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outra projeção !,O cen"'
nacional, justificando plena-
mente a grande iam.- que já
desfruta como atração invul-
gar para os amantes dos es-
petáculos que só mesmo a
Natureza no seu magno es-
plendor pôde proporcionar.

E não apenas pelo fator tu--
rismo, mas também pelar
vultosas possibilidades eco-
nômicas da zona onde se lo-
calizam os saltos_de Santa
Maria, a iniciativa do Go-
verno merece o apóio e a co-
laboração dos paranaenses e
brasileiros em geral, eis qu
coiicretizada a solução dos
problemas apontados, já ata
cados no programa estabele-
cido, então o Oeste conquis-
tará novos holizontes, sur-
gindo definitivamente no
panorama geral do turismo
no Brasil, como motivo for-
te e justificado de atração.

Fácil, bem fácil, é calcular
o que isso representa para a
nossa terra.

Urge, portanto, a colabora--
ção irrestrita, a indispensá-
vel cooperação para que os
Saltos de Santa Maria e a
vasta região onde estão loca-
lizados, surjam. de uma vez
por todas, no cenário brasi-
leiro, com as verdadeiras cô-
res de sua importância e
possam desfrutar das suas
incalculáveis possibilidades.

(Extraído do "Paraná em
Revista".

N. R. - Acrescentamos
nós que, independente dos
inúmeros e importantes fa-
to r es apontados, devemos le-
var em conta igualmente a
importància das terras do
Município, onde milhões de
pés de café estão sendo plan-
tados a par de centenas de
milhares de hectares de ex-
celentes terras cultivadas
com trigo e outros cereais.
As terras do Oeste são idên-
ticas as do Noite cio Estado.
Portanto...

Foz do 1fiUaÇUF  a
Cataratas, saúda

magnífico

--
cidade cristal, a cidade das
suas. irjuas do Paraná neste

Ano do Centenário. --
Lic. Infevo - Juvenil

de tão elevado significado que nos sentimos, siflce amente,
Abordar êste tenàa, de permanente interée, é tarefa

temerosos de não atingirmos o objetivo que nos norteia, por
faltar-nos competência para tal. E' assunto dos mais com-
plexos e que exige conhecimentos amplos e mesmo especia-
usados, afeto mais a educadores e mestres da moderna pe- ÓRGAO JNI)EPENDENTE E NOTICIOSO
dagogia. Nosso dever de pais, porém, nos impõe a sagrada 
obrigação de encará-lo de frente e atacá-lo firme e COTISCi- Diretor responsável
entem	 INACIOente. Há muitos anos que nos vimos batendo, por to- JOÃO LOBATO MACHADO	 SOTTOMAIOR

Gerente

dos os meios ao nosso alcance, inclusive pela Imprensa, pela 

desagregadOres e perniciosos à formação de urna sadia e 	 ANO 1 i FÕZ DO IGUAÇÚ,30 DE NOVEMBRO DE 1.953 	 N.oimposição de leis que Impeçam a circulação de elementos

reta consciência em nossa infância e juventude. Nossas
autoridades lutam bravamente contra tais fatores negati-
vos,  mas não encontram, geralmente, amparo em leis que
lhes permitam agir com a energia que se impõe.	 T U R 1 S I'1 0E referindo-Se a isso quero citar, com especialidade, a
chamada literatura juvenil, que, de modo quase geral,não
passada mais pura charlataflice, explorando o nefando co-

	

ima crienta-	 Se o Brasil é um pais privi- rável conjunto de atrativos
comércio de enegrecer com más histórias e péss 
ção. essas almas puras e jovens, ésses espíritos em forma- legiado em belezas naturais, turísticos.
ção, que fàcllmcnte se deixam embair por tudo que cheire c mesmo se pode dlzcr parti- Sob ésto último aspecto -
a mistério, aventura, etc. As tais revistas para a juventude cularniente do Paraná. cujos o do tu

r ismo - os Saltos «

como X9, Gibi, Capitão Atlas e outras que tais, n'uma ver- panoramas empolgam e des- Iguaçú desempenham papel
dadelra praga, surgem em número infinito, como cogume- lumbiairi pelo colorido, gran- relevante como elemento r'
los, cada vez mais numerosas e seguidamente menos acoli- deza e variedade dos aspec- projeção do Paraná no âmbi-
selháVeiS. Lendo-se a titulo de curiosidade urna das tais 

re- tos. E quando se faz menção to mundial, observando-se

vistas, ter-se-á, facilmente, uma noção exata do que afir- às belezas naturais do Para- uma afluência crescente de
mamos. Regularmente são historletaS em quadrinhOS, onde	 esca regl

lia, os Saltos do IgUaÇú cons- turistas e homeis de ciência

não falta nunca o mocinho, a mocinha, o bandoleiro, etc. 	
tituem um dos temas obriga- àquela pitorao de

O enredo tambem não muda: crimes, roubos, falsida- tórios, tal a expressão dêsses nosso Estado.
des, espoflagem, índios massacradores e assassinos, cavalos acidentes geográficos, quer

	 Muito louvável se torna,

em disparadas, diligências OU 

então persoflagens fabulosos no ponto de vista do presen- em face de tudo isso o es-
Super Homem e outros te, como objeto de turismo. fõrço que o govérn 	 no pararia-

que voam, como Tocha Humana,
mais.	

.	 quer no ponto de vista do f u- ense vem desenvolvendo, no
Aventuras estrambólicas, arrepiantes; briga, mortes, turo, como extraordinários seu propósito de prestar as-

assassínios, tudo desfila em sequência macabra pela mente fatores de evolução econõmi- sistêncla cada vez maior àca.	 importante zona onde se 1,)~

frágil, em formação e sem defesa, dessas creaturinhas a	 Maravilha indescritível, és - calizam os Saltos de Santa
quero não só permitimos como até estimulamos semelhante se conjunto de cataratas tem, Maria. Melhores estradas.
leitura, fornecendo-lhes os meios para adquirir tais re- 
vistas,	

no entanto, servido de moti- maior confôrto e outros meios

Com isso estamos contribuindo para destruir a mentali- vo para um sem-número de de progresso material e so-cade de uma geração que está em formação. Falsos heróis obras artísticas, literárias e cial - eis o necessário aa c
sem fundamento, mas que permanecem nítidas no cérebro científicas. A rigor, porém, desenvolvimento da região e

das crianças, que, após essas leituras, procuram imitar õra não há pintor, cientista 
6u para o seu progresso turísti-

poeta capaz de transmitir, co.
Tom Mix, óra o Capitão Atlas ou o Príncipe Submarino, e ainda que pàlidamente, a 	 O govêrno paranaense está
resultaco? 

Brigas 	
grupos idéia da grandiosidade dos concretizando um program:.

rigas nas ruas, rixas nas saídas dos col 
que se formam para combater outros grupos, cabas sim	 Iguaçú.	 mular a zona e Incentivar o

u- Saltos de Santa Maria e do digno de apõio, afim de es-

ladas, aventuras de toda a forma que tentam reviver. Apa- A Sra. ELEANOR ROOSE- turismo, quer construindo
receni, então, muitas vezes em casa com a roupa rasgada ou- VELT, na ocasião em que ob- novas estradas, quer dotando
sangrando pelas rixas e demonstrações de coragem e imita s herois prediletos, quando não, o que ainda e servou os Saltos do Iguaçé, Foz cio Iguaçá é todo o Oes-
ção de seus,

 grave, descambam para aventuras maiores e até rou- exprimiu sua profunda im- te de numerosos melhora-pressão em apenas duas oa- inentos de ordem material e
bos, pelo seu espirito de imitação. Com a continuação vão lavras:	 cultural.
perdendo o respeito aos colegas, depois aos mestres e final- Quando os reflexos dêsse
mente aos próprios pais. Meninos há e disso temos visto "Pobre Niagara!"	 patriótico trabalho ganharem
aqui na cidade, que carregam canivete como arma e nas dis- -

cio-	
projeção mais destacada, en-

cussões ameaçam sacá-los. Não pretendemos dizer que
vamos impedi-los de tudo e impor-lhes uma disciplina fér- Explorados comercialmefl- tão o turismo terá desenVol-rea. Entretanto a liberdade de que necessitam para seu te, os Saltos do Iguaçú signi- vimento maior, e Isso signi-

próprio bem estar físico e moral, pôde ser proporciona Ia em i ficam Independência econô- fica progresso ria mesma es-
1 
mica no futuro, pelo seu cala crescente, permitindo

bases aplicadas com suavidade, porém sem excessos 'prèju- imenso potencial hidrá
diciais. E' digna de louvor e aplauso a constante lut'. de- 	

tllieO tais realisações o prognóstico

senvolvida pelos bons escritores e pelas Instituições que cdi- - um dos maiores do globo de que, num futuro não ds-- bem como pelo seu inenar- tanto, aquela zona garIiai'
tain, em contraposição, livros Instrutivos e morais, revistas,
etc., das quais, como exemplo, citamos o Sesinho. 	 -

Naturalmente as revistas como Gibi, Cavaleiro Negro,
etc. procuram dar um fundo moral para as façanhas dos dosos, dado o vulto e procura des

sa literatura condenável,

seus heroiS, havendo sempre um castigo para o malfeitor e Não São poucos os que pela Imprensa, radio, parlamento-3,
prêmios para os bondosos. Os heróis vencem, porém,' !M 

batem-se com denodo pela regulaiflefltaÇaO desse comércio.
Antes, iorém, que leis moralisadoras e restritivas sejam vo-
tadas. compete-fios Impedir a divulgação de elementos té.o

óra à mão armada. deformadores da mentalidade juvenil, proibindo-lhes a en-
E é isso, justamente, com os filmes do mesmo estilo, que

acabam deturpando,	 oão Lobato Machado.do, por completo, a noção educativa que trada em nossos lares cristãos.

lhes querem Imprimir. Não Passam, pois, de negócios reri-

pondo a justiça pela força e a violência, óra com os punhos,



CONHEÇA AS MARAVILHAS DO IGUAÇU,

sua fauna e flora prodigiosas e o espetáculo inesquecível dos céle-
bres SALTO DE SANTA MARIA —3.700 metros de quédas, com

a altura média de 80 metros - hospedando-se no

Hotel Cassino lgUaÇ Ú,
ANDE VOCÊ ENCONTRARA

CONFORTO - ALEGRIA - BEM ESTAR E DISTINÇÃO
Agua corrente quente e fria em todos os quartos e

apartamentos.

Foz do Iguaçú	 Paraná	 Brasil

que regeram os destinos cio
Clube, até esta data, pois to-
das, num esforço hercúleo
vêm procurando manter e
desenvolver a sécle do Clu-
be, tentando ampliar seu raio
de ação, afim de que os bene
fícios que pôde proporcionar
Irradiem-se por toda a ci-
dade.

f - Entretanto, aos funda-
dores coube a gloriosa tarefa
da construção da atual e ve-
lha séde, serviço êsse que
custou-lhes imensos sacrifí-
cios. Seus pósteros, inclusive
a atual Diretoria, com herói-
cos esforços vêm procurando
manter a sociedade à altura
do progresso da cidade.

Entretanto,

g - O desenvolvimento so-
cial - econônico - urbanístico
de Foz do Iguaçú atingiu ele-
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Notas e Comentários
A sociedade Oeste Paraná da cidade e que de geraç5o

Clube está de parabens.	
em geração vêm procurando

Justa e merecidamente 1 dentro de suas finalidades,
Câmara Municipal acaba de contribuir para o engrandc-
conceder-lhe uma :nlportafl- cimento de Foz do Iguaçú.
te subvenção de Cr$ 30.00C 00 senão vejamos:
como auxilio destinado ao a - A sociedade reereati-
Inicio da construção de sua vã "Oeste Paraná Clube",
nova séde. Foi autor do im- fundada em 10 de Junho de
portante projeto de lei O 1928, nesta cidade, onde tem
Ilustre vereador e disti'it: sua séde, tem por finalidade
cidadão Sr. Armindo R. Ma- promover reuniões de caráter
te, que, de maneira plena- social, recreativo, 	 cultural,
mente satisfatória vem, flC artístico e desportivo.
Legislativo Municipal, repre-
sentando a população Igua- b - O Oeste Paraná Clube

çuense. Negar à grande opor_ é a única sociedade com tal
tunidade o auxílio, concedi- objetivo fundada na cidade,
d	 com personalidade jurídica,o para óbra de tal 
será meramente demagogia e, contando, em seus longos
e derrotismo, pois todos, sem anos de existência com uni
discrepância, dentro da cl- vasto acêrvo de bons servi-
dade, manifestaram se ços prestados à coletividade
apoio a essa Idéia óra vito- Iguaçuense, proporcionando-

lhe	 toda or-riosa. A Diretoria atual do	 , em seus salões,	 s

veterano e tradicional Clube te de recreações e diverti-
com persistência e boa von- mentos, em ambiente de con_
tade, bravamente, lançou-se farto e dentro da mais rígi-
à magnifica campanha para da moral, sendo, por isso
construção da nova séde, o mesmo, eminentemente fa-

entusiasmo contagiante des- miliar.
sã equipe de Diretores mo- c - "Não só de pão vive O

ços, dispostos a enfrentar homem", diz velho brocar-
problemas de tal magnitu- do popular e realmente as-
de, é alguma coisa de digno sim é. O espírito necessita,
e confortante, nesta época tanto quanto o corpo, de ali-
de cepticismo comodista. Em mento e êste naturalmente
Assembléia Geral dos sócios se constitue em recreios sa-
foi aprovada, sem ressalva dios e morais que proporcio-
a planta da nova séde e no- nem justas e merecidas diz-
va Assembléia será conv - trações a todos que, no labor
cada para breve, segundo quotidiano e com o trabalho
nos informaram, afim de de braços e cérebros contri-
ser apresentado e submetido buem para o engrandecimen-
à apreciação o projeto e ar- to da pátria.

1 çarnento.	 1 ci - Justo portanto que a
Transcrevemos a seguir, a população do Município con-

justificativa do projeto de te com uma sociedade nas
lei que concedeu o auxilio condições do Oeste Paraná
mencionado:	 Clube, que, com abnegação e

"Projeto de Lei - Conce- mesmo sacrifícios vem, desde
sua fundação, fomentandode um auxílio de Cr$ ....... 

30.000,00 a sociedade recrea- um convivio social sadio à
tiva Oeste Paraná Clube. 	 toda população, já por meio

de bailes, reuniões sociais,

Justificativa: culturais e artísticas ou mes-
mo esportivas, dentro das

O auxilio que se pretende, minguadas possibilidades de
Por esta lei, conceder, basca- seu orçamento.
se no fato de se tratar de	 e - Não há que destacar,
uma sociedade tradicional entre as diversas Diretorias

Crônica da Semana
2 de Novembro em Pistóla
Dois de novembro, dia de Finados, dia da saudade e do

sentimento. Quem de nós não terá em qualquer campo san-
to, um ente querido sob à lage fria, à qual cuja memória
deva render o preito da saudade, a homenagem do senti-
mento?

Um pai, uma mãe, um filho, um irmão ou um amigo.
Dobram tristemente os sinos. Suspiram as árvores no sus-
surro de sua folhagem, vagamente, suave e docemente. O
mundo chora; cob;em-se de luto os altares; chora a na-
tureza, óra com violentos espasmos de revolta, óra mansa-
mente, suavemente, conformadamente, com lágrimas for-
tes de chuva fustigante ou com o discreto cair de uma ga-
rôa. Todos nos sentimos pequenos e humildes: recordaino-
nos nêsse dia da transitoriedade de nossas vidas em face
da Eternidade universal.

E... lembramo-nos da sentença ditada pelo Divino Mes-
tre quando disse: "TÚ és pó e ao pó voltarás".

Dia da saudade e do sentimento. Lembrança Inapagá-
vel de uma mão de mãe afagando nosso cabelo; olhar cari-
nhoso de um pai ao despedir-se para sempre; recordação
inextinguível de um Irmão, de um filho ou de um amigo. Em
todos os lares cristãos a chama votiva de uma véla marca
essa respeitosa saudade, vinca nossas faces com mais uma
ruga. Urna lágrima furtiva desliza suave e discretamente
de nossos olhos.

Ajoelhamo-nos e numa oração. genuflexos, ap oxima-
mos nossas almas de Deus. A lembrança dos entes que nos
são caros e que nos deixaram está viva em nossos cora-
ções. A chama da saudade se alteia. Rendemos nossas siri-
ceras e humildes homenagens aos nossos ausentes para a
eternidade. Um ramalhete de flores, uma corôa, uma sim-
les e singela rosa depositada num túmulo. O dia é de si-

lêncio e recolhimento. Tudo é quietude. Tudo é saudade.

Do silêncio e da quietude irrompe repentinamente o ru-
far surdo, marcial, cadenciado dos tambores, misturando-se
ao dobrar dos sinos. Ouve-se um clarim ao longe, tocando
SILENCIO. Nossos corações estão de luto, nossa alma em
absoluto recolhimento. A bandeira auvi-verde, à meio mas-
tro, cobre-se de crepe. E' PISTÓIA.

São nossos mortos queridos, nossos irmãos tombados nC
luta pela liberdade humana. São os pracinhas brasileiros.
E' a gloriosa FEB. que nêste dia, nêste momento, estão rece -
bendo as homenagens da pátria distante, a tocante mani-
festação de um grande povo, de uma giande raça, que sabe
honrar seus herois. Do gigantesco peito désse Brasil imen-
so, irrompe um soluço emocionado. E os sessenta milhões
de brasileiros choram comovidos ao ouvir tocar o clarim na
distanté Itália, no pequeno Campo Santo de PISTÓIA.

Dia de finados; dia da saudade e do sentimento. Dia
de oração e recolhimento espiritual. Lembrança sentida de
nossos mortos queridos.

JOLMAC

vado índice, não estai,,((
mais o velho e desmantelado
prédio onde se situa a sé:i'
atual, em condições de servil'
aos fins destinados e, mui'
menos, ser apresentada e vi-
sitada pelo grande número
de pessôas, nacionais e es-
trangeiras que demandam a
esta cidade.

h - Acresce o fato de se:'
Foz dQ Iguaçú um dos ma:.
Importantes Municípios ci
Estado, graças a sua priv ii.-
giada natureza e sua situa-
ção geográfica, sita que es:.
na fronteira de três países
contando com belezas natu-
rais qúe a tornam uma gra:.-
de atração turística - alv
da atenção de povos das mci
diversas regiões.

1 - Diante do exposto, i:r -
põe-se a construção de no;,
séde, condigna e na altura
Importância atual da cidadi
Naturalmente não será com
o pequeno auxílio proposto
nestalei que a Diretoria do
Clube conseguirá realizar se.
objetivo. Entretanto, send-
lhe o mesmo concedido, da;..
Imediato inicio aos allc;
ces e com vagar, contai:H
COM outros e valiosos aux-
lios que já lhe foram pro-
metidos, inclusive do Go-
verno do Estado e com a b(-,,
vontade da população bel 1,
a obra prosseguirá até finti
execução.

Finalmente:

J - Mn face da exposiço
acima, não irão os ilustraci'
membros desta Casa, que,
modo brilhante e patriótie
representam nêste Legislati-
vo a população Iguaçuense,
negar seu valioso e necessá-
rio apoio ao presente projec
de lei, estudando-o com cari-
nho e contribuindo para
engrandecimento da cidade.

Sala da Sessões, Novm-
bro de 1953.

(a) Armindo Mate

O projeto de lei, cuja jus-
tificativa demos acima, me-
receu, por parte da ilustre
plêiade de Vereadores, o
apôlo unânime, sendo apro-
vado normalmente sem voto
contrário. Congratulamo-nos
com a Diretoria do Oeste Pa-
raná Clube por mais essa vi-
tória e fazemos votos since-
ros para que a mesma consi-
ga, sem maiores tropeços, le-
var avante sua brilhatite ini-
ciativa. Não será obra para
uma Diretoria apenas, entre-
tanto> se a que substituir a
atual, continuar sem desfale-
cimento o trabalho encetauo,
teremos dentro de dois ou
três anos, no máximo, unia
sociedade que será motivo de
orgulho para toda a cidade e
cuja séde será palco e mo-
tivo de satisfação permanen
te a todos os Iguaçuenses.

(



Ii
FÓZ DO IGUAÇÚ
	

A NOTICIA
	 Página 3

Notas Sociais
	

VENHA CONHECER AS MARAVINIIOSAS TERRAS DO

PARA TEU ALBUM
	 OESTE DO PARANA

A natureza brindou-a com o encanto
Da mais bonita flôr jamais nascida
E foi buscar do rouxinol o canto
Para sonorisar com teu sorriso a vida

Estéta creadora de beleza
Esmerou-se na tua formosura
E deu-te aos olhos negros de prlflceza
O dom de escravisar as creaturaS

1.

Ao te crear, porém, a natureza
Exausta de buscar tanta pureza
Esqueceu de te dar um coração

E, com um olhar apenas, acariciante
Meu coração roubas-te n'um instante
Deixando em minha alma: alucinação.

Futuro celeiro do Brasil - E faça sua independência adquirindo

desde já seu lóte, à vista ou a prazo, da

Cia. Colonizadora Bento Gonçalves Ltda.
Terras próprias para qualquer cultivo - café, trigo

ou pastagens.

Foz do Iguaçú	 -	 Paraná	 Brasil

JOLMAC
- lha do Sr. Leoncio Padilha. dia 12 de dezembro o enlace

ANIVERSARIOS	 Dr. Eduardo Schuflerna fl fl 	comerciante nesta praça. A matrimonial da prendada e
aniversariante que eo&'.ta gentil senhorita Maria Nair

Cap. Jacó Becker	
A data de 13 de outublo com muitas amizades, rece- Palma, virtuosa filha do ca-

último foi festiva para C berá, por certo, pela auspi- sal João Palma e Mercfdes
A 8 de outubro P. findo, ilustre bacharel Dr. Ecluar- ciosa data, os cumprimentos Palma, residentes em Ouaí-

festejou seu aniversário na- do Chunefl1am, DD. Promo- a que faz jús por sua brn- ia, com o Sr. Ivo Mlranch

talicio o estimado Cap. Jacá ter Público nesta	 dade e delicaclesa de cara- Ramos, digno funcionário da

Becker, M.D. presidente da que festejou seu aniversári) ter. 	 Fiscalisação Estadual nesta

Sociedade Oeste Paraná Clu- natalício. Espirito simples O	
cidade e filho do distinto ca-

verdadeiramente democrata Srta. Ernestina .%lves

	

	 osal Milton Cordeiro de Mo-
be, em cuja direção tem da-
do provas de seu arraigaco estimado por todos, sem dis

	

	
Ramos, de saudosa niem'-
ra Ramos e Lerilta Mii anla

amor a esta cidade, dedican- tinção de classe social, culto 	 A 22 do corrente
,' ti	

comic-
Ar1in recebeu nessa tará mais um ano de exis- ria.

TRANS3IISS:'t0 DE
COMANDO

Realisou-se à 7 do corren-
te mês o ato de transmis-
são de Comando do 1.0 Ba-
talhão de Fronteira, sedia-
do nesta cidade, do Sr. Cel.
Antonio da Costa Lias ao
novo Comandante Cel. itu-
riel do Nascimento, recente-
mente nomeado pelo Co
mando da Região Militar.

do o maior de seus esforços 1

no sentido do engrandeel- data muitos cumprimentos 	
tência a gentil senhorita	 Após a cerimónia os aol- 	 Na mesma data foi pres.

mento da entidade que dl- 1 
abraços. Em sua resldérLIa Ernestina Alves, fino o:ra- vos oferecerão um coquetel tada ao Sr. Cel. Costa Lias

rige. Contando com vasto 1 
ofereceu o Dr. Schunemaflfl mento da sociedade local. A na residência do Sr. Armic- uma homenagem da socie-

circulo de amisades, em vir- uma brilhante festa aos seu , aniversariante	 os	 nos.sc cio R. Mate, aos convldado, dacie local, realisando-se um

tude de seus grandes dotes amigos, a qual foi concorri - cumprimentos. 	 em seguida emba - coquetel dansnte nos sa-

coracloriais, recebeu naquela dissima. "Ao distinto aniver- 	
car com destino a capital Iões da Sociedade Oeste Pa-

1 sariante enviamos por ettas Sr. Airton Ramos	 paraguaia, em lua de mel. ranâ Clube, com a presença
data o aniversariante a ma-

----- -	 i colunas os nossos sInceroS	 Aos felizes noivos, auoura- de toda a brilhante oficial!-
mos as maiores ventura'.	 aaue ao 1.0 OaLaiflaO, socios

do Clube e convidados espe-
NASCIMENTO	 i dais. Ao istinto homenagea-

do, Sr. Cel. Costa Lins, que,
Angela Maria	 pela sua inteiresa de cara-

Acha-se em festas o lar ter e bondade pessoal gran-
do Sr. Ortilio Vieira e - geou nesta cidade a arnisrtde
nhora Clotilde Vieira, com' de tôda a população, assim
nascimento de urna linda como de seus comandados e
menina, que, na Pia bati, ,,- que daqui seguiu investido
mal receberá o nome de de nova e importante mis-
gela Maria. Muitas felicita- são, juntamos nossas home-
ções tem recebido o distinto nagens e votos de felicidade.
casal, por tão feliz evento.

1 Em 11 de outubro p.p. fe3-
tejou sua data natalícia o
estimado cidadão Bruno
Ficht, competente Contador
estabelecido com acreditado
Escritório Técnico Contabil,
O aniversariante que é mui-
to relacionado nesta cidade,
recebeu, por êsse motivo,
muitos cumprimentos.

Heleno Rosa

Festejou era 3 de outubro
último sua data natilicia o
Sr. Heleno Rosa, digno Auxi-
liar de Rendas da Fiscalisa-
ção Estadual. O aniversari-
ante que conta com multas
amizades nesta cidade, ofe-
receu uma festinha em sua
residência, recebendo, na
ocasião, os votos de felicida-
des de todos os amigos e pa-
rentes.

Senhora Dida Zanetta

A data de 20 de outubro
Último foi festiva para a
Sra. Dida Zanetta, que fes-
tejou mais um aniversário
natalício. Possuidora de um
coração bondoso, alma pren -
dada com raras virtudes,
exemplar esposa, recebeu D.8

Dida nessa data, os vcto,
sinceros de felicidade que
lhe tributaram as pessoas de
sua amizade, tendo ofereci
do, em sua residência urna
lauta mesa de doces e sal-
gados.

Srta. Erondina Padilha

Festejará seu arijversãrjc
natalício, a 23 do corrente
mês, a gentil senhorinha
Erondlna Padilha, dileta fi-

Festejou em 30 do corren-
te mais um aniversário na-
talicio o distinto cldadãc
Airton Ramos, digno funcio-
nário da Prefeitura Munici-
pal. O aniversariante em
virtude de seu carater afa-
vel e bondoso recebeu por
muitas homenagens, às qu
prazeirosamente, juntamos
as nossas.

Dr. Heleno Schimmelpfeng

Transcorreu a 10 do co"-
rente o aniversário natalicio
do Dr. Heleno Schimmeir-
feng, ilustre membro da Cá-
mara Municipal, sócio de
acreditada firma local e chc-
te de tradicional e querida
família iguaçuense. O dis-
tinto aniversariante que go-
sa de vasto círculo de a'ni-
zades, recebeu rola auni-
ciosa data, os cumprimeatos
de seus amigos e familiares

Menina Meiga Maria Silveira

Festejou seu aniversário
natalício a 27 de outubro úl-
timo a querida Mei ga Ma
ria, dileta filhinha do Sr
Silvio S. Silveira, funcioná-
rio da Arrecadação Estadual
Aos seus amiguinhos Me:.-,a
Maria ofereceu, em sua i'c-
sidéncia, urna lauta mes4 de
doces.

ENLACE MATRIMONIAL
Ramos-Palma

Realisar-se- á no próxlmc

VIAJANTES
Registramos com prazer a

vIsita a esta cidade dos ilus-
tres cidadãos:

- Srs. Willi Barth e Dr.
Datero, em viagem de re-
goclos.

- Sr. J. Paim, acreditarlo
empreiteiro do Estado e C-
pitão Miguel Derneterco, ex-
Delegado Relonal, êste úl-
timo em goso de férias, visi-
tando amigos e parentes.

- Visitaram recentemente
nossa cidade os ilustres Drs.
Silvano e Josino Rocha iou-
res, em viagem de recreio.
Os distintos homens públi-
cos que gozam de muito
prestigio em tôda esta zona,
receberam muitas homena-
gens por parte de seus ami-
gos e correlegionários, bem
como das autoridades locais
q u e proporcionaram - lhes
igualmente Inumeras distin-
ções.

Ao novo Comandante Ccl.
Ituriel do Nascimento dese-
jamos o maior êxito em sua
gestão e que a brilhante uni-
dade do Exército Nacional
que é o 1.0 Batalhão de
Fronteira, sob seu esclareci-
do comando, disciplinado e
coeso, continue sua gloriosa
tradição, como tropa de eli-
te, sentinela vigilante de
nosso passado de honra.

1 -4fSSSe_eytSe...._e_4

A ANEDOTA DO DIA

VOCAÇAO

Não sei a que carreira
hei de encaminhar o meu
fiihoô é descuidado, imprevi-
dente, não mede as conse-
quências dos seus atos, bri-
ga a todo instante, não tem
consideração pela vida de
ninguem...

- Basta, basta. Com tõdas
essas qualidades, dará um
ótimo chofer.

nitestaçao maior	 votos de felicidades pela pas-amizade que conquistou. 	 i sagem da grata efeméride.

João Ayres de Aguirre	
Menino Siaval Lobato

Comemorou sua data na-
talicia em 19 de outubro úl-
timo o estimado cidadão Em 6 de outubro próximo
João Ayres de Aguirre, com- findo festejou mais um ani-
petente e probo funcionário versário o menino Sinval, es-
da Fiscalização de Rendas timado filho de nosso Re-
nesta cidade. O aniversari- dator Sr. João Lobato Ma-
ante que gosa de grandes chado. O aniversariante, por
amizades nesta cidade, rece- tal fato, recebeu de seus pris
beu muitos cumprimentos deeamiguinhos, muitos cum-
seus colegas e amigos. 	 primentos	 e	 felicitações

1 tendo oferecido na ocasião
Bruno Fitch	 uma festinha em sua resi-

dência.
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Instantâneos de Foz do Iguaçü Inauguração da maior
gem, é belissimo. Apenas sua
pista, embora oferecendo Exposição Londrina de
boas condições técnicas, já
deveria, dada sua Importan-
cia comercial e estratégica.

	

estar concretada. Acredita- 	 gado leiteiro
mos, entretanto, que as au-
toridades re.sponsaveis não
deixarão de olhar com cari-
nho êsse particular. Dentro
de mais alguns dias, estamos
informados, nova linha aérea
será estabelecida, devendo
escalar em nossa cidade os
aviões da CRUZEIRO DO LONDRES (B. N. S.) - A exposição londri-
SUL. Contamos, igualmente, 'ia de gado leiteiro, a maior de tôdas até hoje
com os aviões da FAB que realizadas, foi inaugurada a 27 de outubro na
semanalmente escalam em capital britânica e está aberta até 30 do mesmo.nosso aeroporto, fazendo o
transporte de toda a corres- Nela figuram 393 cabeças de gado, e que repre-
pondência, vinda dos mais senta um aumento de quasi 1/5 com relação ao

Em alguns guias turisticos longinquos recantos do ter- total anterior de 334, em 1949.de nosso Estado, encontra- ritório nacional. Do ponto
mos material informativo, de vista de transporte, es-
mais ou menos abundante. tamos hoje bem servidos.
sõbre o Oeste do Paraiá e Qianto a questão do aloja-
especialmente sôbre Foz do monto, dispõe a cidade de
Iguaçu e suas maravilhas, bons hoteis, d'entre os quais
naturais. Entretanto, é fora se destaca o Hotel Casino,
de duvida que tais guias ser- com todo o luxo e conforto
vem justamente àqueles que, i moderno, inclusive agua cor-
turistas ou viajantes, quan- rente quente e fria em todoscom certa magua, essa ver-

dade.	 do os consultam é porque já os apartamentos. A cidade
estão de plano determinado oferece, Pois, todo conforto e

Ao visitar o magnifico rv u- para viajar para estas ban- hospitalidade a seus hospe-
seu existente no Parque Na- das. A grande massa do ' des, magníficos passeios e
cional, assinando o livro cie nosso povo continua mb- deslumbrantes aspectos da
visitas que me foi apresen- rando o que sejam as sober- natureza, inclusive ambien-
tado, verifiquei, com a cor- bas Cataratas do Iguaçu* ou te social agradavel, cinemas
firmação, aliás, de um dos os não menos belos Saltos modernos, boa iluminação.
funcionários daquele depar- das etc Quedas, acima desta Em proximas reportagens
tamento, que é diminuto e cidade, em Guaira, no rio focalisaremos com maior li!-
número de brasileiros que e Paraná. Dentre as cidades tidez esta encantadora cicia-
visitam, em comparação com existentes atualmente nesta de, cartão de visita cio Pa-
a massa de estrangeiros,
principalmente argentinos,
que, diàriamente afluem a
tão pitoresco e encantador
recanto de nossa terra, para
admirar a obra portentoso
do Creador, que, na verdade.
extasia-nos os olhos e enche-
nos a alma com a sublimt
beleza do espetaculo que no-
oferece.	 1

Realmente, só mesmo um 1

As fazendas de gado leiteiro estão sendo mo-
dernizadas, gradativamente, e se tem emprega-
do muito capital em transportes, planejamento
e equipamentos. Calcula-se que - 'atuahnte
90 dos produtores deleite da Grã-Bretanha Õr_
denham a máquina, de modo que a so
nica da exposição leiteira oferece grande inte-
resse aos granjeiros do Reino Unido, assina co-
mo aos visitantes estrangeiros que desejam es-
tudar as últimas novidades no que referé a equi-
pamentos, em cujo campo é provável que ne-
nhum outro país se possa comparar à Orãre-
tanha.

Quanto à qualidade, o progresso tem sido
constante, e se em 1939 existiam 3.000 vacas,
atualmente existem 63.000. .	 -.

Graças a determinadas e
felizes circunstâncias conhe-
ci, após longos anos do cons-
tante espera, a mais longin-
qua e retirada cidade do Pa-
raná,um pequenino ioito
no mapa de nosso Estado, na
fronteira com as visinas
Repúblicas do Paraguai e
Argentina. E, confeáso, fi-
quei devéras surpreendindo
pelo que vi. Surpresa pelo
progresso aqui existente e
ainda maior surpresa pela
quasi total ignorância que
perdura em nossa Capital,
como cie resto em todo o Es-
tado, do que realmente seja
esta bela, aprisivel e privile-
giada região. Creio que nos-
sos patricios ouviram falar
muito mais das célebres ca-
taratas do Niagara, dada a
formidavel propaganda feita
pelos americanos do norte.
do que de suas não menos
soberbas cataratas do Iguaçú
ou Santa Maria. Em uma da.
últimas visitas que fiz àque-
le verdadeiro prodigio de ar-
te da natureza, constatei.

bela região, destaca-se, sem
dúvida e merecidamente.
Foz do Iguaçú. Antigamen-
te ou melhor há alguns anos,
era verdadeiramente uma
grande aventura viajar para
esta região. Sômente pela
República Argentina havia
facilidade de transporte
Hoje, felizmente, a situação
é bastante diferente ou para
melhor dizer ótima mesmo.

poeta poderia interpretar A viagem de Curitiba, por
cai versos o que seus olhos exemplo, via Ponta Grossa,
ali vislumbrassem, ou um que antes demandava sema-
verdadeiro artista do pincól nas, é feita atualmente em
para fixar em uma tela a' '2 dias, pela rodovia estraté-
deslumbrante cena. Não gica construida pelo Govêr-
êsse, entretanto, nosso obje- no Federal. Além disso, para
tivo, de méro e obscuro r'e- 'maior conforto e rapidez dis-
porter interiorano, que, en- pomos dos aviões das linhas
cantado com o que viu e sen- aéreas das Cias. Real e Va-
tindo vibrar em si a alma rig, que 3 vezes por sema-
da nacionalidade, procura na escalam em nosso acre-
deste modo, lançar um brado porto, que, diga-se de passa-

que ecôe em todo o Brasil.
chamando a atenção de nos-
so povo para as maravilhas
de nossa terra. Na verdade,
no sentido mêramente eco-
nomico o turismo estrangeiro
é o que mais nos interessa,
pois representa divisas que
entram no pais de modo fa-
cii, justificando-se, pois, a
propaganda nossa norteada
exatamente com tal objeti-
vo, ou seja, atrair o turismo
Internacional. Todavia é la-
mentavel, sob todos os as-
pectos, que nosso povo des-
conheça tanto a sua terra e:
multo principalmente no que
ela tem de mais grandioso,
belo e atraente.

raná em suas fronteiras e
cujo progresso ultrapassa
tóda espectativa.

JOLMAC
Grande tem sido nos últl-

Movimento

Portuário
mos meses o movimento de
embarque e exportação cio
madeiras, nosso principal
produto presentemente, pelo
nosso Põrto. No sentido de
manter nossa população bem
informada a respeito dêse
movimento, que bem atesta o
alto grau de desenvolvimen-
to e progresso que atingimos
e a crescente importância de
nosso Município, passaremos
a publicar, nas próximas edi-
ções, uma detalhada infor-
mação sôbre o assunto.

Os criadores de "Ayreshire" se apresentam
animados à competição, ansiosos para reafirma-
rem sua superioridade, que durante os últimos
anos tinha passado para as mãos dos criados da
raça Frisian britânica. Inscreveram mais ani-
mais da raça Ayreshire do que qualquer outra.
Depois, em escala de importância, são a Frisian,
a "Jersey", a "Shorthorn", a "Guernsey" e a
"Red Poil". Muito menos representadas què 'as
anteriores, figuram também a raça "Kerr.y", a
"South Devon", a "Lincoin Red" e a "Dexter".

Um dos acontecimentos mais destacados da
exposição dêsse ano é a Copa da Coroação, ofe-
recida pela Associação Britânica de Criadores de
Gado Leiteiro, Destina-se a grupo de seis Vacas,
mas a eleiçãó será feita por simples inspeção,
--rido a única condição que os animais tenham
preenchido certos requisitos nas provas de or-
denha.

Sob a égide da Associação do Mercado 'de
Produtos Lacteos, que iniciou suas atividades
há 20 anos, a pecuária de gado leiteiro tornou-se
urna das maiores indústrias britânicas. Repre-
senta um movimento anual de 300.000.000 de
l ibras esterlinas, e dá trabalho a 600.000 pessoas
na produção e destribuição de leite e de produ-
tos lácteos.

Nos últimos 20 anos a venda líquida de lêi-
te foi mais do dobro, aumento paralelo ao -do
consumo, já que a população consome duas ve-
zes mais leite que em 1939. A venda total dos
produtos das fazendas da Inglaterra e Gales al-
cançou agora, 7.270.000 litros por ano, enuan-
to que há 20 anos era de 3.088.000.

CAFE PORTINHO
Um produto que se recomend ae que V. recomendará pela sua alta

qualidade e excelência de paladar.
Fabricado com café do melhor tipo e procedência -,Devidamente

analisado e aprovdo pelo Serviço de Saúde Pública.
Produzido por PORTINI-10 & CIA. LTDA. - Av. Batei

FOZ DO IGUAÇÚ - PARANÁ

(
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ECONOMISE comprando por intermédio do Escritório de
Encomendas "INTERCAMBIO" Ltda.

Mercadorias de qualquer tipo, diretamente da Fábrica para V.,
pelo prêço do maior Parque Manufatureiro da Sul América.

Com uma pequena comissão V. terá o artigo que desejar, pelo prê-
ço de custo e sem preocupações.

Consulte nosso Escritório e se convencerá.

Mãnternos uma filial em São Paulo, que estará ao teu dispâr.

madas por um grande ni- seca inclemente, sem pão Todos que adquiriram cal-
dos a deixar de ilustrr, co- sem teto, verdadeiros orfãos mais importados pela Pre-
mo era de nosso desejo, esta de nação rica e fabulosa feitura mostram-se satisfel-
ligeira reportagem, por cujo mente abundante de recur- tos e animados com a otin1'
lapso nos penitenciamos. sos naturais inexploradc aquisição feita. São animais

	

prometendo corrigir, opor- recehmos, para publicaçT	 de grande produção leiteira
tunamente, esta involunta- o seguinte : 	 dando, em media, quali r * ,

 falha.	 tratados cnvenienterneflte.

	

"Rio, 6 de outubro de 195	 15 litros diários de leite, com
CAMPANMIIA PRÓ FLAGE 	 Presados Srs. João Lobato grande teor de gordura

LADOS NORDESTINOS

	

	 Machado e Wlsland Samway , muito nutritivo. Acresce o
Em nome da Legião Bra fato de ser êssc gado, C12

	sueira de Assistência. te'	 uma das raças mais re'

sou a campanha levada a	
n-

	

Da comissão que orpani- a satisfação de agradecer 	 tadas, como a Gersey, ve
generoso e patriotico dor 1 dido a preço ao alcance do

efeito há alguns meses nes- tivo, no valer de cinco 
m,5 todos e muitas vezes em co" -

ta cidade, em beneficio de novecentos e sessenta e cit':• dições de pagamento facili-
nossos irmãos nordestin'. cruzeiros (Cr$ 5.968,00) C! ladas. Com essa medida. e-
que sofriam então as agru- viado por VV.SS., como. pro- tamos certos, contará o Mit-
ras da fome e do desespero. duto dos donativos arrecada- nicipio, dentro de pouco
n'uma região assolada go: dos em Fóz do Iguapú, par tempo, com um rebanho

as vitimas da sêca do Nor- vacum aprimorado e em
e • e e e s .-e e $ e e e e e e e 5 •-S-' 1

deste, o qual foi imediatu- franco desenvolvimento, as-
1 mente contabilisado, de segurando à população a
acôrdo com a Nota de Cai: maior fartura no forneci-

IMPOR1 I1\'I II (1) I, ,'J 	 rji J	 1 que, como comprevante, afle- mento de leite, manteiga.TANTE 	 xamos ao presente.	 queijo, etc.. a preço acesstvel.
Atenciosos cumprimentos. Além disso será também im-

(a) Darcy Sarnianho Vargas portantissiina fonte de ren-

	

O Escritório de Encomendas "INTERCAMBIO" Ltda. avisa a 	 Presidente	 da para o Município, sendo

	

população de Foz do Iguaçú e cidades próximas que iniciará suas 	 uma decorrência natural a
DESENVOLVIMENTO instalação de rica Indústria

atividades a partir de 1.0 de Janeiro do próximo ano. 	 PECUARIO EM NOSSO	 de laticinios, produtos que

	

O Escritório mantem um Representante na cidade de São 	 MUNICIPIO	 encontram mercado facil em
qualquer parte. Iniciativa

Paulo e operará na seguinte modalidade: 	
Da mais alta e protuncl meritória é com prazer que

repercussão para o futuro'	 a divulgamos, congratuian-

	

As encomendas são anotadas na séde do Escritório nesta ci- 	 nosso Município é a medi	 do-nos com o povo iguaçueri-
adotada pela Prefeitura Mu- se por contar com um admi-

	

dade, mediante PEDIDO assinado pelo interessado, comprometen- 	 i nicipal, importando dirêta nistrador zeloso e dinâmico,

	

do-se o ESCRITÓRIO a entregá-las à domicílio, mediante módica 	 ' mente e por conta própria verdadeiro espírito 'dê ho-
gado da raça Gersey do R mcm público, como atual

	

porcentagem a ser acrescida à fatura de compra original, e dentro 	 Grande do Sul, revendendo-e Prefeito Sr. Guaraná Mene-

	

de um prazo mínimo, sendo aceitas apenas encomendas que pos- 	 aos diversos criadores locai; zes.

sain ser embarcadas via-aérea.

Noticias Breves
Cont. da pág. 8)	 mero de autoridades e convi-

festa máxima da famiia dados especiais, além de riu-
cristã - o NATAL.	 merosas e felizes mães que

Merecedora dos maio'e: levaram seus petizes para
aplausos a Iniciativa (Ias participar do certame.
distintas damas da socied-	 Grande foi o número de
de local, é com a maior sa- crianças concurrentes ar
tisfação que nos solidarisa- concurso, todas lindas, sa-
mos com a mesma, colocan- dias e garrulas, tornando
do Inteiramente à dispOSi(-ã) difícil a decisão da comissão
da Comissão as colunas z1- medica.
te jornal para divulgação	 O primeiro prêmio coube e
dos assuntos que sejam de linda garotinha Hilda Qua-
seu interesse.	 dros, que, realmente, fez ju:

a 1.a colocação. Não conse
SEMANA DA CRIANÇA guimos anotar o nome das

demais concurrentes em via-
Gentilmente c o n vidaClo ta do movimento próprio de

pela benemérita Associavw ocasiões como essa, o que
de Proteção à Maternidad' e entretanto, faremos em pró-
à Infância desta c1dad xima e mais detalhada re-
comparecemos ao Pôsto ( portagem. Na ocasião toma-
Puericultura, em data de 10 mos vários instantaneos, n
de outubro último, afim de só das primeiras colocada
assistir a abertura da Sem.q - 1 como de suas felizes mamás
na da Criança. Realisou-se, bem como da ilustre equipe
na ocasião, o Concurso de de medicos que presidiu ao
Robustez Infantil entre cri- concurso e bem assim das
anças de O a 1 ano de ida distintas e abnegadas se-
e que são assistidas pelu nhoras de nossa socledac
mesmo Pôsto. A comissão d que com sacrificio e esfor.
inedlcos pediatras que pre- ço vem dirigindo essa mac-
sidiu ao concurso foi con.si- nifica instituição que é a As-
tuida pelos ilustres faculta- sociação de Proteção à Ma-
tivos Drs. Dirceu Lopes, Sil- ternidade e à Infância. En-
vio Cury e Rubens P. Moura tretanto, em virtude de atra-
As dependências do Põsto so na confecção dos rcspcc-
achavam-se totalmente tu- tivos clichês somos obriga-

-.-s-.. * SS. e e e s-*-.-*

CurIosidades
"Cousas que devemos sa- aquecer-se, dilata-se subita-

ber".	 mente e então começa a
funcionar a onda de ar que

Por que troveja e de que se chama trovão. Um som e
lado da nuvem está o tro- o mesmo se dá com uma luz
vão?	 produzida em qualquer sitie,

"O trovão é um ruido pro propaga-se se fôr possível.
duzido por uma onda irre- perfeitamente igual, em tã-
guiar de ar e a sua causa é das as direções. Assim o rui-
o aquecimento repentino do do do trovão propaga-se pela
mesmo ar e uma grande ai- região das nuvens, por de-
tura, pela rápida passagem baixo delas e pelos lados,
da eletricidade através d'ele, através do ar e através das
d'uma nuvem para outra nu- próprias nuvens. A parte
vem ou de uma nuvem para que ouvimos é, naturaimen-
a terra. O ar oferece uma te, a que chega aos nossos
grande resistência à passa- ouvidos, parte da onda que
gem da eletricidade e quar- se extende para baixo, des-
do um corpo qualquer resis- de o sitio por o:de passou a
te à passagem da eletricida- eletricidade que l)rO\OCU O

de, fica mais quente. Ar trovão.

Disponha V. do maior PARQUE INDUSTRIAL da América
do Sul - São Paulo - fazendo seus pedidos ao Escritório de En-
comendas

"INTERCÂMBIO" Ltda.

Se V necessitar de 1 dúzia de agulhas; um despertador automáti-
co; um vidro de penicilina; urna enceradeira elétrica ou outra
qualquer espécie de mercadoria - dêsde que a mesma possa ser
embarcada via-aérea - dirija-se ao Escritório "INTERCAMBIO"

Ltda., e esteja certo de tê-la em suas mãos, nas mais perfeitas
ràpidamente e sem nenhum trabalho.

Informações com a direção dêste Jornal.
"INTERCÂMBIO" Ltda., um moderno e rápido serviço

ao teu dispôr.
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DIA DO PROFESSOR

Com grande entusiasmo foi
comemorado nesta cidade,
em 15 de Outubro o Dia do
Professor. Diversas soleni-
dades foram efetivadas, nas
escolas primárias e secundá-
rias, tendo sido , as bondosas
e dedicadas professoras obse-
quiadas com o reconheci-
mento manifestado por to-
dos, pais e alunos, que bem
souberam concretizar em
atos e palavras, sua gratidão
àqueles que, abnegadamente,
vem Instruindo e orientando

a infância e juventude pa-
tria, com constância, fé,
energia e paciência, a uns
ensinando as primeiras le-
tras, a outros proporcionan-
do amplos e melhores conhe-
cimentos.

Verdadeiro sacerdócio -
instruir e educar, plasmando
as almas jovens, aperfei-
çoando o espírito e fortale-
cendo a fé - é o magistério
a mais nobre e elevada pro-
fissão, merecendo todos os
que abraçaram tal missão, o
apoio e gratidão dos povos,
pela sublime tarefa que exe-

Um pouco da história de E. do 1guaç Ú4

Foz do Iguaçu, cidade cdi- do rio a se despenha' de 80 Real dei Guaíra, estabeleci-
ficada dentro do angulo for- metros de altura, é VC- da em 1557 por Jesuítas es-
mado pela confluência 'lo tiu mente a mais deslumbraflt panhóls e mais tarde des--
Iguaçú no rio Paraná. Foi maravilha turistica r.o mui'- truidas pelos mamelucos de
séde de colônia militar ri do. Para se apreciar os sai- São Paulo.

	

partir de 1889. Data a cria- tos de Guaira ou das Sete	 A 6 kms. de Foz do Iguaçü
ção do Município de 14 d, , 1 Quedas, sobe-se o ri:) Para- 1 encontra-se o marco assina
marco de 1914. O seu terri- 1 

ná em vapor, até Porto Meti- lador dos limites do Brasi
tório abrange unia árel de des, e daí por estta- 	 com as Repúblicas Paraguaia
8.132 quilometros quadra- 1 ferro até Gualra. A largura e Argentina.

	

dos. É Foz do Iguaçú uma do rio Paraná acima dos	 É de ser visto igualmente
Consoante prometera-mos em a nossa primeira edição, cidade turistica florescente, saltos é de 3.846 meti-os, o grande Parque Nacional

vamos nos ocupar do lançamento das bases que regerão o dispondo de luxuoso hot] para na estreniidacle Op2s1a situado a 17 quilometros da
sensacional concurso por nós instituído, para eleger a pri- 1 vêrno do Estado, com Casi- reduzir-se a 80 metros. A cii- séde do Município, com tra-
meira MISS FOZ DO IGUAÇtY" que deterá essa honra do mandado construir pelo Ge- ferença de nivel entre o r,la- balhos de construção eci ali-
'período da coroação até igual data do próximo ano, isto e 

110 e todo o conforto moder - nu superior e o Inferior é'e damento e que se constitui-
até o dia 15 de Novembro de 1954, quando haverá novo con- no. Desfruta Igualmente de 115 metros. Guaíra é a mah;' rã num dos mais notaVeis

	

curso com objetivo semelhante.	 'um ótimo campo de aviaço catarata do globo, estirnan	 monumentos de brasilidade.

	

Atendendo a natureza do certame que movimentará Dista a cidade 27 quikrne- 
1 do-se o seu potencial hidran-	 Tem o Município atuai-

inusitadamente os círculos sociais da cidade, estamos per- tros dos famosos saitos (iC lico em 40 milhões de cava- mente 16.017 habitantes.
feitamente a vontade para prognosticar em torno dessa mi- Santa Maria, também cha- los vapor. Nas imediações de

	

ciat.iva, que a mesma receberá da sociedade iguaçuense, O mados Cataratas do Iguaçú. Guaíra pode-se apreciar as 	 (Transcrito do Guia Tu
	apóio e simpatia de que ela merece para frutificar e atin- O espetaculo deslumbrante rumas da histórica Ciuda('i 	 ristico Rodoviário, 194)

[,ir os seus elevados objetivos.
Justamente por contarmos antecipadamente com a pre

ciosa colaboração do iguaçuense, que participará de um
acontecimento de invulgar expressão, como oe ser o coa- 1

curso, cujas bases serão conhecidas mais adiante é que, com
justificado otimismo antevemos alcançado nosso principal 1

escopo, que outro não é, senão aquele de prestar merecida
homenagem à beleza e a simpatia da mulher iguaçuense,
exp essivamente representada por um elevado número de
graciosos elementos do mundo feminino local, integrantes
da nossa melhor sociedade.

Maiores referências acerca das finalidades e objetivos
do sensacional concurso, parece-nos dispensável. Todavia
em edições sucessivas abordaremos mais alguns detalhes
complementares, visando com isso melhor orientar àquele;
que direta ou indiretamente intervirão no concurso, além do
que, pessoalmente nos colocamos à disposição dos Interessa-
dos para esclarecimentos que se fizerem necessários.

O CONCURSO
NATAL DOS POBRES

O concurso será simples, sem iomaliciades esçc-chu'-.
premiará sugestivamente a candidata eleita. 	 "QUEM DA AOS POBRES

EMPRESTA A DEUS"

LVIÉtctà
Concurso «Míss Foz do
Iguaçú» de 1953-1954

BREVES NOTICIAS
cutam.

Encerrando as comemora-
ções o Centro Cultural dos
Professores Secundários de
Fóz do Iguaçú ofereceu, às
autoridades locais, um co-
quetel nos salões do Oeste
Paraná Clube, que decorreu
em ambiente de elevada dis-
tinção. Falou em nome dos
educadores locais o Dr. Car-
los Cavalcanti Netto, que leu
brilhante discurso, vibrante-
mente aplaudido.

de consolação, cuja natureza e espécie daremos a conhecer
em uma de nossas próximas edições. 	 Dando início à Campanha

Pró Natal dos Pobres desta

	

COMISSÃO APURADORA	 cidade, a comissão de Se-
nhoras que a promove, reali-

Para presidente as apurações que terão lugar no aris- sou em data de 10 de outu-
toerático OESTE PARANÁ CLUB, quando então haverá rie- bro último, uma magnífica
cessidade da presença das partes interessadas, para acom- festa nos salões do seleto
çanhar os trabalhos da Comissão Apuradora, nosso jornal 

1 

Oeste Paraná Clube, que
tomou a liberdade de solicitar, valendo-se da proverbíal e contou com o apoio unal'ii-
ca: acteristica gentileza que caracteriza inúmeros elementos me da população lguaçueflSe,
dê relevante expressão da vida social e administrativa cia que compreendendo a nobre
cidade - a colaboração dos senhores Francisco Guaraná de finalidade da mesma, hipo-
Meneses, Ilustre edil iguaçuense. Cel. Iturião Nascimento, tecando-lhe inteira solida-
mui digno Cortiandante do 1.0 Batalhão de Fronteira, Cap. riedade e apoio. Obteve as-
Jacó Becker, dinâmico Presidente do OESTE PARANA sim a referida Comissão, em
CLUB, Dr. Murilo Eurico Roncaglio, MM. Juiz de nossa co- seu primeiro passo para coo-

1

 marca, e finalmente Don Jorge Saggese, digníssimo Vice- 

1 

secução do nobilitante obje-

1 

Consul argentino em Foz do I'uaç(i. 	
-	

tivo, êxito absoluto.
A primeira apuração, que como dissemos será realizada 	 Constou a linda festa de

1 

nos salões do OESTE PARANÁ CLUB, terá sua data prévia- um baile, abrilhantado pela
mente fixada, permitindo às candidatas participantes bem magnifica orquestra do 1°
corno aos seus cabos eleitorais de estarem presentes comun- Batalhão de Fronteira, se-
gando com a anciedade e nervosismo que por certo haverá diado nesta cidade e gentil-
quando da primeira apuração, em torno da qual antevemos mente cedida pelo Comando

1 

grande expectativa e desusado interésse. 	 dessa unidade, durante o
qual'procedeu-se um leilão

OS COUPONS	 americano, bem como a ven-
da de bebidas salgados e do-

Cada coupon, publicado habitualmente na pá gina oito ces, oferecidos por diversas
o votante familias locais, que, assim,A candidata mais votada na época cio encerramento do de cada edição terá o valor de 5 (cinco) votos, 

sensacional concurso, cuja data será Ivulgada com opor- 
1 

deverá com clareza, e de preferência à máquina, indicar o em lindo gesto, manifesta-

tunidade, caberá como rélo prémio às suas qualidades e nome da concorrente de sua preferência, depositando nas ram seu apoio à campanha.
dotes de beleza e inteligência, uma viagem de Ida e volta, urnas a serem postadas em locais prèviamente determina-

	 Foi arrecadada apreciavel

a escolha da candidata que poderá preferir de Foz do Igua- dos, os quais serão oportunamente indicados, 	
importância que revertera
inteiramente, assim como as

	

OUTROS DETALHES	 que forem posteriormenteçú à Curitiba, ou então de nossa cidade à capital do vlsi-	
1nho pais, o Paraguai. Tudo como deferência especial da	 conseguidas, para proporcio-

1REAL TRANSPORTES AÉREOS, que na pessôa do seu repre-	 assunto, nar aos pobres e menos afo:-
sentante em nossa cidade empresta decisiva colaboração 

1	

Nossa próxima edição abordará novamente o

nossainiciativa. Para as candidatas colocadas, respectiva- 
1 

publicando em aditamento novas informações e esclareci- 	tunados da cidade, um pou-

mente no segundo e terceiro posto, A NOTICIA e a CASA mentos que por ventura tenhamos omitido nas presentes co de alegria e felicidade na
FERRE1RA, que juntamente com a empresa do famoso Cor notas. Até lá, e mãos a obras CABOS ELEITORAIS. Tudo
cundiflhfl, patrocinam o certame , serão ofertados prêmios pela VITORIA da candidata de sua PREFERÉNCIA...

AS INSCRIÇÕES

As Inscrições podem ser feitas diretamente pela pesSôa
interessada, devendo para isso, solicitar de nosso compa-
nheiro de trabalho, sr. João Lobato Machado, a ficha desti-
nada a êsse fim. Quando não fôr o caso acima as inscri-
ções poderão ser feitas por intermclio dos respectivos ca-
bos eleitorais, dêsde que éstes possam demonstrar a per-
leita anuência da candidata a ser inscrita.

As enticirdes sociais e esportivas assim como as casas
come dais poderão inscrever as suas representantes dentro
dos moldes prescritos pela ficha a que nos referimos em li-
nhas anteriores, da qual consta unicamente os seguinteS
qulsitOs

- Nome e filiação da candidata com a indicação se for
e caso, da entidae comercial, social ou esfortiva que vai
rerresentar, fazendo acompanhai' a Inscrição unia foto-
grafia da candidata em qualquer tamanho.

Como se verifica, tudo é muito fácil e portanto convida-
tivo aos futuros cabos eleitorais, que desta forma terão o
raro ensejo de testemunhar efetivamente às suas fans seu
apréço e estima, o mesmo sucedendo às entidadcs sociais e
esportivas e mesmo comerciais, que terão enriquecidc o
acervo de suas realizações, com a obtenção de mais um
louro às suas anteriores realizações, em beneficio do eleva-
do índice social porque atravessa, indisctrtiVellflente êsse
previlegiado redaço de terra brasileira que se chama Foz
do Iguaçú.

OS PRÉMIOS

(Continua na 7-a pág.)
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