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.....,.aereate: AVELINO DE AZEREDO 
Oiretor-Secre!Ario: LUIZ DE AZERl!DO de hr~ellta eotão ouvia• Depol• de Joeb Shomroav 

do o "ahotar·•r - ho1e engenheiro - e Ado 1 
A• sloagogaa da comunlda-\do não, um doa melhore.. 

N. 1.959 Esluo termtnan,Jo O'i d<'Z. Ger,Uer - a1lvo"arlo, contu~--

"""'~"' 
)10V4 IOUAS!\Ú íE•tado do Riol. 00!111)100, 3 OE OUTUBRO Of 1954 dlas que marcamª"' solenlda- ce11111a muitos outros brtlhft .. 

1le!i cJe mal:-1 um ano. o r,71;-> tea dlttcfpulu•. Entre •• •e• 

A POLÍTICA 
aãO restringe 

FINANCEIRA DO <iOVÊRNO 
• nhorltoR &!I admtré.vcl9 aluna• 

• • l'ayba Cuker e feia t:uker. 
Já houve um período 1ia Ah:m daa Uçõe•• sempre 

histórid ~m qu~ o~ t~rl\elitRfl preparadn.s com capricho e a 
11no cont.ts.\.·am com uma certa. AAJ(l\c\dade e o tnterê11e. a 
Una vonta.ile do~ povn!I. cumplementa.çlo.em Oa8&,com 

a expansão de Volta Redonda Culpo11 se o "judeu" pr11 a!I Prte-t. O phoo. o ,tolloo. 
muil0!-1 mttle~ rnu1:;ndmi: peln a piulura .• 
i-eu cnntrôle das finanças in-

l)eclaraÇÕ8S do gen. Macedo Soares. - Visita à usina e o surpreendente espe- tcrnoc,onais. 
11culo da cidade que se formou em redor das chaminés e dos altos fornos. I;~cr;~l~~'::'.'.' 1~~fd: ~~~~~" . . l morízada. c·ausastie elJti& roes 

O Govêrno do ~residente Café Filho está res o deputado estadual _P~ulo Mendes,. que orga- ,na 1n,rgurança, por niio h 
~do em conclmras obras bás11•as daCom-,nizou o serviço de med1cma da empresa e que ,ar••· delinitivamente no 
;..hia. Siderúrgica Nacional, dentro da máxima exerce agora o cargo de secretário da Presidcn- ,ul

0

• qne a ubrl~avaw .• 
;;íàmia de divisas e de forma que não sejam eia da C. ::-. :"/. ' l'ara cerloo hlstorin,toreo • 
íiliaradOB os planos já elaborados" - declarou à . . 1!11aporn, a i:ranJc d1•persno 

a n Edmundo de Macedo Soares e Oito anos depo ,s ,,correu onle" do ano 111, quan-lliP"8" o ,.e_ . _ . . . . do T1lo Invadiu Jeru,ulém. 
..., ~cooduztdo, em rece~te nom1:açao. à pre- O ~en. Ma~edo Soares 101 o m1c1ador ~a 0111 para cn. 0 "Judeu er-
iltleDCla dessa grande empresa. constl'Uçao de \ olta Redonda. Dentro dos proJe- ,nnt,•·· !oi um teoô•neno •o-

E acrescentou : tos fundamentais. executados nos terrenos da an- , ,u,. 
- Ninguém pode importar sem exportar ao tiga fazenda de Santa Cecilia, a usina veio se Pouc:,s pátrias !ivcram, _nos 

_.mo t1;mpo. E Volta Redonda é, ela própria, expandindo no~malmente, con_stituindo, hoje_, um c~~~~••~u~mn •~fct~u~~c~~'~ 
• coo11derável fonte de d1v1sas. uma vez que exemplo grand10so de tenacidade e capacidade ;ua indústria. g 

suprir o mercado interno do Pais de produ- realizadora. Sua produção de trilhos, aço lamina- o comércio .. de Inicio. atraia 
ue atendem ao seu crescimento e que obri- do, estruturas metálicas, sub-produtos do coque, os hlst/,ricos orientais. Era • 
mente teriamos que adquirir no estrangei- !olhas de flandres e outros já atingiram a altos ocupaçao que ~ornecla a " · d d d d · 1 · f t d . 11- 1 tó . queza e lac111ta,a o desloca 

JI, com a vantagem. am a, e po cr pro uz1r n veis, con orme cons am os u imos re a rios. mento nas horas da inoom-
aeedente1 exportáveis. Entretanto. há contingên- Todavia, a plena capacidaae da emprêsa ainda preeo•llo. 

i
a vida das naçi\es que as obrigam a res- não foi atingida. E quando isso se verificar, tere- . !' rellgilio lol o elo ma~nl

ee quanto aos gastos de divisas externas. A mos atingido também uma das etapas definitivas llco de un,ilo do grs
nd

e povo __ .,. S"d • · ,. · 1 tá f ·t . • • . ,uspersado pelo mundo. Oe-
..,...1a 1 erurg1ca .-aciona es per e1 a- de nossa emanc1paçao econom1ca. corrente de sua formação re-

conscla de suas responsabilidades na con- Outro ângulo de progresso que causa sur- hgiosa era a pequenlasima 

Outras crianças e adolea
centeR. ruivos ou alolradoa .. 
sucederam-se 1101 banco• de 
nossas ctas•es, &em Interrom
per a •equêncla de louros • 
dh,t:n\·ões ! 

t~ st<' hoJe, êles cootlnaam 
a d11i1tlngu1r-se 1::m no:taal tur
ma!õl .• 

A sltuRçãn m11,lnn. porém. 
~en~lvdnumte. lttntltlurada a 
pátria. houve qne eacolber. 
-1u1to1 hcarum. rrxaram-ae, lo
ru.m as~imUadoB ... ... 

Nestas le•ta• de ··H06aba
ua•·. uóM enviamo• a no ... 
men..,11em de lellcldade• ao 
povo eleito. 

Eleito por Jeovt como guar
·la do monotelsmo. 

Eleito par.1 dar ao mundo 
a ligurn máidm11 de Je1ús! 

011 pequeolm, Belém ba••
ria de partir. p•ra a prêgaçlo 
mt1re.vilhosa de .. n~1nameotos 
rulguranhHI. a mula alta .-x
pressllo da arle. da clêncJa, 
Ja lilosoln,. do ~em 1 

E 
econômica brasileira e os seus planos se presa a quantos vis1·tam Volta Redonda é o pró- aaslmllaç~o- o qul•to se lor-

1 
• d t d d" t · ma,a mais por msulame11t,, 

10 ve!ªº en ro as ire r1zes govername_n- prio crescimento da cidade, que se lormou ao religioso do que por loola· 
o brilba~temente exp~st~s ao Pais no dis- redor das chaminés e dos altos Tornos. Modernas mento racial. . 

do pre111,ente da Republica e em pronun- e confortáveis residências para operários e téc- Em 1945 o solr,mento mlle-
-.ntos do ministro da Fazenda. nicos se alinham pelas ruas e bairros arboriza- naÁ ª

110
~~1_1-

0 

clini'~x-
Visita às instalações dos e pavimentados. Cêrca de sessenta mil almas grad!:P ter

1

:s •~'; rJ!r~~!1r.; 

Se c·lo ~ouvenem dado oa 
israelitas ao mun.S. 01 gê
nios numerosos em múlUplaa 
11U,·h.l.adt,M; se não houvesi1em 
agaa.,lhado a mie pur1 .. 1ma 
que lol Mula, ou o almbolo 
Ja buinildutle que lol Pedro. 
ou o verbo llum•J1111te qu" lol 
&auto. bastari11 tttrem tlallo 
Jc•ús ! AI impressões acima foram tramimitidas à vivem hoje no Municlpio. 15 mil operários estão pleadaa pelos passo• mlsslo- . . . 

e
em durante a visita que 

O 
gen. Macedo na u~ina, e em construções civis há. cêrca de_ vin- 3~1~~d~d~/~

0

~•~~ls~::~~!.~'!i 
ez, sábado passado, às instalações de te mil mulheres, entre elas operárias, funcioná- e do profeta de Aln. 

Redonda. Depois de manter breve contacto rias e domésticas; cinco mil pessoas exercem • • 
-

0 
corpo de engenheiros e técnicos que all suas atividades técnicas ou de administração ou Tivemos a ventura 

tnDialba "d t d C b"a dirigiu se trabalham no comércio e pequenas indústrias tsr pre•ente à lesta 
de es
suleohs
em Ni-_. __ m, o pres1 en e a ompan 1 . ·t subsidiárias. E há, por fim, cêrca de 20 mil crian- •ima da rcstsuraçllo, 

- percorrendo demoradamente suas ms _a- ças em Volta Redonda, o que regista um dos 16p<,lls. 
de altos [ornos de [erro gusa, a acear1a, • 1 d· d tar d d t d B ·1 centenas de alunos noaso• 

An glnrtoso povo. e ber61-
,·o. na Etngeleza arguta de 
l'uyba, ou na peN.,vera• 
met6Jica de Joab. a 0088& 
amiga aaudaçllo: lellz Hou
baoa l 

E alotellzam<HI tôda• aa 
oosaas melborea simpatia• oo 
abraço que enviamos ao Ju
deu-crtallo, que amamo• • 
admiramo• , por t6du u sua• 
virtudes e !Oda• aa no••• 
afinidades: Jaka Aboeb 1 

1 llladiçio a fábrica de estruturas metálicas, a maiores n ices e_ na 1 ª e . em 
O O O 

rast · lá estavam, com seus pais, 
ria etc., colhendo do major Ciro Borges, Do ponto de v1s_ta educacional, há escolas, nos transbordamentos alacres 
r industrial, informações sôbre o estado de g_rupos . es~olares, g!nás1os, escola~ técnico-pro- da libertação. 
6epartamento, sôbre produção, obras e de- f1ss1ona1s,_ Jâ t~ndo sido lançadas ah as_ b~se~ da tt:v:~~órl:~~';;11:r~~~e1:°3!~ 

-- tknicos. Essa visita durou cêrca de duas futura Umvers_1dade do Trabalho. - (D1str1bu1ção descendentes do legislador 
f!1!111- Também acompanhava O gen. Macedo Soa-, da Press Contmental). magno: Moisés. 

uu~ qu::r~J~ii A::.....:L:.:A;;..:P~l;..S;;...;";.."_" 
marcos que perduram lndell· 
nldamente desa llando o pas 
sar doa tempos''. 
laf 

0
~~ossegue o luturo legla-

Em 1934, quando tomámos 
contacto com oa primeiro• 
alunos, entre êles oa Israeli
tas eram os melhores. Quan-

E tazemo• eeo. com Ioda. 
êlea, nas auaa preeea-peollm
claa do novo ano : - " ... 068 
temo• o propó•lto de proce
der melbor, sempre 01elhor, 
oo pr6xlino Alio NoYo t·• pa88ará por 

verdadeira me
tamorloae. in
d ubl ta vel me n
te ooa: os em· 
betea eleitorais 
de boje, ouJel

HORROR AO OSTRACISMO 
SILVINO SILVEIRA 

"0 nosso passadô laborioso 
e a atuação que desenvolve
mos A lreote de urn slodicato 
de cla•se. batalhando lncan 

planetas, incluMi\'e uma via- Ainda é o mesmo candidato .. avelmeute e cum êxito cr.l 
gem à Lua, aem escalas, em qui:, se exprime : bent•fkio do8 seus associa
verdadeira vaoiz.uarda do de- •·Não sei prometer. Sei tu- doa. constituem penhor se~u
boche 

8 
da luxúria, nun:aa si tar e realiwr. Sou b()mem de ro de que não desmerecemos 

nuosida·le de argúcla, ,·1vacl- ação. As~im. n&o t: sômente a confiança do ilustre amiJ!O, 
dade e esperteza O 8eu voto que ei;pero. Quero tse 0011 der o seu voto de tllta 

Seia soldado de nobre batalha! 
AL VARUS DE OLIVEIRA lmpetoa da• paixões 

Recebemos uma centena de mais. Quero. tombé~n. con.tur si~nificadio polltlca no pleito 
cartas dentre os crnco mi- 1..om sua confmuça irrcMnta. de a de outubro próxlmu". 
lhões dtl! candidatos... 1 Quero ter a certeza de que. Promessas, promest.88 e 

··Precl O de seu voto. Sou lumu. vez na Cámara Munic1 promes~us ! 
candidato a , ereador pelo pai. ettlartl lutando para re Eleitor umtgo. RKmagando 
Partido ... A•' especialmente tribu1r u coof1auçu 4ue em sacrif1clos e vencendo obstt. 
convidado peio dr. ··s·•. Mt!U miro foi depo,1ta1tu. por \Ot~ culos. descobre a tua cabeça. 
nome. portanto, concorrerá à E t-6 aMmn terei ehllmulo resl)cilosame-nte, de p1.\ com 
lula eleitorül de outubro \ 10 pura tral><t.lhar em seu pro- a 1-! f\ 1 h ardi a de vt>rdadel

..__.:::.:·... d ro f,.t,pero, assim, contar , eito·•. ro putrlotu concorre As . ur• 
.. ~o longo um ou ;ocê- Vejnmost-sla outru mi?>shu: n~s. cu111 votos de c.~c.Hu,c1ên· 
....,. OI procesao• de COl!l Üe ,ocê roe conhe . c111. ~ favor de candidatos lias 

Yotol, obedecendo a Creio q e eal>e minhas •· .. Nno iocorrt'mOM 110 (•rro Dcmoc.·rac1a, daqut•let1 que KC 

1
. ce de nome,, de tõdaa aa tiio roodenáv(•I de pronn•~.t'r • batom pelo ~rnndeta do Bra 

B 118 conslde lutas em~ !ª\i"~~icac;iu:s de mi• e• n&o. reuU1..ur •. uo L'Hnlnu~o. sll l 
• delebsores granJeb ,e,! 1 te. o no~so lema i • ret:llz;a~ HC111 Para muito11, que apenas t!.Ó 

trabalhadoras. "' uha c1asrw , e ulto e&- r)romekr h'm tntert\MKe no •'t.ubtddlo".-
o,;w6brlo• da "'bur '·lJma ,·et. elcitu~:r orque .A.s prome:s~as sno pu.lavrilH uproxlmam·M6 do tnlortunto 

• lllbos tamtotos 
08 

terei awphado meu had iol· vento {e\U. surn Jeixar ,e ... tt•1 da rct1lldtt.de, num mal locou 
lnta6riOB... ' de açân h, entãc, ~~~~ uoic:-i . ~lo. enquanto q~e 88 Ut;Õt':8 lh.l~ ódio contrtt. o eleltoraJo 

llala liberais pro- cht.\h as uíLo t;erúo 
1 

'
111 

la, l cm prol da colell, idade 11Ao 1'. ho1·ror uo ostract11mo ~ 

O CANCER é um mal que 
aa5ola todos os povos e 

que tem ceifado vldu precio
sas à humanidade. 'Os próprios 
soldados da batalha contra o 
câncer têm sido vitimados pe
la moléstia e dis&o o Brasil 
teve exemplo dos m1t1 trist~• 
pela dramacidade com que •• 
reveatiu o caso do dr. Laurea
no. A tundaçlo que recebeu 
esse nome e que se conatltul
rta o sonho do a:rande médi
co, o de poder ajudar o mun• 
do a combater a endemia, nlo 
tem recebldo o apolo que me
receria. 

Ultimamente vem crescendo 
a batalha de combate •o mal 
hé. campanhas slstem6ttcu d~ 
propaganda, elucidando a ma
neira de evitar--se que o mal 
chegue II ponto de nlo ser 
pos1nvel mat1 debelar, de evl-

lar que o m•l ... .,_ 10 cw
nl>iimo, 
- Surce agora em Sio Paula 
bela campanha neale aen\ldO, 
enorme movlmen&o cmn o o• 
JeUvo de levantar twídoa para 
• manuttnçlo do H03pltal Ce•· 
trai do Jn1tltuto do Clncer, 
As "Folhas". 1randft jonw• 
bandeirantes, •Tolbu da lla
ohã'', •'d• T• rde'' e .. da Noita", 
que 110 p:acloaa or1aolaaÇio 
jomallsUc• e .,-Mie• - boA
nnclo o Br11ll e ae colocando 
entre •• pdmelru do mW14o 
-:- estt.-,e empeobando vive
mente em prol ·do bellulm.P 
movimento. da b u ma nllArlã 
campanha. 

Entre OI "-'-w&aDI" ....... 
pelo• citados jornala p11ult1taa. 
houve llm qu.e catou li.indo da 

(CooiAo • 7• ~ •••> 
- Ili esposas andr3-1pero poder I e»li ~mt,ito quP. uu 1111i1or1<1 dos cturns. o de enl·ontro ao rochedo ft I.º. 

Terra e tod'oa os mente, de curá.ter e ut1 ., .. 

TARE' O DEVER l)E ,_rODO BOM BRASILEIRO 
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CORREIO DA LAVOURA 

Apuração das eleições Espólio Dormund de E. e. IGUASSU' 
Vasconcelos 

D<>mlni:o • 

~ 
Nomeados os escrutinadores 
e seus auxiliares O Supremo Tribunal Fede

ral, 1·m rcC'.l-nte det'i~úo unO. 
•1im<". 11:,,1 reco11IH.!t.:f'U º" ahi
u;,1dot_,1 dl ·d10~ (it'sst:• o, púiio 
a qualquer ah~a tcrr1lnrial cm 
no::,so Municlplo 

Resumo dos atos do 

sr. Presidente: 

1~-.,l~~ilo.~c.,~_ !i, :..:...:. ---~U""-.!!J.lW.~~ [4 

Suicidou-se Maria Teresa. Em ,..., .. "l.i 
ba, su1c-1r-t, u se ingerindo formicidaº.-':tªQulna. tt· ... 
Santos, dt- P~ enos, filha de Josl!: Perel , ª· 11' ria 'f~ 
Pne1ra dos Santos. r:3, dos 1:an,.,,/ 

A Junta El~itoral ncsle Município acaba de 
nomear os seguintes escrutinadores para os tra 
balhos de apuração de sulragios: 

Autonia Francisca dos Santos, ,José Davi Fi
lho. Dulce Nogueira. ,Joaquim \!ariano de Olivei
ra, Amaurf Pimenta de Morais e Francisco de As
sis Martins Amaral. 

Rcstah +~ce-sc :Hsim a con
tinuldacto ele vário~ p\ttnns tle 
l11tea111e·,tn, 1•i;ipccialme11ti.> cm 
Qucinmdo.> {2" Distrito) os 
q•1ai::; se c11coul1·a.vu111 embat'· 
fi(u,tos p :la rctlamnç:io j11dl
dal dos herdeiros e succs-.;o
rc::, lle .los('- d-, Mendnn a Oor
rnuntl de Vasconceloi-1, tuhH.:1-
lo há 111uis de 90 u no!:i., 

.J) Incluir no qu dro soei 1 
com,> C"Onll ibuintes, os s.rs. S<? 
ba~l1ão Rrimsrio Blttencou1 t. 
Wanderl('i v~sconcf'los e lúlio 
Augusto de S1-1\es; b) atender 
80 pedido da. SlA. Mirna Tei 
xc, r:c. da Cruz., (eíto D 28, 'li.'>-', 
e) r.:aliz.1r uma domingueira 
dançante a 10 de outubco pró· 
ximo, bem assim a Festa da 
Criim. a e 17 do mesmo mês; 
d) cobrar o aumento das men 
SHlldadts, aprovado peh As 
sembléla Geral, a parlar de 1" 
de novf>n,bro próx1mo. 

Brigaram à laca_ Fo",rn lnternodos no 
a faca, Jost,: Lii! hoa, ta 

ª':1º e Benj· min. BC'nto Rodrigues. de "llz dos Siri'. 
·:iam brigado, furiosamente, na rua do E anoS. 'l 

Atropelado e morto Em frente:· :,:b: ;..; 
Auxiliares: -:- !caro Rodrigues, Cial Brito, 

San! Soares, Lourival de Freitas, Silvino de Aze
redo Filho e Jair Viana. 

ÜLTIMOS LOTES HO CENTRO DA CIDADE 
PARA REsmi::::-.cJA ou COMÉRCIO 

\'endem-se ao lado das Lojas Maracanã 

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

Tratar com o sr. Luiz, nesta redaçao. Tel. 180 Jll. 

DR. LICÍHIO S.t.MTOS 
Flgad::,.Jntestinos-Est6mogo 

Clia!ca Médi,a tm Geral 

Diàri..imente das 9 ás 12 hs 
Edíficio de • A Nuilt'' 

Sala 613 - foae ZJ 0975 

Nova Iguassú, 29-9-54 

Lui.z d• Aur•do 

Diretor dn Secretaria 

IV CampcOllafl EstadUII íl !:d 
de Tiro ao Alvo º -t 

LOJA :.1~,~~•st 1 ~ a rç:s~~-. 
423. Tratar à rua Marechal 
Floriano Peixoto, 2222, sobº. 

Vende-se um sitio 
com 35.000 ms2. e a 16 quilo 
metros de Nova tguassll, na 
Estrada de Tinguá, com boa 
casa. água própria e encanada. 
na beira ele E~tr,ida, com lota
ção e trem ela Hio O o u r o 
Tratar à ru j Marechal Floria 
n!l, 2365, apt0 l. 

Foram os seguintes os di
versos resultados obtidos na 
competição realizada nos dias 
4, 5, 6 e 7 de setembro último, 
no Estande Municipal de Tiro 
ao Alvo, e em que tomaram 
p1:1rte o Clube dos Caçadores 
de Nova lguassú, o Clube de 
Caça e Tiro de Niterói e a So
ciedade de TJro ao Alvo Sans
Souci : 

Trova Cine Iguassú 

EQUIPES 

Silhuet8 Olímpica 
1° e. e. N. ,. 
2" S. T. A. S. 
3° e. e. T. N. 

PONTOS 

175/1490 
170/1455 
168/1451 

P: ova de Fusll de Guerra 
\' e. C T. N, 5S6 
2° e. e. N. ,. soo 
3" S. T. A. S. 497 

Prova de Ph.tola Livre 
l' e. e. T. N. 1300 
2" S. T A. S. 1171 
3' e. e. N. 1. 1w3 
Prova de Carabina (3 posições) 
1' S. T. A. S. 1531 
2• e. e. T. N. 1417 
3• e. e. N. 1. 1339 

Provc:1 de Carabina (Deitado) 
t• S. T. A. S. 1145 
2" e. e. N.1. 111s 
3' f'. C. T. N. 1093 
Prova de Revólver 
(Jnternacional) 
1• e. e. T. N. 1499 
2° e. e. N. 1. 1343 
:J0 S. T. A. S. 1242 

RESULTA,o FINAL 
_1° lugar: Clube de Caca e 

Tiro de Niterói, 35 pontos. 
2° lugar: Sociedade de Tiro 

ao Alvo Sans-Souci, 32 pontos. 
JO lugar: Clube dos Caçi.do• 

r ts de N. lguaesú, 29 pontos. 

e o l E 6 IO trnPDlOO 
VIII Olimpíada 

Após o entusiasmo da pa
rada da Pátria, as Bandeiras 
Azul e Branca prosseguem 
numa dura porfia, dividindo 
os louros nas diversas provas 
sob inten1& vlbracAo de todÔ 
o corpo discente e docente do 
Col~gio. 

Os pelotões "Brasil em mar• 
cha" e "$. Paulo quatrocen
tão'' foram o ponto de purtl
dca dos entuaiaamos. 

Foram já escolhidas as can
didatas ao titulo de .-Rainha 
da Simpatia do Colégio•. 

Pela Bandeira Brames, a st1:1. 
Alzirita Campos Ttnoco e pela 
Azul, a sta. lrahy Cotlho Gul
marãt"S, 

Os recursoa obtidos com i. 
eleição daa 1raclosas e dlstin
tas senhoritas da socledade 
lcuassuana proplclarão um Na
UI melhor és criantae pobres 
d"' Nova lguaaaú. 

:\-1uito embora separados 
nós temos felicid de. 
Somos dois pontos distaoles 
unidos pela S..1.udatll.!. 

Hoje - 'Pergaminho la-
tfdic,.". rom Glenn Ford e .-----------.. 
P11tricia Medina. 

WALTER GOMES DA SILVA 

DATAS INTIMAS 
' Horário: 13.30. J5.!l0, 17.30, 

19.30 e 21.30. 

Fiz<'ram anos no mês de 
setcn1Lro último: 

27, prol. Joaquim Elí,lio da 
Si)_\'Cira. nos:;o prezado amigo 
t.~ ilustre prcsh.lente da Cam
panha de iéducação de Adul
tos, 110 Distrito l•ederal; 

27. jovem Paulo Antvnio 
Leonc Neto; 

27, menino Nci All>erto1 filho 
llo prof. NewLon Gonçal\·es 
de llarro~ o de t.l. Leopoldina 
~1üchado Ilurlwsa Uc Barro~; 

27, sr. Nilo Pc(·a11ha Sam 
p:.1in de 1\ztrL'tl<1; 

28. sla. l\largai ido. C!!leslinu~ 
28. sr. At1tu11io ,:arques Pe

rcita; 
29. sr. Osmar Laport da Mo

ta, estimado secretârio do E. 
C. l~uassú; 

29, m~oino Gilsou, filho do 

d~ fu§~i~\~ t~~t:F~r~~~l~se; 
30, prol. Leopoldo Machado 

Barbosa. fundador do mais 
antigo gmá.1•do deste Munici• 
pio. e ern cuJ~ direção geral 
ainda se encoatra aplicaudo 
sua grantle experiêucia Ue 
t>ducador; 

30, menino José Milton. !I
lho do i:;r. Luiz t;,olomon e c1e 
d Zllda Solomon; 

ao, menino Carlos All>erto. 
filho do sr. Darcf Sampaio de 
Azeret.lo e de d. Oeolinda Cai-;
telt) de Azeredo: 1 

30, menina ~laria Helena. li
lha do br. Domingos Tinoco 
de l arvulho e de d. Haydée 
Ouccini de ( arrn.lho; 

30, menina Teresloha Ho· 
drigues; 

30, sta. Maria Helena Maga
lhilei:,: 

30, gemeos Jorre e Maria, fi
lhos do sr. José Ralmumlo Teles 
de Almeida e de d. Elza Te
les de Almeida. 

Fizeram anos oeste mês: 
1, jovem Valmir Vieira F'er-

o&ndes; 
1. d. Joaquina Rodrll!uez; 
1. sr. Jono Elias de Barros: 
1, menina Ana Pontes Mo 

reira; 
1. prof• lolaoda Car\'slbo da 

su .... a, espo130. do sr. Joubert 
~!. da Silva; 

1, ~r 7.oJ'Li Murtlni:,; 
i. menino Alberto. fllbo do 

sr. Alziro José d'.\vlla Jr. e 
de d. Aspasia d' A vlla; 

2, d. l)hro. Alves Ferreira. 
esposa do vereador José de 
Assis Ferreira: 

2, ~r Edmundo Baroul Soa
res, ruuciunérlo munlclpal: 

De segunda a quarta fei 
ra - ··Filhos do amo1", 
com Etchika C'houreau e 1-----'!!ll!lft
Jean-Clautle Pas(•ul. 

De quinta-feira n.. domi11-
go - "0 homem que o 
mundo e!.queceu'", t· o m 
Paul ~~uni e \'ittorio :\"a
ounta. 

Aguardem: ··hlogaml>o··, 
da Metro: e ··M.iluudros 
em 4ª Uanensão··. e 11 m ifl 

0
~10 Co~ta e Ort1111.le i...a•...,..;;;::..;.;.;;...:iii;._..a 

Cena do filme "Per,?amJnho ratidlco .. 

CINE VERDE 
Hoje - "0 rei e o aventu

reiro•', com Antbony Dexter. 
,Jody Lawrence, Gale Robbs 
e Anthony Quino. 

Amanhã e terça-feira -
"Desejo e vinganca'•, com 
Rosso.11!1 Brazzi e 1Iilly \'itale. 

Q u a r· ta e quinta-feira -
··Martírio do silencio", com 
Phyllis ('alvert, ,Jack Haw
kins e Terencc '.\.forgan. 

Sexta, snllado e domingo -
"0 pirat:1 dos sete mares". 
com Paul Henreid, Maureen 
O"Hara e Waller Slcazak. -------------------

Melson - Construtora e lmo~iliária lt~a. 
Se o seu caso é vender ou comprar terrenos, 
casas e outras propriedades. não perca tempo 
e dinheiro. Procure hoje mesmo "Adelson". 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1620. Nova lguassú. 

Tratar diàriamente com o sr. Paulo, 
das 8 às J 2 horas. ·--------------------

2, sr. Alce biade i Storti: 
2. sr. Cícero Honorlo da RO

cho; 
2, meo.ino Jair C~stelo de 

Azeredo: 
2, sta- Erotides Ramos \'ía

oa (Tida); 
2, menina [.,eda, filha do ~r 

~111ton C. de. Silva e de d. 01 
ga Lobo di- Silva; 

2, rneolna El!Rabeth Ribeiro 
dos Santos; 
' 2. sr. Sebastiãn José :-ioares 
funcioná.rio da Prdeitura do 
J)Jstrilo fc1lt•ral 

F'azem anos hoje · 

- prol.' Alfa de \'ascon(·e
los Plmeuta; 

- menino Alzlro Neto. fi 
lho do til'. Alzlro Jost• tl'·\\·lla 
Jr. e de J. Aspaglu d'\ \·ilu 

CASAMEN'l'O 

~• Igreja de SAo Sebastião, 
à rua Hadtlock Lobo, 266. uo 
Ilio de Janeiro, realizou·se a 
25 de setembro último o cu
sumcnto da sta. Elvira Dantas 
Gonçalvel'i, lilha do sr. Darh 
sampl:li0 Gonçalves e de d. 
fh,valdina Danta~ Gonçalves. 
com o tir. Charle~ ~fac Lareo, 
tilho do :,r. Arthur Fl'e1erlco 
\1ac Lart>n e de ti. lltu Rar
celo~ Mac l.aren 

.\Ni\ºERSARIOS OE 
CASAl<l'!I/TO 

l·i.teram unos no mês de~-,' 
tomhrn últlrnu o~ s~guintes 
~·a~alt-1: 

27, 0~nl1tlo .l11sL' dos Santo!-J 
1\fiuhlt•na Noval~ dos Suntus: 
:!9, li Brlt11 lrarcm:i dCI 

:\J.tc>rc>do Brilo 

Mr~quit;i. foi atropelar.lo e ~ot;t~~a D~~eu~lga t.at~ 
cedo, um homem de cõr, aparentando te •ut.o n· , 
cemise l>ranca e calça cinza e cal ava ,: ~Jns 2S -· 
seu pod12r A Policia enc(,ntrcu a QUHnha ~:to;;z 
Agressões Manoel Rodrigues da Silva d 'r 
brinho Jo!l-é R•od:t~-:: que fóra agredido ii r:C: ~ 

- Também Arnaldo Mendonç1 &pre 
~~arlos d .. Gusmão. que o 1gredln 9 ~~~~u q~ 

Anilda Tmoco 
Olga Ramalhed;.1. 
Maria Helena Amaral 
Eli Borges Lemos 

Farmacias de Plantão 
HOJE 

Farmacia. São Sebastião -
rua Otavio Tarquino, 20. 

Farmacia N. S. Aparecida, 
rua Marechal Floriano, 1 65?,. 

TELE ---TEK 
CONSERTOS EM TELEVISÃO 

Técnico especializado 

Rua Mendonça Lima, 48 - Nova lgua11 -----~------------
EDITAL DE CITA~Á 

COM O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DR AFONSO FATOR 
O doutor /a,, Ptllini, /uiz d1 Dirritod• C<Utl M!OICO OCULISIA 

Nova lguas,ú, Estado do Rio ri, /•ntiro, "" """'ª" 11«,J~ ie ialJ,, - Doenças e operaç'e d 
forma da Lti, ~,,... COll'tlT6tio, R 8 

Faz sabtr aos que o fmsmt, tdlial d, c,/,ç,lo,.. ......,. · · 11 lrfllrdino Melo 
dele conlucimtnto tivtrtm, e ,sptcialmmft Nata/ta libo w.iu11,,.,u ~OZZA- SAL,~_ ~O\'.\ I 
bosa e seu mar_ldo Devanil Ba,_bosa. qut o ,,t, Jwo,. llwtm. , pttir ff li Me 
quuido e de/trido o pedido de cilaçao da h"dn,o ac:uu ili 1"'., . a,: Sctuiu, ,11rt1, 
cada para vir a ur, Juizo, no prozr, d, 5 d,os, o q_Mi-l- -r--. ,1r1tn t 1'hlt;: 4,5 1 

l, 
rerd após os 30 (trinta) dias legais, a part,r do ~,rMt,ii -:::-------.::.~" 
hllcoçao deste edUol no "Dld,io do justiçu", f1r,ad'J ~ -
para se foz~, repr,smta, e legalmente s, hab1l,t~r ""~ ~ 
ta,io dos /mudos <:a.rml/10 !orres L1ho_ t Gtaaau Lia tr-11...., bem as.sim do lurd,iro faltado /03; Li/ao. t SNO ,,,,,a, "·•~ atra,' d B 
m,rolda _Mala/aia Ltlin, cujos autos t,ans1lom por"": es O hsil s· 
, Cartdrio do to Oficio, ,,,ando citado pDrO Iodes (S El bot •• a 
, atos do inventario º" final portilho dos btM, s~b ~ .... \\Ili Ula ~ B 
lhe se,. nomeado Curado,- esp1c1al na forma_ da ln. E.,-.. ._ 4e 0 

sei, conhtcimtnlo., txf>tdiu-~.i tslt, qu, va.i 1Jf.1xad.> ~r: ~A 
na forma da lti. Dado, passado nista crdad, dt ,\: ... ~ 11 
sú, Estado do Rto dt /an,i,-o, ª'! 1° ( pr1,n11ro) dta -.O tàdaa 11 
outubf'o de mil novtctntos I etnq111nla_ 1 q1,1Jllo fiqS4 111e ln 
(as.) Raul Antonio da SIiva _Junlor1 Esc,1t·do o SMb,ct""" J,J llaadó leuo. 
José PelUnl - /uiz d, Dir11to. 

CORREIO DA LAVOURA 
ÓRGÃO INDEPENDENTE 

Registado, d1 oco, do'º"' o d"1"1to flii#rol ~-U.~ • 
1' d• julho d, 195', no Cartono do 7• 0/iNO dl ~--

Fundador: Sllvlno de Azeredo 

P u b 11 e a-s e a o I d o m I n g O 1 

ANUNCIO! ASSINATURAS: 
p,.1 ço por '"''-'d 

S
Aenmo ••·Ire •. Cri 3~0.0000 I• pa2ln1 Cri ii,J 

• Ultim• pá~loa ' f 
Num. avulso • 1,00 Pag. 1mpart•

1 
: 5' 

N. atra!ado 1,50 Indeh:rmlna~rt i!III 

Publicações a pedido, preço ;,or llnha: pc<''"' 
Para anunclot a longo prazo, dtscoritos t, 

Tmia corr,spnnd,ntrâ sobrl anuncios J,t·t slf 
a g1r1ncia dtsle jornal. 11 

R. Bern"lrJino Mel(,, Z075-Tel. 180aNO\'I lgal9
l •• f. 

FERMACIL 
Mat,•rial de 
em g'l'l'al - D1strihuid11r1:i-: 

zadores «T.ook» para ja111~la 
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TE-.; 
TELEVISÃO 

cializado 

B - Nova lguassú -------
CITAÇÃO 
(TRINTA) DIAS 

de Dirtilo da Coma,rA li 
Juntiro, tm txnciCW, ., 

rdital d, ciloçõo n,,..," 
r/mtnle Na/d/la Ldw e.,. 
-0 que a 1st, ,,.~o /DI ,. 

:a'o da htrdti,a º''"'ª • 
;n dt 5 dias, o q_ua/. d-

o partir da P""''"º·•~ 
(0 Justiça", f~can.do ~,;_. 
,tnle se habil,t~r "ºLJ1i4 ' 
Litro t G,ac,ano i,, 

L To , sua ,,,,.11,., 
~ 1,~~sitam por tst~;:::, 
roda paro todos ,., 4' 
ti/ha dos b,ns, ,ob r-~ 
na formo_ da /ti. ,.bl~ 
,u, ,;ai af"'ºÍ,º /,1,0 Jp,•· 
esta ,,dadt ia do rrrh " 
,. (primtrr0 ) d (1951). Er< 
urnto e qua::,c,tf)(I• (1s.l 
Escrit•llD o 5 1-Z 

------~__.-: 
LAVOURA 
,NDENTE 

6 
dt 

1 ,. u.77, 
,,.1to f#IÚro . · d• ]l'ol•• 
,o do 7• Ojicro 

~de AzeredO 

~o mingo• S 
N C I o . 

A N U 
1
.,,.,1,0• 

r cen, liJ rr,ço Pº crt 20,lil 
1• patln• ln• • l~•,lil 
unim•1 P:~re• • 5,lil 
pag- m 1nadl • !!O 
Jndeterm • Cri 1, 
;,or t1nb• • 1 pecl118' 

> desconto• e d~• 
>, _ drf!' ser 
"""''ºs . ' •or,rol- E d•,., 
/t J .,,6 · · 
10• ,.. ••• .,. 

pornlnl!º• !I 'x-1%4 

1,or SINHÁ CARNEIRO 
INf N ll 0"- Ir ~N rN t. JOHN' ON 

== 
O QUINTO MÊS 

Nc~ta idude. o :-.PU pedac!nho de gente terá dobrado 
pP ... o de nas_dml'nto e. cnm 1st~. ourueotado grandemen 

!fU t>U" t·onhl'runentos e percepçoes, a ponto de se torna~ 
tPm: pt'r~onelidude dt'fi~fdo !'º lar. Me~mo a _voz se torna 
0 

1 ,ariada - ou tah ez se.ia apenas o ouvido da mãezl 
ro:sque ficou m~i~ s;em•1\·eJ - mas. par_el'e que você ja po
~~ªdi~tinf,!uir_ perleitamente :-.~11s gu111cl1111hos de raiva, <·bo 
. ho de •·tr1:-;te abanrionac~o· e rompreeader _ os di\·eri:-o:

~nul,!US, e "tat1h•··, gargare.1os ~ .risos. O i:--eu r1lho ehtá co 
J?'t anrlo a ficar um rompanheirmho de verdnde. 

ro ç Ele tamhl"m alcançuu a idade cla!-i g-randes exploraçõe~ 
p quf'D(I'- oh~eto.a:. que <.:Om,egue segurar com facilidade ago

f' ~Ao imediatamente 1e, adus à boca. .-\b perninhas bam
:·111 ·também já começam a ~er de alguma utilidade e po-
dtin !lUJ'lOrtar u~ pouco do pés~ do corpo, quando segurado 

rn pO!-içSio vertical. Ele tambcm Cümcçará a esticá-las e 
~la força do_, s__eos pont~~pl's ,:ocê concluirá. orgulhoimmen 
te que um dia ele ba,·era de aJudar a trazer para o Brasil 

1 
·tiio rob!çada "Copa ~fundo". Ele emprega todo o es!órco 
rs rolar de um lado para o outro e um dP~, es dias isto 

:ontecerá. ~unca o deixe !-'.OZinho sóbre uma cama ou me-
11_ Podera ser e~~a justamente a ocasião da primeira ''1'04 

!Ada···,,u paladar ficou bastante deílnido ~ubitamente seu 
docil anjinho demonstrará ,·iolenta &Yert'.iüo por determina
dos prato~ e rntAo ~erá melhor elimlnú-los de ~ua dieta du
rsnle algum tempo. O \'alor alimentício que representam de
rerá .. er :-ulJ~tiluido por outra cornida. Batatas e ovos. se 
não ti\'erem ~ido adicionados ainda, poderão ser agora in
rJuidoi; em sua dieta. Amasse a gema dura de um ovo com 
leite. maott>iga e sal. Tome cuidado quando der este prato 
prla primeira \'t:'Z, poi:-. algumas criqncinhas são alérgicas a 
oros. Se o garotinho se der bem com a gema, a clara po+ 
derá ser adicionada. do mesmo modo, depois de algum tem
po. Caso se mani!estar qualquer alergia. será melhor prote
lar a adiçõo do ovo da dieta por algum tempo. Ele deveria 
e,;tar agora num regime de três refeições diárjas. para o 
Irtm da miiezinba e felicidade geral do lar... A primeira re
EelçAo coosistíru de cereais. º'"º e leite. O almõço incluir& 
lalatas, legumes e leite e o jantar será de lrut~s, cereais 
e leite. 

Quanto à:-. aUviilades ~ociais do rebento. você vai no
tar que éle in!-i,.tirá roni veemência na sua companhia. Por
tanto. não o deixe ~ó por muito tempo. '.\fantenha-o perto 
•e 1:i o quanto po~si\"el. Converse com êle continuamente. 
V'!Bmo que nào a compreenda ainda, será provàvelmeote 
um dos ou\'iotes rnah~ atenciosos e entusiastas que ,·ocê 
ter6. em tôda sua \'ida. 

DR. AFONSO FATORELLI 
MEDICO OCULISTA 

Receita de óculos. - Doenças e operações dos olhos. 

COl,UTÓRIO.: Rua Bernardino Melo, 1839 
EDlFICIO COCOZZA - SALA 25 - XO\'A IGUASSÚ 

Had,rio: A p:irtir de 15 horas: Scgundu. quarta, e ~rxtns. 
Terças, quintas e sábados: das 8 à, li buras. 

~os NOVOS 

Viagem através do Brasil -- São Paulo 
lo Em boa. hora a Melhuramenlns edita o vol. 9 da série 

gem atrav('s do Brasil - São Paulo - da pena autor1-
llda de Lourenco fjlho, nome deF-hcado na cultura brasi
ktra Ao percorrermos as ~J6 pgs. desta obra, tra~·amos con
lato dl?'eto com a paulicéia e a hinterláodia paullsta. conhe
cendo tOdas as cidade$. com sua origem e hüstórla, produ-
~ 11da. Interessantes desenhos de PerC} Lau. acampa

o o texto. que é uma glorificação de S. Paulo! 

!N CURSO ANTÔNIO DE PÁDUA 
0 centro, sob a direção de competentes professoras} 

~rd.im <lc lnfâu~·ia .. Primúrio-Admissil.o-Curso secun
rio.- Aul..i. thurna!) ~ noturnas.- Matrículas abertas. 

tu,_ P•ULO CE FRONTIN, 116 lill NOVA 1GUA5SÚ -

CORREIO DA LAVOURA 

Palavras Cruzadas 
1-' l~ O 13 L E M A "'· 19 

HORIZONTAIS - 1. Membro dianteiro dos quadrupe-
dea; 1. Plano de •ustentaç!lo de aviões; 7, Oraçao. Ave-Ma-
ria; 9. Pronome, variação de se: 10, 2.a pessoa da trindade 
chinesa; 11. Igreja episcopal; 12. Personalidade; 13, Acha gra-
ça; H-A. Agua; 16, Alcalólde arllllclal; IQ, Adverbio de modo. 
nenhum; 20, Patrla, familia (llg.). 

l a 3 LJ " 5 b 

7 li 

9 

~ ~iO 

=1 tt 

~ 
11 

~ 

~ 

13 a i.4 iiJ tlif\ 15 

1& i1 1\0 

i~ n1º 
-v.P. 011sa - N.Iguaçu 

\'ERTICAJS - l. ronjunçi!o. designa oposição; 2, Prin-
cfpio estimuJante do anis: 3. Rei de Bazan; 4, Pronome eu 
(antigo); 5, Moeda turca de ouro: 6. Pretexto; 8. Prol. indica 
lugar; 13, Titulo de nobreza da lndia; 14, Correio da Lavou-
ra; 15, BalcAo para bebidas; 17, Planeta; 18, Sufixo, dlmlnu-
tivo, equivale a AL. 

Resulta.do do problema n. 18 
HORIZONTAIS - Nau, 

Ar, LD, Solário, Alo, Iam. 
Mas, Osmioso, AA, li, Pé, Tá. 

VERTICAIS - Noa, Asaprol, Um, Mo, Asialla, 
Asa, Va, Dom, Lo, RI. 

Sol, lt, 

--
OBSERVAÇÕES: - Nossos problemas são baseados no •DlcionA• 

rio da Llngua Portuguesa•, de J. Carvalho e na «Enciclopédia do Charadls-
ta•, de Silvto Alves. 

Dr. Helio Cianni Marins 
CIRURGIA GERAL 

Médico Assisl. Clinica Cirúrgica do Ho•pilal 1.A.P.E.T.C. 
Consultócio : Residêoci•: 

R. Mal. Floriano Peixoto, 1198 R. Bernardino Melo. U29 
Tel. 4~0-J20- Edil. Paladlao Tels.: 150 e 450-J li 

Diariamente das 16 às 20 b11. Aos sábados c/ hora marcada 

-
TÉCNICO 

, 

CURSO DE RADIO 
NO 

Instituto lguacuano de Ensino 
Aulas noturnas, às segundas. quartas e sextas-feiras, 

das 19 à• 21 horas. 
INFORMAÇÕES E MATR(UL\S NA SE RETARJA 

RUA BERNARDINO MELO, 1763 - HL 464 

-
DR.ÁTTILA CAMERA 'l 

Clinica Médica em geral 
Especialista em doenças pulmonares 

Tuberculose 

CONSULTÓRIO : ~u• Bernardino Melo, 1839 - ~•la 15 
1 Edifício Cocuua. 3ª'., 5 ... e sábados, das 16 às 19 horas 

1 

RESIDÊNCIA: RUA PARAGUASSÚ. 56- %~A lúl•ASSÚ 

Dr~~ep°.<'~!!~~:,~~~~'~'~?.,!~!ho I Dr. E rn ~, 
1:,i._. H~pltal Pedi•> Err.esto) 

"'<Ollltat, du 17 à, 19 30 hora,_ Te!. zgz Oiàriamenle P 

s t O César Madeira li Durvalino dos Santos 
iNIC.\ llÉDICA •

1 

Despachante Estadual 

1 ã T I f 108 1 Rua. dr. Getúlio Vorao1 58 
·la mnn 1· - • "'º 1 Solo 22-A • 

~LTÕRIO, RUA• BERNARDINO MELO, 1919 - SALAS 1 E 2 - NOVA IGU'-SSÚ NOVA IGUASSÚ - E. DO RIO 

Casa Mercúrio de Ferragens Ltda. 
Madeiras e materiais para construção. - Fabricantes de esquadrias em geral. 

Ditlribuidores do Cimento :\{AUÁ. - Cbapas 
CIVILJT. - Tintas "Atlantica", Artigos San 

e Hidráulico em geral, Ferragens, 

para cobertura e tubos de Cimento-Amianto 
itários, Manilhas, Telhas, Material Elétrico 
Louças e Artigos para presentes. 

"'-• Marechal Floriano Peixoto, 22 10 - Telefone 47 - Nova lguassú 

~ 

3 

3 DE OUTUBRO DE1954 
Amilton de Calazans 

Especial para o CORREIO DA LAVOURA 

Silo Paulo, 20 de setemb;o de 111_.:;.4 - E' chegado o 
momento em que os brasileiros decidirJ(), com seus votos, 
se a data de hoje represent irá para a no,3a Patria o ,;tlvore-
cer de uma nove era. 

Façamos nós, que dt:sejamos a nossa democracia torta-
lecida. pela eleição livre. onde cada e\eitor externe o seu 
modo de pensar, o mais ardente voto para que os brasilc-1ros 
lancem um olhar no~ ultimas acontecimentos em n >SSO BrnStl, 

E a nós fluminenses, que conhecemos o esplendor de 
uma Cidade Maravilhosa, com tudo o que de bom têm trnzi~ 
do a técnica e a ciêncía, dando ao homem conforto e prazer 
de viver; que tambêm conhc<'cmos a mlserh, O -1bJn.donn 1• 

o modo de vida dos nossos p 1tricios da b·1ix ,da rlurn.nen~ • 
das favelas e dos mocambos que se instal.irn:n n., via Dutnt, 
distando p·)uco:J minutos da Pr:,ça M ,1u6. A nó.:l c•mpete meis 
que a ninguém demonstrar 1 •or intermed10 de UOSS<J!:I vot t-. 

que somos sêre3 ct mo os qu•.' nesse~ rnisenwcis lu;ares ha• 
bitam, que sorr.os filhos da mesma Patria1 ed"ramos a mes-
ma bandeira e desejamos o engn:mdec1mento do nosso povo. 

E' chegado o momento "'º que devem,:,s <·Xtiq):\f df'1' 
noss:.s Casas Legislativao:, C..1s Prefoiturac::: e dos Governos 
Estaduais os corruptos, os nnbabos que sóa-u·nte querem o 
poder por ambição eu mi:.ndo. os rep· esentantes dos '"lrus~' 
que querem o engr.1ndecimcnto de seus cartCis, dos dem:\gt) 4 

gos que pensam em seu proprio bem e de sua camari1ha. 
todos eles, com ;, hipocrisia sempre n s !abíos, aflar.çando 
que são defensores do povo, êsse mesmo povo que, se e,o• 
vernado fosse por homens de desco1tinio. a,nor 6 causa no-
bre das questões dos_brasileiros e do B1asil, estaria hoje ine-
gavelmente entre os primeiros do mundo, e não veríamos o 
~specto contristador de grande parte de nossos irmãos. sem 
cc-ndições de higiene, saude, instrução e bem P.star. 

3 de OHtubro de 1954 ! Saibamos demonstrdr aos qu ... 
nos olham, de fora de nossas fronteiras, que marchamos r, -
solutos procurando a nossa independencia ecotlom1ca, Qth.r 
unidos e fortes não m~is somos o povo semi-colonud QU.! 
muitos ainda j'l)g~,m. 

1 
Furtado Gama Manoel 

A D VOGADO 

CAUSAS CIVEIS, COMERCIAIS E CRIMINAIS 

Rua dr. Thibau, 299, apts. 101 e 102 
Nova Iguassú - Estado do Rio 

DR. ALVARO RODRIGUES DA SILVA 
tl~URGIÁO DENTISTA 

Gabinete moderno - Excelentes instalações - Raio X. 
HORARIO - icrças, :iu:nta, e dbados. das 9 41 18 horas. 

Rua Bernardino Melo, 1919, l• andar. ,.,., Z e J, Edil. PIPA 

-
B.EGISTRODE IMÓVEi s 

Pelo prese11.te edital com o prazo de 30 diu e publieaçl 
por 3 vezes. atendendo ao que foi rrquerido por ADD8 Fun1nd,. 
Granado. faz saber à promitente "ompradora Lidia Palc"na Blllptista 
com residPncia atua.lmento ignorada, compradora do um lote de tH 
reno no Parque Santa Barbara, o 0dal:ce Soart!s Luc!o, tamUm 
com residencia f7norad1, compradora de nm lote do t-crrf'no D 
"Jardim Ameriea', para no cartório do 2o Oficio, à rua Oetali 

• • 
V,ug1s, 78, em Nova Tgue.ss,í, efetn1ren1 os pagamenlos da.s pret 
tações atrasadas. dos contratos averbados no Livro 8 dosta I• Cir 
conscrição, sob pena dfl o não fazendo serem caoceladas as averba 
ções. Doo fé, nt>sta cidade d, Nc va l:?'otssú, aos d,zoho (18) di• 
do mês de settmbro, do 1.110 de mil 01.-vcccnlo! o cinqatnta e qoatr 
(1954). Eu, H•nriqu• Ouqu• Estrada Mey•r, 0ticial do Rtg·!lltro 
o subserovo o assino. Henriqui, l"uque Estrada M•y•r. t 3 -Pelo presenlt edital com o prazo d• 30 dias • publica• 
çao por 3 vezes, ar,,,dtndo ao qu, foi reQunido p,la SoCU ... 
dod, Agrico/o, Construtora • lmnbi/idcio Lido. (SACTL), foa 
sabtr aos f)rnmilen.tes comprad ,res /nsl Rocha Mtd1irns, Luiz 
da Costa Mello, Euztbia Catanh,d~ Ribeir,,, Arnaldo Muxf,ldl, 
OUmpio Marques da Cruz , .Anlnnio Frattci5CO da Cunhu, 
com ,esidencias atua/mtnl• ig,rnrodas. t,ara no CQr/6,fo do 2-
Oficio, d rua G.tulio Vargos, 78, em Nova lguassú, ,1,1,.ar,m 
O!i f)agamenloJ dos pr1!loçôa5 atrasada.-t, dos cnHlratos aver-
bados no Livro l:J desta t• Circutr'-Uiçtsn. sob pena d, o n4o 
fazendo, ser,m canclladas aJ av,rbaçlJts. Dou fl. ntsta ciJud1 
d1 Nnva Jguassú, aos dtznilo ( U} dias do rnls da ut,,,,.bro do 
ano d! mtJ nnvtuntos , cinqu,nla , quatro (195.J). Eu, Hen:• 
rlquc Duque Estrada Meyer. Oficial do Rtgi,tro, o SubJCrt'fl• 
, assino. Henrique D11que E,trada Meyer. 2-3 

.. 
CONFEIT!Rll ELITE PANIFICAÇÃO 

[!] 
Doces !lnos. Biscoitos de todas as quallda-

des. Pão quente a toda hora. Especial 
café moldo à vista do freguês. 

Aceitam-se en.comeodas para leslas 

Irmãos Carvalho 
Ra1 Marechal Floriano, 1946 - Tel. 25l - Nov• lr.,ss6 

I!: 

,. 
o GURI 

A CASA DAS ROUPINHAS PARA CRIANÇAS 

Uniformes Colegiais - Rendas -
Lãs - Linhas - Botões. 

RUA MINISTRO MENDONÇA LIMA, ZH - NOVA IOUASS0' 
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Prefeitura Municipal d~ova Ignassú 
Decreto n. 152, de 3 9-1954 
O PrereUo Muni,•ipal de :-iova ll(unssú. usando 

das atritmiç,,es que lhe são conferidas pela le
gislação em vigor, 

DECRETA 
,\rt 1° - F1,::t <'!rnc,, lloln. n'l PX~rclcio r.orr,•ntr,. n E• 

••:l11 ·Hun,ll1la<te r- :.:,r,h,11..,••. "111hv1•nçtlo de c·,a •~ii()()O() 
(tre" mll e 11olscf'11t1114 cru1. .. ,ru-.) 

Arl 2~ - A 11r""''' l • do"IJ~lll corrc-i!\ p •ltt Vcrh1 38t 
t1o orç,,111,,,,10 l'IU \•l,!"I' 

Art. a" - H, v1,1.: 1m-"'n 01 cll11po,i,lçõu <'IT' contrnrlo 
P,, fritura Wuo1eir•l d<' .\ova T~u;i01,,\, 3 Jn St'l1tnlro de 1954 

1 tJJ7, (ilJI\I \l,,\E.~ - l'r r,•ito 

Ato de 5 de agosto de 1954 
O PREFEITO Mll.'iJCIPAL DE '.';OVA JGUASS( 

usando das atribuições que lhe são conlerida~ 
pela legislação em vigor, 

Rt>11nlve 11poseat.v. fie acordo com o artigo 4.º § 1• d• 
Beso.luç4o ,,. 31l), de 1~; d~ mHrço 1le 1953, GIida Quareàma 
Ge.rr110, na runçao Jo Prof,,Hor, df'l Tubela de Extreourn<'
r6rioe Meoeal11la1. com os prcvcutnt aoual!t de viole mil 
duzentos e cloquenl\ cruzeiros (Ctl 20 250,C0}, a partir de 
~6 de abrH do corrente aoo. 

Prdeitara lluDitipll dõ Nna Jgnassú. 5 de agosto do 1954 

LUIZ Glll.llARÃES - Prd,tto 

PORTARIAS 
o PREFEITO Ml':\'IClPAL DE NOVA rm·Ass(r, 

usando das atribuições que lhe confere a legis
laçiio ~m vigor. 

Conce '"· nn@ tArm,n 1los o.rl~. Hi1. § ,&•, e 16-t, do d~~ 
creto-let o 62.t. de 28 ,;o outubro de 1912. e de Rcnrdo com 
o l11u lo mt'.i 11,•o. 1tn Fío.c'! 1 de Obru, do (J,1adro Ili, Antonio 
C,1111ç·1lvt•s PrrP r,,. ti J 111,,~ de liC"ne11, p trl\ tr11te.mento dt 
"" ú .e cn II v •11clrnr•n10 i 1t••~rat. em prorroR 1çllo. 

Pr:(·,l:trit. \ u -ic pai Jc ~un lgU!lfil-Ú 30 do 11brl) d~ 1954 

f'nooe,le. nos IPr,n·>< ,I~• ,.,1,g.>s 161. § 4', ~ l6l, do! 
flj,ru t -11•! 11 (i '4, d" ~ !-1 ••·• nutubru 1lc 1942. " ,te, 11cor,tn 
c••1tr o hu,I,, m<••J r,•. 1111 t n1l'i 1n/\rh1, tio Q E, Josê \l11n•1r11 
tt" l ',,~ 11, 15 diu"' dê lic,•uç.,, p:trH trutame:ito de i;aú fe. com 
V~IICJlllt'lllll, t•ru P o-r,1g 1ç:lo 

l 1, fritt1ri. Mun1ci1, .. 1 t!,· Nova Ji:-,1u!-li, 18 d<' maio da 19!i4 

ronce '"• nnil tf'rmo~ do art 31• da R('flolução 316. df' 
18-3-5:-t <' d~• 1t('11r,10 com o ltiudo médico, ao extranumerario 
111,•11t1: dn,ts. 8ara •rurr1•14 Nuscimeoto, 2fJ dia& de llcE'DCa, com 
•"l11rlo Integral, pJra lr.it.uueoto de s-,úJe, ll partir de 3 do 
c"rrcnle 

Pr"fci'fara Muniripal d.- .Son li;:oasstí, JS do m,ío dC' 19ã4. 

CnncPfh'. n,1s tr-rmo11 do art 3", da Resolução 316, de 
1'-<'t r,3. e de 11cori!o com o laudo méc11cn, ao extraoumerarlo 
,,_. nt-tt.!Ji.111, ~,.riu FMliol (.;":i,t-t, 30 dlat1 de licença, para tra
i •menlo 1,· 1111\Í 1.-. co,o a 1) nio Integral, em prorrogAclo. 

l'rdtllura Muu1ci.,.1il de !\ova lguaii!-t\, 19 d-, maio de 1954. 

Cooc-e IP, noi termos dos art;goe 2,. item li, e 4", da 
Ilv11,1,lução 316. de l8-:i5!J, e rle acordo com e. comunicação 
llu •r 1 ·b~-ru Ja D.v1st10 4le Eqgeohuia, ao extraoumerarlo 
1t_l11ri1ila, J >Elé. C u~tano d>t. S1lvJ, 21 dias de licença, por mo
tivo rte ocidente, com ealarlo lolegral. deduzida a quota paga 
p l>t. Cio. Segurt1.dora, a p'lrtir de 29 de abril de.te aoo. 

.•r,f ·itur:i Municipal de !\on Iguu~ú
1 

19 do maio de 1954. 

l.l'JZ GUl!IARÃF.$ - Prd,•i10 

_..,.,.., """"""------------.. -........ ..., __ .,,,,.,. 
PARA SUA MAIOR GARANTIA PROCURE 

FARACO Loterias 
UM-i !.!,\!,' au.; ~ito F,lLHI\ 

~uai i\hl, Floriaa~. il?8 

Ttl. lll-NOVA llilASSC 
Tu,- . Sli, Mateu'!., 58 
NILÕPOLIS -E. do Rio ------------------

JUIZII DA FAZENDI PUBLICI DO EST. 00 HIO DF. JA~EIRO 
Cattório do t• Oficio ~ Mvnicipio d• Novo lg11011ú 

E-.::C>=---=l=----T-=---=-A--=- L 
poro eonhclm•nlo d• terc•lrot com o praxo d• d .. dio1. 

O d utor Neetor Rodrlgue, P•rll"gelro, Ju:z de Oir. ho 
da FNizcnd• Pl\bU a oo E11ttldo do Hto de Janeiro, por no
meaça.o na forma da lel, 

Posto de Serviço !n\omobilístico 
"E S S 0" 

Oficina mecanica, Borracheiro, Eletri
cista, Pintura, Capoteiro, Bo,e, de Lu
brilicaçH.o, Peça!J e acessóri<1s, Pneus, 

Camaras de ar e Baterias. 

Monteiro dos Santos & Cia. 
Re,oodedores da fSSO STA~DARO no BRASIL INC. 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2422 
Tel. 83-Nova 11ua11(1-E. dO Aio 

Bazar São l?aulo 
FURAGENS, TINTAS, LOUÇAS, MATERIAL ELITTICO, 

CRISTAIS E ARTIGOS ESCOLARES 

Teixeira • Aaevedo 
1lv. Nilo ll'eçanba, 811 - Telefone 3111•J20 

NOVA IGUASSú E. DO RIO 

Banco do Brasil S. A. 
O .\l~IOR-ESTA8ELECl ,\IE~TO IIE CRtDJTO DO PAÍS 

T6du u operaçaes lli1• clri11 
Mililll a rarantia I IIH depo!.1,ila• IH 

Non llhtla de jarM t\• rt 1, coatu de dep6,itoe 
DEPÔ SITOS POPt:LARES ;• 0 

Jur11s anuais, cap1tah,ados semestralmente. Retiradas 
livre:;. Limite de Cr$ 100.000,00, no qual t.tm~m se com
p_reendem 01 de limite até CrS 10.000.00. que goum do 
privi11!gio estabelecido no artigo 3 do Dt r ... ~\l-lC1 8.4'liJ, 
de 28-12-1945 (depósito mimmo c.le Cr5 :,.J,00 e rct1rétda 
1ninima de CrS :.>0,00). Não rendem juros os Si.tidos in
t,nores a Cr$ .S0,00, os saldos excedentes ao l!mill• e as 
contas encerradas antes de 60 dias da data da ~bcrtura. 

DEPÓSITOS LIMITADOS 
L,m,le de Cr$ 500.000,00 J", 

Juros anuais. CApitahzados semestralmente. Retiradas 
Jivrec;: Depósitos mínimos de Cl'S 200,00 Cheques do va
lor mínimo de CrS: ~0.00. Não rendem juros os saldos 
inferiores a Cr$ 200,00, os saldos exc:ede-ntes aos hm1tes 
t!' a!> tontas encerradas antes de60d1as da data da abertura. 

DF.PÔSITOS SEI\! LIMITE • . 2% 
11.1:M anuais, capitalizados semestralmente. Retiradas 

h,·rrs. Dt'pósito ir.' . . ' mmmo a partir de Cr$ I .OIJ0,00. 
Não 1endem 1uros os !!i.slrlos mfcnores a Cr$ l 000.00, 
nf'm as contas encerradas antes de 60 dias da data da 
"~t: tura. Mt•lboreit t1xa11 de Juro11 para ae CODla• de 
depó01too oAo iolerioreo a f'rl 1.oooroo.ori. 
DEPOSITO$ DE AVISO PRtV!O 
Retirada mediante aviso pr'"v10 supertor a cio dias 4 1" % 

.Juros anuo:s, cap1tahzado.; semestralmente. Para essa 
conta. depo.>itos de qua1sque,· quantia'\ para retaradas 
lambém de quaisquer 1mpor•tnt.:ias. 

m:rôSITOS A PRAZO FIXO 
Por 12 meses . • , 5~'o 
Por 12 meses, com retirada ,nensal da renda 4 \i º/,J 
Juros anuais. Oepó')1to m1n1mo de CrS 1.000,oO. &a~. 

lhc:u('e tax,1 de Juro, para os depó1:1lto1 por prazo SU• 
perio; a 12 me-n,. 

l.E;i;:~~.:, ~:~~1
~.,.. • , . • al/0 

Juros anu&1s Ocpó:.Ito mínimo de CrS 1.000,00. Lttras 
nom::iat1vas, com os Juros incluídos, selad.1s proporcjo• 
nalmtnte. Melboree taxu llu Juros para H Jetrat de l·•z 11i-ber •oa Que o preeeote edllal virem ou dêle no

lida tlvtrem que- • UntAo Federal, autorlz•dll pelo Decreto 
D. 27.'i!l, de~ de Janeiro de 1950. propô• contra Eduardo __ 

::::t:: r:~::, ~"iÁt:iJ'!~\ d:a;r:;,~r::1!º c~e~::r~,~~-ª.1~::1.~ O nANCO DO BRASIL S A. tem 340 A,rfnclas. no 

prazo 1up~rlor • 12 muu 

do1 na ruii M.recbHI folorlaoo, n l 408, na chJ1:1de de Nova J'>l!IÍS 11l• ·rn de duJS no ""tt-nor. para tôdas as opencõrs 
Jgu11nfi. oebte bit••1o c,1 receo1lo de lodenlzaçAo a quantia bé:1r1:.111.,s, im?us~\r o n:ccb1mt•n10 tle 1,h:pósitos. 
df! (;ri 250.000.00 (duze,otoa e eloqueota míl cruzeiro•). que: No Estad~ do Rto de .1:lnc•,ro t-~t;lo tm runcione-
1"' enconlr1:1 depo""ltada no Banco do BraelJ. agência dtottla rrwnto as Agêncin n .. ·, ,;; .. g,rlntes cn.JadM.. ~ana do P,-
cldadf•, t, dltpot1lçAo dêt1tie Julzo E, tendo o de11pr,1prlacto n.• H(lm Jc.:sus do! ltabnpoan:.. C.;.bo F110, t:ampos, Can-
requerldo o levaotamento d• lndtJnlzaçao, pelo pretteoto cita ta,iato. Duque de Ca,cias, llJpcruna. Maca-.. N1tc:rui: No~ 
e ch,.wa t0d(I• 01 lolerett.&do1 na 11ludld• deaspropritu;Ao. v.t Fnbur,:.o, Nov" J.l(uo1cu, l'dropolis. ncscn,k Sonto 
• llrn dt~ que, no prazo d, lul, e 0011 termos do Otc. l1.,I .Ar,tvmo d'-• PJJU.t . 1'il:=. JlloS '- \'ult.. H1.:~onJ3 

~,S6:,, de 21 d• Juobo d• rnu (lei de de1•proprlaçõe•). opre- r1·11·a1 ~! ffny1 1,ua[U ·. p,, ~{~ ~a l1he,~.~. ~ft. "I 8t,Dlt. M O d reu de lléU'I direito• E. para QU6 ü notícia <'11e i U U U O U O e Uc , 
gue ao conb lmt-nlo df't todoa 011 loteruudo,, m•rndou JHII 
ur o pr...,•nte • mal• trll• de Igual teõr, qo• •erlo publl-1' T,·lc..,, .• 4 •C.;:,tud .. do) e 25 (Gerência) 
oado• l"' allx.ado• na forma da 1e1. !itl~ról. H do ederobM " P ' 
de 1' -1 l!u, 'º"ª' lo•p•I• ele For,o, E11cr1,•no, o euli1cre\'O l:.rid, Tele a.: .. ~alclilc" . C ,1u d1• +.:~r1ti11. J 
O Juiz de Ulrelto : Ne,lor •••1•••• Perll•e•lro. z-

2 
1.., ____ .,., ________ ..,. ________ ,. 

IE D 
• Registro de 

da 2• ~?;:uºnPc~,~~!~lo Pontes. Ollclal SubaHlalo, ea 

Pelo presenlt". atendendo ao que Jhe rot 
JoJo Ponce, lnllma Oullherme Alua da Sllu •= 
dlndo em luj!'ar Incerto e li,norado, para th •• ara 
rua dr. Getullo Varga,, n. 90, ne1t1 cidade. p,pr 1 
ela de Cri 1 .200,00, referer,le h prtttaçOa ah,_ 
de terreno n. J 16. da rua Sef1 de Janeiro. Mt11do • 
Primavera". no 2° dl1trllo dute .Y.u1lclplo. Qact.._ 
ile prometido comprar. e II Que ,,. weacere• alf 1 
pagc1mento, 1c b pena de dtcorrldo o prazo lepl dt 
ser o comprcmlno re,clndldo e cancrlada a rt1prcll,t 
çlo, no!I tumcs do Hf. 14, parlirafo 50, do Dttrtlo 
15 de !!eltrtibro de 1938. No,c1! l2u,11U, l4 dt ~ 
19~. O Oficial: Ros,o D1ocl1c,o l'ottlt1. 

FÁBRICA DE FORRAGE 
LINS & FILHOS 

R•ções para aves e animais. MIiho em ~ 
tuba e picado. Farinhas de carne, 

osso~ e ameodo1w. P,odulos avícola 

Atr. llil• Peçanha, 439-T••• 
Nova fgaassfi F., do Ri, 

NOVA AUROR 
TERRENOa Ã ,.RESTAfll 

•EM ENTRADA E aEMJfl 
IAIRRO SÃO JORGE - Baall •• 1-.:: 

tio barata, ramiD.b.oarle d~ S.Uord Boio ~- A 
at, Non Aurora. Clima icaal • ~Udpo •t. 
alruodanria, a la• e f6rç• p1ssudo d11UO d'., 
ta aprQoda prla Prd, ,tara de Nova lfa•H is 
do coo,,_r~çlo, •cada f'III 7:! pru1açõts ·:r .. 
l1• CrS ~'i5, .. 0. Tratt.r 6 n. Rio U1aoeo. . • ll 
("1,111 o sr lhllJ ao local nu 6 na D. Laei•, •• 
r. 1 J 1: u eu com o sr. Ju1•laa B.mlil. it-1. 
t 11 D, 2035,, tth fuoe ~85, rm Non pSI 

---~~-....,....,~-y ........ ----
Curso Washington Laril 

11.\'l'ILOGRA~'I\ 
Re-gh,traJo ua Secretaria de Edu~aç4o 1 

Aprenda daUlogratl~ com eftclenc1a, s 
prOfl"H0ra diplomada Maquina!' r.o\• 

har. c:~e~fN1e ~ ~:s:i ,•-~~ta~A ( 



lclal S b l u st lulo, em ••~ 

'º que lhe lol rtquendo 
es da SIiva, dado ctmo,: 
o, para vir a nu cariorto. 
la cidade, pagar • lm
prestações atrasada do lot 
_Janeiro, ••tuado no "Bón 
Munlclplo, Queimado,, ,. 
Sf' •encerem alé I dlb * 

lo o prazo legal de 30 ili, 
ancelada a rnptcth,a a,ffa 
rafo ó•, do Demto 3.079,1 
feuassú, 14 de relembro 1 
Ponl,s. 2-1 

:oRRAGENS 
OS LTDA, 
oais. Milho em !rã~. 
!lS de carne, o,tras, 
•, odulos avícolas. 

439-T•:, 55 
~ F,, do Rio 

TEATRO E RELAÇÕES 
DE PR0DUCÃO • 

Nã(i l' P'-tr;rnh;H PI . que o prn~rr,so t•nllural de ~ova 

1 i-c di~lund1• 111111to tio ritmo acelerado do seu pro 
J(l:1111;;• material. L' o qnf"_ h~ontec-e u. tódas u-, s.ociedade~ 
ll'f'S :-l•mrllrnnt,•. As fun,;a!-1 proc.luh,·a~. quando em des 

puto. 1111.1rch11m semp~e à lr<1'nte das relações de 
du" q1rnís o PXll:m, .... o cult11rnl P uma ria-. molus 

8-.. mais i111p, 1rtantf?',;, Ü fatn (• que O ll0S$0 retar 

10 ne!-'-C p;1rtlrular po1kr1í rnnstil11i•· uma ameaça ele 
an!t"~i(•.tlo ,lo rilmo desse p_rogresso. "\ come -nr, ~ de supor 

dimino"l"º ra...,0• pt'la ,tt1prec a.à> do-. nilore" imobiliario~. 
em n r o;,.J.t111nP11tt:' pPla rnmpre,•n..; •1o desse prohlema l'm 

erto mais sPrio, i"-t'l P, fH.'lil atualiztçâo fia eduC'al;'fio 
,eu ·\"~ut' pnd"rrmo.~ t--\·itar r,tp distanl'iamento 011 s_cja e, 
11oC'18 ~-cl c-nl 1p,.o !•: p ·1ra <•nmJl,'.l't:>Od(• ln llrl,!e p:1ssu1rmo:
,ro\~lllilllO dt• 11.•:Jhsmo ne~c-s~ ll'I~ p;lra n 11s co locarm11s n o 
um I te e\"nJução que a c1,·1l1zuç-ao da 11o_ssa t.'J)Ol'a exi~e. 
1ufe \ ~ melh,1r <'"~oh ~o"ial desse J'eal1smo '? !\"ão pode 
E qutt,Ji~ novidadP fllll' -..t_>j,1 o •~o\"o Uram:1·•. o Tt.•atro ,10 re~;<~. ilo ,1ual roi H1:1rn:.1r 1 !-ihaw o cxpocule 1uais alto ncs-

i.truló e no pa'-sadn. . 
te Aeredito que seJa a compreensao disso a rausa e n 

el p.-incipal da <·riaçiio em i\ova Jgu:1sHí, d~ nova as,o. 
• 0~- 0 rullural 'Teatrn Exp_1rimentnl ltnl1a f'austa '. já cm 
l"'S\•~ atiddad1• pr,\lirn. Cnn:-;titui -la (·X ·1 11,ivament .. por um 
ple~iarÍo d~ jon'l1' [1lhns ria lt>rra. e--t11Jantt•s e proh•s!-o 
P~~ 1~mar1ort's <~:l .1rt~ 11t~ ~T:l!!alh "~ .. Junior e. :,.:.,)ano ·1:1·,n 
~de. 1 afl•Oci:1ç11n t•~ta l1~nrn1lo ~ efo1t11, or~an1z:1da e ~•ste 
inati('ament • o 1_•n~a10 dll pe;_;i O homem e ns armas ·. dP 

Shaw \ primf'i:...t vi-.t l o ... ,l l'ltm,-.nto t-ô p l le sn~c• ir fl 
(Mia ile muil:\ au !..('!ª- de lL'IOc'~1•l 1ric ,1,f." .. mo ,f'l:,,; logo 
di>Jl<lJ<;, tr-mos qu,.. n~I •r.rnJl' C'"t Ji.111, l !'ie \ Pmos que J;('~:-.e 

eio i-, rm·ontram pn,it~~sr)rCs l'nmo Otto Perrone (' c~tu 
dantes rnmo ~,lio Campo-;. para niio ritdr n nome cte mui
tos m1tr1).., elementos tah·ez mai!) ativo~ e mais capines 

aiD
d3 

o g-rl•mio sur!.!iU como que em surdina. ~em reclame:-; 

1,.m e rrie11tarios. E' de> sl' crer que a idéia tenha sido co
linh&d3 l''.BUtelnsamente em pnuco l'o:.!?• por muito t<'mpo. 
para eur~ir º'."i.1!1 d_o proposii(,. repentmamente em plena 
1u-.idade e chl'1l'ntm, 

O nosso públiro uão po1le deixar de :-enlir a mai~ vi
va ansiedade pt>la PnC••naçlo ,le'-sa magnifica peça. a que 
não pode deix~r tle se i!lrluir o tlesejn. n:io me1~os yivo, de 
ronbecer em pe~"'ºª os nos~ns jovt-ns artistas e pioneiros 
d• Escola Reali,ta da Arte flramâtica 

Os en'.'-aios de~-.a magnHka peça já estão se proces~.n 
Co normalmente nos estudio~ da t'ine Sol. 

A:",'TONIO LINS 

,.. .................. ~•-•!9• .. ·~•ltc.'>•a. 

OFICINA fVIECANICA 
SOLDA EL!TRICA E OXIGEtslO 

Serriço de torno mecánico e plaina. consertos de má
quinas em geral, reforma em motores de combustão 

interoa. montagem e assentamento de 
máquinas de qualquer tipo. 

BITTENCOURT & ALARCÁO L TDA. 
TR,t..V 13 DE MARÇO, 24--TEL. 136-NOVA IGUASSÜ 

......... ~·-·---·--·--·~•C>• .. · .. • .. ·' 
ll?omarca de Nova lgaass6 

E OI TA L 
h Ptblicação de documentos, em proceu:o de loteamento de 

terras, como obaiJCo se declara : 

Henrique Cuque Estrada Meyc:r, Oficial da 1• Clrcu_nscri 
~ do Rt~hlro de Jrr.óveis da ComHca de Nova Iguas!lu, etc. 

Pelo pruenle edital com o prato de dez diu e r,ublica
~o per três vezrs laço ,.'aber que por Maneei de Souz::i Car
lllbo .e 1ua rrulher, d. A~nlcnia Rodrigut:"s de Carvalho, fora"! 
~tpu1l1dot note cartórjo, para inHriç~o nC1s termos da lei 
truladcn do loteamenlo de terrae a planta, os litulos de do

:r.lo t ttais documtnto1 referente's à seguinte áreiil de terr~s 
p 111 i:-ropriedade: _ Terreno de1merrbr;ido da fazenda a 
Ollt, com a •rea de 39 880 metr os quadrado,, com frenle 

t"O: a Estrada da Raia Por onde mede 200,00 metros, pe~o 
li) tlQarrdo de que~ do (erreuo olha para a Estrada me e -.oo mehos. pelo lado direito 218,87 rr:elrOS por :,nde f,o;· 

1 com • Fazenda do Morro Agudo, mede 202,. me E;: 
::•do e11a irea localizada a 239 00 metros da esqu,ra ,:a 1 . 
llo a No,a de Morro Agudo sito• no to distrito deste un c1-
JU1,1°'1 do perimetro urban'o. Para efeito de im~ug;~ç~.~~ po; 
._, de terceiros fica marcado o praz.o legal e ,;1 i'ello 
• Pt'e da Ultima publicação do presente. Par_a c~nstar ~ttxação. 
Díoo knte e Outros de igual t eõr para pub1lea5 ° e f3 de se
"-b e PillHado neua cidade de ~ova lj!uUSU, ~º~,,, Oliclal. 
, 11:ntte 1954, Eu, H,n,iq1u Duqut E~troda ·,/),u, 3-3 

tvo e assino. Hu,rique Duqi.t l:.slroda ' ty 

Contratos d~ ~ocação 
~º'º proprleU•iu de prMlo ou eçarlameoto •t /1~! 
Ct K•do a rupf';t1u a locaçio exif!e::nle. em v r u~ 
~ tontra.to por ,n1-1trome-oto partic.:!,.,·ar. uma vez re~1 -

~· bo REGISTRO OE 11TuLOS E DOCUMENTOS. 
11- S,ro,ldC:ncla loroA o cootrato um,docume_o~:r~~~~ 
... OO;n •ailldade. contra tercelroc - .uturos 1D 38 

lt •~t<lo Jo cotilralo (Cod. Clv. - arts. 135 e 
1 1

• 

Oa.riório do 3 º. Ofício 
lt1a °h OVA IGUASSÚ 

• Getlillo Vargas, 1'2 - N 

·- '--

CORREIO PA LAVOURA s 

• •••••1•~~~e•••••••••••••• ••••~~ INDICADOR 
f~ 

A\GOIRA\I 
1 - Ainda mais confortável 1 

2 - Maior potência 1 

3 - Novo motor 

4 - Maior capacidade de carga 1 

5 - Parabrisa panorâmico 

ll/lddlo•• 

1 
E A SUPER QUAUDADE 

o,. Pod,o Regina Sob,lllho -
!ll~dtca operador. Parto•. -
Consultas diária• das 8 b 12 
hs. - R. Bernardino Melo, 1839. 
sala 11, tel. 284, Bdll. Cocoua. 
I! das 12 ás 16 horas oo Centro 
de Saude e Hospital de lguauú. 

DR. AMIR FRANCO - CII· 

1 

nic~ Geral - Aparelho reapl• 
ratório - Tuberculose. - Ru• 
Mendonça Lima, ~- Da• 16"h 
1d horas. .... 

A dvogad• 
º"· PouloMoc~do-Advo-gado 

.- R. Uctullo Vargaa, 87. Fone: 
282. - Nova lguassú. 

I ;~~¾~df ;;f ~;;~~;;:~~J:;;;:;. I ................................. ,.,.~ ... 
Dentletae 

lvil Gonç~f••• - Clrurgllo 
. Otnll,1a - Diariamente das 8 h 
18 horas. Rua Bernardino Melo 
n. 2139. Telelone, 314. Nova 
lguassú. 

CLÍNICA DE OLHOS 
=DO= 

DR. CARVALHO DE REZENDE 
Ocufo,ta do 1. A P. T . E. C., d;\ A'lsociai;Jo dos Emrrf~;1Jos 

J,, Comtrc10 e da f11nd.i\JO Luiz Gama f1lhu 

CONSULTÓRIO: 
Av. Z8 de Setembro, 9 (Sob•.) 
Tel 48-4365 - D. Fedcral 

HORÁRIO: 

Diàriamente dH 14 á~ 18 hi-. 
. .\os ~abadus. das 10.1.s H h~. 

FOTO ELITE Atendo-se • domicilio parll casameot_o. 
Rotrutos 111ra documentos em 80 m1• 

nuto1. Especialista em rt:prodaçlo de retrat-0s a crayon, sépia e 
óleo. Vendai do m6quioas, filmes, quadros, saato, e alb~u. 

Ruo Marechal Floriano, 22•i-loJa-Tel. •13 - Nova lguonG 

DR. JAIR NOGUEIRA 
CIRURGIA GERAL 

CONSULTÓRIOS: Rua 'lal. Floriano, Zl61. f• andor, sala 6. 
Ttl. Z-'5.J20. 2ª•• 4•• e 6u, das 9 às 12 e d.3s 15 às 19 ho1as. 

E 3as, 5ª' e sábados, das 15 às 19 horas. 
Praça da Libcrdadr, 50 Ttl 12. 3•', s•• e sabs., das 8 às 12 hs. 

RESIDENCIA: 
Rua Mal. Floriano Peixoto, H57 - Tcl. Z61 - Nova lguas,ú 

QUEIMADOS 

RU 3EM SILVA - Cini,glao-
1 Fazendas de Madu- dentista. - Ed. Ca,laca, 2- ••· 
, 1 dor, •· 210. T el• Fone, •l-5951. 
reira, Morro Agudo, Rio de Janel,o. 

São José e Tinguá ---------
o,. Pedro Santiago CoHla -

Cirurgião Uentlsla. Ralo X-(Edl• 
llclo Ouvidor). Rua Ouvidor, 
169, 8• andar, safa 811. Tele, 
lone, 43-6503 - Rio. 

(Situada.; n1 Município de Nova 
l~u,,~}Ú. E::-tado do Rio) 

A Santa C~sa de Miserícór-

1 

dia do Rio de J <1.neiro. na qua
lidade de núa pro-prietária das 
duas primeiras fazendas e de 
plena propnc-tána das duas 
últimas. chama a atenção dos 
interessados nas aludidas ter
ras para o Protesto Judicial e 
Notificação que interpôs no 
juízo da comarca de Nova 
tguassú, cartório do 2° ofício, 
sito né\ 1 ua Getulio Vargas, 78, 
que ap:·eua e examma a si
tuação jl1ridica das fazendas 
em apreço. F'az sentir. outros
sim, a qu2\quer interessado, 
indistintamente, que nenhuma 
modificatâo. lotPnmento. des
membramento vu venda pode
rá ser feito, das aludidas ter
ras, por quem qu~r que seja, 
1enão pela própua Santa Ca$a, 
(mica proprietá1'ia das fazen
das ~ferid:4.S. 

Mh:ittro Lofay1tfe dt Anc!,ada 
Provedor 10 

D••l'••hant• 
Daaiião Gonçol•os - (ContadÕ. 
res e Oespac,aotes). Serviço• 
comerciais em geral. Rua d,. 
Oetullo Yargao, 22. Tel. 208 :... 
Nova lguassú. 

eeNSTRUTf)RBS. 

João Slmonalo - Construtor 
llcenclado. - Bncarrega-1e de 
construções e recona1ruçõe1 em 
geral e sob a~mlnlstração. -
Res.: Rua Marechal floriano, 
7036- Casa XI - Nova lgua•16. 

Robe,?~ Batoal Sot1re1-Cona
trutor llcenclado no Munlclplo 
de Duque de Cuias. Residente 
em Nova lguassú á rua Edmun• 
tto Soarts. 304. 

NOVA GAROTINHA 
e11Fé B B11R 

Bebidas de todas as qualidades 
Comer bem todos gostam. mas para comer 
bem só no Restaurante NoH Ga,ath,t... 

R15lauronü d, f)rimeira o,cüm.. 
Peti!queiras , portugucsJ 

ALMEIDA & CIA. LTDA. 
R Marechal Flori3no, 1983- Tel. JZ9-Non l:rous6-E. ~o Rio 

Vende-se casa nova, com ~ 1 
qnarlos t10m2). sei• (rnm21. 
coziohs, banheiro <' tchuvE.-lr o, 1 
varaod8, paredes r-xtE'rnaR de 
um• vez (tijolo• 20 x 20), teto 
de lage, tequeade, éj!ua local , 
canalize.da para o intf'rlor. O 
tnrtDO é proprlo para e viá
rio medindo .füm x 70m Acel- 1 
ta•~e troca por predlo n,u ' 
p~oxlmlda_de,e d:~ Nova JguBR• 
ou. Preço. Cri -'>ll.000,00. (Ou
tra~ lntormaçõe, com o er 
Jorge Ferreira Leitão - Tel, 
22-as10. rt•• 16 às 18 horas, • 
exceto aoe sabadoa e domin-

SE~RA~IA INDEPENDENCIA 

gos). 2-2 

oo,a,aOOOIOOGOOOOOOOO 

AI du88 e• .. • à ugaffl•Se rua Terezlobs, 
si6 '}'rotar na meerna rua n· 
lbG: em Nllópollo. 9 

----------
Madeiras e Materiais para <:?oi,i.truções. •- Ferragens Tintas, 

eat. e1mento, Tijolos , ·relhas, Manilhas, etc." 

FRi.HCISCO BARONI & FILHA 
Rua 
TEL. 

Ministro Lira Castro, 
IIIIJVA IGUASSÚ e. 

.-

556-A 
DO RIO .. 
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Vetos do fJ r e fe itoj 
ás Resoluções 321 e 359 

Com n-fere,ncla A puhU ç.5n fl"1ta n1•1tc Jnrnal pela 
Cloe Sol. S A. o Gab1ne1e dn l'rl'feilo p,..do no!f a puhllc,a 
çlo daa razõe1 doa \'Olos q11t• fnrain oposloit nos prnJf'lO!I 
do Resoluçõea que doa,·am 1\q1tf'lu h11Justril1 imli\'els do pa 
trimonto munlclpal : 

("1' ~rio DI\ LAVOURA 

-•-.-·~-·-·-· .. -·-· .. 
BAZAR AMERICAN O 
Ferragens , Loufa• , Tint• s, lUuminlos e 
erlstals. llrtlg o~ elétrleo,, B rinquedos, 

Papelaria e o ble tos para presentes. 

IB.ntAos 1'1ATTOS 
VETO com fundamento no 1 1•. do 111 ti •n R1. di1 lel n R ua. M h 1 F 

IO'l, d 1,, d~ lrvor.,ro de 1 UI, p r cnn IJ , I• llrgal • arec a loriano Peixoto 2029 
Rnolu lo n 321. d• JO d• moroo de 195.\ dessn co·endo C'• NOV" IGU,..SSU' - E. DO RIO ' 
--r•, que- autoriza o E.xetutlv,, • c-onredf'r JH lo pnzo de '!O .. ••••..a-49 • 

1 Televisio 

O QUE 

•n o•,• Utillzaçlo df' 6rea dP tt"rr.1 pertenrer'1tt• ao phtrimon .. o 1 • • --~••••••••~• 

::u~~~:;1: e d11 outras 11rovldC'ncJu", pelas ruõea ab IXo ar """"""'"'"'------------------.-.-_ 

Devidamente, • utorlz ido p la ResoluçAo n 91 deo 3 df" 1 o Vo Ia n t e D p , t . 
d•zm,bro d• llMQ, o m•u anttt .. or nesta Pret,Ílur~ baixou u as a r Ias 
o De-cttto Exe-cuU~o n. 40. df" 2 d~ agusto de 19:r,o_ atravfa 
cio qu• I doou ao ~ue.tico Ch.:be Aliados. rntld• c!e esportiva 
aedl•d• neste- Mun1dp10, uma 6rf'a de terra c-om a superlidt" 
d• 9.867 (nove mil oitocentos e 1rasent.it ~ s,te) metros qua ::;!º!;:~~~~~- no bairro Santa Eugenia, nf"sta dd_.de, 1• d11• 

llli no radioamadommo ama f:uca uma 

Completando esses dJptomas legais "• multo espeC'l• l
mente, o di1po1to no arl 5• do ultimo mencionado, a Prf'ftl
t u1 • outorgou. •m 13 de janeiro de 1951, 011 notas do tabe
lllo do 4° Oficio desta c idade, a tls. 99v, do Livro 139 C/V 
• competente escritura de doai;Ao, por força da qual trenste: 
riu à A110<:t•çlo be-nericlada o •eu domlnlo 1obre a ilrea de 
terra pré citada. 

Vem agora • Resoluçlo vetadu autorizar o Executivo 
• conceder, pelo prazo de 20 (vinte) anos, l Empreza. Clne• 
m•tocrafica .. Clne sor, o dlrrlto de utilizar gratuitamente 
aquele mesmo Imóvel, o que nln t mais po111ivel ser feito 
::~~':~n~~~de 13 de janeiro d~ 1951, se de~lncorporou do se~ 

Estã evidente, portanto. que nlo podf', t-m fac-e do ex 
poalo. subsistir • autorizaçlo h·11sl hv1o consubstanciada na 
~Holução n. 321, pon,1ue, agora. de forma algum•, seria pos· 
11vel à Muoidpalldade usar a menttl.'lnada autonzaç;io. 

Ate a d11poalção constante do art 4• da ResoluçAo 
on ve-tada, nlo tf'm moUvoa para subsrstir. porque a Ruo• 
luçlo n. 53. de 2-t de dezembro de IQ.ffl, l('g!slancto cm carâ• 
ter 1en~r1co, estabeleceu que rsUo ls(•ntas de quJisqu~r t r .. 
buto:1 munlclpa s as ir.dustrias nm similaru que.- se estlbe· 
lf'(• ln ern nosso terrilorio. b póte•e <: .1e se ajusta à ETpreu 
d<t que coc1ta a Resolução vetadi1. 

Por f'SSH r•zões, sou lf'v&dt> a opor veto total à Re 
10Iuçlo n. 321 e que espero ver acolhidas J')Or essa Colenda 
C• rm.ra, pan. o deito de ser aprovado o veto. 

Voh e à Camara Municipal pana os dcv dos fins. 
Pre!elturo l\lunlclpal de Nova lgu ssú, 16 de abril de 1953 

VETO com fuo d•mento no § 1°, d() art1go 81. da LN 
OreanJca das Munac1palidade!I, a Resolução n. :,.~,. de 6 de 
agosto de 19.53, deua Colenda Camara. em que se d~clara 
qu.e "'fica cooct'dido. pelo prazo df' 20 anos, o direito à uttli
uç.o de uma Arta de terr,1s e cli outras prov1denc1as··, por 
c-o1rs1dnâ la coat.r,na ao mtereue publico, oferecendo, como 
ntizões dessa dedslo, as que v~o abaixo tnunc11d;n. 

Eusa Colcnd~ Camara, •lravés da Resolucão n. 321, de 
30 de março de 1953, havia ddiberado no mesmo senlldo em 
que o fez agora. pela Resolução n. 31;.9_ 

Motwos outros, de inequivo("a procede-ncia, exigiam 
dnte Executivo o veto àquela Rnolução e nlo me consta 
QUf', 11ite hoJe. ttnha essa Colenda Camua 1e manifestado 
"6br" o mesmo. Como, pois. n.llo tendo ocorrido tal manltea
taçio, Poi:feria ess• Egrégia Camara .1prec1ar t.• votar projtto 
de Resolu-.ão que envolvesse ma1l·:-ia absolutHmente ldénticu? 
Admita-se a hipótese improvaw-1, mas admlsaivel. de que 
~sa Colenda Camara v<nha • rejeihr o veto opoato à Ruo-
lutão o. 321. E que ocorrer6 t que, pelo ml'nos p0r fôrça de 

Leva ao conhecimento do poTo deata cidade, que •e 
acba ln1talado à rua Mlnlolro Mendonça Lima, 48. 

e Volante Dnaa P6trlao1 eatt •ob a compe. 
te.te dlreçlo de Eduare:e Raymundo Msrllna. que 
atende dltrlamente com aulaa a qu!llquer bora. 

AO tlOLA#TE DUAS PÁTRIAa 
1111 Mia. Meado1ç1 Llm1, 46-NOV.\ 1Jl!,\SS0- E. do Rio 

. ,Â Â Â 
. .. ; .. F\JNDAOD EM 

·rI:ELHO · % 
BARBOSA ~ 

~111111111mq~ 

CASA 
Peças - Access6rios - Oficina 

TUD O PARA S UA B ICICLETA 

Rua Mendonça Lima, 48 • Mova lguassú 

Mário Ciuimarães 

ti~, uma blosoUa que coovém 1erem coabfd.l- -
mitaçUea 11.110 t4o pouca,, tão boa• e tão 1~_ 
manter o alto padrão de claaae 111.&i.l unlcta~ 
como JA lol dito, e com ruão. Nada do poljllca, Co 
cu.ssõe• religiosas. nada de com relo .._ 

Fa~a do "Diário de Hotldas" o sea 
O Mo\TUTINI DE IHI0R TIIAliEM DA CAPITAL IA 1 

:~ x .... .-:-x-:-:-:,,.-: .... ,......-:..,~....-..-,.,.A-M""+t41111• 

BAR E RESTAURANTB 
Cozinha de 1•. o rdem. - Pell1qael
ras à por tuguua e à brullelra. 
Bebidas oacionals e e11rangelru. 
- E•peclalldades em lrlos e 0011-
servaa das melho res procedenclas. 

H~R-IDA • RIBEIRO 

Dr. Eduardo Silva Jnnir 
ClRUl<OIÃO DENTISTA 

C O N I U L TO 11 O : 

RUA MARIO MOUTEIRO, • 
NILOPOLIS 

Fernando Nunes Briga 
== ADVO G" D0 S 

ESCRITOR/O : Av. Nilo Peçanha, 38 -1° an dar - Sala 
H O R A R I O: Oià riamt•nte da~ 9 às 12 horae 

lf' • a empresa beoeflc.t.ada ficam com o dHelto de frwcão de -----------. 
~:=.~~6::1~i·d~i;:1monio m, nlclp '· quando apenas deve Seguro de vida , a o u a 1 1 1 o I o e a 1 ~ D II a e • , 1 t I r : o o e '°'-

Por outro lado, a Resolue!'lo pre\.'ê a htp tese do retor- AcidenteM Pl•ssoals e do 
no •o património munlcJpal do tmovel de que <·oglta, no C'H0 Trabalho. Fo~o. Automó 
de dissolução d1o emJJresa bt-ndich,da, mas, deixou de prevtr veia, Fidelidade. 

;,:r:,!º {'~~1~u;,!:v:;~u~_. 0":: :i:~c!º 0 ã;~~s~~g~~ ~~~!~ Roberto Cabral 
de se murur das c• ulelas para a t-VE-ntuahdadl'" de não serem, CORKE roR OFICIAL 
Jamais. mid1d11 t-uas constru,ões. A Prde1tura nlo pode 
ficar desapas~ada, por um tão largo l3pso (20 anos) de lm6-
vei. de seu patrlmonlo. e que t1tartio mortoi,, 1mproduhvo1, 
t-m mãos de t,rcelros. 1 •-_::::::::::::::::::::• 

Apreciados por nsa Cole-nda Camara 01 dob veto1 
OPoflos, este Execut1Vo ter, o c-nnJo e o pntzc-r de endere
çar-lhe projeto de Rcolutão consubstanciando a providenc-1a 
ptte,mt.uda 

Por ora, t-n~ndr, que uma e outra nlo podiam deixar 
de ser vetadaa "• com as r&i.Õ\."S t>Xpostaa, upero qut! os ve, 
toa I j1tm aprov11dos. 

Volte à Camara Mu.ni('Jpal pari 01 devidos fins. 
Prefeitura Mumc1pal de Nova lgu111u. 18 de aso.to de 195J. 

1 

LUIZ Gl.''IMARÃES - P1ddto 1 

Oficina Mecanica Agostinho 
:se 

Consertos, Reformas em geral e Aces• 
aórios - Salda Elétrica e a Oxigfnio 

- 8enica ele Torna, 

PINTURAS EM GERAL DE ESTUFA RAPIDA 

.n&oSTIIIHO JIIIAB'l'IKS DUARTE 

llnl *· Tlbnu, 60 - TIi. 124 · IDH IUDHSd · B. do HID 

1 

A~MAZEM IND}~PENDENCI! 
Seco• e Molhados. - Bebida• uaclonals e eatrangtlr•• 

llrtlgos de t•. qualidade. - Entregas r6pldaa a dom <Ili• 

PALl.,ADINO & CIA. 
Praça da Liberdade, 84 • Tel. 424 • lova lguasaa 

SERRARIA NOVA 
Distribuidor•• do Cimento MAl'Á e de !erro em rieral. Tiniu Yp!NIIP ~ 
ras e l lsterlafs plira con1truçõe4, I.ouça!I Sanitária• Maotlha111. FetnlP~ 

fo'"abrkantea de calx&R t.• c.-arrocerles para CAMISlfOES - Móvel• e 
Esquadrias ~ Carplutarlu. 

AlberLo Cocozz~. Industria, LSJonra e 

~ 
f DIF ICI O P I OPIIO 

nua Bermrdino Melo, lft35 a 1849-Tels. 44· J 'I e 196-fflU 1 



'/BEIRO J 
1954 (Em frt• te l llllfl) 

ESTADO DO 110 
•• : : - • • .. .: ••••• : ...... ;l, 

Silva Junior 
DENTISTA 

TO RI O: 

[O1:iTEIR0, 221 
ESTADO CO RIO 

~s Brigagão 
17-Nova /guassú 

m8NCIA 

~ t96-n
ovn rnunss~ 

CORREIO DA LAVOURA 7 

Se~ões e locais onde de
vem votar os iguassuanos 

Nova lguassú 
t,tASCUL INAS 

Neto. no Cortorio do Re,:tisto 
Ch·il, à rua G. \'argas. 124. 

VOLl(SlV AGEN 
26 ~eç;llo, ,Joüo, de Jollo Teo 

doro a Joiio Zeferino Pinhei-
1• f.ecfto. letra ,\. de Abu

,. Gen<'i-io I omllaek a Ag
~~~do tliai- nutro, no C'u~l•glo 
Lt'flpoldi1, 1) r. Mal, Floriano. 

1~t- f:CÇAO, letHI A. d<' Agnel 
d - srinres dn C'osto n Alfredo S,~-i. no Colt·gio Leopoldo. 
• 3• :.,e~•ilo, leira A. de Alfre
do· Alve!- de Moura a Amaro 
jlo~a Rodrigues. no CukA"iO 

u;,r:~~-i·o. letra A. de_ Amaro 
Ro~a de Sousa a Ar1 Paulo 
Ba~celoi,;. oo Coh'.•gio Leopoldo. 

5• ,eção. letra A. de Arl da 
Paz e ~ih·a s ,·\tto Pereira da 
Sil;R, no Colégio Leopoldo. 

r.,• t-eçAo. letra A. de Athos 
Joi-é Rodrigue!-,, a ,\zurl'-m ~fe
io Franco: e letra~ H, d_e Hum
berto Couto a H)'rohto Pa
quelet. K. \\', de l\'andir Tei
xeira I.eite a Wolfram Cune
Jtmdes Pereirn. e X, no Colé-

ro; letra L. de Luiz Carlos Moo 
teiro do~ Snnto:, a Lvrio Alves 
Aragão: e letra P. ·fie l'edro 
Hosn de Aguiar n Pulcherio 
Prado no Cartorio do 10 Oficio 
à r. Mal. Floriano, 1058. 

27 seçao. ,José, de José Aui
lio dos ~antos a José Cham
barelli, no Cartório do s• 011 
<.'io. à rua G. Yargas. 52. 

2~ seçüo .Tosl-, de José Cbam
bareJli F.0 a Jo::s~ Hermeoegil 
do de Frcita::-. na Cine Sol , à 
r . Paulo de Frontin, 26h. 

29 seção, José. de José Her
mida Cid a José Osvaldo de 
Sou,a, na Clne Sol. 

30 seção. José, de José Ota
,·io da Silva a José Teles de 
Menezes, na Quadra do I BC. 

Vendem-se no Posto Sao Geraldo, novos 
e semi-novos, á vista e facilitados 

Furgões, Pick-ups, etc. . 
31 ~eção. letra L. de Lacvr 

.\maraJ dos Santos a Lu I z 

"'~• 1:e%~M~ ntonio. de Anto-
cio .\t1rahilo a Antonio Jna_
quim Borges. no antigo EdiLi
rio do Fórum. ,obrado. 

Carlos Gomes dos Santo::-, na 
Agência do I.A.P.c 

32 seção letra M. de ltacci
ni Giu:-.epi a J\IenrvaJ Schen 
kel de \lelo e Silva, na 1-\gtm
cia do l.A.P.J. 

;1~ seç•o. letra M. de Meno
ti Pereira de Sousa a Murilo 
Silva Brito: letra N, de Ni\•ar
do Belizarlo da Silva a Nu
nan de Lacerda Barbosa, e le
tra Z. no escritorio do Des-

Rua Ministro Lira Castro, 122-T et 148 
•• ,eçüo. Antonio. de Anto

nio Joaquim Costa F.0 a Aoto
clo de ~.:.. Neto, no antigo Edi
bcio do Fórum, sobrado. 

9' seçAo. Antonio. de Anto
nio Santana a Antonio Zaca
rias: letra, G, de Gilberto da 
su,a a Guy Berçot de ~!atos. 
e T, no anti~o Edilicio do Fó
rum. :-:obrado. 

10 Feção, letra B, nos Servi
ços Auxiliares de Educaç.9.o 
Pública, • r. Otevio Tarquino, 
33. 1•. 

li ,eçfio. letra C, de Caeta
no Bento a Claudio Teles 
~actana. na Di\lisSr, de Enge
nharia, ê r. Ota.,w Tarquino, 
83, to 

12 seção, letra l'. de Clau
dionClr \'ital da SilY;} 3 Cus
todio Toledo: e letra ,. . uo 
Cartório do 6" Oficio, ;\ r ~tal 
Floriano, 2035. 

13 secão, letra U. de Dacv 
Pinto do!I Santos a Djalmà 
\1eira, na A,;,.soc:ia1,,;ao Hural. 
• 14 seçfio, letra D. de Djalma 

Xa\"ier da Rocha a Dun·aJino 
de Sousa: e Joaquim. no E. 
C. lcuassú. 

15-"çlio, letra E, de Eclair 
de Araujo a Erdino Barros da 
Silva. na Agencia Municipal 
de Üllitlstira. 

6 seção, letra E, de Era
cbe Candido de S1 usa a Eziu 
Rc.cha B.irretr~ · lel1a ü. lia 
A. A. Fi1ho~ d Jn·uassú 

1~ stc:1 letra Í rle Fahia
no de (ri Lo Soares a Fran 
ClSC,, ,;ornes Almeida. 110 l en 
tro dt S-1.Ude 

18 8 1,,d.o, letra F de Fra o 
daco_ Gorr.es de la tro a Fui• 
ienr 10 Iumz: e Ietr.:1 H. ue 
Roqu~ furtadr) S1J\.·el: .. a Ru8-
:-,ni u1l Josp rn, ( artório 

0 - l)l "'to r G \: :;1rgas. 71S. 
9 eçã ,, letra li, de Gabi 

tJc,t:o da Silva a C1lherto 
F •nt:. de Morai•. no e. E. 
; E.:;peranca e Car1daC1e. ter-

; r Bernardino Melo, l57!t. 
ti; ••tão. letra H. de Haee;1 de Lemo, a Humberto 
F! n~,n dos Santos, no e. i:;. 

perança e Caridade, sob. 
i!/~çáo, letra J; José, de 
~ 

21 
eodoro do rarmo a ,Jo

Bra Jgo, e letra Q, na Legião 

Nova 
pachante Altair La vinas. à r. 
~tal. Floriano. 2039. 

34 seção, Manoel, de Manoel doria de !lendas, lado esquer
de Ab1·eu a Manoel Lucio da do do novo Ed. do Fórum. 
Silva, no escritório da Emprê- 46 seção, destinação identi
sa !mobiliaria Guimarães Ltda., ca a da 44 seçiio, na Inspeto
à r. ~!ai. Floriano. 2168. ria de Jtend6s, lado esquerdo 
Lu~; !ei~i~~~~"~!~addtsgz:'. do novo Ed. do Fórum. 
à r. Getulio \' argas, J 14. F E M i N I N A S 

36 seção. letra N, de :-labor 47 seção. Destina-se a rece-
Daniel Diuiz a Kival<.io Barbo- ber os votos dos eleitores 
sa,à r. GetuHo Yargas, 122. sob. cujos nomes não constem das 

37 seção. letra O, de Oacir listas das seções da Zona e 
Tosé Epping:bans a Osmar Go- dos eleitores cuja mesa re
mes de fiá, na Agencia Ford. ceptora não se tenha reunido, 

:l8 seção, letra ;), de Osmor no Instituto Jguassuano de En
Gomes da Sil\'a a Osorio Ro- sino, rua Bernardino Melo,1757. 
d1ignes Monte!--. no Cartório 48 seção, letra .-\, de Abdeu 
do W' Olitio. r. G. Vargas, 42. Arnin Farah a Alzanira da 

:39 se~·;io, letra P, de Palme- Sih·a Filho, ao Instituto Jguas• 
riuo 1\nt-oelmo a Pedro Romão suano de Ensino. 
dos Santos. no cartório do 4° 49 seção. letra A, de Alze 
Oficio. • r. G. ,-urga,. 67. nira Xavier de Sousa a Arle-

40 seção. letra R, de Rafael te Gonçalves. no I n s ti tu to 
Antonio de Sousa a Roque lguassuano de Ensino. 
Franco de Medeiros, no Car- 50 seçil.o, letra A, de Arlete 
tório do Hegistro Civil. à r. Inácio de Azevedo a Azeliaa 
Mal Floriano. 1962. sob. Ana Pimenta; B e C, de Cori-

41 seção, letra S, de Sabino na Francisca da Silva a Cus
Batista de Barros a Sebastião tódia de Sousa Fonseca, e F, 
cte Oliveira e Sil\"a, no Cartó- de rabiola Cham Martins a 
rio do lúº U11cio. G. \'argas, 126 Franklina dos Reis Teixeira, 

42 i-;eção, letra s, de Sebas- no Instituto J. de Eosino. 
liúo Onofre da Silva a Su- 51 seção. letra C. de Cacilda 
cupira Ramos, no cscritorio .\ntonia Maia a Corina de 
r.Je corretagem de Antonio S. Freitas, no ln:;tituto I~uas~uu
Pinto. ú av. Nilo Peçanha. 47. no de Eo~ino. 

43 seção, letra \V, de \Vag- 52 seção, letra D. no lnsti-
ner Cipriano da Sil\"a a \\'ao- tuto lgua1:-isuano de Ensino. 
dir Fernandes, no Cartório do 53 seç.9.o, letra E, de Eda 
11º Ofício, à r. G. Yargas, 49 rrancii.ca da C'ruz a Erecina 

-i-t ~cç.9.o. ,lcstina-se a rece- , 1:·ernandes Conde, no Grupo 
ber os votos dos eleitores Escolar Rangel Pestnna. 
cujos nome'- não c:onstem das 5 t seção, letras E, de Ere
lista8 das i,;eções da Zona e nita Freire de Siqueira a Eza 
dos eleitores <'Uja mesa :-e- n1 Pereira d0lS Santos: I, de 
teptora niio i:;e ten.ha reuni- J;-a Lobo F~anco a Jgoli_ua de 
<lo A rua Bernardino Melo, Sout,a l\1uniz; L. de Lu1za de 
2059. Marilac Castagnet a Luzinete 

45 seção, destinação identi- Nascimento Fernandes, e N, 
ca :1 da 44 •eçno. na Recebe• de Noemf Rosa dos Saotoa a 

'j2 eira de Assbtencia. 

Fazendas de Madureira, Morro Agudo, 
Tinguá e São José Pat ••ção, letra J, de .Jaee

Fer, Ahes Marinho a Jorge 
"'-••-~Ir~ Magalhães, na A,so- A Santa Cua de Miseric6rdia do Rio de Janeiro, 
iiº l omercial e Jo<lu:strial, u6a proprietAria das dua_a primeiras fazeada111 e_ plena 

t-l Mal. lloriano. 24,:-t. proprieilria daa duu 61t1mt~, ~orna ao coobecimeoto 

Iguassu' E. elo Rio 

Núbia Ribeiro Mascarenhas, 1 M i g u e I e ou to 
no Grupo Ese. Rangel P~stan•. 

55 seção, letras G e Z. no 120 seção, letras A e B, na 
Grupo Escolar Rangel Pestana. loja da rua H, esquind. da rua 

56 seção, letras H, S e U, C. 
no Grupo Esc. Rangel Pestana. 121 seção, letras C, D, E, F 

57 seção, letra 1, de Iara e íl, na loja da rua H, esqui
Rodrigues a Isa Auni, no Gru- na da rua C. 
po Escolar Rangel Pestana B I f d R 

58 seção. Jetr•s J, p e Q, e O r O X O 
no Grupo Esc. Rangel Pestana 

59 seção, letra L, de Laçalet 
Rodrigues ~ilva a Luiza Ma
ria dos Reis, no Grupo Esro~ 
lar Rangel Pestana. 

60 seção, letras M (exceto 
Maria 1, V e Y, no Grupo Es
colar Rangel Pestana. 

fEMININA 
158 seç1lo, letras M. N, P e 

Q, no J.actario, à av. Francis
co Sá. 

Mesquita 
MASCULINA 

168 seç!lo. letras D, Joa
quim, K e Q, oa rua Emlllo 
Uuadagni, <lepois do o. 1618_ 

61 seção, Maria. de Maria 
Acosta Castilho a Maria das 
Dores C o e I h o Pereira, no 
Grupo Escolar Rangel Pestuna. 

62 se{;ã0, Maria, de Maria (RepubJJcadas pôr terem s.ai~o 
das Dores Pereira Fonseca a com tncon-eções). 
:\1aría de Lourdcs Jesús, no ----------
Gl'upo Escolar Rangel Pestana. 

6a seçilo, Maria, de Maria 
de Lourdes Lopes da Silva a 
Maria Ruth Torres Pereira. no 
Grupo Escolar l{ungcl Pc!-.tana 

64 ~ecüo. 1laria. de Maria 
de Sá Lourenço a Maria Zenl. 
e letras R e W. no Grupo Es
colar Rangel Pestana. 

65 seçilo, letra N, de Nadir 

,-,.J~t11Lf! 
J I' SILVEIRA. 

Pereira a Noemí llibeiM dos Se1·a soldado de ... 
Santos, no Grupo Escolar Ran 
gel Pestuna. 

66 aecao, letras O e T. no 
Grupo Es(;. Rangel Pestana. 

Concl..1ão dn 1 • p~gina 

nlma de todos: "Se você não 
tiver posse!;-, dê sangue para 

216 nc:ão, rua Marechal Fl,i• ~e~os~~~~!re~~r Cqã;ece;~~IQ
1i!~ 

riano. 2-108; 217 s•çõo, rua Me- j)eSsoa, mesrno 85 m<tis pobres 
rechi:,I Floriano, 2137; 218 u e mais modestas, poderào pi:ir 
çao, ev. Nilo Peçanha, 23, 1º; ticJoar da b:,talha oferecendo 
219 Hção, sala da Fiscalização "'lgo de seu para óji.da 80 da Prefe1tu1 a (porão); 22.> u- d 
ç~o, Car~ório do 90 OI1c10, á ~~;

1
:.J~ta e~t~~~•~~:! sr;:~~~~ 

rua_ Getuho Vargas, 56, e ~U tãculos à humariidade dizi• 
,-çao, Barracã~ de ltran~as mando boa parcela d~ vidas 
d: rua Mel. Floriano, esquina 

I 
LltEis. 

d travessa 13 de Março. E' um l'lpêlo que fazt-mos, 
NOTA: Estas se.;ões rece- atravé-. da noss& t ibuna, a 

berão os votos dos eleitores I todo brasileiro. Ajude no que 
cujos nomes não constem das 1 !or preciso. dentr'o do possl• 

\ 

listas das seções da Zona, e vt>I, as c,,mpanhas tão nobres 
dos eleitores cuja mesa recep- que se movem c-m prol do 
tora não se tenha reunido. 1.:ombate ao cãm.:er ! 

Registro de lmoveis 
P,loJ.r,unt, ,ditai """' " 

prazo • 9() dias , publicaç/Jo 
f>Or 3 v,z,s, at,nd,ndo ao gw 
foi r,quarido por Guin/1 Jr
maos, faz saiu, aos p,o,,.ilm• 
tts cnmpradorts, .Ag,ttJJo Mol
Jfo Carneiro, Btlltüs F1r,can• 
d1s Chav,s Ribftro. Castori110 
Soarts, Waldir A/v,s ,u Mow
ra, ]os, Gutd,s, Florlncio s,. 
rafim Daniel, Ramiro Bilar• 
mino dos Santos e josl Siloio 
d, OUruira, com ruid1ncia1 
atual,n1nt, ignoradas, para ,ao 
cartorio do 2- Otido, a ruo 
Getulio Vorgas, 78 ,,,, Nor,a 
lgunssú, tf•t11artm <1s paga• 
m,ntns das pr,staç/Jes atrasa~ 
das, do, contratos mu,,butlOJ 
no livro 8 duto 1• Circm,se.ri• 
ç6n, sob f>tna d, o nao Jaztndo, 
strem cancdadas c.1s ur1trba
çDes. Dtm /J, '1,sla tidad1 d, 
Noua I,:uassú, aos de,oilo (/8) 
dias do mls d, set,,,.bro do 
ano d~ mil nuvu,r,los • cin ... 
quen!u t quatro (1954). Eu, 
Henrique Duque Estrada Mtyer, 
Oficwl do Rel{istrv, o subS!;r,• 
V<' e us!Jino. Henrique Ollque 
Estuda Meyer. t-3 

Feio f>res1nt, 1dilal com o 
prazo d• 30 dias • f)ublica,;llo 
por 3 v,zt,f.:, at,ndl,rdo ao q~ 
foi r,qutrido por Nolvino Pt
r,ira, fuz saber a Jlano,l Luia 
d, Ulivttru, 'º'" rtsid1#cia 
atualment, ignurada, pura "" 
c<1rtdrio do Z- O/leio, d r11a; 
GelulifJ V"' gas, 78, ,,,. Nova 
lgt1assú, t/tluar o /)agamtnlo. 
das pr,stuçlJts alrasoda_s do 
controlo atierbado HO l,v,o 8 
dl5ta J• Ci,cunscriç4o, sob p,-• 
na d1 o n4o faundo 11r ca"• 
ctlodo a av,rbaçllo. nou /1, 
n1slu crdad, tú Nooa Jguauú. 
aos dezoito (IS) dias ao Mli 
d1 sdembro do uno d, fffil no
vtce,rlos , cinqt11ffla , qt1alro 
(1954), Eu, Henrique Duque 
E11rada Mt"yer. O/,c,i11l do J<, .. 
,:,si,,., o s,,bscr,vtJ , oJ.sittfl, 
H,..nuque Duque estrada Meyer. 

2-3 

•e,,t~,çao, letra ,J. dt> ' orge de quem iatere!lur posu, que ditas terras nlo poderão 
lo R.i!rª da Silva a Ju\.enti- ser vendidas, • aenbum pretexto, nem tampouco expio- c:1r1os ftlbºrtO d• SIIUll 
Ott1 '""'· no Cart,,r,., ,10 5º , radao •• pedreiras ui,teot.,, por quem quer que •eia, U ri U U, 
u O 

à rua Getullo \'nrgas. !"fl. • ,enlo pela própria Saota:casa_ ou quem legalmente a o h 011 1 1 d s 1 

1 A~THRITISMO·GOTA·RHEUMATISMC 

da •'ueç,fo,Jui.in,de ,JoA.oAdii.o\ C'Sp .. c ante e a a ecrr a• 
o \.ll a J • npreseote. ria dt! Stguraoça Pllbllca Janto Strtto · üuo (,adiuli dos à Oelciacla de Polfcl• ne&t• 

.:,~Ji<~1:;;i.~~ºJ,~~ºt!'i. MINISTRO LAFAVETTE DE ANDRADA - Prove:or IWICISCO GIFFONI &CIA.-IWA T.DEMAQÇO, 17-AI' ~~::·i,u~:.~•~ll~ovR~r22õ, 

1 "'" ""'"" .. , _!.-.-__ ----~::.::.::.===-~-j7--n-.-~-!~-a~~~-ar_~-ªº~-}!~!f~ ,~!!!!!!(.~P~. 1~!,~rt! l!.,~º~ª~J!i0:!~!!!~! 1 

1 
~ B,tsculantes Pantográf, ·as - Gradfs - Soldas Elétrica e Oxigênio. l 

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

.,. 
·- 4-..., 



• -.,. l~ 
Registro de !moveis !:, . .,.'?. ,! .. :!" , ~ M 1 
f>,~!~º /.'',ô'~'.:,'~";!b1~%::;a~ de Nova 4tí§ 

1 
l_.n_ 

po,- !J v,z,s, at,nlUndo ao qM• ,-:.. L r~v 
ANO XXXVIII NOVA IOUASSO (E<lado do Rio), 3 01! OUTUBRO IJE 1954 N. 1 959 

~i '7a":i~:=~~:!~~t:;r:: i,ºo':t~~ da 2• ir:::n~~~~·:~•o Pontes, Oficial Subs(lluto, tia t .... 1l1 .. · f~•I ~~ 
t,nt• c.ompra:Jor Am,rico Soa- ' ~li'"".. K U ( 1 
r,s Lim, ,esidiffdo atualm1nft Paz publico que o E1póllo de 11.:anoel Oonçal 0' .,d • s f ~f 
Ca,ldrro do 2- Oftdn, d '"ª rua dr. Oelullo V1rg11, n. 90, n,ita cldad:11em1q ~1' o ,m IN~ar ignfJrodo, para "º Inventariante, autorizado por alvari depoalt '" V1e1,1 ~fl!'' • 

CAJUINA, excelente refrigerante 
A cajufna é uma exce!ente bE>blda refrigerante, saudá• 

veli saborosa, suavemente verrumada, de uma bela côr de 
ouro quelm11do e que passa por medicinei. O seu consumo é 
;!~ªr~~:~':~nte grande, principalmente no Nordeste, onde é 

A fabrlceçlo é facillma. Retlra•se o suco de cajú por 
pr<>s-.ão. Hé vários tipos de prensn, manuais, a êste tlm des
tinadas. Adicionam-se ao liqu_ldo pedaços de resina de cejuet
,·o ou cola de madeira. P1:ec1pitam-se as impurezas algumas 
horas depois. Filtra-se o hQl.lidu cuidadosamente. Eng~rrata
se. Leva-se ao togo em banho mari.~ até fP.rver bem. Retira
se rlo togo ~ deixa-se esfriar. Rolham-se as garr~tas cilida
dos11me-nte. Desdi: então a ct-julna est.l boa par.1 beber. En
velhecendo, toma uma coloração mats ca I regsdit e fica 
mais saborosa. Serve-se Ais refeições, como se fosse vinho de 
pasto, ou gelada, como refresco. 

Outros dados com o ~erviço de Informação Agricola 
do Ministerio da Agricultura, Largo da Mlsericordla, Rio de 
Janeiro. 
-~DDOOOOOIIOOO~CQOQOOO:~'<-~~,...,_~y~ 

AVISO À PRAÇA 
A firma Anton Mochny & 

r~a. Ltda .. com i-:ede ao Muni• 
c1plo de Nova lgua.~sú, E~ta
do ,10 Rio de Jan8lro. comu 
nica à Praça e a quem inte
ressar possa que, coolorme 
nHernção do contrato social. 
reglfl.tra1l0 no Cartório do J 10 
Oficio eh\ Comarca de Nova 
lguas~ú. Livro n. 1, tls. 2, sob 
o n. 5, ex-vi do d~spacho do 
exmo. sr. dr. Julz de Direito 
daquela i'omnrca, o sr. Emtl 
Konrad Olto Richard Panzer 
na.o mais pertence â citada 
firma. dela afastando-se em 18 
de setembro de 1954, por ces
são e transferência de suas 
cotas a Ellza Ferreira Breves, 

1-2 

d,. G,tu1,o Va'f.as, 78, tm No- com o art. 2<>, parairafo 6o, do Decreto 3 rn'g dt to1~ S( 
va Jouas~ú. t ,tuor O poga- bro de 19.38, memorial, planta e documenl • de 15 4t~ ~ ., t C 
mtnto das p,ntaçDts at,-asa• no M :--.:a.:, í & ~ teamento de uma hea de terreno atluada º' r,1,,@M_ ta.: ~• JU 
das, do confrato av,,.bado nu- que de Caxlu, conlfgua ao •Parque Paulfcf ,. On'clp10 ~ -~ 

1

;>,e .;eoitE• ~ .. I 
lo 1., Circu,uc:,iç4o, ,.0 livro dade, objeto da 1ran1crlção n. 4.6'9, Lo 3-ê, , dt 111 11 0P" 
8/ D, fls. 17B, sob "· !JS, sob ç1o de Caxias, jre, esta com o total de 16 íYYJd1 I• cI~ 
pma dt O "ªº foztndo str c:an tando poc todos os lados com O Espólio · d ,Jl . ~ 
c,Jodo n aludido ccnfrato. Dnu Empreza Melhoramento, de Caxias Ltda i I ltt-~ 
,,. ntsta âdadt dt Nova Jguas. rlzado por desoacho de 26/8/1954. do e·~m~ e ~ ,,_ 
sú, aos vmlt t dois (22) di.Js relto de1ta Ce;marca, e em continuação ao ·•t Ja 1 ~" 
do m,s de ulembro do ano d~ Aa Impugnações dos que •~ julgarem prejudl ~ 
mil novtc:tntos e cinqumta t apruentadas em cartório, no prno de 30 dl c ''tta. 
quatro (1951). 1::u, Hen,lqu• ~ ultima publlcacão deste. Nova lguanú 

1
1
1
• te 

Ouq11e E,t,oda Meye,, Ottciol 1954, O Oficial: Rosto Dtcclrcrn Ponftt ' 
7 

de ltlt•--
do Rtgist,o o suhsc:rno e as, .._._ '" 1-
sino. Henrlq•• Duque E,t,oda 
Meyer. 1-8 

Ro!leo Deocleclo Pontrir. Ollclal Substituto 
da 2• Chcuntcrlção de Nova lguusú, · t111 ,~ 

::; ~ 1 
l Colchões de Mola lguassú t ~ 
i Fabri:mo:c~::d:;;ºis::::zntia JI~ e omercial 

Ptlo 'f)res,nte tdilol com o 
prazo de 90 dias , f)ublicaçao 
por 8 vtzes, attndtndo Dó qu, 
/oi rtq11e,ido por Maria Nunes 
Corria, foz saber aos promi• 
ltnlu compradores fo~, de 
Freitas, Manoel de Frtitas 11 

Corolia,rn de Freitas, residindo 
otualmtnle tm lu~a, ignora
do, para no Carldr,o do 2o 0/i• 
c:io, d ruo Getulio Vargas, 78, 
"" Nova lguassú, eftluartm 
o pagamento das p,ntaçDts 
atrasadas, do contrato aver
bado no livro 8C, fls. 11v. sob 
n. 200, sob pena d, o 11ao fa
zendo s,r c:anulado o aludido 
contrato que deu origem à 
av,rbaçlio. Dou 1,. nesta cidade 
de Nova Jçuassú, aos vinte t 
sele (27} dias do mls de s,t,m• 
bro du ,mo de mil nove~ntos 
e cinquenta e quatro (1954) 
Eu, Henrique Duque Eatrada 
Meyer, O/icial do Rtgislro d, 
lmovtis o subsc:revo e assino. 
Henrique Duque Estrada Meyer. 

Pelo presente, atendendo ao que lhe foi 
Guilherme Oulnle, Intima José P,dro Teiuln ~tqutrico 
aldlndo em lugar lgnoradr,, para vir a uu u'r!ó ~o~ 
Oelullo Vargas, n. 90, ne:ela cidade, pa,iar 1 :roº• l ,_ 
Cr$ 1.600,00, referente às pre1taçõu atuudas d P:-S
reno n. 932, da "VIia do TlnguA", slluado no 20º le te 
Munlclplo, Quelmadc1, por êle prcmelldo compra,dli~._ 
vencerem alé a dala do p2gamcntf', sob pena dt ~ ª'• 
prazo legal de 30 dlu, ter o cc,mpromlaso rutinâtd "°""9 
tada a re~pectlva averbação. Nova Ieunsú 27 de O t tltl. 
1954. O Ollclal: Ro5to Dtoclteir, Ponlu. ' Sei~ 

f Móveis estofados, cortinas e capas ea•• Panerarla 
~: REFORMAS EM GERAL . Ca•a Sa• to Antonio - Ser-
,. R M d l H , vlço l'unerarlo - Guilhermina i ua en onça ima, 714- ova lguassú *1· ferreira da Silva, Rua Mare 
~ c&al Plorlano, 2018, Tel, 86 -

·-00111••••••• ••••• 0 , ..,._,,,.,..,..,...._ Nova lguusú. -----------REFLORESTAR E' UM BOM NEGOCIO D i v e r 8 o s 
. . O reflorestamento intenso é medida que se impõe. 
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da 2* ~r:cein~:l~~•;,clo Pontes, Ollclal Sutislltulo, tm ~ 

Pelo presente, atendendo ao que lhe foi re 
Cândido de Carvalho, lmobHlarla e lrr.portadora L1:i~: 
tlma Ivone fa,es. Joaquim Maneei Joié e Gerts fniclscQ 
górlo, dados como residindo tm lugar Ignorado pua ,frta 
seu carlórlo, à rua dr. Getullo Varga,, n. 90, Papr 11 tanclas de Cr$ 2.0C0,00, 2.520,00 e 1.200,00, re,p,dl11 
referentes às prestações atrasadas dos lotes de ttmno ~ 
no "Bairro Paralso", no 24 dletrlto deste Munltiplo Q.la 
dos, por êles prometidos comprar, e aa que se wenc~rm.• 
data do pagamento, sob ptna dt , dfCt'rtldo o pruo lflll 
30 dias, serem os compromissos rescindidos e canctladl 
respectivas aYerbações. nos termos do art. 1•, parac,a1t 
do Decre10 3.079, de 15 de setembro de 1938. No,1 "9a 
TI de setembro de 1954. O Ollclal : Ros,o Dtoclt<in Pq P.cinc1palmente num pals como o nosso, que já foi riquissi

mo em florestas e que, hoje, em sua parte mais povoada, é 
multo menos reflorestado do que a Françtt, a Alemanha ou 
Portugal e outr(.'IS velhos países densamente habitados. 

D•lfl• P ... elra Monteneero -
Construtor. Av. Santos Dumont1 

626 - Telefone, 69 - Nova 
'guassú, 

,------------· 
Dr. José A. Machado Filho, Consultor Jurídico da Dioc"' Reflorestar ainda é um bom negócio se considerarmos 

apenas a produção de madeira e lenha. Um hectare de euca- Mandlocia • alpl• - Com
liptal, por exemplo, fornece cêrca de 300 metros cúbicos de pra-ae qualquer quantidade, á 
lenhõ de sete em sete anos. Calcule-se o lucro que isso re· Travessa Argentina, 43 - Bel. 
presenta. lord Roxo - Estado do Rio. 

Causas Cí\"eis,-Comerciait,, Criminais e Trabalhistas 

Trav. Mariano de Moura, :l (ao lado da igreja 
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CINE SOL, S. A. 
Rua Paulo de Frontin, 266 Tel. 38 

C!lne Sol tem o prazer de anuaclar a abertura de seus cursos de desenho e pintara, comprlndc>, assim, o prometido, 
o lançamento de saas primeiras bases, de Incentivar e desenvolver as artes em Nova lguassú. 

es C!ITAOes (i!URSe8 eeNSTARÃ~ oes SEGUINTES 1 

desde 

PROGRAMA DE INSTALACÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL DA CINE SOL, S. A. 

Secão de Artes Plásticas 
A) - Pré-vocacional 
B) - Curso de Desenho 
C) - Curso de Pintura 
D) - Modelagem 

(A) - Pré-vocacional 
1 - Estudo de tendências 
2 - Adaptação 
3 - Material 
4 - Divertimentos educativos 
5 - Memória Visual 

(B) - Curso de Desenho 
1 Uso do material 
2 - Estudo de linhas (Sentimento) 
3 - Desenho comparado 
4 - Memória visual 
5 - Elementos de geometria 
6 - Projeçao 
7 - Estudo de côres 
8 - Composição 

Aulas alternadas duas vêzes por 
2•. e 4ª. feiras - Curso de Desenho 
3ª. e 5ª. feiras - Curso de Modelagem 
DE NOVA IGUASSÚ PAR A O 

(C) - Curso de Pintura 
1 - Uso do material 
2 - Mem6ria v,suo 1 
3 - Hist6ria da arte (Crítica) 
4 - Técnica de exposição 
5 - Técnico pictórico 
6 - Perspectiva picl6rica 
7 - Anatomia 
8 - Proporções 
9 - Perspectiva 

10 - Natureza morl,::i 
11 - Modêlo vivo 
12 - Metier 
13 - Técnicos especiois 

(D) - Modelagem 
1 - Elementos decorativos 
2 - Natureza 
3 - Moldagem 
4 - Gesso - Cêra - Bronze 
5 - Reprodução 
6 - Coloração 

semana no horário a ser determinado 
6'. ; Domingo - Curso de Pintura 
Sábado Curso Pré-vocac10nal 

BRASIL E PARA O MUNDO 

Arte Dramática 
Como já foi dlvulgado pelo "Correio da L&· 

voura" em magnífica crônica de •Arauto•, a ~e 
Sol inStalará um palco moderno. dotado de 0 

equipamento neceE:sário, com a finalidade de de&tD
volver as vocações para HS artes cênicas. D ,..,. 

Pedimos aos lntereosados procurarem o ei-in 
lamento Artístico da Sociedade. para se inscre\'trt' 
e tomarem conllecimeoto de nosso programa. 

Museu 
Será criado o "Museu Cioe Sol" com obJ•:;: 

de registrar fatos hh;tórtcos, artísticos e cultu 
do Muoicfplo. uiaN•• 

Nos domfntos das artes e técnicas P0P11e pOíl 
contamos Já com excelente documentário ql Brall" 
velo de ser doado pelo dr. Fraucisco ~lanoe oJclort• 
dão, ilustre membro da Comfsi:,ê.o Nacional de f 

Cinematografia 
,Já se acha encomendado o equipamento edt'lt' 

cial para inicio de oO!iSOti trabalhos. 001 tl)Jlled 
Começando as nossas atividades e 1011 onde 

de pequena metragem, inclusl\'8 documtntA\01~. cOII' 
pro(•uraromos tocallzo.r ooi,;.~as belezai; ºª!ulhl\•ao 110 
t11mEWt tii tradições, rumes ê::.sts de 8.lta at:e 

e:-.tnu
1
f;~~~lamos a ntcnç1lo dos in.teretl~Rdo\.~~;~: 

cênica, que 1:>erão apron.,.Uadas toc.lu~ 8.1!1 ir:ar qua 
arh~ticas, _ pois e clei:,,1::>Jo no:-.!'óo t

1ri!00 
ie: no~°' 

dros artt:-.ticos com t1ll•111trnt11::1 in1eJramc:1n uti,.-
1londo oportunid111le n todo-. w1t1eh:•~ llllt' .~oJl!'II 
proJlredlr, tornan,to r;,.,• , alorl' ::t de prl111dra ~ 
no cinema brasih•l n1. Jt- 140,, 

):J,,claret•tHIIOS 4111• 111' Uil-;!Wtl r111ne~OII iotdU" 
111l11ra~t:\'lll , H~ possl, el. J.,•r:iu prut;11,:0111i:u 
mt'nl~ por clen11.·n1o 1111sso.._ 


