêndldo clarão, 
com que mai� tarde ,·eio a Liberdade, 
implantada nn 1,EI DA ABOL!Ç,\O !. .. 

Por li velou também. o olhar �randloso. 
de um rei que !oi um peosallor profuodo, 
e em plagas estrangeiras, desditoso. 
pen•ando em ti morreu :  - l'edro Segundo 1 

Para lrazer a Luz ao nosso dia 
e a Liberdade. dentre a noite humana. 
Marechal Deodoro relulgia 
ao implantar a .\çâo Rcr>ublicana ! 

Hoje, ,1mboll1.ando a fonte viva 
da Hique1,a. do Amor e da Esperança, 
tu tErns. dos filhos teus, a alma callva 
por lua Paz e Bemaventurança l .. 

Palpitante de Luz. - lerra querida ' 
Resplandescente. no lolinito azul, 
o teu Cruzeiro, todo Luz e \'ida, 
exalta a Glória do pais do Sul !. .. 

Se acaso oilo ti\·eres maib cantores 
quP exaltem luas belezas naturais, 
não perderá"' entanto, os teus fulgores, 
que vemos a fulgir cada vez mais !... 

Fo,le lu ... foste lu, pátria querida 1 
que em noss"alma acen leste. como sóis, 
éstc zêlo, é,te amor por tua vida. 
laz�ndo de teus !ilho• teus heróis! ... 

Z. PAULA BARROS 

---------------------� 

DR. AFONSO FATORELLI 
M t D I C O  O C U L I S T A  

Aluga-se ���-��!
ª

, crºu': 

l 
U�,.��ã�

T!� 1 0D��;:.,
nomeada lhe deu. Outros tra
balhos deixou o \'&lorm:io re� *
publicano, citando-se, como 

Terezlnba. Tratar na meemi, 
rua n• 186, em Nllópolls. 6 

,\ Vl·nli1dl!, por(•m, núo custará a pren1ll!1·er. e as 
massas traba.lhadoras cedo hão-de compreeoc.h.?r qm• nno 
oomos nós, que combatemo, lealmenle, como l'urtido lle 
opo•ição. o unimo governo. e •lm êles, que levaram o anti 
go Presidente ao gesto de c.le�espero. com os crimes que, à 
sun aomhra, praticaram. 

E tanto 11Eslm que. no 1 .. 1hcle que deixou. o ar Getu
llu Yargas lembrou-se dos 1r .. balhadores, mas não leve ums 
palaHa de despedida para �s-es lal,oo ami�os que enlamea
ram seu govcruo e enxJvalbaram sua boora. 

Certo é. por outro latlo. que o rím trá�lco do sr. Ge· 
lullo \"argae. que, como crisliioa, lodoa lamenlurnoa, oiio mo· 
d1UcnrA o Jutzo que 09 moractores de Nova Jguast;u formam 
dos que dispu tam o �eu voto. h .• assim sendo. as su::i, pre. 
ren•ncias: cont1ouarão ll reca.r oos bomeoe decent ... i e res. 
pelta.,·cis que reunimos par:\ Indicar ao� seus sufrágios. não 
permitindo que o roubo e a corrupç4o voltem a ter conse ... 
quenclas llio lnmentAv�ls, como a que enlutou a !'lação Rra
Hilelra 

MA!UO OllMAR.l.[.S 

;e 

' ' 
CURSO TECNICO DE RADIO 

N O  
Instituto lgua�uano de Ensino 

Aulas noturnas, às segundas. quartas e sextas-fo1ras, 
das 19 às 21 horas. 

l l\FOR)IAÇÔES E MATRICULAS NA SECRETAH!A 
R U ,  BERNARDINO ,._E LO, 1763 - TEL 464 

D R. ALVARO RO D R I G U ES DA S I LVA 
(.1:\URGIÁO 0ENTIS TA 

Gabmete moderno - Excelentes instalações - Raio X. 
HORARIO - Ttt(,1t, qc.nlH e 1ibadot, d.u , ti 18 P'I ,,r 

R"a Boraardino Melo, 1919, I• aadar, ulu 2 e J, �dil PIP, 

Dr. Hel io Cianni  Marins 
C I R U R G I A  

MEdico Anlsl. CliniC-1 Cirúrcíca 
Consultócio : 

R. Mal. Floriano Peixoto, 179& 
Tel. 4�0-J 20- Edil Paladino 

G E R A L  
do l101pilal I .A ." E T.C 

Res,dí:ncir. 
R. Bc1 '1Hdíno Mt�;.i. 24!9 

Tela : 450 e !50-J l l 
Diariamente das 16 ás 20 b3. Aos sábados e/ bo:a i::src�d• 

;e + ; *** 
Receita de óculos. - Docn,as e operações do, olhos. 
coN-LLTÔl\10. : R u a.  Bern ardi no Melo, 183() 
EDJFIC!O COCOZZA - SALA 25  - KO\'A IGllASSú 

t1orir10 : A pirtir de 15 boru� Scgundu. quarta- e ·f".'\1:t 
Tcrçac, quinta� e s5badoj ; da, 8 à.; 11 buns. 

Banco do Brasi l  S.A. 

1 
princlpah; : .-O espiritismo e 
os sábios•: • Pela deresa na
cional .. ; •Manual militar-; uma 
sátira. Intitulada •A Saliné 
sta. - e uma t r a d u ç A o -
·•Aero,taçiio e suas aplicações 
milltare••. Soldado da legali
dade e da ordem, em 93 ba
teu se no corveta '");ileróf· ao
lado de Floriano Peixolo. pnr
lindo d•pols para Santa !"ala 

Aguardem o volume de poesias do 
DR. JOSE' JAMBO DA COSTA, ' 

Prédio na rua Ministro Mendonça Lima 

n° 1031 - Nova lguassú - RJ. 
Acellam-se proposta• para compr& do prédio acl 

ma, edllicado em terreno de 2.740 m2, com é.rea cober
ta de 2.342 m2. Para visita,. procurur a Administração 
da A11êncla do Banco do Brasil oe•I" cidade. 

Resen·a-se o Banco o direito de recul-!&r uma, ou 
Iodas as propostas, sem que assista aos o!ertanles di
reito à reclamaçlio o u  à indenlroçlio sob qualquer 
pretexto. 

Para enlrei:a das propoetas - ató Is de •etembro 
de 1%4 - ou quaisquer outras tnlormaçõe• • Comissão 
da Coostruçlio da l\ova Sede - Praça Pio X, n. 54, 
grupo 503. 

Pelo Banco do Brasil S. A. 
O,tol'ldo V,lo,it1ho Cordato 

Gerente 
Wo1d•111iro d• Forlo P•r•lra 

Contador 

6 a z a r  S ã o t? a u l o 

rlna a serviço do Marechal 
de Ferro. �onsultando alguns 
dos seus traço• biogràllcvo. 
tivemos a re\'ehu;ao de que em 
1912 se candidalara a depu-
tado P<'lo Estado do Rio, sen- 1 do, por/·m. prejudlrada a , ua 
eleição por ordem do govt•r-
oo da época. 

Era ,J .  .da Penha um e•pi-
1 rito mull,plo e <lêle, •e nno 

houvesRe :iUC
. 

um bido tào cedo .. e 
multo lt-riarn lucrado o rt-�i 
me, ss bela� letra"i e a clu�-
be de que foi um dos rcprt!� 
fientantes mais l e g t t I m o s. 
Prend1um�no A Terra da J.uz 
1?randes laços bletivoti. Sua 
ebpOau, tuha dt� um veterano 
da FC:Ucrra do Pu.ragusi. era <·earense. Viuvo por ocabhlo t de suu. morte, deixou na orfandade três rtllwe,. l"m lrm&.o seu ,·Imos u. conhecer no capillll tia República. multus ano11 dcpoli:;, como redator do 
:F�';,-âdc°u'�r�;i tc1i��ud0s0 t: 1 

fUIAGEMS, TINTAS, LOUCAS, MATERIAL ELETRtCO, _ Por de•dila, nQc, R••I•· 
CRISTAIS E ARTIGOS ESCOLARES hmoa ú con1ercnc1a em que 

o sr. ,lalnie .Ac..luur da Cârna- ! 
Teixeira. & A•evedo ra evn,·ou ª 11�11ra "º valente &Oldado. M11s quer1•mos 

llv Nll  n b 8" T I fone 3UI J20 comuo�ar_ com o autor de 

o maior poeta fluminense
da atual idade. 

** õ õ a +e '**•* õ e e +ae 

SE�R!�IA INDEPENDENCIA 
----------------------

Madeiras e Materiais para eor struções, -- Ferragens, Tintas,  
<!ai.  '°21mento, Tijolos, "felhas, Man ilhas, ele. 

FRANCISCO BARONI & FILHA
Bua, 

T�L. 

Mi1tfatro Lira. Castro, 
%411 t':QilA IGUASSÚ E. 

• o ..-eçan a, -. - e e • l ,Oropa. l·rança e llahlu• na 
l MOVA IGUASSú - E. 00 RIO homcnogem 1\quele qu11 !ui 1 

....__-----------------------� tfl�olo e urnrtir da Hepfi.
1
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DO RIO 
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J L IZO DE Dl�EITO OA CO\HRCA OE
� f ª '� e� ,.J ,! 

com o prazo de 30 d ias, n a  forma aba ixo : 
O cJ o u tor Hello Albernaz ,\l\'C!õl, .Juiz 1le Dirc tn tlr.sto 

Comarca do lto.J,Cuaf, F..;ludo do Hio tle ,f:inc,ro. p1Jr nnmcn 
çilo na forma du Let, ele. 

Fa:r. Aabe:r aM que o presente edital \•lttm. ou dele �nhectmento 
tiverem, que JJOr ea:te Jutm e cartório d,> 1" oncto d•! ,lusu�. c9rre "m 
seu!I devidos e reiulares tennos • 11.çlo de U$u.::ap.l.llo em que � 1-equ..,._ 
rente Josf Lourcnç,o da Costa e requNlda Ml�u"I Tehtf>tra, de um tn-C'ho 
de terTH de cultura, cora a .4.rc3 de ,r; 800 ms2. Corrio fo1 J'N'JUCrldo a cl
taçAo dos lntcrt:su.dos i:ertos e Incertos, mandou o M.M • •  ,,111. que se ex
ped!Me o presente edital com o prar.o dt" trinta dlas a fim «'.<! que n ln• 
teressado certo Mleuel Telxdra, bem como os lnn,rtr � fiquem c-1t11t1os 
para conhtclmento dos termos da pt tiçAo e �apaC'ho d,-,, teor s....:;ulnte 
"E,cmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de lt:i.guní. - .lmt- Louren('u 
ds Costa, brasileiro, cu.ado, lavrador, rl"sldentf' e domlcllJado. no 1° d,s-
trllo. dcne Munlelpto, por •eu procur.:ador tnrrascrtto, ut lnstrumentn 
pr.:x:ur11tórlo Incluso, vem, mui resp"ltrsarrcnt(', dlr.er e �querer a v 
E•c!�. o que �gue � 1• - Que, hé tnl'l1s de dez anrni, 1sto �. de�de- o ano 
de 1 � 12, vem o !l1,1pllc&nte ocupando \'ffl 1recho (k terra•, tornando-o pro-
ttu 1vo com o seu trabalho: t• - Que, no retendo ttecho de terra.o:, que 
1 •m a t�a de '7Ci.800 ms:2, possoe o supl1"1mll" Len1 de 1·a1r. e outras plan
ta ües: �· - Que a rcterJd.:. ér�.:i,, ocupaao pelo supllcantl". é do domlnlo 
p,i tlc-.:lar de Ml,iuel Telxe ra e ('SUi trrnacrlta, como rar: pro\'a III certJ
dio lnelu•a , t,.rdo atualmente t B te,wntca con(ron1acões : Frente com 
.-. r· ... NID.,,.,mba, r.:om duz�n\os mr:r� ... :,• tl"ri.-.rmente E'ltr11dA do Telx�tr:
d� �m lllt'll'l com a fllzCnda "Ila�u.d": C::c ou1ro lado e, tu:""'ldos, com .e.� 
t ·rras dn t -nnsmitcntc Dr. svlvio Antun, 1 Bat.st:1. Leite, t.rc-a c-.t.a de� 
inemt nda da Fa:z:end3 Ll"andro: • • - nrc a alud d:, :..rea de terrH acha
s 1 1r nscr 1a no livro t�s. anu,::o c,ua1ro, sob n• d" ordem 190, em d<-1. 
de dez �n b ·o de 191?; 5° - Que, o supl\cr ntc n,o pcssue bens lrnovel!I de 
csp��ie r.lgJma e o ·upa de boa fé a rt"�erlda trea; o• - Que conforme 
'"slatuc o art. 156 li 3° da Constnulclo F"deral vtgcn1c, o suplicante tem 
d,n:1'0 a re:;iiuerer o usucaptio, basead:> nos termos do ortlgo supra cita
do. Isto posto, de <"Onformldade com �s ttens o.cima, quer o suplicante 
propor a presente acAo de Usucaptlo, como lhe faculta o at1. 156 § 3º da 
Constitu.lçio Ft'deol vi.gente e r�\ler que. R. A. e paFJ:� a taxa jud\ct!l
rhi. se dlRnl! V. Excla., de conformidade com o art. 455 do Código de 
Pro:. Clvll. admttlr a justl.ficaç-lo p�vta, ouvlndo-sc as testemunhas no 
fim al'Toladas. Req\ler ainda, a cJtaclo dos tnte�ssados certos e Incertos. 
para, no prazo da Lei, contestarem, querendo, ludo de acordo com o art. 
-455 f 1• do refer111111O estatuto. bem como a cttacAo de Miguel Teixeira, por 
edital. em face de se encontrar o mesmo em lugar Incerto e não sabldo. 
Requ�r finalmente, a citação da Fa:z.enda Publica Estadual e da Vnlão, 
como tamb�m, nos termos do t 3• do art. 455. do Dr. Promotor de Jus
tiça. Tci:temunhas : Eduardo RJcardo José Dias, br.isiletro, vh,wo, resi
dente na Fazenda Leandro: Miguel Soares dos Santos, brasUclro. casado, 
residente à ru'1 Projete.da, sem n•, neste Munlclplo; Joslno Laurentino de 
Aguiar, braslh',ir'o, cas.ado, �sldente na Fazenda RIO Preto. neste Muni
dolo - todes lavradores, que comparecerão independentemente de clta
çlo, em dla e hora que lhes torem designados. Valor da causa, para 
ereltos ftScais : CT$ 10.000,00. P. defertrnento. Ita,:uaf, 15 de maio de 1954. 
P.p. Sylvlo Mendel. Sõbre- Cr$ 3,00 de selos estaduais. DESPACHO : O.A. 
Como requer. nesl�e o Sr. Escrlvão dia e hora para Justlflcaç-ão prévia 
Sm, J$-$-5t. Hello Albernaz Alves". DESPAC"HO DE FLS. 9 : - E. man
dado e publique-se edlt.al, tudo na fonna do art. 455 do C6d.li;:.o de Pro
cesso Civil. Em, -4-6-54. Hello Albemaz Alves. Do que mandou o M.M 
Julz. que se expedisse o presente edital na forma da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Itaguai, Estado do Rio de Janeiro, aos dez dias do mês 
de junho de mil novecentos e cinquenta e quatro . .Eu 1 /.,li� de Forll, .Vu-

�;';�V1!��=�v�� _:ug
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B A Z A R  AM ER I C A N O
Ferragens, Louças, Tintas, !Uumin ios e 
eristals. Artigos elétricos, Brinquedos, 

Vapelarla e obletos para presentes. 

IRMÃOS DIATTOS 

Rwa Marechal Floriano Peixoto, 2029 
NOVA IGUASSU' - E. DO RIO · ................. �·-·-·-----

Edita l de P ra ça 
de bens com o prazo de vinte (20) dias 

1 
O doutor h1i Pellini, Juiz d. 0ir•ito do Comarc3 d• No- 1 

v, lguas,ij, Eshdo do Rio de Jonei•o, em ex trcicio, no formo 
do l•i, etc . .  

f -, z:  1eb•r ao• que o preunf• edital •irem o u  d I• co 
nh•cim•n'o ti••r•nt nos autos de corto pr•c ,tó·ii:1 p-.rc, ovali'll 
çã, • praça q11• •• Otl)CHl2 p .,onta este J.>iz:, • c�·IÕ·i  > do 
4 Cf1cio, wiftdi:1 d ,  Julz:o de Oireilo da 4• y.,,o d e  O faias • 
Sue uõu (J\f1tiço do Oi1!rilo F•cfe,ol), ex .,oid3 d -, ,  outo1 d ,  
j.,.-.,ntárlo d o s  bsn, d.ix>do, p ,lo finod, V1c•"'' M •rC11é ,, d ·  
cui> • 1põ io ,t, •n••ntor ante o dc>utor Arman Jo 0i:u M:.io,  quo 
atenden4o oe q,, c,n.to do, r•f rid,s nvt,1, p,· d •1p 1eho 
p·ofu1do aos s•it dl:n do mis d, og nto d ,  on > de mil nove 
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ljoç-õ •, pertenc•11le1 oo f111odo Vic•"t• Maroha, q • • serão 
1 vado1 a pvblic:o p,•gio d• vondo • arumatac-ão, o q,,.m 
m u, d•r • n,oio, lonc• of•r•c•r, ocl:-no do, resp1c• 1.,:: u  avalio.• 
9ios, paio pert•iro dos oudit6•lo1, ou quem 1uu v u:.,, f••• , 
n ,  dia coto•z.• de sal•mb o cio c:,"ent• ono, ôs c3fo•z.• horas, 
n• l01ol em qu• u reoll1or,1 01 v1'ldot •-w hosta pl.fblic� C•t.,. 
min�du P•t iste Jvi10, à P,oi"1 Joci"J Pe11-,a, sob,odo, 1/n, 
nulo cldo�•, que consto doa sagiinte, , - Lot• d• t•tr•no n 
Sb, silvado "º lugar donom·nodo • Foze di.i do Pou•", no 1• dis· 
tr1fo d ... te M11niclplo, m•dinclo 10,CO rnet,o, d •  f,1nt• p vc, 0 
ruo Topoz.io, por 10,to mettos d1 h,g�,a no 1,,.h., dos fvl'ldo1, 
p.o, 34.00 m1lrH d e  ••tensão do fron•• 001 J-,n,joi, • d• am
ln, H l ,dot, llmitoDdo de uro lod :) com o lot• 55, p•lo outro 
l•d• com o lot• 57, • nos fundos com o L·ghi o,d Power 011t 
90 metros 4o esquino de ,1,10 do Pcu,a, lodo dir• •o de qu•m 1 
p-,t• do Pott• parca No•a 'g\fe111ú Pouu• umca á••_o d• 340 00m2 
•p oalmodom•nt•, ••t1do a•olia,01 01 b•nf tl•tc:riloJ •m v1t1I• 
,a,I crwz•lrot (C,S !0 000,00) E poro q1.1• chegue oo cot1hacimeA 
to dos lnteu91odo1 • ain9uim poua ol•gat igt1oronc1ci, "'º"d,., 
• ap•dit o •dltol, t111• .. ,, ofiaodo no 1ed• de1t• Juizo, n o  lugor 
do •01tu,ne o, por e.opio, p11bllc:odo no formo do l•I_. 0ad• • 
pH'9tle nesto c:ldod• de No•• lg.-ouG, Estado do Rio de J 1-
n • ito, oH dez cllo1 do mis de ogo1to do ono de mlt novecen 
tos • dt1q••nto • quotr•. E.-, (eu ) f,,r,:• J,,�, B.;,-qml, Eur• 
unte de Ju1tlço o dotUog,of•I E ••, (011 ) Ab,Ju,do f'mfr, 
E,cd.,ão o obter•••· (An) /os, Ptllmt - J"lz d• Oir•lt;:_ 
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Mír i o  <i u i m a r ã e s 

Banco do Brasil S. A. 
O MI.IOR· ESTABELECIME�TO �E ,�tono 0 0  PAiS

T6d11 u opençh1 baaclrí11 
Mhim, cuantia 1 111eu11 dcpo,Hutu 

No\'11 tahela de jurnt r1r1 u conto de dep6,ito1 
DErôSITOS rOPULARE$ _;,, o 

.! \1ro1s ;inuais, c.:arntalizados senwstralmcnll'. Retir;Jdas 
l i\TCs. Liml\e de Cr$ 100.IKHJ,0<), no qual tdmlJt:m se com
preendem os de limite sté CrS 10.000.00, que goz.am do 
pnvil�gio estabelecido no arlt�,> 0 do V:: rc. �J·lei 8.4"5, 
de 28- 1 2- 1 945 (depósito minimo Uc cr, .:,,1,0t) e retirada 
mi�ima de CrS 20,00). Não rendem Juros os s.tldos 10· 
ícnores 3 Cr$ 50,00, os saldos excedentes ao limite e as 
contes encerradas antes de 60 dias da data da abertura. 
DEPÓSITOS LIMITADOS 
Ltm,te de. Cr$ 500.<Y.ll,OO 3• 0 

Juros anuab, capitalizados semestralmente. Retiradas 
11\'rcs. Depósitos minimos de CrS 200,00. Cheques do va
lo1· minimo de Cr'> 50,00. Não rendc.•m juros os saldos 
inferiores a Cr$ 200,00, os saldos exc.:edente� aos limites 
e as contas encerradas antes de60dias da data da abertura. 

DEPÓSITOS SEM LIMJTJ;: 20:, 
Juros anuais, caplta\izados semestralmente. Retira.das 

li\'res. Depóstto ir!l" 1: .-nínimo a partir de Cr$ J .(I00.00. 
Não rendem Juros os saldos inferiores a Cr$ 1000,00, 
nem as contas encerradas antes de 60 dias da data da 
abertura. Melhores text18 t1e juros para as coot1& de 
depó•ttos nAo interiores a Cri 1.000.roo,Oll. 

DEPÓSITOS DE AVISO PRE:V!O 
Retirada mediante aviso prPvio superior a CIO dias -< 1h % 

Juros anuc1is, capitalizadr...; serr.estralmen!2. Para essa 
conta. depôsLtos de quaisq ue�· quantias para retiradas 
também de quaisquer impor .. i'n�ias. 

DEPÔSITOS A PRAZO FIXO 
Por 12 meses . 50/o 
Por 12 meses, com retirada rnensal da r.?nda 4 1/t 0/

r., 
Juros anuais. Depósito mínimo de Cr$ 1.000,00. Me-

lhores taxas de j urM para os depó,tlos por prazo su
perior a t2 meses. 

LETllAS A PRE:MIO 
De prazo de � 2 mese� • . 5@/0 
Juros anuais. Depósito mínimo de Cr$ 1 .000,00. Letras 

nominativas, com os juros incluídos, seladas proporcjo· 
nalmente. Melhores taxas de juros para se letras de 
prazo sup•rlor a 12 me•es. 

O BANCO DO BRASIL S. A. tem 340;.A�enclas. no 
pais, além de duas no exterior, para tôdas as operações 
bane.irias, inclusive o 1-eccbimento de depósitos. 

No Estado do Rio cie .ianc1ro estão em funciona. 
mento as Agências nas s�gulntes cidades : Barra do Pi
rai, Bom Jesus de Jtabapoana, Cabo Frio, Campos. Can
tagalo, Duque de Caxias, llJperuna, Macaê, Niterói. NO· 
va Friburgo, Nova ll(uaçu, Pt.'lrôpolts. Resende, Santo 
Antônio de Pádua, Três Rios e Volta Redonda. 

filial �e nm lmtu : Prm �� rne1�a�e. �� 
Telefs. : 4 (Cont1.1do:,io) e 25 (Gerência)

End. Teltg. : "Salilite" . C,,i,a de C>rtcio, l 

NOVA GAROTINHA 
e R F B  E B II R

Bebidas de todas as qualidades 
Co1Def' bem todos gostam. mas para comer 

bem só no Restaurante No"º Gorotlahe. 

R,staurant, d• t,,úm,ro o,d,m, 
Ptllsquelras i pouugutll 

ALMEIDA & CIJJ. LTOA. 

R. Marctbll Florlaao, 1988- T�!. 129-Nou fguass,- E, do Rio 

FÁBRICA DE FORRAGENS 
LINS & FILHOS L TDA. 

füções para aves e a nimais. Mi lho em 5rão, 
f.ibi e pi cado. Fa r i nhas de carne, o,tras, 

ossos e ameodo,m.  P1odulos avícolas. 

A ... Nilo Peçanha, 439- r.:. SS 
Nova lguassli E. do Rio

Fernando Nunes Brigagão 
A D V O G A D O S  

l!SCRITORIO : Av. Nilo Peçanha, 38 - J
º andar - So/:J 4 - Tel. 4 1 7 - NovtJ. lguassú

H O R A R I O . Diáriamente das 9 às 12 horas 

Edital "dtl�ii�·�·;p üb;:· �a 1iº ' , ,:_; 
��:,, :.1 ;ér:.�l�- 1: d:� ��i:1:1 d1}0 

�'º �e 
rc-nuní rstado do Rio d� .ho• Ir,,. cm ex11r,1 1 m1,r, , 
r.te. � • n, r r11,, " 
l-,1z Fittb�r nos que o pre�entt'! ed.ta\ v rem O • ""l 
11�r-1. t o  t1vt-rem r10'i twtu• d 1• e 1rlrt rirccat6:-i� '•t," t 
cao ,, pru�•, q11e -.e proc-eHa per 1ut� Ot1l& J 

1 
P.s•,. , 

lo 4"' Of�C'1i:-. \.'lnila rlo ,Julzo '''"" [) reit,, ,1,/ 
7�11 • e r . 

t•�11rla P11hl1c11 l,Ju ... t ç1\ 1l0 D,1tr,t1J Fedeu· t \:.,,r, 
1 .1111, .. •I" 11çllo Px.-rutivn m,,vutf\ i:,,111 p '1 'X[ra, 

,1opC'rut1 v c  t'<H1lr1, Cooµc:-1t v 1 ()1, ·rúrl1;1 �j� � ! , 
t111ln . q1rn ntr.n ten ln o.n q •JB 1109 '1Uloa �oost e,q .a J 
\·cndd , <'m \r,_i t!l,, púb:1ro. do! be:i!\ ab1 x t· 11ut r 
-11:iA rt"�fl' cl1v:1s ov·ilia<;õ•·e. pnte1,cent, � .• ""!•t� 
f)p<"rbria •lt• '.\ll'squi lit Llmitt1.,1i1 , qi1p, 11erlio 1�-/\ C· º�•- �
iu:�ãn rle venda e I rrJm'lhÇtin 11 quem ffilill 

'8 11 �-
111:iço oferecPr, p i a  Ot,vio So.-ree porteiro 

d··t t 111. • 
oo dlo. deZP'.'seis OGi •le "eteml,r() 

0
1Jo corrt>nt�º1 

u� l • 
hors_P.  no loc11..l em que se reu.llz'lm i:is ven,,ai.o, li 1.r._ públ!C& det�rm1oaria� por eP..le .Juízo. u Prac , �

1
.'"D l ;a ;  

�obrado, �'º·· nP"ta cidt1dl?', Qllf'l cno3t11 do� flPR: 
1;40 f-eq,, 

,ie terr1•nn rlP�igo&t1o por 1.1,; i./j5, tia qI11,tr , .,U ntt-a - l 
te para a rua Corduro, ua _ \· la Santt1. Tt-r •z.mb 

co:n r 
teada p�la Faz�n,1\1 C1:1choein, Pm Meaqnita 1

::t r 
\luc;lclp o. medindo dez me-trus de lr>'nte e de ,:/11 bl.t 
r� UKteota metro11 rlP ,-xtfl'nSã;.> •Je arubos 08 -'ld � tando de amboR o� :artoi1 ii:> nos lunilf'S com t�� e. ' teOC()Ot"� A rlornclo L"'mo11 & Cis. Ud!. ou 8, U.'I /e 1 
Prédio a0 1 .502. edific11,Jo no t�rreno ac ma d 3, ri! 

5 
rara comércio. con.;trui,Jo de pedra �l'l! e t jol �t pr 
<IP l�ge ele cim(>nto t1rrnarJo. com dua, port,. , 

' 
,� parlP d,l lrentP, uma puto ,1e m-1r1eira. no. funrt,. t,_,_ n 

um ,v. C ,  na parte 110"' fnn•ll''i do ��;.m(J pre 1 () 
ei.,t-1do de coosen·t1çH.n. seo,lo ,ivalrn.,los v! be�i � n 1 
em noventri mil crnzeiro!i. lí'rS fl0J)()íl,f1_ !IPlldo lri !i 
�ruzeiroq ao terrf'no e s�s�eota mil cruz. "') 

:a 

E_ para q ue che�ue a� conbec�mento rto-1 int11r,., ; 
omguém pn��a alegar 1gnoranc1,1,  mandou expPdir 
if'Dte edibl, que será l}f1xa<to na i-tt1e de�te Juiz', no Jo costume e. por ropia. pnbiic1do n1. forrM d11 i i g1r 
e pas�ado ne-.ta cidttdd de !líov� Jgu'l9Bú, Eitad,) d,· Ri) .Janeiro, aos ci:ico dia� do mêi de 8r.!•1s!o dn 11.ao l!
noveí'eotoe e cioqueota e q,utro. Eu. Jo,9-, Josá 80, 
E�crevente de Justiç!l o datilografei E eu. Ab,la,do ,r:' 
E;i;criv&o o sub�cre,·o. Josi P•llini, Juiz de Oire:t,1- J 
, ...... _._. ......................... � 

OFIC I NA t,IIECAN ICA 
SOLDA ELHRICA E OXIGENIO 

Ser\· iço dl"" torne rn eec.1.n co e plaina. consertos li m. 
! quina� e m  !:teia·. re r,,rma em motc,res d omb 1 

inl<'rna m1111ta�em " u,,sentameulu Jt> 
m:.1quinas de 1u.alquer tipo. 

BITTENCOURT & ALARCÃO LTDA. 
TRAV 1 3  OE MARÇO, Z4 •[L 136 NOVA IGUA'S, 

.... ....... ., ......... � ............... J 

E D 1 T A L 
Registro de Imóveis da 2ª eircnoscrlçio 

de Nova lguass(i 

Rnsto Du1clttio Ponftc, 0/kial S11bsti1utf', tm ttdt 

da 2• C"frc.unscr ;,a,i, ,,.�u,, 
Foz /mbhc.ro, qu, Alcidt� Pa�lsio dt.Sout� �,Se�: J/,rm> 

Ana P,u fçin d, Souza. p,-opfltldriM, rt'Jrd,,,t
0
,-

1 r r�,� l>io, d,p,._cilarl!"' on <;fu cmtd,,ifl. à '"ª d,. '.;,,�n./ri ,,._'� 
"'· 90, ntdo c,dndt, dt cnnfo,-,mdadt (Om O r,_,, o,,,,tn 3/� 

dP 10 dt dt=tmbrn d, 1937 t �"' ,,f!,ulomt'1f,.
d 

'""'' 
5

,,. 
r/i 15 d11 s,tnnb,n dt1 JÇ38, mn,1r,-iol. tt;nta, 1 

;: C1bftfo ,, 
{ntnft.<;_ oo /nt('(mrotffl d, smrn d_tlt1 1 

-:"�a t�N · �
lrot1<(;'1(dO '1 .  7 605 Lo. 3- L, dà 2• o,o.n� � ·  uc . . (

' 
&t1;rl 

,imtlrc urbano, nn quodo dt.\t,iin df.t;lt ��6"'!!,;11a,&. ) 

R,,xn. r,pr,unfndf1 ptln lnlt ,,,,al n,, ml! 
0_i;lfr,IJ, q:tt •  

dn Nucl,o Cr lf'11itJ/ Stln Btnl<'. S;-cdn R,tir 
O /rt, 1,,:1, 

drta d, 237.196,70m2, !Onf,on/(}ndo tW 5n�I �;,'conld ,  ,
1
.,,,,. 

ao 5.ul C.f'm o Esfrcda. a tst,. CMtt O • ·. d,�,1 ,.t,;.JJ • 
bilidri� e a otsl�. cnrn (IS lott,:; quinz, � !t z:, \lmniJJ )1!f 
d,,n d� .U .. J72m2 vtndt<!U a,i,t dr11• LrrttSl. d

\/ 
�i,o uu,lfl, 

� Raul /guol(Uara dl ,11,,-ondo, ctl. Ant,,_,u� 
'" Õonl:n, Jhl

Otávifl de .Av,lar Figutir,�n, Jnah R.th�'º0!Jrrir11, (.,.,ta 
J,>s� Rod,;�u,s Don/01;, MttJllrl S�?�t.s d t .Arou;,,, ,1,0 � 
Ltof>nldo . P_hili/)nf'1.ky , Lourtt•a/ 

.' "."º di:,,l"�"'i,_ o.,-W� 
que fnt dw1d,da t_tn 269 /oltS dt t-d1'taS 

t dt1 r,c,btdo O /� 
'-''" q11adra11, ç,,-v,dos pnr l�g,adflU"'�. " '�

ud1i d1 º'"'�iJ $, 
m,ntn a d,nomina,an de .:Jhimgn-lá 1 

3 
d, j14,.J,.o JI ·:,, 

as dua,;, t,lanias pa,-ciots "./Jrf_vados ,"" 0 autllr1!U(ci(1 ,-t, 
p,Ju Pnfnfo,-f1 dtst, .iJ,m,c1/)1() 1 e�� 

1 
({),n,r<io J,i:U

J# 
pila s,u,ta,ia tú Ag,icultura lnd_ul rt,J 

prrjMJlliJJos JJ' 
tadr> . .As impuc:na<IJll!i dos q,., �t 1ulga::•�, d, 30 Jri>S- """ 1 
,-ao 5,,, op,,unla'!a.; ,m cartdr,o "" P y," ,0 /g14as:;ll, JJ1 .. ) 
dos da 3• t ú/11ma p_uh/;cacd.,J d

D
tSltj • -� ponftS, • 

agosto dt 195'- O 0/ic,o/ Ro,� O eoc eci 

Contrc.1tos d�  l:)oc<1ção 
r,mtoto só I�! 1 

O novo proprlttA:-M d-t pr�dt� ou t_ra:n lr-
em ,trt\. 

obrigado a rc,spt>itdr 3 lou<-KO _ex1:· 111,. ,;t'I rtf 
do cootro1to .por 1n1olr llmcnt_o, puli�!.. 

ª�· �ocU\tf"w1� 1 
trado no R hG IS'J HO DE '1 1 1  L,LO� 

Edo1.:uintn1,1 P1 
1 

Essa pl·ovldf11cla torOi\ o cuotr�&o um, 
turoi ;ult'rt•;e· 

co - ct'm ,.,.;1111dadt- cootra tetctiN� - .u 
ts 1ss ,  1 ' 

dos: :\fl v:>t,dO do contr�to (Cod. Civ. -ar 

a t . . d 3º Ofíoio
�r oria o • 

1 
u�!lt 

Rua :ir, Gehillo Vargas, "2 - NOVA ' 

1nt1 (a!J 1! l'!111ilnii li i�l1 J11eir> 

ril �'.l."l i" IW (1iltin! blllll• 1. 
1111 

,.,,..., hl ,.,, 11111,. �"' 1t mllt ""I 
1 ,..  r.m,,. ft!,, 1,1 itt< tm11 do �lu: 

"' ,mlhl , aah1 111k1�. u b1pm1 11� 
nw • "*'"' c:-ter.,,. '" 1111 1m 111 �1 
..i, iji ,i,i, !utl (l!J ft 1111 k11lm11� 
-

IUl10 lll\lETTE DE tlOi\01 - l'nilj 



e plaina. consert,,, de e: 
em motorf.>'l 11e comi.;u:'i_ry 
� as�eutamentf1 Je 
qualquer t,po. 

ALARCÁO LTDA,

T E L. 1 36 - NOVA IGU1 '1a 

-·-·-······ ..,,, 

pr ... i ln f"O, li l X -- 1 '151 

Mapa "Fa lk" da Cidade do 
Rio de Janeiro - em Carteira 

sem dúvida, u m  doJ .:;onhos mais ac&l• ntaclos pela mi:do· 

ria dns brBsileiros .., conhe.(_·er o Rio de JA�eiro. JustA es

pirac:i''· p(•iS, eltm d� CapttAl de nosso pais. apresenta �P 

com credenclJus bastantes pHra exerC'H verdadeiro fascinw 

sobre as popula(,:õcs de todos os países. "CidAde Matevilhosa", 

fal JÚS .1 esse titulo porque a natureza esmerl'lu-se sobrcma· 

neirf.l l"m �Hi 1a.cahamento, com panoramas deslumbrantes qut• 
0 homem S�)ube cçmpletar. não po11pando C!<Íl'l1ços em &pre 
sentar o que de mais modcrn,1 e arlistico podem conceber n 
inleli�ência e capacVtede humanas. 

Cid.:ide mod{·rna e rica, o Rio de Janeiro coloca-se en-
tre as maiores do mundo, e $UBS belc-zas são alvo de desper 
tada curiosidade. ,-,traindo anualmente milhares de t'Jri5tas 
dc•s recEintos mais Elfastados da terre. que não regateiam en
comios a tantos e tamanhos motivos de admiracào. 

E�tendendo-se d() permeio a variados acidentes geográ
ficos que lhe d:io urc: asrerto caracteristíco. a cidade ocupa 
uma 1rea considerJ\·el. o que constitue séri:l. díficuldade de 
orient ,�ão para aqueles que a visitam como turistas ou para 
ela se dirigem em caráter t·omercial. e mesmo parA os QUf' 
nela habitam. Esta djficuld8dc acha-se c1tu�lmente dirimida. 
pois a f\1elh0ramentos �,c�ba de lancar. mui Qpo�·tunamente 
o .Mapa da Cidad·" do R10 d,.. Janeiro. em Carte1rat. ofere
cendo assin• � tod1. s um exc-elente guia. um fiel "cicerone''. 
capaz de esclarecer qualquer informoc;;ão. 

Explicação. em 5 idiomas. de "como consultar o mapa''; 
índice alfatiético dês tuas: itinerário de ônibus e bondes; esta
ções e portos de en-buqut>; cumpanhi&S de aviação; corpo diplo
mfjtico: repartições públka5; bibliotccRs, mu-eus. ex90sições. 
teátros. cinem�s. estaçõt>5 de rádio. p:::isseios principais, etc., 
são o conjunto ,·alioso rlestA obra. Segue-se um grande m&pa 
em escala 1 :2o 000, com original sistema de dobras patenteado. 
oferecendo uma visão de conjunto da Capital Federal com 
seus b;;irros e os mais afastados �uburb;os. alCm de : a) plan
ta do cer.tro da cidade. com os principais edificios pubhcos 
e comerciais; b) planta de Niterói; e) legendas indicativas das 
artérias prinopais. parques. pracas de esporte, estações, igre
j.,i-:, agências. teatros. cmema-s. etc. 

O -.1\lapa da Cidade do Rio de Janeiro, em Carteira• 
por sua 11tilidade e comodidade, é um indispensável compa
nheiro de todos quantos d('SfJam poupar tempo e esforcos 
ao percorrer essa maravilhosa cidade. 

Fazendas de Madureira, Morro Agudo, 
Tinguá e São José 

A Santa Casa de Mi,ericórdia do Rio de Janeiro, 
n6a prt1 prietâria das duas primeiras fazenda" e plena 
proprietária du duu última.:, torna ao conhecimento 
de quem iotere�nr po,u, que ditas terras oão poderão 
ser ,·endidu, a neubum pretexto, nem tampouco explo
radu a� pedreira� exhteote,, por quem quer que seja, 
senão pela própria Santa Ca,a ou quem legalmente a 
rtpre�eote. 

MINISTRO !.AFAYETTE DE ANDRADA Provedor 
4 

1 NOVA -AURÕRÂ·1· 
TERRENOS Á PRESTA ÇÃ O 

SEM ENTRADA E. SEM JUR OS 
IAIRRO SÃO JORGE - Ramal de Xerém. Cood,;, 

i;lo b�r a, i:-iunínhonn_e do. Be)ford Roxo e �ova lguust\ 
at! Non Aun,ra. Clima Jgoal a Petrópolis. Agua com 
abnrl'I a, e ln:r. e fôrça passando dentro das terras. Plao-
111. 1111r '" G ptla Preft· itora de �ova Jgoassú Facilidade 

e 1 .. ,,;,,., v•· tda eru 72 prestaç&s DlC'D� .. is a comt�ar 
" l -, 1 Trllt1r 4 av. Rio Brn.of"o, 9 1 ,  6° aLdn. ou 

r . , r )ldlo no oral tJQ 6 rua D. Luda, 60, <-OI B•·l .. 
• 1 J., xo ou com o f:f. Joriao Rimos, é. roa Ma1cchal 
t ...  ,. J, � J�. td, fooe 285. tm Nova Iguas:.ú-E. do Hio. 

PARA SUA MAIOR GARANTIA PROCURE 

FARACO Loterias 
U M ,\ 1.:! tt 3  \ Q lJ .:. :\ Í\ 0  F \ L H I\  

P:�a :\\ Jl.  Flnr=ano . 212b 
lei. 3i.l - -.OVA 1Gl A�SÚ 

Tr•"· Slu Mateu�. 58 
�I LÓPOLIS - E. do , io 

CURSO ANTÔNIO DE PÁDUA 
(No centro, sob a dirc\:ão de competentes proft:ssoras) 
·fardim de hillJJcia l'rimt,.riu-A<lrmHilo rurso secun
dar10. Aula Jtur11.1s t· noturna�.- Matrlculas ubtrla-s. 

.. 

C OR R E I O  DA LAVOU R A

.... ...... . 91 ... .., ... ......... ......... ..... .............. ..... � . 

1 
2 
3 

A\ G O IR A\ I  
Ainda mais confortável ! 

Maior potência 1 

Novo motor ! 

4 - Maior capacidade de carga 1 
i 
e 5 - Parabrisa panorâmico 
1 E A SUPER QUALIDADE

Dr. P•dro Regina Sob..ln�o -
Mtd1co operador. Partoa. -
Conaullaa dlhlaa du 8 b 1 2  
hs. - R .  Bernardino Melo, 1839, 
sala 1 1 ,  tel. 284, Edll. Cocoua. 
I! du 12 ,a 16 horH no Centro 
de Saude e Hospital de lguatsú. 

j S T U D E B A K E R i 

1 i;ê�;i;·st�d�h;k;;,o1;;;�6 1
DR. AMIR FRANCO - Cl!• 

nica Oeral - Aparelho rupl
ratório - Tuberculose. - Rua 
Mendonça Lima, 24, Das 16 à1 
1<1 horas. 

A d v o g a d •  

Dr. PooloMa,�ado-Advogado 
- R. Oetullo Vargas, 87, fone: 
282. - Nova lguassú. 

i João R.  Ca rclozo
1 i li Rua Marechal floriano Peixoto, 1170/1186 lei. 454 

Procure inteirar-se das novas vantagens que  o Caminhão Studebaker 
o!erece em qualquer serviço. Informe-se das atua is condições de pagamento. 

D e n t l e t • •  

Lula Gonçalves - Cirurgião 
Dentista - Diariamente daa 8 ál 
18 horas. Rua Bernardino Melo 
n. 2139. Telelone, 314. Nova 
lguassú , 

ltuBEM SILVA - Clrur9iao
denti1to. - Ed. Carioca, 2' an
dar, 1. 220. Telefon•, 41-5951. 
Rio C:• Janeiro. 

.._._, •• ...-.ei•••�••••••••••••••••••••G•O•Q• �"'-• V 

Registro de Imóveis 

FOTO ELITE Ateode-se a domicílio par• casameoto. 
Retrato1 pau doenmeatos em 30 mi· 

noto•. E1pccialista em reprodução do rttn.tos a crayon, sépia e 
óleo. Vendas do m6.quinas, filmes, quadro,, santos e albuus. 

1 
Rua Marechal Floriano, 224i - Loio-Tel. 41 3 - Nova lguouú 

I 

o GU R I
A CASA DAS ROUPINHAS PARA CRIANÇAS 

P,I,, pr,s,nle edital com n 
prazo 1/e 311 dias • pub/icaçtJo 
por 3 vtus, attndtndo ao qu, 
/oi rtqutt ido por Volantim Ftr· 
nandts Atldt, resident� nula 
cidod,. faz sabtr aos '/)romi
tenle.-. c,,mpradores Stbastiilo 
Mtndts da Silva, Srlvio Mar
tins Foriu, Carlos Gomes da 
:,,itva, /nsé Anlonin de Souza 
e lzaira Cordosn Elio�. todos 
com rt$!dt'1Cins ignarcu/11s ,  pa. 
ra no Cartorio da 20 Oficio, d 
rua dr. Gelu/it> Vargas, 7lJ, 
em Nova lguassú, ffetuartm 
o pugammto dus pres ta,()es 
altasodas dos C'Jt1lratos avtr· 
bodos nns lwrns 8/ D, fls. 259, 
sob n. 16, 8/D, fls. 259v, sob 
n. 28, 8/ D, fls. 258v. snb n. 12, 
8/ D, fls. 259v. sob "· 26, • 8/G, 
/Is. 99, sob "· /08, sob pena d• 
o ntJo fazendo serem canuladas 
as alud;das averbaciJes. Dou 
ft, nesta cidad, d• Nova /guas
sú, aos 13 dias do mls d, agos• 
to de 1954. Eu, Henrique Du
que _Estrada Meyer, Oficial do 
Registro, a subscrevo e assino. 
Henrique Duque Estrada Meyer. 

3-3 

Dr. Pedro Santiago Co1cla -
Cirurgião Uentista. Ralo X-(Edl
llclo Ouvidor). Rua Ouvidor, 
169, 8° andar, sala 8 1 1 ,  Tele• 
fone, 43-0503 - Rio, 

De•p•ohante 

Damião Gonçal,11 - (Contado, 
res e Despac�a ntes). Serviços 
comerciais em geral. Rua dr. 
Oetullo ·1argao, 22. Te1. 208 -
Nova lguassú. 

ef>NSTRUTeRES 

João Slmofto{o - Construtor 
\lccndado. - Enct .. rega-se de 
construções e r�conslruções em 
geral e sob administração. -
Res. : Rua Marechal Floriano, 
7036- Casa XI - Nova lguassú. 

Rob•N-, 8aron1 So ares-Cons
trutor lkenc1ado no Munlclplo 
de Duque de Caxias. Reoldente 
em Nova lguassú á rua Edmun. 
do Soar<s, 304. 

Uniformes Colegiais - Rendas 1 ,
�-----------------. 

RUA MIN�:� MEN�!:ç:

º

L�M� 2!

º

�

õ

=� A iouAssú 
\ CONFElTARll ELITE PANlflCA�ÀO 

1 � 

Doces finos. Biscoitos d e  todas as qualida-
des. Piío quente a toda hora. Especial 

Regl• t 'd { ' ' OU 1· d S t 
café moido à vista do lreguês. 

S ro e filOVBIS rva lnO OS an OS 
I Aceitam-se encomendas para festas 

' Despachante Estadual 

l 
1 • Pelo prwnte edital com O 

r ffl a O S C a r V a I h O 
prazo de 30 dias e publicaçno 

Rua d,. Getúlio Vorgas, 58 
por 3 v,us, atendendo ao qu Sala 22-A Rut Marechal Floriano, 19'6 - Tcl. ZSZ - Nova lcuass6 

foi rtquerido po, La, Flumi- NOVA IGUASSÜ - E. 00 RIO _______________________ ..J 
nense Urbanisoçbes Ltda., pi
los seus sócios Àn tonio d,,� 
San tos Raro � Toaquim Alves 
Nunes, faz saber aos promi
itntt.t compradores Maria Joa
na de Souza e Debora Siquei
ra, residindo atualmente im 
/14g�r ;8,rorado, para no Car
to,10 _do 2° Oficio, a rua dr. 
Getul10_ Vargas, 78, tm Nova 
Jguassu

1 
efttuartm o ,paga

mento da� pre.>tações a:rasa
,Jos, rtftrtntes aos contratos 
o�e:-bodos nos livros 8/ F, fls. l 
1v7v. sob ns. 65 e 86, rupecti
i·cmtntt, sob f>tno dt o nilo 
foztndo strtm canceladas as 

1

. uludidas avtrboç�es. Dou fl, 
nuta cidade de Nova Jguassú 
aos trtzi (13) dias do mls d; 
ognsto dt 1954. Eu, Henrique 

&# ê ... 

Oficina Mecanica Agostinho" 
Consertos. Reformos em geral e Aces
sórios - Soldo E16trica e o Oxigênio 

- Serviço de Torno. 

PINTURAS EM GERAL DE ESTUFA RAPIDA 
AGOSTINHO DIABTIJfS DUARTE 
Hua dr. Tibau, 60 - Tel. 124 - noua 1uuassú - H. do HIB

WA PAULO U FRONTlN, 116 llíZI NOVA IGUASSU ________ ...;. ___________ _, 

Duque htrodo Meyer, Oficial 
\ du H,;:n t,o o iub�crtvo t a.�

.!.tnO. Henrique Duque E1troda 
Meyer. 3-3 é !PS 

Ferragens MadP.íras Comércio lndóstria Ltda. 
Rua Min . Mendonça Lima , 638-Nova Jguassú

FERMACI L 
Matl•rial de ronstrução - Fabricação de esquadriai; 

t
�m geral - Distribuidores exclusivos dos estabili
zadores «Look• para janela guilhotina sem pêso. 
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6 COR R EIO DA LAVOURA Domingo, Ô-Jl( 

Prefeitura Municipal de Nova lgnassú ! - p 
p o A T A R • A s

osto de Serviço AnLomobilístico 

-- '1� 

\
JUIZO OE DIREITO DA COMA RCA Ot � 

Cartori0 elo 1° Ofício 
lfit� 

j Edital  de Lei là  O PREFEITO Ml!NICIPAL DE NOVA !Gl,ASSÚ, 
usando das atribuições que lhe confere a legis
lação em vigor, 

Concede, nos termos do �rt. iº. parÓJrRfo únko,da Re� 
soluçlo 316, de 16-.l+S:l, e de :1C'ordo com o laudo médico, ao 
t"�lt;..nu mertirio dlarlsta, Jo�é Lourenço de CarvAlho, 1 5  dias 
(1tc> licf>nça, p�r.1 tratamento de sAúrte, com salarlo integral, ni. 
base d'-! 2.Ci dtãritts, n pArtir de M de março ultimo 

1'r(•fc 1tur• M11uieip1ll do �ov , l�u .��1\, tS du •O l '  J1 1 \li,4. 

Concl-de, nos termos dos artigos 161, § 4º, e 16,1, do 
O<'C"relo·lel n ó24, de 28 c!e outubro de 19-42, e de acordo com 

laudo mócti<"o, AO Professor. do Q. S., Rt"eina RepresAs 
\' ena, 30 ditJs de licl nçA, com vcnciménlo, para trPtamento 
, e SAllde, a partir de 5 do corrente, 

Prdrltun, Mubic1pril do Nova J:uan;1\, 9 d·1 abril de H)54. 

Concede, nos termos do art. 3c, da Resolução 316, de I 
18·3-."3, e de ac ordo com o laudo médico, ao extranumerario 
mensalista, Arivaldo Pereira D1&s, 40 dias de licença, para 
tratamento de saúde, com salarlo integral, a partir de 26 de 
março ultimo. 

Pr :feitura Mor.ioipal de Nova Tguusú, 12 de abril de 1954. 

Co11cede nos termos do art. 7°, paragr:lto unico da Re
solução 316. de 1 8-3-53, e de acordo com o laudo médico, ao 
extnmumerério diarista. José Stgolo, 4 dias de licença, com 
selario integrei, na b.1se de 25 dlãrias, a partir de 9 do cor-
1 ente. 

Prdeiturn Municip1l do Non Jg111S!t\, 13 do 1bril do 19:""'14. 

Concede, nos termos do art. 7°. paragrafo unico da Re
solucão 316, de 18-3-53, e de acordo cbm o laudo médico, ao 
extn,numerario diarista, Nicanor Bento Pereira, 20 dias de 
licenç ... para tratamento de saúde, com o desconto de 30 % 
do rei::pectivo salario, na base de 25 diarias, em prorrogação. 

Prefeitura Muoicipal do Nova lgoassll, 13 de abril do 19� 

Concede, nos termos do art. 3°, da Resoluçi\o 316, de 
18-3-53, e de acordo com o laudo médico, ao extranumerarto 
mensalista. Paulino Vieira da Silva Machado, 20 dias de li
cença, com salarlo integral, para tratamento de saúde, em 
prorrogação. 

Prcfo1ton Municipal de No,-a ]goP!911, 13 de abril de 1954. 

Concede, nos termos do� arts. 1 61 ,  § 4° e 163, do de· 
rreto-lei n. 624, de 28 de outubro de 1 942, e de acordo com o 
laudo médico. ao Artifice, do Q. E., Diógenes Marcenal, 80 
dias de licença, para tratamento de saúde, com vencimento 
integra), em prorrogação. 

Prefeitura .11.uuicipal de Nova Iguas&1l, 29 de abril de 1 954. 

Concede, nos termos dos arts. 2c. item II e 4°, da Re
solução 316. de 18·3-53, e de acordo com a comunicação da 
Divisão de Engenharia, ao extranumerarlo diarista, Amado 
de Souza Gervú, 13 dias de licença, por motivo de acidente 
no trabalho, com salario integral. deduzida a quota paga pela 
Cia. Seguradora, a partir de 5 do corrente. 

Pn foitcn Muc1clp .. l de �ova Jguassó.. 30 de abril de 1 954. 

Concede, nos termos do art. 30, da Resolução 316, de 
18-3-53, e de acordo com o laudo médico, ao extranumerario 
mensalista, Eugenia Maria Tobias de Araujo Cavalcanti, 60 
días de licença, com salario integral. a partir de 7 do corren· 
te, para tratamento de saúde. 

Prefeitllr& Muuieipal de No"• l2"0Hd, 30 do abril de 1 954. 
LUIZ GUillARÃiS - Prefeito 

C o r r i g e n d a
Na Resolução que "isenta de multa as construções de 

prâdios efetuadas sem a licença devidb'' e que recebeu o nú· 
mero 384, publicada no hCorreio da Lavoura" do dia 22 do 
mês em curso, na parte que diz. ''Prefeitura Municipal de 
Nova Iguassú, 20 de julho de 1954", tela-se, por ser o certo, 
•·Prefeitura Municipal de Nova Iguassú, 20 d� agosto de 1954". 

Prof<-iton M'aniciptl de Nova lgo1ssá, 24 de ,gost-0 de 1954. 
LUIZ OUUIAhÃES - Prtfoito 

C.ASA D E L'T'A 

Peças - Access6rios - Oficina 

TUDO PARA SUA BICICLETA 

Rua Mendon�a lima, 48 - Hova lguassú 
·------------------------------------
Melson - Construtora e lmo�iliária lt�a. 

Se o seu caso é vender ou comprar terrenos, 
casas e outras propriedades, não perca tempo 
e dinheiro. Procure hoje mesmo "Adelson". 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1620, Nova IguassCt. 

Tratar diáriamente com o sr. Paulo, 
das 8 às 12 horas. 

·------------------

DR. JAIR NOGUEIRA 
C l a U R G I I\  G E R A L  

CONSULTÔRIOS : llu1 '111 Floriano, Z l 6 1 ,  I• 1nd,r, ula 6. 
Td. 2,s J Z0 .  211.,, •ª' e &", das 9 às 12. e das U às 19 hcuas 

� 3ª', s•• e aàbados. das 15 Us !9 horas. 
Pnça da libertltdt, 51 Tcl. 11 .  3•', s•• e 11abs., daa e às 12; h.s. 

R E S I O E N C I A , 
Ruo Mil. Florluo Ptlxoto, 1451 - T,I. Zbl - Nova leu .. ,� 

--:-:------'-------

" E S S 0" com o orazo de 20 dias, na forrn CJ, 
Oficina mec,inica, Borracheiro, Eletri
cista, Pintura , Capoteiro, Boxes de Lu
brificação, Peça, e acessórios, Pneus, 

! 
O doutor Jo•é Pelllnl, ,Juiz �e 0irelto 

a aba,,,. 
Nova l�uu,ú. E�tado do Rio de Janeiro po�ª Cornarr,a t. 
formo (1a lei. etc ' Dlltnei�, � 

Faz eaber aos que o pre-1eote edital vi 
11 

conhecimento t1vPrf"m que o Porteiro doe Aud�:O°' 01.1, � 
,Julzo levará a publico pregão de venda P a 

ruis li� quem maior lance oferecer, no dia 9 ele aet:
remattt,.:

11 horas. no E.dlflclo dr, Forum deete JuíZQ 01 b lllbrfl lt ' 
Camaras d• ar � Baterills,

Monteiro dos Santos & Cia. 
rloe a o�carlna Bati�ta Po;to. na açU.o ' e)(ecu�º11 P"º' 
move José Aui;tu�to Ferreira Du irte, I')' qu'll 

9"• qri, ._ 
golotee - • Prédio situa rio �m Andrade Arau 

9 1 r, n, 1e. 
para a ruo Maria de ArauJo, construção fJe P�� co111 tr� 

Revendedores da ESS0 STANDARD DO BRASIL INC. 
cal cober�n com telhas tipo francês. com lrê� '8 t1io1- 1 rndo& e 888oalbadoe, coz1oba, privada, vuaMa'lu\rl, s l-,. 
pAo coberto de telhas tipo traocê,. Cl')m p,80 clm 

111 
1JII u, 

melaa paredes de tijolo", c,,m uma dlmeMão 
eott1n,_ 

tros por eete metros; nove I01 qu1J.rto11 de PP/Jrad
e 1r,tl! ae. 

toe, cobertos com telhas t1 po francês, eem fôrrr.i' ,. 
cal e t '"

Rua Mare<hal Floriano Peixoto, 2422
Tel, 83-Nova l911assCI-E. do Aio de cimento, eel@ (61 quartoe, construidos de pedr 

c�in � 
cal. cobertos com telhes tipo fraocêB, taquea<1o� e 

11• Jtl\01 1 
três (3) quortoa de pedra. c•I e l1Jolo•. cob,rtn, ,':'11 16n 

PARA V E R � A D O R  

MnNO[l ijUftft[SMft O[ OUV[lftft 

ELEITOR AMIGO, 
Examine o passado e os serviços prei,

tados pelo Vereador Moftoel O11e1�Hma da Oli
nira ao povo do Município de Nova lguassú. 
J::le tem dedicado a sua vida exclusivamente 
ao serviço da coletlvidade iguassuana. 

Dê-lhe. pois, o seu voto para ser recon
duzido à Câmara Municipal, a fim de continuar 
na sua brilhante trajetória combatendo sempre 
a corrupçao, o roubo e a imoralidade. 

__ , 

Dr. Eduardo Silva Junior 
ClRUf<GIÃO DENTISTA 

C O N S U L T Ó R I O : 

R U A  M A RI O  M O N T E I RO, 221 

NILÓPOLIS ESTADO DO RIO 

DR. 

J�C 

CLÍNICA DE OLHOS 
= D0 =-

(ARVALHO DE REZENDE 
Oculbt.a do 1 .  A P. T E. C., \!., Anoci.1.;;l�J """' tmp,r, 11,h,� 

J,, Coin�ruu e d;I funJ:.\;"tl.) Lua U;1mJ hll10 

CONSULTôilIO HORÁRIO : 

tipo francês, sew lôrro, pioo de cimento e banheiro "' leilai 
um cômodo nos tuodos, de pedra. tijolos e c&.I crob

compi.et, 
telhae tipo !raocês e cimentado. outro cómodo M

er� Ci'il 
de pedro, ti1olos e cal, coberto com telho, tipo lraa' /'04ro piso de cimento. servindo par11 depósito de btb!/ 1• COI 
fôrro; uma gor1:1gE- de pedra, tijolos e cal, coberta ':ê�"• lhas tipo francês, com u m  quarto em seu mtnlor Sf:ID • te. e cimentado: urna caea lle pedra, tijolos e cal cob .. rta Jf:1 telbae tipo francês, com trê.s comodos ctmeÕt11.t1o9 e COl 
!ôrro: aro cômodo de IIJoloa. coberlo com telha, tipo 1,. "1 
�em lôrro e cimentado, e o ri:�pectivo terreno 1eti nCb, por lote 1, medindo vinte e quatro metro, de h'eote Pg� rua Maria d e  Araujo, vinte e quatro metros e cu; :" 1 / 
ceotimetros na llnba dos ruorloe, limlh.ado com pa�t!: lote 29 e parte do lote 12, ambos de proprled•de d• IOO! Augueto Ferreira Duarte. pc:i,r oitenta e nove metro, e dlquenta centlmetroe de extenlóAO pelo lado dlrtito, llmltao,t com oe Jotee at,  32. 34, por cento e sete metros de nt·� ,Ao pelo lado esquerdo, limitando coo, o, lotes 2 1 5 6. , 
S. 9, 10 e \t ,  lodos de Joaé Augusto Ferreira D�,it,' dit
taodo 40,GOms. da esquina tormada com a rua Geof:rà.t e., 
tra, pelo lado esquerdo, com a Area de 2 C40m2., 1Uuado D• 
lugar deoomloado Bairro Lieboa, em Andrarte Araojo 
distrito deete Munlcipto. E para que a noticia chegue aO ti:. 
aheclmeoto doe Interessados, mandou o M.M. Ju11. expe!: 
() presente edital que eerã afixado na eede do Juizo e p3-
bhcado de acordo com a lei. Dado e pasudo nettta cidala 
�e Nova lguassú, em 10 de ago,to de 19S�. Eu, C•l ltoaii 
Cardoso Al•itondrlno1 �creveote de Justiça, datllognlf:L l ' 
eu, (a) Raul Antonio de1 Silvo Junior, E�crlvão. sub1trevc.. -
(a) Josó Pelllni, Juiz de Dire,to. 3-3 1 DR. ÁTTILA CAMERA 

Clinica Médica em geral 
Especialista em doenças pulmonares 

Tuberculose 
C0NSULTÕIU0 : Ru, Bernardino -llelo, 1839 - S1l1 li 
Edifício Cocuu. 3•' . 5U e sábados, das 16 às 19 bora1 1 

, RESIO�NCIA : RUA PARAGUASSC, 56- NOVA IGlASS( ' 

• : : : :-: : :, : : • .: : : : : : : :-: : :: :::: - - : . . . . . ........ °<'? 

Senhoras e Senhoritas 
Quando precisar dos mab moo;_:· 
nos cortes de cabelo, permsnea,t"I 
em qualquer estilo. tintura�. P�ll 
teados de artes e manicure, Jeo· 

brem-se filo mais moderno 
I N S T I T U T O  D E  B E L E U

desta cidade, • 
R:ua M.,rech.11 floria11n Peh:011.1, li•� 

Edificlo Paladino 

Mme. Angela 
l 11r;'.I1151·11111111 O O D' Cl O OU li O� :><MOltotfit" 

O V o Ia n te D u a s Pátr i a s
Leva ao conhecimento d o  povo desta old•itn:u:t 

acha Instalado à rua ldlnlslro Mendonç• 

e Volante Duas Pátrlall est6 sob • coiD�c· 

tente direção de Eduarcra Raymundo Martli�,�
u 

A>, zg de S,t,mbro. 9 (Sob0.) 
Ttl 48-4365 - O. Fed:r•l 

Oiàri.irnute d.i� U �" 18 h�.  
:\ o� �ab.1do da, 10 h I Z  hJ. 

atende dhlrlamente com aula• a qualquer , ! 
AD VOLAIITE DUA$ l'ÁTRfAt 

ssO-E, do '-" Rua Min, /tltodonçl Lima, 46 -NOVA IOUA 
• ,·�-· 

��-,AF.,..,,,,.,..,.. 
-, 

.. - 1 

Casa Mercúrio de Ferragens Ltda. 
. em geral, 

Madeiras e ma teria is oarn construção. - Fabricantes de esquadrias 

. . to-,\miaol•' 
Distribuidores do Cimento :\!.\ ! ' ,\ .  - Chapas para cobertura e tubos de Cimen

. •tr1<''' 
C'IVILl'l' _ Tintas ".\tlantica", .\ rtigos Sa:11tár10s. \!anilhas. Telhas, �latertal lfü 

e Jficlráulil'o l'm �eral. Ferragens l.ou\'as e \ rtígos para presenlt'R. 

ÍI 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 2210 - Telefone 47 - Nova agua•• 



A. O.AMEBA

ica em geral 
oenças pulmonares 
rculose 

udino Melo, 1839 - Sala 15 

sábados, das 16 às 19 hora! 

iiUASSÚ, 56 - �OVA 1orA� 
= 

7 p11rn iol!P, 5 T X- l !IM 

Balancete da Receita e Despesa do Cam• 
peonato Mascul ino e Feminino de Vôlei, 
orgenizado pela Liga lguassuana de Desportos

em benefício da Caixa Escolar do Municlrio de

Nv,·a Ji:;-uossú, rel'erente aos dias 30 e 31 de julho

!!��\�!��º�!�, c;!�6 \ úa,��.}!.�!�\�i!.º.i!!; - E D I 1
1 

A L �
v 

•• �·;:;�;.'�, �::;
s1den te em 1-9-54 · nhfl lo »penas afetivamente-, Reghtro de lmoveis do 2• Cir- O ,Hretor r:11"? Tiro ao A.lv,., 

de N"�va lguassu ten. Robl·rto 
Cabréll, escc:1lo'J as seg\JI 1tes 
equtpes parc:1 rf"presentar Nova 
Lguassú na� diversas provas. 

a) Tomnr conhecimento e 1'empre propernrn a compreen- cun1crição de Nova lguouW 
Jar ciência ao De-partame�to dê·lo ou explicà-1o� nunca. po
Esportivo do Oriclo n. 116. f>4 rém, coooe�ul aceitá-lo ou en lbeeo Oeocleclo P,,nteo, Ofl 

clal Subotttuto, em exerclclo, 
da 2• CI rcuscrlçll.o, 

e 1" de agosto de 1954, como segue : 

Entradas 
eor 

Cia. An1Brtica Paulista 
padaria Santo Antonio 
Leiteria Santo Antonio 
Sorveteria Fla-Flu 
Papelaria Odental 
farmada São Geraldo 
pago despesas à LID 

Total da Receita 
Total da Despesa 

R E C E I T A  

Total 
D E S P E S A  

Total 
R E S U M O 

Saldo 

CrS 6.495,00 
J.91 3,00 

• 10.408,00 

Cr$ 1. 134.00 
859,00 
1 44,00 
30,00 
20,00 
10.00 

2.000.00 
4.197,00 

CrS 10.408.00 
4.197,00 
6.21 1 ,00 

Saldo a fa\'or da Caixa Escolar do Munlclpio de 
Nova Iguc1ssú : Seis mil, duzentos e onze cruzeiros. 

Nova Iguassú, 10 de agosto de 1954. 
CARMEN DE REZENDE CABRAL, Pres. da Caixa Escolar 

Agradecimento A Diretoria da Caixa Escolar deste 

do Paroquiul Silo Sebastião. deosá-Jo. 
solicitando jogos para 2 de Tüo puro era o meu lden 
outubro: b)  dar c i ê n c i a  ao 11-.mo de 30 que cheguei, após 
quadro social que já se acha o pleito de 50, a. crer oo êxito 
em ma.os do Prefe1to Luiz político a<lmtnistrattvo da tHhl 
Guimarães o projeto em que ll. �11prem11 maJ:ti--tralura. reno
râmara doou por unaoímidtt.- vando-lhe o crédito clviro do 
ct.e uma área de �erreno, nes· eleitor da Aliança L1hert1l (ttln
ta cidade, ao IBC� e) <'ollfir- da ouço o Hiuo a .luão Pes 
mar o. idu do tº quadro de súa !l, em uma comovidtt evo
basquetebol do IBC a Reo- caçUo cta arranca1ia de outu 
leogo, a lim de participar do bro. quando. estuante de ••· 
quadrangular t&.8 16 boras. en- perança no "novo Brasil"', 
tre IBC. Jacarepaguá. Yaokee como ouvi. de um popular. na 
e Realengo; d) solicitar ao rua Larga, desertei do Bata
Conselho Deliberativo 3 meses lhi!o Acadêmico paru, Je len
de Hcença, ficando em seu ço vermelho, demandar a ave
lugar o Vice-Pre!-,idente, \la- nida Rio Brdnco, onde a1,,tuar
noel Pedro de Almeida couto. dei o des!lle da cavalaria 

Hvgo Soma, 2º Secretario 

Conselho Deliberativo 

CONVOCAÇÃO 

gaúcha, a passeata da \'1t6rla. 
1las .. no ocaso da ,·ida, no 

epflogo da sua surpreendente 
carreira de predestinado ho
mem público. o meu ídolo de 
30 (quem vem lá ? Getúlio 
Vargas!J, por causas de or
dem pessoal, seniio familiar, 
talhava decepcionantemente. 
levando o Brasil à beira da 
guerra civil (gigante ern di!i
cut,Jade, noticíou a imprensa 
inglesa) e ainda deixando 
uma bomba relógio (segundo 

S l l h u e t a  Olímpica : Jean 
Vígné, M..inoel J. Ribdro F1-

Pelo preseot�. &teoden-Jo ao lho, ten Robert--> C:iibrdl, Sil· 
que lhe lo! requerido pelo dr v,,, Vigné e .Jayme J. Atv•a 
Guilherme Beojllmln Weina Fu)H de Guerra : Pedro Be
cheok, 1ntlma :S·plhlD& Maria zerra Gomes. Rosimond R. S. 
ds COilCttção, dbd , como f('- Teles, Cario� Robt>rto Cabrnl, 
sidiodo em lu�ar Incerto ,. Silv10 Vigné e Luiz Fernan,Ju 
ofJo eabld9, ptt.ta vir tl B<'U 

\ 
Cabral. 

cartorlo. à rua dr. Oetullo Var Corabina (3 poStções) : Rosi
gao, n 90, oeota cidade. p1- mond R. S. Teles. C•dos Rc
Jr&r a lcnport1t.ocla de Cri . . berto Cabral. Luiz Ft:rnc:1ndo 
2 100,00, referente às preata Cabral, Manoel J. Ribeiro F·,. 
ções atraeadae do lote de ter- lho e J•yme J. Alves 
reco o. 1 216. da "Vila do Tio Revolver : ten. Roberto C• · 
guá", situado oo 2' distrito bral, Jean \'1gné, Sílvio Vigné, 
deato Munlclpio, por ela pro- Abdalla Seoud e Ros1mond R. 
metido comprar e ao que ae s. Teles. 
vencerem até a data do pa- Pistolet· ten. Roberto Ca
gameoto, aoh pena de decor- bral. Carlos Roberto Cabral, 
rido o prazo legal de 30 dia•. Sitvio V,gné e Luiz F Cabral 
aer o coropromieao reeclodi
do e cancelada a r�1pectiv• 
averbaçllo, Me termo• do art 
14. parâgralo 5\ do Decreto 
3 07U, d� 15 de •etembro ele 
1938. N o va lguaseú, ao de 
agosto de 1954 O Oficia l :  'to 
HO 0aocleclo Ponte,. 1 - 2  

V d uma casa, ponto en e-se comercial. e o m 
bo.� loJa, J quar

tos e st:ela, à rua da Concór
dia, J65. Melhores informações 
com o proprietário, à ruél Men-
donça Lima, 479. 2-3 

Município agradece, por este meio, 
e valiosa coleborac;-ão dos srs. Nicanor Gonçalves Pereira e 
Manoel Loiola. presidentes do Iguassú B. e. e da Liga Iguas
suana de Desportos, respedivamente, bem assim a quantos 
tenham concorrido, de algum modo, para o êxito do Cam
peonato Masculino e Feminino de Vôlei. 

Nova Iguassú. agosto de 1954. 

Convoco o� senhores mem
bros do Coaselllo Deliberativo 
para ae reuuirem extraortli· 
nariamente, no proximo dia 6 
do corrente. às 20 boras, aa 
sede social. a fim de tomarem 
conhecimento do pedido de 
licença do Presidente do Clu
be. 

Nova lguassú, 2 de setem-
um jornalista uruguaio). 

O presidente \'argas. "laoá- 1!!!!!19 � • T A L ticu do Poder", no conceitn ôr �---:: � ,, 
Osvaldo Orico. seu <.:OUlratlc .::..--=---=-..;:.---'----=---==-.-!=---!�:=

PARA VEREADOR 
JUVENAL PEREIRA DOS SANTOS 

ll.J. ID. N. 

Caixa Benefict:nte dos Servidores 

Públicos Municipais de Nova lguassú 
E D I T A L  

A Caixa Beneficente dos Servidores Públicos Munici
pais de Nova Iguassú. por seu presidente Az.zis Rachid, taz 
saber a todos quar.tos \"irem o presente Edital ou dele co
nhe_cim�nto ti\'erem. que Saul Soares, Samuel Soares, An· 
dré1a Soares Barbosa, filhos, Onofre Soares Junior, viuvo da 
filha Lucília Soares. Magdalena Baroni Soares, viuva do !'ilho 
Eugenia Soares, Irene de Barros Soares, viuva do filho Ara
mis Soares. Cid Trigue:iro So8res e Nece Soares de Moura, 
netos do falecido associado desta Caixa, EDMUNDO SOARES, 
re9uerem pelo proce5so nº 55/54, o pagamento do Pecúlio 
deixado pelo ex-associado, tudo na conformidade da Resolu
ção_ nº 159150. Se alguém mais se juJgar com direito ao Pe
cuho �upra mencionado, deverá habilitar-se no prazo maximo 
i�i�t

oze (1.5) dias, contados da data da publicação deste 

Nova Iguassú, 3 de setembro de 1 954. 
AZZIS RACHID, Presidente. 

bro de 1954. 
s.bo,tiôo H�rculono d• Mottos na Academia de Letras. "VÍ
filho, Presidente do Conselho veu e morreu pelo Poder" e 

ainda inaugurou «po�t mor
tem» uma ··e:;tranha ditadura 
de opinião. através de um 
documento discutíve: na sua 
origem, ma� psicológico uos 

AÇOUGUE FLOR 
DE IGUASSÚ 

Bem montado à Praça da 
Liberdade, 18. acaba de inau
gurar-se o Açougue Flor de 
Iguassú, da firma Moreira & 
Dias. 

seus efeitos". 
A situação polílica criada 

pelos opositores. tal como a 
anBlisou seu conterrâneo pro!. 
Raul Pila. deputauo pelo Es
tado sulino, ··resolver-se ia, 
ou com n renúncia, ou com a 
resistência. A situação moral 
criada pelos familiares toi 
que •6 eacontrou salda oo 
suicldio''. 

Quanta melancolia, quanta, 
quanta ! 

R. F. M. 

Curso Washington lui3
ll A T I L O G R A F I A  

ilegl&trauo oa Secretaria de Educação sob oº 9337 
Ap:-enda datilografia com cftciencia, sob orientação de 
professora diplomada. Máquinas novas, amolente fami· 
liar. Conferem-se diplomas. Aulas diurnas e ntJturnas. 

AV. IRENE - CASA. 14 - NESTA CIDADE 

� : c::;tro úi 1 ·-: : ;rl!i� c.b 2• elrcanscrição 
d2 ,.;oy= � !:'.t!��:;!í 

Ro�eo Dtocltcio Ponlts, O{;cial S"bslituto, trn extrcicin 
da 2• < iretmsc, içao. 

' 

P,lo f)rtstnle, altnde11rlo nn qut lht f,,i requerido p,I ,  
J;.,-,1pr1z , _ Flmnúitn�e de Ex/1ansü I Terrifori,1/ , Agricol , 
Ltd,, . ,,,tunu A.Jra1m1J d1 Sm-zu C,:Qtréu AlmeuJ,,. Agoslinh , 
Eleolh in ,Je ,-.,eilus, A -atnn ,'1 ,rtiru R 1dngms, A ,,Jonio e,,,. 
,éa \Ju,az, A,itonto p,,,ti, d,, (.,Wtli'-', Anlu,ii , de Souz7, .A,,.

l011i•, ti,, l..';ouz11, Bennlilo v,,, ,.,, ::;ai ,z ,,,., Fr-•nci,co R11berto, 
/..,meti Tt-;xtira Gandra, Jmw h ,s Lh,u lts, /01rath,.1� Clt ,r/i,�. 
/ulta Alves de F,rifa..,_ Linu ,lu _ S1/oa, M,motl RmJ,igu,s 
.l!cmsn, Maria cio Concd_ ã-, p,,, rtira dos s,�nfos, Otdvw tios 
SunJoc, P�dro B"li::;lu <llf O/w, ira, t<uul L't1rdn.,;;,1 Vriz, Stbas
liân lbltJ , io da �1 /va, Troj m ,  F,u,,ci,co Per,ira, V.,Jdemi,n 
R,fu,ro e Alf,edo Eu/ ,/i ,  Pou nun f1/h 1, :lutl11 cumo ttsi,Ji,a 
do em /11eur ignorado, p ,,n c,,mp,"Pcrrr,n a s,,, c., ,rl6rM, d 
rua dr. G,lul1u_ Vu-g ,e, 11. 90, ,,,.ç•,, ci!Ja I , e p ,:.r ,,,m ,JS im
/)nrl,mcws ú, <;rJ 9 3ú0.0J, TI  112.IJ?, 1J./6 •.00, 11 5?0.00, . . . .
7 252,00. 7.9.U,(J(), 9 591.fi/l, 9 900 ()11_ 12.1100.00. /J.400 00 . •  , . • .  
10.210,00. 9 966.00, 8.600.00, IJ. IIJ0,0'1. l i. l95.5f/, l l.9j(/,OO, • . • 
ft1.925,n,o, J2.9tJ01fJ01 12 twn,,ui, fo.5 '"•" , [J..')5 111111 e 17.lrW/JOt 
resp,ctwamtul,, nf1n 11t1s às p,,�t,,çD,,, " o ,,s ,dui. dos J,,f,s 
de terrenos situados ,w "8 ,irro Sã,, Jo,ga" , 11n 40 dist,i�o 
dsste Municipio, Btl/ord Rox", po, llts promtlid,,s cvmf>rur 
e as que se venc1-r6"1 altf u ,1 ,tu do pag Hnfnfo, i.11b panu da 
decnrridn o prazo Jrg ,/ da 3,, r/iJS, serem os cnmpro,nisfins 
rescindidos , cunc,Jaáas ui. res/Hctiv ,s av1,b 1,0ts, nos ter
mos do ar/. 14. p ., 1gr 1/0 5o, dn D cr, 1 ,  3.n79. tle 15 de SI· 
lembro de 1938. Neva lguassú, 90 úe 11u,,slo úe /9JJ. O 0/i• 
cial :  Roseo üeoclt'.cio Pontes. 

� , -2 

1 Executa com perteicão qualquer tipo �e porta �e enrolar {Tipo raulista) 
Serralharia em Geral - Instalações de Agua e Fôrça - Porhs de Enrolar 

- Basculantes - Pantográ!icas - Gradls - Soldas Elétrica e Oxigênio. 
1 

1 Rua  Comendador Soares, 23 - Tel. 274 - Nova lguassú 1 
Educacão e História 

(Conc.l111ôo dct 1ª pógino) i na elevação das elitei; escla-recidas,_ 1 A Cruzada de Educaç�o e ! Fratermdade ac.;senta persistentemente suas bases lumiDobab em todos os muoicí- • pios e distritos da Putria. 1 Í
�:�d°:��otar a criança aban '4 

No�sai, crian(;as e nossos ., jovens que doslllam pela Pátria inteira, na data que se • con\'encionou �er a da nacionalidade, manter-se-ão !ir Dl�l) e aprimorarão a� nossas ehte� do legislati,·o e do exe� culivo, 

AGENCIA IN T ERNJ\ T IONAL 
f'_u_to Caminhões .. Auto Ônibus. Mllquinas Agrícol�•- Tratores de rodas 1 ratores _de �steiras. Motores u Oleo Orc,ct. Maqcinas P<tra ltodovtas' Pt:ças. Aces�or10s. Ohcma Mccãulca. Texaco, oa�onna. Oleo$ e Graxas: 

Alberto Cocozza, Industria, Lavoura o Comércio S. A. 
E O I  F I C �o P R Ô P R I  O 

� 

Rua Bernardino Melo. 1835 a 1849 - Tels. 44-J II e 196 - ftova lguassú

Os que lidam. hora a hora com ê-les, percebem, no� Meu� 
rora�õ�i-. crh:-tãoti e na bll8 
1°teligenc-ia esclaretit.la. a be 
pza dos dia" porvi11dour<Hi ! trcebem e pres�eotein na 
�ua_ honei-.tidade, ma 6U3 au ác1a, no "'eu de�as:-omhr1, 
:a 1.ma pt!rtinãcia. lJrot�nrto 
11 liE-rtosamen_te_ de�d" a.s H 
1 f'S d�sporhvas às tertúlias 
otelectuai; ... 

tranobordar para crer na re
cuperaçllo total de uma Pá
tria fade.da a de�ttnos glorio
sos, pela sua história, pelo• 
seus grandes lldere!:I. pela 
sua formação racial e cultu· 

Camionete Packard 
Vende-se uma camionete PACKARD para 12 passageiros, em ótimo esta�do de_ conservação. _ Preço : 45 mi lcruz71ros. - Ver e tratar na  rua  Bernardino Melo, 1919, 2o and., Sala 11.

. 
. . 

DJ.Ü _e�tft,, f.endo preparada� 
�tdatiz.ad� ... coi1trà o:-:- es 

�t_â,culus dt! circo do� dei. 4fos. Tt:mos moti\'vS a 

rttl 1 
. 
. . 

Sete de setembro pode nllo 
ser a liberdade tol>il, ma& é 
a ascese periódica e lnflexf· 
vai da marcha de libertação! 

Prefeitura Municipal d!l_ova lgnassfi 
Resolucão n. 389

Autotiz:o o Ch•fe do Exentivo a doar ár•a de t•rra 
pertencente õ Munlclpatldod• ao lguouU Bosque te Clube 

A Camara Mooicipal de No·n Igunú, por st-us r"'prese-otac
tes lf'gais, docrcta e eu sanciono o promulgo a srguioto Uo!oluçã > :  

Art. 1 °  - Fica o Prefeito '-1untclpal autorizado a doar 
à entidade desportiva situada nesta cidade, denominada 
Iguassú Basquete Clube, uma área de terra pertencente à 
Municipalidade. 

Paragrafo único - A doação de que trata este artigo 
está adstrita à observancia das normas constantes desta Re
solução. 

Art. 2° - O terreno doado destinar•se-á exclusivamen
te à construção da praça de esportes e sede social db refe
rida entidade. 

Art. 3º - Para efeito do disposto nos artigos prece
dentes à entidade beneficiada assinará termo de doação em 
que se obrigue a cumprir as exlgencias estipuladas no ort. 2°. 

PAragrato li nico - O ttrmo de doação serã transcrito 
na escritura que f1Jr outore-ad.a a entidade beneficiada 

Art. ·1º - A presente doação será declarada nul� e de 
nenhui:n de1tC?, se. dentro_ do prazo de cinco anos, não for cumprido o disposto no artigo 2º, 

Art. 5º - No caso de dissolução da entidade beneficiada, voltará o imóvel a pertencer à MuniclpohdAde, que ti· 
�=�t!/��

o
��l����-U

e quaisquer indenlz 1çõ�s por benf�ttorias 

d 
Art. 6° - A presente Rtsolução entrará em vi;.ior na et& de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as dl$POS!ções em conlra: io. 

?rcf,·ituu �'.J�:c-:pal de t\o•a Iguassü, 3 do setembro tl� 19!-4 
LUIZ 00111 ·\ RÃ E� - l'rof íto 



\ A cultura do melão E D I T A L !
Regbl,o d• lm6Yei1 da 2•. Clr 

José Cordeiro 
O segredo principal na cul tura do melão f a poda, ope� 

racJo desconhecida pd""s nosses horticultores. D�remos em 
Unhas gerai� uma de,c iç"o sue1.1ta da e .1ltur.1. 

cunscrlçao de Nova ltil,,.ºIIG 
. Rn�,,., D,oclrcio Ponto, Ofi ool S"b�lltwfo, on tx,:-cicio 

da 2• Circunsc,;çi:.o, Red. e 0ficinu : RuJ 
t?OCA - Orve $er do mh rJe- maio em diante. Na 

époc-a s<.'ca e ntces::.�nõ que se faça Hi 1n ig�; lo nas covas. 

At�ndtndo 110 qu8 /111 /oi ,., q,u,ufo fu,r (?d,e/1 de A r-auj,, 
L,-p,,.-, ,_ l�11dc10 _dt A,aujn Lr, 
t,,,,;,, '" '''"ª Euclrdts Larrnq14t,;, 
" /n'!-1 Rofih.al cio� R,is, dad•,., 
Cnttw ·nç,d,ndo nn iujf1Jr tt,
,:�rtn t ntlo subidn, f>t.r·u c-,m 
h11r1a,-,,,, a ci,-, cartorin à ruo 
fr. Gtlul�o Vargcn, tt

1 

90 , 
!>11/(n.- as tmf'Jnrtwrcia,;, d, Cri 
f 110/)() , 1.300,00, r,sfJtctivu
,n,.nt�. r,j,r,n tu as prtslac{Jet. 
,J,trasadas dos lot,s d, trrrem, 
�,,,,r,dn.ra nn · •  Bni,,,11 S1o tos ,,,,. ,, StJo DrHniâ,/', nn 20 dis
,,,, to dts t, Mutticipio, (}utima
los, f,ur llts prometidos com

t,ru,, • a<. que st vencertm ate 
tatu do pagamento, sob ptna 

./e d�corri-Jo o ptazo lt!"(ol dt 
10 dias, s,,,,.,. os compromissos 
rescindidos t cnnctladas as ru
/Jtctivos averbac0es, nos ter
mos do dtcrelo 3.079, d, 15 de 
Stlunbro de 1938, art, 14, 1>a. 
rogrofo 5°. Nova lguassú, 30 
le ogoslo de 1954. O Oficio/ :  

,�o XXHIII .� flYI lfoU�'SÚ (E,todo do Rio). OE SETEl' BRII OE J9ôl 
A cova deve s0r de ao x 20 cms. Umu vez ebertH. deve 

ser adubada com estt•rc·o dl• cu1r:ll brm curtido e mi�turado 
com t�rr.1 . De\'e ::\c-omp,1nh 1r e!. l:-1 adubRiçJ0 uma do'>e de 20 
8 50 gramas de adulm quirnico 1.:11mp\t.'to, adub,1 4ue cont ... 
nha em sua compo�içüo o:-. �t'�uintt-s demn1los ; f<l:oito, fós· 
foro e potassa. Estt> fldubo e en1.:01 ,lraào no co1n<�icio. Ele 
deve ser empregado ria cova em mistur,-t com w l!!1Ta t ster 
c�da e bem re\•ol\·j,{o, n fim de não queimar iH n•i7.l'S da 
futu1 a plnnta. 

A função do FHhthn qu(mit"o (• ! -1-talfcer a planta e da'r 
mt'ior rc!>istencia 8Ps l ni trnh,,s; sPm :1 h1b,.1çi5.o peidemos mui
t�is ff 1tos que soltf•m r\,i . p.!s q11 1n 'º nind1;1 nuvos. 

A terra que e11eh · ;1 t.'OV;\ dt>v1: ficar � uma altura do 
solo de fS cms. Qb.,;t'1 van lo uma cuitUnt,  n•,tnmos uns mon
Uculos Je terra onde vom1.1s deposi ttn ns sementes �m nume
ro de 10 que. uma vez nascidas. vã.l sofrer o d�sbaste, dei
xando-se as 2 mudas mais for te-. 

Nascidas as sementes e logo que apareçam as folhas 
que crescem depois das 2 primeiras (cot1ledoneo�). fbz-se 1, 
capação : eis al a primeira p:'d;,. Deco1 ridos :1lguns dias, a 
planta emite 2 brotos fortes. Deixam·se os ramos crescerem 
para podermos praticar a segunda podi:I acima da qu?nta fo
lha. em cada um deles. 

EstPs 2 g�lhos ap:11rados acima da quinta folho vão 
rmittr JJO\'OS galhos que sofrei ão ;_1 terceira poda acima �a 
quin t:l folh<t.. Podemos ainda. pratinr á quarta ;,o::1a C'b ·de· 
t·endv o mesmo critêrin õJdotado. Na terceira e quarta podas 
not�mos a emissão de muitos galhos que devem ser supri
midos (os mais fracos) c!eixando os res�antes bem distribui· 
do$ na planta. 

Quando .i,plrecem os melões novos é necessario colo
cnmos debaixo de cada fruto uma proteção com o fim de 
isolar o fruto da umidade do solo, evitando que o mesmo 
venha a a podrecer. 

Se o sol tor muito forte é nece::IS!lrio que se !aça o 
sombreamento com o fim de não serem queimados os me
lões. O melão sombreado cresce com uniformidade. sem man
chas e sem perigo de rachar, podendo amadurecer na pró
pria planta. 

O agricultor df>\"e ter observado que seus pés de me
lão dão muitas flores e pouco fruto, distantes da cova, nas 
pontas dos ramos e detinhados. A phnta gastou toda a sua 
energia em produzir galhos, folhas e llores masculinas, e, 
quando chegou a vez de produzir melão (flor femiuina). já 
estava esgot<ida. 

O horticultor com auxilio destas podas elimina diver
sas floradas que são todas masculinas, sem valor algum para 
a cultura; o que lntere�sa no caso são flores femininas que 
vão aparecer no final dos ramos. 

Auxiliado por estas operaçõ�s vamos trazer estes tru· 
tos para bem pe1 to da cova, assegurando-se-lhe uma melhor 
alimentação, conseguindo assim, sem duvidt.1, melhores frutos 

Chamamos a atenção do agricultor para não deixar 
mais do que 8 a 10  frutos por pé, sendo preferível menor 
numero, mas em compensação maiores frutos. 

� .... :: ........ : .. , ....... :.,�: ...... ....... ....

Roseo Deocleclo Pontes, 1-2 

(l ,.1 
P o l i  a de .Jeep 

, Bllu8·SB americano. Tra• 
tJr nas Lo1as Ma· 

racanã, av. Nilo Peç,:;nht1, 215, 
Nova Iguassú. 2-2 

·�
Comerciar 

12asa Ponerarla 
Coso Santo Antonio - Ser 

vlço Punerarlo - 0ullherm1na 
Ferreira da SIiva. Rua Mare 
chat Floriano, 2018. Tel. 86 -
Nova ll{UHIÚ. 

D i v e r s o s
Oelfla Pereira Montenegro -

Construtor. Av. Santos Dumont, 
626 - Telefone, 69 - Nova 
liuassú. 

Mondloca • alpim - Com
pra-se qualquer quant1dade, á 
Travessa Argentina, 43 - Bel. 
ford Roxo - Estado do Rln. 

.--------�-----------

CASA SANTOS 
: X-ALFAI -TA�IA SANTOS 

_ EM --

Milagres de Setembro 
vrnnn ESPECIAL 00 SEU 26°. ANIVERSARIO 
Durante êste mês 11endas sem lucros 

SÓME NTE 30 D IAS DE 

Milagres de Setembro 
GRUTA STO. ANTONIO

º = DA =-= 

l CASA S A N 'T' C) S 
81\R E RESTA U R A NTE 

Cozinha de t•. ordem. - Petisquei
ras à portuguesa e à brasileira.
Bebidas nacionais e estrangeiras. 
-- Especial idades em !rios e COD· 
senas das melhores procedeoclas.

HCRMIDA & RIBEIRO 

1 1-=
Ru
=
a
N
�
=
�!·
=
/�I!�!�� Pcixnto, 1�8 

do 
l�}BO

\ ManoelA :�!!�_�? Gama
RUA MARECHAL FLORIANO, 1954 (Em lrrnlo lo ponto) 

NOVA IGUASSU lSTADO DO RIO 

o COLEGIO lEOPOLOO E srns PATRONOS
CAUSAS Cl\'EIS, COMERCIAIS E CRIMINAIS 

Rua dr. Thibau, 299, apts. 101 e 102

Nova lguassú Estado do Rio 

- � ...
E O I T A-..::..

fl egictro de Im óvel!< da �l 
Me•�uita - 5• di,l rilo - Ncv� i'n"'""" gu,116 
G�h lío 1\lo:.ir:'I Filho _ Oficial do Reglst ia J" C1rcunsc .. i<.:"º - .=iº d1�trito. Mei:quita �'> f!, 

�ie Nova Igu��s�. F..shrio do Rio de Janeiro, et; 
e I r(.-1"'. 

. F::1z �ubllco que f>.�:1rt� SciamareUa, a.u:� ·- � ,ssm::1 1\-fana Chamar�lla. 1talrnna, viuv-1, domr � · � 11, Lizziew, ita1i:11no, casado, do c-omér("io, a prl.:ne � I! \. 
ta-:!a por sf'u bash.nte prr,curarlor Yi_lardo Salv·dr� r 
casad 1, lanador, reside_n�es e '1om1c11iados em i?r _ 
pos1t::1ram em seu cartono. à rua Getulin va.- . i.i 

idade, rle conformHade com o D""creto--Jei ·n �-�n « 
,1ezembro rte t9:J7 e $eu regulamento. De,.n�to:1 

@ 
15 rte setembro de ll/3�. mem,,rlal. p1::1nta (' doe D

. 
ferentes ao ln�eamento rle um-._ é.._r>a i:Je tP- re. / t;"'· 
ME:squit::t, 5n d1stritr:, deste M1Jmnp10, na 4003 :i t-- � � 
,uper!icie de 1 9.i.::::0,50 mPtroci: qu:i;rfrados. obje�an, '� 
crições do Registro de Imóveis da 1 3 rtr('uo:i::crtc-\o �s t-..,.. 
marca. nos livros _ n. 3_B<;, fls

_. 
2�4. sob n. �6.--:-, ,, ,1 •• �si:, 

fü:1, 1 H. sob n. 66.> e livro n . . i B ..... fls. 225, ...,ob n. 26 � � <lida em -14 lotes, tendo a maior parte destes, sto � 
a ãrea de ,16 1  .68 metros quadr ��os -"'lda 1.1m -r. 
-lua� ár<>as {A e B) srrvido pel,;s ru .. - e: 1 F "';� 
Lídia e l\fagno de Carvalho. sendo '3 �:-ea do ,! 
15.878.$2 metros quadrados e a das rua- de 3,�..- 1 
quadrados, per!az("nrlo assim a soperf1c1e d q � �;

) 
�.· 

quadrados. área de terreno essa com as se.r,:uintes n: 
confront:lção : ''Area de terra com frente para 11 �-. 
França Leite. por onde met1e duzentos (200) mitt 
Magno de Carvalho, numa extensão de cem flOO, rr .. 
ru& Lídia, também com um.t extensão de t"em ( r.o li' • 
medindo na l,nha dos fundos duzentos (200) metr,.1. 
confronta com Turibio Antune�. A .ârea acima :ksc':'l.ta ! 
ma:Ja por vi�te e quatro (2.t.) lotes. assim descrit� : L"a 
trezentos e cmquE>nta e um (351 ). treZF-ntns e cinquenta H 
(353), trezentos e cinquenta e C'inco (]::;5), trezer• , t 
quenta e sete (357), trezentos e cinquenta e nove {:'.$·i). ,. 
zentos e sessenta e um (Jf,1),  trezentos e sessenta � trêt(r 
trezentos e sessenh e cinco (365), trezentoc; e ses!ents ti:'! 
1:¼7), trezentos e sessenh e nove (�{t,9). trezenlos e �  
e um (371), trezentos e setent.t e três (373). trezr-r,ios u. 
tenta e cinco C::�75). trezentos e setenta e sete Ci:}, tffl& 
tos e setenta e nove (Ti'9) e trnentos e oitenta e m r. 
com frente para a rua Ce1. França I eite, medindo � 
12 50 de frente, igual largura na linha dos fundos, �or 
metro� de f'xtensão da frt>nte aos fundos de ernb<ls º" 
lotes n°'. noventa e q1·;Hro (94). noventa e seis (9 • e. ::, 
e oito (()R} e Cf'm (1 00). da rua Magno de Cnvalho, P<)r 
medem 1 2,50 de frente, i�ual largure na linha dos ":rÓJ 
:00 metros de extensão da fre-nte aos fundos. de irrbc: 
!ados� lotes n°'. oitenta e cinco re::}. oitenta e set,· F� 
tf'nta e no\'e {00) e noventa e um (91) cc,m frente 1)81'1 1 11  
Lidia, medindo cada lo1e 1 2  50 d e  fiente. igual lar;un 'li 
nha dos fundos. per 100 metros de extensão da tre11tu 1 
(undos de ambos os ladcs'', tudo de -,córdo cc,m a çlà 
::iprovada em 1 1  de fevereiro de 19.::;4, pela Pre!eitt:n dei 
Municipio. As impugnacões dos que se julj!arem preJt .,..,. 
deverão ser apresentadas em c-artório no pn,zo dP tnotl 
dias, contados da tercf>ira (3�) e ult'ma çublic-açã.o � 
Nova Iguassú, Q de agosto de 19.=:..t. O Oficial do Regislll 
G •tulio Moura Filha. '-

--

�o turno da manhii. no dia 30, formados os nlunoi:;, 
rlPpols da !11 aoht, a Oiretoru. Tecnlcn, prot.• ,\llrea Gonçul
v .. _. leu a,·ts alun<Hi em homenugem a Bezt>rra de Menezes 
" flE"guinte pa�ina: E D I T A L  carlos Rlberlo da Silua, 

O C'nlt>1,tio Leopolrh tem "º'"º patronoi- d,� _suas !-8.lfu; 
lira�ilairo� ilustres� homens e mulheres 11ue '1ign1hcaram �ua Raghtro de lmoYels da 2• Clr• 
vida. podcnrlo servir de exemplo ús n•)VUS geraçõeo. Sempr� cuntc,içôo de Nova lauauú 
qut? é pus�ivt'I, prestamos h011ti":1a�e11� ,� esses vultos glo 
rloso-.. na data do ::-eu nascimento. No 11i:1 25 de a�o:sto, s�- Rosto Dtoclteio Fon t,s, O/i
ria I,uiz L\l\'e..:: de Lima e :;nva. ,.., UuQue dt" C1:rxuu1, CUJ_<1 eia/ Substlluto, rm ,xtrcrcio, 
comemoração 1"õr:.1 a,Jiada em tudr) o Brasil, por uconter1- do 2• Clr-cun�uiçdo, 
mentus que sAo do c·onheí"lmento rio to•lo-=. Peln -pr,'!.enft

1 
at,ndendo ao 

Ontem, foi aniver�u.ri,, de mai.3 11n1 patrono. o dn saln qu• Ih, /vi requer-ido por Ma
�2. onde �f.tuda u i• sl-rie GinaMi.t1I. Trata-se 1.!e Adolfo He· notl /ocúrfo Ftrrt1ra, int,ma 
2.erra 1.Jt, MPne1:es. Se niio tem a populuriJatle 1l os ,,utro�. Archlm1des Pucci , Mario Au
t.ua vida merect- sempre le,mbra1h1 como um grsoc.lo exem- 1!.USto, por sa ,nconlror_,m •m 

pio d� lota -pela conqui�tf.l da culturti � açlo he�lazeJa. �as- ll'gar inurlo, po,a virtm _o 

ceu Adollo Be:t.erra de Menezes em lhacho do Sangue. _Ceu.- SIJ4 ca, t<Jric-, d rua dr. G�tu/10 
rã a 2Y dt! u�,,1-,to d1• 1.'1:-n . C'<inSel!lliU, a custa do$ �1;.unrf"s Vargas, n. 90, n,s�a c,dod,, 
,,:ae'riflcios. estudar medicina. l) iieU 6aLe-r, porém, ful UStli)IJ /JOl(Ur as i,n/)orta'1nas dt Cri 
e esLanjado em t,eot-fl<·ir1 11!1. pohreza. tendo sidv cognoml 21.822,50 e 26.238,00, r1t.f>tct,
oaô() ·•O M�dic11 do-s PoLres". Téndo i,braçado a religião vumtnt,, r,f,,,ntu âs -pruta
e�pirittt, numa ;.,pcwa. fot'il (, i ma�tuar, ('m que qualquer ctJ1s utrasudas dos lnt,s d, 
pr,,fitente dessa l),)utriua era chamado do louco. uu11 .... a :Jt-1· t,rr,no situudos no ••Sitio Rc
xou d1• diztr-H•. ;.ilto e- a Uom som, CJUt! era es-piritu J· oi O tiro Feliz", no 'º distr1tt> dtto·
t-PU profundo sentlmPot,, crbitão que II Yt!7. ,·iver uma no�re ,,. MutticiJ>io, B,lford Ruxo, 
«· fecunda existfnf"'IR, ,·onsai,-:rBda aos ne,�ensita<_loM que a . ele por ,tu prorn,tidus comprar, 
recorriam. toda a 1;1-;sb1t«;'ncia que fi0t1t� co11hecw,entoi,; tien , as qut s, t,·tnctr1m ª" 0 
tifiros lhe propor,•lona\'am o torta u ussi�tl•n,·lu moral e e!i dotã du pogam1"to, sfJIJ fHna
plrltual que u sua l1ood11<le lhe íospirtH a :1, drcorrido o prozo t,,:ol d, 

Morreu a 1 1  dt1 al,ril d� l!-:t(.t!I. numa cu�lnhs humilde 30 d,a.., ,,,.,,,. os comf,ror,w.- i 
,10 euburl,to do Hlo de .Janl-'iro. l: lt-�ou una u opul�nl,1 ht!· �os ,1sCmd1dvs ,  canctloddS tis 
rança <lt, t,xemplc, t1'� uma \ ldu hone,.ta, eh, trahalho. solida- ,, ... p,ctwas aurboc01,, ,,,,1; ,,,,, 1 
rieda<le t' tolarunciu. Palrunc, e,..1,lrltu�I do vo.ruu, ('H.·m.� de mos do o,t, 14, p,ud�raf, 5', 

I l"Krlda,Je no Htati il. o t-eU uomt1 � seruJ'.íl" l�·rtil1ru,Jo uos _la- do [J,c,1lv J.()79, á• J:'i d,- '!>'· 

ree, on.Je haja 41uem a,-rt-.llitt, 11n et1pl
.
nlu,il:du1.fo, outlc 1•xls·

, 

1rmbrv d, 1�1li N11fJa /;.:uo�,,, 

1 
ta eotriniE-nto. , :t.() ti• "K''�'º dt Jf){jil. U Of, 

hoflrn um doa pnueoi:: homens; ,�u(•, nn,tt• mu_ndu. pode- d<Jl Ro1eo Otoch:cio Pon1�: 
dtzer-ee crlttf:10,pur11uo awuu uo prvx1mo ,·vmu li IH urntowv. J -

Oespacha ntt Oficial da Secreta
ria de: Seguranç-i P,lbllca fu�to 
à Otlegacla de Pollcla nesta 
cidade. l�ua Gélullo VHgas, 225 
"1011;a l2uassú, E. do mo. 

!�MJ\ZEM INDJ�PENDENCU
. . !1trzinge1 r�'· 
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