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a .  t�ndo V. Excia. ne-e.fenu e tem deferido e tnumeras áreas pa no� afigura louvável � art1d�rias tenham pre-. Exc1a. que nos sentio pela sua boa vontade �pção  das cousas do e� andecimento da terra e 
Luiz Guimarães. é hoje entar é não podermos 
> empenho, o nome de 
le uma cidade a que \. 
:mal e da sua prosperi-

tantas demonstrações 
1penho em \•alorizar a 
>tigiar as realizações e 
escolar e das obras so· 
el, n·petimos. a despei
em bem servir aos lou
a dama do Municipio e 
de caridade. a acompa
•gar ao espírito tão es
nções e prop ·,sitos far
responsabilidade. como 

orn efeito, a Y. Excia. e 
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Há 15 anos Silvino de Azeredo o 
nosso querido lllestre. ascendera àos
páramos do azul 1 . . . 

A personalidade inconfundivel do 
nosso Chefe merece a gratidão de to
dos os iguassuanos. 

Possuia uma estatura moral, cujos 
atos de bondade e benemerência de há muito ha
viam saido do circulo de sua intimidade. 

De Silvino de Azeredo podemos consignar. 
aqui. o que disse_ um escritor sôbre Horácio Mann :
"Teve um coraçao ma10r do que o <'Orpo. Sua vida 
não te\'e outra finalidade senão a de espalhar o 
bem. espiritualizando tudo em que tocava". 

Com uma dedicação e guradas, com os lances 
at>nei:ração dignas de to- de uma vida entrecor
dos os encômios, conse- tada de revoltas, de re
guiu após grandes lutas, núncias e de heroísmos, 
não menores contrarie- dizia-lhe, batendo n o s  
t1ades e dissabores, ai- ombros : 
cançar a mais brilhante 
das vitórias, a estabili
dade do CORREJO DA 
L;\\'OGRA. 

Soube congregar em 
redor de si um núcleo 
de colegas e admirado
res, que jamais tiveram 
com o lutador olhares 
de censu•a. de despeito 
e de inveja. 

Era imenso o seu amor 
pela Familia, o seu cari
nho para os entes que
ridos 

O seu afeto era puro 
e o m o  um sorriso de 
criança e ela ro como o 
raio luminoso de uma 
estrêla ! 

Muito jovem, na idade 
primaveril das ilus1>es e 
desenganos, ao lado do 
illligne José do Patrocí
nio, bateu-se pela aboli
ção da escravatura no 
Brasil. êsse sonho reali
zado, que moveu o fundo 
da simpatia popular. 

Todo homem deve am
bicionar ficar fiel. - ao
':u id�al de jovem, mas
!Ilia é só mirando-se no
espélho de sua própria
consciência, é mirando-

- Sos3ega. m e n i n o,
sossega ! 

E um dia o seu sonho 
se tornou em realidade . . .  

"A vocação idealista 
de Silvino de Azeredo 
encontrou no jornalismo 
o meio propicio para se
desenvolver, - escre
veu Aylton Azeredo da
Silveira, um dos mais
belos ornamentos da nos
sa hodierna Engenharia.

Silvino de Azeredo, 

o nosso querido e

inesquecível Mestre

Ele teve noção perfeita 
dos problemas mais sé
rios q u e assoberbam 
nossa vida como nação. 
Não militou diretamente
n o s  quadros pollticos 
partidários, onde . t�r1a 
de submeter-se a 1niun
ções de tôda . natureza.
Preferiu ser livre e s1n·
cero. 

Oiretor-Oerenle : AVELINO DE AZEREDO Diretor-Secrd6rio : LUIZ OE AZEReDo 
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fivemos a satisfação de co
memorar singelAmente. em 

nossas turmas. a data de de
zoito de setembro. 

Não !oi sômente llma ação 
de graças pela nossa seguran
ça. FoJ, antes de tudo. um prei
to de gratidão para com aque
les que, em todos os tempos e 

lugares. se dedicaram à felici
dade dos pósteres. Desde CJis
tenes até Montesquieu. E em 
nossa Pátris. desde os consti
tuintes da câmara dos escabi
nos, no Brasil holandês. até os 
constituintes de 19.J6. 

. . .

O liberafü:mo que deu à glo
riosa França - cobaia de ex
periências amargas lé doloro
sas - a Constituição de 1791 1 

deu-lhe tarr.bém a '·Declaração 

dos direitos do homem'·. 
Da! para cá, tôdas as Cons

tituições buscam. na fonte fe
cunda, os ensinamentos e as 
inspirações para áS lutas da 
liberdade. da igualdade e da 
fraternidade ! Porém só os po· 
vos envelhecidos nos desman
dos do despotimo. ou nas a l  
ternativas dos governos dis
cricionãrios. sabem amar a 
Lei. 

Locke. após a "Glorious Re
volution'', lutaria, na velha Al
bion, pelas reformas constitu
cionais. E o Rei passaria a 
ocupar C' seu lugar abaixo da 
Lei. 

V o l t a i re .  Montesquieu e 
Rousseau inoculariam na fi-
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DATA SAGRADA 
Newton Gonçalves de Barros 

Especial para o CORREIO DA LAVOURA 

bra gaulesa o horror contra o 

absolutismo. 
Nos Cantões suissos a Lei 

fincaria profundas raizes para 
frutificar em messes abençoa
das. 

A própria Suécia. no con· 
servantismo de sua monar· 
quia constitucional. superaria 
os desmandos provãveis dos 
déspotas esclarecidos. 

na sua frieza. 
Basta verificar o número de 

Constituições que tivemos de 

1822 para cá ... 
De qualquer forma, porém. 

precisamos discíp11nar os nos 
sos anseios igualitários. Meto
dizar os nossos impulsos p1 o
gressistas. Normalizar a nossa 
vida democrática. 

. 
. . 

• Três de outubro deverá ser 
A evolução lógica, da reale- a melhor homenagem ao de· 

za absoluta para a república. zoito de setembro ! 

v(duos moços. A serenidol'Je 
vlrã com a experiência 

Erra:-emos por certo. Nosso 
desej---i, porém, é que seja , Ps· 
peitA'ia a vontade de cad"I um 
A liberdade é o ar qu1 respi · 
ra a democracia. Aquela l i  
berdade divulgada por La 
F�yette, por Talleyrand. por 
Sieyés... que nos permlte fa
zer tudo sem prejudicar a 
ninguém ! 

. . .  

Como Alexis Carrel sab<."
mos que nossos candidatos 
!;:, ero

�
.
ai�ra

s 
�s

8
�

5

eie��r��; 
para locupletar-se. envaide
cer-se. dominar, humilhar os 
adversários. violentar ... 

A minorias porém, reagirá. 
Foi sempre assim ... 

J esUs era só. Mas suas idéias 
eram mais fortes e excels11s 
que as duas poderosas civili
zações que o tentaram esma
gar. 

Hoje, a sua filosofia é a ver
dade dominante, brilhando no 
alto dos candelabros ! 

. 
. . 

caracteriza os povos de for- Se nos habituarmos ao cumflla:.ção democrática. ou de eli- primento da Lei; se nos habi
tes intelectuo,is p�ogr�ssistas. tu .... rmn-:: ffr> rPc:pPítn :\ rnno:::11. 
Nós estamos no primeiro c_aso. , tuicào, pO<.len:mos enlâu pia
A massa �� analfabetos_ �rndª l nejar. o necessário é votar. E• es
não prop1c1ou . � �stabilldade Planejar, seguros da exe- colher. E' colaborar na forma
d_e nossa c�nsc1enc;a de�oc�á- cução de nossa--; alevant�das cão de um govêrno emanado 
t1ca. l'-'.1ªs !,.ºm?s republlcanu,· aspiracões ! do povo, cumpridor da Cons-
t�s e 1�uahtários por forma· Vctmos para mais uma prá· tituicão de 18 de setembro de 
çao racial e cultural. tica admirável da democracia. 1946 ! 

Daí a Lei não hóver adqui· quase I ealiz�da. �1uitê.ls pai Até que sejamos '·um só re• 
rido, ainda , a cristalização ina- xões dit�rão. ainda, o resulta- banho" esclarecido, ordeiro, 
movivel de outras Pátrias. do do pleito. As ;,lternativas pacifico, operoso. a se-rvico do 
Não prezamos as Leis porque de emoções caracterizam as· amor e da fraternidade huma
somos capazes de sup.rá-las nações jovens. como os indi- na l 

Quebrando o s igi lo do voto 
O 

lftulo alarmista destas li
nhas foi adrede procura· 

do para definir-me ante a rea
lidade da vida brasileira. oar
ticularmente a fluminense. 

A 3 de outubro pr�ximo vin
douro. proceder-se-à à eleição 
geral do Congresso Nacional 
e, em 11 Eslados. dos Gover
nos locais e dos Pref�itos e 
Vereadores. 

A vigente Constituiç,o Fe
deral, de 1946. estruturou a 
vida política brasileira em 
moldes partidários. de agre
miações de âmbito nacional, 
instituindo aquilo que se con
vencionou denominar "parti
docracla''. 

Além dos 3 pujantes :,arli 
dos, que atendem pelas ini
ciais P.S.D , P.'l'.B. e U.D.N .. 
outros menores existem a 
d is p u t a r  a preferência do 
eleitorado. 

Pelo definido conteúrlo ideo- Hpuvesse. entre nós. lilleres ! cioso me inspira incoercível 
lógico. merecem menção es- autentlcos, que encarnassem repulsa. irei \'otar sem preo
pecial. senão maior re�peito : o_ ideário tle suas agremia- cupaçào de leg�nda (que só 
o Partido Libertador, restau- çocs. como ocorre na velha e existe por imposição da lei), 
r a d o r do parlamentarismo sempre j'.)vial Inglaterra, e eu escolhendo homoo3. sem ín
que vigorou na Monarquia: o nàó mo quedaria indiferente dagar-lhes a coloração parti
Socialista. que é esquerdista ante a próxima liça eleitoral; dária. 
e preconiza unia reforma bá· antes, esta ria. de corpo e ai- fJascobrlndo meu vow, sem 
;:;ica na própria Sociedade, rna, a engrossar as rilei:-as nomear os candidatos para 
an!t's econômica que política; do Sociallsmo, que. a meu n ã o  lerir susceptlbilidades. 
e o de Represeolacão Popu- ver. realiza (não o nosso So- sufragarei 5 vézes a �.D.N .. 
lar. ex-Acão Integralista, tam- ciali,mo verde e amarelo) a 3 vêzes o P S.D .. 2 vezes o 
bém reformador de base, que màxima da Pol!tica Positivis- P.T.B. e até I vez o P.S.P .. 
representa a extrema dlreila. ta : o amor por princípio. a or- llogismo ? Incoerência ? . 

Os partidos cenlristas como I dem por base e o progresso Sim. no . aspecto teórico, 
0 P.S.D. e a U.D N., c�n!un-

r 
por fim. 

1 
formal, ele_,toral; e não, do  

dem-se em sua  insossa ideo- Mas ... no Brasil. polílica é pont_o de v1_sta prállco, •ubs
logia conservadora. que tra- , tudo prometer e nada real!- tancial. pohhco. 
duz menos princípios do que 

I 

zar, senão criação de ca1·gos Ot1
_
P culpa teoh� eu de que 

a conquisla dos postos. burocráticos para os pareuies os Partidos só existam no ró· 

O P.T.B., rotulado de Iabo e amigos. �b�àa �
eJam Partidos de fa. 

rismo, desde a sua lundaç_ão Eis por_que, desencantado. Ilógico o sou. mas por ... cO<J· 
navega sem rot�1ro, oem bub 

I
de hA muno. com os nossos rênciu. comigo me'Jmo. 

sola, no mar rnconstante da botocudos co�tumes partidá· 
polit:ca nacional. rios, cujo personalismo !ac- R. F. M. 

U
M dos passos mais JE � jp JE 111) À' �1 tr" À\ fácil ? Será diflcil -? O 

acertados que to- .::51 I"\, r\'- 1 � � r\' certo, entretanto, é que 
mou o Govêrno Ca- v a ação deverá eeJ' de-

fé Filho foi chamar os ALVARUS DE OLIVEIRA senvolvida pelos dois, 
mentores do comércio Govêrno e COQlércio .. 
nacional, a t r a v é s  das vida. Parar com o au-

1 
tar. E procura a fonte 

t Ao comércio e à in-
suas associações de elas- men o_ sempre crescente justa, aqueles que en- dústria nií.o interessa sese, para um entendimen- Já seria boa polit1ca, e tendem realmente do as-

ae também no coraçãoda mocidade que êle pode saber 8e realmente•e manteve fiel àquele ideal, se conseguiu preaervar essa parte de simesmo que desejava tornar imortal, se não deitar apagar a chama ditína em que seu espírito se acendeu e em queHe por sua vez quisera lambém acender o esplnto de seus filhos e das•ovas gerações.
�zeredo possuía o pri-

i:10 do reflexo divilo da mocidade. O . seu mais ardente �e10 era a •bolição:e d ia  ta do elemento
l i

l'Vil. lnquieto, an�us
C(J 

ª d o, . exacerbava-se
Pe 

III a d1splicência im
Ltrlal da assinatura da
13 

1
d 
Ma�na, essa Lei de 

,111 e maio de l�!>b, que
t
oJu à CondeRsa d'Eu.l'
i O regente do lmpé· 

to. Pediu o Presidente s� conseguirem diminuir, sunto. Os dirigentes do rem acoimados de acha
que estudassem as elas- amda será melhor. comércio reuniram-se e cadorea, de explorado
ses conservadoras meio Sente-se a vontade do estão estudando medi'das res, de  ladrões, como 

o vem acontecendo. Quem de diminuir o custo da . novo ovêrno em acer- aconselhá veis para re- vive do comércio e dater e baixar o custo ab- indústria precisa ganhar, surdo dos gêneros de precisa trabalhar comprimeira necessidade. margem de lucro, paraDia Mundial da Criança 

Quantos hão-de se re
cordar de suas palestras
e preocupações constan
tes com os magnos pro
blemas : educação, saú
de e produção ? A quan
tos falou das coisas que
não corriam bem em A União Internacional familia, como um todo". As medidas terão de subsistir. Moralidade ad

ser conjuntas : - Há ga- ministrativa. somada à 
nância de certo comér- moralidade das classes 
cio e de certos interme- conservadoras, trará cer
diários. Mas há também tamente grandes benefl
- e agora se sabe da cios para o público que 
verdade ! - muita expio- não suporta pagar tão 
ração por parte dos po- caro por a quilo de que 
deres. necessita p a r  a viver. 

-�- ?. nome consagrado
,_,, Isabel, a Redento-

!-: . "li! 0 imortal escritor de 0 1 a Coqueiro" nas tUaa contingências ;mar-

nossa terra, sempre su- para o Bem Estar da ;,,;uma declaração, em
gerindo soluções exequi- Criança, com sede em que del'ine os propósi
veis ! Houve 06 que r1- Genebra, anuncia que o tos do Oia Mundial da 
ram, demonstrando sua Dia Mundial da Criança Criança, o sr. George 

deverá. ser comemorado Thélin, Secretário Geral 
ignorância. Outros O en- ,)ela llnião e grupos n- da Lnião, disse que "o 
tenderam e d&le se torna- liados, em quarenta paí- 1 propósito dêsse dia é
ram amigos. tascinados ses. no próxnno dia 4 de • rdorçar o sentimento 
por sua sinceridade". outuhro. O tema da CcJ· de solidariedade inter-

, . .. de Silvino mem,,raçã_o tlc l!l54_ se- na_cional em favor da
A memor1<1 . . 1 rá em apoio ao art1�0 li criança, e acentuar a 

C:e ,\zeredo uma �rrna · da llec-laraç1io dos Oi- importância dos esfor
da dao mais proíundas l reitos

_ 
dn ('rian1,a : "A �os n�cionais e interna

dades dos c-onunua- er1an1,a merecerá totlos [ c1ona1s em apôio dessasau 
d . ol.,ra o,; cuidados, dentro da , causa" 

dores e sua ·

· - '--

O problema é dos mais Essa medida do Gov<?r
sérios e dos mais com- no, chamando o comér
plexos. Produção maior. cio para cooperar,  é dasEscoamento mais fácil. 
Evitar-se O intermediá que geram coilliaoça e 
rio. São pontos que de- enchem o.s brasileiros de
\ em ser olhados. S•r• . esperança. 
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Atendendo finalmente a di· 

versas e justas reclamações. 
tanto do público como dos fei
rantes, a Prefeitura. por inter
médio de seus nrgãos compe
tentes, modificou c-ompleta
mente. domine-o ultimo, o fei
re-livre desta cidade. modi!i· 
cação, é claro, pera melhor. 
tanto que foi agredavel sur
presa pêtr,t todos em geral. 

DATAS INTIMAS 
Fl7.ernm anos neste mC-!-. . 
20, �r. Lolz do� S<.tntos Pin 

to. rPsidf>nlC' l'r1l Os\·nlcfo Cru1.; 
�o. menino fi.h1 n•n Aur,,lio 

l'ilho do l-or, Asdruhul Rr:.lga C 
de d Nert•n. PimL'Hln de, Mo 
rai...:: Bra�n: 

· 1�,1/��n�1�t�t:!�11.�,-O�/:��
N

�.i�1 For'(J e lho.na Lynn. 

Dr. Mumberto Gentil Baroni 
à trav. Deni ó o  ,,. ,fos� :-oare:s d� �auri 
mo à vida toniân1:1\rna P.".i!: com reh·l!;terante 

n fl)r,,, 
um bilhete end"'" lh!b, l
licla. dizendo qae�Ç&do t 

I\GUJ\n,Of.:l\,;·· · ·���l.g-unho" Cl�ik, 4'.':all•· (' /\Y'� G.:r,l'l(T '

:n . dr. l.1111. Pnlml�r. resl 
rlt>nte no Hln; 

�lNE YE!<D é 
IlO.Tr. - ·o maitn· C"SJ.x"l.kulo da �rra' , com l'.t'tty Jfutl< n,  t:orncl Um �ornem �e �cm para rreteito �e Nova luuassú 

������s:vet peJ11 '�Qo 

As mercadorias foram devi
damente separ&c1as nas duH 
mergeos da rua, com seus I es
pectiv<'s t&boleiros e barracas. 
de modo a deixar no cl'ntro 
espaço livre para o trânsito 
dos que comprem f"!a feira 

Foi medida acertada e opor
tuna, agora merecendo aplfoU· sos a Prefeitura,que deve l'ros
segui:- melhorando ceda vez 
mais a organização da feira. 

Reunião de presidentes 
e mesários no fórum 

No próximo dia 30 (quin ta
feira). às H horas. o exmo 
dr. ,José Pelllnl ,  .Juiz da 27> 
Zona Eleitoral, pretende reu
nir oo Fórum Itabaiana t4ldos 
os president�'i da� mesas re
ceptoras de ,·otos e os res
pet tivos 111e5ario.... n fim de 
lhes transmitir instrucõe1:1 a 
1 espeito dn realizacc o do plel-
10  de 3 de c,utuhro. 

Nes�P- oca ... ião. os presiden 
tes cJas mc:-as receberào a 
urna e outros ma teriais indis 
pensáveis a11 funcionamento 
das seções da Zona de No\'a 
lguassú. 

!.!I d. Snnta Coi mbra. <'SPO 
-.a 110 H. Autnn111 Coimbrn· 

2:?, sr. Pm horto 1\ mhro,1- ' 
2:!, dr. �flrn�ttão Hcrculbno 

de Matos FIiho. Juiz Sub8ti
tuto tia Comarca ,te Nilópolis· 

22. d Mnriona Rocha. espo: 
sa do sr. Ovidio H.ocha e re 
:-;Jdente em Avelar: 

22. gemeas Sandra Maria e 
rtegin11 ,\1aria. filhas do sr. 
João dos Santos Barbosa .Jr 

�art
e
os:: 

Maria Milta Tupan 

22, jovem Sebastião Brito: 
22, menina Leila Maria, fi

lha do ?:ir. Wanderlev José 
cl'A,•ila e de d.  Nelí ·soares 
d'Avila; 

2-1. ,ta. DiYallce Rezende 
Soares; 

2:t sto. \'.r,nda Maria Batista; 
ia, menino Carlos Falcão de 

ffa r·ros� 
23. menina Angeli (1º ani

vcr�ário). filha do sr. Ari Pe· 
reira e de d. 1\lherlinu da Sil
\8 Perein1; 

23. ,ta. hone ílelém; 
23, jovem .Jo,é du Silva Fal

c.,o: 
23. ��a. Adelia Rolltigue�; 
23. 111cnino Pedro Celio fi 

lho do sr. Pedro Lacaille S1lrn 
e de d .  Celia Cardoso Silva: 

2-1. sr. Edsoo Bouças Kmer; 

-�;���r����::;1n, 8��=���;· Porothy 

I\MANIJ.\ E TEJ!(' A-FEIRA -"O bn1!0", rom l'cdr"t> Armf'ndarlz. � K1:y Jurado; e "Do outro lado da ���J. com Ar n ShcI ldan e John 

QUARTA F: QVINTA�FEIR/\ -
���f�

u

�;��J1�;; �
{)

���·�����
u

�� lltárJo". tom .\llan I�;mf' 
· 

SEXTA. SABA DO E DOMINGO -"O rei e o a\'t-nturc-ini", com Anthon�· DPxter, Jody Lawrr.·ncc-, C:ik Rohb!. e Anthon, Qulnn. 

Serviços Auxiliares de 
Edu<ação Pública 

CONVOCAÇÃO 

l'rrrvnco as senhoras r,gttt· 
t,s dos tscnlas munk,pa;s,pa
ra mna rtunilln o rtalizar-st 
"º prnx;,no dia 29, q,w, ta
fe,ra, ds 14 l,n,-or:, no edifido 
d1> Grupo Escolar Rang,t Pes
tmra, a fim de t,imartm CO• 
nltecimn,tn da r,u/izaçüo do 
serv;çu de rxome, no cor,ente 
txerc,cro. 

Nov,� Jguas.sú, 24 tle. s.tltm
bro de 1954 

A YXA FA RIA SOA RES 
Inspetor de Ensi110 

liJ .. 10 .. 

·------------------

CURSO ANTÔNIO DE PÁDUA 
(No centro. sob a direção de competentes professoras) 

.Jardim <le lu\:1uda- Prirnário- Admis�ilo-rur$O secun-
<Li ric Aula di11rn;.1s � 1101•.1rna:;c- Matri<'ula� aliertJ 

�'J., PAULO DE FRONTIN, 116 � NOVA IGUAS::J 

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

Fazendas de Madureira, Morro Agudo, 
Tinguá e São José 

A Santa Casa de Mi!ericórdia do Rio de Jaaeiro, 
nús prnprietãria das duas primeiras fazeadalll e pleaa 
proprietária dH duu última�, torna ao conhecimento 
de quem interessar possa, que ditas terras nlo poderão 
ser vendidas, a nenhum pretexto, nem tampouco upJo. 
radas a� pedreiras existente•, por quem quer que seja, 
�enão pela própria Santa Casa ou quem legalmente a 
ripre!!lente. 

MINISTRO LAPAVETTE DE ANDRADA - Provedor 
7 

,t.,ê=!!=IBBEaaaa;;aEJ-111 iffl • [;]-= -EJC?:: FJ;;)r..."SVik 

n. n. fil�os �
Resoluçães do 11 

Presidente 
B) Aprovar a &b da uolt>rlor: b) incluir O r�llllli de c�ntributnt..e O �: l� 

do8 Santnl\ Oli,elra· · \ ll 
C'.lr1b· cimento e 111; e. � oficio n:� .. 51 do E /lflt: d) atender ao coo, t@ � sll IGd�strlal para 

IJ - do Bra, 
da amu,toga bo pro�

1 
Ili\ 2n/9j54; e) foroec�r �� • 

earte�t_!' ao anoctal.o 
cuia ! i 3; 1) ti:!&llur ao � mo dia 26 uma doinlli dBJJÇ!tDle, CO(I] lOicto b� hora� 

�1,va Iguassu, !!- _:4. 
Lilio FernandH - St . 

Rainh� da Primav�1
Re1ultodo da Sª i>pw� 

Anilda Tmoco 
Olga Ramalhedll 
Maria Helena Amaral 
Eli Borges Lemos 

li: 

1 

E. C. IGUASSU'

Resumo dos atos do 

sr. Presidente : 

o) Incluir no qwadro social, 
e n mo contnbuin tes, ns sr-s. 
En,11s Alirand() da Silva, Re
nato lVebtr. Eg_rohy Peixnt<> 
e Silvino Reis Equi; b) fotn•
ur cartefra social d s,.a. L,a 
Lt.al Ptixoto e à sta. Annt 
Marie Soar,s dt Moura, õt'" 
assim 2• v,a a Ariel dos San
tos; e) conudtr demisf:ao, a 
pedido, â assnciada D i n o h  
Moura d• Oliu,ira; e) /tlicito, 
ptlo 5'!U casamento o ,,,sal 
Salim Mlle,p - Alaria Fausto 
Vi/tia M,teip; t) at,,,d,, ª"

nf. 125/54, do Clubt Ai,nquiol 
S. Stbli!!o i fo; f) orquffJar o of. 
S/ 143, do . stcrttllrio df1 gtrolr 
"n flrmnnt,.se, s,. D,rmroal 
Aforais; o ttltgroma d, ogrn. 
drcimtnto da prnf.• Diocino 
Monltiro do S,luo, t n nf. 188/54, 
rln Rfo,, F. C., d1-/)ois dt Cltn· 
!';,,�.'i dir,torts d, bas.qutlt t 

2�. d.  Eugenia de Azeredo 
l...icinio, esposa do sr. JosP l.i
cinio SobrinJ10; 

25. cadete da Marioha New 
ton Lemos de Azeredo: 

25, sr. José Monteiro. rcsi 
dente em Nilópoli,: 

25, d. Julieta Corrêa Beato. 
es�osa do sr. Antonio dos 
Santos Beato; 

25. jovem Marie! de Barros; 
25, menino Selmo Costa. 

Dr. Eduardo Silva Junior 
C1RUfiGIÃO DENTrnTA 

t: O N S U L T Ô R I O : 

R U A  M A RI O  M O .:"i T E l RO, 221 

ÚLTIMOS LOTES HO CEHTRO DA (10AM
PARA RESIDÊcl'CIA OU CO�IÉRCI0 

,·cndem-se ao lado das Lojas :.Jaracanj 

'.'ía trav. Almerinda. recentemente aberta li� 
do a av. Nilo Peçanha à rua Otávio Tarql!ln: 

fazem anos hoje : 
- prof ª Regina \Vilsou, re· 

�identc no Hio; 
- menina Shirlei. Iliba do 

sr. Osvaldo ,Joi-;é do� Santos 
e d� d. Mailalena No\•ais dos 
Santos. 

Nova Jguassú, 22-C}-54. 

Luis: de Auredo 
Diretor da Secretaria 

Res 1>luções da Assem
bléia Extraordinária 

Aumentadas as taxas 

de admissão e as 

mensalidades 

RtalizaPfdO-fl.t a 21 do cnr
rtntt, tm .2• etmtJnco(IJo, a n�
s,mbUia txlran,.-dina,ia du E. 
C. Jguauú, /nram aprovados 
''" it,i:umtts uum,ntos: taxas 
d., acJmis5'Jt> dt �6cinJ cm,t,;. 
buí,ttts t a�p,,-a,.t,s, 2fj() , 50 
crtt�tiros r,sf>tcln.,ament,; mln• 
�ailda{/�s dt �6cios conJrrbu;n. 
ttt, o�f.úrant,s t do Dtparla• 
,,.,,.10 Ftmini'1o, 90, 20 t 10 
tru.zt1n11. ,.,,1.pKtivam•n tt. 

? uri, 1k htulo, d# !tncios 
;rojlri•tdriur (50), u 8 m,I cn1-
z11rQS; J& Sttit (mu,.� !5fJ), u /() 
,,ui crurrtrtis. o� l(}{J tllwlm, 
n.ta,.t,s 1Kur/Ju â c,;tir,o du 
Dirtlúriu, quurtlo d fixarao 
{U ,WVUti '/l,ITNS t rt-,pt,tÍVQJ 
IJQ/Orta, 

CASA MENTO 

A rn de�te. realizou-se em 
Niterói o <:osamento do sr 
\fario Girahlo, Ulho do s;·. Gia
como G iraldo e de tl. .Julieta 
Giralrlo. com a sta. Altaír de 
,\ltn cida Costa. filha do Nr. 
florian , · Dias da Costa e de 
d. Cecilia clP Alm"'Ma Co8ta. 

No nto é'i\'il. foram padri· 
nhos Uo noivo o �r. llarlo Lt� 
m.> ,1arhaclo e St'nhora e da 
noiYa seus genitorcs. E na ce
rimonia relil{ioi-a. servir�m de 
padrin hos do noivo o �r Nilo 
Silq1 e SC'uhora e <la noiva 
seu-s genitores. 

BODAS OE PR.\1'.\ 

Domingo 1í1timo, festejou 
suas holias de prata o e1-1tl 
mado rasai Sehai,;ti.'iq \lorl,.!;l 
do --OLinda soues Morgado. 
Seus filhos 1mwdaram r�wr 
naquele dia missa em uç<io 
1Je l,!rac;as nli i�reja �lutriz 
local e. depoiH. na tma. re,;I 
dl1'ncia. ottrereram u111a fetita 
rntlmu às pessoas de t1uas re
la,1)es. 

fALE<'lll f:',TO 

(Juart.a.-{eira última, veio a 
folerer na Cal'-U de St1utle � 
s de Lourdes, ondP ,;;e acha 
va internado, o i-r. Antonio 
SJrru)ei, Gouvt!'a. viuvo, ron 
ta11do tS"\ anos ln<"ompletos. 

JJeixou (-1� ci1u·o Ullw� maiu
rt•)j, Clu.1li,;lone. ll+-1·nn�\ al ( \'a 
n1J, claucllt11tu1·. l.ulr i• l \'Ufll' 
Lou,1··t1 

A out,,.bllio resolvtu oindu 
'"", " cargo fU ;to ••t<,-p,oi-

O L�nh·rru na ma11!1:l 1111 :n. 
i-a1u tJu rua ltita c.;oiu;nl \ l'�. 
-11,!., para o l'l'lllll•·riu lm;ul.
cu111 r�g11tar ac11mp:.1.ul11:u11en 
to. �endo o 1·orpu inomado na 1
s.t:pultura IHtrJwtua II IIIH1ti 
da c,,uadra 12. "'"''· 

NILÔPvllS ESTADO 00 RIO Tratar com o t.r Luiz. nesta redação. Tel. 1&}.JIL 

·•·-------11,·w�aaraa:-a,,..,...,,.,..,11,w=1=_=eo· "=="""",_.,__,,,

Agradecimento 
Gladstooe. Dermeval (Yavá). 

('laudionor, Lalr e Ivone Gou
vêa. deveras sensibiliza�os. 
agradecem por este meio a 
tõdas as pessoas que lhes de
ram eontôrto moral por oca· 
�ião do falecimento de seu 

querido pai. ANTONIO SIMÕES 

GOUVtA, bem assim aos que 
enviaram pesameR, mandaram 
C'oroas e arompanhara m o en
terro. Aproveltaodo e�te en· 
sejo. ('Onvidam para a mh;sa. 
de iº dia, que rr.andarão re· 
ntr !\s fi,:iO horas do próximo 
dia 2� (ter<:a-reira). na 1grej� 
\ 1ntriz locc\l, aoteC'ipando UQUI 
ai,.?rade<'imentos aos que l'Om-
parec('rem. 

C EMEOS PIERRE E EONA MAql�. : An1a11l�:1 tra11 . ..;1·1.1rt'l' O f NO\'f\ l!?UA.SSÜ, 2..t-H-5-1. 

primeiro ani\'er:.-..1riu tios J.!!l�r11t·11s
. 

P1eryt' ti 1: lua \!ar1a, li . . 
lhillll0ti do sr Pll·rri· l'l'rrt.>111 L' tle .d. bln.n l·t·rna111h'" I'1•r LOJA ,\lu�a-:..e .l. rt!a M1-

II" H jt> no entanto, t' (111, , �4.'rn fr.'-lt"J;11.tr1 " o.1T11\L• 1· .... ,1r10 m�tro r. t r a  {a�lro. 

�� t,ll!l'I::, 'e J· , lub. �1aria. int •r1•-1.!Snllh'i n1•,l11 1ho, do !o.l' l· 1· 1�;1. . Trntar . � rua 't\Tarechnl 

m�sto Bati�ta J· t'rllU111l1•., o d,• d Madult•1m f 1 11ar1 111 l•t> rn:inill'" l· lur111111t í'L'l'\lllO. �22:?, 111ob". 

Dr. José A. Machado Filho, Consu ltor Juríd1c" 

Cau�as «·1 H'H l 'o11u·rclai· l 'f'irniu:ü, t• Tr halllh.ta.-1 

'l'ra.v. \tari:ino 11• \loura. , fau lado 1L1 il!'.rí']:1 clC" S,tntn J\ntoniu) 

da Diocese 
1 

\lo\"U (gua,aSÚ 

A g r a deciment, 

L\1iza de Almeida Mn 
eleitcJ Ramha da Pn-.1e 
do E. C. IguaS�t:, ·,.i?rade.t r
sibiliiada ;.os seus c:tbos 
to1 ai:; e em parti.:ular u r  
Ja1r Vianc1. assim com, • 
dos os que contnbuinm Ili 
o êxito 1.:ompleto de 51'1 � 
didatura. 

Nova Iguassú. settmb 

munssú m�um 111 



da Tmoco 
Ramalhed8 

a Helena Amaral 
3orges Lemos 

ITRO DA CIDADE 

(J C0:'11:f:RCIO 

Lojas Maracanã 

inente aberta ligan-
1 Otávio Tarqufnio. 

idação. Tel. 180 Jll -------
1 r a dec i m e nto

iz� de Almeida Morus, 
-t Rainha da Primavera 

e Jguassú .  agn,dece se�· 
z.ada aos seus cabos ele1· 

s e e m  particular ao sr, 

Viona . assim como a � 
os que contnbuira': �an· 
ito completo de su 

!�� �guassú. sett mbro�· 

r,�mlnco, 26 - lX- l !ll\4 

SEMP�E A IG�EJA 
As ,·espe�&s do passado domingo. 1 1  do fluente, Dom 

"cê Andrf Co1mbr�. Bispo des�! Provincie eclestastica, foi 
Íe;li\..,mrnte I e�eb1do por ocas1ao de sua vinda em visita 

ioral 8 r�ta cidade 
p:S sua excie. re\'m�. se diri�iu para a Cap,da de Fazenda 

• P<1S!-t', recebendo 1u os cump,imentos das pessoas grades d 
as b(IBS \·lndes da numerosa assistência que o bguardave. t' foi n1mpncio todo o programa para 8 sue recepção, e 

"· e,;cia, ren11e. deu, çomo sempre, cab:,I desempenho à sua 
.. ·ssão 8postoliC'B 
au Ao eminente Pt e lado !oram dirigidas as palavn1s que 
Sl'�uem 

Exmr-. e re,·mo. sr. J?· José André Coimbra, muito dig
no e estimado Bispo da Diocese. Meus senhores : 

Toda� as vezes que a gente iguassuana tem a honra e 
\·entura de receber em seus _ Templos a visita pastoral do 1 
mo. Dioçesano. momentos felizes de Jntraduzivel satislacão e

xjubilo experimentam na mais suave emoção os cor�ções e·edosns e bem formados deste ubérrímo e generoso nncão 
g�minense. de belo � singular passado histórico. 

v excia .. sr. Bispo, no desempenho da espinhosa e ár· 
dua uirefs d� \."Onduzir e aiiesce11tar a vasta comunidade que 
lhe está çonfiada pela Santa Sé, faz do conjunto das primo
rosas \·,rtudes e energias que o individualizam, todo um vas
to programa em ms!ch� on?e i:1os olhos ressalta no quanto 
de progresso e promissão a diocese de Barra se tem agig&n-
odo. 

vosso interesse de forte amplitude e decisão pela for
mação de novos sacerdotes, amparando-lhes QS estudos e os 
mPios para a consecução do mais nobre fim. qual seja a ver
dadelni educação dos moços; a crit.ção de novas e pujantes 
paroquias para que o desdobramento do servíço dívino este
ja à altura dos necessidades do povo, e vo-,so auxilio e assis
tencia às obras pias do Bispado. têm 5ido a vossa continua e 
lnlnterrupta preocupação perseverante e sem desfalecimento. 

Na realização dos dois Congressos eucaristicos levados 
efeito na sede episcopal, ficou focalizado e bem patente o 

uanto houve o eminente Prelado de dispender err. ativida
es tisica e mental para que os mesmos fossem coroados do 

mais absoluto êxito e magistral esplendor. 
Sr. Bispo, aq1ü estamos hoje nesta tradicional e linda 

Fazenda da Posse» na Capela que aqui !oi erigida em hon
n da Ssgrada Familia de Nazaré. E' de justiça ressaltar o 
quanto de emotividade por sua transcendencia sentem cs 
orações iguassuanos ao ensejo deste providencial aconteci

mento. Por um lado, experimentam o qubntc, não terá de 
SJ.gn:ficado e altitude todo um movimento que em boa hora 
aqui se vai iniciar e em que, mercê de Deus, o arrojado, in
trepido e intemerato Vig,uio de Nova Iguas!)ú, Mons. João 
Müsch, deseja fnriquecer o patrimonio da Paroquia com esta 
nsfüsima amplidão de terras, em que a Igreja de�fruta o 
ecesssrio •climax;;. o \'ital espaço para as obras sociais 
ristãs que devem fazer face às exigencias do futuro. 

CORRE IO DA LAVOU RA

.., 
� Posto de Serviço Automobilístico 

" E  s s O" 
Oficrna mecanica, Borracheiro, Eletri
��. P� t�. ����. •� � L �  
brificaçilo, Peça, e acessórios, Pneus, 

Gamaras de ar � Baterias. 

Monteiro dos Santos & Cia. 
Reveodedore9 da ESSO STANDARD DO BRASIL INC. 

Rua Marechal floriano Peixoto, 2422 
Tel. 83-Nova lguassú-E. do Aio

DA S I LVA D R. ALVA RO RO D R I G U ES 
(.lílURGIÃO DENIIST A 

Gabinete moderno - Exl'.'elentes Instala 
HORARIO - Terçai. � n1as e a.1badot, das 

R,,a Bernardino i\\tlo, 19 1� , Jc andar. salas 

ções - Raio X. 
9 :31 18 horu. 
Z e J, Edil. PIPA -----�------� 

DR. ÁTTILA CADI ERA 
Clfolca Médica em geral 

Especialista em doeoças pulm ooares 
Tuberculose 

CONSULTÓIUO : Ru• Bernardino Melo, 1 
Edifício Cocou•. 38'., 5". e sábados, das 
RESID�NCIA : RUA PARAGUASSÚ, 56 -

8J9 - Sala IS 
16 às 19 horas 

NOVA IGUASSÚ 

PARA VEREADOR 

JUVENAL PEREIRA DOS 
u ... 

SANTOS 

l1 

1 

3 

REGISTRO DE IMÓVEIS 
Pelo preaeat.e edital com o pn:&o de 30 di&S • poblluçlo 

por 3 nze1. attodendo 10 qao fot nqoerido por AoL& F..iuDdl!s 
Granado, fu nber à promitente compradora Lidia Pule na B 1pl11t1, 
com rcsldencia atoilmeot• igoored,, compradora de om lote de t1 r 
r�oo oo Parque Santa B.ubara, e Od.alce Souea Lucio, ta111b�111 
com rt1ide.acia 1,norada, compradora de um lote do t.trreoll o,, 
ºJardim Ameriea' , para no cart.Mio do 2° Of1cio

1 
l roa G�tuli, 

Vugas, 78, em No•• Jgnll.uú, efetuarem o, pagamento, da, pce-c · 
taçõu atraHdH. dos contruo, n"rbados ao Livro 8 desta t• <"1r· 
cooscri(:ão, 10b peoa de o nlo t.zendo serem caoceladu u aTr1 b l
ções. Dou fé, DPlta cidade d� N"�ª lgaaasd, aos drsoh.o (18) d , 1111 
d.o més do settmbro, do 1110 de mil ne-veceoto1 e ei.aq�nta e 1t11111 1u 
( 195-4). Eu. Henrique Dwq11• E,t,ada Maye,, Ol1c11l do Br,r .Slr". 
o subscr&fO e Hslno. Henrique Duque Estrada M•ye,. 1 3 

-

Pelo pttstnli tdUal com o prnzl) d, !JO d;a.1 , ,PHb_J,c., 
çdo por 9 otzts, at,ndendu ao que foi r,qu,rido p,lu Soe, -
dodt Agrícola, Construtora • lmob,hdda Lida. (SA CIL). f ·=
saber aos t,rnrt1iltntes comprad r,s /o5' Rocha M,d,.,o,, Lr,,z 
dr1 ( os/a Mel/,,, Euzlbla Catanh,d, R,beir�, Arnaldo 1/uxf,IJt 
Ol1mpia Marques da c,-uz e A ,,t,,"io franci«co drJ C..u,,h , . 
c,,m ,1sidtnc1as atualmtP1le ig•rorod<u

l.
J'""º no cor/6,io do 2J 

0/icift, d rua Getulio Vargos. 78, ,,,. tvooa lguanú, tf6'uartn1 
t d p t IJ / d d / 1 o� pugam,n o.s us ,u o( ts a "ª!ª as, os c.Jn ,a os avtr-

bados nu Livro tJ desta 1• C1tcunscr1ç4o, sob p,na d, o na 
fazendo, sutm canulodas as nve,-buçDu. lJuu fl, ,itsla ífdwli 
dt Nova lguasç_ú, aos dtz1Jito ( /j) dias do mls d, settmb,o do 
ano de ,mi novtetntos e cinqun,ta e quatro (1954), Eu, H�n 
rique Duque Estrada Meyer, 0/iciul du R,gistru, u s,.b,c,, v,, 
• assino. Henrique 0Jque Estr. da Meyu. t - 3

DR. JAIB. NOGUEIRA
C I R U R G I A  G E R A L

CONSULTÓRIOS : R u a  Mal. Floriano, 2 1 6 1 ,  I• andar. ui• 6. 
lei. H5-J Z0. 2ª', 4ª' e 6", das 9 às 12 e das lS às 19 ho1 as 

E 3as, Sª' e sábados. das 15 às 19 horas. 
Pcaça da Liberdade, 50 Tel. 1 2 .  3•', s•• e sabs., das 8 às 12 h:;. 

R E 5 I D E N C I A :

1 
Rua Mal. Floriaoo Peixoto, 1 l 57 - lei. 261 - No•• lgu•,sú 

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

Receita de óculos. - Doenças e operações dos olhos. 
CONSULTÓRIO. :  Rua Bernard ino  Melo, 1831) 

EDIFICIO COCOZZA - SALA 25 - NO\"A IG UASSÚ 
lloririo : A p•rtir de 15 hora,: Segunda,, quartJs e '"'°'·

Terças, quintas e sábados : d" 8 às 11 buras. 

Só u.na clarissima visão do que se!"ão os horizontes 
e amanhã poderá apreender e refletir o quão de lógico e 
certado na previsão e provisão das ger3ções vindouras 

constituirá uta magna e inspir;,da iniciativa, que é como 
tantas outras de vultos rminentes que se agigantaram na Fé 
por seu talento e espírito criador. um sonho idealístico das 
mais altas cumiadas do genio catolico, na série de suas rea
lizações grandiosas à sua passagem pela terra. 

Registro de !moveis : 
D��º�ep�d�!!�n,��.����,�.��.!!!ho I Dr. E r n  �

.
�
N

�
c
� ��!i�� Madeira

De outro lado, também auscultamos, sr. Bispo, o quão 
v. excia. revma. não estará satisfeito por observar que tudo 
l!to çonstitue mais uma seta do marcante desenvolvimento 
temporal e espiritut1il, que à sombra clarividente e beneplaci
ta de Vosso cajado se expande e se corporifica para ser um 
&testado indelt:vel que, hoje como ontem, medram e se agi� 
Pntam os necessarios e valentes artífices da obra evangeli
Iad<ir.i � progressiva da civilização crists. 

Ainda o quanto não nos é dado contemplar, maravi
lhados, o que seja a vida apostolar, messiânica, na mais per
trna acepção do termo, de um vulto lendário e herculeo que, 
se M Vinte e cinco anos transt1itos. pan, êle, já tinhamos a 
imoressão de que nos faltavam adjetivos, agora. então. é que 
notunos esgotados todos os mais preciosos qualificativos que 
�enam ser empregados para tecer encômios e hosanas ª.º 
• V� Soldado da lgrejô que faz da sua vida, plena de absh-

ri�ncia � i:lusteridade, imbuida de sacrifícios e completo des
prend:mento, tôda uma epopéia em que pela sua relevância e
, 

excelente notoriedade do mais acendrado estoicismo cris
��. 0 D1Vino Mestre, fenhor nosso. é reconhecido e amado, 
brn_ ,ua &ngE:-hca pessô&, talh.tda para . integralmente - e &té 
ºl' sem desmentido - ser a figura epica e modelar do sa

Ctfdoie
, 

ideal & serv1ço do Altiss:imo. 
Nada podemos dizer. com receio de errar, ante a con

lectura que se nos apresenta problema complexo, ou seja : -

(Conclue na último páglno) .-----___;,�-
CURSO TÉCNICO DE RÁDIO 

-=-� N O
11\slituto lguacuano de Ensino

Autag noturnas. às segundos. quartas e sextas-leiras, 
das 19 à• 21 11oras. 

INFORMAÇÕES E MATRICULAS NA SECRETARIA 

_ 
RUA BERNARDINO MELO, 1763 - TEL "64 

:::::===========::::-::==-----
r -�---------...�

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

M!dico A<>i,t Clínica Cirúrg,ca do Ho1 pital I A . P E.T .C. 

D Conauhócto . H.e;bldt-OCI& 
"-· -�ai . Floriano Pt ixoto. 170g R Bc.. :t: '"dll''IO Melu, ZH9 
1'el. l",D-J21J- Edil Paladloo Tela : 4�0 e 45o-J I t 

�'."'-meote das 16 às 20 h�. Ao• eábado, c/ hora marcado 

Pelo presente tdila/ com o 
prazo de 30 4ias e publicaçllo 
po!' 3 v1zes, atendtnrlo ao que 
/01 requerido por Guinle /r
maos, faz sabt,- aos promilen
t,s cnm,pradores, Agnello Mal· 

HO$p1tal Pedro Ernesto) 

lliàriamente da, 17 à- 1 9 ,30 hora, - Tel. 282 Diàriamente pela manhã - Telefoae 108 

CONSULTÓRI O ,  RUA BERNARDINO MI LO, 1919 - SALAS 1 E 2 - NOVA IGUASSÚ 

Oficina Mecanica Agostinho· 

... 

Consertos, Reformas em gel"Ol e Aces-

G 
sórios - Solda Elétrica e a Oldgtnio 

e - Serviço de Torno . 

lio Ca,-nt.iro, Btlki::;s Fernan
des CJzavt s Ribeiro, Costo,.ino 
Soares, Waldir Alt!es de Mou
ra, ]os, Gu,d-,, Florlncio Se
rafim Danitl, Rami,-o Be/tJ,-. 
mino dos Santos• e Jnsi 5iltJio 1 
de O/it1eiro, com ,-esidencias 
o tualmtnle igno,-ados, para nf> � 
cartorio do 2° Oticio, a rua t 
Gelulio Vargas, 78 em Nova i 
/gunssú, ,1,rua,-t'ltt os paga
mentos dns p,-,sfoç()1s atrasa
das, dos contratos ave,,bados 
no livrn 8 dtsl<J 1• Circunscri
ç6o, sob pino dt o nao faundo, 
sertm cancfladas as averba- PINTURAS EM GERAL DE ESTUFA RAPIDA 
côes. Dou f�, nesta cidade de 
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::;:, ;.º�.1:::t�� <� AGOSTIIIHO DIABTIKS DUARTE 
ano dt mil novtcentos � cin-
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Estrada Meyer. 1 -3 

P,lo presente edital com o 
prazo ri, 30 dtos , publicação 
po,- 3 v,zt�, attndendo ao que 
foi rtqutrido po,- Nolvino Pt
nira foz sobtr a Manotl Luiz ! d� Ôlivtira, com rtsidtnc i a  

�!�rj;;;"';/��
or

óft�iot�'ª ,:: 1
Gtlulio Va,gas, 78, tm Nova \ 
lguassú. tfrtua, o pogomtnto 
das prtSla(Dts atrasados do 
cnnt,-ato CJt'erbodo no Jiv,-o 8 
d,sta Ja Cs,cunsc,,içdo, sob pe
"ª de o nllo foztndoJ s,,, con .. 
ctloda a at1ubac1Jo. nou ,,. 
nesta cidadt de Nova lguassií, 
aos d,ioito (16) dia, do mls 
de seltmbro do ano de mil no
vtuntos t cinqut,ila e:9uafro 
(/954). Eu. Henrique Duque 
tillrada Meyer, Oficial [do R,
,:,st,o, o subscrttm e assino. 
Henrique Duque Estrada Meyer. 

1 - 3
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Aguardem o volume de poesias do 
DR. JOSE' JAMBO DA COSTA, 

o maior poeta fluminense
da atual idade. 

ê e Sii+iE +ê±iE& :e ±eaea:+ :-: ê ; a i't# .... 

:z;, 

foragens Madeiras Comércio lndóstria Ltda: 
�u M "  . 63º-Nova Jguass u 

-..!_ 1n.  Mendonça L1m a ,  " 
FERMAC I L 

Material de construção - Fabricação de esquadrias 
em geral - Distribuidores exclusivos dos estabili·
zadorcs «Loob para janela guilhotina sem pêso.
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Estrada de Ferro Central do Brasil I INDICADOR -----___::::___:_::.:...::: ?�· . 
Viaie com confôrto e seguranca nos novos trens de 

luxo para São Paulo e Belo Horizonte 
F:$.tüo clrru!nndo entro �iC?_-Sü.o Pauto_ o mo-Belo Horizonte os 00,..08 trens do luxo, dotado� de tudos 3!1 cond1,;oc8 de conforto moderno. Ae corupo�i ·ões �· Jnoxi(lá.vcl. com n1nortcccdorc� hiclr{tu11cos, dit-pondo do <'Orros�snlõcH, Xormilr� 

de aço 
providos de or con1.hrlouocln. O preço do leito oo::i trcos "U'' t• do Cr!i HJO oo 8 r

i�9
'u

fc .. 
de dois leitos e do Cr$ J50,00 nns indi\'lduals. O pcrcur•o retlu,,ido do umn · lior� 

8 8 

1
°•• 

c,oco minutos, obedcccrt'.I ao bor6rlo nbaixo ; e "º e o 
O,. P-,d,o Regina Sobfínho -

�\édlcc oper.-rior. Partos. -
Consullas diárias das 8 às 12 
hs. - R. Bernardino Melo, 1839, 

Ho,6rios Com 08 �ltlmcs nllernçõca 
1 - RAMAL O[ SÃO PAulO 

Trem de Luxo "Santa Cruz" (DP-3) 
1 D 1\ 

p recos das �asi.agens E 1

�a!\21l� çfho;:�\:;ºc�!::o
1 - f:-'MAL DE �.\O PAULO \ 

de Saude e Hospllal de lguusú. 
Trem de Luxo "Santa Cruz" (DP-3) 
De D. Pedro II para as Estações o.baixo . 1 . OR.

G 
AMIR FRANCO - CII· 

r-----_;;...-,.--._..;_:.;..:.:_::::;;;,:�· nica eral - Aparelho rupl-

ESTAÇÕES 1 Chega Parte 1 
D. Pedro li 2230 
Barra do Pira! 0.41 0,55 
Cachoeira Paulista 4,02 4,07 
Roosevelt 8,30 � 

ESTAÇÕES 
PASSAGENS 

,ató•io - :�berculo,e. - Rua 
Mendonça Lima, 24. Das 16 às 

Simples Ida e vn1- ld horas. 
Crt ta crs -----------

�B�a_r_ra-do-P-lr_a_! _�-6,--.00��,-1-6,-00� Adwogado 
Cachoeira Paulista 109 oo 19H0 
Roosevelt 150'00 28ÚO Dr. PaoloMachado-Advogado 

' ' - R. Oetullo Vargas, 87. Fone: 
Trem de Luxo "Santa Cruz" (DP-4) 

VOLTA 
Trem de Luxo "Santa Cruz" (DP-4) 

1282. - Nova tguassú. 
De Roosevelt parn as Estações abaixo : 

Dentl•I•• 

1 ESTAÇÕES 1 Cbegtt. Parte 

Roosevelt 22.40 
Cachoeira Paulista 3,09 S.1-1 

Barra do Pirai 6.15 6,24 
D. Pedro ll 8,25 

PASSAGEI\S 

l 
luia GonçalvH - Cirurgiã'-' 

S1mpl<''> Tda e vol· Dentista - Diariamente das 8 .1! 
._ _______ .__c,_,_,L.._.,_c_,.,..J �

8 �1";t.•· f�1�,:�!�ª;�tº �;i� 
�:���

e
�:,n J:�:t•ta m:: m:� lguassú. 

D. Pedro li 160.CJO 281,00 

ESTAÇÕES 

2 - UNHA 00 CENTRO 2 - LINHA 00 CENIRO 

Trem de Luxo "Vera Cruz" (D-3) 
1 D A  

Trem de Luxo "Vera Cruz" (D-3) 
De D. Pedro li para as Estações abaixo: 

RUBEM SILVA - Cirorgiâo
d•ntista. - Ed. Carioca, 2· an• 
dar, s. 220. Telefone, 42•5951 
Rio d• Janeiro. 

ESTAÇÕES 1 Chega Parte 1 
D. Pedro li 20.10 
Barra do Pirai 22.21 22.31 
Três Rios 0,24 Q,29 
Juiz de Fora 2.17 2.27 
Saatos Dumoat 3.28 3.35 
Barbaceaa 4.54 4.57 
Coas. Lalalete 6.51 6.56 
Belo Horizoate 11,00 

Trem de Luxo "Vera Cruz" (D-4) 
VOLT A 

ESTAÇÕES 

Belo Horizonte 
Coas. Lafe,iete 
Barbacena 
Saatos Dumoat 
Juiz de Fora 
Três Rios 
Barra do Pira! 
D. Pedro 11 

1 Chega 1 
23,53 > 

1.59 
3,05 
4,15 
6,07 
8,03 

10,15 

Parte 1 

19,50 
00,01 
2,01 
3.10 
4,22 
6.13 
8,12 

ESTAÇÕES 
PASSAGEI\S 

Simples 
C,S 

Ida e volta CrS 

Barra do Pirai 65,00 116,0IJ 
Três Rios 93,00 165/IO 
Juiz de Fora 112.00 198,00 
Saatos Dumont 121.00 219,m 
Barbacena 136,00 241.00 
Coas. Lafaiete 153,00 272,00 
Belo Horizont<> 189,00 335,00 

Trem de Luxo "Vera Cruz" (D-4) 
De B. Horizon\e para as Estações abaixo r 

PASSAGENS 
ESTAÇÕES 

Simples Ida e \'OI-
CI'$ ta Ct$ 

Coas. Lafaiete 85,00 152,00 
Barbaceaa 108,00 192.00 
Saatoe Dumont 121,00 215,00 
Juiz de Fora 133,00 235.00 
Três Rios 148,00 263,00 
Barra do Pirai 167,00 295,00 
D. Pedro li 189,00 335,00 

Para outras laformações, os iateressados poderão dirigir-se à Agéacla da Eataçílr 
D. Pedro l!, dlretameate ou pelos telefones 43 2000 e 43-3360, ou ús Agências <le flooscvel 
o Belo Horizonte. 

A Administração da Ceatral do Brasil. empeahada ao api,ilelçoameato dos seu( 
teniços, comunica ainda ao público em geral, especialmeate ao Comércio, l?dústria e !.:: 
voura, que acaba de criar trens rápidos diretos, especiais de carga, entre Rio-São Paulo 
IUo-Julz de Fora, Rio-Belo Horizonte e vice-versa, a fim de melhor atender a seu 
.. ,·:'.Ileros clientes, que a têm d!stloguldo ooro �•ua honrosa prelcréocla. 

Dr. P•dro Santiago CoHla -
Cirurgião Uentlsta, Ralo X-(Edl 
llclo Ouvidor). Rua Ouvidor, 
169, 8• andar, sala 811, Tele
fone, 4J.li503 - Rio, 

Damião Gonçolve1 - (Contado· 
res e Despac�antes). Servlç05-
comerclais em ieral. Rua dr. 
Getullo 'Jargao, 22. Tel. 208 -
Nova lguassú. 

ef>NSTRUTf>RES 

João Simonato - Construto1 
licenciado. - Encarrega-se df 
construções e r�conslruções err 

1 �era! e sob administração. -
i Res.: Rua Marechal Floriano, 
· ?036- Casa XI - Nova lguassú. 

Rober�o Baroni Soores-Cons· 
trutor Hcenclado no Munlclplo 
de Duque de Caxias. Residente 
em Nova lguassú á rua Edmun
do Soares, 304. 

SERZIDEIRA 
Rasgou seu terno '! 

A rua Mal. Florlaao, 1274, e. 4 
�erze-se com perfeição 

qualquer tecido. 

I 
CLÍNICA DE OLI IOS 

=DO= o GURI
DR. CARVALHO DE REZENDE 

Oculi!í.la do 1. A P. T e. e., d1' Associ�,;Jo do!. E:mprri;:,,ulos do Comtrcio e d:1 fund3(.'lo Luu. 0Jm:\ falho 

CONSULTÔRIO: 
Av. 28 de Setembro, 9 (Sob•.) 
T ef 18,4365 - D. Fedcr•I 

HORÁRIO: 
Oiàriamenle dH U i, IS h�. 
Aos 83bado:- das 10 ã, I Z ht. 

A CASA OAS ROUPINHAS PARA CRIANÇAS 

Unifortnes Colegiais - Rendas -

Lãs - Linhas - Botões. 

RUA MINISTRO MENDO�A LIMA, 116 - NOVA IOUASSÚ 

t 

NOVA GAROTINHA 
ellFÍS E BllR 

Bebidas de todas as qualidades 
Coioer bem todos gostam. mas para comet 
bem s6 no Reslduraote Nova Gorotfflh&. 

R,slaurant� d, �flHlltrtJ otdnn, 
Peti"quehH i portugueSl 

ALMEIDA & CIA. LTOA, 

R Marechal Ftorl3ao, 1'88-Tel. 1?9-Nov• 1,,us, .. E.,.,lit 

SE�Rl�IA INDEPENDENCIA AGENCIA INTERNATIONAt 
Madeiras e Materiais para eonstruções. ·· Ferragens. Tintas, 

eal, .:!lment'o, Tilolos, Telhas, Manilhas, ete. 

FRANCISCO BAROHI & FILHA 

B.ua. Ministro Lira. Castro, 556-A 

TEL. 241i iltlVA IGUASSÚ E. DO RIO 

� 

Rua Hernardino Melo. 1835 a 1849-Tels. 44-J II e 196 • �oua 1,u�d 
.,. 

�:.-.; ... __ ....,,...c,.;-""-'.Ã,"2 � -=-:;:,:.:. r.•.: ""'--�---:;:.--��.,... 
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Jlidades 

para comer 
Gorotiflllt& 
,,um. 
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,. TOA• 

E 
,. 11t ,-N••• lpa,s6-

r IONAL 
de rodas, 

'r:i tores f{oJovfa;, 
'" psr:l oraxa;, 
, 01eu• e • 

s A Comércio · · 

f)ominl!0, 2fl IX- H ll\4 
l";l")RREIO DA lJ\V(HJRA 

��C�l=----T-=-- A L ...... �e-�'4D��· ... � ......... -... --.. --.. ·--··---.............................. «..··------ Registro de lmoveis
:i• Círeun�rrição Cartório do 10• Oficio 

ArY Srbla,•o, Oficial do Regl•lro de Imóveis do 3, dlo-

11110 - C&V& - M uolcfplo de Nova lguassú - Comarca de Nova 

1 ua••ú - E,lodn do Rio de Jaoelro, etc. 

A\ G O IR A\ I  Pelo pr,s,nle ,ditai com o 
prazo d• 90 dias • publicaç/Jo 
po, !J vez,._, o tendu,dn ao qut 
fní requtrido po,- GuillurffU 
B1111amin w�i11.�chtnk, faz sa· 
htr a p,omit,nte comprado,o 
Jnvita Pmheiro Soartl, rtsi· 
díndo atualmtnte em l11gar 
fl(norf1dO, 'f>ara no cartório do 1 2" Oficio, a rua dr. G,tu/io 

g F•t públiro que Seba•lillo Robullo e sua muihM pro
·etérhw. reeidenleB em Mlp:uel Couto. :l0 distrito deetà Mu-

Pf�
ipio. dl•pnflitararn em meu cartório, à rua Gelúlio Vtugas 11 
12ti n��t" clitade. rle confc,rmtdadP com o Uc-creto-lel n 

n, dP 10 de dezembro de 1937 e ""'' Re(?ulomeoto. Deereto
�i 0_ 3 079. dt\ 15 r1t� �etembro de l9'iJ.:, rnP1uoriu l, pltlnt,1 e dO· 

1 

2 

Ainda mais confortável 1 

Maior potência 1 

3 Novo motor 

4 - Maior capa1cidaae ae carga 1 

5 - Parabrisa panorãmico • Vt,rgas, 78, em Nova Jguas.sú, 
1 ,fMuar as pr,staçlJn atrasa ... 
d a s, refe,.entn ao c::mtroto 
,wnbado no liv,-o 8/F, rls. 224v. mPolM• r�ferentNt '"> lotenmento d� trê� áre1:1s de lerren1�. 

t'�t1 rt'uoida� �,unam 8S 200,,mel_ros qu11,lnuto-1, com a deno.q 
loaclo de "Vila Jndj�t-na . fi1tunctse na$ proximfcltdes cio

f11,tacAt1 de Miguel Couto, :lº distrito deste Munlefplo. <1Potro 
do ��rlmetro urb ,no, objeto• das tran•crlções no. 17 987. li• 
ti,i. do livro n. �l-BA; 1 ?.lJ'· 11•. 182, do livro

, 
n. 3 AZ;_ l :1 805 

IIO il .  do livro n. 3-ltR, ,.612. !Is. 200, do IIHo n 3 � r e n 

6:196 11,. s,,,s. do livro n :l-T. dl\ !• Clrcunscrlçllo deet• Co-
1118

.
r� com oa sejluiutcs m�diçõe:1 e coofrooteções: - Ter. 

reno com a áre• de cinquenta mil (500001 metros quadra
do• siluado na "Fazenda Buby'', com frente para o Caminho 
da oramo. à eequerdn de quem vai da Eslaçl!.o de Retiro e 
dislanle oileot• e dois (82) metros do Cam,nho do Cajueiro, 
a,ediodo noventa e quatro 1941 metros o� linha da frente, 
duzentos e lrinh e nove 12391 melros e c,oquenta (50) cen
timetroij na linha dos flindos, ouma lioba quebrada de cento 
r <lote e ,eis (1 261 metros e cento e !reze f!  13) metros e 
clnqueuta 150) cenlimeiroo, duzentos e noventa {29J) metrc• 
8 9e��eota 60) Ct:ntimetros p, lo larto dirPito e trezentos e 
onze rill l  metro• i:elo I•do eRquerdo, con!ronlaodo pel , es
querda com o terreno abaixo descrito fim terc�lro Jugf\r e 
do lado direito com !erras de Ferreira & Furtsdo o com o 
terreno em seg-undo lugar descrito e na linha dos fundoA 
com lerràs cte Antonio Jo�é do 1'11�clmento Terreno com a 
lrea de doze m,I e trt>Zf>lltns (12 3001 metros quttdrndoh, si
tu11,do também na F1Jzendu B.1Uy, mediado cinqueota � setP 
,�i/ melros ele frente para o f•miobo do• Cojuelros, à e•
querJa d• quem vai do Estação do Retiro, oiteolo � um (81) 
metros do lado rEquerdo. rluzeotoq e cinco (205J metros t• 
qua.rent'l f.tO) cent,mPtros do Jado ,iireito e cento e noveato 
e sete (1971 metro• de fundos. confronl8ndo do h,Jo esquer
do com o Camlobo da Grama, do lado direito com terras de 
ferreira & Furt,do e oos fundos com o terreoo acima des
crito em primeiro lugar. Terrcoo c�m a área de viole e clo
co mil e novecentos (25.900) metros quadrados, na mearua 
•F,ienda Baby", à esquerda de quem vai da Estação de Re
liro, e distante ceolo e seteota e cinco /1751 metros do Ca
minho dos Cajueiroe, mediodo cento e três ( 10.�) metros de
(rente para o C'•mioho da Gram•. noventa e um (91) metros 
e cinqueot• (>U1 cbntimetros na liob• dos fundo•. trezentos e 
onze (:lll) metro• pelo lado dire it•, e duz•otos e setenta e ••·
te(m) metros e c1oq11,nta (50) centimelro• do  lado esquer
do. con!ronbn,1o do lado dire,to com o terreno em primeiro
lugar descrito c lado e,querrlo com terra• da Sociedade Aoo
ai'll• Mercantil e Imobiliária e oos !undos com terras de José 
Antonio Trigo; áreas essas que !or•m rlivi,lidas em d iversos 
lote,, agrup•dos em qu,drae, servida• por logradouros, com 
a deoomioaça.o rle ··Vila Ialiigena", tui lo d� acôrdo com a 
planta aprovada em 311 d� abril rle 1954. pela Prele,ture des
te Município A, 1mpugnaçõrs do• que s<> julgorem prejudi
eadoa deverão t-tr apresent1.1das no prazo de 30 dias, contfl
d01 da terceira e ultima publicação d�ste. Nova lguassú, 31 
de agosto de 1954 O Olicial do  Registro : A,y Sehiavo. 3-3 

E A SUPER QUALIDADE 

1 ,,,b "· 204, sob pena de o nt2o 
' fazendo srr ca11e11ada a alu· 
dida avubacilo. Dou /i, nesta 
cidadt dt Nova (,:uossú, aos 

Í vint, e quatro (U) dias do 
mis de agosto do ano de mil 

1 novec,,. tos e cinqi,enta , qua
' Iro (1954). Eu, Henrique Duque 
' E1lrada Meyer, Oficial do Rr
l!istro a subscreoo � aní",..· 

1 
H<nr;que Duque Estrada Meyer. 

3-3

Seguro de vida 

Rua Mare<hal floriano Peixoto, 1170/1186 Tel. 454 

Acidentes Pessoais e do  
Trabalho, Fogo. Automó

veis, Fidelidade. 
Roberto Cabral 

CORRETOR OFICIAL 

R. Governador Portela, 314 
Te!. 418 - Nova Iguassú 

1 João R. Ca rdozo 

Procure inteirar-se das novas vantagens que o Caminhii.o Studebaker i 
o!el:'ece em qqalquer serviço. Informe-se das atuaia condições de pagameoto. ! 

0 1  ....................... -- Registro �e Im;s: �PARA VEREADOR 
/li 

MANO[l ijUAR[SMA D[ OllVHRn ::f:t�:Jn�;�::t�bft:�!� e omercial

1 ManoelA r�!!��? Gama

CAL1SAS Cl\"EIS, C011ERCIAIS E CRIMINAIS 
Rua dr. Thiba u, 299, apts. 1 01 e 102 

Nova Iguassú Estado do Rio 

Açougue Flor de lguaçú ELEITOR A�IIGO. 

Examine o passado e os serviços pres
tados pelo Vereador Monoel Ouo,asmo d. Oli
nir-3 ao povo do Município de Nova Iguassll. 
Êle tem dedicado a sua vida exclusivamente 
ao serviço da coletividade lguassuana. 

E:specialidade em galinha porco, carneiro, 
banha e toucinho. - Aceitamos encomendas 

para festas. 
De-lhe, pois, o seu voto para ser recon

duzido à <'àmara 11unicipal. a !im de continuar 
na sua brilhante trajetória combatendo sempre 
a corrupção, o roubo e a Imoralidade. 

MORIEII IRA\ & IDIIAS 
Praça da Liberdade, 18  - Nova lguaçú 

Már io Ci u i m a r ã e s Fernando Nunes Brigagão 
A D V O G A D O S  

fSCRITORIO : Av. Nilo Peçanhs, 38 - 1 ° andar - Sala 4- Te/. 
H o R Á R I O :  Diàriamente das 9 às 12 horas 

41 7 - Nova lguassú 

--

Casa Mercúrio de Ferragens Ltda. 
Madeiras e ma tenars para construção .  - Fabrican tes de esq uadrias em geral, 

Dt'st .b . e· t ,[ \UA _ Chapas para cobertura e L1b ,s de Cimento .\mianto r1 u1dores do 1men o · 1 • "' • 
e[ l t. " Ar(ío,os San1tár1os , Manillms, , elhas, �fahH'lal Elétrit·o \'ILIT - Tintas ··At ao 1ca , " . · 

. . ai Ferragens. Louças e Artigos para Jlresentes. 
e Hidráulico em ger 

ltua Marechal Floriano Peixoto, 2210 - Telefone 47 - Nova lguassú 

· - '-- . 

l 

foi r,q,m ido por Mannd Fer- (:!asa Fu nerarla 
nandes Pueira, faz sohPr an 
promiten te comprador Manfit/ Coto Santo Antonio - Ser
Lnpes Branças, r t s i  ri ; ,.,  d o vlço funerarlo - Gullherm,na 
aluolmenle em lug'ir ;gnorn· Ferreira da SIiva, Rua M;ni.: 
d,>, pa,a nn cartd,io do 2• chal Florlan�, 2018, Tel . 86 -
O fi e i  0

1 
d ruu dr. Getu/ío Nova l2uassu. 

Vargas, 78, tm N;va Jguassú, 1 ___________ _ 
efetuar o paga,nenlo das 'f)r, s-
loçO ·s a/rosadas, rtfere,ilrs ao 

I 
D i V e r s o 8 cnntrato averbado no lmro 

8/F, fls. 54, snb n. 7, sob ,Pen.a Oelf1• Pe,elro Mont•n•iro -
de o "â(J fazendo ser canulo- Construtor. Av. Santos Dumont, da a a/11dida overb,ç�o. Dou 626 - Telelone, 69 - Nova 
/A, msta cidade de Nuva lguas- guassú, 
sú, 2 d, s,tembro de 1954. E11, ___________ _ 
H•nrique Duque Estrada Mey•r, 
0/ic,ol do R,gistro d• Jm,,. 
veis, o subscrevo � assino. Hen• 
rique Duq11e Estrada Meyer. 

3-3 

Mandioca • alplm - Co,n• 
pra-se qualquer quantidade, á 
Travessa Argentina, 43 - Bel. 
ford Roxo - E�tido do Rio 

Colchões de Mola lguassú 
Fabricam-se com 5 anos de garanti:i 

na Decoradora lguassú 
� 
-� '· 

Móveis estofados, cortinas e capas {; 
REFORMAS EM GERAL -� 

Rua Mendon�a Lima, 714-Hova lguassú Í 
t t 
·���x-:-:->-X���:,� 

'"6 a z a r  S ã o  l? a u l o  
FERRAGENS, tlNTAS, LOUÇAS, MATERIAL ELtTRICO, 

CRISl AIS E ARTIGOS ESCOLARES 

Teixeira. & Aaevedo 

1\v. NIio Peçaoba, 811 - Telefone 31ll•J20 
NOVA IGUASS0 E. DO RIO 

FÁBRICA DE FORRAGENS 
LINS & FILHOS LTDA, 

1 1 
R2ções para aves e a Dl mals. M i lho  em -rão 
fJbA e picado. Fa r i oh as de carne, o,

5
tras: 

ossos e ameado1ru. Produlos avícolas. 
A"· Nilo Peçanha, 439- T•':. ::.sNova lgaass6 - E. do R,o

.__ _________ .J 
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HAV. 13 DE MARÇO, 24 --TEL. 136-NOVA IGUAISÚ 
........ e9i.t9·�·-·--·-49•49•9'••·�·--·� 

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 
INSTITUTO D E  BELEZA 

desta cidade, á 
Rua Marech11l Ftoriaon Peixoto, 1798 

Edificio Paladino 

Mme. Angela 
------------------

JUIZ O DA FAZENDA PUBLIC \ DO EST. DO R 10 DE HNEIRO 
C12rt6rio do !0 Oficio - Municipio de Nova lguauú 

E D 1 T A L 
----------------

pora conhecimento de terui,01 com o prazo de d•z dia,. 

O d utor Nestor Rodilgue, Perllngelro. Ju"z d, Dlr lto 
,la Fazenda Públl, a do Eslado do Rio de Jsoelro, por no
meaçAn na forma da lei, 

Fez ��ber aos que o prueole edi'al virem ou f'léle n,.
ti, la tiverem que a UoiAo Federal, sulorlztida pelo Decreto 
n 27.721. de 23 de Janeiro de 1950, propôs contra Eduardo 
Araote& Piru uma oção de desapropriação rfferente n ume 
rtrea de terra• de l.494 00m2 e prédl" nela conetruldo, situo
doo na rua Morecbol Florlooo. o 2 408. na cidade de Nova 
Jguat-�ú. neste Estado, ofereceado de indenização a queotla 
de c,1 250.000,00 (rluzentoo e cloquenla mil cruzeiro,}, que 
flf'! enconlra depo .. 1tnda no Banco do Brae1J, ijgêocla dPsla 
ri,todP, à dl•poslção dê•te Julzo. E, tendo o desapraptiodo 
requerido o levantamento da Indenização. pelo preoente c1la 
(\ cbdma todos óe lnleree&adoe oi aludld11 desaproprlaeao, 
n fim do que. no prezo d� lei, e ooe t�rmos do Dec. lel 
8.86,>, de 21 de Junho de 1941 (lei de desoproprlaçõee). apre
•entem a dele•• de oeue direitos. E. pora quo a noticia cbe 
gue ao conhecimento de todoe 011 lotereuadoP, mandou pas. 
sar o presento e mais trê• de lguol teor, quo eerao publi
cados e afixados na forma da lei. Niterói, 14 do setembro 
de 1954 Eu, Jonc:11 Sampaio de Forlcr, Escrivão, o eubecrevo. 
O Juiz de Direito : NHto, R•drlguH Perlingeiro. 

PARA VEREADOR 

Osires Neves 
PARA DEPUTADO ESTADUAL 

1-2 

I
�-VOTEM EM : 

'. Wilgberto Tinoco de Carvalho 
) 
� (Agente do I. A. P. l.) 

"' 

,...,.,,.,...., e - • •• �� 

PARA SUA MAIOR GARANTIA PROCURE 

F ARACO Loterias 
UM!\ �1\S"\ Qlll! Nfí0 f' \LHJ\ 

R•I Md. Floriano, lll& 
Ttl. 311-NOVA IOllASSÚ 

Tr:-1- !'-.h Malcut, 58 
NILÓPULIS -E. do� 10 

_,.,._,-._.w....,...., __ _..,__._...,..,.__...,....,....,.--..,..,.,,.,.,., 

Banco do Brasil S. A. 
O M�IOR- ESTABELECIME�TO UE CRtono ºº PAÍ5 

Tõda, ., operaçau b10ciri8' 
Mi1ima rarantia a eeu9 dcpo.,illnk� 

No,•a tabcl .. de jurn, pau as ,on\u" de dcpliilao 
DEPOSITOS POPULARES ;i·, 

Juros anuais, capitalizados semestralmente. R('l1radas 
li,·rcs. Limite de Cr$ 100.000,00, no Qual t1:tmbém se c-..:,m· 
preendem os de hm1te sté CrS 10.000.00. que gi:,zam do i 
pi-ivilê:gio estabelecido no arlig•> 0 do D.:- r .. �,l-lci 3,41');-i_ 
de 28-12-1945 (depósito minamo t.lt:: CrS .,,d.OU e ret1racl.1 
minima de CrS 20,00). Não rendem mro3 os s..ildo.s in
feriores a Cr$ 50,00, os saldos excedentes ao lirnitc e as 
contas encerradas antc-s de 60 dias da <.L1!J. lh �1..:crtura. 
DEPÓSITOS LIMITADOS 
Lím,te de. C,$ 500.if)\,00 

Juros. anuais, capitalizados semestralmente. Retiro.das 
livres. Depósitos minimos cie C1S 200,00. C1::quc-s e.lo va� 
lor mínimo de Cr5 50,00. Não rendem Juros os saldos 
inferiores a Cr$ 200,00, os saldos excedente:; oos hm1tcs 
t: as contas encerradas antes de60d1as da d:..t:?. da abertura 

DEPÓSITOS SEM LtMJTE . . . 2º'• 
Juros anuais. cap1tahtados semestralmente. Retlr,;1,da• 

livres. Oepóstto ir.it ,• ,nimmo a r,artir de CrS 1.00-u,oo. 
Não rendem Juros os Sdidos mfcnores a CrS l 000,00, 
nem as contas encerradas antes de 60 dias da data da 
r1beitura. Melhores liXtt.8 11e juros par& ae cootae d" 
depóeilos nlio ioleriores a C;S 1.000.POO.Oll. 

DEPÓSITOS DE AVISO PRE:V!U 
Retirada mediante aviso prl'>v10 superior a Q() dias �¼"/o 

Juros anucJiis, cap1talizad< . .; sen.estralmen+ · Par� ess! conta. depósitos de qua1sque:· 9uanttac; para rellr.:u..la.c> 
também de quaisquer 1mpo1 +é ni.:ltli:;.. 

OEPÔS!TOS A PRAZO FIXO 
Por l 2 meses . , , · · S0/o 
Por J 2 meses, <'Om retirada menst11l da rendJ 4 V, % 
Juros anuais. Depósito mínimo de Cr$ t.000,oO. fUe-

Jhoree taxas de juros para os df'p61:1ltos por prazo su
perior a l2 me8e�. 

LETRAS A PREMIO 
50, De prazo de 1 2 mese� , · · 10 

Juros anuais. Depósito mínimo de Cr$ 1.000,00. Letrps 
ominativas com os 1uros in<'luidos, seladas proporcio� 

�.Jlmcnte. Â1elbores t&Xtl8 t..lo Juro11 parn as letriia do 
prazo 8uptrlor a 12 meats 

O BANCO DO BRASIL S. A. te� 3-10 A•ilnclu_no 
pais �ll·m de duas no cxtt ... rior, para tod,1s, as opcracoe:-, 
bo�;;'inJS, in<:h.1si\·e o J'l:d·b: ·nento de lh:pos,tos. 

No Estado do Ri•• d<• .l.1nc.-iro_ f'�tâo em �un<'io:ia
mentu 35 AçCncias nas �o!'g"l�.r.te-s cidaC.�s. �ar1a du Pi
rai Rom Jc.-sus de Itabapoan3, C.tbo F110, _Campos_._ Ctin-' 

de Caxias lt:;,peruna, MJC;Jl', N1teru1, No-
�ª}�!� .. b�ru���

C
NoV& J�uaÇu, Pl.'lrúpo\1s. r..,•scmdl· S..ir1tu 

António de PJdua, Trc..-� H.10s l' Vult,. Ht.:�onda 

filial �e nm 1uuatu : 0im �a l1�er���t �� 
Telefe : 4 (Ccntod.., ·ia) e 25 (Gerência) 

End. Teles. . ..�.1lclil�" C.,iu d• ·.,1,c.iJ . J 

t 



COR RE IO DA LAVOURA 
., 

1 1
--- 4 • . 

Partido Republicano O V o la nte D u a s  Pátr i a s. 
Leva ao conbeclmento do povo deata cidade, que "' ' 

Estadual 
acha lnatalado à rua Hlnlatro Mendonça Uma, 48. 

' Para Deputado C!) Volante Duas Pátria� eatl!. ,ob a c.ompe-
tente direção de Eduarcce Raymundo Mar\loe, que 

atende dlàrlamente com aulas a qualquer bora. 

AD VDLAIITE OUA B PÁTRIJJ.B 

Adamastor Ver- 1 �
la. Meadooça timo , ���V-������� ., 

Curso Washington luiz 
• 

da Cruz 
D A T I L O G R A F I A  

gue1ro l{egl&trado na Secretaria de Educação aob o<> 9337 
A�:-enda datilografia com efklencia, sob orientatão de 
professora diplomada. Mâqulnas novas, amólente f111mi--
liar. Conferem-se diplomas. Aulas diurnas e noturnas. 

AV, IRENE - CAS" t4 - NESTA CIDADE 

hecula com pertei�ão qualquer tipo �e porta �e er.rolar (Tipo raulista) 1 
Serralharia em Geral - Instalações de Agua e Fôrça - Portas de Enrolar 

- Basculantes - Pantogrâfi�as - Gradis - Soldas Elétrica e Oxigênio.

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

Austin 
il ,eçiio. letra A. na Escola 

)!ioi,!ro Rodri�o Otávio, à r. 
C,odido Lima 

iS t-ecão. Antonio, e letras 
B. T, Y e Z. na Escol� Esta 
dual n. :,. iI r �lonte,ro de 
Barro�. 1�. 

;6 seçõo. letra, C. 1 e \\', 
oo �arracão de laranjas (Co
rozzal. à r. Monteiro de Bar· 
'º' 100. 

;; ,eçllo, João. e letras D e 
H. no barracão <le laranjas
(Coroz1a). r. \!. de Barros. 100. 
;, ,eçito. letras E. F e 11, no 

rinema Au•tin. à r. c. Uma.
;9 seçiio. letras G, O e \'. no 

Clube Aliados. à r. Monteiro
de Barros. 

bO •eçAo. letras .J. �I e R, 
na Escola Paroquial. 

81 ,eção. Joaquim e ,José. 
" Kscola Paroqui?I.
'lt •eção. \laria. e l�tras L 

e �  oo Ferroviario F. c . . á r. 
Monteiro de Barros. 

6.1 seção. \lanoel. e letras 
P e S, no Ferroviari6 F. C. 

M &eção. destina.se a re . 
ceber os votos dos eleitores cujos nomes não constem elas listas da, seções da Zona e dos eleitores cuja mesa reeeptora não se tenha reunido. 1 rua Sao Seba•liilo, 5. 
Andrade Araujo 
li;', ,eção, letras A e W. na led� do AMrade Esp. Clube. bll •eç.o, letras 8 C D E F e V, no salão vazi·v da i-uá 

�rtltas Braga, esquina de rua 
d unes S11�paio, de proprieda' <ie Jo,e de Oli\'eira. Ir. ••Cão, letras G, H, 1 . K.
;.P R e Z. na loja vazia da t; Clara de Araujo. esquina rua Paulo Frontm 
11,i�•�çlio letra J. na Escola1(, <Ipal do Engenho Peque· i.9� Ttrtzinha t'.-,nº_. , 1 �ão. letras M. Q. S. 1' 
ni, [)

na Escola hstadual n. 6, 
!Jl a.ma Bati�ta �.:no. �d 't-CAo, letras N e O. na 
ni,\ "" E,peraoça I'. Cluue.

1;0 ••
11:3, Braga, aao. lt. �A
i, 

A !!O seção destina· 
tt1toa ni érn, a receber os
llei 0�

08 t:leitoreb c�jc,s no·
lt:;t(: 

110 cc,nbtem da Justa das lta
, !· da Zona e dos eleitolt [e ;

l
l meto.a reteptúra nilo 

r.. 1ª reunido 

ja à r. Passa.Vinte, de pro
priedade de José de Carvalho. 

97 seção, letras G e J, à r. 
Rio Douro, 733. 

98 seção, letras H, I e L. na 
loja à Trav. Irmãos Guinle. 

99 seção, João; e letras T e 
V, na r. Irmãos Cuinle. 611. 

1 00 seção. José. de José Abra· 
hiio da Cunha a José de Olivei· 
ra. na loja da r. Irmãos Guin· 
le. de propriedade de Hermes 
Monteiro. 

101 seção. letras M; Q e S. 
na Escola Paroquial. 

102 seçílo. Manoel; e letra N. 
no salão da r. Irmãos Guinle, 
s/n .. sob.. de propriedade de 
Melick. 

103 seção, letras O, U. W, Y e 
z. no predio vazio da r. Apa
recida. s/n. 

104 seção. destína+se a rece
ber os votos dos eleitores cujos 
nomes não constem das listas 
das seções da Zona e dos elei
tores cuja mesa receptora não 
se tenha reunido, na Garage 
da r. Rio Douro, 23. 

F E M I N I N A S
105 seção., letras A. B, C, D, 

F e U, no barrac!o da r. Elói 
Teixeira, 370. 

106 seção, letras E, F. G. H, I, 
s e T, na r. Elói Teixeira, 370. 

107 seção. letras J, .L. M� N, 
O e R, na r. Elói Teixeira, 370, 

108 secão. Maria; e letns V, 
W. Y e Z, no Cinema Quei
màdos, na rua Elói Teixeira. 

Vila de Cava 
109 seção, letra A, inclusl ve 

Antonio Fernandes, no Grupo 
Escolar Nilo Peçanba. 

1 1 0  seção, leira A, a partir 
de Antonio Fernandes do Car· 
mo até o final da letra; e le
tra H, no G. E. Nilo Peçanba. 

11 1  seção, letras B, c, K e 
L, no G. E. Nilo Peçanba. 

112 seção, letras D, G e 1, 
no G. Escolar Nilo Peçanha. 

113 seção. letras E e O, �o 
Posto de Saude, à r. Maria 

C11�
ó

�:ção, letras F e M, no 
Posto de Saude. 

115 seção. letra J, com ex 
ceção de José; e letra T, na 
Escola Publica Estadual. à Pra
ça da Estação. 

1 1 8  seção. José. e letras U 
e W na Escola Publica Esta
dual· à Praça da Estação. 

1 17 secao. Manoel. e !eiras 

R e S, no Clne Miguel Couto, 
à 1·ua H. 9. 

1 23 seção, letra J, no Cine 
Miguel Couto. à 1 ua H, 9. 

1 24 seção, letras M, O e V. 
na Escola Munici11al, á Estrada 
Iguassú. 103. 

125 seção, letras N. P, Q, T, 
U, W e Y, no Colégio Bom 
Retiro, à Estr.d• lguassú. 109. 

NOTA : A 1 25 seção recebe
rá também os votos dos elei
tores cujos nomes não constem 
das listas das seções da Zona, 
e dos eleitores cuja mesa re· 
ceptora não se tenha reunido. 

Belford Roxo 
M A S C U L I N A S

1 26 seção, letra A, de Abdel 
Kader Coelho Vieira li Almlr 
Fernrc1ndes, no Cart6rio do Re
gistro Civil, n& Praça Eliaqulm 
Batista. 

127 seção, letra A, de Almir 
Ferreira Mariano a Arlindo 
Soares Faria, no Cartório do 
Registro Civil. 

1 28 seção, letras A, de Ar· 
lindo Teodoro Machado a Azor 
Caetano GonçalveSi B, X e Z, 
na Praça Eliaquim Batista, 39. 

1 29 seção, Antonio, de An
tonio Abune a Antonio Rober
to Gerhardt, na Praça Elia
quim Batista, 23. 

130 seção, Antonio. de An
tonio Rodrigues a Antonio Xa
vier Toledo e letra W, na Pra
ça Eliaquim Batista, 23. 

131 seção, letras C e V. no 
Clube dos Quarenta. 

132 seção, letras D e I, no 
Clube dos Quarenta. 

133 seção, letra E, de Eclalr 
de Araujõ a Eug�nio de So�a. 
no E. e. Belford Roxo. 

t 34 seção, letras E, de Eu
genio Teodoro &. Ezequiel de 
sousa, e M, no E. C. Belford 
Roxo, à Praça Eliaquim Batista. 

1 35 seção, letra F, na loja 
vazia da rua Rocha Carvalho. 

136 seção, letra G e João. de 
João Sabino Machado a João 
Xavier da Silva, na dependên
cia do Rodovlario, à P r a ç a 
Eliaquim Batista. 

1 37 seção, letra H e Joaquim, 
na dependência do Rodoviário. 

138 secão, letra J, de Jací 
José dos Santos a Júlio Mar
celino da Silva, no Instituto 
Guanabara. 

139 seção, letras J, de Júfio 
de Matos Pavão a Juvenino 
Perly, e N, no Inst. Guanabara. 

Q u e i m a d o s
M A S C U L I N A S  "1 ,. , �!

� º· letr& A, de Abdias 
;.trtlra d,:_ Azevedo a Anteto 
lt1ttira 

\ tódo, na E�cd_a E16i 

P. Q, v. y e z, no cartório do 
Registro Civil. 

us seção, letras N. R e S, 
no escritório de venda de
terreno de Jàcomo Gavazzl.
á Praça da Estação. � 

140 seção, Joilo, de João Abril 
Neto a Jol'i.o Rufino Mendes, 
no depósito de bant:anas, à Pra
�a Getulio '1/argas. 

1 41 seçôio, José, de José Abl
be a José Guimarães Filho, no 
depósito de bananas. 

tt St • r. lrrnãc.s Gumle. 1trrt,r��· l�tra _A, de Antero
� !So1i 

O Nasc1meuto a Azu
'-i;,i dr"-, E.-. lE:tra P. no l'ar-

J 1t\Ht:g1stro. Civil. 
'- ti)a ·,1t, Anton10 e Joaquim, 
� lt r. R11') Douro. 6::!. .... 

à ;'0, lc-tras B. e e o, na is lt; Rio Douro, 62. � dtlo, IHsa E e José. d• 
•�c:,s1 Oliveira Dias a José 
::-.. \"'

au, na loja v&zia � rua
llar1�; �· de propnedade 1f, 14-,. e Jesús. ,lr,1 lfl>tréls F f' R, na lo-

119 seção. no Esporte �l_u· 
be cava à r. Maria custódia. 

NOTA: A 119 se,ão destl
oa�se a. receber os voto& dg� 
eleitores cujo• nomes � 
constem das listas das seçols 
da Zona e do• eleitores c� a 
mesa receptora nãú s_.. teo ia 
reunido. 

Miguel couto
120 seçio, letras � e B, na 

loja da rua H, n. 22. E F 
1 21 seçlo, letras CH �·2 ' e Z, na loJB da rua • 

·1 L, 
122 seç,ã:o, letn.s o, H, ' 

. . '-- '

142 seçllo, José, de José Gu
mercindo Pereira a ,T oeé <le 
sousa, rua R. Carvalho, 767, sob 

1 43 se<;âo, José, de ,Tosé de 
sou&a Braga 6 José Zacarias 
de Sousa, e letras R e S, de 
Silvio Bastos Pereira e Sotero 
da sHva Serrano, à rua Rocha 
Carvalho, 767, sobrado. 

144 st-çi'lo, letrtts L e U, na 
loja vazia em trente ao n, 617 
da bVenido Francisco Sã. 

145 seção, Manoel, n.:t loja 
vazia em frente ao n. 617 da 
av. Francisco S.i. 

146 se�llo, letras O e T, n• 
loja vazJa em frente ao n.:6t 7 
da av. Francisco Sá. 

1 47 seção, letras P e Q, na 
sala vazia do sobrado em fren
te ao n. 617 da av. Francº. Sá. 

148 seção, letra S, de Sablno 
Lopes da Silva a Sílvio de AI· 
meida, na sala vazia do sobra
do em frente ao n. 6 17  da av. 
Francisco Sá. 

149 seção, Loja da rua Ro
cha Carvalho, 681. 

150 seção. Rádio Guarujá, na 
Praça Ellaquim Batista, 29. 

151 seçii.o, Rua Rocha Car
valho, 645. 

NOTA : As U9, 1 50 e 151 se
ções destinam-se a receber os 
votos dos e lei tores cujos no
mes nào constem das listas 
das seções da Zona. e dos elei
tores cuja mesa receptora nito 
se tenha reunido. 

F E M I N I N A S
t 52 seção, letra A, de Abiail 

Pereira a Arinéa �Uvio de Oli
veira, no Grupo E. Prof. Paris. 

t 53 seçlo, letras A, de Arlete 
Andrade a Azelita Ivantes Ro
gei B, I e V, no Grupo Escolar 
Professor Paris. 

154 seção. letras C, D e T, no 
Grupo Escolar Prof. Paris. 

155 seção, letras E e G, no 
Grupo Escolar Prof. Paris. 

1 56 seçiío, letras F, H e Ma· 
ria. de Maria Luiza da Cruz a 
Maria Zumara Reis, no Grupo 
Escolar Professor Paris. 

157 seção, letras J, L e W, 
no Lactãrio, à av. Francisco Sá. 

t 58 seção, letras M, N e Q, 
no Lactârio, à av. Francisco Sá. 

159 seçllo, Maria, de Maria 
Abel da Silva a Maria Luiza 
de Azevedo, no Lactário, à 
av. Francisco Sá. 

160 seção, letras O, R, S, U e 
Z, no Lactário, à av. Francis
co Sá. 

M e s q u i t a
M A S C U L I N A S  

161 ,eçlio, l•tra A, do Abdeoa· 
go Teixeira Rollm a Ale:uodrJ
no Spetocri, na Escola P a u l o  
Pa�sos, da Companhia de Mate· 
riais de Coostruçito. 

162 seção, letra A, de Alexan
drino XaTier de Soosa a Ari Ca
bral Santos. no cinema da mes
ma Companhia. 

163 s•çilo, letra A, de Ar! Car· 
o.ei.ro d& Silva a Ar;oel Fonseca; 
José, do Jooá da Silva FerDao
des FHho a José Zanela, na Es
cola Est. Baronesa de Mesquita. 

164 aetllo, Antonio, de Anto· 
oio de Abreu d- Silva a Antonio Salvador, na Cas1 da Criaa-,a. 

165 seção, Antonio, de Antonio 
Saoti a Antonio Woll; letras P e Z, na Casa da Criança. 

166 1eçlo, letras B e H1 na Casa da Criança. 
167 ••çlio, letrH C, J, de Jt\· lio Joaquim de OllHir& a Juv1-aiano Feliz de Lima, e V, de v,. delino Antonio da SH,a a Vicente Alvei Carvalhaes, no losthutf'I Can)e1oti, av. Amaral Peixoto. 

� 168 se1;ilo, letras D, Joaquim, K e Q, oo Inat. Mesquitens:e de Ensino. roa Emfllo Goadaini. 169 seção, letras E e Y, no Cartório do Rtigi1tro Civil. 170 t•çlo, letrH P e V de VI-

ceote Alves FoDtoura a Virgílio 
Pedro Ferreira, na Soe. E,portiva 
Sete de Set.mbro, r. da Cachoeira 

171 seçllo. l•tru G • T, D• E1-
col1t rauto do T óIS'l, rua , dã ,. 

172 seção, letru I e R, 110 
Ednuodbio Astréa. 

173 10çlio. letra J, no fostitu· 
to Roi Barbo!lla. 

174 seçllo, Joio, de João Aguiar 
a João Soares de Moues. oa loja 
da rut Emílio Uoarl,�ni. de pro
priedade de Alv�s Noto. 

175 ••çlo. Jnão. de .Joiío de 
S00s11 a .Tolo Wellens, e letras 
N e S. de S{hio Antonio da Sil
vo a StoDd de Soau Ca;nlho. 
ua loj , da rua Emílio Go1d1goi. 
de propriedade de A lv·s Neto. 

176 seção, José. rle José Abad• 
Pinto Filho • .José Honorato. Do 
lDstituto Silveira L"ite (predlo 
tDtlgo), roa EmíFo GuRdta-ni. 

177 seção, José. do José HoDo
rato Vieira a Jot:é d1 Silva Fn

naodes F,lho, no Instituto s,1 .. 1. 
ra Leite (prédio antigo). 

178 s•çlio, letra L, DO l01tlto
to Silveira Leite (prédio antigo). 

179 s,ção. letra li. no In,tlto· 
to Silveira Leite (prédio •ntigo). 

180 seçlo, Manoel, oa loja va
zia da roa da Verdade. 

181 seçlo, letra O, no Cloema 
São Jer0Dimo1 Praça li. Daarte. 

182 seção, letra 8, de SabiDo 
Nascimento a Sílvio A lve, de 
Sousa, DO Cinema Pera Todos. 

188 seção, letru U, V, de Vir· 
gílio Perein L e m o s  a Volco 
Ghl"rman, e W, n• loja Tazia da 
rua Emílio GuadegDi. 

F E M I N I N A S
184 seção, letra A, do Abigail 

Uchôa. a A polonia Ram� Perei-
ra, na sede d• F11:enda. 

185 seçlo, letru A, do Apolo
nia Ribeiro Gaerra I Azelina Bo
driA'Ues Pinto; B e cl DI sede 
da Fnenda. 

186 seção, letras D e H, na 
sede da FH!nda. 

187 s.çil-0, lerru E e Y, aa 
sedo da �·uenda. 

188 stçi'fo, l�tras F, R1 S • T, DO 
Grupo Esc. Barlo de Mesquita. 

189 1eçilo, letru G e I, DO 
Orqpo Es•. Barllo de lfesqalta. 

roo seção, lotrH J, H e li, DO 
Grupo Escolar dr. Manoel Reis, 
rua Emílio Gnadagot. 

19l SE"Çilo1 letras L, U, V, ,v � 
Z, no Grapo E. dr. Maooel Bieis. 

l92 seçilo, Maria1 de M11rla A.bi
gail de Oliveira lfelrele, a Ih
ria José Dias Freitas, no Grupo 
Escolar dr. M1Doel Beis. 

193 seçlo1 Jfaria, de Maria ,Jo
sé Doarte a )faria Zalioa da 
Croz, no Grapo Escolar dr. lh
nod Reis, rua Emílio Goadt,,gni. 

194 ••çlo, letra, N, O, P e Q, no Grupo Esc. dr. Manoel Rtia. 
195 seção, depeDdêocia da ?fO· 

ça de etportes do Mesqoita T. C. 
196 l(Çilo, depeudênclà da pu

ça de <sporto1 do llesqolta 'f. C 
NOTA : As 195 e 196 ,eçõe, reuberlo os voh1s dos e1eitorcs cujos nomes nih eonstem 011 lls�s das •eçõcs da Zona. e do1 ele1torec; cuj1 mesa receptora nlo se ttnb� reunido. 

laperl 
197 seçüo, letras A. a lé .\r· cinlo Monteiro da Costa (com 

exceção de Antonio) e W. na 
Escola Publica Estadual. 

198 seção. letra� A. de Ar
gemlro Batista até. o final: B e 
M (com exceção de Mftnoel e 
Maria>. na Escola Publica E•· 
tadunl. 

199 •eçfio. Antonio r S. na 
Esrola Publica Estadual 

200 •ecAo. letras C', D e 'l'. 
no Clne Recreio. rua Sebas. 
tlAo Lacerda. 

201 seção. letras E. 1 e Q, no 
Salão ,\ mf·rlca. rua S. l,a,•erda. 

202 seçl!o, letras F. G e H. ne 
Posto do Serviço.Nacional da 
Malária. rua da Conrelçiln. 

203 seção, José, no Cartório 
do Registro Civil. 

204 •eção. Jol!o e Manoel, 
na sede do Japer{ A. Clube, 
rua Preslrlenle Pedrein,. 

205 seção. letras J. U e V, 
na E•cola Clara de Assie. rua 
Francleco de Assis. 

206 seção. !eiras L. R e Z, 
no escritório da E.F.C.B., rua 
Presidente Pedreira. 

207 seção, Maria e P. na 
Loja da rua da Conceição, 
propriedade de Luiz Loureiro. 

208 se�ão, letras N. O e Y, 
Loja da rua Sebastião Lacer
da. ex·A cougue S. Geraldo. 

209 secAn. Laja da P111çll 
Belém n' 30. De,;tlna-se n re
ceher os voto� rlma r-teitore!i 
cujos nomes nn.o con�tf'm das 
listas das seções da Zona e 
dos elellnres cuja mesa re
ceplorn nllo se tenba reunido. 

210 seção. Sobrado da rua 
tia Concelr !lo s/n.. de r.utz 
Loureiro. Destinaçllo IMnltr:l 
à da seçfio anterior. 

Caramujos 
211 seçilo, letras A, B. C. U e 

W. na Escola Rernardlno Melo. 
212 seçno. letras D. R F. G. 

H. 1. T. V e Z, na Escola R�r· 
nardlno Melo. 

213 seçno. letra• J e 8. na 
Escola Bernarc\lno Melo. 

214 seção. !eiras K. L, �f. N 
e R, no Cinema de coramuJo•. 

215 seçno. letras O ,  P e O. 
no p r é  d I o asso bradado de 
propriedade do sr. Alexand, .. , 

NOTA : A aeçlo 2 15  recebe· 
râ ainda os votos dos •leito· 
res cujos nomes nAo cont'tem 
das listas das seções da Zona 
e dos eleitores cuja mesa re. 
repiora não se tenha reunido 

Nova lguass6 
ii6 ,.,ao, rua Marechal Flu� 

riano, 2408; 217 .. ,ao, rua Ua
rechbl Floriano. 2137; tia ... 
çio, av. Nilo Peçenha. 23, 1 °; 
t19 ••cio, sala da Fiscalização 
da Prefeitura {porãot, UO H
çlo, Cartório do 90 Otlcio, á 
rua Getullo Vargas. 56. e til 
uçao, Barracão de l<.ranjas 
da rua Mal. Floriano. esquina 
da travesse 13 de Março. 

NOTA : Estas secões reC'e· 
berão os voto� dos eleltore11 
cujos nomes não constem das 
listas das seções da Zona, e 
dos eleitores cuja mesa recep
tora não ee tenhei reuntdo 



• •  

l 

C O M I C I O S 
Amilton de Calazans 

Especial para o CORREIO DA LAVOURA 
_',Qo Paulo. J!i d1 stltmbrn d� 19jl_ - At,r,,xitnatdn �, o dia cm qu• milliO,s d� bro(i/tirns rr/Jo ,scolhtr os seus rtf>rl'f!.l'nfanlu nas casas l,1.?i<.lofivas do pnt�, e alguns gtmtr,rndor,s de Estadr,. rttM>lt•r O.'i*íif!.ltr a alguns comicios. para p, drr oqu;Jatnr o valor dos candidato� e stus p,-ofi(tama$. 
Cnnf,,;r.o qu, n d,tt .. f>CIJO /ni quast tntol. A nQo ser o con,f;dnto Ptrst,s .•t,,ia , o/�u11,i. ,1,,,,,,,10� qu, n acnmpanht1m, 

Q"' fim f>aulodo nm cn,t1lt1la cnm ,ltt1nçtJo, 'f)r-ncr,randn four cnn/trtncú,t; com o pnvn, tsludondt, s,us f,rt,IJ/�mas, indicando c,uninhns a srguir, tnJ,m, lrfl(tmlln prnf!ro,nnt; de acQn, o 
p,1,,fuuft r·tm útmrmst,nndn Q"t n t1,mng11�IO, a falta de cn.n
p,,stura e um 1ndin' dt tducor/Jo nulo t o qwt o/utc,m ao 
tlriforndo. 

I:.' dt ,s/at t'rc,r cnmn pnd,m Jitos 1'salvádO,,,s da Pd
t,fo" r/Pf.etnm tnnln,· • Q,n,11/11 aloca,idn os aluai� ,::nr,r,-non,,� ,. ltrm,,,,, d, bnn, cn,n f>aJ H't'(B, abf.u,-das, cM,w lart,ao, ,.,,,n v,,,J:!on/HJ t ouJrt,s t,,-,,nnuJn.-.. "nm,c; néln ,xp/r,n(Hrtlo um 
p• ,,,:rama s�qu,r dt 11(c2d , dt g•1 'Jtnm, stmp,-, nprgad<Js a 
n, ,;:,, 'i /)nsoau. 

C,mclu<·'-" lrl!" q,u cmulirlnlo"' d,ss, t,Or ln11g, estan 
d, f>tJrlPr rtf>rtsenlar um rl,ilo,odo ndfo, , q"t vnle cnnscin:
,,,,u11t,. ,illo f>t1Sf.a,,do dt tnvt,i,nodoru das massoJ incultas, 
qut tln•triam d1 hd muiln lt,. �frln /)MIO$. d pa,-ft, t()mn tlt1-
mt1t1lns que podtrDo cousar dmrns t,,mertdos ao povo bra:;i .. 
ltfro. 

T,-iste, muito lrisle o tsp,taculo que esta.o dando tslts 
"artistas dt pfoadtiroº n<Js co,n;cios tm 5,2., Pa"lo. 

Agora mais do qui nuncn, p,-ecisom os votanlts cons
cicnt,s cerrar /lltiros, comf>arcundo em massa, no f)roximo 
dia 3 de Outubro. levando as urnas ,ao,nts lrtt,gr-ns, de capa
cidade cnmprovada, prncura,ido faz:.er 14,na barragem contra a 
omJa dt lama, incapacidodt, ..dtmog •gia e ltipocrisia que amea
ça o Brasil. 

Stmt>re ouvi diztr qu, fazer politica era a arlt de go
vtrnar com hom,ns capous, cullos e ltobeis; o que estamos 
vendo em nossa Pat,iu , pOlitica/ho, ou politica mesquinha 
dt inttrtsse pessoais. 

Sern pre a Igreja 
(Conchnõo da 3• página) 

O nosso nobre e piedoso l ovo católico desejava ver sempre na 
�t1triz de 8anto Antooic,, mormentf' nos dias santlficados 1 o bem 
q·irrido e 1preciAdo iJhoco, m,.,n,. João M iisch; mas o Monsonbor. 
,·0111() o santo Cur• d'Ars, Sã.o J<liio \"1aney, vê o coo!1nameoto 
das p·,ndes do templo, nã, na Ja1gura A dimensões d� mesmo, mas 
sim ,·m toda a looga faixa de tcrra limítrofe da sua J'Jrlsd1çllo pa 
rorpt�d. do qae resaltou como premio para seu privllq(ado_ espíri· 
t•> d<' l11r�a e forte perscro ta�n:o esta marav1Jh� das mEltn•l�as do 
seu ji freando e �lorioso puoqulato : a coot;uista desta m•Jc!HOSI 
<'.olina. princPsa altaneira e poética da,;i aW t11des 1,:0:,,ssoar.as . . para 
}i,1or;\ '1,1 S JI:.to A otooio, louvor de Maria Raotissima e glóna de 
Deus Ooipoteote. 

Fazenda da Posse, com soa m�goiflc1t. Capela da Sagrada 
r .. u, lia do Naza;é para sua prottçã? e gauda, destinada pela D1-
v.11a Prr,v,dênci.a ;,an se const11Ulr um din. em formoso P11trimonio 
d,  f'é \' :-rdadeira, harmonioso cJojooto dR terra p 1tor<'Scv O S•U· 
d,vd do pequeno mas grando Estado Flnmioense. berço de varões 
,. <sraJ·,sh,,s que o pnloslrar.m «-Otn um passado do glorias e qof> 
é font4.' e ceJeuo de a:raodR progresso e riqueizu; Fazenda da Posse, 
rlcJ t'.1dt1 a Jesllo,, Maria. José, e quo veru ,gora enrlquecu o am 
h to relieioso d1 DiocC'Se justameot" nuw pcrlodo nure,o o npleo· 
tlr.roso, que tam�-ém hla mui de perto íiO eoução do umo sr 
Bispo diocf'sano, destecd,.nt� de nobre utbpr-, numerosa e toda 
C'\a dedle11da à sa�nda Familia de Deus. Sen chefe era .Joséi a 
4-,r1, su, Jihria Os fi lhos, em todos começa seu nome por José, as 
f lbu, 

l�� �:1:
i

\ signifícativa, sr. Bispo, �st• resposta do Céu 1 
Pra.ta ao Crlal"or que moDi. João Mü1cb1 e�sa !orça potoo.te 

e h,,.ratdica que esta\ dignificando e evolulodo �ova Jgua�sú e • 
Dio<"�S:&. possa por muitofll tDOS estn eçnoseo para os mats altO!o 
cc,metiu,entos da Religião, de sad11 brasilidadt\ qu� quanto inais 
coobr,r:da mais seré. eult&da. sempre e cada vez mais oo engran· 
d�t:imeo!.o dí11ta fJ:Celsa & ditosa Patria, 

Joterpre:tando o sentir altarntDte jobil�so deste po_vo gene
roso e t,om, apresentamo• ao rnmo. sr. V1gar10 da Paroquia, m?ns. 
J cdlo M ii'!lcb, a nossa reiteruda admiração e os nossos apl1oso1, e 
ao n.mo. sr. B:spo da Diocese, D. José André Co:mbra, o nosso 
renovado n-spe;10 e 19 nossu bomen1g"os. 

1:eoviodo seja o que vem em nome do Senhor 1 
Viva o senhor Bu:po ! 
Viva o Saoto Padre ! 
Viva a lgrf'j& Cat6lie!l ! 

VlTO!tlNO li ATOS 

Contrates d� l:Jcct1ção 
O no•o proprletl:-t\) de prfdlo o u  açartameoto s ó  fica 
ol:r1�t1do a rtospelta.r a loca.çiio exi:it:nle em vlrtu,ta 

l 

d ,  contrdlO por mMtrumtolu parllci.'ar. uma vez ret;iS• 
lrado no RJ-:Gll;"ll{O Dll TITULOS E DOCU'1 EN TOS. 

• i,,i·o-vldéocld. torna. o cootrato um documeu10 p11t.11. 
, - e(\m \'ir-lldt1de contra terceiroflr - tuturo, lot�ru!>e.

!\C' v;J1.,\o Jo contrato (Cod. Clv. - arts. 136 e lJ8J. 1 
' 

Or..rtório do 3º. Ofício 
Fua Jr. Getúlio Vargas, .142 - NOVA IGUASS0 

: X-.A LFAI  TA�IA SAt'TOS 
= EM __ 

Milagres de Setembro 
vrnon ESrfCIAL 00 SEU 26°. ftNIVEftSnRID 
Durante êste mês vendas sem l ucros

SÓMENTE 30 DIAS DE 

Milagres de Setembro 

t 

= DA = 

CASA SA N7.
--

0 S  

M�squita, a nova Me;quita, 
Já pode assim ser chamada, 
Está cada vez mais bonita 
Com as obras por êle dada. 

Rua Mal. floriano reixoto, 1968-l el. 280 
E do Rio 

UM candidato a Vereador de Nova lguassú que, pelas suas 
excelente� qualidades de advogado, COffi: quinze anos 

dedicados excluslvameate à protlssão, e antigo prores!,or. 
honesto e culto, o Partido Social Progressista recorneada ao 
eleitorado. em 3 de outubro. como uma g�rantla de suas 

reivindicações e para uma boa legislatura. 
VOTEM NO DR. ABEL BORGES LEAL 

O To ELITE At•od•·•• • domicílio par& ,uam,ot�-
F Retrato"' pkU <!oco.meatos em 80 m1· 

E e"alilta em reproduçl-> de retratos • erayoa, s6pia e 
:,::•· v:l:a! do m,qaioH, filmH, qaadro11 t&.Df.OS e alb��·· 

Rlila Mar•cha1 Floriano, H-'3- lo(a-T el. -'13 - Nova lg.,auG 

L..-------

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

B A Z A R  A M ER I C A N O  
Ferragens, Louças, T i �tas. l\ l� m i n l o s  e 
eristais, A rtigos elctr,cos, Brinquedos, 

Papelaria e objetos para presentes. 

IRMÃOS MATTOS 
Rua Marechal Floriano Peixoto , 2029 

NOVA IGU-'SSU' E. DO RIO 

......................................... �.

Homem que luta e ansela 
Tornar isto 1.2ma cidade 
Jã fez aqui a cadeia, 
O F'órum e a maternidade. 

Depois disso tudo feito 
não tenho mêdo de errar, 
Eu acho justo e direito 
no Gêgê Moura votar. 

A 3 de Outubro chegamos 
Votando nele eu não falho, 
já recompensa gaoh&mos 
De seu es1orço e trabalho. 

Alugam-se dua� 
ruar.,...., 826. Tratar oa mem, na 186, em Nllópoli,. 1

1 

Durvalino dos Sa� 
Despachante Eiladiiai 

Rua d, Getiílio Vo111,aa,, I Sala 2t•A 
NOVA IGUASS0 - E. DO 11; 

--

p_. s. o.

PARA DEPUTADO ESTADUAL ,

Pedro Ciomes da Silva i 
Cédu las : 

Rua  Otávio Tarqu ino no 711 ·-------------------

CONFElTARll ELITE PANIFrn!�U : 
Doces finos. Biscoitos de todas as qua!i.J· 1 

des. Pao quente a toda hora E;p.clJI 
calé moldo à visl1 do !regues. 

Aceitam-se encomendas para test!I) , 
I r m ã o s  C a r v a l h o  i 

RUl Marechal Floriano, 1946 - Tel. ZSZ - Non l1"l>Í 1 

carlos nmerlo �!1� , 
Despachanle Ollclal da s•"" 

ria de Segurança l'llblla 1"' 

à Delegacia de Poll<I• "' 

cidade. Rua Oeiullo Varp•f 

Nova lguaHú, E. do Rio. 

.....;;;= ________ ...----í 

I) ELT'AC ASA 

Peças - Accessórios - Oficina

'TUDO PARA SUA BICICLETA 

Rua Mendonça Lima, 48 · No� 

[,. .... ;.;-:-:-=-=-=-=-=-=---·=: ---::::---=- -= · ···1os.GRUTA STO. ANT� 
BAR E R E S T A U R A NTB 

Cozinha de  1•. ordem. - Petisquei·

J
ras à portuguesa e à bra,1ielr3• 

Bebidas nacionais e estrangeira!. 
- E•pec lal ldades em frios e coo

! servas das melhores procedeocl3s. 

HCRMIDA & RIBEIRO 
1 
,..uJ l'UA MARECHAL FLO�IA�O, 1954 (fm lrt�� 110 

NOVA IGUASSU - ur..-DO ... ... 

'"�.p_•_ - • ..... _ - ·--: •• -• - • � - • --. • .  ,-�· --�-;-...
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