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� �í::t\,.,�; Educacão e His16ria

,lul rfe OraçAo flll!'I, f'rian\.'ft"io 
r,elA Pnz, u pec1hln cio "BurPuu 
Jnternntlonal ('nthollqur de 
1·Enfitor.e 

Foi uma inlc:-l11tiva do ("ar 
1ial llauríce Feitio. Nossos Candidatos 

mos de1:1pertadoi4, pehn� eg<"A n 
1htln-.c11,- ,·rimes ,te tf,da 110 1 , 
,•11rnltt rrimtnA 1_ 1-: cometul, " 
pn .. •·pohllrn," q11e se ur,,. , 
ra,11 em <·on1lld,1t1111 f\ rnri;:,,e 
11 ,lmlnl�trutl \'08 ! 

Nem u� morlo:1 !11!\o rec:pci 
lados mal� oos seus t1:mu los' 

E
m l'io, a Jgunssú qu11s<· tudo, h(•m ou mal . tem 

si• t1,·sl'nvnh 11!0 ,•,ll·aordin,hiament,•. \"ejam 
por P,emplo. o <'!ISO ela fc•ira-Ji,·re. que Rlll' 

j!ill ,. Fnl•re,·h·,• por !lh\'U das nl're�si.tades imt• 
Jiat,1s da popularão ij!uasstmnn Ao tl'mpo l'ffi 
que s,• l' '.>nstruiu o_ m,•n·adinho_ Santo �ntônin, 
t·nm \'úr1os rl'purl1mcnlos destinados nuo só ;\ 
"enda rrrmant·nle de n•rduras e legumes. mas 
ainda de a,·es e oyos. leite , cnrnes frescas. secos 
e molhudns. a fe1ra-li\'rt' era diminuta, nela se 
c,pondo quase que �.-. os produtos provenientes 
de nossa pequena lavourn, tanto que. nos dias de 
maior moYimentn. como ocorrin e ainda hoje 
ocorre nos domín�os, poucos (' ram os vendedo 
res qul' firavnm do lado de fora do m!'rcadinho, 
a�sim mesmo porque, no centro daquele novo 
\'endedouro. o qual projeta \'am manter lindamen 
te ajardinado. niin se permitia tossem instalados 
os homens do campo. 

Teve razão Pio XII  eoro-
lbendo os crlançus como to- Newton Gonçalves de Barros • 

d Caminhamos para mais uma ttlroretc• de nossos eseJos F•peclal para o CORREIO DA LAVOl.:RA prática admirável da demo-de paz' D Os odolescentes. an�u,tia ca0 nem para as crianças dia! de preces lnfanUs p<-la I cracla rmocracla que serii. 
dos <'m i-ua maioria. de<'ep<-lo pobre�- . E�rreveu para as paz' cristã. em breve. P'>r c irc.nn•-
na<los com os maus e,cm- crianças. Nivelou-as tôdas : 

. .  
�1�.

las e lnJuoções lalle-.,-
plos. nBo elevariam seu, co- brancas. preta•. mestiças, do ,\ prece de Sua Santlda•le A d 1 ratões 1h altitudes: excelsa!'l . .  morro. da ,·tia. da prata. ves- 8 preces ª' cr anta9 Se· 

O d I entretanto. p•de r:111ltn. H,\ rAo ouvld•• p�lo, mentores s adultos. preocupa os de- tida.., de veluc o ou de tra- um trecho em qne diz : ··Ft1. ,,.plrituah1 da humanidurle.masiudumente rom os lnte- pos . . .  Tôda• 1 zel (,Jeaús) que to,los lorme nós O sabemos. resse� mu.terlniM, tncapaze"' de A lnfàocla (• uma só em 6 r m esquerer s ua s  odiosidade•. todo o universo. Traquina, mos uma • am ª· uol lu 
I 

E para que a paz •e laça 
não poderiam Ple\"ar " e  u s brincalhona. i,,crrideote. cho -.ob vos�a proteção e em vo"t- na Terra, para que O amor
pensamentos al�m do telha- r o • a. mei�a. respoodooa_ ;o amor·· reine entre oós. 16 haverA 
do de suas residéncias. dependendo do ambiente, da \!ais além : "Alas!J\i tle to dois camlnuos : a reforma mo-

As crianças ainda n!lo so- ocasião. dos os homens as l<l�las e a, ral dos perversos ou o •eu 
Reparem agora <·omo �<' mostrn a feira-livre, li Irem a ama�ura das desllu- so rondo. um coraçno que obras do egolsmo que sepa afaSlamento de nosso convl-

começar no mercadinho superlotado para se sões não guarda ódios por mais mm un• � ... outros o, tllbo, vlo. A primeira eeleçno de.e
estender por uns n uatrocentos metros, descendo A• crianças abastadas. lon de alguos minutos ! do Pai Celestlal". •er pelo voto. 

da 1 ,, �e do• e arinhos paternos ou A I  n d a mais: "Se os ho A história da humani ' e 
a rua Bernardino �leio. Hoje Pm dia ali tudo se materno�. ocultam suas •au- Perdôa o p&t que entra em- mPos .. sP Amarem Pntre •I e
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t
u"en,pª,",. vende, desde as Yerduras e lej!umes que in- dades n os colos das babá•. bria�ado e ª espanca lnex " 0 

l·u�tamentn \'iÍO sendo drsconsidcrados. postos de ou en\'ol\'em sua atencilo na, plicA"elmente. E O tld,·11d' 11ª""� 00 mo.do ,tJrJ.,dcire os que �e Jul�am eterno• ' . h quando o vizinho raz chalaça p:11. <' "' trinnças po<lerãn '"' veocedore• pela trapaça. l'ela lado. "jogados !nm" em benefiC'iO de outras mer :!�ª�//::'J:�·��s 
d:�vó�s

!

torle- dor
e
(·b,d

rõioa
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0 homem do vozel-
v,•r sem t�mcr o• lrnrrore- mentira. pelo embuste ! 

cadorias até pássaros, aves e ovos. carnes As crianças abandonadas. de uma nova guerra" Os nossos candidatos tle\'C• 
fre•cas de poreo e cabrito. peixe. secos e mo sem lnr. sem pais. sem apóio rilo que a abraça perante o • r!lo ser, antes do mais na1IJ1, 
lhados. louças e ferra!!en�. flores naturais e arti- olicial. dormem nos vúos dos eleitomdo e. no dia sej!ulnte. :-ló,. os adultos. q 11e lemo, os que po.suem 11 capacida-c· 1 . 1 nem lhe põe n ,· lsta sõbre a ,1 1 1 J · b de de om11r. Não o, que •� liciais. a•tigos dt• armarinho. fazendas e roupas arran >u-ceus. ou nas pra e- fare de amiºO espontànco ! t, par,, '" ª' < e •·•n•. 'ª e-

1 -. 
) • d . leiraH de aço <las baoCO.!-. de r-, mo"' perf1�ltJ1m,•n te que sll'lt-- blazunam de cric1tà1•s. ma"' 

feiras, e rnpeus, ("a \'lldos e toda sorte e qum- jorn:tl <. e ,onham com os an Perdôa a duma de Joia• e pa la ,· rit •  atravessurum ,� trazem o ódio u o egots11u, 
qutlharia�. \'em muita �ente de  fora, sobretudo jos. t,ritantes d,• !rio ou com cigarro entre os dedos que culus r tinizirAo dois mi lênio• uos coraçõe•.
do Distrito Federal, fazer a feira nesta cidade, estiimni:os intoxicados d o , lhe d\u umf �ºº�j 00 um e sú aprcg,,,1ram e l\pre·'"" Nossos c11mlldatns jd d,• 
expl0rando di\'t'r�o:-: arti•ToR. A Jla rtir de urna hO· re$to� de gul111seimas ganhot- : �r
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dce 1·1ln o amor univer�al ! º mow,trarrun oa \� t1lncomun1 , c.•m 

d d d " . l t nos botequim�. O sol os dt>"I I nu qu r \e u 1 < ! _ 

1 
. suas paltLvrK�. em litHl::J urlil.:'0 ... rn a . ma ru!!a _a comC>Ç'.lm a sur-inr, sono en OR. , pe, tar,t para O reboliço ale- uma vnga na Escola Puhhca.. . • • em sua propaganda. em ""' 

os primt•tros_ fE:1rant�s. mesmo em tempo rngrato. gre e indllerent� do dia sem- . O roraçilo da criança � o Somns t
_
im pov_o de 9.)' 0 de ,·Ida sol'lul, se querem o 1·a11-

cb uvoso e frio, a [Jm de arrumarem no ('hão a� pre no\·n.. umco q ue pode ele\·ar-se. homen� QUl" �e J1ZJ111 t'rl!;L.lth f'Or e a gt!par11cão. ou a cnm· 
suag m�rcadorias traziduR em nr·indes embrulhos .., realmente. ate os arcanos tio O c�p1r1t1� mn ar1rm.l ... ser ,, preensão e a l'uz lmplornda� · ' '"" ( ,., • Senhor ! 

1 
Brasil n " l 'átrin tio 1·.vangt• pelos lal>lo'C inocent�;:; 1la'i pelo �ldr1�0 ou Jevantnrl'm as suas barracas. Pio XII niio escreveu a sua Teve razão Pio XH quan,lo lho e o C_nraç,in dn \lt_1 11,lo'·- crianças tio Brasol e tio 1111111-Tambcm vao chegando r111dos11mcnte as carroças oração para as crianças ro deseJou uma cruzada mua- A cada 1ns1.111te. por,•111. sn do 1 

Café com le ite e 
e os caminh<ies 1•arregados, à luz complementar
das Yelas nas harracas já armadas, aos gritos 
absurdos dos carregad<>res e às yêzes das vozes 
de prote�to dos feirante,; quase atropelados, que 
mterrompem as batidas do martelo para se li  
vrar, de um salto, dos veículos sem direção. B

rilhante colega do Fôro. "cabeça fria", como analista Governos, Partidos ou ldeo-coereote com a sua pie- sereno dos últimos eventos loglas e menos ainda de CI-
Ao alv<>rccer, q uando invariàYelmente repica o i�;�id:�;;Çà\�a!•a�_

emi������ politi\otm
d
ilitar

1
es 

1
e nao

d
as

b
s_u- dadao

1
s. 

ê
p
1
ereci

ó
vei_• ê�tes

1
. en

sino da i lireJa e se ou,·e a voz do venerando nos com um i�editoral. em 
mtt a , u e qu xo esca e ,s quan o e pr proo � e erno 

moos. ,João �lüsch dirigida aos fiéis, muitas pes- que luz critica apaixonada ao :â:::it 
de Jatos coatempo-
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1
:��u�bl� soas Ja se aclmm na fl-ir2, em sua maioria se- nosso artiguete "Exame de Ademais. ainda não pude Rematando. rettmo o tio do 

nhoras, al!!umas cm companhia de empregadas. cooso·i�ocia ch·,co··. parodiao- comp,cender por que . entre meu racioclnio. condensado 
levando bol�as de lona ou crot·hé. ,Já uma vez do lhe até O 111010· nó,. latinos e tropicais. •6 s� nu Ululo dêste artiguetc. 
bem cluro o dia, são <"entenas de pessoas que Ora. r.•rcbro e coração ndº ªdmite. em Politica. uma das O mal do Brasil. descle 1930, costumam nfinf\r muito na or- duas censurAvei� atitudes ex- 0 ,,osso êrr,, co,nun, 11 to·lo· &e mO\'l'm na !rira, <'nmprando e enchendo as questraçào da n,lologla hu- trem . .. · 1 , ' 
&U.lS bolsa,;, par,l t,!arantJr Cffi CfiC:::a Uffi 8}mÔÇ0 OU mana.: dei,unem �p mais fre d 

Uh . or g'O\'ermsmo O· oq, c-iclacfâOtl, fflÍ lermo� aban 
B.Jantararto diíerl'nte dos outros dias da semana, quentt•mente <io que marido :;:i: ,';';,',���Alie�� 

"oposlcionls dunatlo. pela fôrça das armas 
b e mull e tio voto popular. 11 t!-udicio-em ml'!horado, farto e J!:OStoso !\las. o que vem j '0' • Não sou Idólatra de ho- nal política republicnnn cio acontecendo a�ora n� leira, principalmente dr- . E" que "o coraçfio ltm ra- mens, seoilo de idéias. "calé com leite". º" seJu. o 
Pois ,. IJ l· l"á l· zões que a própria razão des- A d I é d I revezame tio aove n•m t 1 que se prr,lulU - em oa ,'lra, a 1 . � _ que � :' coubece··. no lilosólico con- 1·1ma os ,enem ritos a , � r • en n 
&e esll':1clesse ,•m frente do novo ed11lc10 elo � o- ceitn francês. po1111larizatlo nt(• Pátria (Tiradentes, José Bo de Silo Paulo e �l i nas Oerais,
:r nifúdu, Dm1ue de Caxias, Ba- graças ao qual li\'emol!i pre· um, é uma dc�ori,ranização tal que Cn\'ergonha . em 11111 carnarnl carioca. rão do Rio füunco, etc. , colo- ,,de11tes da estatt:ra de um e entristece a gente i�uas�uana As mercadorias I _ Ni!o t• '.' paixA<> uma vera co. sem he.,taçúo. 0 próprio ltodrigues Alves (paulista) ou e as barracas n.:o �e separam nem se distin:?uem mtuxlCll�-ao. que le\'a o bo· Bra•II. smte,e de todos o, de um Afonso Pena (mineiro ). 
de um lado e de outro da rua, de modo a deixa-. �u�:'. ,ªiuºan
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r l :1. "' mentos. 
1 

nf�trativn e moralic.laüe pú-i:m um espaço l ivre no centro para os que a ª 
J 
prática do crime·> o ílrasit não é, e Jamuis O hllca e privada. Yao comprar. Tudo se mistura e contunde, é um !::is porque pretiro ficar de ser/1. propriedade provutla de Um •!lendo eu proporia à ,·a1,·ém dtficilimo, as pessoas muitas senhoras --·--- lima das lin- Af senhoruas - andam aos boléus. aos trambo j dao esperança.. L A P I S . . .  

hões t·onstran�cdores num autêntico ca!'arnaum. I senão !li uma 
ã ""plêodida r•a 

S o inúl!"eras as reclamaçõe8 que temos ou\'ido lidude da nos.• 
não s6 dos feirantes. ma1 principalmente dos que Poesia Lo  i z  V ER S O S  S I M P L E S  compram. estranhando a desor�anização em que Otá\'lo - aca 

ela se cnc-ontra rle maneira a causar sérios em- hn de 111 1 10 0 
S I LV I N O  S I LVEI RA baraços tanto a' uns cc,mo a outros. l"rgc, portan- �car oo, c o m 

t rnleressante h, rlnho um pu 
I
do• meus dois primeiros li- no livro nno toram e1cofül-o, uma provirlilncia ené1·g1ca da Prefeitura Muni- nhudu de ,crso, s1mplc• e "º' e outra, eram ainda lné- uus por A, B ou C. E. se eu 

C1pal, por intermétlio de sua repartição fiscaliza- h . .rm«n10sos. d1lus Quero deixa r  ,,qul o cltaHse os nomes doa meus dora. no sentido dt: organizar melhor a feira on- · Trorns'• � 0 seu tflulo. m,•u nl(radcC'ln1ento a doze 1lu•tr�s e valiosos votaotea 
de ela se instala presentemente ou em outro lo- A apre.eataç,1u gráltca <la tro,·.ulores e oi to le,tcm•• de potlurla parecer que os tive•· 
C l ··Eli-1ne''. de Hl·lu HorJzonle. d1, í'rsos pontos do Hr�,.,1I. se to1oao<lo como pndrlohos a mais conveniente, de pôr tudo em ordem, se m•rern Ju,tus elo�10, que nw nJu,larum a seleclo 

I 
ou lladore� do tõdas 88 Tro-Parando as barracas e 1·e iranteR cr,m,oant� ü!-; Lut1. Otu,io t.• um escri tor 11 ... n,1r t'sl,l<i Tron1H. Nilo ot1 rito Vd� aqui pr�beote:s··. 

Dlercad,Jrias que venderem e deixar rigorosam (•n- renonu• ll rma1to, nos t.·entros non11nntinentr, porquu n ü o Transcrtn amo::, um dos tó 
te desempedida uma faixa para "� que <"Omprum �i���rmi do Bru1.,t1 e de Por quero torou-Jus respummveb picos tio •aviso nos poc-tas e 
le ]f)Cc,mover"nl com rl·l..i.tiva 1ac1hdndc, livre.;. . A stt.a nlma l? ,·0 1110 uft'I• 

pela. e ... n,lha de cem l'ro,·a! ·

1 

escritoré-::i•. e1n an1ho. e QUfl 
1 

� ••lil 11° h\ro. A e�lec,·Jo tentlo ishlo O\MI fôrà fornecido íh•r Luiz pe o menos dos afoitos ... amelots� e dos enJ.{ra- fio� utwrta à� carw,a"> ct,t llt, ft'lta apenas •·utre ,1t1zPntas Otu.,· lo; Çadinhos intencionalmente dcs('t1idado_s . . Hâ jc
,
ít��· 1 '

e
�.11 l111u arli:1t.a il t· "Su.ud.i· 1 rnvu!-1 qut, ru·t-viam�uto (':i· "Em 9 tio outul>ro do l!r.J 

cr,m boa ,·ontaJe e f1rrncza de proposttos, JMI d de mu1U �a111Jade ''' e d:, c..·olht (e o:1u uo m!rnero total ,  co1.11Ulnt>i t•nin o poi.-l1l i'!) Oa 
ae colocar em ordem n leira·li\' re . Mas o 'llll' · L'm corução em tt>rouru 

t:
. 

d.�� m�nhtu ouu.dras) e. tarn- ' Cp-stu .Sa11tu1 - ilono ilu1 Edl-
d 1 

\ 
1 l,,t-m. case reaultatlo 111uil sçn · çoP� Maut,itne_ira. tJU Uelo UVidamos haja ji,ito (> de os feirantes si, 1\ ru nss m •e _cxprc'8a no prora. ti,, de.-urrenlu �a upuruçAo !iur120nte - " publlca,no do l'trn Le qut.-m sem ordt;"m legal, l l 1t•t-- toma o cli- dt,•, 4�', "'.l.rc,'-rª do,i votos d� vlute pesHoa,. 1 mt•u llvrinl,o ··Trova$" edtanDbetro a tróc� de protegê· los ... de na<Ju ocSte ll..Cr��Lll:

0;·����eJ:�!�:! lon;cHaument�e· ücontecerú que i,1° presentt' o uen Renàto BawulhH da!:i l ro\'as que 011\âo I tista Nunt:'& Eot�iuet Ul"'tfltl 

· - '--

açúcar 
renovação, boje lmpraticánl. 
do sabvroso "café com leite", 
que let a graotleza da ltc
pública :  o adlclonamcnt" ,1,, 
açúcar Oumioense. i.tn (, 1\ 
co-partlclpaçllo pollllqa tio E,
tatlo do füo. 

Restaurar-se-ia deslarte a 
blslórlCI\ polltlca tias · Pr,,
vlnclas Uuidas·' quo. duranto 
a R�gênela. salvagU11rdo11 " 
unltlade do inlaote Império 
braganllno, dominando ns  r.·
beliões dos f'arrapoir. d., 11.t -
!alada e da Sablnada 

São Paulo. Minas e E,ta,lll 
do llio, se se uol••em. poli<' 
riam salvar o Bra•II. 

Quem ollo tomaria. C:e bom 
grado, após a Indigestão 110 
cburraaco gaúcho, o oosso all
meutlclo "calé com leile o 
açúcar" ? 

Eu, pato meo08. oilo o tl,s
peoso tõdas as maahis .. 

R. F. M 

mesma noite ao rererido 1r. 
Da Coata Santos a lmporün
cla de aels mil cruaelros '"N
lereotes à metade de dozo 
mil cruzeiros, pela publicaçlo 
de três mll exemplares do li
vro "Trovaa'•, o qual senl pu
blicado pelas Edições Manti
queira, oo prazo méxlmo de 
noventa dtao .. .'·, conforme a 
carta-recfüo que tenho era 
m e u poder. Pooteriormeote 
êste orçamento !oi aumenta, 
do para dezoito mil cruzeiros. 
Para perrazer a metaile '10 
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porUlucla de sei• mH crua�t
roe. entr�guel por ttuo. orllt',11 
(em carta ti� 30 de outul>ro d� 
19:;J) no 11r  João liuall>erlo 
'torreno ihL Oosta As p:·u·t•t"b,i 
,lt0 CrS l !UU0.00 o l'rt 1 5:lll t>I 
e ruai-s nlntJR ao tor l la t ., 4 
ta pelo CorTeio - t'r$ &111 1 • 10 
l'afi:'��

l

c::·�;.<;:ÓJ
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�:�:� 
ram- se 01 dias, \18 n1t.·�e�. o 
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Os presos brigaram t�:
u
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<
'ÍI;,�� ����f,ld�>S 

A
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o
��lr�� dâ Dele�11cio lnrnl A dfj/lpo�lçlln dn ,Juiz. desent('nderam-c;;e 

hú <lia"' e entraram ern lutu corporal Fra.nci�co AncJr� �aiu 
gravemente ft>ritlo na rabeca e foi Internado no llospital. 

Dois suiddios ��,<l�1
��.�

1º, .. �!.b,u��el1�·�q�!r�1r:-�'H:;;;;ll 
formicida em su11 rtsldencta. ::\ ruu cel Frnnri"IC'O Soa rc-�. 
ta� r. a 

+ Trmbl'm Dh·o. Al\"0s tio� Santo�. ile Ht anos. rnsa 
rla rom Arlindo �tariauo da Silva. toowu rnrmici,la em sua f"nqn, em Hcli6pnlis. t'm C'OllSO()IIOncía de cl�sentendírnentns 
<·om seu espm,o. 

Dois mortos na Rodovia f,1!'.'1c,�it\l�rr��ª ��,!�'!· 
fui tincontrado nn Hu lovla P1·(>�i,h1nh\ Outra. qu1l11111etro Ja 
11 nu·po do Hc11C _Jlenrique ,10� Suntn;.:, nlrop�hulu por um 
, c,iculu uno id�u lil1cud 11. 

• Taml.1(• 111 ttu PrE>sldonte Dutrn qnilomolro 1:-i, o 
tuspetor Buh·tho enco11Lrou o corpo de um homem tJe i<lttn 
tldüde descoBhecitla, apresenlau,lu btnnls e,·tdeutes de que 
fôra morto a tiros. 

Mortas as <rianças pelo ônibus :�:�ta�!rr�� �� pa�sar pela rua Barros Juo)or o auto-onibus n. 18 da Em
prêsa Sao Miguel, dirigido por Alclr Macedo da Silva. pare
ce que perdeu a direção e fot C(1lher no passeio os dois 
Irmãos Jovaldo, de 5. e An�ela Maria, de 3 anos, filhos de 
João Teles Ferreira e Mana G redilba Coelho. residente& 
naquela rua, n. 66, e. 3. A meaioa morreu no local e o me
n ino ao receber os primeiros socorros no Ho:,pital. O fato 
consternou a população fguassuana. 

CORRE IO  DA LAVOURA

OLU>IA DO I EITOQ 

Sôbre a construção da sede do E. C. lguassú
De um •leLtor assíduo recebemo!'! a ;eguinte carta 
Nova Jgua�su, 17 de H'tPmbro de IIJA. 
limo. Sr Secret:.r10 do CORREIO DA LAVOURA s-,11dqçõe�. 
Yelhr, leitor quf' seu de sua tradicional Colh--.. CORR_EIO _DA LAVOURA. � amigo ini.-ondicional do E. e. I�uassu, <'UJ� traJPtoria ncompanho dC" h!i. muitos i.nos. v1:1lho·me �o p1i:sl·11t.>, c_ontando com o alto e�pírito de coo\1eraçáo de 

!. S .• PH9 s:1_Jtc.:1l_Ar-lhc uma nota rerne :.te áquele c-lube, no que d11 respe-itQ •• construcãu da nova se -\r, qu� tantos �sso· c1ados espE>11tm ansiosamente. 
Como h-1 a�,embléa marca, ia par;1 brevf'S dias. e �omo os O!'qu:telos I espons1ivcis p1:.>IO fornedmento dos cálculos demorsm de na�:c,1 h.1mente ,w su:, ;.presentação, o que, por veil.es, Já n 1,np es!;:lo rle quf' trabalham de graça, sem o comprom s -o _ cios_ contr,itos, (salvo motivos mais fortes). para t>v1tar os 11lf'V1l:1v,:,\'\ prejuizo�. decorrentes da procrastinação l.1s ubra:-1 � l!flCürecin1en o d1ario do materi.11 de construção,cd1a ,.. V. S. uina nola em seu conceitu1:>do jornal, no senti-do d� b.lertnr os associados para tão importante assunto, a Jer d1scu 1 ido na proxima assembléia. 
Triste l!: dizer, mc1s os Bi qultetos só vêm explicar o andamento dos cálculos, quando dispõem de automovel, o que d I a impressão de que não têm prejsa e trabalham de f,wor. quando devem ser cientificados da inadíabilidade de propósitos, da urgenda de inicio da construção. Porque, para cada dia de atraso, hâ encarecimento correspondente das peças a serem empregadtts. 
Como associado do clube e amigo desta terra, muito 

desejamos que em breve se inicie esta grande obra, tão útil à mocidade iguassu;:ina. 
Muito grato pelo que puder fazer.- LEITOR ASSIDUO 

�. !:lBI ·; ::,��::;�:!·;;�: :\��1�'.:�:���:' .2: 
E. C. IGUASSU'

Resumo dos atos do 

sr. Presidente : 

Onmir:i:?, , 'l I}' 

CURS_�,,,�� _o���OG_�Af !�. �W� l-'l' taoa, ., solefll· ode de entrl!g I de d,Jln . L r 
rlati,ógraf<>-; d'l 11CurscJ dP Dal1to2:raíia w:h, t• 
seme ,tre e!� 1'1-"l. corn sede "li av. lr�ne. ru 

1�Ue:.ri � de, pr('sidan'IO d o D"'ptttad,> 1'�ed,�·al G�t'.lli,� n • i 
\T'lura. F1L,·ram parte tia mes,1, ,. ,no convid 8arb, .._ o g�n. A,1gust,, �-T�g2es;;1 Pf'r.,,lra a Cunh:1 

a 01 ! 
Pr<'sid,..nt,• d t C ,rn�r� \Tunie p·1l. s;r ,Jod• ff!�,i�r, 
Put,lko. sr- naul Ant �nt. ri;) S1I• � Jr t b.-h ' -1 T � 
A•1t('nor A'THH'll Col trir F'.,.d1..>1.al e a Diret'l P,1; g;

J
:���a Moritdro a S11,. a, ol�m do r ranintc,, •p:J f 

no!1. p �;:,•:i�s"��f��\!
ª

:r 
medalh;:is d, mérato •os lU.t 

A on-ieira of1c1;:il da tu <lia to1 ,1 1;:i MJria r, A st-i. Nl'.'1dc _d� . Aline, Ja t . rnbem fat u a _ .......:� p f..!Ser:ç3 rias nutond , ... es e dema_1s c mvl, a1oi f ad "" 
,IP, numi:ro comp;1re('e1 -am :'i fe�ttva $olemC,ad�_ qui:,, t t l.t>S ser\'irJ li·Se dof'"('S, gu'ir,m 1 ,·h in tH•nhi:,,. ,� .._os f 

luldot o�
t>

��!
º 

n:�
ª

���i��;9
5
!3 �:d�;_ ahmos, r1�0 u� 

1 '1 tu2:ar ; R rb<:-ns Nasc:im,?nto do .\ra•JJo· ?'I �e Lopes Baraun ; �iº lu�_u r.iana C1rdeiro ÍÕr uc.ir ' 
luga r :  .To11;é Bi:trroso da Silva. ..,a , 

Marly Macedo, !\lnrlene SilvPir3 Barh�sa Ali ques do,; Rei�. J\nlon o Lustos:i Oi,..arti;_,, Tc;ua p'"l • Neide 4'.'-lm ida da .'1lva. Ann·1 Gtrhndr- Trem t:;; Ap3r�c1da C. �ilva, Jacyra Per, ira, Nelson Cardo 1i lorge M1trf? .José Cu!-sa, .Torg Gu1m�rde, R-n - 1 �an tos d� <?liveira, D?ra Ott�n, de_ O'·vc1r , Nt v 11 ! to de Ohve1ra. E"'.aml da, S11,ia Dias, F1ancisco <- 1 ('1lho. Odete Qu1r1no. Neyr Ruiz Sanches Uda ª Silva, Manoel Teixeira, Iar_a Feliciano d.:i Cunh1, A�• rnes �arbosa, Ah:1:1ro Henrique 1e A. T�vares, C rm r da Stlva. Eden D1niz. Fenato !\Joreira de M, o, J..-. _ Si_lva, Iléa Mai:-1 Vieira. Waldesino Augusto �!iriai/p �1céa Sarandy. Oh S�lvr. M•,uha. Murilo Costa 
E:nesto S�nra Mala!,da. _lldEbran:C\ MMques Lfim- t Silva Oliveira. Gendda Brito Almelda, Rem,to Mort 11 pdio. Lêda �antana Es:teves, Eh�ne Mendes Calananr , .. Mariani, Maria José Ribfiro Rc,sa. D'"1cinea M·-·nfl t>i;--

DATAS INTIMAS 
t�ªf/{:!ifa�

s 
ii

r
:ri!f;,;t

lr�%: 18,20. 1 9,55 e ,!,:lo 
Fizeram anos neste mês : 25 (sábado). na igreja Matriz Segunda a quarta !eira -
13. prof. Newton Gonçalves desta cidade. ao 'rerco. La- •·o destino me pe!'segue", com 

de Barros, nosso distinto amt- dainha e Benção do SS. Sa- Susan Havward e Charlton. 
go e apreciado colaborador cramento, em intencão à alma ttestoo. 
desta kolha; de S:') 'I inesquecivel e h  e f e 

1:l, prof.ª Elza Silva de AI- Slf.\'INO DE AZEREDO, ante
meirh1, esposa do prof. Leo- cipando aqui agradecimentos 
nardo Carielo de Almeida; a quantos comparecerem ao 

J:-l. d. Leocadia dos Santos ato religioso. 

Quiuta.-feira a domingo -

������ e 
A

}���:��do
c0

La m1:s�� 

Ferreira. espo�a do sr. Gene- Nova lguassli , setembro, 1954. Aguardem : ··o homem que 
sio ,José Ferreira; o mundo esq110ceu" 

a) Arquivar o of. 3í/54, dos 
Serviços Auxiliares de Educa
ção Pública, e o convit� para 
a missa de 7° dia de Paulo 
Benatti; b) agradacer a circu
lar de 1° de agosto último da 
Feder1:1ção Fluminense de Ca
ç� e Tiro; e) designar o dire� 
tor Nelson Marcos Belém para 
representar êste Clube na fes
ta do Curso Washington Luiz, 
a re111izar-se a 18 do corrente. 

Jo�o Alves da Silva. Jorge Clemente _Manltnc t ., Eh1,.abeth Soares. L1:1unmco Marques Q1Jirmo, Ntlsor AI vJ, t\hrly Ribeiro B rreto. Antc.nio Jose Peixoto, J ._ 
,ieiros Costa. CE"lso Tdxeira Ramos. Manuel Pe�t- ra 11 
\Valdemar An1unes. Sebastião Moura Silva e 'orge "::-

.--------------------

Dr. Humberto Gentil Baroni 
1 

1:i, d. Linazora d e Barros, ----------
esposa do sr. João Elias de 
Barros: 17. menino Pedro Luiz Fer-

13, jovem Almir M. Sampaio; nandes: 
1a. d_ Cecília Chaves Lopes, 1 7. menino Roberlo. lilho do 

esposa do sr. Bento Chaves sr. Cesar Torraca e de d. Au-
Lopes: renice Bastos Torraca; 

13. prol. Candido Ferreira 17, sta. Gilda Flores Ferrei-da Silva Pinto. conhecido di- ral: 70 d. TJtelina de Azevedo retor do Instituto Silva Pinto, 
cujus professores e alunos se Silva, esposa do sr. Moriah confraternizaram nesse dia, Silva; homenageando o aniversa· 1 7. cel . Nicolau Rodrigues 
r1ante: da Sil\•o, estimado presidente 

CINE VERDE 
Hoje - ''A !>andeira negra''. 

com Louis Hayward e Patri
cia Medina. 

De segunda a domingo 
"0 maior espetáculo da ter· 
ra", com Coroell Wilde, Betty 
Hutton e Charlton Heston-

Agradecimento 14,  menino Guaraclpe ,Jun- do E. l '. Jguassll. qul�i

.
r
�.ºs��3�t� Soares Baro- Fizeram anos ontew : Sirvo.me deste meio para 

n1, esposa do sr, Humberto a
Agr

r
t
a
u

dr e

d
c
a
ersd,·1

e,,a
c
.
0

D
ra

o
ç
r�?n��! �!� B ·. - sr. Jono Paulo DutrR: b 

�
r4�n�

enino Edilton, !ilho do - sr. Evandio e sta. Lfgia nela. Orlando Soares e ,J osé 
f L o e · 1 d AI Reis \�leira: uc  Moura o muito que flze pro

ld 
eon�r � Ê{1e 8·1 e 

d; - d. Nllz·t J unque1rn Gar- ram por minha canclidatur� me a . e e · za I va 
cez: t\ R•inha rla Primavera do � .. AlmeMa; 

C 1 b t d - sr Evaní Mnn1.oni, re$.l- C. li!uasbú e qu!:, ine:imo não 
s.f

"'· SJ. ar
h

0$ 
t 

A
\_er r nesª dente no Rio: ten·ln alc.àoçil<lO e�sa hon ra-i vn. espac an e o [)c1a . . - sr. AtJeval r. da Silva ria. fico muito sath,feita p�-�a c

J
d�rl� junto à elegac1a 

Pinto; las prnvas de simpatia, e�h-e
15,ºsr�

t

�lblao Joaquim 'l'ri· - d. Nelza Ast:tuaçúo Cu- mu e consider�ça.o que i·e-

Nova lguassú, 1 5-9-54. 

luiz d• Aur•do 
Diretor da Secretaria 

Agradecimen to 

Em nome da Diretoria do 
E. e. Iguassú, cumpre-me agra
decer à Comissão do Concur
so da Primavera, que tão bem 
soube se d�sincumbir de sua 
missão, bem assim às concor
reotes, cabos eleitorais e de
mais pessoas que, de algum 
m o d o, concorreram para o 
grande êxito �lcançado pelo 
referido Concurso este ano. 

Nova lguassú, 1 5-Q-1954. 
Nicolau Rodrigues da Silvo 

Presidente 

Rainha da Primavera 
Efeito o grocio10 ,to. Luiza 
Ferraz de Alm•ida Morais 

Um �ornem �e �em �arn rrefeito �e �o�� l�M�
I11.J. D. N. 

E d i t a l  
S N S T ITU T O  D O S I N D U S T RIÁRI0I

Concurso para o cargo de Tesoureiro-Au� 
1 - Torno público que, pela Re�orução o. till :::. li 

detPrmlnada a realização de C'oncur�o para o car,!O em C, 
1,?rafe. 

2 - O concur:,o !i.er� regula.d� �pelas Res�lu
�u:; : 

1202 e 1290.'53 e obedecera às cond1c.oes ��termin�
\

.i
i> Edital de Abertura. publicado no Diá.r_10 Ohc1al �ª}�t .,.

t·6 e 30,11 5:t docuruentos êsses afixados l'.IO Po� 0 · 
eriçüo. · . ptri� 

:i _ As inscrições permtlnecerão ab_erta_ .. ººeou� 
lie 1:J a :fü de setembro. e sõmente pode�ao ser r · 
ua av. r\ilo Pecanha, 65, em �º''ª lgua:;su.-

. valcantl, esposa do sr. Luiz ccbL 
e

u
l
e
��

º

�rof.ª Albertioa Rodri- de Olivei ra Cavalcnnli: t\o va lguassú. JS-IX -r-5 t  Depois de curto. mas ex· 
gues 'l'rlgueiro� - menioo Paulo. filho do 

.. , 1,\RI.F.NE SOARES 
traor�nariarr'len

d
te mop �i�enta-

Sf l,10 RENAT;) CAMPOS_., Cbele do• Ser>·i1o• 6'"' 
1 

..,...,...,..,,_,_,,.,,.,_,�---.......... ____,.,,,.;._�
---

15, gemeos Luiz Alberto e .sr. SebasWlo dos Rei� e de d. 1' • do ..... uncu.rso a rlmavera, VOTEM EM :-
Carlos Alberto. filhos do sr. Alaide Bitteneourt dos Hei:,,. verificou-se domingo, na sede 
Peliro Lacallle Silva e de d .  d o  E. C. lguassú, a 7 '  <\ ulti_- PARA V'ERE,\ OOR 
Celia Cardoso Silva: Fazem anos hoje . t Ma i�'r dr . A lcídef �

t
:���ç!o .. �:.�':!º!· .:�::: O s  i r e s N e v e S 

sfi:�.·�sict!�fe �g
d

�fi;"
1 da - menioo Ad,bou Pimenta FaJcã-::, Macedo c1onal resuttado · 

'-.RA. DEPUTADO ESTADUAL 16, dr. Helio Ciaooi Marlos. do_'.'._ S!����o Franklin Scrglo (M tS�,I DE A�O) Luiia )\'!orais (Rainha) 51650 P, · 
alhO assi•tente da clinica citúrgica Marlene S<isres Princesa) 50700 Wilgberto Tino(o de earv 

do IAPETC e medico dos Ferreira 
G"eni.. Leite Macedo. lilhoi-; e Auta dos Reis (Princesa) 10920 

p I )  mais conceituados nesta ci- Ar-:J\'ERSÁRIOS OE demais paren tes COITTilia"! "' ,era Lucla G. Bas.ie 1 875 (Agente do 1. A. - · 
dade; CASAMENTO oestwas uinigas para a missa ,. �"""° 

16, menino Jellerson, lilho que mandarão rezar. às 8 ho-
C o n V o e a Ç ã o "' 

• • 

d'ntldo dr. Pascoal Martino e de fizeram anos neste mês 0
• i,!r··1-.

d
".,}tl,,z.

do
io<_�:t

'°

p�:.\_11�� u,mdo ... atrlOul<""' qu, m, "'g r él de e i m e  nt o Dr. f ran<isco Ron 1 d. Carolina F. MartinoÍ{ segulates ea�ale : 
"' � u'l,.lu. QU(t>Cl\'Pl espu�o e con�rem (.li' 1::��tutos, convoco ;, 

1 

,.. rn, menino Paulo 01.Jerto 13, Alberto A. Cataríoo -Bka cie se llletói AI ('IU 1N l�Ai AH�mbiela Ct·!·.11 Extrao1dlná.rta do (rt1Jr <la 8il\'a, Domiogo,; · Para e9ndidatar-st e' .,,.,Ferreil·a da Silva� iô t pai. major d r. � · é..J_ · �-
�

o
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0
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0 
l'an"ia, O,·lando Soarc_•:s e Jo- cad"rra •• ,·ereodor dà ,-.. 16 r Mario da Costa Mi  Figueira Catarino, res en e 

CÃO �!ACP.DO. agrudeeendo . .  ·- = . .--.. , 

' t" • u n e ,... • b • � em Madureira: ec.., dia 21 de setemb1·0. corn a seguinte �l' ele Muurn ag-ruuel·l"m � .... -

, 
de McJge,, ddaJe 

t.J dr. yre xo, e,i<'rivão de Polícia na De· J t.Jeisdc iA â:s Q':}e_ compar e-
or:,cr;:0�� ��iss.a.o df' htulos de só- do . ..; o!- c1ue cc1la bornram. ,h�eta 

8 sd,•Ocada, acaba ºpt<1irt? legl;c

, 
i
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º

e
ca
m I; M 8 r i a  Augusta qulc�r;���d:

e

de ºóW:���u .]��� re�. º�� rl�a����,:��9-54 cios PTOpl'1etarlo!, com !iU&1'eSpec11- ou iru.JU"etalllL'Ute. na (·a�1d1J11 _ cisco Rondinelh de J
\lll �;r 

·" l'- \•a vnlorluc:-:t.o; b) .1umt"nlo das men- tll n\ 41a :--ta. ,r:ir_lt>nt' So8�t"� nerai,;ão <10 �argo de- de 
rJ:111 

\'
i
ft. ªrilealoo Helcio Perna.o-

qu
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ra
��orlah Silva -\T t e  l l n a ---------:--:-- :11i�d;Jm�;�ã�

"'�!\::��1;'t o.11��: a,,) lJ tulo d,• lia.rnha db I ri b i tuto Tt1mPQr;1rtl) et09 
Silva residente em f\ilópolls: Vende-se "re'"n,,1
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. (;\() dt- carJ;l:01!1 no C"on!l,l•lhu Adml• n,:t\ t'fU tln I· 1· Íl,!tla ... ,u_ tlt>'.'1� 1 .. s l rca onde dl'IXOÚ, e ts"de� Vieira: 

171 dr. Luiz GutmarAes-An· nhtrat1\·u; ,. dl 1nte-1t'.S."lrs �enL�. culp

. 

auclo �t· l' t111l _ toi.Jn� p,_u-
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�;:�; p;;1�sagem,_ sm1,:8 ,111 
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gela de Luca Uulm1:1r&eH; na rua França Soure1: ��� N1·va i.:ua.uu, lt. ·1 -'St n:it) prnil·r,�m t'lt>, a-la ,l tt l mirJJores, mt"n·e d�,e�tJ-

17, d. UJantra 1-·erreira Soa- 18, .}Otié Car\·ttlho Rllrbo"1:1 rrentl• ª ª "·
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Gentil Baroni 

efeito �e Nova l�ua��� 
• N. 

..., _______ _
t a l 

1 N D U S T RIÁRIOI

de Te1,oureirn-Auxíliar 

ela Re,oluçiio n. !ili si,i 
cur,o parn o cariio em pl-

ulado pelas Re,oiuções i 

1 . • . detc-rrn1nadU 11 
,·on1 1çue:--

. 1 da troião de 
o Diário Ol1clo 

Pó t•· dt 1� e!, nti,ado..: oo ti 
._ 00 per.o� 

neceri!o a�,erta
ser requerilU 

nt,· pode� .. o 
\'S Jj!UaSSU 

·aos i;<,Jlllli 
Ct,ele dol Se<'"h 

�..,.,,... 

()omlnl!O, 1 9  IX 1 %4 

A l ' r i  11 l é t  vera e 
o E. C .  Igt1 asst'1

A l'ríma\'ern 4' ei-toc,:iio int·c,nluodin•J. 
Aqui �m Von, lgu1111f:ú, «•nVio, onde domlnnm 

os \ t>fl?t\Js e laranja Is em Hor, t- fát·il pref-1 .. eotlr o :-('U 
rc.unl·c;o. Oro, tcão oR pn11saro� que cantum no� hcl
rai!il, peht manh&. aouociundo o nrrehol Prhwfpinm 
mais cedo qu.- DDR outra!"< t-slaç,ie�. Acordam-n<•s 
em dobrnclos mais intent,1.11�. 1\ hora do ro1dcler. Orn. 
-s&o a� hucuennlias ou lrf\s mnrias que-, c-om o� ro
chM colorltlo ... . se dt'tramnm pf."los muro:i-i e telt,ado!'I, 
e-oh•itunJo n� ulluras ,re pl'-tnln�. J,:' um ei:-.pctú<·ulo 
difertntc, das outro& e:,.laç,if!s. Como diria o poeta. 
a nuture,.n, enttin. perpt'loame-nte t•m fc!\ta. (� como 
um sl'io de mGt• n transhorilur c.nrJnbo!-1. Há multo 
údn no d1ão. Ha�tante vldn h!í nos ninho�. entre n� 
ramoi,; inquiotot-1. 

Pàs�aros e flores, ár\·ores e rios, nuvens e ln· 
i-.etos Uii.o•fie us m,tos para o bailado da primavera, 
que dura três met;ei;, ne�te hemiskrio sul. 

l>ir·se·á ser o mês l'm que o Criador tni.tila a 
poesia na próprio ohra. JIA murmúrio eru tudo, hâ 
uma re�tn de rúres l' sons. 

Em No,·a Ic:uasr-u. onde há ambiente para t11do, 
a Priman?ri.l tu�lo t�un�muda. Até nos jornai� pret-i 
seott'·�e a sua 111flut•JH:1a. Os aoh·ersariantes i,;Ao O!'\ 
weis aleJ!re!-i. As re:-ita� são as mahi animadas. E até 
nos coacur,,:;os �e ei-.t·olhe a que. realmente, tenha 
�orri�o primaveral. 

Os \'otos s,,o apurados. E aquela que maior 
número os reunir, é coroada por enrnroar a e!-ltaçâo 
em no�'i-os rincõe�. Há uma re�ta em que don11ot'm 
a� llort:!'-i e nos encantam 8.!S músieas. Prêmios :;ão 
distribuidos. Os r�pazc� FC . eoi·arpelam a rigor para 
homenagear a 11131s bela e Jovial de quantas ,·i\·em 
entre nó�. por deci�ilo de juizes:. O E. C. Jguu8sú. 
@o<'iedade da eHte. s� en�nlana todo. �a e-.cadoria de 
mármore. 1"' colocado o rubro tapete. por onde o� 
a�sodado:::. deslilam. de pnr em par. 

Onde quer que ,e ,·ti. ha grande bulfcio. Süo as 
lestas da primavera. 

E�te ano venceu a sta. Luiza Ferraz de Almei
da Morais. jovem de olho, claros. oriundos do pró
prio mar. ,Já antes, no conrurso internacional de be
le_ui. ,·eocla a sta. Marta Hocha. de olho• azuis. da 
cor do céu, em que se condensavam todos os so· 
ohos de uma adolescente, todos os encantos e espe� 
raoça-s do Brasil. Agora. entre nfl"'� gaoha esta moça 
de olho, \'crdes. do tom tios oceano• cheios de pro
luodez, de beleza e de mlsttrio. o que vem demons
trar a inftu,·ncia das rôres no abismo do� cora«;ões 

Sem llu"illo, a hcleza tios olboi-l é a ruais pene
trante E sendo verdes. t'ntão. pouco, fino-de resisti-la. 

R isso tal\'ez explique as razi)eS da \'itória da 
&ta. Lu . .za ne�td t.'Staçilo com que se encontra em 
perfeita ,iotonin e que o E. C J:;:uassú irá. fe•tejar 
promo\'endo em seu� saruu� uma festa elegante 
a que comparecerúo. com todn a certeza, as mais 
belas Hores que t.irnamentam o nosso meio �ocial. 

Coisas da Primavero 1 
X 

DR. ALVARO RODR I G U ES DA S I LVA 
(l�URGIÂO DENTISTA 

Gabinete moderno - Exce1Pntes instalações - Raio X 
HORARIO - Ttr\at, Q(l n! ,, t 1�bado1, dJ• 9 j1 18 hor,,-. 

Roa Beroardioo .'f\tlo, 1919, I• aodar, salas Z e J, Edil. PIPA 

CONFElT!RU ELITE PANIFICA�ÃO
+ 

llF D1 ce� l1 ·rns. Biscoitos
. 
de totlas as qualida-

lE dcs. l'iio r, ,ente a toda hora. Especial 
caf6 ruotdo à \'l'-tl do lreg:ués. 

Aceita n se encomendas para festas 
I r m ã o s  C a r v a l h o  

Rua lilarecbal Floriano, 1946 - Tef. ZSZ - Nova l&uasi6 

COIH! FIO OA LAVOURA 3 

( �) 1 �:m; � ;;;,"ç:r : PAZ, ORD[M,
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r-r SINHÁ CARNEIRO 

CO!i "' ' L JO�NSON 

Os primeiros passos 
Nilo exl•te idade lixo na qual um bebê de,·e le,·antar 

�e e comt•çar u andar Hl'JZinho. Uada. cago é lndivMual e dl 
rert'ofe. ,\mbiçAo. pl•so. racilfd,ule para engalinhar, doenças. 

1 experil•nrlns ma1 sucedidas, ludo h1to influe a.óbre o dta em 
que seu pequerrucho irá comrçar a dar •eus primeiros pas
sinho�. 

A maioria das crianças começa a ondar entre as Ida
des de 12 a 15 meses. Ai�uus bebi'• especialmente enérgi
cos e musculosos jA começam ao:- H meMes. Outraa crtaoças 
esperam uté a madura Idade tle 18 me•e•. Nào pense que 
este atraoo aparente esteja lil!ado às suas !acuidades men
tais. Uma coisa niío tem nuda que ver com a outra. De OU· 
tro lado, se o seu pequenino príncipe começar a balançar
se sóbre peroiobas bambas aos 8 ou 9 mese,, não quer di
zer que i'le serA um gênio. 

Não tente ensinar um bebê a andar. Elo o lorà sozi
nho, quando seus músculos. nen·o� e espfrfto estiverem 
prontos ... e tente impedi-lo eot.ào ! E não se preocupe com o 
lato de que andar cedo possa lazer mal. Os pediatras con
cordam que o lfsico de uma criança está pronto para lazer 
o que ela qui,er. Pernas tortos e pés para dentro podem 
,er causado• por andar cedo, mas tamb�m podem acontecer 
a crianças de andar tardio. 

Se os pés e pernas do seu filhinho estiverem se des 

1 

envolvendo normalmente. êle flOderú passar perleltaroeote 
hem com sapatos semi-duros. Estes devem ser de tamanho 
!-Uflciente para que os dediolio1'4 pott!'l.am se mover Uvremen· 
te, mus oilo tão grandes a ponto de ha\'er perigo de cairem. 
Pés de crioocus crescem de modo assu•tador, portanto. não 

1 

se esqueça de \'erllicar os sapatos cada dua. ou três •e· 
manas, pora ter a certeza de que o tamanho ainda esta cer 
to. Faca l•to quando a criança estiver de pé. O sapato es
tará senlndo bem se hou,·er uma folga de melo centimetro. 
mais ou menos, eolre a ponta do supato e o dedinho do 
bebê. \'ocê poderá ..crilicar isto fàcilweote. apertando o cou-

1 ro mole da ponta do sapato com o seu polegar. Notural-

1 
mente 

.
. os sapatos também de

.
"em ler uma largura confor

tável 
Se você desconliar que •eu lilhioho está desenvol

\'eodo algum defeito, como pcs para dentro, pés para fora. 
pernas tortas ou peruas "em x", consulte seu médico. Sõ· 
ruente êle poderá dizer se o deleito é séi-io e necessih de 
sapatos �propriados ou se é temporário. Isto depende mui
to da formação óssea da criança, se ela Jl'l tove alguma es
pécie de _raquitismo _(ossos moles em consequência da lalta 
de qtumma DJ, do peso e de um numero de outros fatores 
Crianças pesadas têm tendência a pernus "em x" e torno'. 
zelos que !-,e cur,·am para dentro. mesmo se nunc:i tiveram 
raquitismo. Outros bebês parecem ter lacilidade para per
nas curvas e pés para dentro. A maioria das crianças tem 
os _pés um .pouco para fora, quando começam o andar e Isto 
vai se corrigindo aos poucos. Na verdade bebês que come
çam a andar, com os pezinhos quase pàralelos, teod�rll.o, 
roais tarde, a ter os pés para dentro. Todos êstes silo moti
v_os que fazem as visitas ao seu médico ou Centro de Pue
ricultura tno importantes durante o segundo ano de vida do 
bebê. Constante veril,cação da estrutura e crescimento os
s�os, durante essa época, pode livrá-lo da formação de sé
rios defeitos, capazes de prejudicà-lo pelo resto da vida. 
r ... -x ... =--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:,,=-=-=-:,,=-=-=-=-=--=--=--:-=""',.
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I Colchões de Mola lguassú j; 
:( Fabricam-se com 5 anos de "aran tia �: 1 5 

X !; na Decoradora lguassú f 
* Móveis estofados, cortinas e capas f 
i REFORMAS EM GERAL 1� i Rua Mendon�a Lima, 714-Hova lguassú
.._)O•••• ,u,..-.-:-aooooooooa 111100..- j 

Amilton de Calazans 
f,perial para o COIIREIO flA I..A \'Ol'RA 

Silo Paulo. h ,IP 11etemhrQ de rn:-,1 - 1>epnl1 dP. t�r' 
vivido dlu-. chPloa do aogustho,. surpre,t.&d e1tarrecedoras e 
det!lfPc-h0t1 lneAptradn�. o p0\'n hra,llelro vat "radatlvam1mtt, 
�j��r�f�:º�!��ieii';;e�!!�q�ues e111otivn-.. propor\'lonado� pt-loR

JI). podemo• re•pirar uma atmoslera mala leve e. prln· 
cipalmeote aqui em SAo Paulo, oormal12ou-1e a \'Ida com 
os paulibtanoa novamente empenhados em seu trabaiho le
cuodo. 

Aqueles que passaram para o plano e1plr1tual, tendo 
hem ou mal cumprido aquilo que estava escrito, natural· 
mente e,tarllo dando contas ao rrlador do• encargos que 
receberam, e fie nii.o cumpriram até o rim a eua missAn. 
certo é que, por longos ano•. terllo de receber os ensina
mento� do3 mlsstooartos Iluminados. 

Nó• que aqui llcamos, já com mais oereoidade, preci
samos sem perda de tempo lazer com que os corações bem 
rormados, entrelaçados e uoi<lo•. procurem dar à nossa Pa· 
Iria o eslorço construtivo. som discriminações partldarias. 
e sim. procurando elevar o nivel moral acima de tudo. e 
alastando os exploradores de desgraças alheias, que se pro
põem a tomar conta do no•so Brasll. 

Também no ano 190 antes de Cristo, Anibal, o i,-aode 
guerreiro de Carta_go, depois de !numeras vitórias. j"' no 
ocaso de sua carre1r11. viu se auandooado pelos seus mais 
liéls amigos, e não resl•tlnd,1 ll emoçAo que lhe causara 
ao ver os soldados que seu irmllo Asdrubal lhe envlara, d l.' 
zlmados. suicidou-se. O ,eu p ,vo, em VdZ de tomar o cami
nho do serenidade e do trabolho, entregou-se à conlusilo e 
àe guerrllbas. tendo sido eut.ào dominado e escravlso.do 
pelos romanos. 

Nós brasileiros. multo ao cGntrário. devemos trabalhar 
e unirmo-nos para que em nossa terr,\ hajo Paz. Ordem. 
Trabalho e Progresso. 

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

Mtdico Assi,t. Clío i,a Cirúr,ica do Ho1pital I .A.'P. E.T.C 
Coosultóclo : Res1dl:ocia 

R.  Mal. Floriooo Pcixolo, 1798 R Bci oardono �l,lu, 2429 
Tel. 4�0-J20- Edil. Paladino Tels : 450 e 450-J 1 t 

Diariamente daa 16 àe 20 ha. Aoa eâbado, c/ hora marcall• 

eartórlo do 3o �flclo 

CO N C O R D ATA 
Quadro geral de credores heb!lltndns nA ConrnrrlRIR 

Preveoti\'a r�4ueriua pela hrma wu.ereiul IV \N' 1·0/,!>H .,. 
sediada em Mesquita, 5° ,H;trito do Municlpio ti� l'\11\'a 
lguassú : t'rS 
1 Almeida Moreir� & Comp. Ltda 
2 Bucker. \'erro Ltdu. 
3 Casa João Reyoaldo Coutinho Tecidos S, .\ 
4 Industrias de Chapéus Dante Riimenzoni S A 
5 Nestor Peixoto 
6 Companhia 1-etleral de Tecidos S .\ 
7 �fanoel Simões & Irmão 
8 Prejawa & Cia. 
9 Maurício Crivorot 

10 Companhia Nacional de Vidros e Molduras 
11 Arp & Cia. 
12 Ollset-Gràlica Seikel S/ A 
13 Oswaldo Dantas & Irmão 
14 N. André & Cia. 
15 Julio Lima & Cia. 
16 R. Cohen & Cia. 
17 Companhia Lithographlca Ypiranga 
18 José Silva - Tecidos S: .\ 
19 Perfumaria Lopes. Industria e Comercio S A 
20 Paschoal Paskln 
21 E. Cury & Filho 
22 Irmãos Queirazza 
23 Viuva José Elul, Filho & Cla. 
24 Couri, Irmão & Cia. 

Soma - Total 

5 0:J!.5 l 
17.B:!6.�0 
14 413.<ll) 
t tH3 �o 
6.31 0.UO 

42 5-12.10 
]8.315.50 
4 1 .32!! 00 
10 0<,0,00 
3.326, 1 0  

2H!02 90 
78;,00 

�.836,00 
24.957.10 
8.199.60 

22.600.6u 
1.3b5,00 

28.lS29.90 
2.6�2.50 
1.446.70 

11.1() 1,110 
1.957,30 
6.558,00 

H.050,00 

(Trezentos e doze mil, quinhentos e vinte e quatro 
cruzeiros e vinte centavos). ctodos quirogralàrlos• 

Nova Jguassú, 5 de agosto de 1954. 

Dr. Deoclécio D. Machado Filho 
\ 

Dr. E r n e s t o  César Madeira 1 
Fdzendas de Madu
reira, Morro Agudo, 
São José e Tinguá 
(Situadas n, Município de Nova 

O Juiz de Direito : (a.) JOSÉ PELLINI. 
FERNANDO CELSO GUIMARÃES, Comlnàr!o. 

(Do H P.S. e do ln.-rtltuto de Cardiologia do 
HospiU.l Pedro Em.esta) CLINICA MÉDICA 

Dilriam,ote de• 17 à, 19 ,J0 hora, - Tel. ZSZ Diàriameote pda manhã - Tdelooe 108 
CONSUL TÕRIO RUA BERNARDINO MELO, 1919 - SALAS 1 E 2 - NOVA IGUASSO 

tr ;p õP *** 

Aguardem o volume de poesias do 

DR. JOSE' JAMBO DA COSTA, 
. poeta fluminenseo maior 
da atualidade. 

.. ZZiil!:ia?: zz; 

· - ...... 

1 

r,ue,, 6 E•lodo do Rio) 
A Senta Casa de Misericórdia do R10 de Janeiro.na qua- 1 Udade de nua proprit:l .. na das duas prlmt>iras faz;en·lns e de ple_na propriet.t.rta das duas âtbmiSS, chama n att'nção dos lnteressados nas aludidas terns para o Proh .. ·!ilu J ud1clal e Not1flc-Jçào que tntnpós no juizo da l·oman:a de Nova lgua u. cartório do zo ot!c10, etto ia.. 1 UJ C'-!tulio Vargas, 78, 1 Que 1pze- .1 l' •·xamlmi a situação �ura<hca das fazendas itm apn,<,·o rn, Sf>ntir. outrosalm, D Ql.l .quer int�n·c:;sado lndist1ntt1m1 ntt". quf" nenhum� rnod1f1t'&Ç610. Jot1•i.unt·n\o, dl"s· memb: 111:nf'n\o ou ven-fa pode-rj ser ft:llo, 1fas u lurttdas trrr.ts,,,. por Quem QUt·r que 5e;a, lenJO pi.:la próp11a Santn Casa 

:�!e� f����·;· •nJ das fazcn� 

Mh;í1t,o Loloy•H• de Andrada 
Provedor 

Contratos d� �occ1ção 
O IIOTO proprletarlo de prfdlo o a  a,.rtaffltalO 16 !tu 
obrigado a r•sp•lt•r a locaçlo exl1tenle em wlrtuJe 
du coo trato por lnetrumeoto partlci.lar, uma vez regis. 
Irado no REGISTRO DE TJTULOS E DOCUMENTOS. 
Essa providêocla torna o cootralo um documeotn públi
co- com validade contra lercelNla - f•turoa lolereHa
do, llCl c,!,J.,to do contrato (Coei. CIY. -arla. 196 e tS8), 

Oa.rtório do 8°. Oficio 
Rua dr. Gehíllo Var11aa. 112 - NOVA IGUASs(i 

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

Rcceila de óculos. - Doenças e operações dos 01110,. 
CONSULTÓRIO, : Rua Bernardino Melo, 183� 
EDIFICJO COCOZZA - SALA 25  - NO\'A IGU.\SSL 

Horário : A putir de 15 horas: Sc&undu, quarta, e ,.,t,,. 
Terçu, quinta, e dbados : das a l• li h,ru • 

-
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E O 1 T A L 
Regl!'tro de l m 6vels da 4'. elrcon scrlçiio 

Mesquita - f>o distrito - NovR lguassú

GPtulio Moura Filho. Oficial do Registro de Imóveis 
eia 4• Clrcunsc!'icão - 5º distrito. Mesquita - da Comeres 
de Nova lguM;sú, Eshr1o do Rio �e Janeiro, etc ... 

Fnz. público que M �ri:\ Sciamarella, aue também se 
flSSlna Maria Ch'limarelle, it11llanR, vluv "•  dom�stica e Vilardo 
LlzzlerQ, ltalleno. casado, do comércio, a prlmeir� represen· 
tarte 11or seu bastt.nte procurfldor Vilardo Salvador, italiano. 
casado, lavrador, residentes e domtc11iAdos em Mesquita, de
postt:..ram em seu c11rlório, à rua Getullo Vergas, n. 56, nestfl 
cidade, de contormi lede com o Decreto-lei n. 58. c1e tO de 
(ipzembro de 1937 e SPII regulamento. Decreto-lei n. 3.079, d 
15 <ie setembro de 1938. mem,,rlAI plAnla e documentos re

fPrPntes ao lriteamer,to de um-i ér.."e de terreno. situ ,da em 
M,asquit11, 5º dlstrito deste Munidpio. ne zon3 urb11ne, com a 
i<IIP"t fide de 19.750,50 me,tro-i qua ri::.dos, objeto das trens� 
crlcões do Registro df> Imóveis di:i 18 C1.-cunc:cricão deste Cch 
mflrc&, nos livros n. S 8',, tis. 224. sob n. 26.788; livro n. 3 E 
fl�. 144, sob n. 665 e livro n. S B�. ffq_ 225, sob n. 26.789, div1 
elide em 44 lotes, tendo a maior pa1te destes, isto é, 38 lotes. 
a i\rea de 361 ,68 metros quadr 1dos ceda um, Agrupados em 
ôuas 6rPas (A e B) servido pel •S ru11s C'el. França Leite, 
Lfdle e Magno de Carvalho, sendo a área dos lotes de . . .
15.6í8,S2 metros quadrados e a das ruas de 3.871 ,98 metros 
quadrados, perfazendo assim a superficie de 19.750,50 metros 
quadrados, área de terreno essa ('Om as seguintes medi<:ão , 
confrontação : "Area de terra com frente pera as ruas Cf>I 
Franca Leite. por onde mede duzentos (200) metros. ru;-. 
Magrin de Ctirvi:ilho, numa extensão de cem (100) metros t 
1 m, Ltciis, também com um:-:. extensão de , em t 100) metro� 
medindo na 1 nha dos fundos <tuzentos (200) metros, ondt
confronta com Turibio Antunes. A área acima descrita é for· 
rnA::,..i:1 por vinte e quatro (2-ll lotes, assim descrito� : i.otts 
trezentos e cinqu,,nta e um (351), trezf'ntos e cinquenta e três 
(353), trezentos e cinquenta e rinco (355), trezentos e cin 
quenta e sete {357), trezentos e cinquenta e nove (359), tre
z:entos e sessenta e um (31>1), trezentos e sessenta � três (368) 
trezentos e sessenta e cinco (365), trezentos e sessenta e sete 
(367). trezentos e sessenta e nove (369). trezentos e setenta 
e um (871 ), trezentos e setentit e três (373), trezentos e se
tenta e cinco (375), trezentos e setenta e sete (377). trezen
tos e setenta e nove (379) e trezentos e oitenta e um (381). 
com frente para a rua Cel. França LPite, medindo cada lote 
12 50 de frente, igual largura na ljnha dos fundos, por 50,00 
metros ôe extensão da trente aos fundos de ambos os lados; 
lotes nº'. noventa e quatro (94), noventa e seis (96), noventa 
e oito (98) e cem (100), da rua Magno de Carvalho, por onde 
medem 12,50 de frente, igual targuia na linha dos fundos e 
mo metros de extensão da frente aos fundos, de ambos os 
!adas;; lotes nº1• oitenta e cinco (85), oitenta e sete (87), Oi· 
tenta e nove (89) e noventa e um (91) com frente para a rua 
Lfdla, medindo cada lote 12,50 de frente, igual largura na li
nha dos fundos, por 100 metros de extensão da frente aos 
fundos de embo1. os lados'', tudo de acôrdo com a planta 
aprovada em 1 1  de fevereiro de 1 954, pE>la Prefeitura deste 
Nl:unicipio. As impugnações dos que se julgarem prejudicados 
deverão ser epresentadas em cartório no pr&zo de trinta (30) 
di&s, contados da terceira (3ª) e ultima publicação deste. 
Nova Iguassú, 9 de agosto de 1954. O Oficial do Registro : 
Getu1io Moura FIiho. 3-3 

Açougue Flor de lguaçú 
Especialidade em galinha, porco, carneiro, 
banha e toucinho. - Aceitamos encomendas 

para festas. 

MOIRIEIRA A IDIIA§ 
Praça da Liberdade, 18 Nova [guaçú ·----------------

� .... . . ...... . 
O -vo la nte Duas  Pátri a s  
Leva ao conhecimento do povo deeta cidade, que ee 

acha lnetalado à rua Ministro Mendonça Lima, 46, 

� Volante Duas Pãtrlaa eetà eob a compe
tente direção de Eduarcre Raymundo Marllno, que 

atende dlàrlamente com aulas a qualquer hora. 

AO VOLAIITE OUIU3 PÁTRIAS 
Rua Min. Mtndonçl Lima, 46 -NOVA IOUASStl-e. do Rio 

_,..,.,.,.,.,,..,.,..,.,. ............ ..,...,..,..., ........ ,.,..,.,..,..,..,.,,..,.......,.,., ____ 

FÁBRIC A DE FORRAGENS 
LINS & FILHOS L TDA. 

Rzções para aves e animais. MIiho em grão, 
fubi e picado. Fa rinhas d.e carne, oatras. 

ossos e amendoim. Produlos avícolas. 

A•• llilo Peçanha, 43S- T-I. SS 
Nova lgaass6 E. do Rio 

DB. JAIR NOGUEIRA 
C I R U R G I A  G E R A L  

CONSULTÔRIOS : Rua Mal. Florl•no, 2 1 6 1 ,  t• andar. ui• 6. 
Tcl. US-J20. 2••, 4ª' e O"', das 9 às 12 e das 15 às 19 ho1as. 

E 3*1• �· e sábados, das 1$ us 19 horas. 
Prtça da liberdadt, 50 Tcl. U. 3•', &1' e aabs., das 8 às 12 hs. 

R E S I D E N C I A :  
Rua Mal. Floriaoo Peixoto, 2457 - Tel. 2bl - l(ova tgoau� 

.-------------
PA RA V E R EA D O R  

MftNOfl �UftRESMn OE OllVEIRn 

ELEITOR AMIGO. 
Examine o pas�nclo e o� serviços pret:J· 

tados pelo Vereador Monoel Oum,umo d• Olí
veir:s ao po,·o tJo Município de Nova Iguassú. 
tJe tem dedicado a. sua vida exclusivamente 
1lO serviço da coletividade iguassuana. 

Dé-lhe, pois. o seu voto para ser recon
duzido à Câmara Municipal. a Um de continuar 
na sua brilhanto trajetória combatendo sempre 
a corrupçilo, o roubo e a imoralidade. 

• • • • • •  • •  ... ;• .. ,.-< ;--:--:-: .. :-:-,:-:••:-:--:--:·-:-:-:--:--:-: ... :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.,.,. 

Senhoras e Senhoritas 
Quando precisar dos mais moder
nos cortes de cabelo, permanentes 
em qualquer estilo, tinturas. pen
teados de artes e manicure, lem-

brem-se do mais moderno 
I N S T I T U l O  O E  B E L E Z A  

desta cidade, á 
Rua �\,rechal Floriano Peixoto, 1798 

Edificio Paladino 

Mme. Angela 

; .......................... -....... 419'•-·� 

OFIC INA f,IIECANICA 
SOLDA ELETRICA E OXIGENIO 

Serviço de torno mecânico e plaina, consertos de má
quinas em geral, reforma em motores de combusUlo 

interna, montagem e assentamento de 
máquinas de qualquer tipo. 

BITTENCOUAT & ALAACÃO L TDA. 
TRAV 13 DE MARÇO, 24 - - T EL. 136 - NOVA IGUASSO 

Rn�,,, o,,,cJ,(in Ptmt,•, rJfi. 
(ial Suh.t.tutn, "" tvrôcio, 
da 2• Cir'cun!criçlfo, 

Pifo pr1,çm/,, nt1nd1ndr, an 
qu, lhe fni r,q,,,ridn por Odi• 
fon d, StJuzo Britfl, intimo 
/nsj SUvinn dtJ1 $rmtn•, dad,. 
cnmn r1•idindn 1m lul!or i�nn
,.ndn, -t,a,CJ cnm'f>ar1c,r n "" 
cnrldrfo, d rua dr. G,tu/,n 
VnrR"a�, n. 9(), n,�ta ddnd,, , 
nlt f> a I! n r a Ím/)nrtnncia 
r/1 c,1 14.?.15,nn, ,,,,,,.,,,,, dq 
"f)rtdflcD1, otro•ados dr>s lnt,� 
dt- t,rr1nn ""· .1 , 4. da qun. 
rira V. da ruo Bati�lt) da, N,. 
vu, <iilutJrln<, im Nilo'/)nli•, ,x
d;s1rrtn d,st, Mutticit,in, pnr 
'1, t,rnm�tidn., am,pra,,, , n� 
qu, s, v,,,_,,,.,,,. otl a datn 
tfn t,oeom,ntn, Ciflh t,,n,;, d, 
d,cnrrir/() () prozn /,flo[ d, 3fi 
din,; 5õ,r o cnmf>r'omissn ,,,1ón. 
dido , conc,/adn a r,<sp,cfrno 
avtrbtJ(Do, 11M t,r,,111, dr. art. 
14, pardgrofn 5•, dn D,cr,ln 
/J.079, d, 15 dt s,t,mh-ro d, 
1938. Nrma l�ucnsi4. fJO dt nzrM· 
tn dt 1954. O Oficial · RMeo 
Oe:ocleclo Pontes. 2-2 

Ros,n Dtncl,cin Pnnt,,, Ofi. 
cio/ Subditutn, tm tx,rclcio, 
da 2• Cfrcun�cric&>. 

Rns,n D,ocl,cin Pcmt,,. O': 
cio/ Ss.hditu'o._ ''" txmb 
da 2a Ctrc11tt�c,-,çtn, 

Ptln pr,unt,, ot,ndtndfJ º" Prlo pr,9,nte, altn�eniSo • 
que /l,., fni r,quMidn pnr A,Jfl/. que lhe foi requerido pt1a 11:'" .. 
t>hn Polatn;k, int;mo Manf11l blllár1a Ari,oador ltd1., kt:a 
Gflnçalvt(j , Alubiad,s Fron Vicente W.arque!!I. M11tOt\ dt 
ci<,cn de Oliv,ira, dados comr, Ollveha, Undalva de 011,f.:1, 
rt.sidirtdo ,m lu,:ar inurto t Marllda de Oliveira , S11,i, � 
;�nt'lrodo, po,-a vinm n �,u Oltvelra, d1dos como retld!U 
cortdrin, à rua dr. Gt1ulfo em tu�ar tinorado, parJ '1rtt 
Var,ros, n 9fJ, ntda cidodt, a !!leu cartório, à rua dr, C',e+r., 
'f)of!attm os im/mrfoncias dt llo Varias, n. 90, n,!la cldar!t. 
rrS 5.387,00 e 2M1,00, rt�fuc- paear as lmoorbnclu d� �1$ 
liuomtn1t, r,ftrttdt� d� 'fJ"1s- 640 00 e 4.500,00, respec!tn,. 
toc1J1s atrasadas dos lr>lt" de mente, referentes às prntações 
,,.,,,.eno ,;,ituados rtt> "Bairrn atraudn dos lote, de terrec 
A l,crimu , nn f,o distrito dtslt ! 1 t u a d o s  no "Bairro Se!a 
4fu"icif>in, fafJ1rt,pnr tlts pro- Tene2º , no 2o distrito dt'!t 
mttidns comf>r'or t a1o qu, st M unlclpfo, por etes prometl6J 
vntctrtm até a doto dn f)o_�a. comprar e ltll que se MlctM 
mtnln, snb p,na d, d,corridn até a data do paeaaieotc, ê 
o prazn ltgol d, 90 dia$, St· ptna de, decorrido o pnn ili 
,.,,,. os com'f>rMnissos rtscin· 30 dia,, !erem os comp,rtó 
d;dos , canctladas os a1p,c. so!I re,clndldos e eancdaâl 
tiva . .: av,rbo,IJls. nos t,,.mns as resptctlvas averbacõt!, t.1 
dfl art. 14, parogr-afn 5o, dn termos do Decreto 3.079, de , 
Dtcrtto n 9 079 dt 15 d� st- de selrmbro de 1�. 1rt. tl 
t,mbro d,

· 1938. 
1 

N(}fJo /f!Uassú, p ar,grafo se. Nova lauaui, J 

30 d• 0/!0SIO d, 1954. 0 0/iria/: ,  de ·�··•o dt 1954. o Cfd•
, Ro1•0 Deoclecio PonfH, 2-21 RoHo Oeoclec:io Pontu. z .... 

l3 a z a r  S ã o  P a u l o 
FERRAGENS, TIN7 AS, LOUÇAS, MATERIAL fLmlCO, 

CRISTAIS E ARTIGOS ESCOLARES 

.... � .... .,.- ....... ,..,.-....... �.- ..... , 
Teixeira. & Azevedo

l\v, Nilo P'eçanha, 811 - Telefone 3l!l•J20 

.. 

DR. ÁTTJLA CAMEBA 
Clinica Médica e m  geral 

Especlal!sta em doenças pulmonares 
Tuberculose 

CONSULTÓRIO : Rua Bernardino 11\elo, 1839 - Sala 15 
Ediffcio Cocoua. 3ª'., 5••. e sábados, das 16 às 19 horae 
RESIDÊNCIA : RUA PARAGUASSÚ, 56 - NOVA IOUASSÚ 

CURSO ANTÔNIO DE PÁDUA 
(NO centro, sob a direção de competentes prnfessoras) 
Jardim de lnfância-Primário-Ad missilo-Curso secun
dário.- Aulat) diurnas e noturnas.- Matrículas abertas. 

RUA PAULO DE FRONTIN, 116 lilll NOVA IGUASSÚ 

; ; 

Casa Mercúrio de 

NOVA IGUASSÚ E. DO RIO 

NOVA GAROTINHA 
C! II F B  E B R R  

Bebidas de todas as qualidades 
Comer bem todos gostam. mas par3, cotne:r 
bem s6 no Restaurante No.-o GorofiltN, 

RtJlourorrtt ds 1>rom1ru o,dtm. 
Pelisquelraa i portuguesll 

ALMEIDA & CIA. LTOA. 

R. Marechal Flori:sao, 1988- Tel. IZ9- Nova lp111f-f, do iit 

·,---:•:-:..:-:--:,..._..._ .... :-x-+:•: e o : : ; � a � e >i-"°"'....._�:->-"""

1 ;; 

Ferragens Ltda. 
. . _ . . geral, 

Madeiras e mafrrJa ts para construçao. - Fabricantes de- esquadna s  em 
. . , \rni:ioto 

Distribuidores <lo C' imento \1All \. Chapas para cobertura ,, t11bns de C,m,nto : . ·o 
C(VILl'l'. Tin .as "Atluntica" . .  \rtigos S nitários, Manilhas. Telhas, �[lteri:11 l·klrl< 

e Hídf'àulico em geral, Fcrra�en ;, Lou�·as e -\ rtigo:-; p:tra J.H'C'St."\ntl'S. 

ÍI 

Rua Marechal Floriano Peixoto, ::!210 Tel�fone 47 - Nova 1guass 

F , . .... . . 
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Pt>tn "Cl4"!<:• ,.� �,,.,. o, 
IU• Ih, í-rt!!f ntf' f(4o. -tt,CJc� " 
'nh� Ftn'i' requ'"r�lfllderid 
:
yr dr" s'l Nir-to �n Por ,._o •, 
... t1 a e ª"'º• s' O lftn, toi. 
,. s11 º''• • s º•10 ;, �,., 
·tn 10;:• dados ��"ertno'�t� 
'ha nn 

r lncer1r, 
mo ''•l1f•11, 

•a rrrere 
Prato de �"ªº 21b'i'1� 

u� dr rt1 ªº seu dia, t �o. 
·••I• ·c1J

etu110· v '•rto;1o'"' 
rnonrt,i 1de, , ª'Ras, n '  i 
4W 00 nc,., de c,,•e,,,.,; �. 

11., �,r�@
:''"en,,, l2So.�� 

enn sltuac1 da9 dos 101 s '-"t11a. o, , .. no 2;" uo •pa, ea 1', 1,,.
lcfpln, Qu d i1tr110 d\u• P,,,. 
rnrnetido elrnadoa, llt Ma. 
� 'Yencert'm 

com orar eP�r 'lt1 •rntntn •ob •
tt! • data dl q,, o o pra . pena dt o P• 

•rern n zo lega l d, • 30d"orr( 
Ido • cornprornts dl,, 
vaa

s e canceladas 
sos resc:1n,' 

herbaçõe, •• "'P" 
'l art. 14 • no, ter · ecreto 3 ô1l"•grafo 5o �,, 
ro de l 93S."N

d;v 
15 dt ,;1,�'. ! ago,10 de 19M• l2ua.su, )J 

>leo Deocfecfo p
' O Oficial :  
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Rn<,n i),n��:··:·· P, 
a/ Sr,,'!J,;;,lifu�!'°, Ortlt�. �/i. 
;a 2a C trc�n �eriça� lXt'7tlcii,, 
P•lo presente, al;nden ,e lhe foi requerido do ao 
llá ria Arpoador Lld 

pela lmo. 
1<e•te Marques, �:�-.�:\

1

�
1 

llvelra , Llndalva de Ollvel t arl lda de Oliveira , Suely �; llvelra, d1do, corno residindo n lugar IRnorado, para vir,� seu cartório, à rua dr, o,1,. o Vargas, n. 90, ne,1, cldad, 1ear as lmpnrtanclas de e�
10 00 e 4.500,00, respetlifl, 
ente, referentes às pre111ç6es 
rasadas dos lot,s de terreoo 
1 t u a d o s no "Bairro San� 
�nez", no 2o dtstrlto deste 
,unlclplo, por eles promelldoi 
>mprar e IH� que se nncertm 
té a data do p•eamenlo, 10b 
,na de, decorrido o puio de 
O dias, serem os compreml• 
os rescindidos e canc,l1d11 
9 respectivas averb,cões, "' 
•rmos do Decreto 3 079, dt 15 
·e · setembro de 1938, arl. 1� 
ar,gralo 50, Nova l2um_ú, � 
e agosto de 1954, O Oh�al

i 
o1eo Deoclecio Pont11, -

o t? a u l o

MA. TERIA L ELETRICO, 
,S, 
OS ESCOLARES 

� Azevedo 
3tll•J�O Telefone 

-=- f. 00 RIO 

Oom ínl!o, 19 I X- J !ló4 CORREIO DA LAVOURA

NOVOS •••••••••••�·-•••-•••-•••••Ciilt•••�•4D•4D

�3�� S-i-gno dos Quatro + ··-1 �OR
. 1� llc CONAN DOYLE. em tradu- ' 

çüo de Hamlknr de Garcia j 
1 

.. ,� an•oturag de �herlork ttolrnes deixaram de ser i 
uma atra1,.•:1n da litPrutura inglesa Romperam froot�iras. e • 

2 
Ja ia\"a,lirafü tortos os recantoR do mundo para !:lahsfaçuo 1 
dl" todos 0:-1 a11mn_tes dl• leitura do genPro policial. No Bra-
1:111. em boíl hora 101 �presentada aos leitore8, pelas Edições j 3 
Melhoramento:--. a st.>rie qn_e retru ta com absoluta perreição • 
as attYidadt·� de:-;te delt-l1ve original e efkieote. At1f.io:sfl- i 
m·ente aguardado. arahn de dt>ixar os prelo� o se,z:undo ,·o· 4 

A\ G O IR A\ ! 
Ainda mais confortável 1 

Maior potência 

Novo motor ! 
llll é d l o o • 

Maior capacidade de carga ! 
Jmue o .-.il,{no <lns Uuatro• (o 1° foi -um fü,turlo em Ver t' 
melho ). uma empolganttJ co11tinu111;ão de investigações pie 

S munente �uce<lida� graças ú peril'ia e rina psieologia de A Parabrisa panorâmico t 
E A SUPER QUALIDADE 

i 

O,. P�d,o Regino Sobfinho -
\1édlco oper21dor. Partr,s. -
Consultas dlárlaa das 8 às 12 
hs. - R. Bernardino Melo, 1839, 
sala 1 1 , tel, 284, Edi l. Cocozza 
E das 12 h l6 horas no C<ntro 
de  Saude e Hospital de lguassú. uem parece ter n_a"'<.'_ido. para averigua� falsas e COí!1Pli_cu� 111 

�ai,; �ituaçôes e d1t-.tr1bu1r serena e ehcazmeule a Justiça, !. 

p
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0 mesmo ''t!'lao'' do primeiro volume. alguns capitul�s que f
,
' 

fascinam o Mtor. fazendo-o ac_ompanhante nas dehcadas 
buscas e in,·estii:rações, compartllbanllo os transes d1t1ceis a 
que o oficio obriga. �ão doze capituJos cheio:, de mistérios, 
de atroc;ào. ruas em que o leitor confia na sutileza. do dete· 
ti\'e que jama.i� decepcinnou e que em cada novo caso co 
lhe nora e brilhante ,·itória 

DR. AMIR FRANCO - Cli
nica Geral - Aparelho respi• 
ratório - Tuberculose. - Rua 
Mendonça Lima, 24, Das 16-às 
ld  horas. • 

A d • o g a d o  

Dt. PaoloMac�ado-Advogado
- R. Oetullo Vargas, 87. Fone: 
282. - Nova lguassú. Fazendas de Madureira, Morro Agudo, 

Tinguá e São José 

A Santa Casa de Misericórdia do Rio de Jaoeiro, 
oúa proprietária das dua, primeiras fazenda, e plena 
proprieUria das duu última�, tor11a ao conhecimento 
de quem interessar possa, que ditas terras não poderão 
eer vendidas, a nenhum pretexto, nem tampouco explo
radas u. pedreiras existentes, por quem quer que seja, 
,enio pela própria Santa Casa ou quem legalmente a 
,�presente. 

João R.  Ca 1·clozo i 
1 Rua Marechal Floriano Peixoto, 1170/ 1186 TeL 454  ê 

D e n t i • t • •  

f Procure inteirar-se das novas vantagens que o Caminhão StU'lclnker

f
oferece em qualquer serviço. Informe-se das atuais con ltçõJS de r ,g.urH' 11to 

........... ....-+419 ............................. ...

LolJ Gonçal,e, - Cirurgião 
Dentista - Diariamente das 8 ás
18 horas. Rua Bernardino Melo
n. 2139. Telefone, 314. Nova 
lguassú, 

RUBEM SILVA Cirurgião• 
MINISTRO LAFAYETTE DE ANDRADA - Provedot 

6 

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE NOVA IOUASSÚ 
Cartorio do 1° Ofício 

A V I S O  
O d,,utnr /usl Ptllin,. /"iz rü /jirtilo da Comarca de 

Nova /guus\ú, Estado do Rio clt jomi1,1, tlc. 
toz sobtr qut o /,ilân th!>. btns f'tnlto,ados a Oscorina 

Batista P,,,to, nu açtlo cxuufWtJ qut lht mnt•e ]ost Aug-1,sfo 

Ftrtura Duarte, que lStat'a mGtcodo tara hojt, foi. por '1110� 
tivo justo, udiodo /uJ1a n prdximo dia 21, as 12,30 lwras, t/1-
rmdo o mt!mo r,alizar -se m, Hfit·o Ed1/1cio cio Forum, silo d 
rwa Btnwro'ino Mtlo, tsquina dt rua Puulo de Frontin. Novo 
Jgua,,Ji, 9 d, .-t,mhro de 1954. Eu, e,, ) Raul Antonio do Sil
va Junior. Escri,·ão, sub,crtvo. (o) J oeé Pellini, Juiz de D•· 
m� 2-2 

Durvalino dos Santos 1 
Despachante Estadual 

Rua dr Getúlio Varga,1 

Solo 22 A 
NOVA IGU \SSÜ - E. DO RIO 

DR. LICÍHIO SAHTOS 
Fígado-Intestinos-Estômago 

Clia:ca Médica tm Geral 
Oiàriamente das 9 ás 12 hs. 

Edifício de · ·A  Noite'' 
Sala 613 - Fooe 2J 0915 

Oficina Mecanica Agostinho' 
Consertos, Reform<1s em geral e Aces
sórios - Solda Elétrica e a Oxigênio 

- Serviço de Torno.
GERAL DE ESTUFA RAPIDA 

DIABTIMS DUARTE 

. Tel. 124 - noua lgnassú · H. do Rio 

PINTURAS EM 

AGOSTINHO 

tua dr. Tibau, 60 
��·· 

SE�RA�U INDEPENDÊNCIA 
Madeiras e Materiais para eor,struções. ·- Ferragens. Tintas , 

<!ai. �lme nto, Tijolos, ·felhas, Manilhas,  etc. 

FRANCISCO BAROHI & FILHA 

Ministro 

241.J IIIQVA 
Lira. Castro, 

IGUA SSÚ E. 

556-A 
DO RIO 

d enfi1ta. - Ed. Carioca, 2· an
dor, s. 220. Telefone, 42-5951 .
Rio C:e Janeiro. 

O,. Pedro Santiago Cotcla -
Cirurgião Uenll!la Ralo X-(Edl
llclo Ouvidor). Rua Ouvidor,
169, 8° ar.dar, sala 81 1 . Tele. 
lone, 43�3 - Rio. 

De•p•ohante 

Damião Gonç:alve1 - (Contado• 
res e Oespac�anlts). Serviços 
comerciais em J!eral. Rua dr.
Oelul lo Vargao, .22. Tel. 208 -
Nova Jguassú. 

PARA SUA MAIOR GARANTIA PROCURE 
eeNSTRUTt>RES 
Joao Simonato - Construlor 

l lc-..·nclado. - Encarrega.se de 
construções e reconstruções em
geral e sob administração. -
Res. : Rua Marechal Floriano, 
1036- Casa XI - Nova lguassú. F ARACO Loterias 

U M I\  @1\ 5 1  Q U  3 N í'.i 0  F .\ L H J\  
Robeff'> Baroni SoarH-CODS• 

trutor llcenciado no Munlclpio
de Duque de Caxias. Resldenle 
em Nova lguas,ú :1 rua Edmun. 
do Soares, 304, 

Rua Mal. Floriano, 2 128 
Tel. 313-NOVA IOUASSÚ 

Seguro de Yida 
Acidentes Pessoais e do
Trabalho. Fogo, A utomó-

veis, Fidelidade. 
Roberto Cabral 

CORRETOR OFICIAL 

R. Governador Portela, 3H 
Tel. 418 - Nova Iguassú 

Carlos ftlberto da Silua, 
Despachante Oficial da Secrela
rla de Segurança Pdblica junto 
à Delegacia de Polfcla neela 
cidade. Rua Oetullo Vargae, 225 
Nova l&uaoaú, E. do Rio. 

Trav. São htateus, 58 
N ILÓPOLIS - E .  do l<io 

E C) 1 T A 1 s
Registro de I móveis da 2a etrcunscrl�io 

de Nova l guassú 
Roseo Deoclecio Pontts. Oficial Substituto, tm ex1rcicio, 

da 2• lircunscriçan, 
Prlo prtstnlt, atu,dtndo ao qut /Tu foi r,qutrid(I por 

Otdvio Àntunts Fillto, infi,na Laura Lrma Cardoso, Benedito 
Mariano, João Uaudino da ::,i/vo • fuortz C/aud,'no da Silva. 
folio Clauáino da Silva e Juartz Uaudino da Silva, Wrlso1t 
dos Santos, }os, Apolindrio da Silva e Joym, Stuart Dia,. 
dados como residindo ,,,. Jugo,. inctrJo t nao sabido, '(>ara vir 
a seu cortd,io, à rua dr. G,ti,Un Va,gor, n. 90, nesta cidod11 

1 ,Pogar,m as impn.-tancias d1 Cri 2.650,00, 2 349,90, 9.ooo,oo. 
1.542,50, 1.999,50, 617,oo t 5 7!11,oo, r,sp,clivamtnlt, ref,r,,.tts 
âs pr,sto(Ots atrasados dos lot,s de ftrrtno situados tm t::n
g,nli,iro Ptdrtiro, no -'º düfrito dtsfe MuniciPi<', Q11eimodos.
por llts promtfidos comprar, , as qu, se venc,r,m aU a data 
do pogamtnio, afim dos juros , custas, sob pino d1 dtcorrido 
o prazo /,gol dt 90 dias, strtm os cow,promis.sos rtscindidos 
tJ cancdodas a.s r,sp,ctivos ov1rbor(J1s, nos t,,mos do ort. 14, 
pa,d�rafo 5°, do Dtcrtlo 9.079, d• 15 d• ut,mbro de 193/J. No· 
va Jguami, 30 d• agnsto dt 1954. O Ofina/ : Roseo Oeoclecio 
Pont... ________ 2-2 

Rosto D,ocltcio Pontes, Oficial Subslil11to, ,,,. txtrcicio, 
da 2• Circ,mscriçllo, 

Már io  Ci u i  m a r ã e s Fernando Nunes Brigagão , 

P,lo pr,s,nt,, almdtndo ao qu, /111 foi rtqt1triáo pt/11 
IBA-lmobi/1dria Bob( Lida., intima Â!(tnor ]osl de Olh•tiro, 
Armando_ Borg,s,_ Cristiano Santana, Floriano Castro PüSSt•S 
! Francnco Mar,ano Rosa, dados conco rts1tJindo tm lugar ,gn�rado, paru no pra%o d, 30 dit1s, compa,,ctrtm a s1r, cartorro, d . rua dr. G_,tulw Va,�as, n. 90, ,uslu cidadt, , pagartm os ,mporlanc,as de c�s 2.200,00, 5.1o t.2o, 8.600,00, . . . •  3.50(),<JO , 2.75•1,oo. r,sf)lc/,vamtnlt, rtfntNlts a.-. pnsta(O ·s tJlrasudas dos lot1.� d1 tn,�110 sitlladn.{i ,,,, Nova .A ,,,-nro no 4° distrito t1,st1 .\{unici'f>io. por tles prvmttldos cmnp,u, � ,,._ ljll6 SI v,,,c,,ttn .ª" a duto do pagaffitnlo, snb puw ,/, dtc, , _  r,du u prazo d, 8() d,a,·, !!.trtm o s  co,,.pro,n,'Ssos ,nci11d,.Jus • c,mcelucJc.H Q(,; rt�/>tcltuas a 'Jtrbac.-õts, nos fumos tio a,t. 1-J. /Mrdgru/11 _5°, do Drcrt/o 3.IJ79, d• /5 ,t, ..,,ftmbro d, 19JtJ. lV, � vi, IKuas"'· 3() diJ ogosto dr 1954. O 0/1cwl.; Roaeo o�och:c10 

A D V O G A D O S  

!SCR[TORIO : Av. Nilo Poçanha , 38 - 1º 

ª
ndªr - SBla 4 - Tel. 417 - Nova lguass ú 

H o R Á R I O :  Diàriamente das 9 às 12 horas 

Ponles, 2-� 
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3' Circunscrlçl!o - Cartório do 10º Oficio 

Ary �cblovo. O!lolol do Reglolro rle lm6vol1 dn 3, dl•· 
tr, l•• <;.-sv1:1 - Muulcfplo de Nova lgu111tl - Comarca de Nova 
lbutt.stoú t.l'ltado do Rio de Janeiro. etc. 

Faz ptlbllco que SobullQo Robollo e •u• mulb�r prn· 
pr t'IArlf\lit. realdeote1 em Miguel Cnuto. S• dlatrltn rteetê Mu
ulcfp10. depo111tarem em meu cartório, 6 rua Oehllio v11rR:•8 
n 126, oe,ta cf.iade, de cooformtdade com o U�crPtO-lt>I n 
r>"t, dt1 10 de dezembro de 1937 e aeu Regulamento. Decreto, 
i.11 n a ú79. dei 15 de setembro de 10�, memorial, planta e do
curoPotue ref"reotee ao loteamento de trê& área.e da terreno 
q·rn reu1lde1.s ,omam sq :?00 metro, quadrado,, com a deon: 
1111o"çA.o de "Vila Jn'11g:t-oa". 8ltuada1 oae proximidade-a dtt 
f-:.,t,.çAo de IS flnel Couto. :-e• distrito deete Muolríplo. dt»olro 
,t,, Jll'rimetro nrbotnn. ohJ .. toe das tram1crfçõe1 o,. 17 967, fl1o1 
i,7, ,ln llno n. :1-BA; 1 7 19°, !Is. 182. do livro o .  3 AZ; 1� s,i:, 
t•• 7 1 .  do l lvm n. 8-RR; 7.612, Jlo. 200. do livro o S·FF e n 
li ,•rn, º"· 67/1,S_ do livro o. 3-T, dtl t• ClrouoeorlçAo desta ç,,� 
nrnrt·t11, com 11'4 ,ejt:uloto1 mt-d1çOes e coortootações: - Ter· 
rt·no cnm a O.rea de c,oqueota m,I (60000) metros quadra. 
tlo,t, �lluado na "Fazend.l 8Hby,., com frente para o Caminho 
ffH GrAma, A t,1-t1querd" dA quem vai dtt Estação de Retiro f'I 
flit1l,1nl� <lileota e dote (82) metros do Caminho do Csjuelro, 
rne,llodo noventa e quatro 194) metros oa Jloba da frentf'I. 
d U7t'ntoa o tr1nt11 e nove (239J metroa e cinquenta lóO) ceo 
t11rtlros na lloba dos ftJndos, numa lloba quebrada de cento 
• vinte e ••I• (126) metros e cento e treze (1 t3) melros • 
cinquenta (50) ceotlmetros, duzentos e noventa (200) metrc• 
e ,-9��enta t60) ceoUmetros pelo lado direito e trezentos e 
onze (�11) metros i:elo l•do esquerdo, coolrootaodo pela eo
QuPrdfl com o terreno abaixo descrito Pm ter('alro lugar p 
on '"do direito com terras de Ferreira & Furtado o com o 
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Aro,\ da doze mil e trezfnto& (12 300J metros qu11drado1:,, si
t111t.dO também na Fazenda Baby. medindo cloqueota e eel(, 
15i/ �elroe de frente para o Caminho doa Cajtielros, à efol
quer.la de quem vai da Eotaçlo do Retiro, oitenta � um (81) 
mttros do ltt.do e1querdo, duzenlo9 e cinco (20r,,. metros t
quareot• itO) cenhmetrno do lado direito e cento e onvenl• 
e sele (19i1 metros de fundos. oon!rontaodo do lado e,quer 
do com o Camtobo da Grama, do lado direito com terras d� 
F'Prreira & Furtado e nos fundos com o terreno acima de&· 
crl:o em primeiro lugar. Terreno com a érea de vinte e cio• 
cn mil e novecentos (25.900) metros quadradoB, na mesma 
' �-.,zaoda Baby", à esquerda de quem vai da Eetaçao de Re
tiro. • distante cento e setenta e cinco (175/ metros do Ca
n1lobo dos Cajueiros, medindo cento e três (10�) metros do 
lrent• pua o Caminho da Grama, noventa e um (9t) metros 
e cinquenta c,o, ceoUmetros na linha dos fundos, tr�zeotos e 
onze (:ill l m•tros pelo lado direito e dozeotoe e •�tenta e ••· 
te (l77) metros e cinquenta (50) ceotlmetros do lado esquer
do, cou[rootdodo do lado direito com o terreno em primeiro 
lugar deecrlto e lodo esquerdo com terra• da Sociedade Aoo
n,•o• \lercanlll e lmobilillrla e nos !uodos com terras de José 
Antonio Trigo; llreas eaeas que foram divididas em dlveuo• 
lot-'e. agrup:1dos em QUl\dras, servidas por logradouros, com 
a denomi nação de "Vila l odlgena", tudo de ac0rdo com a 
planto aprovada em Sll d• abril de 1954, pela Pre!eltura deo 
te Muolc1p10 As Impugnações do• que se Julgarem preJ udl
cadoit deverão ser apresentadas oo prazo d e  30 dlae, conta· 
doo da terceira e oltlm& publicação deste. Nova lguassú, 31 
de agosto de 1954 O O!lclal do Registro :  A•y Schiovo, 2-3 

Manoel Furtado Gama 
A D  V O G A D O- ---

CACSAS CIVEIS. COMERCIAIS E CHIMINAIS 

R ua dr. Thiba u, 299, apts. 101  e 102 

:-:ova lguassú Estado do Rio 

CORREIO DA LAVOU RA 

Banco do Brasil S. A. 
O M�I0R- ESTABELECI\\ESTO �E ,;, toiro 00 P�ÍS 

T6Jaci 1, cip,raiau budriu 
\\h.i1111  ltrll'tht 1 •n• dtpo�11ntn 

\au hhtla de jurot ;,ara •• coa;o de dep6,ito, 
DEl'ôSITOS f'OPUl,/\TIES • *r• o

lm,is Qn,1ais, ca("1l,.t 11.3dos semtstr.-lmcntt' Rftiradas l,nc:s L1m1te ..ie CrS J110.0IIIO,Ofl, no taual t»mht.:' n e c?m� rireen�tm '>S de limite •té Cri 1 0 000.oíi, q• zam do Pnv1ll·gto est�belec,do no art1i,, : do n . r'- 1•1e1 8.4" .. ,. d� '2n· 1 2- I IJ45 (depósito minamo '1c Cr5 ..,.,.�o C' rchrnda min1rn1 de- Cr'3 20,()J}. Não rend�rn 1uro:. os c11do3 in• renores • Cr$ 50,00, os saldos cx<:cdcntcs IJo limite e- as cont�s encerradas entes de 6f) dtas da data ua abertura. 
DEPOSITOS LIMITADOS 
L,m,te de Cr$ 500 íYJl,IJO 

Juros anuais, t'aplt:,lil.ado!\ �H'IT\PstralmC'nt(" R�liradu 
li\':'"C'S Depósitos mln1mos de t'1S 2�

1
00 C ,cquc."; do v�· 

lor m1n1mo de C1i $O.OU. Ndu rendem Jur,�� ns :..aldos 
m(erar rl"S a CrS 200,"'0, os saldo, e-xcedentr.cs aoz hm1lcs 
e as t, ntas encerradas antes de60d1.as da data da a.bertura 
DEPÓSITOS SEM Ll�TE . . , 2'.'• 

Juro, anuais. capitalizados semestralmente Retiradas 
livres. OC'p1,sito 1r.1· ' mínimo a partir de- CtS 1 0::!0.0IJ 
Não rendem JUM'J o, Sdldos inferiores a Cr$ 1 000,00, 
nem as contas encerradas ante'> de 60 d ias da data da 
."bt•rtura. :\1elborfls t1x11e de Juros para aa coot11 de 
dep6•1too nAo inlerloree a c,1 1.000.r.OO,Qfl. 
DEf'ôS!TOS DE /\VISO PREV'O 

Rebrada mediante aviso prt'v10 supetjor a CIO, dias < !', "/0 

J uros anu.s,s, capalalizada..; serT'.estralrnen!� Para essa 
conta. depósitos de quaisque,· quantia, para retiradi..s 
também de quaisquer 1mportf ndas. 

DEPOSITOS A PRAZO FIXO 
Por 12 meses • • 5°;'0 
Por 12 meses, com retirada rnensal da renda 4 ¼ 1J/0 
Juros anuais. Depósito minimo de Cr$ 1.000,00. Me-

lho res taxo de juros para os depósito• por prazo su
perior a 12 meae�. 

LETRAS A PREMIO 
D� prazo de ! 2 mese� . . . 50/o 
Juros anuais. Dep6!'.ilo mínimo de Cr$ 1 .000,00 Letras 

nominativas, com os Juros incluídos, seladas propotcio· 
nalmentc. Melborea taxas de Juroe pua as letras de 
prazo aup•rlor a 12 meoes. 

O BANCO DO BRASIL s. A. tem 340 A�encta .. no 
p�fs, Rlt-m de duas no exterior, para tôdas as operatões 
bar., 1n4s, mcluS1\'e o t\:ccbimento ue dep0;1tos. 

No Estado do R10 de JanC'"lTO estão cm funciona· 
mento as Agências nas s�guln tes cidades : Barra do Pi
rai, Aom Jesus de ltabapoan;), Cabo Frio, Campos, C8n· 
tagalo, Duque de Caxias. lt3peruna, l\tacaé. Niterói. No
va Friburgo. Nova J.5euaçu, Petrópolis. r:esende, Santv 
Antônio de Pâdua Trés Rios e Volta Redonda. 

filiai �e nm luuatu : Prm �a li�er���e. �� 
Telefs, : 4 (Ccnt11dorio) e 25 (Gerênc:io} 

End. Tclcg . .  "S:itclitt" . C tin d<' .. �r,cio. l 

t 

Domlo11:n, 19 _1� " -1� 
.WIZ0 OE DIREITO DA COMARCA o� 

e a rt(>rio do 1• "'l�lo 
lliti� 

Edi tal  de Prac 
c�m o prezo de 30 (trinta) dlap na 1,. " ét , ' vrllla ah.e 

O d(lutnr lorl P,lljnl. Jub d, Cirfl � 
Nova lrau•ó. E!lldo do Rio de Jan,I.ro 

1 0 d,1 Cctir:;a , 
lorma d.a lel. tlc. • Plr -� 1t 

1 fu 11her ,r, qar o �rtstnte editil · ' 
nhnimrnlo tiwertm Qllf n Pcrtrtro dai Aa/:�ffb Ot iCf!t 
lt'v:.d � f'Uhlkn rrreln dt Y•nda C llrtt'm� t� lrloi ft1t, � 
hnr"" (lftttc-tr. ,c-i,r,1 d11 101bc;fo Que l � 0 • Q11ell! � 
frtnln , quntnt,i P clncn mil cruz,.lro!l- "" d"' 2fr5 1��-
à• 1'3 hnu,. no Edlfidn dn Fr rum "ttt� Ja1z"'l1 4• tn,� 
fH•rtl'nrtnlttl �o ,,pólln dt Aurnra Fnncbca p t'!I bt11 � 
din n trtninlt'•: - ''lote- d� '"''"º "� 1267 ,,,.,,. a, 
quit11. �f'tllndo IOm1. dr frrntt 01r1 , rua c;.''i'º'do t11 t! 
r:. n,a linh::1 dfl5 fundn,., pnr 40m,. de ntrntJu o, lp:11 1,� 
l u tfl•. limitando pr-ln lado d Irrito cc-m 0 101,. 

0
� t� 11 aatrt1n cflm fl Inir- 3'2f"JA. , nr-!J rondo, cem O -e
, lldt ., N,tunl"I, cnrr. a jru dr rt00rn2 .• anllado ,m c,1 '  ._ '-a 'Ili '1111 situado n::ii ru::1 c,,uln, ediliCJdn. no lott dt rr p,., 

"ucrito, cnn"truçJn de prdr;,, tljolo1 e cal, cobe�:---tt: 1!111 tipo fnnrh, cnm qu,itrn prqu1·nn1 cõmrdrt cirrt: ªc;rr. 'l\a_ ffirrn. Pm rtful:ar e,tadn de cnn,erntJo. anlialo f'II ' •  11ta 
40 ,:U, 00 lntf' dt' tPrrrnn n. 3358. 1ilu.ado em Wt, C:ri 
do 10mt. dt frente p:u1 1 Annida União ip-1 ��1 E.?ta, 
nha dc,<11 fundo,, por rt5m ... de ntendo de ,rr-,.c, eh.ta li 
mltandn ti""ln lado dirrilo com o fole 335t, pelo " 1 a(cl 
o lnle 33!',�. e n'1!; fundtti com terrenos de 1uers"1r qu-

t
tdt<lo cin lemn1 & Ci:1. Lida., anilado em c,s 16 r  .. " D-L-'-1385. da Annída UniJo. edificado no tc·t d, 1 "i..:.:. 

dr-•crilo. Cf"n,:troçJo de ptdu. tilolc, e ui �\ert � -tipo francb. com quatro cõmodo1 Cimtntad01 ,. lfm 
reiular uhdo de con,eruc-.lo, naPado ,m c,s e '; • t:.1 da avali:1çãn - Cri 145.000,00 (cento e- quareaia ,. mil cruulrn11). E p�ra que a nolitia chee,ue ao ccr.� ÕI: dos intert,11:1d�fl. mandl'lu o M.M.  Juiz uped 1r O �  
tal que 111t,J afixa'1o na sede do Julzr, e pub'itado � 
com a lri. 0:1do e- r,uciado nest.a cidade de Non 1fW1i. � 10 de a�nslo d, 19.',4. Eu, (1) Rnnold Carda"' Ato..-..i.! 
Ectcreventt de Ju1llça, daliloirafti. E eu, (IJ Rai,I Â.'lto. , 
4-;!lr? /u""'"· E!crivlo, subscrevo. - fa) JoU P,lliifr. ta" 
D1re1lo. ?-· 

·;�!� �!��:�!;õi1� 
Cozinha de 1•. ordem. - Petisquei- ! 
ras à porluguesa e à brastlelra. 

1 
Bebidas na cionais e eatrangelru. 
- E<;pecla l idades em frios e cnn-

� 
senas das melhores proceoeoclas. 

HCRMIDA & RIBCIRO 

l.�U-AN���!���s:�
o

:�::::.�. :::�E���º:.º,:.:: 

r====re--a ---

Dr. Eduardo Silva Junior 
ClRUf<GiÃO DENTISTA 

I O H S U L T Ô R l O : 
R U A  M A R I O  M O � T E I R0, 221 

EST "DO :lO RIO 
..... �-·-�-·-·-1·-...... �� ... >G ...... 

B A Z A R  AM ER I C A N O  
DDENCAS DO ESTDMA60. FIGADO E INTESTINOS 

�11�ma1E/,g,g 

HILÔP;:)LIS 
, ____ -.. 

CLt:-..:ICA DE OLI rú:-; 
= ºº 

Ferragens, Louças, T i ntas, l\ l u m i n ios e 
eristais. Artigos elétricos, Brinquedos, 

Vapelaria e objetos para presentes. FRANCISCO GI FFONI & CIJ,.·RUA 1� DE t1ARÇ0,17·AIO DA. CARVALHO DE REZENDE

Oc1 ,t, 01 I A  r T E. C ,  d· .1,,. [ 
• 

IRMÃOS MATTOS SERZIDEIRA 
Raf-i::-ou seu terno ? 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2029 
NOVA IGUASSU' - E. DO RIO 

....... �.ai .... --. .... �.� .. �· 

.\ rua �lttl Flori�mo. t:!74, e, 4 
serze-se com perft>lção 

qualquer tecido. 

�-·•H"JO 0001 O O OI O O OI O 000 O 00 �O 000000000 

•"_,,..,.:-.-:-->'>-_.'7 
A�MAZEM INDEPEND&NCIA 1 
Secos e Molhados. - Bebidas nacionais e estra n g e i nu. 

Artigos de t•. qualidade. - Entregas rá pi das a d o m i c i l i o, 

� 
:� 
::: 
X * 

Praça da Liberdade, 84 · Tel. 424 · Nova lguassú i 
P ALJ..,( A D I N O  & C I A. 

:;,,o..:M:,..-,-; ,>+ � : .. :, ........ :-: �-;-; -...-- -:-• '.-• -� 

t,! .. C, e ü <' d.1 f.an,b, 

• 
Av. 28 de Setembro, 9 (Sob•.) 
Tel �8,4365 - D. FeJ,r,l 

HURARIO 
Oiàriameoh: dJ� U 1• :!: 
'º� �alt3�\t> Ju !Oh 

� 
CONSULTÓRIO . 

'-----------. 

�����t��. 1 NOVA AURÓRÃ
vlço Punerarlo - Gullhermln, 
Perrelra da SIiva. Rua Man· 
ch1I Plorlano, 2018. Tel. 86 -
Nova lg1.11111l 

D i v e r s o s  

-------------------- - • J • e«1oadriP 

1 FReuraraMge,.nns. MM�ndp,d,iornasçaCLom,_méarc. i6o38In_Ndno' svatr/i�uLatsdsaú. F E R M A e. � L __ ..:�:.�:...ll:.��.:.j�:...\

1
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�ANTB 

. Petlsquel-
1 bra�ilelra. 
strangei ras. 
rios e coo
oceoeoclas. 

'#BEIRO 1 
1�54 (Em lre1le l ,entt) 

lSTADO DO RIO 

r,omtngo. 1!l IX 1 !164 

A. A. fil�os �e lguassu A_L_A _P 1-5-·· • 
Conclu,ao da 1• p6glno 

Resoluções do sr 

Presiden te 

ia) Apro\·ar a a.h• dtt reuniQo 
anterior; b) en\·1er �o Depar
tAmt:·nto Juvenil o o r i e- i o 
":n. de A. A Yol.intes de No· 
�.9 l,!:uassU; e) realizar uma 
partida amistosa com o Nacio
nal F. e. de Lins de Vasron
celos: d} agrr.decer ao sr._ .ToAo 
,·ieira Fernandes A doaçao de 
mRterial para nossa praça de 
espt"lrtes; e} re�lizAr uma do
mingueira dançante. com inicio 
às 20 horas, dia :?6,19/54. 

Rainha da Primavera 
Reu,Uado do 48 opuração 

Mar lo Helena Amaral 1 O�O 
Olgo Romalhed• 870 
Anilda T1noco 825 
Eli Borges Lemos 6 15 

O Baile da Primavera será 
realizado dia 16/1 0/54-, sendo 
e>,:.igido o seguinte traje :  Para 
cav.i,lbeiros. branco ou azul-ma
rinho a rigor; para damas. ves
tido de b:-1ile, não sendo per
mitido o 3/4. 

Futebol de Salão 

nndo C'ome<'el a ficar des 
«·onfiudo du� intenções do �r 
D:1 Costa e e�rrevl \·ariu 
rnrtns pura aml1tos em Bel 
Horizonte. Fie� :a.ú rerebian 
do� J.:df�·õe� �!antiqueira e do 
H. Dtt Co!<itU Santos - de�rul 
p8'!, eva!-!h·as. ssubterfú�los F 
uo me�mo tempo. la s11bendf 
que ê:-.te caso mi.o era o pri 
me,ro .. - O poeta de S. Paulo 
- !'.ldornl Heis - tinha dad, 
an  H. Da ('oi;.ta os oril{ioai 
de seu livro e mil cruzeiro 
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e nem tampouco o seu dl 
nheiro devOl\'ido''. 

i 

�ej?uem.se outroM c a s o  
interessantes. demoostratlvo 
de no,•a modalidade do "coo 
to do ,·igário" - «o conto do 

s 
s 

]i\'rO•. 

E' mero caso de policia __ 
Servirá de alerta aos poetas 
e el)critores, preservaodo, pe 
lo menoR - a Poesia, desta 
grande crise m o r a 1. dessa 
imensa onda de corrupção 
que, ln!elizmente. vem enla
meando a nossa Pát!"ia. 

Felicitamo� efusivamente o 
poeta Luiz Otávio. com o mais 
fraternal dos amplexos. Gra
tos pela dedicatória. 

o Departamento de Futebol t
de Salão convida todos os 
seus atletas inscritos a se reu
nirem no próximo dia 20/9/54 
(segunda-feira), ãs 20 horas, 
em nossa sede social. a fim 

Alzira Marques 
(Missa de 7° dia) 

Joaquim Bastos da Silva, es
posa e filhos agradecem às 
pessoas amigas o e o n f ô r t o  
que lhes dispensaram por oca
siào do falecimento .de  sua 
sogra, mãe e avó, ALZIRA 
MARQUES. e convidam para 
assistirem à missa de 7° dia 
que será rezada no proximo 
dia 23 (quinta-feira), às 8,30 
horas, na Igreja da Candelaria. 
E desde jã se confessam agra-

de tratarem de assuntos de 
interêsses gerais. 

Nova Iguassü, 16-9-54. 
Doltivo Roberto Freita, 

2° Secretãrio 

l 
dt"cidos por esse ato de cari
dade. 

Nova lguassú, 17·9-1954. 

1 passa-se �eift���
z

�:::ra�� 
de �ladureira. 28. Informações 
no local. - Nova lguassú. 

CO R lt EIO DA LAVOURA 

,. 

Posto de Serviço Automobil ístico 

" E  s s O" 
Oficint:1 mecanica, Borracheiro, Eletri-

ci3ta, Pin tura, Capoteiro, Boxes de Lu-

brificação , Peças e acessórios, Pneus, 

Camaras de ar � Ba terias, 

Monteiro dos Santos & Cia. 
Revendedores da ESSO STANDARD DO BRASIL !NC. 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2422

Tel. 83-Nova lguassú-E. do Rio 

F'O TO ELITE Atende·•• • domicílio por& cH1meol?-
RotratH para c!ocomeoto• em 80 m1 

nuto1. E1peei1list& em rtprodO.()ãO do retrato• a era7001 sépia e 
óleo Veadas do má.quinas, filmes, qo1dro1, santos e alb:�'· 
Ruo Marechal Floriano, 22-U - Loio-T el. -41 3 - Now-o fguauú 

1 
1 I 

o GU R I
A CASA DAS ROUPINHAS PARA CRIANÇAS 

Uniformes Colegiois - Rendas -

Lãs - Linhas - Botões. 

RUA MINISTRO MENDONÇA LIMA, ZZ6 - NOVA !OUASS(í 

Aluga-se à rua MI-

P a l a v r a s  C r u za d é1 S  
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� - � . , ��  - N . I e;uaçu 

HORIZONTAIS - 1 .  Navio; 4. Conj. deslgnli restriçãri: 
7. Oxido de ósmio; 9. Rio da França; 10. Preltx", slgnllic, 
privação, carência; 11. Base; 1 2. Interjeição, basta. chega: n 
Aparência; 14. 450 romanos; 16 Relogio de sol; 19- lnterjc1-
çilo, serve para saudar; 20. Andavam.

VERTICAIS - 1- Hora do ofício divino; 2 .  �ullato de 
calcio; 3. Unlco: 4_ Pedra de moinho; 5. Doença. !alta de se
creção da saliva: 6. Moeda ,10 Perú: 8. Personalidade: u 
Membro empenAdo ,tas aves; 1 4. lnterjelçilo. aceito, consiu 
1,,; l,. Ttl,-lu liunu, ll,c.,; 17. Gaze da China; 18. Dá garg"
lhada. 

I�esult&rlo cio problen-,a n. 17 
HORIZONTAIS - !mo, Apf ,  Tagetes, AI. Ro .  Eu .  :-.,. 

Pó, Nu . .  llgalia, Rol. Avs_ 
VERTICAIS - Ha. Maléolo. Og. At, Peronio. Iso. EI. 

Par, Rã, Uas, GI., Lá-Rainha do Colégio LOJA 
Afrânio 

nistro L i r a  Castro, OBSERVAÇÕES: - Nossos problemas são baseados no •Dlelon.:.. r1o da Llngua Portugue!.a .. , de J, Ca1 valho e na ·Enctclopédlei do Charadl�ta:., de Sllvto Alves . 
Peixoto 

Resultado do 1• opuroçio 
votos 

Marja Amélia Teixeira 5 100 
Marly Coelho da Silva 3050 
Eunice Pimenta Morais 300 
Shirlei Morais dos Santos 255 
Maria C. Cavalcante 100 

423. Tratar à rua Marechal
l'loriano Peixoto, 2222, sobº. 

Dr. José A, Mach 
Causas Ch-

Trav. Mariano de Moura. 

ado Filho, Con sulto r Jurídico da Dioc:se
eis, Comerciais, Criminais e Tràbalhlstas 
3 (ao lado da igreja de Santo Antonio) - Nova Ii:uassú 

C I N E  S O L, S. A •

1
Rua Pa ulo  Fronti n ,  266 Tel .  38 

<.!ine Sol tem o prazer d e  111 n u nciar a abertura d e  seus cursos d e  desenho e pintura, cumpri ndo, assim, o prometi do, 
o lançamento de suas pri meiras bases, de i ncen tivar e desenvolver ns artes em Nova lguas1.ú,

f> S  el TAOf>S <.! U R S "8 e"NST1\ R 1\t) oes SEGU I N T E S  1 

PROGRAMA DE INSTALA(ÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL DA CINE SOL, S. A.
Secão de Artes Plásticas 
A) Pré-vocacional
B) - Curso de Desenho
C) - C urso de Pin tu ra 
D) - Modelagerri 

(A) - Pré-vocacional

1 - Estudo de tendências 
2 - Adaptação 
3 - Material 
4 - Divertimentcs educativos 
5 - Memória Visual 

(B) - Curso de Desenho
1 Uso do mater,al 
2 - Estudo de linhas (Sentimento) 
3 - Desenho compar�do 
4 - Memória visual 
5 - Elementos d"' geometria 
6 - Projeção 
7 - Estudo de côres 
8 - Compe,sição 

Aulas alter nadas d u a s vêzes por 
�· e 4ª. !eiras Curso de Desenho 
3'_ e 5• feiras Cur60 dt! .�fodelagem 

(C) - C urso de Pi ntura 
1 - Uso de material 
2 - Memória visual 
3 - História da arte (Crítica) 
4 - Técnica de exposição 
5 - Técnica pictórica 
6 - Perspectiva pictórica 
7 - Anatomia 
8 - Proporções 
9 - Perspectiva 

10 - Natureza morta 
11 - Mcdêlo vivo 
12 - Met\er 
13 - Técnicas especiais 

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

(D) - Modelagem

Elementos decorativos 
Natureza 
Moldagem 
Gesso - Cêra - Bronze 
Reprodução 
Cobração 

sema na, no horário a ser determin ado 
6 e Domingo - Curso de Pintura 
Sábado - Curso Pré-vocacional

Arte Dramática 
Como jâ !oi divulgado pelo "Correio da La

voura'', em magnifica crõoica de «Arauto•. a Ctne 
Sol Instalará um palco moderno. dotado de todo 
equipamento necessârlo, com a línalldade de de.en 
volver as vocações para �s artes cênicas. 

P�dimos aos Interessados procurarem o Depar
tamento Artfstíco da Sociedade. para se lnscre,·er•m 
e tomarem conhecimento de nosso programa. 

Museu 
Será criado o "Museu Clne Sol" com objetivo 

de registrar ratos históricos, artlsttcos e culturais 
cio Muntefpto. 

Nos domínios das artes e técnicas populares. 
contamos jâ com excelente documentário que nos 
velo de ser doado pelo dr. Francisco �lanoel Bran
dão, Ilustre membro da Comissão Nacional de Folclore. 

Cinematografia 
Jâ se acha encomendado o equipamento es8eo

clal para Infeto de D08808 trabalhos. 
Começando as nossas atividades com lllme8 

de pequena metragem, Inclusive documentârlo8, onde 
procuraremos localizar nossas belezas naturais, cos· 
tumes � tradições, filmes êsses de alta aceltaç!io no 
estraol{elro. 

Chamamos a atenção dos Interessados na arte 
cênica, que serão aproveitadas tõdas as revelações 
artlstlcas, pois é desejo nos8o organizar qua
dros artlt;tlcoq com elerneotolj iotelramdote noMsos, 
dando oportunidade a todos aqueles que queiram 
��º�ri��ª 

t
���:1��1�:

e valore• de primeira gr11ndeza 

Esclarecemos que os !(ossos rumes de longa 
metragem. se poss1vet, serilo protagonizados inte1r11 
mente por elementos nossos. 

���@i!í�@r������@ll� 

· - '--
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Pi.AH TEMOS MACIEIRAS 16UASSú 8ftSOUHTH C�UHH
. . 

Resoluções do sr. Pre-

,,.� �es� 
§�l]!�_.! .. D.A .. l!M9]� n· ��ss0 ,rA cultura dn macieira Ja 8e <'�tâ f:11.enilo com resul ·d tados economLcos upre�!t\vt-i'I, ('111 \·nl'l,1� Pi.lrles do Brasil� t;z e n te em 14-9-54 : 

AR Areas mallõl favorave1s sno o!'õ; f1:1mp·,� ,lo e-...:.tremo Sul 8 os planaltos J.?Ht1Ch11�, c'ftlArin..�11,, 1$ p.rnlhla�. flumine'nHes mineiros e C'8pl;11;f1has. � ln-.it llulo Ac-ronúmico de Cnmpinn� 
aconselha, ile pr0rerenc1a. n-i vnrw,hde...i • Dtlli<•iosa" ··Ohio Heauty•', •·Rome Beauty·•. ··Gnld,•u D �lkious·· e ",Jorlo.lho.n". 
A "Ohio Beauty··. excelenh� m,11; ,. é ,1 m..1 is cultivada em São Paulo e Minas Gerais. lJmn n1·1ci�ir�1 adulta e etu boas 
condições produz, anuahnt?ote. 250 a 500 m3çfls. 

Sôbre o assunto coosull_c-se o Serviço de Jurotmação 
A_grlc�la do Ministério da Agricultura, Largo da Misericór
dia, Rio de Janeiro. 
:::--------------------

CASA SANTOS 
tX-ALFAIATARIA SANTOS 

= EM __ 

Milagres de Setembro 
vrnna f SPf CIAL no srn 26°. aNlVERSftRIO 
Durante êste mês vendas sem lucros 

SÔMENTE 30 DIAS DE 

Milagres de Setembro 
= DA = 

CASA SA NTO S 

Rua Mal. floriano Peixoto, 1968-l el. 280
Nova lguassú E do Rio 

IEUGENIO BIEA UY AllllET 

a) Transferir par.1 as 3u feiras as reuniões da Diretoria· b) aceitar o convite do Ricar: dense para, em sua Quadra, no próximo dia 19 (hoje), ás l 6,30 hora<1, disputar com 0 C. R. Vasco de Cama p1utida amistosa de b�squetebc,1� e) ac�lt&r os convites do Paroquial Silo Sebastlôo e Floienca par�, em :<U1'S quadn1s. disputar Jogos amistosos de bt\S· queteboL 1 ° quadro, juvenil e mfa.ntil do IBC, nos c1iR� 2 e 17 de outt.ibro. ás 20 e 15 horas, respectiV,itmentt-; d) �C<'i· tur o convltf' do Mesqult'I T e. para partlctpar da G1nkaoa q11e �e reahz�rá no dia 26. às 1 5  horas, naquel� cldnde; e) rt>tlrar o seu pedido de licença, btendendo ao Rpêlo formulado pelo Consr lho Oeliber�tivo; !) comunicar aos sóctos t'.'m atraso tt dehb.?ração da Assembléia, que concede anisth:t até junho deste ano. 
Hugo Soma, 20 Secretario 

� . F undador .  S ILVINO de AZERtOO _ .:""1, u -�f' 
H:ed e Olicina,;, : R u J  8ern1,·drno Melo, Z075 - ' 

,ercd 
---- T,1,1,,,, 1 ' jf � ri • '" nn, , , NoV, 1Gu,,sú (Estado do Rio), 19 DE SETE\IBRO DE 1954 � :ptl 1 1od1 
---------------------------- foi- lt:- .,;il'I ;-ít 

Registro de Imoveis Ao exmo. sr. dr. Luiz Guirn � · n�fº''\r,;�
1

;º�!�t·:. 
P,io p,es,mle edital com o aroPt e#�(· e 3 .. 1 l 

p,a,o de ao dios , publicaçao DD.  PR EFEITO D E  N OVA IGUAS""i �� . tllor»: 'f)nr 1 V"'Zt'�. at,ndmdo uo qut SO � l\lf'it �o.1l1 
,�; rtqutrido "f)or Alanotl F,,,. 

V a ' 

;t.l ti li' 
nrmdts Pu·,ira, faz sabtr ª" e aos exmos srs erea 

dt 

r:p::'·B��:::::�·:�o;i :�·::�·� 
· · or� 

atualmtnl• ,m lug:1r ignora· Na opot'lunid �de em que '!. Excia. vê te do, pa,a no cartdrio do 2• mandato, todo êle, por certo, voltado para os 
rrn · .J º '

O fi e i  o, a '"" dr. Gtlu/;o resses do Municipio e da colet.vidade lguassu!uprernos , Va,gas. 78, em Nova lguasfiú, mente naquilo que Ko·,a tguassú atmej� rua su�ª, �nn i.c 
1/etuar o pago,,unto das pr,,. tida de maiores surtos de progresso material e -�IHl le.. taçDl!S atrasada.li, referentes ao preendimentos culturais. q�eremos externar arn�1hotts t::' 
contrato averbado no livro nossos 1:1gradeclmentos pel.., rntenc:ão que lhe nào f�l� • 
8/F, fls. 54, sob n. 7, sob t,eno traduzir l"m atos de boa vontade e compreensã POlli.11 de o "ª" fazendo se, canctla· da �e_n�:1gem c1:1ltural e significado sódo.ecoc.õ�i err t'lt: da a aludida avtrboç!lo. Dou M1.m1c1p10 da cnac;ão, nos seus dominios teniton-- co í\rt 

V d 
uma casa, ponto fA, nesta cidade de Nova lguaç, Empres_a _ Cinematogranca de fln::il�da1es não exc:;��

1
�1' � en B·SB comerei�!. e o m  sú, 2 de setembro de 195,. Eu. comerc,a1s, mas. sobretudo, culturais, na valoriz.a....t. � 

bo,1 loja, 3 quer- Henrique Duque Estrada Mey•r, lezas que a natureza de nossa terra encern M�·o das 
tos e Sêj}&. à rua d� Concór- Oficial do Rtgistro de /mo- cultura artistica nos multiplos aspectos em Que l

'e�L-
dia, 365. Melhores informacões veis, o subscr�vo t assino. Hen- testa . � s, � 
com o proprietário, à rub Men- rique Duque Estrada Meyer. Nc1 verdade, tendo V. Excia., após vetar a reiotu donca Lima, 479. 3.3 t-3 321 , que doou à Cine Sol um& área de terra pau �1n ç1o ;------------------- ___ dos seus estudios, cuja inversão de �apital traria p':.r1str.-,Jc nicipio não só um patrimônio material, mas a fixa;ã(-.

0 16. 

ftdelson ronstrutora e I oh ·1·1a· r·a lt"a 
de uma obra que lhe expres�asse o lodice progn!1:, �

,._ 

nu - 1, m ui I U • seus homens, na verdade, dizemos ainda. tendo V. � do 
gado à Clne Sol aquela simpatia que deferiu e tem .. :_QI. aos clubes de futebol na doação de mumeras áre"a-;" 
construção de sua� sede;, o q�'7 se nos afi_gura louv ... � r�z?ãvel, sem que mtençoes p�htico.�ntidânas tenham 
s1d1do seus atos. queremos dizer a '\. Excia. que nos.:. 
mos como se ajudados tivéssemos sido pela sua bo::1 \'<XI� 
pela sua compreensão e elevada percepção das cou.ns do e., pírito e da arte no que tange ao engrandecimento da tern 

Se o seu caso é vender ou comprar terrenos, 
casa_s e �>Utras propriedades, não perca tempo
e dmhe1ro. Procure hoje mesmo "Adelson". 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1620, Nova lguassú. 

Tratar diàriamente com o sr. Paulo, 
das 8 às 12  horas. ------------------------ do seu povo. 

A Cine Sol, exmo. sr. Prefeito Luiz Guimarães, e hai 
( )ir•tor do Serviço de Alto Falantes de Nova lgucusú • p,.•,i- f!omarca de Nova lgaassú 

uma realidade e o que temos & lamentar é não ?Oder.w 
dente da Auoclação E,pirita Pioneiros da Verdode) ligar a ela, como sempre foi do nosso empenho, o ncr.ie * 

ADI 1eo1 amiUDI. [OD�eti�Ol. e ao eleiloia�o igumuano E O I T A , L b!�:!;�;: �t� �:·;�i�:0i��
º
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m
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:i: ;,:., 
D• p11bllcoção de documentos, em prace110 de loteom•nlo de positiv�!

º 
;��o�

º
�e��!:
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m
;.�c:� Aproximando-se as eleições de 3 de Outubro, e tendo 

sido, mais uma vez, indicado pelo Partido Democrata Cristão 
c,mdidato a Vereador á Câmara Municipal, onde representar, 
esta agremiação politica, defendendo realmente os interesses 
do povo, solicita a todos em condição de votar para que su
fraguem seu nome a esse posto eletivo. Trabalhando como 
t�m trabalhado pelas coisas úteis e progressistas de Nova 
1guassú, onde vive desde Agosto de 1 922, e conhecendo como 
t:onhece a vida de todas as camadas sociais, pollticas. reli
giosas e produtiv&s deste Munlclplo, tem planos capazes de 
re�olver os mumeros problemas qi..1e tanto tmgustiam e estor· 
vam as posslbil dades de melhor conforto e bem estar públi· 
l:O. Sem demagogia. nem promessas, sempre aspirou, em seus 
traba lhos, por cum Brasll melhor•. Não dispondo de subsldios 
ou de outras vantagens, senão o trabalho honesto, não em
preendeu outra campanha eleitoral além da que ora estã exe· 
cutando, por isso pede aos que nele Q�eiram votar, por jul
�ã-lo capaz, irem buscar as cédulas no Estúdio de 'Radio à 
Praça da Liberdade, 58, sobrado do Crne Verde, ou pedirem 
pt'l0 telefone 204, que éle agradece a atenção e contiança que 
lhe depositarem. 

A todos, por Nova lguassú, o muito obrigado 
deste i&uassuano de coração. 

Setembro de 1954. 

SERRARIA NOVA 

tu,as, como abaixo H declara I terra e o povo iguassuim0S, de prestigiar as realizaçôe1 1 

Henrique Duque Eslrada Meytr, Oficial da 1• Circunscri· 
ção do Registro de Imóveis da Comnca de Nova Jguassú, etc. 

Pelo presente edital, com o prazo de dez dias e publlca
ção por três vezes, faço saber que por Manoel de Souza Car. 
valho e sua mulher, d, Antonia Rodrigues de Carvalho, foram 
depositados ne,ate cartório, para inscrição nos termos da lei 
reguladora do loteamento de terras, a planta. os titulos de do
mínio e mais documentos referentes à se�uinte área de terras 
de sua propriedade : - Terreno desmembrado da Fazenda da 
Posse. com a área de 89.880 metros quadrado•, com frente 
pa1a a Estrada da Raia, por onde mede 200

1
00 metros, pelo 

lado esquerdo de quem do terre110 olha para a Estrada mede 
,so.OO me-tros, pelo lado direito 218.87 rr.etros por onde con· 
fronta com a fazenda do Morro Agudo, mede 202,50 metros. 
estando esta área localizada a 239,00 metros da esquir,a da Es
trada Nova de Morro Agudo, eito no Jo distrito deste Municí
pio, fora do perimetro urbano. Para efeito de impugnações po1 
parte de terceiros fica marcado o pruo legal de 30 dias, a 
contar da ullima publicação do presente. P.Jra constar fol fello 
o prn�nle e outros de igual teõr para publicação e :tfbação. 
Dado e p3gudo nesla cidade de Nova lguassú, aos 6 de se• 
lembro de 1954. Eu, Henrique Duque Estrado J(,-y,r, Olidal, 
o subscrevo e assino. Henrique Duqtt• Estrada Mtyn. 1 -3 

CASA DE LTA

Peças - Accessórios - Oficina 

TUDO PARA 5 UA BICICLETA 

Rua Mendon�a Lima, 48 · Hova lguassú 

Alugam-se �i:;e�!!/'o"h:. 
826. Tratar oa meerna rua o0 

186,tem Nllõpollo. 7 

1 Ci uAssu· 

Registro de Imoveis 

empreendimentos em prol da criaoça escolar e dai 1Jé"U e 
ciais do Munici.)io, não nos !oi possivel, repetimos, a (!� 
to do nosso sacrifício e desinteresse em bem servir aos 
váveis esforços altruisticos da pnmeira dama do Muni1,;,;: 
:iaqueles que, em bondade e espírito de caridade. a acampt, 
11haram nas suas iniciativas. (azer chegar ao espírito t.:,Ht 
ctarecido de V. Excia. as nossas intençÕt's e prop sitos â 
tamentf" �xpostJs em documento$ de responsabilidade, � 
fartamente têm sido demonstrados, com efeito, a Y E1Clil. 
à sociedade igua!:lsuana. 

Por certo que V. Excia. - e aqui vão as noss:u 11t 
peitáveis desculpas - tão empenhado que estâ oos prob:a 
de aliciamento político-partidãrio, não põ:!e prestar a i• 

ção devida ãs !inalidc:tdes da Cine Sol e ás inte[leões � 
rais com que ela foi lançada em terras iguassu1Jnas, em & 
ras fluminenses, & despeito das calúnias e intrigas dO!I d 
::!izentes, do� retrógrados. dos ineptos e broncos. 

E não fosse V. Excia. '·teader'' de um partido � 
.:râtico que tem pugnado pela decência, pelo espinto je :
tiça e isenção de ânimo dos que exercerr. os . car;:os. dt 
investidura no País, e nós nada ter1amos que dizer a \: EidL 
por falta de repercussão Jas nossas pilavras n& sen5:b:!llt 
de daqueles que raciocinam e sentem maís alto �s rtt':: 
bitidades dos que governam sem ódios e !a,clos1smos. 
as vistas voltadas exclusivamente para o bem _publico. rpl 

este venha por intermédiú das instituições oftcia1s, qu�; 
nha por intérmédío dos que se empenham, atr.,vê� do ' 

� 
privado, no progresso e engrandecimento da Patria.. _, 

E' o nosso pesar. Excia., se�uido do nosso_a��:: � 
de Inicio dissemos. por tudo aquilo que V. Excia 
do fazer e não fez. m -

Aos Senhores Ver�adores que nos estimulara 
10 fl 

suas atenções e providências, permtt1ndo-nos i fdlolu� elk 
daria à Cine Sol um te�re:io para ed1ficaçã� dos 

s;01 ;,, 
dios, museu, discoteca, b,bhoteca, teatro e cmeme

deci
rnd' 

jlmos, aquf. consignar 0<1 nossos melhores agra 
nOJ rot6 

testemunhando a s�. ExcL�s. o aprêc;o que sem�
� 

HdadH • 
ceram p_ela pronta compreensão e alcance das 1

��sto , t 
novel Cia. Cinematográfica, da qua,l somos O ma 
sinteressado presidente. 1 ·1itindo-006 • 

O bem que nos pretende_ram legar. act 
inern•'-" 

árduas e esplnhoS<>S tarefas de implantar a arte c Jl'IO ft Ili 
fica em turas ttumlnenses, nós o recolhemos 

a
co 

dt'.' ou• 
não tivesse sido interceptado pela iocompreens º

dl 
v�,; 

A esses tão prestimo�os representante3 
que ii!fll' 

popular. nós agradecemo� smceramente O 
·���de-:a dt P' 

nos tot negaJo no empenho �o progreS30 e g 
va IguassU. e do Estadu do Rto. _ , 

1 Distribuidores do Clmeato MAUÁ e de !erro em geral. Tlalas Yplraaga - Madel· 
ras e Materiais psra construções, Louças Saattárlas, Maailhas. Ferrageas e t,otas. 

Fabricante• de caixas e carrocerles para CAM!�HOES - Móveis e armaçlle•. 

Pelo pr.s,nt, tdital com o 
p,azr, d1 30 dias , pubbca�ao 
"º' fJ t'tZIS_, at,nd,ndo .ºº QUI 
foi rtqu,r1dn por GJ41/h1rm1 
BrnJomln �·(:'ti,ucl,�nk, foz sa• 
btr d prom1t1nle comprado,u 
/ovita Pmh,fro Soar,�, r,si
dircd<> a tuolmtnttt ''" foga, 
ignorado, pa,a no carldrio do 
2o 0/iClO, d rua dr. G,tulio 
Vargaif, 78, •m Nuvo l�uassú, 
t/1luor as pr,staçôts ul,usa-

•Tudo pelo progresso de Nov• tguassu.• 

(Ass ) NILZO LACERDA BAR� 

TÉCNICO DE RÁDIOEsquadrias e Carplntarh,. 

Alberto Cocoua, Industria, Lavoura e Comércio S. A .  

� 
E 0 l f l C t O  P R Ó P R I O  

Rua Bernardino Melo, 1835 a 1849-Tels. 44 d li � 196-nouu 16Unssú 

CURSO 
d a .s, r1f1r,n/,.., ao ctml,olo '.'J" O =--· -l ,wtrbado na 1w,o a,F. ,1,. �uv. lnst-,tuto lguac· uano de E11slff0 sob n. 2().1, �6b p,m.1 d, o 1140 

{;:d�":;,:;,:,�:�
c

;�:!
J

tt 11!��� .\ulns noturnas, tb Sl'l.!Un1IH�. quurlà ... e �e,,tai-frl,.,, 

c1dod, dl /l,'()t•1, /J:UO��ll, aos 
I 

dus HI àS :?I horu-�. . , f'f
.\&J\ 

vinl• • q11ulru (U) dws do INFOIB!\�'ÚFS E ll\l'lll<'IJI �S � .. I sF• N ,.4 
,,,.,, d1 º.t:•,sfo tJ., a,w dt> ,,ui RU" BERNARDINO MllO, 1 763 - H.L 

1 

,r()t•fc,,rb,,; , c:,nq •unla , qua• • ,, ., /rn ( t9.H}. t:,,, H .. n_rique Duque uaiK ll'l' "itt 
E,rradJ MrY"· Of,c,,,/ d" 11. Aluga-se uma loJ• 'OI!) 

1 Vende-se ,.,. ,.,_i"', 
l(l\irtt a o,h,o,,v., � ,,,,1111• mortldlt:1, é r0b u,c11 l�:;., 
H nfq11e Ouqu� l!strad 1 Mcyt'r r�r, zmh , fratsr na mt1�m" 

1 
:a ht"n\ 0

1• b
p 

•bl)-� e 1 
• 1 - 3  l ru:.l o !Kti 1:>m �llópo Ja i 1u"I 1\•rt'1: u 11' • 


