
~ ~:~~~g-~~ .. ~::~.~~~rn;1:~I~ .. ::~~,~~l-~,~~~; Educaü ;•6•1i í d 
c,1a, alo tem_ llf'n·tdo 8Pf"t18s nliies, quan.f,1 • t·m aur11C-ncla ,muhe. prJ11e nções hentazeJa!I tns, em h111u•a ,ta conPRR:r&çfh 
para •• &udh·nrla~ ordlnnrlae fü:ll'l•re. abrhrou. ern llrttpcdt- e, 1whrl't11du, p<:lo trato amfs- t·tPrna. a que !ó!Pmr,r" R'-pirot; d B ao Julio de lllrelto e ,e•soes da, oo despojo• do seu 1-<uhs- to•o. pnlorlzar 11qnel,i unhsn- e nrtn•I ,·ouqnl,too u i:olp,•• Newton Gonçalves e .Jrro 1 

perlõdkas do Tribunal do Ju- Ululo de Promotor de ,luollça, nft cootrtçan, nquêl~ unAninrn ahroentP du bondad", de ro (Ellpecial pura,, ('(líl!U,:10 DA l,\\O''"'l\i 

er 
rt. n mui praolt•ndo dr. ,\talde &t>ntlmeotn d~ flOltdarleda rle munlcall\t1 J.lmpllchla rte. d• 

Slmholllando 1• ceotraHVt.n~ I'Jmrnta de ltlorols. cfr tradl- 11rl1 tn·o. ,111,- a~ p.tlll\'r&e en• tt1n·oh í"nte afnct'rt.t,ule 
do o proR"rl'!ilflo rta f'fr:lurJ•', rlonal fhmllln dn Munkfpfo. 1iio profcrl,JoA uão puderam 1.hano ele- tr~to o reto tlf· 
nelP. ,.__ relebr1tm tuml\t'm reu- 1'n YP~tlhuJo daqueln ca~a traduzir flelmoote, roh• o mu· nlltu1k"", .-\tnfde Pimenta 1k 
aJõe1 nAo ju,Hf'IRlil, como ,n da .lut1liça. t•m lmpr,n-lMada t1Rmo mat1:1 c-loquente do.i cu- Morais c1n•11,roa\.ll u nohre7.'I 
,e11tle!I da Arc1tlls ll!•laMsua C'Am11rõ ardente. ha, in uma r.tçiies nrnfi,::011 era n Jlu,::ua- dn 8cm. <·orno sentimento 11t
BI dt.1 l ,etra;;. Pl'Qllena m ultltllln em QUP pre- i.:em dn matorJa to l larJe,Judu humana, d•: fn 

E' o Snltlo ~olln.• do ~lunl domtno.nun mllJ:fstradoA, o.d-, Sim, quanta gcote, A ,1uuota, tt·rnldacJe univetdltl 
cfplo ,·0~11dnia, e Bl'r\'t'lntuárlofl. nõo quisera df7l•r. de p1Jl>l1co, o l 'nl-~<' maq rJr-nn. rntrt· 

Bein cumprindo o :-.eu ,tes- st'ndn exae--l·ro afJrmar--.t· que/ ~cu arte111 ao colega prema• nós. prPsrnte ,1 nns .. n lt•m· 
uno. como propulttor t.Jn vida a}I. nnquelc nwm~nto, esta,·a t11raroente c1e&apart-cldn. mas hrouça, oronC"hf'ga<lo ao nos"fi 
lgua8suana. ~en·Ju o Fl1ru1u ~ova h.:-uasf-u aut~oticnmaote \'tmricla pela f'moçtio, uúo te coração 
Jtabalena, na manha de t~r\'8- repre~t·ntadu, uté pelm, ~t,>us ,·~ 1l neCt.'8sórJn ener~h1 pura H F ~f ·---·-.. --,~~-~ ... 

@li•J;lêf;i•Nl:l•J4;J4:l•J4:11Wi11:l•t1•I•M=i:M?EW•JWftf·i;I-C•W•l#lítlfie, 
· · fundcidor: SILVINO de AZEREDO ,. 

Dlretor-Ocrente: AVELINO OE AZEREOO Oiretor-Secrel4rio: LUIZ OE AZEREOO 

ANO Xll .~OVA IOUASStl (E,tado do Rio), OO'IIINOO, ZO 01! OUTUBRO oe 1957 N. 2.118 --- ------------
, 0 !?~.fr1~~f A L A P I S ... 

Ro,·pda, um dos 
no•sos melho
res amigos, au
tor de v ti r t a s 
obra• didátlres. 

Uma figura histórica 
.... ~, literArias e bi~ 4 

Silvino Silveira 
tóricas. na qua- frent'=' do J,?On:-ruo da vizinha ;,!Uf11'n Rovoda, a que e:-.ca-

Udade de membro tltular e Repúblfra, num dos pertodoslf'll ,w eimples método narra
vice-presidente da Academia de sua turbulêncla polltlca. llvo dos sucessos. a qun nos 
Argeolina de História p do "Lo, pueblo• que bonrso ,,ncarn por mcru especuloçilo 
IDstiluto Popular Rh·adtano sus ,tmbolos ~- maotlenen vi- de comorlfdade ,,u por cobar-
1ob o patroeloto dessas eotl- .-o el rPcucrdo de ,us prohom-

1 
,:ta espiritual. esta •aturada 

dadeo, acaba de proferlr em bres tutelares mereceo el rdS· ele pequenos episódio• que no 
Buenos -\Ires interessante pa- pelo dei mundo y booorao el campo da mtseelfinia ooclal 
IM!n, em comemoração ao coocepto de lo propia digo!- contribuem a estruturar coo
l TT' aoiver•ilrio natalício de dad". cettoo, provocar decepções ou 
d o m Bernardloo Rivadavla. Disserta sóbre a vida cxem- contristar o corl\çtlo. 
Consignou-a num pequeno YO- piar e a obra ciclópica do A biografia do Inesquecível 
lume "l..a• Ires casas de RI- inesquecível prócer argentloo, prócer 'lrgentlno é de ioco
vadavla' Incluindo a sua vla-crucis, mensurú,·els dimensões, não 

Anallza a figura do ~raode com destaque da bonradez, podendo condensar se no es-
'l'lalonArlo. de açao dinilmlca ideall•mo e hombrldade. paço llmltado de bre,·e pales-
e construtiva, que esteve à A história argentioa, - se- tra. 

Capltao do Corpo de G•l•
gos, bat,•ndo-se com cten,idn 
freutt! àq trnpn~ brllúnlcst.~ in• 
vnsnra~. ,·:ih•nte fl:netrntâruln 
C:1~ J.ioit.-r ... t!Jll J',O!f: utor • fl. 
l'ln1te (\ d{'ctrtido on m,.vt. 
mr11to emanclpad,,r de lhlO; 
,tefen~or do csul'-a ameriurn11 
r: , rélebre CRbltlo 11 ber to <lo 
ulvorada liberal; mioi,tro-, e
rrctário ,li. Guerra. do Govêr 
vo e da Fazendtl; encarrego 
dn de ne~óclos ante cõrtc, 
européiat--: ministro do Govl r 
no ua adrnlotstruç;1o Martir 
Rndrtguez; presidente da 11-,
pública; ben!cilor da cultura 
viajante decepcionado ou exi
lado melancólico. erra n te 
sempre se nos mostrou pos
suidor de urna plenitude bu
mona, de uma vlsílo peneira n
te. entesourado com o ouro 

(Conclui na última página) -------~· .. ·-·--..-·---~---~·-·-·- -·-·-·~--~-·~ .... ·-·~·-·-.. 
EMI NO™IIE IDIE N O SSA\ MIOCIIIDA\ID!E 

f M Banl!ll. lã pelo• anos d,.. Fra ncisco Manoel Brandão d ade. a despedida dos !alan· 
19:JO a 1933, movimenta- glslas de outrora. 
;~;seao~l~sof"K~ ~~n'l:~ (Fspecial para o CORREIO DA LAVOURA) Pllágoras disse seria com-

cimentos s~rlos e dls- procurávamos recomeçar os Apologia à mulher», ou me- pleto e perfello o homem que 
cutlam-se, por enll'e debates nossos preparatórios. lbor, , Arenga .ls mulé pude~se ser L>om lilbo, bom 

C O:-IIIECE\1OS um adrnl· 
rlt\'el mtuu,ro do uo<1· 
,o Interior M. F vi

veu, ern oot-sa ulm11 de nilo 
lescento, provocando s11rrl110" 
" medltaçAo. L\osao eompn
nhetro de quarto, na .. ,r1>u· 
bllca" dn rua flbaldioo tio 
\roaral (ll. I'.J. era seu afilha

do. A corrt.-~ponrl~ncl'l Bem11-
nal. do qucrMo lllú•olo, era 
ll•Ja, rcllda e meditada! Quan
to eorrlso bom a eua letra. 
izro~Aa o certa pro,·ocou em 
uóg l 

Em retribuição aos raclo
cfoios gotttflsoe '10 1orrhh1nte 
Jh'nsatJor, remehumn""' n Ovl 
,110 ,Ir ('a,.tro. n1tator de "A 
~olicfu , uos~:u:1 e rõnlca"', .. me
lI,tos·· 11 ''11mf:zo,1 ela ~nbP1to-
1·i11 •. l)u Já, rt'ttll<'U\"1t :\I. F 
ans rt'ltralo::1 lutllulados · licu 
lC' nossa". 

- •'l'nl.Ja,Jo qu1tn1ln cloi::lar 
,·ivos Na cr(JOlca t1eguintP. 
talvez tenha quo :<e desdi
zer.:· 

~ao coocc;rJamoa nunc;L 1.U~ 
br" a te,e._ Os retratados 
,·resc~rarn al~m ela medldn 
Is muilo. As croniquetno fica 
ram Vf'1;tln 1Jn, multo mal a 
"gente n,i"~ª.. lei11al :) roupa 
no\.·a e barata. ept'1~ a p11na:ira lave~em. 

O hâh1lo, por{•rn, nm1 h'rn 
exortado o lapis, tentadora
menlt·, ij1:0l f} u u lenbamo~ 
tinimo paro afnslar o fnnlas
n,a onlprc~ente do lilósofo 

r, quando nm vn·o. que ele 
veria !i-er exibido para mod(•
lo de educuodos nos esca
pa ... lranzimos II testa e traos 
bordamos remorsos 1 

Quando é um lider sln~ular 
que pari~. enlão .. que má~on 
e que horror pelos lug11re•
comuos cio oecrclóglo ! . . . 

A liderança tem rarncte
rislicas dtstlolas. 1 ·os lideram 
pela força. Muitos, cercam-se 
de ignorantes e chefiem com 
a meia-cultura. Outros, cheio• 
de erros. a!raern criminosos 
para intimidá-los. A i g u n s 
criam falsas "escholas" e im
põem sofismas. 

Poncoe os lidere• que orien
tam. estimulam e formam no
vos lideres. E sorriem qu•n· 

do ee n :colhrm pelo. v :uu, 
dtl !JrumoçAu de 'J3 ltd rn 
dns 

,\ li li.:r.;ic.ç, m .... ld rara t t 

ePpnnUlaea' QJanto rua M 11 

hJt'r eapontAneo &e eaquh.1.. 
mais 11e projrto. l}uaoto mal3 
lmpnl'-'lona o proxlmo. ma13 
11ucn1na a prc\rrta pcrsonali· 
da,te 1 

A llderioç.1 e,pontãnen ,. 
d11ic1I Je t-t·r c11racterlz1;1.du. 
Ha uma ... omH. de caractere,. 
impllcltos que ae luterlf1,:am. 
em um• suborrtlnnção lodls 
Uo1,:ulvei. A• virtude• oe mls· 
turam ou se ,·nmblnam. par.\ 
~t"rar OO\.'nH \.'ulurt.H. 1,: o l1-

1.1cr , r t"Sct•. "º''-' Ol-1 prvprl,•it 
a11,·t"rs.srh·-" i:mlulto3 lnun11-
•IH1lo"' 11clJ IUL trnuHada, l u 
p•IK Io,·xplicuillU•llidt' d;111rn 
,,na 111Umuta<:ilo . 

A Aciciedad-, t~uas~uaa3 pos
~ui. h1 jf', menus um h·l~r l!M• 

pootàOt!O. Multo~ perct>ht r lfO 
q11e t>r1tm Hd,~rtHlus cun,cl\.·I•· 
t<s ,úmeot~ opóo a puUda t 

Que rltllfu,,lade, agora. para 
substtlui,·üt•s' 

\ºarc11~ Yih:s. teceu o,flnirit· 
\·ei'i H'fti<• .. , ~m profa, HO 
"~t"ntll'man'• .. 

\1111 1-1:1hf1:1111os ní,~ f)U'" o 
eocontrarfamos na 'l er111 1 

:Ser C,iV~lhelro n;lo é ser 
hnm. Nil.o 6 •er atenrloso. 
~ão t.• ~t"r to1Naote. ;\üo 6 
sabt:r ~01rir. ~;lo~ cooperar. 
É nma snn'.:t de porc:E'h!s in
(11:,tlnJ!UI\ ~is que, em -.iol4'
•e. enrucle.-Iz•m o lider es
pon1iu1co. 

Fdizineote, em ~o,·a It.cna:,;
AU, Ja somos duzentos mil ! 
E O. Espernnça sorri. r:ntrca
btd um ~urrieo porqut> coo
!111 oa propurcloualldade de 
um par~ cem mil .. Qnt'm sa
be se mab u tn poucu "! . .. 

E Jllicil retratar urn líder 
espootilneo. Mais dificll. po
rém. •ubslllut lo. 1,Jats díltcii 
reogr egar as portes que eles, 
por açlio de calállse. apro
ximaram! 

Duas presidt'ncias ,·agas' 
E tantos oml!!0B ! Tantos! ... ---------------------~ acalorados, questões de edu- o teatro de rt·vista eoceoou E 1 1 . d d. trmlio. bom anúgo, bom es-caçAo, de ct~ncia. de literato- 0 am a por causa es- põso, bom pai. Lênçllo de seus pais. a terno- Morreu na aurora da matu-

d t 1 · "Seu P,•droso no Inferno .. ou se poema e d•ssa Falange ra de ~ua miie. o aleto de seu rldnde Sua , i,ia verdadelra-
ra. e ar e/on:;ca de govér· "A Macumba é da Fuzarca" e que Leopoldo Macbado aca- Alafde Pimeola !oi tudo isso, Irmão, a estima~ o bem-que- mente não IPve ncasoH nem !º· e<,onom a. d anças e tudo lõramos nós o autor dessa bou por nos fazer, como êle. o que é raro eutre os homens rer dos seus aml.,ns, a dedl- crepú,culos. ~lorreu como um 

mBJ.S que pu esse compre- laceia do movimento dos mo- apaixonado 1>or esta terra e do mundo presente .. \ CMxls- ~ • 
ender uma preparaçlio de me- ços do GrAm,·o ljtó.rár,·o l'u,· p 1• . 1 . d tação e o amor de sua espo- sol qu~ não cor,bcceu us •go-
ihor oJvel intelectual 08 for- Barbosa. ' ' por sua gente. assamos a enctu 'ee>as nrtu es num ,11, a ,·enernçào dos seus 11· nias do Poent~ 
mação de uma elite pensante. lecionar no seu Colégio e a homem Fó caracteriza, tncon- lhos. Deus o fêz bom de nttscen-
Qualquer môço, operário ou Foi precisamente por causa tomar parte nas lestas de te•tàvelm<:ntt•, 11 llgurtt moral. Amou n ,irla e os bomen~. ça e enmo bom êle so,,h,• vi-
estudante, poderia pertencn dessa re\"ista de costumes lo- arte que organizava. trao,ceodcnle, do homem tlesculpando-lhes sempre oa , . .,. entre oa bom<:ns E curnn 
ao grupo. A única condição cais que acabamos daodo com Escre,·famos para A rrlli- bom .,,,feitos, "" impíltiênci~,. as hom ~le "ubo! relorMr a 
extglda c:onsistia cm O can- os costados aqui por !\ova ca , em prosa e ,erso, e. por Alaidc •oube merecer a imperfeições Vcus. 
didato provar ioterés,e pelo lguassú. ioterm(·dio de .Jarbas e C-ha- --------------------X--1 -e· . ·o· . . , f 
movimento. ajudando-o COO· Jarbai Cordeiro e João Ha- gas, começamos 8 ter coube- sn&PRE ! 1 

forme o seu talento e aptl- tista Cbaga,. queandavamque- cimento co1t1 Stlvino de Aze- e . conSlitufu real mo- IVI E 
dões, conforme o seu ::rau de rendo fundar uma Falaone Ar- redo e seu !ilho Luiz de Aze- 1 i' 0 de contentamento t 
cultura ou de experiências t!stica no E. C. lguassú, p;c,gra- redo, amigo !irme e •lncera para mim a aquiS!Ção de um i & 
nas arte• ou nas tétoicas. maram o nosso nome na lcs- desde aqueles tempos ~

1
o
0
rn livro de ,::rico \'erfssi- ---·--·-·-- Cial Brito 

J6 ba\iamos leito t,•atro d,• ta artística de luodaçiio des- E o m. ço a d d • 
- sa Falan~e. Xo primeiro din 1 ° n rrora O 11 mo- . Segundo me parece, alé em mentos iJ,•nticos aos QUl' li- de caracteres d,• "Caminho~ 

re\"IS!as, focaliz!lodo cenas e de eogalo, ao penetrarmos " ça 8 18• elegante. simpática, ltt.-ratura a s1mpatta, a 11fini-1 nha ou ti,·cra, o que não ,, cruzados 
costume~ 1 loraids. T'm Jornal t• Ralão do al\'i -negro. fomn8 tormou-se1 em Direito, casou- .fade c~ercem. papel de gran- râ prova senil o <ln nnivf'rsa- ~ilo me esQUl·,;o. por cxPm-
uma rev •ta •· graode ti· apresentado a um môço el" se com e 8 e, felizes e sem- de r_elevo, intluenciundo a !idade d<' "Uaº crt"'·o·es. l'os· 1 d ragen: renetlam 81 nossas d d • pre cnamoraclos, ofereceram ma 1 ° , "• . P o, a imagem que uos otc
ldéias. Poll·micab ~ d~batc•s -J.?antt:, e uca o. tin 11. amõn•I a vidn, do i:;eu ~nogue e do t I neJra tomo aprec amos au- ~ivelmentP C'\'0)uf, l"HQlUllllO reccu ao inicio de um daquc
n;o s lcvanm 808 arrobas ~Je era um dos talangista• ,. seu coracilo. doi, desdobra- ores e .,nos. Corroborando, \"nsco ,. FernandH pcrmanc- les livros. a d,· que. a bordo 
vratórios e 05 nosl'leis arjrros tomaria parte na tei::ta intc·r mentos digno~ de umo. gran- <leitC'er t~\"~od1'-;4,,tal <·piniilo, o rt·ram t•mpnre,lado:-. tm ".\hi- de um o~n·io tia frot.l. da lloa 
doutl'ioãrio• formai·nm IÍru- pretanrlo um niimero de can· de origem e de uma grande cr ico 1 •On • ,arlios, embo- ,;ica ao lcnge .. ou "l 'm lugnr ,·iztnhan1a. um a orqu,·stra 
pos de opiol!io. Excelentes to. se nilo nos tullrn a mPmó estirpe r~ purllndo de um ponlo de ao sol... ~las. <i,• qualquer atacuvn um samba com vloi-
poeta'- surgiram e críticos ri a. f'.&S(' môço I umoraHi \'1stu. espeí'fYko à PO('sia, há ~orte. ainda nH' rnuH.l \'i\'O vel •·sotaque · norte-am1.\ril'a· 
despon!,4ram naquela alvora- u_ma mõta muito alta. muito pouc.o tempo asseveru\'a cm prazer reler ('IS lhros - ou no. F.m .. .\h"xic.'H ·•• vemos oo 
da bonita de nossa primeira 1nmpática. cr11tJora n6."t a 110_ ~o C'Ur;::o de nr6f8R \Ida .. , ··O I-.Slado de São Paulo" que tr~eho~ dt~les, pelo me-nos - ··Prólogo·· o 1.•scritor ainda 
mocidade. ti,ssem,,• assim melo or~u corno um1go• e profls•lonals 09 graodcs poetas nuo silo que integram "· j,, ,·xtcnsa nos Fstados t:nidos, an-,oso 

Tudo ~rn t•m tõrno do lbosa llepo,s ,imos que uüo ,to tMsmo <>lil·lo, vlven,lo a tl(Uttlmcnte l(randes para lo- bibliogrulla ele Frko \'erbsl· por uma, !~rias, cansado do 
Gr~mlo IJtcrârío Rui Barbosa era f,rgulhc•,a. ~lrnplt"smenle i,·rtu u l'iot'Us problemas, sua~ d O 8• ncrcsN•ntaorlo · "s à O mo. '·mod(•ln de ôrJ,!aolzaç:lo", com 

0 . uma P"'•onalfdade iocontun- •le~rllls ,. seus aoselvs ele grundPs Pº"1•s para 0 • que "~lt-xlco··. que apareceu ,,, "saudade da cksordem latino-
s mais ,ethos. como iu. dí~el. pro~rt·thw o rulturu, til'mpre pcrtencetn. cligamos, a bU& tA scmo.nn nas h\'rarias do omericann. da~ imagens. 8008 

i~eUlalF~!~rt~g· :'"Af:::ig~:I~~; çfi~e~o ~.~~! •,:• • ~t>prtenta ~~-:m;;0 )j~~~~11',:;~<1:: ~~0~1;~~ "fT;~
11

~!mes~,',t:\~~ ... Erit·o me ~i~i ~11~.'.'~in~!':J~i\J~,fe cs~.':: :~h~,'~;'.S.,d;,.~.~~~,0 :ut~g!~:~ 
si . o ~atavam (' supen1- llo soot'll) dP~!a lm rurrwr espt·ranç!!t1 de ,r•-la srmpre lot tilmµ.ltic.·o t> i,;enti-11a• alim tor, a exemplo dos un1erior1.'1"- um elcmt•1:to •h.•t•oraHvo l' o 
monavam e fa cruzad~ esu .. prof• Alxo doq º~ado p..J:s e tiemprt! e11cr11n1h.·c1rJa «·omo <"Om sua oLra, dei-til' que o ·-Güto pr\:'tO em ctlrupo de ne- tempo. Ubsunto de pot•sia'•. 
~nde, e C~&Ddo amb~tnles n1lic~111 c1u~ u .ra, L~:s ~~J:? assina n(')~ li•n rnrno~ µ;nijado d O 8 C' o b r t t!m ••tJurissa .. e vp,·• P ••,\ \'0lta do gato pr(•. Ou\'e, <1'0hlo, O rapuz (seu H
-' v~tu~:o e nn· sas id~ltte l~1er mas nao 6,1hia ,~t,:.\~ 1 :J,!~!~:1e,t/1; :~1 dn F:tlang11f ,\r ~.!·::11,t:rl~~;~:u:;:r~ii-~';~h~\.~~:: to'' Uuem hm as pn•decesso- lho) qu1: ··maniu\'a no bo<."aJ 

~-~:r~0 
p~:od~~t,t~:~· 1 ~ª~ª~;~ e:ndat~:~\. B i~~,c~~: ~~~"mr:::·:~ta~rr i ~~~~!~·:.~ trib~,a~~d~~.':."

1ªrl~~'i~~11i ~o ~!~i1:l:li~~~ti~:~;~~~~·W i~o::~º~?º:;;tti,':I'":~~/\\~: 
~o Branco cur~li\'lUD o 20 nno .JoA~.Oul~:fit:1P8 lleslumLrou I Udo l'SJllrlluul •·111 pron•ili• ant(•s, q1,e o autor• de "Olbal xu. em suns narrali\'n"I da . blue. E J:.i \'UffiOS obs. rumo 
p: ~f('~lf'l~t:t .. AlexnnrlrP d1• ~j~"'shtenua_.1a1.1·1J1to n l1plu11 d~ttlli terrtt dt, pae.t-iadv lla1~tre. º llrws do t·umpo· adquiris- pt-rle, fa.1.1•ncto o J()ltor esq::_ ao \[~xiro, éffi um trem de 
H.a'às ttrrnana,_a Dlrl'lto. Joio , o ..-m d,·hrio F,it poJ . .., ~t· n•11om1.• nu('lonal ~ pu~sas~ ''t'r-se d(• <IU<· n9o l~stá lendo aço, onde há um '·desperft•cto naJJ.J: ~ ~' éira era o jor- Tinham os t."-bCrJto um 1,ot• tr~l'b~ bo:·,to(!Jdl no~~º 1h btir Se! mesmo ll SL'r cc.Jltullo no UrçAo e lnh•ressar se pelas ~~ne!d~p:r~;;~~ guca:f o~fr~dt 
e o6s. lntt':.cr ~~~s mtiJtiplos, ma em estilo mauno homto- dade. que nu: J~,:-::t~~~'c.;s e~~~º::1r . . " ·•undanças do J?ttto prl'to·· o cherc sabem apenas re~-
mos rtido porpduas ~~-~l~~~f~~ r:;:;:~~:.~ iJT!~t~IIIJ~a ap~;~:~ rnc10 trúpego, para úh·rt·c .. ; 1 ,·r~s do ~on\:~~rijt[~ 

1 ~:~~~~1 ~~~~1 St,
• S(' tratastH• de um ponder u quel~qut.ir peri:un-

D.O NordeRte e Norlt< do pais 1 1 2:10 .amigo, uo 1n1:1tn11h.~ do t:c·u Pl·rsonagcnt1 tJe amlJoe g . > t~ ~omanc•l\ pontilhttdo ln- taN cm tôroo do horârJos. cs~ 

L Colégio ÂJ;a:~~ "';;i~~~~ :-~~·"~~~-· ;~~~:~;~~::"~:~:·~~:~~~-,~;i~~:", 



2 COllllO DA LAVOURA Oumlngo, 20- X- tllti? 

Dr.PtaídePimenta de Morais feSliVal em beneficio Regulamentação do --=== FUTEBOL Três pontes serão 
das Missões e art. 80 da Constituição A Liga reverencia ~::' ~:,~.~ inauguradas hoje em 

da Igreja mento do nobre pc<sldente do E. e. Andrade Arau,·o 
tguas!lú. dr. Atai:te Pimenta de Mo-

Surpre~ndeu e consternou profundamente a nossa so
ciedade o falec;mento do estimado presidente do 

Lar de Jesús e E. C. lguassú 
Às primeiras horas rlc segunda-feira ültlma correu 

pela dtla·ic a dolorosa noticia do falecimento em sua resi
dência. na Estrada Plinio Casado. 1.500, Yitima de um derra
me cPrelJral. do ilustre Promotor de .Justiça Substituto desta 
<>marca. dr. Ataide Pimenta de !•orais, que vinha presidin
do tamL •m o glorioso E. C. lguassú e a Instituição Lar de 
,Jesü;, , ,mo substituto do saudoso pro!. Leopoldo Machado 
Barbosa 

Hoje, às 19 horas. no Salão 
Paroquial, o Ginásio Santo 
Antonio promove um grande 
reotival em beneficio das Mis
sões e da Igreja. com um pro
grama bem organlza1Jo, ,J o 
qual eon-itom números de mu· 
,lca. canto, bailado. decla-

Requereu o vereador Qua
resma. com aprovação da 
maioria, tosse manl!estado ao 
Governador tio Eat.1rto o de
sejo que a Câmara Municipal 
de Nova l:luassú tem de ver 
sancionado o projeto do de
putado Luiz Guimarnes, já 
oproYndo pela Assembléia Le 
gls!atlva, regulamentando o 
art. 80 da Constituição Esta
dual e que possibilita aos ~[u 

ulc(p!os o recebimento das 
quotas relativas à diferença 
de arrecadação entre o Esta 
do e as Prefeituras. 

rais. a t..l~a Iguassuana de Jles:por
tos na pessoa do seu presidente. 
resÓlveu: a) Manter luto por J dias, 
cessando tódas as atividades d~s
portivai; no Município; b) hastear a 
b:'lndeira em tuneral na sede da Ll
j;!'.a; e} enviar em nome da '&ntldade 
qu~ rç-present3 os clubes no Muni• 
ciplo. uma corôa de flõres naturais: 
d) oficiar 3 familia enlutada envian
do pes.it.mes. 

O prefeito Ari Schlavo 
pr~seaça dos llflputartf,.~ Goa 
túho ~iouru e Jo•é Hadd e
a~uelc led~ral ., este e~
du•I. vai ioaugurar hoje s A. 
10,30 ~·-· em Andrau~ -~rau~ 
jo, trcs pontes da cimento 
)jrmado, melhoramentQs em 

roecnaíl~~âe. ao povo daquela 
Surprêsa e consternaçilo geral na sociedade lguassua

na. Surprésa porque aloda no domingo, à noite, éle compa
recera à lesta que se realiza"ª Dó PraQa João Pessoa, e, jun
tamente com a espôsa, conversara alegremente com os ~mi
gos. E consternaçilo porque o extinto, descendente de tra
dlcinnal tamflla iguassuana. era muito conceituado e admi 
radu p,r suas qualidades morais e intelectuais, por seu ca
volhlrismo, por sua maneira tôda especial de conquistar 
ami~os pelo coração. 

~Íç:?s~l~'.:'Jrffªma cm S ato,, f u te b '> 1 no Campeonato 
de A m a d o r e s da FFD No próximo domingo, à• H 

horas, no mesrn" lúcal, have
rá uma r~presen taçuo para as 
crianças e alunos, com entra
da reduzida. 

~~":.H~~· ,;;;d."rr,.';,\~'"ºa Br;::~~ã~ A VITÓRIA DA (jll A TIDÃO 
tguassuan~. cedendo à r.,.tg.a um con-
!orlãvel 6ntt>us a. tlm de conduzir Num gesto booita, muito 
!n~:!e~;;~ f~~vºa ~;~s'!'if.ro~;~ próprio de nossa mocldac1e ----------------------- correndo vtagem. almóço aos atle- bem formada, OS • lunos do 
t::::s servido pela LID e a partida em Colégio Atrânio Pe•xoto. no 
~10:!mmfuxJ~!si~dc~~ 0q~:n~d~~~ dia 15, dedicaram a ··eus mes
da vttórla Uquida e tnsoftsmãvel de trES uma singela hor.neoagern, 
JxO $Obre a forte seleção nug:éense. que os tocou mais ft"ndo por 

Acorreram logo a sua residência pessoas de tôdas as 
cam· da~ sociais, chorando a perda irr.:parável, rendendo ao 
ami:,l as últimu5 e sentidas homenagens. 

O entêrro foi pela manhã de terça-feira. Conduzido 
em ,ôche e acompanhado por numerosos carros, o corpo se 
det, ,·e diante do Colégio Leop.,Jdo e da sede do E. C. Iguas
sú. )ara as devidas homen•gens, e depois seguiu para o 
Fór• n Itabaiana. em cujo ,·estlbulo permaneceu por algum 
tem;,J em câmara ardente, vendo-se entre as autoridades 
pre, ntes o desembargador Acácio Aragilo. Falaram naque-
1:>. o •ortuntdade, prestando merecida homenagem de aprêço 
e s2 idade ao :Substituto de Promotor de J ustiQa, o J ulz de 
DirEi.o da Comarca, dr. Admário Alves de Mendonça, o vice
govc·nador fluminense dr. Roberto Silveira e o advogado 
Abel Borges Leal. 

Do Fórum à igreja de Santo Antônio de Jacutinga, on
d e o corpo foi encomendado, e dali ao cemitério público, 
disp~nsou-se o côche: o povo fêz questão de levar com suas 
própl'las míios o corpo do querido amigo até a sua última 
morada. E !oi extraordinârio o acompanhamento. Ao baixar 
o corpo ao jazigo per pétuo da famllla Pimenta de Morais, 
!ala· ,,m o deputado Mário Guimarãm, em nome do Diretór io 
da t: DN: dr. \'aldemiro de Faria Pereira, em nome do E. C. 
lguP,sú e do I..ar de Jesús; dr. Francisco ~!anoel Brandão, 
em ,orne da antiga Falange Artistlca do Iguassú, e o prof. 
AICi!ld0 Rafael, em nome do Colégio Leopoldo e da Arcâdia 
Iguussuana de Letras. 

Sôbre o jazigo depositaram-se muitas coroas e !lôres 
de saudade do filbo mui querido da terra lguassuana. ----·- ..... -
~~~b~:~~~~;~m~~~ ~o!~ 
que tem uma reuruão marca- __ --~ 
da para terça.feira, às 15 ho-
ras. na sede do !guassú, estâ DATAS INTIMAS 
ath·ando sua campanha para Ftnre.m anoi ne:ite m@s: 
que. êste ano, m.ilha!'<'e de 
crianças lguassuanas tenham 
mais uma vez multu alegrias 
pelo Natal. 

No Livro de Ouro que a re
ferida Comissl!.o abriu, lâ se 
verificam diversas assinatu
ras. inclusive as seguintes : 

14, men1na Marta Lulza (l• o.nlver• 
sàrlOJ, f1lha do sr. e s.ra. dr. Afonso 
FatorelU; 

15, sr. llue:o Eleuterlo da Rocha~ 
16, menino Mareio, filho do sr. e 

sra. OtacUio Soares: 
16, menino Armando Muio, fllho 

do !>r. e sra. Armando Marta Rlbelro: 
16. d. Maria de Lourdes de Vas· 

concelos, espos,1. do sgt, Undalvo 
R. de vasconcelo<:; 

Agradecimento 
:a~nªçãr,ºo~~i;:-1°;:~~P~~:d;e ~~~d~: sua espontuneida~e J moUés-
ziu bem, t~cnlca e dlsclplinannente, tia. 
deixando ótlma impressão ao Pre- Uma mesa de doe '9, ndm':!~ 
t1t::inle nd;m1;f;s:~ ~:;,~r~~~~v~~: roi:1 do recit&çilo, L:omeotos 
ststéncla que lotava o campo muni- de confraternização em Iam{ .. 
clpal. o Auditor de JDD, dr. Nel- Ha. 
~º~0~~~:sd~:s:ri1;t~ ! '!°~!~~~~ A mai.s pura am zade os 
arbltragem do jutz oswaldo Mayo. unia a seus mestres que ca n 
o segundo compromisso com Magé viveram com êles rJomentO:i 
~i~;iª~~- ~~jV01~snf:s3~:SNo~~ inesquecfvels. 
·guassú, tendo como julz o sr. Alc:i-

~=~s~ª d~ukb1i:s~%1:!~: ~ª~: Prof. Ming, mes• 
~·J;ºJ~;~~ ";,"ón,~r.~~=~m~~:g:, tre em Astrc-logia 
Amllton, Pu1nha e João Martins; 
Jorge, Iêso e Joel; Neném, Dico. 
ChambareUJ, Gen.lnho e Nizinho. 

Adélia Chaves de Moraes, Marleta Chaves, Althair 
Pimenta de Moraes, senhora e !ilha, multo sensibiliza
dos com as dernon,trações de solidariedade que rece
beram, vêm de público manifestar os aeus agradeci
mentos a quantos procuraram compartilhar a sua dôr 
com o súbito passamento de seu querido filho, sobri
nho irmão cunhado e tio, DR. A'fHAYDE PIMENTA 
DE ·MORAÊS, agradecimento éste extensivo aos médi
cos que o assistiram, drs. Humberto Gentil Baronl, Pe
dro Arume e Pascoal Marllno; às instituições I..ar de 
Jesús, E. C. lguassú e Arcádia lguassuana de Letras, 
ao Juizo de Direito desta Comarca, aos colegiais, aos 
que enviaram coroas e flôree, cartas e telegramas de 
pêsames, aos que acompanharam o entêrro e aos ora
dores que ressaltaram, no último adeus ao extinto, as 
suns virtudes de cidadão que muito amou a !amllia, a 
sociedade e a terra em que nascera. A todos, indistin
tamente, a sua eterna gratidão. 

Nova Jguassú, outubro, 1957. Volibol :~s~n~~mng :.!~~.~·~: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l; e .• do !lalrro de Ramos, a seleção 

Esteve ontem em visita de 
cortesia a esta rc·dação o 
pro!. ~l!ng. me•tre ,•m Astro
logia que Jli atuou , om êxito 
em emissoras de v~rios Es
tados. sobretudo ca Bahia. 
Atualmente êle estl\ na Rádio 
Dllusora de Caxias. ZYP-24, 
fazendo o programa "Tribu
do Destlnto", ás 2., 4" e 6" 
!eiras. às 16,45 hora,. 

Agradecimento 
Juremira Pereira Pimenta de Moraes e !ilbos, ain

da pro!undamente consternados com o inesperado des
enlace de seu querido espôso e pai, DR. ATHAYDE 
PIMENTA DE ~IORAES, v~m por êste meio agradecer 
de coração o con!ôrto moral que tiveram da par te das 
instituições locais, de autoridades dos poderes adminis
trativo, legislativo e judiciário, de tôdas as pessoas 
amigas, enfim, que acorreram a prestar;lhes, em transe 
til.o doloroso a sua solidariedade, enviando coroas e 
flôres, cartas e telegramas de pêsames e acompanhan
do depois o ênterro. A todos, sem distinção, os seus 
agradecimentos multo sinceros. 

Nova lguassú, outubro, 1957. 

--------------------. 
Í Dr. Atba~~!ÕY,~!1!~!!~ de Moraes 

rguassuana venceu e:. clube antttrtão 
por 5XO. 

Campeonato Estadual ~t~~ 
1.:ados os quatro munidptos que par
ticiparão do VU Certame Masculino 
de vollbol, que será dtsputedo no 
rnês de novembro. são êles - Nlte
rói. NO\"a Y~uass\J Campos ~ Volta 
Redonda. 

futebol de Salão ti:::,~·;:'; 
data marca.da o jôgo decisivo do 
cnmpeonato munklpal entre Me~· 
quita T. e. e "E. e. Iguas!'.U. 

COMUNICA(ÃO 
O dr. Paulo Antonio Gani
mi comunica aos seus ami
gos e cllentes que ~e au
sentará desta cidade, a par
tir do dia 21 do corrente, 
por motivos pessoais e que 
reassumlrâ s ua clinica em 
prlocipio de dezembro pró
ximo. 

O prof. Ming responde, pe
lo microfone da e•tação de 
Caxias, às consulta., que lbe 
fazem os ouvintes. 

rrimavera em rortuqal 
A Diretoria do Lar de Jesus 

sente-se no grato dever de 
acusar o recebimento da im
portância d e Cr$ 277.805.90 
que lhe !oi entregue pelos 
organizadores da Festa "Pri
mavera em Portugal". 

De CrS 2.000.00 - José For
tes (Radioarte ). Evanil e Ba
zar Siio ,José; de Cr$ 1.000,00 
- \'iaçiio Silo José. Casa 
Mercúrio, Lojas Maracanã, 
Y!bran S/A. Drogaria Jguassú, 
Granja Carolina, Distribuidora 
Auto Peças, Custódio José da 
Silva, Fornecedora Materiais 
lguassú. dr. Jair Nogueira, 
Casa \':oleta e Confeitaria 

1'7, sr. Lui~ de Azeredo, diretor-
secretárlo dêste jornal; 1 

17 menina Maria Margarida, filha 
do ~r. e sra. O-imar F. :.1atta: 

Adélia Chaves de Moraes, l\I arieta. Chaves, Altba.ir 
Pimenta. de Moraes, st-nbora e Cilha convidam os p are n 
tes e pessoas amigas para a missa que, por a lma de 
seu querido filho, sobrinho, irmã.o, cunhado_ e tio, OR. 
\TH \ YOE I'IMEYf.\ OE MOHAES. mandarao celebrar 
a.manhã, dia 21. às 10,30 horas, na igreja-Matriz desta 
cidade, antecipando aqui seus agradecimentos aos que 
comparecerem ao ato i·eligioso. 

< 1 H E ICiUASSU' 
HOJE - ••com jeito vai", e o m 

nenato ll.estter, Grande Otelo. Fred 
e carequinha, Emlllnha Borba e ou· 
tros. 

As 51 !llhinhas do Lar de 
Jesus beijam. agradecidas, 
niio só as mãos dos Incansá
veis cooperadores, mas tam
bém de tôda a nobre socie
dade iguassuana por tanta 
generosidade. 

Paz e Alegria em nome de 
Jesus. 

11, ~r. Serafim Torrentes; 
1'1, prol.ª Mar li Matos; i 
11 menlnos t.,utz e serJ:;10, filhos 

do ir. e .sra. Ltno R. Hermida; 
Nova Jguassú, outubro, 1957. 

Horãrto: 14,00, 15.55, 17.50, 19,iO e 
21.lll. 

Pela Diretoria : 
11 menina Rejane, filha do sr. e 

sra.' Walter cavalcantl B1:ezerra: 
18, prof.ª Edméa da suvelra (De--

cale r;l~:~~~oR~~~Ígues da Silva; 
-~-"""'·"''":•u•:::::::::::::-::_-__ -__ _ 
--------., ___ ,o,_.. 

SECUNDA A QUARTA- ~EIRA -
",\mor e pecado", com Ntnon se
vilha, 

Maria de lourdts de Almeida Pereira 
Vice-presidente 

Três Naeões. 

Igreja de N. S. de 
Fátima e S. Jorge 

19: menlno LUIZ Carlos, filho do 
sr. e sra. Artur da suva; 

19, d. Ab..ietf: Nascimento Lavl
nas, espósa do 5r. Altalr com~s La-

v~ifoje, d. Malvlna R. .:oelho, 
esposa do sr. Joaquim coelho, re· 
~Jdente no Rlo. 

f t Dr. Athayde Pimenta de Moraes 
Pll•sa de íº dia) 

QUlNTA•FEIRA A DôMlNCO -
··Palavos ao vento", c-om Rock 
Hudson, Lauren Bacall, Robert 
Starck ~ Dorothy '1alone 

Direito do Trabalho 
S:lhado pass•do, na sede 

dos Sindicatos nesta cidade, 
o 1h·putat10 foderai Aarao 
Steinbruck !êz uma coo!eren
cia sôllre o •·Direito d11 'fr~_
balho e u Leg,sloçdo Soctal , 
hnda a qual respondeu ••ll•· 
r.tor!amente a viirio, perguo· 
tas que lhe füeram dlrigen· 
tes sindlclilB e trabulhodore• 
cm g~ral. 

Tódas as solenldadeR pro
gramadas para domingo últi
mo, na Praça Jofic, Pessoa, 
onde s-~ con~trulrá a igreja 
de N. S. de Fátima e S. Jor
ge, tiveram gronde concorr~n
c!a de l 'is, como as proels
sões qu 10,·aram àquel~ lo
Chi as imagens de N. S. de 
Fátima e S. -Jorge, aquela do 
Cao,ize e esta da Evanil. 

Dom Arnelo Ro•••i, Bispo 
[J!ocesanó de Barra do Pirai, 
presl11u ao lançamento da 
pedra fundamental do templo 
e e letirou a missa campal. 

Fl ou muito animada a !e•· 
ta <'e domingo na !'raça .Jol!.o 
Pee: 1, com mú!õlica, L&rra
quinhas e leilão de prenda•. 
Senhoras e senhorinhas de 
nossa sociedade multo con
correram para o êxlto ,la les 
tll'ldade 

Natal dos alunos do 

ANl\'ERSÁRIOS DE 
CASAl.\,El\TO 

Fizeran1 ano:. n~S1c me-s os a.eguln
te.s c~salS 

15, sr. e sra. FeJ\pe, Monfort; 
HoJe, u ~ sra. Edgar aorge<. Me

neus. 
\'IAJA:0,TE 

seguiu ontem pai a S5o P.1ulo. a 
serviço do IV Grupo stndic-al, com 
atrlbulçôes dlplomãtlcas Junto aos 
trabalhadores dêsse Grupo, o sr. An
to.nlo Jo~quhn 11.1..ichado. 

FALECl\1ENTOS 
No apartamtnio 703, do Edtriclo 

ImperlAl. ondt' roldl.,a, falecl"U au
bltarr,ente no di.it. lá dcstt: o sr. e..,. 
aemlro Nobell Borru. que contó\'3 
n anos dl:l 1..iade. O extinto, que 
rra f.>rogenltur do 5f. José Nobell 
soter, ddxa viuva d. Nteves A. so-
ler, Se-u enkrro verittcou-:se no dta 
Imediato. 

- Dia Ili destl", faleceu .a rr1enlna 
Aida. de '4 anos, tUhJr'lha de uo~ 
pi·t".%3<10 colaborador, o 1r!>et.\l ZU
mar de Paula liarros, .. de sua e.:
r.,osa, d. lnaiâ. Barro,:. 

seu entfrro \·er.ucou .. e- no dla 
R&:ulnte, a tarde acompa,nhar.do--o 
mu.1t.as aml,:u,nl"J.S da lntdll Ald• .. 
nha -· ... ~·-·~-----Grupo Escolar dr. Em benefício da 

Franca Carvalho Caixa Escolar 
o corpo docente do Grupo 

E1c••ar dr. França Carvalho 
pretend~ reaUur, a S de de
aembro deate ano, a testa d~ 
Natal para seus 600 aluno•. 
}; pari. eue l!ID 10 rnc,v!weu
lá ouro.li campanha para an· 
earlar 08 melo• neceulrloe 
ao bilo da dlitrlbulçlo. 

Festival !nluol1l ,·om atra
ções da lt6dlo Nacional e 
'I' \' Tupi, a realtz•r-ee nu 
dia 27, às 1ti lwras, no Ll!nà· 
tito do lirUJN Escolar l~ts.ugel 
l'~stana, ew lieuellclo da l ai· 
:><li ~_..,colar. 

Aduhoa ~ C'rS 20,00 
Crlançlil - l.:rl r,,oo. 

CINE VERDE 
HOJE - "Tirano da fronteira'', 

com Victor Mature, Guy Madb:on e 
Robert Preston. 

Juremira Pereira Pimenb de l\1oraes e filhos con
vidam os parentes e pessoaCj amigas p~ra. assis~irem â. 
missa que em sufrágio da alma. de seu mesquec1vel es
pôso e paÍ, UH .. \'IH U DE 1'1 \IE:-. L\ OE MOH.U:S. man
darão re:zar amanhã., dia 21. às 10.30 horas. na igreja
i\1atrit desta cidade. E ficam desde ji agradecidos aos 
nue comparecerem ao ato de fé cristã. ~ 1 AMANHÃ E TERÇA-FEIRA -

Nova Iguassú, outubro, 1957. "0 uJtlmo ato". com Albtn Skoda e -----,;:w,;;~~• ... __ ,._.,_.,_~_-_""_•_•_~_.,_•_•_•_•_'"_ª_"'_•_•_•_•_-:_ rira~f. ~:~n~1~ ~Re~~~tl~ e~a~J; Compunham a mesa que 
dlrl~lu o~ trabalhos da , ~u
ntíl.o 0, :-;rb, Antonio Joaquim 
Mttcbado (pre•idente), C!cero 
Lopeg !lorelra (s,cretrir!o) e 
dr Ni!ton Luiz do Rêgo. cb•· 
!e· da F!scallza~Ao d_o Traba· 
lho em Nova fguassu. 

t Maria Vasques 
Fernandes 

(Ml•sa do 3° ano) 

Antonio Joaquim Fernan
des, ,)os~ Antonio Fernao<lcs, 
e,posa e !!lho• "oovidam as 
pf!~soas amlgae para a rnb.-;_a 
que m-tnJam ,·elebrur oo pro
xlmo dia 23 (quarta-!~ira), ils 
10 horas, na !grej« ~!atriz lo
cal, por alma de sua querida 
espo6&, ma~. !-.O~!ra t, a,·ú, 
MARIA \'AS(JIIES Fl·:tt~,\N
ll~S. E desdo Já se con!~scow 
agradecidos uoe que campa 
rccerem u.o ato rttligloso. 

Sova Igua::."'ú, outul,ro, 1~57 

t Justino Ri~ciro ~a Silva 
(Missa de ,;, dia) 

Sua 1-'amJllu c.•orivlJH os pa 
rcntt.ls u smtg:o9 paru UH61oll· 
tt10 à mlssu tle J0º dl"' l,ue 
maodarâ c-eteun1r 1.1ur sua ttl· 
mu, oo tll.a 25 tio 1•i,rre11h!', th 
~ buras, na Igreja M••r z 11'• la 
ctd1uh•. 

Nu,·a 4:uasaú, 17-n f>í 

A gradechnento 
Ht-ndrlx. · 

QUARTA E QOTNTA-FE.IRA -
"'Sangue de mestiço", com J e f t' 
Chandler e Jane Russell: e ··Ela e 
o maior'', com Judy Canova. 

SEXTA-FEIRA A DOMlNCO -
· o rei vagabundo"', com Kathryn 
C1a)'SOII. 

1 ac1DEMi!c!EDA MÚSICI 1 
1 i PROF.• TERESA OA CiRAÇA MADEIRA PEREIRA 

Piano, Acordeon, Violão, Violino, Teoria 
Musical, Iniciação Musical, Canto, Har

monia, «Ballet•, Bailado Espanhol 
e Castanholas. 

Nleves A. Soler, l!lbos, 
Dl1ra, nttos e deruals pa~ 
rent~s ~ervem~se dês te 
melo para agradeGer a to
das a~ p~s~oas amigas o 
coofôrto morei que lhes 
derarn por ocasll!o do lale
clmentu de seu inesqut•cf
vt>l t:spôso, lltti. t;Ol,!rO e 
a,i,. t -\Sl''.11110 !'(OflC:1.1. 
BOldC .\S. lJ1•r11 astóilll anti 
qUt) t"ll\ lólfHIII t'Groa.:J, ll, 
rl1t11, carto1s 1• t,•legramus de 
p,~-uun1'M, e. tlnalnwnle-. que 
u"ump~u1bur . .uu o enh·rru 
1- apruvt"ituwlo i•stt, l'OS~· 

j11, 1'110\ hJUIII para 1l m)!>SU 

t.Je 7u dia que será t·t.·h·lml
d:.1 ils ~.JU horu/"p tl~ :!1 Uo 
cor-rentl!' (<.]uluh1-l~lru,. na 
iKrt'ja tle Sllo Fronl'i·ru ,le 

'1 :~~:z:::~:::: ''.:,:,:::. 1 figa Se~;fiio 'H~;~;l;;o ·~; Ma;;s& 
-----------.! -------- li 
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1e11io do 

Jrmunal do Jure 
Terca-feira 

llepof"' de amonhü. dia 22. 
alR 12 bnre", nn F'órum ltA· 
baiana. ~wr:'I instalada pelo 
MM . . Juiz de ntreito de,ta Co
marca. c.Jr .• \dmítrio Ah·eR cit' 
Mendonça, a t• s<'~~110 ordi
nflrl• do Tribunal do ,Jure. 
para a qual foram sorteados 
o• seguintes Jurados: 

1" 11lstrlto-Dr. Jalr Pereira 
No,·es. Eduardo Elias ,José. 
Lourdes Relém Benatl, Osc•r 
Ferreira de O11\'elra, 1 ran 1 
Moreira. dr. Fábio Raunbellll, 
Sebastião S o a r e " Cardoso. 
Crlstollno Cha,·es. João da 
cuobe Freitas e .Josino Reis; 
.,., Distrito - Alcides Cardoso 
Batista; 3° Distrito - \'lrglllo 
de Oliveira: 4º Distrito - ,lo· 
sé Lino dos Santos, José Me
nezes dos A o j os, Os\'aldo 
Ferreira e Raul Al\'es de Car
valho: 5' Distrito - C ar 1 os 
IJlliclo de Fonseca, Fellcio 
Coimbra Te!xeira, João Pilo· 
to e Agostinho Fernandes dos 
Santos: 6' Dlstrlto-Jolio Aze· 
,·edo. 

ª' Veja! Ouça! Compre~ 

Pianos 

Schwartzmann 
VEJA e s linhas moderno,, o 

cc.abomenfo impecável e a ele
gésnc,o do conjunto. 

OUÇA a famosa sonor:dade, 
a e custi ida:.'e períe,to e a pu· 
reza do vozes dos diversos mo· 
dêlos Schwart,mann 

COMPRE uma só vu . . poro 
tôda vida! Escolha o mo,êb 
de sJO preferêncio. Ac'qui rc-o 
em suaves prestações mensais 1 

Seguro de vida Pims Sihwa,tzmann, o w.e!h:1 sem no móvel mais a:imte. 
Acidentes Pessoais e do 
Trabalho, Fogo. Aut~mó-

vele, Fidelidade. 

Roberto Cabral 
co~~ET0R OP!CIAL 

R. Governador Porte;a, 314 
TeL U8 - Nova Iguassú 

Pr.:;ça ::."o l b:ir:Ld~, 52 

Neva 'gu·çu 

-----------------··---·-·---~~ -
Não ... Não é possível ... 

\\' ALDEJ\IIRO PEREIRA 

SEGl:NDA-!eira. Corre célere uma lo!austa ootícia: O dr· 
Atafde, o dr Ataíde Pimenta morreu ... 
Mu ... olio é possível! Êle, no sábado, assistira à mis

aa do Zlobo Melo, que há sete dias terminara sua jornada. 
E, no mesmo sAbado, presidira a reunião da diretoria do 
Lar de Jesús e recebera, com alegria, o resultado admirA
vel que a nobre sociedade enviara às suas cinquenta e uma 
Wblnbas adotivas, como resultado da vitoriosa !esta «Pri
ma vera em Portugal . Antes da sessão, brincara com as 
meninas, chegando até a assistir, entre elas, à aula de mo
ral dada por Tia Etelvina. Uma das menorezlnbas, com 
~eus carinhos paternals. adormecera em seu colo. 

Não, não é possfvel ! Êle estivera, no domingo, na Fes
ta da Igreja de N. S. de Fátima, que será ngulda sôbre os 
escombros da Cadeia Velha. Estava, como sempre, n~moran
do sua adorAvel espôsa, a ponto de alguém no• llfirmar: 
"ffá uns vlote aoos, roobeço êsse casal assim : eternos na
morados"' 

l):~!fij__:Ji?J:ft 
~~,.:li~ 

IGUASSUANAS ., ,, 

2() de outubro de 1867. - Nasce na \'ila de lguassu 
Bernardino ,José de Sousa e Melo, Pnlítico. foi Prc-iden_t
da Câmara e Deputado à Assembléia Leg1s!11t!-ca .. Admm1s
trador, construiu os prédios da Cadeia (já dcmohdal e ela 
Prefeitura: promo\'eU " aliohamento das_ ruas. atmu estracla8 
de rodagem, jardins e instalou luz elétrn·a n:. c1dudc de Ma
xambomba (Nova Iguass1í). Ad,·ogou dur:rnte 11:mtos anos. 
com grande brilhantismo. 

25 de outubro de 1854. - A \"!la de lguuss~, passou 
polo decreto n. 720, a lazer parte da Comarca de \ assouras. 
<l~smembrando-se da Comarca de Niterói. 

26 de outubro de 1660. - O Mosteiro clt' São Bento 
toma posse das terras que adquiriu ele ,\n!ir(• Afonso em 
K de setembro de 1646. 

26 de outubro de 171:l - Com pro,.isi\o dt"st,1 data. 
,Joiio de \"eras Ferreira ergue netle ~luni<·ip!o a <'upl'ia dt• 

Nil.o. oil.o é possível! Êle estivera discutindo com o• 
amigos os problemas do glorioso lguessú, a que êle tirnto 
dera: sua mocidade, sua educacilo. seu fino gõsto, seu 
apolo incondicional até a sua administração. Como luton .-------....,,------- • 
para tentar cnnrluir o gloáslo' Mas, o Atafde discutindo? CONSERVA TÓRIO BRASILEIRO DE MUSICA 

Ko,sa ~c:ihora da Madre de Deus. 

Esse, nno ... Sim, discutindo o problema, mas sem ferir nin-
guém. Ele nilo conse~uia ferir. Ele oão sabia brigar. iile não Departamento de Hova lguassú 
aabia lazer inimizades. Só tinha amigos em !<Idas as cama- OFICIALIZADO 
das, em todos 04 meto~. o~ ricos e os pobre~. os braoros , Jt.ua. Bernardino Melo, 1561 
os pretos, a-.: crianças e oe velhos, todos, eotlm, recebiam Acham-~e aberto.~ as matriculas noR seguintes curso_s: 
aempre sua eleição, seu carinho, sua cordialidade, seu mo Iniciação Musical (desde 4 anos), Pr~-teórico, 'l't·""'ª· 
do Inimitável de tratar. Harmonia. H"lstória ria Mú•ica, Plano, \'iollnr,. Acor- 1 1 

Diante de tudo isso. não seria posRtveL. F.· que ainda dt-nn, Cttnto. Canto Coral, R:lllet e ln&trumentos oe ~úru·o. , 
pensávamos no sábado e domingo. Entretanto, a seganda· ----- , 
letra JA chegara. E com o seu de.pert•r, Norn lguassú, a 
aue Tnra, a Terra do Ataide, é surpreendida com a 10. 
lansta noticia tle nllo falava mais. t1e não sorria. nem brin
cava. Não beijaria mais as mãos das senlwra~, com tanta 
ttoura e tamanho respeito. l;ão presidiria mais as reunlõe, 

DR. ALVARO RODRIGUES DA SILVA 
(l~URGIÁO OENTIST A 

do Ignasoú e do Lar de Jesus ... 
Cabtnete moderno - Extelentes lnstalac;õcs - Raio X. 

IIORAntO - Terça,, :au;n1JS e sJbados, das 9 31 18 hora,. 
~,11 L<raardino Melo, 1919, 1° andar, sal3' Z e J, Edil. PIPA 

·-----------~· --··------

.• 

_·_···_··-.:-.. -.. -... :::.::::·:::.=:----=-.. -... -.. -,_---- -· --·--

!DA\ lf A\S 
IDA\ 

20 de outubro 

.I 

ILITIE QA\RilA\S 
SIE™IANA 

18,6 - Nasce em Sãn f!n~u--, S 
Paulo, o escrilor Cláudio c.!e Sousa. 

22 de outubro 
1918 - Nasce em Car.JOrú, Pernambuco, o 

oo,·c!lsta José Condé. 
1951 - Af,,rre na cldn•IP de 8. 1',1uln o i•oel•. 

romancista. teatrólogo, jornalista ~ cronist• O•wald 
de Sousa Andrade, nascido cm Süo l'•ulo a li de 
Janeiro de lb'~). 

23 de outubro 
.18;'; 1 -- Nasce cm Mernngu~ pA, ('Pflr,i. o jorn~

fü:ta. bislnrhHIPr e ,::-ebgrato ,loi\n Capistrano~ t.lt
Abrcu, h,leci<io no nio d~ .lunriro c-m 1:t 11t: ti~uito 
t1~ Hl:17. 

2'c: de outubr::i 
192D - MorrP ,ia ci,1ncl1~ th, S. P,rnlo o í'--crl

tnr poeta e jornali t, Amadeu Arrud• Amaral t.elte 
Penteado. nasc-ldu em Coplvarl, S. Pauln. ~ G de no
' c10bro de 187~. 

Principais trabalhos· llrzes: Espumas: A rul
seira de ferro: Lelras lloridas: l'm soneto de Blloc. 

25 de outub~o 
!Sf.6 - Nasce em Miritibo. MarA11hiio. " críllco 

litf"rárlo. rronista e conli~ta Humberto de Campo-1 
\'cm~. falecHo no IUo tlc .Junciro a r, de t.lt'7.t"mUro 
de 19:lt. 

26 de outubro 
189-1 - Nnscc em Siirro, Minas Gorai,, o poe

ta Murílo de Araujo. NA.o. não é possl\·el ! Nova lguassú não poderia per
der, em tão pouco tempo, mais um de seus filhos. Mas, a 
grande verdade, a inaceltllvel ,·erdade, é que Deus dera o 
Ataide a :.ova Jgua,sú e ~Je mesmo o levara.. E" a~sim a 
Vida-. 

_ ______ .,,. __ e,.,.__,.,.. _____ ..,.~---------.. ----------·--·---·---------------------·-----= 
t E já seria uma grande felicidade pera nós e para a 

Doasa Maxambomba se-, ao terminarmos nossa jornacta, pu. 
déssemos reo.ber as ju~tas manileslações que recebera o 
Atafde; De Fórum ao Colégio Leopoldo, do lguussu ao J.31 
de Jesus. de sua adorável morada ao seu eml>arque para e 
Pátria Espiritual. 

\"imos como o Ataide cumprira bem o eeu programo 
Talvez êle se ti\'esse base11do no grande Confúcio: 

··Quando tu na!;ce~,P, todos riam. Kl> t.u chora\'a~ 
\'h·e de modo Qlll· ,1nand<> morren·e, todo/'< t~ drn 

rem, ~<, tu te rlttt-. 

1 
.\ 
1 

Bazar São José 
Ferragens - Tintas - Artigos 
escolares - Louças e Cristais 

r j 
li 

EDUARDO PIRES & CIA. L TDA. 
Rua Am•al Peixoto, 292•Tel. 34-Hova lguassú l 

ADQUIRA. AGORA SEU COLCHÃO DE MOLAS COM 
APENAS CR$ 100,00 DE ENf~ADA, NAS 

fflARACAnÃ 
Concessionários dos afamados produtos : 

C>RAGO E PROEIEL 
Estofados modernos, variadissimos 
Aparelhos Domésticos 

Tudo pela tabela das fábricas -x- A VISTA OU A PRAZO 

Móveis Tapetes Presentes 1 

Av. Nilo Peçanha, 213 a 239 ~ Tel. 21 - Nova lguasrú 

··--··----..----- ~------~------~---·-----~-----·-------- ----. - ...... 
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Igreja c e nte n ária' 
li vila flumin e n se de Eni:rnhelr o Paulo de Front!n (Ro-! 

deis). d~ ~Iuntclplo de \':\Ssourn,. e ,ta ra e m lestA de :JIJ de 
outubro a 3 de uovembro do corre nte aao, quando ~un po· 
pul i :a,1 vai. comemor·ar, ~oltinemente, a passagem cio primei
ro ,•rnten(.r,o da ereçilo da Ig reja de 'í. S. da Solcdad~. que 
é a padroéira da \'ila. 

. A Comissão enearre::!_:l da de elab or ar o prn~rumn do~ 
ft?st J'-'~. expediu con,·,tPs a .; }lltas autoridades. purlamenta, 
res j1., l' Htllsta~ e pesirnu~ ~ra,tas. 

Coincide a datn cio centenário da i~reja Nm a data 
r121 t le,·ação do nntig:o po\•oaclo de nodeio t\ categoria de 
m, ·ao. pela Lei l'rol'lnchl n. l i07, de :;o de outubro de 1872. 

lLILJilZ VA\N IBIEIRG 
Cardlologbta d.o Hospital do Scr..-tdor do Est.'.ldo (l.P.:\.S.E.) 

DOENÇAS DO CORAÇAO 
Elctrocardiogramu - J\ r teriopatias Per iféricas 

CONS U L T Ó R IO S: 
Nova lgnassú : Rio de J a neiro: 

j Rui Mamhal Floriano, 1798, S. 201 t Alvaro Alvin, 27, S. 33-Tel. 42-023S 
~ 811 5"' e sé.bados 2º , 4n e 6ª'-[eira~ L des~3 horas dos 14 às 16 h oras 

- _LIVROS Novos_ 
.~B( do Lavrador Prâ
iico (~lc_l ho rn meu to,) 

ens11,a tudo quan
t,l existe de moderuo, 
l·JUl'S\'el, objetivo em 
, g:ril~ultura e criação. E' 
umu bêrie de manuais 
ao alcance de todos: 
pequenos livros ilustra
dos. Acabam de sair do 
prelo mais dois: ·'Com
bate às en·as daninhas", 
de Heitor Werlher Stu
dart Montenegro. e "0 
marmelo e sua cultura''. 
de Orlando Rigitano. 

A Arte de Ensinar 
(Gilbert Hígbet), tradu
çilo de Lourenço Filho, 
é o sensacional lança
mento qne. em hreve, 
fará a Melhoramentos 
em sua Biblioteca de 
Educação. Livro de va
lor extraordinário. 

A Melhoramentos pu
blica mais um livro de 
alto valor: "Átomos no 
pre,cnte e no futuro'', 
de ~largaret O. Hyde 
(n. 19 de ,O homem e o 
universo ,). 

VERDADEIRO LUBRIFICANTE 
DO ORGANISMO 

Pur3. aproveitar convenien· 
temeute os nlimentos, o o rga
nrnmo precisa de certa quan
li·lade <Ae água, diàr,amente. 
Sem água, tal como o motor 
sem lubrificante, todos os ór
~àos trabalham m•l. acarretan
do sérios prejuizos à saúde. 

Quaudo seutir sêde é sinal 
de que seu organismo neces
sita de ~guu. Atenda-o, se qui
ser conservar a saúde. 

SNES 

Rasgou seu terno? 

SERZIDEIRA 
Rua Bernardino Melo, 

no 1549 
NOVA IGUASSU' 

DURV ALIHO DOS SAHTOS 
Uespacllante Estadual 

1 
Servi~o de Contabilidade 

R: .. -1 dr. Getúlio VarAOl1 58 
Solo 22-A 

N :v A tGU-\SSU - E. DO RIO 

DR. SIIINT-CLIHR COSTA 1 

\ 

ESPECIALISTA E:11 CRIANÇAS 

Consultas diárias pela manhã, com exceção 
de sábado. - À tarde com hora marcada. 

Coosultórlo : 
Rua 13 d• Maio, 85- Grupo 203 

Ed i!icio I m perla l 
Nova lg uas s ú 

Residência: 
Rua Tabelllo Murllo Costa, 168 
( Pros,;egulmento de Paulo de 

Fronttn} - Tel. 17 

cotit.'EIO DA LAVOURA 

Fazendas de Madureira, Morro Agudo, 
Tinguá e São José 

A Sonta Cau de Misericórdia do Rio de Janeiro, 
núa proprietária das duas primeiras fazendalil e plena 
proprietária da~ dua~ última~1 torna oo conhecimento 
de quem interellUC po5!\8, que ditas terrag não poderão 
ser ,·en'1ida.i., a nenhum ('lretexto, nem tampouco expio .. 
raLl:1:s ª" pedreiras existcntei,:, por quem quer que Ç,eja, 
.;cnlo pel3 própria Santu C:1~a ou quem lega lmente a 
roprc, ente. 

l\lNISTRO LAFAYETTE DE ANDRADA Provedor 
24 

ESCRlTóRlO DE ADVOCACIA 

RONA!.D CARDOSO ALE~ANDRINO 
lr.scrtto na Ordem dos Advogados 

E,erltúr:o: Residência : 
Rua Paulo frontln, 61-S. 10 Rua M•I. Floriano, 2036- (. 17 
Diàrlamentc das 9 às 12 h s, Tele.fone 268 

Nova Iguas sú - Es tado do Rio 

Oficina Carioca de Eletricidade 
Enrolamentos em Geral 

Motores e dínamos. - Máquioas 
de solda. - Transformadores. -
Resi , teucia s de qualquer tipo. -
A parelhos elétricos em geral. -
Execl!ta-se qualquer serviço de 
tôrno com rapidez e perfeição. 
- E se ovas e rolamentos para 

DomJngo, 20-X-11!6, 

E o ~ 1 TAIS 
ltegistro de Imóveis da 2• Circunscri1ão de Ho;--=a 1 suess1 

Hermes Gomes d a Cunha, Ollcial do Regtst d 
d• 2• Ctrcunecrlção, ro • lm6v,11 

Pelo presente, atendendo ao que lhe foi , 
E'IIIL - Empresa de Melhoramenlos Imoblllárriue~do P•la 
'"' ma José Ferre' ra d e Andrade, José Gomes da SI; 'mlhda . 
Humógenes, Sal_vador Lo pes Monção, Geor lna p V>, e.11 zeu 
n•_rdo Ferreira Silva, José Manoel da Silva. gAbe1,,';'

1í'· L,o. 
m ra, lida Ma ria da Conceição, Edvaldo da Hora ° F ºt Fei. 
\\a rques Delfim, Clementlno Ra,gel Jo1é Pen, ; d' 

1
•b,r1, 

flarbosa, l!ly de Souza Guimarães e' Manoel seiesll~or~ Dác;o 
d~ Sousa e Ele~ Francisco Gomes, por se encontrarem ntonlo 
1i::_norado, para comparecerem em seu Cartório 4 rua ~m bºear 
ttn Vargas, 90. neat::1 cidade, e pagarem as 1rni,ortanc1a/·d P~u
l0000,oo, 2880,oo, 9 000,oo, 3750,no, 6.72r,oo, 5200oo 6 ~ 0-•t 
3 360,oo, 3.600,oo, 2 400,oo, ~.950 00, 3.6CO,oo, 4.500', r. i 2 ,oo, 
e 2 250,oo, respectivamente, refereolrs ás presl,ç~,. ',1;1,°d00 

,,n~ lo tes de lerreno situados no •Parque Colontal" nn 4 
3
d1

19 

trito deste Municlplo, Belford Roxo por ~les prom •lido.° 
1
' 

prar, e as que se vencerem até a d~ta do paiament; '2lémr.~rre 
1uros de mora e custas, sob pena de, decorrido O Prazo 1, n~ 
de 30 dias, serem os comprcmlssos rescfndldns e cancela~' 
as respectivas averbaçõ• s, nos U!rmos do art. 14, puá,rafo ;.' 
do Decreto 3.079, de 15 de setembro de 1938. Neva ftu,,.ú' 
10 de outubro de 1957. O Oficial: H,rmes Gomu du Cunha'. 

2-2 

. H,rmes Gomts da Cunhn, Oficial do Rtgistro de Jm4 
1.',.IS dai> 2• Circunscrição, • 

motores. 

1 
Sr. Guimarães 1 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1620-A - No~a lguassú 

"- ''? pr,s,nt, , af~nitndo an que Ih, foi ,eq:,urido /Jtln 
Cf!mp_an/110 Faztn_das Rtunidac:. Nrrmandio, intimo A"ir,tn 
F,~mmo .. No_lhonul Tavorts dn Silvo, randida da Rrchr 
M,llon T,~xt,,.n. A~lonio Lop,s Romerns, Jnté Ma,in da Cos~ 
fot Antnmo Ho,dc10 Rnso, Alm,r~ndn do Silvtiro, Alt'a,n J(l!I 
Alvtt, Alvarn fns/ A/1,,~. Est,11,to l'trtira do Silvo Osm1Jr 
Uarqtus d~s .Sanlfl'-, Hllin F,rr,;,.o da Silt•a, H,,,.,,;/i,rn L, .. 
nharts_. ~!ist,~es Roch.a da Cu'!Jh ,. Francisco df'1S S1ntlls Rosa 
e Onarr \.,ândrdo da Silva, por s, encontrartm em tugJr ;g,rr. 
rado, para compar~etr,m ,,,. St'4 Corfdrio, d ruo dr. Gt1"/in 
Vargas, 90, nesta c,dadP, t fH1gortm O! importoncias d, C,I 
9.603,50, 9884,on, 4.731,60, 6.84! 3n, 13.262 2ü 10724 tn 116()7 7o 
8.907,2n, 6 52J,9n, 6.374,60, 11.IÍ7,4n, 11.046,6n, Í2.01f:,Ío, .· .. ·. : 
11666,5n, 11.539,f)0, 10.424,40 e 11080,70, resf;tclivommt,, r,ft• 
,enl1-s ds Prtdacõts atrasada~ dos /nfts de ftrrt"in situados 
"'! "Lnte.omtnlú de Queimados". no 2D distrito d,,t, M,micl• 
pio, Queimado.,;;, pnr llts promttidos comprar, t as 7ut st v,n. 
etrtm aM a data do pa~a_mentn. allm d"s juro• dt mnra , 
custas, sc/J ,p_rna dt, <1.tco~r,dr, n prozn J,gal dt 30 dias, seron 
os comprom,ssus rtscmd,dos t ronolnda_,r; as rt5Prctivos av,,. 
bocôt!J, ntJS fumos do arf. 14, pard,trato 50, dn Dtcrtto !J.079, 
d• 15 de stfemhro d• 1938, Nnvn I11uasszí, 10 de oufubrn d• 
1957. O Otrc1ol Hermes Gomes da Cunha. 2-! 

PRODUTOS 

(RRCIINEJ 
~!ARCA REGISTRADA 

CA\IROlLllNA\ GIR.A\NJJA\ 
LINS & FILHOS LTDA, 

Aves - Ovos - Pintos - Rações 
Avelina, Suilina, Cevalina e Gadolina 

AV. NILO PEÇANHA, 439-HL. 5S-N0VA IGUASSU 

: Margarida Cristoffel 
J Con!~cções ,le chapé us de 
: s~nbora . :,o lid é o s para 
1 "'")'tts, grinaldas, bordados 

a 1,0 de pra ta e ouro para 
,·~-;t idos de noiva, flores. 
etr. Buquê tlc noiva natu
ra l e ar tltit'lill. Tama nco 

pralano e ho landês. 

Rua Berna,dlno Melo, 2165, 
apto. 202 - Hova lguassil 

INDICADOR 
Profissional e Comercial 

Médloo 
Dr. P,od,o Regina Sobrinho -

.\1o!dtco operidor. Partos. -
Cons ultas diárias das 8 às 12 
hs. - R. Be rnardino Melo, 1839, 
sala 11, tcl. 284, Edil. Cocona 

-llermes Gomes da Cunha, Oficial dn Reglotro de Imóvel• 
da 2' Circunscrição, 

Pelo presente, alendendo ao que lhe loi requerido po, 
Mala Palatnlk & Cia, Lida, e José Palatnlk, Intima Alzira Ma
ria Rosa, En~d\na Vasconcelos dos Santos, Hue:o Polltano, Er
nesto Cupell1, João Cânclo de Oliveira, Jo,~ )!achado de Oli
veira, Maria da Conceição de Ollv,lr,, Yol,nda Burlamaqul da 
SIiva, Marrelo Adrlão Bispo, Milton Au~usto Petooa, N•lson 
Francisco dos Santos, Paulo Alonso Loyol>, Maxlmo Fellx da 
SIiva, Pedro Rivera Lassere, Eurldlce Ferreira de Snun e Luta 
lgnacio da Silva, por se encontrarem em luvar tenorado, pua 
comparecerem em seu Carlórlo. :1 rua dr. Getullo Varias, QO, 
nesl~ cidade. e pagarem as ln,pMtanc-ias de Cr$ 6.2CO,or, 
4.800,no. 6.200,oo, 5.800,oo, 5.200,oe, 5 2ílO.oc, 4 800,oo, 7.400,or, 
2 000,oo, 5.600,oo, 7,200,oo, 7.GCO,oe, 3,400,oc, 8.COO,oo, 7.fOO,co 
e 9.800,oo, rt5pectfvamentt, ref<'H ntt's h pt'slacões atundu 
dos lotes de terreno ~ltu,dos nn rrte;,merito -A No,•a Belém", 
no 60 distrilo deste Município, Japerl, por êles prcmrlldoa cem• 
prar, e as que se vencerem até a data do pa~amento, além dH 
custas, sob pena de, decorrido o prazo le~al de 30 dias, serem 
os compromissos resc:lndldos e cc1nceladas as re11oecllvu avtt· 
baçõea, nos termos do arl. 14. parAerafo õ°, do Orcreto 3.079, 
de 15 de •elembro de 1938. Nova l1uassú, 10 de outubro de 
1957, O Oficial: Htrmts Oom,s da ,11rrha. 2-2 -H,rm,s Gom,s da Currha. Oficio/ do R,gistro d1 /mó· 
veis du 2a Circunsc,iç'2o, 

Í OflCIHa M[CnNICR --, 
f !êl;; e êt • 

Ptlo pr,s,rrl,, atendendo ao qut Ih, foi r,qutridn por 
Adolfo Palalnrk, ;,.tima forf!t Soar,s, Anlnrrio Gnnço/c,s d, 
Azrotdo, Mo,-ia /osl dt Frtilo.r:, Stbosti4o Tnmaz d, Aq,mr1, 
G1/b,r/o ti• Souza Gnncalns, N,l,nn dos Sanlns, Ad/Jo P•· 
r,ira Soar,s, Hl lio r ·o,volhn du Silt-a, Olfmpin /nsl do Rc• 
cha t Magno fthciann Bnrbnso, pnr s, tncnntrartm ,,,. l11ga, 
,::,noradr,, para compartctftm ,,,. s,u Cartdrw, d rua dr. Gt
tu/to Va,gas, 90, n t sto cidadt, ,. (Jagartm tH imporlanc,as dl 
C t i 1.92CJ,nn, 1.980,no, 1.410,nn, 1.140,oo, 9,CO0,,o, 9.500,on, · · • 
2.700,no, 2.880.nn, 1.U0,co, J.6G0,nn, 2.640,oo, ,,sp,cti,nm1nt1, 
r,fert nlts à s prtsla(ôt.1' nfrosodos dos totts dt ttrttnn .i.1t11a· 
dos n o " Bairro Altaim", no Óº distrito dtst, A/u,uctpio, 1°j 
p,·ri, púr 1/, .., p,nm t lidôs Có'H-/)ror, , os qiu st t·n1ur1rn °1

11 
tJ data dn pogattitttfn, alhn dôr ju,ns d, "'º'º t cuJIDs, lO 
ptna de, d,cnnido o p,azo ftgal d, 80 d1a'õ, sertm os uMptr• 
missns rtscindidos t cunctladns os r,sp,cJ;r,n~ ot•nboçiJll, ": 
t,rm os do a r/, N , pa,ografo 5•, do Dtcrtfo 3 079, d• 15 
<tltrnbrn d, 1938, Nova Jguu<5ú, 10 dt ottfubro d, 19572 ~ Oficial· H<rmes Gomes da Cunha, -• 

SOLDA EL:E:TRIC A E 
OXIACET!L:E:N ICA 

Serv11;:o de torno mecânico e 
plaina, prensa hidrau lica, con· 
ser tos de m áquinas em gera l, 
reformas em motores de com
bus tão interna. montagem e 
assenta mento de máquinas de 
qualque r tipo, re tificas d e mo-

tores e eixo de manivela. 

3ittentouit & limão lt~a. 
TRAVESSA 13 DE MARÇO, 24 
TEL. 136 - NOVA IGUASS0 --

o 

I\F'l'IFlC.A 

Madeiras e Materiai$ para Construcões, Ferragens, 
Tintas, Cal, Ciment:>, Tijolos, Telhas, Manilhas, etc. 

OLIVEIRA & HUHES LTDA. 
Rua Ministro Lira Castro, 540_ 
Telefone 98 ~ Hova lguassú e}; Estado do Rio 

o,. ? ovloMochQdo-AdvogaJ1 
- R. Llctu llv Vargas, 87. fonr-
2ri2. - Nova J~uassú. 

L ui1 Goncoh·et - Clrurglât 
U<ntlst• - Diariamente das 8 ~, 
tx horas. T•av~ssa Paraguassü 
n . 14, T otdone, 314, - Nova 
1 1i?U35SÚ. 

RU8EM Sll V A - C1, u,9lâo0 

den01ta. - Ed. Corioca , i· 011• 

do,., ,. 220. Telefone, -'it-5951 
Rio e;. Jan•iro. 

eeNSTROT4'RBS 
Joao Simonoto - Construto1 

ll<enclado. - Encarrega.se d< 
con,truçõea e recon1truções em 
geral • sob •~minist ração. -
Rc:s.: Hua Mart:chal Floriano, 
?J.IO- Casa XI - Nova leuauú 

Robe,,., Ba,0111 Soo, .. -Cons· 
lrutor licenciado no MunldptCJ 
de Duq ue de Caxias. Residente 
em Nova lguas~u a, rua Edmun
do Soa res, 304 , 

C!aaa P a nerarla 
Ceto Sonlo Antonio - :Ser 

vtço l'unerarlo - Gullhermtn• 
, ferreira da Silva. llua Marc. 

1 
chal floriano, 2018. 1 d , 8~ • 
Nova l&UU IÚ 1 

Curso Washington Luiz 
OATIT.OGRAFIA - OFICIALIZADO 

Aprenda datilografia com ellclencla, sob orientação de 
professora diplomada. Máquinas oovas. Coolerero-•e 
diplomas visados pe la Remlogton. Aulas diurnas e ootumff, 

<'LIRSO DE T AQl' rGRAl-lA OFICIALIZADO 

AV. NILO PEÇANHA, .36 - soe. - NOVA IGUASS~ 

............... -~----....... ---------....... 
O Volante Duas Pátrias 
Leva ::v conhecimento do po•o desta cidade, qu:, 19 

acha lnetalado à rua Mlolstro Mt!ndooça uma, · 
e Volante Duas Pátria• e•t& ,oba eomP•· 

tente Jir~çAo de Eduarcr~ RaymuoJo Martlab•·r:U' 
at.,n<le d ltlrlameote com aulaa a qutllquer O 

· 

AO VOLAMrE OUA$ PÁTIIIAI 
IOtASSO-e. •· 11· I:oa ,\\ía. Mraduoçl Uma, o-NUVA A__.,,,,. 

11111 
Dlltr 

e 



s 
l)omlni,:u, :!U X 1:1:,7 

~ 

latinhas de Morro Agudo 
(Do ccrrespondente Hélio Looes Ferreira) 
Era111 :?~Jt1 horas. Miami Orquestra raz ~oar os acor 

dN de twn1ts \nl-ca llt_• StrausF-. Cbe~a a mu.drinba do clu
be ,ta. 1,·vn,, H da Silva.. Arnmpaub~·U o ~r. \'fcc-prebideo
lfl 's1nl·~J,1 V f'u~t:1. Trm lokio o baile de <'flroaca.o da Ral
ub~ dA 1•r1111.n·1·r.1 do \'t1squluho, c;o~1 o par_ contradaoço.o
do pdmt·ir1-tr11l·ul-•. 11ma ho~a dt>poi~ e a Rarnha da PrlTUf\· 
vera do unu pa-.~ado que da t--atrada na s .. dtl, agora regor
i1taottt dt> n~-.odado..:, ilust~e:-1 lunullas e outras pe8bOU.S 
,radn"' Enlutada p:)r tnlitu--1to &l'OOtecimeoto. rnesroo assim 
l'oJDparece, ~<·b o rt.>t-pe1to gt>rd,I, a ~ta. Luides C. ~ma para 
ruinJlrlr o ultimo ah\ do seu rctoarto. Ao aproximar-se a 

111eta ouilc verlflcu-i:;e u chegada elas Priacesti.s stas. Nelt L. 
cario• ,. ,\llloa A. Tataglba. A beleza juveull de ª".'b"" 
realca i-;e ~lncJ,1 mais oos elege ate~ trajes prlmaved.s. 1 re
sem-uss ()5\ h 1 t-pcct1vos p.ues srs. Joao Nunes e Horacto T. 
da su,·•. Antc.·edem a Hulnba da Primavera de 1957. Há 
um• trodi<;ào lli.1~ se cumpre à µorla da sede rece_be-a o 
., Pr~t-ilfcnte A rmaodo Pires. Os pais eotref?am ao \ asqul
nbo 8 t-utt 1111,·,1 soberana. Levada ao troao é ali a ste. 
rrancellna F. da SIiva apresentada àquele que terá a hon
ra de i.i:r o bCU ravalhelro. Ê~te ano, o @r. Nicanor G. Pe
relr• Trr1-se·lbe a bela capa. Têm comêço as solenidades, 
repa»ad~• de slngelezas: coroação; colocaçilo d,u faixas, 
ontrega cios presentes, lotos. Discursos : o sr. Presidente 
,padeceudo .- ('1111gratulando-se em nome do clube: o sr. 
preotdenle da LJD; o Coletor Federal. sr. Antenor M. Ama
ral, pelo clube a 9_ue preside, a A. A. de Jguassú. e por lim 
a "lulu da lt:tiuba . Entrecortanrlu os aplausos é contradan
çad•. Jogo n. :-.eguir. a \'alsa da Prima\'ere. Não termina· 
rtaro n1 as homenagens, porém. Agora é S. M .• ainda emo-

COllltflO DA L.C.VOU~À 

L=e=i:=7-t-e~r=-i a==.==.M=:::.i~n~e===-i==-r_a~---=--PREFEITURA MUNICIPAL 
DE HOV A l<iUASSUª 
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~I\ ,·St ·,~ 
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Serviço de Bar e Restaurante 

Leite - Queijos Manteiga, etc. 

Ivam Matos & Cio. Ltda. 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 247 I 

(,Junto du E\' ANIL) 

~ova I~uassú Estado do Rio __ ._~,:_·::::::::::--~---,wwww 

Perfumaria MILTON 
SEÇOES COMPLETAS DE PERFUMõ..RlA 
- ARTIGOS PARA CiUA~ÇAS. - RRINQUEDOS J-. 

PAPELARIA f\R\IARIKHO. 

MILTON DE SOUZA 

Portarias do sr. Prefeito Municipal 
21-8 :-,1. CooceJendo. no~ termos rlo o.rt. 7º, par,1 • 

gralo unlco. da Resolução 316, de lll a :-..1. e de acordo cor;• 
o laudo medico, no extrauumerarlo dtarlsta ,José Leal, 1 > 
dias de licença, para tratamento de saude. com salario lnte 
gral na bnse de 25 dtarla•. a partir dcsla data 

' 21-8·57. - <.'oncedent.Jo. nos termns do art. 1•. p:.rogra· 
ro uoico, c!a Resolução 316, de 18-3-53. e de 11<:or11n eo111 ° 
laudo mé1lico, ao cxtranumerârlo dlarieta Joü.o Pudro 0°• 
SantoP. 5 dia:-:4 de llceoça, para traht.n1cnto de sa11de. com 
salar!o lntP!!rnl na base de 25 dlarlas, a partir deeta dota. 

,2-~ 57 . ..:.. Concedendo. nos termos do art. 7°, par•· 
grafo untco, da Resolução 316, de 18 3-53. e de acordo com 
" laudo medico, ao extranumerarlo diarista Angellno José 
Mtgucl, 10 dias de licença, para tratamento de saude. com 
,alarlo lnt0 11ral, na base de 25 dlar!as, a partir de,ta data. 

· , 2..1 
'1-; .,_ -~ 

22 8 57. - Concedendo. nos termo• uo art. 7°. par•· 
grato un!co. da Resoluçiio 316, de 18-:l-,,3. e de acordo com 
o laudo medico, ao extranumerario diarista Egldlo de Oli
veira Costa, H) dias de licença, para tratamento de saudP, 
com salarlo Integral, na base ele 25 dluriaa. a partir desta 
data. 

Galeria lguassú- Rua Mal. Floriano, 2078-Loja 12 22-ll 57. - Concedenôn. no• termos do art. 1•. para-

E tac) d R. grato unlco, da Resoluçilo 316. de 18 3-53. e do acordo coru 

~~ Nova lguassú 6 O O JO n laudo medico. ao extranumerorio diarista Clcero Soare•. ~======-===-=========-==-:=== 10 dias de licença. para tratamento de saude, com salário "'r..;.•11,. -.; •r..: 
•~lt.•/tu 
'· s~o..; 
"'~ 1.,. 
; "'tir., lo,.; 

·· Integral. na base de 2õ dlar!as, em prorrogação. 
22-8·57. - Concedendo, nos termo• do art. 7', para

grafo unlco, ela Resoluçl!o 316. de 18-3 53, e de ncordo com 
" laudo medico. ao extranumerarlo diarista Waldemar LI\Ja
nio Tomaz, 8 dias de llccn~a. para trat&mcnto de sande. 
com salorio Integral, na baso de 2~ diarias, a partir de 21 
uo corrente mês. 

lf A\ ·r O il<l lE lL ll il 

""'~-c.t~ ~-•r,, 12.!:· 111tn1. ~-'··. 

(Conclui na 7• página) 

DARCY CIANNI 
ADIOGADO 

MARINS 
Escritório : - Rua Getulio Vargas. 58 - Sala 6 

Das 9 às 12 horas, dlàrtameote 

ID R. A\. 
MEDICO OCULISTA 

ASSISTENTE DA FACULO.'\DE DE CI~NCIAS ME:D1CAS 

Receita de Óculos - Doenças e Operações dos Olhos 
C O N SUL T ô R J O: Avenida Amaral Peixoto, 236 

Saia 304 - Prédio do Banco de i\linas Gerais 
zu., 4 ... e Gª•-teiras, das 8,30 às 12 horas (<onsult.a~ <omuns) 

A tarde: Consultas com hora marCAda. 

22-8-57. - Concedendo. nos termos do ar!. 7°, pc. ra
gra lo unico, da R~solução 316. do 18 3-53. e de acordo com 
n Jaudo medi<·o, ao exlraoumerarlo diarista Jo8é lgnácio 
Barbosa, 10 dia• de licença, para tratamento de &aude. com 
salarln lntegrll. ou base de 25 dlar!as. a partir da 19 do --~~:~;.: 

'Ílod,r,~ 

Residência: - Rua Tabelião l\lurilo Costa. 100 -;... _____________________ corrente mês. 

'·'Ot ..... 
''"'° i:·......... ,_ ....... -•'i;-...... , ,., ...... _ 
111-.-, 
hhillala

1111 ........ 
11-. .. ~ 
tlt""-911 ......... 
, llnlaoftlllll 
ln•"'-tllll ...... ,. 
Olllllo '""'' li .. Ci11J1,, 

Casa Mercúrio de · Ferragens Ltda. 
Madeiras e materiais para const.!'ução. - Fabricantes de esquadrias em tera! • 

Dlltrlbuidoree do Cimenttl MAUÁ. - Chapas para cobertura e tubos de Cimento-Amianto 
CMLIT. - Tintas "Atlantica", Artigos Sanitários, Manilhas, Telha3, Material Elétrico 

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

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2210 - Telefone 47 - Nova fgua:55~ 
!!I ... 

eomarca de Nova lguassú 

22-8-ii7. - Concedendo, nos termos do art. 7", para
~ra!o unico, da 1Cesol11ção 316. de 18-3-53. e ~e acordo com 
o laudo medico, ao extr~numerario diarista JoQo Gualberto 
das Chagas, 8 díu• de liecnca. para tratamento de saud~. 
com sal•llo Integral, na IJase de 25 d!artas, a pa1·tlr de Ili 
1o corrente 

22·8·57. - C'oncodendo, nos termos do art. 1•. para
~ralo unko. da Resolução 316. de 18-3,53, e de acordo com 
o laooo rr,edlco. ao extranurn•rarlo diarista Vlrgtl!o Martio• 
Filho, 5 dias de licença, para tratamento de saude, com 
salarlo integral, na base de 25 diarlas, a partir de 20 do 
corrente mês. 

22-8-57, - Concedendo, nos termos do art. 4°, da Re
solução 316. de 18·3-5S. e de arordo cnm o laudo medico, 
•o exlranumerario diarista Ambrosina Paiva Gama, 12 dln 
de licença, para tratamento de sttude, com salario integral, 
em prorrogação. 

23-8·57. - Concedendo, nos termos do arl. 7°, para
grafo unico, da Resoluçi!.o 316. dt! 18-3-53, e de acordo com 
o laudo medico, ao extranumerarlo diarista An!bal Anselmo 
Viana, !S dias de licença, para tratarncnto de saude, com 
ealarlo int.•gral. na base <le 25 <ltArla•. a partir depta datft. 

23-8-57. - Concedendo, nos termn• cio art. 7°. para-

E o 1 T A L ~.•no< 1 
G~,8.«»,lit, 
rrt111eei,• 
1o'AJon!W __... De publico,io de deposito de docu•ento1, e• proceuo d• 
êln l""•iia• le .. oaento da ferro,, com o prazo da 10 dia,, a requerimento 

Mercearia Carvalho 
Box 23 - Galeria lguassú 

Vendas por atacado e a varejo 

' ~rafo unlco. d" Resolu.,;íio 316. de 18-3 53. o de acordo com 
u laudo medico. ao extraoumt~rarln dh1.1·h-ta Gileéa Nasclmen
ro da Silva, 5 dias de licença. para tratlimento de s11ude, 
eorn salario integral, na base de 25 tliarias. a partir de 1 do 
corrente mlls. 

~;-',i.,- da Herme, Monteiro e sua mulher, no formo abolso; 

11 rc,ptdllllll' Pelo pre1ente edital, com o prazo de 10 dlat, laço saber 
1•, do Dtlflll~ a quem lnlereuar possa que por Hermes Monteiro e 1ua mu-
i, JO llt ~-' lber Bulb Pereira Monteiro foram deposll1dos neste Cartório, 

r para Inscrição nos termo• do Decreto-lei 58, de 1987, regula, 
mentido pelo _D,ecreio 3.(179, de 1938, a planta do Imóvel, os 

tlll- lltul01 de dom1n10 e todos os demais documentos relativos ao 

Grar.de deoósito de Quei;os, Manteiga, 
Mortadela, Presunto. etc. 

Entregas a domicfllo 

Av. Governardor Amaral Peixoto, 311-Hova lguassú 
P Rtgiftrl loteamento, 10b a denominação de "Bairro Bela Vista", da se-
•·"".~ pinte trea de terras conslante da transcrlçlo n. 33.574, de fls. --·-~ -·--~----------
" ,- Jrl":'a• 1, 214, do livro 3-CH: - terreno situado à e,trada da Onç,, 
111,..,. ,,,,. &ntio do Rlacblo, principiando a medlçlo na tncldtncla d; Bazar A • 
1/JT,_• JjllPt Rodovia P«sldente Dulro, estando situada do lado direito de me:r1cano 
os SP""'r..111l" Quem, do Dl1trlto Federal, segue para São Paulo, tendo 253ms, 
!!J!""....=-,.'111 dt frente, sendo 77ms. pela antiga estrada do Rlachão e 176ms. 
__ ,,.,- ,1.lr pela utrada da Onça, 122ms .• na linha dos fundos, tendo como 

.,1,,,., ~-~· eonlrontanlea a Normandia ou sucessoreo, 3-IOm,. pelo lado dl, 

Ferragens, Alumínios, Louças, Tintas, Crista:s, 
Brinquedos, Papelaria e objetos para presentes. 

~;-,.;._, relto, com a mesma confrontante e fina1menle 250ms,50 pelo 
~,~d,jJll,I'-~ la~o esquerdo, confrontando com uma servidão, perfazendo... IRMA-OS MATTOS ~P""'fffl'~ 80.108 metros quadrados. Aos interessados, po1 ventura exlaten-
""' dl ;;,,-. la, fica esclarecido que a lei reguladora da ma teria concede o 

'!o"!...,~ prazo de 30 dias. contado da última publicação do presente, Rua Mal. Floriano Peixoto, 2029 - Tel. 28-J 20 
• ,,... _.,.;.. para efeito de apre,enlação de lmpu2nação. Dado e paosado ,s(I':,,-,..,., 101 •lnte e ,ete de 1e1embro de 1957. Eu, A,d,ubal Braga, NOVA IGUASSÚ ESTADO DO R O 
. -•_,,..,.,..._. llbttituto, o subscrevi e aasino. Asd,ubal Braga, 3-3 ----------------------

;1,11 . .-!~-· ~ ~;:'~ íi';., 1 ~ B=>C'==59~C~01::E:=JS~!3~0'=====lEl====JO a 

'" t,dl 1 : f_R\GIDAIR.E Produtos /iiiii.; ar!b.» .. ·~ ~ 
_.. i 1 ~T'.Y da ~-~ 1 
~~ i '-===-=\,o General Motors do Brasil S/ A ffil 

~~~~ ~ l Doméstica Caminhões li 
0~~ ~ Comercial carros e 

0 Sorveteiras Pe(as Acessórios ~ 

ráttil~ ] Distribuidora luto Peças "Dautop" S/A 1 is ;t/ , AGENTES AUTORIZADOS e 

,~,1 ·\ Oficina. especializada para reparos em geral ~ !f '!""' __ L,_...,_:_ªv_. _l:Lde ::10, 48/72 T::~ 27~:End. ~
1
eleg. ~i==Hov:º:~::J 

1/ 

Vestimenta e clima 
O excesso de roupa ou sga 

rnlbo dlllculta a 1Je11é!lca rea 
('li!, da pele às varl•çõe• d" 
temperatura ambiente. D,. 
nu.•hmo modCl, o organi~mo ~t' 

ressentirá. dessas vurwçõt'E 
quando a r,ela nAo t>t--tiVPI 
roo\.·enlent~mente pro t~ g1 da 
ffmB. e outra <'ô1t1a pode,m fn 
\'orPC'cr o tttaquc dms durn(·u.~ 
!11feccl0Ea~. 

1/ee roupas adequad•• ao 
cllmn e âR estações não se 
Rl,!U.fialhe demals. no vera.o, 
uem ,!e meoot:1, no tnveroo. 

S!'IES 

carlos ftlberlo da 8llua 
Despachante Ollclól da Se
nel•rla de Segurança Pú
blica Junto à Delegacia de 

Polfcla nesta cidade. 
Rui ~,túllo Vu911, 225-Mova l9uassú 

23·8-57. - ronceden<lo, nos termos cln a, t. 4°, da Re
.iolução 316. cie 18 :l·5!l, f> t!P, ncnr1o com o Jaud11 niedtco, ao 
1·xtranumcrarlo tliarl;-;tn !1>1{81:"l Evu1 l,w 11t, Lim~. 19 diRs cl<' 
licença. pnra tratamento do saude. com salario integral, tm 
prorrogaçüo. 

2~-8 57. - Concetl•ndo. nos t('r,~"• do ar!. 7°, p:ira
~ra!o unlco, da Resoluçil.o 316. t1,, IS :1-~3. e de ncorrto com 
n laudo m~dlco, An extranumerarJn ,Hurista Pedro Pereira 
Tavares, 5 dias de licença, para 1rat.1111ento de sauJe, com 
!iularlo lntei:?rJ.I, na base ,te 25 dlarias. a partir de!'.tu. dat11. 

27-P. 57. - roncedendo, nus t,•rmos do art. Jº. dA Re-
solução 316, de 18-3-53, e ti~ ncord,, com a comunlcaçilo da 
D_.E, ao extr<rnurnerario õit,rista O nn-1r Martins da Silva, 9 
dias de llcença, por motivo rio •<·ui, ntr, a partir de 10 do 
corrente. com i:-atario integral, d1-•duzin.I0.se t.la quota re&
pecth'a a importnncia pa(;a pela Cta. Seguradora . 

ARY SCHIA VO - Pre[elta 

Orde11s de Servico 
N. 413, rtc l·Jn-57. - Arlmltinrlo como exlranumeratto 

ôlarl_sta llelell>I Manoel da 81lv•. par" exercer a !unciio de 
.\ux1llar de E11slno, com II dlarla de crS 35,0o, a partir de 9 
do •ctembro ultimo. 

N. 416 dP :1.10 57. - i\dm!tlntlo cnmo extranumerar:o 
dla_rlsta Marlo lri3 Nogueira, para Px•·rcer a !unção de Au
x11rar de Easlno, com II dlárlu do crS :15,00, a partir de J de 
ttgo~to p. pa~sarto. 

N. 417. de 3-10-57. - Di,pen••n,1,,. a pedido. o extra
uumerárlo cllartsca_ Dario ,José rl,• Paul>\, da !unção de Tra
bolhad1)r, com " d1ária 1h1 crS 70 oo, 11 r•rtlr de 30 de setem
bro ult11no. o qual SP 1tdHH o li •ttHln nR turma 8. 

N . 118 de t-Jfl •. 57 - Oi,peu,,.ndo, 11 pedido, o Pxtra
numf'rtu lo dlarh•ta Chi PtdVH. t1n S•ha, da fun('âo de Trttl>a
lhador, com u diárlx ,i., c1S ;ooo. ~, pdrtir desta date. 

N 119, d~ 4 10 57. - ÍH<pe11,11u,to, por conveolêntla 
rl_o ~.-n ko. ele arorclo cour u 111t"JU. n. 813. d~ Dl\'t9B.0 de 
l--.ui1~·nhttrlu. º~. e~trdn11nu'rt1tlf>~ dh,riAt;l~ Efitanislau Ferreira 
.t,• S,,u .,, '' \ rrgrtln M•rthrd Ftlhn, <ta lunçllo de Mecânico, 
~nm ~ d1.irlli <le crS 135,00, u partir desta data os quais •• 
acbH.V8rn lotados na turma a. ' 

N 12II, de !l-10 37, - Dts~ensando a pedido o extra
nurnerarlo dlarl•ta José Br.;z Fllbo, da· funçe.o Je 'Trabalba
<tor. 1·0111 a dler!a d~ <'rS 70 oo a pa t! d J 
•~ •ch11,u lotlldo n11 turma 9 . r r eet& data, o qua 

N 4?1, de 9·10 ,,7. • Dispensando d!d 
nuro•Prsr!o diarista \'I. t ll , a pe o, o extra-
d~ 'l'r•IJ•lbador, com ~·~i!riaºd:il.f~~$ ~;:ouoa, dt~ f~oç~o 
dato. o qunl "º achava lolado 1 • , a par r e, a 

N 1.,., <te 10 10 07 D& turma 9. 
diarista ~,;,:;:la Sa;mi/a L- Adm!tlndo como extranumerarlo 
Auxlllar ele En•!n · ucena. para exercer a função de 
de ·setembro ult1mº~. com O dbrla de cr$ 35,00, a partir de 17 

AflY srHJAYO - Prefeito 
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n ~ilJlioteca ~as Nações Unioas 
n1rl~l,la pe:o hrasiJPlro Rubena no h:t 11• ~lorlii~ anti· I 

t.!0 cl 1 .. ,nr •la Hib!intcca Municipal dfll Sírn hwlo e tltt Rihllo· 
t.-,, 1 ~'trlnnN l do Hlo cl~ Janeiro. a bll,ltc,, .. ca •Is ON'V con~ 
t1tu1 n n J~niunicC'I ct>nlro (11~ n•frr~ndtt ,.,·,11rc ílS"'lllltos 11w11~ 1 
tllol~ du 11tuuJ1dadC' o dl'-pÕe <11• inforrniu,;ú,·~ cnrrenlt·~ t\ prP 
t l•n<i rohn• nq t'Oll•llçi'ws pnhlka!'ol. ju1l1llca~. sorluJ9. ("c.~ont, 
11111··•~ •• i:c11i:r:i.llc:.1~ 1lc tod11s 0-1 pai._, ... ~ do mundo > 

l11ci11tudo Hvro, perioJh·os .. c.J,,rm1u ntos :,.:ovc-rnnmen J 
t li" t:uota atunl111f'nlt., com rl•rra dt• _\lo_oou volumes qut
' r11111m nmn <'olt~1.·11o Otl\'U d,• rnu.terlnl de rt!feri111cta prn,·e· 
nhrnll' ,te, vurl11~ pnf~e~ e es,::rlto em mu,t•,..; IJlnmaS. 

COUE:10 OA. LAVOUU. 

'---~------------
f@ftreposúo São Jorge 

Ar!S.\ \ '-I',\ !11',l'tH\ Fl,H,1 1-:811\ Ql'I·: 

Tem muito ei::fr,que, rc mi,ra tudo ii viola e em 
grande •111anti<la<1, 1•or 1ss J pode , enr!er ha-
ralo CEltl<:,\IS 1.1 íi!'Ml-:S JIRlJ'l',\S -
Bl,HlllAS PERM'lll.' RIA BISCOITOS, etc 

Rua Mendonça Lima, 2:; 3 , .. , ,,..,, do e.nco d, Mfnu Gerais 

\111::1 t!;rn1ul,• C'a~,t nu n 11h• de um i!ran,te Hanc·o 
Cl'll>ADO t'U~I l , \ TRA\ íS/;AOORF..s Pela própria natureza do lrnb.ilhn QUA ali •e exerce, a 

h,lt11 .. 1e,•11 11Qo t, lrt1nq11earl11 an i:r•nde publico, Ma• para o 1 
l,11, 1• 11~1\·lcr t-~rfo, l\'ibim como pnrn º! mcmhroi-1 da& dole- --------------~_::::.:,:,-:.-_---
l~.1~·( ~ o dn Serretarh1do~ e!:'\ propordo11n e-.ervloos de re-re. --~----
rt•n(·l,1, rJe consu1lt1 e «te ernpr(',tlmo. no sall\o cPntru.l de ' 
r<'!eréoci~ e em ,·nleções ~epeclu,, manll~•• em dllereotPs 
tt11_1for,,.-.i ,l\.1 odlfictn. A colecBn 111\qlra existente no Balão 
JH",nc'pil do r 1•fer ônd1t, on •l e tamb~\m t-~ l·nconlr1\ o ftchàrio 1 
e •ntr11I. cnmpõe-sa de cêrca d~ .rlez mil \'olumes. Edições 
c.>rrent ·• ,I,• cilrr'l ,10 1.500 perió.Jlcos de todo o mundo e 
n •\,,wr-,-.. >1tr-,..,-t1fo, •IA cêrcn ,ll" 17:, Jr,rnois al'ham-se à dts
JI ,stç!i) dos le_;ttlre~ na snla <h.!' periórllro~, sltnada no :iodar 
l n~o d•> e,l,11cio da ulbllotorn <la ONU, em Nova York. 

GAMA 11' ADVOGADO 
CAUSAS CÍVEIS, COMERCIAIS E CRIMINAIS 

MANOEL FURTADO 

J 

E•t·ritórlo r.o R,o IH Senador Dantas, 118, •Pt. 416, 4º lftd11 
2", 4°', 6" e Sábados das 9 às 12 e das 11 ~s 17 horas 

Em Nova I g u o, e ú: rca dr. Thlbau, 287, aputs. 101/102 
3ª' e S"-feiras a qualquer hora -------· 

l 

l 

Pôs to lle lu~rif icatão "A Vllü" 
R~XE\IH DOR DOS PRODUTOS ''ESSO" 

Oficina Mecânica em geral 
Lanteroagem. pintura. eletricista, borracheiro. 

Cargar;; cm baterias 
Peças e ,\cessório8 cm :,:eral. 

Abu to Di i e i\'oit.e 

IVAN AUGUSTO GOMES 
Av. Hilo Peçanha, 500-Tel. 164- Hova lguassú 

Dbmluito, 20 -x_
1111

~ 

PRffmURA MUNIC~ 
Balonc::ete da Rec::eita e Dffpeea '-~ 

00 mês de agasto de 1957 Q 
1"º 

REeEITA 
RECEITA 0R1'UIENTAR!I\ 
U.tetita 11rdlndrra 

Tritotaria: 
Impostos 
Ta:1as 
Patriwoalal 
lnJostrial 
r1i-cttl!rs:11s 

Tl)tal da Rueita Ordíouia • 
Rte,lla e."'Clruordina,aa 

Oinnos 
Torai da Be.eeitt Orçam,ntuia 
Rtt11la ixtraorça,,.,tt.laria 
Oi verso, 

Total da Rtceita gtral do mh 
R~eeita dos meses anteriores 
Diverso" • 
Saldo do eierri,·io aotuior 
Oi versos 

ToU.l geral 

D B S '° B S 11 
DE~Pl!SA ORÇAIIENTARIA 
<.:amara Municipal 

Poder Lev.islttivo . 
~ecretuia . 

Godr,ro do Mumctpio 
~dministraçlo Saperlor . 

1 iabinete do Prefeito . 
Divis/Jo d1 Admi11islrn~o 

1.8~.li:n,lo 
65~101,ji 

298161.90 

s'ã~ 
34. 7ti0.2t!l,il 

8.491.4';()~ 
5(l069 95U,20 

2331X.O,OO 
ll'3.000,00 

16,500,00 
66.600,00 

E o 1 T A L A 
Admini1tr1çlo Superior • 

-- Arqalvo lluoieipal . 

M O V E L A R r Agencio Mu11icif)al d• Esta/f1t,ca 

3067115,70 
11.650,00 

~egistro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Hova lguassú , 
Hermes Gomes da Cunha, Oficial do Reglslro de Imóveis , 

da 2' Circunscrição, 
Pelo presenle, atendendo ao que lhe foi requerido por 

Sylvlo Brandon Schlller, Intima Joao M,rclano de Amorim, Abí
lio de Barros e Ag,nor Domingos Barbosa, por se encontrarem 
c,n lugar Ignorado, pua comparecerem em seu Carlório, à rua 1 
dr. Gelulio Var2as, 90, nesla cidade, e pagarem as lmpNtan
dae de CrS 3.850,oo, 2 950,oo e 7.250,oo, respectivamente, re
lertn1,s às rr,11ações atrasadas dos lotts de terreno situados 
no "Jardim Redento,", no 40 dl11r1to deate Município, Bellord 
~rxo, por eles promclldo1 comprar, e as que se vencerem ai~ 
a d•l• do pagamento, além dos juros de mora e cualas, sob 
pena de, decorrido o prazo ltgal de 30 dias, serem 01 compro. 
mlesoa reaclndldos e canceladas as rrspecllvas averbações, nos :" 
,., moa do art. 14, parágralo 5•, do Decreto 3 079, de 15 de se
ltn, bro de 1938. Nova lguzssú, 10 de ou1ubro de 1957. O Oli-
c1a1 : HtrMts G~m,s du Cunho. 2-2 

.. 
13azar SJo t?aulo 
FEUAGEHS, TINTAS, LOUÇAS, MA.TERIAL ELETR!CO, 

CRISTAIS E ARTIGOS ESCOLARES 

Móveis de todos os Estilos, Colchões, Rádios, 
Geladeiras, Bicicletas, Televisões, Máquinas de 

Costura e outros ãparelhos domésticos. 

Mauricio Kotler 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 2215 

Tel. 413-Jll (por favor) -· Hova lguassú 

PARA SU \ MAJOR GARANTIA PROCU 'L 

r Ageacla Municipal de Estalislica 
D1t;1~ào d, Fuztndo 

Administração Saperior 
~ Te,oar&ria . 
IP Almo:utilado llanicipal 
1 la"Petoria de Renda, 

~erviços de Contabilidade 
rrocoradori1 e Contencioso 

Educoçao Publico 
• Iospetoria de Ensino 

Escolas Prim6rias . 
Ginasio Mooicip1I Monteiro Lobato 

S11úd• Publrta · 
Serviços Diverso• . 
Mercado Municipal 
c~miterios 

Fomtnlo 
Fome ato • • 

Divisao d• Eng,11liana 
.1 dminlltraçlo i!aperior 

FARACO L 
Obra• Pablius . 

O te -~ 
1
, ~ 0. Coost111çlo e Coosen1,110 de Rodonu 

11' ~{ j 1 ~'-~J~:: 1!d!!~l1i1 - Agaa 'e E110to : 

1s/)eso txlranrco1n1nln"n. 
n •• 8 Crédito especial R ... 586 de 1 /8/57 . 
, ua hhl. Fl• riano, 21.. Tr1> São MJleu<, S Depósitos Esperilic1dos /Resto, a Plll!lr de 195t;i 
T d. lll- NOVA IOl•A~!>Ú NILGPGLIS - E do• iu Dep65llot do Dinrsa, Origem• 

Teixeira, & Azevedo 

UM 1\ e? l\ S '\ Q U e N Ã E) F ,'\ L H 1\ li oticio\D' :ta~::~espna Orçaman&ari• 

~,-.,~.,..,...,._.,..,..,.,,....,...,..""'"""'"""""......,...,._,,..~...,,..,...,,.. Iceeeita I anolar 
Total da Despesa geral do mh 

3.b50,0J 

220.584.to 
22.150,00 
28.270,00 

323708~ 
55.925,00 
13.350.00 

I05.0!>0,00 
829.112,{0 
110.140,00 

230.400,00 
15.591,70 
85.099,00 

39.590,IXI 

9!\.t30,00 
2.04.Utl2.10 

233 85'1,00 
1,0H. 503,40 

135 ~81,00 
112.25C,,IO 

6.518.4!>3,tt 

94. 198.MI 
1.000.00 

103. l:l9,70 
t70.00 

11.v. Nilo J.>eçanba, 8!1- Telefone 3l11•J20 Causas predisponentes [)1-~pesa dos mests anteriores • 
Saldo qoe pus• para o mês de ••tombro · 

6.717.261,liO 
36 381.393,10 

4.774227,10 NOVA IGUASSO - E. DO RIO 

1 r 
Certas pessoas reslrlam se L-----------------------.1 requenlementc silo os fra-

\ AGENCU INTERNATIONAL. 
Auto ruruinhõefl, .\uto Üuil,u~. Mâquiruu Agrkola~. Jr.:tores t1e rodas, 

I 'I r.1to:c,, <.Jc e~lt·1rtt~. ~1útor~_q u Oleo l>it:'~t:I. ~taquinas pd.ra RuJovla~, 
1 l't'(I.!~. ~, l'!>:)orws. Oltl'iu-1 \1cl'êmca. T,"li...icv. ü.uolina. 1 >leos t! Graxas. 

Alberto Cocozza, In~ustria, Lavoura e Comércio 8. A. 
E D I r I C ~o P R ô P R I O 

~ 
Rua Hernarrtino Melo. 1835 a 1849-Telt 44-J II e 196 - noua· louassú 

Oficina Mecanica Agostinho 

Oliveira & Jordão 
Rua dr. Tibau, 60 - lei. 124-Jll - Hova lguassú -E. do Rio . 

cos e esgotados, os mal ali
mentados, os porladords de 
moléstias ,·rôulcas e anoma
lios do onrlz e Ja i:ar'llaota. 
como sejam ami!lallles, larln 
giles. \'egetações adenóides, 
ll~Rvlo do septo oasul etc. 

\'erllique qual a causa do• 
seus resfriados !requentes e 
laça remové-la. - SNES. 

1 f n IX n nMARHA 
Anuncia os 

DEZ DA SEMANA 
<,alinha !'rela 
para Macumbl\ (kº) W,OU 

Tamanco, Anabela 22.00 
Macarrllo Marllu 18.00 
l'ucbuça Pltü ~.oo 
Almontlt•i;as 21,1,0 
nandada 21,00 
~lassa d,• Tomu lt> J u.oo 
l't', Uídnl t.t.oo 
Hthe<lor para g:.tllnha 10.tll) 
( liorola l{" par oh• ; f~ 

Mercadinho 
Faixa Amarela 

Rua dr. Tibau, esquina 
de Bernardino Melo 

l'o!j•v ,r,uJt.r. 1 

f tron, dr ,·~1rn, 1, 

Em Cain lª) . • 
Em Bancos e Corrupoadentu: 

- No Baoco do Brasil S. A. . 
- No Banco Com. e Ind. de Miou Gerai, 8. A. 
- No H1oro Hi~ote,•bio e A1tri<ola de li, Geral•~ A. 
- No H,o,o Predl1I do Est. do Rio de Jao•iro ~. A 

18.1m,20 
573.'1M,00 
lli7 31i2.20 
151 lCS,iO 

- No B11.oco Mioh Gerai!'III ~/A 
- No l\•aco hajub6 S;A . 
- So Haoeo Porolu de Mt,quita 
- -~• faixa Eroaõwin 
Em PoJ,r do Est do Bio de Janeiro 
Em poder de Dlve"o• Re~poosa•f'ÍI' 
F.111 podM Je Ageott.., Pa,radore"' 

Total g,ral • 
Clusifieoçlo do saldo 

~ào dispooivel 
Ui--pooivll 

D,fieit ,erifiudo 
l•) Iorlnem·se nute Hldo 01 paa..,eatot 

puciat~ t·m ío1bas do pnso1l. 

'.lf21l-40,00 
423.921,lltl 
tOi tiSN,dU 

10.~10.JO 
76.186.c>O 

116 032.00 ,!U 989,00 

~~ 
S,71b.4~1,20 
6.971Z~1 

1.7HI~ 

Coatadoria, oo, 19 d• setembro da !1967, 
Visto : A,y Schlo~o, Puftiito. - Je1l1 d• C••••• ~~~~ 

Ch•I• da ll. de ~·1uoda - Alouod,o hp~ool, (htlt do! •' 
ços dt• Cont1bilid1de. - lro,iy Moreira, Cbtfe da Tao11ruu~ 

RUY AFRANIO PEIXOTO 
AOVOGAOO 

Oíàríameote das 14 às tfi horas 

Rua Afranio Peixoto, 99 - Tel. 50 - NoYI 1g11,ssil ;__ ______________ ___ 
.................... --------~ 
CONTRATOS DE LOCAÇAO 

IDIO 114 lloa 
O uovo propdetArlo de p~dlo ou aD&IWD •• õii4ii4' 
obrigado a reapeUar a l<>ea,.,.o ul11eD11 ·;-.. ~ 
Lld cvnlralo por la11rum..okl~l"'.111cwarE. ~~ 
tradu no REGISTRO OE TITULOS io ~ 
E::ii111 pro,Idêochl toru& u cuolr&lo um~f==-~ 
co - com valld•Jc, cuntra 1,·«x>ltOII - ;_ 1s, 1 !311~ 
doa uo objeto du co:itratQ (Cód, ClY, -

carlõrl:, do 3° OfldO 
'!~!I dr. <ictúllo Yugas, 42 - NoY• ~ 





Cresce o interêsse sôbre 
plantação de laranjas 

a E. e. IGUASSU' 
Resoluções do Con
selho Administrativo 

Motivo: Bons preços al<an1ados pelas frutas cítricas 

~~. 1 ~··v;J·'º· 1 n:~\ 1•1 l 1

,

1fft1111mu-· ~UHíl.llE;ll1tfl1 ;Jt\ ~Vi 'lJJljJJ•r1 

~ !!!:'=-- - ~ !!l ~ ~::, ~-

'5·i·Ut-t•NGl•J:UJ:Hl•J4:i Rtd'l:1•1,•$•M#~WfM·lM:,,, :ti.W•i4PS~ 
: f undajor. S1'..'/!NO de AZERtDO _ . _ 

Red. e Oficio•• : Rua Bernar dino Melo, 2075 
lc. bo'ls p reço! alcançad os, nestes tiltimos a nos. pela~ 

fro tttS cíirlcas 1csperlam enlre o:, lavradores nov o tnte,ês8e 
pd~ planlr-('ão de pomar! s Assl n mai , d~ U'TI m llhão de l a .. 
r::1nj ·1r.l'\ já foram plantadas d tsde o f tm da ú ltlmil gu-.•rr1 e 
n.'l,, t· .,1á lon~e o dta em qut! a clrr icultura vol tará a ocupar 
lugar proeminente enlr\? as ativldad~s agrícolas de certas zonas 
t1v Estado de São Paulo. 

A DirP.toria do f1. C. lguassú, 
e:n reunião extraordmâria rea· 
\iz ,da hoje, tendo em vist::1 o 
nesper,:1do passamento do 

Presidente dr. Athayde Pi· 
menta de Moraes, houv~ por 
!> m lomar as seguintes resa 
luções: 

ANO XLI NOVA IGUASSÚ (E, tado do Rio\. 20 OF. 1 UTUORO IJE 1957 

Tdtloa,, Ili -~- ?111 I 
a) - Decretar luto social e 

desp·,rtivo por quinze dias; b) 
- Envia r coroa·, c) - FazPr
e I eprn~entar por tôda e Di 

retona nos f,1nerais~ d) Ofi
ciar à família enlutada, apre 
sentando votos de condolen
cias; e) - Fazer realizar. ex
cepcionalmen te, a reunião or
dinário do Clube no p róximo 
dlu 16, ás 20 horas . 

ra,~~ . ..1 ,,_união m11rc~da p aro 
quinze p16ximo passado !1ca 
tnrn~te1 ida para 2') do corren· 
lt>, {}3 vmtt:: e uma horas, ~ 
convoca a tomarem posse e 
elegere·H seu dirigente os sr:--. 
Conselheiros ijba1xo relaciona
dos 

Comemorado com grande 
I 

A T!'Olés1la "trtsttza'\ qur causou a dest ruição, quase to 
t 11. d11s nossos laranjals vdo 1nn~formar compte1amente o prn. 
bkma da escolha dos prtrta-enxertos ou cavalos para as novas 
pl~ntaçõrs. Sabe.se hoje que já n.1o se pode mais formar mu
,,~!:J. vigorosas e sadias sô bre o~ t i'valos de la ranja.a2êda, de 
Pomel1-s e de Tnranjas ou Z :tmb.:,1s. A razão disso é que o 
vtru~ da «tristeza" atingiu nussos laranj í'i!, sendo quase lmp0S· 
sfvtd r· ncontrar. atualmente. laranjeira qu~ nào seja por1adon1 
da mc-l 6slla. Qualque r borbulhJ , d irad::1 d e uma planta mal riz 
1,vará fatalmente o vlrus que se mulliplicarl na nova pla nta , 

Vari,dad,s. - O suces,o das novas p lantaçõies e m zona 
alin~lü,l pi:1;, "tristeza" dtpl!nth: a~ora do ernprêgo de varl t da. 
de~.c -w,10 toleranles. Ftllzmente , a citricultura pode s obreviver 
devido à t'Xislencia de mu·ta~ \l arlet1::1des toleranln , tque nãn 
~àfl dc:s1ru(dzs pdu vlrus .:la "' tr1~1eza" e qui: se prestam para 
p)rt l •t' nxertos 

E,1enso trabalhJ realizado no Instituto Agronômico de 
Campinas dl!monslrou qut Udas as variedades d e laranja.doce 
(Caipira, Pêra, Barão, 'Y'an~•ratiba, ele.) e de tangerinas (8ra· 
vo, \)h.ópatra1 Mexerica. de.) sà•1 al1amente tolerantes e podem 
eer empregadas como c,walo. O mtsmo se poôe dtzu rom re
laçã1 ao limoeiro-cravo, t•mbém conhecido pelas designações 
de francês, Vermelho, lhngpur. Bugrc, ele. O limoeiro-rugoso, 
do qual •e conhecem v~rlos llpos (Nacional, Flórlda, Sul-Alri
cano), é lambém tolornnte. A tl'Tl• da Pérsia é pouco tolerante 
ao v1rus da "'tristeza". 

Esses diferentes cavalos determinam certas variações nas 
caracterfsticas das variedades enxe, tadas. Mencionam-se abalxo, 
ràpidamentr, as principais carackllstlcas de cada cavalo, Indi
cando quais as variedades mais aconselhaveis para cada um. 

Laranjas Dous. - São sensíveis aos períodos prolon• 
!!•dos de sêca, determinando florescimento tardio; produção 
m ~dla nas primeiras safras, crescendo progressivamente até 15 
anos; 'onga duração; fruto! óllmo,, de tamanho médio para pe. 
queno. Jndicad,s para enxertia das variedades precoces e de 
meia-estação (Laranjas Lima, Ptrallma, Balanlnha, Hamiln, Ba· 
rãõ, tangerina Salsuma). 

LimfJo Cravo. - Menos sensível à sêca prolongada; llo
resclmenlo médio; longa duração; frutos menos écldos, de ta
manho médio para grande. Indicado para enxertia das varleda, 
des f,rdlas (laranjas Pêra, Valência Late, Natal) e para as tan
gerinas Cravo e Mexerica. Suporia bem terrenos pesados, argl. 
losos, mas prefere os menos ácidos. Não deve ser enxertado 
t(Jrn pomeJos ou "grapefruits". 

Lim/Jo Rugoso. - Deve ser preferido para a enxertia 
dos pomelos, onae não se possa lazer irrigação. Florescimento 
pctcoce e grande produção nos primeiros anos; plantas de 
gnnde porte; duração menor do que os precedentes; frutos 
g, andes, não multo ácidos. 

Nova lguassú, 14-10-1957. 

a) - Agradecer aoc:. s rs. Ja ir 
Vian a. Alziro J osé D'Avila ,Ju
nior, Walter Cava lcanti Bezer
r;., E loy P i re:; dos Santos e 
Gf>raldo de Boberts a s condo· 
lencia s en viadas a es la Dire 
to ria pelo passamento do seu 
Presidente , d r. Athayde Pi
menta ::le Moraes, bem como 
"º Clube dos Caçadores cte 
Nova lguas sú, pelo mes m o 
mollvo; b) - Agradecer o con· 
vite do Morro Agudo F. C. 

No,a Iguassú, 16- 10- 1957. 
Amaury Pimenta de Moraes 

Diretor Geral de Secretaria 

Convite 
A Diretoria do E. C. lguassú. 

com grande pesar, convida o 
seu digno quadro social para 
assistir à missa de 7° dia que 
será realizada, ama n h à, às 
10,30 horas, na Matriz local, 
em sufrágio da alma de seu 
dedicado Presidente, dr. Athay
de Pimenta de Moraes. 

Convocação 

ProprletMlos (efetivos> - Ago.t1-
nho Martins Duarte, Alberlco de Sá 
Bittencourt, Antonio Vaz Teixeira, 
A rthur Maurtclo de Lemos, Artt,ur 
da Silva, Custódio Jusé da SIiva, 
Crlstollno da SIiva .:haves. Darcy 
Glommatey Chuff, Domingos Pane
la, Fernando Nunes Origagão, Mau. 
ro E"relre de Arruda, João Vtelra 
Fernandes, Josl! Antonio Fernandes. 
Josê Antonio Marques, J.amartine 
P1Tes de Melo, Manoel Quaresma de 
Ollvetra, Nelson Marcos Belém , Nel
son Soares, Nkanor Gontalves Pe
re:tra , Nico lau Rodrigues da Silva , 
Oldemar Chaves, Or1ando Soares, 
Osmar Laport da Mota, Osvaldo 
MeQdes d e Oliveira. Roj olto Qu:.· 
re:;ma de Ollvelra. Sllvlo Sampalo 
Dlni7., Vent un, Mar1ins. Duarte e 
Walter Borg.hl 

Proprietários (suplentes) - Antonio 
PlnheU'O Gutmari'ies Victory, Annan· 
do Mârlo Ferreira Ribeiro, A%Ull 
Menezes Sampaio, Gilson Quaresma 
de ouvelJ:a. J or,o Martins Duarte FI· 
lho, V.:ârio Soares Pereira Junior. 
Salnt·Clair Lopes da c osta e Walter 
Ferreira Vila ça. 

Contribuintes (efetivos) - Altaml· 
ro de Sá Ala rcão, Antenor Maga
lhães do Amaral, Carlos Francisco 
Actolt, n éllo Fernandes Cardoso, 
r ausfo Mendonça Ladeira, Francis
co Gentil Baronl Junior, Geraldo 
Miquelo t t , Humber to Soma, João 
Eleutério de Barros, Laerp Cham
barell Prisco, L e n 1 n e Mendonça, 
Leonardo Carlelo de Almeida, J\1a
noel de Carvalho Florence, Manoel 
P edro de Almeida Couto, Paulo Ou· 
tubrino de Carvalho, Ronald Cardo
so Alexandrino e Walter Cavalcanti 
Bezerra. 

Contribuintes (suplentes) - Amau
TY Pimenta de Moraes , Joaquim Car
d oso de Matos, L uecí Stmas Vascon
celos , Ob~rtal Santos , Rubcm Pa· 
quelet de Almeida e Serafim Fer
nandes Torrentes. 

Patronos (efetivos) - A 1 v ar tno 
Coutinho de Campos, An1onlo de 
Freitas Quln tela, João Ferrelra, Jo,. 
sé de Moura e Matteo Paladino. 

Patronos (suplentes) - A d e r b a 1 
Nunes. Franclsco Baronl Neto, Hum· 
berto Baronl e W1l!'lon Nogueita. 

sucesso o ''Dia da Arvore'' 
O " Ola da Arvore" fv1, ~ste ;;100. festivamente co

memorado em todos os estabe lecimentos de ens· no do Plll 
Autorid ,des e professores - empolgados com 0 rnol/1~ 

mento t m prol da preservação de nossas floresté~J, prestigia 
d::> pe lo Govêrno e apoiado por expressivas entidades parti. 
c.:ula re s - deram o melhor d e seus esforços às co:nemoraçõ.ts 
rea liz ,das no "Dia da Arvore'•, visando com iss, h1~Ulir na 
consciência de todos os brasileiros e especialmente das novaa 
i e raçõe.; a impor t.:tncia e o valor de nossas m }J tas par,1 :t 
t-conomia do p;,ís . Como se s abe, nada menos àe 3i000km;J 
de á rvores são destruidas anualmente no Brasil, sendo que· 
p.-.ra cada 1.000 á rvores destruídas, apenas 1 tel!l s do plir.'. 
iada ' Exempli ficando melhor as causas da deva~taç.~,o. b;,sta 
<:itar que o simples consumo de lenha ou carvão, comum éi 

grande maioria das familias brasileiras, é respr ns~vel pela 
q ueima de 1 árvore por mês em c ada familia, atingindo con. 
~equentemente o total anual de 12 árv ... res destru:::Ja ; por [a. 
mtlia. Con~iderando se que a população brasileira é c:orr.posta 
de, aproximadamente, 10.000.000 de familias que a ,nda coaso
mem lenha ou carvão, verifíca-se que a devastaçâ'J das ârvo. 
, es atinge o expressivo numero de 120.000.000 de árvore, 
q ueimadas em cada r.no. 

Assim, em pràticamente tôdas bS estolas, ft.i ram expos· 
tos cartazes sugestivos, gentilmente fornecidos pela Cia. lJl. 
tragaz S A .. uma das entidades part:culares que mais se têm 
destacado pelos esforços em prol da c cnservação de nossa 
riqueza tlorestal, focaJizando com clareza e simplicidade o 
verdadeiro drama de nos!:ta situação florestal. 

Como protótipo das comemorações levadas a efeito, 
destacamos a promovida pelo Instituto de Educação Caetano 
de Camp1>s, tradicional estabelecimento de ensino da capital 
paulista. Naquela escola. entre outras iniciativas, foi exibido 
um exemplar do "Pau Brasit1', o que veio abrilhantar ainda 
mais as comemorações do '"Dia da Arvore'". 

COMERCIANTE ou INDUSTRIAL 

Faça da 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
a defensora de seus direitos e prerrogativas 

Assistência Juridlca h 3" ., 5 ... e sábados, das 9 ás 12 horas 

Rua Mendonça Lima, 236 - Sobreloja ---.. ·-··------·----------·------Limo da Pirsio. - l!sta variedade, que goza de popu
laridade entre at2uns citrlc!Jlt0res, tl!m certa tolerancla para o 
vt rus da "ldsteza"quando enxertada com larantas Pêra e Natal, 
a, passo qne se mos1ra mais lnlolerante quando enxertada com 
cu1ns variedades. Podendo-se dispor, como se dispõe, de porla
f'f,"Cértos que apresenlam a~ mtsmas vantagens da lima da 
Pe ala (por exemplo, Limão Cravo) e Que sto multo mais tole
u 11 res em rela-;10 ao vtrus da .. ,rls1e1a'\ o u,o deste cavalo é 
O<saconselhavel. 

o Secretário da Assembléia 
Ge ral Ordinária do E. C. fguas
sú, realizada em 8-10-1 957, 
para eleição do Colendo Con· 
selho Deliberativo do Clube, 
faz saber que, estando o Clu· 
be em luto por quinze di ,.s, 
pelo falecimento do seu ines· 
quecível Presidente Adminis
trativo e Presidente da As· 
~embléia supra m encionada, 
dr. Athoyde Pimenta de Mo- Gilson Raehid Dau-Secretârlo 

FOTO ELITE AteoJ•-•• • domitllio para cu•••a~ 

------------------. Artefatos de 1 r .~aterlais _ de ~ D r LS Q N 
1 

Construçao D t::.. '-· 1 
Ferragensem --~ · 

(j 1 
,v,.'.h,rrv~,.-( ~-·, ,.-t-.,,.,.•,u'",,'",.-,s:-,o,.-

era e ~-
1 Granitos 

fãbric3 e Loja: Rua Marechal floriano, 

Ci:nento 

Areia, Pedra, 1 
Tijolo, Cime~

to, etc. 

1618 e 1620 

icãcnico E5peciaHzado 

R'J A CO!WIDADOR SOARtS, 153 - FUI\DOS 
ES<l Ul>=A ,\\'. SA>=TOS l>UMO:'<T 

,Junto ao k rreno dos Eucalq,tos '""ª lgua~~ú 

Manoel Quaresma de Oliv~ira 
CO~IPRA E \'E:-SDA UE 1\!Ó\'EIS 

r asas- Sítios- Lotes Comerciais e Residenciais 

Escri tório: Av. N,Jo Peçanha, 23-1º ;:.nd. 

Telefone 126-]20 N ova lg u assú 

.~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-·_~_ 

Instaladora Continental 
IJE 

1zalr Marciano dos Santos 
Est(i ap!irelhada pa r .. exPcuta.r t udos o~ 

serviços de BomLcíro, F un1lt.•1r o e 
Eictricid11de. 1 

Atende-se a domicilio 1 
Rua Mal. floriano Peixoto, 2558 - Hova lguassú 

-------------, 

n. MACHADO uon. 

Fernando Celso Guimarães 
ADYOGADO 

Rua Cietulio Vargas, 58 - Sala 14 - Hova lguassú 
Diària mente, de 9 às 12 horas 

CONf'ElTARll ELITE PANIFICA~Ãf 
Doces . finos. f-~iseoitos ti~ todas as qualida

dei. !'ão ,1ue11tc a toda lt?ra. Espec•ia l 
,-afé mo1do ,l vist1 "" !regués. 

ActHtam-~"" t;'QP.iruenJ:1s para fesl.1.:; 

Irmãos Carvalh o 
Rua Marecbal Flori.lno, Jl,lfo - rc1. ZSl - ~-OLl l[a.i .. 1.Í 

·N·ov Ã·-~Í-\'ORÕRA. 
Bairro são Jorge - Ram.il de Xere,u 

,H ~os SI· ,1 11' 11' \I \ L :-•· \I , l NUS 
,.,rox1mo .,1 Bt: U H'd Hox1

, 

<lu\·ão Uluno duna 
I· acil1t1ad1.. .. lh.1 t't n 

L r,111l ,., prog e ... o. 
1 oh•an u·n tul!> 1RM:r 1\u~ 1 o U l'C'~1.·-to ICI ,8 

\'E~DAt" ~~· c~1i,~1 i1rf,"t"J;i !. \ t/",. ti•;~!~~ll' ~~ t\~;~ 
[mp1eu flumloerue dt hp,rn•ao f, rrnorl41 t A1:· OIJ l,,J.,, 

...... -.. -~-~·--····-· ... ~·-·~-·--~~ 

R111tnro-. pa.n t!ocarat1ot01 eu. SO _ai· 
nnsot. R,pe"i•lbta •m re.proJnçih de retnto• a enJoa., s6p11 • 
ui,-o Vendas dt1 mtquinu, .. WU1,t1, qe11dr~ 1&1.to1 e 1lb1cs. 

he Me,ec!tal FlotlHo, H4ó-Lole-Tel. 41J-~• ,_, .. 

t. LAPIS ..• 
(Conclusão da 1.• página) 

d ,o , nollres Inspirações e pro
' " ~o nlstfl lneubordlná vel . do 
drllma heróico da in:ang1vel 

cl ~~i ~e~deSárslield o chamou 
" ilustre pol da Repúhlka Ar· 
,.,, ,ntlna 1

• • 

~ :-;,colás Avella neda nos dfs
~e que .. 01.rnca houve sob o 
,·,·u argentino um patrloti,mo 
como o seu. muis comprova
do". 

Foi a prime ira voz que em 
~i-lo amt-rir ftno fêz jurar Ot'o 
O rr llos Humon<,•, no úmbito 
1,:,!órlco dn Praça de ~!aio. 

To,io cl<ludào tem um dl
rt'ltO sagra<lo à protrtilo de 
sua vida . de sua honra. de • u• 
li lle rdade e ele s uas proprle
dnde~. 

··Basta ser b o me m para 
amar a liberdade, basta um 
111,tante de coragem para •a· 
cudlr-se o cativeiro , basta que 
um povo @e arme de cólertt 

para destruir os tiranos; m8' 
a !õrça, a Intrepidez e o mes
mo amor à Independência oão 
bastam para assegurá-Is. e•· 
quanto o êrro e a lgnori\ocla 
pre,ldam o destino dos povn,. 
e enquanto se descuide o lo· 
meato das clêacias. por eD· 
tregar-se aoa desvelo~ que 
exige a arte necessária da 
guerra··. Sao pala\'ras de RI· 
vadavla. 

Roveda discorr~. apreseo 
tando dados históricos, ,obre 
toda• a• peripécias e la~\ªj 
tldões sofridas pelo geo • 
maodatárln argentino. laierl· 
do na E,panha, no mais Jm· 
perdoável ostracismo. 

Os detalhes emoclononl!' 
das , três casa• de Ri"•~•;,;. 
t' u~t-tuoto de rxtreroa e -tu· 
ctezn. digno Ele e1:1pedal e:'! 

d~ ~ 
E' mais um valioso 1raba d: 

do 1 1 u ' t r e presldenl• . 
"l' oUio Cultural .~mer!cana 

Gratos pela dedicatória. 

1 
SR. COMERCIANTE : 

· é forte • podeni 
Qua lquer associação d e classe so anJ• 

1 

zela r P<'lo• Jnte rêsses dt> sua dasse teodo nela gr 

número ,h.~ ttst>oclaJo~. . l ·crlçã1.1 '" 
l'ntJos scrêmo:,,, rorl~ti. Pt:t,'tt. d :,Utl o:i 1 ,ssú 1 

Sindicato éo Comércio Varejista de Hova gu ,05 
Sede prüprL,1 • Kua ll ÜC' \ufo, 85- 311 •n~ 

·----_-_-:_-~::_-_---~--------::---~--:;---
º GURI 

A CASA OAS ROUPINHAS PAR-' (~ At (AS 

Uniformos Colegiais - R•nd08 

Lãs - L:.nhas - Botucs . 
f'<OI 1 1 

li A ',111\ólSIRU MI.NUO:<IÇA LI.\\A, ZZO 
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