
o PAPEL DA ESCOLA 
SCQLA ,cmpre deve-

A E tua:r como pode-ro
rla O 

. do caráter de 
,o for,ahuj.o fa.:nido no 

_.,, oh'"º'· ue 01 infante, e 
_.ddO d~~te com as in
~· ~ fn/urmaçõe1 que 
~ 'trarumltidas pdo1 
,,_., /álHffl cumprimento do 
~' ~J use.ssem ck c-on-

nmtemmte JJTf'ocupado com o 
bom comportcmerttO r a el€'· 
1.•ada otitude moral de seus 
discfpulo~. quer dentro da e!!
cola, quer fora dela 

ficil de .ser desem~ha~ºd.'~
do em tibta º' comple 
relas e oJ amp.io., e:ncaf"gos a 
que elo est4 su~U.a. .1 

.No., centro• dt altos nfred 

J. Elydio da Silveirc:i 

do em t,lsto os cnormtl ~ 
cunos que °:mºQ;:;1t=io./ de 
vez ;;i!~P,~e. robe d eac~la 
~~ir eua, falhos. Tal :::::,s°cJ~ 
J>orém' ndo depende :P a4) não 

rofeuoT, que, por • • 
~e,á fazer mHagre,. Kla r• 

-aar,mG, ~, e de ambien- d 
~ a,dtq~\orreta fonnacão Hoje, no entanto, tu ~ mt~-
" propicioUdo.de dct cada u.m. :~:~ ~ ~~er;;_~~e;!';::~;n;:;~: 

demogrdficos, no.~ e-idades de 
vida Intensa, a, escola, p~lmá
rías público• sofrem, hoie P.m 
dia mais que Ql.Ulisquer outro, 
in!iituiçôe.s sociais, o emb~te 
direto de n11merosos prob e
mas que exfaem soluçõe.t ime• 
diat~s e crfa.m nova.s obriga
ções, para O cumprimento ~, 
quais bem pouca, delas estão 
devtdamente apoTtlhadas:. 

sob1ett1,do, do esfórç~ 
3ulto.6ntco de nume?osa eQW
har;m que se coadjul'em pro
rÍsôres, médicos, dmtls'41, en· 
t!rmdTas, auistent

1
~.s e!i~:i;• 

#Ili P"''::aM muitas au1m d as tran#ormações sofridas 
N• a: ttfflPos fdos quando pela ornanização .tociol. os ~ .,. dispendo de am· • 

o pro.f"',º,rr'-a e e1Umula11_te. complicados problemtJs - q u.e 
.;:~.ã...-1.1t .,,. tá perturbam a admini.strac;ao p\l
~ por ctrcuru nc,as blica, as dificuldades cre.ll~entes 
~--iail ho~ tão raras - enfrmtadas pela maioria das 
~-:- d, ütn só turno, com- famflias, a indiferença quando 
.,,.~ e con.ttante ap0io dos não a ho1tUtd4de de mtd!os 
~n.ri(lffaçdo, re1peito e t 

educadoras de . o m ' 
merenc1e,ra1, pa1; e tódas as 
pessoo.• de boa vontade. 

pdl, co dos adminístraaores pais e outras tantas QUE'!! oes 
~"° fazi4 questdo de cuja e-numeração ndo se !ai 
- padfa t det·er de educador mister acentuar• tornaraim. d. 
tfllDl'"r "" puloso perma- papel da escola muito ma s i· 

-·ilBIEIO IM UVOIII 
~ ~~ ~. •·iWtt·i·t-«·M·i41.:U4'!' 

Sem dúvid'1 alguma, cm vir
tude dos fracos níveis cultu
ral e econ6mico da maioria 
dos lart.t de seus alunos, ten-

t preciso que todos se com
pendrem da ampUtude da ta• 
nfa da escola pública e a au~ 
x-Utem a cumpri -la integral-
mente, cabendo de modo. muito 
upecial, aos poderes publtcos, 
mo.fores efforço, de comprem· 
são e de ação nesse sentido. 

~-Uití•MW·UiU:i;1ê~'J:~~~iil1~t~6M!'rÍÊREDO 1 

Dlrtlot-Se,retirlo' LUIZ De AZeReOJ AZelU!DO 

SNHOIU: sua vi,ita foi 
am 6/lmo eslím u lo 
para noffas "trabalhei

,.- e O m a adolesclncio. 
~' mio nos tem .s~
lllldo l#lnpo para as at11n-**' ,oeiais. .\'tJo é o seu 
,,.,,.,,,_ ,omenle. De nossa 
- ali ao, distintos ami
~ Ili 11ma longa lamenta
~ albrr uma prov,frel so
jWo61a. 

Além da 

JlrdlD ~.nilateral o ataque 
u "pito ... 

o,,q,tuo, pela manhã, com 
flll tidolt,untes de ambos •iaw. E trinta professô
• , flffldondrtos ... 

J. llltdl, mo quase dois 
ldl ól,mo1 e centenas de 
_,., t aurfüares ... 

1 noite mais seisc•ntos. e rei o • que é s_ociofi~ta ! 
Porque não constgo ' '!ver 
só.... E nunca o procurei ... . . . 

Sou sócio de várias insti· 
tuiçúes iguassuarws. E cola
boro com lõdas elas alravh 
da ajuda ao preparo moral, 
artístico, intelectual e fímo 
de seus componentes. ( Não 
sou candidato a nada). lJes
ru/pe a reaposta piíblica ... f. 

e outros an~ 

~e se tala em nrvers, nos 
1los cancioneiros e no folclore 

e Hlstôrla 

• A 

PSI que ... 
que uns falam e acusam ri 
sua manefra - franoa e boa! 
Outros ... 

N. z.m 

imensuráveis. Niio adianta 
dizer à• mocinhas, anrioaas 
por casar, quantas luta~ _e 
angústias as esperam. t im,
lil. 1'ôdas querem erpert-
1nentar. 

Diria Shakespeare ; 
_ Experimentar, eis 

a questdo! 

Newton Gonçalves de Barros 
(E,pedel pue o <OIIEIO DA LAVOURA) 

llem ! vamos ao ·seu as
sunto. 

_ "O sr. poderia escrever 
nos corações maternos I Es· 
/amos atravessando uma fa
se tão amarga de incompre
msüa dos filhos! Raros os 
que compreendem o nosso 
desejo de fazê-los felizes! 
Poucos os que procuram CO· 
11hecer a razão de nossas 
atitudes. Sempre sonhet ver 
meus filhos crescidos para 
repousar um po1ico. Hoje, 
e r e s ci d os, aumentaram 
as preocupações. Ando esgo
tada... Não tenho mais uma 
110ite tranquilfl !" 

Depois, é a fibra, a persis
tência, o desprendimento ... a 
glória de ser colaboradora 
de Deus na obra da edu
carão! 

To dos possuímos um a 
capacidade ( em potencia I J 
para educar. Tôdas as cons
ctên.cias paternas e mater
nas s6 utão relativamente 
tranquilas quando ddo o md
:rimo de dedicação aos fi
lhas. Atingido o limite, s6 
resta uma atitude; 

- Antes de serem nossos 
(Condul •• últlae pi9ln1) 

A LAPII~ 

Vitimas da Época 
;~%i~~ 

·ou.t1vot ou os que JC rclaci, -

EST,\\105 no regime de ahso- pe~ com fato, a.ngunioso, .•• 
luta liberdade, sem a mc,nor oc O tratamento de 'caudo' e rrc· 
dúvida, em que os va _en- . . . 

'Õ<"S, OS bambas and:am ~ sct:~ 1udo~:~·mo, inugd-la cm grup• ) 
sem embargo à a;io cnérj•"a. ô na de trabalho. dcunvolvimc.nto ~a 
mantcnedorcs ~l, ur.dc(i, f-3º 'n as esfera afuiva do br, cult1•0 (;a 
n.ara~i!hoh~ 1~ 1tJ:d;, ,ft:i~jncn,scs. scnu~ão de ;ipoio

1
~~prdocoe ~m po· 

nas v111D ... b d _ \' cJamm a con IJAO . 
Os meliantes e vaga ºhoº'c~~ brc menino, internado no Serv1so 

dam ~:d:er:;1:rnt:."'er!h~ga~do N Social de Menores: . 

ª~ dos dctcuid.ados tumeunt~s, " ... Eu roub~va, fugia dJcrf:~:: 
~m demanda de ,cus l~rcs, r.o ac, n- furtava l~ranJ~\ cu6 Mir.:ha a,J 
chêgo dos entes qutrtdos. dcsobedecaa mm 1 av • · 

0 Há pouco, dias, mais tJu menos virava as conu e cu arromba:..~ . 
àt duas horas, um cidadão a~nría- armário .. Eu furava a dr<1a, f ~z,'.: 
co ,uagcnáno, ap6s uma noite de nome feio, fug1..1 de ca.sa e 1c 
ca~tivo labor, dírigia-s: a .sua rt-- mais de dez mesu fora dd .c:d~ 
,idência, quando, cm pl~no ccnuo depois O cuarda me pegou c1t [u 
da vizinha capital, scnuu !e~ e~- na rua e _me _levou no ~to. vó 
minhv interceptado por trC) md1· furtava dinheiro de m_13 a d/ tu: 
víduos de armas mio... Agora cu estou arrependi o . 

_ Vamo•, não fale, nem um:> s6 do e pedindo a Deus que me aJU~ 
pWvra , Mãos ao alto! [ntrcguc de a ficar bom. ~gora D cu . eSt o 
tudo ~e tem !,.. . bem aqui. '.1º Abngo: e.pois ~~ 

O :Obre homem titubeou, num tive a v111ta e falei pra mama 
obrigat6rio silêncio, percorreu .ª que cu tltOu ap~endcndo ~ ler: 
vina para todo.t os lados, sem di- Agora cu quero 1c _para O t-;r 
visar um gendarme rondante t. m mat6rio . . Eu qucr:o 1r ~ra ~oe~ 
sua detcn !... format6no até ficar m. 

Foi surriprido nos ~ucos han- pedindo a De~ P,ªra que eu fique 
r~ das algibeiras, subrr:udo cm t?· um bom menino . a das 
dos seus documencos e, .. nas pro- Tem apenas doze anos. um 
prlas vestes, uguindo-se tremen· vícima, da época, da u1ste época 
da "iurta", para que de futuro que atrave.uamos... . 

0 tuga maior quantia ! Procuremos dar h cnança~ n : 
o noticiário da imprtnsa se vem v.a.s penpectivas,. novo scnt1~o a 

preocupando, di.àrian1e~tt, com a vida, par~ 
1

o brilhante por1- ir dt-
horripilante onda de cn~c.1 nossa Pátria. 

.A presentam-se margmau, de am-
bos os sexos, Je tôd3S at idades, 
numa progressão auusudora, pavo-

roSio vítimas da mi~ria, de sofr~
mcntos indcscridvei,} do elevadf~1 .. 
rr,o cuno da vida ... 

Muitos foram criados e educados 
à revelia de um vudadciro l~r! se!'" 
os divinos preceitos do Cnsuams-
mo de.sconhecedort-s de tôdas as 
ati;idades da vida 

Os men.:)res ,~o vítimu desta 
época de mudanças st-m pr~cedcn
tcs na hist6ria do mundo~ uo pro
duto de famíliat desorgamza~as, de 
uniões momcnt~ncu, de pais pau• 
pénimos ou dclinq~entcs. 

Vivem, ffles mcnmo,, abandon~
dos :\ rua entregues à fome, ded1; 
e.ando-se a práticu de afront~ : 
propricdlde : roub~, d!predaç°" 
(de vidros, pneus, incendiando _bar
racas, colocando pedras n~, ml~os 
dos bondt.1 e trt-ns t-tc.), mclus1vc 
atos de libidinagem, com completa 
aus2ncia de senso moral. 

A criança, usualmente, f?TOCura 
identificar·Se com m progenitores.,. 

E' neccuário combater apt-lidos 

INQUÉRITO 
CIAL BRITO 

MEST A fpoca de inquérito, ot l." mais variado, e incômodos, 
vasculhando O paÍ) de nonc a _sul, 
não deixa de comcituir um oá.tis 0 

que se iniciou ncsre mês acnvfs da 
coluna "Escritores e livros" do 
''Correio da Manhã". . . 

Trata-se de saber quous os dv h~ 
vros que mais nos impr.cs)ÍOnara m 
na adolescência e cuja leitura acon
~lharlamos aos jovens de agora, 
justificada essa rt-comen~ção. . 

O primeiro a pronunciar-se f 01 o 
colunista Valdemar Cavalcanti, de 
"O Jornal". Algumas das obras 
mencionadas u mbém cu at caralo
gari1 se tivesse de rt-)pondrr i ~r
~unta formulada por J~é C, ndt: 
"(no1.:ência", de T aunay, ºPaulo e 

Conclui na s• pácioa 
O últbre sonêto de Felix Arven, paixão de tant0$, ja deu, cn· 

._ n6s, mugem a dois ou três livros. E parece st-r tema inesgotável. 
ã mamo ctcrni artigos 1ôbre o usumo e troquei larga corrcspon· 
Alc::ia com Mtlo N6brt-ga, autor de um volume sôbrc a matéria, de 
IIIDdc ... Como se não bastasse, volto, hojt-, a passc:u· cm tômo 
... alaandrino inspindo per Marie Ncdicr, filh.a do t-scritor e pes-
....... Charles Nodicr. O "Sonnct" de Arvers, escrito no album 
• • inspiradora, qtundo o pocu conrava 4-4 anos e cu apenas um 

Senhora : poderíamos des
conversar em beneficio de 
.-ua calma. Por exempla: a 
Senhora sabe quP. vários 
11migos do "Lar de Jesus" 
1•,l/io preparando umn gr11n
rle festa pel.us meninas sem 
lar? A Senhora sabe que 
romparecendo à festa, gas
tando alguns cruzeiros, be
neficiará· centenas de moci-
11llas? Dando-lhes agasalho, 
pão, teto, educaçãd? Dançan
do com seu e,rpõso, ao lado 
dos filhos, em ambiente dis
tinto, colaborará na soluçilo 
do mais grave problema na
cional O Pois .•epare já a sua 
mesa paio telefone :w (três, 
zero)! 

3° Festival Fluminense de Facilidades 
PONTO FRIO Nova l~uassú 

Somente por poucos dias 

~o comum# é por demais coohrcido: ''Mon ámit a son se• 
OIC. ma. vie o 1on m.ystére;/ Un a-mouT éternet en un moment 
~.. :/ ,Le 1:7141 e,t aon, espoir, ausJ.i ;'at dú te taire,/ Et cel--
-' l Cl fait n'en a ,amais rfen su./ / lléla, ! fau-rai passé 
~ deli, 1"4perçu,/ Toujou,s a ,e, cólé,, et pourtant solital
.'!....._~ fau,al ;u.qu'au bout fait mon !efr,p, sur la terre,/ 
·"-Ili rfen demandeT et n'ayant rien reçu./ / Pour elte, ~ Dleu l'alt faU douce et tendre,/ El!e ira son chemin, 
--.. et aan., entmd.re/ Ce murmure d'am.our élevé SUT se., 
• t I A l'au•tere devolr pleuseme,,t fldék,/ Elle dtra, lisant 
: ""' tout renipu, d'eUe :1 uQuetle est dane cette femme ?" 
..:. TPttndra pas'', Dentre ~ ioúmera.1 traduções, reuni verrns
.... traMpor para o nosso idioma o poema acima : "Tenho na 
....;:,"' aegrêdo, um miltéTío na vi.da;/ Um amor eternai, 
~1',n momento./ E •em remédiu a dof" trago.a sempre 
li Po,, / E aquela que o coutou nem 1abe o meu tormento. 
1 1ft ela cU ! - Pa.3sarei, sombra de.spercebtda,1 Sempre 
..... kdo, tmbora em pleno holamento.f Aufm terminarei na 
""-a fflinha. lida,/ Sem nada ou,ar pedtr e .sem um só la-

Até 20 meses sem juros ou super 
facilitados . A partir dl' CrS I.CXKl,oo 

de ,:ntrada. Televisores e Máquinas de lavar 
Gela~cira - qualqun marca Até 15 meses sem juros ou supe1· facilita

dos. A pnrlir de CrS 1.000,oo de entrada. 

Mas não vou desconversar. 
f o~ões, Máquinas ~e Costura e Acordeons Até 12 meses sem juros ou 

super lacilitados. A partir 
de Cri 100,ao de entrada. 

Falarei sôbre o (flle tnllou 
falar-lhe na manhã de sua 
lli,ita. E:nalural que n ado
lescência de ,eus filho., este
ja aumentando as •-uns preo
cupaç,ies. 

E mais 
liquidificadores, Baterias p/cozinha, Batedeiras de bolo, Panelas 
de pressão, faqueiros, Transformadores de corrente, Rádios, etc. 

Tudo super facilitado e mais um valioso brinde em cada compra, Ser mãe é sobrecn rrrr1ar-se 
de sofrimentos e ... alegrias Av. Gov. Amaral Peixoto, 75-79 

XLIU, in Canc. da Vatic., nº 113). E na canç. XLVU, do mesmo 
canc., não pode esconder a sua admiração pela maneira de se ttovar 
.s6bre o amor cm Provença: ''Proenças soem mui ben de trobarJ 
e dízem ellea que é com amor". Como ja o fize,a Carolina ~ti
chaelis, José Joaquim Nunes c1crcveu; ''Embora mais atraente e 
varladD o conteúdo das "Cantiga, de Amigo", ndo sem lnterê,
•• as de amor, que 1epr0duzcm /lelmente o o6sto do tempo e 
a maneira., impoTtada da Provfflça:, como entre os nobre,, no& 
•éc. XIII e XIV, ,e cortejavam aqui as damas e entretinham 

.... ./ I E El<I, • quem o Senhor fez de lernura cheia,/ Se- cômodo dilema de amar e m de guardar 1egrêdo s6bre a identidade 

.. llu comtnho Indiferente e alheia/ Ao ,uuurro do A mor da rAulh« que amava. Sim, porque o amor mesmo nio era detconhe....., 'ir• ª •eoulrá.// Ftel a ,.,, dever, que au,teramente cido da ,ua ele_iu, qual faz crer o 10nêto, nem do pai dela, quem, em
- "'vlhrá :.!'Ido, _ao ler meus ver,o, cheto, del4 :/ "Quem é hora culco, ';'Pirava pm a f,lha melhor enabilidade econ6mica, coisa 
._ er · • nao compreenderá". O tema central, que é o que_ um eJCmor ao c,mpo niio podia gmncir a ninguem. O tema era 
lt -'°' •ma mulher compromecid,, cujo nome, por wo mesmo, de mu,to comum, tendo pauado, amor e ,egrêdo em côrno da criatura 
ja ~anndo trn 1egrêdo, bem como o amor que a mesma inspira, amada, de Provença ;, Cánngas. d' Amor dos velhos poeta, galego, e s;; nos ••lhos canum do, trovador .. de Provença, que . unu portugueses. E unto é verdadeira ena linhagem po<tica, que 

O 

rci
"-<i ~<cram o, poesia trovadoresca caleco-pom,guêu. f. pro- uovador D. Denis, o mr,mo que foi relembrado por Dante ("Diu. 
~d, .,, 1tnha conhecido, e~ suas _leit~raa, u cançõe, pro- Co_m., Dei Paradllo, c. XIX, u. 139/ confeaou: "Que,-•eu en ma-outros tempos e nelas se uveue msp1rado. 10 ver-se no in- n t1' d 1 / f r-:::--::::-----------------------ª __ e provenço azet aoora un cantar d~ QfflOTU (Canç. 

COLEG!O AlFIRA~IIO ·-=1P-IE-ll_X_O_T_O ____ ~_u_m_b_om_e_d_u-ca_n_d_á-rio-f. 
os aerõe, dos paço.s". 

(Conclui na 3• 11'8-lna) 
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Teremos para as -~ 

próximas eleições mais de 100 mil eleitores 
Cresce cada vez mais o número dos que procuram o Cartório Eleitoral, para se alis!aren, 

A's q uint(ls-feiras, o Cartório funciona até á3 20h. De janeiro a julho, inclusive, 
3.922 pessoas se alistaram, das quais 1.030 no mês p. findo. 

Graças ao interêsse, à orienta9ão e à assis- A providência tomada pelo me rltlealmo Juiz só no mês de Julho próximo r,ndo 1.030 ali11&, 
tência que tem dado ao serviyo eleitor11l o ilus- ,le Direito da Comarca, determinando que no Fó- mentos. 
tre Juiz da 1 ª Vara !lesta Comarca, dr. · Enêas rum 1t11halana o Cartório Eleitoral pae&BBse a fun- Depola do último pleito, quando nos &Pfl. 
Marzano, que encontra colaboradores eficientes clona_r âs quintas felr11s atê às 20b, velo facilitar sentámos com 7J.259 eleitores qualiricadoa, Jt 

11 
no pessoal do Cartório Eleitoral, o alistamento iª muuas pessoas, que senth1m e sentem dlflcul- alistaram atê Julho mais 4.378 pessoaa, 

0 

'Ili 
de novos eleitores vem c resc~ndo extraordlnà- ~~de!oe°:io~:~1!r ~o~:~r1~fu,E!.ra ; 0:~~!:;

1
~~e

11
~ aproxima o eleitorado tguassnano da ca111 dei 

riamente, sobretudo nestes 1Ht1mos sete meses, deeea medida surgiu, também. porque 
O 

movl- 80 mil e tudo faz crer que vai ultrapaa111r 
111 que totalizaram 3.922. meato vem aumentando dia a dia, registrando-se 100 mil até o próximo chamado às urna,. , 

!~!~k~~!~º~me 6~~~er!~!s d~e~~~~ l1-l~ llmir Menezes Sampaio 
Na madn,aada de quint ,. I 

feira último, faleceu na Casa I A Diretoria comunica a todos os assOCiadoa qu, • 
de Snúde N. s. de Fátima, onde próximo domingo, dia 27, fará realizar o tradieioaaJ Chir. 
f6ra Internado em ••lado ora- rasco comemorativo do encerramento da Temporada dt C. 
v e e sv.bmetlào a uma opera- ça de 1961, devendo os interessados se inscreverem 11& r. 
çdo de apendicite, o sr. A lm lr souraria do Clube. 

Clu~e ~os Caca~ores de Nora l~lliSú 

sionistas de Nova lguassú e N1lópolls 
Terça-leira, quando, na altura de R~sende, regressava 

a est:l cidade de uma excnrsi!o a Aparecida do Norte, um 
<lnibus da Emprêsa Evanii, cheio de excursionistas de Nova 
Jguassü e Nilópolis, !oi abalroado violentamente por um ca
minhi!o. ficando quase destroçado. 

O chofer do ônibus, Joel Pinto (28 anos, casado) mor
reu no local, bem como Manoel Siqueira dE: Moura (74 anos, 
casado) e a menina Neide Maria (6 anos), filha do casal Do
mingos Alves de Oliveira e Valdiria de Oliveira, que fica. 
ram feridos. 

Entre os demais feridos, cujos nom!li puhUoamos a 
seguir, uns medicados e internados na Santa Casa de Re
zende, outros no Hospital de Nova lguasstl, enoonll'llm-s_e 
as freiras lrmi! Lulm e lrm!I Vloen:i.a, de nosso estabeleci
mento hospitalar e Qrg11nlzador11s da Infeliz excursão. . 

S!lo os St'lfulntes os feridos, além dos já mencionado~. 
Sílvia Prlsoo Jaime, Edite Amália d?s Santos, . Maria Vitó~1a 
Concel~ao Ferreira, Genl Rosa de L1m11:, Lummata e Marisa 
C&sslano de Lima, Llicla Moreira da Silva, Elisabete e Ma
dalena Lima Valpasso, Tereslnha de Jesus Bossato, Fran
cisca Jvete Carmoslna e Paulo Torrentes, Dalva Lemos de 
ouvéira, séu marido Antonio de Oliveira, as filhas do casal 
Carmen e Isabel Cristina, respectivamente de 8 e 4 ªiJ°s, 
Maria Lemos Gonzaga, Edu,ges Faria da Silva, Dedtra 3{= 
ges, Marisa de Lima, Demita de Lima, Josefa Siq~elra, i 
sa Araujo &lite Amália dos Sllntos, Yatdemiro Luiz da SU
va, Dulcinéia Gertrudes, Ltlola Moreira da Sil_va, Estelt Pris
co de Castro, Edmlr !\torais, Inês Rosa, Maria LSu1

1
za 

I 
emg; 

e Josefa Cabral de Moura. esl)Õsa de Manuel que ra 
Moura, que perdeu a vida no desastre. 

Campanhas em Festivais 
Dia 4 de setembro das 13h às 17h,SOm, na tela do Ci

ne Iguassú - Seleçqes de desenhos an!mados, !limes natu
rais, comédias do Gordo e o Magro e. amda .. ºº mesm?, pro
grama, Carlitos na engraçadfssidma compédijaeto? ~~~~tÓgrá-

Campanha pró aquisição e um ro 
fico para o Grupo Escolar Rangel Pestana. 

DATAS ÍNTIMAS 

Fizeram ano.s neste mê.s: 
14, sr. Gut Motos: 
15, sr. Mário Gi raldo; 
15, sr. Valdemar P iT e• de 

Mouro; 
15, IT. Manoel da Siluo Raia; 
15, sTta. Domênega Mi,nfort, 

filha dn ... e "ª· Fellpe Mon• 
fort: 

16, menina Suei!, filha do sr. 
e sra. Valdlr Carvalho Nascl-

m~~ir. Joaquim Mariano de 
Oliveira, funcionário munici
pal aposentado; 

11, menino Jorge Antônio, fi
lho ào sr. • sra. Antenor de 
Oliveira; 

11, sr. Luiz de Carvalho; 
11, poeta z. Paulo BaT'l'or, re• 

sidente em Sete Lagoas /MG); 
17 menino Lúcto Marcos, fí· 

lho 'da sr. e sra. Rubens Luiz 

B~~to:;.enino Ronaldo, filho ào 
sr. ; na. Rafael Morais Bastos; 

l8, sr. Ari Ca,doso, funcio
nário da c ... 1,at; 

18 jovem SâAla Maria, filha 
dq ;T. e ,ro. Luiz de Carvalho; 

18 nta Margarida M. Duarte; 
18• ,,..,;lna Jussa7a, filha ào 

sr. ; "ª· Enuclar T. de Car· 
valho; 

l8, arta. Shuad Milton, filha 
do sr. e sra. Milton José Mtl-

t°';~. sra. Luiza Pereira, espô
sa do n. José Justin~ P~re1r~; 

18 menino João Claud10. 1,
lho • ào sr. e sra. Cláudio Be
zerra Cavalcanti. 

Meneze, SamJ)'lío, de lradiclo- , ANGEI O I AURIA FILHO _ Dir. da SecN>tana nal famíha iguassuana e pe, - l ~ ~ ---~-- ~--------------------·1~ meios &ocial e esportivo. j 

Seu desenlace, ocorrido de- i f=> R E e j s A-"-=-' E pois de poucos dias de enfer- v 
midade, surpreendeu dolorosa• 
mente a quantos o conheciam 
e admiravam. 

Contava êle 32 ano.s, eru ca· 
sado com a sra. Nilce OUvei ra 
Sampaio, e deixa um filho. 
Victor Hugo, de 3 anos_ 

Seu entêrro, com acompn· 
nhamento numeroso, f,,i no ce• 
mitérlo local. 

DR. [OISON MATJOS 
DOENÇAS DO CORAÇÃO 

Eleotrooardlogram• 
Rua 13 de Maio, 81, 1°' andar, 
S..las 104 • ) O!, de 16 à, t8 h,, 

Pintor - Soldador 
011uen10 

em salda 1lttrlc1 e 
e Carplatelro, 
NA 

f á~rica de Carrocerias Cribia lt 
na rua Costa Rica, &1 IHIIIIIIÚ 

(Tnn,v,r,.I à ,v. Nilo Peçanha e junto l Rodovia Pra. Dm) 

Favor não se apresentar quem 

t Dr. Clovla P• ~-----=--~~-:---:-
rei:!s~: Silva o que vai pelo f. e. l1ua1 

não tiver prática. 

A Diretoria da Associarão D ria f 1 1 Continuam oRimadoo ao ,.. 
Médica de Nova lgua,s,í cum- IPI mH O SOC 1 - --•Ivo• pani o gnl1ldl 8* pu o doJoroi o dever de con· _,,_ _ ..... 
vidar seus associado, e tami· da Primavero, dia. 23 de setembro, com a famo,a .,,..,_ 
ua,-es, amigo!, clientes e J>O.- maestro Osvaldo Bo,.ba. Na última ugundo-fftro. dia ~ 
rentes do DR. CLOVIS PE· zou.,e mai$ uma opuroçc1o do concurso para tl.~ ... : 
RE1RA DA SILVA, fultcldo nha da Primavera dhle ano, ofencendo o 1<guinU roJOO 

Fizeram anos ontem : 
A noite também de 4 de setembro, com inicio .. às _ menino Ciro, filho do " · 

20h,30m - Festival Cine-«Show» "En~antos daiJ['~av~iª PM- • ~a-,,;::.~é,.,t:i:~i':f.e, filha do 
pró campanha das candidatas ao htulo de n a sr. • na. poel4 lbicul T . de 
,na vera de 1961 do F.. C. ,::lg::.u..;a..;s_su_· ·--------::-- MaoatM,s. 

dia 11 diste mê, no Rio_ de _Ja· Jo,-gete Sierpe Li ma, .W.000 votos; Neuza Cunha. fe« • 
neiro, pa.ra ossbtfr(Jl), a ~uso: e LudUa de Fr-e1to, Lopes. 2.500 voto,. A.ui_m, ~ r,. .. 
que manda celebTa1' em 1nten• apura~·ão, a colocaçao pouou a se-r a ,egua~t, · , _,.. 
('do de "'ª alma. na próxima Jorgele Sierpe Lima; Zo lugar - Neu,a Cunha; 3" ~:' ~ 
terço-fe11'a, dia 22. ds 19h30m, no cUfa de Fre'tas LoJ)es: e 4'J l_ugar - Mana Am 
altar-mor da CatedTaL de Sa-n Tei.x eiTa . 
to António. E úntecipadamente H~je. às 20h, mais uma nnUt dançante Hi-Fi. 

agradece aos que comparece· J ri li No 1;Uimo domingo o ~ 
7em U S110 e IICarS IS - 1., mail uma magftí/l<G 'o;.. N~va lguauú, n de cgôsto e ... tU NOPf. ~ 

v eito.sa er cunão, CU.da v e.,. à bt'la cidc;d~ .serra": ~ 
de 1961. bu7go. Os e:rcur•i01tbtaa igua.,t1onoa tiveram o ci,,o,oll, • C.s. d. Sa(ade • Maternidade I Favem ano, hoje: Agradecimento 

_ menino Fernando c~i.;, N. S. de F&.tima I filho ào ar .• ara. Ene,clo . sn.;. Menezes Sam~,;· e_ /,lhos; 

de conhecer o Hotel San.s•Soi,cí, o Par~t sa ~' 
Otíphas e outros ponto, pttOT'e.sco, da cidadt, fo• dada d' 
Nova lguauú encantados Cf'>m tudo quanto lhts 

G d Carvalho· N;lcc Oliveón S.mpaio _• filho _ _ e 

_ .sr: Ago1Unho M. Duo.~ e; liudO!, manif~um por cHc meto 

Ope-raçüea. Partos, Fraturas, Clfnfca_ Mldica, Raio, X, 1 e - .sr Atoi,to do Na,dmen~; demait p-arcnt<"s, ,inda u ~ sens1b.19 ~- -~ 
Firiote-rapta, Origema. - prof.' Hllda de Otl_veira, °' , eus agradec1mcnt0, • q_u,nro, 

SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO DIA E NOITE do corpo docenle do G1ndalo o, conforuram quando do me,!"· 
Rua Bernardino Melo, 1t85 - Tel. 

251 
- Nova lsuHtú Sto_:, 1,,':::::º~ew ton Leopol:: fílt~ f,:,,"t:,'•~;,'à..dc• ; ~ . Á~•,::;t 

e I Na próximo ,erta·f•iro, d,a 25• !lOO ,_ nema - ,euao cinematográfica, uma _ ~r. ~ 
dia terá infeto o campeonato munidpal dt t•ohbo • 

DIYIRTIM-SE, FIZENDO D BEM 
Compareçam ao promissor baile, em 

benefício do LAR DE JESUS: 

"as Mil ( UMA NOITES" 
Ola 9 de sete mbro, no Grupo Escolar Rangel 
Pestana, com a m asoíflca orq ue1tra d e OawaJdo Borba. 

RESERVA DE MESA - com o Te•oureiro Hélelo Somma. 

INGRESSOS - Jd e,UJo d venda, com oa component•• da 
Comi.,do Organfzadora. 

CONCURSO DA RAINHA DA BONDADE 

Animad{ssâmo. Tôdas a1 l~~en1 ~ª~3!~ª1:: .~l:t'~~!ºJ~ 
,·itotiod&li, pois o gt·1:md1t: ~~i:

1
~888;; tijl'i maiis othnla taii prt'· Lar dt- Jt-l'>UH. promt- ~ 

Ytaõ~.iÍ-'tt.robt·Ob â.j Pi-111c·-t-dt1di dü. ttundadt"- ~ ao1 tlt!'US tllnfl· 
afMll·inl 1·,JJ.ttlwnuh>l't"• 

3• A.pur•çl'- : 
,\Jtwalll1 Lu<.·iu. t.h:1 Mh·a J.obtilo com 

'dai1got \htre . . 
\1H,r1a '\oltt.gdâlt'ntl <' htiV~li f<til'lli 

U.500 \-' OtOIJ 

10.000 ~ 

5.000 \'OtOII 

l rolaborat,lo rir lodo, . ..4 ('um llflID agrodec, o bont u1a 

pela L iga lguau uana dt DerpoTCos ffi!l'!. 

filho do .,., e ,ra. prof. New MENEZES SAMPAIO, b,m ,.,,m 
Gonçalve.s de Bar,-01, 8 • que enviaram p;.s,mes e Horn 

- srta. Lenfta Barbos-a e !º:companharam º. ent~rco. Nesta 

E r1 lnlciar-ae-á "" ,emana vlRdOuro. ,;::,., spo es - o campeonato municipal de rolf1!01-.,nbal .
E. e. Iguassú t o IBC partidparao dlue certa'"\'· to ""1 '1JI 
suas equipe.a masculina e f eminina. Eue cam,.z ~ 
tan te o reduzido númn o de partic tpanto, ~ , do~ 
dos ffl41S brtlhantea, t m face da ,rpe UI' tudO ,r: 
ooria dos d ua t única, ª"-remi<u;õtt irucn;:, 

1
;U4tJ1l41IIO' f/1 

n o smtido d~ proporcionar ao, <Cuport1 1 ,-_ 

belo capetdculo volfbo!i,ta. 
1 

d Juuf>OI dl_,:_,. 

zerTa de "'tenJe.zo' ,•é•; Antônio, fi- oportunidad<", co~vtdam ªo d~°' o• 
menino 6 L amieos p2r.1 a m issa de 7 dia, qu<" o,; do u. e sra. Jo1é Ant n o m,ndam rn ar 1s 9h de z4 o cor· 

rentc (quinu..fdn), n a Catc~al de 
MaTQ~:~; Francbco p e T t i ,. a S nto Anconio, ficanJo ma?' ,uma 

d v:..i agradecidos aos q u<" :muunm Mm e,; Rui ( t° aniversá· I' . 
- mfl.,.hofndoo , r. • ara Eva,-t.s- ao aro r <" igto~. - \'IJl-61. 

1 ) f Nov.a lguassu. 19 
;oº Ó-uer1'a Jr., gerente dn Ban· -~-.;:..---:----::-

co MIMI Gerais; da Agradecimento 
- ,,. . Benfoio Gonçal~~pa-

SUva, noHO prezado \rm:1ndo Garrido <'. senhora tor-
nhetro de t1'ab<llho úblico o ~u uncero agr, -

Notndo J:C~m~nto l dir<"Çfo da Casa Ft 
Fica,.am 11- o ( V o,. do:,';!: 

go pró.rimo pa,sado. o a JOVrffl 
Ht[f'M dt Moura t ndu He 
~anott CaTdo,o Ferna J,-,sl! 
jffl4 i filha do ,r ~ "º 
cJ.e 1',fou1'a 

José fróes Mac~ado 
ADVOGADO 

Oilriam<"nu, du 9 1, u hora, 
Rua dr, GetuUo Vare••· 35 
, • and-- TeL 28%-N, Jeuacu 

S21údc e ~farunid~dc N . $. de d ~ 
. uiro npec-ialmem<" aos r.

tju~a~ Lui• C :arlo, <' umbtm .a -jº· 
.u fun..:i,-nfr:oJ • .1lunos e p1 e 

c'<.>J d Atro C lube Je No,•:11 Igu:111 
L•?' p;la .ccnffo t dedic:1.tfo __ codn 
i u os conforur.am por ~caiuo_ ' 
q_uc- f 'do por l<"U fi lho \\ an 
ac11<"~'G:':rfdo. Ntstc cns~jo co~
dcJ e) rodo, OI par<"nttt <' am1~ 
vi .amar: 3 missa cm :a\·~o de gr:a• 
gol p uc brio rc:aliur na ~.nednl 

1 

ç-u Sq Anrônin Jc J:acuung:.a, n1 
~ea 1otod<' S<"t('mbro, ls 19h. 

J Nov.& Igouiú. 'q de a ai:vJtO Jc-
19 61 

Terminado o camp,,onato m unicfpa e flO p,-...:. 
não 4Üscan.sora m o, nou o.t aUtta.t A.s.tim I º"'.,rN:atda ~ 
quarta.fdra, dia 23, os: nouo.s 1° t zt' quadro, f, RothG""í 
as fort,s r~prtstntações do GTimlo R1crftJtii.,o t4 

0 
di,tcl',-_, 

da, do Ertad() da Guanabar11. Por o utro l4do;i:• dA ;ogo! ,,, 
esport•.t prtparando uma intffl..ta p1'0QrGmG(' qulÚI 

1
-,,11 

o• mese, d~ !dembro t outu!>ro pró.rimo•, 0• 
Uzados em nouo Giná.sio t ferra dl•t• Munictp(o. ______,,. 

, cuuo10 c>.RLos >.c,ou/ Missa emacãai,-
1 ADVOGADO _,.,;ltl_ 

1 
Oli~•m;"~!. d1~· t~g ~• f l 30 ha. k.alil f atJ.all.1 e ,tnh~,: 

o, p~unu1 <' P~c ~ li '(111. (1ne,,utnt-s.,s 501. sr t w isttrtm. m~. ~ ~ t 

FüZt'm o pJamao diurno bo. 
jt' us rarmó.t.·iabt N. 8. da8 Gra
~·ut., ruu Ankl'to do Vült.>, 15 
t.> Santo AntooJo, praça da 1.1-
hi:-rd&dtl'. ~"i. lt<I , l:!. 

zu <"m lou vor "l'atf oo ~ 
f •"Mlc1•s DE PL>.NTÃO , no,d, ,u, lil~•- 1· 11 •., 

AII " do cott<"ntc (dom1t1~cJota f 
na Caredr.il d<" St_Cj· .agri&,I,~ 
cutmga. E dude I cvtl1~ 
nhon.do, ' º' q~e I 
ao at<> d• ti crut.&, ~ 

Nova Jguauú. 1 >l d, 
1~6, 



cougo DA LAVOURA 

,:::::;;- ,. . 
Agencia manda ao Brasil da ONU 

de isótopos radioativos laboratório 
Ch~ou ao Rlo dia 10 d.o corr~~. pelo "Cap Palma"'. o o caminhão de demorutraçOea pouuf bancadas de tra· 

. .. -M,ío móurZ de firótopos rodioohvo& p6sto d disposição ba!ho. caJ)C'loa para manipulação de .sub,td.ncias vol6tel•, 1>4· 
lll""~u,ao Nacional de Energta Nuclear. por um perfodo de lanços. vtt.rinar, drogas e demais uten,utos de loborat6rk>. Tem 
1,11 ,ntJUi ptla Agência Intemadoft.41 de Envgia At6mka H'll próprio gerador de dez kilou:au,, unfdactea de ar condt· 
-;:IA) uma. da• a.glncítu intergovernamentais e,peclaU.zadas ctonado e dep65fto de ág,uo. hd ti AI h 
/,u.t1o1'd• Nações Uffldos. . _ GrictaA::f::t~~.";;~~.

8~:~c!, C,:~~nntt~e; ~,.,,i'::!at. e~~a!~ 

0 lobor4t6rfo e.dá montado num caminhao de dez me· te ,ua. 'estada entre nó.s a Comhsâo Nactona.l de Energia Nu"°' , n-in&a centhm-tros de comprtmento1 pe,ando treze tone- cfear oroantza.rá curso~ e~ciat.r que ,..,.ao mfnbtra.dos pcrr 
~- &,só. eqiifpado com todo o ma.terfal e fn.drumento.s. ne• profellóffS e t.tcnicos de vártai univentdades brasileiras. 
-,4,;o, d mcnfpul.açdo e mediçao de substâncias radioatwas. o equipamento do caminhdo fnchd especUimetro, osci
,,...ncto-n otrim ao, trabalho, nonn.ais de um laboro.tdrio losc6pfo, bUncfagent de chumbo, medfdo-r de impulsos, escaH-

-,OiJótopos. Está montado de modo que permita minucio· metro,, ie,tador de circuito elet.r6ntco, testador a. válvula,, 
:. ckfflotU:tf'Oçõe• po,ra eitudontea e Ucnico1 de,ejoso, d.e se gerador de pulsn e conjuntos para medir a absorçao e a e,neT-
,....martznNffl com lue tipo de equipamento. gfa dos radtacãt$, 

Tiro ao Tucano 
Venceu a prova o atirador 

Erik von Buxll 
ronformt amplamente notlci1framos, fêz realizar a 

Sociedade lguassuana de Tlro ao ,11,•o, domingo 1Jtlln,,,, 
em seu estar,de da Estrada de ~lladureira, a. esperada 711 o-
11a denom1.nada "Nro ao Tucano", com Hi cttsparos 1111.1 

tres poslçõe, regulamentore~. 
Graçc.s a um perfeito entrosamento entre atiradore.ot, 

organizadores e ju1zes, transcorreu a referida competiçfio 
num ambiente de congracan,,nto esporttvo, para sallft.li -
('40 de todos os parllctpantes. E jd se fala na possf/nU!f,,. 
de da orgonizaçúo de uma pro,,a entre as senhoras, tol o 
interêsse despertado entre as mesmas. 

Publicamo.• aqui os resultados da compeltçúo de do
mingo: Em 1° .lugar, com U9 pontos, class-tficou-se o atí· 
roodr Erik von Buxll (Compoctor); tm 2", com 106 ponto,, 
Max Kreis; em :JO, com J(l2 ponto,, Roberto Cabral; em 4º, 
com 100 pontos, Nillon G. de Sovza; em 5', com 97 ponto•. 
Ricardo Cabral; e em Gº lu9ar, com 84 pontos, Daniel ./, 

Onde se fala em Arvers, nos ... 

1

1 nssociacão Atléifcã filhos ~e tuuassú l ,r:i\:la~1i;a:1:::::~;::;.:ª0d;; :i:~:;ºr::eredda, 

cco11e1m10 da 1.• p6gtn1) Grande Bingo Dancanle, CONSERVATÓRIO BRASILEIRO OE MOSICA 
boJe, dai 20 à1 24b, com Ozéa1 e seu Quarteto de Dan~•• 

Embon iníluenc;•d"' pdos a-ondora provença;,, cas,dl,ano, e lindos prêmio., - Muita alegria I Departamento de Nota lguass6 
..i. .... ponugu- nad.t fican.,. a dever ao, da Fr.nç,, Alemanha, OFICIALIZADO ~ Com razão, Jofre de Foxa (u88·I)l]) nu suu 11Regru de Na 1ede nova, na av. Santos Dumont &aa Bema,dlno Melo. 1581 
1\oblr'" fah ao, uovadora: g&Jegos na côru, durante O eh.amado •1ci- .___________ --------- Acham-se aberta& ae matricula• uoa 1egntntea cunoe ; 
• clic,aJ,;o", de tio grande ;mportlnda, coloc¼ndo-no, ao lado dos Inlolaçlo Muoloal (deede 4 ano11 Pré-teórico, Teoria. 
• ,-:ola provenÇJI, fn.ncesa e siciliana. Pois bem, quem percorra, mes- N t ,1 A ft f Ih d I r H&rmonl&, H.tt1tôrta da Mtta1ca. P11ltt0, Vtollno, Acor• 
.. ""' n,,jore, mnçõu, ap<nas °' candoneiros ;biricos, enconmri D as ua "· u. 1 os e guassu deon. Canto. Canto Corftl, Jlallet ~ Instrumento& de llbpro. 
ancipl divmu, que testemunham a populuidadc do tema explorado 
• c:Bebtt ,onho de Arvers. Não podia ter de outn forma, ja que a ~ ,-J,ciana daquele tempo era refluo J1 complicada finura ca~ . Campanha de novos s~c.ios. - J)uranle GO dias e.stará 
iallacima: amar, gemer, swpiru, submeter-se aos caprichos e iodift-- Suspeuso o pa{Jamcnto de Jóia para os nouo.-1 associados. 
~ du dama, por quem uovavarn. A 1ubmiSNo e o quue ridf- R 1si d t · S 1 · · · • cmlD deaa poo.ia ,6 melhorou com O ioíluxo do "ci lo br - ,. _ . ev o e rna ~1culas. - o, 1tnta-se . aos uo_vos sócio., 
WIICO porém mai, viril. Donde a ,fücreçio do tr~•ar .:'t~,,:·;. em atra~o 911e se quite111 com a 1esourarw, a r,m de ndo 
~ d.ama. cuj01 extremos eum: falar de amor p<,r uma mulher e serem eliminados por fulla de pagamento . 

,,, 
RADIO 

Por Nelson Medeiros 

..,briMht a i<kntidadc. 110ra nm mOJ1rO, nen vívo, nen 1ey/ BJngo& Dançante,. - Estão sendo realizados na s~de 
- nu ,..y, nen, rm th mi ••mm/ o tanto que ey no m"" nova, aos domin_qos (duas vêws por mês), Bingos Dançan- H 
~/ COI/la domor qual vo• oro dlrey,/ lan grande que tes, co111 Odas e seu Qtlarleto de Danras. Omenagem à fã 
• ~ ~ o 1en/ ! ~ha senhor ,oi non sab'ende rm". 
(loeiJa de Jenoa - Bon,facio Calvo - C. 341, in Canc. Bnncutti) Sócios Proprietários. - Prosse{/ue a 111mda de títulos 
O,,: "Pno m'eu mo11ro, mho 1enhor,/ non vo, ou,•eu d,u; de Sócios PrJprietários, para o custeio das obras da s,•de 
- mal,/ co lam'tl ,u 001 gram pavor I que nunca lon em construçao. .,...°""' d'ol/ • por en 001 lelx'o dizer/ meu mal • quer'onte 
_,..; pc,r v6s ca vo• dizer pea4r". (Berna! de Booaval C Reunlõea de Diretoria, - l!.'6100 sendo realúadas <Is 
CCVD, U1 Cant. d'Amor, eo;m~ra. ,931), S.o3o: "Moyr'eu e praz; terças-feiras, às 20h, na sede nova. 
• -I/ID de ffWTTtr,/ co v11vo coitado mo111 d'outro rm/ e , ________ ,..;. _____ ~----. 

,-,o-· non vos direi, qum/ ""º dona que m'au11 ,a; Dra. Cleomar Martins Duque 
_,..; • o que eu quero melhor co mi/ e a que eu por meu -' ....,,oci,J h_u mh-o Deus fez prlme,o ven". (Pero d' Armea, Doenças de Senburas - Panos - Pré-Natal 
C. C00CX. wi, wi). _Ou °"!,Íº' "Molr'eu, e mais per alfJUffl // CURSO DE PARTO PSICO.PROFILATICO (Pano sem Dar) 
!~"'\""'L~II darei en · (Johan Coelho, C. 171, ;n Cano, da Terças, quintas e sábados, das 15 à, 17 horu 
..,...,. amorm tm : "Hun dia vi mha senhor,/ que mi deu ~,-1 li"" non dll'ell per hu for/ quen eat' per nulha CONSULTÓRIO: Rua Getúlio Vargas, 58, sala 23 
• .., - ou, eu d-lzn 'POf qum/ mi ,.... quanto mal mi v,n" RESJDBNCIÃ: Rua Juvenal Valadares, 326-Nova lguaaú 
~ Sornado, Canç: CC,JCYI, UI Cant. d' Amor, ed. cit.). O. trech.,; 
__. ~ on mau ob1env_arnente, ora parcialmente, o tema do D~ -~cno, ab21~0, porEm, do duas canções do d•re; 
~ ti -« perfeitamente com o alex. do poeu fr . 

m~ J)011' • ~ o mau encoberto/ que eu pou• e ,;i 
: 

1
~t~•- lhl nao ouve Flores tal amo,/ qual ;,.,, eu 

.i;;.. ~ .'º C.nc. da V2t. n. r ri). Sob e.tet v..-.o, que 
Na. eao. tnnlCnt:01 na, "Cantigu d'Amor", colocou José Íoa 

1 tqWntt nota, que deiu em relêvo o mesmo min:irio d~ 
e:':'°~ e u !•lações de.te ºº!" a poesia trovadoresca: "À, 
..... ~ que 1mpunlum o maior segrêdo ao corujador da 
... coaheceu ,!ai ad1,·adv. encoberto". Por af se vê que, se Felix Ar
-.! da Na meore. a, ve~ canções de Provença. 0 moàvo 
... da - Ie;peça r':f.ª na~ nnha a ver com • cond;ç.-0 de ca
ptdo ,...., C: ta. l!1 mw que O ~ amor nio vivia tão em te• 

r-• lt'Us mugas e os da famftia Nodier. 

....• ~:;":°" trecho, da outr• canção de D. Deni,: "Qulx 

..., nu,J. (.:.J/ / ~e QUerrev/ 111'0 molher que me qul, e 
""" mi QUla mal e x: querrey e quero mui gram ben/ 11 
"""4/ QUffl i ( )/o/ Que q~á./ mo111 nunca homen per mi """me QUlx • ... !:r • qu,,rrey e QUero bm querer/ 11 
"W quen f". quer, per boa fi./ mal e querrd, mais non di, 

bU I o lado pun li eriri 'llda.le qoe 01 velho, can '!'•0 <:< t , o, ~al12 o fold6rico. E. bem 
liaririo. bto serr: CJonearos .te!,'11 ma&J de popular do que de 
hal Meyer, dcnC:e ::::-m!a havfreap ~~ de1eobridor d~ pólvon. 
..... provençai1" • J ~ admttado, ao enudar as antlg., 
~ líric.as, que u e:e,,::mparaçao com u up~tordas·: . e outras 
...._que.teria tido comum a div:wenwn ~~ ura;.uad1cJon.al __ de :-,r, a mt. popular aí te m:.ende ~t°p çoes. ª.~nas. lmplieiti-

.. 
por Fauriel no ..., "Dante et 'i., • etta pos,1bilid.tde E aven12-
llllffature llolin " ,. • orlofne, tu la 111ngue et tu 

..... ~ do ,": · Nao 1 ,eg,~do que u "vmaoelle," da e;... 
!lt ·• com po ' e que Mooa.ignc. em KUS ''.EmUH h 

Origem 
Francisco Manoel 

Brandão 
DEUS! 

Ela 
e 

11:le. 

Origem, 
Cril1ção. 

DEUS! 

Tu 
e 

Eu. 

... 

Continuidade. 
Geração. ... 

DEUS! 

O homem 
e 

TROVAS 
Maru, ,6 por maldado, 
deixou-me a casa vazia ... 
~ntro da C3.Sa, saudade ! 
E na saudade, Maria ! 

. . Anis Murad 

Saud.idc, ponte encanuda 
entre o pass.ado e o presente, 
por onde a vida panada 
volta a pl-Ssar nov.1;mente. 

Archlmino Lapagesse . 
Saudade ... uma velh1 estuda .• , 

um rancho que o mato invade ... 
uma porceira quebrada ..• 

um lar sem fogo ... S.audadc, .. 

Esler dos Santo, . . . 
A todo mundo insinuas 

que não mando no que é tru, 
mas tenho sauJades tuas 
e o dono ddas sou cu. 

Colbert Ran~el Coelho -PENSAMENTOS 

._, forma = á n~ ~~nc!J)llle btauti ,u la poétie ~rf:~;~ 
~C!"'º Mucabrus Ce~ de .&;,ul_o X, !>'lot trovadores da re'. 
~ do uÍar 0111 ~ e1_re de Valcua, na c6n:c. O en
GDIIO era de pre-!:~se de = 0 litt:~o na arte trovadorcsc:a foi 
~L.POfticoc: Guie~ne Poit:ma.s SajqlOd. Desde ª do, m.ais fam~ O nascimento na·o e· nad• 
-. lanredoc ' ' ntOOJC, no >K. XJ, e Auvergnc .• 

a humanidade. . 

Afaria dos Santos é mere
cedora das nossas homena
gens, pois não perde um 
progTama sertan,jo da Soli
"!ªes. Com tôda sua simpa
tia, sua gordura e seu sorri
so, esltí todas as manhil..• no 
auditório ap/nudindo os ar
tistas, Sa l!·e ela ! 

Pirani e F acerinho 
('onllnua em cartaz estfl 

dupla caipira com se" pro
grama «Fim de .'ifemana 110 

sertao•, que a Rddio Soli· 
moes leva ar todos os stíba
dos, rls 12h,'/1Jm, no auditório. :-----------.._ --------. DR. JAIR NOGUEIRA 

CIRURGIA GERAL 
CONSULTÓRIO: Rua Otávio Tarqv.ino, 8-Tel. 245-JW 
2\ 31, 4•~fcira e sábado, das 9,30 à.s u e CU, 15,30 às 19 horas 

5ª-fc1ra, das 15,30 às 19 horas. - 6ª-fcir.a não há consultas 
RESID.iNCIA: Rua Rita Gonçalves, 561 - Tel. 267 

Organizações "SICOL" S. A. 
assembléia Geral de Acionistas 

Fic.1m convidados codos os se
nhores Acionisca, a se reunirem rm 
Assembléia Geral., no pr6ximo dia 
31 do corre-me mês, 3, 1 s horas> 
na sede na A v. Governador Ama· 
ral Peixoto, 119, a fim de dclibc
rucm sôbrc a f1xaç3o dos hono-

d.rios dos Diretorts e dcmai, as
suntos constantes da fundação da 
referida sociedade. 

Nova Igu:assú, I 5 de ;agÔSto de 
1961. 

Silvio Coelho-Direto) ·Presidem e 

DRa. (YRA PAPAlEO MONTES 
MtDlCA 

Dotnç01 de Senhoras - Parto, - Pré-Natal 
Hodrio: Sc-gund:i.s, qulrtas e sextas-feiras, das q às t 8 hora, 

CONSULTÓRIO · 
Trcv. Rosinda MaTtins, 71, sala 3()5 - Nova Igtia.ss14 

GILTO DO NASCIMENTO 
De-bante Otlclal 

Trata-ee de Lloe11çaa de 
Velouloe e Cartelrae de 

Motorista 
Rua d!'. Getullo Varga1, 179 

Nova Iguaaed 

Comunicacão à rraca 

~ Perigar t· -: compreende Montpell;er e Toulouse - Pro'. DEUS! onde a virtude não <Xfsle... A t .. ~ co:itin':~;i~~~~~o~o iic: XI_J. Ainda a~ora, a cria- virtude~ o primdro títu lo d~ 
AL..':."Jtn,_t não E oom f lei canc1one1tos e ... l famo,a poç2 Desdobramento. nobre:a. - MOLitRE. ,-----------
~ a q~dn a.t~te o o ore europeu, também o bruilí ena M 1 • • .. -., .. , ·s, ª m;':'º· com º sou 'ªdº p;,ore,co do "mon \m~ u tipllcação ! Dr. Miguel Arruda 

-\ firrna J. A. Mazzillo, e.!-ube · 
lcc1d:1_ em Nova lgu:assú, Estado 
do R,o. na Avenid.a Amar-ai Pei
xoto. 1086. con1uniCJ. à, :aucorida
des compettmcs e :l praça cm gc
r.a~ ter•sl" C'<travi.ado. no trajeto 
Rio - ~ova Jguas.sú. o sru livro 
de Rrgmro de Compus . 

•
~./ Ta,ve, lllrn1111e .,...o -~~.~u/1100rto/ Sube,1e do meu ,.. • • Mulher Q1le am~ ,eu filho ~ a ata o ~ ..... ,l,U,(,I.,. df.abo é o mido '" 1 • podt- dizer ufa-namente que o !"'- e ele, !Mio~~~~;;.,! Amn, ~m dúv;da: "Vou.;,.', :;;.~ DEUS ! ~u c~º?1;::JtJ~e!o de amor. 

f ~ diro,/ QUt o amor C:~oQ~:U!:°"0·/ O B •t nome r~:::---:-----------------.... , em'~=· ctcrneu, ha a~ot, . não xi· 1/:,~r2do, ~ir:~ :o~ O.nçãd, :o; q:~hc;~:~;:e~ v~u. e~ alguma copia do DR. SIINT-CLIIR COSTA 
~ to r..,l de 0 

0:;:'~ ~ ouar~om!go/ ,.;.; u~ "°C:~~ii;.~ 
...: oou: "Oh q.f.":ia C:.º por SOvio C.ldu, ;ruisriu o,..: ESPECIALISTA EM CRIANÇAS 
• --~- • ""' dt,'tndo o igraç/a :iunta./ tôd4 a cidade 'PtT· Consultas dl"rlae p la L'- Que que quer d4 mágoa que me d .. e ma hã 
_., cékb,::,:::•tg"!:0 / o nome"""ª mulher•·. Af:;·~ de sábado A t n , com exceção :::,de~~ povo, ;;~ .. <I~u;~.m~m.':,,,a~~ºpn·~';:P~~do dd,. • - ªrd

e com hora marcada 
,wo e W'2vés da, seren2w. , ·- ,oz • Consultório : R • 

(O IM 11 dt túJo, •~rwpo tol esldêocla : 
~ NDE SE FALA EM AR VERS NOS VELHOS CANCIO· EdlUclo Imperial 111 T1btlllo Mullo (osu, 161 

I! NO l'OLCtolU!). ' Nova lguaasú (Pr°""culmento de Poulo de 
Fronu..i Tel. 17 

PROCTOLOGIA 
J. A. MAZZILLO 

~v. Amaral l'eixolo. 236 
2 andar - Nova lgua,sú 

Selos Federeis- Na rua Ma
rechal Fio· 

rleno Peixoto. 2029, com Aqnl· 
no, dae 8 às 19 hora&. 

Senhores Dentistas e Prot6tfcos 
Anlr,,o DenUrtoc em Ckral 

J!.
1
<("<f<ntanto1 S.S,\'q],ite.-DtntúiaB,a. 

51 cara.- ':'~rlado estoQue de dmte.1. 
Em npo11,ao: Turb;n0 Alt2 Rot1,.o 

i,:o.ooo rotaçÕf1 por minuto 

ENTAL NOVA ESPERANÇA LTDA. 
U111 DfSl!IWjlo 1 1tm10 da Odoolologla 

Av. NUo l'e~. 10, 1°, How1 '9Ul1i 



Curiosidades 
- 1 

A INVENtAO 00 PAPEll 

C:~HEI~ DA LAVOUlA llnmln~o. ~O-VU1-19t1 

PRODUTO~ 

(~Rcl1N~ 
Culinária Rural 

'IARCA REGISTRADA Oa primeiros ensaios da fabricação do pa
pel, de que ee tem noticia na História, toram rea
lizados pelos egfpcios com fibras de papiro. 

Oe eõditoe doa faraós obtiveram aa primei
ras folhas de papel. E, para não esquecer sua 
orlg•m, ae autoridades eglpcias ordenaram que 
eeeae folhas de papel se chamassem papiros. "Co
mo eram ueadae somente pelos sacerdotes. essas 
folhas eram ch•madas de papiros hierâticoa. Mais 
tarJe, oa romanos conseguiram comprar papiros 
Jâ manuscritos, oe quais lavavam, escrevendo sô
bre êles novos textos. QuHndo foi autorizada a 
l_mportaçllo do papiro do Egito para Roma, foi 
este muito procurado e oe romanos trataram de 
lmitâ-lo, usando para tal fim a entrecasca de di· 
versas árvores como o plátano e a télea. 

G5l-1ANJJ\ CAROLIN~ 
LINS & FIUfOS LTDA. 

Aves - Ovos - Pintos - Raç&,1 
Avelino, Suilina, Cev.:i ·;na e GadoJina 

A V. NILO PlCANHA, 09 - TfL $5 - NOVA IGUASSII 

A sobremesa é um complemento da rei 
que deve merecer ateoç.ilo das razendelraa'1~~ 
!alta de frutas a fazendeira pode lmproviaa, · ' 
série de sobremesas {lrâtlcas e ecool\mJcaa e u111, 
sejam do agrado das pessoas de casa A q• 

1

11 prescolamos aqui algum1a auge&toes prâtlca~~ 

Doce de abóbora com cõco. - Descaa 
se a abóbora, de preferência madura, e eonac" 
cm pMaços Par::. a meFma quantidade de ab 11 
ra empr!'ga-~e tj?ual de açúcar Cozinha-se 1 :::: 
hora pondo muito pou1·a ligue. Depois de cozi"" 

Jâ no ano 123 antes de Cristo, Taai Lun, mi
nistro da Agricultura do império chinês, aconse
lhava o bambu e a amoreira no fabrico do papel. 
No ano 751, prisioneiros chineses, levados a ~o
markaoa, introduziram nesta cidade a indústria 
do papel 

Em 794 foi Instalada uma fâbrlca de papel 
em Bagdâ. O pa pel ârabe era feito com trflpoe. 
Oe china e oe japonêses toram oe primeiros a em
pregar sêda e o algodão. O pergaminho apareceu 
em Pérgamo, na Ásia. 

Só depois da imprensa é que a indústria de 
papel tomou grande desenvolvimento. 

A idéia de se fazer papel, tal como agora o 
conhecemos, deve-se a Nlerbur , no século XIX. 

Os Estados Unidos produzem cêrca de f>0º, 0 
de todo o papel que se utiliza no globo. - (A. A.) 

,I~ •i:,_')l'•"" ,., * ~.'lif...w...\lc.$-*-~-*--*' .. .l>il 

! ~, .. ~ .. '? !.~~!:..~.!! 1 
• Geledelras, Bl<ldetas, Televls6es, MiQulnas de ! 
,! Costure • outros aparelhos do116stlcos. 1 

: VKNM~~;.;,;; K;~í;; l 
; Rua Mal. Floriano Peixoto, 2215 l 
f lei. 413..J 11 (por lavor) - HoYI lgtilSSG · t 
Í ............. IM. atC if. «-. 4 HL 1" "1lt >iN >I' 18\ a,:: 4 Jf.'JRt7f 

Julio de Direito de 2• Vere de Comarca éfe Nove lguessú 
Cartório do 5° Oficio 

EDITAL DE OIT.&Q.I.O 
Com o prazo de trinta (30) dias : 

:u:zo de D:rclto da 1• Vara da Comar<a de Hova lguass6 
CARTORIO DO i' OFICIO 

Edital de Citação 
COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS : 
, O dr F~éas Muno•, Ju'z de Direito d" 1• Vau, da 
.. omarca de 'iova lgus•ell, E,tado do R:o de Janeiro p r 
1owoaçao º" rorma da lei. , te. ' 

Fez saber a quanto• o pre•enle edital virem ou d•le 
cnnbeclme.oto tlver.m Q' IP, p ,r p1rte de Antonio Ferreira 
he lol dlr glda a p Uçao ~u te r ••g'11nte : "fxmo. er. dr 

-1,u z de Direito da Vara Clvd de Nvva Iguas,~ - Aotonl" 
h,rr, Ira. bra .. ll~lro, cat1acto, tnotorJsta, domlcUt"do oa rua 
B•rr< • J~olor 291. ne,ta cldg1P, vem perant• V.Exa. •xonr 
,, r. q uerer o aegu•nt•: 1) - Que ao• 21 de Juobn d• 1956 
controlo o~pclao e m Wllma Martin• Muoteba• b·aell•tr ' 
1om1 11ttca ,~,,.t 'l!nt& n ttata clda1P; UJ - Que' du relertd~ 
·oo.o,d • D>PCeu um Ilibo de nom• Jor11e Almlr Martin• 
Ferrelri,. em 27 de abril de 1957; JlIJ - Q ,e, ,em motivo 
Juo•lllcado. sua e•pô•" abandonou " dom1c1lt, cooJug•I •m 
1 de maio dP 1958 pora r,eldlr •m I,,gar Joc rto ., o&o ,a
otro; IV) - Qu• o ó ,1 ,O b•m exlat•at • é uma 011• ~m Ca
um~I. oo Eehd" da Guso,bsr qoe •e Mcoot,. emlnven•é· 
·10 A•••m sendo, ºº" termo• du art. 317, lncleo IV, do Có 
digo C1v,1. pr. move a preeeot• AQ\o d• De,qulle cont·• 
... un. ~"Põ~a que ot:veré tu,r t U&dd p ,r edital ,,a,.a responder 
aoe têrmoe ta r r•aeote, or b pena de revella. O Sopltoonte 
aprefenu ce •·~utnteo rrquorlm•otoe: a) - cttaçlo na lor· 
1ra do• &ri•. 177 e ••11u101ee do C. I'. Civil; b) - bueca ~ 
epre,nslo do lt bo do caesl em vlrtu1e de ter oonbeclm•D· 
to de que a Sup !cada vive em cnncub'nato em lugar laoo
rado, e deeea uolao Uerzal. por intormaçlo de parenteo, t~r 
ooUcla da exlelêncta de lllb·••; e) - l!U•r~a e proteção do 
citado IUbo e que eeJ• conle1 Ida • o Supllcaote. Proteatat• 
do ee p lae provae a•mllldae ~m Direito. documentar, tes
temunnel durante a lide, espera o Suplicante sej• Julg da 
procedente " preaente, condenada a ré co'pada, tmpeulda 
de uoar o nome do marido, e ainda •• cu,tae, b , uorérto1 
advogallcloe. deixando·•• de requerer o que e.iabelece a 
L •I 968, de 10/ 12/49 em viria 1e da uniformidade JnrlaprQ• 
denclal no oa•o em tela. Neetee têrm~•. D. A. esta, dá,se o 
valor de or$ 6.000,oo (cisco mil cruzeiro•) para eieuo do 
pagamento da taxa Judlrlá•I•. oelo qu•, pede e "'pera D0-
ler1meoto. Nova lgu .. ,ó, l!0/3. 1961. l•l MArl•• Gomee Corrh 
(Devidamente eelada)''. - t!m virtude do qu•. !oi proferido 
o seguinte Deapacbo: "Clle-•e e oott~qu, .,e, slwoltao,a
men,e, a ré, por edital, depole de ratll,cao" a dtclaraçao 
de au•êncla, para que comporeoa à audiência de oooclll•· 
çao ou acordo que deelgno pora o dia 2~ d• aetea.bro de 
IY6I, 61 10 boraa. F,ca eot•odldo que. no cato de olo bav, r 
acOroo, oooclltaçlo ou comp,.ecuaente, o prazo para ooo
te1taç&o cor,era da data npra deotrznaoa. D •-•e cleocla a• 
aut r. Nova Iguustl 24 d~ Junho de 1961. <•> Eotao Marsan,,··. 
- é:m vlrtod , do qu•. mandou pa.••r n preoente edital 
que seré allxaio e publJM~n ra 1 •rm~ do estilo. Dado e 
pa10ado nesta cldaoe de Nova l~u,..,ú &ta~o do Rlo de 
Jantl,o ao• vinte e eela ,26) OI•• do m,o de lur ho d" aoo 
~e mtl 'novecentos e seeeenta e um 11961). Fu Mtl1•n llbtho 
de SIiva Eeon,vente de Ju1t1çf'. o tt,.t lukrdt l E• u. Octac1llo 
Soue1, Ét:crlvlo, aub.:.crtvl. - Eniu Maruao, Ju'z de D.ir;~~ 

O dr. Altbalr Pimento de )(ora .. , Juiz Substituto, 
Trrrporérto, em exercicio, da 2ª. Vara desta Comarca de No
va lgua1sú, Eshdo do Rio de Janeiro, na forma d a lei, etc., 

Faz saber. a todos queoto o presente edital com o pn· 
zo de trinta dlaa virem. ou déle noticia tiverem, que por ês· 
te melo clta Carlos Rodrfguea Remoa e sua mulher Jurec1 
da Silva Remoa, p.or 1e encontrarem em lugar fgoorado. p1u 1 
clêocta de que nos autos da eçlo executiva que lhes move 
Evaristo Lobato, foi efetuada a penhora, em 81 de mato de 
1961 do prédio o 97, da Trov. Adélia Chavea, próprio par• 
re1tdtocta e re1pect1vo terreoo. de1membredo do lote 24, da 
rua Adélia Chave1, medlodo treze metros de frente pare • 
Trav. Adélia Chave,, igual largura na Uoha doa fuodo1 a dtz 
metro• de ambo1 01 lados, com cento e tl1cte metros Qua- 1 
drado1, comfrontando à direita com o lote 25. à e1querda 
com a parte re1teote do terreno e noa fundos com o lote 23, 
da rua Adélia Cbavea de Moraea, ou 1uce11ore1, diataote do
ze metrol. ma11 ou menos. da esquina da citada ru: Adélia 
Chave1, • eaquerda, 1ltuado1 oa zona urbana, no 1 di1trito 
dêate Muolcip1o, e para cooteatarem a acão, querendo, no 
prazo legal, sob pena de revelta e acomçanharem todo1 01 
têrmo1 do proce110 at~ final. E para que • noticia chegue ao 
conhecimento de quem lotereuar Pol18, ae paaaou o pre· 
aente. que aeri afixado e publtcado na forma 01 lei. Dado e 
pauado º"te cl1od• de Novo lguHa6, Eatado do Rio de Ja· 
o.elro aoa dez. dlaa do mêa de egõato do ano de mll nove· 
cento~ e 1e11eote ., um. Eu. Hera,.tt Gomes f'l1 (unha, E,crtvlo. o 
aublcrevL - Ahh1lr Plaent• dt Mor1ts, Juiz Substituto Temporé 
rio, em exercido. da 2ª. Van. 2-2 

AIDYL MARTINS PEREIRA 
AOVOG,.DO 

Às terças e quintas-feiras, das 8 às 12 horas 

Av. Hllo Pe4anha, 10 - Sola 204 - Hova lguassú 

o GURI 
A CASA DAS ROUPINHAS PARA CRIANÇAS 

Uniformes Coleglals - Rendas -
Lãs _ Linhas - Botões. 

Av. Amaral Peixoto, 212 - tlova 1guassú 

passa-se numa peneira e leva-se novamente~ 
T!lgo com o açúcar e o côco ralad,1, cravo e CI 
nela em pâu. Mexe-se sempre e, quando come,.; 
a aparecer o fundo da panela, tira-se do logo. 

Doce de batata doce com nozes _ r.011-
oha-se um quilo de b·,tata doce com 8 e 
Descasca-se e passa-se na peneira Obtida a:: 
sa pesa-se a mesma quantidade de açúcar , 
leva-se ao fogo a maPsa e o açúcar, e quando 
começar a desgrudar do fundo da panela Junlq. 
se cem gramas de chocolate em pó e duzenta 
gramas de nozes descascadas e reduzidae a Pl
daciobos. Põ.i-se para secar em tabuleiro, ao IGI 
e cortam-se em quadradinhos, isto não querende 
usá-lo como doce comum, acompanhado de e,., 
me ou queijo. 

Pudim de alplm - Eeparam-ee 01 1egula
tes ingredientes: um qullo de mandioca (alpla~ 
pesado ar.tes de ralar, l! pires de açficar, 1 • 
lber de manteiga, 4 ovos, 2 pires de queijo raJa. 
do. 1 colher de sopa de fermento em pó e aa 
colher de sopa de açt'.Jcar cristalizado. Modo da 
fazer: Deecaeca-Re a mandioca, rala-ee e jun• 
se-lhe a manteiga, o açúcar, o queijo, o ferm• 
e os ovos. Mistura-se tudo multo bem e IHHI 
ao fôrno para assar em banho maria. Depola dt 
assado, polvilha-se açúcar cristalizado. 

BAZAR AMERICANO 
Ferragens, Alu11lnlos, lou(IS, Tlatas, Crlslill, 
Brlnquedof, Papel1rl1 e objetos p1r1 presllllf. 

Abillo Augusto Pulso 
Rua M,mbal Flori110 Pel1oto, 2046-TeL tl-JII 
Nova Iguassú Estado do Rio 

EDITAL 
R•Jiouo de l•6Hla d. !" Clrcaumçi• cio lllo .. ia--' 

H•rme• Gomea da Cuoh ,, Oficial do Reglltro do la6-. 
veis da ~· Ctrcuoscrlçlo. 

Pelo preoente, atendeodo ao que Jbe foi requeridl,. 
Eronlo Sielner, lotlm• J sé dos Rela oe Ollnln. ,..,. 
r'loto d~ Ca v.Jho. W.lter Garcia e Fero10>0 Ge,rda. 
se .-ncoot1 arem em lugar taaoraoo • virem tm aeu ca.-.. 
º "' 1 u • d r. Getúlio V•r111. 90. n~lh cidade psger 811111:-,:: 
d ,s de Cr$ 12 000,00, 11 .SOO 00, 6 600 00 • 6 600.00, • 
t1vamente, refereot~• à1 p rtaU\Õ~s atn1ad111 doe=
terrf'oo por êles promeUdo comprar 11l1.11doa no lo ..... 

Vila Chrllhne Marh1» fm Qu· lmado1 2-- dlltrlto dtall .
cfplo. e •• Que ae vipacen-m 1t~ a date do ptpmeato ... • 
d•a C!USbl e juro,, ac b pena de, decorrido o prazo ::.. • 
30 dle1. 1.-rem 01 compromlasos reaclndldol e e•~ DII 
, ... ,pecllvaa averbatõ~a. 001 tfrmo1 do art. 14, , 5 · ~ 
30W. de 15 de aetembro de 1938 Nova 1,u ... ll. 4 de 

1
_ 1 

de 1"81 O Oficial . - - d•, .... 

Sapataria 
<aliados para homens, senhoris e ulaac& 

Guardas-,huv,, sombrinhas e <NPffS. 
bduslvfdade em artigos par, esporlt. 

Av. Amaral Peixoto, 137-NoY• ,_ 

1 OflCINI MECaNICI 
IIOLDA u.tTIUCA S 

OXIACSTILSNICA 
Oficina Mecânica Agostüd! 

___ _ .eee:. v_.cc.<O- .. - ---~ 
8efflco de toruo mecAJ:aJco • 
plallla. preua• htdrauUca, coo· 
Mrtoe de mlQulD•• em cerel, 
nformaa em motorff de com· 
t,uatlo loterna. moot.1~m e 
eaaeotameoto de m.AQuto•• de 
4uelauer tipo. rettttcaa de mo-

\oNI e elao ele meol•ela. 

llttlDd I mania llia. 
T11AVESSA 1> DE MARÇO, 14 
TU .. U6 - ~OVA IGUASSO 

IISTIFICA 

..,_ Consertos, Rtloraes 111 !lfl'II e .Ac,sdrltll, -
Solda El6trlca • , Oxlgtnlo. - Plntwlf •• 
geral. - Serwl10 de T6rno, Prens, • (s1lft, 

& JORDÃO e 
Av. Amaral Peixoto, 490 (esquina de Barros Júnior) - NOVA rauASS 

01.llVEIRA 

..... -·--·-·-·· 



11,,.~,o~•·;·ª~o~.-~\~'11~1-~1~oe~1=============C~O~R~ll~E~IO~gD~A~LA~V~O~U~ltA~===~========~======~==-~ 
~o Estudante Laboratório de ltn6Uses <Hnlcas A ÁGUA 
:::------ São Geraldo u•e rd a d e de Imprensa A,. NI~ Pei•ú•. 54~~11~~~~ ~~~T=-I:~:. lno,)-lltY• l91t11• 

•NF.V-"A sem l1brrtladc ,; rnmo um f1ti.,.,arn ti, asa< Exames de Sangue, Urina, Fezes, ele. - Reação 
J *J111r;;,1ª\,;,tr11cin mnr111•flhosa1,.p1111· rmbringndoru de Galll-Mafnlnl, Frledman.-ReaçTõebs soroló~lcas 

'1rm r,.,piro11do 11u -,1,,ws(1·rfJ du 1,bcrdade, ,,, para diagnóstico da SlWis. - u agens, e C. 

~

""-- -" r,n qm111tfo sohro•,·m, por u-onia rrut'l dos nem,- Exames anátomo-patológicos. 
IOS, 11ma atitud,· rio /'mler E.tt·t·ulil'O 1•isondn nu 

,,,,,
110 

,tu /ibt·rrftufr de ,.rpnssOo. Colheita a dorr:lcfllo. - De 7,30 hora, àe 18,30 hora• 
~t,mia Ji.ua qufl! pare,·(' perseguir o brasileiro. FuJ Aos eáb&doa até la 18 bora1 _ _... jparo rrtar n.,· mni'I n:r,mlesf 110 tempo de Getülio ____ ..,._. ____ .... _. .... _ _. ____ ,,__. ........ _., 
~~ q,16, ;,nplm,t1111do o lotalifario Estado ,\'01•0. mo-
~o• a imrir!m!I falud11 e escril_u. Foi as,im no tem- A. AfRANI0 PEIXOTO 
• dl fu:~celino A ulnl.sr/u,:lr, que t'1w1ou uo Cong-resso 1m1 
~

0
• contra a Jmprmso, que leve a oposi('du violem,, A R Q U I T 'C' T O 

~ llpulfJàO AfunS? A ri nos de ,lfPlo Franco. ,;. 
Jd agora t-emos repelir-se a atitude atth'-demoerdli- _ rrojelo , 1 °io 

g,,rontra-se em tramitarüo no Congresso Nacional um "'lid d 3 o 
~..to ,..,nl'tido pelo Presidente Jânio Quadros, que irisa - P rojdo, fiscalização e respo11sav1 a e . o 
:,~menlo da liberdade de imprensa. - Administração . . . • . . • • . 10 ~

1

0 

Fomos contra, e~tamos contra, e seremos sempre Travessa 13 de Março, J 18/304 Nova lguaHú 

-'"' 01 atitudes assim, partam de quem partir, porque ~-------...---.... ----------....; 
__,,. fomos • seremos sempre a fa,•or da liberdade de 

IE 11)) 1 T A\ lL .,,.'ít,'t;,,,demos que o cerceomen/o da liberdade de im
~ _ nào se coaduna ao Regime Democrdtico, onde o 
~te da Repúblira t> t:leilo pelo voto da maioria 
"' ridadãos. Coaduna-se, sim, aos Regimes Tolalilários 
- o mandatário da ,Vaçtio é impôs/o pela forra das .,_,,,,taJ, tendo!. con~equeutemenle. que presen•ar-se no 
-,,.,,. o que nao serw possfl'el mediante o contl4rso de 
•o lit'rt' impremia. 

Re,-ldro de Jm6vei1 da t • Clrcun1crlclo de Nova lsuaH6 

O bacbnel Gtt6lio Moura Filho, ptlo pre•tot~ edital eom 
o prHo de trjnta d,11 e poblic•Çi, por duH •eae•, alendeodo av 
qoe foi rrqoerido pela Vila Sio Teodoro Litnitada, faa uber ao~ 
promiteotea cbmpradoree AJerlino Ferreire Qoeiros, A1rieolo Ko~ 
s1W1cki, Aotf'oor Cudetl da su... Aotanio Pedro Lima, Arthor 
Augo•to de L·ma. Belarmioa Alui Narcizo, Beoe•tl do, Santo, 
Cunha, tlair ::,an101 de OJiveira. Deoclrciana Alui de Soou, 
Eduardo Jo1qoill'.I doa Santo•, Eliaa Lio1 e Siln Bati1ta, Eliubetb 
de :ll.ut•oa. hrnaode Araojo de Soou, Eurico d, Paula Vieira, Eu· 
rotilde• Mcnleiro de Soou Ceui da Sil,.., Gomerciodo Cabnl, 
lran Cudo10 de Menue1, ) ., IH de Olinire da Sil•a Aquino, hir 
Tanre1, Joaqoi.m Machado d• M, UI, Joio Camilo Ca.obe, Jo1f: 
(b1VH, Joio Lope• Corrêia. Joio do, S1Dtnt, Jor1e Vitooa S101" 
Aoot, Jotf: Alvr·• do, Reia. Jo~fi Aln, da Siln, Jo16 81rbo1a AI· 
boqoerqoe e W,ld_ir Leandro Buerrt, Jo,~ de C'arnlbo, Jo•~ Ca· 
melo Sobrinho, Ju1fl In,cio da Silu. Joa~ Monteiro da Coita, Jotl 
Nonf'IIII de Ohveirt, Jo,~ P1n da Crus. Jo,f: da Silva, Joreodh Su· 
dri Co,la Le.odro Macit I Leoocfo Toleotioo de Soosa N.-ito Lou· 
riberto do, Stotoe Cooba. Lourinl Vioe da Cunha. Luia T~oiai 
Luís Carvtlho, Maria lhrt• Ferreira, Marie GotDCII Ah·e• Marili., 
Pereira da Silva, Milton Rodrigo de Sousa Mioervioa S~aree Pd· 
Ioto. Nicanor Mello da Cunht, Nilacy Fer~1Ddet de Andrade Oli
vio Gome, do Nucimento, O,mar Cooçalve• de StUet Pedro' Fer• 
r~ira Pinto. Rf'gioa lrineu Siln, Ro~n• Miguel de SoaH, Seb11· 
t1lo Ferreir•, Sebu1ião Guimule1, Sbt111ji Binau. Waldir Pereira 
da Co,u e W,nderdey Nicolau Roehel. qoe te eo.r.ontram atoal· 

.J/09 a Democracia não permite reslriçUes à libe-rda
• dt imprensl!. f: re$_le nosso sülema Presictenciulista, 
_. a {nconstiluc1onalldade das leis elaboradas pdo Po-
1,r Ltgislatit•o I apontada ,, as leis assim anuladus pelo 
1f41r Júdicidrio, não fiá lugar para a cerceamento da 
.,,.,adt de imprensa. 

Tal medida é inconslilucional. Fere fronlalmenle a 
,-,ntuição Brasileira no seu Art. UI, s· ,;•, que dfa ta
...,,mmte: "f: lit>re n manifestação do pensamento .oem 
f# *tJenda de censura". 

.Vdo admitimos, portanto, restrições à liberdade de 
""""'6• através da cens11ra prét>ia (a que é feita antes 
• lmprtuão), _ou da censura . a po1teriorl (a que é feita 
~ a lmprPssuo e antes da dwulgação). A!1milimos sim, 
1#1gimos v,ementemente até, a responsabilidade do que 
to, tlUo e do que for estrito. 

Edson Fonseca Labuto ---------------
11. NYLSON NOGUEIRA mente ean lugaret iguoredot, qoe dnetio comparecer ao cutltri( 

do 2° Oficio de Nove lga1116, tito o.a rua Getalio VHpa J 13 e 
,olverem 01 teu.t df:bitot, referente, à, promeHat de •enda 

1

do1 lo· 
te, de terreno 1itoado1 no Jardim B&a E1peruç1. oeete MW1.icipio, 
8 0b pena de, olo faaendo, 1erem re,,iodiclu a, prometHt e e10· 

celadaa &t re1pectiv11 nerb1çõe1, Doo f#,. Neva Jp1116. 1º dt 

CIBURGIÃO-DENTISTA 
RAIOS X 

ESPECIALISTA EM DENTADURAS 
TERÇAS, QUJNT AS e SABADOS, 

das 9 às 12 e das 11 às 19 horas 
lu Mal. Floriano Peixoto, 1744 - l • andar - aala 1 l 

~!1•to dt1 1961. Eu, Asdrub1I Br191, Subatitoto, o •ub1crevi e aHiDo 
.... 11b•I lr191. 2 _ 2 

1 D•· A L e I D E s F a T o REW 
NIKIF'ER 

lndíaslrla e Comércio s. A. 

Assembléia Ge;al Ordinária 
- São convida~os os senhores Acionista., para se reunirem às 
Sita, ~ AacN':~l!ia Ger~I Ordi~ária, na $Cde social, à Avenida Lu

1i: 
..L.b,. ___ H, •

6 
a Igu~iu, no dia 9 de seccmbro de r96i a f d 

~m 10 re o stgumtc : , 1m e 

19'oi a) - Aprova>io do Balanço Geral e Contas do exercido de 

bJ - EJA ci>ã0 de ºC?'"ª Diretoria e do Conselho Fiscal· 
e - WUntos de 1nterêsses gerais. • 

úi7, ~':'~'df:'~çl~cdsc refehre o A~g~ 99, do Decreto·lci n. 
r-~· os sen ores ac1onutaJ. 

Sova lgua,sú, 27 de julho de 1961. 
.\'ibjw fndUslria e Comtrcio s A 

JOAQUIM l\,IESQUJT A - Dir~o; Superintendente -

MtDJCO - Especialidade : Doencaa de crlanca1 
Horc!Tlo : Didliamente das 14 ds 18 horas 

Coruul16rio : 
A v. Amaral Peixoto, 350 
{antiga rua Men4onçt Ltma) 

Residência : 
Rua Bernardino Melo, 2337 

3° andar, apan. 301 

Edif. São Joio 1° and., s/J No·1 lgu111~ 

<, ~\.HR To 
() B t)1' 

.,...... J' 
._.. ~\. ALI,{!, ~ 

.... ~ ,;o •.,,_ 
~ 1',,,.,,.. 
:i ~ 
-e )> 

DtsPACKAKTU OrtClAIS 

RVA G.ETOLI O VA.C.GAS, %:?5 

tJ Nova liua,ssú 

Anúncios 
classificados 
C.ARTÕRIO DO 8• OFICIO 
EscrituTas - Finnas _ 

Contratos - Procurações 

Rodolpho Quaresma 
de Oliveira 

Tabelião e Escrivão 
Rua Getúlio Varg118, 52 
Tel. 265 - Nova Jguassú 

f á~io Raun~eitti 
ADVOGADO 

Causas C(vcis, Trabalhistas e 
Criminiis 

Escritório: Rua Mal. Flolia
llO, 21~1-S/3 - Tel. 257-120 1 

Horário : das 9 às r 2 horas 

A $gua ~ uma das 1ub1dnciu nuis ü&Cnciai, 1 vida hum:1r 2, 

pela variedade _e impordncia <b1 fu.nçÕfl que dcsempmha: Pc,r n: t 

mesmo o organumo ~upona muito mdhtJr e durante matS tert rt') .., 
f.ilu de alimento, do que a de ig,u. Tal f ª. importância da •tiu 
que uma perda. bn.:sca de 10°,0 d<.; t1.1t.il de líqy1do do organÍ$!'l:1f1 1 • 
de ai:arcet.ir 1ê'n.is consequêoci:u dcvu.!o .l Jch1Jnuç~o. 1 urn2 1 e,, 1 
de au(I 

O 
-.:(talmente prOi'OCa a mort<'. 

Nv cotpo humano ,:adulto. dru de 70º/o de rtu piso :~o r -
prcscnudo, peb -Agua, o que curTesponde, no hom_em ,1ue pua 70 li'•'· 
los, a 49 !tttos de águ:1, metade da qu.al e1t.i cootida 1tf}S m~tcul, •. 

A água do organismo provém. ,obretudo, d"' meio t11.1er1• r, 
quer dot alimentos sólido, e sem1·1Óhdvs, quer da água em õU.dv 11 ,

tunl. Ot a.lamentos sólido, contém, geralmente, 80°,'0 de ~gua;. 
As ncce»idade, diinas do organi,mo, maiores no, indi~ ~,hr, s 

mai, ;oven•, pcrí~um cm mEd1:1, no adulto, _2.800 cc. Lsu tua, t, ~ 
davia, cid na dtpcnd~ncia do u.crdc10 fi•1co. condi5õn :1mlmnt, s 
(temperatura elevada, um.id.tdc do ar, etc.), fcbn·, elevação da qu1,1a 
protéica, maior ingestão de cloreto de s6d10, etc. De um modo gcnl, 
porim, a maior ou menor ingc.nio de líquido depende sobretudo e!,, 
mecani,mo da •i Jc, e umbfm da fome e do apetite. 

A climir:ação da água se Í.i7 (cêrc.a de ,:oº/0 ou seJ:im 1.200 c~.) 
pelo, rínt, _ cm sua maior pute p.Ja pdc, pulmõc,, inteninos e gl~ndu
laa mam3r,as (quando a muJher cni amameoundo). 

A .S.gua panicipa ativamente como componente da s.aliv.a, drs 
sucos gáslrico, pancreático e cntfrico, e da bilc, dos processos dige'l1-
vo, e auxilia a absorção dos princípios nutr,uvos ao ni'YCl da u uco a 
digutiva. 

Uma das m,:ais importantes Íunçõ.:s ,,h água diz re'lpcito ao ~u 
papel como solvente dos ui, mineraü a fim de que ê-tcs poss.am atuar 
no organismo. 

Difund,d.a por todos os tecido, e células do corpo hum:1no, a 
água >;taças .i.s. v.Írus e significativa, funções que desempenha é con
~idcrada, dcpoit do oxigênio, com o mais es,encial princípio nutritivo. 
(Ês.se t um cn!.Ínamcnto do Depanamento de Divulg,:açio e fat .. tÍnica 
do SAPS•. ---------------------: 
~~~ca~.~~!io ~~~;,ca~~~~! 1 

RUA CAPITAO GASPAR SOARES, 221 
(Ao lado do Hospital de Nova lguusú) ;.... ______________ _ 

EDITAL 
Re1htro de lm6•ei1 d1 21 Circ:UD1criçlo de Nova lp.au6 

Hermes G,mes da Cunha. Oficial do Realatro de lm6-
veta da 2' Circuoscrlçlo, 

Pelo presente. atendendo ao que lhe tol requerido por 
Almerlo José Coelho da Rocha. Anadlr Coelho da Rocha 
Barroso e Alblr da Roch, Deoys, Intima Maria Balblna de 
M•cedo. V .1 ,ntim Rosa e Alcides Luiz da Silva, por se en
oontrarem 4!m lugar tgoorado. ec-;vlrem em seu cartório, na 
rua dr. Getúlio Vergas, 90, ntsh cidade. paaar u Importân
cias de C1$ 10 000.00, 10.000,00 e 20.000 00, re,pectlvomente, 
rderentes às prestações atrasadll6a doa lotei de terreno por 
êlea prometido comprar no loteamento «B11irro das Graçaa• 
em Bellord Roxo, 4° distrito dêste Muolclplo, e as que 1~ 
vencerem até a data do pag,mento olém das custas e juros. 
sob pena de, decorrido o prezo teaal de 80 dias, serem oa com
promissos rescindidos e canceladas as re1pectivaa averbações 
nos têrmos do ert. 14 § s•, do Dec 3079, de 15 de sHemb..; 
de 1938. Novo Iguassú, 4 de eaõ,to de 1961. O Oficial : Mor• 
mcs Gomes da Cunha. 2-2 

PARA SUA MAIOR GARANTIA PROCURE 

FARACO Loterias 
VM!l E!1\S1l QUB Niie PllLHll 

Raa Mal. Flariao, 2128 
Tcl. Jll-NOVA IOUASSO 

Trav. São Mateus, SS 
NILÓPOUS-E. do Rio 

EDITAL 
Reai Iro de 1m6.,eia da 2ª Cirt"vo,eriçlo de No•• lptn6 

Hermes Gomes da Cunhe, Oficial do Registro de llr,6-
veis de 2' Circunscrição, 
H P•lo pre•ence, otendendo ao que lhe foi requerido por 

omero 8Uv•, intima Nlceo ,r Pinto de Andrade, llanoel Naa-
~~mento Men, zes e João de Oliveira Rela. por 1e encontr•
G m. em lug,n igovrado. a virem em seu cartório na rua dr 
C etuho V1&rg8s 90, nesta cidade, pegar as lmp~rtânctas d~ 

1 $ 13.800~00, 12.500 00 e 14.500 00 respectivamente, rderente• 
ae presttt"o~s birasadas doa lotes de terreno por êles rome• 
tido ~ompror no lote•meoto •Vila Slo Jofé•. em Belf!d Rc
xo, 4 distrito dê:,1e Munidpio, e as que ae vencerem até a 
~ata 1º p3gamento, além t1111s custas e juros, sob pena de 

ecorr do o prt.z'.> leg1al de 30 dias, serem os com romlsao • 
:~~,~~!~~~ ~ 

4
ce§nc;!•~•• •• reapectlvos averbatõea,P noa ter~ 

1938 N . , . . o Decreto 3079, de 15 de setembro de 
Gomes da ~;:he~gu•sou, 4 de •1tôsto de 1961. O Oficial: Harm" 

2-2 

SAB!A _CASA DA MISERICÓRDIA no RIO DE J ABEIRO 
Escr1t6110: Rua 13 de Maio, 85-sala 204-Nova lguassú 

A Santa Casa da illi1eric6rd' a d 1r 
FAZllNDAS MADUREIRA MORRO ' o to de Janeiro, pleaa proprieUria elas 
de 1 ' AQUOO, TINOUÁ e SÃO JOS~ 1 quem nteressar possa que dilas t "· eva ao conbrcimento 
os terrenos, a nenhum p~ete t erras oilo poderão str vendidas nem retatb4dos 
por • o, nem, tampouco explbr d . quem quer qae seja sen3o 1 6 . • a as as pedreiras exislcote, 
aeute. ' pc 8 pr pr,~ Sonta Cas:1 ou quem legalmente a repre: 

MINISTRO lAFAYETTE CE ANDRADA - Provedor 

- ----~------
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Jomale sem praga nem doeu~~ 
(Conclusao da 11//ima P<Í!!i11n) 

AR~NHA VERMELHA - Animais muito pequenos 
quase 1nv1síve1s, de corpo arredondado ou oval, rle cúr va
r iando do amarelo ao avermelhado, que destroem a super
fície dos órgãos vegetais. Atacam !olhas, localizando-se d~ 
preferência na parte Interior, causando seu amarelamento e 
•ecamento. 

Combate - Pode ser feito com um dos seguintes pro
outos : a) Enxofre molhável, em suspensão na água na quan
tldade de 800-1.000 gramas e m litros dágua; b) Paratioo 
10° 0, pó molhável, na dose de 150- 200 gramas em 100 litros 
11:\gua: e) Clorocida 20% , na quantidade d" 100 itramas (ve
riloJ a 250 gramas em 100 litr os dágua: d ) Karalhane, na do
se de 120- 150 g,·amas em 100 litros d&gui.; l') 'J'~dlon V-18 
na quantidade de 100 gramas ijílt 100 litros dágua. Este aca: 
r iclda nge sôbre os OYOS e larvas recém-nascidas. 

MILOIO - Com exceçllo das raízes, tôdas ns partes 
d o tomateiro podem ser atacadas por esta doença. Nas fo
lhas, os sintomas silo mais característicos, aparecendo, Ini
c ialmente, na extremidade dos folíolos manchas amareladas 
que se desenvolvem. tornando-se, mais tarde, escuras e pro
vocando o enrugamento e secamento das folhas, que pare
cem "queimadas". 

Combate - Os tratamentos devem ser iniciados na 
sementeira , ou logo depois do transplante. pulverizando-se 
11s plantas de 7 em 7 d ias. com um dos seguintes fungicidas: 
a ) Dithane Z-78, na dose de 18o- 2oo g1•amas em l oo litros 
dágua. b) Manzate, na quantidade de 18o-2oo gramas em 
loo litros dágua; c) Oxicloreto de cobre (Cuprosan e outros), 
na dose de 4oo-5oo gramas em l oo litros dágua; d) Zlram 
pó molhável, ou Rhodlazlne 5o Emuls!lo, nas doses de 200___: 
250 gramas em t oo litros dágua. 

PINTA DAS FOLHAS - Esta doença apresenta-se 
sob forma de pequenas manchas circulares pardo-claras com 
os bordos mais escuros, no ca ule e, principalmente, na face 
superior das lôlhas. Estas mancha s v!lo,se multlpllcando, 
surgindo o enrolamento, murcbamento e queda das folhas, 
E' mais frequente nos perlodos quentes do ano. 

Combate - Pulverizar as plantas com um dos seguin
tes fungicidas: a) Calda bordalesa 1% ; b) Dlthane Z-78, na 
dose de 180-200 gramas em loo Jltros dágua; o) Zlram, pó 
molhável, ou RboàlaZ!ne 60 EmuJs!lo, nas doses de 2oo- 25o 
gramas em l oo litros dãgua. 

CUIDADOS : 1 - Não preparar as soluções do Inseti
cida com as m!los. 2 - Não trabalhar com pulverizadores 
de costa apresentando vasamento. 3 - Usar, no trabalho, 
roupa apropriada (macao!lo) que deve ser lavada diáriamen
te. 4 - Não puJverlzar contra o vento. ~ - Nilo deslntuplr 
o bico dos pulverizadores com a boca, 6 - Tomar banho 
geral, após o trabalho, com s~bão e água !~ta. Vestir roupa 
limpa ----------------= COMERCIANTE ou" INDUSTRIAL 

Faça do 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
a defensora de aeu1 direito, e prerrogativu 
............ ,..~ s--.• .a.dei, ... ' "1t .... 

Rua Mendonça Lima, 236 - Sobreloja --------------------Comarca de Nova lgaassti 

E~...l!!D~.....ll.._--=T=----=-A ______ L ..... 
De publleaolo de dep61lto de documento,, em proceHo de 

loleamento de terras, a requerimento da lmoblllirla 
811111& Maria Llmllada, na forma abaixo : 

O-tdllo Moura Ftlh) 01,ctal da Primeira Clrcuoecriçlo 
dl R,1 ~tro de lmóweia da' Comarca de NoH Jguauú, Estado 
do Rio de Janeiro, etc. 

Pelo preacnte edital, com o p, azo de dez dlu, laço li• 
ber a quem 1n1ere11ar pcaaa que pela Jmoblliirla Santa Mui~ 
Umllada. com aede neata c1daoe, ao rua Getlll!O Var1u. 111, 1 
aadar loram depoaltadoa n,,te cartório, para ,nacrlçlo n

0
o• te:

moa do decreto ltl n. !18, de 1Y37, «1uramentado pelo ecre 0 
a. 3 079 de 19!18 a planta oa tlllllua ae domlnlo e todoa u 
dem~la docomenioa relativos à parte da eegulnte lrea de ,., _ 
ru que ae acba tran1c11ta no llwro 3°CP, lte. 132, aob ndmuo 
37 448 a cuja irea para 01 elettoa acima indlcaooa, foi dsda a 
de.noa:1n1çlo de iVila Santa Tereza•: Em wlrtude de ato, ao
terlorea a Area entlo adquirida pa11ou a po11ulr oa aegulntes 
caracterlallcoa, conlorme ,e we da planta que correaponae

1 
à tc

lalldadc daa ienu e da qual parte foi loteada e por 110 ° 
loteamento aert por elebaa : trea de terras com 86.84\ metro, 
qoadradoa com 11 ••1utntea medidas linearea: pna :r : g~~ 
eolllronta com a tatu de domfnlo da Rodovia rea en e 
tra 131ml na llnba conlronlante com Joaé Kacedo de AÍaujo 
304,81 ni' linha que confronta com o bairro San la Catar na t t 
com L~ura Varanda de OUvelra 208m1 .. na llnh1 conhontan t 
com Antonio Boawentura 202ms.30, na lloba que dt aceato P~~· 
a rua Orllna Wlllmann 156m1., do lado que tem cofJmc• ; 
1ro1taate Jo1qu1m Alvea B1rboaa tem uma lloba com · I· 

utra com t'6m1 e llnatinente na Unha que margcta • aven :a Moqueli t90ma. Ao1 lntereHadoa, porventura ealatentea, t 
ca eac:lareCldo que a lel concede o pruo de 80 dlu, coara 

1 
° 

da 61llma pabhcaçlo do preacnte, para eleito aeNapre~~~~:.t 
de tmpuenaçlo. Dado e pauado nesta cidade de ova I! • 

1 oito de 1101to de mll ao•ecent01 e 1e11enta e um. u, 
~odnlbal B,oga, Ollclal aubatltuto, o 1ub1creyl e aaalno2_f •· 
drabal Braga. 

O Volante Duas Pátrias 
t.,,va ao conbect111ento do poYo deata oldait,,~ • 

acha lnatalado à rua :itloio!ro Mendonça 
o Vo!aate D oas Pitrlae eJtll. 10b a oompe. 

1 te ~lreç&o de Eduarcre Raymundo Marllllo, que 
•.."t.eode dltrlàmeot~ com aulas a qualquer borL 

AO VOLAIIT C D UAS PÁ TRIAS 
to, ~la. ~eadDO(t l.la,s. H - NOV.\ lOl:ASSÓ-e. 4o Rio 

r~ui,~ DA uvouu 

13azar São l?au]o 
f"EUAG0.1, TlNTAS, LOUCAS, MATERIAL (L(TPICO, 

ClmAII I AITIGOI lSCOL>.iU 

Teixeira &; Azevecln 
Av. NIio Peçaaba, 8ll -Telefone 3 1ll•J20 

NOVA IGUAS$0 _ - L po UO 

PRffUTUHA MUNICIPnt OE NOVA 1~ 

Ordens de Servlco 
~ 

Nº 233. de 2-8 61. - Fica dl, pen•ado por 
cta de aer vlço, o extranomerArlo dlartata · Oi!atr coa."lltl 
da SUv,, da !noção de Captoadcr , relerencta 25 r!."S 
a putlt de 25 de Julho 6Jttmo. "'"t 

N• 231, de 2-~l. - F,cam dt,p•nudoa 

INDICADOR'PROLAR S. A. 

o!êoola de 1erv100. de acõrdo com o M m 
0
' ;: ~ 

oe ,x1ran umel'1!.rln1 dlarletu Marfleoe da Sl;va · v
1 

'JDrt... 
ria Lócla SIIY•. !hrlalva "" Jeaoa Ootmara.. su'"'- --.; 
Per• lra A!fea, Maria CtUa Vtelra e Dolclnêa JÍet~ ~ 
da fooçlo d" Aox ltar de Enafno, com a dlir\a de C?C 
a part,r de 11 de Jo'bo 1llllmo 

Profissional e Comercial 
Agenda de "º" 19111SS6 N' 285, de S-8 61. - Fica dtapeneado, por 

ela de eervtç , de acõrrlo com o Mem_ D zu,o~9' 
tranumerúlo dlarfata ZenU Lima, da ran~ .,. ~ 
0 001 a dlArla de crS 56 00, a partir de 11 de Jllilto ~ 

• 4111•• 
D,. Pa .. re latlH le .. 11•• -

'iltdlco operador. Parto,. -
Cooaultaa d1,r1aa daa 8 àa 12 
ba, - B. Bernardino Melo, 1839 
sala li, Edll. Cocoua. 

A PROLAR aoUolta o com
parecimento à aua nova Agên· 
ela de todoa oa portadores de 
tltuloa em atraso, a tlm de 
que nao percam o direito àa 
lmportAnclas Já depoaltadaa_ 

SEBASTIÃO DE ARRUDA NEGREIROS-,,_ 

COPIA 

.. ,,., ... ,, .. 
Comunica, outro111m, que oa 

pagamentos de menaalldadea 
poderao aer eletuadoa dire
tamente à nova Agéncta, à 
rua Marechal l'lorlano Peixoto, 
1748, a/ 2. a partir daa 8,SO ha 

Dr. PHlaM .... ,.,.Adwo1ado 
- R. Oetullo Varcaa, 35, I• and. 
Pone1 282. - Nou l1ua11d, 

º••"•'•• Laia Geae•'·•• - Clrur1llo 
Oentl1ta - DIL,lamcntc du 8 h 
18 horas, Trne11a P11a1uwa, 
, 14. T&lefone, 314. - NOYI 

Ui,Hú. 

IUHM SILVA - Clr•r1ti1° 
ie11tl1f•. - ltl. C•,f•••, I· e11• 
der, 1, ftO, TelelH•, 4l•ltl1 
~,. 4'. , •••• , •. 

~eNSTRUT~RBS 
J,ie 11••••1• - Con1truto1 

icenclado - Bnca, re1a0 1e de 
:onstruçõco • reconatruçõea em 
geral • aob admlnl1t11çto. -
Rea. 1 Rua Marechal Plorlano, 
1036- Can XI - Nou lgua11ú. 

•••.,,, l1reet l•••H-Cona
trutor licenciado no Munlclplo 
de Duque de Ca:rlaa. Residente 
em Nowa lruaHII , rua Edmuo. 
1o Soa,u, 304. 

Rasgou seu terno 1 

SERZIDEIRA 
Rua Bernardino Melo, 
no 1549-Nova lguassú 

Seguro de vida 
Addanlel Peuoala • do 
T?ab&lbo. Poro. A ntom6-

vela, Ftdelldade. 

Roberto- Cabral 

------------~ Portarias cio sr. Ronald (ardoso Alexandrlno 
ADVOGADO 

Dlàrlamente du 9 6a 12 boraa 

Escrlt6rlo: Rua Paulo Frontln, 61-S. 10-Tel. !68 
NOVA IGUA!'SU' 

Concedendo licença para tratamento de 
de, com salário integra), aos ae gulute1 
rios: 

_, ___ _ 8-7-61. - Joaé Gonçalvea Pirei, 8 dla1. a _,. 
de jonhn llltlmo; Adio da Silva Fernande1. %0 dlaf. a 
de 28 de Jonbo llltlmo, e G 3raldo Vllu, 8 dlao, • 

2S de J~~f ~11
:.:nctaoo de Paula Caadldo Filho. • 

(POr motivo de acidente no t•abalbo), • pultrde':, COHFElTAR[l ELITE P!NIFIC!~ÃO 
Docee fln011. Rl!IColtos de todas ae quallda• 

dea. l'ão qu.,oto a toda hora. Eapeclal 
cn!, a,01Jo A vista do tr9lrll6L 

Aoet:am-&e eooomeodaa para feataa 

Irmãos Carvalho 
.. a-1aa1 ....,._, 19'6 - Tel. ZSZ - Nna l1u•116 

DR. LUl!dO!~~~~.~~~ 
ca,,siotop~~~~S DO CORAÇÃO 

EI ttocardlograma - Arterlopauas Periféricas 
e CONSULTÓRIOS: 

Rio de Janeiro: 
Nova lguaaed : LAlwaroAMI, n. s.JJ.fel U-OtJS 

... MlrlCNI flarr.o. nvl, S. IOI 2's 4u e &º-feira. 
lei. lO•·J20-3", S" e sAbados d•; H •• 18 boras 

desde 13 ltoras 

Waldemiro de Faria Pereira 
ADVOGADO 

Dlàrla,nente, até às l0,30 hora• 

Rua Floresta Miranda, 113-Tel. 19!-Nova lsuami 

=--------
DR. AFONSOº f fl~~~ELLI 

M t D J ( 0 OAD& DE ClENClAS MtDICAS 
ASSISTE>'ff l)A FACUL d Olh s 

d O ulos • l)oen1as e Operaiões os o 
Receita e < 0 . AvcnJda Amaral Pctxoto, 238 
e o N SUL T ô R J1 ·do Baoco de Mtaos Gerols 

Sala 30C - Pré 
O 

I SO :às 1., boru (t.onstltu <?lhiU) 
i-• .. ,. ... e ga•. rctras. du • b- ra mil.reado.. 

À tarde; Consultai com o 

Geraldo Alexandre LeandJ'o, 30 dlae, a partir .-
nho 11l!lmo; lfjrfo Joeé doa Santo• (MolM!ltai 3 
licença F•peotal, a partir de !O de Jonllo 111

81
11m

1 
o. 

1 11· 7-61. - Jo•é Bat1111 de Ollnlra n. 
partir de 30 de Jonbo 6Jtlmo; Manoel l'l1111ndH dai 
10 dia•. a parttt de 4 "º conente mk; JMé 
PIiho, 8 dia,. a partir de 4 do col'N'nl• mê•.\i~la~ 
90 dt .. , a partir de S do oonente mêa; Cln ° ~ 
Rela, 20 dlaa, a partir de 4 do corrente mê•&rio, 
me,, 6 dla1, a parttt de S do corrente mêo; 

1
_. 

Moreira, SO dlaa, em prorr,,gao,n; Cl•men~alo ,. 
20 dlaa, a partir de 27 de junho dtumo; n 
dlaa, a partir de 27 de /unbo lllllmo; e JerOoJmo 
de Soara. 90 dlao, em prorrogac&o. 1 

12-7-61. - ca,.tnn Candtdo Ferreira. 80 dll(" 
de 5 do corrente mêa; Wa!demar Oomeor VlelN, 
llo•noa E,peclal, a partir de 1 de aet•mbro dod• 
e Harley Pereira Santana (Artffloe), S moHI 

peotalitl:rt1:. d~e!a13o ~wr:r.~d:':·xt. 96 dia• 1 
vo de aoldent,. n" trabalbo). a partir de 29 :.. 
cnrrento ano; Waldemtro de Arruda Tiago, l' iejf/fl: 
uvo de acidente no trabalbo), a partir :.icfOlllt 
l'raoolaco de Sou~•. 1~ ~las, (por motivo deu.a 
balbo) a partir de 16/8/ 81. e Marta 11111..2: de • de 
mõea Barata (Eaorttor4rlo). 20 dfa1. a pa,~ f 
te mê~4-7-81. - Joio de M•lo Pinto. S dl&a, a ~ 
do corrente 111êo; Pedro Franelaoo. 30 dl~ a~ 
oorreate mêe; José de lforae1 Cerqo•tolllo gdlO 
dlao, a plll'llr d• 7 dn corrente mê1; An J 

6 
ÕÕÍII' 

30 dlao, a partir de 7 do corrente 11181; 00 
30 
~ 

rea, 7 dlH, em prorrogaoao; Geraldo Sald 1~0-. • 
tlr de 28 de ! unho dlUmn; Cfl10 Bento 8 ,o ..,.,. 1 
em prorrogacao; Artênlo Rangel de 011~~ d• flJlff, 1 
llr de 3 do oorrente mêo, e ADtenor Cuwol 
a partir de 10 do eorren!e mê1. l9 dJil> 1 

18-7-61. - MarUen~ Gome• de lfello, ,alelJOi 1 
de 22 de Ju1,1to llltlmo; Sehaolllo Otonl (~•1

1
..., 6 

tlr de 4 do corrente mê, ; Bernardino B~n ..':,.Joao 
1 partir de 11 do corrente mê1; Arl da O da Sfl"' f 

dlae, a partir de 12 do corrente mê1; HJo•~qoe j,dllO. 
1 a partir de tS do corrento mt•: Joio •0 s ~ ...... 

a partir de 14 do corr•ote m8•; Luolado Jf'J;,,1 (OU-. 
ttr de I S do corrente me•; Luz•a Xavier ~ote ~ 
mlolt lrellvo), 4 dlao. a partir de IS do oo ~ 
fre Aot0 nto Pereira, S dlH, o partir de 12d d:0,,..11 
e AulODlo Car101. so dia•, a parur de 12 ° 

SEBASTIÃO DB ARRUDA NIIIJIUIIB08-

~ erete 
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,=,- ~ CO,RReto~~,J~}~l/
~ i~r,~nespo~TõvoT1.-I-

vo1;bo1 sensacional 
ria a medida lndJoada e. naturalmente, a deaejada 
pela LID. Mas, Importaria na parallzação por 
maior tempo do longo certame municipal em cur
so, além de, a esta altura, nu'> haver o perlodo 

&tará no final da semana o esporte lguas- suficiente para que se possa dar, com os treinos 
80 

vivendo momentos de grande relêvo. 8ex- quotidianos, o poder conjunto preciso à equipe 
"',tn 18 Inicia o campeonato de volibol, em formada por atletas heterogêneos. Assim, a de
~• 01eJbor de 3 partidaF, con: Iguase6 e IBC, slgnação do Miguel Couto para representar o Mu
,..uzando-1e o 2º jõgo no sábado e, no domingo, nlclplo - reforçado de jogadores oriundos de ou
- aeJa necessária, a peleja terminal, todos os troe co-lrmAos - foi a solução encontrada para 
.-,antro• tendo como palco o ginásio do Iguass(J. fazer face à conjuntura atual, recebida com e.n-

ue pese o n6mero restrito de concorrentes, cômlos gerais, por não existir qualquer propósito 
811 Jba e cordial rivalidade esportiva notória en- dimlnultórlo da Entidade para com os demais fl-
1 aJvl-oegros e periquitos; as equipes masculi- liados. Llder absol\ltO do campeonato, com atua
: oon1tituldas ambas pelos melhores praticantes ção regular, possuindo futebolistas de valor q~e 
,o 1aporte da rêde em Nova Iguass6, efetivos, a 88 entendem pela convivência de anos, tendo am
aaforJa. de nossa seleção, lntegra~tes do escrete da a experiência adquirida em outra ocasião, 
il(adoal allfllns, e os quadros femminos, que ta- quando nos representou, há em tôrno do Miguel 
IIO 18 preliminares, com a graça, a beleza e o Couto a certeza de que está capacitado pertelta
,ac,uto das Jovens atletas compensando a falta mente para alevantar ainda mais o futebol de 
.. lécnlca mais apurada, são motivos bastantes nossa terra no cômputo do Estado. 
~ levar ao local do evento as torcidas entu-
...., doe tradicionais clubes, dando-lhe o colo
lida e o brilhantismo de outras oportunidade,. 

A " ,, continua guerra 
O escrete Foi cumprida domingo passado a õª rodada 

do campeonato, com resultados normais, não se 
E' óbvio que a contribuição da nossa eele- verlflcando qualquer eurprêsa. Vitórias, pois, doe 

flO de futebol, para o campeonato llumlneue, (favoritos Gigante e XV de Novembro eôbre União 
... 01 elemento, melhores dos clubes locais, ee-1 e Volantes, respectivamente, e empates registra-

A PIDIDO -A Reestrutura~ão 
Professôras 

das 

ill ,asicão os "Renotadores" da U. D. N. 
O .. M01'imtnto Rtnovadorº da U. D. N. começa a 1t intecnr 

• MI poliac.a cio 00110 Município, oferecendo à apreciação do, ar,, 
:..,,.._,. alcW1I cnbalho, de grande alcance para o povo iguu,ua-

0 primeiro dêlrt e o mais importante é o que se refere á Re· 
alapo n. 601, que cria no Quadro Permanente da Ptefejrura a "1'· 
l!R de Prof-, Primúio. 

A menagem oriuncla do Poder Executivo, esruclada pelo cn,po 
~- mercet"U dêle_ uroa completa modificação, Dntô na ,ua re• 
"5io como ao teu sentido, resultando daí um uabalho harmonioso 
.., má oferteido ao, nossos edís, como um esfôrço daque]e, que 
IÍlllmaatc dacj,m tribilhar em benefício das profcssõras iguaauanas. 

l.oacc' de 1tr uma crítica, o esrudo feito é o produto de acura• 
'-..r~'. o~de impera_ a justiça como prêmio a quem merece 
• •.li o protectõnumo. pr6pno do, que nio JX)UUem mérito,. 
._,., ~ q~ a gnnde parcela, de ?Pinião, que hoje se congrega 

Mo~mto~ _Renovador' , v11 _Jutar em defe11 du jonns 
:., "':11 OC:to moe~~º· vêm se dedicando à espinhosa mmio de 

IÍII Pàa_ m~gcm _do Poder &ec~civo, u profcstôru exuanumerá· 
... ~· >'- eqwparad.u U efeuva.s pela Re10luçio n. 1.071, TO-

J~ pelo, an. Vereadores, receberão tratamento duigual 
~ J>(Olpo,ta. pelo Prefeito, fugindo ao critério da anti• 
WfD , . mugem a que profctlÕru com apeou 3 ano, de ter· ._ :,;m aa:.nuu.runda, cm melhores condifõa que ouuas com 

'lio M ~ aapeao negativo da proposta do Prefeito é o da prcte
~ ão -:as de en.áno, que foram alijadas da reestruturação, 
liféa:i, dando 1 novo, ~os d.e Inspetora,, •em qualquer jus-

a, mugem a01 ma11 doenconmdo, comeodrio,. =---~ re=ururado o quadro de funcionário, da Prefeicun :W ~ 771, por _determinação do Prefeito, OJ cargo, d~ 
,-. daquda: fonm co~~erado, exuavagantu, porque as ocu~ 
- miou» à ~ ac daaif1caram em "cargot itolados'\ para le:· 

r,.-· medida que 1t vag:usem, como medida saneadora (sic) 
~ ao cntenJ:m01 como o· Ir. Prefeito múaou de id~ia tio fl~ 
~ dcpro~odo_. al!m da reenruninção em ~rgo de carreira a 

· mau II ouu01_ lugares • 
17 ~ fuocionúiu fUruiu,,; ~~•nte u acolu municipais 
.-.n • f~ sub-Inspetora,: e J au.ulw- de ln1pet0ra), rudo mo ffl· 

• ,... lt abrir e.:ola por falu de prof~ru, ~u ,e negam profta5. 
llllil 2 de novu e1COlas, e mnmo us,.m ainda ae pretende criar 
"O" de~~ h d lruJ?Ct-oru, pad_rio M, correspondente ao famoso 

feliz.m. ac o e. trutc mem6na. 
""- dt . t~te- J:_m tudo está perdido, porq\le confiamos no alto 

IUIClÇa YUS sn. Vereadore, J. O. N. 

São Joié°I 
Tladlet DARCY, ALFAIATE 

Oba! nome da eleglnota maaoollna e fellllDlna 
._ ROUPAS SOB MEDIDA 

CINE VERDE 
HOJE - "Matar 6 meu dese

jo", com Joho Agar, Maria. English, 
Touc:h Connon e Raymond Hatton. 

Hotário: 2-3,11-4,41-6.11 
-7,41 e 9hr1m, 

-o-
SEGUNDA A QUARTA-FEIRA 

- ºDominados pelo ódio", com 
CharJa Bronson, Susan C'...abot e 
Morey Amatcrdam: t ''Krull, o 
aventureiro", com Horn B\aehho)z 
Liselotte Pulver e lngrid Andree. ' 

-0-
QUINT A-FEIRA A DOMINGO 

- "Messalina, Venw imperialº, 
com Belinda Lee, Spiro, Foca,, 
Cario Jwtine e Vittorio Cottafani. 

CINE IGUASSU 
HOJE - 11Noivu do vampiro .. , 

com Petcr Cwhing. Freda Jackron, 
Manba Hunt e Yvonne Monlaur, 

Horúio: 2.os- 4- 1,10-7.40 
e 9h3om . 

-o-
SEGUNDA E TERÇA-FEIRA -

((Música inolvidável", com Liber
ta.d Lamarque, Tin-Tan, Agwtin 
Lara e lma Sumac. 

-o-
QUARTA-FF.IRA - Feniv,i -

"Fúria de um condenado", com 
Gene Evans, Robert Blake ~ Ti
mothy Carey. 

-o-
QUINTA-FEIRA A DOMINGO 

-
110, bandeirante~". com Ray• 

mond Loyer, Almiro do Espírito 
S.aoto, Elga Andtracn. Léa Garcia, 
John Rekh e Lourdea Oliveira. 

VENDE-SE uma cua com t quar
tos, sala, copa, cozinha, banheiro 
interno, porão e grande quinul, 
aiu na rua Comendad« Francitco 
Baroni, 984-Cenuo-nea cida· 
de. Tratar na uav. Alberto Co
cozza, 1 3, apto, 301-Cenuo. Ne• 
g6cio urgente. Pane financiada. 

ALUGA-SE apart. grande na rua 
Lira Cutr0. junto ad Posto da 
Evanil. Ver e tratar na rua Mal. 
Floriano, 2161, sala 3. 

BAR - Comendador Soares -
Vende-se o mait bem monta.do do 
lugar; todo, 01 môvell em f6rmi• 
c.t; balcão frigorífico; pddio de 
esquina, na principal NI, Tratar 
na rua Tomu FonKC1. a7s. Mor· 
ro Agudo. 1-2 

VEND&-SE t casa com J qua"º'' 
sa]a, cozinha, banheiro. varanda e 
área. Ver e tratar no loc.al com d. 
Maria. na rua Irmãos Maurício, 113. 

Kub~;e~k~e Presidente Juscel~no 

CASAS - V endem·.st, novas, com 
a entrega das chaves no pagamen
to da entrada e o renante finan
ciado em prcttações equivalenttt 
ao aluguel. Tratar no local na rua 
13 de Maio. esquina de Caçapava 
ou no Rio pelo telefone 2s 9149. 

3 4 

VENDO casa com 2 qU-2.nos sala, 
cozinha, banhe-iro e varanJa, mais 
dois cômodos nos fundos do ter
reno. Est. de Engenheiro Pedreira 
- Vila úntral. Preço : CrS .•. 
r 20.000,00. Tudo pago, terreno 
quitado. Tratar pelo tel. 46-141 3. 
Rio, chamar Antônio c-spanhol. 

Pensao a domlclllo Delllm Pereira Montenegro 
Trai.ar com Cremilda d.a CONSTRUTOR 

Auuncão Stmões. Serve l.am-, béi na""''ª· Av. Gov. Ama- "" ª""'*°•Demo111,11t-TeLlt 
ra Peúoto, 610. "••• l••aHI _ llol. 4 ., •• 

Casa - Nova lguassú 
Vende-1e com dol1 11uart-Os, 1ala, cozinha, banheiro 

completo e Quintal. Condiçõe1 a combinar. 

Vet • trator na rua Botucatíi, 164, e/ 13 de Maio. 
Hoje e amanbl. -.... ........ llal. F'lertaao, un, &obO. e/201 

DI. A L CI N D O R A p N a E L 
ADVOCACIA B CONTABILIDADB 

f CABELEIREIRA 

1 

Aceitam-se m6ças e unhoras que queiram 1 
Dariamente das 8 às 17 horas 

la.ii Coatratoe, Distrato,, Falêncw e Concordatas 
dr. Paulo Frontln, 101 _ Non lgulSSCI 

r,prender a profüsfio. 
Cort:;, teoteado1, permanente• e tintura, 

an cure, pedlcure e •obrancethat. . 
Aceita-se modêlo 

Rua Slo José 158 _ F d 
' un • - Comendador Soarei (RJ) ,. 

doa no Mercado x Belford Roxo e Aliado& x Fi
lhos de Iguae&Íl, neste com uma orgia de «gola,, 
(5 x 5). O Queimado& venceu o Mesquita. 

Oe jogos de hoje, válidos pela s• rodadft, 
são: Gigante x Aliados, Filhos de lguassú x União, 
XV de Novembro x Mercado e Volantes x Bel
ford Roxo Não se realizará M. Couto x Queimados 

RAPIDINHAS 
Está de luto o esporte iguaseuano, com o falecimento. 

ocorrido quinta-feira, de Almlr Menezes Sampaio. 
- A JDD está convocando, para esclarecimentos <1ua,

ta-leira, o árbitro Sebastião SIiva. 
- O Flamengo de Carmary ,·inculou-se à LID. 
- O Vasquinho irá a 10 de setembro, em excursão, 

a Aparecida com grande embaixada, tendo, para tanto, fre
tado 10 ônibus especiais. 

- O Miguel Couto venceu fácil o Consuper, do Ric, 
por 6 x 1. 

- O Vasquinho Jogará boje contra o Brasil Industrial, 
de Paracambi. 

- Não será em Nova Jguass,í o estadual de nata,;ilo 
dêste ano. 

-=- A l.lD disputará o lluminense de volibol. Masculino . 
- O Ponto Chie atingido por grande crise interna, a 

lhe prejudicar a posição µestacada. 
- Viajará, nesta semana. para Relém do Pará, o dr. 

Luiz Carlos üuimarlles, presidente da LID. -----------------------BRAZ C. DE ALMEIDA l 
MtDICO VETERINÁRIO 

DR. 

Rua Governador Portela, 1216 - Próximo áo Rodovlirto 
Dae 17 borae em diante ----------------------

Homenagem à memória de leopol~o Macha~o 
A Mocidade Espirita de Iguasaú vai reunir

se na próxima terça-feira, dia 22, às :!Oh, a tlm 
de prestar homenagem ao aaudoao educador e 
llder espirita, prof. Leopoldo Machado Barbo1a, 
na -oportunidade do 4° aniversário de seu dea
enlace. 

--------------------:. 
1 

Sensacional 1 1 
Aos Partido• e Polítlco1 em sera! 

Vem ai! Gratuito! 
Serviço do Divulca~o Política Independente --Atropelamento 

Ante-ontem, na passagem de nlvel em fren
te do Mercado Santo Antônio, nesta cidade, o 
trem elétrico UM-62, proveniente de Comenda
dor Soares, colheu e matou um homem, Eufràsio 
Lopes, pardo, de uns 40 anos presumtvels. 

FOTO ELITE Aleode-ae a domicílio para casamento. 
Retratos p/ documentos em 30 mlouloL 

EapeclaU•ta em reprod;uçAo de retrato& a crayoo, aépfa e 
óleo. Vendas de m4qutoaa, lllmea, quadroa. l&Jltoe e élbuoe, 
ha llwtclltl florltoo Ptlroto, tt4J - i.11 - fel •1 > - tt.v1 1,,..111 

Agressão a tiro 
Domingo 6ltimo, no campo do Volantea, 

quando ali 11e disputava uma partida de futebol 
o motorista Bráulio Gomes de Araujo (43 ano,: 
residente em Andrade Araujo), agrediu seu co
lega Vanlr de Araujo Silva, ferindo-o à bala. 

CORREIO DA LAVOURA 
ÔROÃO INDEPENDENTE 

Rl(Jld~do, tU acfJrdo COM o d«r.to f•d#al 11 • 21.ii6, d, 
Ud• t•dho d, 19M, "º Cart/Jrio do ?o Oficio dt J\o/us. 

Fundador : Sllvlno de Azeredo 

Publica.,, aos domln101 

ASSINATURAS: A N U N C I O S 

Ano , • Cre 100,00 Pr,ço por c,1111,,,,t,o : 
Semeatre • 60,00 1• P•11na Cri 70,00 
Num, avulso • 5,00 P11. delermlaad1 • 50 oo 
N. atrasado • 8,00 Indeterminada • •o'oo 

Publlc1çõe1 a pedido, preço por llnlla : Cri I o,oo 
Para andncloa a lonao prazo, de1conto1 eepeclal1, 

Tdda corr,spo,.dlnc,a ,.,br, anta,.cios dn,1 s,r dirigido 
d gerlncia dlst• jornal. 

R. Beraudlao Melo, H7S,Tel. IH-Neva l111116. E. do 111 



SEGRtoo PIRA a BOI COLHEITA: E C I • 
T t d • • guassu orna e sem ~ra~a nem uoenta Resoluções do Conselho 

Admlnlst•ativo 
Jalmirez Gomes 

Para o lavrador. um st'1:-r~do nrnito •im~I~, a llm de 
obter bo11 ,·olb.e1ta de tomates, consish cm sab~r ,·orno 11 pa. 
re,·em us 1iragas ,. doenças e qua,s n~ m~IM ,te q11~ deve 
lunçur milo para combatê-las. 

As ma,s comuns t' p1~1udlN11I• ,!lo: Praga, - broca 
do lruto. tuls11. broc11, "mooqu to" " aranha wrnwlha. Do•n· 
ças - mihllo e ptntu das tolhas 

BROCA DO FRUTO E' a mariposa que deposita 
os ovos na super!fcle do !ruto. Dêsse• ovos nascem lagartas 
muito pequenas que, após roerem a película do tomate. pe. 
n,• t1·am por um buraquinho lmpercepUvel e se locallzum na 
polpa do lr uto. Alimentam-se dessa polpa. Quando desen
\'ol\'ldu, a lagarta - de coloração rósea e cabeça castanho
escura - se retira do truto para e ncrísalidar-se no solo. 
entre detritos vegetais. Transforma-se, então. em mariposa e 
\'&I procurar novos tomateiros. Os frutos atacados apodre
rem e a infestação é mais Intensa nos meses trios. 

:a)_ - f ~ptdir c.rteira IOCia) in
fantil p1r1 o menino Alv:no An
:on10 de Ohvc1u Afr~nio Pcix.oto 
'>) - da.r cu:nc1a aos srs. Oirctorc~ 
do convite recebido da l\dminit
traçl~ Regional do Scsc do úu.do 
~? R10 de Jan~1ro pua 1naugur1-
.,ao de seu !\;uclco Asmtcnc.:ial de 
N o v a lgunsl,; e) - oficiar ao 
E. C. M. P., de juiz. de For.a, infor· 
n~ndo que,. tm face_ de compro

rnusos l\sum,dc,,.. anteriormente não 
~ri possível. no momento, a' ru

ltu~i~ Jo _ jugo de futebol de »· 
l.io Juvenil oferecido; d) - dar 
cif:ncia aos sn. D1_retorcs do pro
grama social- cspon1vo para o mh 
de l JCÔffO corrtntc, rtccbido do Ja· 
carep, guá T enis Clube. 

•••- • Ollclau I IH a .. a,11 .. Melo, 2176 ----;----------------:::.'""'-., NOVA IOUASSÕ (Ellada do Rio), 2t Oe AOOSTO DE 1961 ~ 

---------------------:,·"-
ANO XLV 

rio liquidar 1té o dta ') 1 do cor 
rente, :as mcn,alidadts em :auuo, 
a fim de ev1tarem :a. su:a exclusl<" 
do quadro social, na form:1 do.s Es
u t ..:.tos cm vigor. 

".'riov:i lguuiú, 14- 8- 61. 

lAGARln DO mRA~~ll 
D. C. Redaelli-Eng. Agrônolllo 

Sob o nome "lagarta do glraBSol" deno-. 
se a forma jovem de uma borboleta da i.-::::;! 
Noctuldae, gênero Plusla. Além do glrauo~ 

Concurso para elelslo da ta Pm q_ue causa sérios prejulzos, ataca taaih.l.. 

Walter da SIiva Machado 
Secrel~rlo 

A v Is o R h d alfafa, linho e plantas de horta, couve-nor ,.:! 
aln a aPrimaverade1961 lho. etc. ' . ..,. 
ResuUado da s• apuração : Biologia - A forma adulta do lnaeto 6 _ 

Combate - Por ser dil!cil o combate às lagartas quan
do se e ncontram dentro dos tomates, é recomendado Inspe
cionar a cultura para veriltca r a exist~ncla de O\'OS oos lru
tos e lazer. em seguida, pulverizações na cultura com uma 
das seguintes fórmulas: a) P11ratíon 10% , pó molhâv~I. na 
quantidade de SOO gramas em 100 litros dâgua; b) Malation 
25° o, pó molhtlvel, na quantidade de SOO gramas em 100 li
tros dó.gua. 

Avinmos •os m , Associ•do, m,. votos borboleta de cõr geral cinza-claro, com umaii; 
tr~cul~, <•0;!~"' º '· i8

7, 49,, 1°6, Jorgue Sie,pe Lima 4 ,.000 chlnha branca de forma Irregular no 111111.., 
)~·1, 

3
~~18, ' ~:!s, 4

1

8
j3~~º·1::;: r-;euu Cunh, 30.910 asa anterior. Ae asas posteriores são chi~ 

I 

Repetir o tratamento de 15 em 15 dias. A última apli· 
cação deve ser feita 20-25 dias antes da colheita. 

1677, 1693, 17u, 1736, , 740, Luc~ de ~re:u 1-?pes 21 -100 relado com bordo mate escuros Mede de 1.1 
1771 e 1848, que os mesmo, deve· ' Mm, Amiba . . Teixe,ra 16.000 4 ' d d O . é 1 ..,., 

Os frutos brocados devem ser colhidos e destruidos. 
sendo conveniente eliminar. das imediações da cultura, as 
)llantas conhecida• por "juazeiros" . cujos frutos silo, tam
bém. atacados pela broca, ser1·indo. portanto, como focos da 
rnfestaçilo do tomatal. 

-----------------. 
Associação dos Proprietários 

Imóveis de Nova lguassú 

cm. e enverga ura. corpo c nza.-
coberto de pêlos grandes. --

FALSA BROCA DO FRUTO - E' uma mariposa que 
laz a postura em dilerentes partes da planta. A lagarta, que 
i' bem maior que II da Yerdadetra broca, come as !olhas e, 
de preterénc,a, p0r!ura os frutos para se aumentar da pol· 
pa. A lai:arta, quundo desenvolvida, é de cOr pardo-amare· 
lada ou pardo-esveroeada com três listras castanho-escuras. 
ao longo do corpo. Os frutos atacados em geral apodrecem. 

Combate - Os tratamentos Indicados contra a verda· 
deira broca podem ser usados para combater a "!alsa bro
ca do truto". 

"MOSQUITO" - E' um percevejo, de pequeno porte, 
que vive em colônias no lado inferior das folhas. Os adultos 
sao de cõr pardo-amarelada, com asas de aspeoto reticulado 
ou rendilhado. Tanto as larvas como os adultos sugam a 
seiva. provocando o amarelecimento e seoamento das tolhas 
e depauperamento e morte das plantas, 

Combate - Pulverizar as plantas, molhando bom a 
lace tn!erlor das !olhas com: a) Paratlon 5%, emulsão -
400 gramas em 100 llll'Os dâgua: b) Melatlon ~ :0, emulslo-
1:\() 11ramu em 100 litros d\gua. 

((on<111 11 6 • ~9la1) 

FLAVIO FERNANDES FARIA 
ADVOGADO 

Diàrlamente das 8 às 11 horas 

Rui P11lo frontln, 27 - Sal1 1 - Mova lgu1ssll ;... ___________________ _ 
Inquérito 

(Conclu1lo da t • p,11na) 1 Quanto ao morivo da indic.ação, 
. creio que banana acenar com a ~o--

Virgína,". de B:rnardin de Saint· te de ,onho a que temo• dtrc!to, 
Pierre, ·A mortmnha '', de Mace- principalmente 01 joven~ .. O 1m

d->. "rvc~1u··. de Olavo S.1lac. panante ser, ulvez adqumr o hi
Subnitu1ria, entretanto, 01 ouuos bito de ler e nada melh01 para lo• 
ciudoc pelo autor de ºJornal l1tt - gr2r h•e objetivo do _que . algur.s. 
ririo'' -uns por s6 os ter conhc-- dos voh.imes que Kltc1onan1, to
e-ido mais urde, ouuos porque oio dos, 5em uceçio, lidoc pelo me
me cauuram funda impresúo quan- nos duu vêns.,. 
do os li e, finalm ente, dois em vis
u dt nt hoje nio haver lido a 
o;,o:"tuni .ia.de de entrar em cont-ac
to com êln. 

Em seu lugar, colocaria ''0 tron
co do i~'". de Alencar, ·:othai ?' 
lirioc do ompo", de L-.co Ven .. 
simo. ··o. ué. fflOIQlUtciros '" e ··o 
conde dt ).fonte Cristo", do velho 
Du1T.u, "A ilha do tC$.OutO", _de 
Roben-Loull Suventon e "Rob1n-
10n CrU-111.>é", de 01niel Defoc. 

G Ili Com o m.,mo rac Ili - góo,o e cuid,
do dos volumes tnteriortt, a.caba 
de surgir nas livrarias o númtro n 
d.a tlrie "N0150t clúsicos", da Agir. 
dedicado a Gncili.mo Rtmos, o 
coruagndo ucritor abgoano. fa.l~-

~::: ee~ ~!fh, A ;re:;h~ºc:~.~: 
untei d1 antolog11 tio dt Amõnio 
C.indido. 

Curso Wa5hington Luiz 
DATILOGfiAflA - OFICIALIZADO 

A prenda detllogn.lla com ellcleocta, sob orientação de 
proleuora dlptomLda. Mâquloaa novaa. Coo!erem·•O 
dlplomaa vtaados pela Remlngtoo. Aeus dlam1s • oal!NUL 

lo.V NILO PEÇANHA, 436 - SOB. - NOVA IGU1'SS0 

A AL.FACE 
A alface é uma hor taliça de releY&Olt.'1 u tt~1dad~ em 

noaa.a nhmeotação. Como t õdas a1 ve~ura1 possui bMlxfs1u· 
mo teor de hidnt.toa de carbono. protema.1 e gordurt1a. ·ita.-

0 grande valor nutritivo da alface ~•tA nas 11u1u1 \ 

mina• É- ,::'~~ ~~~e r~!·ahores tonle1 de. \·1tam ina A. Con\·ém 
lembrai que aa tolhas ex.ter n11.1 "' maia ,·erdea do mal• r1-
ea, dt>&&ll ,;it.ami.oa do que a1 p6.Ju1as lol~111.1 1olerna.t1. e,. 

p 088ut ltlmbé cn 11.a v1tamtn11.& tn ê 8:t, t'mborll t"m P 
qu,·na quota l'I 11. , ·llumuw C t."fll re-gular tt'or 

Q uai to a ua sah& mlnerala e a.ltace l• quaUt&tlvam
1
t"_~to 

• l nl~• do c6lclo pois o huor dt:" ut llZA• 
uwa dai melbores o lnerul ú tllli1IS1ruo. ,,to e. ts-t 1,ur ct-pto 
t,•liu l,wl~g l~:u~ts~: ~úldo t• tllltUnaladu pelos l t.-ddoll ore· 
J, , • t1u(,con ando-4~ com o ltilt~ (li IDl"lhor tooh.• tt.Unwo r 
olco•. ompar d utUw,çlo du cálclu é dH •7 por 
de cAlclo). cu)o t&tort.at o aeu '°ator outrtth·o em retaçlo a 
,·eoto. pod...-O:.~:f1:::tooral, E' ~oa 10010 do t6a10N e l•rro . 
e'" lnd11pet- •orma a Dlv!SIO d• Propag1nd• do SAPS). 
(MIIW no• -

de 

A Direrori2 comunica 201 srs. Assoc:i2dol que já dtlo fun
cionando o Oepanamcnto Jurídico e o Dcparumtnto de Assis
tência junto às Repartições Póblicas. - O primeiro 2tende às 
terças., quinu,-felras e sábados, ~ntrc 9 e 11 horas, na av. Ama
ral Peixoto, 236, tel. 1781 sobrado. O se-gundo, diàriamcntc, en
ue 9 e i 7 horas. no mnmo enduêço. 

Jul10 dt Direito da Comarca de Mova lguassll 
Cartório do 1° Oficio 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
Com o proso de vinte (20) dias, 

na forma abaixo: 
O dr. Eoéaa Marsanr, Juiz de Direito da 1• Vara da 

Comarca de Nova J1uu1'1, Batido do Rio de Janeiro, pJr 
nomeaçlo na lorma da lel, blO. 

F11 Hber a qu•m 1Dte,e11ar po11a que, por êate Jul-
10 e Cartório do 1º Oficio ee proc•Ham 01 auto, de Not1ll
caçlo em qae é autor !lebaettlo Beorlqua Docolol e ré D1· 
ouotoa Kauteober Peçaob., aêle u fia. 2 oooata • pedQlo 
do teor ,e~ulote : - Exoelentlaalmo Senhor Doutor Juiz de 
Dlrollo ~a 1•. Vara. Dia S,but lo Heorlq1e Ducclo!, braol· 
lelr<>, caeado, oomerotaole, reetdeote e o .. mtclllado oa rua 
Santo• Dumool o . .o, oe,h cl~a 1~. p,r 100 a,Yoga1n Inira 
11,toado, que por docum• nlo oarttcular dahdo de Jao~tro 
de 1966 prometeo T,Dd~r A Dtoucloa Kauta,ber P,çaoba, 
braallolra, Tl0V4, do lar, O lote D, 16. da rua P•dPO li, D•I· 
ca cidade; Que pua a relerld- prnmefaa, ficaram eaUl(ll 
ladaw aa eeirutot • ooodlçG,e : •> O preço da tr1ouçlo l:rl 
20 ooo oo· b) Modalidade : e, 1 2 000 00 como .ioal e pl'1ncfpto 
de p~ gamentn. e o reatante em 60 pre•taçGe• meusale de 
e I soo.oo· e) Qoe atém do compromt11n do p,g,meoto, 01 D· 
9~octoo'ou'.18 taa.bem. que a promtl· ote e ropradora teria 
que providenciar a reapectln eecrllura pllbl ca d" pro'1l~I· 

de compra e venda· Acontece, que a r, fef!da ,enb, ra 
:o •6 deixou de pagÀr aa pr•&laçõ "• deede a 8)·. •e?cld• 

de 1959 como também até boje olo lo uuu qua quer 
em ::ri~. 00 18~udo de que lo'8e lavrada a eocrt111ra ptl· 
pro O d de&1a forma. com u .n atraao do 21 
ollca. eooootrao o-ae d C 1 6 SOO oo atém d,• lmpo1101 • 

Oe ovoe silo poetoe na face inferior dlal, 
lhas. Dêetes saem pequenas lagartas, que d.,_ 
a planta, abrindo buracos arredondadoe nu a 
lhas. 

A lagarta ee desenvolve em cêrea de 1 
!lias, atingindo o comprimento de 3 cm. 2 • 
corpo delgado e cõr geral verde-pâlldo, coa 11, 
nalidades muito variáveis. Há exemplant • 
reladoe e outros quaei preto,. Como 16 ,
S pares de patas falsas, ao caminhar arqalll 
corpo, sendo, por 1110, chamada "la,iarta 
delra". 

A lagarta, uma vez completado o d
vlmento, confecciona um casulo branco= 
transparente, prêso às folhas da planta h 
ra. dentro do qual se traDBlorma em o ft 
após 10 a 15 dias, emergem 01 adullol. 

Combate - Nos lugares onde co1tuma 
reoer esta lagarta, u lavouru e u hortu 
vem aer lavradu, logo apó1 a colheita, e • 
toa das planta• devem 1er amontoadoe e 
dos pelo fogo. 

Oa meloa qulmloo1 de oombater 
empregados logo que aurge a prap, q 
produz os primeiros eatragoa. Em plan 
riraeaol e linho dev11-se polvilhar com 
Clorado a 10° 0 , empregando-IS 20 qlll101 por 
tare. No glruaol deve-1e projetar o p6 • 
Inferior das folhas, onde estão abrlgadal • 
gartas novas. 

EDUCAÇÃO 
(Conohaalo da 1• "4claal 

filho• ,ram criaturaJ dfvl· 
n<.is. ConlintiUmo,, islamlti· 
ramenlt orando, dg1ando t ... 
~speraudo ! . 

Jd l!SCT~l'l!fflOS alguma~ t'i• 
zes, aqui ne.de cantinho, Jô~ 
bre a, três fór(tu aluar1tu 
na p~r,onnlidade da ,du· 
cando . bfológiea,, ,ociológí· 
eas, psiquica.~. 

Hoje, portm, Senhora, uma 
quarta fürra "altm da pri· 
quê". eJld connd.,ionando a 
humanidade. 

E 

PJe•taçGee9 ~~i::~o~br!ga~•- Em 
0

faoe do expoato. o Supte 
j ro• a qu V Exola a ooul ceçlo d• Supda.. no• têrmoa rln 
ttquer • 1 1 · d c o. p,00 Ctvh para que no ptt z 
art 720 e eegu b "1 gaº r 0

0 dtbll~ ou~eapond~ote ao cow· 
de 30 dtaa, veo ª pa mn a,etnar a eacrltora de o,m. 
promtaao aaaomldo. 1ge1: i': 11, Oltcto desta cidade, eito D• 
pra e venda. oo car ~ 18 5 dt&a apóa O prazo da prt· 
rua Getollo Varg.,, 0 58, • de rder O direito as quantia• 
leDl0 DOllflc&ÇIOi rtº~f:n~Ue l:rV<DIUr& boover leltO DO 
paga• e a, beo e O 

O A a preaeote e oompl•tada • 
terreno. Neate• lêr~OI, ieTta por edll•~ por eDCODlrn·H • 
cltaçlo, que denr eer • uer ,ej,m o• au101 devolvi· Augusto Comi,; afinnara, 
Supda. em lugar tll8°0~ado.,:d~peodentemeot• d• traolado /alvu pro(;tú:amrnte : 
doa 10 patrono do DP e.. 11 rl•• l•R•IL P. D<le:lm< oto - o, ''"'º' ,do umpr,. t 
cumprldH H ulterloree Jº:m~e º:961 (a) Fàbtn Rauobeltl• cada ,_,, mai,. govtrnado• 
Nova lguaaatl, 10 de ag 10

01 8 T RI a u I ç ÃO. Dlatrl· pelos mortos. 
10evld1m,.nte 1ela

1
d
0
a 01110 Nou flruaua. 10 de 8 de 11161. Emulo Bozzano aprofun· 

botda A z• Van. 01 'hti>utdor ,oevtoameole 1e l ad1l dou-s, no, ''E,ii11mtu da pri· ·•I Alencar Fart• .R I A noÚHque-lt. Prazo de v101~ comttrla" para Únlar m,dtr 
o I! SPA C !l O , · 8 • r I! pora que ,be11u• a f órçn do pro,amento. E tu Vonte" 
dtaa. l!m 10-8-61. <•> Mor;~f al;eole de Olouolua Ka·• · sua, lt1ter -aç,,,, I ça, para ~agir • 
•o oonbeolmeoto de todo•. P~1

8dtf O proaente eo1111 oom o - .vo,,o, irmOo• ru,sos malu qut rica111 
cecber Peqaoba, mandou t::X aerA attXado oo Juaar de ooa· t,a"'mb~n''t~.'"Lª.:,.ª,.mn; :'ª .. ':"tta·illhlon· pftqu,·· J • • prazo de viole (20) dlH. qoe rt~ na forma da 1. •I Dado e • • • , • ., 
tome e publicado neslad cl~ova lguu,d, E•tado do Rio d• para nrem "t•i>loJ", em qui- , artf'dolt ,otól*6 
paaaado o~•t• otdade e do mê" ,h., • 2 011to do aoo d ... lümetro., d, rua,. na Prara [ m 1 

1111,u,II, ,-
Janeiro, ao• do1.e (12) dl91

9 
um 11961) F.u. J u,e,01 Santos d• J'nmelha (ouça a prof.• l)t. pastor PJ" ,...~ 

ntl noveoeoto1 e ,eueota J ,uça 1J•\ll(\g, atet. t; ~u. W•ldú ga Braur1, a rt!!>pdto). Ttn· Ji'J'ºJ ,:pJ,,0,,..u,,,:, 
OH,etre DIH E -cre veote de & u Sub~t.tt.uo, .utiecrc,vo. - htu ,,1,

1
,
1
n,.,.d~

1
,,,,_,~ •. izar as •ua.s ln- P

1
_
0
º !.:,.,a'm.tnlD pato 

•ltr Sob,il de 01tvelr1, E•ortv O 1-2 .. ,1 
Maruno, Juiz oe 01re1to. • 1 • • • tuÓªi,1.,torlador ~~ 

_,. __......,.~ • ...- .lfas. foi Swtdt nborg qul qu.ln/0 tnpuulo. 

de Compra e Venda ""'" .. ,,. ru,ra• "'"ªP''l"'· grande ai"ª , ~ Contratos 
com Reserva 

ra1 oluartdo sóbr, o.t t 1·01 Hâ u,tlro mrlo.1 

d D , . 10b dob atpectu1. ,··,,qerf11an, li e 0fflJftl0 I f'rn..Jamcm t o., fllaUJ de ódlf!. //e,lho . I · /O p()#tflO 
,ie i•i11t111r1ra, d e.,·espl ro. e111- t,mdo-lhr ~Íi, Jf'(WIII°' 
m ~. "''''J", r_qo l;mo, umbl• -'º'"· _'J"lf , ü:iptJ,I 11'!" 
rlln, parlttldo para a atmoa• Tt:ut,o 11"rlntn ,4 

tt•rcelro• dlepüe o Decret': 
rara a ,·alldado con1ra d 19J!J . e m .eu a rtigo 1 . 

Ld o. 1027 de 2 i.h:."Jª':'e1~~ .:r iraÔ.c·r1to11 oo, tt•glstro 
que talat c;ovtrdlOat ,e\3r cuw,:otoll &J\J D0~1Jt:,LIO DO 
ublko ,h.t 11tulu:t e 0 

rOMPHAl>OR. f lto J'ORA do Jomlc1Uo tl•• <'cl ffl · 
Oualquer rt•a;h,1~00<.:~meot->, lutu tuidu Joorcrtt.ulo a. 

rrador. 1nval~dJadaº p,:lu n:adeJ or 
ceraoUa almc 1 ~..,.,...,_,..._.. 
. o •••_. •. ......, 

fera J.~ crlundo ruo·,n., d-n· tn, ,r;fl ti" gil1""1-
lllU. • <"~Jm de4C'ar11cu desfrui• /n,( rr11·~lrt1
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,lur,u ,J, rt'lôr no.. 
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• r", 
l'itl fllma11 de t11u ~to1~ lrr• .1/ui/fJ ngradttiJO oJII 

,•(utu. md1, &-inyalu•a1, rvn-- ltal ,·ouurnn"'~ 
dando oi túJn,fdado,. J)Qra :....Unto, qMOrtdo 
"ma an ociarlfo a, rlmbÜJH, 
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