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ANO XLV cutiu a homcnagc,n que pod, • 
(E.spcciaJ p;i" o 

CORREIO DA LA \'OURA) 

ros as tenra~ erianras me-, 

dif!~:fó·;,am nas~u forte e 
ingénuo. f resct!l ro1 l e e in
qemio. 

Aquéll! (JHC CllTrtf/OU sfibre 
os 01nbro.ç o MP1i ;,w JesMS, 
proteye o .ç mon atf'fl.<t das ro
dortas. 

-jTRAIJIÇIO/~-- ~---- --1 
YII- Festa de Santo antonio de laculinga 1 

fn.cr ao Padroeiro da cidade O\.. a 
corcc1ia que pud~e ~~!"r } 0 /:~1

~ 

go, :minando na ,, _uu d OH
car~o ou mesmo no Livro . e 

· Ouvill tarde a 11ida_ de um 
.Jesus. Seu sonho.- vu•er ao 
lado do sa11lo .Judeu para 
proteqé-lo da, n,aldades lw
manàs. Transportá-lo t'm 
s e u .t giganlesto:, ombros , 
atrat•!s das terras, para o 
amor e a fraterni dade hu-

lnUmomente julgamos ,,ue 
s. e, istóvam , um dos pa
rtrltl hos de maio r resp nn.{a· 

hi~~~g:: seui: afilhados a n
dam (l/JUS01HIO da santa PT0· 
l f-'flio .' 

comissão de Festa_- \ 
Escoma e ntri~uição dos festeiros 1 

ro" onde :u1in:ani os de malf,r rc· 
cursô ru maü ah:uu~os. . 

Foi auim que muttos dos Íc)tt•· 
rot do ano de 1953 entcodc:r:u~. 
ra2ão por que f?':1"º'· con, ma1s 
alguns amigos esp1nta,, lc rnbrad01 
como festeiros para o ano de 19H 
Rodolfo Quaresma indicou o nou~ 
nome. pois entendia ~lt: que dcdi· 
cado a Ut.l c idade. :ao estudo de 
suu tudiçõei, do seu folclt rc-, da 
su:a hist6ri:a, d :a vida ?~ seu ~~o, 
do seu p2trimômo aniroco, r ehgiQ
so, existente no~ temylo$ e f_nen
das do Munidp10, oa(! podn ~am~ 
recusar tão honrosa incumbenc~a. 
E foi assim que recebemo, e~·a d1s--
tinçio. Monsenhor João MW1..h, que 
conhecia e conhece _todos t·s. ho
mens dcua terra. csumou :a since
ridade com q ue lhe f:al:amc-s a ru
pelto da noua presenç:a ent re os 
fcnelrc s de 19 5-4. Aberiçnou·nN ª 
sincuid:adc e os pro pÓ)itos e, d,c 
acô rdo c.Jm a. bondade dos ~eman 
companheiros, tivemos :ac.ciu a 
nossa iugcnio dc íic:armos <.u1d_an· 
do da parte extc'rior da fena, nte 
t do assunto de rua. 

... 
Ao.f mais humildes m o

toristas, 1"·rdadeiros Cr"nles 
d e Oristóforo, proporlumos 
uma prece ardente! 

~-------~-~--; 1 
"-----j~~ls~noel Brandão l-! 

m}~i·sen,iral, hum1limo. Pc_
netrou nas c_idades amald.~
çoadas pelo tifo. l,avou fen
d ,1s. Lin,pou imundl<:f,es. En
terrou mortos. Altmentou 
acamados. 

"S. Crfatói,am: 
mantenha minha e a f m? 

em todos os momentos maz,; 

di~~is;ne dei.re correr mais 
de sessenta quilômetros n(!.S 

F. foi incompreendido! 

Lutou ao lado dos reis ,, 
foi esquecido. 

auto-e-Ira.das; porque t'U crt>io 
que chegarei ~empre ao des-

ti'1~do me dei.re correr mais 
de quarenta quilômetros nas 
zonas urbanas; . porque. e11 
creio na irwcêucia das crtan
ças que vão à •!cola e nos 
operários que vuo ds fabri-

Apoiou os pobres e rece
beu a ingratiddo. 

Acarillhou ns crianras e 
os pais temeram sua :,i,npli-
cidade e sua fôrfa ! . 

Cozeu o pão dos ermitiJes. 
Assustou-lhes os demónios. 
Carregou-lhes a b i lha da 
água dessedentadora. Enfas
tiou-se da inutilidade d os 
sacriffcios ! ·.· 

Os motoristas sdo a classe 
de maior responsabilidade 
na sociedade atual! 

l:tes transportam a! rique
zas materiais para o inter
cámbio das rodovias inter
nacionais. 

tles conduzem os livros 
vara a divulgação e a mul
tiplicidade das riquezas da 
inteligênCÚJ. 

tles conduzem os traba
lhadores da pena e do ma
lho para as labutas diutur
nas. 

tles transportam os estu
dantes de todos os níveis 
para a alfabetização e o li· 
bera/ismo profissional! 

Os presidentes estendem ta
petes longos de asfalto para 
que os novos imperadores 
do Volante desfilem sobera
namente sóbre êles. . 

Para os novos imperado
res µm imenso, potente e gi
gan(esco Patrono. 

ca1,io me dei.re avançnr os 
sinais; porque eu creio no~ 
,>elhos e nas senhoras grám
das que precisam atravessar 
as ,. u as para as tarefas 
diurnas. 

Não me deixe irritar com 
os passageiros malcri.ado.,; 
porque eu crl'io na minha 
responsabilidade. 

Não me d,,ixe prej!fdicar 
o silêncio das maternidade., 
e dos hospitais; porque eu 
creio na santidade das par
turienl.es e no deseff[Jêro das 
dôres. 

Não me deixe arrancar an
tes do sinal da partida; por
que eu creio na dili.culdfJde 
de descida das crianças, dns 
senh<,ras e dos velhos. 

Não me deixe, meu S. 
Oristóvam, cair em outras 
tentaçües, ma.• livre-me de 
todos os males. Amen". ... 

Que S. Cristóvam (espí
rito bom - no meu concei
lo) possa realmente obter de 
lodos nós um compromisso 
de melhor conduta moral, 
par a sua maior alegria! 
Assim seja! 

f m tt da., a, festas ou ~romo· 
cões, q uaisquer q ue elas $CJªb• 1he
ligiosas ou protanas. º. tr~ a o 
de equipe ~ o que pr1.~c1ro se 
di,crimina, que se espec1f1~a e se 
articula cm fun,:ão do pl,ne1amen
to elaborado, do plano de t~aba
Jho ou de ação a ser . realrzado. 

Tudo isto i tão sib1do como 
tio velho é o primeiro , cxem pio 
do esíôrço humano auoc1ado, d~ 
formai demcnurcs de coope:raça.o 
cm busca de um rcsulcado comum. . . . 

No ca.so das cndicionais festas 
aqui promovidas cm ho~enagem 
ou louvor 2 Santo Ant6mo de Ja
cutinga, conv-ocavam-~e as r!soas 
afeiçoadas à terra e ligada, igre
ja como católicos praticante, ou 
1implesmente calóllcot. 

Os festeiros de um ano é que 
indicavam os festeiros do ano se
guinte. Nisto se registravam. sur
prens e testemunhos de. !m1zade, 
de confiao,:a, de grandao. e de 
quanta manifestiç.ão ~e . csuma e 
aprêço a quem fôs.sc 10dicado. i:,a· 
ra as rc.sponsabilidadcs da t!:ad1c10· 
nal festa do Santo Padroeiro da 
cidade. d , d 

Nas proximidades o mc-s. e 
junho convocavam-se os ele1~os 
ou indicados para o compromuso 
e obrigações do ~onroso ~ar_go 
eventual e temporário, constm.nn ... 
do-se, então, sob a presidência do 
festeiro que enu-e os seus parci cr.a 
elcito, escolhido mediante aclama
ção, a COMJSSÃO DE FESTA. 
Dessa decisão resultavam Jogo as 
Sub-Comissões que ficavam enc,r
regada, d&s.se ou daquele asptct? 
da festa, dessa ou daquela provi~ 
dência ou promoção. 

Tudo isto era feito, porém, sob 
a orientação superi~r ~u sup~rvisão 
da autoridade ccles1ámca designada 

p:ara tal fim ou mesmo d,i_reu_rren
t e supcrv1~ion:ado pelo "\i igárto da 
Par6quia. . d 

Seguia-se um rotc1r? . enqua~r.a 0 

ou orientado no espmto rehg1os0 
ou no critério cató lico d.a fcsu . 

Verificava-se , entr. unto , . n_a oca
sião da estimativa e af~nçao dos 
recursos financeiros ang:anado) atra
vis de "listas" e "Livro de Ou· 
ro", que para :a Festa todo! er.a~ 
soliciudru e convocados, po is aqui 
neit:a terra - graç-as a Dcw ! -
ninguém .se estima ou não. ~~la re
ligião ou por causa d:a rel1g1ao que 
professe ou pela crença que poss~a. 

Se Rodolfo Quaresma é_ cat61ico 
e Fra,nci,co Maneei Drandao é es-
pírit:a, nunca isto ,erviu ~~ra que 
entre êles se rompesse~ s6,1do,s la
ços de amizade, de emma recipro
ca. Ora essa ! 

Política tem separado os homens 
iguassuavos; religião, por~m, é pon
to de vista que por aqui, até ago
ra, :ao que !abemos. não se ~u~da 
como profissio d~ fé q~e. _d1v1da 
as criaturas, que 1mposs1b1hte os 
amigos de um abraço fraternal por 
causa d.a crença religiosa que ado
tem ou que sigam. 

Nio há mesmo coin mais anti· 
pática do 9ue a into!cr,i~cia reli
giosa. E d12emos anopattca p~ 
nio dizer um contra-senso pern1-

cioT~ivt1. mesmo por essa paz de 
espírito emre nós é. q~c um _gru
po de c:at61icos de 1dé1as :are,adas 
passou a considerar que a Festa de 
Santo Antônio conuva com o en
tusiasmo e com- a participação d_e 
elementos não cat61icos, os qua1.1 
vi.am na Fena uma parte que per
tencia à comunhão da alegria Jc 
todos. Para um fim ou para outro, 
isto é, p.ara a Fcsta pu1 amente re
ligiosa ou para :,; Fesu. r.o seu ~s
pecto exterior, nur.ca ninguém du-

' E fomo.s para a rua, e fr,mos 
cuidar daquele setor de tr.balho 
onde a TRADIÇÃ~ convencionou 
na consciência coletiva outru m~~ 
nlÍcstaç.õcs de regozijo, de alegria 
cm tôrno das Fcstu de 53nto An• 
tônio de Jacutinga. . 

O que fizemos, grandemente ,,u .. 
dado pelos demai, companhe1ro1 
encarregados do tetor de promo
çóu e tnbalhq. s.ob nossa res~n
sabilidade, Deus, Santo Antônio e 
o povo bem o sabem. P~«! ser 
que tenha havido um feneiro es
forçado como n6s: mais esfor
çado, não. . 

1 Pois bem; parece que sur~,u • .. 
gum2 incompreensio a ru~!to do 
cridrio de escolha dos fcstc1:_01 e, 
a partir dês.se ano, passaram eles a 
ser designados ou _nom_ea~oa 
(sabemos lá !) e não eleitos, md1ca• 
dos pelos próprios festeirru. ten~o 
os seus nomes proclamados ?.º ul
timo dia da fesu, na ocas1ao. da. 
missa -solene ou em ato entcnJ1do 
como solene. 

Quando D. Walmor i.nvoca o 
C6digo de Direito CanAmco pua. 
diz.cr que ess.a Lei Magna d:t Igre
ja não permite a escolha de fes
teiro que não sc;a católico P_rt· 
ticante, o que S. Ex; , quer d1ur 

((ondul nl última píglnl) 

A homem que Mtcem póstumo, (Nietzsche). Não são para 
• IW1 ge,-ação ou para o seu séc,,lo. Além-seu-tempo fo
Nm Wagner, Beethoven, Cézanne, Van. Gogh . Mallarmé, 

Kurt Schwtten, Ellot, Pounds... A mediocridade é 
• acomoda, ,empTe, na bitola estreita dos seus dia.a. 
llio coloca um pé no futu_,.o, mor"e com o CO'TJ)O ou an-

O HOMEM ... E OUTROS ANIMAIS 

...._ llaiTltT Maria Rllke foi um artista fora da rua épo
Nllddo tm Praga, em 1875, com.çou contrariando o pai 

11 a e.cota mf.litar, da qual guaTt:lou Jundos re,sen,.. 
• Sua intellgéncla e lilpe,.enslbilidade não podiam 

-tt d eltreita vtda milit4r. Tentou, então, eltudoa unive,-
.., Münlq1U e Berlim. Afinal, em 1894, foz amizade 

• '1'Cltldes poeta" contemporâneos (AltenbeTg, Hofmonns
Deltmei, Liltencron ... J e publica os seus primeiTos versos. 

alo, ainda, vicia para a lti\lla e, certa manhã de maio, 
.,. S. Petenburgo tRúuiaJ "léio comente qual se esll
a,U deJ>of, de tréa anos", para war de auas pT6pTias pa

ltta foi uma. vagabundagem. decisiv a para o espfrtto 
ele Ri!ke, ;a pelo conf4to pessoa! com Tobtol e o 

de Do•toiewski (cle qw,m traduziu uma nov ela), 
•kr-t_e encontrado a si me,mo. Escreveu pouco sóbre a 

P,i,khln, mo, doll partiu em busca do seu v l!1'dadei r o 
interior. Renegou os verto& ;uvenia e vário, ensatoa 
•, PGra, em 1902, publicar "O Livro das Imagens" ("Da, 

!.l~-~Uder"). Cum êtte e outro, trabalhos f ez-se notar 
:-"JICfflnd e Aurtria. De 1902 a 1914, reside em Paris, como 

• llrlJ l'io ele Augiute Rodln, 16bre qw,m eacreve dois ensaios 
e l!JJJJ e, ao mesmo tempo, faz algumas viagens á 

, ._!apanha, Suécia e Itália. Publica, enléio : "Ge,chlchten 
-.-un Gott" ("Histórias do Bom Deus") em 1904-· " Das 

·Buch" ("O Livro das Horas'') no a.no seguinte.' Segut 
~lume, de contos, doia tomos de nouaa poeafa s ("Neue 

) e o dtário de um jovem d4n.és em Parb "Die 
1,a""'-""' de, Malte L<turdis Brlgge" (" A • Anotações de 

_, 8~ Brlgge") lnaplra<lo na morte do poeta norue-
U . Obstfe!de,, ma, que é, ante, de mais nada, a 

RAINER MARIA RILKE, o rASTOR OE lEMro 
(1806·1861) a poetisa aleijado e ,optada pelo poeta Robe,t 
Brownina, que a desposou; do português, para verter ao. seu 
idioma as cinco cartas da infelfz monja portuguesa Mariana 
de Alcoforado (séc. XVIIJ,· do italiano, para trau r á lingua de 
Goethe os sonetos de Miguel Angelo (1475-1564); do russo, para 
t,asladar Do,toi,w•ki (1821-1881) ao alemão; e o dctnês, para 
traduzir os p oemas de Jens Peter Jácobsen (1847-1885). 

JOSE JAMBO DA COSTA 

Em 1918, depois de váTias andanças e abalos i.nttmos por 
causa da guerra, chegou RUke ca n.1ado, doente e desiludido e. 
Münique, que não pôde oferecer·lhe nada á alma. e ao corpo. 
Bu1cou, então, a Su.fça, para, em silencio como vh,eTa, morrer 
em Meuzot. no ano cte 1926. I: af, no castell) de Duino, que um 
amfgo lhe detxaTa á d i.spo,fçdo, que, nos seus últimos anot;", 
escreveu os seu,, hoje, célebres ''Sonetos de Orfeu" e as "Ele
gta.-, do Dutno", além duma séríe de poemas va::1,.dos direta
mente em francês, "Verger,", 

O espólio literário de Rainer Maria. Rilke vai a uns vi.n
te volumes, publicados i'J. em Leipzig, pela lnsel Verlag. 

naqul.l'le instante salutar, indubitàvelmente - de Rilke : no 
Brasill a chamada geração de 45 é rilkeana; na Alemanha, u1!1' 
questionário di stribu.ido ao povo (professoTes. estudantes, escri• 
tores, pintores, operários, negociantes ... ) para saber o poet'! e 
o p oema pre feridos . most rou Rainet Maria Rilke em primeira 
plana, seguido de Trakl, Weinheber, Hesse, ~en!1• Brecht, Ca· 
rossa, etc. Ent re os poemas, coube a pret~;enc1a, .por orcler:; 
decrescente "A Velha Fonte", de Carossa; Em Meio a Nev e , 
de Hes .. ; "Dia de Outono" (3") e "O CaTTossel" (4°) de Rilke ... 
Para que o leitor não se sinta inteiram ente logrado, deixo, 
aqui, uma. tradução de " D ia de Outono'', de Rainer Maria 
Ri!lce: 

"Senhor, ja é hor.i. Foi muito lo ngo o verão. 
Dei'<a a tua sombr:t S<)brc os relógios-de-sol 
e solta os ventos sôbrc os campos ... 
Orden.a a.:>s últimos frutos que sejam plenos; 
&l-lhcs, entrccaoto, dois dias merid ion:iis, 
empúrra-os até a plenitude e precipita 
as \lltim:as doçuras no pesado vinho. 

O que n!o tem can, não tornará a edificar. 
O quc-1 3tOra, esc.í sõ, continuará só por longo tempo, 
velad, lerá, cscrned cxcens:u e.artas 
c pas-se:id, intranqüilo, sem-rumo, pela> estudas, 
quando as folh3s diam". ""ª do mundo do próprio Rlllce. Porque Rlllce foi, 

~ ~m •enthnentat, um t'om.dntico n c alto sentido, cuja 
""1o04 

ta do amor á arte. Nã.o foram outras as ra.zae, de 
do ~. ª tua forjada nobreza e, mais ainda, oJ seus es~ 

•"'Jlh l>Ota traduzir ao a lemão Ellzobeth B. Brownlng 

Sua poesia. a um só tempo fantasmagórica e mtstfco
proféttca, lavrada. fundo de nostalgia e cansaço, voltou com 
fôrça de um processo patológico, nos primeiros dez anos do 
últim o após.guerra, no mundo. Não apenas na Alemanha, onde 
é considerada. clásstra e onde o rtlktsmo chegou a marcar sul
co.s na poesia contemporànea, mas contra o qual, em boa hl")ra, 
- sem subestimaçdo da e:.r:-traordinát'ia obra de Rilke - se inª 
,urgiu o grande teatrólogo e poeta Bertold BTecht {1898-1956/. 
Dot, fato.a mostrtJ.m, claramente, a. penetração após·auerra -

.-C:::-O:::-l-lE-G-,l-0-A-,lF-IR-A-,-N-110 lPIEIIXOTO -4!!t' um 

Assim fof o poete1. O prosctdor não ~ meno, O se1t esti
lo é dos melhores da língua alemã, cla,.o, leve e precis-o. "Die 
A ufzeichungen des Multe Lattrdis Brigge" é li11ro de cabereira, 

(ondüt •• últlai pA9ln1 

bom educandário 



< 

rENIS CLUBE, O GRANDE CAMPEÃO 
Havia e,:pecl<ltloo, cuidado, emoçdo. Havia mêdo , l\ldo 

prometia acontecer. O nervosismo estampa'Ua·se na 1h~"omfo 
1 e cada Qual. Havia. também, beleza e eleg4ncto, com mut
tus . moças ~ .tenhorns. que ornomentowm o seisadonol acon
tecimento. O gtnásio do l9uasri tofflaTa.·s~ pequeno. As de
pe~ênctas estavam repleta•. Aqui, ali e acolá espalhava·•• 0 
torcida. O esporte lguassuano está de parabéns. Foi um esp•
táculo digno do nlvel alcançado. O futebol de ••Ião tem um 
grande, meTecido e invicto campeão: o Tênis Clube. Sua equi
pe é boa, compenetrada d.a responsabiUda.de. Calma, como só, 
aconte~e_r aos campeões. Concatenada. Bem dirigida. Seus atle
tas: Juhet, t!ss~ formidável Dico, Tainha, EU, o veterano e úW 
R~be~o. Was~ington, todos, enfim, mereceram. o honroso titulo 
Soo dignos dele. _ Por éle lutaram, suaram. Foram entusiasmo 
Todos, um coraçao só pela jaqueta t,lcolo,. Um titulo que 
de-n~r! muitos outros, o campeon{ssimo Tinis Clube darÓ 
pr,siça? de relévo no, acêrvo de glórias. Mas, o vice-campeão, 
~ tradicional lguas!u, foi tambim, com brilho, com ardor, um 
1usto oponente. Perdeu como poderia ter vencido. Estêve à 
~e~a altur'l. Faltou chance. Sua torcida numerosbsima, ~eu~ 
d~rigentes, _atenciosos, saiTam de cabeças erguidas. Joanito, Fal
cao, Rogé"º· Cho.mba-relli, Tomaz, os outros, os rese-rvas, cum
priram bem a missão de honrar a cami.Ja alvf-negra. Merece· 
ram, quul os vencedores, h,,nras, muitas honras também. - A 
1"enda suplantou a casa.rdos 24 mil cruzeiros. - A arbitragem, 
ótima, ª. cargo de Da,.cf Ma.tos, da Federação Carioca, que, ao 
final, fo, c:umprlmentado por vitoriosos e derrotados. - Na 
mesa funcionaram, designados pela LID, Sebastião Rabelo, 
Mauro Miguel e Pedro Simon.ett!. Juiz de linha, o popular 
Gege. - Na preliminar, o Iguassu, campeão de ••pirantes 
manteve, airoso, a invenclbllidade. A Rddio Solimões gra'. 
uou todo o tramcurso da pugna. - Embora atuanle, o policia
mento não pôde impedir o Inicio de ce,tos Incidentes desagra
dáveis, surgidos entre lorqedore,, que felizmente não chegaram 
11 empanar a majestade dQ suqesso. Impediram, porém, que de
generassem. - AHim "e fechou com chave de ouTo o cam
peonato de futebol ~ aa!ao de 1961. Promoção da L!O. 

Volantes, outro campeao 
Merc8 de invicta campanha, conquistou o Volantes.' brilhante

mente, o titulo de Qmpeão do futebol juvenil, ViQe, o Queimados. 

O expresso nao p~ra 
lá se vai o Miguel Couto, c6lore, em butea do bi..campeonato 

de futebol. Nem o Bclford Roxo, em casa, conseguiu mvi-lo. C:aiu 
como os OUtl'OL Nio existem prognó.tdcos antecipados em futebol. Ca· 
pricho.so, comama pregar boas peçu ao, entendidos. Porém, há um 
fato inconteste, no atual certame : o Miguel Couto é o grande favori
to, Nos outros jogo~ o XV de Novembro, que cada vez mal-1 se fir
ma, manteve a &ima posição de vice-líder, passando bem pelo Mes
quita; o Gigante venceu, dificil, ao Mercado, e num fraco ;ago, o 
Aliados derrotou o Queimado,, enquanto o Volantes, à espera dos 
pontos do "caso Telinho'". 'vai perdendo: o Uniio venceu-o. 

hgos de hoJe (3ª rodada do returno) 
Volantes x Aliadoo - XV de Novembro x União - Mercado 

X Queimados - Micuel Couto X Me,quit2 - Gicaote X FJhoo de 
lguassv. 

Rapidinhas 
O Mesquita tem novo presidente : o sr. JOK Quintino Neto, 

eleito aos 14 do corrente, em substituis-ão ao sr. Manoel Lopes Sodré. 
- Comemorou, ontem, 3 s anos de profícua existência o Gjgante. -
O Ttnis Clube não poderá representar Nova Jgu:wú no a-offo Celso 
Peçanha, de nataçio, promovido pela Secretaria de Edu~ção e Cultu 
n. - A JDD, da LID, está convocando pua esduecunentos o sr 
Joio M. Dias Filho, que arbiuou o Real x Iguasrú, upirantes de fute· 
boi de salão. - A LJD, ~e ano, diplomni ot técnlcos campeões. -
Será a 1 s, 26 e 17 de agAsto o cerume de volibol, !ste ano, tendo 
em disputa, apenas, IBC e JgUU1Ú. O Miguel C;:,uto jogará contra o 
Consuper. - A LID ~ú a reclamar as súmula, dos joçot A!iaJot x 
Queimados (1º quadro) e Espen.np. :x Filhos de lguassú (1uV'en1l). 

FilMÃCIAS DE PLANTÃO 
Faz.em hoje o plantão diurno as 

farmácias São Ger:aldo, rua Mare
chal Floriano, 2.118, tel. 111-J11 e 
Sio Daniel, tcl. 18 }· 

Casa de SaCade 
N. S. de 

Pensao a domldllo 
Tratar com Cremilda da 

A8sunçáo Simões. Serve tam
bém na mesa. Av. Gov. Ama
ral Pei:roto, 610. 

e Maternidade 

Fãtima 
Operações, Partos, Fraturas, Clinica Médica, Ralos X, 

Ftstoterapia, Ozfgento. 
SEll.VlÇO DE PRONTO SOCORRO DIA E NOITE 

Rua BernardlDo Melo, U65 - Tel. 251 - Nova ISU•H'1 

"AS M ll E UMA NOITES" 
Imponente baile a benellcio do LIR DE JESUS 
Data - 9 de &etembro de 1961, com a orqueatru Jo admt

ráveL maestro Osll'aldo Borba. 
Concur•o da Rainha da Bondade - As jovem AllJana L~cia 
da Silva Lobato, Marigôt Mlt,e e ,ltaria MagdalenadUia-

1,es Farl.a jd e1tllo em eua nobre tarefa tm prof as 
[,J (li/tinha• do Lar de Jesus. 

1teunlile1 p~paralórlaf - 1'údas as tnras-fetras, ds 20 hs .. 
na ttridincla do caltll Waldemlro de Faria Pereira. 

A vreaenra do• velhos e novos colaborodore• 
nos e,ttu.tf.a,ma. 

A comtullo agradece a tncentt.adora cooperoç4o que 
v,m rtcMndO da bondo111 ,octedade l!7Ua,suana. 

Domtogo, 80-Vd-l9tt 

Asp. Walter Azeredo da Silva O ~ue vai pelo E. C. I~ 
. Ontem pe/,a manhtJ,em bo

,,_,tu soúmtdade que se verí
f 1cou no estúdto ao C. R. Vas
co. da Gama, a numerosa e 
ljr1!hante t«rmu Gene1·al Sam
pui~ recebeu a declaração d• 
Aspirantes a Ofictat da Re
<erva d_o Erfrctto, constando 
,, refenda ,ol,,.idude de pus
,ogem úo Estandarte • ho
menagem. ao fundador dos 
C.P.O.R. - ten.-c./. [,uiz Arau
/º Co_,.,eia Ltma, leilUTll do 
,ol_etim alusivo, <nlTrga de 
uremí_os e dus espadus pt:lat
•11udr1.1thas, cançlio do C.J'.O.R. 
1 RJ), compromisso dos As
µirantes, desfile dêstes em 
onUrdincia à Bandeira e o 
/Q Carpo de Alunos. 

Walter Azeredo da Silva 
filho do casal Juvenal da su'. 
,;a ltfaria Jos~ de Azeredo 
Silva, fêz, no Cttntro de Pre
paração dos Oficiais da Re
<erva_, o Curso de Engenha
ria, integrando assim a tur
ma General Sampaio. Sua 
madrinha foi a srta. Ima
i-ulada de Luca Azeredo. 

O Asp. Walter Azeredo da 

DATAS ÍNTIMAS 
DR. OEOCLECIO MACHA· 

DO Fl!.-HO, Dia 25 deste, 
vtu CTan~correr o seu anivers4-
Ti.o nataUclo o dr. Deodécio 
Machado Filho, um dos c!int
cos mais competentes e concei· 
tu.adas nesta cidade, bem as
sim no Rfo de Janeiro, ond~ 
exerce sua atividade, há vários 
anos, no Hcspitat S011sa Aguiar. 

O d is ti n to aniversarian· 
te, que é também apreciado 
cronü-tr, o e u p a na Arcádia 
lguas.wana de Letras, como só
cio fundador-_ a Cadeira n. 2. 
Companheiros, colegas e ami
gos prestaTam-lhe noquele dia 
as homenagens que merece. 

Fize-ram anos neste mis: 
24, sr. OscaT Pereira Gomes, 

antigo tabelião do Cartório do 
3o Oficio dt!sta Comarca; 

24, sr. Hugo A rgenta; 
25, sra. Laura Freire de Ar

roda, digníssima espõsa do 
ilustre prefeito dr. Sebastião 
de AT,-uda Negreiros,· 

25, menina Kate, 7ilha. do sr. 
e sra. Altair Gomes Lavmas; 

25, menino Darci, filho do sr. 
e sra. Darci Sampaio de Aze
redo; 

25, menino Lino, filho do sr. 
e sra. Lino R. Hermtda: 

25, menina MaTia Cristina, 
neta do sr. e sra. Antenor 
Marcetino de Carvalho Jr.; 

26 jovem Atct de Oliveira; 
26

1 
mentno Márcio, filho do 

sr. ~ sra. dr. Cíat Br(to: 
26, farmaceutico Atva.ro No· 

ronha da costa, residente no 
Rio; 

26 sra Jandira Pastor, eSJ)Ô· 
14 do sr. Américo Pastor; 

Z1, ;ovem Roberto Sa~paio; 
21 menino Luiz Antonio, ft

tho do sr. e sra. tabelião Ro
dolfo Quaresma de Oliveira; 

27 menino HeUngton, fUho 
cto ;,. e ua. Irant Moreira; 

21 menino Marcílio, filho do 
,.,_ é sra. Joilo Qu.a.,.esma de 
Oliveira, Tesidentes em Belo 

Ho;!,z~':.,; TeTesinha Hermtda 

Ctff; ,ra Josefina Duarte de 
Al~eida; e1p6sa do sr. Joa.o 

de 17Al==~1:~ Guaraci, fUho do 
~'". ~ sra. Floduardo Ferreira 

da2Bc~::fna Karen, f«lha do 
ar. é na. AltaiT' Gomes Lavi~ 

ria;~ na Dulce RaunheHti Ih· 
beírÓ, e,"p6sa do sr. venceslau 

da2ft~~~- R.Jt:.°~ooru Clgltot· 
tt, ~tp6sa do ir. Rafael Gi-

ot~tf~rta. 1-Wda Marta. fUha 
do '.s-r. e sro. dr. Humberto 
Gentil Boroni: 

29 1rta. Léa Limo.; 
29; ,na. Lf'ottOr Gnevfnt', re-

Silva, que se revelou no 
C.P.O.n., por seu e.,f6rça, por 
,)lJa aplü:uçü.o e eralo cum
pridor de seus deveres, um 
dos valores mais e.rpressivos 

de nossa mocidade, jd está 
cursando, como tantos ou.
troa col.egas Aspirant,s a Ofi
cial, o 1" ano na Escola Na
cional de Engenharia. 

siden.te em Mesquita, 
29, menina Eugênia (lº a-ni

versáriol, Jrlha do sr, e sra. 
Edem José Fernandes. 

Fazem anos hoje: 

- dr. Luiz Russo; 
- menino ZiLmar, filho do 

sr. e sra. prof. Z. Paula Barros; 
- prof. José Maria Neves; 
- sra. Antônia Braz Sa,ntos, 

esp6sa do i.r. A ntõnio Santos 
Neto; 

- gimeas Maria da Glória 
e Maria dos Anjos Pereira à~ 
Menezes; 

- srta. Dilce Santana Gou
lart; 

- sr. Manoel Simões da Cos
ta, chefe da D. F. da Pr,fettu
ra local. 

Noivado 

O jovem João Batista de Sou
sa, filho do casal Honorino de 
Sousa. pediu em casamento, no 
dia 22 último, a prof.ª srta. Ivo
ne Façanha, ftlha do casal Jo 
sé Façonha. 

Aa.lven,rtos de cuameot ,, 

Fize1'Clm anos neste mês o
seguinte:i: casais : 

26, sr. e sra. Orlando Gon
ç<.lve~. residentes em A ngro 
dos Reis: 

26, !r. e sra. Sebastião Rabe
lo Guimarães; 

28, sr. e sra. Raul de Olivei 
ra I'inoco: 

29, sr. e sra. Juvenal Wilsor. 
dos Santos. 

Falecimento 

DEPARTAMENTO SOCIAL. - O quadr . 
com afm~l o grande UB:a.ile da Primuera" a s,e/ ~ -..._ 
Je _setcmbr'o. C:cm • form1d.ívd orquewa do 

I 

maeruo r~ --~ 
Rema gnnde amma~ão tocre • c.andida.us a.o titulo O,.,aJdo ~ 
P,ima':eu, desenv?lvcntio ~ôda., g~andc ~ proveitoso tra~ R.a~ 
.:::om 1uc, à maior e ma11 estreita cooperas-lo <om .. • ~ 
Clube. A úlum:a apura~io, re:aliuda a 24 dêste má i iruc~'lr li 
~.do de s~ votos para cada uma da, uucrit1.1 1~ rttq o !Ili, 
lema, lucílu de Freitas Lope!, f,.,bria Amelia P~cira T Jorc-~ 
~unhl, c~ntnndo-« l~ D.J m~a colocação, c::~rt t ~ 

.... ad.1. HoJe às zo horas. man uma noitt dançam, Hi-fi ~ "'
l_ mesma afluência e o _mamo lntt~We da, antecedcnt~ (!UC ~ 
mho _ que lhe vem dcd1cando a Vk.,-Presidêocia dos J ' ~Çll ~-" 

'-lo dia S de agôito pr6:ictmo ttrcmo, uma noite de nter~ ' 
1al, _corr. a rcali21çio de aoimaGo ubingoº cm prol da COt1V1,euci.• 
cand,chta Maria llmólia, talllPllli, 

TU!t1S)10 E E_!'Ct1BS0ES. - A clircçio do n.,._ 
co de Turumo e Ezcursoei prognmoo, pan o dia t} de-~.::;:_""" 
louro, uma excursão à cidade de Nova Fribwgo onde •r.~ 
guusuanos terão a opom.midadc de conhecer as ~·u-avm: 
Brasileira e travar conhecimento com o hospitakiro e ri4 
hquc~a pJrte ~o território _do ncn'? Estado. As rctttvu dt 
:>oderao ter faw com o d1t<tor G1lto do Nucimcoto Ili Jtde. 
Jo Clube, às 1

1 1-feíras, l., 10,;o horas, ou em seu ~tóri lllil 
Gcrúlio Varg:aJ, 179, diàríamcnte. o, C11111 

CINEllA. - Mais uma ..,,ão cinematogÚÍic.a 
00 

dia 
aglbto, quando .se:d exibido o 6timo fume "Abtives do mar'' 6,4 

hLSt6ri:a do f1mo10 c,critor Jack London e inttrpntaçio de 1'.°_ u 
un, Petc Graves e Gi1a Hall. -·r • 

ES í"ORTES. - Encerr:ado, tJO dia 27, o camptOQao 
p:a~ de futebol de ~lio, com a conquista, por pane do T. C. de 
qu1t:1, do honr050 mulo de campeio. O dubt mesquitcme 
título de 1961, uma vez. que desenvolveu, durante todo O mea:a 
dQ ca_mpeonato, ótima atuação. A d.errou de r"-fein. lonc, • 
desanimar, no~ deu novu fôrfas e ma.ior delt)o de proeegair • 
o_hada. Nos scguo~os qua~os o E. e;. I~ ~c:ançou lf'agnilia 
na, sagrando-se m~:ampeao do Murudp10, mvteto m umpcnia 
('ncerra~a.. Já na pr..Sxirna ~•-feira, dia 2 de :agôsc:o, tertrDOI 111 · 
?o treino. dos 1º ~ 2° quadro,, como inicio dOI prtpanÔ"1I 
JÔgo do dia s, q.uando o Clube mfre!lwá o G~io Pomo "" 
Gu:anabara. DeseJamos. nesta oportunidade, rcgmnr a dedicapo 
empenho com que Sé houveram 01 nos,os nlea.s e o ._ 
Gonçalves Cabral, na defesa das melhorn tndiçõa do Chak A 
dos. o nouo carinho e o nosso reconhecimento. -··- -

Obra ~~ ::~:o N. s. Aniversário 
Convite 

A Diretoria da Obra do &rço li M , 
ohoras de Nova lguassú para a no- li 1h15 da Cmdral convida .., umas. Se· 1 esqu,~enM 
v.a reunião, no dia I de agdsto de 
r961, is IS horas, no S:alão da Ca· 
tedraJ, para ultimar os preparaciv01 Hoje eontonn, j4 
da festa desta Innicuição. mos, e;t4 em fula• 

Profund:imente agradecidu rio "Jlfe1quUnut'', 
" ·1· d e t B '1· i rondo o ,eu 6" ,ua!"11a e as ro ~rio tn , Grande thurNUt;O , 
Pre,!dentc. - Lnudorn,:a Ma- co1'.!lam do pra~• 

na de A rola Leilo, D1reton. horas, no C,,Uglo 

Obra do Berço N. S. d1 
Carmo da Catedral de 

Nova lguassú 
Convite 

Lrile, 
Abraço, • 110NI 

para os colega, do • 
tense". 

ff omeoage1 a 
A Dirctoría convida o público 

em geral p.:ara a tc.sta em benefício Ka 1edt do ~'!!',. 
1, •Obra do Berço•, a rcaJi..,.... bro (f'oue), A.,,...,,_ 
Jomingo,dia r3de ag&to de 196 1, je, a partir da1 I! 
10 pitio da Catedral, às 17 horas, cantor_ lndti~ Ld'Dll, 
·om leilão, fogos e música. lá anwersanan O, 

Nova lgua"ú, 26-7-1961. 
lfarilia de Castro Bertolini, 
"r<·sidcnte. - Laudomira Ma

ria de Arta leão, Dirctor.i. 

CLAUDIO CARLOS ACIOLY 1 
ADVOGADO 

1 
Dllr:ameote du t,30 AI 11,SQ b,.. 

e dU 18 AI 19 ha. 
Edll. e, .. 1,-1at-s.1u so, , sot 

t Mário AI ves Bastos 

De quarta para quinta-feira 
última faleceu sUbitomente, en 
sua residência, o sr. Edson Bou
ças Kfffer, solteiro, de 53 anos 
Era filho do sr. Heitor Ki//eT 
e pessoa relacionada e benqub
ta nesta cidade, onde ocupaVi 
0 ca1'go de tesoureiro no Tat 
twa Ramakri.!hna. 

A missa. de 7° dia será quar 
ta-feira próxima, às 8 h0ras 
na Capela de S. Jorge e N. S 
de Fótima. Cot1.l'idam·se ami· 
aos do extinto para o ato. 

Irene d:a Silva &stõf, filha e de. 
mais parentes comunicam o faleci• 
1nento de seu esp&o e pai, MÁ· 
RIO ALVES BASTOS, e convidam 
,'.)ar:a a miu-:a de 7° dia a rcali2ar
,e di:a } de agôno, .l.s 9 hora,, na 
Cucdral desta cid.1dc. E antcd~m 
1gndccimentos aos que compare

José f róes Machado 
ADVOGADO 

Oilri:amente, d:&i 9 is 1 2 hor:as 
Rua dr. Gctullo Vargu, 35 

0 and.- TeJ. 282-N. Jguacu 

Reunião da AU 
oeverâ rf'alizar-se na -pr6.n· 

ma 5ª·f~t1'a, dia 3, às 21 ho~a_s 
a reunião mt>nsal da A readi .. 
lguassu,:tna d~ Le-tra.t, que v<.11 

comf'rnorar a 11 de agfüto a 
pauaaem dv seu 6° antveriá
rlo de fundação 

.:crcm. 
Nova JgulllÚ, 18-7 - 61. 

t nmélia Kel~y Marques 
(Mf11a do 20° ano) 

_Mari:a Af!"tlia Kdl)' Marques 
ff1loe-1) _conv1d.a H penou amig.u 
j)lU .umt rcm l miSfa que manda 
rc-2:ar por alm:a de su:a uudou mie. 
P,of•. AMELI/1 KELL y MAR
QUES, no próximo dia f de •gÔ1• 
to, li 8 hous, na Catedral de S:an• 
to Ant~nio. E apresc-nt.1 dc1de já 
agrade.:1rn~nco1 a quantot comp-1• 
rc1:erem • euc- .ato de fi c.ruti. 

Nova reua•ú, julho. 19,r. 
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(ofA IG u As s Ú, N :~::~~~~:~~~;~ 
d 

de S. Sah'4doT, diTetor do jorntJl OdoT;'1 Pediu"ffie tu· 

é e n U, m e r os gant::ar o G r émio Ba.tano de TrOt>a T ~. !.e õea muni-

ltra v S .. 1 
ge,rõe,. Sugeri qu• fo ... ,m or~aniza~:.,· ce depois d• 
t'lpat.1 que f ormariam o Grfmio E!to • ia Junda:r 
fundadru alguntt Grêmios Estaduai$. poder-,e, também 
o Grémio Brasileiro de T,ro1,ado~r b/~~e; rorodo-re•., 

Ab 1 B L 1 que entrau e em contacto com o u eu nome tam· 
e or ges ea Mineiros • que f l:es,e um apélo /em m nome - caso 

fF.,peclal rara o CORREJO DA LA V OURA) bi'l'J..eara, que f ,se clube mudasse O ""nom•e,se uni-
po.ss{vel _ para Grémio, a frna de que d 

de Nova lgu,uti, criado em J.'l de ;aneiro 
o AfvntciP'° ces dos desmembramentos para .formação 

,.,,. _p.,s_.suUld ª;uqut" de Ca.·das (criado em 31 de dezem-
11 .,...clJ>•OI • um• 6rea dt 464 km.2) e Nilópolls e São 
li' li J91J, CO'" Do~ criados em 20 de 3unhn de 1947. com :ÍO: ~ Jf,.,th J:~m.2. reipectít•amente), uma área de l .2~4 
-...... dt ti _t vo ,nuntdpfo ftumtncmse em superJkie, pou 
~ rra o oito inte ordem : Campos, com 4.407; Macal, com 
~"' 0 ·~om 2282: São Joã.o da Barra., com J.565; Mar
~ ~p,runo, com 1404· Rezende, com 1.393: e Vauoura.s. 
~ dt l'alffl("°;uualm~nt~ •. possui uma. área de 753 km2, ape· 
- JJ!JS k~.SI o do rerr,tório do Estado, e fica situado na 
-- nJarn ti d:nominada "Baixada. da Guanabara", à qual 
- °"°"ta:ottras de Macacu, com 1.052 km2; Duque ~e 

formidade de desi gnações e assímí rutur;~'Jl~~~~dd~,.:!
U' ser fundado o Grémio Bra.d eirn d d i ·: 
Lembrei também que o vocábulo TrouadOT po e r" g 
naT in!s idéit.1s diferente.s : 1 - O autor de t,-ovas qua
dra dt ve~so.s seti.,sflab~s); 2 - o cantador v~~~::ª;; ~~= 
ralmente 1mprovisador, 3 - e o autor de. ·s os 
lhetins (e.,pecia!mente no Nordeste). A.ss-1m, poi , 
Orém.i.os a ser.em fundados teriam ~ue let•ar e m con
.sid~ração tal fato e, talvez, organizarem tré.it .,eções 

diferentes nos .seiu Estnt~~s.:_ 

E por falar em trovo.dores : A ugusta Campos ~ 
trovad:>ra cearense, re"'i.dente no Rio de _Janeiro, publ~· 
ca.rá brei:emente .seu livro d_e e.~tréia . ... somente conStl· 
tuido de trol'as. Chamar.se-a: Rondo . ~ ai com 565 km2; Magé, com 626 km2, Nll6pohs, 

~ ::::~34 km2; São Gonçolo, com Zzt kmZ, e São João 

•Jflrlli, ,cd, do Município,. isto é, a cidade de Nova lguassú, 1 A. AfRANI0 PEIXOTO A l9 de jl.lnhO de 1891, e~tá situada a 25,8m.s de ai. 
~ ,m sicão geogrófica é de 2ZO 45' e 31'' de latitude S. 
illii!' 1 nas?~ de longitude W. de Greenwich. Sua dblâncla A R Q U I T E T O 
1~ do Eitado, Niterói, é de 35,3 km por estrada de f•r· 
• c,,,tral do s,a,ilJ. e de 35 km pela Rodovia Pres. Du- _ Projeto . . . . . . . . . . . . . . 1 °,0 

11IJ. F~ dl1táncios devem ser induldos os 6 km que con,- - l' rojeto, fiscalizoçao e responsabilidade . 3 • • 
... , rravmio da Bola de Guanabara, do Rio de Janeiro _ Administração , . . . . J(J • 0 ... flr")i. tm lancha da Frota_ C?ri~ca, o que peTfaz um : r:; • 41 k"!i .,,. linha reta, tol dastánc,a passa a ser de 38,8 1 Travessa 13 de Março, 118/304 
iã•

0
-::j,,o CU Nova lgu0$sÚ limita.•se, ª? n?rte, com !..,_..,._..,,_..,...,. ____ ..,...,....., __ ..,. _____ """' 

Nova Jguassú 

-'"pior de Paulo de Fronffn (antigo mun,clp,o de Ro
e Mtgud Prrtira (e:r.<fistrito de Vassouras); ao 3'.ul. com TROVAS 

,íoo,ldl>iO• de S/io João de Menti e Nil6polis e o Eatado da 
:.=;na; a le•k, con, o município de D/l.QUe de. Caxiaa; e 

D6i muito mais que a tortura 
De intcrmioávd dcgrêdo, 
Lembr.ir que a melhor ventura 
fjcou perdida tão cêdo ! 

...., com a, municípios de ltagual e Paracamb, (recém· 
:...,. Albn da, ffder dutritais, cujo desenvolvimento é aa-• ....,.1 0 Municlpio conta com muitos bairros e locall<la· 

SauJade ! Ressurreição 
de um tempo, um dia. um mo~ 

[mentol Hélio Teixeira 
• _. :' Adnanópolb, Al;ezur, A mbaí, Andrade A rauJc,, 
..,. l/ffllCG, Auslin, Babl, Bairro do Luz, Banco de Areia, Faculha do coração 
........ Belfurd-Ro:ro (4° distrito); Cobuçu, Cachoeiras, Caloa- nu cinza, do pensamento! 

... 
Sonhar, apenas sonhar, 

Antônio Maria 
1r,Qillf6,,da, Campo Alegre, Campo do Banha, Caonze (K-11), 
.,.... (Eng. Pedreira), Carlos Sampaio, Chacrinha, Chatu
• Dr. Affl4TGI, Ecuon Passo,, Figueira, Gov. Amaral Peixoto, 
-..,u,. Igua,nl Velho, lpiranoa, Jt.aipu, Japeri (60 distrito, Se Sio Tomé, que era s.1nto, 
_, Bdhnl, Juriti, .,adurelra (e1trado), Marapicu, Mesquita 

- Consôlo de muita gente ! 
Aos que não podem comprar1 

os sonhos dão de presente, 

,_,.,,), Miguel Coulo, MoQ~ Morr_o Agudo (Com. Soa- Duvidou ~o pr6prio olhar, 
• Jl'om Aurora. Nova lgua.uu Uº dutnto). Papa vento, PaF- Quem mats, então, neste mundo, 

Válter José Faé 

Sl'lliz, Parq"" Flora, Piam, Poue (e.irada)! ~ralá (aratl11a · Deixar:\ ..te duvidar ?1 
Allldnio de Jacvtlfll/a"), Queimados (2" d11tnto), Reprisa .• 

DDooo, Rocha Sobrinho, Santa Eugênia (balM'o), Santa Ri· · Soares da Cunha PENSAMENTOS 
a,. Ant6nlo, S. Bento, S. Bemardo, S. Pedro, Saudade, So· 

Teófilo CUnha, Tinguá, Trfs C~raçõer, Trilhos, Vila 
, Vila de C41Xl (3° distrito, o mesmo que "José Bu· Se a vjda n~o n-ls val bem, 

1, Vila NOt>a, VIia Operária, etc.. /alguns dêsres nomes 
do mapa do E,tado, organizado no 1101/b'no Miguel 

1111 .1958, porque IÕ.o !ocalid4clea fmpoFtante,, 1'e1taçõa'' 

A velhice aproxima as criaturas 
da religião; a uma.s, pela ceneza; 
a outt•s, pela dúvida. - LUCIA· 
NO DOS ANJOS. 

.,.,...,. ela E. F. c. B. ou do E. F. Rio Douro). 
fOlllllldo-re por base Nirer61, que está situado na mes• 

•- fisiográfica (da Baixada, formada pela Bala de Gu<,. 
1, lnw que aceitar os dodoa fornecido• pelo Conaelho 

de E1tatfttica, r.elativos ao ano de 1955, seguintes: -
coml>ffll(ldaJ da &emperatlll'& do ar: 22" C. no inverno * il<""oJ, chegando até a mínima, 11,8º C. (noites de 26 

Y • ilm/lo), 23,5" C. na primaver.a (mês de setembro); 26.Sº 

nOIIOI amieo, se vão. 
De um modo é tottC que vem 
Que êle, amigo. não são. 

Afon10 F. Coita . . . 
O aeu sangue virou águ2, 

txplica o doutor ao doente. 
- Maa água eu nunca bebi ! 
Só se virou água.:arJenct. 

-o-
Ex:istcm tantos caractcre.s qu.tn· 

tas são as caras no mundo. -
OvlDIO. 

-0-
0 amor que vai crescendo lenta· 

mente, por etapas, se parece dema. 
siado com a amizade, para ser uma 

paixão violenta. - LA-BRUYtRE . ., omJo trni, de dezembro), chegando até a máxima 38" C. 
lZ de dezentbroJ; e 27,8" C. no outono (mé, de março); 

9lllrt • "'4 pres.ão -atmosférica, observada na mesma base, Augusto Linhares 
: ;"" (itJ a 31 de janeiro) dt 1.010,4 mb, e no inverno (3 e, • , • GILTO DO NASCIMENTO 

"'6,toJ de l.OJB,6 mb .. Sua maior umidade (do ar) ocorre Como a Ventura, estou vendo 
• __, de m41'ÇO, abril, maio e junho, registando 15 e 74 º;O, 

Deopacbanle Oficial 
Trata-se de Lloençae de 
Velculoa e Carteiras de 

Motorteta 
'-----:at.::". nebulo1Jd&de nos meses de outu~ro, novembTo, 

• lllllriro, indo de 1,7 a 1,0, do que resulta uma eva= que ..,; n11m curcendo de outubro até março, para 
611 ' IOO.S m/m, e chuvas que •• precipitam, no período 
,-~· atingindo máximas nos mese, de abril /66,7 m/m) 

- --• (61,7 m/m), com lntensidad<! e constância. 

(Continua na s• piglna) 

Dra. Cleomar Martins Duque 
OJB!/;) Dou,;a, de Senhoras - Partos - Pré-Natal 

DE PARTO PSJCO-PROALÃTICO (Pano S<m Dó,) 

T <rçu, quinw e sábados, du I l à, 17 horas 

IZSa::/~LTóRJO: Rua Getúlio Vargas, 58, sala 23 
,\CIJ.: Rua Juvenal Valadares, 32C-Nova lgw.ssú 

MlrfMA S. A. ln~ústria e Comércio .. 
• Comunicacão 

C..trclo, aos Bancos e à distinta clientela 
~ IIOPEJ!A. S , 
- do Rio d j A Industria e Comércio, com sede na ci-

~

!llario Com/ a11etro, na rua SO.o Crút6vâo n. J /18, 
dore, reio, aos Bancos, aos seu, distintos clientes e 

~

,,,,,e::;ie, lendo em vista a concentração e maior 
•oltieu ~ /f' seu, negócios no Estado d,i Guana-

13 de M ngutr sua ftUal de .\'ova Jguassú, na 
(11441, arço n. ,flJJi2. 

~d,~~ nutras tnformacoes, bem como todo• os 
... --; ~dtdo, ança,, pagamento,, correspondencia ele., 

"· ~ 118113 em
11 

iua filüil na Avenida dos nemocrtili
- elefone 30.{í().[,5, 

A. DIRETO.EU.& 

.er u mbém teu coração; 
,6 passa por mim correndo, 
nunca me deu 2ttnçio ... 

Adauto Gondlm 

Roa dr, Oetullo Vargaa, 179 
Nova lgoaeell 

Associação dos 
Imóveis de 

Proprietários 
Nova lguassú 

de 

A Diretoria comunica aos srs. Associados que já estão fun. 
cion~nd? o Depanamento Jurídico e o Departamento de Assis
tência Junto à, Repartições Públicas. - O primeiro atende às 
tcrfat,. quinua-feira.s e sábados, entre 9 e u horas, na av . Ama
ral Petxoto, 136, tel. 178, sobrado. O segundo, diàriamente, en
tre 9 e 17 horas, no mesmo cndcrêço. 

1 <ONSERV ATÕRIO BRASILEIRO OE MOSICA 
Departamento de "º" lguassíi 

OftCIALIZADO 
&u Beruardlno Melo, 1581 

Aoham-ae abertas ae matrloolae ooe seguintes ooreoe • 
Jnlotaç&o Moalcal (deede , anos), Pr&-teórtoo, Teoria; 
Barmoola, ffletórla da Mlleloa, Plano, Violino, Acor
deon. Canto, Canto Coral, Ballet e Joetrumeotoa de aOpro. 

COHFEITARU ELITE PlHIFIC!ÇiO 
Docee rtnoa Biscoitos de todaa ae qoallda• 

dea. P4o quoote a toda bora. Elpeolal 
n!4 moldo 6 vis ta do h'eauêL 

Aoottam-se eocomeodaa para reatai 
Irmãos Carvalho 

.. llarecbl Pioria.ao, 1946 - fel. ZSZ - Nova lcuass4 

O mal educado 
d ·d O homem mal .tabe que ~nttro-u em 

DEPOIS e~cisc1 o, Ucado transbordado de surprésa, n iu o 
u.m mu o com~as ue mais t4rde, mostrardo ªº" ,.,. 
fantá&ti~asi ª!:e que qél/ é dotado d~ caTacter es moTfn,

melhantu_ PT .r m ·fr-ke-ts ou r.aau~ Sóment f' o Jato d_e et~ , .,.,. ~1
0
~':~!u:•~0r:.~~·~.,0s:, o perjf!ito· traÍ~lhc. da NoitHe:a já é uni,J 

surpr,;;ª~:rt remamrnte confuso $Ober-se o ctrto ,sól)re a.s o71f'rtr-
&es suce.ssh,as de tf>do o desni.Tolar de . st.la completa Jo~mu· 

ç ~ a com poSi('ão e~sencta l da conJor m1dr.de de .seu esp,rltt , 
~~dat•ia, passo, por arhitrariedade, 1iensar ~õbre .º assunto. d 3

-

to que também ,ou homem e _estou lança do ao LtcOT :suare d~ 
m Tegime que me dá fsse d1retto . 

u Após u m p eriodo p equmo, o homem j á come('a a mOS· 
trar através de atos natu.rClb, o que ele é realmente. Todos o.t seu; observadore~ podem, consequentemente, posn~tr os dados 

cessário.s para colocá lo em uma máquina retift~adora. d~ 
n e do que esta só sirva paTO: repare.i r a s car acttrhticas maléj1-
~~. pots 01 benl/ tcas êLe p róprio poderá odotá..-las, bem como 

aptt/e~t~:!~~mos que é.u e homem haja trazido, em grande 
parte da extensão de seu espírito, e.r~l~.s ivarnente car~cteH•S 
maléficos. como, por t-.remplo, o. malef1c10 <la cleph>momo Es~ 
ta é uma. doençn psíquica a~saz interes,ante para quem 9osta 
de amadurecer o espi rita e.\tuda.ndo os defeito_s _ do., espi_rito1 
verdes e vazios. Porém, como criaT a imper/~1ça.o é ampha.r a 
perfeição refletida na pureza da fôrça virgem do pensam~nto 
e da visão~ estudar aquela é cre~cer para v er. 

Aprov eitando a oportunidade de cr~sc~r paFa ver, mos· 
traTei dois e:remplos tntereuantes: o p_rn~e~ro aconteceu no 
dia 25 de junho, ao surpreender um 1ndunduo., apa.Tentand? 
quarenta anos de idade, re ,_,i:,tando 0.111 bolsos do_ meu paleto. 
Após a repreensão, éle demonstrou todo o .,eu .cmbmo na to~o
moção de uma mesa de vidro e nos atos patético.s de eloquen-

cta ag~a:;gundo se i,erificoa no dia 7 de julho, ao. Jr?g~r ? 
,eu filho. menor de no-ce a.nos, praticando a mesma: indi!c1pt1: 
na. Entretanto, ainda. pos.suo dúvidas ~ôbre a ~atéria. No.o ~el 
se os exemplos ucima são fato., de manffestaçao cleptomania· 
ca. ou deficiência educacional. Porisso, quero crer que o prl· 
meiTo não esteji enquadrado totalmente naquela doença de e~· 
pírito. Apena_., posso afirmar que. em grande parte do cont!u· 
do espiritual daquéle individuo, o~ sêres C01\Servadores da eti
ca da moral e da educaç·ào não palmilharam . 

' Quanto ao segundo exemplo, a segunda hipótese é gua• 
se que certa. Pois na face daquela criança es~á estampado o 
êrro generalizado e as linhas negras da hereditariedade. 

Finalmente, a êsses indii;íduos eu aconselho a pa:s10-
rem o cérebro pela mdquina mundial de retificaçà? e simultd
neamente não praticarem atos de desonestidade, visto que nos 
meus bolsos não há petróleo nem pedras preciosas. 

Fernando Soarl:!s de Lima 

ASSOCllÇiO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
NOYll IGUassq, DE 

Comunicacão 
A Associação Comercial e Indl.l.!-trial de Nova Jguassú 

torna público ao comércio e 3. indúnria1 em geral. e aos ,eu, 
associado,. em panicular, que nada tem ;i ver com as gcnõts 
que vêm sendo feitas nesta cidade, respeltannmente à cri2çio 
do Corpo de Bombeiros e, em consequ!ncia, se e'<ime de 
qualquer responsabilidade referente a~ mesmo. 

Nova lguassó, 20 de julho de 1961. 

A DIRETORIA 

.1 

RAOl -0 
Por Nelson Medeiros 

Você sabia? 
Que o bom colega Joacy Cardoso, o mais antigo rd

dio-operador da Solimiie_s, e, nu türre, o dedicado Antero 
Piato, süo ambos merecedores da nossa admiracao, poú 
ludo fazem para q11c nossos fH"0f/rt11nas ehrgueru un ~·eus 
1·eceptore$ 1f)(í 11 

0 r' 

Edscm ~osta 
t: um rapaz de yrande 11lilidnde nn Salim,i,•s, por

teiro, zelarlor e coutru-reara. Em bret.1e /ançani u1n lrlo 
de «rock» sob a ~ua direcão. Sall'I' êle ! 

Alves Filho 
Em G>tl11hro pró;imo •<orrespondê11cia ,lfusical• 

complelará seu UJO (tn iuersário, e uest,l ocusiiio Afl,es !•i
lho a_µresenlarâ 1w 1 1,rograma lodo especial, qun11do rie,,
fllara o tJ ra ncies <:urluzes d o Rádio carioca e nallli.,ta t:O· 
mo: .lO$é Or/a11clo, H,, ro ldo José, !,ti/a Sill'll , · <>,u1111· .\'a-
1•arro, .Jost- l .npez, ('/ti11<1io de Ba rros, Rdu .lfarlius e ou
l ros. Salm; 4'. f'urrnq1odê11<'ia Jfu. sical» ! 

DRA. CYRA PAPALEO MONTES 
ME:D ICA 

Doenças de Senhoras - Partos - Pré-Natal 
Horário : Segund:i.s, quutas e sextas.feiras, das I s às 1 S ho ras 

CON~UL TÓRIO , 
Trcv. Rosinda Martins, 71, sala 305 Not 1a l guassú. 

DR. ALCINDO RAPNAEL 
ADVOCACIA E CONTABUJDADE 

Dlàrlamente das 8 às 17 horas 
Contratos, Dtstratos, Falências e Conoordatas 

Rua dr. Pauto frontln, 101 - Mova lsuasd 



... 
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f?.efeitura - ai de Novalguassú 
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1 Ordens de Servl(o 
O .Ptt\cit,"'\ Mun1d~I d.e N,_ova Jgu~ssú, Mando du ttribui,iie\ 1 

0 
.. 

Dweto n. 418, tlt 11 dt julho dt 1961 

Não CIIIPrt sem 
preçts das Casas 

(ll: lhe s.-,> conftr1du ~la lt-g1daç~o em ,·1gor, e mais. tendo tl"(l viq1 N 14 I, de 21 ft--61. Admito. como ex traoumerlrlo 
• qu~. p:e<:eitu• o arti~o ~· 1•, do Oecrrto-lti n. 68',. de I dt- dlar ls\a. \V.ldlr Ribeiro de Silva, para t-Xerce-r • fuotlo de 

casas 
t.:.vcr,1N de 19.,n, Varredor, rderêocta 25 (c1S 2t,k.HXI). a partir de ; do cornntt 

D f C R r T A' a,êe floondo lot ,do na Turma 13 

L\I\ tovo 

a,. Nile Peçaaba, esq. com lmaral P1i111t 
NO \A IGU.\S<,(• 

Art. , -. - Pi~ cri:a<l:a na Tabela de t\tranumer.i.rioi menial ist:i., Nº 172 dt 21 6~6\ . - " Ô~lto, com.o ,xtn,numtràrto 1 
• r~ovada pelo Decreto n. 401, de S dt maio do cornntf" ano. ltma dlarl9lt1. Sinés10 Ambrósio de ~ .. nun .. , P•n f-Xtrc-•r -. fu.n\ãu 
f,) função de \1<C2J>f,g,..fo , r<forrnc1a \1111. na lnsr<toria Gtral de de Ayx llor de hcllhelro, rdcr•oolo 26 (rr, 210.00J, o part11 
Kendu-Fi.sc.alizaçi o. de l ." d! m8io 6ltlm o ftcaodo lotado oa Tu,ma '.l. --------------""'*""-""''""'""""""'=-·--li 

Art. 1• - O ptttcnt• Decreto rrodu1irá eleitos a partir de u N 173 de 21 6 61. - Admito, oomo •xtroou'Tler6rk -
d• junho último. dlarlst•, Manoel Ch•&os R bPlro, paro • x•n:er • tunçlo d• Juizo de D11eito da 1• Vara da (omarct de "º'ª 

Art. 3• - Revogam-'.< a, disposições em contrlrio. Feitor. reterenolo 29 (01$ 2~0.00, • porur de 8 do oorreot• Estado do Rfo de Janeiro - (Cort6rlo do,,....._, 
mês, ficando lotado oe Turma 24 --

Prcloitura Municipal de "/ou lguaioú, 11 de julho de 19t1 Nº 174, de 21-6-61. _ Floo transftrldo O Flsool de Agu•a E C) I_T_A_ '9 
SEBASTIÃO DB ARRUDA NEGREIROS - Prefelfo Avelino de Souzo. da refet êoo1a 27 º'"' 22000) p•r• e refe-

rênolo 29 '' r, 240,00), e partir de 1!1 do corr~nte mêl. 

Alo cio sr. Prelello Munlclpal 
10-7-61. - R.esolvt r.omeu, de acôrdo com o artigo Jl, item 

Ili, ela Rcsoluç.io n. 641, de 16 de agôsto de 195S (f.uruto dos Fun• 
cion5rios Municipais), Gcrson Ta\·na, par:1; exercer, interinamente, o 
cargo de Fiscal de Rendas, dauc 1, do Quadro U, vago em vinude da 
"º"'"?º dt Gclby Ribtiro da Siln, a partir de S do corrente "'"· 

SEBASTIÃO DB ARRUDA NEGREIROS Prefeito 

N° 176 de 21-6-61. - Admito, oomo •xtnnumerérlo de Notlflca(IO e <ita(IO d, Elza ferreira da,_ 
dlorlata, Otévlo H1&1no do ~llvo pan •urotr o luação d• d 20 d -. 
Caplnador, re!orênola 25 (01$ 20000), o p,rtlr de 25,5/61, !.- com 0 prazo 8 vinte ( ) ias, a req., .... 
cindo lotado no Turma :J:l e dlapeoaodo do !uoçlo anterior. Alevlno Pereira da Costa, na lorma 1b1'-o·. 

Nº 176 de 23-6-61. - Admito, oomo extranumerérlo 11 

diarista, Gerel~o Polvo, p,ra ,xeroer a tunção de Pintor, r.,.. o dr. Enéae Ma,zano. Juiz de o :relto da 
ferêncla 29 (o,, 240,00) • p rtlr de 15 do oorreote mês, 11- \'ara da Comarca de N .. va lguat•ll. E,tado do Rio• 
oondo lotado 0 • Turma 29. netro. em exerclolo, na forma da l.et, etc. 

Nº 1i7, de 23-6-61. - Admito, como , xtraoumerérloe Foz &abar aoJ que o preaeote edll&I ma 11 
dlarl•t•a. para exercerem • fuoçlo de Csplnodor. re!uêoclo conbectmeoto tiverem, , xpMldo noa autoa de 1~ la 
2S (o,S 200,001, Joaquim Luooa deSouzo e Sebaat'lo de Avllo, quite em que é au!or AlcvlJ.o Pereira da 1011& 1 ,t 

Porlarlal do sr. Prefeito Munlclpal 8 partir de 16 do oorrenle mês. tioondo lotados no Turm. 2!I Fétrelra rta Ctata. qoe traoollam por •• ,. Jo!Jo I C. 
N• 178, de 23-6-61. - Admito, oomo extronumerérto dia· do 40 Olfclo, pelo pr,aeote f,ca a relrrtda r6 aooam.1 

rlata, Wald•mlro Qu,,ioo, poro •xen:rr • tuoçlo de Capino- cttadr p ra c ' êocta do ••11olote : - PETIC'\O D8 n, li 
dor. rtterêoolo 26 (o,$ 21000) • perllr de 16 do oorr,nte _ Exwo ar. dr Ju z de Direito da 1•. Van dNlo r.. 
mês, tirando lotado ne Turma 20. ra. - Alevlno Pereira da Coita, autor nna aulol à A4I 

14·7~1. - Retolvc dtlpcrua.r, por ter aceito função incompa· 
1i,·el. Antônio Xn;er Ouane, da função de Au, ili:ar de Escrituririo. 
rtfer!nc:ia XX\\'111, e~,ranumedrio mensali$U, a r anir de u de iu· 
nho sltimo, 

14 .. 7~1. - Reso!ve admitir, nos ttrmru do iinigo 14, combi 
nado com o 1nigo JS, do Decreto.lei n. 687, de t de fevereiro de 
1943, Antbnio Xavier Duarte , para txucer como e>i.1ranumrrário men· 
S1li,ra o função de •Mecanógrafo", referência \Lll1, criada pelo Oe 
Htto n. 41 S, de J 1 do corrente mf'S, a panir do u de junho último, 

I4-1-61. - Resol\'"e admitir, nos t!rmos do artigo 14, combi
nado com o mico • J, do ~eto--lei n. 687, de I de fe\·ereiro de 
194), Thomlt de Cuuo l'ueira :Setto, Gibon Rangel Provençano • 
Jost \'"aldtvino Gomn, pa.rai ex,rc«em como e"uanurr.cririos mensal1s· 
t "· o funçlo d• • Mcc>nóv•fo•, reftrincia XLIII, cnad. pelo D<em o 
n, -417. de 11 de junho último, a panir da mesm:a dau. 

17-7-61. - RtSOlve cancelar a licença para tratamento de_ saú
de, concedida ao funcionl.rio H~io de C..tro Rocha, por poruna d• 
1t de junho 61rimo. correspondente ao pcrlodo de u-6 a 11-7-61. 

17·7-61. - Resolve cancelar, nos t~rmos do anigo 1131 da Re· 
50lução n. 641, de 26 de agôst:o de 19s8, a. licença para tratar de in
ttrêael pa.rricularet, concedida ao Oíid:al Administntivo, classe 1. do 
Quadro TI, Luzia Xavier Belfort, a panir de 1 do corrtntt mês. 

18•7-61 . - Raolvc su•pcoder por )O dias. nos t;rmos _do ar
tigo 2u, padc,afo único, da RH<>!ução n. 642. de 26 de. :agt.sto dt 
19s 8 e em íact da rtpr~tntação do sr. Chefe dos Serviços Indus
triais, feita unv!t do Oíício n. 7/96r, de 17 do corrente ~ês, o En
carrepdo d< Lubrificação, padrio D, Onc!lio Martins ela Solva • p>r· 
rir da mtSma daca. 

SBBASTlÃO DE ARRUDA NEGREIROS-Prefeito 

.. 13 4 z ar Sã o 1? a u 1 o 
,au .... ftnAS, LouÇAS. MATUIAL (l.tTn .. o. 

CISIM I AIOOOS UCOLAW 

,relaelra • AseYedo 
••· RII• Pec••lla. •• - Telef•ae 31ia.J20 

MOVA IOUASIO L l)r> IIO 

Laboral6rlo 
Slo 

ele Aúllsu Cllnlcas 

Geraldo 
DR. JOS2 LUIZ RIBEIRO 

N° 179. de 2S fi-61. -Admito, oomo extranumerário de De,qulte, que move contra •ua mulher. •lllllptlt 
dlarlato, Jerônimo Ferrtlro. p,ra • x•rcer • funçlo de Copl- eeote , xpor e requ•ru a V. Exa. o eegulDte • 1 -
oadc,r referênolo 25 (or$ 200,00). • partir de :ll de moto 6.ltl- p·lmelru oe eetenollro de 19'0 realizou-.... •-
mo. facaodo lotado na Turma 33. Au~ltoola de C ,nctllaçlo, p·•aldlda p•lo llll ,m 

N° 180 de 23-6 61. - Admito, oomo txtrooumertrlo tuto dr p.,dro Joaé Alex,odrd Arruda Ploto do Flll!I; 
dlorlata, Céaor Sabloo do Silvo, paro txeroer a !uoçlo de I..•- Que. como dlepiie o a,l 41 da Orgaaluçlo , 
plnador reterêacla 26 (e,<; 210,IJO), a p,rtlr de 16 do oorren1t ao E·hd, do Rio, 01 dr•. Jutz•1 :!ubat11uto1 11tlo 
mês, t,oando lotado oa Turma 20, doa de pr,aldlt talo aodlêodu; 3 - Q 1e ,....

N• 181 de 27-Í>-61 - Admito, como extrooumerjrfos de 113. 12 a audlêucla oerla de •Coac11l1çl<• 1 IIO 
dlorlatn, Mourllla L mo, pon txorN"r • funçlo d~ • uxlll.r de Jmp•·ulb lldad, •, coof,,rme u n,. 15 dDI mt-
de Eoalno, oom a <>leria ae e,, 135.00. • partir de 59/N61, • De.t•rt ·, é a preaente a V. Exa., para que, u 11111 
p•r• exeroerem a função de Se1v,ntt, com a dlArla de c,S lei, de,lgoe novomeot .. dia eh ra para • ttal!h!III 
70 00 a p ,rtlr de ll/6,61, Maria da Penha s,ntono e Eoedlno dita auotêncla. Têrmoo em que. P. deferlmulo Non -
Rodrl1u•1 Ellotérlo. ed 8 oe marco de 1961, (a•.) Odlloa Aatnor de 

Nº 182. de 27-6-61. - Admito, oomo extraoumerA,lo 1cl1cltador DESPACHO : - J, e deelgnem.,, la 
ilarlata. Aloldea de Ollvelro. paro txercer I tuoçlo de Copl- (u.) Mara,n ,. PETIÇÃO DE FLS 21 : - Exmo. •· á 
oodor, r•f•rêoolo 2S (o,(; 2000 ), a partir de 30 5 '61, locando de D.rello da 1•. Vara d<Sla Comaree. Al1Ttao 
lotado na Turmo 33. Co,ta, 001 auto• da Açlo de Oe,qolte que 

Nº 18-'l. de 2'7·6-61. - Admito, como extnnumer6rlo aoa mulher, vem expor e requerer a V. ED, o 
dlrloto Amarlo Slg .. lea, paro txeroer • !unção de Plotor, r.,.. 1 _ Q 1,. 16 !oram marea~•• dllU aadllllOIU .. 

1 lerêncio 29 (01$ UO,O()}, o p,rttr de de 15/6,'61, floondo lotado l)lo ., que a nenhuma ddu a r6 coa,po-; -
aa Turma 5. 01 eeobnrea Ol1clal1 de Joatlça tuio llunm ,.,. 

No 1M, de 27-6·61. - Fico dl,penaodo, • pedido o ex- Indo a, euderêoo onde 8 , mpre tefldlo; ta. a 111.., 
tronumerArio dlarl1h Irene Ollvelr•, do funçlo de Servente, mata que ela olo realde maio ali e que d,_.._do 
com O dlarto de 06 S5,00, • partir de I do oorrente mês. 0 ,eu paradetro; 3 _ Qoe conforme a certld&O 

N• 185, de Zi-6-61. - Fico dlapeoaodo. o pedido, o tX· aacla pelo ar. Of clal de Joauça. a ~ 11 e_.,.• 
tranumerirlo diarista Josê Fe=lra d• S,lvo, do funçlo de Incerto, aHlm o autor requer a V. Ex• qH • 
Servente de Pedreiro, rel•rênoio 25 \01S 200.00!, • partir de mandar expedir edital a 1er pobllcado em J•rul 
22 do oorr•nle mêe. marra, coa!orme Art. 177 e 1, gulotu do Cód1P dl 

N" 186, de 27 6-61. - Fio• dlapenaodo. • pedido. o ex- 10 C \'li. Ne,teo têrmoo. pede a,fel'lmeato. No•• 
tronumerérlo dlorlata Jotê Rlti.lro de Corvolbo, do tunçlo d~ Julho de 1981. (u.) Odllou ADl•DOr de OUHlra--
de Copln•dor, referência 2li (01$ 200,00), • partir de 21 do PAI..HO - J., oomo r• qoPr. Pnzo de vloN c,11, 

t ê 11-7-81 (ao.) lfarzaoo. - COTA DE FLS. ti '. - (f 
correu N~ i8,8· de 27-6·61. - Fica dlapeoHdo, o pedido, o •x· 1111110 o dia 12 de oetembro oe 1961. àa 1000 bo~ dt 
tronumerérl.; dlorlata Florlabelo Seler1l, do fuoçlo de Serven- ad. 1~ de Julho de 1961. (u.) p , d•Cl'IYIO. Lall 
i., com a dlirlo de orS. 70,00. • partir de 2t do oorreote mês ral. - DISTRIBUIC' .\O: - Ol•trlbofda & 1'. VU10 

?-' 168 d· 28-6-81. -Admito, como extnmumerjrlo dlo- Nova lguued. 90 ue 8 de 19'0. (U. AleD- '::"-
ruta, Ellel da $Uva Blanoo. pora exercer • !unçlo de Copl- dor. - E para qoe cbeiu · ao conbectmlDIO Ir 0 
oador. reterêocl• 26 (cr, 210,00), o partir de 1n do oorrent• goém poooa alegar 1gnorlucla. maodoo ,xpe~ 
mêt, floendo loto do oa Turm• 20. edftal que eerl altxado no Fórum em lagar d.' lfL 

d II 
publicado por cópfa na lmPttDN, ua forma ... dt 

Nº 189. de 2'J-f~6I - A m º• como txtnoumerjrlo paaaado o,ata oidade de Nova lguaod ~-- .., 
dl ato Morto Joeé Br•1• doe Sontoe, pon exercer • luação Janeiro, aoa trezo 113) dlU do me• de Joll .. ~• 
deªrSer,;ente, com a dlart• de c,C:: 7ooo. ª partir de 15/6/81. DOTecentoe e eee1enta e um cJ91l). Eu. LIII • • 

N" 190 de 29 ,,-81. - Admito. oomo extrooumerirlo cn,note ~e Juotlça o doWogro!el. E to, Alolllt "::°flll • 
dl ri I Jo~é Rito Pereln, p.ro exercer a tuaçln de Copl- E1crlvlo Sub•tttuto o aubacn,vo. - Wt1 IIMIMf, z-1 
n:do~,";.rerêoolo 2S (cr'- 200,00). • partir de 26/6/61, rtcoodo relto da t•. \'an 

N" 191 de 2'i-6 61 - Admito, como extnnumer6rlo DR. BIUIZ e. D 
O t;vlo Mootovool, para exon:er • fuoçlo de Vlgto, .lll!DICO VETEIUJIIARIO 

lotado no Turm• 7. 1 • 1 

~;;!~~~ia 25 (cr'- 200.00). • partir de 21 6 61' !,condo !oi.do Ruo Governador Portela, 1218 - Pr6Jdm0 00 

ao Turma 3• 1 Du 17 lloru em dlaDII 
SEBASTIÃO OE ARRUDA NEGREIROS Prdeito 

At. Ilia PI\IIIM, 54-lllu 11 o 11-Tol. 17 (,e, IHor)-lloH 1 ..... 0 

Examea de Sangue, Urina, Fezes, etc. - Reação 
de OalH-MafDini, Frledman.-Reaçõe1 sorológlcaF 

para dlagnó1tlco da SltW11. - Tubagene, etc. 
Ex&mee anâtomo-patológlcos. 

Colheita a domleOlo. - De 7,90 hora• AI 18,30 boru 
Aoa albado1 até àa te llora• 

11nc11 1Et111ca 
IIOU>A JD.aTtiCA S 

OllOACSTD,blCA 

.. l"l'tto de '°""' ..-..Sco • 
p~ -- bldrowlea, coo
.. - de mlqW,Dd - , • ..i. retormaa e.m motore1 d.e com .. -•o IDtan>a. montarem • 
-tam•oto do m6Qu1Do1 do 
•uJQ- tipo, NtltlCU do IDC>-

lo ... • ela• de -iorola. 

llltlll1l l llm111ltl 

Dtlft• ,., .. ,. Mo1ttN11• 
CONSTRUTOR 

Aor lloatffD-t.-·ToL" 
N••• lpu•t - S1t. •• a. 

ntAVISIA 1J DE MAIIÇO, 14 
tU. 116 - t«OVA. IGUASSQ 

ssT&l'lCA 

FOTO ELITE :!~:.d::•11, ~!~':!;~:~/!~ 1"!~~f~: 
ti~~~:. ~:-..::g~~~'t,~1::.~·::t~: :::t:."ê :te::.: 
... M11ochaf floit••• rd,oto, H4J - loJo - Ttl. '1 J - Ne-,1 1,.._ 

SAITA CASA DA MISERICÓRDIA no RIO DB Jj 
Escritório: Rua 13 de Maio, 85-sala :104-Nor• 1' 

A Saato Cuo do Mi1uic6rdla do Rio de Jl8tiro, pleoa ,,.,,,,.,,,. 
FAZENDAS MADUREIRA. MORRO AGUDO. TINGu.( e s,,o JOSt. ln• •• 'º'-:'1 
de q11t111 i11ttru1u posu, qac diCu terras aão pi>derio srr uadiJH ••• "/ 
ot tcrrcno11, 1 n,.bum prtttdo. oem, tampouco uplOradH u ptdrcl"' ''' 
per 4vc• q1tt qac Hfa. ,talo ptla prdprf~ Sant~ ca,a o• quem ftllr,acilt 

1 

,catt. 
~ll~ISHO ~AFA YETTE OE A~OR.\0.\ -



coâa.EIO DA LAVÓU~ 
Julzo dt Direito d1 t• Vara da (011111<1 de .,ova lguassO 

E D I T A L I Cartório do 6° O!lclo 

R-;i;;:, :· ~:;::"":· :;.~~~:l::~· d: /;:,::;:~m6· 1 EDITAL D E N OTIF I e A ç Ão 
a 6ire1 de 1.Zi4 km2 (Rec:enaea.fflt-nU> d, 1941>). o 

P"J'° u~"lora Jguo~~" pouuío moras que cobriam apenas 
..-t('tplO dt ' torrupo11dla a 0.20 11 

6 de todo o MHmdpfo. Jt, 
r'i,,.J,O q,~e _ e aoora muito mof~ - o Mumc,pío 1a d1m1-
~1111 fpt>Ç rrH,dlmrnto nor,stko, ia-se de.•rnudcndo, devido 
~ D ,t~

1
e, dt-11tre 01 qvab o.s inwmtTOS loteamento~ de 

vele dp,fo ~:::::~:.1Ç!f~ndeodO t O qllO lbe f ,t requert'o • • • 
por Antonio d"0llveira Carvalho. Jooqulm de 0llvelra c .. r. Com o proz;o de vinte (20) dias · 

11r.tlfDS fa: proCt$&OTOffl tm todo o !ltu rernrono. drrnsta11-
~ ::

0
,!, e tornan.de--O um Munk1p10 en.30larado. 

IJ ,uai lacâo fglUf.<,n.i.ana em, "m 1950, de 14.<; 6-19 hobilan-
A, pO!!' fi ?.f o 

O 
do populo('ào do Est:;do. dos qua,, HZ mn 

.,_ ou .1t~tirot nato,, e o, ,1 li19 re,ronte.!I eram estrangeiro.ii 
,,,..._ ttr0 'M noturohzados, CtJ]O motor numern ero de porto
'•""'~~ de 1f,tos, ~frio-hba.nt.!H e uns pouco~ t1rrcos e ,u
-"'" ª 10 dL Julho de 1956, estimou-se a. sua populoçêio em 
~ ... Em rdafl to a menna relação de G,34 ° n A ddnde pr(J 
~· ~ata uto é, o pnmt:'1ro di1tnto, de'l'erfc possuir uma 
~rtt!t M ,~ ll#i almas, /acando os 99.490 reltanres dbtrib10-
_,,roMe,qutf.O. Belford-Ro.ro, Queimador, Ca1·a e Jape-ri A 
ilt P"! tnnath•a de Zo de Julho de /900, prep{a u mo por:ndn. 
_,,._ ts O Mun1;1pto dt 181735 hab .. 
;, P8;'"'1t os anos de 1951/4., na.,i;cer_am 12 .';.J4 crianças e mor 

,n J.(J!I] ptssoos, em Nora 1guot,u 

fl'I p, to CfflSO de 1950 (I" de julho), t~erif-icou-se haver no 
'dentre 01 emiprantes de outros Esta.dos, um grande 

,,,.,,,, dt min~ros e cariocas, afora muitos capichabas e al· 
_,,o ulilf4l e pernambucanos, proporção qu~ também pode· 
,-,,:'° acorrido em Not'« Igtiass1'i:. 

v~ Jho Scbrlr bo e J(l&O cu, OJtvella Car,albo tnllma Antenor 
Mod•eto oe Csrvalh~ Antonio doo Santo• Bouça•. Ben~llo 
Rodrlgue. Reroad, 1; 0llool 0oD'•O. D•lva S goorelll e .,. 
eaJ S goorPJII, 0eoy Fernandeo, Homb•rlo Peretra da S Ivo, 
lrlneu Dorla do Naoolmenu,. Jorael da• N ,veo, Jooé da SUva 
.runlor, representaote ds flU& Utba menor Juadra da SIiva, 
oraolld•• ca,taob•~•• Caldae. repre•entaote de • u I lb_o 
menor Joe~ Luiz <.:oldao Cerquelr, Jooé Fernandeo Rodr.-
11u•• da s lva, J sé Pedro Rios, José Pedra R•o•. Lauaell 
L0 mos de Ullve.ra " Maria llladalena de s,uz,. por nlo se
rem einooufradoa ~os eo-tereçoe Sndfcado11, ,. virem em ª"u 
oartórl~. na roa dr 0et11t•o Vargao, 90, D~•I• cidade, P•II•• 
ao lmportAoola• d · c,s 7 200.00, 4 llliO,or. "~JO 'º· • 800 oo, 
7.000.no, õ 600,oo, 9 600, o. 18 roo oo, 3 RW,oo. U.400,or •. · • 
,0.400 ov. t, 26,, r, 8.860.oo. 2.750 oo, 4.000.oo e S.UOO,oo, "• 
perlivamente. r.-rereotee u preataÇÕ!!& atraeadaa do• lote,. 
de t•rreoo por H o prometido compra• no loteamento • lar
dlm LuanjetraE•. no 2" dMrlto deote Muntclpln, e ao que 
•e vencerem até a dai a do pagamento, além das cuotao • 
Juroo. eob pena de. decorrido o prazo J•gal de 30 dia•, ae
rem os compromlesos resclndldoa e c,rnc•ladao ao reepec• 
tiva• averb,çõe•. nos têrmo• do art. 14. (:i 5', do Dec. 8079, 
~e 15 de ,eteo.hro de lu38 Nova Jguaoeo, 19 de lulbo de 
1961. O Oficial: Hermes Gomes da C1nh•. 2 - 2 

FLAVIO FERNANDES FARIA 

o dr. Altbalr Pimenta '1e Morae,, Juiz Sub81 tulo T•m· 
porArlo. ~m exerololo, da 2•. Vara deela Com ore& de No,,. 
t~uaood, Estado do Rlo de Jauetro. na forma da lei. etc. 

ttl A"'® em 195(), havia, p~ra .uma população de 14.5.649 hc.
~,. ss~,;st; onolfabet1JS, pois somente 64.936 sabiam ler e es
,,,,_- ,estand-0 u.m saldo de 25.127 nos t':rtremos das idades 
~·pós--tscolares. llo;e, n~~ral_mente. passados dez anos, 
._, htdacts já sofreram mod1jicaçoes para. melhor, resultan. 

fH nlter e todo, qa.eato, o pr•aente ~ditai t"nm: n J>~•an ''" 
-.iote dilu "Tirem, oa delfl a.oUel• ti'THtm, que por t'·'"- O.HIO oi,,,~ 
f'ca a, penOH nl,clon1dH a• pt't\,lo ,diante u101erita P•~·-· 110 

~,u.o de dn dia,, comp.,e.eer,-m u•·• e.critô,io, o.a ltftt lul1,u1 
Sender Ltda~, D.a roa Mh·co, 10 11ap•u 10(11/8, no bor&rio rome~ 
clil, pH& firmarem o, c, ulratú• de ptomu•• de 1·ompr• • v~n1 <11 

do, lote, coi• compre ajo.atarem eom • rf"quenote. fnaer •• J1n• 
teçõe• em •traio, 10b pen& d• alo compueceodo, urem con,ldtutto1 
~m mora. deafeito o ejmte • coa.1f'qo.tntemt>atft de1obrl11ô • ,e
qoereat• de efeta.H • -,,e.oda, p~rdendo o, not. fic,do, o .. to,t datio 

0 
qaahquer pre•Ucõu p,,.,. todo 001 tfrmo, do art l O'J7 d() 

Cod. Proc. Ci"Til totlo em -Yirtotle da i,etiçlo qa• lhe foi d1d1ld•. 
do teor ee·1ui.Ate: .. Esmo, ,r dr. Ju's de Oireltn da Coatarr• de 
No"• J,auitó. A Imobil1&ri• Seader Ltde. (loro,poreçlo. V.-,,de ,.. 
Admlnhtuçlo de Imóvel,), Socied•d• Comercial com tecle P• "'ª 
llb..ico. ;O, 11opo 1007/8, oa cidade do Rio de J,n~lro. E•tad,, da 
Ga.m,bara. J)Of 1eo procuHdor h,f,, Httio.•do, nm ,:a.por '". ,.fin~l 
requerer a V. Esa. o ..-«a,tote : l) - A Soplicuat• 6 coocHt100,l'1& 
do lotumeoto •Jardim Nou Ere•, 1ituado em suo• roHI tln 3• 
1ob-di,1rito do lº dittrlto de,te Municfpio • df.,-j4ndo .,,.<lê 1,, 
em lote.a procedeu aeo luteameoto que f-,i io•cr\t" na fo,mti do 
di1po11to no Dt>creto•lei 0 . 58 de 10-12-1937 ~ no Dtcr~,o·ld 
n. 3 079, de l.S-9-1938, àt folbH 125 dn Lino 8-A, aob n n° 
de ord,m 25 no Rt-fi1l1tro de lmbnü da 3ª (ircu.naeri(iO de- No-.a 

A D V O G A D O lpH,6, 10.b a deoomia.aç.so de •Jerdim NoH En•. li) - Ocorre, 

Diàriamente dae 8 às 11 horas por~m, que po,to• 01 lote• • HDde. •'111º" pr,-ttod.-n1e1 w. C111Af1''• 
ao f.aerem o pedido de re,e-na do lote etcolbido, dela.aram 11,go do tvoJuçio do en~ino em. noua terra Para essa me.tm.a 

• 7J.5i9 hab. eram brancos, 17.480 eram pre-
115 amarelos e o Testante de cõr nao decla
com base nPssa populacão. 113.169 eram. ca. 

IIMtO'• 9.615 protestanres, 7.9il e!piritas, 46 israelítas, 4() budís· 
• JJ maomttonos. 21 ~rtodo.Tos. 336 de outras Teligiõe.1 e 3.060 
fÍIJ professat.'<lm religião arguma. e um saldo de l.36u ( ,em 

"""'t.~· 1gwusú tinha, no ano de 1956, 12 unidades escola
,. dl en1ino médio, sendo 6 giná~sios, 2 colégios, 3 cuT.~o, CO· 
...,nots t J normal, e 147 profess~res, tendo concluido o cur. 
• fdt 1955) 204 ~lu_""?s; e 223 umdades escolares de ensino 
~ ......,..o e pnmano (ano de 1955), sendo 19 jardins-de-in
,,.,.. 160 escolas primárias, 8 cursos supletivos notltrnos e 
I tomplc?mentare.t, e 6i5 professôras primárias; um total 'de 
l1US e1colare.s. dos quais 21.556 crianças .fTequenta-vam a esco• 
li primório e i78 infantes iam ao ;ardim-de-infâncta. 

HaN, "° Município igu.a.ssuano, em 1950, 32.109 domfci· 
• ,-,i;cv1aru ocupados, dos quais 12.951 na zona urbana 
"" na ,uburbana e 15.29C na zona rural. • 

Nooo lguauú produziu, durante os anos de 1951/55, •.. 
IUfJ) litros de ógua mineral, sendo 4,08 o O da produçào em 
... o Estado, o que lhe rendeu Cr$ I.000.000,00. Em 1954, foram 
acrmdal chca de JJOOm!3 de madeiras de constroção de di
_, qualidades, que lhe renderam Cr$ 1.540.000,00; 75.634ms3 * """4, que lhe deram Cr$ 5.672.000,00. 

(Conclui •• ,ró1lmo níaero) 

..... ----------
DR. N~l~~Ã~DE':!2~UEIRA 1 

RAIOS X 
ESPECIALISTA EM DENTADURAS 

TERÇAS, QUINTAS e SÁBADOS, 
das 9 às u e das 1$ às 19 horas 

.,.... •• _ .. _ Mal. Floriano Peixolo, 1744 - I º andar - sala t 

DR. SIINT-CLAIR COSTA 
ESPECIALISTA L'\I CI:IA:-IÇAS 

Consultas diárias pela manbil com exceção 
de &âbado. - A tarde com 'hora marcada. 

Consultório : 
.. 13 de lúia, tHnpo tOl 

Ed!_llclo Imperial 
tiova lguaas\l 

Residência : 
toa T•btlllo Marílo Cosu, J 68 
(Prosseguimento de Paulo de 

Fronlln> - Tcl. 17 

R P I F 27 S 1 1 H 1 
..J. o p11amct11to de Hrta quaotÍI, como 1io1I e ptiadpio de p•g•m,.n· 

ua lU O rontln, - a a - ova 9Ul»11 to ,ela•i•• à compro ojottado, deiundo paro f,rmo,-m. em ''º"º 
:...____________________ oporto1,idade, o cootraco de prometH de compra e vea.d,. a qoe •e 

EDITAL 
Regi1lro dei lm6..-ei1 d, ~ Circuo,criçio de Nun Jgu•116 

Herme• Gomes da Cuoha, 0llclal do Reglatro de lm6-
vels da 2' Ctrcunscrlçlo, 

Pr lo presente, ateodendo ao que lhe lol requerido por 
Antonio d·ouvalra Carvalbr, Joaquim de Oliveira Canat!lo 
Sobrlnb" e José de 0J.velra Carvalho, Intima AmlJle Amln,. 
Alvlno Alves da Stl•a, Alvtno Alves da Silva, Clarlnda L~o
poldlna Xavl•r. Sllvlo Marcelino Costa, representante de sua 
lllba menor Ivone Marcelino Coata, Jovlna da Silva, Jorge 
L•al do, Sanloe Suva, Juvenoo d, Eeplrllo Santr, Joaé 011· 
velra Filho, Lutz do Amparo Filho. Laurentino Pereira Fa
gundes, Marta da Luz Cardoso, Hllda de Souza, oomo re6· 
ponsâvel de s- u Ilibo Milton Marcos de Souza, Nadlr Anlrs 
da Silva, 0•vatdlno Teixeira Fuly. Roque Pereira da S l••. 
Severino Nascimento daa Chagas, Sllvlo MaroellJlo Costs . 
respooeâvtl de soa lllba menor Sllvla MarceIIDo Blttencourt. 
Victor Paranho, e Zenlar Caodlda Lourenço Correia, por 
olo serem encontrados nos enderêçoa lndtcadoa, a vlrdm 
em eeu cartório, na rua dr. Gett!llo Vargaa, 90. oeata cld&· 
de, pagar as lmportAnclae de e,, 5.000,oo. 4 95000, 4 950.oo, 
4 500,oo, 6 000,oo, 4.000,oo, 3.600,oo, 3.000.oo, 9.800,oo, 4.200.oo. 
5 500,oo, 10.800,u o, 9.600,oo, 4.260,oo, 5.850,oo. 8 800.oo, 4 950,oo, 
6.500,"º• 5.500,•,o e 6 000,oc, re, pec lvamente. relc,rentes b 
prestações •traeadas doa 1otes de terreoo por êlee prome· 
tido comprar no loteamento cJardcm LararJelraa•. no 2" 
distrito dêste Muolofplo. e 19 que ae vencerem até a data 
do pegamento, além daa Ollltaa e Juros, eob pena de. decor
rido o prezo legal de 30 dlu, aerem 01 oompromlasoa ree
·lndldoa e oenoeladaa H respectivas averbaçtlea, noa têr• 
moo do art. 14, § 5°, do Deo. 3079, de 16 de setembro de 
1938. Nova Igoaasú, 19 de Julho de 1981. O 0tlotal: lltt•11 
Gomes dt Cunha. 2-2 

Sapataria Alzira 
Cal1ados para homens. senhoras e crian,as. 

Guardas-chuva, sombrinhas e <haptus. 
Exc!uslvidade em artigos para esporte. 

Av. Amaral Peixoto, 137-Hova lguassú 
• • ea•• 

Anúncios 
classificados 
CARTÕRIO DO s, OFICIO 
Escrituras - Flrma.1 _ 

Contratos - Procurações 

Rodolpho Quaresma 
de Oliveira 

Tabcli3o e Escrivão 

~(u" Get1ilio Varga.9, G2 
1 e/. 265 - Nova lguas$1Í 

f á~io Raun~eitti 
ADVOGADO 

Causa.s Cíveis, Trabalhista!! ~ 
CriminaÍ!I 

E,crltórlo: Rua Mal. Floria
no, 2161 - S/3 _ Tel. 251•120 

Hodrio : das 9 3.s n hora, 

Selos Federais- Na rua Ma
rtano Peixoto 2029 rechal F,o. 
ao, du e '• 'te bÔ-r:_m Aqui-

referem ot art1. li e parigrdoe e Z3 do ,lodldo Dt>crdo·lf'i o. 58. 
111) - Neta& eitu.çio te encontram, i,to 6. •ja,t.,tm • compra do 
lote, efetuaram o pe11meoto do ,io,1 e determin1ram • luratura 
do ..!Ontra&o de prome1H de compra e 'Tt>oda, a qoe 1e rc-fere o 
artigo 11 do Decreto·lei n. 58 e nio compa•ec..ram ai~ o momeo· 
to. vara a auinatora do contrato a que te <1bri11ar1m. 01 tcol.nru: 
Adal1iro Me.Una. Ahilia RoH de Je.,u. Alsi,a >'raod,ce de Oli•~i
ra, Antonio Ribeiro Soare,, Antonio de Soou. Anteaor Aotooio 
CHtor. Ale~andre 5.il"Terlo da Sil"Ta, B,rbtre Rt1ilaa PereiH da Sil
n. Beoenoata do, Saoto1 Lima. Cel,a Pereira. Cermell&a Pudra 
Xa·'1er1 Clotilde Jluia do• S10101, Cleber CHteoo CHtilbo, Cicero 
C iodido de Oli•eira. Cindido Pereira do N"cimeoto. Cyaira Fer• 
reira Chne,, Cecill• Gomea Tei&eln, Dioni,io lleodea. Dorval lltJ• 
reire, Eteldo Fenein Ga,mio, Emflia la6cia de Soua•, Edeoo Cin
dorJo da Sil•a. Echoo Borgu. Elia• Perreire Vu. FUmioo de Oli
ni.ra, Fr•acbco Ovfdio da Sll"•• Fnoci,co Eduerdo ela Siha. Ftr· 
naodo Reb. Gum100 ll1cbado, Gl6ria lhri.? Forti.pa da Coacei• 
çio, Gi1100 llaood PedroH e Abade, Meaoel Pedro,.. ~raldiDo 
An.toaio da Sil'T&, Hermirenio .Jo,6 Pereira. Hilda Guimariu de 
Morae• Pellegrinf, Belio 11.aaoel PiDheiro, loah de C,mpoa Bar• 
boia. Jlcle Mato, de Oli•ein, Jo,6 Rotando de Campo,. Jot~ Bt>r• 
oerdo da Silva, Joa6 Naacimeoto, Jo16 Maria Capelletti. Jo116 Pjre,. 
Joio Cioni, Jfalie Joquloe Conceiçio, Joio de Oli-,,eira Batu:ho, 
Jo16 Mnio Fero,adee, Jamil Pereira de Sov&1, Jo,6 SihiDo da 
sa,. •. Joio Filpeltat Simõe,. Jo,6 doa Santo, Rodrila,H. J oaa P•
lacloa Sandia. Jorse Teotoaio de Siha. Jurnmar Aatouio Sempeio, 
Lauriberto Adami Saato,, Loaia lloreee, Lf.a Dia-. Lec:-nldia da 
Sil"ª• Leonidu llelter de lf~nu~111. llnoel Bem.ardo da S1heira. 
Maria Madalena de Stna. Muco, Ro,a. llmuel Domi.ogoe. de Oli• 
vei.re, Maria Gl6rie Flori101 doe Sua.to,, Maria Fnacieca de Soar.e 
C.mpc t. Ileria du Dore, Pneire. lliltoa Jottloia110 G<ioçal"Ttt, 
Manoel Egidio d• Siha. Mar-io do, Saato,, llutiaho Vieba Cardo· 
10, M•ooet Oomioguet de Oli•eira. Ni•aldo Jo,6 dot Rei,. Niltoa 
Morelta, Oaeiat do Couto, O,maa Olheira da Silva. Orlando Ma
chado. Paulo Burlandy Filho Rc m~u Felipe e Antonio Cttlot F~
Upe (m .. noree}, Rtgina Bati~ta da S1l•a, Raimuada Rodri,ou Iler-
que,, St.bHtiio Damiio Barbota, Stbudlo do• S1oto1. Teodoliao 
li'erreira do Bomfun. Thertxa Jo1qoim Be1110, Teruinha Rodri1ue-a 
d• Sth•, UrheliDtJ Mu11fra W,h«-r GaldiDo de Silvt. Valter Ve
oioeio êe Siha. Vitalina Mo,~ira, Wantu.il LocH, Zorild, Qoeit• .1 

Borge,, Zilda VieiN da Roch,, e Teruiab1 llirloda da Siha. 
At11m, co~ fud,m,-ato .ªºª art1. 720 e ,,.goiatee do C6dJ10 Pto• 
cea~o. Cinl, •em a Sopliuute requuer • V. Exa. H digoe moder 
ao11f1cer, por edital, oa forma de lei. oa aludido• ••nhoret que N 
eucoott1D1 em lu1ar incerto, para qoe ao pruo de 10 (dn) diu 4 
cootar da data em que te con,idenr perfeica a aotiflcaçio, com· 
pare«.rem ooe e,crit6rio1 da lmobili,ria Sf'oder (laeorporaçlo V eia• 

de e Adb infatrac;lo de lmón:i•) Ltda .. iD1ta)adot oa rue 11.txi;o, 10. 
G1opo 100718, no bodrio comercial, para flrmar o eoDttato d• 
prnme,_.. de compra e •enda do lote cuja Ci"mpra aju11u,in coa 
• Sopltceote, P•a:•r ••. prHtlÇÕH e• ttruo 60b peu de, nlo com• 
parf"ctodo, 1erem coo•1derado1 em mora, do,feito o ,jutte e co1He• 
qaeo!em#~t.e de,c. hrig~da a Saplie•nte de efetuar • nada. perd....,• 
do o _ Dt,hÍ1cado1 o ••o•I dado e qoaÍlqoer pre1taçüea paga•, todo 
00• fr,mo1 do art. 1097 do Cod. Proc. Ci'Til, R~qaer. outrouim 
que f it• • Dotificeçio, e obeenadu at formtlidadt.t leg,i1, tejaU: 
•·• aot('II eotre1uf.ll &o ad•o11,do infra Htin.•do, iodep~odeote de 
t,ua..do. 06 •e à pr•1e-nte, para o• deito,, o walor de cr S 1.G00.00. 
Têrmoe em qae P. Deferimen.to. Nol'a lguau6, 19 de maio de l 96i. 
(o; "-D.i• Tooari. DISTRIBUIÇÃO: Diatribaiclo à 2• Voro Sº Of 
~ovo Igua:•6. 13 de 7 de 1961. Fthlo Faria- Di,triboidor Saba: 
:·:~;- DESPA~HO: • R. A.. Notifiqaom·ae. Pruo de 20 dloa. 

-1961. Pameota , E para que • oodcia chegue eo conbtti
~eoto de qotm intereHar Pº"ª• •• P•Hoa o preaent:e. que aer, 
• •x•do e pablJcedo oa forma da lei, Dado e puaedo ne, ta cidade 
de~ N;••. 1

1
11"h •H6, Eu.ado do Rio da JAOeiro, ao, duoito diH do 

m t e Jo o do &Do de mil OO'fffento, e ••H~ora e nm Eu 
~•111" Cío~ot da C1_nhl, E .. rivio, o oabocred. - Althtlr Plae.nta ih 

oraes, Jout Sa.b,tituto, em e:rerdcio, da 2• Vare. %-!. 

AIDYL MARTINS PEREIRA 
ADVOGADO 

Ae terçae e qulntae-lelras, das 8 às 12 horas 

Av. NIio Pe,anhl, 10 - Sela 204 - Nova lguessii 

IDR. JJAllR NOGUIEIRA 
CIRURGI,\ Gl!R,\L 

iON_SUfT~RIO: Rua Otávio Tarquino, 8-Tel. 245-J20 
'! 1' 4 -fed11'2 e sábado, d., 9,30 os 12 • d., 11,30 à, 19 hom 
S ·eira, as 1130 às io ho 6' I. • RESJDeNc . ' 7 • m. - • eu-, nao há consulm 

-----l•A• . .,;RIIO;;,;~RUa. Gon:=:.,561 - Te:/. /!61 
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lulzo de Direito de 11 Vare de Comarca de Hove lguass6 
CARTÓRIO DO 6• OFICIO 

-.., ___ _ êo,umo DA LAVOUlÂ 
,Y.' 

l:iom1ean. SO-vn _1'41 ~ , 

Edital de NJt1f1cação e Citação Usina Mecânica • - ~ v·tór' Canoca S. A. ~:~ 
COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS: 

O dr. Eoéae Marzano, Juli de Direito da 1•. Vare 
de~ta Comarca de Nova lgQ&H\1, Eo\ado do Rio de Janeiro, 
111 forma da lel, etc., 

Faz 1ab• r a \odoa qoaotoa o presente editei. com e 
P"'ZO d., ~O dlu vlPBm, ou dele noucla tiverem, qu" por 
&ah, melo oot1f1ca Lu,~ P-·relra doe Sa t"B, para compMt· 

Ata ~a Assemo'éia Gual f xtraor~inária, rcaliza~1 em l6 ~e Juo~o ~e 1!~ i·~ra 
•e,atot~:• :::te e teit diH do mf• de JG.Dbo de mil oo•ecea to, e u,h•crenr. completaado-- ,e, em dio.heir<-, 01 rtu,.,, "tJI::: ,etl~d 
o6mero, 0 0 k::0'\:ouo,u b~re, 0• Hde 1lfldtl, na rua • A• . • ttm 140o0.000oo rqa• torae m1lbõe1 de croaelrot), uacfo :L~~···· tfl.. .... ~,.,c&D,_..ptll 

1 er à audlêoota oe co,,clll&çlo ou acõrdo a se r.allzor o, 
Ola 3 l oe aaõato próx'mo. • • 16 hora•, clhooo-~. para n, 
praau leg1I, qu ereodo, contestar a açlo, oa•o vllo hsl 
acõrdo. pri z~ ê•le que começara a lmtr da rtata da audleu 
Qla. tu.io , m v1rtuoe da p~llçlo quo Ih~ f I dlrlg1oa, ~, 
t , or a•gulnte ; "Exoeleouaalmo Senbor 1Jou1or Ju z de D1 
r~lto da l•. Vara da Comarca oe Nova l!!lu •~•l1. Lella O, 
ine• doe Sutoe, b rasileira, caaada. duméall a , r ea1d.,Dld o, 
roa Retiro da Imprensa D. 223, Areia Braoc•. oeste Mur.1-
ofp'o, vem, p ,r aou a lVOi!lld<> lofra llS•toa1o pr .. por açau 
de derq "ªe contra o seu marido Luiz P reira d• s Santo• 
braall· lro, alfolate, pelo qu~ pasea " expor - 1 - Qu, 
cootralu nllpclaa com o eupllcado eru 2 '1• msrço d~ 1~~6 
P•lo rE>glme uolver.ial de bens. conforme o p,uva docuneu· 
to lncluao: 2 - Teve por do..,tollto ln1clal a cidade em qut 
foi . realluclo o enlace; 8 - N~o adveio do cooeórolo ne-
1>hum IJlbQ; 4 - S• m motivo Ju•lo ~u plauslvel, lol abaodo 
nada pelo ouplloado em oarço de 197>1; 6 Tendo reoldld, 
até 1963 em companhia ooa pai@, vindo ent~o para êslP 
MOlllclplo onde fixou realdênc111; 6 - Sena e~forçua e bo•
cas foram loút•I• ,ia tentativa de localizar seu eepo· 
eo, e até o preaente momento o oonaldera em lugar lncert, 
e nlo eabl lu; 7 - Nlo poaoul o casal bens de ra•z: 6 -
Nlo requereu, nem ouoca obteve por meloa auasórloe, au
xilio ou pen110 do @upllcado, prov.,ndo soa própria •ub&II· 
teocla desde a data em que o ,upllcaote abandodou-a. -
P~lo exposto v,m r•qu •rer a V. Exa.. com luodameotn no 
art•go 817, o' IV, ao Código Civil Braellelro, a preaentt 
açlo d" oe•qulte, deveodo o ,up1101do, por encontrar-se em 
lugar Incerto e nlo sabido, rer citado por edital, a llm de 
comparecer à audl•ncla prévia de conclllaçlo como pres
creve a lei 966 de 10-12 49, e que, oo caeo do seu oa,, 
compaPBclmento, de acõrao com o arllgo VI da ditada Lei 
1l1a a meeina oe tr4mltij& legala de clrelto. aendo allnal 
Julgada procedente. Prcteateodo por todo o e&nero de pro
vu em dlNllto admitida•. ~11-«e a cauoa, para oa efeitos 
11,cala, o valor de Cri 10.00000 (du mil cruzeiros}. D. R. • 
A esta, com oe lnclueoa documento&. P. Deterlmento Nuve 
Jg~a11tl, 6 de Julho de 1981. 1aa) Joio Rlb•lro Pinto Lo11e• 
Joio llarlloa Duarte Netto. (DevldalI'ente eelada} DISTRI
RUIÇÃO : Dl1trlbolda l 1ª Vara, bº OHclo. Nova lgua11tl 
e de 7 de 1981. Flàvlo Farla-Dletrlbu1uor Sub•tltuto·•. - E 
para que a noticia cb eue ao conhecimento de qu•m lnt•· 
NHar po11a, se i:,aaou o presente que ~er6 al,xado e pu
blicado na forma da lel. D,do e paa.ado .nesta cidade d• 
Non lgua••d. E1tedo do Rio de Janeiro, 101 treze dtu do 
me. dt> Julb-> da aoo d" mll ooveoeotoa e aeBBente e um. 
Eo, Htraes Goa11 til C1nha, Eecrlvlo, o tubeorevl. - Enhs Maria• 

~ J da rodo ... ia P re•identeOutta aute Mooi1fp10 de C"Dto) a o mfai mc-, neate a to podf'odo o• u 11•err, 
1

• 1,,._ WIIIICIP:., P"' 1 
G onl :

0
•

116
• E-tado do Ri,. da Jaodro, rrao,um ICI em AH,.atblHa d,•po,eu,a de ufd1t,:,1 f'm roau, uhlld 101 para à,.'~1••-..- ~~-!llt 

,.::r•rior '~'ºi~1ª 6'i•, .•tend.-a~o t coa-.octçiu frita na luMaablf i.e taou,_ tm cb,mad.. a crhtrío da D1utoria e, coa., • 1 •... ~ 
_ • e :, d, auu p r61mao pU••d<', 0 1 ac1oa 11tH da U~INA ut1f1cn I altu ,(lo d " utf10 5• (qoioto} do• E.ta~-~ _. "" 

'11F. ·tNl A L.ARIOLA SI!., , ,.prf',,.nt1odo • totalidade do capital pt ra o q oe u h•••·H , 6bre • IDH&. 1 rchçlo dUcrt. '- S.~ 
;c•al d toDforme H ·.-erif1ca d 11 • L"''' º de Preeeo~•. tendo po, p ,o porç üu qvfJI ead• 1etoaltt1 tfoba d.ireito aa ta~lht iit 'dl 

_re• eate, por u luo,çlo, o d ~. •1oriluo Peu:,,t o Re moe q oe co11- meDlo do cep11el e• n,peelha li-t.e pua rte,bo .. ...., ~ 
•idoo PH • 1tcret6uo1 01 ,,.. t:.d1ard de Bano. Pereita ~ A.111oa io du• q ue o eob ,eren nem por e11a forma . lnutea.._ ~ '911 li ftill 
.\oau ,to L.oo to. <., n •tuuida a 1De•1. o ar. Pred dent e decluoo leu~ pfl,. lf'mpo Df't ee•6rio 1 0 u :erde10 d&11 direito 1,: 1 ~ ·~ 
talada I A•1emblfi1. que lloba por finalidade, co mo j 6 era do co• tnbalbo,, coo•tatoa -.e a tabu:riçl~ total do Hattato JHli ..... .....- • 
ubecimeoto d e t oda.. a 1ob•cr1çlio do aom,oto do capitel 1ot:i1I, 1caoni•Ui11 e o recolhimento, em d1obeiro, de qaHtii d.'",-• J,. 
le c,S 20 000 000,on (•lotf' milbüe1 de cro&etru•\ pH••odo de cr$ l 16 9 62.50 (uoto e dueNel• mil D<tYCCeDtO• e HHftll " • · ~ 115 
8~ OOO OOO,oo (o itenta m1lhõd de crouiro1) pera cr $ 100 000 000 OIJ z. ,..i t o• e ciaq1uat• ctntuo, ,,, tf'ado o u. Preaideate ._•..::_-
(,em mh bõea de CtO'Z.riro,) pela forme pu,p<itla p t la O,ncoria • e a ~nmeale n , pe.odia o. trabalho• pelo tempo Dt!Cf' .. 6rie, • 1 

pro nda oa A•u·roblhlA ~,.l Estraord.t.n,ria de 2S de maio pr6- ,oar o dep6tito no Benco d_o Br1•iJ_ S IA. da CJV,latil ,;. PIII 6, ..dl 
.1 ,mo piuado, oo ~, j , : d1.Uribu1adu·ee a parcela de e,$ 6.000 000 o o ,.. m dinheiro, cnmo determu11 a lei. Reeberta 1 ,ee,to .,..... ~ 
(~ei• milbõe, d e cruuiro,) da conta de •Lucro, ew Sotpeo10• do ( 15) bor11, 6 1pre1eouda e lide pelo eecntbio Aateut J.~ ta-.! CO 
B•J; aço de 1960 CUIDO b ooifu:,çlo. em 1çõee, conupoodentee a t:ooto. 1 luta de 1o.b•c ri1orH aoa npiat-1 tbao. 1 _ ~ .,,~'ffJ...J11!6e..,. 
lO ,0 (du por cento) do capu.al ruliudo adi 1qoele .. u,cfcio dr n•aO Peisoto ~amo,, br11ile~ro u•ado, t.,eabel,o. """-,. p ~ ~ 
l960 uo o hliz6-Ja 01 iottgrahaaçio de perte do aumento qoe irl~ A•. Prado Jluuor, 16. apert ::.01. Jo..:.udn da Guaubara 11....: @ .... - e 
ãw ,ate 'lilc. W W ,e, W W: 94 !:ile * 3:tle * W w, ...ir ....... ..,~ 13 418 •çõu no nJor d• c1I )3418000 00 (ttue ailMN.. ~-~ 

~ -- t '"f'otot e de&oho m,t cra&eiro1J. do• qaai1 iattpalieoa erl...., ~"'!':e 
t
~ A M o V ELA R i !~~53 219s03 n6o0 dcom !db•n•fü,çl• de 108~·0 ora dl,ltll>aidae.;. :· ---~-,. . , e crc 1t.u1 em conta a, ociededr. z - SJhta •rt P""":ii .....- ,-

ou PeU:010 Ramo., bratilf'ira cauda, iadulriaJ, ,_.,_ • 
i M6 1 d d 1 ( 1 h Prado Jfiaior. 16 apart 501. E•tado da G-a.aathe.ra, , ........ • 
1 ve S e to os os estl os, 0 C 6es, R6dlos, 4 S 16 I ÇÕH n• •• , •• de c,S 4.546 000,oo (qoalro milLht, .... 
~ Cieladelras, Blcldetas, Televls6es, Maquines de ••· • qumn1a e ,.;, mil ..... .,.,). do. qual, 1a .. ...i- .. 

! Costura e outros aparelhos do116stlcos. j , 363 9so .•• com • b• nôtmçl• de io •., •r• rlil1nbaida • et . 
1.909 328 oo de crfditoo •• ... ,. u Sociedada: 3 - la CW. 

VENDAS A VISTA B A LONGO PBAZO Petaoto de Lima R&mo,, bm,leiro. 101,-1,o iad10trial. .... 
oa . .\v. Prado Jlmior 16 aparl SOi. LUidn de G.a.Nn. .... 

~ 
Mauricio Kotler •en532,çõe, DO valor de e S53Z000oolqalah .. , .. ·-·

mil croseirn•), do• qaaf, int,...,al,a• a c,S 1S9 61S oo - .... 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 2215 c,ç1,, de 10•0 ... r11otnba,d, • crS 341 sio,oo d• ......... 

o.e Sociedade; 4 - D- C~ar llor,ire hn•ileiro, eMN1. ..... 1 lei. 413-J11 (por lavor) - Nove lg111ss6 ,. re,ideole H , •• R•o6blice do p.,. 73 ·- sn ...... 
..i ._..._....,.,..,..-,....._..,..._...,.....,.....,_. __ ._,...,..,....,_ Goan1bara ~ob•creua 532 1çõe1 ao .,.10, de erl SHNI•~ 
'3111'1't"i8'f ht 38' dlit 2,f& d\it J,i. I'¼ lf '7r' 1Nt $ 2PIC 4' bit J-h Jkt .1f1i nh,..ntn1 e trinta e doh mil eraaeirn•J dt)1 q-ule la.,,.,.... if 

159675.oo Cf\111 • bonific•çlo de 10°,1

0 ore dhtrlbaU1 atl' 
341 szo .... n d .. erfditot em CtlaU •• Soeledetle; S - ...... 
tDdA í'oatr. bra•ileiro. cHado iadattri"1o, reft ..... • 111 .. 
1a R,btlro 269, apa,t 901 Euado da G .... lian. ......... 
,çõ•• no nl- r de e,S 30 000.oo (Iria&,; mil mt91ll,..). ;s 
iotr&nli&, a e,$ 9 000 oo com a bnaifictçlo de 101/o ffl 

ao, JUIZ de Direito da 1• Vara. 2-2 

Waldemiro de Faria Pereira 
ADVOGADO 

Dtàtlamente, até à8 l0,30 horu 

lu floresta Miranda, 113-Tel. 192-Nove ltless6 ----------------
C!omarca de Nova lgau,6 ...,,• 

=E o 1 T A L 
De publlcaC";lo de ditpós lto de documentos, em proce_sso dr 
loteamento de terras. ('Om o prazn de 10 dias. a req,uer1mento 

de Maria José da Mota. como abaixo 1e declara: 

O baobarel Ootollo Moura Fllbo, Tabel lo e E•orlvlo 
ao 2" OHolo 8 Oficial do R•gl•tro '1e Imóvel• da Primeira 
Clrcun1crlçllo da Comaroa de Nova lgoa88t!, Eatado do Rio 
de Jaoe,ro. p~r oomeaçlo oa lorma oa lei. 

Pel? pre,ent, eiltal. com o orazl de 10 dia•, laço -' 
ber a quem loteree,ar que p,u Maria Joe& da Mote lora1J 
depooltadoa Mote cartório para ln1erlçl~ noe t~rmoa do de· 
ereto-lei o 58, dA 10 de dez, mbro de 1937, se11tnl1meotad•_ 
pelo decreto o 3 OW, de 16 de 1etembro de 1938 o mom< 
rtal de1crtllvo a planta do lmóv&I, o• tltuloa de domlolo ' 
todOI OI dem&ll documeotoe relativo& ao loteamento d, 
aegnlnte ,rea -10 terra•. traoscrlta oe,te ~utórlo no uv,r, 
,8-BP•, !la. 184 ,ob o oomero 24 880 : - Terreno dealg • 
do pelo• lote, ollmeroo 51 e 62 rn• <llodo cem (100) metro, 
da lreote para a rua , E,, tgu11' largora oa Unha doe ;uu 
doe por cem (100) m• troa º" exteoolo da !rente aos uo 
doe'. de amboa 01 ladoe, limitando pelo lado direito. com 

1 
• 

lote nllmero clnc ,enta e três (631 <1e outro ledo cr m o lo 
número clnooent• (~O), amboo oa J! citada na rua •E• 8 n,,. 
tondoa com os lote• eete (7) e ollo (8), todoa de prr,prl:da~ 
de Oulote lrmloa oo eeoe sue •11ore1. sito• na F:ze: 1 ~ n: 
Pooae dentro do ptrlmetro urbano primeiro ( 1 l d I J 
dêete ' Monlcfpto, com a 6rea de 10.000 mttroe qua r• ';;. 
Ao• lntf're11adoa porventura extateotee rica eeclartteldo q 
a Lei concede o prno de 30 d,ao, contado da ólllma puol · 
e&çlo dêote para 1preeentaçl o da lmpugoaçl o. Dado e P••· 
aado aoa tréz• (lgJ <1l111 do m~• de Julbo do aoo de mil º' 
-,ecentoe oeH•nta e om 11961 ). Para cooalar lol lelt~

1 
o p~e 

aente e outro• de IRu•J teor. para pobllcaclo ~ • xaç 0 

u lorma d& lei. Eu. A•drobal Braga, Ollclal, 10b1tltu~?· 
oobBOrevt e aHloo. Asdrob1I 81191. - Extraido dpor có~l•do ~ 

Ida eotaodo o original que lo! 111xa o e •• a 
r.:on::g~a 1; 1. Eu, Aadrobal Br

0

1ga, Ollclal aubatlluto,J° s'' 
becrevo e 11stoo. AJdr11bal lr1ga. 

DR. AFONSO FATORELLI 
M ( DICO OCUL ISTA 
~ l)A ,-ACULDADE. DE Cl~NCIAS \.tt.DICAI 

Receita de Oculos • Doen1as e Operaiões dos Olhos 
C O N SUL T ô R I o. A,cnJda Amaral Peixoto. Z30 

Sala J04 - Prédio do Baoco de Mloos Ger~ta 
t••~ 4 .. ~ e- c• •. t e1ra1. das 1.30 à• 12: bon1 (,on11lws ,omuru) 

À tarde: c .. osulbe com bora marcada. 

PRODUTOS 

(.~=u~ e 1 1 N !:I 
MARCA REGISTRADA 

GRANJ"' CAROllNA 
LINS & FILHOS LTDA. 

Aves - Ovos - Pintos - Raç&I• 
Avelino, Suilina, Ceva.:ina e Gadolina 

A V, NILO PlCANHA0 419 - TEL SS - NOVA IGUASSU 

--------COMERCIANTE ou INDUSTRIAL 

Faça da 

ASSOCIAÇÃO <OMERCIAL E INDUSTRIAL 
a defensora de seus direitos e prerrog11tfvas 

Aatlllkclt Jlllf4lca lt 3••., 5". • Mbtdos, dai 9 OI lf wao 

Rua Mendonça Uma, 23tl - Sobr1:l0Ja 

o GUR! 
A CASA DAS ROUPINHAS PARA CRIANÇAS 

Uniformes Colegiais - Rendas -
Lãs - Linhas - Botões. 

Av. Amaral Peixoto, 212 - Hova lgu1ssú 

PARA SUA MAIOR GARANTIA PROCURE 

FARACO Loterias 
VMI\ eP..511 QUB Niit> PI\LHI\ 

Rui M•I. Floriano, ZIZS 
Ttl, 313-NOVA IOUASS0 

Trav, S.o /lltltus, 5S 
NILÓPOLIS-E doRJo 

o Volante Duas Pátrias 
d Pº"º dNitA clc!ade, qoe n 

Left .., coobecimeoto u~ol•!ro r.1eodooça Lima. 46. 
acha loat&lado à ma ~ 

O J'átrlal eJ!A oob o compe-
ti Vola ate aaa ftavmuodo ll,larl!o• . que 

tezate dtreçlo de Eduarcre 1a. a qualquer borL 
ateode dlArtameote com • u , 

A#TC DUAS P ATRIA!l 
AO VOL ' 46-~0VA IOUA>>C--P.. Jo t.!lo 
llol Mia. l!lcadoaça _1.,,. 

da e crS 1 O 910.oo de cr6dito, em coa .. u SodMNr. 6-
de Banoa Pereira. bn,Uelro, ea .. do. eoatldor, ,....... • 
f,ra1Ddo lleadf',, 28, apart. 205, Ettado da Gu ....... 
12 •çõe• ao nl"r de .:r I U 000 oo (due mil en.,..,..). .. 
;01t«raliana e,9 3.750,oo 90m a boaàficaplo ct. J~ô • 
'1• e r, S 825,oo a .. te eto. eoneepoadt:alea • 10° 0 .. 
de ••t 8 150 oo •• rllo~elro; T - Joo4t do Pn4o ,-_ 
lalro. •inYO, lachaatriel. tttlclrate u ru VJ-ee ... • ftail 
ra•1 l. Eaudo da GaaaahenJ 1lll,ec,n•n 65 ec6ea .. ,. .. 
65 000 oo (.e11eata e claco mil fflllfiNN) doa qult 
c,t 22.SOO,on com I boaific•çlo de l0"1Q on 6D"ilaWI 1 
t 250 "º ae,te ato eorn1poaclen1e • 1~-0 do en•P...,_ ~ 
t2 500,oo •• diabelro; 1 - Jodu P,h:oto lleaM •...,... 
Viaaoa, bruilelra. Tia .. l'•idente 01 A.• Prello J .... , 16. ::1 
S01 t•tada da Gm .... n. 1.JwicreHa 2SO ecõee ao ,..., • 
25000000 (.taarntna • claq11f!'ata mil cruell'o•l. ... ~~ 
Hsna c,S 15 00000 com I booific.çlo de JOºo ON au
e· 1 17 SOO.no ae,te lltt, eon-e,pondaN• • lQ&Ío 4o 
de cri 17S 000 oo em diobelro; 9 - C... IM. JoWa 
bruileiro, c••ado. eo1,all.,iro e militar da ,...,..... ....... 
raa Aai&,; Cul.beldi. 85. t~r1 101. ! 0 1&.to da e.,.,...,. ... 
•"o 310 •çd"• no nlor de c•I 310000.oo (truf'atol •.,. 
111--irn•). do, qo•i• ia1e1reliana e,I 9300000 com 1 ~ ....... 
t0°,·0 on di-tribaicla • c,I 21 700 no •••te ato, 10 to0 <J do complemeato cfe e•I 21.100,oo .. cttaa.dfe; -
O 6,io C.h•IH lf,.iffllu _bn•ilf'itn, 1oheiro. aaior. ~ 
•ideate •• roa Anita Gu1baldL 85, apert. IOl, 1-11• ( 
b1r., •obeere•ta 63 açdea ao nlor ck c•I 63 oOO oe 
t•E• mil ('tO•f'hn•t do• qoal• int•pellana f'rl 18.750.00 _. 
oific~•(ãO de lOº'o on dl•tribuJda e cri 4 ,US.oo ..... .., 
P"adeat~• a 1~/0 do complrm,.Dlo d• e,I 4' 250.oe .. 

~!a:. !,:~~~~º .. c!;'::a 11;!~;!1G~rit:~~:·•;;· :;;~oi. 
Co1n1bara, 1ob~e,enu 63 a('&"'• no nlor de erl 6J.OOO.-- i 
~ lr@• mil eroll.f'irn1J do• qad1 fo1,1nt:1aa c•I li 7,sa.e 
bnnlfic•f,P d• 10º0 ora dl•IT1bnlrla e c,t t .US .O -. "',-_-..a 
4 l0º10 do compl"IDf'DIO df' c,S ,H 250,no •• clla!a•'"
at•nia F,.tr~i,. da t""O*te b ... •iJ,..in, •iOH, d- P"• ... 
,,..•idt'ol~ •• rui Tnn"l"'h"' 180 •Jt•rl 3'k E-tecle~ 
nb•cr,9110 5 •Cõ"'• on nlnr ,1,. c,I S 000,on ci;af!<'I • • ! 
foe qu,h io1 .. ,,.1i.no c,S t SOO oo co• • b,,aff•ct9'0 li 
h•lriba.ida P crS 3.SOO no ••••• ,to. •• dtabel,c>t 
\mflia da• Cba111H. bra•il,.lra, •"lt"ire. aalor, .. ~ 
... re1idf'ate aa toa Aahe Ger1b1Jd' IS 1ptrl l si 
Ga101bara, nb.,e,.,•,.a S2 • t õ~· ao ••lttr de f',f 1 1 
qot'ota ,. dol• mtl cn,11111,.n•). do• q••I• la1•ra•fo;,;JQ.,. 
t'Om • boolflc.,tlõi d• IO~o ora d.1-tribalda • cr ~ 
110, em diob .. lro; 14 - Re1Lu r~IN"iN ... ,..... .. 
,t,. p•adu doafatic ... ,,..,ld•o .... naa T..,.J.,,... :.. ,.f 
E,udo da Goao•b•.-. •Ob1C'r••"'a 4 a,6H •• ulor 

1 
,dJ.

lqo•lrn mU erOaf'l"'n•) d n1 qaaf, ialelfllfeto• ~· ..... 
l,onificaçlo de ICY'.1 Off dltlr1balda e e,I J ,OOon li 6,t, 
dlnh11tro: 15 lhoarlica d•• ( h1_p• .~.,,.ue. ~ • 
n;.•,i,~r. 3i~. p~:::~ª; té~!~e:~N."•;~:; .. : ~ •~• ::,, 
r,$ 10.000oo_U" mU c"'a"'iro•). do. qo•i• ,_,,,.-.i:ÕÔ.., 
f"I m a b Difl"('i o de 10fl 1) n N dJ1ttribold• • e,$ 7 bfflfl .... 

m dinheiro; fb - Carollaa da• íb,1a• rure,,. T ... ~ 
n m1lnr d .. pr,..odH dnml-•rft'H, rHld.,el"' aa ,ai~ _. ffl/l 
p•rt 30J . E•hdo da Go.01b,n. 1ob•t"t~•"'º 6 • I •••-,., •• 

*" S 6 l"klO.no (.,.1. mil uoa,.lro•l. d.-.• qa•I• i•t~r ,.1 • 
t 875 no com a b'loific,,1.~ d,. t~0 .," d•·1"'"'.t;.;....
or_, t• 1 10 ~- dioh,..l ro; 17 - O, ~110 Pl"h ' ~S.-.. ~ 
1 .. ,r ... t"••• Ao m ldit"n. r,.,lrl,ol#I o• ,o• 8111,l cl,, ll('fff,. li 
Purto A, fl'"' . F~ta dro do Rln Gund11 do Sol, •ob -~~ 
01) ••ln r d ,. r 1 12 000 00 (d1,a,. mil croail'ltfl•) d09 ~I 
li• D e,S 3 bíOoo tom a lv otf•t"•(IO d• 104 0 o,e ~ 
,.,, 8 ,& · .,o a••I• ai,, n,n••pt>od,..elH • l(',0/t do;~ 
nS 8 100 nn em día h,..Jr('lo UI - Dr A•, Jd,•• V•~ j,_ 
(,., ,.,. ll"uad"• a d•"'a•do, ,.,.,d,..,Ufll aa roa «;,a•~1 $,L • li 
• P•rl 1 i Purcn A ff'tt:Ff' . .... d .. d , Rio e,. .... do f'f9":.,.d 
lt, •t•let no n lnr ,t~ ,.,~ 16 000,f>o (J, ... ,..t, • 11• 1(,11"" 
IUI'• iolf'll'•lfac,D f!t. j 80J,oo eom a Jk,aUI~ 



l)ollllDfO, 9ô-VJ1-1961 CORllllO DA LAVOU~ 

~ . 
Vitórias da Vivenda da Luz 

direção exemplar do sr. e sra. A bel 
Sob a \'ivenda da Luz, orfanato esperantista 

~ues, ~ 1958 na vizmha localidade de Morro 
..-dado e ara acolher criancinhas ó:füs de pai _e 
_úud0 • ri aloançando vitórias merecidas no apo10 
11118 ve recebido de ins tituições e pessoas de ,,e ternaçlio assegu,ando-foe não só a sobrtivi
t,rll tºrcorn 'respeito e dignidade, mas também 
;!:~utaodo-Jhc a expansno. 

Civil Ferroviária, comandada pelo ca p. Heitor ~e 
Abreu Soares. Quarta-feira a. noite, dJB_nte do 

8 
P e: 

ti • _ Ainda !Já pouco, Isto é, dias 
DIS nçao 2<i e 21 últimos, foi a Vivenda 

dJdlnguida para tomar parte, com seus 
:;::dos, nc festa do 16º aniversário da Guard11 __.---·-

Contratos de Compra e Venda 
com Reserva de Domínio 

Para a validade contra terceiro•, dispõe o Decreto-
! J027. de 2 de Janeiro de J9:l9, em oeu arllgo 1•, 

Lt! 9 ~Is coolratos de\•erao ser traor,critos no registro 
'°bfl<O de utuJos e documentos do DOM!CIWO DO 
t'o11PRADOR. 

Ianque oficial, d~sfraldando as _bandeiras e_ ~ 
ranllsta e nacional, cantaram mui to bem 08 b1n l S, 
inclu~ive "l'espero", pelo que r eceberam uma 
flâmula do diretor da E.F.C.B., dr. Jorge d e Abreu 
Sc!Jilling. No dia se~uinte, no salão nobr_e d~ nos
sa principal ferrovia, voltaram as cr1anc;as da 
Vivenda da Luz a se exlbfr com números folcló
ricos, merecendo muitos aplaud0S dos presentes. 

Vivenda do amor - Na próxima terça-rei-
ra à tarde provàvel-

mente, em propriedade doada' pelo cae~I Gertru
des-Ezaul Belmonte de Barros, a Vivenda da 
Luz, expandindo-se, vai inaugurar a sua l1ll_al -
Vivenda do amor, - para instalação do pavilhão 
feminioo e creche, em cuja fachada será grava
do o nome do dr. Enéas Marzano, homenage~ 
muito sincera e merecida ao ilustre Juiz de Di
reito da Comarca, que tanto tem servido àquela 
instituição. Para o inicio da construçao convidam
se as autoridades e amigos da obra 11dmirável do 
sr. e Ara. Abel Marques. 

Qualquer registro feito FORA do domlcfllo do com-
p11dor. 1Dvshda º documento. 10,na•d• iooperante. 

1 
Alta·,atar·,a sa-o praoUa almejada pelo vendedor. 

-·-·----·-- DARCY, ALFAIATE 
....... • r,S I.120 oo nute ato, corretpoodente, • 10% do com• Trat.tclonal nou,e da eleizAncla [DB8CUlln& e lemtntna 

to de r,S 11.200,oo em diob,.iro; 19 - Osório R .. qoe Ve- H:OUPA "I SOB MEDIDA 
êii'areu,., bra1Jleiro, tollciro, m•ior, ettodaote, re1ideote na I Rua Mal. Flor!aoo, 2137, Sobº., S/201 Nova Jcau16 

Josél 

ç.enl Ve1eo Ahet. t43. •part. 14. Potto Alegre. El!IUido do ------------------·----

EDITAL 
Rc1i1tro de lm6ni• d• 2• Circuo,criçio de Non l,uat16 

H,,,,,,. Gomes do Crmho, Oficial do R,gistro d, J,nd
oeis da ~ Circunscriçllo, 

' 
CORREIO DA LAVOURA 

ÔROÃO INDEPENDENTE 

Registado, d• acardo coM o dec~.to fed•ral n· 24.776. d, 
14 d, julho d, 1954, no Cart~r,o do 7o Oficro Ut f,, r,tu , 

Fundador : Sllvlno de Azeredo 

P u b ) 1 e a-s e a o s d o m I n I o s 

ASSINATURAS : ANUNCIOS 
Ano , , Crf 100,00 J'reço por ""tim,tro : 
Seme1tre , 60,00 1• p•i:tna Cri ,0,00 
Num, avulso • 4,00 Pag. dtlermin1t1 • 50,00 
N. atraaado 5,00 Indotermlnafa • ~0,00 

Publlcaçõee a pedido, preço ?Or llnha : Crs 10,00 
Para anúnclos a longo prazo, d escontos especiais. 

Tbda correspondlnc,a s/Jbre anúncios drot srr dirigido 
d gert ncio diste jornal. 

R. Bernardino Melo, ?075-Tel, 180,Nou lru,.,6 ·E.do Rio 

Médico de Nova lguassú na Diretoria da 
Sociedade Brasileira de Proctologia 

Foi elt-ito, em recente congresso realizado em Bc_lo Horiz~n.te, 
para a Secretaria da «Sociedade Brasileira de Proctolog1a~·, o med ico 
iguas.suano dr. Miguel Arrud2. 

Os demais membro, da diretoria nacional sio: 
Presidcnce Aloysio de C:arvalho (GB): Vice-Presidente, Milton 

César Ribeiro (SÍ>); Secretário Gt-ral, Ary Frauzino Pereira (GB); 1° Se
cretário, Aleixo Lustosa (GB); 1 ° Sccred.rio, Miguel R. A~ruda (RJ); 
Tesoureiro, Jobberto Sanuto (RJ). - Conselho Comuluvo: n,.ht-r 
Cucait (SP), Amtrico Bcrn:acchi (GBJ, Walter Gheni (RGS), \'('a ldc
miro Nunes (SP) e Edmundo Paula Pinto fMG). - COflselho de Re
vista : Sílvio Dávila (GB), Horácio Carr2p:uoso (GB) e Oscar Simon
sen (SP) . 

Dr. Miguel Arruda 
PROCTOLOGIA 

A v. Amaral Peixoto, 236 
2º andar - Nova Jguaasú 

INDICADOR 
Profissional e Comercial Foz públicn, fJ"' o d,. Mdrio OuimtJrlles, advogado • 

suo ,,,ullur Arocy So/1,s G11imorllts, de prendas do,,,estrcos, 
brnsiltiros resid1nf15 • dornidliados na rua Antonio Carlos, 
,., 68. nr$Ía cidada. dtpnsita,am ,,,. seu cor16riu, d ,ua Dr. 

= C-de do Sal, 1o.b1ereveo 12 açôe• no valor de e,S 12 000,oo 
.... ail ffll:leiro•). do, qa,i, iott>grali&oa crS 3 600.oo com a 
...... 910 de !~'0 ora di1triboida e crS 840 oo ne,te ato, corre•· 
~ a JOO/o do compleo:reo10 de c,S 8.400.oo em dinbeiro; 
• _ Jalio X••ier Rang"I. br.,.ilt"iro, eoheiro, maior, e1tudaote, 
....... DI ,u Viteoode de Pirtji, 284. apart 80S Edado dei 
.....,.. ,abtcrnea 20 ,çõe• no ,..Jor de cr$ 20 000,oo (Yin.te 
ai _.iro,), do, qWI inte1ralúou <'' S 6 000,fJO com a boQ..ifica· 
_,, • 10~_9 ora dittribaida e cri J ,400 oo Dette ato, corretpoo• 
... 1 10".o do complemento de cri 14 000 oo em dia.beiro~ 21-
... Am'1ia ferrei.ta Xnier, bradleira. Yian, de prendH do• 
...... ,eddeate aa rn& Vi,coode de Pirtj6 l!:84 apa,1. 803. E~· 
... • G.aabua, tub,ereveu 20 1çõe1 DO nlor de crS 20.000,oo 
.... ail eraaeirn•) do, qui, iotearaliaou crS 6.000,oo com a 
~ de 100.'q ora di1111haida e c,I 1.400,oo Deite ato, cor· 
.......... a 100/o do complemu,to de c,S 14 (M)(),oo em di.abeiro; 
a - Dr. htoaio de RutDde Ch,au br1tlleiro, caiado m6dico, 
....... DI naa IH.rio Amaral 90, Sit. Paulo. Capitel, 1ub1creuu 
8 ... ao Tllor de crS 13 000 oo (tre•e mil crus.eiro,). doa qa1i1 
..... 'ln trS 3 8%5 oo com a b,,o.ifieaç.io de 10º/o ora dietribui· 

G•lú/io Vargos, "º 90, 11,sto cidade, nos /Irmos do D,cr,tc- :,_ ___________ • 
lei n. 58. d• 10 d• deztmbro de 1937 , seu r,gularn,,.to, D,
creto "· J.079, d• 15 d• sd.,,.brn d, 1998, m1morial, planto • 
dc,,.,.,,,.tus r1/1r,,stes ao /oteam,nto d• uma dr,o de tttrttlo 
situada foro do ptr{m,tro urbano, no 20 distrito dl•f• Mu
,.icff>io, Qu1imados, composto de duas glebas, objllos dos 
transcric",s f1itas o /Is. 263 de Lº 3-TT, sob "· de or
de"' 15 565, no Rtl!isfro d, Jm.,o,is do 1• Circunscriç4o d,sto 
Comarca • a f/s, 278 do Lo 3-F, sob n. de ordem 4,881, no 
R•gistro de lmdu,is da 2' CircunscriçiJo desta Co..,arco, o .,,,.,,,_;,a mtdindn 277l1011t d, t,e,.te para a TrarJ1s1a Jli,reiro,· 
328,85,.. nos fu,.dos, co,rfronlondo com o Cio. Faemdos Reu
nidas Normandia ou sucess,,r•s,· 313,4nm à dirlita, conf,011-
ta,.do co"' o Cio. Faze"'1os Rtunidos Normandia ou s11c,sso
r1s; , 208 001ft d 1sqw~da. confronta,.do co," a T,av,ssa Mi-
,reiro, co,,. 72 649,5, m2, I co/,zad<J a ,squtrdo d• qu,,,, "ªi 
do a,.t;g, Estrada Mi111iro, c meça11do o mtdiçllo a 180,22m 
depois do o,ctiga Esfrada Min,fra; • o s,gundo, 4 Estrado 
Mi,.tira, 4 esqu,rda d, qu,m vai do Estrado Novo Jguossú
Cobucu ou Maropicu (hoje Est de Madur,iro), para a Estra
da Cobuçu-Qu,i,,,adns, principiando swo m,diç4o junto , 
dtpois da Travesso Mitteira, medittdo 510 'JOm P,la Estrada 
tli'lfeira; '58,50m ·/Jtla Trtif1essa Mintira; , 316,90111

1 
stgundo 

""' 1011c, reto ligando o Estrada Mineira a Trav•sso Mi,rei
,a, confro11ta,rdo Cl'lm a Cio. Fazendas R,unidos .Vormandia 
nu sucessores, com 87 110,00 ,,,2, per/ai,,odo a drto de •.... 
159 759.5" m2, ,ituad<1s /oro do perfmetro urbano, glebas 
,ss?S qu, Joram dirJididas ,,,,,_ lotes, agrupados ª"" quadros. 
suvidas 'f,or divt,sos l, ~ado,.,o~. ttndo r,cebido o lot,a,,u,, . 
•o a d1no"'i"oçilo d, •/ardi"' Valporoiso•, tudo d, oc(Jrdo 
com o plo11to af>,nvodo tm 30 de ju .. ho de 1961, pilo Pre
'eituto. dlsl• MuNicfpio. Às imp11g,roç.,,s dos que se j1<lgar,m 
t,r11ud1c_odos d1,t1e1ilo str ot,res,,.tadas "" cartd,io "º p,ozo 
de 30 ~,os, con_toaos do s• e úlrimo publicoç4o diste, Nova 
ll(ua<,u, 25 de Julho a, 1961. O Oficio/: Ho, m, s Oomeo da 

.. "' .. 
• 1 er$ 917,So ne,te ato. eorreJpoodtntea • 10% do complemento 
• •I 9 17S,oo em dinheiro; e 23 - Carloa Mubado C.bagH. bra• 
.... toheiro, maior .:omerci,rio. re1idente na roa Múio A.ma
aL tO. Si, Paalo. C.pital ,ob1crneo 9 1çõe1 no valor de 
.. f.(8\oo (aon mil cTOSeiro1). do, qo•i• intrgr.Jiaoa crS .••• 
~ coa a h,:,nifie,çio de 10~,0 ora di•tnbo.id.a e c,I 6-lS oo 
... •&o. eorruponclente-1 a 10~/0 do complemento d«i cr$ 6 450,on 
• ... lro. tti&al111odo 20.000 (Yiote mil) açõe, oo v1lor do c,I 
tllllDJO),oo (•iDte milhõee de eroze1ro1). Ct$ 6 000.000,oo da 
l•lll•cb de 10~,() ore di.1ribuida, cri 7.046 481 ,60 de eddito, 
a_,. •tild1d,,1 e cri 116 962,50 de recrbimento1 em di.oheiro 
~ alo • o recibo do 81.nco do B,a,il SJA.., em papel timbrat:lo 
•llpm1e1 têrmo1: .. Banco d o B ra1 il S/A. - Recibo -
M 116 962 50 - Rec,:brmo• do Ir. Floriano Peizoto Ramo, Di
........ ideate da ,U,ina Mecâaica Cuioca S/A •, a qutn~ia de 
.. 116962 50 (ceato e deseuei, mil, noYtcento, e 1e11eota e doi1 
..._ e cinqutDla ceotuo,), em dt-p6aito ne1te Banco, T&lor ..,.._te de qaantia, recebida, doe 1oh1critoret para aumento ci&el ,d. •Utia.a Meciaica Cariou S/A ., de er$ 80.000.000,oo 
• !9ilhõe• de croaeuo1} p&ra e,$ 100 000.000.tio (c,m milbõea 
• ~:), ,e,raodo raia 1pre,entada pelo me.mo uobor, ditada 
.. da Ja.ebo de 1961, •?ua ao 00110 documento de caU,. 
~6 (RJ}, 26 de Jaobo de 1961, com doH .,,iatto.ra• 
...... •4hre o carrmb., do Bu•co e a declu,ç.10 de qae o, ( .. eJ0 • 

.,,._.foram paio• por Yerb~ e•pecial}"'. Ultimada a ,ub,criçlo 

.. 'hil O ~p6n~. d11 qoatat1H rect-bidH em diobeiro no Buaco 

.... S ..L e Ji e•Uado P•R:º 1otrriormf'ote, por n,b,. o 1êl,, 

Cunha. 1-3 t6b,. o aumento de c,S 20 000 000 00 lviole. milbô!a d" ::r.:-)N eon.forme ,e nrifica do 1,lio o. 1126 da Coletoria Fe
..... º"ª I«ou.6, d1iado de 14 de juoho de 1961. na impor• ~ ••• ...,......,...,.....,...,. ..... ...,.....,.,....,.,.__...,...,...,.,..,.,,_._,.,..,.....,,... 
... • :• 160 00~,00 (cento e 1_1e~1eota mil crnuiro,). o n. Pre~ lil'W • 

-llllficadpor •f•li•1m,ot• ,obocrno O 1um,oto do capital ,o<ial ! Casas em Helíópolís I 
!fia, ~ cl O :or e•ta A,umbl"ia e, eoo.aeqneotemente, ,ltendo o ,• 
• ~ ;- •tan:r.to, Saciai, que pa.ua a ter a legw,ole redaçlo: 
~ .. 1: 0~ S 100000000.uo (c•m m,lbõu d. cn••••••l, di- ,• Alugo rasas novas e modernas a par-
..... .,.,) 

0 •ç6•• ordintr!u, _do •dor de c,S 1.000 oo (hm I tir de 5.0011,00, com 2 e 3 quartos e demais } 
...... e &ej cada uma. nom1oat1 ... , OQ ao portador. coofvrm~ < depend" • á l 
._. ...... OQÚta, q•• pode,, , .... 11 CODVeroõ,e de .... pira Í enc1as, com gua 8 uz. Ver e tratar 
.......... ...... d. •••. ••••••i•oci1, dudo qoe P•1•• u d,epo- ~ em Heliopolis, à Rua Taperoá, 41, com sr. Ary. 
...... 0º: ~••du, fie.todo • Diretoria com a iDcumbêo.cia de ----.,..,......,~-~~.,._,......,""'""""""'.,..,""""""'""'""""' 1 
.. ,aWieeçõ QfU•ameulO de.ta Ate e teot compronote, e re,pee· 
li 11 ~ ~ «m.o determina a Ld. N•da md• bano.do a tta· 
-.,..: f i le Memblfiia e ningo~m mt.it qoerendo fa:r:er u,o da 
... Ata 

O I teatlo 1uipt1111 pelo tempo neceHúio à lanahua 
-- da O 

qae foi feito por mim, Âotonio Aoco•to Couto, Se
lllt '-la ::- qa.e a tr!0 •~re?i no lino próprio e mandei ex 

Lojas em Helíópolís 
lt 11111.na •• .:~::11

1, ao, ..... .. para oe fin, legai,. Em ••guid1, Alugo 2 grandes lojas com aprox ima-
......... A..embl . • da .ª preeeote Ata, achada conforme e •pro- damente J 20 2 á 
.... • ... •• ~... caio• _mea,b,o, a 1Hio1m com o ... P,e,i- m· ' com gua e luz, por 8.000,00 
.,_ fcaal.. d .... Sec,etino, da me11, 1p61 o que o ••. p,.,;. mensaie. Ver e tratar e m Heliópolis à Rua ..._ •• -te ... 1.DOU o •Li•ro de Preteoç u do• ,enburea Aeio- Taperoá, 41. com sr. Ary. ' 
~ A ~

0

e~r-r6-lo - Nn.-e IEoo,fí 26 de joobo de 1961 - ., .. .,.".,.."""""...,."".,..,...,.,""""""'""'""' 
~ Ra'!.":to Couto, Edgard de Barrar Perel ta, F!oTlano · 
1t Ra"'°' de s~!llhna ~ Lima Peixoto Ramo,, Jorina Peixo
• Prado Pe; Pllto Vtanna, Maria Amélia da, Chaga, José 
lta Remo,, Ax:i~ Céaa.r Moreira, Ltuz Carloa Peixoto cÍe Li!!:. lbó Jobtm ft:f to Chagar Me!teller, Orót lo Chagar Meirelle1, 
_wrTfl,c da. Co! tlrelle,, por n e por procuração de : Eugênici 
~ Petrei, ta, Regina Ferreira Machado, M anuelita das 
~., Ar a, Carolina das Chaga, Ferreir a, Nll.o Pin ho de 
~ JtaÍ>ier ~~~blm Mefrelles, Orór lo Roque Velho Melrelle1, 
~ Cito gel, MClrta Amélia FerTelra Xav ier, Antonio "ª' e Carlot Machado Chaga,. 

A P,tae Floriano Peixoto Ramo, - Presidente. 
ate Ata confere com o oríginal tr.mscrito oo livro próprio. 

Antonio Augusto Couto - S.Creririo, 

Senhores Dentistas e Protetlcos 
Artlgoa Dentários e m Geral 

~eprtsc:ntantt: S,S.White.-Dendria Bra~ t 1n:- ':'':_riado eatoque de dentes. 
e.pos,çao: Tur!>ina Alta Roação 

i,so.ooo rotaçót, por minut? 

EM'l'AL HOVA ESPERANÇA LTDA. 
Uma or~•nl,a11c a ""''º da 0dontd,~11 
J\v. Nilo P eçanba, 10. 1•, Hon l9oassú 

PROLAR S. A. 
Agtnda de Mova lguassl'í 

A PROLAR solicita o com
parecimento A sua nova Agên
cia de todos os portadores de 
rltulos em atraso, a fim d~ 
que não perct1m o direito às 
Importa.nelas Ja depositadas 

Comunica, outrossim, que os 
pagamentos de mensalidades 
poderão ser eletuados dire
tamente à nova Agência, à 
rua Marechal Floriano Peixoto, 
l748, s/2, a partir das 8,30 hs, 

Terreno-Nova lguassú 
Vende-se um lote de terreno na 

Traves)a Regina, n. r, u q uina da 
rua Otavio Tarquino, c/ 450 m1, 
quase no centro de Nova lguassú, 
pr6prio par.1 lojas ou residência. 
Tnn.r com o sr. Ribeiro, na rua 
Bernardino Mr lo, 18391 1 ° andar, 
uta 11 , díàriamente, ntsta cidade . 

VENDE-SE OU ALUGA-SE be
líssima residência de altos e baixos, 
tendo em cima J quartos, 1 sala, 
terraço de frente, arm:irios embu
tidos, e em baixo salas de visita e 
de jantar e cozinha, gange 30 

lado que poderá servir parti sal:a de 
espera. Tratar com o proprietário 
no local, na rua dos Araujos, 44. 
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D,. '•••'l•tlH '•"'••• -Mldlco operador. Parto,. -
Con1ullaa dlirlu da1 8 li 12 
b1. - B, Bernardino Melo, 1839 
nla 11, l!dll. Coco:ua. 

.. ",, ... ,, .. 
Dr. Pe•l•MH•d••Ãd\'OlldO 

- R. Oetullo Varia•. 35, la and. 
Pone: 282. - Non l1ua116, ... ,,., .. 

L.la e .. ,.-~., - Clrur11llo 
Oent11ta - Db.tiamentc da, 8 ,, 
18 hora,, Tranua Para111a116, 
D. 14. T1lel0D1, 314, - Nou 
taua11ú. 

IUIEM IIL V A - Clr.,1li•• 
dent1,, •. - .... C•rl•H, •· •n• 
d•r, 1. HO. T elet .. ,, 41-1911. 
RI• tle J•Hlr•. 

eeNSTRDTeRBS 
l•i• ltaH•I• - Con,lrutor 

licenciado - l!nca· rega-ae de 
coo1truçõe1 e reconotruçõea em 
geral e 10b 1dmlnl1traçlo. -
Rtt. t Rua Marechal Plorlano, 
703(;- C111 XI - Nova I1uanú, 

•• ~., •••• , ....... ,.,-cona· 
trutor llccnc,ado no Munlclplo 
de Duque d, CnlH. Residente 
em Non lguu,ú , rua l!dmun, 
do Soorro. 30A 

Seguro de vida 
Acldentee Peaeoa1s e do 
'l'rabalho, Fogo, Aotom6-

•ela. Fldelldad e. 

Roberto ca;,ral 
C0AAf'ro~ 0PJCJAL 

R. Oovarnador Portela, SlC 
Te!. 08 - N º"" lgu89s~ 

EDITAL 
Regi,tro de lm6vei1 da 11 Circo1ucrição de Nova lguaH6 

Ca r tório do 2º Oficio 

fJ bacharel G,tulio Moura Filho, pilo pr,s,n I• ,ditai 
COM o fJro110 d, lri,sto dias , publicoclJo por duas v,11es a,.n. 
d,,.do ao qr,, foi ,.querido po, ]dco,,,o Govozz/ , a• 'Ataria 
fns, Gor,aez,, (az sobar ao p,oml(ente comprador Joaqu,,,, 
Moralro da S1/vo, atualm1Nl1 res1d,,.t, em lugar igtto,ado. 
QUI d«;ert1. cnm partcl' ao cortdrio do 2o O/tcio d• /\'ova 
ll(uossu. silo "º ru a G ,tu /io Varg •J, 113, , solv,r o Sltl d,
blto, r,/1~1ttt1 ao lote d• t1rr,no r,úm,ro 27, do qwodro 4, si
to "º Bairro Josl BulhD,s, H1<t1 A/u,.iciplo, sob p,tto d,, ""º 
f az.indo, u r cancelada a ovubaçd o , r•!cindida a proM1sso. 
f º" fl. Nor,o lguassú, 12 d• j ulho d, 1961, Eu, Aedrub1I 

rap, o ,u6~ r,vi , au i,oo, Aedrubll Brasa, 1-2 • 



ndu~a~ão das Hortalim 
Embora s eja orença geral que a, hor ta, devam ler 

adubadu à baee de mat~ria orgllotoa Incorporada ao 
80

1
0 em quanttdadee da ordem de 4 a 6 q uJJoe por metro ua 

drado, é &empre a oon1elhavel a adtçao oe !erttltzanteeqmt
nerl&ls, co locando-ae, ••••m, à ól, p oetçllo das plaota. todo• 
na e~ementoa que ntoeultam pu a uru deeenvolvlmento 

8
~ 

dlo, apresentando o m6xlmu d~ produçao. 
Para a s hortaliça• ! , ll6oead, osmo aquelaa repreaeo

tadu pelas oouvea, allaoe•, cb tcórea,, repolho, etc dever, 
11er obedecida a segutote !órmula de aduboa, 08 quàls •era 
~~~o~~~!~~B ao Bolo duaa a ,,.a eemaoaa antea do plant,o 

:Sullato de am6nlo, SO 11ramae por metro quadrado· 
lul!et" oe polàulo, W i•&maa na meewa área; 1uper!o!a1' 
a lhº,·0 40 gramae por m , tro q uadrado. 

Sabendo-se a érea total da cultura e atravée desee 
t6rmuJa, Uoll 1e torna o oél~ulo da q uantida de dos ter111tante1 neoeBBirloa. 

Para ae bortallçaa na forma de ra ízes, bolbos e tubér
culos, oomo ae batatas, cebolas, cenonraa, etc., a fórmul• 
recomendada, por metro quadrado, compreende 30 gram, 
de sulfato de potáeslo; 50 gramas de !arloha d e os8o8 e 2t· 
aramas de salitre do Chlle, co poetoe ê&8es que levam e u 
quantidades adequada• aos vege tais, os elementos tmpre,
olnd1vets ao seu deeenvolvlmeoto e qne sao o !ó.toro, , 
potáaolo e o nitrogênio. 

Finalmente, para ae hortaltçae-!rutoe, como no cae, 
do tomate, pepino, 11b6bora. etc. a !órmula mais lndlcaaa 
além doe oompostos orgânicos na base de 4 a 6 quilos po; 
metro quadrado, é a eegutnt~ : 

Sulfato de amônto, 20 gramas; enperloe!ato 11 18% 
60 gramas; sulfato de potássio, 20 gramas, e cal ou calcar10 
20 gramas, em a pUcações por metro quadrado. ' 

Essas fórmulas se aplicam de maneira generaltza• 
8 001 solos argJio-sllloosoe e que elo 08 tipos mais comun, 

para êese tipo de exploração agrlool11, 

---------------------
Educandário Sta. Catarina 1 
Infantil - Primcirlo - Admlsslo - Datilografia 

1 
RUA CAPITAO GASPAR SOARES, 221 

(Ao lido do Hospital de Nova lguassú) ---------------------· 
Rainer Maria Rilte, o Pastor ~e Tempo 

(Conclasio da 1.• p4glno) 
1a pelo estilo, ia pela análise Introspectiva, ampla e de sutile
zas surpreendentes. 

Rllke não está nem esteve jàma,• superado - fique bem 
claro - que não !ta superação do verdaaeiro artüta. O que 
hei e 1empre houve sdo momentos de incompreensão ou de 
desarmonias pstqufcas de correntes estéticas ou de gerações, 
~ direção de um autor, na busca de renovação. O escTltor de 
Praga foi e ~ um pastor de tem.po. Ainda agora, a sua som· 
bt'a. enorme e fascinante, ao lado das de Rimbaud, Bruant, 
Verlatne, Mockel, Kirkegaard, Heidegger... impele o "Desagre
gaci.onbmo" pau.H5ta, nascido com os ;ovens desftudidos da 
chamada "Noite de Revisão", que passara sem frutos. A teoria 
dos "De$agregacionistas,. do suicídio a longo prazo, com a 
poesia, uma de suas formas dele, mas que não é. estêticamen,. 
te, necessáTia ao homem, mistuTa existencialismo sartreano 
com rilkfsmo. Lamentável qu-e, desta vez, Rilke ressurja como 
aímbolo num grupo gasto por excessos a pretexto de insatis
façõu fictícias, ,r,as sem fôrça cultural suficiente para arros
tar, com orgulho, as conseqtLencias de suas atitudes desab1'i
da.t, e que dá em restdtado é o suicídio Teal do seu papa, Pe
dro Morato. São, ainda. as voltas caprichosas do destino, que 
sempre cercaram o autor dos "Sonetos de Orfeuº. Mafs que 
qualquer outro a1'tista, Rilke tem estado ao sabor do iT-e-vi1' 
do ma't selvagem. das letras, que traz á tona ora um autoT 
realizado, oTa outro. -

Ronald Cardoso Alexandrino 
ADVOGADO 

Dlàrlamente dae 9 •• 12 horao 

6rlo: Rua Paulo Frcntln, 61-S.10-Tel. 268 
NOVA !GUASSU' 

EDITAL 
Regi.tito de lm6veit da 1• Circo.otcriçio de No.-e lgo.ut6 

CARTÓRIO DO 2° OFlcJO 

O bacharel Oetullo Moura FIiho. pelo presente edital 
com o prazo de trinta dlaa e publicação por 2 v,zea, aten
dendo 110 que !oi requerido pelo B•oco Delamare S. A 
faz aaber aos promltenlea compradores Seba•lllio Jo•é d"' 
Santo&, E1oon Fraoclooo Cnuttoho, Alzira AogPla da S,lvo 
Kaooel ,1.tvea de Mato& Walter Ferreira de Oliveira e AI 
oloo Jullo, atualmente reAl1eotee em lugar Ignorado. qu, 
deverão comparecer ao cartório do 2• Ollcto de Nova Jgu••· 
111 •lto 011 rua Getullo Vargas. n. h8, e solverem o• •~u
débltoa re!ereotes aos lotea de terreno situado• no Balrr, 
Delamáre, neste Muntotplo, aob pe na. de , não ft1zeodo, B*'· 
rem caoce1adas aa averbaçõe11 e r e&ctndtdae ee prnme"'..,ª~ 
Dou fé. Nova Jgu&eo<l, 12 ~ A Julho de 1961. Eu A1dr6bll 8119• 
o 1ub1crevl e aeeloo Asdrub1I 81191. 1 - 2 

EDITAL 
Be1latro de lm6nia da 11- Circoo,criçlo de Non lpu•6 

CARTôRtO DO 2° OFICIO 

o bacharel Ge tollo Moura FIiho. pelo preaeote edita· 
com o P"•zo de trinta dias e pubUoaçl o por duas V"Z'""" 
atendendo ao qoe !oi r eque rido pelo L•r l'lumlnenee Urba
otz~õea Ltda .. faz aabs r aos promitente• eompraaore

8
•
1 
~~ri 

plna SIiva Fraoclaco. Jo1é Oomea. Roland Artbur c- 0-
berger e Marleoe Ola8 de Ollvetr a, atualment e ree~deo1;1-

l 1gar Jgoorado que dever&o oompa r tioer ao oar t r10 <1 

em orrc, de Nova Jgoa11tl, 8110 ºª r ua Oelullo Var,ao. O, !:'o~ :l~~-~~B~~::'!r".t: b~i:a~il::.••~::t:º'/.,~º~,1wt.:~? 1 
pena df', olo fazeudo,88:erb~u ~éººN~::• 1~ 1~:;~ 12 de Ju 
fla9:"1:0dt~;61~•/;,º,TJ;..,1, ·,,., , , e; áubscrevl e m too. 1~bal .,.,. 

cio 
E:~!:õe!!~!!~.· QIJIJJO DA lAVat• ~~ 

Administrativo l{ij P 1(1) ~ 
1 d•) - D<ferir o pedido lormu• ~··MMitM=Hiid~l:~~==:·ttt:z*rtz~·:rMr·-iii·S·ii#ift s''pf~~~ ~ 
• 

0 
pelo •6cio atlcu matrkub n ;,,,:: .:¼, .:.A"' - / 

6~o, "tendendo-se , sua exonera: lttd. e Olldua I IIH Deraardiao 11\ato, l07~ T I ri' ~.;,,tlfll" ,,..-

,•o.• todos o, depm•mento, de, ·-:-::-:---:-----:-::-:-~~-:'.::--:-:'.:-:-:-::--::-:-----.:.•=•t,11,111 :,1//,,,.o•,P",1!; 4'~ 
pomvos do Club,; h/ _ dispenm ANO XLV NOVA IOUASSO (l!olade do Rio), Jt OE J ULHO 01! 196! ~' 

1 
.,:O v• ~ 

º' •derv,ços do a<lm Ma,io Rober- ----- ·------------------------.:~-~ ~ ~ (,; 0 
e M_achado Ramalho, em face 1 --..... ..-,.-~ • 

1:': ~fllVO\ por .êle alegados; c)-1 A e. ALIA ... DOS ~ 
enc,a, a YICc-Pres,d,nci, do, eomarca de Nova lg•ass, ,....... íl 

?c,al, co~o sócio nlcu, o sr. Lui
7
. 

t~rt~: ~:~~º;~·;~s\,~~ .i:10: I . E ~ 1 T A J.. ~ilª ºº',to•; d) - adm;,;, no quadro Re·o ' uçõ es do Conselho ......, ~ -

:i;~:l~e~:·,~º~~;~~~,t~~ 1 ,) - :i:i:i~:s::~:::niio Mi- R•e•g, ,les1;·~0"', ~de•'ºRl~ •• ~1V.,~,ºo~dº,d:1 .... 1:6,·.,i~l~. ':dua.~3~.~rCirl~;~~slçto~:~ - . , ..... nês de Julho do corrente ano• f) randa •gradccendo o, mv1ço, pro- _ ·--- -~..., _ 

11

,_ 
aceitar o convite formuiad~ tados ao clubt; 2) - constar um , li" ,jSIII< 

pelo Grêmio Esportivo Ponto frio voto de louvor ao sr. Sebamão Paz pGbl co, qae a San•• Casa da •11,rtc61dla do ~ _i,11111' to"' /Íl 
para ro,li2ação de partidas an- ino'. Alv.,_ Ja Si!u .Monteiro, Diretor- de Janeiro, com sede na rua !!anta Luzi•, n, 206, 

1111 
p-llado -~OI dt· Btbf 

<as de futebol. d, salão (,º e •º Ttcnico Juvenil, p e Ia brilhante Ouanabu•, nas prsao,s da Sociedade de Promcç6t1 ie 
1

11 -~"';.;,i(JI 1 ""1 to"' ú 
quadros), no dia 1 de ag~no pró- campanha no campeonato; )) - du e Rr preseatações Pttltt Ltd1. e a Compao~t1 IIIIIQi: - ... ~ •• .;n i'íiJtrdD 
'1mo, com início ls , 0 horas ,m , uspendu por 60 diu o Jogador íerraplaoagem Ltda,, amb11 com sede no l!atado da O.. ,, i,i' /llfot1'";jó cf'.JI. 
nosso GinJsio d, Espom,. ' Jorge Dia,, por niio cumprimento b~re, na rua da Quitanda, n. ~O, salas 815 e 81!1 e 

01 
•• Ili ~ r,,11- ~glJO dt li il d "º 1 . do,""' deveres de atleta; e 4) - x,co, r . 31, sala 1.404, re•oer unmeote, depo1itou ••,.. ~• 1~-~dt 3 '"°Pi' 

va guassu z4- 7-,96r promover uma domingueira d.m- tório, nl rua dr Getúlio Y<tlll9, n 118, oeata cidade, .. :: li 11fl//lll' d,J(JIIO OI,,~ 
Walter da Silva Machado çancc no próximo dia 6 de ag6sto mos do Decreto-lei a. 58 de 10 de dutmbro de 1937 e .. 1Jtll tlS I ""' 

Secretário do corrente ano, para lançamento t<gulamento Dec1eto 3 079, de 15 de aet•mbro de 1938 • ..., íl''/llfl"c,IIIO· 
das candidaus ao título de Rainha rla t, pfanla e documentos rder,ntu ao fateamcn1o · ce-, i/1 • 

Concurso para elei~ão da 
Rainha da Primavera de 1961 

da Primavera. área de terreno de sua propriedade, objeto da Jranmlfll 1' _, u,1pal 
1 N , la a 111. 192, do livro 3-BD, 1,b o n. de ordem 19.341 dall ..,. li_,,. a/l'O dl par 

ova lgumu, 
26

- 7-
1

~
6

1. Ctrcunacrtção dieta Comarca, desmembrada da Pueoaa a,.... ~~. dllbUO ,la. Sf)t 

Resultado da 2ª apuraçào: 

Jorgt_te Sierpe Lima 
Lucília de Freitas Lopes 
,\faria Amélia Pereira Te ixeira 
Neuza Cunha, 

votos 
1000 

1000 
1000 
1000 

Omar Barbosa da Silva ro Agudo, medindo oltocootos e oitenta (880) melro, a~ :i!- dt IIDII 
Secretário da numa llnha com quatro lancu, tendo o prtmet,o ~ ,ó 

O 
por 

e deis (62) metros e clnco,ota (60) contlmclros com O ~ ,4/J I di ~ 
Assemble.1.a Geral 63• 30' N. E., o srgunco duzentos e oltonta e doia (2S2)a •:..... I" alr .., 

com o rumo 70o 30' N. E., o terceiro ctncocnta e,..., ~ ttll ,-
metro• com o rumo 2° 35' N. E. e o quarto quatrccratu 1 _.. r,,,- Yidal 1 

Extraordinária 1<tenta e oito (478) metros e ctncoenta (50) crnJ m,1,11 • ,_-. ,·-t SftOrJ 

llasgou seu terno i 

Edital de Convoca1ão 

O Pusidcnte do Atlético Clube 
Aliados, usando das acribulçõeJ que 

SERZIDEIRA tos vigentes, con voca os srs. Asso

[ 

lhe c onfere o art. 1 11 dos Estatu-

ciados pna a Assembléia Geral Ex
traordinária a rulizar-se no dia II 

de agôsco de 1961, às 20,30 horas, 
em 1ª convocação e no dia 15 do 
mesmo mh, à m e)ma hora, em 2ª 

Rua Bernilrdlno Melo, 
nc 1549-llova lguassú 

-------------'!convocação. caso não haja número 

T d• - na 1
1

, em sua sede social, na rua ra lÇQO Birigui, 218, Bairro Santa EugEnia, 
cm Nova lguas.sú, para tratar da (Conclusão da. 1 • página) 
stguinte Ordem do Dia : 

b~mª :eca~~ 1:.,ª·eJ~jh1

5
d~ef;~;ei~ a} - Concessão de títulos de 

,-05 do ano de 1914 de cuja Co. s6cios Beneméritos e Hono~ários, 
mi"ão fizemos art;,- Não é isso aprovados ptlo ~o_nselho -Ç)ehbera· 

E: ? P . t1vo; b) - em1ssao de titulos de 
m~"'.'º~é ~ª· d" to po ém fo" 1.s6cios Proprietário.s, aprovados pdo 
um ºf:nã~. p~esªf e.st:.s boa! r n:po~ Conulho DeL~erativo; e) - aumen
d · · · d í · · d f · · to das mensalidades, também apro-x::do, to~i:a:do, o~té" :~e º; ~; 1 v-ad~ pelo C. D.; d) - assuntos 
"bossa-nova'' surgiu,.. gerais. 

E' o caso de dizer: ºdepois Nicolau Rodrigues da Silva 
eu conto". Prt.sidtnte 

BAZAR AMERICANO 
Ferragens, Alumlnlos, Louças, Tintas, Cristais, 

Brinquedos, Papelaria e objetos para presentes. 

Abilio Augusto Pulso 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 2046-Tel. 28-J20 

Nova Iguassú Estado do Rio 

Curso \Vashington Lui:?: 
DATILOCl:ArIA - OFlC!AUZADO 

llnh• curv,, contronttodo e, m um cam,nho u111rn1,, ,.,_ ... • ~- JorM 
tos e novonta e quatro (694) metroa e clacnenta (50) cr...., llfl"* • .-,-· ,rn 
troa pilo lado direito numa linha com tei9 t,n,u, lclldo, ... JWJ-~ ~la 
primeiro vinte e sela (26) mtlros com o rumo 17' 90' ~- t.1 tJll!IJl•••JtiHWjliO .,,,w dl. 
segundo cento e noventa e ade (197) metro, c011 0 , .. 1 .................. 111111 
30' S. E .. o terceiro noventa e qu,1,0 (94) metro• coa o,.. _.. 
O' 45' S. E.. o quarto quar<nta e dois 142) 1rctr01 e d.._ 
(50) ccntlmetros com o ru1110 6° o:;• S. W .. o quinto d
lriola e stls (236) metros e etococat1 (50) ccntl11etr01 eia 
1u1110 82° 30' N. W., e o sexto nn .. nta • oito (98) 11dret 
cincooot1 (50) centimetro1 com o rumo 29' 00' ~. W. ,,,.., 
tando em 10001 os lancta com terras da Sants Cau; 
cr ntoa e noventa e oito (498) meto os no, futdcs, aa1 '* 
curv,, coafronoando ctm I l1lx I do sc.,Jço Naclnnal n a. 
lá• la (R•o Botas); trezentos e dola (302) meln s pelo lido• 
qu<rdo numa linha com três fancrs, o p•lmtlro cem u•• 
quarrnta e 9tia (146) metroe c ciacorata 150) contl11tb01 
o rumo 1,• 30' N. E., o 1r1un:lo oitenta e um (8J) mrllll 
o 1cmo 11• 30' N. W., e o trrctlro setenta• quatro t7f/ 
Ires e clocoeata (50) ceot1111rtro1 com o rbmo 1° 00' 11. 
confrontando cm todos oa lances com tttrll da S1111 
dlet1nlc truontoa e quaronta (340) metro• da rua L1l1 
que lhe fica om lrtnt,, 1llu1da na zona urb1na do 1 
/3°) aub-dl1trlto do 1• dl1trlto dhle Mualclplo, co11 • 
quadtada de trezentos e viole mil sctrcoo101 e Jr·nll (s:I 
me1ro11. de forma lrrrgul1r, tm Comtndac:tor Soaru, •rr• 
que foi dividido em lote,, agrupado, em qu1d111. Hrtid• 
álveraoa logradouro,, tondo o lotumrnto rttrbido I dm• 
ção de •Bairro llctropolltant•, ludo de acõroo ,0111 • 
ap,ovada em 22 de juobo de 1961 prla Prcr,11ur1 tetle 
c•pto. Aa impugoaçõea de• que oe Joguem prrjudl<1d~
,ao 1er 1prcscntad11 om Carrõrto. no pruo de triata r·"'r 
contad01 dl terceira (S') e última publinçlo º':J:· 
~!l!!1~ M!.!~!ºi:,~.9ôJ. o OIJdol Sub1t.1uto: ,_, 

DR. 1.UIZ VAN BERG 
CantlOloetsta do Borptta.l do -krvtôor do Estado (I.P.A.s.a.J 

DOENÇAS DO CORAÇÃO 
Eeltocardlograma - ArterfopaUas Petllêrtcas 

CONSULTÓRIOS: 
Nova lguasad : Rio de Janeiro: 

tu llutdlol florluo,1791, S.tol LAtt110Ah11,17,S.JJ·lrl.d 
ftl. l04-J20-3", 5" e sAbados 2", , .. e 6"-lelr8' 

desde 13 horas d•s u u 18 bor&I 

Aprenda datllogralln com cllc,lcncla, aob orleot,'. , ~º do 'E D I T a L 
professora diplomc..ia. Má.quinas n ovn.a. Conra cm-so ,.._ 
dlpJomae vi sados pela Remiogt<.,n. .tulH dit:rr.cs e CJO(u;nu. Regilliro de lm6Tei• da 1• CircOMericlo de Non r,a-t 

AV. NILO PEÇANHA, 436 - SOB. - NOVA IGUASSO CARTÔRIO DO~· OFICIO # 
O bocltor,/ G,tul/o Moura Filho, P,lo ,.,,,.,, ,_ ------1 com .J P"OZfJ d~ t,i,.ta dias , publica,ao por _dMOI "ú,",.-.i! D A A L e I D E S F A T 0 R E L LI d,ndo on qu, f ,,i r,que,ido p,lo Lo, FluMr•trtU S,~ 

• . cD,s Lido, faz sobrr ao p,o,,utmt, co,.,prador 
MtDICO _ Esptcialidadc: Doenças de cr,ancas N<JSClmtnlfJ, aluot,n1,.1, r,s,d,,ct, ,,,. IMgar tg,,_nratlo, ,.. 

H á & • Didriamente das 14 as 18 ho'tas u,,a compa,,c,, ao cort(J,ro do 2• O{kio d, NoOII 
or r 

O
· R .d .. eia . (.ito "ª ruo Gdulio J/argo,, "· 113 • solr1u ºo"" ,_ 

Consult6rio: esi _en · / ''""'- oo lott! dt! te,r,nn situado em .A,tia 'º" • 
Av. Amaral Peixoto, 350 Rua Bcrnardmo Melo, 2337 1 flu,ricipio, J<,,b p,na dt, "4" foz111do, str co11ttlod11 ",,_ ti 
t•r tlga rua Mer:11donça Lima> Jº andar, ap!i.n. 10 1 (th • 11sco1d1do a p,o,,,osa. Do" fl. Novo lp~~ 

ú Ed1f. São Jojo iulho d• 1961. Eu, AldtubaJ Brege, o s"bsc,,r,I 'i,,-1 1° and., s/J Hon lguass A11drub1f Brag•. 

Á vtnd.t l'JH Drogarias t F~mndcl.u 
Pedidos 11do h-1. :?S-J'?J'.! 

COELHO BARBOSA & <IA. 
!UA JOAQUIM PALHARll, 643 -_RIO 

geral. - se,.lfo 

OlLl 'VIE JJRA &. 
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