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\Nú XXXVIII :'!OVA IOUASSÕ (l!llado do Rio), DOMINOO, Z6 DE DEZEMBRU DE 195' N. 1 . 9 7 1
A r a u t o fºi no século V que se lixou o 25 de dezembro como o dia de nascimento de Jesús. Na obra ''Collatlones Patrum"', as Igrejas ocidentais adotaram delinltlvamente aquela data para as comemorações 

do Natal do Crislo. 

�cão e História eúa mcrecerla. o nosso rc  1-
pelto, a nossa admiração. 

TILA CA.Bli
alca .llédica em geral ,ta em doenças pulmo11�, Tuberrulose 

, a(enções tõdas hoje se voltam para o E. e .  
A
. J ,,assú. que acaba de comemorar o seu 42º 

8�jyersário d� fundaçíio numa d�s fases mais 
. il'as de sua vida espor!Jva e social. Não resta de;.:�a que o alvi-negro, de tradições tão caras e du1 5 a preservar, está na época favorável para 

be ji
rIDdf em bases sólidas, enriquecer o seu pa

,e ônio e vencer como nunca venceu, com o seu trJ�iháO tremulando magnificamente ao vento. Os 
�:ais dirigentes do E. _C. Iguassú, sentindo-lhe de 1 rto 06 anseios e v er1f1cando-lhe as possibilida
t, tomaram a firme decisão de empreender uma 
e .. anba. há muito tempo esperada e desejada, 

�pse criar um q_uadro de sócios proprietários,
';roo a única prov1dênc1a capaz de tornar pos
:1,el a construção d_e uma sede ampla e majes
t(ld. Todos sabem, Já ª!l'ora, como esta campa
nha se desenvolveu e amda se desenvolve, com 
1 realização de festas que surpreendem pelo 
,eu êxito social e financeiro. tal a acolhida e o 

apóio de centenas de associados que acreditam 
e confiam nos altos propósitos da diretoria do E. 
e. Jguassú, a ponto de lhe proporcionarem meios
,uficientes de pôr mãos à obra desde já. 

L
ógi�o é, portanto, que essa diretoria, já mere-

Nos anais do ano 740 o cardial Barõnio afirma : "é l!cito à igreja adotar para usos piedosos as cerimônias que os pagãos empregavam impiamenle em seu culto supersticioso, depois de serem purilicadas pela consagração•' ... Essa afirmativa justillca, em parte, a adoção pelo cristianismo da data de 25 de janeiro pertencente à mitologia. Há realmente u m  a argumentação dos contraditores do criatiaui:.mo baseada. em 
semelhanças, datas e usos comuns ao politefsmo e à re
llgifto cristã. 

Jesús nasce em uma hos
pedaria. Mitra, deus dos persas. em uma gruta. Baco e 
Júpiter nascem em uma ca
verna. 

Jesús é !ilho de uma vir
gem. lsls, deusa egípcia, con
cebe Orus em estado de vir
gindade. Baco é !ilho de Ce
res, a santa virgem dos gre
gos. 

J esús escolhe doze apósto
los. O deus Sol, comum a mui
tos povos, percorre, durante 
um ano, os doze signos do 
zodíaco. 

Jesús nasce a 2õ de dezem
bro. Essa data astronômica é 
o solstício do Inverno. (Vir
gem era o nome da constela-

D ata m a g n a  
Newton Gonçalves de Barros 

Especial para o CORREIO DA LAVOURA 

ção que naquela época apa sive a Atlànlido. tendente a 
recia, à meia noite. no hori- at!ornr em um novo dilúvio, 
zoote). 25 de dezembro mar- provocado pelo deslocamento 
ca, também, o nascimento de das geleiras cios polo:-. ... 
Orus, Mitra, Baco... A data mr.i�na rio crislia.nls-

* mo pod� ser comum a multas • • 
tateia civilizações. 

A história já nilo Mirmações crisliis po,lem como esdrtíxula arte p a r  a -;er comuns a outra� religiões 
:f;ªi�m�"ci'���t!d's��s H�:: e doutrinas não religiosas. 
todos estão traçados para ª" O crlstianbmo porém su
grandiosas pesquisas, reser- pero. a lõda,. Supera pelo seu 
vadas á mestra da vida couj,rnto de proposições ra-

. clonais. P e I a  harmonia de Depois q�e Champollton p
r
e: seus princípios. Pela beleza o�trou os �egregos dos �te o de �uas diretrizes. Pela IDJl· ghlos. um mu�fo novo !o, des- ravilbosa lógica do, racloc!coberto, poss1b1litando u m  a nios que 0 amor Humina e a 

����s:; b�;:,i-:;/J���� no pas- açno social concretiza. 
. •é d 

I 
Vinte e cinco de dezemb_ro O _homem lixa, atrai s a pode ser apenas uma data. escrita, os seus pensameo_tos, Mas é um ponto de converos !atos soc1a1s. A �oster1da- gência de  pensamentos. E' um 

de Interpreta a gral,a. Julga s!mbolo que confraterniza os as fontes. Estabelece correl_a- dlsc!pulos de Jesús e univerções e deduz a verdade h1s- saliza os princípios mais sa-tórica. 
dios até boje expostos peran-

• '* • te a humanidade. 
Vinte e cinco d• dezembro Vinte e cinco de dezembro 

pode ser uma data comum a lembra o nascimento de um 
grandes mlsslonarlos qne te "lider" que viveu a sua dou
nham vivido há milênios na trina. Relembra um pregador 
disposição atual da crosta, ou 

I 
que praticava a teoria por 

em outras disposições, lnciu- êle prêgada. Só por isto Je-

. 
. . 

As p�rolas de sua,; parábo
las rolam, atrav�s dos sé
culos. cada vez mais puras, 
mais belas, maits confortado
ra!i, mais verdatlelra�. mais 
ohjeth·os, mal& reab . .  .. AmAl os vossos íoimh:?os 
e oral p�lo� que \'O!i per ... e
gu�m .. �e ornardes ao� que 
vos amam que ri:compen�a. 
tendes ? !\ão lazem os publi
canos também o mesmo'?'' 

.. Quando o�rdcs não se
jais como os bipócríta.s que 
�ostam de orar em pe nos 
igreJas e no:,; cantos dai::1 ru;1s, 
;,ara serem vistoij tlcs ho
mon!-1 ... " 

··Todo aquele que se ira
contra seJI _  i rmão eslá s11j�ito 
a Julgamento.; e quem chamar 
& seu irmao : tolo. está sujei
to ao Julgamento . . .  " 

"Nao ajuotels tesouros na 
terra onde a traça e a !erru · 
gem os consomem e os la
drões roubam; mas ;..ljuntai 
tesouros no céu ... " 

�·Por que andais ansiosos 
pelo que haveis de vestir ? 
Considerai como crescem os 
llrlos do campo; oem Saio
mao, em tôda a sua glória, se 
vestiu como um dêies .. :· 

. 
. . 

Vinte e cinco de dezembro 
é a nossa data magna. so
mente será maior quando Je
sus nascer em uo:s:;o� cora
ções pela pratica do que êie 
nos ensinou e viveu ! lua Btrurfü, Melo, Ili! _ !• li 

••., 5". e 6ábado1, du li li li• 
! PIRAGUSSt, Sl-llflVA M 

cedora da confiança doe associados, em sua 
maioria, para dirigir os destinos d o  clube, tem-se 
tonduzido com serenidade e equillbrio, com bom 
senso e dignidadade, procurando honrar o man
dato que lhe outorgou mais uma vez o Conselho 
Deliberativo. O E. C. Iguassú recuperou o seu 
erédito que em parte se perdera. Os serviços d a  
Tesouraria entraram em ritmo normal e ficaram 
ptrleitos em sua organização, graças à capacida-
4' e desvêlo de seus dirigentes. E' uma das 
ieções mais importantes do clube que qualquer 
111ociado pode sentir-se orgulhoso de ver como 
! dirigida com dedicação, capricho e honestidade
lliloluta. E as festa,; sociais no clube têm pro
porcionado às famílias iguassuanas momentos fe
lns e encantadores. num ambiente seleto e agra
iivel. Mo raro. pessoas de fora que,  pela pri
lltira vez. visitam a sede do alvi-negro nessas 
IIWiiões, não escondem a sua grande satisfação, 
�e_ndo referências elogiosas ao clube e à cor-

DE Q CJ E M  E' O P A P A I  N O E L ? 
O 

garôto está num canto, 
cismático, olhando para José de Oliveira Nunes 

r���-

QMIAS ! 
sorri para o mando e ambos . ' . 

um ponto distante. Sonhando 

I 

to da sala. Os enlei!es já escoro. Papai NoeL A mulher tão um pouco gastos mas ain-
se embalam na doce expecta- da fazem l'lsta. O presépio 
tiva da noite de Natal. Vão também virá; só precisa colar 
armar o pinheirinho num can- a mãozinha direita do menino 

A L A P I S  • . •  

Jesús. Assistirão à missa do 
galo, depois terão a sua ceia, 
os três cm volta da mesa 
(quem é que vai obrigar o 
menino a deitar cedo num dja 

J J • _J frahdade e distinção do seu quadro social. 

10eaa aenrec1aoa ytr1a� demonstrações, assim, de simpatia, admi-
r ração e apôio tem recebido o E. C. Iguassú, 

� 
' 1 m 

I 
pelas glórias conquistadas no passado e pelo tra-

é p o c a  d e  · • · )- ·._� 
V 1

;oie�u"m� 81' ,,:, 

grandes rea- ,. 
liza_ções, em �

�

r , ' 
mmtos seto- COMBATE AO CÂNCER 

t O l'move co lia!h? in_tenso DO presente para alcançar novas e 
a 

'!Jllend1das vitórias no futuro. Não queremos acre-
lita!. por conseguinte, que haja um movimento 

• _ le irres�onsáveis, despeitados e negativistas, com 

\,ter'1st1cas :
t mtençao de levar o E. C. Iguassú ao descréd1_!0 - 1 à rurna completa. E dizemos assim porque nao 
Ili! 'f,ncebe tal movimento e muito menos re co-

J �ecem iguassuanos de fato coir. êsses sentim el_l-

1.jggl'SuR �e . d.estruição a respeito de um cl ube. CUJO 
111trnon10 é dos mais elevados. E mesmo porque 

lin 1 ° . e. lguassú acolhe todos co mo membros de 

nstror.au 11 
11na s0 1am111a. e de todos, em conjunto. êle pre-

l Y 11 �_Para manter a sua posição de relêvo tanto 

qn.
t..rren'?. esportivo romo na parte so�1al. Os de 

11 · e
le n�o precisa são aqueles que nao honral!I 

f iuas cores, que não respeitam as suas trad1-
:,1, nem acatam os preceitos di. discipl ina,  da 

em e da moral. 

res da alivi-
dade buma- ;: ,,)/ 

��i:'o
m

�J�: I �7 
do conheceu. 
Em câmbio, passamos por uma 
guerra de cinco anos de du
raçao, em que a estrutura das 
nações, sob o ponto de vista 
social e material, llcou ab;la
da nos seus mais profundos 
alicerces. 

A destruição e a morlanda· 
de toram superlativas. Em 
matéria destrutiva, por exem
plo. o mundo atuai suportou, 
em todas as guerras da éra 
crista., se somadas nos seus 
efeitos oegattvos, uma por
ção bem maior. 

A Ciência realiza milagres· 
A !orça atômic/\. de um poder 
inlmagioável, ,egredo fnllmo 

I'\ (fue p d t · quem se da natureza. é Joguete nas 

1 

\J O 
o e h a v e r, naturalmen e, c . . mãos fra�eis do 11omem. De•

�� P.�nba, nestas ou naquelas c1rcunstancias, a cobre-se o --radar" c, com éle, 
li rrn1�adas resoluções da diretoria que se mo- uma série de Jatos são con-
11..

lll
•nta contínuamente organizaodo [esta$, iocen- eretizados. A "Lua" que ape-

''ªDdo , pr nas conhecia os alrltos corn lli
ra 

campanhas a benefício do clube ou_ 0 05 espaços siderais. recebeu 
Q 

0do resolver os seus problemas admmist
,
ra- os impactos das _o,ulas eletro-

s. Mas, isso acontece na vida de todos os clu- magnéticas emlhdas relo _ho· 1, Bobretudo d penham para con- mem. )!ensa�eus, lutogrulius. 
guir os que se em · é em 80111a. v1lla cm movlmen-
e , melho_rts dias no futuro. Nu�ca, por m, to, ,oo enviadas .�et» N,•r, 
. Const1tu1r essa oposição, consc1entemente, por meio Ja teknuo Já se 
<a,o para se formar um movimento gue, am- rala tamuém na tele\ lo!lo em 

rfd<i na surdina por elementos divorciados do côr••· )<ão para ui a obra hn-
Uue p 1 1. á l o  além mana A terra Ji, <· requenn 

ltv• 
e o coração, venha desmora rz_ : . 

. m nos seus mht�rl,s e Já se 
as ar ao desânimo aqueles que o dr r1gem co estudam v,.gcos interplanet� 

rntençõts tmpregando todos os esforço�, rias. ProJett• !oguetes. a\'iões • Ili,, no cas d E C I ú para realçar-lhe de Jacto propu1.iio, correndo 
,- feito o o . . guass • 

t mõnio a vetoci<lades ,guals à do •om 
lrav� s itloriosos e aumentar-lhe O pa ri ·ore� são reolidades. Mu,1ulnas com
-,n�, 9 da realização de um dos seus . mai 

d -
1 
p:1cadlss1mas, que luzem to

� ''- a construção de uma sede condigna, 0- dos os rnl•teres, dispensam o 
de ginásio e riscina. colaboraçllo do• seres raclo-

S I LVI NO S I LVE I RA 
n a i  s .  Verdadeiros cérebros 
mecânicos. 

Na medicina, a corrida con
tra a morte caminha a largos 
passo�. A cirurgia sub.,:tit.ul e 
improvisa certos órgãos. Pe
nicilinas, sulfas, estreptomici
na, etc. anulam os eleitos das 
doenças morUferas. 

Pertence esta iotrotlução ao 
ilustre eng. Luiz Canazlo, em 
a r t i g o  publicado num dos 
nossos grandes matutinos, hâ 
pouco mais úe um lustro. 

O .que nos une solidaria
mente na humanidade é o so
frimento. Ele é a loo!e do 
amor, da rellglao e da arte. 
- Já o disse Graça Aranha. 

Tudo isso nos ocorre com a 
disseminaçUo do câncer, êsse !errivel flagelo, cujo combale 
laz parte Integrante de to
dos os governos at1·avl!ti dos 
s e u s  departamentos �anitá 
rios. além <los lntcrcO.mbtos 
internacionais. 

E�távamm� em Siio Paulo, 
quando da realluçilo d o s  Congressos Odontológicos, e os cultores da Ci�ocfa de Ht
pocrates jõ. discutiam a apl!
caçiio do "'carvlío'', do euge 
ahelro SehastlAo Corafn. na cura do câncer. 

!\Ao queremos. no limitado espaço de:ilas Unhe.a, entrar em detalhes sôbre a etlo-patogeota deeto terrível morbus, deformador e que tem ceifucto preciosa� vidas, levando aod lu.rea o luto e a orfanda
de. 

Voltemos à Poull<-�a. Segundo correspondéncla telegrállca, o engenheiro Coraln está 

sendo processado, ali, s u a  
!errá natal, por exercício ile
gal da Medicino. 

Contràrlamente, o presiden
te Calô Filho determinou que 
o lostitulo Nacional do Câncer 
experimentasse P. nuroga im
pugnada" ... 

Na Bahia, a ··boa terra". o 
governador Regis Pu cl\ e co, 
um dos ornameutos da classe 
médico, toma idcntica provi
dência. 

Só se lula em Silo Paulo na 
''droga milagrosa". E' grande 
o número de m�dicos que a 
têm experimentado. Sãu eo
tusltlstlco• os resultados obll
dos. 

Deve haver, - consoante a 
correspondência - no medi· 
camento descoberto pelo en· 
genheiro. alguma coisa muito 
�éria. que foi com que pro· 
r�ssôres e pe&q uis�dorcs de  
renome ,•et:ham a p 1\IJ llco, 
quebraoclu uma tradtç1lo dos 
m�dicos, para elogiar o me
tlicamento. Ma� voltando às 
providências tomutlas p e l o  
prc�idente da Repühlléu e pe
lo chefe do Execulivo boiano : o q ne é e��ranhá vei é 
que, tendo p,rtldo de Silo Paulo a d�scoherta, o govê-rno lo<�u1 não ttmha at,, hoje tomado coohcchuento do caso. 

A descoberta do engenheiro Coraln é de loeslimilvel valor para a bumnnillade sofredora. E' digna de maiores experiência� do� nossos cientista�. Luiz Pasteur nno posi:h.tla o 1e,tfplomn de ml-dlco,, e no entanto, rõrn o LIE:iscobrillor do in!inKumoote pequeno" ... 

dêsses ?). Passarão mais um 
Natal juntos, felizes, abençoa
dos pelo Senhor. 

O garôto veio trazer u m  
aspecto novo ao Natal. Duran
te oe anos que viveram �em 
Hlbo, imaginavam a delicia 
que seria lazer de Papai Noel, 
ter alguém a quem contar a 
história do nascimento de Je
sús... Que Natal sem criança 
nunca está completo. Enfim. 
puderam alcançar a graça que 
suplicavam coro tanto fervor. 
O garôto nasceu, !oi crescen
do ... E êste ano, quis uma bi
cicleta - 1 d e a I supremo de 
todos os meninos. Ent,·colha
ram-se apreensivos. Sabiam 
que, mais cedo ou mais tarde. 
lrla acontecer. Não podiam in
ventar mais (\esculpas, que a 
fábrica de Papai Noel estava 
paralisada ... Para este ano, es
gotaram-se os argumentos. e 
o garõ!o nil.o poderia sequer 
pôr em dúvida os podet·es de
Papal Noel. "Pois êlc n,10 e 
santo .., Não mora no céu com
os anjos "/ Santo faz tudo que 
quer ... " A bicicleta tinha ml's
roo que vir parai provar que 
Papal Noel laz tudo que quer. 
Não seriaJD eles a matar e�ta 
bela ilusuo de c1·i:1nça. E de
(}Ols, sentiam-se felizes de en
carnar uma personagem ma
gica que, allnal. Papai N'oel 
eram eles, eles que criavam 
aquela atmosfera de sonho. 
que inventavam tolas aquelas 
histórias, que prep:tr..t\·um sur
presas. que danlm ao �atal 
um delicioso toqu _. de mbté· 
rio. O garõto arr;.'i:?ala va os 
olhos. Papai .NoL'I tinha um 
pouquinho de Deus, pois Yi
nba do céu, sabll\ J,, ludo que
os meninos u.ntlavam fazendo 
cé. por baixo, e e r.1 j u::.-to .._. 
bondoso, com aquelas barbas 
e aquelas bochet·has n•rn11..•
lbas. Faziam-se r;.tsl�unho:-. pa
ra a famosa carta . .-\ inãc to· 
da orgulhosa, a orit•ntar o pe
queno, a põr mu1uela� paln
vras a sua ternura. o en<.·anto 
de sua alma simplt':-l, como :se 
estivesse mesmo l'nn,·er�antlo 
com o céu. Quantas vez('s cis
quecla-so de qul' Pra gt.>1lll' 
grande e dcixav;1-s1.• 1..·mhal,�r 
naqueJn fantasia. l'OnlO\ ia�:--1..·. 

(Cc-ncl11• no 2' pãgino} 
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BOAS fESlftS E f EUZ ANO MOVO 

Domlugo, 26-Xn-i� 

E. e. IGUASSU' 1
N ?Tl'IAS 

.�
E� 

Resumo dos atos do · · 

sr. Presidente : Instituto de 1
11�

1 A,gratlec{'mos e retrlhutmos. 
prazéro�iunonle. o� \'Olo:3 do 
boas re:aas e fdiz aoo novo 
que ainda nos enviaram a, 
SPguintcs Pd:,Sons. tu-ma-; e 
e11 liduc.les '. 

DATA<; INTIM._S 
ó o q u e  deseja, aos seus distintos 
a m igos, leitores, a s s i n a ntes e a n u n 
ciantes, o CORREIO DA L�VOUiU, 

a} Retribuir OA votos d� boas de Quei--a "' 
resta• env1odos ao Clube por '" CIQs 
ltalo Meneze� Sam1>.aio Rut Anle·ontein. corn Fizeram anos neste rpês : 

20. menino Achlles Stortl 
Filho; 

llonal,I Cor<loso Alexandrino. 
.Jorge s�rrJno e famHla. 
Arinundo Marto IUI.Jelro 

21. sr. Juveoal da Silva, ruo 
clooârlo dos Correioi:t e Telé 

e grafos no Distrito F'oderal; 
21. viuva Francisca f'lguelra 

Cardoso; 
Sonhcra. 

�� 
111 IE lJN li Õ 'E§ lf lE§lf fV ,A\ §

e .Jerônimo. Jo�r d e  \loura. de profel-i"flre., r,u� P'tift. 
Luiz AzevPdo e tamma. C'om· no-. e autori1Jártes L-3 i:li &:, 
panhia Jgua-;suana de Oaxe- d'., pr,�,ii.J�11te ,ia e:-' lnd� 
tas Ltrla e ).fo,;quita _T. e.: h) OlCLJJ:.11. . o I01'tilut,, ��ara 
incluir ;1r. quadro t;0<.:1al. como •l_e (l11tuna1l1,-. rl¼r F:
contribuinti_•,.;. o sr -\ lcldes f1(·ativ:1 sr<,leni,lar1t1l J 

\���:11�
ru 

A
d
�0���--t�o�i:: j���� �crram�nt,, ,Jri ,1 º" :

�
, 

.-\rlur da Sil\'n e família. 
1 rbtolino Chnvc �-
l..!..1n:.:v do llr,.H,il s. A. (Ageu-

cl; local). 
Altair Rumos de Carvalho. 
.Jo:'io Stci11cr e tamilln. 
nem\ to Peclrosu 
Leonar,:io Caricio de Alnu,!i

da o Senhora. 
lgu:.issú Ba�quote CJuUe. 
Azuil Menezes Sampaio. 

Estacão Eng. 

Edson Passos 

Esl;l anunciada para a pró 
x ima quarta feiru b iuuugura 
ç.lo da Estaçilo Eng. Bdson 
Passos. eo:re Mesquita o Nl
lópolis. 

C I H  E l<iUASSU' 
JIOJJ:: - "E,pada de Damas<'O"', cnm Rock. Hudson e Plper Laurte . llorárto: 13,)0, 1-4,,0, 16.30, 18,10. l' ,j() e 2l.30. 

21, d. Aida tia SIiva .Ribe i
ro, esposa ti.) sr . .\rmnndo 
\larlo Ribeiro: 

22. menin 1 ,\ n� •IR .Mariu, 
fillitt do sr Cinl !�rilo e d� d . 
r\.1wlit,l Dnct.:ini llt·it11 ; 

22. i:-r .\hwrinn 01n1I h; 
2.! me11l110 J\11lo11lo G•lr)1 s. 

1'ilho tlo sr . .  \gostinho Martin, 
Duarto e de d. Ana Canlo�o 
Duarte; 

23, menina Marll. lllha do sr. 
Manoel da Silva Raia e de d. 
Guilhermina de Araujo Ralu; 

23, sr. Alcxls Glammattey, 
resirtente no Rio; 

23, sta. Leda Cardoso �11-
randa: 

23, menina Lulza Euiplla, Il
iba do sr. Manoel Quaresma 
de Oliveira e de d. Déa Mou
ra Sá Quaresma de Ol!veira; 
- 23. menina Maria Inês, filha 
do r:;r. Artur da SilYa e de d. 
Maria &.scensão da Silva; 

Ao J>0:'1.ehe dJn,;:ante que o dr Nllton f"em1md· nter(>Ct-u c-m h,,.. 
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�� 9:amente estn. e1,dade e o E. e. I,::ua.ssú, prct<::ndl'.'ndo mats ta�de- a�,;ocla-1 C?m-se n C!ltti simpática agremlo.r;ão): srs. dr. Deodeclo M:t(.h·•d•, e noiva.M:1!'-.0�1 L·_,1r. de Sousn, Fortes, Durval B"'ll:-ita dos santo-.. Luiz. e Mano ae Aur�o; st:l.s. Orml e Lucy Fortes, Marlene e Magall So:ire11. Imaculada de Lu::a Anredo, Llzete Borghl, M:,ilvina Amaral, Almêe Cuedes, 
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1
:�fv!��=�t�um �Usslmo :ii::iarelho de chá, ern prata Salram vencedores na dani;a do e�panddor o !-r. Crl�tollno Chaves 

�:a��°c; :;:�:!1n!!:�:�cl� � q����:�ârlo o sr. José de Paula Bra�a. ga-

E. f I�a�=r��e
d
�!u1

!��"à1:Í���c
��m;:!!:e��;a s� �f�J:�;11º :����a� 

��n!p:�;?te;�:·:��v! ��im1!�t
1
�1�ifereceu em sua resldencto. um gar-

- Domingo, as prot.•s Brlsabela Paltidino e l\T.arll Matos reali1..a�=�·"º E. C. Iguassú um recital ele plano dos seus aluno,;;. Lotaç3o esgo-

Slal. Pa-;;_;e
els�uda-felra, a sta.. Marll Torre, completou !!óeu curso glna-

23, menina Maria elas Gra.· 
ças. filha do sr. José Pereira 

SEGUNDA A QtJARTA-FErRA _ de Sousa e de d. Lalza L.o 
"Ladrão cte s-.gdad", com Sabú, Ju- pcs de Sousa; � 

...;_ Na quarta�felra, d.la 22, em singela ce1imonla realizada no salão do Ginásio Afrànlo Peixoto. receberam seus certificados de curso prtmãrto os alunos das proL•s Ormy Fortes e Salde Arydes. Antes da entrega dos certlflcados houve um �show com diversos números de bailado e 
uma revlstlnhn lntltulad3 "O tapete magico". esc,ita e dlrl�da pela prot.• Ormy, que contou com a vallO$a colaboração da prof.• Salde e do prof. Rei�. Depots uma dup:a de Papa.! Noel distribuiu doces e presentes à f��a�;���-0s��sas coni,;:ratulações a este educandário por possuir mestras 

,-. o E. e. Iguassú está em grande atividade com O:!; p�paratlvoi para o baile do dia 31, que promete ser um dos mais elegantes reveUlom,,. 
da época. Todos se su1·p1-een<1.:-rão com a bela ornamentação do seu �alão ne Dupré e conrad veidt. 23, jovem Paulo Cabral Bra-

.. át���!
A

�!
EI

!fenfe-�º��G� 
ga

�3. menino José Antonio 
Flynn e Gina Lolloi>rlglda. Pacheco Filho: 

AC:;.-\RDEM-"Matar ou correr". 

CINE VERDE 
HOJE - "Da terra nasce o O<llo" filme nacional com Ercllio Lorenu-: U, Eda Pery e MDurlclo Mor-ey. 
AMANHÃ E TERCA-FElRA "Pecadora tnarca.da", com Yvette I..e�on e Ross.;mo Bra.u:l, 
QUARTA E QlTINTA-FEIRA -O convite'". com f>orothy McCulre, 

Van Johnson e Ruth Roman: e "Pronotor de encrencas" . com Bob Hope M1c-key Rooney e Marilyn Maxwell� 
SEXTA , SABADO E DOMINGO 

·Sentlnelas do deserto••, com A.llan L�dd, Arlene Dahl e Rlchal"d Conte, 

<1HE Bl<i 18elford Roxo) 
HOJE - "F�rtas no Danubio", em tecnicolor. 

Cíne Queimados 

23, sta. Walnir Cavalcanti 21, Rubem Torraca-Ange-
Bezerra, !ilha do sr. Pedro !!na Torraca; 
Soares Bezerra e de d. Lela 21. Achtles Storti-Alberllna 
Cavalcanti Bezerro; Freitas Storti; 

24, sr. Newton da Silveira 23, Aluizio do Nascimento 
(Dodô). residente no Rio: -Giselda Azevedc do Nasci-

2,. prof. Abilio Murlinho, re- mento; 
sidente em Padre \1ig11el: 23. Mario Cartaxo-L a  i s  

24, menina Eneida filha d� 
1 

Carvalho Cartaxo. 
sr. Januarlo f'araco e <le d 23, Ubaldo Storti-Yeda do 
Dulclnéa Gonçalves Faraco. Couto >tortl: 

!'!zeram anos ontem : J:�u��
1
i.����

e
N�b��� Nobre 

- sr. Paulino de u elo Foo- 24, rancisco Joaquim Ri-
tes. residente no Rlo; belro - Deolloda das chagas 

- d. Natalina Pimenta dt: Ribeiro; 
Vasconcelos, esposa. do sr. 25, serallm Torrentes-Car-
Teócrito de Vasconcelo�: moslna Torrentes. 

da
-

sN��l-��,i"J��\"º Fernanda FALECIMENTO 
- menino Reinaldo Uibeiro �o dia 18 do corrente. fa-

M ,scarenhas; leceu nesta cidade o concei-
- menina Maria Lucla, li- tuado negociante Manoel Soa

lha do sr. Alberto B a t i s t a  res Leltilo, proprietário da 
11artlnho e de d. Edméa Bar- Paoi!icacilo Primor. O extinto, 
bosa Marliuh •. • que contava 63 anos, deixou 

Fazem anos hoje : 
De 2? de dezembro a 2 de Janeiro- "Maru)o por acaso", filme nacional com AnkJto, HelolSa Helena e Sergto ae Ollveira. - menlco Fellsbelo. lilh<> 

do dr. Francisco M. Brundilo 
Assembléia na Caixa e de ,1. Roslnah BraÕdllo; 

- sta. Edla \'ielra; 

viuva d. Luiza Eugenia Lei
tilo, 4 filhos e 9 netos. Seu 
entêrro verificou-se no dia 
Imediato. 

t Maria Haddad 
(Missa de 30' dia) Beneficente - sr. Edgard Bcrges Me-

Não tendo havido número 
ne

�
8

1\1enino JObé R a n g e  1 para n · Assembléia marcada no,a; para 2 1  do corrente. t: stAo os - meniuo Luiz Augusto, fi. 
�óc1os quites da Caixa Beoe- lho do sr. Azzi Garridv e dl· 
ftceme do� Servidores Públi- d Gilda Quaresma Ga1 ri<lo. 

MAGNOLIA 

t Manoel Soares leitão 
(Missa de 7° dia) 

Luiza Eugenlo Leilão, fllhos. 
gP.uroa, r:etos e demais paren
tes convidam as pessoas ami 
gas para assistirem à missa 
de 7º dia. que por alma de 
seu inesquecivel esposo, pai 
sogro e avô. MANOEL SOA
RES LEITÃO, mondarão rewr 
dia 27 (segunda-leira), às 6 
horas, na M•triz de Santo An 
tonio. A todos antecipam seu& 
agradecimentos. 

Novll lguassú, 21-12-5t 

t ELPIDIO MODESTO 
(Missa de 3oº dia) 

Alice Alvurez Modesto, !i
lha. genro, netos, sogra e 
cunbadôs convidam parentes 
e amigos para a missa de 300 
dia que mandarão rezar pela 
alma d� ELPIDIO MODESTO, 
dia 27 do corrente, às 9 ho
ras. na Matriz de Santo An
ton\o. A todos antecipam seus 
agradecimentos. 

Nova Iguassú, 17 de dezem
bro de 1954. 

Vende-se barato 

aspirantes. Abdall" Arydes e ' Açougue Rio ºº 
\'árclo 1..ulz da Cunha; e ao Urr. 
Departamen to feminino. a s  A<·:il,a ih.- s�r 11 l'-lal) l\l , ria \"argas Lr)pet1. Ge- em _(lueinu,103 n ; .. .t 
nf f\1arinho �la�carenha� e AU�lto) '-! Aç,Jugue \U�r' 
Silon .Januzzi. e) cancelar por ,Jo propr1,•(la,1� da • .  k. 
falta de pagamento as matri. & Corteci Ltda. rn 
cuias dos �ócio,; ac;;piraot1>s 
ns. ,.2�. h80, IOfn 1216 e t:lli l ,  j � 
�:�

°

n�'�b9. �;/";o':.
c

Wti��i DE QUEM E' O 
9H. 95:1 971, 1()70, 10�1. tO&ã, PAPAI NO 1100. us2. 11s�. 11a:;. 1 110. IL• 

i2oO:s!u!�t2b�tlib
e
e�����n�ar 

p�� . 
((orcluiõo do l• ll�

;i�,)
· 

dido de recom�ideração feito Chegava a h.·r o nl! 
por Arino de 011\·eira: e) for- d,'.�- ··Hoba��m 1 , 
necer carteira social às sras. exclamav� �t�� Lr. 
Marta Bastos de Souza e Ce- ��ªº:1º �a chc:!a::ido , 
líoa �tela Jaouzzi. bem a:;sim Hr�\,t cnan<;a. Pa.rt.(".� 
2• via de carteira ao aspirao- �csma ah•:.!ria, lia rie-srna. 
te Antonio Soares e à. sta sie�atl� do garoto t""a 
Leda Almeida; f) transferir do rt.:P';11tav;1 a ch1Jupan1 t: Ta 

quadro de atletas para o de s�pw, cstll'laya Jm i 
cootribuintes, com isenção de �rmar um molllhu fa�1.1. 
joia, os sócios matriculas ns. a�ua de verdarie e m� 
:,97, 536 e 572: g) encamiubar r�dor. _ E � estrêla. _, 
à Secretaria, para providen- ha-dt: M·r ainda mal: b 
ciar, o oi. 175/54 da Agência recoberta de purpurina, 
de Estatí&tica. uma caud,� bem graM 

Nova Iguassú, 22-12-54. �l��e,a ��f
h
�º

ca_em e uv 

luiz de Azeredo Trabalham na sala. b.' ia,. 
Diretor da Secretaria de. enquanto o garôto 1 ::-

-- recortando e colando tr• 
n�a!) de querubin:-. r�tioldl

Reservas de mesas dos. rlndo baixinho toiam,,. 
Para o tradicional baile de te. aos cochichos. O �a\al �-

S. Silvestre. os associados do O poder . ?e. os faz('r t'�q�. 
alvi negro podem fazer reser- � luta diar1a �º an_o ia.�� 
\•as de mesas até o dia 30, às I talta de tant,1_ cuba. 1J r. 
22 horas. ���}�';{�n:is 

1
:;f?���;;!::.r 

ra si, piedo�amente � 
Farmácia de Plantão em segrédo. o \atai par, 

Estão hoJe de plantão as t"'rmãcia..; é uma oportunidade dt'. satr. 
Fl�ia'���

s
��!���

J e 
N�

e
s
nt

����;:��
6
1. �t�·üsia::�P{�pi::; J�� �

Tenda Espirita São 
Jorge 

Con�t:r\·am a tradü;ãu ela -
E o garôto hà-dt> sentil' neue 
ambiente a prolunda st..'1115-
cação do Xatal, comunhiu • 

SORTEIO DE UM TERRENO Deus com os homens P"'· 
A ComissJ.o encarregada da toin· 

bOl"l da Camp;mh:i d.l Sede Propr!a 
e sorteio de um terreno. avisa, para 
os efeito!. lei,{;.iis, que todos os pos
suidores de totnhOl<'� deverão pre,;;
tar contas atê a vespe-ra do sorteio, 
que ser.1 peln Loteria. Federal de 29 
d� corrente. Não ter-do \"alor os bi
lhetes qve nào torem pagos ou de
volvido.;;, na sede ou na Praça da Li� 
herdade, 122, ao presidente sr. Jorr-::e 
Bra,::-a. Corr.unka tambàm que toram 
perdidas as tombola!- ns. ti-18, 8-19 e 
!350. que por Isso se tornaram de pl"OPrle-d.,de da Tenda 

Nova tguassll. 22,-12/54 
A Comissão 

Missa em ação de 
graças 

lnnh Ru<lrlgue; Lobo Perei
ra convida aos purente!-i e 

que> nl!m sempre mert>•·em� 
As luzes apaga,.ha�. o � 
ressonando, hcam na :;3.11 
acordados por muito tempi. 
preparaudu a felicitlade ó> �  
lho. E na semana que pl"!C"" 
de o Natal. é a \"bita an�i·:51 
às lojas de brinquedo, o q� 
rer e não poder, a a!?UJ.uet 
pon,abilidade do_ pão, d, ro> 
pa. da ca�a... \ 1tnoa, atklle
tadas. Crianças de �1lhv, cum
prido::,;, apontando. t'�l--olh� 
Pah, dizl'ndo qu� stm. pai, ... 
zendo tal\'�z ... País não dlli 

e•:• Municipais de Nova lguas- N ISCIMENTv�u convocados para ge reuni- 1 · 1 
rem dia 28 p. f, às 17.30 horas, A 19 do corrente, 11ns:ccu 0 

A familia Haddad convida 
as pessoas amigas para assis· 
tirem à missa que, por alma 
de sua i nesquecivel mãe. SO· 
grl\ avó e bisavó, MARIA 
HADDAD. mandará re1..ar âs 
10 horas do proximo dia 2 de 
janeiro. na igreja Matriz lo 
cal. E antecipa aqui agrade
cimentos a quantos compare
cerem ao a to religioso. 

OU paSSa•Se pessoa, anllt:as de !RACEMA 
um Armazem, licenciado, pron- �;,;.} �'���[;.�)/ 1

8
:;::i:,�

nh
�:i 

do 
0���

ª-�:ez é a bidrlt>b- r 
custar muito �aC'rificío,_ mui 
privação. ma.s a ale:!Tli 

meninos que esperam Pa 
Noel compensa . tudo, 1:11 • 
quecer coisas triste:-. 

� o. !im de eleger�m. mesmo menino Cario� Augu�tn. pri 
c·om qualquer número, a no- moµ-e11ito C:o sr. Ala ir da Cou
va Diretoria celçilo Ba, bo,a e de d. Edi 

nar de Barros ílarbosa. 

Vendo 
uma mobllt• de oala ANIVERSÁRIOS DE 

U 
de J • olar  coloolal, CASA\1 ENTO 

lei.  Pri�
r
�::i°io M:�:�'.':v�r

l 

Fizeram �no, neste mês os 
Rua Sebaetlllo Herculano dé seguintes casais : 

Matoo, 151 - Apto. 201 - Edl- 19, Alair da Conceição Bar
llclo Curla. Procurar o or. bosa-E<linar de Barros Bar-
Oowaldo na portaria. bosa (1 ° aniversário); 

Nova Iguassú. 23-12-54. 

Durvalino dos Santos 
Despachante Estadual 

RuG dr. Getú!io Varpaf, S8 
Saio 2!?-A 

N::>VA IGUASSÚ - E. DO RIO 

SE�RA�U INDEPENDÊNCIA 
----------------

Madeira• e Malerlals para eor,struções, �- Ferragens, Tintas, 

C!al, C!lmento, TIJOios, Telhas, Manilhas, ele. 

FRANCISCO BARONI & FILHA 
Bua. 

TEL. 

Ministro Lira. 

'IOVA IGUASSIÍ 

Castro, 

240 e. 

556-A 

DO RIO 

to p&ra trabalhar, com gela. ação tlt: grac;as q;,.1e 111aud.:;.ru 
deira, cofre, balança. moenda celebrar. no dia 2b do eorrt=n
(uo valor de CrS 20.000,00J pa- te, às 8.:�, horas. na \!atriz de 

��c.�iº!·v. ªM�i;ºá!�r!t�l_c�;· Sunto Anton io de Jal'utinga. 
em Ntlópolis. Informações uu !����

o ja be confesse u�rc1de-
1ocal. t Nova Jguassú. 22-Xll-f>-L 

O o-arõto num rsntv. (·t� dlt 
ttco, 01na para um pontPa.'11 
tante. Sonhando com ur
Noel... E os pais �e unt'�dt 
nos. na meisma Lngenuld. 

\
� 

O (?aróto pensa: ··Pap-:1� y 
Pois sim ... ·· E se en\"aidr�. 
estar Hrundo um b::..-

Dr. José A. Machado Filho, Consultor Jurídico da Diocese 

Causas Ch·cis, Comerciais, Criminais e Trabalh.istas 
Trav. \!ariano de \loura, 3 (ao lado da igreja de Santo Antonio) - Nova 

+ • & .... ; e 

A\ CIINIE §OIL, S� A\�)• 
na oportunidade das festas cristãs do Natal e Ano 
Novo. transmite a todos os seus Acionistas e pes
soas q ue lhe �ão caras, bem como a todos os que
lhe têm tra11do, compreensão, estimulo, prestí
gio e boa vontade, os melhores votos de felicidade 
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�IJ.n•Jmenl�. o 1•. e.'. �l!Uth.-t�ú está crescendo f Hujn j 
R 

"" 1n; rtl' l'ampaoha putrocrnucfa _po:-_ elernentos adver�â- < A J 1 (i O Q U E  � ,1,ia � J�:iencad1.Md1� coutra suus c11r�b. no augi! du mei"' u 
ri•'11 1 h.' fi,1�e de toda a sua \'Ida ! 

V S DESEJA froP''r�:u,e,se ainda uo periodo Jurvárlo em que se eocon- • • •••
!�:!o�e

����f�d� ... vespera de repouso . 1-1ába,10 1 

l ltM rtM rluhe�. _ tal\ cz eln nilo be tornusse tão rija tfl'm m� , .\las ,. que e�ta se elevando cada \'ez mais e t1un e fr(lntl wlO qAbemos por que. atemoriza e preocupa algun8 < 
AOS PREÇOS DO RIO

Elementos em hlrla, correndo no espaço, na.1 tu!'rraB e 
nos campo:,, amedrontando a ,· Ida daqueles que a tt>tuem.,. 

Noite !estiva reh\gto tld arte ... esplendor de anseio,, 
Cl vtbraciio : vida 1 
; Concerto mavioso, orque.stral.lo no tempo. re�1do nni:1 �orohrti , . 

op·1�il1!re:ar de ser um clube antigo e que acolhe t�m s1.: u 
;;; CAMISAS BRANCAS 
:i;: Em Trlcolloe. 

< telhas ... Sinfonia de minha juventude : chuva ! 
> Duccini acamado... Brandi'io, dormitando DOM brar;n!\ 

. :!�l�dados de dllcrc�tes . camadas ttociais. pnl� (�e1° ;, � 1 0  quase que exclusl\·amente de  fguassuauos, c v m�ndo em quando e?conlra pela frente a otuaçüo d{• 
Cambraia. 
Marq uisete, etc. 

E do l\torfeu. o pós um «sumérk • .. Já St:f vê : não tem «cnlp,i.
e outr

.�ra�:l�'i;,;,. parado e o Ma.rio sentado .. olhun1J1, aqui 
!ora a 

u�
d
�ufif:�fc�!.ºque aurge. do lá do Reri!�. crlan,lo be

lezas. classificando flóres. rnlisrnrando-as com a �ª' te. 

A partir de 115,00 

CALÇAS 
de .qu. ario.; loronformados co� os costumes adot,�clos em "'
•d1 t>�·riniO social. onde tantas ramflias decentemente i:;e < �tu r!. E a�'iim. <1�-.aju tados,_ �eguindo os·· tmpul�os de < 
ffU�é

io�liato� à medida do, poss1vel. _começam a gutrr_a fl-ia. >stUj contra o seu progre�so. proru1ando rnclubl\'e ating-1 Iu :5
.-:ur��i estrutura. e enfroQU("<'é-lo e, M E é O que está acontecer1d?, preseotemente. Elemento� 

Cambraia 235,00 
Tropical 350.00 � De!õiCuhrn, leitor. quem é este gêulo !... Nao (ore,. a 
G,bardlne 450,00 
Linho 280.00 
MEIAS E LENÇOS 

8.00 

� memop.��
e
�· 

,�:'e��:��0?;:rc��á.s do batca.o ... fh,res no teto 
e nos corações... . _ 

«Toilettos, eou flores e as vidas Ili dentro. coraçoes 
floridos : flore• humanus l 

e hem poderiam es t!'r produzmdo para. a sua grandeza. qu .. m justamente o opo�tn. 8olertementP, ligados a tll'M"Ontatie:- que oi:o querem nratar a� decis?e� de sua diretoria li'�:1o dieganrlo ao ponto de pagar pubhcações na impr�nsu . < 
t>� .' a�ente enm o fito f.lt' de�moralizá- lo ! v Unt<' '-ô nüo �abemos 8e atingirão a mela desejada. Por < 

e 1;çain o que fizerem. o E. r. Jj{uassú continuarú irro u 
qu ti:'rel na �ua mttrcha para a co11strução de sua sed1J. já 

A partir de 

nua Mal. floriano. 2132 

m Polbo:;i 11a estrada... e peles paredes, p1 ncJentes das 
r- árvores .. . rolhas murchando. folhas secando :  vil.las i--cm , ida ! 
S Moldura de arte_ .. ''Paspu.tú·• de sexos ... tela l'SVl.'rdea
$>v da, mnnhetada de flores : salãc de restas. . . Bela� silhuetas de formas provocantes... Perta� Ya1�1-

llares ... juventude alegre. transbordante de vida a expandu·
se pelo salão . era a bela Nllópolb, presente 1 

du eomêco. �a sociedade 'fec_kno Ltda .. situada na a\l. Bra
,_m próximo à estrada que va 1 ter à Ilha do Governador. !oi 
�·-iada a estrutura que cohre o ginásio de basquete, e qu•
"� ,ustaodo ao clube ª. i!nportância de 31 7 mil cruzeiros.

m 8 cobertura de alumnno. 
'° A< fundações teriio inicio tão Jogo o engeohelro ral 
culi<IA. dr. Areias Neto. da Escola de Engecbaria, entregu• 
0, de!Albes dos pegões da estrutura de aço, que sõmeutc
b.i pouco lhe foram l"ornccidos pela Teckoo. o que o obriga-
11 8 1l no\"os desenhos. Mas ficou de devolvê-toe na terça
lelri dia 21. Quer dizer que, talvez hoje. domingo. dia 26, 
µ 0 "& e. Iguassú esteja de posse de todo o material, só 
!aliando o construtor dar início ao ginásio e à piscina, por 
oode a sede \'ai Iniciar-se. 

Se êsse grupo que trabalha com olinco contra o lguas
;ú mlficasse o andamento dos trabalhos, comparecen,lo às 
reooiões da diretoria, ou mesmo quisesse certmcar+be do  
número de sacos de  cimento e da  quantidade de  tijolos de 
que dispõe o clube; ou mesmo procurasse compreender a 
atuação de certos elementos como o sr. Cristolino Chaves, 
Artur da Sih·a, Domingos Panela Filho, José de Moura, Or

Nova Jguassú - E. do Rio 
\_ LENÇOS - CUECAS - C A L  Ç A S  - MEIAS ...,/ 
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Colchões de Mola lguassú 
Fabrica m -se com 5 anos de garantia 

na Decoradora lguassú 

Móveis estofados, cortinas e capas 
REFORMAS EM GERAL 

Rua Mendonça lima, 714-Nova lguassú 

I 
�: 

1 

Auseacia... ruga complexa... crianças olvidada�: era 
a enciumada "mater" �1axambomba e a velha lguasstL 

Um belo e esvoaçante Arauto, de vestes !�miuiuaN, 
anuncia a Rainha que se aproxima. Convoca as Prmci:"ª6 e 
seus Príncipes "com- ... sortes". Ala� se formam. espontaneas. 
!rementes ! O cortejo passa... Altaneira e beta. simpl�s e 
majestosa, sob olhares pecaminosos de uns e ion·Jo:-.o� d� 
outros--. encaminha-se a Rutoba no tteu trono, armado a di
reita de quem chega O --com ... sorte" aproxima-se. beija- Ih�. 
medrosamente, a dextra ! Um côro de anjos, ladea111!0 o tro
no, ecôa solene : ··Salve a Raloho ... Salve a Raioha .. Sal\"e ... 
a Rainha 1 -

Com a voz pausada e clara como a liola doa regalos, 
com a �egurança de sua realeza, a bela !t3inba pro�lama o 
início de seu rt:ioado, concitando seus sudltos ao �ozo rlos 
grandes bens da vida, que ora lhes ofertava : A_rtc... Músi
ca ... Flores .. Bebidas ... Encanto• lemlntnos.-- Alegrias : a ""ª ! 

iaDdo Soares e mesmo do sr. Jair Viana, que tem sido tlm ,--------------
lncaosável. talvez não chegasse a dizer a metade para riva-

ATE' Ü DIA 31 1 

A «Valsa das Flores•, arrancada da Suite Quebra· 
Nozes. invenção do mestre Tchaikovsky, reboou pelu espa
ço. O Prfncipe "com ... sorte". estendeu o braço à Ha111ba. en
saiando uma desconcertante e dllicll coreografia. O eatu+ 
siasmo invade os corações principescos e de seu-, búditos. 
A alegria adeja o ambiente e, pouco a pouco, corpo, enla
çados, corações saltitantes. A Juventude nJJopolitaua domi
nando o espaço vital em graciosos rodopios : «ballet enga
tinhando. 

bzó-Jo com o l B C.. cujo diretor já passou tllmbém pelo . . . .  
t r . JguaRSú ! 

lias é preciso que saibam :  a grandiosidade da sua 
olni , de tal ordem, que não pode se desmerecer em cam 
paobas contra quem quer que seja. Se não, irá descer a 
nireh em que ja este\'e. 

Apesar de ter recebido o clube com os cofres vazios 
e em "deficit", sem crédito na praça. boje a sua tefiouraria 
tem um compromisso de milhões. que vem sendo criterlo
ilmeote apresentados aos associados, atra,·és de balance
te, meoeais, tudo honestamente comprovado. Suu festas, 
,empre numerosas. são calculadamente organizadas. de mo
do que apresentem lucros razoáveis. A lesta intitulada "No!
te oa Roça·' deu para o clube quase oitenta contos de lutr11: a da Primavera. pouco meoo�; o mês de aniversário, 
•PNr dos bailes e recepções às entidades que nos visitaram. permitiu um depósito de quase oitenta contos no Ban· 
"" Comércio e Indústria de Minas Gerais, conforme se pode ter no balancete do mês de novembro. publicado domingoP-a!sado. Até a festa de d. Yetla Fernandes. por ela mesma ll!?aoiz�<ta deu t:?anho apreciável ao lguassú ! Em nenhuma Gutm época hou \·e movimento igual ! 

Xoo hã-de ser agora, com tóda essa reaponsabilidade,q!f€' deva a Diretor·ia dh;pen8ar �eu� elementos para. substi�
tJ... I, fi P1Jr quein não queira produzir, ou o que é pior, por 
' �01.s q11e, eom�1 ficou pMvado _com a últ!m� publicação, 
�-endem Cündun lo ao desprestígio e à f�lcnc1a !: 

_Ma1> o E. {'. Iguassú u.in<la tem mmtos amigos. que 
'41:ar<itJ rempre \'igilantes na delesa UI,.! seus interesses ! 

COUBORADOR 

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

M!dico A,,ist. Clín ic·a Corúrg,ca do Ho1pital I .A .r .E.T.C. 
Coosultótio : Rcs1déacii. R. Mal. floriano Peixoto, 1798 R. B« o,rdino Melo, Z4Z9 

Te!. 4�0-J20- Ed,I. Paladino Tels. : 450 e 450-J 11 
º"•i&meate dae 16 às 20 ha. Aoe sábados c/ hora marcada 

Doces li
.
nos. Biscoitos de todas as qua!ida

de;. Pão quente a toda hora. E�pecial 
café mo,do à vista d o !regues. 

Aceitam-se encomendas para festas 

I r m ã o s  C a r v a l h o 
R1t Marecbol Floriano,  1946 - Tel. 2SZ - Nova lgu•ss6

DR. AFONSO FATORELLI
R M t D I C O  O ( U L I S T A  
l�'•lta de óculos. - Doenças e operações dos olhos.

t N\�LTÕR IO. : R u a  Bernard ino  Melo,  1•839-0JF!cio COCOZZA - SALA 25 - NO\.A JGUASSU 
h�rãri u· e '-.(')l;t:1�-0: A putir de 15 horas: Scgundu. qu:H � � 

Terç.a!:, quinta, e sábados : das 8 àJ 1 1  horas.

Você e sua familia poder.á compr&r tudo o que precisar 
para presentear os seus parentts e amigos com calma e 
num ambiente acolhedor e que lhe inspira as melhores 

sugestões, pois continuarã,, abertas ao publico 
as portas das 

Lojas da Nova Civilizaçã.o 
na RUA PAULO FRONTIN, 65 

diariamente, até as 22 horas. Se Você não conhece pro• 
cure visitar êsse estabelecimento que serve, de uma 

to1ma especial, a todos o& seus fregueses. ·-------, 
DR, ALVARO RO DRI G U ES DA SI LVA 

c,auRGIÁO DENllSTA 
Gabinete moderno - Excelentes instalações - Raio X. 

HORARIO - Terças, �u:ntu e dbadoa, das 9 âa 18 horu. 

Rua Beroard iao Melo, 1919, t• aadar. salas Z e J, Edil. P IPA 

Registro de Imóveis Vi�ra�aria e funerária 
P,10 fmsent• tdilal Cl)m º 

A LEGITIMA 
Vidros em geral, quadros, mol
duras. imagens de gesso, na 
loja ou no domicilio. - servi-

ço funerárto completo. 

REPRODUÇÕES E 
ARTIGOS REI !CIOSOS 

prazo de trinta dias , publica
çao por 9 vtzu, atend,ndo ao 
que fni rtquerid(J pela Vilu 
SDo Teod,,ro Limitada, com 
tsc,iltJrio d Avenida Graça 
Aronho, 57, 5o pavimu,tn -
Rio de Janeiro, faz sabfr ans 
prnmiltn!es comf)rodnres Vi- Rua Bernardino i\·telo, 1793 cenlt dt Paula L,f>ori, Zilda 
Menusier Moço, F1rnand11 do Noua fguas8ú - K do ílio 
Vai/e Funrmdes, Acacio dns 
A r,jos Ferr,ira, Ol�a Msnu3;,, 
Tavort!, Edgar Walter Si· S d ºd moens, todo• com residlncias egu ro e i I a

Aciclentf's Pessol.lis e tio 
1'rabalho, Foi.:o. ,\ulomó· 

veis, Fidelidade. 

ignoradas, para no cu,-tdrro 
dn 20 OJ;cio, a ,u� Getuli? 
VargtH". 78, em Vova lguassu, 
efetuartm os pogamen tos das 
prestoçDu atrasadas, ,,,,,,,.. Roberto Cabral 
tes aos confrutns avnbndns 
nesta t• C,rcunscriçtJo. nn Li CORhETOt� OflCIAL 

vro 8, sob peHa de o n�o lo- n. Gov1·rm11lor l'ort<'la. 314 
zendo serem ca11c,/udns os olu
didos contrato.�. Dado � po�
SddtJ oos 5ele (7) dias <lo mls 

Tel. 4J8 - No,·n lgui.ls::ill 

Um «llasb, que explode ... uma alegria de fica : prelú
dio de saudade 1 

Um assobio gaiato. ensaiando mácriaçilo... boas ma
neiras e1,quecidas no cabide do papal elegante, dono da ter
ra: era a outra face da culta lguassút Que bela recordação 
dos meus dias moleques 1. .. 

-

Um rio serpenteia uma elevação suave. Um castelo 
medieval oôbre ela repousa. Flores nos can:pos. nos montes 
e no rio a embal r-se nas aguus que co-rrem, rece�endo o 
beijo prateado da lua. qut1 sobre elas se debruça. ;(urnas 
escuras. em busca do inlioito ... convite apa,xonadu Hat'mo
oia de côres ... painel do fundo do salão. --

0 --botânico•' surge ... Flores de estufa. 
Belu!) ·'chataláceai::; brnsilleuses lguassuina�·· �ubindo e 

pendentes das paredes laterats, emprestando mais vida e 
Contl\l• na 61• pâgino 

Especialista em doenças pulmonares 
DB.. Á�����!.?!�

ERA 1
CONSULTÕIHO : !lua TB:�::�::::

e

Melo, 1839 - Sala 15 
Ed ifício Cocou,. a••., 5". e sábados, das 16 às 19 horas 
R ESJDtNCI \ :  RUA PAe;.otJASSÚ, 56 - N(,VA l(il'ASSÚ 

CURSO TÉCNICO DE RÁDIO 
N O  

Instituto lguacuano de Ensino 
Aulas noturnas, às se�uncl:1s. quartas e seXtas+ft'iras, 

tias 19 és 21 horas. 
INFORMAÇÕES E MATRlCUL\S  NA SECRETARIA 

RU , BERNARD NO M'LO, 1763 - TEL 4t4 

de d,ztmbro do 0110 dt mil 
novtcenlfls • cinqu,,r lt1 e 011a
tro (1954), E", Nlcmlllr G,m
çalves Pt,eirt1, ""';·O/itial ,1 
datil,,,:ra/ti. EIA, H•nriqu• Du
que Est,odo Meyer, Oficial do 
R1g1stro o subscrtvo e ussillo. 
H•nriq1,1• 0\lqu• Estrada ��y

3
M. 

D��º
�e

p°.<l�!!�"'��.!'!���'�'�?.}]!ho 
I 

Dr. E r n e s t o  César Madeira
Ho5pltel Pedro Ernesto) CLf:--JICA MÊOICA 

Diàriamente da, 17 às 19,J0 hora, - Te!. Z8Z Di�riameate pela maabl - Ttleloae 108 
CONSULTÕRIO , RUA BERNARDINO MELO, 1919 - SALAS 1 E 2 - NOVA lGU ... SSú 

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

ESCRITORIO : Av.  Nilo Peçanha, 38 - 1 ° andar - S.,I.:, 4 - Tel. 417 - Nova /t, u.:;ssú

H O R Á R l O : Diáriamente das !.l às 12 horas 
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eartó• 10  do 1• "'1c10 \� 

Reqlstro de I m óveis da t•. '21rcunscrlção 
llrmiqu, !Juq,u F-..t,oda Mtytr, 0/idol do R,,:istro d, 

J,mk,;s da 1• ( itc1,nf:ct 1çün do Rrgistro de lmdvtis dtsla Co.-
marco ,  fM "º"''açtJ.r, na fo,-ma du ld, tfc. 

Prln prtsrnlt Edital, cnm o prozn d, 10 dia'<, foçn sabtt', 
n qur,n in tcrtssor possa, que Por Olivtit'os Roqur 1,midn 
f,,, d,positndr, ,,,ste Co, tó,10, para 111.(c,;çQo no, fumos do 
Drc,ttQ-Lei "· 58, d, 1937, ragulomentado pelo D,cretrt 3 079, 
ti, f!J3Y, o numorrol. a plm,tu, os t11ttlns de d"nr'inio e f()dns 
, � ritmais dr·cumtnfo.r:. rtlatívos d St;!uint, drea transcrita 
s b o ,1Q 17.664, ti<:.. 231/35 d,i Lo 3-BA, t que assim u des• 
r,ne : Ttrnno sit11ado à estrada (Primeira J::sl,oda de Santo 
R,to), ,w ,.11,r,ulo d,, f'os r.,, fora ti,, pe,imetro urbano, q,,, 
cnmr(a a trt:;entos e cir.qutnt ,  , q,wtro melros e sessenta 
o,, rfn,tfrn!, de 1u,tancia da t.squina fnrmada com n Sf'Rundu 
Fslradr1 d1 Mt,ttQ AgruJ,,, n1fd1ndh quarenta met,os de ft'tn· 
1,, ;guol fo,-g,ua na lmha dos fundos, unto e ,rr,vu,ta e stfe 
mtlroç dt ,xfntstio prln lodo díeifo de qutm, dlJ dentro do 
fpnrno, ,ilha f>oru a Esft'oda, e cento t 0iteula e dois metros 
,. nilr,ifo c,n f1mrlrus d,- exttnsâo do lado tsquerdo, com a 
drra de 7.598.00 m2, de,i�nodo na Planta 11° -1, por lot,s ns, 
29 , 30, da z,,,,a dl' ( hdcarn� ·E", estando sit"oda do lado 
dtttifr, dt qutm, partindo da Estrada rje Ambaf, stgut pt!u 
I', imeira Estradr, ,1, ::nu1l0 Rita tm dirtçllo d Seg,mdr1 Es
t, a1n dt )./or,o Ag"d<', limilot1do '/)elo lado dirtitn, cqnr ,, 
silio 37, d, /osl Gonça/t'es d1J AzcfJtdo, pelo ,squ,rdo, com o 
/.,f,. 2"•, dt.. Jost Nick, " 1111s fundos com parte do sitio 4-1, de 
Ctcilia Jlarw da C..tmrei(llo, t parte do lote 45, de Armando 
O. Quu, i.,chi & Palma. co,ifrontando o imóvel acima, alua/· 
mtnle, p,to lado dir11t,,, com a rua Coscat,nha, com a qual 
faz esquino, ,xislindo no mrsmo uma casa prof:,tia para m"• 
radio, de p,dro, rui ,. trjd(!S, cd;,,-fa de telhas tipo francês, 
com saiu, d1<1s qum tos, ct1ztnha t J.Y. C., fodo de acnrdo Cf 111 
a planta ,,p,ov,.da pela Prtftifura Munkital desta cidade, 
em 29 de n, t·tnrbro de 195,. As imfugnucões dos qt,e se jul
g.,,v,i p,tjudicados deverão ser apresentadas tm carftJrto, no 
prazo de ;,o dias, contados da 3• e últ,ma publicaç{Jo dtsle. 
Nova ll(uass11, JO dt d•ztmbro de 1954. O Oficial : Henrique 
Duque Estrada Meyer. 2-9 

Banco.do Brasil S. A. 
O M�IOR· ESTABELECIMENTO OE CR{DITO DO PAiS 

Hda, a, operaçat1 bloclria, 
�,Uxima rarantia a ,eu! depo�itaotes 

Novs tah,ln de juro� par? u coahs de dtp6�itos 
DEPOSITOS POP.ULARES 3º'0 

.Jurns anuais, capitalizados semestralmente. Retiradas 
li\·rcs. L1m1le de CrS 100.000,00, no qual t�mbém se com· 
p_reendem os de 1mttte ate Cr'S 1 0.000.00, que gozam do 
privilégio e�tabelcçido no artigo [, do D�:·r'- �»�lei 8.4"1�. 
de 2lH 2· 1945 (depósito mimmo C.:e CrS �O.OU e retirada 
mínima de CrS 20,00J. Não rendem juros os saldo3 in
feriores a Cr$ 50,00, os saldos excedentes ao limite e as 
contas encerradas antes de 60 dias da data da abertura. 
DEPÓSITOS LIMITADOS 
Lim,te de Cr$ 500 Qr..0,00 3" o 

Juros anuais, tapitahzados semestralmente. Retiradas 
lincs. Depósitos mínimas de CrS 200,00. Cheques do va
lor mínimo de CrS 50,00. Não 1end<'m Juros os saldos 
inferiores a CrS 200,00, os saldos excedentes aos limites 
e as contas encerradas antes de60d1as da data da abertura. 
DEPÓSITOS SEM LIMITE . . . 2% 

Juros anuais, capitahzados semestralmente. Retiradas 
li\'res. Depl'.>sito ini- ,1 minimo a partir de Cr$ J .000,00. 
Não rendem Juros os saldos inferiores a Cr$ 1 000,00, 
nern as contas encerradas antes de 60 dias da data da 
abe1 tura. Melhores taxas de juro• para as CODIH de 
depó•itos nAo io ierioreo a CrS 1.000 000.�. 
DEPÓSITOS DE A VISO PRtVlO 
Retarada mediante aviso pr/>vio SU'J)erior a CI() diaS < 1h % 

Juros anuo1s, capitalizadc..; seir.estralinente. Para essa 
conta, depósitos_ de quaisque,· 9uantlas para retirados 
tambem de quaisquer 1mpor•tn�1as. 

,/ 
DEPÓSITOS A PRAZO nxo

Por 12 meses . . . Sº/1> 
Por 12 meses, com retirada mensal da renda 4 Vt % 
JLJros anuais. DeJJós,to mínimo de Cr$ 1.000,00. Me• 

lhorcs taxu de juro• para os depósllos por prazo SU· 
per1or a 12 meee�. 
LET;\AS A PRtMIO 

De 1;r;,,z.o de ! 2 mese5 • • &O/o 
Jurus anuais. Depósito mínimo de Cr$ 1 .000,00. Letras 

nominativã-i. com os Juros mcluidos. seladas proporc10-
r.o.!mu,te. Melboree taXtl8 de Juros para ae letras de 
prazo eupcrlor a 12 meo�•-

o P.AJ:co DO BRASIL s A tem 340 Ag�nclaS- no
r,als, :-1km de du;.;s no <.:xtt-rior, para tôdas as operacões 
banr JfLiJ<;, 1nc:lus1ve o ':"l:tcbLmento de depósitos. 

No Fslado do Rw de J:tneiro e-stão em fUnC'lona
ment<, as Act:ncia� nas '.':�g1J!r.tes c idac'es : Barra do P1-
n,, l om Jc:sus de Jtabapo;-;,n3, Cdbc> F1·io, Campos,_Can
taga1o, Duque de Caxias, lt:;peruna, Mac:<.11.:•, N1tero1, .No
"'ª Fnburgu, Nov.1 l�ucaçu, Pdrôpoh<;, ne�r-ndt:, Sanlo 
/tr,turn•, d, .. Pjduli, Trê� H.105 e Vult-t H.1..:donUa. 

f i!ial �e nm l�uatu : Praia da li�er�a�e. �� 
Telef:G : 4 (Cor.tud�ria) e 25 (Gerência) 

End, Ttleg. . ..S:11lilile'' • C ,i•a do C1r,eio, 1 

Edital de Praça 
C ime nto Estrangeiro com º prozo de 30 dios e abatimento · 

20%, na forma abaizo : � 

Vcnôe-se qualquer qu�11iiuaôe, à rua Ber-
narôirto Melo nº. 2059, �as 12 às 18 l1s.
t OVA IGUASSÚ E. DO RIO l

................... ... . �·-·c:»·--·C:,,•C.,•• 

NOVA GAROTINHA 
e A F B  E B A R

Bebidas de todas as qualidades 
Comer bem todos gostam. mas para comer 
bem s6 no Restaurante No\''!> Cc,o!ínt.o. 

Rtsfaurantt de pri,mr,J f'r1tr.i. 
Pclisquciras i ponugucsl 

ALMEIDA & CIA. C. Ti>A. 

R. Marechal florlaao, 193!-Tel. 129-No,·• lcoos,l'.i-E. Cu liio 

füções para aves e animais .  Milho em 5rão, 
f�b.1 e picado.  Fa r i nh as de carne, o,tras,

ossos e amendoim. Pl'odulos avícolas. 

Aw. Nilo Pe9anha0 439-Te:, 85 
Nova lguassfi E. do Rio

O doutor Jos, Fellini,_ /11it ri, D_lrtito da Ct.l,_.Q, 
.Vf)va Jguossú, Estado do R,o de J11ne,ro, Por "º"''ª; ,
fflfmO da lu, tlc. 

1111 

Foz sabtr oos que o Prtsent, edr tu/ º"'"' 0 nh,cimtnfn t,vuun que.º P,.rt�iro do, Al4dlló,1Qs d;,t'• , /tvtJrd a ·fmbhcn f:,rtl(a_o de vtnda. t ª"'º"ªl.aç4r,i 1-._ 
molllr lona t•/trrctr, ocm,a da avat,açao que t dt e/ '-/45 000/}0 (crnto , quur,nta 1J cmcn mil crs.uiros) ,:,,r,,,! r,ml'nin de 20% (t mie pnr curto), tm stguntla /)rQç0 '4'lt jat1t,ro dt 1955, d,; 14 h'"'"ª�, no Ed1f1cJo rto F,� � -.. 
f,11z,,, silo d rui.J Btr11Jrrl'110 Mtfo, esqurna da ,1413 P: � 
Frrm tm. os bn,s ,móvtu pertencentes ao tsp6/rq d, A

-i.,
F,,wc1 ca Pertu a, os quais �a > os stgumt" _ "lot .,._ rtno "· 3267, ,;,1/ua J i _ tm .'duqu,ta, ,,ud,ndn JO'"i � �· para O rua Casuln. 11(11'11 largura na lmJ,a dos fw� llllt 
40ms J, ,xten{Oo de t>mbns os ladns, l,,,utandtJ p,fo 1 ,, ,,.,,, :0 ·cf m o /file 3266, ('tio tsquerd1J com o IMt � 

1144
fundos com n lnt1 3269 ao  ru,, NtlutJ ', c,m, 0 d,,a rú' J llli 
ava/,ad,, cm Lr$ 30 000,0(J I'red,o <;,1fuadn na rua ?1112. ,d,Jtcado ,,o 11,lt de ltrreno ac1m,, dt._ .. ,,,fo, cansl,"cAQ..,. dro, t,jolos e cal, coberto com ltl111Js t,p(J fro""'· ,, '" I& 
pequenos cômodos cmunlados t 'tm /(Jrro. h,r ttgulw, � dt u,nstrvaçt;o, uvuliudo tm l,I 40Q()(),OO Lot� dr tu,' 1358 situado em JJt-.qu,la, mtdmdn /Oms. de frtfltt : ' Ave�ida Un,11 ,, tKUCII la,gura na lmha dris f•md,n, p.;, 

1 1 
de ,xten�a,, de ambns os h,dos, lomtando p.lfJ Ja<Jo :-,. 
com o lote 3357. pt1lo esqu1rd I com o lote 3359, t .llflJ � 
com terrenos (Í.J ,;,uc,,o;.orts de Hordcl() Úmh� & e til µ. avalwdo tm ( ri 3,5 000,00. P,ld,o tt. 1385, da ÂtJ,rudi. u-. ,diltcod,, no /ottJ d• Jerrenr> oc1n111 dtscr,to, co,rstrMç,t1 ,,.dru, t,p,Jos e cal, coberio com telhas tipo tro,r,úi, e,"' � 
clJ,nod,1s dmt11tt1t/os t ._,m fôrrr,, tm r,g"lar utadj a, b 

servoçiin. r1val1!Jdn 1m l,$ 40 000,00 Trital da atglu:,i� � 
/45.000/JO" E para qut a rwltcw ch,gue ao cc"htcii,at•t, 4111 
in teressados, mando" ,, M.M. fu,z. txpedir o p,,st"'' "-
que stra afixado na SRde do luiz.o, nfJ Jugo, d, co.s1-, 1 
publicado dt aC()rdo com a 1�,. Dado , passodo tllslíJ '*' de de Nova Jgua.fisú, Estado do Rio de Jon,iro

1 af11 2J .. 
dn mês de nov,"'bro do ano de 1954. Eu, (as ) Ronold C.. 
Alexondrino1 E-.treve1tld de Justtça, diJ(1lograftJ. e n., (oij 
Roul Antonio da Silv:a Junio,, Esc,ivào, subsCrtt'O, (o1) lá 
P•llini - Juiz de D1rt1lo. 2-J 

INDICADOR 

� 

S ERRAR IA  NOVA I Ci UASSU' 

llll é d l c c- •

:- ,. P-:,dro Reoina Sobrinho -
\\t' dlco operador. Partos. -
C, nsultas diárias das 8 às 1 2  
h -. .  - R .  Bernardino Melo, 1839, 
sal� 1 1 .  tel. 284, Edil. Cocozza 
E d .. 12 ás 16 horas no Centro 
de Saude e Hospital de lguassú 

A d tr o g a d o  
Dr. fouloMachado-Advogadt 

- R. Oetullo Vargas, 87. Fone: 
282. - Nova lguassú.

D o P. t i e t • •  
Lula Gonçol..-.. - Clruq�l�o 

Den\lsta - Diariamente das 8 ,h 
18 horas. Rua Bernardino Melo 
n. 2139. Tetelono, 314 .  Nova 
lguassú. 

RUBEM SILVA - Ci,-,9ião-
4enti1to. - Ed. Cerioco, 2 on· 
do,� •. 220. r.1.fon•, -42.5951, 
Rio C:e Janeiro . 

o,. Pedro Santiago Co1e1le1 -
Clrur&1ão Uentlsta. Ralo X-(Edl
flclo Ouvidor). Rua Ouvidor, 
169, So ar.dar, s.:da 8 1 1 ,  Tele• 
tone, 43-6503 - Rio. 

Oaepaohante 
O,1.ndo Soares P•drozo -

(Conlad1 rc - e Oespal \anl  ·e) 
Serviços comrn·lals e111 �e :il 
Rua dr. Oetul10 'Ja,gar. 22 -
Tel. 208 - f\'ova lg-1aso;;ú. 

e � N S T R U T f\ R F. S  

Jetio Slmonolo - Cnn,trntn 
llc:enclado. - Enc:- ·,·g3-1l' ,1 
con&lru('Õe!it t' r i•con!>lru\Õh t•t, 
geral e �,ih ;1t' mlnl-.lrí'('�º 
R.:s. : ílu� ,\1art"ch:tl Flo<iano 
?J36- Casa XI  - Nov, l�u 1,sú 1

Rob•r:·-, 80,on• Soo,.,-Con_s 
trutor llc1:Milldo no Munlclp1o

l de Uu,1ui: dt' Cul.as. Reeldente 
m Neva l1i:•1�u.u .1 rua t. dmur. 

do !,ioar�1, 304, 

!-

DistrilJuidores do Cimento MAUA e de ferro em geral, Tintas Ypiranga - Made� 
ras e \1ateriais para construções, Louças Sanitárias. Manilhas, Ferragens e tiDlai

Fabricantes de caixas e carroceries para CA\UNHôES - Móveis e armaçóe• 
Esquadrias e Carpintaria. 

Alberto Cocozza, Industria, Lavoura e Comércio 8. 1 . 

� 
E D I F I C I O P R Ó P R I O

Rua Bernardino Melo, rna5 a rn4D- Tels. 44- J 11 e t 06-noun m�m� 

1 A�MAZEM INm�PENDENCI! 
J Seco!< e Mol hados. - Bebidas nacionais e estrangeira,, -

t .A ,  t , g  " c e  1•. qu 1l idade. - E n t regas rápidas a domidlio, 

1 PA LL A D I N O  & CIA 
:f Praça da Liberdade, 84 - Tel. 424 Nova Ignassó 
L,_-;.:_,.,..,_,_,_,..,_, ,..,.,,,..,..,.., __ , .... x-,-,.,.,.,.,_,_,_,.,_ .�,..,.,.,., .. , .. ,.,.,..,� 

Consertos, Reformos em geral e A: 
sórios - Solda Elétrico e o Oxlv' 

- Serviço de Torno, 

PINTURAS EM GERAL DE ESTUFA RAPJDÃ

AGOSTINHO DIARTIJl'S DV.&Jl,'J'S 
Hua dr. Tibau, fiO - Tel. 124 - nova /guassú - ti. do m,

\IIO IIIT6Nlo  DE PÍIU 
il> ""- •, � de !Gllpllllla PNI� 
.... .:bll--Primw-.\dmisalir-� • ..... .. , lillli11U.-llllrfcuas ai 
11\ >•�l :E RONTIN, 111 a NOVA IGW 
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• "<if,11,"lf.... diciQ, '�tq('\!l . lltª,;.; -de dl llle 6..,v
oe

v
isa l

d
g

ª
a a

·:
_
"., 12 1 rca nscrlçàu Posto de Servi· PO •ntomobil1'st1·co Ptlo rresenle edital com n prazo de 30 dlu e puh'lc,ç:.o 

--.'lti 'r\.( , n ;;,,_.q_ \' a por 3 veze�, atend�nJo aO QUC fo, l'f"QUertdO por 1 1.-n,,qu,e Ú11>· 

QL1 •1 lavo M"d,ado Ta.,,m. com dHmlclllo na C11p1I 11 f<"•lc r ,d ,  1 1., 
O 4o .; /� . -"'lo , RottO_ ncoderlo Poote11 OC·elal Sobst,toto, em exercício, da 

� ,  E s s o,, 
111aber 1101 promltenle!I compradtrt"11 Francisco Alv1·s de Mour .... 

'lll) ., "' ll:... , � . ,cr·ção, • D;trlo Francisco de Mendonç� e Joaquim Rodrlgu- s de !>ouz:o, 
,.., J �t• i' C1rt00 pdblico, qoe Jo!ii, Percir• C�ldu e snir1 mulhu lfaria todos com rulc!enclu 1gnor,1d1,, para no canór,o do 2° 011cu , � 

9.... taa.;,0 Cqi
� 

' 14; Af,ujo Ptntra Caldas, pro1,ri�t6.r1ot. residentes O domi- O 
. da rua dr. (JeluJlo V,, , Ru, n 78, t m  No-.1 I�u�ssu cle1 u,ntn1 

v11,, 0 �, • tio, Jlel''' 110 Dt1:1uito Fed�ral, na rua Mé:ueo, n f .JS, 50 andar, sala ficirca mecanica, Borracheiro, E/etr,- os pagamenlos das prutn; õ · s  � 1 ta1ad.ts, r( f('rl•flt s à� pro,m·s-
,, G /)'- 'lftat, 

110.....__ ... , ,iJJtdOdl osit•r•m eui sen �artdrlo. á ro" dr Oetnho Ve,�s, o. 90, cis ta , Pin tur• , Capoteira, Bo�es de Lu· ui d..: compra 11ve1 b-1du no L vro 8, dc-sia 1• C rt· •111 ,..:1 1çào, 
� 

11.'l,1,0 ff4t" -,. � 4,rdadt, dei rooform1dade eom o Decreto-lei n. 58, do IO do ._. sob pena de o não 1 .. unf'lo n 1 1  111 canctl.tdu u �lu,11du aver-
1 Gc'-1, t JJ,,,,,t)1 .A!_.� \ ..,.. �ro dei 1937 e seio ffgul1mento, 1.t1cmorf1I, planta e docomeo- brificaçãe, Peças e acessórios, Pneus,  br-çõi."s. D u h�. nrs t  • cidade ti" Nnv,t  'tu:ts-.ü , l"<l:t t 4  --itas do 
, 'ttttq d" oi,"Q. , -�,6� Cti ,_,•rereiutes 110 lo�•m�n�o. de uma érea de ter!eno, situada 00 mh de dt,t1•rubro do ano di: l 'X> I Eu. �1c,4n,,r ti nç 1 l v t'� Pr-
t ti, , , e,,,,. "''rltfoªr-t.,.,1 , d..�, .- " distrito dPs-te Maa1c1p10, BPltord Roxo, obJeto d•s traosci i- Camaras de sr � Ba ter las .  reira, s u h  . n f  c•�I o d.ti 1ng rt1fc .. Eu Hen,iqa Ouq.1• E1t,od.1 
41 lf c,,,tc,1.._

, "ti/ 91it �� , taartD QJDtfOS 8.97 1, L0 S- N e 9.09_5, DO I/1 8 - N, na 2• Clrcuos- M•y•r, OI c 1� l  do R.•gh1r > o sub•c,nc, e ét�• no, Henr qo• Ou· 
·11

,.,. 4.,
Q\ ,... a, e,,,.,,, . ,�.._ � D ,repre1eot1d1 pelos lotes rora1s D!. 123 e 129 Ccrnto e vinte 

M 
d Sa & e q•• Eat,odo Mey.,, 1-3 

lnid'•• d/; .. /:�.•do ?ttc;,•. . "'�• c,oto e ,lote e no•el, do Noeleo Colooial São Bento, com onte
º

iro os . ntos '1a. 1 l>trr li;, ,-'''l!CJ.o t,� ,, 1 11- tottl de 194,783,94. m2, confront1ndo 1. 0  norte. coin I Es- Pelo P''9ente edital com o prazo d� 31 Jlas e pubHc:ação 
91i1e,s 14 '"""lt191frr,0 t F,' '-4ii I freldo Ieré

.
w

l ao sul com a Estrada Automóvel Clube (k!ll 34) por 3 vtu�. atenJ.:n1n an Q\lt' foi 1 tq•1e r i� , p ,r F, c1v10 Mar -,.,. N,i J 01 1, 
1 � ,, 'q�� i,td,•u- tem º" otes rurais o�. 121  e 1 22, dr, propriedade de 'fheo� Revendedores da ESSO STANDARD DO BRASIL ISC. tlns N.or,: l r a  e su� m11Jh .. r '\\ da de L uhto Plru Mor tlrt,  

hl/ 
1 

91r110 �,,,,,, � 4, ..._, 1 � F·Jix Ja Slln e Antonio Vooa, resp, ct1nmC>DU� e a oeste hzem saber a CA 11 l •nn oe Ar;, 11jn, com rt!l1J-:-nc1i:1 11 1 0-ilnunl� 
/ .. 6, 5 "'t1i,a' :'dt,,rt,

· ... '4 � 11114•08 '1oie_s rurais os. 128 o 1�4, de Silvério V.ilente de Pinho e •gnor,ida, p , ,,. no C'iHlórto do 2� Ol lc•o. à ru-t dr O 1 111 o Va • 
'· M,, ., '"""'. '""' 11;., ;•� ... j jot'111 d• Costa, mpectiv,meat•, Aren .. , .. quo foi d1 '1d i- Rua Marechal Floriano Peixoto, 2422 Rªº • 78, ,rr. N . .  v .  l�u .,,ú el<lu " o p 1gam,n10 d'i  ri,stações 
'i9 a ts9"'1i 1,,,.11 �, hr..:i_"-. 1-'tm di,,.nos lot<'S1 

,grop,dos em quadras, servidas por diversos ó4tr;.sadas. , d�r�n ,� à prom�H� dt compra ôo lote: do:" le-ucno 
1�;

,--� A,, e
"'�,,,,�.. !_'-.tooros, !('eebendo o loturncnto • denominação do 'Bairro T 1 83 " E d n· 

numero 6, d a  ,u  l Purs Mo,�lrí' ,  averbadn n'l l• vrn 8,0 . t l :s  • 
.,, • ' l',,J ·� . '"� 1,,, ,.,lti,i '"'; s,1,n1", todo de ac6rdo com • pl•nta •provada ,m 9 d• e . -Nova eguass - . o 10 84, sob "· 1, S(h p,·n• d e  " 11An l,zenJO • . , c•ncel•d• • •h,-
,,, ,,,,, "''"' 1" hla..i.º dt,;4' •

-. 
Ili abro d� 1954, pP-11 Prefc1tora deste Júun1cípio. As impu,:! na- dlda averbaçã'1. Oou lé, n.:sla cidade do:" NovJ ll(u;is,ü, aos 1 4 

,, o ,  .... ft/-:, "''Cl'1t .. r IIJ .._s � dos qoe se julgarem pr_ejud1e1dos deverão ser 1prestotadas dias do mês de c1t"Zt'ntbro Cln ,mo d� 195� Eu. Hen•iq .... Ouqu., 
1 111iid()s , li litH, 

I� "4fflf,IC.6, C.S, r t1Ct6rio, no prazo do 30 dias,_ conta dos d1 3• ei ultlrn ., publica- Estrado M•yer, OI C'ial C'O R\'gl!itro o Sub.i,Crcvo e: d:lil:I> uo. Hen .. 
ilQ ,,,. ( ,1

\fwt 16,,(J ºltclJ, e._,
,._ 

� d,Jte. Nova Igousó, 18 de dezembro de 1954. O Ofio·al : Ro riq11• 011q11• Estrado M,yer. 1 -3 
'l"llu. ,,_ t(),'h'J • '"' ''N.r"'- _. o,o,f•cio Ponte,. ____ 1 -3 
,.,,.,. 1..� ,,. ... , o1 1,d d, ,.,.,_,.,,_, ao,eo D•ocleclo P o n t e •, nos fundos; 485,18m. pelo lado '"1•• d' , 1 ,...,, lo,1 Ollcl•I Sub,Mulo. em exerci- d ireito e 531. 1 2m. pelo lado 

,,,.,, ' ' '""' , 1 1 M, 1;!''- aiO d.o 2• Clrouoacrlção, esquerdo coolruotondo ao Sul 
'1® 

1 
d, Hor0a:' !ls9, , .,  6,i Faz publico, que J a c o b com a Eotrada do Caluollú, 

,;, • P,,r1,,, •. 1 L,.,,, , r 1 � 8111111w,ld, ,grlcultor, caoado ao Norte, com oa lotes nume-
, "·' •rio,• d, "-� ,,paraç!o da bena com roa 38 e 87, a Leote. q11e cor-
to , .. ., :,, •• , 1" liiii; li:notte s pble B,umwald. responde ao lado esquerdo, 
""' l6•rr, 

1 ·� .,.1,11ca, reoldentea e doml- com o lote iS e a OeatP, que 1 t,1 4f!.lh/oo 
''rolo, ..,:, l!_ llfl40f 00 Distrito Federal, corr, spo ode ao lado dire•lo, 

�, a n,i1,au'
c4t 

. ,_ �rsm em seu Cbrtório, com o lote 41. área eeta que 
n Ji,J/, l•r , Cc I roa dr. O tulio Vargoo, n. !oi dividida em diversos lotes, 

11d, do 1 ' o "'""" • -,_ ffl!la c!,iade, de confor- agrupados em quadras, aer-
"'"' 0 1 "'"· .. ""1, "'- llldad• com o Decreto-lei n. vidas por logradouros, rece 
Estad d ,f:'", .. .,.. :;:--, 1, de 10 de •ezembro de 1937 beodo o lole•mento a deno
,, • ª

dt 
O d, {,.,,,, ,/• l lfll regulamento, o memo- mlnação de "P .. rque Pindo

,t "º 19$4. E,q,,� .:.:' ia t111, plaota e documentos re- rama", ludo de acordo com a lttJ dt l••llfA, d.1,1'-f'•/Jt. E C"'1, l!tt!Dte• ao loteamento de planta a�rov"d• em 7 de de
, ", E1C11t1o, alian,, (� 

• lrea objeto da t�enscrl- zembro de 19ó4. pela hefel
,.,. · • o. 10768, L. 3-R, n� 1• tora dest� Munlclplo. As 1m· 

l IGUASSf 
geraL Tintas Yplranga - Mut 

ria!. Mallilb&i. ferragm t a....  
IISH� - 1,16\'eis • &ltDIÇÕI< 
lari&. 

lliamterição, rep res eotad a pugnações dos que ae Julga
,.io lole roral n li, do Nt1- r e m  prejudicados deverão 
• Coloolol Silo Bento, ai- ser e presentadas em cartório 
-.do no fo distrito deste Mu- no prazo de ao dias, contados 
lllplo, Bellord Roxo, com a da 3' e ultima publicação des-
1111 de l0'1.834,;847m2, me- te. Nova lguaest1, 18 de de
tido 212.47m. de !rente, pela zembro de 1954 O OI i c I a 1 : 
lllrtda do Caluo(ú, 218.06m .  RoHo Oeoclocio Ponta,. 2 - 3

QIRSO ANTÔNIO DE PÁDUA 
{N'o centro. sob a direção de competentes professoras} 
J,rdim de lnláncia-Primário-Admiss4o-Curso secun
dl:io.- Aulas diurnas e noturnas.- Matriculas abertas. 

WA PAULO DE FRONTIN, 116 U NOVA IGUASSÚ 

CASA l) E L'1'A 
Peças - Accessórios - Oficina 

TUDO PARA 5 UA BICICLETA 

Rua Mendon�a Lima, 48 • Hova lguassú 
________ ..; 

���� 

BATALHA CONTRA A CARESTIA 
Milhões de metros de tecidos por 

preco inacreditável 1 
Além das grandes baixas, ainda descon·  
to de 10,  20, 30, 40 e até S0 c/o na 
soma total de suas compras. Aproveitem ! 

Av. Nilo Peçan�a, es�uina com Men�onça lima 
NOVA IGUASSU' 

> 
Casa Mercúrio de Ferragens Ltda. 
Madeiras e ma teria is para construção. - Fabric.3 n fcs de e.<quadrias e m  ger . J

Distribuidores d o  Cimento MAUÁ. - Chapas para cobertura e tubos d e  Cimento-Amianto 
C!VlLIT. - Tintas "Atlantica", Artigos Sanitários, Ma.nilhas, Telhas, Matel"ial Elétrico 

1 

e Hidráulico em geral, Ferragens, Louças e Artigos para presentes. 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2210 - Telefone 47 - Nova lgua.31� 

Fazendas de Madureira, Morro Agudo,

Tinguá e São José 
A Santa Cua de Mistrit6rdio do Rio de Janeiro, 

n6a proprietária das duas primeiras fazenda� e. plena 

propríetéria du duo 61tima�, torna ao coobec1menlo 

de quem interessar posl'-1, que dilas terras não poderio 

ser vendlda11, a neubum prtttxto, nem tampouco r-xp�o

radas u pedreiras existenl<�. por quem quer que seJ3, 

�enão pela pr6pri• Santa Cua ou quem legalmente a 

npre�eate. 

MINISTRO LAFAVETTE DE ANDRADA - Provtt;r 

Carlos ftlberlo tla Stlua. 
[),,:�pn h nll" OllcJ...il '1.t Srnela
na de Segurança P1lbl1ca ju.:.to 
à Dt:lrgacla de PoUc: a nesl1 
d •;,de. l<u:1 Oetullo v .. rgas, 226, 
� v� 1 ... u;1: aú, E. do l�·o. 

Dr. Amir Franco 
Clíolea Gerd-1 llc>- r\ dullos 

e Crianr;;,.._ 
coruu\tõrlo :  Prnc-a da Llb(nfode, 50 - Tel. 12, <Tu a,, c;ulntas e s6bAdos, das 16 t s. 18 horas). 
Ruld�nclo.:  Ru.i Flomarion, o (Um da rua P;.;uto Fro ·. in). 

Pelo prrsente edital e ,m o prazo d� 30 dia  e pub' ca�ã , por 
3 vt'Zta, alen<1�ndo ao que fot 1 .-quc-rl<!o �ano.-1 1.fr :S uzt c,,1·. 
hi•, ,ul1t'nle ne11t.1 cldae'1t>, ln �aber a D 111lt>I 'AOícha , <'Om rr

s1dl'nc1a atualmt>nle ; g 10rad11, p<"rt1 no ca ló t 1 do 2° Oflc <' , à 
ru::1 dr. Gdul o Vare:.s, 78, ,·m N,,va l it:u;11s .. ú, dduar o P"2"mt 1,1 0 
das prest.-çõ.:s atr::is�das, rel(rr"nf� à promeHõ' üc n mpr • , , , , 
IOlc c1e terr tno n. 16, da ,u.1 Jo!t t Arca�, av'1b.tclo I o I vro �/D, 
fls. 199, sob nº 14, sob pena de o nào bzendn s·, <"arn o
da a l'ludlda averbaç�o. Cou lt, r.esta ddad,: eh- N•· va 11?:U"� !l.ti , 
;,ros 14 <lias dn n b df c1t>zenib o do rmo de t9t.4 E u .  N1n" or  
Oonç;1lvPs Pt .relra, s1rb-t1f idal o dalilografd. Eu. H•nriqu• 01,1· 
q11• Estrado M•Y•', (lf rl,il d<•  Rrg f:lro O sub!l( r1;vh e ..s� rH . 
Hearlq11• Ovqu• Estrada M•y•r. 1 - J 

Pelo prefente I dllal rom fl 
prazo de 30 olas e publlczçã1• 
por 3 vru�, ;itt' n dtndo ao quf' 
foi requer 1 do pela Organlz�çã, 
lmob l!a ri-1 C< nt nental Ltoa . 
reprcse-nlada por H'u �óc o ge. 
rcnle E�gard ct� AzeVt'CIO Nt'lo, 
faz �aber A. 81.:nellilo Lut2. co!ll 
resldenc:la a tua lmente 1ann,ac1.-, 
para no Ca,1órlo d o  20 Ofíclf', 
à rua d r . G�tullo Va1gas. 78 
e m  �ov1 lguassü. tft'lu,:1r o pj . 
gamenlo das prest��ões atrít· 
zadas, rei, tt n le  à 01 omessa de 
compra do lote d e  lerrcno r. 

!.5, <1a qu:.dra 4, ne1 bada no 
1 "ro P./F, fr!", 258, H b n .  37, 
,, b prna Ce o r ã o  f!zt"ndo lff 
rancrlada a ;, luô1C11' ;,,,·e,bn àt . 
Dou lt, nestit dd::-de de t,;()va 
1 1:.uatitaú, 9 < e  dtztn bro do ano 
d e  rtll l  nrvf'C't e, tos r e 1rQut 01a e 
qualro (1954/. Eu. ti ,aror G"' -
ç�lvn Pert ra, H,br ftp,iJ, n d;,,11. 
1, 2rold. Et•, lJ,,., 1qr1t /J1, q11e 
E-.t,odu .11, y, , ,  Oh, ,al "º l<l • 
1!'�1rn, o h bM f l' VO e uslrin. 
H, ,,,;qu• Duq"'e /;. s l r CJ d u 
&/fy,r. 
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NOVA AURORA 
TERRENOS Á PRESTA ÇÃO 

SCM ENTRADA E SEM JUliOS 
9 "-IR RO SÃO JORGE - Ramal de Xerfm. Condu• 

ç&o hnud, uwi11booete do Belford Boio ei Nova Iguu�d. 
1\6 Nll'fil Aurora. Clima igual a Petrópolis. � gu.t. com 
1bur.d.,ocia, e luz e fôrça passando dentro das t<'rras. Plan
ta ,prund& pcl:i Prefeitara do Nova Jguassd FaciHdddé 
•fo consirotão, venda eru 72 prrst1ções mensais a comqllr 
L" ( ' 15  n5, O. Tratar , n. Rio Branco, 91 , 6° 11 d r.r, ou 
e IH ,, sr ll, 111.1 no lnc1I e.o á raa D. Lucia, 60, • m R 1 -
f I l R.,. 11) n n  com o sr. Juclao Blmo1, i fllA Ma1 cch.tl 
� h;I 1 .. 11u, 2035, ttldone 285. rm No..-a Jcuuid-E. do H io. 

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

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

desta cidade, á 
Ru , "1 r, eh I flon: n , µ,. x tu, l i98 

Ediliclo Pnladlno 

Mme. Angela 

LO.J A R ITZ 
Roupas feitas em geral parn homen�. t-iPnhora� e 
cr1a11ç;1-. Cama '-' me:-.u Com pleto i-nr,l 11e11to de 

urti).{os plaistico!<-. Perrumarht�. 81Jouk r'u...,, 
Artigos para prettenh-s, t·lc. 

Antonio Alves & Cla. Lida 

_) 



• 

r 

d El S  . . .
(Conclusõo do 3• pôglno) 

j.! 1 1!4,;:a /1-. flores ln1rnonn". Exuberantes "chnquall'tcra.�·, de lJn1<, adas sobre os Janelas. !:-lugerlndo mnguificos "vitreaux·• 1.tn,las "csculachàcea.s·· infiltrando-i.;c peh\l:1 copas dus árvores 
Arllcias e "trepalácea�· multicores plantada& no mttlo cln ,aJnn, acolhendo s�b a soa sombra pa res borboleteantes .. Um Pupal Noel 1nlt.>rnacíonal Outro nilnpolitano ugra-dr,·endn a nossa presença, em nome <ln Unrno. 

multic�;;�� 
cromática de luzeii, coando-se por entre flores 

. Eis oi. rrsumicJamentc, o que as mãos hábeh; de Ex J">Píhlo e_ Humberto Bronco consei;?uiram tran�rormur numa , c-,nlnrle,rn nhrn, ele nrtc e horn i::oslo. sem precedentes na , ido social da. CaJHoroia brasileira. 
Em � rc�ta das Flore!-1, prometida pela Oniiio Ferni 

;1 �r1�
1� S!� \11ópolls, rom n coltthornçilo dos cenógrafos da 

Semano nntereclf'lnle ... 
. llnmnlbetes d, llnd,is e genl!s senhoritas Invadindo • r,ilritlc. cs_pro lnndo-s� pelas MIO& ruas e praças. insinuando-se 

:���j�s 

rr!a
ª
f��� h�y�1;��

r�1a�ai: ;
j
���1tórios urbanos ... dando-lhe& 

r��u m �s ··unioni��u:s'' n1 l�polltanas no afan de prepa· r-;u· � rl1funr111· n mognfflca festn que nos ofertaram. sábado. 
,. 

E, q11ant11 bel?z.� ! quanto humanismo impregm,ram 
t1e:sses eofoi-cos, obJ�tl\'auclo levar aos leres da"' crir,nças 
pobres e desherdados da ciduàe de Nilo. um pouco da fell
r1dade e tl�s nlegria� que sobram às mesas natalinas dos donos da vida ! Bendigo e exalço-lbes a nobreza do gesto lncomprecnchdo... 

Aos ir�diferentes. cépticos e derrotistas o esplendor ele suas angustias � o reflexo de suas "mea culpa". 
Aos malll1ze11te$, ofertamo-lhes a bela figura criada por. h-'�? P�c..lro de .\1arllns ao folhear o escrio1O 'literário � lo_ 1nol\ ld_a,;·el me_stre da pro�� brasiJeiru. Al,·aro �loreyra 1nt.1tulado . As amargas. não ... , a qual. traduzida, tem u se. 

gurnt� moral : "os individuas inacessíveis à art2, à mtísira 
e à vida, uão olham para os lados nem para a frente. São 
����, �i ;�;iª;· cl:� .. �

uas laces : uma olha para cima e.  a 

NAo é carapuça. 

A �!esqulta. a nossa admfraçl!o. 

rledad'i.º 
«Carroussel• Liberal de Nl!ópoli• a nossa solida-

A União F'emiolaa. o nosso muito obrigado com os 
nossos melhores respeitos. 

Manoel Furtado Gama 
A D  V O G A D O  

CAUSAS CIVEIS. COMERCIAIS E CRIMINAIS 
Rua dr . Thiba u, 299, a p ts.  101 e 102 

Nova Iguassú Estado do Rio 

;-------==:::::::::::::.
-
--

4�elson - Construtora e lmo�iliária lMa. 
Se o seu caso é vender ou comprar terrenos, 
casa.s 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 12 horas. 

FOTO ELITE Atead .. ,e • domicnlo pad easameoto. 
Retra.tos para docomento1 em 90 mi· 

Dllt0t. E1peel1lbta em Nproduçlo de retrato• a erayoo, sépia e 
óleo. Vendu de mlquinu, lilmest quadro,, santA>a e albuns. , ,  
Roa Marechal Flor la ao, HO-lola-T oi. �13 -HoH lgua116 

GRUTA STO. ANTONIO' 

CORREIO DA LAVOURA 

Serraria São Jorge 

de construção em geral Materiais 

Ferragen s,  Tin tas e Materiais elétricos 

Fabrica própria de arterutos ele rlmento nrrnudo 

<_�_M_A_R_D_E_L�L_A��&_ ROSA 

R U A  N U N ES SA M PA I O, No 1 36 

A ndrade Ara u io - E. do Rio 

Manoel Quaresma de Oliveira

COMPRA E VENDA DE rnóVE!S 
Casas-Sítios-Lotes Comerciais e Residenciais 

Escritório : A v .  Nilo Peçanha,  23-1° ;:.nd.  

Telefone 87 Nova Jg uassú 

�---............ .,.C>•49• te> .. -·-·-·-·E..>•49 

OFIC INA IVI ECANICA 
SOL�A E LETRICA E OXIGE1<IO 

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

interna., montagem e assentamento de 
máquinas de qualquer tipo. 

BITTENCOURT & ALARCÃO L TDA. 
TRAV. 13 DE MARÇO, 24 - - TEL. 136- NOVA IGUAISÚ 

VOCIE 
.,, 

JA\ ILIEU 11
Coleção - FATIMA - Altar do àioodo 

1• Obra - O Culto de N. S. em Portugal 
2' Obra - As .\spirações de Fatima 
3• Obra - A Imagem Peregrina 

PSICOSES DA MORTE E DA \'IDA -
Um livro que traz esclarecimentos ootaveis 

GUIA DE IN\'ESTIGAÇ,3:O f'RI"l!NAL 
Um livro de et-tudo para crimiaalistas. de com;iulta 
diária para policiais de todas as especialidades, etc 
Nilo é recomenda,·el a leitura desta obra por clebeis 
mentais, nem por iodivlduos de má lormaçi!o roornl. 

Dez Mulheres Decapitadas Dez Loucos Geniais 
Dez Monarcas Infelizes (entre os quais - Leonardo 

Dez Cataclismos Formldaveís o:: �';i:'t7;/cadores Célebres 
Dez Criminosos Sanguin4rios Dez Historias da Historia 

(inclusive a página sangren
ta dos Borgias) Dez Aventuras Audaciosas 

Dez Tragedias Maritimas Oez Gnmdes Amores 
Dez Figuras Singulares (inclusive sôbre uma tavori-

(inclusive o M a r q u e s  de ta sem ambições que acaba 
Sade - monstro de deprnva- num Convl'nto) 

Instituto 

Domingo, 26 �li-ia.,

-�
de !posentad.ori� e fen,_
dos Comerciar10s 

0<;/egacia no Estado do Rio de 
E D I T A L Ja�,,, 

i - Comunicamos. nos termos fo arti 
menlo apr!?vado pelo Dl'creto n. 32.fJt,7, degf..�! �' t-tr p�rtir rte � dezembro 5-t. '.' recolhimento de · _19 

. "" 
,ttvidas ti este ln',t1t1..to so lfrá valor qoa 1

1.:cntri;., 
'·Recibo de Quitoç�o". devidamente numerad n '1_ q1.i,t;a� 
�anto. de nenhum valor qualquer quitaç5o pas�' lctr�. �
1wtigo. ou seJ<L na "GulcH>�lo'' 8 a no ... 

2 - Por-, f1ni de recolhimento, d,-.,.n, QJ • 
pr•enc_he, m•niolm•nte , • m  duo, via,, a "R ,bçio -:t s"P • i 1 

.J - A retenda reh11çào não mais ser' f • •gu,�.;1 
lAPC, devendo as emprêsas adquiri·la diret.�e��e,(_,:i ii'i
� �- - -,  -t - _As emprêsas receberão o .. Recibo d em duas v1:JS, devendo conservá-las com ri m e Ql!.. 
i\ za "V ia _deverá ser entregue ao Fiscal dr, Irst'�ior 
sita de F'1scijllzaçào à emprêsa. 1 1 1Jto 

_=; - Fic:i, outros5'1m, a partir da data caa 
1 cobrdnça dom1dl1ar. devendo as emprfsas r t

a ·:ir+ 
1·etamente sua·� rnntribuiç?es na !"'Cde do o,;��, .. "tzri 
IAP , . a r_ua -:Ir. Getuho \;irg.ls, !h. �obrado. n l....:.
ie 12 as b hnras, exce!u·,dos os saba.dos qu� s 1:a <� 
1 1  horas, no pr..izo legal, sob pena d�. em caso fJ,.rº �� , 
r:.irem sujei�a s  a_cs11 Jur?s de m<·n d� tº 0 ao me�_at�· 
multa de 10 .o a JO 11 ::iobre o val?r da contribuiçã _�ti 
,o  (Lei n. 1 239-A. de 1 9'<J). 0 • it-. 

Nova Iguassú. 6 de dezembro de ).'4 
ANTONIO FERREIRA DA FONSECA, Delegado. 

Contratos d� l:;ccaçcio 
ções bal'baras e pat--il ,glcas) Dez Erros Judici&rios 

�:: ::
;

1;:d,::
1

��1
1
::10nantes o:!{::

i

,::r.: ::::
:

::.:::
Y

· ' ( inclusive sôbre o Imperador (1 n e I u s 1 v e sôbre Stetan 1 
T1ber10, de Roma) Swe1g) 

Todos esses hvrns e outros de grande valor para su a •

1 
cultura são encontrados nas : 

O novo proprleU.>i<l de prédio ou atartamtoto só lia 
obrigado a respt>itar .l loco:çio exi:s.ente em vlrtu,Je 
do contrato por inslrumeolo partic!.. 'ar, uma vez re�'i· 
Irado no REGISTRO DE 'flTULOS E ooci:11E,T0S. 
Essa. provldêocla tOrDi\ o cootrato um documtoln pt.�l l
co- Cl'm v;..Ud�de contra terceiro� - tuturos lattrrs�· 
dos M vl>1ato Jo co11tr:1to (Cod. c,v. -arts. ta:i • 1.1!, 

Lojas da Nova Civilizacão 
WA PAULO FRONTIN, 6S 

que acelt , encomendas pelo Ree,nbolso Postal. Nao se es
queça de \'isitar a exposição da.s Lo j::1s do Novo Civ lizoção 

O�rtóri'9 do 3°. Ofício

Rua :Ir, Getúlio VMgas, '12 - NOVA 1Gu,1s..<1l 

·bé ''" 
,1 .. ,,, 1 1·1 

C('!l( U" 
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l J rist i tu to I gu Et ss u a n o  de E n si no
de Nova lguassli 

RnJ10 Du,cl,cin Pn"t,.•, 0/irittl SflbJfifu'o, tm e:.:,,.c ·cio; 
da 2t r-;,,u,,,'('cric4n d� Nn,m /l(UOS'-Ú. 

AOS �ossos FREGt-oo 
IS A F.\BRirAÇlO DO Af 

,lllNTE SÃO JOÍ 

1assuana de Gaxetas lia 
ardino Melo. 14;1 - r� 

Ell�OO D; Ili 
u •s.u -��IIE===""-: 

3 jnstalação, este . ano. 
com O Ginasial. o •Instituto 

dD c�r!no de Ensino» v�io 
1,u,s, u·or 11mplitude ao seu 
o,r ,n&L • Pduct'cion;-iJ, fazendo 
proi_rB::r O .wnásio Iguassua• 
f1,11J(IO O seu primeiro ano de 
"º'' .n ore existência. e o m 
pr0m_is

s
_cclentes turmas de 1 ª 

d!.11,;_ex 
serit 

· de Infância Jardim 
um programa muito 

co-�rganiz1do, realizou se a 
�do correri te. na sede do co-
1 . 8 solenidade de encer
ld1�'nt? das aulas_ da� turmas 
rtD1 Jsr iim de Infanc1a. Após 
60 

bertura com o Hino Nac-10-
1 � procedeu se à entrega das 
D• �-as e das pastas com os 
pro b,1h0S realizados durante o 
U'8 ocasião em que as nume
:s p.-ssoes presentes per-

rreri1m demoradamente a 
tO i,;ão dos trabalhos exe
'�os pelos alunos das tur
:Ss de manhã e da tarde. que 
wn 8 or1entá·las as prof ... d. 
N,usa coe1ho Braga_ e ?· Con· 
,utlo Cardoso de Ohve1:-a. O Clichê fixa o momento em que o deputado Geotulio Moura, par:1ninfo dos concluintes do curso primário, entregava o diploma a uma das alunas. A oote culminante dessa fes
unb1 foi a execução pelos alu· 
005 de \·ários números de ar
lt. no que puseram tôda a es· 
poouneidade e graça tão pró
p!IIS da idade. 

Resuitado dos exames 

No ditt lb, obedecendo ao 
llonrio previamente marcado, 
�as as turmas compareceram 
JIITI o conhecimento das notas 
llt exames, quando toram con• 
�das medalhas aos alunos 
p s.e classlficar&m nos pri· 
metros lugares de suas turmas. 
Xo d1� 20, pela manhã, rece
lltram suas notas de exames 

de Paulo Fernandes, represen- Miranda. Carlos de Oliwira. Maria de Oliveira, Edson Tel
tante do diretor do Ginásio Celso Leite da Silva, Oiel Au- x e  i r a  Alexondrrno, Geoar(J Monteiro Lobato, o sr. Euge- gusto José. Devanil Silva dos Rocha. Geraldo José de AI nio Beauvallet e os professo· Santos. Djaima Roberto l'l'as- melda. Geny M. Marinho, Gil res das turmas que se diplo- cimento, Daria de Lima. Elza bnto R. da Silva, Gumercindo maram, W i I s  o n Figueiredo de Amorim Machado, Eny da P. de Paiva. lracy Barrei" 
Vieira, Nelson Gonçalves Ma� Silva Caetano, Elza Sanchez Pinheiro. Ja1r A ugusto Dutrêl 
teus, Mercedes Nobre e Teee- Machado, Elza Machado, Eni José Bartosa da Silva. Jos(· 
sinha Fernandes Monteiro. de Andrade C'osta, Ed!ciéa Pin- Carlos de Souza. José Roso 

As 20,30 horas, com uma to Monteiro. Edyr Dias. Edir Cégolo. José C a m p o s  da 
enorme assistência que lotava Fer_reira\ Cunha, Ely Freire, Cunha, Jorge �fedeir os Ma 
complet.mente o salão, o dl· Elcio da Costa. Efraim Rai- rins . Jupirangaba Kelli Me 
retor do Gínãsio abriu a sole· mundo. Fe1icidade Fernandes neses, Laerte Monteiro Leo 
nidade, ouvindo-se o Hino Na- Braga, Fedora Morine Borghi, na rdo Rangel Pacheco, Liete 
cional, executado pelos prof.' Francisco de Paula Macedo, de Alcantara. Lindberg José 
Bruno Pereira dos Santos, Ju- Fernando Wyterlin, G e n a  d i G. de Athayde. Lnia \ ignó 
ventino Borges e Jacira Bor- Wiktarczyk, Gilson Pinto Bar- rie Morais. Maria Aparecida 
gf's Pereira, acompanhados pe- bosa, Geralda Teles de Brito, Nogueira, Marlene BarlJos.n. 
los presentes. Gilberto Soares de Oliveira, Marileoe dos Santos Tiooco 

• alunos do Curso Ginasial e 
• que prestarifm exames de 
ldmissão em 1 ª época. 

A seguir, pela prof.ª Maria Geraldo Cabral Basílio. Geral- Marly Guimarães I a  ria. �lar 
Classificaram-se nos primei- Barbosa de Moura, foram co- do Moreira Carneiro, Geral- ta Faria, Mauro José Adriano 

Nl lug,res 05 seguintes alu- rosdss • rainh• do colégio, do José de Almeida. Gilson Natanael lt da Silva, Nei) 
Ili: Maria Angela Sahione Bessil Pixes Ribeiro, Heraclito Joa- Fernandes Pereira, NúLia Ba 
.. lot11il · 1°) Icléa Barradas e as princesas eleitas, Sonia quim Ribeiro. Heraldo Peres, rooi Saad, Rayrnunda Rodti 

1 �· \faria Rocha Andrade e Maria Pereira dos Santos e Ildelonso· Pinto da Rocha, Ivo gucs. Riedel Augnsto de AI 
11w Helena Pessoa. . Aliete Sousa. Sergio Gomes Reis, lsmenio buqnerque, Ruth da ;. i I v n 
1• Suie A :  lº) Antonio Car- Fernandes Ferreira, lris Fer- Cassino, 'l'erezinha <lc Jesúi-

11 Costa e Carlos A I  b e r t O Paraninfaram as turmas di- reira da Cunha. Inaiá Meio Cavalcantl do Araujo, Wuldir 
blt-r i! lº) Jorge Cesar Pe- pJomadas os srs. Eugenio Beau- Braga, leda Monteiro da Mota, do Caldas Cor êa, \\':i\d ir ,Ju  
nin. Cunha. vallet, prof. Joilo Batista de Jorge da Rocha Rangoni, Jo- lia da Silva. \\'alter �lilitiio Lo 

" S,,
_
;, e ,  J') )larita Braga Paula e o deputado Getúlio sé Roberto Dias de Moura. pe, .Junior e Wilson �ta,·que, 

1 r1 l:li7.etc da Silva Almei- Moura, que produziram nota- José de Sousa Nolasco, Janet- de rastro. 
*- Helio Andrade A{!Uiar e veis orações. repassadas de te Carnaval, James Gouvêa Achlles Campana de Snuzn 
loú Kiffer. "" carinho e estímulo, dirigidas Trigueiro, José !\'lota Celesti- Adail Turibio da Silv,t . .  '\de
�Se,1 .. : l()) Neli Co�ta Ri- aos jovens, aos professores, à no, Jupirangaba Keil , ene- Cl'.lrt.J i\g-uiar, Alme,·inda Motta 
9tlru e "') Sirlo Santi e Eduar escola e à sua diretão. ses, Jarbas Lopes, João Bas- dos Santos. Archiba ldo Pe 
,01..uiz ·de �ousa. 

· 
Falaram em nome de suas tos, Juvencio Ferreira de Mau- r�ira ôa Silva. Ari l ' itnent�l 

, S,,1, r1) Damares Batis- turmas, em expressivas pala- ra. José Afonso da Costa f 'or- F . co A . R d . 
�'\antus e 2•) Sinésio de vras de despedida, os diplo- tes, Krikor Kirazian, Luiz Car- i�ª�:c�f À r1ga�1. -u r�

l
uc:-

,l&S Lopr,. mandos Nelci Ferreira Borges, los Bonfim, Lui.z Moreira, Lucy �
n Í\t:r� d

u
:

º
i\\�;��

c
�'oej��; 

l 1• " · l') \'ilóriu Mori e Eduardo Jorge Sefeltas e leda t1i�:Jf"sucr'tu!i\'i�e::::, t:[:; Martins da  Silva. Delli111 Pe-
._ l'alllo <-esar Soares Tava- Monteiro da Mota. reira :\1ontenegro Delmo Mou _ Lopes, Llzete Borghi. Lucienc ra Sá: Denll t erreira do Cou 

I
.S. 

St, í, t�J Celi de Olivei- Licurci, Manuelino Henríque 
to. Dinab Palun,bo. E d s o n  

li. !liuito, e :!' J  '-âmio llmeba· Diolomandos do Cur-
fíatd:

ei
��.��

nu
d
c
� 

N
8fi���!: F"n•eca Labuto, Eoscar F1·d· 

Ad T '  
. 

d R .  d
. 

Maria José Ribeiro Vto.na, dcrico Alves, Esther Pino Ba
lo '\ "º� ' 'forma Peçanha so ecn1co e a to Maria das Dores Araujo, Mar- g
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� lro<mw e Namio l'me- 1 ª turma diplomada X,�h��s
0_

sa�t�s
r r:1��1:.(!°;'i! ,•eira. Heliomar dos Suntos, 

�°.,:�:�! K�:�·i:••; 'p?itf� At*!��\0�:i
ª
ãra�::'iw:�'. Sousa, Marilda Miranda Hen- [�1

1
;:"�i�'to '�

ºa" ki���
s

ls,��:j 

,:i �r:, . 1 . 
to Rodrigues! Amar� Antonio, riqu�. Ma rio Fer-rcir� Martins, de Castro ílochu. lz,,lina i lm, 

� p
º
''� F .. mi"'""' . Maria AJvaro da Silva Le1Uio, Anto- N�mio Umcbara, , �euza Pe- Jary Cos ta Lol.Jo. ,Joan de 

i..- p •1h•co·r e �larh .�Ta·'a- 1 n,·o José da Cruz, Carlos La- reora da Cunha, Neide ílorges 1\lmelda Folho Jonu Ara ·!elo
• eu u d ·? Meneses. N e u  z a Soare�. A , n 0·. . ,_. 1 lCer. _ page. Célio RodriguE:s Nóvoa, O:;mar Batista, Orlando l 'erei- , 

, �\ �.s. Jo . . º c1 mn�c
.
·<>�10. Jor-�e:� t.f1�_i �t!lcy Ferrdra Eduardo Sefeltas, Ebzerio AI· 

ra Caro 8 O&waldino Camar- gc I rnnc1sco da l u:-ta, Jo&é 
�i 

e \ 1rg11io f<�rnandes ves da Silva, Izaul Alves de p f::' ' Penha Paulo Ho- Ivan Lobo, C1·uz . .lol-ie111ar Ro-
ro. 

Moura Jvo de Sousa, Jonatas ���to Ma�a. ReikÕ \Hyakawa. 1 cha. Ju�t,rna �crei1 u . R�mos, 

So Escra�azino, ,Josué Vaz Sam· 
Sonia Marta Pereira da Silva. ' Juar<'z Celestino . ti a . Uva. 

lenidad d paio, Manoel da Silva Ponte�. Silas Moreira da Costa, Scr�; 0 
l.nl• _ l néo de Que,r,,z. Lentta 

i1 d 
e e en tre- Nestor Lourenço, Orlando Pi- J ,mlcira Oaltrn, Sten io Mhu - 1  {t1be1ro ld; Al111�1d,1 .  Lut_1 1;11tan 

,. os diolo:nas no nheiro, Salim Elias Curi .. ,�Val· Salomão ílaru1I Ua .. t:_mus ( � Anc�in,h1 Lul ) '!º 
vruoo E dir Almada de Melo e \\ 1lson ��d

er�:l�astiüo Aug,::-;lc> C'tim- ct r1g,u1·�. 1.t:i�'-'1 rn. \ia11oc� l·�r· 
scolar Ra n - l'\ogueira doo Santois. 1' • 1mo \rnaudlm \' i1.:l·n· 1 1 1 1 1 1 , B,ltl:-,l_., . M.u1o�I Souw 

Paz p,U,licn, qu, a Emp,,,n Grnnjn Pnrni•n S. A • cnm 
c,d, nn A,,,,,itln R;n Rrnncn. "· 151, S- nnrlnr. nn rnf,ital Tt· 
rl1rl'II, d,f>n.,ilnr, nn t,v cnr{A,trt, d rua dr r;,"'lín J/arJ!ntt. 
"· 90. "'"'" rirlnrl, d, cn,,fnrmfrlntlt cnm n D,c,,tn- /,; n 58, 
d� 10 d, d,umbrn d, 1937, , �" r11J!Ulam1nlr,, mtmMinl, plon• 
ln ·, rlnrt1m611fo'( ,.,fe,-,�fu an /nl•n,,,,,ifn d, um,,. 11,,n r1-
''""""· cn tJhn<dn d, tlun, 1tl,b,n. nh;,tn d,n t,,n,,,crriclJ,, "S. 
tn442, L. 9·Q -. 11.400 L. 9.f;. .. dn Z-. rfrcu,,,c, i<lln. a J• d 
h,"';t,.nrla Cnhuc,i-Afn,nf,icú, lnmhln, cn,,h,cidn p,i,. Afotfu,.,l,t>, 
m,dindn de /renlf', ncnmf>onhnndn tJOrnl,lamt"I' CM11 um ,,. 
cun d, quofrn mt.frn� n ,.,f,rida E,t,.nd'i, ,ln prmln A n R. 
f!m linl,"1 qu,b,.nrln ri, t/itJ,r•n$ ''k"''"ln<t ,.,fns e cur,,n!', 912m. 
d, ltstndo; f>,ln lndn n;,,un, p,,rfi,rdn do fmntn 8 dn Estro
rln. srxuA tm /;,rh , qu,hr,,da nn srt1tido dn t,,ofu"rli,/nr/,, ntA 
n ,,,,.,,,,, r. e,,,,, º"' s,guint,, "'ª·"' : .'fl,n , 12,20m ..  40m . 57,5n,,.. .,
144,40m., 26m,, 2m ..  70,!SO,n. , 41,n. .,o,,,n'lftln ,.s ,npcm "' 
524 60m ; n<t funr/n,;;, dn pnnln I' tftn dirte,On mo;, flU mt'1t'15 
'/)(1,.r,/,/ l d d, /r',u.f,, fJf1Í ,m /i,.hri QU-'h,.flrff'J ntJ n, CM11 StJ.:• 
,,.,,,tnc ,.,fn,ç d, 187m., 45,n , 101,40wc., 12 40m , 6S7m, <tnm·, . . . 
rln 1.fJ928nm.; p,Jn / 1dn tco,,,rdn, nn /ir,h(l rtla qu, t,nr te de 
D ''" tlfr,cllo n A. m,rl, 5()5,.90,n, de ,xtu,<t/Jn tot,,/. f,rhanrln 
Hn ftn,.fn A n t,,rim,f,.n rin drrn d,,;,c,-ifn. cnm n fntnl rt, 
4.'i6.440m2, CMtf,nnlattdn p,Jn, I ulns • fu11rlns cnm t,,-r,n.nt; 
ria rl,p ,_,,,,,,,,; n (tl(undo, cnttf{t(1,1 , d ,,,.;,,.,;,.r., pnrfi.,dn d •
rrt,zam,ntn d,, F.,,,..,,,,, rnhucJ4 -Qutimndns cnm n êdrntl , 
Nn'On Txrmc,ú- Rin San P,m/n: (,,::ue-st pnr nqut/11 nU fr,� 
untn( 6 cinqu,nla e quntrn m#/rtls � "''"'"''nln t ciucn rn,1/
m,trns nqu<'m do c,,,z,,,,,,,,.,n c;o,n a Estrado Afnln Grnr.'-n, 
numn 1xt,n,1Jn rle 1295m. nil tt1cnnlr'or n linha 4, d;,.;.,.,, 
rnm t,rras dt Mnquita , O/i,•,i,.n Cn<tlrn Lido,, pnr ,,,.tn f; .. 
nha ti� divif!:n qutb,.nrln t#f q,u,frn lonc,�, s,gu, ,;:,11 pnr r/.1 
cnm a ,xlmsOn d, 59260m .. 22,, 85.,,,, 314,ROm. , 120.2� ... .  ,,,,_ 
mrmdn ns lndns e f"nl'/ns dn rlr,n nt, um pnttfo rir, Estrntl,, 
d,- Jl,,tn Grn<tt;n. rN�lattf, 267,31m. rio stu cruzamn,ln rmn n 
ê5,frnd11 Cnlmcú- Qu,imadn!f; !iteuindn•ns fJtla 1'/,ridn E_{, .. 
lrnda d, Matn Q,.r,ssn ª" n/cnHc:>r a faixa r,st.rvnrla nn m,. 
liRn ramal tlt S,mtn Cru%, dn Es'rodn dt Ftrrn C,ntrnl dn 
Brasil, nn txlens/Jn tlt 1.055m., acn,npanhondn a mn.ma /nixn, 
'/)ara n Indo tsqu,,.dn, tm umn ,xt,ns/Jn de s,i,c,,, fn<t e fri,,. 
ln mtfrns ª" aletmtar a divitn dn an/ig(l fnz,11,ln lpiran�r:. 
c,gui,.,dn-s, f)or tssa divisa ,m li,rl,n qutbrada d, l1i1t fane,,;;; 
d, 57:Jm., 480m. , 2 450m. ali olcancor a Estrada Nnvn TJ!ims• 
sú- Rin Slln Pm,/rt, cnnfinuondn.s, por essa ullima Estrndn 
d 'flrr,curn da snl, da Faz111tla Cnhucú, ali olconcar a d;,,._ 
fane,,, a'(,rôximadam,,tf6 d, 86/J,n, dn /nftamtntn ,,pr,s,nloda 
·fufo 1• dren; dai. 'f)rn/nnl(ando-.ctt ,,,, linho qutbrodn nq 5tn
fid11 dn p,,.fundidadt, nll n f>ottto C', co,n os _,;;;rJ!uinf,,;;; r,fn<t : 
J7..,., 12.20m • 40m .• 57,50m , 14',40m., 26,.,,, 'l'lm , 70,.50m. , 
�m., sn,110n:'n ns mesmo.,;:, 52,.60m ; fundos : do p,-,nfo C, ,,,, 
d1r,çlJo mo,s nu m,not porol,ln d da f,.enlt, r,oi d, linha 
quehrodn oi� D, cn,,, se,,,,,ntns rtins de 187m .. 45m., 1úl,40m., 
1f.46m. t 687m., snmondn 1 092m. t 80cm.; lodo ,squtrtlrt : em 
bnha rtln qu, parle de n, tm dirtclln a A, mtdindo 5(•5.3Um. 
ri, ,xltns/Jn total, tHConlrattdn-s, nn f)nnto A com a Estrada 
de "A!adurtfra ou Cnbuçú-Mo,.npicú ou antiga NM·n le11ns!Ú 
-Rio SIJn Pauln, e dnle fJOlfln. f>rni,,ngandn-se p.,la E<tJroda 
ai, o cruznm,nto cnm. a Estrada Cabu(ú-Q11timndo.�. f1cl1aH· 
dn ntsse 'f,nnln n p,, ,mtf,.,,, co,n a dr,a de 1.188()()(),,,2, si
tuadas na zona ru,o/ no 20 distrito dtslf Mun;ctpin, Quei,n(l. 
dos. tm Cobu(ú, d,.,ns esta.• qu, foram loteodo<t porcialm1n• 
/�, cons/ilui,rdn os -f>/o,.os Z-1, Z-1-A. Z-2 , Z-9. cnmposln d• 
d,versos lotes, ogru'f,odnJ •m q"odras, s1rriidas pnr vdr;os 
/Pgradnur-O<t, r,crh,ndn n IPlet:Httnlo a dtnominoclln d� ''[ida. 
d,- !nrdim C'ahucú". fodo d• ocntdn cnm a� f>lonla<t nt,rnva· 
df!S ,m ?3 de d,umbro ,/e 1954, f>,/,, Prtfti/u,-n dr<tlt Ml4nicf. 
'f>tn. As tmfJu{!,in((J,s dns Q'4# (• j"lgartm pr,;"dkndns dttu
rlJo $Pr nfir'f(tntadns ,m carldrfo "º f>rf1zo dt 30 dfo<t C<,,,/ndns 
da 3' I u/fimn "f,nh/icn(lln dtil,. Nnva ll(t40S!>.Ú 16 d, dfzrm� 
bm d, 1954 O Oficial: Rcseo Deocl,clo Pontes.' : -3 
��--��: .. ""-..�, e ,o o o e��-..:-,.: .. : .. :\ 

Vulcanização e Renovação �e Pneus 

• ' . 

B'.)terias Durex para cam-
nhões. tr::tcres e automó
veIs c'e t-:das as mcrccs. 

Man�el M,utins & Filhos 

Rt.:a  Mendonça Lima, 4 77 

'"5 a z a r  S ã  o i? a u 1 o
FERRAGENS, TINTAS, LOUÇAS, MATERIAL ELETRICO, 

CRISTAIS E ARTIGOS ESCOLARES 

Teixeira & .lizeveâo 
�e/ Pes ta na r;

s,
Ho�orio,' \'almlr l,OLi.llO, Bragu , Ma�·1u clu t'un!:ei�âo. e 

"- b 1 \'lvaldo Josê da Cruz Waldir �Tello. �-ªr'.n da ' -"?- r,- ,xeoru, Av. NIio Peça oba, 811 - T�lefooe 31 11•J20 �, .
. " hante fest,v,dade Diploman dos do Cur- de Oliveira c ·ardoso. Wli•oll \la'.la :-,alcto dos Suntus. Ma 

Cort;1, dl><lo prof. Leonard� . , . Amaro Vital. Walter da Silrn rlcse llczerr,1 d o  Meneses NOVA IGUASSÚ E. DO RIO 

� .. �;::.1;c1!�:����os
d
��f��� 

so Primar IO Lima. \Vilson rerreire da SII Ni:��iroº'�7v�: t�:�,�l ·.\ 1���;r 1 ·---�-... -.,., -.,., -,. -.,. -.,. -.,. -.,. -., -., -.., -.., -.. -.. -.. -.. -.. -.. -... -.,., -,. -.,. -�.-.,. -.,. -.. -.. -.. : .. -.. -.. -.... -.... -... -... -.,., -.,., -.,. -.,. -' � ""' c.Sco1· d 8 Amaro Fernando Oltvelra va, \Vi,i ldomiro �oar�s . �arn- 'l'k\" I''t•rre1ra' n:,�t!CS, Nt•lmo � ,..  __ ., .., .. 
, �r.-rn en�:�;ies •:ol�n�- Mo rais Alfredo Soares <le Pal -

1 

paio e Ziel de Pa iva Mac·l1.1.ch1. , •. rJ'o

. 

> li· 8. 1 . .  � 
1
· , . T· 1 

"' i.,� <J,�1omss aos alunos "ª· Adail de .Jcsú• caposs�:� ,.;,' l'o;: .. i:.ª1.' N,)i',11 .'1 .. �'(· 
1
:1'.?s PARA SU \ MAIO� GARANTIA PROCURE

�>f..l ot&ram o Cur::.o Pn. Adilson �r�olo Rrau�b, �n!o
nlo o ·pJJma n dos do Cur- Santos, Norma Bra:.{i-tiu. 01hlo 

� • o c
urao Técnico de Rã- Paulo Dias de Moura. n �\

"
t 

1 de Oli\'�1ra Co\nlu. Od::,011 
'

fltria 
Urso de Dat11ogn.!1a ,José lienrlquc. AUgll�O s��- ,i� s ;,  de Da tilo�rnfi l c ·u:-- ta f'ôrt��- R:u·hcl de OH-

s:; rarn pa lbo Cartaxo. Alcidt"s orfc<s 
ira ,·c-lru ;\1urlln�. Huv11u11uJa ifn. 

s.illi.io fede 
rl

� ;a mesa o Mcncsf:'S, ArchJbaldo li crr rt Aleüncio Fernancle.s dn_ XII 111t.•s G ulmarães, icuhéns ltu 
� • lj tai:<' r Getuho da Stl\·a. Almcrinda � �n ';. ' va Adalberto JliLelro \'1uno. h�llo. Sebastidu ('hnj;!bS tio 
,_;. o Ir A �ião José Had· Antonia Ha<:hcl Jtamos ( un . ª· Acima Ida Hodrlgu e"l llu S1ha Sil va, Seruphlo P. rtochfl \"i 
�1\1 t(lle� nor Magalhães Anali cunha F..stri:la. Alt;a�U:� Claudlo Anto nio cio Souza , ,·ontt, Punia da S1h·a, \Vi°iltt-r 
ti C �\iata dr federal, o prof. José Pereira. .o1�fr-.�nio So1�� r.ecJlia. Rodri�ui"� lle Mello. \lartlns Moreirn. Te rezl 1Jha 
""""'�10 fit 

Pt:1ula, diretor Amorirn. Antonw santos\
.t· rv Óura To�narelll. U 1.rcy ,l uM: .\lve� d o s  Si:wtn�. ,· 1 rglllo s::'J:. Cutr�ueiras, a prof.ª Rita de ,1ecleiro�: Ane�e 

t� ['l:. Osório. Da\'ld ·�º"''" Furtu_do, Ft·rmmde� Monti·lrn, z e , l  � 
llt �e, Cr 

ª S&.ldcmha. d1· Cardo�o Pacs. <.:t_llo Pin_ S n· Ot!IZI Dias de Souza .Jo,·k1m- �\?.er�do, Z1.•n1th f1 1 1  ,\m:ual e 
�""n• "�0 Escolar Ran- reira , Celi Oliveira do, b ª u .em, i:;;uas dos Santos, Elvira Ztcl Paiva M•chuúQ 

prof, Y1cente . tos, 'c:1rloi, AJt.,erto Bar ois 

FAR.'1CO Loterias 
!lua M I Fluri•n ,. ; 1 z& 
Ttl. J IJ  NOVA l(illASSÓ 

Tnv. �iú Al .. tcu,, 58 
NI LÔPOLIS -E. do • io 
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PR[ffllURA MUNICIPAL DE NOVA IGUnssu· 
llesoj uç.io n" 395 

E.1in-, o R H:•it, • f x ,  a Oe,peta do Munic:ipa• 
1 d.,,d , p,,o o ••1rricio d •  19S5. 

( nrn11rn \ ln 1 1 i1·ip:II ,le �o\',l lg11a:c.:ie.1L por E-E'US re-

�':.i�'i'/i'i'tl��:0::;��:."; IIN·rt·la l' <.·u .. an<·i11no o promulgo a 

l- n�ntt�';.m
ª
°c,-, -�.:,�

c-
i��

G
���

1
-�;�t':

l
�
n

�:�
1
�Nt.r:s ºn������/! ·�;-

�i/�!1) c�lrM) e �""r� :uTecad:i<:1.1 dto nc-hrou com a lt"llil:Ulnt(! dlstn'tu1-

t íixad:�� 
2
�;:; ti.51:;;.���� rq�;�i! �

f
���

1�:1·�:::. �����:�t�p:'!�� 
�o��-.��-:��!e�::��c�';,"o,�'\�;' cruzeiro�) e rerá efetuada de a'."Or<io 

Art, 3"' - AS dotac;-tu ftx3da� í'An oi. elementos - rc�o�l (b..", 1 e 
_ 
... n, 11'.lrl:ivel, m�tcrb,I P'.'tman"!'"IIC', rn1�r!Al de C"On�umo e d�pc!:...a 

������Ju�à�.
·���\cs d-> nrt. �·. l«=rão A dbtrtbulç-ão do qu:-dro rmtxo a �

Art. 4• - Arnrrp;;rhlim • Pr?Sen1e nr�olu·lo, com tat.e.ia! co 
! p1emento�1, os M'i,,:utntes elemento� : 

•> - Da Rc-cell:l : 
Anâllse da Receita por tnc:ldt'n<.i.t. 
Tabcla da� fontes da Rec.cltA. 
b} - Oa Desp('� : 
Anállse d.a Dc-ape:sa por Sen,1ços em cad21 trgiio Administrativo. 
Ané.Use da Despesa por elementos em e ida drgão Admlntstrallvo. 
Anállse da Despesa por elementos em cad,l Serviço. 
Tabc·a d!scr:lmlnatJva dás !iubvencões a serem concedidas. 
Art. s• - Revogam-se as dispo?11lções em contràrlo. 
Prefeitura Municipal de Nova Iguassú, lG de det.embro de 1954 

LUIZ GUIMARÃES, Prefeito 

ccrresp�·Jd-;n��
tn

�3:i!5�'���/
e
J��J?1�ne!��� �,Jl�i�Çf� 

E étrlca e Fondo de Educaçl';o e Cullura. (A discr:lmlnaçâo de que trata 
t.� te ArttKo ser.à feita oportunamente). 

( .. ) - Vetadas as pnrcelas de Cr$ 979,650.00 da verba 8 000 (sub!ii
dlos dos Vereadores) e CrS S-t.O)l},00 da verba 8:120 (subsidio do Prefeito) 
(A dlscr1m1nl)ç,lo de QVC trata este Alilgo H'rti feita oportunamente), 

, ... · - As tabelas ele que trata este Artigo serão publicadas opor
tunamente. 

Veto do sr. Prefeito à Resolução que ''esti
ma a receita e fixa a despesa da Munici

palidade para o exercício de 1 955" 
VETO, com fundamento no f 1•. d.o artigo 81, da Lei Orgânica das 

Munlclpalldadcs, na Re!ii<'lução que "est,ma a receita e fixa a despesa da 
?,.hmlcipalidade para o ('Xerciclo de J95s·•, as estimatlvas feitas r;ob os 
11tulos "Taxa d� Saneamento .. , "fax1. de Iluminação Elétrt-a" e 
"Furd� de Educação e Cultura·•, r,a verba l.2S1, artigo 1°, bem como as 
\':'.'r?as 8.{00 e 8.020 <lo artigo 2", d1 citada Resolução, pelas rat.ões adlan-
1"' aduzida!-. 
1 No artigo l", na Verba J.251, as estimaUvas feitas sob os titules 
•·raxa de Sa,ea -.,entc", "Taxa de num.Inação Elétrica" e "Fundo de Edu
ca :ão e Cultura", não 1-oelem tigur,u- no orçamento, POt terem sido veta
ct"'s as R(::$01UÇóes Que crt..,ram êsses tributos. 
1 Cet10 Q\le é que as leis só entram em vigor depois de publicad::s 
( rtiM J• da I cl de Introdução do Código Civil) no prazo que tlx::i.rerr., e 
C"" ,e ".11.• �hu-n t,1t;.uto ser.\ exigido sem que a lei o estateleça" (3rtlgo 66 
d ,  Con t1 u1 ão E<::t d .1 1), aqueles tributos não poderão ser exigidos, e, 
e •nsequtn'cm, n·e, é llegal, e, mesmo, inconstitucional .i sua consigna
cio ro ort:am<nto ,,ara o ext:1ciclo vindouro. 
:1 Se a Cãmar.\ rejeitou os vetos OJ)O!'õtOS pelo Executivo àQvelas 
Re 0o!uções, é evidente que não basta essa decisão. As Resoluções teiiam 
CJ , .. ser promulgadas por seu Presidente e publicadas antes de serem in
cluldas no orçamento parn que o pudessem ser, de modo a se tornarem 
e ·•�rávcis os tributos no exerdclo vlndóuro (aMtgo 66 da Constituição do 
F>,tado). E, como tal publicação não se verificou, nem mesmo o Executa
vl tem con.hecJmen10 Oficial da rejeição de seus vetos, a sua atitude de 
a�ora é lõgica con!.e:;iutmcla da anterior e um imperaUvo legal e do ln-
1e�ssc P4bllco. 
4 No artigo 2-, a verba 8.000 destinada ao pagamento do Pessoal 
Fixo (Subsidto-. dos vereadores) da Câmara Municipal foi [lx:ada cm Cr-$ 
J .846.000,00, infringindo o dLsro.:;10 no parágrafo unice do artigo 93 da 

tôailuo nit MVOUÕA 
. -�::,; .f. q k:c;, �·1 121•al,i·i;1;a5�N fCD:::ID!J:Tõ/i•X•Mii11wrw•1::w. t.M� -

� F u ndad or. S ILV : tl Q de A Z E R t Dü -

Red. e Ofictno : Rui 8l! rn1rdino Melo, 207 \ Tc.ltfoae. 180 
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PH I LI PS 
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OFICINA TELE -TEK 

Rã.d,,, e T levisão 
S':ll\'IÇO ,\ l TO.\IZ \DO l'Hll.ll'S 

Ch:lma,los 11 l);1 11 icfli•J 

Rua Mendonça Lima, 48 
NOVA .GU �SSU' 

Constituição do E!Hado e o artl�o � da L or"ànl, di fun1ct1 1Uda• des Que �statuem Que os MunlclplO!I 'não p�er'J.o df'f.��ndcr n,, ns d,.. 
��

n
�-���e���;� ���c::;!!d

d
o
e
r��post03 d� f;U3 <:Kch. ··- compe. �nda· 

�ar.--. c�r�,.�iõ��;�. 
8
o

r
��i�':1d�� i;:1�?;:�:· ;��

i
�:�eª3d��� �����d��à excE:dt·r de Cr$ 866.350,ó(), O quantlta11\·o rtxado na verba 8.001 é, port.-intr,, 

1954 
FELICI DA 'DE !

Qal."m oi'> riaN 9rr r .. tl.t ' DtStj1.mcs d<'I �:iui.,l) 
,109 09 u1-1rar!ores d1·'!t pr t:ro?SI lta ,taafc·p 1 rt,11-z,.�1" la, 

� s-1u up r.1,.5 •" ma , ·nt-m 1.3 M d"".!�rr- r Jo � ,u S
1iu:t 

p,,dlw.;,� qu-, o; tiênç-1?9 de D>!o4, �fosso StabfJr, ta�laaa i.""'1 , e do A.Ir grra. t1Jdo1 'J!I lares. P11 
X osso lema é :  •Pre1tar os \lelbl)reJ �tr,,/�99, i 

dide igoassoau . priocip1lm�ote ao setor do, Livros 1�4' bu" da ind,.p�od�ncia. d$ am povo. lle, 
Até se01!)rl'.', am'_ 19 de :Sova kou:;d.. 

LOJAS DA NOVA ClVILIZAÇAo R U A P A U L O f R O N T I N, l5 
·---.:�����$�

t�.;��d�!� i:�t�cl:
º
d��

i
;�:���fnfÇ:.������ qve a flagran· 

6 Atn<h no art!Ro 2•. a verba R.020, d,.sttnada no pagaml!'nto do Pes- ------
soa! Fixo (Sub!iJdlos do Prefeifo) foi Hx.,da em crt 198.000JIO. Não tendo sido, até 15 de setembro d� 1954 flxo.do"S "os subsid1M do!! Prtc"ftito!'i e d0$ o Vcreado�s para o Quatrtl'nto e a lea:lslatur

-

a segv

-

lntes·· , "P
_ 
revatecerão, 

l 
para &."- mesmos, os di;i lei:::lslaturn anterior. não podendo de forma akuma ultra.passar o estabelecido nesta lei", dispõe a Lei n. 2 2�. de 16 de a,:õsto d� 1954. Destarte, somando crs 14-1 oc.o,oo anuais os subsidies do Prefeito no atual quatr1!?nlo, é lle�aJ a flx.11tão feita. n.i. Verba 8.020 de 
que tratamos. Ma", não ê só Ilegal, pon�ue, também, imoral, se "" aten
tar Que a Hcgalldade beneficia o própr1o Presidente da CAmara, que será 

G U R I  

o titular do cari:::o de I r�f"lto no próximo Quatrlênto. 

Prefeitura Municipal de Nova Iguas:.ú, 9 de dezembro de 1954. 
LUIZ CUlMARÃES - Prefeito 

Cumprimeuta todos os seus ami�os e tre!?Ue, 
ses, desejando-lbes Boas Festas e uin 

próspero Ano �o,·o_ 
Rua Ministro Mendonça Lima, 116 

NO'·A IGUASSU' 

Volte � Câmara Municipal, para os devldQ$ tins. 

1 ·-----
Portaria de 23 de dezembro de 1954 

O Prefeito Municipal de Nova Iguas..."iU, usando das atribuições 1 que lhe confere a legislação em vl�or, RESOLVE considerar licenciado o 
Admlnlstrador da ,Limpeza Publica. Padrno .11,h, do Quadro m, João de 
Morais Cardoso Juntar, a partir de 27 de outubro do corrente ano, en
quanto durar o seu impedimento, por ter assumido a cadelra de Deputa
do à Assembiéla Les;1slativa deste Estado. 

Preltitura Municipal de Nov:i lguauú, 23 de dezembro de 1954 
LUIZ Ol..'IMA�ÃES - Preleilo 

Ato de 23 de dezembro de 1954 

corrente ano. 
. . Prefeitura Mun1ctpal de Nova 111:uassti, 23 de dezembro de 19:Sol. 

C O M P R A  D E  N E G O C I O  

O recibo particular de compr:i � 
venda de casas comerciais, só tem valor 
e pcoduz os seus efeitos de cessão, quan
do trnnscrilo no registro público (".lrt. 135 
do Código Civil Brasileiro) 

Sem essa cautela, é c:mo se r:ão 
existisse o recibo 

DESPACHANTE S. S. 

O Prefeito Municipal de Nova 1iruas.sú, usando das atrlbulções 
que lhe confere a legislaç3o em Vigor, RESOLVE nomear, de acordo com 
o art. 1-5, item V, do Decreto-lei n. 624. de 28 ele outubro de 1942, José 
Vieira da Silva Machado, para exercer, como substituto, o cargo de 1 
Administrador da Ltmpe,:a Pul)Uca, Padrão · M ,, do Quadro m, durante 
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LUIZ GUIMARÃES - Prefeito --�------- ---------

N ã o f) a g u e a 1 t.1 g u e I ! Adquira com moeda depreciada 
e a prazo di latado imóvel com 

More no SEU apartamento pagando em suaves prestações ! 

/ 
/ 

Não perca esta excepcional oportunidade ! 

/ as características 
LQcalização privilegiada 
Em final de construção 
Fmo acabamento 
E!evador ATLAS 
Valorização rápida e garantifa 
Maior edifício da cidade 

Apartamentos com 1 
] ,  2 e 3 quartos 

e 2 salas, 
e dependências,

Com apenas 22 mil cruz01ros lhe 
entregaremos um apartamento. 

R"' 1 3  ,d,. M . . d a Mendonça L ima- NOVA IGUASSÚ F I N A  N e I A M  E N  T o  EM 15 ANOS

ua e aio, esqu ina  a ru 

Informações e vendas no local, com a proprietária : Imobiliária Contris Ltda.
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